


دفترچه راهنمای مشتریان

C7H کشنده پیلسان



مجتمع صنعتی پیلسانمقدمه | I

C7H مالک محترم کشنده پیلسان
ــداری و  ــرای نگه ــا ب ــه ای از راهنمایی ه ــن مجموع ــودرو و همچنی ــن خ ــرداری از ای ــازی و بهره ب ــرای آماده س ــا ب ــتورالعمل های راهنم ــه ای از دس ــر، مجموع ــه حاض دفترچ

ــد. ــرای اســتفاده های بعــدی، آن را حفــظ کنی ــد و ب ــن دفترچــه را به دقــت بخوانی ســرویس های دوره ای کشــنده پیلســان C7H اســت. پیــش از اســتفاده از خــودرو، ای

ــات، ویژگی هــا و خصوصیــات درج  ــواع تیپ هــای مختلــف کشــنده های پیلســان C7H طراحــی و تدویــن شــده و ممکــن اســت بعضــی از امکان ــرای ان ایــن دفترچــه ب

شــده در ایــن دفترچــه بــا خــودروی شــما تفــاوت داشــته باشــد. در صــورت وجــود هرگونــه اختــاف در محتویــات ایــن دفترچــه و خــودرو تحویلــی، مــاک عمــل، خــودروی 

تحویلــی خواهــد بــود. همچنیــن در نظــر داشــته باشــید ممکــن اســت بعضــی از تصاویــر ایــن دفترچــه، اختافــات اندکــی بــا خودرویــی کــه خریــداری کرده ایــد داشــته 

باشــید چراکــه تصاویــر درج شــده در ایــن دفترچــه، به عنــوان نمونــه درج شــده و ممکــن اســت امکانــات، ویژگی هــا و یــا آپشــن هــای خــودرو در تصاویــر ایــن دفترچــه، 

بــا نمونــه تحویلــی متفــاوت باشــد.

بــا توجــه بــه اطاعــات درج شــده در ایــن دفترچــه پیشــنهاد می کنیــم آن را در داخــل خــودرو نگهداریــد تــا هــر زمــان کــه نیــاز بــه مراجعــه بــه اطاعــات آن بــود در 

دســترس باشــد. همــواره بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می توانیــد بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس گرفتــه و یــا بــه مراکــز مجــاز خدمــات پــس 

از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

حــق اعمــال هرگونــه تغییــرات و به روزرســانی کلــی و جزئــی در محصــول، امکانــات، آپشــن های نصــب شــده، طراحــی، پارامترهــا و ســایر مــوارد مرتبــط بــا محصــول / 

محصــوالت پیلســان بــرای مجتمــع صنعتــی پیلســان محفــوظ اســت.

مجتمع صنعتی پیلسان

اطالعات مهم در این دفترچه با سه عالمت مشخص شده اند:

 خطــر: ایــن عامــت بــه معنــای آن اســت کــه عــدم توجــه بــه هشــدار، ریســک بــروز آســیب های جســمی را بــه همــراه دارد. همچنیــن عــدم رعایــت آن می توانــد 

موجــب خســارت شــدید بــه خــودرو شــود.

 اخطــار: مجموعــه ای از اقدامــات اســت کــه عــدم رعایــت آن می توانــد ریســک بــروز خطــر بــرای راننــده و سرنشــین و یــا آســیب بــه خــودرو و یــا قطعــات آن را 

بــه دنبــال داشــته باشــد.

 توجه: نشانگر مجموعه ای از اطاعات مهم در زمینه سامت و ایمنی راننده، تعمیرکار و یا خودرو است.
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اخطار!

- موتــور خــودرو بایــد تنهــا بــا روغــن موتــور، فیلتــر گازوییــل و فیلتــر روغــن موتــور مــورد تائید پیلســان 

ــور  ــور و خرابــی موت ــه قطعــات موت ــر ایــن صــورت خطــر آســیب ب ــرد؛ در غی ــرار گی مــورد اســتفاده ق

وجــود دارد و خــودرو از گارانتــی خــارج خواهــد شــد. 

- روغــن گیربکــس ایــن خــودرو تنهــا بایــد بــا روغــن گیربکــس مــورد تائیــد پیلســان تعویــض شــود. 

عــدم اســتفاده از روغــن تائیــد شــده پیلســان موجــب بــروز خســارت بــه گیربکــس شــده و خــودرو را 

ــد. ــارج می کن ــی خ از گارانت

- روغــن دیفرانســیل ایــن خــودرو تنهــا بایــد بــا روغــن مــورد تائیــد پیلســان تعویــض شــود. اســتفاده 

ــی خــارج  ــال دارد و خــودرو را از گارانت ــه دنب ــه دیفرانســیل را ب ــه خطــر آســیب ب از روغن هــای متفرق

می کنــد. 

- تنهــا از فیلتــر هــوای مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت گــرد و 

خــاک وارد ورودی هــوای موتــور شــود. در صــورت اســتفاده از فیلتــر هــوای متفرقــه، خطــر آســیب بــه 

موتــور خــودرو وجــود دارد و خــودرو از گارانتــی خــارج می شــود. 

- تنهــا از مایــع رادیاتــور مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد چراکــه اســتفاده از ضدیخ هــای تائیــد 

ــه موتــور خــودرو شــود. در صــورت عــدم اســتفاده از  نشــده پیلســان ممکــن اســت باعــث آســیب ب

مایــع رادیاتــور مــورد تائیــد پیلســان، خــودرو از گارانتــی خــارج خواهــد شــد.

- تمامــی ســرویس ها و تعویــض قطعــات و تعمیــرات خــودرو بایــد در نمایندگی هــای مجــاز خدمــات 

پــس از فــروش پیلســان انجــام شــود. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت خــودرو آســیب ببینــد و یــا 

ایمنــی خــودرو و سرنشــینان کاهــش پیــدا کنــد. در صــورت انجــام ســرویس ها و تعمیــرات در خــارج از 

شــبکه نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش پیلســان یــا افــزودن هــر قطعــه یــا بخشــی بــه خــودرو 

بــدون تائیــد پیلســان، خــودرو از گارانتــی خــارج خواهــد شــد.
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پالک اطالعات خودرو

پــاک اطاعــات خــودرو بــر روی ســتون اتــاق و ســمت درب کمــک راننــده نصــب شــده و در زمــان بــاز کــردن 

درب خــودرو قابــل مشــاهده اســت. ایــن پــاک اطاعاتــی شــامل مــدل خــودرو، مــدل موتــور و برخــی اطاعــات 

ــر را شــامل می شــود. ــای دیگ و پارامتره

کــد شناســایی )VIN( خــودرو بــر روی شاســی خــودرو )در نزدیکــی اکســل جلــو و در ســمت راســت شاســی( حــک 

شــده اســت.

VIN حک شده بر روی شاسی را با سایر مدارک خودرو تطبیق دهید.
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پالک اطالعات موتور

پــاک اطاعــات موتــور )1( بــر روی بلــوک ســیلندر و در ســمت ورودی هــوای موتــور و پشــت دینــام نصــب شــده 

. ست ا

اطاعــات درج شــده بــر روی ایــن پــاک شــامل مــدل موتــور، قــدرت، شــماره ســریال کارخانــه، شــماره ســفارش، 

اســتاندارد آالیندگــی، وزن خالــص و اطاعــات دیگــر اســت.
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باز کردن درب خودرو )خارج از خودرو(

ــت  ــاف جه ــد و آن را در خ ــل کنی ــل قف ــد )1( را داخ ــده، کلی ــمت رانن ــردن درب س ــاز ک ــرای ب * روش اول: ب

عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا قفــل در ب هــا بــاز شــود. بــرای درب ســمت کمــک راننــده، کلیــد بایــد در جهــت 

ــود. ــاز ش ــا درب ب ــید ت ــتگیره درب )2( را بکش ــپس دس ــود. س ــده ش ــاعت چرخان ــای س عقربه ه

* روش دو: بــر روی ریمــوت خــودرو، دگمــه بــاز کــردن قفــل )3( را فشــار دهیــد تــا قفــل هــر دو درب خــودرو بــاز 

شــود و ســپس دســتگیره درب )2( را بکشــید تــا درب بــاز شــود.

قفل کردن درب خودرو )خارج از خودرو(

* روش اول: بــرای قفــل کــردن درب ســمت راننــده، ابتــدا درب خــودرو را بــا فشــار مناســب ببندیــد؛ ســپس کلیــد 

)1( را در داخــل قفــل وارد کنیــد و آن را در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا درب قفــل شــود. بــرای درب 

ســمت کمــک راننــده، کلیــد بایــد در خــاف جهــت عقربه هــای ســاعت چرخانــده شــود.

* روش دوم: ابتــدا درب خــودرو را بــا فشــار مناســب ببندیــد؛ ســپس بــر روی ریمــوت خــودرو دگمــه قفــل کــردن 

را فشــار دهیــد تــا هــر دو درب خــودرو قفــل شــوند.

اخطار!

- هیچ وقت پیش از بسته شدن کامل درب ها، با خودرو رانندگی نکنید.

- زمــان بســتن درب خــودرو مراقــب باشــید عضــوی از بــدن بیــن درب و ســتون قــرار نگرفتــه باشــد. 

احتمــال آســیب بــه اعضــا بــدن در ایــن شــرایط وجــود دارد.

ــه  ــث آســیب ب ــردن درب باع ــاز ک ــا ب ــد ت ــردن درب خــودرو، اطــراف را بررســی کنی ــاز ک ــش از ب - پی

ــود. ــت نش ــال حرک ــیکلت های در ح ــه و موتورس ــایل نقلی ــا وس ــایرین ی س

- هرگز در زمان حرکت درب خودرو را باز نکنید.
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باز کردن درب خودرو )داخل خودرو(

* روش اول: در شــرایطی کــه درب خــودرو بســته و قفــل اســت، ســمت راســت ]A[ دگمــه قفــل مرکــزی )1( فشــار 

دهیــد و دســتگیره )2( را بکشــید تــا درب بــاز شــود. اگــر درب خــودرو قفــل نیســت، بــا کشــیدن دســتگیره )2(، 

ــود. ــاز می ش درب ب

* روش دوم: در شــرایطی کــه درب خــودرو بســته و قفــل اســت، دگمــه بــاز کــردن درب بــر روی ریمــوت خــودرو را 

بزنیــد تــا قفــل همــه درب هــا بــاز شــود و ســپس دســتگیره)2( را بکشــید تــا درب بــاز شــود.

قفل کردن درب خودرو )داخل خودرو(

* روش اول: درب خــودرو را بــا فشــار مناســب ببندیــد، ســمت چــپ ]B[ دگمــه قفــل مرکــزی )1( فشــار دهیــد تــا 

همــه درب هــا قفــل شــوند.

ــا زدن دگمــه قفــل بــر روی ریمــوت، درب هــا را قفــل  ــا فشــار مناســب ببندیــد و ب * روش دوم: درب خــودرو را ب

کنیــد.

اخطار!

- برای ایمنی بیشتر، پس از آغاز حرکت، درب های خودرو را قفل کنید.

بارکد سوئیچ خودرو

برحســب ســطح تجهیــزات خــودرو، ســوئیچ خــودرو شــامل یــک کلیــد فلــزی و یــک ریمــوت اســت. یــک بارکــد 

بــه همــراه پوشــش پاســتیکی در کنــار کلیــد قــرار دارد و بــه مالــک خــودرو تحویــل داده می شــود. ایــن بارکــد 

بــرای ســاخت دوبــاره کلیــد و ریمــوت در نمایندگی هــای پیلســان مــورد نیــاز خواهــد بــود. لطفــا آن را در محــل 

مناســبی نگهــداری کنیــد.
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باز کردن کامل یا نیمه کامل شیشه ها

* سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید.

ــرای  ــد )1( ب ــد. فشــردن انتهــای کلی ــرای تغییــر وضعیــت شیشــه ها اســتفاده کنی ــر ]C[ ب ــد شیشــه باالب * از کلی

ــده اســتفاده می شــود.  ــرای شیشــه ســمت کمــک رانن ــد )2( ب ــده و فشــردن انتهــای کلی شیشــه ســمت رانن

ــر روی دگمــه را متوقــف  * اگــر مــدت فشــار دادن کلیــد کمتــر از 2 ثانیــه باشــد، شیشــه تــا زمانــی کــه فشــار ب

نکنیــد حرکــت خواهــد کــرد.

ــد بیشــتر از 2  ــر زمــان فشــردن کلی ــه سیســتم اتوماتیــک اســت. اگ ــز ب ــن خــودرو مجه * شیشــه باالبر هــای ای

ــرد. در  ــد ک ــت خواه ــل( حرک ــدن کام ــاز ش ــت )ب ــن وضعی ــا پایین تری ــودکار ت ــور خ ــه به ط ــد، شیش ــه باش ثانی

طــی مــدت حرکــت خــودکار شیشــه، اگــر کلیــد را بــه ســمت بــاال بکشــید، حرکــت شیشــه متوقــف خواهــد شــد.

توجه!

- کارکــرد کلیدهــای شیشــه باالبــر ســمت کمــک راننــده، مشــابه کارکــرد کلیدهــای شیشــه باالبــر ســمت 

راننــده اســت.
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بستن کامل یا نیمه کامل شیشه ها

ــد )1(  ــای کلی ــیدن انته ــد. کش ــتفاده کنی ــه ها اس ــت شیش ــر وضعی ــرای تغیی ــر ]C[ ب ــه باالب ــای شیش * از کلید ه

بــه ســمت بــاال بــرای شیشــه ســمت راننــده و کشــیدن انتهــای کلیــد )2( بــه ســمت بــاال بــرای شیشــه ســمت 

ــود.  ــتفاده می ش ــاگرد اس ش

* اگــر مــدت کشــیدن کلیدهــا بــه ســمت بــاال کمتــر از 2 ثانیــه باشــد، شیشــه تــا زمانــی کــه فشــار بــر روی دگمــه 

را متوقــف نکنیــد حرکــت خواهــد کــرد.

* شیشــه باالبر هــای ایــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم اتوماتیــک اســت. اگــر زمــان کشــیدن کلیدهــا بــه ســمت 

ــت  ــل( حرک ــدن کام ــته ش ــت )بس ــن وضعی ــا باالتری ــودکار ت ــور خ ــه به ط ــد، شیش ــه باش ــتر از 2 ثانی ــاال بیش ب

خواهــد کــرد. در طــی مــدت حرکــت خــودکار شیشــه، اگــر دگمــه را فشــار دهیــد، حرکــت شیشــه متوقــف خواهــد 

شــد.

اخطار!

- مراقــب باشــید در طــی بســته شــدن شیشــه ها، دســت یــا عضــوی از بــدن در بیــن شیشــه و قــاب 

درب قــرار نگرفتــه باشــد.

- به منظــور جلوگیــری از آســیب بــه موتــور شیشــه باالبــر در اثــر گــرم شــدن بیــش از حــد در اســتفاده 

مکــرر و یــا فشــار بــه موتــور شیشــه باالبــر بــه دلیــل قــرار گرفتــن جســم خارجــی در مســیر حرکــت 

شیشــه، خــودرو بــه سیســتم محافظــت از موتــور شیشــه باالبــر مجهــز اســت. در صــورت گــرم شــدن 

بیــش از حــد و ریســک آســیب بــه موتــور شیشــه باالبــر، موقتــا ایــن سیســتم قطــع می شــود.
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کنترل شیشه  باالبرها در زمان استراحت )استفاده از تخت خواب(

بــرای رفــاه بیشــتر، در زمــان اســتراحت در تحــت خــواب  نیــز امــکان کنتــرل شیشــه باالبرهــای خــودرو وجــود 

دارد.

* زمانــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت ON قــرار دارد، کلیــد )1( بــرای تغییــر وضعیــت شیشــه ســمت راننــده 

و کلیــد )2( بــرای تغییــر وضعیــت شیشــه ســمت کمــک راننــده بــه کار مــی رود.

* فشردن یا کشیدن کمتر از 1 ثانیه کلید، شیشه ها را باال یا پایین می برد.

ــی رود و  ــا پاییــن م ــاال ی ــودکار ب ــور خ ــد، شیشــه به ط ــار دهی ــا فش ــه بکشــید ی ــتر از 1 ثانی ــد را بیش ــر کلی * اگ

حرکــت شیشــه حتــی پــس از رهــا کــردن کلیــد هــم ادامــه خواهــد داشــت. در ایــن حالــت اگــر کلیــد را بــار دیگــر 

بکشــید یــا فشــار دهیــد، حرکــت شیشــه متوقــف می شــود.
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تنظیم آیینه ها

ــده  ــمت رانن ــر روی درب س ــه ب ــا ک ــا و کنترل ه ــه کلیده ــد از مجموع ــودرو می توانی ــای خ ــم آیینه ه ــرای تنظی ب

ــد: ــتفاده کنی ــده اند اس ــب ش نص

* بــا کمــک کلیــد )2( می توانیــد انتخــاب کنیــد قصــد تغییــرات در زاویــه آیینــه اصلــی عقــب یــا آیینــه محــدب 

)بــا زاویــه دیــد عریــض( را داریــد.

* با کمک کلید )4( مشخص کنید قصد تغییر در زاویه آیینه های چپ یا راست خودرو را دارید.

* بــا کمــک کلیــد کنتــرل )3( می توانیــد تنظیمــات دلخــواه خــود را بــرای آیینــه انتخــاب شــده اعمــال کنیــد. ایــن 

تنظیمــات شــامل تغییــر زاویــه آیینــه بــه چــپ، راســت، بــاال و پاییــن اســت.

توجه!

- آیینه هــای خــودرو دارای تنظیمــات برقــی اســت و تنهــا در صورتــی می تــوان آن هــا را تنظیــم کــرد 

کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت ON قــرار داشــته باشــد.

- قبــل از تنظیــم آیینه هــا مطمئــن شــوید صندلــی راننــده در وضعیــت مناســب بــرای رانندگــی قــرار دارد 

و موقعیــت آیینه هــا را مطابــق بــا وضعیــت خــود در زمــان رانندگــی تنظیــم کنیــد.

- کنتــرل تنظیمــات آیینــه در ایــن خــودرو، بــرای جلوگیــری از آســیب بــه موتورهــای برقــی آیینه هــا، 

بــه سیســتم محافظــت در مقابــل گــرم شــدن بیــش از حــد مجهــز اســت. در ایــن حالــت اگــر در فاصلــه 

کوتــاه )5 ثانیــه( بیــش از 10 مرتبــه آیینه هــا را حرکــت دهیــد، سیســتم بــرای جلوگیــری از آســیب بــه 

موتــور برقــی آیینــه، سیســتم تنظیــم بــه مــدت 3 دقیقــه متوقــف خواهــد شــد و پــس از آن می توانیــد 

بــار دیگــر تنظیمــات را تغییــر بدهیــد.

- تنظیمات آیینه ها در وضعیت های زیر عمل نمی کند:

ــت  ــت در وضعی ــپ و راس ــای چ ــاب آیینه ه ــه و انتخ ــوع آیین ــاب ن ــه انتخ ــوط ب ــای مرب * دگمه ه

ــند. ــال باش غیرفع

* سوئیچ خودرو در وضعیت ON نباشد.



اخطار!

- هیچ وقت در زمان رانندگی، تنظیمات آیینه را تغییر ندهید.
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تنظیم آیینه ها

* آیینه های جانبی با کمک کلید های تنظیم )3( در جهات مختلف تنظیم می شوند.

ــت  ــت حرک ــپ و راس ــمت چ ــه س ــده را ب ــاب ش ــه انتخ ــت، آیین ــپ و راس ــمت چ ــه س ــد ب ــن کلی ــت ای - حرک

می دهــد.

- حرکت این کلید به سمت باال و پایین، آیینه انتخاب شده را به سمت باال و پایین حرکت می دهد.

* وقتــی آیینــه بــه نقطــه مــورد نظرتــان رســید کافــی اســت کلیــد را رهــا کنیــد. در ایــن حالــت کلیــد بــه وضعیــت 

اولیــه بازمی گــردد و حرکــت آیینــه متوقــف می شــود.

* در شرایط زیر، کلید تنظیمات آیینه عمل نمی کند:

- اگر کلید انتخاب آیینه چپ یا راست )4( در وضعیت وسط قرار داشته باشد.

- اگر سوئیچ خودرو در وضعیت ON قرار نداشته باشد.
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روشن کردن گرمکن آیینه ها

* سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید.

ــن کار گرمکــن آیینه هــا  ــا ای ــد. ب ــد( را فشــار دهی ــای کلی ــه )1(، بخــش ]C[ )انته ــد گرمکــن آیین ــر روی کلی -* ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــتم را ب ــودن سیس ــن ب ــد )1(، روش ــر روی کلی ــراغ ب ــک چ ــود و ی ــال می ش فع

خاموش کردن گرمکن آیینه ها

ــه )1(،  ــد گرمکــن آیین ــا فشــردن کلی ــر ب ــار دیگ ــد ب ــه، می توانی ــا بخــار از روی آیین ــخ ی ــاک شــدن ی ــد از پ * بع

ــد. گرمکــن را خامــوش کنی

* گرمکن آیینه ها پس از گذشت 15 دقیقه از زمان روشن بودن نیز به طور خودکار خاموش می شوند.

* همچنیــن در صورتیکــه ســوئیچ خــودرو را از وضعیــت ON خــارج کنیــد نیــز گرمکــن آیینه هــا خامــوش خواهــد 

. شد

توجه!

ــته  ــرار داش ــت ON ق ــودرو در وضعی ــوئیچ خ ــه س ــد ک ــی کار می کن ــا در صورت ــا تنه ــن آیینه ه - گرمک

باشــد.

- تنهــا در صورتــی از گرمکــن آیینه هــا اســتفاده کنیــد کــه آیینه هــای خــودرو یــخ زده باشــند یــا بخــار 

ــند. گرفته باش

- اگــر ولتــاژ بــرق خــودرو بــه پایین تــر از 23 ولــت برســد، سیســتم به طــور خــودکار و موقــت جریــان 

ــی شــدن  ــری از خال ــای خــودرو و جلوگی ــایر بخش ه ــرق س ــن ب ــرای تامی ــا را ب ــن آیینه ه ــرق گرمک ب

باتــری قطــع می کنــد. در ایــن شــرایط پــس از رســیدن ولتــاژ بــرق خــودرو بــه شــرایط نرمــال، بایــد 

ــد. ــال کنی ــددا فع ــتی مج ــورت دس ــا را به ص ــن آیینه ه گرمک
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عاوه بر تنظیمات برقی، امکان تغییر تنظیم آیینه ها به صورت دستی نیز وجود دارد:

* قبل از تنظیم دستی آیینه ها از داخل خودرو، مطمئن شوید درب های خودرو قفل هستند.

* شیشه را به میزان الزم پایین بیاورید و با فشار دادن گوشه های آیینه، وضعیت دلخواه را تنظیم کنید.
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ــت  ــد از قابلی ــده، می توانی ــد رانن ــوی خــودرو و کاهــش دی ــر روی شیشــه جل ــع بخــار ب ــری از تجم ــرای جلوگی ب

ــو اســتفاده کنیــد: گرمکــن شیشــه جل

ــور، در  ــن منظ ــرای ای ــرار دارد. ب ــودرو ق ــه خ ــرل تهوی ــه کنت ــو در مجموع ــه جل ــن شیش ــتم گرمک ــرل سیس * کنت

ــت defrost )زدودن بخــار( برســید و  ــه وضعی ــا ب ــد ت ــد ]MODE[ را فشــار دهی ــه کلی کنترل هــای سیســتم تهوی

ــد. ــاب کنی ــت defrost را انتخ ــپس وضعی س

* بــرای خامــوش کــردن گرمکــن شیشــه کافــی اســت بــار دیگــر defrost را انتخــاب کنیــد تــا گرمکــن خامــوش 

شــود.

* در ایــن وضعیــت هــوای گــرم از طریــق دریچه هــای پاییــن شیشــه جلــو )1( بــا فشــار بــه ســمت شیشــه پرتــاب 

می شــود تــا بخــار جمــع شــده روی شیشــه پــاک شــود.



مجتمع صنعتی پیلسانمحفظه های داخل کابین | 12

محفظه های داخل کابین

* در کابین خودرو فضای کافی برای قرار دادن وسایل همراه راننده و سرنشین فراهم شده است.

* توجــه داشــته باشــید هیــچ وقــت نبایــد وســایل ســنگین و یــا ظــروف مایــع کــه احتمــال ریختــن آن هــا وجــود 

دارد را در ایــن بخش هــا نگهــداری کنیــد.
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در دو سمت کابین این خودرو، فضای کافی برای قرار دادن ابزار وجود دارد.

باز کردن جعبه ابزار

* در کنــار صندلــی راننــده و کمــک راننــده، دســتگیره ای )1( نصــب شــده اســت. بــا کشــیدن آن، جعبــه ابــزار هــر 

ــاز می شــود. ســمت ب

* دگمــه بخــش پایینــی جعبــه ابــزار )2( را بــه ســمت بــاال فشــار دهیــد تــا درب جعبــه ابــزار )3( بــاز شــود. وقتــی 

درب جعبــه ابــزار بــا زاویــه ای بیشــتر از 20درجــه بــاز شــود، به طــور خــودکار بــاز خواهــد مانــد.

بستن جعبه ابزار

درب جعبــه ابــزار )3( را از طریــق تســمه )4( بــه پاییــن بکشــید و پــس از بســته شــدن، درب را فشــار دهیــد تــا 

جعبــه ابــزار قفــل شــود.



اخطار!

- هنگام تنظیم بادگیر مطمئن شوید که خودرو به طور صحیح و ایمن متوقف شده است.

- در زمــان تنظیــم ارتفــاع بادگیــر ســقفی، توجــه داشــته باشــید ارتفــاع کابیــن از حداکثــر ارتفــاع مجــاز 

ــاع را  ــف الزم اســت ارتف ــای مختل ــرای جاده ه ــاز، ب ــرود. در صــورت نی ــر ن ــاده فرات ــردد در ج ــرای ت ب

تغییــر دهیــد.

ــا قوانیــن هــر  - در زمــان تــردد در جاده هــای بین المللــی، تنظیمــات ارتفــاع بادگیــر بایــد متناســب ب

کشــور و حداکثــر ارتفــاع مجــاز در هــر جــاده باشــد.

- در زمــان تنظیــم ارتفــاع بادگیــر ســقفی توجــه داشــته باشــید بخش هــای چــپ و راســت آن ارتفاعــی 

برابر داشــته باشــند.
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تنظیــم درســت بادگیــر ســقفی )1( و وضعیــت مناســب بادگیرهــای جانبــی باالیــی )2( و )3( و پایینــی )4( و )5(، 

بــا بهبــود آئرودینامیــک خــودرو باعــث کاهــش مصــرف ســوخت خــودرو می شــوند.
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بادگیر سقفی )1( از طریق اهرم هایی در پشت کابین قابل تنظیم است.

* برای تنظیم ارتفاع بادگیر سقفی، ابتدا پیچ نگهدارنده )6( یک سمت را آزاد کنید.

* پس از آن، با احتیاط و در حالیکه بادگیر را مهار کرده اید، پیچ اهرم سمت دیگر را نیز آزاد کنید.

* بادگیــر را ر ارتفــاع دلخــواه قــرار دهیــد و پــس از آن پیچ هــا را بــار دیگــر ســقف کنیــد. اطمینــان حاصــل کنیــد 

ــه شــکل مناســبی ســفت شــده اند. کــه پیچ هــا ب
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ــه داخــل کابیــن، در ســمت چــپ و  ــور خورشــید ب ــری از ورود ن ــوی خــودرو و جلوگی ــرای پوشــش شیشــه جل ب

ــت. ــده اس ــب ش ــزا )2( نص ــر مج ــو دو آفتاب گی ــه جل ــت شیش راس

در تصاویر، وضعیت آفتاب گیر در حالت بسته بودن و باز بودن نمایش داده شده است.

* راننــده و کمــک راننــده می تواننــد بــا کشــیدن دســتگیره )1( بــه ســمت پاییــن، آفتاب گیــر را تــا موقعیــت مــد 

نظــر خــود پاییــن بکشــند.

* همچنیــن راننــده و کمــک راننــده می تواننــد بــا کشــیدن بنــد پارچــه ای )3(، آفتاب گیــر را بــه وضعیــت اولیــه 

ــه بازمی گــردد. ــه وضعیــت اولی ــر به صــورت خــودکار ب ــد، آفتاب گی ــا کشــیدن ایــن بن ــد. ب بازگردانن
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بــرای جلوگیــری از ورود نــور خورشــید بــه داخــل کابیــن، عــاوه بــر شیشــه جلــو، شیشــه های جانبــی نیــز بــه دو 

آفتاب گیــر مجــزا )2( مجهــز هســتند.

در تصاویر، وضعیت آفتاب گیر در حالت بسته بودن و باز بودن نمایش داده شده است.

* راننــده و کمــک راننــده می تواننــد بــا کشــیدن دســتگیره )1( بــه ســمت پاییــن، آفتاب گیــر را تــا موقعیــت مــد 

نظــر خــود پاییــن بکشــند.

ــر  ــا آفتاب گی ــد ت ــی آن را فشــار دهی ــم بخــش پایین ــرو مای ــا نی ــی اســت ب ــر، کاف ــردن آفتاب گی ــرای جمع ک * ب

بــه موقعیــت اولیــه خــود بازگــردد.
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پرده داخلی کابین

بــرای ایجــاد محیطــی آرام بــرای راننــده و کمــک راننــده در زمــان اســتراحت، ایــن خــودرو بــه پــرده پارچــه ای 

ــز شــده اســت. ــن مجه ــی شیشــه های کابی ــرای تمام ب

در تصاویر، پرده داخلی کابین در زمان بسته بودن و باز بودن به نمایش درآمده است.

پرده داخلی کابین در زمان جمع بودن، به طور کامل در گوشه های کابین قرار می گیرد.

* برای باز کردن پرده کافی است گیره های آن را باز کنید و پرده را به آرامی روی ریل حرکت دهید.
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ــاز، درحالیکــه  ــد در صــورت نی ــده می توان ــاز و بســته می شــوند و رانن ــوری آن به صــورت مســتقل ب ســانروف و ت

تــوری بســته اســت، ســانروف را بــاز کنــد.

در تصاویر، سانروف )1( و همچنین توری سانروف )2( در حالت کاما بسته می بینید.

همچنین وضعیتی که در آن سانروف باز است و توری بسته است در تصاویر دیده می شود.

اخطار!

ــودرو و  ــت خ ــرای امنی ــود، ب ــوش می ش ــی خام ــرای مدت ــین و ب ــدون سرنش ــودرو ب ــه خ ــی ک - زمان

ــن، ســانروف را  ــه داخــل کابی ــاران ب ــارش ب ــا ورود آب ناشــی از ب ــرد و خــاک و ی ــری از ورود گ جلوگی

ــد. ببندی
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در تصاویر وضعیتی که سانروف )1( کاما باز است و توری )2( هم کاما باز است دیده می شود.

همچنین وضعیتی که انتهای سانروف )1( باال آمده است در تصاویر دیده می شود.
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باال بردن سانروف

* سوئیچ خودرو باید در وضعیت ON باشد.

ــن کار  ــا ای ــد. ب ــه فشــار دهی ــد ســانروف )3( را یــک مرتب ــی ]A[ کلی ــردن ســانروف، بخــش پایین ــاال ب ــرای ب * ب

ــد. ــن می کن ــاال رفت ــه ب ــروع ب ــانروف ش س

ــردن ســانروف از تخــت خــواب نیــز کافــی اســت بخــش پایینــی ]A[ کلیــد ســانروف )4( را یــک  ــاال ب ــرای ب * ب

مرتبــه فشــار دهیــد.

* بــا یــک بــار فشــار بــر روی بخــش پایینــی ]A[ کلیدهــای )3( یــا )4(، ســانروف به طــور خــودکار تــا بــاال رفتــن 

ــد. ــت می کن ــل حرک کام

 ]A[ ــی ــار دیگــر بخــش پایین ــر ب ــی، اگ ــه وضعیــت نهای ــل از رســیدن آن ب ــن ســانروف و قب ــاال رفت * در زمــان ب

ــد آن را در  ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــف می ش ــانروف متوق ــد، س ــار دهی ــا )4( را فش ــای )3( ی کلیده

ــد. ــم کنی ــواه تنظی ــت دلخ وضعی

پایین آوردن سانروف

* سوئیچ خودرو باید در وضعیت ON باشد.

* بــرای پاییــن آوردن ســانروف، بخــش باالیــی ]B[ کلیــد ســانروف )3( را یــک مرتبــه فشــار دهیــد. بــا ایــن کار 

ــد. ــه پاییــن آمــدن می کن ســانروف شــروع ب

* بــرای پاییــن آوردن ســانروف از تخــت خــواب نیــز کافــی اســت بخــش باالیــی ]B[ کلیــد ســانروف )4( را یــک 

مرتبــه فشــار دهیــد.

* بــا یــک بــار فشــار بــر روی بخــش باالیــی ]B[ کلیدهــای )3( یــا )4(، ســانروف به طــور خــودکار تــا زمــان پاییــن 

آمــدن کامــل حرکــت می کنــد.

* در زمــان پاییــن آمــدن ســانروف و قبــل از رســیدن آن بــه وضعیــت بســته شــدن کامــل، اگــر بــار دیگــر بخــش 

ــه ایــن ترتیــب می توانیــد آن  ــا )4( را فشــار دهیــد، ســانروف متوقــف می شــود و ب باالیــی ]B[ کلیدهــای )3( ی

را در وضعیــت دلخــواه تنظیــم کنیــد.
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باز کردن سانروف

* سوئیچ خودرو باید در وضعیت ON باشد.

* بعــد از آنکــه ســانروف بــه باالتریــن وضعیــت خــود رســید، بــرای بــاز کــردن ســانروف، بخــش پایینــی ]A[ کلیــد 

ســانروف )3( را یــک مرتبــه فشــار دهیــد. بــا ایــن کار ســانروف شــروع بــاز شــدن می کنــد.

ــی ]A[ کلیــد ســانروف )4( را یــک  ــز کافــی اســت بخــش پایین ــاز کــردن ســانروف از تخــت خــواب نی ــرای ب * ب

مرتبــه فشــار دهیــد.

* بــا یــک بــار فشــار بــر روی بخــش پایینــی ]A[ کلیدهــای )3( یــا )4(، ســانروف به طــور خــودکار تــا بــاز شــدن 

ــد. ــت می کن ــل حرک کام

* در زمــان بــاز شــدن ســانروف و قبــل از رســیدن آن بــه حالــت بــاز شــدن کامــل، اگــر بــار دیگــر بخــش پایینــی 

ــد آن را در  ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــف می ش ــانروف متوق ــد، س ــار دهی ــا )4( را فش ــای )3( ی ]A[ کلیده

وضعیــت دلخــواه تنظیــم کنیــد. بــا فشــار دادن مجــدد کلیــد، ســانروف بــار دیگــر حرکــت خواهــد کــرد.

* سوئیچ خودرو باید در وضعیت ON باشد.

* بــرای بســتن ســانروف، بخــش باالیــی ]B[ کلیــد ســانروف )3( را یــک مرتبــه فشــار دهیــد. بــا ایــن کار ســانروف 

شــروع بــه بســته شــدن می کنــد.

* بــرای بســتن ســانروف از تخــت خــواب نیــز کافــی اســت بخــش باالیــی ]B[ کلیــد ســانروف )4( را یــک مرتبــه 

فشــار دهیــد.

* بــا یــک بــار فشــار بــر روی بخــش باالیــی ]B[ کلیدهــای )3( یــا )4(، ســانروف به طــور خــودکار تــا زمــان بســته 

شــدن کامــل حرکــت می کنــد.

* در زمــان بســته شــدن ســانروف و قبــل از رســیدن آن بــه وضعیــت بســته شــدن کامــل، اگــر بــار دیگــر بخــش 

ــه ایــن ترتیــب می توانیــد آن  ــا )4( را فشــار دهیــد، ســانروف متوقــف می شــود و ب باالیــی ]B[ کلیدهــای )3( ی

را در وضعیــت دلخــواه تنظیــم کنیــد. بــا فشــار دادن مجــدد کلیــد، ســانروف بــار دیگــر حرکــت خواهــد کــرد.
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)Comfort صندلی راننده و سرنشین )مدل

اخطار!

ــچ  ــد. هی ــدام کنی ــی اق ــم صندل ــرای تنظی ــف اســت ب ــه خــودرو به طــور کامــل متوق ــی ک ــا زمان - تنه

ــد. ــی را تغییــر ندهی وقــت در حــال حرکــت، وضعیــت صندل

 - بعد از تغییر وضعیت مطمئن شوید که صدای قفل شدن صندلی را شنیده اید.

- هیچ وقت صندلی کودک را بر روی صندلی های این خودرو نصب نکنید.

- قبل از آغاز حرکت از بسته بودن کمربند ایمنی صندلی اطمینان حاصل کنید.

)1( دستگیره تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی

)2( دستگیره تنظیم حرکت طولی صندلی

)3( دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی

)4( دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی

)5( دستگیره تنظیم زاویه دسته صندلی )آپشن(
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تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی

* دستگیره تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی )1( را بکشید و زاویه نشیمنگاه را به دلخواه خود تنظیم کنید.

* پس از تنظیم نشیمنگاه صندلی در زاویه دلخواه، دستگیره را رها کنید.

تنظیم فاصله صندلی با فرمان

ــود و  ــی می ش ــدن صندل ــث آزاد ش ــن کار باع ــید. ای ــی )2( را بکش ــی صندل ــت طول ــم حرک ــتگیره تنظی * دس

ــد. ــت دهی ــب حرک ــا عق ــو ی ــمت جل ــه س ــد آن را ب می توانی

* پس از تنظیم صندلی در موقعیت دلخواه، دستگیره را رها کنید.

* پــس از رهــا کــردن دســتگیره، به آرامــی صندلــی را بــا نیــروی بــدن اندکــی بــه ســمت جلــو یــا عقــب حرکــت 

دهیــد تــا صــدای قفــل شــدن ضامــن ریــل صندلــی را بشــنوید.

تنظیم ارتفاع صندلی

ــا  ــد ب ــون می توانی ــی )3( را بکشــید. اکن ــاع صندل ــم ارتف ــدا دســتگیره تنظی ــی، ابت ــاع صندل ــم ارتف ــرای تنظی * ب

ــا بلنــد شــدن از روی صندلــی، ارتفــاع آن را باالتــر  نشســتن بــر روی صندلــی ارتفــاع آن را کاهــش دهیــد یــا ب

بیاوریــد.

* پس از رسیدن به ارتفاع دلخواه، دستگیره را رها کنید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی

* به آرامی بر روی صندلی تکیه بدهید.

* دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی )4( را بکشید.

* پشتی صندلی اکنون به سمت جلو یا عقب حرکت می کند. آن را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.

* دستگیره را رها کنید.

تنظیم زاویه دسته صندلی

* دستگیره تنظیم زاویه دسته صندلی )5( را تا زمانی که دسته صندلی به زاویه دلخواه برسد بچرخانید.
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)Comfort صندلی راننده و سرنشین )مدل

اخطار!

ــچ  ــد. هی ــدام کنی ــی اق ــم صندل ــرای تنظی ــف اســت ب ــه خــودرو به طــور کامــل متوق ــی ک ــا زمان - تنه

ــد. ــی را تغییــر ندهی وقــت در حــال حرکــت، وضعیــت صندل

ــر روی آن هــا نشســته  ــردی ب ــم هســتند کــه ف ــل تنظی ــی قاب ــا زمان - صندلی هــای مــدل Deluxe تنه

ــاد در سیســتم هــوای فشــرده خــودرو بیشــتر از Bar 8 باشــد. باشــد و به عــاوه فشــار ب

ــی را  ــان حاصــل کنیــد کــه صــدای قفــل شــدن صندل ــی اطمین - پــس از تنظیــم هــر بخــش از صندل

شــنیده اید.

- اگــر بــه هــر دلیــل کیســه بــاد صندلــی آســیب ببینــد، بــرای ایمنــی راننــده در زمــان رانندگــی، صندلــی 

بایــد به طــور کامــل تعویــض شــود.

- هیچ وقت صندلی کودک را بر روی صندلی های این خودرو نصب نکنید.

- قبل از آغاز حرکت از بسته بودن کمربند ایمنی صندلی اطمینان حاصل کنید.

)1( دستگیره تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی

)2( دستگیره تنظیم حرکت طولی صندلی

)3( کلید کاهش ارتفاع سریع صندلی

)4( دستگیره تنظیم قدرت ضربه گیری صندلی

)5( دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی )پنوماتیک(

)6( دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی

)7( کلید تنظیم محافظ کمر و حفاظت جانبی صندلی

)8( دستگیره تنظیم زاویه دسته صندلی
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تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی

* دستگیره تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی )1( را بکشید و زاویه نشیمنگاه را به دلخواه خود تنظیم کنید.

* پس از تنظیم نشیمنگاه صندلی در زاویه دلخواه، دستگیره را رها کنید.

تنظیم فاصله صندلی با فرمان

ــود و  ــی می ش ــدن صندل ــث آزاد ش ــن کار باع ــید. ای ــی )2( را بکش ــی صندل ــت طول ــم حرک ــتگیره تنظی * دس

ــد. ــت دهی ــب حرک ــا عق ــو ی ــمت جل ــه س ــد آن را ب می توانی

* پس از تنظیم صندلی در موقعیت دلخواه، دستگیره را رها کنید

* پــس از رهــا کــردن دســتگیره، به آرامــی صندلــی را بــا نیــروی بــدن اندکــی بــه ســمت جلــو یــا عقــب حرکــت 

دهیــد تــا صــدای قفــل شــدن ضامــن ریــل صندلــی را بشــنوید.

کاهش ارتفاع سریع صندلی

این سیستم برای کمک به راننده در زمان سوار و پیاده شدن از خودرو طراحی شده است.

* پــس از ســوار شــدن بــه خــودرو، کلیــد )3( را بــه ســمت بیــرون فشــار دهیــد تــا صندلــی بــه ارتفــاع مناســب 

بــرای رانندگــی برگــردد.

* قبــل از پیــاده شــدن از خــودرو بــا فشــار بــه بــر روی کلیــد )3( بــه ســمت داخــل، ارتفــاع صندلــی کــم شــده و 

ــاده شــود. ــد از خــودرو پی ــده به راحتــی بتوان ــا رانن ــه پایین تریــن وضعیــت خــود می رســد ت ب

قدرت ضربه گیری صندلی

این سیستم می تواند میزان نرمی یا سفتی حرکت عمودی صندلی در دست اندازها را کنترل کند.

ــی  ــت صندل ــفتی حرک ــی و س ــزان نرم ــم می ــرای تنظی ــی )4( ب ــری صندل ــدرت ضربه گی ــم ق ــتگیره تنظی * از دس

ــد. اســتفاده کنی
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تنظیم ارتفاع صندلی

* دســتگیره تنظیــم ارتفــاع صندلــی )5( را بــه ســمت بــاال یــا پاییــن حرکــت دهیــد تــا ارتفــاع صندلــی افزایــش 

یــا کاهــش پیــدا کنــد.

* پس از رسیدن به موقعیت دلخواه، دستگیره را رها کنید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی

* به آرامی بر روی صندلی تکیه بدهید.

* دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی )6( را بکشید تا پشتی صندلی آزاد شود.

ــه دلخــواه  ــدن خــود آن را در زاوی ــا ب ــد. ب ــت می کن ــب حرک ــا عق ــو ی ــه ســمت جل ــون ب ــی اکن * پشــتی صندل

ــد. ــم کنی تنظی

* دستگیره را رها کنید.

تنظیم محافظ کمر و محافظ جانبی صندلی

* کلید )7( را فشار دهید تا میزان باد داخل کیسه هوا کم یا زیاد شود.

* با فشار دادن عامت +، میزان باد در کیسه هوا افزایش پیدا می کند.

* با فشار دادن عامت -، میزان باد در کیسه هوا کاهش پیدا می کند.

تنظیم زاویه دسته صندلی

* دستگیره تنظیم زاویه دسته صندلی )8( را تا زمانی که دسته صندلی به زاویه دلخواه برسد بچرخانید.
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صندلی کمک راننده )مدل تاشو(

اخطار!

ــچ  ــد. هی ــدام کنی ــی اق ــم صندل ــرای تنظی ــف اســت ب ــه خــودرو به طــور کامــل متوق ــی ک ــا زمان - تنه

ــد. ــی را تغییــر ندهی وقــت در حــال حرکــت، وضعیــت صندل

ــر روی آن هــا نشســته  ــردی ب ــم هســتند کــه ف ــل تنظی ــی قاب ــا زمان - صندلی هــای مــدل Deluxe تنه

ــاد در سیســتم هــوای فشــرده خــودرو بیشــتر از Bar 8 باشــد. باشــد و به عــاوه فشــار ب

ــی را  ــان حاصــل کنیــد کــه صــدای قفــل شــدن صندل ــی اطمین - پــس از تنظیــم هــر بخــش از صندل

شــنیده اید.

- اگــر بــه هــر دلیــل کیســه بــاد صندلــی آســیب ببینــد، بــرای ایمنــی راننــده در زمــان رانندگــی، صندلــی 

بایــد به طــور کامــل تعویــض شــود.

- هیچ وقت صندلی کودک را بر روی صندلی های این خودرو نصب نکنید.

- قبل از آغاز حرکت از بسته بودن کمربند ایمنی صندلی اطمینان حاصل کنید.

)1( دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی

)2( تنظیم تا شدن نشیمنگاه صندلی

)3( دستگیره تنظیم حرکت طولی صندلی
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تنظیم زاویه پشتی صندلی

* به آرامی بر روی صندلی تکیه دهید.

* دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی )1( را بکشید تا پشتی صندلی آزاد شود.

* پشتی صندلی را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.

* دستگیره را رها کنید

تا کردن نشیمنگاه صندلی

* نشــیمنگاه صندلــی )2( را بــه ســمت بــاال بکشــید تــا صــدای قفــل شــدن نشــیمنگاه صندلــی را بشــنوید و پــس 

از آن نشــیمنگاه صندلــی را رهــا کنیــد. در ایــن حالــت نشــیمنگاه صندلــی به صــورت تــا شــده باقــی می مانــد.

* بــرای بــاز کــردن نشــیمنگاه صندلــی )2(، آن را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تــا صــدای قفــل شــدن نشــیمنگاه 

صندلــی را بشــنوید و پــس از آن نشــیمنگاه صندلــی را رهــا کنیــد. در ایــن حالــت نشــیمنگاه صندلــی به صــورت 

ــد. ــاز باقــی می مان ب

تنظیم فاصله صندلی با داشبورد

ــود و  ــی می ش ــدن صندل ــث آزاد ش ــن کار باع ــید. ای ــی )3( را بکش ــی صندل ــت طول ــم حرک ــتگیره تنظی * دس

ــد. ــت دهی ــب حرک ــا عق ــو ی ــمت جل ــه س ــد آن را ب می توانی

* پس از تنظیم صندلی در موقعیت دلخواه، دستگیره را رها کنید.

* پــس از رهــا کــردن دســتگیره، به آرامــی صندلــی را بــا نیــروی بــدن، اندکــی بــه ســمت جلــو یــا عقــب حرکــت 

دهیــد تــا صــدای قفــل شــدن ضامــن ریــل صندلــی را بشــنوید.
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)Deluxe صندلی کمک راننده )مدل

اخطار!

ــچ  ــد. هی ــدام کنی ــی اق ــم صندل ــرای تنظی ــف اســت ب ــه خــودرو به طــور کامــل متوق ــی ک ــا زمان - تنه

ــد. ــی را تغییــر ندهی وقــت در حــال حرکــت، وضعیــت صندل

ــی را  ــان حاصــل کنیــد کــه صــدای قفــل شــدن صندل ــی اطمین - پــس از تنظیــم هــر بخــش از صندل

شــنیده اید.

- هیچ وقت صندلی کودک را بر روی صندلی های این خودرو نصب نکنید.

- قبل از آغاز حرکت از بسته بودن کمربند ایمنی صندلی اطمینان حاصل کنید.

)1( دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی

)2( کلید تنظیم محافظ کمر

)3( دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی

)4( دستگیره تنظیم قدرت ضربه گیری صندلی

)5( کلید کاهش ارتفاع سریع صندلی

)6( دستگیره تنظیم حرکت طولی نشیمنگاه صندلی

)7( کلید تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی
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تنظیم زاویه پشتی صندلی

* به آرامی بر روی صندلی تکیه دهید.

* دستگیره تنظیم زاویه پشتی صندلی )1( را بکشید تا پشتی صندلی آزاد شود.

* پشتی صندلی را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.

* دستگیره را رها کنید.

تنظیم محافظ کمر و حفاظت جانبی صندلی

* تنظیــم محافــظ کمــر شــامل ســه بخــش باالیــی و پایینــی کمــر و حفاظــت جانبــی اســت کــه توســط ســه کلیــد 

ــرل می شــوند.  )2( کنت

ــا فشــار دادن  ــر می شــود و ب ــد، کیســه هــوا پ ــی کلی ــا فشــار دادن بخــش باالی ــم هــر بخــش، ب ــرای تنظی * ب

ــود. ــی می ش ــوا خال ــه ه ــد، کیس ــی کلی ــش پایین بخ

ــد، وضعیــت کیســه های هــوا در موقعیــت دلخــواه  ــردن کلی ــا رهــا ک ــم در موقعیــت دلخــواه، ب * پــس از تنظی

ــد. ــی می مان باق

تنظیم ارتفاع صندلی

* دســتگیره تنظیــم ارتفــاع صندلــی )3( را بــه ســمت بــاال یــا پاییــن حرکــت دهیــد تــا ارتفــاع صندلــی افزایــش 

یــا کاهــش پیــدا کنــد.

* پس از رسیدن به موقعیت دلخواه، دستگیره را رها کنید.

تنظیم قدرت ضربه گیری صندلی

این سیستم می تواند میزان نرمی یا سفتی حرکت عمودی صندلی در دست اندازها را کنترل کند.

ــی  ــت صندل ــفتی حرک ــی و س ــزان نرم ــم می ــرای تنظی ــی )4( ب ــری صندل ــدرت ضربه گی ــم ق ــتگیره تنظی * از دس

ــد. اســتفاده کنی
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کاهش ارتفاع سریع صندلی

این سیستم برای کمک به سرنشین در زمان سوار و پیاده شدن از خودرو طراحی شده است.

* قبــل از پیــاده شــدن از خــودرو بــا فشــار بــه بــر روی کلیــد )5( بــه ســمت پاییــن، ارتفــاع صندلــی کــم شــده و 

ــاده شــود. ــد از خــودرو پی ــا سرنشــین به راحتــی بتوان ــه پایین تریــن وضعیــت خــود می رســد ت ب

* پــس از ســوار شــدن بــه خــودرو، کلیــد )5( را بــه ســمت بــاال فشــار دهیــد تــا صندلــی بــه ارتفــاع مناســب 

ــرای رانندگــی برگــردد. ب

تنظیم طولی نشیمنگاه صندلی

ــد  ــون می توانی ــود. اکن ــی آزاد ش ــیمنگاه صندل ــا نش ــید ت ــی )6( را بکش ــیمنگاه صندل ــی نش ــم طول ــد تنظی * کلی

ــو یــا عقــب حرکــت دهیــد. ــی را بــه ســمت جل نشــیمنگاه صندل

* پــس از رســیدن بــه موقعیــت دلخــواه، کلیــد تنظیــم طولــی نشــیمنگاه صندلــی )6( را رهــا کنیــد تــا نشــیمنگاه 

صندلــی در موقعیــت مــد نظــر قفــل شــود.

تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی

* کلیــد تنظیــم زاویــه نشــیمنگاه صندلــی )7( را بکشــید. بــا ایــن کار قفــل زاویــه نشــیمنگاه صندلــی آزاد می شــود 

و می توانیــد زاویــه نشــیمنگاه صندلــی را در موقعیــت دلخــواه تنظیــم کنیــد.

* پس از تنظیم زاویه نشیمنگاه صندلی در موقعیت دلخواه، کلید را رها کنید.
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تنظیم پشتی صندلی / زوایای پشتی صندلی

ــی،  ــه پشــتی صندل ــم زاوی ــن تنظی ــا عقــب را دارد. در حی ــو ی ــه ســمت جل ــم ب ــی قابلیــت تنظی * پشــتی صندل

نشــیمنگاه صندلــی تغییــر زاویــه نخواهــد داد و در صــورت نیــاز می توانیــد زاویــه نشــیمنگاه صندلــی را جداگانــه 

تغییــر دهیــد.

* در حالت عادی، پشتی صندلی با زاویه 12درجه نسبت به خط عمودی قرار دارد.

* پشتی صندلی می تواند 63درجه به سمت جلو و 32درجه به سمت عقب خم شود.
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تخت خواب پایین

اخطار!

- در زمان استفاده از تخت خواب، همواره باید حفاظ تخت خواب باال باشد.

- در زمان رانندگی، تخت خواب پایینی حتما باید در وضعیت افقی باشد.

- در زمان رانندگی هیچ وسیله ای را روی تخت خواب ها قرار ندهید.

جمع کردن حفاظ ایمنی تخت خواب

ــن  ــد و در همی ــد و نگهداری ــدا ضامــن )1( را فشــار دهی ــی تخــت خــواب، ابت ــاظ ایمن ــردن حف ــرای جمــع ک * ب

حــال، حفــاظ )2( را بــه ســمت چــپ و پاییــن حرکــت دهیــد تــا ســتون حفــاظ )3( در خــاف جهــت عقربه هــای 

ســاعت بچرخــد.

* در تصویر، وضعیت ]A[ حالتی را نشان می دهد که حفاظ ایمنی تخت خواب، جمع شده است. 

باز کردن حفاظ ایمنی تخت خواب

* در شــرایطی کــه حفــاظ ایمنــی تخــت خــواب جمــع شــده اســت، بــرای بــاز کــردن آن، ابتــدا ضامــن )1( را فشــار 

دهیــد و نگهداریــد و در همیــن حــال، حفــاظ )2( را بــه ســمت راســت و بــاال حرکــت دهیــد تــا ســتون حفــاظ )3( 

در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخــد و حفــاظ تخــت خــواب در وضعیــت افقــی قــرار بگیــرد.

* در تصویر، وضعیت ]B[ حالتی را نشان می دهد که حفاظ تخت خواب باز شده است. 
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تخت خواب باال

اخطار!

- در زمان استفاده از تخت خواب، حفاظ ایمنی باید باال باشد.

- در زمان استفاده از تخت خواب باالیی، از قفل بودن حفاظ ایمنی اطمینان حاصل کنید.

باز کردن تخت خواب باالیی

* در صــورت نیــاز، بــرای دسترســی بهتــر بــه تخــت خــواب باالیــی، پشــتی صندلــی راننــده و یــا سرنشــین را رو بــه 

جلــو خــم کنیــد. بــرای ایــن منظــور می توانیــد بــه بخــش "صندلی هــا" در ایــن دفترچــه راهنمــا مراجعــه کنیــد.

ــن  ــی پایی ــد و آن را به آرام ــاال )1( را بگیری ــواب ب ــت خ ــه تخ ــد، لب ــواب )2( را بازکنی ــت خ ــد تخ ــل کمربن * قف

ــن  ــواره کابی ــر روی دی ــای تخــت، درون شــیارهای )4( نصــب شــده ب ــا ضامن هــای )3( هــر دو انته ــد ت بیاوری

قــرار گیــرد.

* تســمه های ایمنــی )5( در هــر دو ســمت تخــت خــواب را ببندیــد، تــوری محافــظ )6( را در محــل خــود تنظیــم 

کنیــد و بــرای اطمینــان از ایمنــی در زمــان خــواب، ضامــن )7( را قفــل کنیــد.
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بستن تخت خواب باال

اخطار!

ــی در هــر دو ســمت  ــن شــوید تســمه های ایمن ــواره مطمئ ــودن تخــت خــواب، هم ــاز ب ــان ب - در زم

تخــت خــواب قفــل هســتند.

* ضامن )7( را آزاد کنید و توری محافظ )6( را پایین بیاورید.

* لبه تخت خواب )1( را با فشار مناسب به سمت باال خم کنید تا در باالترین وضعیت خود قرار گیرد. 

* قفل کمربند تخت خواب )2( را در هر دو سمت ببندید.
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بــرای رفــاه راننــده در زمــان رانندگــی و کنتــرل بیشــتر راننــده در زمــان حرکــت، ایــن خــودرو بــه فرمــان هیدرولیــک 

بــا قابلیــت تنظیــم ارتفــاع و زاویــه مجهــز شــده اســت.

در زمان تنظیم فرمان، باید فشار باد کافی در سیستم باد کشنده وجود داشته باشد.

قبل از تنظیم فرمان، ابتدا موقعیت صندلی راننده را در وضعیت مناسب برای خود تنظیم کنید.

تنظیــم درســت موقعیــت فرمــان، عــاوه بــر کمــک بــه راننــده در زمــان رانندگــی، می توانــد در ورود و خــروج او 

بــه کابیــن هــم کمــک کنــد.

* دگمه )1( نصب شده در زیر صندلی راننده را با پاشنه پا فشار دهید.

* ارتفاع و زاویه فرمان را متناسب با موقعیت نشستن خود تنظیم کنید.

* پای خود را از روی دگمه بردارید. با این کار فرمان در موقعیت تنظیم شده، قفل می شود.

خطر!

ــا در شــرایطی  ــم فرمــان تنه ــد. تنظی ــم نکنی ــچ وقــت فرمــان خــودرو را در زمــان رانندگــی تنظی - هی

ــر فعــال باشــند. مجــاز اســت کــه خــودرو متوقــف باشــد و ترمــز کشــنده و ترمــز تریل
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اخطار!

- پیش از آغاز حرکت از بسته بودن کمربند )های( ایمنی اطمینان حاصل کنید.

ــده اند.  ــم ش ــی و تنظی ــر طراح ــک نف ــرای ی ــی ب ــر صندل ــودرو در ه ــن خ ــی ای ــای ایمن - کمربند ه

ــت. ــاز نیس ــده مج ــک رانن ــمت کم ــی س ــر در صندل ــک نف ــش از ی ــتن بی نشس

ــده  ــدن رانن ــر روی ب ــد به طــور کامــل ب ــی بای ــد ایمن ــی در زمــان تصــادف، کمربن ــر ایمن ــرای حداکث - ب

ــت  ــد را در وضعی ــه کمربن ــزار متفرق ــایل و اب ــتفاده از وس ــا اس ــز ب ــرد. هرگ ــرار بگی ــده ق ــک رانن و کم

ــد. ــرار ندهی ــتاندارد ق غیراس

ــودی  ــا عم ــت تقریب ــا در وضعی ــتی صندلی ه ــه پش ــبی دارد ک ــی مناس ــی کارآی ــی وقت ــد ایمن - کمربن

قــرار داشــته باشــد. در زمــان رانندگــی از خوابانــدن صندلی هــا اجتنــاب کنیــد. بــرای تنظیــم درســت 

ــد. ــه کنی ــا مراجع ــه راهنم ــن دفترچ ــا" در ای ــش "صندلی ه ــه بخ ــی ب ــا می توان صندلی ه

ــد  ــد. اســتفاده از کمربن ــور کن ــردن، از روی شــانه عب ــف و گ ــن کت ــه بی ــد در فاصل ــی بای ــد ایمن - کمربن

ایمنــی بــه شــکلی کــه بــه گــردن سرنشــین چســبیده باشــد و یــا از روی کتــف عبــور کــرده باشــد، باعــث 

بــروز خطــر در تصــادف خواهــد شــد.

- بخــش پایینــی کمربنــد ایمنــی بایــد از روی شــکم عبــور کــرده باشــد. عبــور بخــش پایینــی کمربنــد 

ایمنــی از زیــر قفســه ســینه، در زمــان تصــادف باعــث بــروز خطــر خواهــد شــد.

- در زمــان تنظیــم صندلــی همــواره مــد نظــر داشــته باشــید موقعیــت صندلــی را بــه شــکلی تنظیــم 

کنیــد کــه کمربنــد ایمنــی در وضعیــت درســت قــرار گرفتــه و به خوبــی از روی بــدن عبــور کــرده باشــد.

- در زمــان رانندگــی و بــا حــرکات بــدن ممکــن اســت وضعــت عبــور کمربنــد ایمنــی از روی شــانه بــر هم 

بخــورد. در صــورت نیــاز وضعیــت عبــور کمربنــد ایمنــی از روی شــانه را اصــاح کنیــد.

- هرگونــه تعویــض و یــا نصــب کمربنــد ایمنــی، فقــط بایــد در نمایندگی هــای مجــاز پیلســان انجــام 

شــود.

- هیچ گونه تغییر و یا دستکاری در کمربند ایمنی مجاز نیست.
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بستن کمربند ایمنی

پیــش از بســتن کمربنــد ایمنــی، صندلــی راننــده و کمــک راننــده بایــد در وضعیــت عــادی و مناســب بــرای حرکــت 

ــد. خودرو باش

* ارتفــاع کمربنــد ایمنــی از طریــق یــک اهــرم )1( تنظیــم می شــود. پیــش از آغــاز حرکــت، ارتفــاع کمربنــد ایمنــی 

را تنظیــم کنیــد. ارتفــاع کمربنــد ایمنــی بایــد به گونــه ای تنظیــم شــود کــه کمربنــد از روی شــانه عبــور کنــد. هیــچ 

وقــت ارتفــاع را در وضعیتــی تنظیــم نکنیــد کــه کمربنــد بــه گــردن نزدیــک باشــد یــا از روی کتــف عبــور کنــد.

* کمربند را بکشید و آن را از روی شانه و قفسه سینه عبور دهید.

* زبانــه کمربنــد ایمنــی را درون قفــل کمربنــد ایمنــی قــرار دهیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد صــدای قفــل شــدن 

ــنیده اید. ــی را ش ــد ایمن کمربن

* کمربند ایمنی باید بر روی شانه و شکم محکم باشد.

اخطار!

- پــس از بســتن کمربنــد ایمنــی و در حیــن رانندگــی، گاهــی وضعیــت قفــل کمربنــد ایمنــی و وضعیــت 

عبــور آن از شــانه را بررســی کنیــد و در صــورت نیــاز، آن را دوبــاره ببندیــد.

باز کردن کمربند ایمنی

* دگمه قرمز رنگ را بر روی قفل کمربند فشار دهید تا ضامن کمربند آزاد شود.

* کمربند را به سمت باال بکشید تا زمانی که با نیروی فنر، به جای خود بازگردد.
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قفل شدن کمربند

در مواقع زیر، قفل کمربند )2( فعال خواهد شد.

* زمانی که سرعت خودرو به شکل ناگهانی کم شود.

* زمانی که کمربند ایمنی به سرعت کشیده شود.

قفــل کمربنــد پــس از وقــوع شــرایط بــاال فعــال شــده و کمربنــد ایمنــی را در جــای خــود ثابــت می کنــد. قفــل، 

پــس از کاهــش فشــار بــر روی کمربنــد به طــور خــودکار غیرفعــال می شــود و کمربنــد بــه وضعیــت اولیــه خــود 

ــردد. ــاز می گ ب
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ــی  ــا صندل ــی ب ــد ایمن ــا، کمربن ــر روی خــودرو، در بعضــی از مدل ه ــزات نصــب شــده ب ــه ســطح تجهی بســته ب

خــودرو یکپارچــه شــده اســت.

ــر  ــی نصــب شــده ب ــد کمربند هــای ایمن ــاز کــردن و ســایر مــوارد احتیاطــی، مانن ــن خودروهــا، بســتن و ب در ای

ــواره کابیــن اســت. روی دی

ــن  ــی" در ای ــد ایمن ــردن کمربن ــاز ک ــی" و "ب ــد ایمن ــه بخــش "بســتن کمربن ــد ب ــات بیشــتر می توانی ــرای اطاع ب

ــد. دفترچــه راهنمــا مراجعــه کنی
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1. دریچه هوا

2. کلید های سمت چپ فرمان

3. مجموعه کیلومتر شمار

4. کلید های سمت راست فرمان

5. کلید های داشبورد

6. نمایشگر سیستم صوتی خودرو

7. کنترل های سیستم تهویه

8. سوکت خروجی برق 24 ولت

9. فندک

10. محفظه نگهداری وسایل

11. دنده

12. کلید های داشبورد

13. مغزی سوئیچ خودرو

14. غربیلک فرمان

15. دستگیره درب

16. کلید های کنترل آیینه شیشه باالبر
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1. نشانگر دور موتور

2. چراغ های هشدار / چراغ های وضعیت خودرو

3. نشانگر سرعت خودرو

4. نشانگر ولتاژ باتری

5. نشانگر میران سوخت

6. دگمه 1

)کاربرد های این دگمه در صفحات بعد تشریح شده است(

7. صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار 

8. دگمه 2

)کاربرد های این دگمه در صفحات بعد تشریح شده است(

9. نشانگر فشار هوای فشرده

10. نشانگر دمای آب
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نشانگر سرعت خودرو

ــر در  ــا ســقف 125 کیلومت ــر در ســاعت اســت و ت ــده ســرعت خــودرو برحســب کیلومت ــه، نشــان دهن ایــن عقرب

ــر در ســاعت  ــای 5 کیلومت ــه معن ــک از تقســیمات کوچــک در اینجــا ب ــر ی ــذارد. ه ــش می گ ــه نمای ســاعت را ب

ــد. ــان می دهن ــاعت را نش ــر در س ــر، 20 کیلومت ــیمات بزرگ ت ــک از تقس ــر ی ــت و ه اس

در صورت افزایش بیش از حد سرعت خودرو، چراغ هشدار )1( روشن می شود.

نشانگر دور موتور

ــا 3200 دور در دقیقــه را  ــه نشــان دهنــده دور موتــور در هــر دقیقــه اســت و از 0 )موتــور خامــوش( ت ایــن عقرب

نشــان می دهــد. هــر یــک از تقســیمات کوچــک در اینجــا بــه معنــای 100دور در دقیقــه و هــر یــک از تقســیمات 

ــد. ــان می ده ــه را نش ــر 500 دور در دقیق بزرگ ت

ــور مناســب اســت. در صــورت افزایــش  ــا دور موت ــور، نشــانگر رانندگــی اقتصــادی ب ــگ دور موت ــه ســبز رن ناحی

ــود. ــن می ش ــدار )2( روش ــراغ هش ــور، چ ــد دور موت ــش از ح بی
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ولتاژ برق خودرو

ــش  ــه نمای ــت را ب ــا 32 ول ــت ت ــن 16 ول ــد بی ــرق خــودرو اســت و می توان ــاژ ب ــده ولت ــه نشــان دهن ــن عقرب ای

ــت اســت. ــای 2 ول ــه معن ــن نشــانگر ب بگــذارد. هــر یــک از تقســیمات در ای

ــاژ باتــری )3( روشــن  ــا بیشــتر از 32 ولــت برســد، چــراغ هشــدار ولت ــر از 20 ولــت ی ــه کمت ــاژ ب زمانــی کــه ولت

می شــود.

میزان سوخت باک

ایــن عقربــه نشــان دهنــده میــزان گازوییــل موجــود در بــاک خــودرو اســت و هــر یــک از بخش هــای آن معــادل 

یک هشــتم از ظرفیــت بــاک اســت.

وقتــی گازوییــل باقــی مانــده در بــاک بــه کمتــر از یک هشــتم ظرفیــت بــاک برســد، چــراغ هشــدار کاهــش ســطح 

ســوخت )4( روشــن می شــود.
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نشانگر فشار هوا )باد( مدار ترمز

ــن نشــانگر برحســب دهــم  ــز 1 و 2 خــودرو اســت. ای ــده فشــار هــوا در مدارهــای ترم ــه نشــان دهن ــن عقرب ای

پاســکال مــدرج شــده و فشــار هــوای بیــن 0 تــا 12 )دهــم پاســکال( را نشــان می دهــد. هــر یــک از خطــوط در 

ایــن نشــانگر بیانگــر 0.1 پاســکال فشــار هــوا اســت. اگــر فشــار هــوای فشــرده خــودرو در ایــن نشــانگر بــه کمتــر 

از 6 برســد، چــراغ هشــدار فشــار هــوا روشــن شــده و اخطــار مربوطــه، در مجموعــه کیلومتــر شــمار ظاهــر خواهــد 

شــد.

ــا توجــه بــه وجــود دو مــدار هــوای فشــرده در ایــن خــودرو، ایــن نشــانگر کمتریــن فشــار هــوا را در ایــن دو  ب

ــرای مــدار یــک و چــراغ )6(  ــه نمایــش می گــذارد و ایــن موضــوع از طریــق روشــن شــدن چــراغ )5( ب مــدار ب

بــرای مــدار دو، بــه اطــاع راننــده می رســد. فشــار هــوای فشــرده در مــداری کــه درجــه فشــار باالتــری دارد، در 

ــد. ــش در می آی ــه نمای ــر شــمار ب ــه کیلومت مجموع

نشانگر دمای آب

ــا 120 درجــه  ــی 40 ت ــه محــدوده دمای ــده خــودرو اســت ک ــک کنن ــع خن ــده دمــای مای ــه نشــان دهن ــن عقرب ای

ســانتی گراد را بــه نمایــش می گــذارد. هــر یــک از تقســیمات در ایــن بخــش، نشــان دهنــده 10 درجــه ســانتی گراد 

اســت.

زمانــی کــه دمــای مایــع خنــک کننــده وارد محــدوده قرمــز نشــانگر شــود، بــه معنــای آن اســت کــه دمــای موتــور 

بیــش از حــد بــاال رفتــه اســت و چــراغ هشــدار دمــای موتــور )7( روشــن می شــود.
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1. فاشر

2. نور باال کمکی

3. تغییر صدای بوق )شهری / جاده(

4. چراغ کار در پشت کابین 

 PTO 5. کنترل

6. عیب یابی موتور خودرو

ABS 7. کنترل وضعیت

ASR 8. کنترل وضعیت

9. باالبر کابین

10. کنترل ترمز اگزوز

11. کنترل وضعیت اتوماتیک ترمز اگزوز
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12. کاهش مصرف سوخت

13. تثبیت دور موتور

14. کلید قفل کن دیفرانسیل

15. کلید قفل میانی دیفرانسیل

16. کنترل ارتفاع نور چراغ

17. گرمکن فیلتر گازوییل
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1.کلیــد فاشــر: بــا زدن ایــن کلیــد، تمامــی چراغ هــای راهنمــای خــودرو همزمــان شــروع بــه چشــمک زدن می کننــد و نشــان دهنــده چراغ هــای راهنمــا نیــز در مجموعــه 

کیلومتــر شــمار چشــمک می زنــد.

2. کلید نور باالی کمکی: زمانی که چراغ نور باالی خودرو روشن است، با زدن این کلید، نور باالی کمکی روشن می شود.

3. کلیــد تغییــر صــدای بــوق )شــهری / جــاده(: در زمــان خامــوش بــودن ایــن کلیــد، بــوق شــهری فعــال اســت. در زمــان روشــن کــردن ایــن کلیــد، بــوق بــادی )مخصــوص 

تــردد در جــاده( فعــال می شــود.

4. کلیــد چــراغ کار در پشــت کابیــن: بــا فعــال کــردن ایــن کلیــد، چراغــی در پشــت کابیــن روشــن می شــود. ایــن چــراغ محوطــه پشــت کابیــن را )بــرای اتصــال تریلــر، 

وصــل کــردن اتصــاالت بــاد و ...( روشــن می کنــد.

5. کلید کنترل PTO: با فعال کردن این کلید، دور موتور خودرو متناسب با تنظیمات PTO تنظیم می شود. در این شرایط پدال گاز خودرو غیرفعال است.

ــرده و وجــود  ــور خــودرو را بررســی ک ــف موت ــت بخش هــای مختل ــور، وضعی ــد، سیســتم هوشــمند موت ــن کلی ــردن ای ــال ک ــا فع ــور خــودرو: ب ــی موت ــد عیب یاب 6. کلی

مشــکلی در ایــن بخــش را از طریــق یــک چــراغ چشــمک زن بــه اطــاع راننــده می رســاند. کــد مشــکل از طریــق چشــمک زدن ایــن چــراغ مشــخص شــده و از طریــق 

ــد. ــروش پیلســان تمــاس بگیری ــا کارشناســان خدمــات پــس از ف ــد ب ــق، بای ــن طری ــی از ای ــرای عیب یاب ــل تشــخیص اســت. ب ــی، قاب جــدول عیب یاب

7. کنتــرل وضعیــت ABS: پــس از روشــن کــردن خــودرو، در صورتیکــه سیســتم ترمــز ضــد قفــل خــودرو )ABS( دچــار مشــکل شــده باشــد، چراغــی در مجموعــه کیلومتــر 

شــمار روشــن می شــود و وجــود ایــن مشــکل از طریــق صفحــه نمایــش مقابــل راننــده در مجموعــه کیلومتــر شــمار نیــز بــه نمایــش در می آیــد. در ایــن شــرایط، بــا زدن 

ایــن کلیــد، چــراغ شــروع بــه چشــمک زدن می کنــد.

ــاد تایر هــا )TPM( در مجموعــه ABS در نظــر گرفتــه شــده اســت. زمانــی کــه  ــرای فعــال کــردن سیســتم کنتــرل فشــار ب 8. کلیــد کنتــرل وضعیــت ASR: ایــن کلیــد ب

خــودرو خامــوش اســت، ایــن کلیــد را نگهداریــد و ســوئیچ خــودرو را بــاز کنیــد و بــه مــدت 3 ثانیــه منتظــر بمانیــد )تــا چــراغ ABS خامــوش شــود( و پــس از آن کلیــد 

ASR را رهــا کنیــد تــا سیســتم، وضعیــت کارکــرد کنتــرل فشــار بــاد تایرهــا را بررســی و اعــام کنــد. در ایــن زمــان چــراغ ASR ســه بــار روشــن و خامــوش می شــود کــه 

نشــان دهنــده کارکــرد صحیــح کنتــرل فشــار بــاد تایرهــا اســت. 
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9. کلیــد باالبــر کابیــن: ابتــدا ایــن کلیــد را فشــار دهیــد و پــس از آن از طریــق کلیــد بیــرون کابیــن، باالبــر برقــی کابیــن را بــرای بــاال بــردن کابیــن یــا پاییــن آوردن آن 

تنظیــم کنیــد. بــرای جزییــات بیشــتر بــه بخــش مربوطــه مراجعــه کنیــد.

10. کنترل ترمز اگزوز: با فشار دادن این کلید، سیستم ترمز اگزوز برای کاهش سرعت خودرو و کمک به ترمز های اصلی فعال می شود.

11. کلیــد کنتــرل وضعیــت ترمــز هوشــمند: ترمــز هوشــمند به طــور پیش فــرض فعــال اســت و چــراغ آن در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن اســت. در ایــن حالــت، زمانــی 

کــه راننــده ترمــز می کنــد، ترمــز اگــزوز هــم همزمــان وارد مــدار می شــود تــا ســرعت خــودرو ســریع تر کاهــش پیــدا کنــد. در صــورت فشــردن ایــن کلیــد، ترمــز هوشــمند 

را غیرفعــال می شــود و چــراغ مربــوط بــه ایــن سیســتم در مجموعــه کیلومتــر شــمار خامــوش خواهــد شــد.

12. کلیــد کاهــش مصــرف ســوخت: بــا فشــردن ایــن کلیــد، حداکثــر ســرعت خــودرو متناســب بــا شــرایط تنظیــم می شــود. در ایــن حالــت موتــور خــودرو نرم تــر و در 

ــد. ــدا کن ــا مصــرف ســوخت کاهــش پی ــد ت ــری کار می کن دور پایین ت

13. کلید تثبیت دور موتور: با فشردن این کلید، دور موتور خودرو در محدوده مشخصی ثابت خواهد ماند.

14. کلید قفل دیفرانسیل: پس از فعال کردن این کلید، قفل دیفرانسیل درگیر می شود.

15. کلید قفل دیفرانسیل میانی )جفت کن محورها(: پس از فعال کردن این کلید، قفل دیفرانسیل میانی بین محور ها درگیر می شود.

16. کنتــرل ارتفــاع نــور چــراغ جلــو: ایــن کلیــد بــرای تنظیــم ارتفــاع نــور چــراغ جلــو بــا توجــه بــه وزن روی کشــنده و وضعیــت جــاده بــه کار مــی رود. ایــن کلیــد از 0 تــا 

3 مــدرج شــده اســت و بــا چرخــش از 0 بــه ســمت 3، ارتفــاع نــور چــراغ خــودرو کاهــش پیــدا می کنــد.

17. گرمکن فیلتر گازوییل: با فشردن این کلید، گرمکن فیلتر گازوییل فعال می شود.
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بــرای حمــل کاالهــای خطرنــاک، ایــن خــودرو بــه کلید هــای قطع کــن مجهــز شــده اســت تــا در مواقــع اضطــراری، 

بــرق خــودرو تنهــا بــا فشــار یــک کلیــد به طــور کامــل قطــع شــود.

ایــن خــودرو مجهــز بــه دو کلیــد قطع کــن اضطــراری بــرق اســت. یکــی از ایــن کلید هــا در داخــل کابیــن قــرار 

ــا فعــال کــردن ایــن کلید هــا، بــرق اصلــی خــودرو  دارد و کلیــد دیگــر در محفظــه باتــری تعبیــه شــده اســت. ب

ــود. ــع می ش قط
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دستگاه عیب یاب از طریق کانکتور )1( داشبورد به خودرو متصل می شود.

ــک  ــر روی Read All کلی ــپس ب ــر روی Parameter Configuration س ــی ب ــتگاه عیب یاب ــال، در دس ــس از اتص پ

کنیــد تــا شــماره VIN خــودرو را ببینیــد.

اخطار!

ــد.  ــودرو را دیده ان ــن خ ــرات ای ــی و تعمی ــرای عیب یاب ــای الزم را ب ــان آموزش ه ــی پیلس ــنل فن - پرس

بــرای هرگونــه تعمیــرات بــر روی خــودرو، تنهــا بــه نمایندگی هــای مجــاز پیلســان مراجعــه کنیــد.

ــر  ــرات و تغییــرات ب ــا تعمی ــی و ی ــر روی دســتگاه عیب یاب ــی ب ــه تغییــر در پارامترهــای فن - از هرگون

ــد. ــاب کنی روی خــودرو اجتن
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رنگنمادعنوانردیفرنگنمادعنوانردیف

قرمزتوقف فوری8سبزراهنمای سمت چپ کشنده1

قرمزترمز پارک9سبزراهنمای سمت چپ تریلی2

قرمزبروز مشکل در سیستم ترمز10سبزراهنمای سمت راست تریلی3

راهنمای سمت راست 4
قرمز / زردسیستم تعلیق بادی11سبزکشنده

قرمز / زردبروز مشکل ریتاردر12قرمز / زردفشار روغن موتور5

سبزچراغ نور پایین13قرمز / زردبروز مشکل در خودرو6

سطح پایین مایع خنک 14قرمز / زردبروز مشکل در موتور7
قرمزکننده
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رنگنمادعنوانردیفرنگنمادعنوانردیف

سبزمه شکن جلو22سبزچراغ رانندگی در روز15

سبزکروز کنترل 23قرمزقفل کابین16

17PTO 1آبیچراغ نور باال24قرمز / زرد

18PTO 2کشنده25قرمز / زرد ABSزرد

زردABS تریلر26زردکاهش ادبلو19

20ASR زردمه شکن عقب27زردچراغ

سبزچراغ کوچک28سبزباالبر محور21
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رنگنمادعنوانردیفرنگنمادعنوانردیف

قرمزدمای باالی موتور34زردافزایش آالیندگی خودرو29

افزایش بیش از حد دور 30
سبزنشانگر فشار هوای مدار 351قرمزموتور

سبزنشانگر فشار هوای مدار 362قرمزکمربند ایمنی31

افزایش بیش از حد سرعت 32
کاهش سطح گازوییل در 37زردخودرو

زردباک

قرمزهشدار ولتاژ باال یا پایین38سبزدنده سنگین33
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صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار )1( و مجموعــه چراغ هــای هشــدار و عیب یابــی )2(، وضعیــت خــودرو 

را بــه اطــاع راننــده می رســانند.

ــق  ــه نمایــش در آمــده از طری ــر روی صفحــه نمایــش )1(، مکمــل اطاعــات ب ــه نمایــش در آمــده ب اطاعــات ب

ــر شــمار اســت. مجموعــه کیلومت

در شــرایطی کــه هشــداری وجــود داشــته باشــد، اطاعــات مربــوط بــه هشــدار، در ایــن صفحــه نمایــش نشــان 

داده می شــود.
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صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

دگمــه )1(: بــا فشــار دادن ایــن دگمــه )کمتــر از 3 ثانیــه(، اطاعــات بــه نمایــش در آمــده بــر روی صفحــه تغییــر 

می کنــد. بــا فشــردن طوالنی تــر ایــن دگمــه، اطاعــات مربــوط بــه مســافت ســفر فعلــی )TRIP( پــاک می شــود.

دگمه )2(: فشردن طوالنی این دگمه، نور صفحه نمایش را تنظیم می کند.

ــت  ــت(، وارد وضعی ــاز اس ــودرو ب ــوئیچ خ ــی س ــه )وقت ــدت 10 ثانی ــه م ــه ب ــر دو دگم ــان ه ــردن همزم ــا فش ب

ــوید.  ــارج می ش ــی خ ــت عیب یاب ــه )1(، از وضعی ــتن دگم ــا نگهداش ــت ب ــن حال ــوید. در ای ــی می ش عیب یاب

همچنیــن بــا بــاال رفتــن دور موتــور از 300 دور در دقیقــه و یــا افزایــش ســرعت خــودرو از 5 کیلومتــر در ســاعت، 

ــود.  ــارج می ش ــی خ ــت عیب یاب ــتم از وضعی سیس

اطاعات به نمایش در آمده در صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار به 7 بخش تقسیم می شود.
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بخش 1 صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

بعــد از بــاز کــردن ســوئیچ، سیســتم به طــور خــودکار شــرایط کلــی خــودرو را بررســی می کنــد و پــس از حــدود 3 

ثانیــه، سیســتم آمــاده کار خواهــد بــود و اطاعــات خــودرو بــر روی صفحــه نمایــش ظاهــر می شــوند.
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بــا چرخانــدن ولــوم MCS بــه ســمت راســت و یــا فشــار دادن دگمــه ســمت راســت، اطاعــات زیــر بــه ترتیــب در 

صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار ظاهــر می شــود:
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بــا چرخانــدن ولــوم MCS بــه ســمت راســت و یــا فشــار دادن دگمــه ســمت راســت، اطاعــات زیــر بــه ترتیــب در 

صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار ظاهــر می شــود:
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بــا چرخانــدن ولــوم MCS بــه ســمت راســت و یــا فشــار دادن دگمــه ســمت راســت، اطاعــات زیــر بــه ترتیــب در 

صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار ظاهــر می شــود:
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در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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اگر گیربکس اتوماتیک خودرو مجهز به PTO باشد، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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اگر گیربکس اتوماتیک خودرو مجهز به PTO باشد، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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اگر گیربکس اتوماتیک خودرو مجهز به PTO باشد، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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اگر گیربکس اتوماتیک خودرو مجهز به PTO باشد، صفحه نمایش به صورت مقابل خواهد بود.
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ــی،  ــات قبل ــده در صفح ــوان ش ــات عن ــر اطاع ــاوه ب ــمار، ع ــر ش ــه کیلومت ــش مجموع ــه نمای ــش 1 صفح بخ

هشــدار ها را نیــز بــه نمایــش می گــذارد.

ــروز خطــا در شــیر برقــی PTO، ایــن  ــه PTO مجهــز اســت، در صــورت ب در خودرو هایــی کــه گیربکــس آن هــا ب

ــر شــمار ظاهــر می شــود: ــر روی صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومت ــام ب پیغ
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ــاز می کنیــد، اگــر ترمــز دســتی کشــنده )ترمــز پــارک( فعــال نباشــد، پیغامــی ماننــد  وقتــی ســوئیچ خــودرو را ب

ــده می خواهــد ترمــز دســتی را بکشــد. ایــن شــکل خواهیــد دیــد کــه از رانن
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بخش 2 صفحه نمایش کیلومتر شمار

بخش 2 صفحه نمایش کیلومتر شمار، سطح ادبلو را نشان می دهد.

همچنیــن در خودرو هــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک، در شــرایطی کــه گیربکــس خــودرو در وضعیــت کــرال 

قــرار داشــته باشــد، صفحــه نمایــش، اطاعــات مربــوط بــه ایــن دنــده را نمایــش می دهــد.
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بخش 3 صفحه نمایش کیلومتر شمار

ایــن بخــش از صفحــه نمایــش، می توانــد اطاعــات مختلفــی از وضعیــت خــودرو را بــه نمایــش بگــذارد. جزییــات 

اطاعــات بــه نمایــش در آمــده در ایــن بخــش، در صفحــات بعــد درج شــده اســت.
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رنگنمادعنوانردیف

سفیدمسدود بودن فیلتر هوا1

سفیدترمز اگزوز2

سفیدپیش گرمکن ورودی هوا3

سفیدمخلوط شدن بیش از حد آب با سوخت4

سفیدفعال بودن ریتاردر5

سفیدکروز کنترل هوشمند 6

زردفرارسیدن زمان تعمیرات / سرویس های دوره ای7

زردساییدگی لنت محور جلو8

زردساییدگی لنت محور عقب9

10ESC زردروشن بودن برنامه کنترل پایداری
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رنگنمادعنوانردیف

زردآغاز حرکت در سرباالیی11

زردهشدار فشار باد تایرها12

13ESC زردخاموش بودن برنامه کنترل پایداری

قرمزبروز خطا در کروز کنترل هوشمند14

قرمزهشدار سیستم اخطار تصادف15

قرمزمسدود بودن فیلتر سوخت16
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بخش 4 صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

ایــن بخــش از صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار، اطاعــات مربــوط بــه مســافت پیمــوده شــده )کارکــرد 

کلــی( خــودرو و اطاعــات مربــوط بــه مســافت پیمــوده شــده در ســفر فعلــی )از آخریــن زمانــی کــه مســافت صفــر 

شــده اســت( را نشــان می دهــد.

بخش 5 صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

ــا  ــز 3 و 4 خــودرو اســت. در صــورت وجــود خط ــای ترم ــا در مدار ه ــروز خط ــن بخــش، هشــدار ب ــات ای اطاع

ــار  ــه یک ب ــه همــراه شــماره، هــر 3 ثانی ــه مــدار ترمــز ب ــوط ب در هــر یــک از مدارهــای ترمــز 3 و 4، اخطــار مرب

ــد. ــمک می زن چش
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بخش 6 و 7 صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار

ــه  ــه رنــگ زرد و قرمــز ب ــه ترتیــب ب اطاعــات در بخش هــای 6 و 7 صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار ب

ــده  ــریح ش ــی تش ــداول قبل ــش، در ج ــن دو بخ ــده در ای ــش در آم ــه نمای ــدار های ب ــد. هش ــش در می آین نمای

اســت. اگــر بیــش از یــک هشــدار در هــر بخــش وجــود داشــته باشــد، اخطار هــا در فواصــل زمانــی 3 ثانیــه ای 

ــد. ــر می کنن تغیی

در صورتیکــه هشــداری بــرای نمایــش وجــود نداشــته باشــد، ایــن دو بخــش اطاعــات مربــوط موقعیــت دنــده را 

بــه نمایــش می گذارنــد. در خودرو هــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی، اطاعــات فقــط در بخــش 7 بــه نمایــش در 

می آیــد امــا در خودرو هــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک، اطاعــات مربــوط بــه گیربکــس، در هــر دو بخــش 

بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.
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اقدام الزمشرحاخطار / عالمت صوتیرنگنمادعنوان

چراغ راهنمای سمت چپ کشنده فعال داردسبزراهنمای سمت چپ کشنده
است.

چراغ راهنمای سمت چپ تریلر فعال است.داردسبزراهنمای سمت چپ تریلر

چراغ راهنمای سمت راست تریلر فعال داردسبزراهنمای سمت راست تریلر
است.

چراغ راهنمای سمت راست کشنده فعال داردسبزراهنمای سمت راست کشنده
است.

اخطار: فشار روغن موتور بسیار پایین یا داردقرمزهشدار فشار روغن موتور
بسیار باال است.

ــاز  ــورت نی ــد. در ص ــک کنی ــودرو را چ ــور خ ــن موت ــطح روغ س
ــور  ــه موت ــان را ب ــد پیلس ــورد تائی ــب و م ــور مناس ــن موت روغ

ــد. ــه کنی ــور را تخلی ــن موت ــا روغ ــد ی ــه کنی اضاف
همچنیــن می توانیــد بــا کارشناســان فنــی پیلســان تمــاس 

ــد. بگیری
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اقدام الزمشرحاخطار / عالمت صوتیرنگنمادعنوان

هشدار بروز مشکل اساسی 
داردقرمزدر خودرو

یک مشکل اساسی در کارکرد خودرو ایجاد 
شده است. همزمان با این چراغ، یک یا 

چند چراغ هشدار دیگر در مجموعه کیلومتر 
شمار روشن می شود و / یا اطاعات مربوط 

به مشکل در صفحه نمایش مجموعه 
کیلومتر شمار به اطاع راننده می رسد.

در محلی که از ایمنی الزم برخوردار است، فورا توقف کنید.

هشدار عمومی وجود مشکل 
نداردزرددر خودرو

مشکلی در کارکرد یکی از بخش های خودرو 
ایجاد شده است

همزمان با روشن شدن این چراغ، یک یا 
چند چراغ هشدار دیگر در مجموعه کیلومتر 
شمار روشن می شود و / یا اطاعات مربوط 

به مشکل در صفحه نمایش مجموعه 
کیلومتر شمار به اطاع راننده می رسد.

بــا احتیــاط و ســرعت پاییــن رانندگــی کنیــد و در اولیــن زمــان 
ــد. ــه کنی ــه نمایندگی هــای مجــاز پیلســان مراجع ممکــن ب

ــان  ــا کارشناس ــکل، ب ــی مش ــرای بررس ــد ب ــن می توانی همچنی
ــد. ــاس بگیری ــان تم ــروش پیلس ــس از ف ــات پ خدم

هشدار بروز مشکل اساسی در 
داردقرمزموتور خودرو

مشکلی اساسی در کارکرد موتور خودرو به 
وجود آمده است و این وضعیت می تواند 

باعث آسیب به موتور خودرو شود.

ــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس  فــورا ب
ــد. بگیری

هشدار عمومی بروز مشکل در 
مشکلی در کارکرد موتور خودرو به وجود داردزردموتور خودرو

آمده است.

بــا احتیــاط و ســرعت پاییــن رانندگــی کنیــد و در اولیــن زمــان 
ــد. ــه کنی ــه نمایندگی هــای مجــاز پیلســان مراجع ممکــن ب

ــان  ــا کارشناس ــکل، ب ــی مش ــرای بررس ــد ب ــن می توانی همچنی
ــد. ــاس بگیری ــان تم ــروش پیلس ــس از ف ــات پ خدم
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داردقرمزتوقف فوری

همزمان با این هشدار، یک یا چند چراغ 
هشدار دیگر در مجموعه کیلومتر شمار 

روشن می شود و / یا اطاعات مربوط به 
مشکل در صفحه نمایش مجموعه کیلومتر 

شمار به اطاع راننده می رسد.است.

ــی کــه از ایمنــی  ــا در نظــر گرفتــن شــرایط ترافیکــی و در محل ب
ــد. الزم برخــوردار اســت، فــورا توقــف کنی

با کارشناسان خدمات پس از فروش پیلسان تماس

داردقرمزترمز پارک

این عامت نشان دهنده وضعیت ترمز 
پارک است. در صورتیکه ترمز پارک فعال 
باشد و راننده بدون غیرفعال کردن ترمز 
پارک، خودرو را حرکت دهد، با رسیدن 
سرعت خودرو به 10 کیلومتر بر ساعت، 

عاوه بر روشن شدن چراغ، هشدار صوتی 
نیز فعال می شود. 

فشار هوا در یکی از مدارهای ترمز کم است.داردقرمزهشدار خرابی سیستم ترمز

ــی کــه از ایمنــی  ــا در نظــر گرفتــن شــرایط ترافیکــی و در محل ب
ــا  ــایر خودرو ه ــور س ــرای عب ــکلی ب ــت و مش ــوردار اس الزم برخ

ــد. ــف کنی ــورا توق ــد، ف ــاد نمی کن ایج
ــز را  ــدار ترم ــد م ــاد بتوان ــپ ب ــا پم ــد ت ــاال ببری ــور را ب دور موت
ــار  ــب، اخط ــد مناس ــه ح ــاد ب ــار ب ــیدن فش ــا رس ــد. ب ــارژ کن ش
ــاد را می توانیــد از طریــق مجموعــه  خامــوش می شــود. فشــار ب

ــد. ــز بررســی کنی ــر شــمار نی کیلومت
ــب  ــد مناس ــه ح ــز ب ــدار ترم ــوا در م ــار ه ــه فش ــی ک ــا زمان ت

ــد. ــی نکنی ــودرو رانندگ ــا خ ــت ب ــیده اس نرس
در صورتیکــه مشــکل ادامــه پیــدا کــرد، بــا کارشناســان خدمــات 

پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد.
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نداردقرمزهشدار سیستم تعلیق بادی

این عامت نشان دهنده وضعیت نامناسب 
)خیلی پایین یا خیلی باال( ارتفاع شاسی و 

سیستم تعلیق است.
در صورتیکه ارتفاع شاسی خیلی پایین 
باشد، توان توقف خودرو کاهش پیدا 

می کند.
در صورتیکه ارتفاع شاسی خیلی باال باشد، 

ریسک آسیب به کمک فنرها وجود دارد. 

ــریع ترین  ــرده و در س ــی ک ــن رانندگ ــرعت پایی ــاط و س ــا احتی ب
ــد. ــه کنی ــان مراجع ــای پیلس ــه نمایندگی ه ــه مجموع ــان ب زم

هشدار بروز مشکل اساسی 
نداردقرمزدر ریتاردر

این عامت نشان دهنده وجود یک مشکل 
اساسی در ریتاردر خودرو است.

در این شرایط ممکن است ریتاردر نتواند 
عملکرد صحیحی داشته باشد و نتواند به 

کاهش سرعت خودرو کمک کند.

بــا احتیــاط و ســرعت پاییــن رانندگــی کنیــد. و در اولیــن فرصــت 
بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیرید.

این عامت نشان دهنده وجود مشکل یا نداردزردهشدار بروز مشکل در ریتاردر
خطا در سیستم ریتاردر خودرو است.

بــا احتیــاط و ســرعت پاییــن رانندگــی کنیــد و در اولیــن زمــان 
ــد. ــه کنی ــه نمایندگی هــای پیلســان مراجع ــه مجموع ــن ب ممک

چراغ نور پایین خودرو روشن است.نداردسبزچراغ نور پایین خودرو

پایین بودن سطح مایع خنک 
سطح مایع خنک کننده رادیاتور بیش از حد داردقرمزکننده

پایین است.

ــور و  ــای موت ــش دم ــث افزای ــت باع ــن وضعی ــی در ای رانندگ
ــان  ــن زم ــف آن می شــود. در اولی ــه بخش هــای مختل آســیب ب
توقــف کــرده و مایــع خنــک کننــده مــورد تائیــد پیلســان را بــه 

ــد.  ــه کنی ــور اضاف رادیات

چراغ رانندگی در روز روشن است.نداردسبزچراغ رانندگی در روز
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نداردقرمزقفل نبودن کابین خودرو

این عامت نشان دهنده قفل نبودن کابین 
خودرو است. تعمیرات بر روی خودرو یا 
رانندگی در این وضعیت بسیار خطرناک 

خواهد بود. 

ــه  ــت مربوط ــا عام ــد ت ــل کنی ــح قف ــکل صحی ــه ش ــن را ب کابی
ــود. ــوش ش خام

PTO 1چراغ زرد در شرایطی روشن می شود که داردزرد / قرمز
PTO فعال باشد. در این شرایط اگر سرعت 
خودرو از 30 کیلومتر در ساعت بیشتر شود 
یا دور موتور به باالتر از 1900 دور در دقیقه 
برسد، چراغ به رنگ قرمز چشمک زن تغییر 

می کند و اخطار صوتی پخش می شود.

بــرای جلوگیــری از آســیب بــه PTO و گیربکــس، ســرعت خــودرو 
و / یــا دور موتــور را کاهــش دهیــد.

PTO 2داردزرد / قرمز

سطح ادبلو در تانک اختصاصی ادبلو بیش نداردزردسطح پایین ادبلو
ادبلو مورد تائید پیلسان را به تانک ادبلو اضافه کنید.از حد پایین است

ASR روشن شدن این عامت نشان دهنده فعال نداردزردعملکرد
بودن ASR خودرو است.
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اقدام الزمشرحاخطار / عالمت صوتیرنگنمادعنوان

مه شکن جلو خودرو روشن است.نداردسبزمه شکن جلو

کروز کنترل هوشمند فعال است.نداردسبزکروز کنترل هوشمند

چراغ نور باالی خودرو روشن است.نداردآبیچراغ نور باالی خودرو

چراغ مه شکن عقب روشن است.نداردزردچراغ مه شکن عقب

چراغ های کوچک خودرو روشن است.نداردسبزچراغ های کوچک خودرو
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مشکلی در سیستم ترمز ضد قفل )ABS( نداردزردهشدار ABS کشنده
کشنده به وجود آمده است.

ــن  ــا ممک ــد ام ــود را دارن ــرد خ ــا کارک ــرایط ترمز ه ــن ش در ای
ــد و  ــته باش ــبی نداش ــرد مناس ــل عملک ــد قف ــتم ض ــت سیس اس
احتمــال قفــل شــدن ترمز هــا وجــود دارد. بــا احتیــاط رانندگــی 

ــد. کنی
بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس 

بگیریــد.

مشکلی در سیستم ترمز ضد قفل )ABS( نداردزردهشدار ABS تریلر
تریلر به وجود آمده است.

در ایــن شــرایط ترمز هــا کارکــرد خــود را دارنــد مــا ممکــن اســت 
سیســتم ضــد قفــل عملکــرد مناســبی نداشــته باشــد و احتمــال 

قفــل شــدن ترمز هــا وجــود دارد. بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد.
اتصــاالت بــاد تریلــر را بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم اتصــاالت 

را جــدا و تمیــز کــرده و مجــددا نصــب کنیــد.
کابل هــای اتصــال کشــنده بــه تریلــر را بررســی کنیــد و در 

صــورت نیــاز از کابل هــای جدیــد اســتفاده کنیــد.
بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس 

بگیریــد.

بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس میزان آالیندگی خودرو افزایش یافته است.نداردزردافزایش آالیندگی خودرو
بگیریــد.
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داردقرمزافزایش بیش از حد دور موتور
دور موتور از حدود مجاز تعیین شده برای 

آن باالتر است. این وضعیت می تواند باعث 
آسیب شدید به موتور خودرو شود.

دنده را سبک کنید و / یا دور موتور را کاهش دهید.

کمربند ایمنی را ببندید. راننده کمربند ایمنی خود را نبسته است.نداردقرمزهشدار کمربند ایمنی

افزایش بیش از حد سرعت 
سرعت خودرو از حدود مجاز تعیین شده نداردزردخودرو

سرعت خودرو را کاهش دهید.برای آن فراتر رفته است.

خودرو در حال حرکت با دنده سنگین استنداردسبزدنده سنگین 

دمای مایع خنک کننده موتور خودرو بیش نداردقرمزدمای باالی موتور
از حد باال رفته است.

بــرای افزایــش خنــک کنندگــی موتــور خــودرو، بــا دنــده 
کنیــد. حرکــت  ســنگین تر 

ــاز،  ــد و در صــورت نی ــده را بررســی کنی ــع خنــک کنن ســطح مای
مایــع خنــک کننــده مــورد تائیــد پیلســان را بــه رادیاتــور اضافــه 

کنیــد.
در صــورت ادامــه ایــن وضعیــت، خــودرو را متوقــف کــرده و بــا 
کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد.
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نداردسبزمدار هوای فشرده 1
اخطار ایمنی

عقربه فشار هوای فشرده، میزان فشار هوا 
در مدار 1 را به نمایش می گذارد.

نداردسبزمدار هوای فشرده 2
اخطار ایمنی

عقربه فشار هوای فشرده، میزان فشار هوا 
در مدار 2 را به نمایش می گذارد.

میزان گازوییل در باک به کمتر از یک هشتم نداردزردکاهش سطح گازوییل در باک
سوخت گیری کنید.رسیده است.

ولتاژ برق خودرو بیش از حد باال یا پایین داردقرمزهشدار ولتاژ باال یا پایین
با کارشناسان فنی پیلسان تماس بگیرید.است. 



مجتمع صنعتی پیلساندسته راهنما | 88

دسته راهنمای این کشنده در سمت چپ ستون فرمان و پشت غربیلک فرمان قرار دارد.

راهنما زدن

ــای هــر ســمت در کشــنده و  ــا، چراغ هــای راهنم ــا کمــک دســته راهنم ــه چــپ و راســت، ب ــردش ب ــش از گ پی

ــر فعــال می شــود. در صورتیکــه دســته راهنمــا را در موقعیــت )1( قــرار دهیــد، چراغ هــای راهنمــای ســمت  تریل

راســت و در صورتیکــه دســته راهنمــا را در موقعیــت )2( قــرار دهیــد، چراغ هــای راهنمــای ســمت چــپ فعــال 

ــردش در  ــت گ ــی در جه ــق چراغ های ــر، از طری ــنده و تریل ــای کش ــای راهنم ــدن چراغ ه ــن ش ــوند. روش می ش

مجموعــه کیلومتــر شــمار بــه اطــاع راننــده می رســد. بــرای اطاعــات بیشــتر بــه بخــش "مجموعــه کیلومتــر شــمار 

ــد. ــه کنی ــن دفترچــه مراجع ــات" در همی ــم، هشــدار ها و اقدام / عائ

پــس از راهنمــا زدن، در شــرایطی کــه فرمــان خــودرو در موقعیــت مســتقیم قــرار بگیــرد، دســته راهنمــا به طــور 

ــرد. ــرار می گی ــت خامــوش ق خــودکار در وضعی

روشن کردن برف پاک کن ها

دســته راهنمــای ایــن خــودرو، وظیفــه کنتــرل وضعیــت بــرف پاک کن هــا را نیــز بــر عهــده دارد. زمانــی کــه کلیــد 

چرخــان دســته راهنمــا )3( در وضعیــت نمایــش داده شــده در شــکل اســت، بــرف پاک کن هــا خامــوش هســتند. 

ــه کار  ــروع ب ــاوب ش ــورت متن ــا به ص ــرف پاک کن ه ــه اول ب ــاال، در مرحل ــمت ب ــه س ــد ب ــن کلی ــدن ای ــا چرخان ب

می کننــد و در فواصــل زمانــی مشــخص، روشــن شــده و ســطح شیشــه را پــاک می کننــد.

ــن  ــد. در ای ــال می کن ــن در دور آرام را فع ــرف پاک ک ــته ب ــرد پیوس ــت کارک ــد، وضعی ــن کلی ــاره ای ــان دوب چرخ

شــرایط، بــرف پاک کــن به طــور پیوســته روشــن اســت و شیشــه را پــاک می کنــد. درنهایــت بــا چرخانــدن دوبــاره 

ایــن کلیــد، بــرف پاک کــن وارد وضعیــت کارکــرد پیوســته بــا دور تنــد می شــود. در ایــن حالــت، بــرف پاک کن هــا 

بــا باالتریــن ســرعت حرکــت کــرده و شیشــه را پــاک می کننــد.
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فعال کردن شیشه شور

* بــر روی دســته راهنمــا یــک کلیــد )4( قــرار گرفتــه اســت کــه وظیفــه کنتــرل شیشــه شــور را بــر عهــده دارد. 

ــن  ــاز هــر یــک از ای ــد برحســب نی ــده می توان ــز اســت و رانن ــه ای مجه ــه شیشــه شــور دو مرحل ــن خــودرو ب ای

وضعیت هــا را فعــال کنــد. بــا فشــردن ایــن کلیــد بــه ســمت داخــل بــرای مــدت کوتــاه )کمتــر از 1 ثانیــه(، آب 

ــه  ــردن شیش ــز ک ــرای تمی ــا ب ــرف پاک کن ه ــس از آن ب ــود و پ ــپری می ش ــو اس ــه جل ــر روی شیش ــار ب ــک ب ی

ــار و به صــورت  ــه مــدت بیشــتر )بیشــتر از 1 ثانیــه(، آب ســه ب ــا فشــردن ایــن کلیــد ب ــد. ب ــه حرکــت درمی آین ب

ــه حرکــت  ــردن شیشــه ب ــاک ک ــرای پ ــه ب ــرف پاک کن هــا 3 مرتب ــر روی شیشــه پاشــیده می شــود و ب ــی ب متوال

می آینــد. در 

ــد را  ــده کلی ــه رانن ــی ک ــا زمان ــد و ت ــه کار می کن ــروع ب ــو ش ــه جل ــاش شیش ــد )4(، آب پ ــتن کلی ــا نگهداش * ب

ــرد. ــد ک ــاک خواهن ــه را پ ــته شیش ــور پیوس ــا به ط ــرف پاک کن ه ــد و ب ــی می مان ــال باق ــت فع ــته اس نگهداش
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ریتاردر

ــر روی گیربکــس اســت. در ســمت  ــرد ب ــا عملک ــه ای ب ــج مرحل ــک پن ــاردر هیدرولی ــه ریت ــز ب ــن کشــنده مجه ای

ــرار دارد. ــاردر ق ــرل ریت ــته کنت ــک، دس ــان و پشــت غربیل ــتون فرم ــت س راس

برای اطاعات بیشتر در زمینه کارکرد ریتاردر، به بخش "ریتاردر" در دفترچه حاضر مراجعه کنید.
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مغزی سوئیچ خودرو

مغزی سوئیچ خودرو )1( در سمت راست ستون فرمان قرار دارد.

* زمانــی کــه ســوئیچ در وضعیــت خامــوش یــا O قــرار دارد، بــرق خــودرو به طــور کامــل قطــع اســت و در ایــن 

ــرد. ــوان ســوئیچ را خــارج ک ــت می ت حال

* زمانی که سوئیچ در وضعیت I قرار دارد، برق در بخش های مختلف خودرو جریان پیدا می کند.

* زمانــی کــه ســوئیچ خــودرو در وضعیــت II قــرار دارد، نشــان  دهنــده وضعیــت رانندگــی اســت. در زمــان روشــن 

بــودن موتــور خــودرو، ســوئیچ در ایــن وضعیــت قــرار دارد.

* قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت III برای روشن کردن موتور خودرو )استارت خودرو( است.

اخطار!

- در زمــان روشــن کــردن موتــور خــودرو، ســوئیچ بــرای مــدت کوتاهــی در وضعیــت III قــرار می گیــرد 

و پــس از روشــن شــدن موتــور، بــا رهــا کــردن ســوئیچ، بــه وضعیــت II بازمی گــردد.

- هیچ وقت در زمان رانندگی، وضعیت سوئیچ خودرو را تغییر ندهید.

ــراه  ــه هم ــرده و ب ــارج ک ــوئیچ را خ ــد، س ــرک می کنی ــدت کوتاهــی ت ــرای م ــر خــودرو را ب ــی اگ - حت

داشــته باشــید.
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کلید های سمت چپ فرمان

بخشــی از کنترل هــای ایــن خــودرو، بــرای افزایــش رفــاه راننــده و افزایــش تمرکــز راننــده در زمــان رانندگــی، بــر 

روی فرمــان خــودرو نصــب شــده اند.

کلید های سمت چپ فرمان ]A[، برای کنترل سیستم صوتی - تصویری خودرو است.

ــا فشــردن ایــن کلیــد، لیســت تنظیمــات سیســتم صوتــی - تصویــری خــودرو رو بــه بــاال حرکــت  * کلیــد )1(: ب

می کنــد.

* کلیــد )2(: بــا فشــردن ایــن کلیــد، لیســت تنظیمــات سیســتم صوتــی - تصویــری خــودرو رو بــه پاییــن حرکــت 

می کنــد.

* کلید )3(: با فشردن این کلید، صدای سیستم صوتی - تصویری خودرو کاهش پیدا می کند.

* کلید )4(: با فشردن این کلید، صدای سیستم صوتی - تصویری خودرو افزایش پیدا می کند.
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کلید های سمت راست فرمان

ــا تنظیمــات کــروز  ــور ثابــت و ی ــه دور موت ــوط ب ــرای تنظیمــات مرب کلید هــای ســمت راســت فرمــان خــودرو، ب

کنتــرل اســت.

* کلیــد )5(: بــا فشــردن ایــن کلیــد، مقادیــر انتخــاب شــده در تنظیمــات )بــرای دور موتــور یــا ســرعت خــودرو( 

ــد. ــدا می کن ــش پی افزای

* کلیــد )6(: بــا فشــردن ایــن کلیــد، مقادیــر انتخــاب شــده در تنظیمــات )بــرای دور موتــور یــا ســرعت خــودرو( 

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه

* کلیــد )7(: بــا فشــردن ایــن کلیــد، اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت فعلــی، در حافظــه سیســتم ذخیــره شــده یــا 

ــوند. ــی می ش بازیاب

* کلید )8(: با فشردن این کلید، تنظیمات خاموش می شوند.

تنظیم دور موتور

در بعضــی شــرایط )از جملــه در زمــان اســتفاده از PTO(، الزم اســت موتــور خــودرو بــا دور مشــخص و ثابتــی کار 

کنــد. زمانــی کــه خــودرو متوقــف اســت، راننــده می توانــد از طریــق کلیــد چرخــان )9( و تنظیمــات روی فرمــان، 

دور موتــور را تغییــر دهــد.

کلید چرخان )9( دارای چهار وضعیت است؛

وضعیت 0 کلید چرخان )9(، موتور خودرو را در وضعیت دور آرام قرار می دهد.

وضعیت 1 کلید چرخان )9(، موقعیتی است که در آن حداکثر دور موتور مجاز تعیین می شود.

وضعیت 2 کلید چرخان )9(، برای تنظیمات دور موتور مورد نظر راننده است.

وضعیت 3 کلید چرخان )9(، برای اعمال تنظیمات دور موتور از بیرون خودرو است.
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تنظیم دور موتور خودرو در شرایط زیر فعال خواهد بود:

- موتور خودرو روشن باشد.

- ترمز پارک فعال باشد.

- گیربکس در وضعیت خاص باشد.

- خودرو به طور کامل متوقف باشد.

- دور موتور خودرو از طریق روش های دیگر تغییر نکند.

- پدال گاز خودرو فشرده نشود.

ــای +  ــان )9( و کلید ه ــد چرخ ــق کلی ــد از طری ــده می توان ــد، رانن ــته باش ــود داش ــاال وج ــرایط ب ــه ش در صورتیک

ــد.  ــم کن ــودرو را تنظی ــور خ ــان، دور موت ــت فرم ــمت راس ــای س و – در کنترل ه

وضعیت 0 کلید چرخان )9(

ــد..  ــدا می کن ــور به طــور خــودکار معــادل 100 دور در دقیقــه افزایــش پی ــر خــودرو، دور موت ــا روشــن کــردن کول ب

زمانــی کــه کلیــد چرخــان )9( در وضعیــت 0 قــرار دارد، راننــده می توانــد دور آرام موتــور را بــا فشــردن کلیدهــای 

+ و – افزایــش یــا کاهــش دهــد. در ایــن حالــت، باالتریــن دور موتــور مجــاز معــادل 800 دور در دقیقــه خواهــد 

بــود. در ایــن شــرایط بــا فشــردن کلیــد MEM در کنترل هــای روی فرمــان، دور موتــور انتخــاب شــده در حافظــه 

سیســتم باقــی می مانــد و می تــوان هــر زمــان آن را بازیابــی و اعمــال کــرد. در نظــر داشــته باشــید، 
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وضعیت 1 کلید چرخان )9(

در ایــن وضعیــت، راننــده می توانــد حداکثــر دور موتــور مجــاز بــرای کارکــرد ثابــت موتــور را تعییــن کنــد. بــرای 

ایــن منظــور، زمانــی کــه کلیــد چرخــان )9( در وضعیــت 1 قــرار دارد، بــا فشــردن کلیدهــای + و – در کنترل هــای 

روی فرمــان، می توانیــد حداکثــر دور مجــاز موتــور را تعییــن کنیــد. همچنیــن در ایــن وضعیــت، بــا فشــردن کلیــد 

ــی و  ــان آن را بازیاب ــر زم ــوان ه ــد و می ت ــی می مان ــتم باق ــه سیس ــده در حافظ ــاب ش ــور انتخ MEM، دور موت

اعمــال کــرد.

ــر شــمار  ــور مشــخص شــده، در صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومت ــا اعمــال تغییــرات در ایــن بخــش، دور موت ب

بــه نمایــش درمی آیــد. در ایــن شــرایط عبارتــی بــه شــکل Engine speed limit set to XXrpm بــر روی صفحــه 

ظاهــر می شــود کــه در آن XX، حداکثــر دور موتــور تعییــن شــده توســط راننــده اســت.

وضعیت 2 کلید چرخان )9(

ــت  ــور ثاب ــان، دور موت ــای روی فرم ــای + و – در کنترل ه ــق دگمه ه ــد از طری ــده می توان ــت، رانن ــن وضعی در ای

را از داخــل کابیــن تعییــن کنــد. به عــاوه در ایــن وضعیــت، بــا فشــردن کلیــد MEM، دور موتــور انتخــاب شــده 

ــرد. توجــه داشــته باشــید  ــال ک ــی و اعم ــان آن را بازیاب ــوان هــر زم ــد و می ت ــی می مان در حافظــه سیســتم باق

در ایــن حالــت، حداکثــر دور موتــور، معــادل دور موتــوری اســت کــه پیــش از ایــن )در وضعیــت 1 کلیــد چرخــان 

)9(( تعییــن کرده ایــد و بــرای محافظــت از موتــور خــودرو و تجهیــزات جانبــی، دور موتــور از عــدد تعییــن شــده 

توســط شــما فراتــر نخواهــد رفــت.

در زمــان تنظیــم دور موتــور در ایــن حالــت، اطاعــات مرتبــط بــا دور موتــور بــر روی صفحــه نمایــش مجموعــه 

ــارت Engine speed adjusted XXrpm بــر روی صفحــه  کیلومتــر شــمار ظاهــر خواهــد شــد. در ایــن حالــت عب

نمایــش ظاهــر می شــود کــه در آن XX نشــان دهنــده دور موتــور تنظیــم شــده توســط راننــده اســت. دور موتــور 

ــا کاهــش دهیــد. را می توانیــد از طریــق کلیدهــای + و – افزایــش ی
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تغییرات دور موتور از طریق کلیدهای + و –، از دو طریق انجام می شود:

* یک بار فشار دادن هرکدام از این کلیدها، دور موتور را معادل 10 دور در دقیقه تغییر می دهد.

* نگهداشتن هرکدام از این کلیدها، دور موتور را معادل 100 دور در دقیقه تغییر می دهد.

کارکرد کلید MEM )حافظه و بازیابی(

در هرکــدام از مراحــل تنظیــم دور موتــور کــه پیــش از ایــن عنــوان شــد، راننــده می توانــد بــا فشــار دادن کلیــد 

MEM بــرای مــدت بیــش از 2.5 ثانیــه، اطاعــات مرتبــط بــا دور موتــور تنظیــم شــده را در سیســتم ذخیــره کنــد. 

پــس از آن در هــر نوبــِت اســتفاده از وضعیــت تنظیــم دور موتــور، تنهــا بــا فشــار دادن ایــن کلیــد، دور موتــور 

ذخیــره شــده بازیابــی شــده و راننــده نیــازی بــه تنظیمــات دوبــاره نخواهــد داشــت. همچنیــن بــا فشــار دادن 

کلیــد OFF، تنظیمــات مربــوط بــه حداکثــر دور موتــور پــاک خواهــد شــد.

وضعیت 3 کلید چرخان )9(

در ایــن وضعیــت، در صورتیکــه شــرایط زیــر برقــرار باشــد، راننــده می توانــد تنظیمــات مربــوط بــه دور موتــور را 

به صــورت دســتی و از بیــرون کابیــن انجــام دهــد؛

- گیربکس در وضعیت خاص باشد.

- خودرو در وضعیت ثابت قرار داشته باشد.

- موتور خودرو روشن باشد.

- تنظیمات دستی مربوط به دور موتور کمتر از 30درصد باشد.

در نظــر داشــته باشــید در ایــن شــرایط نیــز، حداکثــر دور موتــور خــودرو، از دور موتــور تنظیــم شــده توســط شــما 

)در وضعیــت 1 کلیــد چرخــان )9(( باالتــر نخواهــد رفــت.
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کروز کنترل

ایــن خــودرو بــرای تــردد در مســیرهای طوالنــی، مجهــز بــه کــروز کنتــرل اســت. بــا کمــک کــروز کنتــرل، خــودرو 

بــا ســرعت تعیــن شــده توســط راننــده حرکــت خواهــد کــرد و نیــازی بــه فشــردن پــدال گاز نیســت. 

کروز کنترل خودرو در شرایط زیر عمل خواهد کرد:

- سرعت خودرو بیشتر از 30 کیلومتر در ساعت باشد.

- گیربکس خودرو در وضعیت خاص نباشد.

- در خودروهای مجهز به گیربکس دستی، کاچ فشرده نشده باشد.

- پدال ترمز فشرده نشده باشد.

در زمــان رانندگــی، راننــده می توانــد بــا فشــردن کلیدهــای + یــا -، وضعیــت کــروز کنتــرل را فعــال کنــد. در ایــن 

شــرایط راننــده می توانــد پــای خــود را از پــدال گاز بــردارد و خــودرو بــا ســرعت تعییــن شــده بــه مســیر خــود 

ــا -،  ــا فشــار دادن کلیدهــای + ی ــه شــرایط جــاده، ب ــد بســته ب ــده می توان ــت رانن ــن حال ادامــه می دهــد. در ای

ســرعت حرکــت خــودرو در حالــت کــروز را افزایــش یــا کاهــش دهــد.

ــرل  ــروز کنت ــد OFF را فشــار دهــد، خــودرو از وضعیــت ک ــده کلی ــر رانن ــروز، اگ در زمــان رانندگــی در وضعیــت ک

خــارج شــده و کنتــرل ســرعت خــودرو در اختیــار راننــده قــرار می گیــرد. همچنیــن اگــر هــر یــک از شــرایط گفتــه 

شــده در بــاال نیــز اتفــاق بیافتــد )از جملــه فشــردن پــدال ترمــز(، خــودرو از وضعیــت کــروز کنتــرل خــارج خواهــد 

شــد.

پــس از خــروج خــودرو از وضعیــت کــروز، راننــده می توانــد بــار دیگــر بــا فشــردن کلیــد MEM، بــار دیگــر وضعیــت 

ــود.  ــال می ش ــر فع ــار دیگ ــروز، ب ــرای ک ــده ب ــم ش ــرعت تنظی ــن س ــت، آخری ــن حال ــد. در ای ــال کن ــروز را فع ک

ــروز  ــرعت ک ــوان س ــودرو را به عن ــی خ ــرعت فعل ــا -، س ــای + ی ــردن کلیده ــا فش ــد ب ــده می توان ــن رانن همچنی

فعــال کنــد.
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هرچنــد بــا فعــال شــدن کــروز کنتــرل، راننــده نیــازی بــه فشــردن پــدال گاز نــدارد و خــودرو بــا ســرعت تعییــن 

شــده توســط راننــده بــه حرکــت ادامــه خواهــد داد، امــا در زمــان فعــال بــودن کــروز کنتــرل نیــز همچنــان راننــده 

می توانــد در صــورت نیــاز )به عنــوان نمونــه در زمــان ســبقت گرفتــن( بــا فشــردن پــدال گاز، ســرعت خــودرو را 

کنتــرل کنــد.

در زمــان فعــال بــودن کــروز کنتــرل، راننــده می توانــد بــا فشــار دادن پــدال گاز، ســرعت خــودرو را موقتــا افزایــش 

دهــد. در ایــن شــرایط، اگــر میــزان فشــردن پــدال گاز، در حــدی کمتــر از ســرعت کــروز خــودرو باشــد، خــودرو 

همچنــان بــا ســرعت کــروز بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد امــا اگــر میــزان فشــردن پــدال گاز توســط راننــده، 

بــه میزانــی باشــد کــه ســرعتی بیشــتر از ســرعت کــروز را نیــاز داشــته باشــد، ســرعت خــودرو متناســب بــا فشــردن 

پــدال گاز افزایــش پیــدا می کنــد. در ایــن شــرایط، اگــر راننــده پــای خــود را از روی پــدال گاز بــردارد، خــودرو بــار 

دیگــر بــا ســرعت کــروز بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد.

ــا – را فشــار دهیــد، ســرعت حرکــت  ــار کلیدهــای + ی در زمــان حرکــت خــودرو در وضعیــت کــروز، اگــر یــک ب

خــودرو بــا هــر بــار فشــار کلیــد بــه میــزان 1 کیلومتــر در ســاعت افزایــش یــا کاهــش خواهــد یافــت. در ایــن 

شــرایط اگــر کلیــد + را نگهداریــد، ســرعت خــودرو بــه میــزان 4 کیلومتــر در ســاعت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 

ــا نگهداشــتن کلیــد -، ســرعت خــودرو بــه میــزان 2 کیلومتــر در ســاعت کاهــش خواهــد یافــت. در  همچنیــن ب

تمــام ایــن شــرایط، ســرعت تنظیــم شــده بــر روی صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار بــه اطــاع راننــده 

خواهــد رســید.
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بوق برقی

با فشردن دگمه )1( در انتهای دسته راهنمای سمت چپ ستون فرمان، بوق برقی خودرو فعال می شود.

بوق بادی

بــرای اســتفاده از بــوق بــادی، کلیــد )2( را در داشــبورد فشــار دهیــد. بــا ایــن کار، وضعیــت بــوق از برقــی بــه بــادی 

تغییــر خواهــد کــرد. در ایــن شــرایط بــا فشــردن دگمــه )1(، بــوق بــادی بــه صــدا درمی آیــد.
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فندک

بــرای اســتفاده از فنــدک خــودرو، ســوئیچ بایــد در وضعیت هــای I یــا II باشــد بــه ایــن معنــی کــه بــرق خــودرو 

وصــل بــوده و یــا موتــور خــودرو روشــن باشــد.

* فنــدک را در ســوکت )1( فشــار دهیــد تــا صدایــی شــبیه بــه قفــل شــدن را بشــنوید. در ایــن شــرایط جریــان 

بــرق در فنــدک برقــرار می شــود. پــس از چنــد ثانیــه و بــا داغ شــدن کافــی، فنــدک به صــورت خــودکار از جــای 

ــود. ــارج می ش ــود خ خ

خروجی برق 24 ولت

خروجــی بــرق )2( می توانــد بــرق مســتقیم )DC( 24 ولــت بــرای تجهیزاتــی بــا حداکثــر تــوان مصرفــی 300 وات 

را فراهــم کنــد.

اخطار!

- ســوکت فنــدک فقــط بــرای اســتفاده از فنــدک ایــن خــودرو، بــا بیشــینه تــوان 240وات )24 ولــت / 

10 آمپــر( طراحــی شــده اســت.

ــود.  ــوختگی ش ــث س ــد باع ــود و می توان ــد ب ــیار داغ خواه ــوکت، بس ــروج از س ــس از خ ــدک پ - فن

ــد. ــت بگیری ــای آن در دس ــوص انته ــته مخص ــط از دس ــدک را فق فن

ــتفاده  ــد. اس ــارج کنی ــود خ ــای خ ــدک را از ج ــا فن ــت، حتم ــودرو اس ــن خ ــی درون کابی ــر کودک - اگ

ــود. ــوزی ش ــروز آتش س ــا ب ــودک و ی ــه ک ــث ب ــت باع ــن اس ــدک ممک ــته از فن ــت و پیوس نادرس

- فنــدک پــس از خــروج از ســوکت بســیار داغ خواهــد بــود و افتــادن آن بــر روی بــدن می توانــد باعــث 

ســوختگی شــود. در زمــان اســتفاده از فنــدک، بــه شــرایط جــاده و ترافیــک توجــه کنیــد.
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کلید گردان کنترل چراغ ها

چراغ های خودرو، از طریق یک کلید گردان کنترل می شوند؛

وضعیت )1( تمام چراغ ها را خاموش می کند.

وضعیت )2( چراغ ها را به صورت خودکار و بر اساس نور محیط روشن می کند.

وضعیت )3( چراغ های کوچک خودرو را روشن می کند.

وضعیت )4( چراغ های نور پایین خودرو را روشن می کند.

بخش )5( سنسور نور داخل کابین است.

وضعیت )6( چراغ مه شکن عقب را فعال می کند.

وضعیت )7( چراغ مه شکن جلو را فعال می کند.

فعال کردن وضعیت خودکار چراغ های نور پایین

ــت  ــردان در وضعی ــد گ ــرار دادن کلی ــا ق ــت II(، ب ــور خــودرو روشــن باشــد )ســوئیچ در وضعی ــه موت ــی ک * زمان

ــود. ــال می ش ــا فع ــودکار چراغ ه ــرل خ ــتم کنت AUTO )2( سیس

* در ایــن شــرایط اگــر سنســور نــور )5( کاهــش نــور محیــط را تشــخیص دهــد، چراغ هــای نــور پاییــن خــودرو 

ــمار  ــر ش ــه کیلومت ــن، در مجموع ــور پایی ــراغ ن ــانگر چ ــرایط، نش ــن ش ــوند. در ای ــن می ش ــودکار روش ــور خ به ط

ــود. ــن می ش روش
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روشن کردن چراغ های کوچک خودرو

* سوئیچ خودرو باید در وضعیت I یا II باشد. 

ــودرو در  ــک خ ــای کوچ ــرایط چراغ ه ــن ش ــرد. در ای ــرار بگی ــت )3( ق ــا در وضعی ــد ت ــردان را بچرخانی ــد گ * کلی

ــز در ایــن شــرایط روشــن  ــو و عقــب روشــن خواهــد شــد. همچنیــن چراغ هــای کوچــک اطــراف خــودرو نی جل

می شــود.

روشن کردن چراغ های نور پایین

* موتور خودرو باید روشن باشد. در این شرایط سوئیچ در وضعیت II قرار دارد. 

* کلیــد گــردان را بچرخانیــد تــا در وضعیــت )4( قــرار گیــرد تــا چراغ هــای نــور پاییــن خــودرو روشــن شــوند. در 

ایــن شــرایط نشــانگر چــراغ نــور پاییــن، در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن می شــود.
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روشن کردن چراغ های نور باال

* موتور خودرو باید روشن باشد. در این شرایط سوئیچ در وضعیت II قرار دارد. 

* کلیــد گــردان را بچرخانیــد تــا در وضعیــت )4( قــرار بگیــرد. در ایــن وضعیــت، چراغ هــای نــور پاییــن خــودرو 

ــاالی  ــور ب ــا چراغ هــای ن ــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد ت ــود. پــس از آن، دســته راهنمــا را ب ــد ب روشــن خواهن

خــودرو روشــن شــوند. در ایــن شــرایط نشــانگر چــراغ نــور پاییــن، در مجموعــه نــور بــاال روشــن می شــود.

نور باال زدن

* موتور خودرو باید روشن باشد. در این شرایط سوئیچ در وضعیت II قرار دارد. 

* کلیــد گــردان را بچرخانیــد تــا در وضعیــت )4( قــرار بگیــرد. در ایــن وضعیــت، چراغ هــای نــور پاییــن خــودرو 

ــان ســبقت  ــال در زم ــوان مث ــرای عامــت دادن )به عن ــر الزم باشــد ب ــن شــرایط، اگ ــود. در ای ــد ب روشــن خواهن

گرفتــن(، نــور بــاال بزنیــد، کافــی اســت دســته راهنمــا را بــه ســمت بــاال بکشــید تــا چراغ هــای نــور بــاال روشــن 

شــوند.

* با رها کردن دسته راهنما، چراغ های نور باال خاموش می شوند.
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روشن کردن چراغ های مه شکن جلو

* موتور خودرو باید روشن باشد. در این شرایط سوئیچ در وضعیت II قرار دارد. 

* کلید گردان را بچرخانید تا در وضعیت )4( قرار بگیرد.

ــا فشــار دادن کلیــد  ــت، ب ــود. در ایــن حال ــد ب ــور پاییــن خــودرو روشــن خواهن در ایــن وضعیــت، چراغ هــای ن

ــو، در  ــو روشــن می شــوند و نشــانگر چــراغ مــه شــکن جل ــه ســمت داخــل، چراغ هــای مــه شــکن جل گــردان ب

ــه ســمت داخــل، چــراغ مــه  ــاره کلیــد گــردان ب ــا فشــار دادن دوب ــر شــمار روشــن می شــود. ب مجموعــه کیلومت

شــکن جلــو خامــوش خواهــد شــد.

 روشن کردن چراغ های مه شکن عقب

* موتور خودرو باید روشن باشد. در این شرایط سوئیچ در وضعیت II قرار دارد. 

* کلید گردان را بچرخانید تا در وضعیت )4( قرار بگیرد.

ــد  ــیدن کلی ــا کش ــت، ب ــن حال ــود. در ای ــد ب ــن خواهن ــودرو روش ــن خ ــور پایی ــای ن ــت، چراغ ه ــن وضعی در ای

گــردان بــه ســمت بیــرون، چراغ هــای مــه شــکن عقــب روشــن می شــوند و نشــانگر چــراغ مــه شــکن عقــب، در 

مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن می شــود. بــا کشــیدن دوبــاره کلیــد گــردان بــه ســمت داخــل، چــراغ مــه شــکن 

جلــو خامــوش خواهــد شــد.
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روشن کردن نور مجموعه کیلومتر شمار

اگــر کلیــد گــردان در وضعیــت AUTO )2(، وضعیــت روشــن بــودن چراغ هــای کوچــک )3( و یــا وضعیــت روشــن 

بــودن چراغ هــای نــور پاییــن )4( باشــد، چراغ هــای مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن خواهــد شــد.

چراغ های داخلی

برای تنظیم روشنایی داخل کابین، می توانید از کلیدهای )8( و )9( استفاده کنید؛

وقتی سوئیچ )8( در وضعیت O باشد، چراغ داخلی خودرو خاموش خواهد بود.

وقتی سوئیچ )8( در وضعیت I باشد، چراغ داخلی خودرو روشن خواهد بود.
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چراغ تخت خواب

چراغ تخت خواب با کمک کلید )10( روشن و خاموش می شود.

* اگر کلید )10( در وضعیت O قرار داشته باشد، چراغ تخت خواب خاموش خواهد بود.

* با قرار دادن کلید 10 در وضعیت I، چراغ تخت خواب روشن می شود.

فالشر

با فشردن کلید فاشر )11(، همه چراغ های راهنمای خودرو و تریلر، به طور همزمان فعال خواهند شد.
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ایــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم صوتــی – تصویــری پیشــرفته بــا صفحــه نمایــش لمســی اســت. سیســتم صوتــی 

– تصویــری ایــن خــودرو ویژگی هــای زیــر را دارد:

* صفحه نمایش 6.2 اینچی لمسی با دقت نمایش )رزولوشن( 800 در 480 پیکسل

* نمایش اطاعات و راهنمای تعمیرات خودرو

* نمایش ویدئو با فرمت های مختلف ازجمله RM، RMVB، AVI، VOB، MKV و ...

* پخش فایل های صوتی با فرمت های مختلف ازجمله WMA، APE، FLAC ،MP3 و ...

* نمایش فایل های عکس با فرمت های مختلف ازجمله BMP، PNG، GIF، TIF و ...

TXT با فرمت )E-Book( قابلیت نمایش کتاب های الکترونیکی *

SWF قابلیت پخش فایل های فلش با فرمت *

* رادیو AM و FM با قابلیت جستجو خودکار ایستگاه رادیو

)SD CARD( ورودی کارت حافظه *

USB ورودی *
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

MUTE

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی رخ نمی دهد.

صدا قطع می شود. برای وصل دوباره صدا، کلید را یک بار دیگر فشار دهید.رادیو

صدا قطع و پخش موزیک یا ویدئو متوقف می شود. با فشار دادن دوباره این کلید، پخش موزیک یا ویدئو بار دیگر آغاز می شود .پخش موزیک / ویدئو

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

اتفاقی نمی افتد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

FM

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM تغییر وضعیت می دهد.رادیو FM87.5 ،FM3 ،FM2 ،FM1 بین طول موج های

AM تغییر وضعیت می دهد.رادیو FM به طول موج

به طول موج FM تغییر وضعیت می دهد.پخش موزیک / ویدئو

اتفاقی نمی افتد.نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(خاموش

در زمان پخش رادیو، جستجو ایستگاه رادیویی را فعال می کند. در زمان پخش فایل صوتی یا تصویری اتفاقی نمی افتد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

AM

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM تغییر وضعیت می دهد.رادیو AM به طول موج

AM تغییر وضعیت می دهد.رادیو AM531 ،AM2 ،AM1 بین طول موج های

به طول موج AM تغییر وضعیت می دهد.پخش فایل موزیک / ویدئو

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

در زمان پخش رادیو، جستجو ایستگاه رادیویی را فعال می کند. در زمان پخش فایل صوتی یا تصویری اتفاقی نمی افتد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

AUDIO

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM به پخش موسیقی تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(. رادیو

AM به پخش موسیقی تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(.رادیو

منبع ورودی اطاعات بین کارت حافظه و USB تغییر می کند.پخش موسیقی

به پخش موسیقی تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(.پخش ویدئو

VIDEO

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM به پخش ویدئو تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(.رادیو

AM به پخش ویدئو تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(.رادیو

به پخش ویدئو تغییر وضعیت می دهد. فایل ها به طور پیش فرض از کارت حافظه خوانده می شود )اگر وجود داشته باشد(.پخش موزیک

منبع ورودی اطاعات بین کارت حافظه و USB تغییر می کند.پخش ویدئو

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

اتفاقی نمی افتد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

POWER

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

سیستم روشن و آماده کار می شود.

FM وارد بخش تنظیمات می شوید.رادیو

AM وارد بخش تنظیمات می شوید.رادیو

وارد بخش تنظیمات می شوید.پخش موزیک

پخش ویدئو
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

سیستم روشن و آماده کار می شود.

سیستم خاموش می شود.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

- VOLUME +

خاموش

چرخاندن ولوم

اتفاقی نمی افتد

رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

1( در زمان پخش، با چرخاندن ولوم به سمت راست، صدا زیاد شده و با چرخاندن ولوم به سمت چپ صدا کم می شود. اعداد بین 0 )وضعیت 
MUTE( تا 40 تغییر می کند. با روشن شدن سیستم، سطح صدا به طور پیش فرض بر روی 19 تنظیم شده است.

2( در زمان تنظیم مرتبط با کیفیت صدا و تصویر ازجمله BAS، TRE، BAL، FAD، Brighness، Chroma و Contrast، با چرخاندن این ولوم، 
تنظیمات تغییر می کنند.

MUTE.خارج می شود )MUTE( با چرخاندن ولوم به سمت چپ یا راست، سیستم از حالت بی صدا

PLAY / PAUSE

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به اولین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به اولین ایستگاه ذخیره شده در باند

پخش موزیک / پخش ویدئو / 
پخش تصویری / پخش متن

با فشردن این کلید، پخش متوقف می شود. با فشردن دوباره این کلید، پخش ادامه پیدا می کند.

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM اتفاقی نمی افتد.رادیو

افکت های صوتی

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به دومین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به دومین ایستگاه ذخیره شده در باند

با فشار دادن کلید، وارد تنظیمات افکت های صوتی می شوید.پخش موزیک

با فشار دادن کلید، وارد تنظیمات تصویر می شوید.پخش ویدئو

پخش موزیک در پس زمینه را روشن و یا خاموش می کند.پخش عکس و متن

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM طول موج ایستگاه رادیو در حال پخش را، بر روی کلید 2 حافظه ذخیره می کند.رادیو

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

RPT

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به سومین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به سومین ایستگاه ذخیره شده در باند

تصویر را بزرگ کرده و یا تصویر را به سایز اصلی برمی گرداند.تصویر

سایز فونت متن را تنظیم می کند.متن

با یک بار فشار دادن این کلید، موزیک یا ویدئو فعلی، پس از پایان، مجددا پخش می شود. با دو بار فشار دادن این کلید، کل فایل های هر پوشه، پخش موزیک / ویدئو
پس از پایان آخرین فایل دوباره پخش می شوند. وضعیت پیش فرض، تکرار کل فایل های هر پوشه است. 

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتند.

AM رادیو / FM طول موج ایستگاه رادیو در حال پخش را، بر روی کلید 3 حافظه ذخیره می کند.رادیو

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو

RDM

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به چهارمین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به چهارمین ایستگاه ذخیره شده در باند

تصویر را می چرخاند.تصویر

فونت متن و تصویر پس زمینه را تغییر می دهد.متن

با فشار دادن این کلید، ترتیب پخش فایل های موزیک یا ویدئو، به صورت تصادفی انتخاب می شود. با فشار دادن دوباره این کلید، وضعیت پخش موزیک / ویدئو
تصادفی خاموش شده و فایل ها به ترتیب پخش خواهند شد.

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM طول موج ایستگاه رادیو در حال پخش را، بر روی کلید 4 حافظه ذخیره می کند.رادیو

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

P-DN

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به پنجمین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به پنجمین ایستگاه ذخیره شده در باند

با فشار دادن این کلید، لیست فایل های موزیک / ویدئو، یک صفحه به جلو می رود و پخش، از اولین فایل صفحه بعد آغاز می شود.پخش موزیک / ویدئو

لیست تنظیمات را به سمت پایین حرکت می دهد تا بتوانید تنظیمات بعدی را ببینید.بخش تنظیمات

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM طول موج ایستگاه رادیو در حال پخش را، بر روی کلید 5 حافظه ذخیره می کند.رادیو

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو

P-UP

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

FM می رود.رادیو FM به ششمین ایستگاه ذخیره شده در باند

AM می رود.رادیو AM به ششمین ایستگاه ذخیره شده در باند

با فشار دادن این کلید، لیست فایل های موزیک / ویدئو، یک صفحه به عقب می رود و پخش، از اولین فایل صفحه قبل آغاز می شود.پخش موزیک / ویدئو

لیست تنظیمات را به سمت باال حرکت می دهد تا بتوانید تنظیمات قبلی را ببینید.بخش تنظیمات

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM طول موج ایستگاه رادیو در حال پخش را، بر روی کلید 6 حافظه ذخیره می کند.رادیو

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو



مجتمع صنعتی پیلسانسیستم صوتی - تصویری | 113

شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

TUN

خاموش

چرخاندن ولوم

اتفاقی نمی افتد.

FM با فواصل رادیو FM این ولوم برای جستجو دستی ایستگاه های رادیو به کار می رود. با چرخاندن این ولوم در جهت عقربه های ساعت، طول موج در باند
50K افزایش می باید. همچنین با چرخاندن این ولوم در خاف جهت عقربه های ساعت، طول موج با فواصل 100K کاهش می باید

AM با فواصل رادیو AM این ولوم برای جستجو دستی ایستگاه های رادیو به کار می رود. با چرخاندن این ولوم در جهت عقربه های ساعت، طول موج در باند
9K افزایش می باید. همچنین با چرخاندن این ولوم در خاف جهت عقربه های ساعت، طول موج با فواصل 9K کاهش می باید

اتفاقی نمی افتد.پخش موزیک / ویدئو

با چرخاندن ولوم در جهت عقربه های ساعت و یا خاف جهت عقربه های ساعت، لیست تنظیمات به سمت پایین و باال حرکت می کنند. بخش تنظیمات

ENTER

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

تنظیمات اطاعات روی صفحه نمایش را فعال می کند.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

گزینه که در بخش تنظیمات بر روی آن قرار دارید را انتخاب می کند.بخش تنظیمات

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

بین تنظیمات مختلف اکوالیزر جابجا می شود. اگر کلید را رها کنید، تنظیمات اکوالیزر نمایش داده شده انتخاب و بر روی صدا اعمال می شود.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

اتفاقی نمی افتد.بخش تنظیمات

AMS

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM اطاعات موج رادیویی فعلی به مدت 10 ثانیه به نمایش گذاشته می شود.رادیو

به لیست پخش موزیک یا ویدئو بازمی گردد.پخش موزیک / پخش ویدئو

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

به طور خودکار اطاعات ایستگاه های رادیو را )برحسب توان سیگنال( را ذخیره کرده و شروع به پخش از اولین ایستگاه می کند.تنظیمات رادیو

به لیست فایل های اصلی USB یا کارت حافظه بازمی گردد.پخش موزیک / پخش ویدئو
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شرح رویداداقداموضعیت سیستم صوتینام کلید

MENU

خاموش
فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

به لیست قبلی باز می گردد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

به فهرست اصلی باز می گردد.رادیو / پخش موزیک یا ویدئو

خاموش

فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM به طور خودکار شروع به جستجو ایستگاه های رادیویی بعد / قبل از طول موج فعلی کرده و پخش را از اولین ایستگاه رادیویی آغاز می کند. رادیو

موزیک یا ویدئو بعدی / قبلی را پخش می کند. پخش موزیک / پخش ویدئو

خاموش

نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

AM رادیو / FM اتفاقی نمی افتد.رادیو

در لیست موزیک یا ویدئو، شروع به جلو / عقب رفتن می کند و تا زمانی که دستتان از روی کلید برداشته نشود این کار ادامه پیدا می کند. با پخش موزیک / پخش ویدئو
برداشتن دستتان از روی کلید، موزیک یا ویدئو انتخاب شده شروع به پخش می کند.

DIM

خاموش
فشار دادن کلید )کمتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

هر بار فشار دادن این کلید، نور صفحه نمایش را تغییر می دهد. مقادیر نور بین 1 )کمترین نور( تا 5 )بیشترین نور( تغییر می کند.رادیو / پخش موسیقی یا ویدئو

خاموش
نگهداشتن کلید )بیشتر از 2 ثانیه(

اتفاقی نمی افتد.

با نگهداشتن این کلید، صفحه نمایش خاموش می شود.رادیو / پخش موسیقی یا ویدئو
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راهنمای سریع استفاده

روشن و خاموش کردن دستگاه

زمانــی کــه موتــور خــودرو روشــن اســت، فشــار دادن ولــوم  در ســمت چــپ دســتگاه، سیســتم صوتــی - 

تصویــری خــودرو را روشــن می کنــد. در ایــن زمــان نگهداشــتن همیــن ولــوم بــرای چنــد ثانیــه باعــث خامــوش 

ــود. ــتگاه می ش ــدن دس ش

 FM ــو ــت رادی ــر روی وضعی ــردن دســتگاه، به طــور خــودکار سیســتم ب ــس از روشــن ک توجــه داشــته باشــید پ

ــد. ــه کار می کن ــروع ب ش

تنظیم صدا

، صــدای  ــی  ــوم اصل ــدن ول ــا چرخان ــو(، ب ــا ویدئ ــک ی ــی سیســتم )پخــش موزی ــرد طبیع در شــرایط کارک

ــود. ــاد می ش ــا زی ــم ی ــتم ک سیس

تنظیمات دستگاه

، وارد تنظیمــات دســتگاه می شــوید.  وقتــی دســتگاه روشــن اســت، بــا یــک بــار فشــار دادن ولــوم اصلــی 

اگــر در صفحــه تنظیمــات بــار دیگــر ولــوم اصلــی را یــک بــار فشــار دهیــد، از تنظیمــات خــارج شــده و وارد صفحــه 

ــی دســتگاه می شــوید. اصل

قطع کردن صدا

بــرای قطــع کــردن موقــت صــدای سیســتم صوتــی – تصویــری، یــک بــار بــر روی کلیــد  فشــار دهیــد 

تــا صــدا قطــع شــود.اگر بــار دیگــر بــر روی ایــن کلیــد فشــار دهیــد، صــدا مجــددا وصــل خواهــد شــد.

همچنین می توانید با چرخاندن ولوم اصلی  به چپ یا راست، صدا را مجددا وصل کنید.

موج FM رادیو

، رادیو FM شروع به کار می کند.  با فشردن کلید 

 FM در ایــن زمــان اگــر بــار دیگــر بــر روی کلیــد  فشــار دهیــد، سیســتم بیــن طــول موج هــای مختلــف

جابجــا خواهــد شــد.
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FM صدای استریو رادیو

ــرض  ــور پیش ف ــت به ط ــن حال ــتریو را دارد و ای ــورت اس ــدا به ص ــش ص ــی پخ ــودرو توانای ــن خ ــو FM ای رادی

فعــال اســت. در زمــان پخــش رادیــو در بانــد FM، اگــر کلیــد  را بــرای چنــد لحظــه نگهداریــد، صــدا بــه 

وضعیــت MONO )تــک بانــد( تغییــر می کنــد. اگــر بــار دیگــر همیــن کلیــد را بــرای چنــد لحظــه نگهداریــد صــدا 

به صــورت اســتریو پخــش خواهــد شــد.

AM رادیو

ــر روی ایــن کلیــد  ــار دیگــر ب ، رادیــو AM شــروع بــه کار می کنــد. در ایــن زمــان اگــر ب ــا فشــردن کلیــد  ب

ــف AM جابجــا خواهــد شــد. ــد، سیســتم بیــن طــول موج هــای مختل فشــار دهی

پخش موسیقی

، سیســتم وارد حالــت پخــش موســیقی خواهــد شــد. در ایــن زمــان بــا  بــا یــک بــار فشــار دادن کلیــد 

فشــار دادن مجــدد ایــن کلیــد، می توانیــد مشــخص کنیــد اطاعــات از کارت حافظــه و یــا USB خوانــده شــوند.

 USB توجــه کنیــد تغییــر در منبــع اطاعــات تنهــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه همزمــان هــم کارت حافظــه و هــم

را در دســتگاه قــرار داده باشــید.

پخش ویدئو

، سیســتم وارد حالــت پخــش ویدئــو می شــود. در ایــن زمــان بــا فشــار  بــا یــک بــار فشــار دادن کلیــد 

دادن مجــدد ایــن کلیــد، می توانیــد مشــخص کنیــد اطاعــات از کارت حافظــه و یــا USB خوانــده شــوند.

 USB توجــه کنیــد تغییــر در منبــع اطاعــات تنهــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه همزمــان هــم کارت حافظــه و هــم

را در دســتگاه قــرار داده باشــید.
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تنظیمات

بــرای ورود بــه صفحــه تنظیمــات، کلیــد  را چنــد ثانیــه نگهداریــد تــا لیســت تنظیمــات بــاز شــود. بــا 

یــک بــار فشــردن ایــن کلیــد در هــر جــای تنظیمــات، بــه صفحــه قبلــی برمی گــردد.

جستجو و ذخیره خودکار ایستگاه های رادیو

ــه  ــده ب ــره ش ــو ذخی ــتگاه های رادی ، ایس ــد  ــردن کلی ــار فش ــر ب ــا ه ــو، ب ــه رادی ــوش دادن ب ــان گ در زم

ــه، دســتگاه به طــور خــودکار  ــد ثانی ــرای چن ــد ب ــن کلی ــن فشــار دادن ای ــد شــد. همچنی ــب پخــش خواهن ترتی

ــد. ــره می کن ــا را ذخی ــرده و آن ه ــو ک ــتگاه های رادی ــرای ایس ــتجو ب ــه جس ــروع ب ش

توجــه داشــته باشــید بــا هــر بــار جســتجو و ذخیــره ایســتگاه های رادیویــی، ایســتگاه های ذخیــره شــده قبلــی 

پــاک خواهنــد شــد.

جستجو دستی برای ایستگاه های رادیو

، سیســتم شــروع بــه جســتجو  در وضعیــت رادیــو FM یــا رادیــو AM، بــا زدن کلیدهــای  یــا 

ــب،  ــش مناس ــت پخ ــی باکیفی ــتگاه رادیوی ــک ایس ــن ی ــض یافت ــد و به مح ــی می کن ــتگاه های رادیوی ــرای ایس ب

ــود. ــف می ش متوق

تنظیم دقیق ایستگاه رادیویی

در وضعیــت رادیــو FM یــا رادیــو AM، ولــوم ســمت راســت  را بــه چــپ یــا راســت بچرخانیــد تــا طــول مــوج 

رادیــو به طــور دســتی کــم یــا زیــاد شــود.

تغییر نور صفحه نمایش

ــور  ــد ن ــد  می توانی ــار فشــار دادن کلی ــا یــک ب ــری روشــن اســت، ب ــی کــه سیســتم صوتــی – تصوی زمان

ــوش  ــش را خام ــد، صفحــه نمای ــن کلی ــد. نگهداشــتن ای ــا 100درصــد تغییــر دهی ــن 40 ت ــش را بی صفحــه نمای

می کنــد. در ایــن حالــت بــا فشــار دادن هرکــدام از کلیدهــا )به جــز MUTE و ولــوم تغییــر صــدا(، صفحــه نمایــش 

ــود. ــن می ش روش

ــور صفحــه  توجــه داشــته باشــید وقتــی چراغ هــای کوچــک خــودرو روشــن شــوند، سیســتم به طــور خــودکار ن

نمایــش را کاهــش می دهــد تــا مانــع از تداخــل نــوری در زمــان رانندگــی در شــب شــود.
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پخش / توقف پخش موسیقی یا ویدئو

، پخــش متوقــف می شــود.  زمانــی کــه موســیقی یــا ویدئــو در حــال پخــش اســت، بــا فشــار دادن کلیــد 

فشــار دادن مجــدد ایــن کلیــد باعــث شــروع دوبــاره پخــش خواهــد شــد.

افکت های صوتی

ــامل  ــرض ش ــت پیش ف ــد افک ، چن ــد  ــار دادن کلی ــا فش ــت، ب ــش اس ــال پخ ــیقی در ح ــه موس ــی ک زمان

ــود. ــال می ش ــیقی اعم ــر روی موس ــیک و راک ب ــاز، کاس ــال، ج ــر، نرم ــات کارب تنظیم

تکرار آهنگ

ــدای  ــیقی از ابت ــش موس ــت، پخ ــک لیس ــای ی ــا ویدئوه ــیقی ی ــان موس ــا پای ــرض، ب ــور پیش ف ــتم به ط سیس

ــه  ــر ازجمل ــای دیگ ، حالت ه ــد  ــا فشــردن کلی ــت، ب ــن حال ــرای تغییــر در ای ــد. ب لیســت را شــروع می کن

ــود. ــم می ش ــیقی فراه ــه موس ــک قطع ــرار ی تک

پخش تصادفی

سیســتم به طــور پیش فــرض، قطعــات موســیقی و ویدئــو را بــه ترتیــب پخــش می کنــد. بــرای پخــش تصادفــی 

موســیقی یــا ویدئــو، یــک بــار کلیــد  را فشــار دهیــد.

اتصال کارت حافظه به سیستم

در بخــش پایینــی سیســتم صوتــی – تصویــری خــودرو، یــک پوشــش پاســتیکی قــرار دارد کــه بــرای وارد کــردن 

کارت حافظــه بایــد آن را بــا انگشــت بــاز کنیــد. بــا ایــن کار ورودی کارت حافظــه و ورودی USB MINI را خواهیــد 

دیــد. اکنــون می توانیــد کارت حافظــه را وارد شــیار در نظــر گرفتــه شــده در ایــن بخــش کنیــد تــا صــدای خفیفــی 

ماننــد قفــل شــدن را بشــنوید کــه نشــان می دهــد کارت حافظــه بــه انــدازه کافــی وارد شــیار شــده اســت.

ــات  ــرده و قطع ــایی ک ــه را شناس ــودکار کارت حافظ ــورت خ ــتم به ص ــه، سیس ــردن کارت حافظ ــس از وارد ک پ

ــد داد. ــان خواه ــش نش ــه نمای ــه را روی صفح ــود در کارت حافظ ــای موج ــیقی و ویدئوه موس

ــدا  ــر روی سیســتم، ابت ــه آن و ایجــاد خطــا ب ــری از آســیب ب ــرای جلوگی ــردن کارت حافظــه و ب ــرای خــارج ک ب

سیســتم را در وضعیــت رادیــو قــرار دهیــد )تــا پخــش موســیقی یــا ویدئــو متوقــف شــود( و پــس از آن بــر روی 

کارت حافظــه فشــار دهیــد تــا کارت حافظــه خــارج شــود.
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اتصال USB به سیستم

کاور بخــش پایینــی سیســتم صوتــی – تصویــری را به آرامــی بــا انگشــت بــاز کنیــد تــا ورودی MINI USB و کارت 

حافظــه مشــخص شــود. کابــل MINI USB را بــه درگاه زیــر کاور وصــل کنیــد و پــس از آن USB را بــه ســمت دیگــر 

ــل متصــل کنید. کاب

پــس از وصــل کــردن USB، سیســتم به صــورت خــودکار کارت حافظــه را شناســایی کــرده و قطعــات موســیقی و 

ویدئوهــای موجــود در کارت حافظــه را روی صفحــه نمایــش نشــان خواهــد داد.

بــرای جــدا کــردن و بــرای جلوگیــری از آســیب بــه آن و ایجــاد خطــا در سیســتم، ابتــدا سیســتم را در وضعیــت 

رادیــو قــرار دهیــد )تــا پخــش موســیقی یــا ویدئــو متوقــف شــود( و پــس از آن بــر USB را جــدا کنیــد.

بازگرداندن سیستم به تنظیمات کارخانه

کاور بخــش پایینــی سیســتم صوتــی – تصویــری را به آرامــی بــا انگشــت بــاز کنیــد. در ایــن بخــش عــاوه بــر 

درگاه کارت حافظــه و درگاه MINI USB، دگمــه کوچــک RST را نیــز می بینیــد. بــا یــک جســم نــازک ماننــد کبریــت، 

ــه  ــات کارخان ــه تنظیم ــا سیســتم ب ــد ت ــد لحظــه فشــار دهی ــرای چن ــه را ب ــا، دگم ــد این ه ــا مانن ــدان ی خال دن

بازگــردد.

توجه داشته باشید، با این کار تنظیمات شخصی اعمال شده توسط راننده تغییر نمی کند.
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ــر حســب ســفارش  ــر روی خودروهــا نصــب می شــوند و ب سیســتم های کمکــی الکترونیکــی به صــورت آپشــن ب

خریــدار و نــوع خــودرو، ممکــن اســت بــر روی خودرویــی کــه خریــداری می کنیــد برخــی از ایــن آپشــن ها نصــب 

نشــده باشــد.

کنترل الکترونیکی ترمز / کنترل الکترونیکی پایداری

 سیســتم کنتــرل الکترونیکــی ترمــز یــک سیســتم فعــال اســت کــه می توانــد کارآیــی ترمزهــا را بــه شــکل قابــل 

ماحظــه ای افزایــش دهــد. سیســتم کنتــرل الکترونیکــی پایــداری شــامل دو سیســتم کنتــرل واژگونــی و کنتــرل 

مســیر مســتقیم اســت کــه می توانــد پایــداری خــودرو را افزایــش دهــد.

ــور  ــداری )ESC( به ط ــرل پای ــتم کنت ــزش )ASR( و سیس ــد لغ ــتم ض ــد، سیس ــن می کنی ــودرو را روش ــی خ وقت

خــودکار فعــال می شــوند. در صــورت گیــر کــردن خــودرو در گل یــا بــرف یــا شــرایط مشــابه، می تــوان از طریــق 

کلیــد )1( ایــن دو سیســتم را خامــوش کــرد. در زمــان خامــوش بــودن ایــن دو سیســتم، کنتــرل خــودرو به طــور 

ــرای  ــی ب ــع بحران ــد در مواق ــی نمی توانن ــی کمک ــتم های الکترونیک ــت و سیس ــده اس ــار رانن ــت اختی ــل تح کام

افزایــش ایمنــی بــه کمــک راننــده بیاینــد. بــه همیــن دلیــل توصیــه می کنیــم همــواره ایــن سیســتم ها را )به جــز 

در مواقــع خــاص( روشــن نگهداریــد.

اگــر در کارکــرد ایــن دو سیســتم یــا ســایر سیســتم های الکترونیکــی کمکــی خــودرو مشــکلی وجــود داشــته باشــد، 

اخطــاری در داشــبورد بــه نمایــش درمی آیــد. در صــورت نمایــش ایــن اخطــار، در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه 

مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

اخطار!

ــرایط خــاص  ــده در ش ــه رانن ــک ب ــا هــدف کم ــی خــودرو، ب ــی کمک ــی سیســتم های الکترونیک - تمام

طراحــی شــده اند امــا درنهایــت راننــده همــواره مســئول کنتــرل خــودرو اســت و بایــد بــا دقــت کافــی 

ــد. ــی کن ــن رانندگ ــورت ایم و به ص
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سیستم کمکی آغاز حرکت در سرباالیی )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

ــد.  ــه ســمت عقــب حرکــت کن در زمــان آغــاز حرکــت در مســیرهای ســرباالیی، ممکــن اســت خــودرو اندکــی ب

ــع از حرکــت  ــدار شــده و مان ــوارد به طــور خــودکار وارد م ــن م ــاز حرکــت در ســرباالیی در ای سیســتم کمکــی آغ

رو بــه عقــب در آغــاز حرکــت می شــود. ایــن سیســتم در زمــان آغــاز حرکــت و بــا برداشــتن پــای راننــده از روی 

پــدال ترمــز، به صــورت هوشــمند ترمزهــا را فعــال نگــه مــی دارد تــا خــودرو بتوانــد تــوان کافــی بــرای حرکــت رو 

ــد. ــته باش ــو داش به جل

برای فعال کردن این سیستم باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

- موتور خودرو روشن باشد.

- اخطاری مربوط به پایین بودن فشار هوای فشرده در مدارهای ترمز وجود نداشته باشد.

- خودرو متوقف باشد و ترمز کشنده فعال نباشد.

- پای راننده بر روی پدال ترمز باشد.

- بــرای فعــال کــردن ایــن سیســتم، کلیــد )2( را فشــار دهیــد. در ایــن هنــگام در صفحــه نمایــش، چــراغ مربوطــه 

)3( روشــن می شــود کــه نشــان می دهــد سیســتم آمــاده کار اســت.

ــار روی  ــودکار فش ــور خ ــتم به ط ــد. سیس ــز برداری ــدال ترم ــود را از روی پ ــای خ ــد پ ــگام می توانی ــن هن - در ای

ــرای آغــاز حرکــت خــودرو خواهــد داشــت. در ایــن حالــت  ــده فرصــت کافــی ب ــد و رانن ترمزهــا را حفــظ می کن

ــد. ــی می مان ــان باق ــه همچن ــی حــدود 2.2 ثانی ــرای زمان ــا ب ــاد روی ترمزه فشــار ب

- پــدال گاز را بــه میــزان الزم فشــار دهیــد. در ایــن حالــت ترمزهــا به آرامــی آزاد می شــوند و خــودرو بــدون آنکــه 

بــه ســمت عقــب بــرود، حرکــت خواهــد کــرد.
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سیستم کمکی آغاز حرکت در سرباالیی، در موارد زیر کار نمی کند:

- موتور خودرو خاموش باشد.

- اخطار کمبود فشار هوای فشرده مدارهای ترمز روشن باشد.

- خودرو در سرباالیی قرار نداشته باشد.

- پای راننده بر روی پدال ترمز نباشد.

- کلید فعال سازی سیستم در وضعیت خاموش باشد.

- فاصله زیادی بین رها کردن پدال ترمز و فشار دادن پدال گاز وجود داشته باشد.

پــس از روشــن کــردن خــودرو، سیســتم کمکــی آغــاز حرکــت در ســرباالیی به طــور پیش فــرض خامــوش اســت 

و بــا فشــار دادن کلیــد مربوطــه، فعــال خواهــد شــد. وقتــی راننــده از ایــن سیســتم اســتفاده می کنــد، بــا آغــاز 

ــق  ــد از طری ــاره از آن بای ــتفاده دوب ــرای اس ــود و ب ــوش می ش ــودکار خام ــور خ ــر به ط ــار دیگ ــتم ب ــت سیس حرک

ــر چراغــی در مجموعــه  ــودن ایــن سیســتم، عــاوه ب کلیــد مربوطــه، سیســتم را فعــال کنیــد. در زمــان روشــن ب

ــد. ــودن سیســتم آگاه می کن ــده را از روشــن ب ــه رانن ــز پخــش می شــود ک ــی نی ــر شــمار، صدای کیلومت

اگــر بــا فعــال کــردن کلیــد مربوطــه، چــراغ مربــوط بــه آن در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن نشــد، احتمــاال یکــی 

از شــرایط گفتــه شــده در بــاال بــرآورده نشــده اســت )مثــا ترمــز پــارک فعــال اســت(. اگــر همــه شــرایط عنــوان 

شــده وجــود داشــت ولــی سیســتم همچنــان روشــن نمی شــد، بــرای بررســی بــه شــبکه نمایندگی هــای خدمــات 

پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

اخطار!

ــد.  ــتفاده نکنی ــخ زده اس ــای ی ــرباالیی را در جاده ه ــت در س ــاز حرک ــی آغ ــتم کمک ــت سیس ــچ وق - هی

اســتفاده از ایــن سیســتم ممکــن اســت باعــث لیــز خــوردن خــودرو شــود.

- سیســتم کمکــی آغــاز حرکــت در ســرباالیی یــک سیســتم کمکــی بــرای راننــده اســت و حتــی باوجــود 

روشــن بــودن آن، راننــده همچنــان مســئولیت کنتــرل خــودرو را بــر عهــده دارد.
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سیستم اخطار خروج از خط جاده )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

اگــر راننــده به طــور ناخواســته در زمــان رانندگــی از خطــوط مســیر خــارج شــود، بــرای پیشــگیری از بــروز حادثــه 

و افزایــش ایمنــی تــردد، سیســتم اخطــار خــروج از خــط جــاده بــه راننــده هشــدار خواهــد داد.

ایــن سیســتم از طریــق دوربینــی در جلــوی خــودرو، خطــوط مســیر را بررســی و تشــخیص می دهــد. در زمانــی 

کــه ســرعت خــودرو بیشــتر از 60 کیلومتــر در ســاعت اســت و راننــده بــدون روشــن کــردن راهنمــا، از روی خطــوط 

عبــور کنــد، سیســتم خــروج از خــط را تشــخیص داده و از طریــق هشــدار صوتــی و روشــن کــردن چــراغ اخطــار 

در مجموعــه کیلومتــر شــمار )4( بــه راننــده اخطــار می دهــد تــا توجــه راننــده را بــه ایــن موضــوع جلــب کنــد.

 

ــده  ــود. رانن ــن می ش ــودکار روش ــور خ ــاده به ط ــط ج ــروج از خ ــار خ ــتم اخط ــودرو، سیس ــردن خ ــن ک ــا روش ب

می توانــد از طریــق کلیــد )5( سیســتم را غیرفعــال کنــد. در ایــن حالــت و بــرای اطــاع راننــده از خامــوش بــودن 

سیســتم، چــراغ هشــدار )4( بــه مــدت 3 ثانیــه روشــن می شــود. راننــده همــواره می توانــد از طریــق کلیــد )5( 

سیســتم را بــار دیگــر فعــال کنــد.

در نظــر داشــته باشــید وقتــی ایــن سیســتم روشــن اســت، اگــر بــا زدن راهنمــا، خــط حرکتــی را تغییــر دهیــد 

ــد. ــاری نمی ده ــت، اخط ــط اس ــر خ ــال تغیی ــه در ح ــورت آگاهان ــده به ص ــه رانن ــاع از اینک ــا اط ــتم ب سیس
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سیستم اخطار خروج از خط در موارد زیر عمل نخواهد کرد:

ــاران  ــد تاریکــی جــاده )و عــدم اســتفاده از چراغ هــای خــودرو(، وجــود ب ــد بســیار محــدود در جــاده، مانن - دی

یــا بــرف بســیار شــدید، مــه شــدید و ســایر مــوارد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن سیســتم از طریــق یــک دوربیــن 

ــتم  ــد سیس ــدود باش ــیار مح ــد بس ــه دی ــد، در صورتیک ــخیص می ده ــیر را تش ــوط مس ــودرو خط ــوی خ در جل

ــد. ــخیص ده ــیر را تش ــوط مس ــد خط نمی توان

ــده در مســیر  ــا رانن ــد ی ــرو می آی ــاال از روب ــور ب ــا ن ــد خودرویــی کــه ب ــور مســتقیم بســیار شــدید مانن - وجــود ن

مخالــف نــور شــدید خورشــید.

- پوشیده شدن دوربین جلوی خودرو )پایین شیشه جلو خودرو( با گل، گرد و خاک و یا سایر موارد.

- شکستن یا آسیب دوربین.

ــوان مثــال جاده هــای  ــا عــدم وجــود خط کشــی ) به عن - ناواضــح بــودن خطــوط، پــاک شــدن خطــوط جــاده ی

در حــال احــداث(.

- پوشیده شدن خطوط مسیر با برف، گل و یا سایر موارد به شکلی که خطوط قابل دیدن نباشد.

- عبور سریع از روی خطوط گذر از تقاطع ها

اگــر چــراغ مربــوط بــه ایــن سیســتم به طــور پیوســته روشــن بــود نشــان دهنــده وجــود مشــکلی احتمالــی در 

ــه نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد. ــرای بررســی بایــد ب سیســتم اســت و ب

اخطار!

- این سیستم باید در جاده ها یا بزرگراه هایی با خطوط واضح و درست استفاده شود.

- ایــن سیســتم تنهــا وظیفــه کمــک بــه راننــده بــرای جلوگیــری از خــروج ناخواســته از روی خطــوط را 

دارد و همــواره راننــده مســئول رانندگــی ایمــن خــودرو اســت.
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سیستم ترمز خودکار اضطراری )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

ــا کمــک رادار، وضعیــت مقابــل خــودرو را بررســی کــرده و وجــود مانــع یــا  سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری ب

خــودرو در مســیر پیــش رو را تشــخیص می دهــد تــا در صــورت عــدم اقــدام راننــده بــرای توقــف خــودرو، عــاوه 

بــر اخطــار بــه راننــده به طــور خــودکار نیــروی ترمــز را بــه کار بگیــرد و تــا ســرعت خــودرو را کاهــش دهــد یــا 

خــودرو را متوقــف کنــد و بــه ایــن ترتیــب مانــع از بــروز تصــادف شــود.

وقتــی خــودرو روشــن اســت، سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری به صــورت اتوماتیــک فعــال خواهــد شــد. ایــن 

ــد  ــتفاده از کلی ــا اس ــد ب ــده می توان ــود. رانن ــال می ش ــاعت فع ــر در س ــاالی 15 کیلومت ــرعت های ب ــتم در س سیس

)6( ایــن سیســتم را غیرفعــال کنــد. در صــورت خامــوش کــردن ایــن سیســتم توســط راننــده، یــک چــراغ )7( در 

مجموعــه کیلومتــر شــمار چشــمک می زنــد تــا خامــوش بــودن سیســتم را بــه اطــاع راننــده برســاند. فشــردن 

ــد. ــار دیگــر ایــن سیســتم را فعــال می کن کلیــد )6( ب

ــل خــودرو تشــخص  ــی را در مقاب ــان حرکــت خــودرو وجــود مانع ــز خــودکار اضطــراری در زم ــر سیســتم ترم اگ

دهــد، ابتــدا بــا اخطــار صوتــی و روشــن کــردن چــراغ، بــه راننــده هشــدار می دهــد. در صورتیکــه راننــده ترمــز 

نکنــد، سیســتم به طــور خــودکار نیــرو ترمــز را بــه میــزان محــدود فعــال می کنــد و همچنــان بــه راننــده هشــدار 

ــال  ــا را فع ــرو ترمزه ــوان نی ــام ت ــا تم ــور خــودکار ب ــد، سیســتم به ط ــز نکن ــده ترم ــان رانن ــر همچن ــد. اگ می ده

ــروز تصــادف شــود. ــع از ب ــا مان ــد ت می کن

در زمان فعال شدن این سیستم، راننده می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

- روشن کردن راهنما در هر سمت خودرو

- فشردن پدال ترمز

- خاموش کردن سیستم از طریق کلید )6(
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توجــه داشــته باشــید در شــرایطی )شــامل و نــه محــدود بــه مــوارد زیــر( سیســتم ممکــن اســت کارآیــی کامــل را 

نداشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل راننــده همــواره بایــد توجــه کامــل بــه مســیر پیــش روی خــود داشــته باشــد:

- در زمان پیچیدن در تقاطع ها.

ــه جــاده از مســیرهای  ــور ب ــا در حــال عب ــد ی - زمانــی کــه خــودرو مقابــل در شــانه خاکــی جــاده حرکــت می کن

فرعــی اســت.

- زمانی که خودرویی به طور ناگهانی قصد ورود به تقاطع را دارد.

- زمانی که خودرو مقابل ناگهان تغییر مسیر دهد.

- در زمان سبقت گرفتن از خودرو مقابل )در این شرایط با زدن راهنما، سیستم غیرفعال می شود(.

- زمانی که جاده ناگهان باریک می شود و خودروها ناچار به تغییر مسیر هستند.

- زمانــی کــه در جلــوی خــودرو مقابــل، خــودرو دیگــری باشــد کــه پــس از ســبقت گرفتــن خــودرو جلویــی دیــده 

شــود.

- بعضی موانع ثابت.

همچنیــن در نظــر داشــته باشــید بســته بــه شــرایط ممکــن اســت سیســتم، خودرویــی کــه از مقابــل شــما عبــور 

کــرده و از جــاده خــارج می شــود را به عنــوان مانــع تشــخیص دهــد. سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری در برابــر 

خودروهایــی کــه در مســیر شــما هســتند و هم جهــت بــا شــما حرکــت می کننــد واکنــش نشــان می دهــد. ایــن 

سیســتم ممکــن اســت کارآیــی کاملــی در مواجهــه بــا انســان، حیوانــات، وســایل نقلیــه بســیار باریــک یــا کوچــک 

ماننــد موتورســیکلت و دوچرخــه و همچنیــن خودروهایــی کــه از مســیر روبــرو می آینــد نداشــته باشــد.

اخطار!

- سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری تنهــا وظیفــه کمــک بــه راننــده بــرای ترمــز به موقــع و جلوگیــری از 

برخــورد بــه موانــع را دارد و همــواره راننــده مســئول رانندگــی ایمــن خــودرو اســت.
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اگــر بــدون آنکــه سیســتم را خامــوش کــرده باشــید چــراغ )7( در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن شــد، بــه معنــای 

آن اســت کــه خطایــی در سیســتم رخ داده و بایــد بــرای بررســی مشــکل بــه شــبکه نمایندگی هــای خدمــات پــس 

از فــروش پیلســان مراجعــه کنید.

توجه!

- اگــر سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری 3 مرتبــه فعــال شــود، به طــور خــودکار خامــوش خواهــد شــد. 

در ایــن شــرایط بایــد بــرای فعــال کــردن سیســتم، بــه شــبکه نمایندگی هــای پیلســان مراجعــه کنیــد.

اخطار!

- سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری از طریــق راداری در جلــوی خــودرو مســیر مقابــل را بررســی می کنــد. 

به هیــچ  عنــوان ایــن رادار را از جــای خــود خــارج یــا دســتکاری نکنیــد. رادار ایــن خــودرو فقــط بایــد در 

شــبکه نمایندگی هــای پیلســان و توســط متخصصیــن ایــن شــرکت بررســی شــود.

- هیــچ وقــت رادار را نپوشــانید یــا هیــچ چیــز روی آن اســپری نکنیــد. به عــاوه هیــچ مانعــی )همچــون 

ــه محــدود کــردن رادار باعــث عــدم  گارد محافــظ( نبایــد در مقابــل رادار وجــود داشــته باشــد. هرگون

کارکــرد صحیــح ایــن سیســتم خواهــد شــد.

ــروز تصــادف اســت.  ــری از ب ــرای جلوگی ــی ب ــک سیســتم حیات ــز خــودکار اضطــراری ی - سیســتم ترم

هرچنــد از طریــق کلیــد مربوطــه امــکان خامــوش کــردن آن وجــود دارد امــا پیشــنهاد می شــود همــواره 

در زمــان رانندگــی ایــن سیســتم را روشــن نگهداریــد.

- سیســتم ترمــز خــودکار اضطــراری قــادر نیســت وضعیــت جــوی، لغزندگــی مســیر، ترافیــک اطــراف 

خــودرو و ســایر مــوارد را تشــخیص دهــد و تنهــا بــر اســاس بررســی موانــع پیــش روی خــودرو عمــل 

ــد. راننــده در همــه شــرایط مســئول کنتــرل خــودرو اســت. می کن
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کروز کنترل تطبیق پذیر

ــد  ایــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم کــروز کنتــرل تطبیق پذیــر اســت. سیســتم کــروز کنتــرل تطبیق پذیــر می توان

ــه  ــا ســرعت خــودرو مقابــل تنظیــم کنــد و به عــاوه فاصل به صــورت خــودکار، ســرعت خــودرو شــما را مطابــق ب

بــا خــودرو مقابــل را تنظیــم کنــد. ایــن سیســتم می توانــد بــدون دخالــت راننــده کنتــرل پــدال گاز و نیــروی ترمــز 

را در اختیــار بگیــرد و برحســب شــرایط مســیر و حداکثــر ســرعت تنظیــم شــده کــروز توســط راننــده، بــا کنتــرل 

ــاه  ــرده و رف ــی ک ــوخت صرفه جوی ــرف س ــل، در مص ــودرو مقاب ــا خ ــه ب ــظ فاصل ــر حف ــاوه ب ــودرو، ع ــرعت خ س

راننــده در زمــان رانندگــی را فراهــم کنــد.

ــن  ــت فرامی ــاده دریاف ــال و آم ــودکار فع ــور خ ــر به ط ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــودرو، ک ــدن خ ــن ش ــان روش در زم

ــاره  ــا فشــردن دوب ــد. ب ــد از طریــق کلیــد )8( ایــن سیســتم را غیر فعــال کن ــده خواهــد شــد. راننــده می توان رانن

ایــن کلیــد، سیســتم بــار دیگــر فعــال خواهــد شــد.

ــا خــودرو  ــه ب ــد فاصل ــه تشــریح خواهــد شــد( می توان ــه در ادام ــم ســرعت خــودرو )ک ــر تنظی ــاوه ب ــده ع رانن

مقابــل را نیــز تنظیــم کنــد. بــرای ایــن کار پــس از فشــردن کلیــد )9( و از طریــق کلیدهــای روی فرمــان، امــکان 

تنظیــم فاصلــه بــا خــودرو مقابــل وجــود دارد.

ــد –  ــردن کلی ــا فش ــا ب ــت ام ــب )moderate distance mode( اس ــه مناس ــه فاصل ــرض، گزین ــت پیش ف وضعی

ــل  ــز قاب ــه )closest distance mode( نی ــن فاصل ــر )closer distance mode( و کم تری ــه کمت ــه فاصل دو گزین

انتخــاب اســت. همچنیــن بــا فشــردن کلیــد + گزینه هــای فاصلــه بیشــتر )longer distance mode( و بیشــترین 

فاصلــه )longest distance mode( نیــز قابــل انتخــاب اســت.

اطاعات مربوط به این تنظیمات در صفحه نمایش مجموعه کیلومتر شمار )10( به اطاع راننده می رسد.
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راننده می تواند به شکل زیر، کروز کنترل تطبیق پذیر را فعال و تنظیم کند:

- سرعت خودرو باید بیش از 30 کیلومتر در ساعت و کمتر از 120 کیلومتر در ساعت باشد.

- کروز کنترل تطبیق پذیر باید روشن باشد و توسط راننده خاموش نشده باشد.

- از طریق کلیدهای + و -روی فرمان، سرعت کروز را تنظیم کنید.

اگــر خودرویــی در مقابــل وجــود نداشــته باشــد، بــا کمــک کــروز کنتــرل تطبیق پذیــر، خــودرو بــا ســرعت تنظیــم 

ــر آن را  ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــد، ک ــل باش ــی در مقاب ــر خودروی ــرد. اگ ــد ک ــت خواه ــما حرک ــط ش ــده توس ش

تشــخیص داده و ســرعت را کاهــش می دهــد بــه شــکلی کــه فاصلــه مناســب بــا خــودرو مقابــل حفــظ شــود و 

ــه مســیر ادامــه می دهــد. ــم و ب ــن اســاس تنظی ــر ای ســرعت را ب

ــرعت را  ــاز س ــورت نی ــی و در ص ــش رو را بررس ــودرو پی ــا خ ــه ب ــیر و فاصل ــته مس ــور پیوس ــتم به ط ــن سیس ای

ــه ایــن ترتیــب اگــر خــودرو مقابــل ســرعت را افزایــش دهــد، کــروز کنتــرل  ــد. ب ــا آن تنظیــم می کن متناســب ب

ــش  ــورت کاه ــا در ص ــد ی ــش می ده ــما افزای ــط ش ــده توس ــن ش ــزان تعیی ــا می ــرعت را ت ــز س ــر نی تطبیق پذی

ــل از مســیر خــارج شــود و مســیر  ــد. همچنیــن اگــر خــودرو مقاب ــل، ســرعت را کــم می کن ســرعت خــودرو مقاب

ــده  ــم ش ــرعت تنظی ــه س ــا ب ــد ت ــش می ده ــرعت را افزای ــر س ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــد، ک ــی باش ــِش رو خال پی

توســط شــما برســد. 

کروز کنترل تطبیق پذیر در شرایط زیر غیرفعال می شود:

- سرعت خودرو به کمتر از 30 کیلومتر در ساعت برسد.

- راننده پدال ترمز را فشار دهد.

- از ریتاردر یا ترمز موتور استفاده شود.

- راننده با فشردن کلید OFF روی فرمان سیستم را غیرفعال کند.

- خطایی در سیستم وجود داشته باشد.
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ــد از  ــان می توان ــده همچن ــود، رانن ــال ش ــه غیرفع ــد مربوط ــق کلی ــر از طری ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــه ک در صورتیک

کــروز کنتــرل عــادی خــودرو اســتفاده کنــد بــرای اطاعــات بیشــتر در ایــن زمینــه بــه بخــش "کــروز کنتــرل" در 

ــرعت  ــم س ــرای تنظی ــدال گاز را ب ــرل پ ــر، کنت ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــد ک ــد. هرچن ــه کنی ــر مراجع ــه حاض دفترچ

خــودرو در اختیــار دارد، امــا اگــر نیــاز بــه افزایــش ســرعت خــودرو باشــد ) به عنــوان مثــال بــرای ســبقت گرفتــن(، 

ــد. ــا از مــدار خــارج کن ــا فشــار دادن ناگهانــی و کامــل پــدال گاز، سیســتم را موقت ــد ب ــده می توان رانن

کروز کنترل تطبیق پذیر در شرایط زیر واکنشی نشان نمی دهد:

- عابرین پیاده.

- حیوانات عبوری از جاده.

- خودرویی که در خاف جهت در حال نزدیک شدن به خودرو است.

- وسایل نقلیه باریک مانند موتورسیکلت یا دوچرخه.

در زمــان فعــال بــودن ایــن سیســتم، در صورتیکــه خــودرو مقابــل از جــاده خــارج شــود، سیســتم به طــور خــودکار 

ــیر  ــودرو در مس ــر خ ــرایط اگ ــن ش ــد. در ای ــش می ده ــما افزای ــده ش ــم ش ــرعت تنظی ــا س ــودرو را ت ــرعت خ س

لغزنــده یــا جــاده ای بــا کیفیــت نامناســب قــرار داشــته باشــد، راننــده بایــد بــه کنتــرل خــودرو و کنتــرل ســرعت 

توجــه کنــد. حتــی در زمــان اســتفاده از ایــن سیســتم نیــز راننــده بایــد بــرای پیشــگیری از وقــوع هرگونــه اتفــاق 

پیش بینــی نشــده، موقعیــت درســت خــود را در صندلــی حفــظ کــرده و آمــاده فشــردن پــدال ترمــز بــرای مواقــع 

خــاص باشــد.

اخطار!

ــِش  ــا ســرعت خــودروی پی ــد ســرعت خــودرو را متناســب ب ــا می توان ــر تنه ــرل تطبیق پذی ــروز کنت - ک

رو کــه در مســیر مشــابه حرکــت می کنــد تنظیــم کنــد و واکنشــی بــه خودروهــای مســیر مخالــف یــا 

ــد. ــت نشــان نمی ده ــع ثاب موان
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ــر به طــور  ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ــم شــود، ک ــش از حــد ک ــش رو بی ــا خــودروی پی ــه ب ــل، فاصل ــه هــر دلی ــر ب اگ

خــودکار ترمزهــا را فعــال می کنــد امــا اگــر ایــن کار کافــی نباشــد، سیســتم از طریــق یــک هشــدار، راننــده را مطلــع 

می کنــد تــا راننــده نیــروی کافــی ترمــز را وارد کنــد.

اخطار!

ــی  ــودرو بررس ــوی خ ــده در جل ــب ش ــق رادار نص ــل را از طری ــیر مقاب ــر مس ــرل تطبیق پذی ــروز کنت - ک

می کنــد. هیــچ وقــت ایــن رادار را از جــای خــود خــارج نکنیــد. همچنیــن هیــچ وقــت تغییــری در ایــن 

رادار ایجــاد نکنیــد. هرگونــه بررســی ایــن رادار بایــد در مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش پیلســان 

انجــام شــود. همچنیــن هیــچ وقــت رادار را بــا مانعــی نپوشــانید. ایــن کار باعــث مختــل شــدن کارکــرد 

ــود. ــر می ش ــرل تطبیق پذی ــروز کنت ک

ــچ  ــر پی ــاد، جاده هــای پ ــا شــیب بســیار زی ــر را در جاده هــای کوهســتانی ب ــرل تطبیق پذی ــروز کنت - ک

خــم و یــا جاده هایــی بــا ســطوح لغزنــده بــه کار نگیریــد.

- کــروز کنتــرل تطبیق پذیــر بــرای افزایــش ایمنــی خــودرو و کمــک بــه راننــده بــرای تــردد در مســیرهای 

طوالنــی طراحــی شــده اســت امــا بنــا بــه شــرایط از جملــه ســطح مســیر یــا شــرایط جــوی ممکــن 

ــد. ایــن یــک سیســتم کمکــی  ــل را تنظیــم کن ــا خــودروی مقاب ــه ب ــد به طــور کامــل فاصل اســت نتوان

ــرای  ــد تســلط الزم ب ــده اســت و وی بای ــده رانن ــر عه ــواره ب ــرل خــودرو هم ــت کنت ــا درنهای اســت ام

کنتــرل خــودرو را بــا توجــه بــه شــرایط مســیر، شــرایط جــوی و ترافیــک مقابــل داشــته باشــد.
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ــر شــمار روشــن شــود،  ــر روی صفحــه کیلومت ــدون آنکــه سیســتم را خامــوش کــرده باشــید، چــراغ )11( ب اگــر ب

ــبکه  ــه ش ــد ب ــرایط بای ــن ش ــت. در ای ــده اس ــخیص داده ش ــتم تش ــی در سیس ــه نقص ــت ک ــای آن اس ــه معن ب

ــاس  ــرکت تم ــی ش ــان فن ــا کارشناس ــا ب ــد و ی ــه کنی ــان مراجع ــروش پیلس ــس از ف ــات پ ــای خدم نمایندگی ه

ــد. بگیری

در شــرایطی )شــامل و نــه محــدود بــه مــوارد زیــر( سیســتم کــروز کنتــرل تطبیق پذیــر ممکــن اســت ترمزهــای 

ناخواســته داشــته باشــد و نتوانــد به درســتی کار کنــد. راننــده بایــد همــواره در موقعیــت مناســب بــرای کنتــرل 

خــودرو باشــد:

- در زمان پیچیدن در تقاطع ها.

ــه جــاده از مســیرهای  ــور ب ــا در حــال عب ــد ی - زمانــی کــه خــودرو مقابــل در شــانه خاکــی جــاده حرکــت می کن

فرعــی اســت.

- زمانی که خودرو مقابل ناگهان تغییر مسیر دهد.

- در زمان سبقت گرفتن از خودرو مقابل )در این شرایط با زدن راهنما، سیستم غیرفعال می شود(.

- زمانی که جاده پر پیچ و خم و باریک است.

- زمانــی کــه در جلــوی خــودرو مقابــل، خــودرو دیگــری باشــد کــه پــس از ســبقت گرفتــن خــودرو جلویــی دیــده 

شــود.

- وجود بعضی موانع ثابت.

همچنیــن در نظــر داشــته باشــید بســته بــه شــرایط ممکــن اســت سیســتم، خودرویــی کــه از مقابــل شــما عبــور 

ــع تشــخیص دهــد. ــوان مان ــرده و از جــاده خــارج می شــود را به عن ک
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- تمامــی سیســتم های الکترونیکــی کمکــی، بــر اســاس ویژگی هــای خودرویــی کــه بــر روی آن نصــب 

می شــوند طراحــی و تنظیــم شــده اند کــه شــامل تــوان موتــور، قــدرت ترمزهــا، تــوان ریتــاردر، تــوان 

ــا دســتکاری  ــف خــودرو و ی ــه تغییــر در بخش هــای مختل ــور، گیربکــس و ... اســت. هرگون ترمــز موت

ــات و ...  ــب قطع ــر در نص ــودرو، تغیی ــردن خ ــگ ک ــد رن ــی مانن ــا اقدامات ــی و ی ــتم های فن در سیس

ــرد سیســتم های الکترونیکــی کمکــی خــودرو شــده و باعــث  ــال در کارک ــد باعــث ایجــاد اخت می توان

حادثــه شــوند.

ــته  ــر داش ــد در نظ ــواره بای ــودرو، هم ــر روی خ ــی ب ــی کمک ــتم های الکترونیک ــب سیس ــود نص - باوج

باشــید ایــن سیســتم ها بــرای کمــک بــه راننــده و افزایــش ایمنــی و آســایش در زمــان تــردد هســتند 

و راننــده همــواره مســئول کنتــرل خــودرو اســت. هیــچ وقــت موقعیــت مناســب رانندگــی را در زمــان 

ــودرو  ــرل خ ــرای کنت ــب ب ــت مناس ــواره در موقعی ــد و هم ــر ندهی ــتم ها تغیی ــن سیس ــتفاده از ای اس

باشــید.
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دوربین های دید اطراف

ــن  ــز باشــد. ای ــار طــرف خــودرو مجه ــی در چه ــه دوربین هــای کنترل ــد ب ــن خــودرو به صــورت آپشــن می توان ای

ــت  ــر باکیفی ــد تصاوی ــد و می توانن ــش می دهن ــودرو را پوش ــراف خ ــب و اط ــو، عق ــای جل ــا بخش ه دوربین ه

ــد. ــه می کنن ــده ارائ ــه رانن ــودرو را ب ــراف خ ــی از اط ــای کامل ــا نم ــن دوربین ه ــاوه ای ــد. به ع ــره کنن ــاال را ذخی ب

ــا روشــن شــدن خــودرو، هــر چهــار دوربیــن تعبیــه شــده در اطــراف خــودرو، کلیــه وقایــع در زاویــه  همزمــان ب

ــه پــس از خامــوش شــدن خــودرو  ــر بافاصل ــط تصوی ــد ضب ــد. فرآین ــط می کنن ــرداری و ضب ــد خــود را فیلم ب دی

ــود. ــف می ش متوق

می توانیــد از تنظیمــات موجــود در سیســتم صوتــی- تصویــری، بــه فیلم هــای ضبــط شــده در تاریخ هــای مدنظــر 

ــار دوربیــن  ــد. مــدت زمــان فیلم هــای ضبــط شــده توســط چه مراجعــه کــرده و فیلم هــای ضبــط شــده را ببینی

16 ســاعت اســت کــه بــا پــر شــدن ظرفیــت حافظــه، فیلم هــای تصویربــرداری شــده جدیــد جایگزیــن فیلم هــای 

ضبــط شــده قدیمــی می شــوند.
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- سیســتم ترمــز اصلــی و سیســتم های ترمــز کمکــی هرچنــد تــوان باالیــی بــرای توقــف خــودرو دارنــد 

امــا درنهایــت تــوان آن هــا محدودیت هایــی دارد کــه بایــد از ســوی راننــده مــد نظــر قــرار گیــرد. در 

زمــان رانندگــی در مســیرهای شــیب دار، تــردد بــا حداکثــر ســقف بــار، تــردد در مســیرهای لغزنــده و یــا 

ــه محدودیت هــای سیســتم  ــا آســفالت نامناســب؛ ب ــی ب ــا جاده های ــی ی ــی در مســیرهای خاک رانندگ

ترمــز توجــه کنیــد و ســرعت خــودرو را متناســب بــا شــرایط مســیر و یــا ترافیــک عبــوری تنظیــم کنیــد.

سیستم ترمز

سیستم ترمز این خودرو شامل موارد زیر است:

- ترمزهای اصلی

- ترمز پارک

- ترمز کمکی )ترمز موتور و ریتاردر(

- ترمز تریلر

سیســتم ترمــز اصلــی ایــن خــودرو شــامل دو مــدار مســتقل بــرای افزایــش ایمنــی اســت کــه هــر یــک می تواننــد 

مســتقل از دیگــری کار کننــد. ترمــز پــارک وظیفــه متوقــف کــردن خــودرو در زمــان عــدم حضــور راننــده را بــر عهــده 

دارد و تــا میــزان شــیب مشــخصی می توانــد خــودرو را متوقــف کنــد. ایــن ترمــز همچنیــن بــرای مواقعــی کــه 

هیچ یــک از سیســتم های ترمــز دیگــر وســیله نقلیــه عمــل نکننــد، می توانــد بــرای توقــف اضطــراری خــودرو بــه 

کار گرفتــه شــود.
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بررسی سالمت سیستم ترمز

ــرل وضعیــت ترمزهــا به طــور خــودکار فعــال شــده و  ــد، سیســتم کنت ــاز می کنی ــی کــه ســوئیچ خــودرو را ب زمان

ــد. در ادامــه اگــر ایــن سیســتم مشــکلی را در ترمزهــا تشــخیص دهــد، چــراغ  کارکــرد ترمزهــا را بررســی می کن

ــر شــمار روشــن می شــود. ــز )1( در مجموعــه کیلومت هشــدار سیســتم ترم

اخطار!

- اگــر سیســتم وجــود مشــکل را در ترمزهــا تشــخیص داد، به هیچ عنــوان بــه رانندگــی ادامــه ندهیــد. 

ایــن وضعیــت می توانــد بســیار خطرنــاک باشــد. بــا کمــک ترمــز پــارک خــودرو را متوقــف کنیــد و بــا 

کارشناســان فنــی در شــبکه خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد.

- ایــن خــودرو بــه سیســتم کمکــی ترمــز ضــد قفــل )ABS( مجهــز اســت. در صــورت وجــود مشــکل 

ــا  ــریع تر ب ــه س ــود دارد. هرچ ــدید وج ــای ش ــا در ترمزگیری ه ــدن ترمزه ــل ش ــک قف در ABS، ریس

کارشناســان فنــی در شــبکه خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد و در صــورت نیــاز بااحتیاط 

رانندگــی کــرده و بــه نزدیک تریــن مرکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس مراجعــه کنیــد.
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ترمزهای اصلی

ترمزهــای اصلــی کــه از طریــق پــدال ترمــز و توســط راننــده کنتــرل می شــوند، نیــروی خــود را از طریــق دو مــدار 

مســتقل هــوای فشــرده بــه محورهــا می رســانند. فشــار هــوا در ایــن دو مــدار در حالــت کارکــرد درســت معــادل 

1 مگاپاســکال اســت.

مــدار هــوای فشــرده اول، فشــار هــوا بــرای عملکــرد ترمزهــای محــور )یــا محورهــا( عقــب را تامیــن کــرده و مــدار 

هــوای فشــرده دوم، فشــار هــوا بــرای عملکــرد ترمزهــای محــور جلــو را تامیــن می کنــد.

ــر از 0.55 مگاپاســکال برســد، چــراغ هشــدار  ــه کمت ــل، فشــار هــوای یکــی از دو مــدار ترمــز ب ــه هــر دلی ــر ب اگ

سیســتم ترمــز )1( روشــن خواهــد شــد. راننــده می توانــد وضعیــت فشــار ترمزهــا را در مجموعــه کیلومتــر شــمار 

بررســی کنــد. در صــورت روشــن شــدن ایــن چــراغ در ســریع ترین زمــان ممکــن توقــف کــرده و وضعیــت سیســتم 

را بررســی کنیــد و تــا زمــان خامــوش نشــدن ایــن چــراغ و بازگشــت فشــار هــوای فشــرده در مدار)هــا( بــه حرکــت 

ادامــه ندهیــد. همچنیــن اگــر در فاصلــه زمانــی کوتــاه، به طــور پیوســته ترمــز کنیــد، ممکــن اســت فشــار هــوا 

بــه کمتــر از 0.55 مگاپاســکال برســد.

سیســتم کمکــی ترمــز موتــور، بــا روشــن شــدن خــودرو فعــال خواهــد شــد و در زمانــی کــه راننــده پــای خــود را 

ــرد  ــد کارک ــد )2( می توانی ــا فشــردن کلی ــال می شــود. ب ــرار دهــد، به صــورت خــودکار فع ــز ق ــدال ترم ــر روی پ ب

خــودکار سیســتم کمکــی ترمــز موتــور را غیرفعــال کنیــد.

در زمــان تــردد در مســیرهای لغزنــده و در زمــان بــارش بــاران یــا بــرف، عملکــرد خــودکار ترمــز موتــور می توانــد 

باعــث بــر هــم خــوردن تعــادل خــودرو شــود. در ایــن شــرایط، بــا فشــردن کلیــد )2( وضعیــت عملکــرد خــودکار 

ترمــز موتــور را غیرفعــال کنیــد.
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نمایش فشار هوای فشرده

در مجموعــه کیلومتــر شــمار، درجــه ای بــرای نمایــش فشــار هــوا در مدارهــای سیســتم ترمــز وجــود دارد. ایــن 

ــد فشــار هــوا در هــر دو مــدار سیســتم ترمــز را نشــان دهــد امــا به طــور پیش فــرض، کمتریــن  درجــه، می توان

ــه  ــی اســت دگم ــر، کاف ــدار دیگ ــوا در م ــش فشــار ه ــرای نمای ــد. ب ــدار را نشــان می ده ــن دو م ــوا بی فشــار ه

بخــش پاییــن نشــان دهنــده را فشــار دهیــد. بــا فشــار دادن ایــن دگمــه، فشــار هــوای مــداری دیگــر بــه مــدت 

10 ثانیــه بــه نمایــش درمی آیــد و پــس از آن بــار دیگــر سیســتم بــه وضعیــت اولیــه برمی گــردد و فشــر هــوای 

پایین تــر را نشــان می دهــد. نشــان دهنــده فشــار هــوای فشــرده، از طریــق دو چــراغ بــه راننــده اعــام می کنــد 

کــه فشــار هــوا در کــدام مــدار را بــه نمایــش می گــذارد. چــراغ )1( فشــار هــوا در محــور عقــب و چــراغ )2( فشــار 

هــوا در محــور جلــو را نشــان می دهــد. زمانــی کــه فشــار هــوا در یکــی از مدارهــا بــه کمتــر از 0.55 مگاپاســکال 

برســد، درجــه وارد ناحیــه قرمــز )3( می شــود. ایــن وضعیــت نشــان دهنــده کاهــش خطرنــاک فشــار هــوا اســت 

ــت طبیعــی، درجــه  ــر شــمار روشــن خواهــد شــد. در حال ــت، چــراغ هشــدار در مجموعــه کیلومت ــن حال و در ای

نشــان دهنــده فشــار هــوا در ناحیــه ســفید )4( قــرار دارد.

برای جزییات بیشتر می توانید به بخش "مجموعه کیلومتر شمار" در این دفترچه مراجعه کنید.

اخطار!

- هیــچ وقــت در شــرایطی کــه فشــار هــوای فشــرده در سیســتم پاییــن و در محــدوده قرمــز )کمتــر 

از 0.55 مگاپاســکال( اســت، چــراغ اخطــار فشــار پاییــن هــوای فشــرده روشــن اســت و اخطــار فشــار 

پاییــن هــوای فشــرده در صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار بــه نمایــش در آمــده، اقــدام بــه 

رانندگــی نکنیــد.

ــازن و  ــدن مخ ــر ش ــس از پ ــد، پ ــده باش ــن آم ــازن پایی ــرده در مخ ــوای فش ــار ه ــه فش - در صورتیک

بازگشــت فشــار بــه وضعیــت مناســب، حتمــا پیــش از آغــاز حرکــت ترمزهــا )ترمزهــای اصلــی و ترمــز 

پــارک( را بررســی کنیــد.

- همواره مراقب باشید هیچ مانعی زیر پدال ترمز نباشد. 
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ترمز پارک

ــارک  ــا کشــیدن اهــرم )1(، ترمــز پ ــه شــود. ب ــه کار گرفت ــز ب ــوان ترمــز اضطــراری نی ــد به عن ــارک می توان ترمــز پ

فعــال خواهــد شــد. در مواقعــی کــه بــه هــر دلیــل )ازجملــه وجــود نشــتی(، ترمزهــای اصلــی نتوانــد عملکــرد 

ــد. ــرای متوقــف کــردن اضطــراری خــودرو اســتفاده کنی ــارک ب ــد از ترمــز پ مناســبی داشــته باشــد، می توانی

در زمانــی کــه ترمــز پــارک فعــال اســت، در شــرایطی کــه فشــار هــوای فشــرده در سیســتم پاییــن و در محــدوده 

قرمــز )کمتــر از 0.55 مگاپاســکال( اســت، چــراغ اخطــار فشــار پاییــن هــوای فشــرده روشــن اســت و اخطــار فشــار 

پاییــن هــوای فشــرده در صفحــه نمایــش مجموعــه کیلومتــر شــمار بــه نمایــش در آمــده، اقــدام بــه آزاد کــردن 

ترمــز پــارک نکنیــد. پیــش از آزاد کــردن ترمــز پــاک مطمئــن شــوید کــه فشــار هــوای فشــرده در هــر دو مــدار، در 

محــدوده مجــاز اســت.

اخطار!

- همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید تحــت هــر شــرایطی، در زمــان توقــف خــودرو و زمانــی کــه خــودرو 

را تــرک می کنیــد بایــد از ترمــز پــارک اســتفاده کنیــد. در صــورت نیــاز )شــیب زیــاد مســیر توقــف، وزن 

زیــاد بــار یــا ســایر مــوارد( بــا قــرار دادن موانــع در زیــر چرخ هــا، ایمنــی را افزایــش دهیــد.

- هیچ وقت زمانی که اخطار پایین بودن فشار هوای فشرده فعال است رانندگی نکنید.

ــاک در  ــز پ ــن شــوید اهــرم ترم ــور مطمئ ــان اســتارت زدن موت ــواره در زم ــی بیشــتر، هم ــرای ایمن - ب

ــرار دارد. ــال ق ــت فع وضعی



مجتمع صنعتی پیلسانسیستم ترمز | 140

فعال کردن ترمز پارک

بــرای اســتفاده از ترمــز پــارک و فعــال کــردن آن، اهــرم )1( را بــه ســمت عقــب بکشــید تــا زمانــی کــه بــه انتهــای 

مســیر برســد و قفــل شــود. در ایــن حالــت چــراغ )2( در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن می شــود کــه بــه معنــای 

فعــال شــدن ترمــز پــارک اســت. در ایــن وضعیــت، ترمــز پــارک فعــال و اهــرم قفــل شــده اســت.

اگــر اهــرم را تــا انتهــا بــه عقــب نبریــد، ترمــز پــارک به طــور کامــل فعــال نخواهــد شــد و اهــرم بــه وضعیــت 

ــردد.  ــود بازمی گ ــه خ اولی

آزاد کردن ترمز پارک

بــرای آزاد کــردن ترمــز دســتی، ضامــن اهــرم )1( را بــه ســمت بــاال بکشــید. در ایــن حالــت اهــرم به طــور خــودکار 

ــه  ــراغ )2( در مجموع ــن کار، چ ــا ای ــود. ب ــال می ش ــارک غیرفع ــز پ ــردد و ترم ــود بازمی گ ــه خ ــت اولی ــه  موقعی ب

کیلومتــر شــمار خامــوش خواهــد شــد.

ــارک، فشــار هــوای فشــرده بایــد بیــش از 0.55 مگاپاســکال باشــد. اگــر فشــار  در زمــان خــاص کــردن ترمــز پ

ــت اخطــار  ــن حال ــد. در ای ــوان حرکــت نکنی ــر از 0.55 مگاپاســکال و در محــدوده قرمــز اســت، به هیچ عن پایین ت

STOP در مجموعــه کیلومتــر شــمار روشــن خواهــد شــد.
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تست عملکرد ترمز پارک

ــام  ــر انج ــنده و تریل ــتن کش ــف نگهداش ــرای متوق ــنده ب ــارک کش ــز پ ــوان ترم ــی ت ــت بررس ــت در جه ــن تس ای

می شــود.

برای انجام این تست کشنده و تریلر باید روی سطح صاف قرار داشته باشند.

روش تست

* ترمز پارک کشنده )1( را در وضعیت پارک قرار دهید.

* در حالیکــه ترمــز پــارک کشــنده فعــال اســت، ترمــز پــارک تریلــر را به آرامــی آزاد کنیــد. در ایــن حالــت نیــروی 

ترمــز پــارک کشــنده بایــد بتوانــد کشــنده و تریلــر را متوقــف نگهــدارد.

* پس از پایان تست، ترمز پارک تریلر را بار دیگر فعال کنید. 

اخطار!

- در این تست، ممکن است تریلر کمی بلغزد.

- اگر شرایط باال برای انجام تست فراهم نیست، چرخ ها را با استفاده از مانع مهار کنید.

- اگر شرایط باال فراهم نیست، هیچ وقت پیش از مهار چرخ ها تست را انجام ندهید.
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ترمز کمکی

ترمــز اگــزوز موتــور کمــک می کنــد کــه ســرعت خــودرو به طــور پیوســته کاهــش پیــدا کنــد و یــا در زمــان تــردد 

در مســیرهای شــیب دار، ســرعت ثابــت باقــی بمانــد.

راننــده بــا فشــردن کلیــد )1( می توانــد ترمــز کمکــی اگــزوز را فعــال کنــد. پــس از فشــردن کلیــد، ایــن ترمــز در 

صورتیکــه شــرایط زیــر وجــود داشــته باشــد فعــال می شــود:

- در مدل های مجهز به دنده دستی، کاچ گرفته نشده باشد.

- پدال گاز فشرده نشده باشد.

- دنده در وضعیت خاص نباشد.

- دور موتور بیش از 800 دور در دقیقه باشد.

ایــن خــودرو همچنیــن مجهــز بــه ریتــاردر به عنــوان بخشــی از سیســتم ترمــز کمکــی اســت. اطاعــات مربــوط بــه 

کاربــرد و طریقــه اســتفاده از ریتــاردر را در بخــش "ریتــاردر" در دفترچــه حاضــر بررســی کنیــد.

اخطار!

- در زمــان رانندگــی بــر روی ســطوح لغزنــده و یــا در زمــان بــارش بــرف و بــاران، در اســتفاده از ترمــز 

اگــزوز موتــور احتیــاط کنیــد. نیــروی ترمــز اگــزوز موتــور تنهــا بــر روی چرخ هــای محــور عقــب کشــنده 

اعمــال می شــود و ممکــن اســت باعــث لیــز خــوردن تریلــر شــود.

- هیــچ وقــت در زمــان تــردد در مســیرهای شــیب دار، جعبه دنــده را در وضعیــت خــاص قــرار ندهیــد. 

نیــروی ترمــز اگــزوز از طریــق جعبه دنــده بــه محــور عقــب می رســد و خــاص کــردن جعبه دنــده اثــر 

ترمــز اگــزوز موتــور را از بیــن می بــرد.

- ترمــز اگــزوز موتــور، یــک سیســتم ترمــز کمکــی اســت و نمی توانــد جــای ترمزهــای اصلــی خــودرو را 

بگیــرد. بــرای توقــف ایمــن خــودرو همــواره نیــاز بــه اســتفاده از ترمزهــای اصلــی خواهــد بــود.
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)ABS( سیستم ترمز ضد قفل

سیســتم ترمــز ضــد قفــل، یــک سیســتم الکترونیکــی پیشــرفته اســت کــه می توانــد مانــع از قفــل شــدن چرخ هــا 

در زمــان ترمــز گیــری شــود. در زمــان ترمز گیری هــای شــدید، ایــن سیســتم بــه راننــده کمــک می توانــد همچنــان 

بتوانــد کنتــرل فرمــان و خــودرو را در دســت داشــته باشــد.

ABS کنترل کارکرد

وقتــی ســوئیچ خــودرو را بــاز کنیــد، سیســتم ترمــز ABS به طــور خــودکار فعــال و آمــاده خواهــد بــود. دو چــراغ، 

یکــی بــرای ABS کشــنده )1( و یکــی بــرای ABS تریلــر )2( در مجموعــه کیلومتــر شــمار وجــود دارد.

اگــر ایــن دو چــراغ روشــن باشــند بــه معنــای وجــود نقصــی در سیســتم ABS اســت. در ایــن شــرایط بایــد بــا 

ــا کارشناســان فنــی خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس  احتیــاط رانندگــی کنیــد و در ســریع ترین زمــان ب

ــد. ــروش پیلســان مراجعــه کنی ــه مجموعــه نمایندگی هــای خدمــات پــس از ف ــا ب ــد ی بگیری

اخطار!

- در زمان رانندگی با سرعت های پایین، ABS عمل نخواهد کرد.

ــد  ــده در زمــان رانندگــی نیســت و نمی توان ــران کننــده خطاهــای رانن - سیســتم ترمــز ضــد قفــل، جب

نیــروی ترمــز را تقویــت کنــد. به عنــوان مثــال ایــن سیســتم در صورتیکــه فاصلــه بــا خودرویــی جلویــی 

بســیار کــم باشــد، ســرعت خــودرو بیــش از انــدازه زیــاد باشــد و یــا در زمــان پیچیــدن ســرعت خــودرو 

کــم نشــود، نمی توانــد بــه کمــک راننــده بیایــد.

- سیســتم ترمــز ضــد قفــل، یــک سیســتم ترمــز کمکــی اســت و همــواره مســئولیت کنتــرل خــودرو، 

ــود. ــده خواهــد ب ــا رانن ــه ترمزهــا و ... ب ترمــز به موقــع، فشــار کافــی ب
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ترمز ABS تریلر

مــدار ترمــز ABS تریلــر به صــورت مســتقل از ترمــز ABS کشــنده اســت. اگــر تریلــر را بــه کشــنده متصــل کــرده  

ــز فعــال و آمــاده کار می شــود. ــد، ABS کشــنده نی ــاز می کنی ــی ســوئیچ را ب باشــید، وقت

ــا  ــد ب ــن شــرایط بای ــر اســت. در ای ــای وجــود نقصــی در سیســتم ABS تریل ــه معن ــراغ )2( ب روشــن شــدن چ

ــا کارشناســان فنــی خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس  احتیــاط رانندگــی کنیــد و در ســریع ترین زمــان ب

ــد. ــه کنی ــروش پیلســان مراجع ــس از ف ــات پ ــای خدم ــه نمایندگی ه ــه مجموع ــا ب ــد ی بگیری
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)EBS( سیستم ترمز با کنترل الکترونیکی

این سیستم به صورت آپشن بر روی خودرو نصب می شود.

ــا  ــرد ترمزه ــدال و عملک ــردن پ ــن فش ــی بی ــه زمان ــش فاصل ــث کاه ــی باع ــرل الکترونیک ــا کنت ــز ب ــتم ترم سیس

ــود. ــر می ش ــودرو کوتاه ت ــز خ ــط ترم ــول خ ــب، ط ــن ترتی ــه ای ــود. ب می ش
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اقدامات احتیاطی برای عملکرد سیستم ترمز

اتصال شارژ هوای فشرده

اتصــال شــارژ هــوای فشــرده )1( در کنــار خشــک کن هــوای فشــرده قــرار دارد و می تــوان تجهیــزات مربــوط بــه 

تســت فشــار هــوا را بــرای بررســی فشــار هــوای فشــرده داخــل سیســتم بــه ایــن بخــش وصــل کــرد.

از هــوای فشــرده داخــل مخــازن می تــوان بــرای بــاد کــردن تایرهــا اســتفاده کــرد و یــا از طریــق همیــن اتصــاالت، 

بــا کمــک کمپرســور خارجی، فشــار هــوای داخــل سیســتم را افزایــش داد.

اتصــاالت هــوای فشــرده در کنــار شاســی نصــب شــده اســت و می تــوان شــیلنگ هــوای فشــرده را بــه آن متصــل 

. د کر
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محافظت از شیلنگ های انتقال هوای فشرده

اخطار!

- هرگونــه بــرش کاری، جــوش کاری و ســایر عملیــات ماشــین کاری نزدیــک شــیلنگ ها بایــد بــا رعایــت 

نــکات زیــر انجــام شــود:

- هوای فشرده را از شیلنگ خارج کنید.

ــه آن وارد  ــه ای ب ــا ضرب ــه ی ــراده، جرق ــچ ب ــه هی ــه ای ک ــانید به گون ــل بپوش ــور کام ــیلنگ را به ط - ش

نشــود.

ــه مــدت  ــا دمــای 130 درجــه ســانتی گراد و ب ــر مقاومــت لوله هــای انتقــال هــوای فشــرده، ت - حداکث

یــک ســاعت اســت.

- بعــد از هرگونــه ماشــین کاری در نزدیکــی شــیلنگ های انتقــال هــوای فشــرده و قبــل از آغــاز حرکــت، 

میــزان فشــار هــوای سیســتم را بررســی کنیــد.

توجه!

- به صــورت دوره ای، محــل اتصــاالت و شــیلنگ های هــوای فشــرده را بــرای وجــود هرگونــه ســاییدگی، 

نشــتی و ســایر مشــکات بررســی کنیــد و در صــورت وجــود هرگونــه مشــکل، نســبت بــه تعویــض آن 

اقــدام نماییــد.

ــودرو  ــرده خ ــوای فش ــتم ه ــی را در سیس ــا زنگ زدگ ــی ی ــه خوردگ ــود هرگون ــورت دوره ای، وج - به ص

ــه تعویــض آن اقــدام نماییــد. ــه مشــکل، نســبت ب بررســی کنیــد و در صــورت وجــود هرگون
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بررسی مخزن هوای فشرده

بــرای بررســی مخــزن هــوای فشــرده، خــودرو بایــد متوقــف بــوده و ترمــز پــارک فعــال باشــد. در زیــر مخــزن، یــک 

حلقــه وجــود دارد؛ آن را بکشــید تــا آِب جــدا شــده از هــوای فشــرده از سیســتم خــارج شــود.

اگــر بــه همــراه آب، روغــن نیــز از سیســتم خــارج شــد، بــه معنــای وجــود مشــکل در خشــک کن هــوای فشــرده 

اســت. در ایــن شــرایط ســیلندر خشــک کن در بــاالی خشــک کن هــوا بایــد بافاصلــه تعویــض شــود. پیشــنهاد 

ــد. ــه انجــام دهی ــن بررســی را به صــورت روزان می شــود ای

بازرسی پدال ترمز

خاصــی پــدال ترمــز بایــد بیــن 8 تــا 12 میلی متــر باشــد. همچنیــن در زمــان فشــردن کامــل پــدال ترمــز، بایــد 

پــدال به راحتــی تــا انتهــا حرکــت کنــد و هیــچ ســایش یــا توقفــی در مســیر حــس نکنیــد.
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این خودرو به صورت آپشن، به یخچال داخل کابین مجهز است.

تنظیمات یخچال )مدل YCD16( )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

ــاز کنیــد. تنظیمــات مربــوط بــه دمــای یخچــال را داخــل آن خواهیــد دیــد. دمــا را بــر روی  * درب یخچــال را ب

عــدد دلخــواه قــرار دهیــد.

ــوش  ــال خام ــت OFF، یخچ ــر روی وضعی ــات ب ــرار دادن تنظیم ــا ق ــود، ب ــتفاده نمی ش ــال اس ــی از یخچ * وقت

خواهــد شــد.
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تنظیمات یخچال )مدل CD20( )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

ــاز کنیــد. کلیــد تنظیــم دمــای یخچــال را خواهیــد دیــد.  یخچــال به صــورت کشــویی بــاز می شــود. درب آن را ب

آن را بچرخانیــد و دمــا را بــر روی عــدد دلخــواه تنظیــم کنیــد. دمــا از منفــی 7 درجــه تــا مثبــت 12 درجــه قابــل 

تنظیــم اســت.

برای خاموش کردن یخچال، کلید تنظیم را بر روی موقعیت O قرار دهید.
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اخطار!

- گاز مبــرد مــورد اســتفاده در یخچال هــای ایــن خــودرو R134a اســت و پــر کــردن کامــل آن نیــاز بــه 

590 تــا 630 گــرم گاز دارد.

- بــه همــراه گاز، بایــد روغــن مناســب نیــز بــه سیســتم مبــرد یخچــال تزریــق شــود. بــرای ایــن مــورد 

ــروش پیلســان  ــا کارشناســان خدمــات پــس از ف ــا ب ــد ی ــه دفترچــه راهنمــای یخچــال مراجعــه کنی ب

تمــاس بگیریــد. 

- بــرای افزایــش دوام یخچــال، هرگونــه تعمیــر آن بایــد توســط کارشناســان متخصــص انجــام شــود. از 

دســتکاری یخچــال جــدا اجتنــاب کنیــد.
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توضیحاتعملکردعالمتردیف

کنترل گردش هوای کابین و 1
دریچه های ورود هوای خارجی

* این کلید، وضعیت گردش هوای داخل کابین و باز یا بسته بودن دریچه های ورود هوای خارجی را تعیین می کند. 
* با فشردن این کلید، وضعیت بین ورود هوای خارجی به داخل کابین / عدم ورود هوای خارجی به داخل کابین تغییر می کند.

* در شرایطی که سیستم در وضعیت AUTOیا وضعیت بخار زدایی یا وضعیت HI / LO قرار دارد، اگر این کلید در وضعیت گردش 
هوا در داخل کابین قرار داشته باشد، به طور خودکار هر 15 دقیقه یک بار، دریچه های هوای بیرونی را باز می کند تا هوای تازه، وارد 
خودرو شود و سپس دریچه ها را می بندد. این تغییر بدون اثر بر وضعیت تهویه کابین است و سایر سیستم ها همچنان به کار خود 

ادامه خواهند داد. 

افزایش دمای سیستم تهویه2

* با هر بار فشردن این کلیدها، دمای سیستم تهویه یک درجه افزایش یا کاهش خواهد یافت.
 HI است. پس از آن، با فشردن کلید + دما از 18 تا 29 درجه سانتی گراد تغییر می کند. باالترین وضعیت LO ،پایین ترین وضعیت *

است.
* با فشردن این کلیدها در وضعیت AUTO،دمای تنیم شده تغییر می کند اما سیستم همچنان در وضعیت AUTO باقی می ماند.

کاهش دمای سیستم تهویه3

کنترل محل خروجی هوا در داخل 4
کابین

* این کلید می تواند جهت خروجی هوای داخل کابین را در 5 وضعیت تنظیم کند؛ فقط صورت، صورت و پا، فقط پا، پا و بخار زدایی 
شیشه جلو، فقط بخار زدایی شیشه جلو. 

* با هر بار فشردن این کلید، سیستم به ترتیب در بین این وضعیت ها جابجا می شود.
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توضیحاتعملکردعالمتردیف

روشن / خاموش کردن کولر خودرو5

* در شرایطی که سیستم تهویه در وضعیت AUTO نباشد، هر بار فشار دادن این کلید، کولر خودرو را روشن و خاموش می کند.
* اگر در زمان روشن کردن کولر، فن را روشن نکرده باشید، سیستم تهویه به طور خودکار سرعت فن را بر روی 2 تنظیم می کند.

* اگر سیستم تهویه در وضعیت AUTO باشد، فشار دادن این کلید، وضعیت AUTO را خاموش می کند. سایر تنظیمات سیستم تهویه 
همچنان فعال خواهند بود.

* برای محافظت از کمپرسور، فاصله بین دو بار روشن کردن پیاپی کولر باید بیشتر از 10 ثانیه باشد.

تغییر به وضعیت اتوماتیک سیستم 6
تهویه

* در وضعیت AUTO مواردی مانند تنظیمات گردش هوا، کولر، درجه فن و دریچه پرتاب باد به صورت خودکار کنترل می شوند.
* با فشردن کلیدهای کاهش یا افزایش دور فن، وضعیت AUTO غیرفعال می شود ولی سایر تنظیمانت همچنان حفظ می شوند.

* با فشردن کلید گردش هوا، وضعیت AUTO غیرفعال نمی شود.
* با فشردن کلید کنترل دریچه خروجی هوا در کابین، وضعیت AUTO غیرفعال نمی شود.

* با فشردن کلید AUTOف سیستم از وضعیت AUTO خارج نمی شود ولی بار دیگر تنظیمات را بررسی می کند.

* با فشردن کلید AC و روشن کردن کولر، وضعیت AUTO غیرفعال می شود ولی سایر تنظیمات تغییر نمی کند.
* با فشردن کلید یخ زدایی، سیستم بر اساس برنامه یخ زدایی عمل می کند. برای اطاعات بیشتر به بخش یخ زدایی مراجعه کنید.

* با فشردن کلید OFF، سیستم به طور کامل خاموش می شود.
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توضیحاتعملکردعالمتردیف

وضعیت یخ زدایی سریع را فعال 7
می کند

* با فشردن این کلید، سیستم وارد وضعیت یخ زدایی می شود. با فشردن دوباره این کلید، سیستم از وضعیت یخ زدایی خارج شده و 
به آخرین وضعیت تنظیم شده قبل از یخ زدایی باز می گردد.

* برنامه یخ زدایی، بر اساس الگوی از پیش تعریف شده عمل می کند تا در سریع ترین زمان بتواند شیشه)ها( را برای دید بهتر راننده 
پاک کند. تغییر در سرعت فن، روشن کردن کولر یا تغییر در وضعیت کردش هوا، تغییری در کار این سیستم ایجاد نخواهد کرد.

* در وضعیت یخ زدایی، با فشار دادن کلید AUTO، وضعیت یخ زدایی خاموش شده و سیستم به وضعیت خودکار می رود. فشردن 
کلید MODE نیز وضعیت یخ زدایی را خاموش کرده و امکان تنظیمات دستی سیستم را فراهم می کند. در وضعیت یخ زدایی، استفاده 
از کلیدهای افزایش یا کاهش دما ممکن نیست. در این وضعیت با فشردن کلید OFF، سیستم تهویه به طور کامل خاموش می شود.

* وضعیت یخ زدایی، دمای کاری خود را با توجه به دمای بیرون خودرو تنظیم می کند.

خاموش کردن سیستم8

* در زمان روشن بودن سیستم تهویه، فشردن کلید OFF باعث متوقف شدن کامل سیستم تهویه می شود.
* در زمان خاموش بودن سیستم تهویه، فشار دادن کلید AUTO باعث روشن شدن سیستم و تنظیم خودکار بخش های مختلف 

می شود.
* در زمان خاموش بودن سیستم، با فشار دادن کلید یخ زدایی سیستم تهویه روشن شده و وضعیت یخ زدایی فعال می شود.

* در زمان خاموش بودن سیستم، فشار دادن کلیدهای تنظیم دور فن و همچنین فشار دادن کلید OFF بی تاثیر است.
* در زمان خاموش بودن سیستم، فشار دادن کلید AC باعث روشن شدن سیستم می شود. در این حالت تنظیمات سرعت فن در 
سیستم ذخیره نشده است و سیستم با تنظیمات پیش فرض آغاز به کار می کند و راننده می تواند تنظیمات را مجددا انجام دهد.
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توضیحاتعملکردعالمتردیف

کاهش دور فن تهویه9

* با هر بار فشردن این کلید، سرعت فن کاهش پیدا می کند تا به وضعیت 0 برسد. در این حلت کمپرسور سیستم تهویه خاموش 
می شود و تنظیمات مربوط به گردش هوا و خروجی باد تغییر نخواهد کرد. 

* در زمانی که سیستم در وضعیت AUTO است، با فشردن این کلید سیستم از وضعیت AUTO خارج شده و سرعت فن یک درجه 
از آنچه در وضعیت AUTO تنظیم شده بود پایین تر می آید.

افزایش دور فن تهویه10
* با هر بار فشردن این کلید، سرعت فن افزایش پیدا می کند تا به وضعیت 4 برسد.

* در زمانی که سیستم در وضعیت AUTO است، با فشردن این کلید سیستم از وضعیت AUTO خارج شده و سرعت فن یک درجه 
از آنچه در وضعیت AUTO تنظیم شده بود باالتر می رود.
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عیب یابی خودکار سیستم تهویه

سیســتم تهویــه ایــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم عیب یابــی خــودکار اســت. بــرای فعــال کــردن ایــن سیســتم، ابتــدا دمــای را روی 28 درجــه تنظیــم کنیــد و پــس از گذشــت 

3 ثانیــه، کلیدهــای MODE و AUTO را همزمــان 3 بــار فشــار دهیــد تــا وضعیــت عیب یابــی خــودکار فعــال شــود. زمانــی کــه نقصــی در کارکــرد سنســورهای داخــل یــا خــارج 

از کابیــن وجــود داشــته باشــد، کــد خطــا بــر روی صفحــه نمایــش به صــورت چشــمک زن ظاهــر خواهــد شــد. در ایــن شــرایط سیســتم فقــط در وضعیت هــای HI و LO کار 

می کنــد. زمانــی کــه سنســور اواپراتــور کولــر نقــص داشــته باشــد، اگــر وضعیــت کولــر فعــال باشــد، کــد خطــا بــه مــدت 30 ثانیــه بــر روی صفحــه به صــورت چشــمک زن 

ظاهــر می شــود. و هــر 1.5 دقیقــه ایــن اتفــاق تکــرار خواهــد شــد. در ایــن شــرایط سیســتم تهویــه را خامــوش کــرده و بــه خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

غیرفعال کردن وضعیت عیب یابی داخلی

* با خاموش کردن خودرو یا فشار دادن کلید OFF، وضعیت عیب یابی غیرفعال می شود.

* پس از پایان عیب یابی، دما بر روی 25 درجه تنظیم شده و وضعیت AUTO فعال خواهد شد.

توضیحکد خطا

وضعیت کارکرد سیستم عادی است00

سنسور دمای داخل کابین دچار نقص شده است01

سنسور دمای خارج کابین دچار نقص شده است02

سیم کشی داخلی سیستم تهویه دچار نقص شده است03

مشکل حاد نیست ولی در اولین فرصت به نمایندگی مراجعه کنید.04

موتور شماره 2 تغییر وضعیت MODE دچار نقص شده است05

مشکل در موتور کمپرسور06

سنسور دمای اواپراتور دچار نقص شده است07

موتور سوپاپ آب دچار نقص شده است 08

موتور شماره 1 تغییر وضعیت MODE دچار نقص شده است09
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اجزا و قطعات سیستم تهویه و یخچال

اخطار!

گاز مبرد و بخار های گاز سیستم تهویه می تواند برای سامتی انسان خطرناک باشد.

- از تماس با گاز مبرد و بخار های گاز سیستم تهویه اجتناب کنید.

- در صــورت نیــاز بــه کار بــا گاز مبــرد، از دســتکش و عینــک ایمنــی اســتفاده کنیــد. اگــر به صــورت اتفاقــی پوســت 

یــا چشــمتان بــا گاز مبــرد در تمــاس بــود، فــورا بــه مرکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.

- گاز مبــرد را در محیــط بســته آزاد نکنیــد. ایــن گاز بــرای ســامتی انســان خطرنــاک اســت و ممکــن اســت باعــث 

خفگــی یــا آســیب بــه سیســتم تنفســی شــود.

- تخلیه گاز سیستم مبرد تنها با استفاده از دستگاه مخصوص مجاز است.

ــد.  ــا حتــی در نزدیکــی آن هــا جوشــکاری نکنی ــا یخچــال و ی ــه ی ــر روی قطعــات سیســتم تهوی - هیــچ وقــت ب

جوشــکاری حتــی اگــر گاز سیســتم تخلیــه شــده باشــد نیــز مجــاز نیســت چراکــه ریســک آتش ســوزی، انفجــار یــا 

ــوی وجــود دارد. ــا ری آســیب های پوســتی ی

- هیچ وقت قطعات داخلی سیستم تهویه را با بخار آب نشویید.

ــروش  ــس از ف ــات پ ــای خدم ــبکه نمایندگی ه ــه ش ــال، ب ــا یخچ ــه ی ــتم تهوی ــر در سیس ــه تعمی ــرای هرگون - ب

ــد. ــه کنی ــان مراجع پیلس

ــان را در  ــا بوت ــان ی ــه مت ــر پای ــای ب ــت مبرد ه ــچ وق ــد. هی ــد پیلســان اســتفاده کنی ــورد تائی ــرد م ــا از مب - تنه

ــد. ــق نکنی ــن خــودرو تزری ــا یخچــال ای ــه ی سیســتم تهوی

- سیســتم تهویــه ایــن خــودرو بــا گاز R134a )بــدون فلورایــد( پــر شــده اســت و تنهــا بــا ایــن گاز ســازگار اســت. 

ــردن سیســتم اســتفاده  ــر ک ــرای پ ــا از گاز R12 ب ــد ی ــب نکنی ــا گاز داخــل سیســتم ترکی ــچ وقــت گاز R12 را ب هی

نکنیــد.
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بــرای رفــاه راننــده و کمــک راننــده در زمــان توقــف و اســتراحت، ایــن خــودرو به صــورت اســتاندارد بــه بخــاری 

درجــا )بخــاری مســتقل( مجهــز اســت.

سیستم بخاری درجا

کلید های )1( و )2( را برای انتخاب تنظیمات فشار دهید.

کلیــد )3( را بــرای خامــوش کــردن بخــاری، خــروج از تنظیمــات و پایــان عملیاتــی کــه در حــال انجــام آن هســتید 

ــار دهید. فش

کلید )4( را برای روشن کردن بخاری فشار دهید.

کلید )4( را برای مدت بیش از 2ثانیه نگهدارید تا بخاری بافاصله شروع به کار کند.

کلید )3( را برای بیش از 2 ثانیه نگهدارید تا بخاری به طور کامل خاموش شود.

ــاز  ــاری آغ ــرد بخ ــب عملک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاب کنی ــد و  را انتخ ــای )1( و )2( را بزنی ــات، کلید ه در تنظیم

ــا کلید هــای )1( و  ــد ب ــا زمــان خامــوش کــردن آن را می توانی می شــود. دمــای بخــاری و مــدت زمــان کارکــرد ی

ــا فشــردن کلیــد )4( آن را تائیــد کنیــد. )2( انتخــاب کنیــد و ب

ــه کار  ــا ایــن کار، فــن سیســتم شــروع ب ــا  را انتخــاب کنیــد. ب در تنظیمــات، کلید هــای )1( و )2( را بزنیــد ت

ــردن  ــا فش ــرد و ب ــم ک ــای )1( و )2( تنظی ــار دادن کلیده ــا فش ــوان ب ــن را می ت ــرد ف ــان کارک ــدت زم ــد. م می کن

کلیــد )4( آن را تائیــد کنیــد.

* برنامه های سیستم

بخــاری درجــا ایــن خــودرو دارای حافظــه ای اســت کــه می توانــد 3 وضعیــت مختلــف را در خــود ذخیــره کنــد 

تــا راننــده بــدون نیــاز بــه تنظیمــات، تنهــا بــا انتخــاب هــر وضعیــت، کارکــرد مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنــد.

در بخــش تنظیمــات، بــا اســتفاده از کلید هــای )1( و )2(، آیکــون P را بــرای ورود بــه تنظیمــات انتخــاب کــرده و 

بــا فشــردن کلیــد )4( وارد آن شــوید. پــس از آن، یکــی از برنامه هــای P2 ،P1 یــا P3 موجــود در حافظــه سیســتم 

را بــا اســتفاده از کلید هــای )1( و )2( انتخــاب و ســپس بــا فشــردن کلیــد )4( آن را تائیــد کنیــد. 

ــد )4( آن را  ــا فشــردن کلی ــرده و ب ــرای فعــال کــردن برنامــه، در بخــش تنظیمــات وضعیــت ON را انتخــاب ک ب

تائیــد کنیــد.
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غیرفعال کردن برنامه های حافظه

بــا اســتفاده از کلید هــای )1( و )2( در بخــش تنظیمــات بــه گزینــه OFF برویــد و بــا اســتفاده از کلیــد )4( آن را 

تائیــد کنیــد.

ویرایش برنامه های حافظه

ــا اســتفاده از کلیــد )4(  ــر روی گزینــه  برویــد و ب ــا اســتفاده از کلید هــای )1( و )2( ب در بخــش تنظیمــات ب

آن را تائیــد کنیــد.

انتخاب روز

بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2( بــر روی گــروه روزهــای هفتــه )دوشــنبه تــا جمعــه، شــنبه و یکشــنبه، کل هفتــه( 

یــا روز هفتــه )شــنبه، یکشــنبه، ...( قــرار بگیریــد و بــا فشــردن کلیــد )4( گزینــه مــورد نظــر را تائیــد کنیــد.

تنظیم زمان خاموش شدن / روشن شدن

ــن  ــد. همچنی ــد کنی ــد )4( آن را تائی ــا اســتفاده از کلی ــم و ب ــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2(، ســاعت را تنظی ب

ــد. ــم کنی ــز تنظی ــان را نی ــورد نظرت ــه م ــدی مشــابه، دقیق ــا فرآین ــد ب می توانی

انتخاب حالت فعالیت

بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2( بــر روی گزینه هــای  یــا  قــرار بگیریــد و بــا اســتفاده از کلیــد )4( آن 

را تائیــد کنیــد.

تنظیم دما

دمــای مــورد نظرتــان را بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2( تنظیــم کــرده و بــا اســتفاده از کلیــد )4( آن را تائیــد 

نماییــد.
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تنظیم مدت کارکرد

بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2(، زمــان کارکــرد مــورد نظرتــان را تنظیــم کــرده و بــا اســتفاده از کلیــد )4( آن را 

تائیــد کنیــد.

تنظیم 

ــد )4( آن را  ــتفاده از کلی ــا اس ــد و ب ــه  بروی ــر روی گزین ــای )1( و )2( ب ــتفاده از کلیده ــا اس ــات، ب در تنظیم

تائیــد کنیــد.

تنظیم ساعت

بــا اســتفاده از کلیــد )4(، وضعیــت  را انتخــاب کنیــد و بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2( ســاعت را تنظیــم 

کــرده و بــار دیگــر کلیــد )4( را فشــار دهیــد تــا ســاعت تنظیــم شــود. بــرای تنظیــم دقیقــه نیــز می توانیــد همیــن 

فرآینــد را تکــرار کنیــد.

تنظیم روز هفته

بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2(، بــر روی  قــرار بگیریــد و بــا اســتفاده از کلیــد )4( آن را انتخــاب کنیــد. 

پــس از آن بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2(، روز جــاری را انتخــاب و بــا فشــردن کلیــد )4( تائیــد کنیــد.

تنظیم فرمت نمایش ساعت

بــا اســتفاده از کلیدهــای )1( و )2( بــر روی گزینــه  قــرار بگیریــد و بــا فشــردن کلیــد )4( گزینــه مــد نظــر خــود 

را از بیــن نمایــش 12 ســاعته یــا 24 ســاعته انتخــاب کنیــد.
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توجه!

- وقتــی بــرای اولیــن بــار بخــاری را روشــن می کنیــد، ممکــن اســت بــاد گــرم از آن خــارج نشــود. ایــن 

مســئله بــه دلیــل خرابــی سیســتم نیســت بلکــه سیســتم نیــاز بــه زمــان کوتاهــی دارد تــا ســوخت در 

مدارهــا بــه جریــان بیافتــد. در ایــن حالــت بخــاری پــس از مدتــی به طــور خــودکار خامــوش می شــود 

ــادی کار  ــد. از آن پــس بخــاری به صــورت ع ــر بخــاری را روشــن کنی ــار دیگ ــد ب و پــس از آن می توانی

می کنــد.

- وقتــی بــرای اولیــن بــار بخــاری را روشــن می کنیــد، ممکــن اســت بویــی بــه مشــامتان برســد. ایــن 

مســئله عــادی اســت و ایــن بــو خیلــی زود برطــرف خواهــد شــد.

- وقتــی بخــاری را خامــوش می کنیــد، چراغ هــای سیســتم خامــوش می شــوند و ســوخت نیــز 

ــرای خنــک  ــز ب ــا 4 دقیقــه نی ــرای مدتــی ت مصــرف نخواهــد شــد امــا فــن سیســتم ممکــن اســت ب

کــردن اجــزای داخلــی روشــن بمانــد. فــن پــس از ایــن مــدت به طــور خــودکار خامــوش خواهــد شــد.

- بــا توجــه بــه اینکــه بخــاری هــوای داخلــی را بــه گــردش درمــی آورد، همــواره در نظــر داشــته باشــید 

نبایــد هیــچ مانعــی در اطــراف آن وجــود داشــته باشــد.

ــاری را  ــود بخ ــه می ش ــرژی توصی ــرف ان ــری از مص ــرای جلوگی ــد، ب ــودرو را داری ــرک خ ــد ت ــر قص - اگ

ــد. خامــوش کنی

ــوش  ــر قصــد خام ــودن خــودرو در حــال اســتفاده از بخــاری هســتید، اگ ــان روشــن ب ــی در زم - وقت

کــردن خــودرو و بخــاری را داریــد، ابتــدا بخــاری را خامــوش کنیــد و اجــازه بدهیــد فــن آن بــرای مــدت 

کار کنــد تــا خامــوش شــود و پــس از آن خــودرو را خامــوش کنیــد.
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خطر!

- هیــچ وقــت بخــاری را در فضاهایــی کــه تهویــه کافــی وجــود نــدارد )ماننــد فضــای بســته پارکینــگ( 

روشــن نکنیــد.

- زمانــی کــه بخــاری روشــن اســت، بخش هــای مختلــف آن ممکــن اســت بســیار گــرم باشــند. قبــل 

ــد و  ــوش کنی ــدا بخــاری را خام ــا، ابت ــن بخش ه ــرات در اطــراف ای ــه تعمی از انجــام هــر کاری از جمل

اجــازه بدهیــد بخــاری به خوبــی خنــک شــود. در صــورت نیــاز از دســتکش ایمنــی اســتفاده کنیــد. ایــن 

ــز می شــود. مســئله شــامل خروجی هــای بخــاری در خــارج از خــودرو نی

- قبــل از هــر اقدامــی بــر روی بخش هــای مختلــف بخــاری، ابتــدا آن را خامــوش کنیــد و از ســرد بــودن 

بخش هــای مختلــف آن مطمئــن شــوید.

- هیچ وقت گازهای خروجی حاصل از سوختن سوخت در بخاری را استنشاق نکنید.

- در زمان سوخت گیری، عاوه بر خودرو، بخاری نیز باید خاموش باشد.

- در زمان سوخت گیری خودرو، از نزدیک کردن هرگونه شعله به باک خودداری کنید.

- هیچ وقت بخارهای سوخت را استنشاق نکنید.

- در مــورد خودروهایــی کــه محموله هــای ســوختی و خطرنــاک حمــل می کننــد، بخــاری بایــد قبــل از 

وارد شــدن بــه اماکــن خطرنــاک )پاالیشــگاه، محــل تخلیــه ســوخت در پمپ بنزین هــا و ...( خامــوش 

. شد با

- استفاده غیر مناسب از بخاری خطر آتش سوزی، انفجار، مسمومیت و یا حادثه را دارد.
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مشکالت رایج و راه حل های آن

بخاری پس از آنکه سیستم روشن شد، شروع به کار نمی کند:

- دستگاه را به طور کامل خاموش کنید و بار دیگر آن را روشن کنید.

پس از روشن و خاموش کردن نیز بخاری همچنان شروع به کار نمی کند.

در این حالت، موارد زیر را بررسی کنید:

- آیا سوخت کافی وجود دارد؟

- آیا فیوز مرتبط با بخاری سالم است؟

- آیا سیم ها و اتصاالت در وضعیت مناسبی هستند؟

- وضعیت ورودی های هوا و خروجی های گاز را بررسی کنید. آیا همه ورودی ها و خروجی ها باز هستند؟

در استفاده از بخاری درجا به موارد زیر نیز توجه داشته باشید:

- حتی اگر از بخاری استفاده نمی کنید، هر ماه حداقل 10 دقیقه آن را روشن کنید.

- قبــل از آغــاز فصــل ســرما، حتمــا بخــاری را به صــورت آزمایشــی روشــن کــرده و شــرایط کاری آن را بررســی کنیــد. 

در صــورت وجــود هرگونــه بــوی ســوختگی قطعــات پاســتیکی، صــدای غیرعــادی، رویــت دود، بــوی ســوخت و یــا 

هــر وضعیــت غیرعــادی دیگــر، بافاصلــه بخــاری را خامــوش کــرده و فیــوز آن را نیــز بکشــید و قبــل از اســتفاده، 

بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

- اگــر بــرای مــدت طوالنــی از بخــاری اســتفاده نکرده ایــد، قبــل از اولیــن اســتفاده تمــام ورودی هــا و خروجی هــای 

سیســتم )هــوا / دود( را قبــل از اولیــن اســتفاده بررســی کنید.
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سیستم کولر درجا در این خودرو به صورت آپشن نصب می شود.

سیستم کولر درجا )در صورت وجود این آپشن در خودرو(

سیســتم کولــر درجــا بــرای خنــک کــردن و از بیــن بــردن رطوبــت فضــای کابیــن در زمــان پــارک کــردن خــودرو 

طرحــی شــده اســت. ایــن سیســتم مســتقل از موتــور خــودرو کار می کنــد و بــه ایــن ترتیــب زمانــی کــه موتــور 

خــودرو خامــوش اســت و یــا زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت می تــوان از آن اســتفاده کــرد. دمــای 

ــا 52 درجــه ســانتی گراد اســت. کارکــرد ایــن سیســتم بیــن 5 ت

بخش های سیستم

)1( خروجی های هوا

)2( بخش مشبک ورودی هوا

)3( صفحه کنترل ها

کنترل ها

)4( صفحه نمایش

)5( گیرنده مادون قرمز )برای استفاده از ریموت کنترل(

)6( گزینه را باز می کند تا وارد تنظیمات می شود یا در منو انتخاب شده، اعداد را کم می کند

ــاد  ــداد را زی ــده، اع ــاب ش ــو انتخ ــا در من ــود ی ــر می ش ــطح باالت ــات س ــا وارد تنظیم ــدد ت ــه را می بن )7( گزین

می کنــد

)8( تنظیمات را ورق می زند

ــرای  ــا فشــار دادن ایــن کلیــد، سیســتم روشــن و آمــاده کار می شــود / ب )9( کلیــد روشــن / خامــوش کــردن )ب

خامــوش کــردن، کلیــد را بــه مــدت 3 ثانیــه نگهداریــد / وقتــی دســتگاه روشــن اســت، بــا فشــار دادن کوتاه مــدت 

کلیــد، سیســتم وارد وضعیــت اســتندبای یــا آمــاده بــه کار می شــود(

ــن  ــت روش ــه کار اس ــاده ب ــت آم ــا در وضعی ــن ی ــتگاه روش ــی دس ــراغ وقت ــن چ ــی(. ای ــانگر LED )آب )10( نش

می شــود.
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ریموت کنترل

)11( کلید روشن / خاموش

بــا فشــار دادن ایــن کلیــد، دســتگاه در وضعیــت آمــاده بــه کار قــرار می گیــرد. اگــر دســتگاه در وضعیــت آمــاده 

بــه کار باشــد بــا فشــار دادن ایــن کلیــد، دســتگاه روشــن می شــود. وقتــی دســتگاه روشــن اســت، بــا فشــار دادن 

ایــن کلیــد بــرای مــدت 3 ثانیــه، دســتگاه خامــوش می شــود. اگــر دســتگاه خامــوش باشــد، فقــط از طریــق کلیــد 

روشــن / خامــوش روی دســتگاه می تــوان آن را روشــن کــرد.

)12( افزایش زمان روشن بودن دستگاه به مدت 10 دقیقه

)13( دمای تنظیم شده بر روی دستگاه را یک درجه سانتی گراد پایین تر می آورد.

)14( دمای تنظیم شده دستگاه را یک درجه سانتی گراد باالتر می برد.

)15( سرعت فن دستگاه را کم می کند.

)16( سرعت فن دستگاه را زیاد می کند.

)17( وضعیت کنترل اتوماتیک )خودکار( سیستم را فعال می کند.

)18( وضعیت صرفه جویی در مصرف انرژی )Eco( دستگاه را فعال می کند.

)19( وضعیت خنک سازی سریع دستگاه )Boost( را فعال می کند.
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صفحه نمایش

)1( وضعیت تنظیم شده فعلی را به نمایش می گذارد.

)2( در وضعیت تنظیم شده فعلی موارد زیر را به نمایش می گذارد:

- دمای تنظیم شده

- سرعت فن

- مدت زمان باقی مانده تا خاموش شدن دستگاه

)3( سرعت فن سیستم را نشان می دهد.

)4( تنظیمات: زمانی که تنظیمات جاری فعال است، این چراغ روشن می شود.

ــرای کارکــرد صحیــح باشــد، ایــن  ــاژ مــورد نیــاز دســتگاه ب ــاژ بــرق خــودرو پایین تــر از ولت )5( خطــا: وقتــی ولت

ــد. ــمک می زن ــراغ چش چ

)6( نشــانگر باتــری: زمانــی کــه منبــع تامیــن کننــده ولتــاژ مــورد نیــاز دچــار مشــکل شــود، نشــانگر باتــری روشــن 

خواهــد شــد.

)7( درجه حرارت فعلی سیستم به سانتی گراد )C( و فارنهایت )F( را به نمایش می گذارد.

)8( تنظیمات: زمانی که درجه حرارت تنظیم می شود، این نشانگر به نمایش درمی آید.

)9( زمانی که تایمر تنظیم می شود، این نشانگر به نمایش درمی آید.

)10( وضعیت کارکرد فعلی سیستم را نشان می دهد.
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اخطار!

ــی  ــای خروج ــام دریچه ه ــت تم ــچ وق ــر، هی ــی کول ــای داخل ــی بخش ه ــری از یخ زدگ ــرای جلوگی - ب

ــد. آن را مســدود نکنی

- زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار کولــر را روشــن می کنیــد ممکــن اســت بویــی حــس کنیــد. ایــن بــو بــه 

دلیــل فرآینــد تولیــد کولــر در کارخانــه اســت و خیلــی زود از بیــن خواهــد رفــت.

توجه!

- ایــن دســتگاه می توانــد دمــای داخلــی کابیــن را کاهــش دهــد امــا میــزان دمــای داخلــی بــه مــدل 

ــر روی خــودرو  ــر درجــا نصــب شــده ب ــی کول ــک کنندگ ــن و ظرفیــت خن ــرون کابی ــای بی خــودرو، دم

بســتگی دارد.

- ایــن دســتگاه بــه سیســتم کنتــرل تــوان باتــری مجهــز اســت. زمانــی کــه خــودرو خامــوش می شــود، 

ایــن دســتگاه به طــور خــودکار وضعیــت تــوان باتــری را بررســی کــرده و بــرای محافظــت از باتــری و 

حفــظ تــوان الزم بــرای اســتارت دوبــاره خــودرو، در صورتیکــه تــوان باتــری از حــد معینــی کمتــر باشــد 

به صــورت خــودکار خامــوش خواهــد شــد.
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توضیحات فنی

ایــن وســیله بــرای خنــک کــردن فضــای داخلــی کابیــن خــودرو اســت. هــوای داخلــی کابیــن از طریــق صفحــه 

مشــبک روی دســتگاه وارد آن می شــود و پــس از خشــک شــدن و خنــک شــدن، از دریچه هــای خروجــی باالیــی 

ــود. ــارج می ش خ

ــر 20  ــدت حداکث ــه م ــد، دســتگاه ب ــال می کنی ــت خنک ســازی ســریع دســتگاه )Boost( را فع ــه وضعی ــی ک زمان

دقیقــه بــا حداکثــر تــوان بــه کار می افتــد تــا به ســرعت فضــای داخلــی کابیــن را خنــک کنــد و پــس از رســیدن 

دمــای کابیــن بــه وضعیــت مناســب، بــه وضعیــت اتوماتیــک )Auto( مــی رود.

همچنیــن اگــر دمــای کابیــن در مــدت کمتــر از 20 دقیقــه بــه وضعیــت مناســب برســد، نیــز سیســتم بــه وضعیــت 

اتوماتیــک بــاز خواهــد گشــت.

ــودکار  ــورت خ ــتم به ص ــط سیس ــور توس ــرد کمپرس ــزان کارک ــن و می ــرعت ف ــک )Auto(، س ــت اتوماتی در وضعی

کنتــرل می شــود. در وضعیــت صرفه جویــی در مصــرف انــرژی )Eco( نیــز ســرعت و فــن میــزان کارکــرد کمپرســور 

توســط سیســتم بــا هــدف کاهــش میــزان مصــرف انــرژی و بــر اســاس تــوان باتــری، توســط سیســتم کنتــرل 

می شــود. وضعیــت و کارکــرد ایــن دســتگاه را می تــوان از طریــق پنــل روی دســتگاه و ریمــوت کنتــرل، تغییــر داد. 
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توجه!

- بسته به وضعیت سیستم، ممکن است روشن شدن کمپرسور تا 180 ثانیه طول بکشد.

ــت  ــر آن را وارد وضعی ــت خنک ســازی ســریع )Boost( اســت، اگ ــا در وضعی ــر درج ــه کول ــی ک - زمان

ــه کار کنیــد، در زمــان روشــن کــردن مجــدد، بــه وضعیــت اتوماتیــک )Auto( مــی رود. آمــاده ب

_ وقتــی دســتگاه را وارد وضعیــت آمــاده بــه کار می کنیــد، زمــان تنظیــم شــده بــرای خامــوش شــدن 

خــودکار دســتگاه حــذف می شــود.

- بــرای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی، اگــر دســتگاه بــه مــدت 12 ســاعت پیوســته در وضعیــت آمــاده 

بــه کار باقــی بمانــد، به طــور خــودکار خامــوش خواهــد شــد.

روشن کردن کولر

* یک بار بر روی کلید )9( فشار دهید تا سیستم روشن شود.

* در این حالت فن شروع به کار می کند.

* همچنین چراغ )10( نیز روشن می شود.

* صفحه نمایش )4(، وضعیت فعلی کارکرد سیستم را نشان می دهد.

* اگر یک بار دیگر کلید )9( را فشار دهید سیستم وارد وضعیت آماده به کار می شود.

* در این حالت سیستم تنظیمات فعلی را حفظ خواهد کرد.

* و همچنین چراغ )10( روشن خواهد شد.
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خامش کردن کولر

* کلید )9( را فشار دهید و برای 3 ثانیه نگهدارید تا سیستم خاموش شود.

ــار دیگــر اعمــال  * سیســتم به طــور خــودکار تنظیمــات را ذخیــره می کنــد تــا در زمــان روشــن شــدن، آن هــا را ب

کنــد.

* چراغ LED )10( خاموش می شود.

تنظیمات حالت های مختلف کارکرد

* کلید )8( را فشار دهید تا گزینه حالت های کارکرد M ظاهر شود.

 ،)Auto( می توانیــد یکــی از وضعیت هــای تنظیــم اتوماتیــک ))بــا اســتفاده از کلیدهــای بــاال / پاییــن ))6( و )7 *

صرفه جویــی در مصــرف انــرژی )Eco( و یــا خنک ســازی ســریع )Boost( را انتخــاب کنیــد.

* پــس از انتخــاب وضعیــت مــورد نظــر، بــار دیگــر کلیــد )8( را فشــار دهیــد تــا دســتگاه در وضعیــت انتخــاب 

شــده شــروع بــه کار کنــد.

توجه!

- اگــر در زمــان خامــوش کــردن سیســتم، کولــر درجــا در وضعیــت خنک ســازی ســریع )Boost( باشــد، 

بــا روشــن کــردن مجــدد آن، سیســتم در وضعیــت اتوماتیــک )Auto( روشــن خواهــد شــد.

ــال  ــدن غیرفع ــوش ش ــان خام ــر زم ــه تایم ــوط ب ــات مرب ــتم، تنظیم ــردن سیس ــوش ک ــس از خام - پ

می شــود.

ــه کار باشــد، فــن کمپرســور  ــان مشــغول ب - اگــر در زمــان خامــوش کــردن سیســتم، کمپرســور همچن

بــرای حــدود 20 ثانیــه همچنــان روشــن باقــی می مانــد تــا اجــزای داخلــی سیســتم تهویــه را خشــک 

کنــد.
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تنظیم سرعت فن

- کلید )8( را فشار دهید تا  روی صفحه ظاهر شود.

- با استفاده از کلیدهای باال / پایین ))6( و )7(( می توانید سرعت فن مورد نظر خود را تنظیم کنید.

ــا دســتگاه در ســرعت انتخــاب  ــد ت ــد )8( را فشــار دهی ــار دیگــر کلی - پــس از انتخــاب وضعیــت مــورد نظــر، ب

شــده شــروع بــه کار کنــد.

خارج شدن از حالت کارکرد فعلی

- کلید )8( را فشار دهید تا گزینه حالت های کارکرد M ظاهر شود.

- کلید رو به باال )7( را فشار دهید تا سیستم از تنظیم در نظر گرفته شده خارج شود.

ورود به تنظیمات حالت کارکرد

 )Eco( فشــار دهیــد. فشــردن دوبــاره ایــن کلیــد وضعیــت صرفه جویــی در مصــرف انــرژی )کلیــد رو بــه بــاال )7 -

و دو بــار فشــار دادن آن وضعیــت اتوماتیــک )Auto( را فعــال می کنــد.
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ریموت کنترل

* برای فعال کردن وضعیت اتوماتیک )Auto( کلید )17( را فشار دهید.

* برای فعال کردن وضعیت صرفه جویی در انرژی )Eco( کلید )18( را فشار دهید.

* برای فعال کردن وضعیت خنک سازی سریع )Boost(، کلید )19( را فشار دهید.

* برای کاهش سرعت فن کولر، کلید )15( را فشار دهید.

* برای افزایش سرعت فن کولر، کلید )16( را فشار دهید.

ــت  ــن وضعی ــد، سیســتم به طــور خــودکار آخری ــدی را فشــار ندهی ــت، کلی ــس از تغییــر وضعی ــه پ ــر 5 ثانی * اگ

ــد. ــرا می کن ــد و اج انتخــاب شــده توســط شــما را تائی

تنظیم زمان خاموش شدن کولر

سیســتم کولــر درجــا ایــن خــودرو بــه تایمــر بــرای تنظیــم زمــان خامــوش شــدن سیســتم مجهــز اســت. بــه ایــن 

ــود.  ــوش می ش ــودکار خام ــور خ ــر به ط ــد، کول ــرا می رس ــده ف ــط رانن ــده توس ــم ش ــان تنظی ــی زم ــب وقت ترتی

وقتــی زمــان خامــوش شــدن کولــر را تنظیــم کنیــد، مــدت زمــان باقی مانــده تــا خامــوش شــدن کولــر و دمــای 

ــود. ــر می ش ــش ظاه ــه نمای ــاوب روی صفح ــورت متن ــده، به ص ــم ش تنظی

برای تنظیم زمان خاموش شدن کولر مراحل زیر را دنبال کنید:

- کلید )8( را فشار دهید تا گزینه زمان خاموش شدن  ظاهر شود.

- بــا اســتفاده از کلیدهــای بــاال / پاییــن ))6( و )7(( می توانیــد زمــان مــورد نظــر بــرای خامــوش شــدن کولــر را 

تعییــن کنیــد. بــا هــر بــار فشــار هــر یــک از کلیدهــا، زمــان 10 دقیقــه زیــاد یــا کــم می شــود.

- وقتــی تنظیــم بــه پایــان رســید، بــار دیگــر کلیــد )8( را فشــار دهیــد تــا دســتگاه تنظیمــات را ثبــت کنــد. پــس 

از آن اگــر دســتگاه را زودتــر از زمــان تنظیــم شــده خامــوش نکنیــد، بــا رســیدن زمــان ثبــت شــده توســط شــما، 

دســتگاه به صــورت خــودکار خامــوش خواهــد شــد.
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تنظیم زمان خاموش شدن کولر از ریموت کنترل

ــار فشــردن ایــن کلیــد، زمــان  - کلیــد مربــوط بــه تنظیــم زمــان خامــوش شــدن )12( را فشــار دهیــد. بــا هــر ب

ــه اســت. ــم 120 دقیق ــل تنظی ــان قاب ــر زم ــد. حداکث ــدا می کن ــه افزایــش پی ــه مــدت 10 دقیق خامــوش شــدن ب

- اگر 5 ثانیه پس از انتخاب زمان، کلیدی را فشار ندهید، سیستم تنظیمات را اعمال می کند.

خاموش کردن تایمر از ریموت کنترل

ــم زمــان خامــوش شــدن )12( را آن قــدر  ــه تنظی ــوط ب ــد مرب ــرای غیرفعــال کــردن عملکــرد، کافــی اســت کلی - ب

فشــار دهیــد تــا زمــان 120 دقیقــه بــر روی پنــل بــه نمایــش درآیــد. پــس از آن بــا یــک بــار فشــار دادن همیــن 

کلیــد، تایمــر صفــر خواهــد شــد.

- اگــر 5 ثانیــه پــس از صفــر شــدن تایمــر، کلیــدی را فشــار ندهیــد، تنظیمــات مربــوط بــه زمــان خامــوش شــدن 

ــوند. ــال می ش غیرفع

توجه!

- وقتــی به تازگــی خــودرو را روشــن کرده ایــد و یــا چنــد وســیله برقــی پرمصــرف به طــور همزمــان در 

خــودرو روشــن اســت، احتمــال دارد عامــت "LO" بــر روی صفحــه نمایــش ظاهــر شــود. ایــن عامــت 

بــه معنــای پاییــن بــودن ولتــاژ بــرق خــودرو اســت.
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عیب یابی کولر درجا

ــری خــودرو  ــر و بات ــا از کول ــی مجهــز اســت ت ــه سیســتم های حفاظتــی داخل ــر درجــا ایــن خــودرو ب سیســتم کول

ــد. ــه نمایــش درمی آی ــل ب ــر روی پن ــد، هشــداری ب ــاق بیافت ــر اتف ــد. اگــر یکــی از شــرایط زی محافظــت کن

اقدام الزمدلیلشرحعالمت

LO.ولتاژ باتری پایین است 
ولتاژ باتری خودرو بیش از حد پایین است. ولتاژ باتری به حدی 

نرسیده است که سیستم بتواند آغاز به کار کند.

با روشن کردن خودرو، باتری را مجددا شارژ کنید.
گر پس از شارژ باتری باری دیگر این پیغام ظاهر شد، با مراکز خدمات 

پس از فروش پیلسان تماس بگیرید.

LO.دمای خارج خودرو بسیار پایین است °C دمای خارجی خودرو کمتر از 5درجه سانتی گراد است. این دما مناسب
کارکرد کولر نیست.

برای روشن کردن کولر درجا باید دمای بیرونی خودرو باالتر از 5درجه 
سانتی گراد باشد.

HI
 سیستم تشخیص افزایش ولتاژ به صورت پایدار 

را داده است

این هشدار نشان می دهد سیستم افزایش ولتاژ را تشخیص داده 
است که می تواند به تجهیزات برقی آسیب برساند. این افزایش ولتاژ 

می تواند ناشی از خرابی سیستم برق خودرو باشد. همچنین گاهی 
خاموش کردن یک وسیله برقی پرمصرف نیز باعث افزایش لحظه ای 

ولتاژ می شود.

اگر این هشدار به صورت مقطعی ظاهر و خاموش شده است نیازی به 
بررسی ندارد.

اگر این هشدار بر روی صفحه ظاهر شد و برای باقی ماند، سیستم 
برق خودرو را بررسی کنید. ولتاژ سیستم برق خودرو باید کمتر از 30 

ولت باشد.

سیستم از حالت تراز خارج شده است و به سمتی متمایل 

است. در این حالت کمپرسور بافاصله خاموش می شود و 

سیستم نیز 10 دقیقه بعد خاموش خواهد شد.

خودرو به دلیلی، بیش از حد از حالت افقی خارج شده است. در این 
حالت سیستم برای جلوگیری از آسیب به کمپرسور، آن را خاموش 

می کند.

تا زمانی که خودرو در وضعیت متعادل قرار نگرفته است، کولر درجا 
را روشن نکنید. همچنین اگر کابین خودرو را باال آورده اید، آن را به 

وضعیت اصلی برگردانید.

 وقعی برای اولین بار کولر را روشن می کنید، اگر 
این عامت به صورت چشمک زن شروع به کار کرد به معنای 

آن است که سنسور باتری دچار مشکل شده است.

سنسور ولتاژ باتری به درستی کار نمی کند و سیستم نمی تواند ولتاژ 
باتری را تشخیص دهد.

با کارشناسان خدمات پس از فروش پیلسان تماس بگیرید یا به مراکز 
مجاز خدمات پس از فروش پیلسان مراجعه کنید.

 وقتی این عامت در حالیکه سیستم روشن است 
شروع به چشمک زدن کرد به معنای آن است که ولتاژ باتری 

به زودی در وضعیت بسیار پایین قرار خواهد گرفت. 

ولتاژ باتری فقط کمی بیشتر از وضعیتی است که باعث خاموش شدن 
باتری خودرو را شارژ کنید.سیستم می شود.
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بروز مشکل در کولر درجا

ــش روشــن  ــر روی صفحــه نمای ــام  ب ــار مشــکل شــود، پیغ ــا خــودرو دچ ــر درج ــر سیســتم کول اگ

خواهــد شــد.

برای رفع عیب، به نمایندگی های خدمات پس از فروش پیلسان مراجعه کنید.

توجه!

- هیچ وقت از فشار آب باال برای شستن سیستم تهویه مطبوع و کولر درجا استفاده نکنید.

- هیــچ وقــت بــرای تمیــز کــردن بخش هــای مختلــف سیســتم تهویــه و کولــر درجــا، از اشــیا برنــده و 

یــا زبــر اســتفاده نکنیــد.

- در صورتیکــه سیســتم نیــاز بــه شستشــو داشــته باشــد، از آب و شــوینده های ضعیــف اســتفاده کنیــد. 

هیــچ وقــت بــرای تمیــز کــردن بخش هــای مختلــف از گازوییــل، بنزیــن یــا حال هــا اســتفاده نکنیــد.

- کلیدهای دستگاه را به صورت دوره ای با دستمال مرطوب تمیز کنید.

ــاک  ــاک و دوده پ ــه گردوخ ــا را از هرگون ــر درج ــی کول ــای ورودی و خروج ــور دوره ای، دریچه ه - به ط

ــا آســیبی وارد نشــود. ــه دریچه ه ــب باشــید ب ــد. مراق کنی

ــنهاد  ــن پیش ــد. همچنی ــز کنی ــوب تمی ــه مرط ــک پارچ ــا ی ــورت دوره ای ب ــرل را به ص ــوت کنت - ریم

ــد. ــز کنی ــرم تمی ــتمال ن ــک دس ــا ی ــز ب ــش را نی ــه نمای ــورت دوره ای، صفح ــود به ص می ش
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اقدامات پیشنهادی برای افزایش عملکرد و طول عمر کولر درجا

ــرای خنــک کــردن فضــای داخــل کابیــن خــودرو طراحــی و نصــب شــده اســت. ایــن دســتگاه را  ــر درجــا ب کول

می تــوان در زمــان حرکــت خــودرو نیــز بــه کار گرفــت ولــی ایــن سیســتم نمی توانــد جایگزیــن سیســتم تهویــه 

اصلــی خــودرو شــود.

برای استفاده بهینه از کولر درجا این خودرو، موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

- تا حد امکان، خودرو را در سایه پارک کنید.

- در شرایطی که از خودرو استفاده نمی کنید، تا حد امکان شیشه ها را بپوشانید.

- بــرای عملکــرد بهینــه کولــر درجــا، نیــاز اســت کــه فضــای داخلــی کابیــن قبــل از روشــن کــردن ایــن سیســتم تــا 

حــد امــکان خنــک باشــد. اگــر خــودرو مجهــز بــه سیســتم تهویــه نیســت یــا سیســتم تهویــه قبــل از اســتفاده از 

کولــر درجــا خامــوش بــوده، پیشــنهاد می شــود قبــل از روشــن کــردن کولــر درجــا، بــا بــاز کــردن شیشــه ها، تــا 

حــد امــکان کابیــن را خنــک و هــوای داخلــی کابیــن را تــازه کنیــد.

- در زمان روشن بودن کولر درجا، درب ها و شیشه ها را ببندید.

- هر منبع گرمایی باید از خودرو خارج شود.

ــایل  ــایر وس ــکان س ــد ام ــا ح ــت ت ــوش اس ــودرو خام ــر خ ــا، اگ ــر درج ــتفاده از کول ــان اس ــش زم ــرای افزای - ب

مصرف کننــده بــرق را خامــوش کنیــد.

- از دما و دور فن و وضعیت کارکرد متناسب با دمای کابین استفاده کنید.

ــا خروجــی  ــا ...( در مســیر دریچه هــای هــوای ورودی ی ــاس، پتــو ی - مطمئــن شــوید هیــچ چیــزی )از قبیــل لب

کولــر درجــا نیســت.
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* موارد زیر را در زمینه نگهداری از کولر درجا این خودرو مد نظر داشته باشید:

- در صورتیکــه قصــد داشــتید بدنــه خــودرو را رنــگ بزنیــد و یــا رنــگ پنــل بیرونــی کولــر درجــا را تغییــر دهیــد، 

ــرای ایــن کار حتمــا بخــش باالیــی را از کل  ــد. ب ــزی کنی ــل را رنگ آمی ــی( پن فقــط بخــش باالیــی )بخــش بیرون

ــزی  ــگ آمی ــرای رن ــکان از رنگ هــای روشــن ب ــا حــد ام ــن ت ــد. همچنی ــزی کنی ــرده و رنگ آمی ــه جــدا ک مجموع

پنــل کولــر درجــا اســتفاده کنیــد.

- اطمینــان حاصــل کنیــد پنــل بیرونــی نزدیــک منابــع گرمایــی قــرار نــدارد )به عنــوان مثــال در نزدیکــی خروجــی 

هــوای گــرم در تریلرهــای یخچالــی(.

- اگــر در خــودرو کــودک یــا فــردی حضــور دارد کــه توانایــی الزم بــرای اســتفاده از تجهیــزات الکترونیکــی خــودرو را 

نداشــته یــا از چگونگــی اســتفاده از آن آگاه نیســت، هیــچ وقــت او را در خــودرو تنهــا نگذاریــد

- در صــورت بــروز آتش ســوزی در سیســتم تهویــه یــا کولــر درجــا، هیــچ وقــت تــاش نکنیــد بخش هــای مختلــف 

)به ویــژه بخــش باالیــی پنــل بیرونــی کولــر درجــا را( بــاز کنیــد. فقــط از خاموش کننده هــای مخصــوص اســتفاده 

کــرده و از آب بــرای خامــوش کــردن آتــش اســتفاده نکنیــد. 

توجه!

- نصــب یــا تعمیــرات بخــاری درجــا فقــط بایــد توســط پرســنل دوره دیــده ای کــه آشــنایی کافــی بــه 

سیســتم، چگونگــی نصــب، تعمیــر و ریســک های بــاز کــردن قطعــات داخلــی آن دارنــد انجــام شــود.

- تعمیــرات نامناســب می توانــد بــرای فــرد، خطــرات جــدی بــه دنبــال داشــته باشــد. بــرای هرگونــه 

تعمیــرات بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.
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اخطار!

- بــرای تمیــز کــردن پنــل خارجــی کولــر درجــا، فقــط از کارواش هــای اتوماتیــک اســتفاده کنیــد. ورود 

آب بــا فشــار زیــاد بــه سیســتم می توانــد بــه اجــزای داخلــی آن آســیب برســاند.

- قبل از آنکه کابین را برای تعمیرات باال ببرید، کولر درجا را خاموش کنید.

- قبــل از شســتن خــودرو )در کارواش یــا بــه هــر شــکل دیگــری کــه بدنــه خــودرو بــا حجــم زیــاد آب 

برخــورد خواهــد کــرد(، کولــر درجــا را خامــوش کنیــد.

- هیــچ وقــت از فشــار آب مســتقیم )ماننــد نازل هــای شستشــو در کارواش هــا( بــرای تمیــز کــردن پنــل 

بیرونــی کولــر درجــا اســتفاده نکنید.
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مراقبت های دوره ای از قطعات و بخش های سیستم کولر درجا

دوره بررسی / مراقبتنوع بررسی / مراقبتقطعه

لوله های الستیکی
بررسی کنید لوله ها فرسوده نشده باشند یا ترک نخورده باشند. در صورت مشاهده فرسودگی یا 

ترک، آن ها را تعویض کنید.
ماهیانه

اتصاالت
بررسی کنید در محل اتصاالت آثاری از نشتی و روغن دیده نشود در صورت مشاهده نسبت به 

سفت کردن اتصاالت و یا تعویض آن ها اقدام کنید.
ماهیانه

ماهیانهاگر آثار خوردگی، پوسیدگی یا پاره شدن روی آن دیدید، تسمه را تعویض کنید.تسمه

هفتگیبررسی کنید اتصاالت پیچ و مهره ای شل نشده باشند. در صورت نیاز آن ها را مجددا سفت کنید. پیچ و مهره ها

هفتگیفیلتر را تمیز کنید.فیلتر هوای خارجی

سالیانهفیلتر را تمیز کنید.فیلتر هوای داخلی

ماهیانهسفت بودن اتصاالت بیرونی را بررسی کنید و در صورت نیاز، اتصاالت را محکم کنید.اتصاالت بیرونی



مجتمع صنعتی پیلسانباال بردن کابین | 181

باز کردن جلوپنجره کابین

* دستگیره )1( را که در چپ کابین قرار دارد بکشید تا قفل جلوپنجره آزاد شود.

* ضامن جلوپنجره را فشار دهید تا آزاد شود )محل ضامن در تصویر مشخص شده است(

* جلوپنجــره )2( را بلنــد کنیــد. جــک بــادی )3( کمــک می کنــد جلوپنجــره راحت تــر بــاال بیایــد و در جــای خــود 

مســتقر شــود.

توجه!

ــاز کــردن جلوپنجــره، بــرف  پاک کن هــا بایــد در موقعیــت خامــوش و در محــل اصلــی خــود  قبــل از ب

باشــند.
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بستن جلوپنجره

جلوپنجره )2( را به سمت پایین بکشید و آن را ببندید.

بــرای ایــن کار می توانیــد از دســته )4( در نظــر گرفتــه شــده در بخــش داخلــی جلوپنجــره کمــک بگیریــد. وقتــی 

چلــو پنجــره را بــه پاییــن آوردیــد، به آرامــی فشــار دهیــد تــا صــدای قفــل شــدن آن را بشــنوید.
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)1( پمپ هیدرولیک دستی

)2( دستگیره تغییر وضعیت

)3( درپوش مخزن روغن

)4( سوئیچ باالبر کابین )در بعضی از مدل ها، این کلید به صورت خودکار عمل می کند(
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آماده سازی قبل از باال بردن کابین

ــه ســایر  ــد کــردن کابیــن باعــث برخــورد آن ب ــد و مطمئــن شــوید بلن ــارک کنی * خــودرو را در محــل مســطح پ

ــود. ــع نمی ش ــا موان ــه ی ــایل نقلی وس

* ترمز پارک را فعال کنید.

* گیربکس را در وضعیت خاص قرار دهید. سوئیچ باالبر )4( را فعال کنید.

* موتور را خاموش کنید.

* وســایل داخــل خــودرو کــه ممکــن اســت در زمــان بــاال بــردن کابیــن ســقوط کننــد را در جــای خــود محکــم 

کنیــد.

* اطمینان حاصل کنید که جعبه های داخلی خودرو بسته هستند.

* از خودرو خارج شده و درب های خودرو را ببندید.

* جلوپنجره را باز کنید.

* دســتگیره برگشــت )2( را در وضعیــت عمــودی قــرار دهیــد و کلیــد )6( را فشــار دهیــد. تــا فرآینــد بلنــد شــدن 

کابیــن آغــاز شــود.

اخطار!

- تنها زمانی که کابین کاما رو به جلو برگشته است می توان دستگیره برگشت )2( را کشید.

ــایر  ــی در س ــور کل ــود )و به ط ــق می ش ــتم تزری ــه سیس ــن ب ــه روغ ــی ک ــا زمان ــی ی ــان رانندگ در زم

ــد. ــته باش ــرار داش ــودی ق ــت عم ــد در وضعی ــتگیره بای ــرایط(، دس ش

- برای امنیت بیشتر، هیچ شخص یا مانعی نباید در جلوی کابین بلند شده قرار گیرد.

- زمانــی کــه کابیــن در طــی فرآینــد بلنــد شــدن اســت، به هیــچ  عنــوان تعمیــرکار یــا راننــده نبایــد زیــر 

کابیــن )بیــن فضــای کابیــن و شاســی( قــرار بگیــرد.

- در زمــان بــاال بــردن کابیــن، بــه مــوارد ایمنــی توجــه کنیــد؛ ترمــز دســتی را فعــال کنیــد، در محــل 

ایمــن و مســطح و بــدون شــیب توقــف کنیــد، در صــورت نیــاز چرخ هــا را بــه وســیله مانــع متوقــف 

کنیــد.
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باال بردن کابین با استفاده از پمپ دستی

* جلوپنجره را باز کنید.

* دستگیره )2( پمپ دستی را در وضعیت افقی قرار دهید.

* با استفاده از آچار چرخ، پمپ هیدرولیک )1( را بچرخانید تا کابین باال بیاید.
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باال بردن کابین با استفاده از سوئیچ بیرونی به صورت برقی

* کلید مربوط به باال بردن کابین را در داخل کابین فشار دهید.

* دستگیره پمپ هیدرولیک را در وضعیت افقی قرار دهید.

* جلوپنجره را باز کنید.

* سوئیچ )5( را از جای خود خارج کنید.

* روی کلید )بخش A( را فشار دهید تا بخش رویی کلید باز شود.

* کلید )6( را فشار دهید تا باالبر کابین آغاز به کار کند.
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پایین آوردن کابین

* دســتگیره بازگشــت )2( را بــه وضعیــت عمــودی برگردانیــد و کلیــد )6( را فشــار دهیــد تــا کابیــن بــه وضعیــت 

اولیــه خــود بازگــردد.

* زمانــی کــه کابیــن بــه وضعیــت اولیــه خــود بازمی گــردد، اتصــال ورودی هــوای موتــور بــا هواکــش کابیــن را 

بررســی کنیــد تــا به درســتی متصــل شــوند. در غیــر ایــن صــورت ریســک ورود گــرد و خــاک بــه موتــور وجــود 

دارد.

* کلید باالبر کابین )4( را غیرفعال کنید.

* درنهایــت از قفــل شــدن کابیــن مطمئــن شــوید. بــرای ایــن منظــور می توانیــد بــه چــراغ مربــوط بــه قفــل شــدن 

ــراغ روشــن  ــل نشــده باشــد، چ ــن قف ــه کابی ــی ک ــا زمان ــد. ت ــه کنی ــا توج ــه نشــان دهنده ه ــن در مجموع کابی

اســت.

اخطار!

پمــپ برقــی را هیــچ وقــت بیــش از ســه بــار پیاپــی بــه کار نگیریــد. ایــن کار باعــث بــاال رفتــن دمــای 

موتــور برقــی و کاهــش طــول عمــر آن می شــود.
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مشخصات روغن هیدرولیک مورد استفاده در باالبر کابین

- محل استفاده: پمپ باالبر کابین

- نام روغن: روغن پمپ باالبر کابین

)DIN 51524 مطابق استاندارد( HVLP15 درجه کیفی روغن: روغن -

- حجم روغن: 1.8 لیتر

- بــازه زمانــی تعویــض روغــن بــا بررســی های دوره ای و ســرویس و مراقبــت، روغــن نیــاز بــه تعویــض نخواهــد 

داشــت.



آماده سازی برای رانندگی

بخش دوم
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بازدیدهای روزانه

* موتور: کنترل سطح روغن موتور

* سیستم خنک کننده: سطح مایع خنک کننده

* سیستم روشنایی و چراغ ها: بررسی صحت عملکرد )برای جزییات بیشتر به بخش اول مراجعه کنید(

* کمربنــد ایمنــی: وضعیــت مناســب کمربنــد ایمنــی و عملکــرد درســت آن )بــرای جزییــات بیشــتر بــه بخــش اول 

مراجعــه کنیــد(

ــه  ــه بخــش اول مراجع ــرای جزییــات بیشــتر ب ــن )ب ــت مناســب کابی ــن: بررســی موقعی ــر کابی ــت باالب * وضعی

کنیــد(

* گازوییل: کنترل میزان گازوییل درون باک های خودرو

* ادبلو: کنترل سطح ادبلو در مخزن )برای جزییات بیشتر به بخش اول مراجعه کنید(

* صفحــه ریــش و اتصــاالت: کنتــرل عملکــرد، اطمینــان از صحــت اتصــاالت بــاد و بــرق )بــرای جزییــات بیشــتر 

بــه بخــش ســوم مراجعــه کنیــد(

* کپسول آتش خاموش کن: بررسی کپسول آتش خاموش کن

توجه!

ــد، ممکــن اســت بعضــی از  ــر روی خــودرو نصــب شــده بای ــژه ای ب ــزات وی ــا تجهی ــات ی ــر امکان - اگ

ــد. ــته باش ــود نداش ــت وج ــا در لیس ــا آن  ه ــط ب ــاز و مرتب ــورد نی ــرویس های دوره ای م س

- فواصــل بیــن بازدیدهــای دوره ای ممکــن اســت بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی، شــرایط رانندگــی 

و وضعیــت اســتفاده از خــودرو، کوتــاه شــود.

- خودرو نو و تازه تحویل گرفته شده باید به صورت روزانه بازدید شود.

پیش از روشن کردن موتور، بازدیدهای زیر باید انجام شود:
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بازدیدهای هفتگی

* تایر: کنترل میزان باد تایرها و بررسی ظاهری وضعیت تایرها ازنظر خوردگی یا آسیب فیزیکی

* مهره چرخ ها: کنترل سفت بودن مهره چرخ ها

* شیشه شــور: کنتــرل ســطح مایــع شیشه شــور، در صــورت نیــاز کنتــرل وجــود مایــع شــوینده ضــد یــخ در فصــل 

ســرما، بررســی کارکــرد سیســتم

* فیلتر آبگیر گازوییل )برای جزییات بیشتر به بخش چهارم مراجعه کنید(

* نشــتی های احتمالــی: بررســی وجــود هرگونــه آثــار نشــتی در موتــور، گیربکــس، دیفرانســیل، سیســتم فرمــان، 

سیســتم خنــک کننــده و جک هــای هیدرولیــک

بازدیدهای ماهیانه

* سیستم فرمان: کنترل سطح روغن هیدرولیک سیستم فرمان

* سیستم کالچ: کنترل سطح روغن

* تسمه ها: کنترل وضعیت تسمه ها )برای جزییات بیشتر به بخش چهارم مراجعه کنید(

بازدیدهای هر شش ماه

* سیستم باالبر کابین: سطح روغن )برای جزییات بیشتر به بخش اول این دفترچه مراجعه کنید(

* مخزن جداسازی آب از گازوییل
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پیش از روشن کردن موتور، بازدیدهای زیر باید انجام شود:

بازدیدهای روزانه

* موتور: فشار روغن موتور

* سیستم ترمز: کنترل عملکرد سیستم و کارآیی ترمزها

* سیستم فرمان: کنترل عملکرد سیستم فرمان

ــری شاســی خــودرو به صــورت کامــال افقــی نســبت  ــرد سیســتم و قرارگی ــادی: بررســی کارک ــق ب * سیســتم تعلی

بــه جــاده

بازدیدهای هفتگی

* سیستم تعلیق بادی: وضعی ظاهری بالن ها بررسی شود

بازدیدهای ماهیانه

* خشک کن هوا: بررسی عملکرد

اگــر امکانــات یــا تجهیــزات ویــژه ای بــر روی خــودرو نصــب شــده بایــد، ممکــن اســت بعضــی از ســرویس های 

دوره ای مــورد نیــاز و مرتبــط بــا آن امکانــات / تجهیــزات، در لیســت بــاال وجــود نداشــته باشــد.

توجه!

- فواصــل بیــن بازدیدهــای دوره ای ممکــن اســت بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی، شــرایط رانندگــی 

و وضعیــت اســتفاده از خــودرو، کوتــاه شــود.

ــد، ممکــن اســت بعضــی از  ــر روی خــودرو نصــب شــده بای ــژه ای ب ــزات وی ــا تجهی ــات ی ــر امکان - اگ

ــد. ــته باش ــود نداش ــاال وج ــت ب ــا در لیس ــا آن ه ــط ب ــاز و مرتب ــورد نی ــرویس های دوره ای م س
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بازدید، تعمیر و نگهداری پیش از روشن کردن موتور

باز کردن جلو پنجره

* دســتگیره داخلــی کابیــن )1( را کــه در ســمت چــپ داشــبورد و ســمت چــپ راننــده اســت بکشــید. صــدای بــاز 

شــدن جلوپنجــره شــنیده می شــود.

* جلو پنجره را باز کنید

توجه!

- پیــش از بــاز کــردن جلــو پنجــره، بــرف پاک کن هــای خــودرو بایــد در وضعیــت خامــوش و در محــل 

اصلــی خــود باشــند.
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* جلوپنجــره )2( را بــه ســمت بــاال ببریــد. فنرهــای بــادی )3( بــه بــاال رفتــن جلوپنجــره کمــک می کننــد و آن را 

ــد. ــاز شــده نگــه می دارن در موقعیــت ب

بستن جلو پنجره

ــره  ــی جلوپنج ــد. وقت ــید و آن را ببندی ــن بکش ــمت پایی ــه س ــره )2( را ب ــو پنج ــتگیره )4( جل ــک دس ــا کم * ب

ــور  ــره به ط ــو پنج ــد جل ــل کنی ــان حاص ــنوید. اطمین ــدن آن را می ش ــل ش ــدای قف ــود، ص ــته ش ــی بس به خوب

ــت. ــده اس ــته ش ــل بس ــب و کام مناس

با باز کردن جلوپنجره، بخش های زیر قابل بازدید و بررسی خواهند بود:

)5( مخزن آب سیستم خنک کننده

)1( مخزن روغن هیدرولیک کالچ

)3( مخزن شیشه شور
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بازدید، تعمیر و نگهداری پیش از روشن کردن موتور

بازدیدهای روزانه قبل از روشن کردن موتور

سطح روغن موتور

* خــودرو را روی ســطح صــاف متوقــف کنیــد. موتــور خــودرو بایــد خامــوش باشــد. اگــر به تازگــی موتــور خــودرو 

را خامــوش کرده ایــد، حداقــل 20 دقیقــه صبــر کنیــد و بعــد ســطح روغــن را چــک کنیــد.

* جلــو پنجــره بــا بــاز کنیــد. گیــج روغــن )1( را از محــل خــود خــارج کنیــد و آن را بــا یــک دســتمال تمیــز به طــور 

کامــل پــاک کــرده و بــه محــل خــود برگردانیــد و بــار دیگــر خــارج کنیــد.

ــد از  ــوان نبای ــچ عن ــد و به هی ــطح باش ــن )MIN( س ــن )MAX( و پایین تری ــن باالتری ــد بی ــن بای ــطح روغ * س

ــار دیگــر  پایین تریــن ســطح )MIN( پایین تــر آمــده باشــد. در صــورت پاییــن بــودن ســطح روغــن ایــن کار را ب

تکــرار کنیــد و اگــر همچنــان ســطح روغــن پاییــن بــود، بــه موتــور روغــن اضافــه کنیــد.

اخطار!

- پیــش از انجــام بازدیــد و تعمیــرات، محــل توقــف خــودرو را بررســی کنیــد تــا شــرایط بــرای توقــف 

خــودرو مناســب باشــد.

- روغــن موتــور را تــا باالتریــن ســطح پــر نکنیــد. روغــن موتــور اضافــی می توانــد بــه موتــور خــودرو 

آســیب برســاند.



اخطار!

_ تنها از روغن موتورهای مورد تائید پیلسان استفاده کنید. 

_ از ریختن روغن بیش از اندازه در موتور به شدت اجتناب کنید.
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افزایش سطح روغن موتور

* موتور خودرو را خاموش کنید.

* برای باال بردن کابین، به بخش اول این دفترچه مراجعه کنید.

* درب روغن موتور )1( را باز کنید.

* تا حد استاندارد روغن داخل موتور بریزید.

* درب را به خوبی ببندید.
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سیستم خنک کننده موتور )بازدید به صورت روزانه(

* خودرو را در سطح صاف پارک کنید و جلو پنجره را باز کنید.

ــطح )MAX( و  ــن س ــن باالتری ــد بی ــع بای ــطح مای ــد. س ــی کنی ــده را بررس ــک کنن ــتم خن ــع سیس ــطح مای * س

پایین تریــن ســطح )MIN( باشــد.

افزایش سطح آب رادیاتور )در صورت نیاز(

)1( درب مخزن آب رادیاتور

)2( سوپاپ اطمینان افزایش فشار سیستم خنک کننده

* درب مخــزن آب رادیاتــور را به آرامــی و در خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بــاز کنیــد تــا فشــار داخلــی سیســتم 

خنــک کننــده به آرامــی تخلیــه شــود و پــس از آن درب مخــزن را به طــور کامــل بــاز کنیــد.

* سوئیچ خودرو را باز کنید و فن بخاری را تا باالترین درجه افزایش دهید.

* مخزن آب رادیاتور را تا باالترین درجه پر کنید.

* درب مخزن را ببندید و درب آن را محکم کنید.

* موتور خودرو را روشن کنید و اجازه بدهید به مدت حداقل 4 دقیقه به صورت درجا کار کند.

* بار دیگر سطح آب رادیاتور را چک کند و در صورت نیاز آب رادیاتور را پر کنید.

توجه!

- در صورتیکــه درب مخــزن یــا ســوپاپ اطمینــان افزایــش فشــار سیســتم خنــک کننــده آســیب دیــده 

ــا  ــر ی ــس از 500.000 کیلومت ــن پ ــوند. همچنی ــض ش ــن تعوی ــان ممک ــریع ترین زم ــد در س ــند بای باش

3 ســال )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( بایــد درب مخــزن و ســوپاپ اطمینــان افزایــش فشــار تعویــض 

شــوند.
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ــل در  ــور چهارفص ــخ و آب رادیات ــد ی ــت و از ض ــته اس ــدار بس ــتم م ــک سیس ــودرو ی ــده خ ــک کنن ــتم خن سیس

ــر در  ــی اگ ــد. حت ــتفاده نکنی ــده اس ــک کنن ــع خن ــای مای ــوان از آب به ج ــچ عن ــت. به هی ــده اس ــتفاده ش آن اس

ــر از دمــای انجمــاد )صفــر درجــه( اســت، نبایــد از آب به جــای  منطقــه ای رانندگــی می کنیــد کــه دمــای آن باالت

ــده اســتفاده کــرد. مایــع سیســتم خنــک کنن

تخلیه آب رادیاتور

پیچ تخلیه )1( زیر رادیاتور را باز کنید تا مایع خنک کننده سیستم تخلیه شود. 

اخطار!

- هیچ وقت دو نوع مایع خنک کننده مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید.

- بــا توجــه بــه اینکــه آب رادیاتــور و ضــد یــخ ســمی هســتند، هیــچ وقــت نبایــد در جریــان اســتفاده، 

ذخیره ســازی یــا آماده ســازی بــا اعضــا بــدن تمــاس داشــته باشــند.

- هیــچ وقــت بالفاصلــه بعــد از خامــوش کــردن موتــور خــودرو و درحالیکــه موتــور هنــوز گــرم اســت، 

درب مخــزن را بــاز نکنیــد. خطــر ســوختگی در اثــر فشــار بخــار آب یــا آب داغ وجــود دارد.

- در زمــان اســتفاده از خــودرو، اگــر ســطح مایــع خنــک کننــده ناگهــان کاهــش پیــدا کنــد، دمــای موتــور 

به شــدت بــاال خواهــد رفــت. در ایــن حالــت هیــچ وقــت مخــزن را یک بــاره پــر نکنیــد چراکــه تغییــر 

ناگهانــی دمــای موتــور می توانــد بــه موتــور خــودرو آســیب برســاند.
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اخطار سطح مایع خنک کننده

وقتــی ســوئیچ را بــاز می کنیــد و در وضعیــت II قــرار می دهیــد، اگــر ســطح مایــع خنــک کننــده پاییــن باشــد، 

چــراغ هشــدار )1( در نشــان دهنده هــا روشــن خواهــد شــد.
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کنترل سطح گازوییل )بازدید به صورت روزانه(

* سوئیچ خودرو را باز کنید.

* درجه ای در نشان دهنده ها میزان سوخت باک را نشان می دهد. در صورت نیاز باک را پر کنید.

اخطار!

- سوخت گازوییل اشتعال پذیر است. در زمان کار با سوخت مراقب خطر آتش سوزی باشد.

- همواره قبل از سوخت گیری، موتور خودرو و بخاری درجا را خاموش کنید.

- ســطح گازوییــل را می توانیــد از طریــق درجــه نصــب شــده در نشــان دهنده هــا کنتــرل کنیــد. اگــر 

درجــه میــزان ســوخت را اشــتباه نشــان می دهــد، سنســور آن را بررســی کنیــد.

توجه!

ــم  ــش حج ــرای افزای ــی ب ــای کاف ــا فض ــد ت ــر نکنی ــا را پ ــد از باک ه ــش از 95درص ــت بی ــچ وق - هی

ــد. ــته باش ــود داش ــدن وج ــرم ش ــر گ ــل در اث گازویی

ــن اســت  ــت ممک ــن حال ــام برســد. در ای ــه اتم ــاک ب ــد ســوخت درون ب ــازه ندهی ــت اج ــچ وق - هی

ــود. ــانی ش ــتم سوخت رس ــیر سیس ــوا وارد مس ــداری ه مق
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کپسول آتش  خاموش کن )آپشن(

ــورت  ــت. در ص ــح اس ــرد صحی ــت کارک ــوید در وضعی ــن ش ــد و مطمئ ــک کنی ــن را چ ــش خاموش ک ــول آت کپس

ــا بررســی و شــارژ شــود. ــد ت ــل دهی ــز مجــاز تحوی ــه مراک اســتفاده از کپســول، حتمــا آن را ب

ابزار

ــرای  ــب ب ــت مناس ــی در وضعی ــوده و همگ ــل ب ــاز، کام ــورد نی ــه م ــزار اولی ــد اب ــل کنی ــان حاص ــواره اطمین هم

ــا،  ــت لنت ه ــن وضعی ــوارد. همچنی ــگ و ســایر م ــر، کاور شــب رن ــث خط ــار چــرخ، مثل کار هســتند. جــک، آچ

ــد. ــی کنی ــز بررس ــاد و ... را نی ــیلنگ های ب ش



اخطار!

ــاد  ــزان تعییــن شــده توســط ســازنده خــودرو باشــد. فشــار ب ــق می ــد مطاب ــا بای ــاد تایره - فشــار ب

نامناســب تایرهــا بــر روی ســرعت خــودرو، ایمنــی، فرمــان پذیــری خــودرو و طــول عمــر تایرهــا تاثیــر 

می گــذارد.

ــی  ــمی خارج ــه جس ــد ک ــی کنی ــد بررس ــدا می کن ــش پی ــته کاه ــور پیوس ــر به ط ــاد تای ــار ب ــر فش - اگ

ــد. ــز بررســی کنی ــو( را نی ــر )وال ــه شــد. همچنیــن وضعیــت ســوپاپ تای ــرو نرفت ــر ف داخــل تای

- در زمــان رانندگــی، دمــای تایــر خــودرو بــاال مــی رود و فشــار بــاد تایــر افزایــش پیــدا می کنــد. در ایــن 

شــرایط نیــازی بــه تغییــر در فشــار بــا تایــر نیســت.

- فشــار بــاد تایــر بــه ازای هــر 10 درجــه کاهــش دمــا، معــادل 0.2 بــار )Bar( کاهــش پیــدا می کنــد. 

در زمــان چــک کــردن فشــار بــاد تایــر در زمســتان بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد.
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قبل از روشن کردن موتور خودرو، موارد زیر را به صورت هفتگی بازدید کنید:

فشار باد تایرها

* فشار باد تایرها را همواره در وضعیت سرد بودن تایر کنترل کنید.

* وضعیت فشار باد همه تایرها ازجمله تایر زاپاس را بررسی کنید.

* وضعیــت ظاهــری تایرهــا را ازنظــر وجــود هرگونــه ســاییدگی، ترک خوردگــی بررســی کنیــد. همچنیــن وضعیــت 

و عمــق آج تایــر را بررســی کنیــد. 

* وجود هرگونه شی خارجی بر روی تایر یا بین تایرها را بررسی کنید.

مهره های چرخ

* وضعیت اتصال مهره ها را بررسی کنید.

* تمامی مهره ها را بر اساس میزان گشتاور تعیین شده سفت کنید.
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شیشه شور / برف پاک کن ها

ــی،  ــت آب و هوای ــه وضعی ــه ب ــا توج ــی ب ــازه بررس ــوند. ب ــی ش ــی بررس ــورت هفتگ ــد به ص ــا بای ــن بخش ه ای

ــد. ــر باش ــد کوتاه ت ــد می توان ــردد می کنی ــه در آن ت ــاده ای ک ــتفاده و ج ــزان اس می

* جلوپنجره را باز کنید.

* درب مایع شیشه شور )1( را باز کنید.

* سطح مایع شیشه شور را بررسی کنید.

* در صورت نیاز سطح مایع را افزایش دهید.

* درب مخزن را ببندید.

* بررسی کنید که سیستم شیشه شور و برف پاک کن به درستی کار می کند.

اخطار!

ــوال از  ــع معم ــن مای ــد. ای ــر کنی ــخ پ ــع شیشه شــور ضــد ی ــا مای ــاز زمســتان، مخــزن را ب ــل از آغ - قب

ــا نســبت  ــوان آن را ب ــکل تشــکیل شــده اســت و می ت ــر ال ــواع دیگ ــا ان ــل گلیکــول ی ــا اتی ــول ی متان

50درصــد در مخــزن ریخــت.
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به صــورت هفتگــی موتــور، گیربکــس، اکســل، جعبــه فرمــان، سیســتم خنــک کننــده و مخــزن هیدرولیــک را بــرای 

وجــود هرگونــه نشــتی احتمالــی بررســی کنیــد.

در صورت وجود هرگونه نشتی، به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پیلسان مراجعه کنید.
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قبل از روشن کردن موتور خودرو، موارد زیر را به صورت ماهیانه بازدید کنید:

سیستم فرمان )بازدید ماهیانه(

بازدید سطح روغن هیدرولیک

* خودرو باید بر روی سطح صاف پارک باشد.

* جلوپنجره را باز کنید.

* درب مخزن هیدرولیک )1( را باز کرده و سطح مایع را بررسی کنید.

ــطح )MAX( و  ــن س ــن باالتری ــد بی ــک بای ــن هیدرولی ــطح روغ ــت، س ــوش اس ــودرو خام ــور خ ــه موت ــی ک زمان

پایین تریــن ســطح )MIN( باشــد. 

اگــر ســطح روغــن هیدرولیــک پاییــن اســت، از روغــن هیدرولیــک ATF III اســتفاده کنیــد و روغــن را از طریــق پــر 

کــن )2( درون مخــزن بریزیــد. در زمــان پــر کــردن روغــن هیدرولیــک جدیــد در مخــزن، موتــور خــودرو را روشــن 

کنیــد و اجــازه بدهیــد موتــور درجــا کار کنــد. فرمــان را چنــد بــار به طــور کامــل بــه چــپ و راســت بچرخانیــد تــا 

فرمــان بــه حــد چرخــش خــود برســد. بــا ایــن کار هــوا از سیســتم هیدرولیــک خــارج می شــود و روغــن جدیــد 

به طــور کامــل وارد سیســتم خواهــد شــد. پــس از ایــن کار می توانیــد درب مخــزن هیدرولیــک را ببندیــد.

اخطار!

- اگــر ســطح روغــن هیدرولیــک فرمــان در اثــر نشــتی پاییــن بیایــد، سیســتم فرمــان خــودرو به درســتی 

کار نخواهــد کــرد و فرمــان خــودرو به شــدت ســفت می شــود. کنتــرل خــودرو در ایــن شــرایط دشــوار 

ــن  ــه نزدیک تری ــودرو را ب ــد و خ ــی کنی ــی رانندگ ــکل به آرام ــن مش ــروز ای ــورت ب ــود. در ص ــد ب خواه

مرکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان برســاند و یــا بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان 

تمــاس بگیریــد.
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سیستم کالچ )بازدید ماهیانه(

بررسی مسیرهای انتقال کالچ

مسیر کالچ را ازنظر هرگونه نشتی هوا و روغن بررسی کنید

بررسی میزان خوردگی کالچ

میــزان خوردگــی دیســک متحــرک بوســتر کالچ را از طریــق نشــانگر خوردگــی کالچ بررســی کنیــد تــا در صــورت 

نیــاز تعویــض شــود )بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش تعمیــرات کالچ مراجعــه کنیــد(

بررسی سطح روغن کالچ

* خودرو باید در زمین مسطح متوقف باشد.

* جلوپنجره را باز کنید.

ــطح )MAX( و  ــن س ــن باالتری ــد بی ــن بای ــطح روغ ــد. س ــی کنی ــزن )2( بررس ــن کالچ را در مخ ــطح روغ * س

پایین تریــن ســطح )MIN( باشــد.

در صورت نیاز درب مخزن )1( را باز کنید و روغن ترمز DOT3 را داخل مخزن بریزید

اخطار!

ــد  ــل نخواه ــتی عم ــتم به درس ــد، سیس ــر باش ــزن کالچ از MIN پایین ت ــل مخ ــن داخ ــطح روغ ــر س اگ

کــرد.
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موارد زیر باید هر شش ماه یک بار مورد بازدید قرار بگیرند:

باک گازوییل

جدا کننده آب و رسوبات از گازوییل

ــن آلودگی هــا باعــث  ــه شــود. وجــود ای ــار تخلی ــاه یک ب ــد هــر شــش م ــاک گازوییــل بای رســوب و آب درون ب

ــور خواهــد شــد. ــه سیســتم سوخت رســانی و موت آســیب ب

* یک ظرف مناسب را در زیر باک خودرو قرار دهید.

* پیچ )1( را در زیر باک باز کنید تا آب و رسوبات کف باک تخلیه شود.

* رسوبات و آب تخلیه شده را به شکل ایمن دور بریزید.

* پیچ را با گشتاور 34 نیوتون متر بچرخانید تا سفت شود.

اخطار!

- در طی این کار، مراقب نشت سوخت و آسیب های زیست محیطی آن باشید.
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بازدیدهای بعد از روشن کردن موتور خودرو

بررسی فشار روغن موتور )روزانه بررسی شود(

* اگــر چــراغ هشــدار فشــار روغــن )1( در مجموعــه نشــان دهنده هــا روشــن شــد، بالفاصلــه خــودرو را متوقــف 

کــرده و موتــور خــودرو را خامــوش کنیــد. پــس از آن دلیــل مشــکل را بیابیــد، ســطح روغــن موتــور را بررســی کــرده 

و آن را بــا روغــن مناســب پــر کنیــد تــا روغــن بــه ســطح بیــن MAX و MIN برســد.

* پــس از روشــن کــردن موتــور خــودرو نبایــد هیچ یــک از عالمت هــای STOP و یــا چــراغ هشــدار روغــن روشــن 

. شد با

اخطار!

- عدم بررسی این بخش می تواند به موتور خودرو آسیب برساند.
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سیستم ترمز )روزانه بررسی شود(

پیش از شروع حرکت، کارکرد صحیح ترمز اصلی و ترمز پارک را بررسی کنید.

پــس از آنکــه موتــور خــودرو روشــن شــد، اگــر فشــار هــوای فشــرده در سیســتم بیشــتر از 0.55 بــار )Bar( باشــد 

و چــراغ هشــدار فشــار بــاد در نشــان دهنده هــا روشــن نباشــد و اخطــار صوتــی نیــز بــه صــدا در نیامــده باشــد، 

ترمــز پــارک آزاد شــده و خــودرو می توانــد حرکــت کنــد.

کنترل فشار هوای فشرده سیستم ترمز

* وقتی سوئیچ را باز می کنید، درجه نشان دهنده فشار هوای فشرده نباید در محدوده قرمز باشد.

* در صورت نیاز، موتور را روشن کنید تا مخزن هوای فشرده پر شوند.

سیستم فرمان )روزانه بررسی شود(

کنترل خالصی فرمان

* موتور خودرو را روشن کنید و در دور موتور آرام نگهدارید.

* فرمــان را 4 ســانتی متر بــه چــپ و راســت بچرخانیــد. چرخ هــا بایــد متناســب بــا حرکــت فرمــان، شــروع بــه 

حرکــت کننــد.

ــاس  ــروش پیلســان تم ــس از ف ــات پ ــز خدم ــا کارشناســان مراک ــش از حــد اســت، ب ــان بی ــر خالصــی فرم * اگ

ــد. بگیری
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سیستم تعلیق بادی )روزانه بررسی شود(

بررسی میزان شیب شاسی خودرو

* پــس از آنکــه بالن هــای سیســتم تعلیــق به طــور کامــل بــاد شــدند و در زمانــی کــه خــودرو روی ســطح صــاف 

قــرار دارد، شاســی نبایــد شــیب عرضــی داشــته باشــد.

ــزان  ــد می ــت، بای ــرار نگرف ــی ق ــورت افق ــودرو به ص ــی خ ــد و شاس ــاد نش ــتی ب ــا به درس ــی از بالن ه ــر یک * اگ

هــوای فشــرده بالــن دیگــر را هــم تــا حــد الزم کــم کنیــد تــا شاســی به صــورت کامــال افقــی قــرار گیــرد. پــس از 

آن به آرامــی رانندگــی کنیــد و در ســریع ترین زمــان بــه یکــی از مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه 

کنیــد.

بازدید سیستم تعلیق بادی )هفتگی بررسی شود(

پــس از روشــن کــردن موتــور خــودرو، تمــام بالن هــا را ازنظــر ســالمت ظاهــری، عــدم وجــود خوردگــی روی بالــن 

و اتصــاالت و هرگونــه آثــار فرســودگی بررســی کنیــد.
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اخطار!

ــرد  ــز شــده و کارک ــی در سیســتم ترم ــث یخ زدگ ــوا در زمســتان باع ــرد نامناســب خشــک کن ه - کارک

ــد. ــف می کن ــز را مختل ــتم ترم سیس

- در زمان کار کردن با سوپاپ تخلیه آب، مراقب چشم و دستان خود باشید.

موارد زیر باید به صورت ماهیانه و پس از روشن کردن موتور خودرو بررسی شود:

خشک کن هوا

ــازه بررســی در صــورت  خشــک کن هــوا را به صــورت ماهیانــه و بــرای کارکــرد صحیــح و نرمــال بررســی کنیــد. ب

تــردد در آب و هــوای ســرد و محیط هــای مرطــوب یــا شــرایط کاری ســخت خــودرو بایــد کوتاه تــر باشــد. بــرای 

ــد. ــاز کنی ــه خشــک کن را ب ــد از خشــک کن، ســوپاپ تخلی بازدی

زمانی که خشک کن را بازدید می کنید، باید فشار هوای سیستم در وضعیت عادی باشد.

حلقــه را بکشــید تــا آب و روغــن از سیســتم خــارج شــود. بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش اول ایــن دفترچــه 

مراجعــه کنیــد.



رانندگی با خودرو

بخش سوم
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2000 کیلومتر اول رانندگی با خودرو نو

* در این مدت با احتیاط و آرامش رانندگی کنید.

* در این مدت خودرو باید در جاده های مسطح و جاده هایی با شرایط آسفالت مناسب رانده شود.

* خودرو نو نباید با سرعت باال در حالیکه حداکثر میزان بار بر روی آن قرار دارد رانده شود.

* در این مدت همواره به نشان دهنده ها و هشدارهای خودرو توجه کنید.

ــه  ــر دمــا ب ــد. اگ ــه دمــای گیربکــس، محورهــا، توپــی چــرخ و دیســک های ترمــز توجــه کنی * در ایــن مــدت ب

شــکل غیــر معمولــی بــاال رفــت، بــه دنبــال دلیــل آن باشــید و مشــکل را بالفاصلــه رفــع کنیــد. در صــورت نیــاز بــا 

مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد.

رانندگی پس از 2000 کیلومتر اول

در ایــن مــدت ســرعت خــودرو بایــد به آرامــی افزایــش پیــدا کنــد. همچنیــن اگــر محورهــا یــا هــر یــک از اجــرای 

خــودرو را تعمیــر کــرده یــا تغییــر داده ایــد، بــرای افزایــش دوام آن قطعــه و افزایــش ایمنــی، بایــد در ایــن مــدت 

بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد.

اخطار!

- اگــر بــا خــودرو تــازه تحویــل گرفتــه شــده و یــا بــا خودرویــی رانندگــی می کنیــد کــه تایــر )هــای( 

ــا  ــره چرخ ه ــه، مه ــتورالعمل مربوط ــق دس ــی، مطاب ــر رانندگ ــس از 50 کیلومت ــده اند، پ ــض ش آن تعوی

را ســفت کنیــد.

ــی در جــای خــود  ــا مهره هــا به خوب ــه ســفت شــود ت ــد به صــورت روزان ــدا، مهــره چرخ هــا بای - در ابت

محکــم شــوند.
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استفاده اقتصادی از خودرو

بهینه کردن شرایط کارکرد خودرو

ــروش  ــس از ف ــات پ ــن خــودرو را در شــبکه نمایندگی هــای خدم ــرات و ســرویس های دوره ای ای ــواره تعمی * هم

ــبی  ــوخت مناس ــرف س ــد مص ــداری، می توان ــب نگه ــرایط مناس ــا ش ــی ب ــط خودروی ــد. فق ــام دهی ــان انج پیلس

داشــته باشــد.

* تنظیــم درســت ارتفــاع بــار و بادگیــر می توانــد مقاومــت هــوا را کاهــش دهــد. در زمــان حرکــت بــا بارهــای 

مرتفع،تــا حــد امــکان بــار را پایین تریــن وضعیــت قــرار دهیــد و بادگیــر را نیــز در پایین تریــن وضعیــت ممکــن 

ــار قــرار دهیــد. ایــن کار باعــث صرفه جویــی در مصــرف ســوخت می شــود. ــرای پوشــش ب ب

* فشــار بــاد تایرهــا را به درســتی تنظیــم کنیــد. هــر 1 بــار )Bar( کاهــش فشــار بــاد تایرهــا نســبت بــه شــرایط 

اســتاندارد، مصــرف ســوخت خــودرو را 5درصــد افزایــش می دهــد و همچنیــن باعــث کاهــش عمــر تایــر خــودرو 

خواهــد شــد.

رانندگی اقتصادی

ــب از  ــزان مناس ــوخت )EDC( می ــش س ــرل پاش ــتم کنت ــد، سیس ــن می کنی ــودرو را روش ــور خ ــه موت ــی ک * زمان

ســوخت را بــا توجــه بــه دمــای موتــور و ســایر مــوارد بــه موتــور تزریــق خواهــد کــرد. در زمــان روشــن کــردن 

ــازی نیســت پــدال گاز را فشــار دهیــد. ــور خــودرو نی موت

* در شــرایط فشــار کــم بــر روی موتــور، دمــای موتــور به آرامــی افزایــش پیــدا می کنــد. هیــچ وقــت بــرای افزایــش 

دمــای موتــور، پــدال گاز را فشــار ندهیــد و دور موتــور را بــاال نبریــد. ایــن کار باعــث افزایــش مصــرف ســوخت، 

ــه  ــور در حالــت دور آرام ب ــور می شــود. اجــازه بدهیــد دمــای موت افزایــش آالیندگــی و کاهــش طــول عمــر موت

دمــای ایــده آل برســد.

ــرای گــرم شــدن کابیــن به جــای اســتفاده از بخــاری  * اگــر در هــوای ســرد موتــور خــودرو را روشــن کرده ایــد، ب

ــردن  ــرم ک ــرای گ ــرم شــود. ب ــور خــودرو به آرامــی گ ــا موت ــد ت ــد از بخــاری درجــا اســتفاده کنی خــودرو می توانی

کابیــن بــه موتــور فشــار نیاوریــد.

* در صورتیکه خودرو قرار است برای مدتی متوقف بماند، موتور را خاموش کنید.

* پیش از خاموش کردن موتور خودرو گاز ندهید. این کار تنها مصرف سوخت را افزایش می دهد.
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وضعیت رانندگی اقتصادی

* رانندگــی بــا ســرعت پاییــن و بــار ســنگین: توربوشــارژر ایــن خــودرو در بــازه 50 تــا 70درصــد حداکثــر دور کاری 

خــود، وضعیــت رانندگــی اقتصــادی را خواهــد داشــت و ایــن عــدد می توانــد در زمــان حرکــت بــا بــار ســنگین تــا 

80درصــد نیــز برســد. بــه همیــن دلیــل در زمــان حرکــت بــا بــار ســنگین پیشــنهاد می شــود دور موتــور را همــواره 

در محــدوده ســبز نشــان دهنــده دور موتــور خــودرو حفــظ کنیــد.

* در زمــان حرکــت در مســیرهای کوهســتانی، در زمــان ســبقت گرفتــن یــا ســایر مــوارد کــه حداکثــر تــوان موتــور 

مــورد نیــاز اســت، قــدرت و دور موتــور را بــا ســرعت خــودرو تنظیــم کنیــد.

ــواره در  ــد هم ــالش کنی ــر داشــته باشــید و ت ــور را در نظ ــی، نشــانگر دور موت ــان رانندگ ــکان در زم ــا حــد ام * ت

ــود. ــادی ش ــودرو اقتص ــوخت خ ــرف س ــا مص ــد ت ــده برانی ــان دهن ــبز نش ــدوده س مح

ــس  ــه گیربک ــز ب ــای مجه ــتی در خودروه ــت دس ــا در وضعی ــتی ی ــس دس ــه گیربک ــز ب ــای مجه * در خودروه

اتوماتیــک، پیــش از رســیدن بــه ســرباالیی دنــده را کاهــش دهیــد. بــا ایــن کار خــودرو در ســرباالیی از تــوان و 

ــرای طــی مســیر برخــوردار اســت. ــی ب ســرعت کاف

* هــر بــار تعویــض دنــده باعــث متوقــف شــدن انتقــال قــدرت و افزایــش مصــرف ســوخت می شــود و همچنیــن 

ــض  ــرای تعوی ــور ب ــب موت ــتاور مناس ــکان از گش ــد ام ــا ح ــد، ت ــش می ده ــس را افزای ــتهالک کالچ و گیربک اس

ــد. ــتفاده کنی ــا اس دنده ه

* تا حد امکان از تعویض دنده های غیر ضروری خودداری کنید.

* اگــر شــرایط جــاده و بــار خــودرو اجــازه می دهــد، در گیربکس هــای دســتی و در زمــان تعویــض دنــده، می توانیــد 

از دنده هــا عبــور کنیــد و دو یــا ســه دنــده باالتــر برویــد. در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک، سیســتم 

هوشــمند گیربکــس بــا توجــه بــه شــرایط به صــورت خــودکار ایــن تعویــض و عبــور از دنده هــا را انجــام می دهــد.
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* تــا حــد امــکان در زمــان شــروع حرکــت بــا دنــده باالتــر حرکــت کنیــد. به عنــوان مثــال در جــاده صــاف و بــا 

بــار، خــودرو می توانــد بــا دنــده 3 یــا 4 آغــاز بــه حرکــت کنــد.

ــار  ــرای تعویــض دنده هــا نیــازی نیســت دو ب ــه دنــده دســتی مجهــز بــه ســینکرونایزر، ب ــا جعب * در خــودروی ب

کالچ گرفتــه شــود و در فاصلــه بیــن تعویــض دنــده نیــازی بــه فشــردن پــدال گاز نیســت. ایــن کار باعــث تعویــض 

ــد. ــش می ده ــوخت را کاه ــرف س ــده و مص ــا ش ــریع تر دنده ه س

* تــا حــد امــکان از شــتاب گیری یــا توقف هــای ناگهانــی، تغییــر ســرعت های پــی در پــی و رانندگــی بــا ســرعت 

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــد. ایــن اقدامــات باعــث افزایــش مصــرف ســوخت می شــود. خــودرو را ب ــز کنی ــاال پرهی ب

ترافیــک برانیــد تــا مجبــور بــه تغییــر ســرعت ناگهانــی نشــوید.

ــش  ــر افزای ــالوه ب ــل ع ــا خــودرو مقاب ــه ب ــظ فاصل ــد. حف ــم کنی ــل را به درســتی تنظی ــا خــودرو مقاب ــه ب * فاصل

ــد. ــر ده ــی تغیی ــودرو را به آرام ــرعت خ ــه س ــد ک ــت می ده ــده فرص ــه رانن ــی، ب ایمن

ــاال، اینرســی  ــل وزن ب ــه دلی ــر ب ــا حــد امــکان از اینرســی خــودرو در حــال حرکــت اســتفاده. کشــنده و تریل * ت

حرکتــی زیــادی دارنــد کــه بــرای کاهــش مصــرف ســوخت می تــوان از آن اســتفاده کــرد. اگــر شــرایط ترافیــک 

اجــازه می دهــد و در مســیرهای صــاف، می توانیــد 800 متــر قبــل از خروجــی بزرگــراه، پــدال گاز را رهــا کنیــد تــا 

خــودرو بــا اینرســی خــود بــه جلــو بــرود و در نزدیکــی خروجــی از ترمزهــا اســتفاده کنیــد.

* تــا حــد امــکان ســرعت خــودرو را بــه شــکلی تنظیــم کنیــد کــه نیــاز بــه توقــف نداشــته باشــید. رانندگــی بــا 

ــف در ترافیک هــای روان دارد. ــه گاز دادن و توق ــری نســبت ب ســرعت پاییــن مصــرف ســوخت کمت

ــز  ــده، باعــث کاهــش مصــرف ســوخت خــودرو نی ــر افزایــش آســایش رانن ــرل عــالوه ب ــروز کنت * اســتفاده از ک

ــس در  ــد پ ــک را بررســی کن ــا ترافی ــاده ی ــد شــرایط ج ــرل نمی توان ــروز کنت ــر داشــته باشــید ک می شــود. در نظ

ــه شــرایط ترافیــک، جــاده و ســایر مــوارد دقــت کنیــد.  زمــان اســتفاده از کــروز کنتــرل ب
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بارگیری خودرو

در زمان بارگیری خودرو به موارد زیر توجه کنید:

* در زمان بارگیری کلیه نکات ایمنی مرتبط با حمل و نقل بار را مد نظر قرار دهید.

* در زمــان بارگیــری خــودرو، نــکات ایمنــی مربــوط بــه وزن بــار، مهــار بــار و نحــوه قــرار دادن بــار بــر روی تریلــر 

را مــد نظــر قــرار دهیــد.

الزامات اولیه در بارگیری و تخلیه بار

* در زمــان بارگیــری یــا تخلیــه بــار، وزن وارده بــه خــودرو نبایــد از وزن مجــاز هــر محــور و یــا وزن کلــی مجــاز 

خــودرو تجــاوز کنــد.

* بار را به خوبی مهار کنید تا مانع از حرکت و لیز خوردن آن در زمان حرکت خودرو شود.

* مرکــز ثقــل بــار بایــد در وســط خــودرو باشــد. بــار را بیــش از حــد بــه جلــو نبریــد چراکــه ایــن کار باعــث فشــار 

بــه محــور جلــوی خــودرو می شــود.

* اگــر بــار بــه ســمت محــور عقــب مــی رود، وزن بــر روی محــور جلــو نبایــد از حداقــل مقــدار مجــاز کمتــر باشــد. 

* در زمــان ترمــز کــردن، وزن بــر روی محــور جلــو منتقــل می شــود و بــه همیــن دلیــل وزن بــر روی محــور جلــو 

نبایــد بیــش از حــد مجــاز باشــد.

* در زمان بارگیری به سایز تایر، ظرفیت بار مجاز تایر و میزان فشار باد تایر دقت کنید.

نتیجهاشتباه در بارگیری

فشار نامتعارف به سیستم تعلیق و تایرها در یک سمتبارگیری در یک سمت تریلر بیشتر است.

در زمان پیچیدن خودرو، ریسک واژگونی دارد.بارگیری در یک سمت در حالیکه مرکز ثقل بار بسیار باال است.

در زمان ترمز کردن یا پیچیدن خودرو بار شروع به لرزش می کند. بار و بار به خوبی مهار نشده است یا به خوبی به تریلی متصل نشده است.
خودرو در معرض خطر قرار دارند.

بین بار و دیواره جلو یا عقب یا دیواره های جانبی تریلر فضای خالی 
وجود دارد.

در زمان ترمز کردن یا پیچیدن خودرو بار شروع به لرزش می کند. بار و 
خودرو در معرض خطر قرار دارند.
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استفاده از خودرو در زمستان

بــرای رانندگــی در زمســتان توصیــه می شــود از واکس هــای محافــظ رنــگ بــرای کابیــن، بدنــه و شاســی اســتفاده 

کنیــد. پــس از رانندگــی در جاده هــای یــخ زده، شاســی و بخش هــای زیــر و پاییــن کابیــن را بشــویید تــا باقــی 

مانــده نمک هــای جــاده از آن هــا پــاک شــود.

درجا کار کردن موتور در دمای زیر صفر

درجــا کار کــردن موتــور در دمــای زیــر صفــر، اســتهالک قطعــات آن را افزایــش می دهــد. بــه همیــن دلیــل توجــه 

کنیــد بــرای مــدت طوالنــی خــودرو را به صــورت روشــن متوقــف نکنیــد.

باک گازوییل

آب داخــل بــاک گازوییــل را پیــش از رســیدن فصــل زمســتان تخلیــه کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــتر بــه بخــش 

دوم ایــن دفترچــه مراجعــه کنیــد.

فیلتر گازوییل

پیش از آغاز زمستان، آب را از فیلتر اولیه گازوییل پاک کنید.

گرمکن سوخت

در دمــای پاییــن، گرمکــن خــودرو به صــورت خــودکار شــروع بــه کار خواهــد کــرد. مطمئــن شــوید ایــن سیســتم 

به درســتی کار می کنــد.
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سیستم خنک کننده خودرو

سطح مایع خنک کننده و میزان ضد یخ را کنترل کنید.

مایع شیشه شور

از مایع شیشه شور با ضد یخ استفاده کنید.

باتری

باتــری را پیــش از آغــاز زمســتان به طــور کامــل شــارژ کنیــد. در طــول زمســتان میــزان شــارژ باتــری همــواره بایــد 

بــاالی 90درصــد باشــد تــا بــا اطمینــان بتوانیــد خــودرو را روشــن کنیــد.

چراغ های جلو

وضعیت تنظیم چراغ ها را بررسی کنید و در صورت نیاز چراغ ها را تنظیم کنید. 

زنجیر چرخ

ــر روی چرخ هــای محــور محــرک الزامــی  ــرف، نصــب زنجیــر چــرخ ب در زمــان تــردد در مســیرهای پوشــیده از ب

اســت. زنجیــر چــرخ را خیلــی محکــم نبندیــد و مطمئــن شــوید کمــی جــای بــازی دارد.

اخطار!

- در زمان نصب زنجیر چرخ مطمئن شوید فاصله مناسب بین چرخ و گلگیر وجود دارد.

- در صــورت نصــب زنجیــر چــرخ بــر روی خودروهــای مجهــز بــه تعلیــق بــادی، در زمــان رانندگــی هیــچ 

وقــت تعلیــق را در وضعیــت ارتفــاع پاییــن تنظیــم نکنیــد.
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روشن کردن خودرو

پیش از روشن کردن خودرو، مطمئن شوید کلید اصلی باتری ها متصل باشد.

برای جلوگیری از آسیب به باتری ها، از استارت زدن های پی درپی و بی دلیل خودداری کنید.

وصل کردن کلید اصلی باتری ها

کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت افقی قرار بگیرد.

قطع کردن کلید اصلی باتری ها

کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت عمودی قرار بگیرد.

اخطار!

ــزات برقــی خــودرو، کلیــد  ــر روی تجهی ــا در زمــان کار ب - در زمــان توقــف طوالنــی مــدت خــودرو و ی

ــد. ــع کنی ــا را قط ــی باتری ه اصل

- هیــچ وقــت در زمــان روشــن بــودن موتــور خــودرو، کلیــد اصلــی باتری هــا و یــا اتصــال ســرباتری ها 

ــرباتری ها  ــت اتصــال س ــچ وق ــودرو هی ــور خ ــودن موت ــان روشــن ب ــن در زم ــد. همچنی را قطــع نکنی

دســت کاری نکنیــد.

توجه!

ــن  ــای شاســی و همچنی ــار باتری هــا در انته ــه ADR در کن ــز ب ســوئیچ های قطع کــن خودروهــای مجه

در کابیــن خــودرو و کنــار زانــوی راســت راننــده اســت.

220
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با قرار دادن سوئیچ در وضعیت II، چراغ های زیر فعال می شوند:

چراغ هــای راهنمــا، چراغ هــای ترمــز، چــراغ دنــده عقــب، چــراغ مــه شــکن عقــب، چــراغ مــه شــکن جلــو، چــراغ 

اصلــی جلــو، چــراغ نــور بــاالی جلــو و .. و در همیــن زمــان در صــورت روشــن کــردن هــر یــک از ایــن چراغ هــا، 

در مجموعــه نشــان دهنــده نیــز، چــراغ مربوطــه روشــن خواهــد شــد.

همچنیــن در ایــن زمــان، صفحه نمایــش مجموعــه نشــان دهنــده نیــز روشــن خواهــد شــد و اطالعــات مربــوط 

ــه نمایــش می گــذارد.  ــه وضعیــت خــودرو ب ب

همچنیــن در صورتیکــه سیســتم، وجــود نقضــی در خــودرو را تشــخیص دهــد، در همیــن زمــان بــه راننــده اطــالع 

داده و چــراغ مربــوط بــه آن در مجموعــه نشــان دهنده هــا روشــن می شــود و اطالعــات مربــوط بــه آن در نشــان 

دهنــده بــه نمایــش درمی آیــد.

باز کردن قفل فرمان

* سوئیچ را وارد کنید.

* در حالیکــه ســوئیچ را بــه وضعیــت I می بــرد، فرمــان را اندکــی بــه چــپ و راســت بچرخانیــد تــا قفــل فرمــان 

آزاد شــود.

خطر!

ــان  ــد. در زم ــرار ندهی ــوش ق ــت خام ــودرو را در وضعی ــوئیچ خ ــی، س ــان رانندگ ــت در زم ــچ وق - هی

ــد. ــت II باش ــد در وضعی ــه بای ــودرو همیش ــوئیچ خ ــی س رانندگ

ــه  ــرده و ب ــد و ســوئیچ را خــارج ک ــوش کنی ــواره خــودرو را خام ــردن خــودرو، هم ــرک ک ــان ت - در زم

ــاه اســت. ــرک کــردن خــودرو کوت ــر مــدت ت ــی اگ ــد، حت همــراه خــود ببری
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روشن کردن موتور

* در زمان روشن کردن موتور خودرو، حتما ترمز پارک فعال باشد.

* همچنیــن در زمــان روشــن کــردن موتــور خــودرو، گیربکــس را در وضعیــت خــالص )وضعیــت N( قــرار دهیــد. 

در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی، اگــر گیربکــس در وضعیــت خــالص نباشــد، موتــور روشــن نخواهــد 

شــد مگــر آنکــه پــدال کالچ را بفشــارید.

* سوئیچ را به وضعی III ببرید تا موتور خودرو روشن شود.

* به محــض روشــن شــدن موتــور خــودرو ســوئیچ را رهــا کنیــد تــا بــه وضعیــت II بازگــردد. هیــچ وقــت بیــش 

از 15 ثانیــه اســتارت نزنیــد.

ــد و چراغ هــای  ــور خــودرو، سیســتم به طــور خــودکار تمــام بخش هــا را چــک می کن ــردن موت پــس از روشــن ک

هشــدار به ســرعت خامــوش خواهنــد شــد. تنهــا زمانــی می توانیــد رانندگــی را آغــاز کنیــد کــه تمــام چراغ هــای 

هشــدار و به ویــژه چــراغ STOP خامــوش شــده باشــد.

اگر موتور خودرو روشن نشد

* سوئیچ را به وضعیت اولیه برگردانید.

* به مدت حدود 30 ثانیه صبر کنید تا باتری خودرو به وضعیت پایداری برسد.

* فرآیند استارت زدن موتور را بار دیگر تکرار کنید.

اخطار!

ــش را  ــا و صفحه نمای ــان دهنده ه ــه نش ــه مجموع ــودرو، بالفاصل ــور خ ــدن موت ــن ش ــس از روش - پ

ــار از آن آگاه شــوید. ــا در صــورت وجــود اخط ــد ت بررســی کنی

- اگــر پــس از روشــن کــردن موتــور خــودرو، اخطــار مربــوط بــه فشــار روغــن در صفحه نمایــش دیــده 

ــور خــودرو را خامــوش  ــه موت شــد و چــراغ هشــدار روغــن در نشــان دهنده هــا روشــن شــد، بالفاصل

کنیــد. در ایــن شــرایط تنهــا پــس از رفــع مشــکل و خامــوش شــدن اخطارهــا می تــوان رانندگــی کــرد.
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خاموش کردن موتور

* گیربکس را در وضعیت خالص قرار دهید.

* ترمز پارک را فعال کنید.

* ســوئیچ را بچرخانیــد تــا در وضعیــت خامــوش قــرار بگیــرد. در ایــن شــرایط موتــور خــودرو خامــوش خواهــد 

شــد.

* در صورتیکه قصد توقف کامل دارید، کلید اصلی باتری را قطع کنید.

قفل کردن فرمان

* سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار دهید و خارج کنید.

ــا راســت بچرخانیــد تــا صــدای قفــل شــدن فرمــان را بشــنوید. در ایــن حالــت  * فرمــان را اندکــی بــه چــپ ی

فرمــان دیگــر حرکــت نخواهــد کــرد.

اخطار!

ــن  ــت. در ای ــد رف ــاال خواه ــده ب ــک کنن ــع خن ــای مای ــد، دم ــار باش ــت فش ــودرو تح ــور خ ــر موت - اگ

شــرایط هیــچ وقــت بالفاصلــه موتــور خــودرو را خامــوش نکنیــد. در زمــان بــاال بــودن دمــای خــودرو، 

ــا دمــای موتــور پاییــن بیایــد و پــس از  ــا 5 دقیقــه موتــور را در دور آرام روشــن بگذاریــد ت بیــن 3 ت

آن موتــور را خامــوش کنیــد. در صورتیکــه موتــور را بــا دمــای بــاال خامــوش کنیــد بــه موتــور آســیب 

خواهــد رســید.

- هیــچ وقــت زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت ســوئیچ را خــارج نکــرده و فرمــان را قفــل 

نکنیــد.



مجتمع صنعتی پیلسانکارکرد سیستم کالچ | 224

کالچ

* برای تعویض دنده، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

* پــس از روشــن کــردن موتــور خــودرو، دور موتــور در پایین تریــن وضعیــت اســت و خــودرو نمی توانــد به خوبــی 

حرکــت کنــد. پیــش از آغــاز حرکــت، اندکــی دور موتــور را افزایــش دهیــد و بعــد دنــده را درگیــر کنیــد.

* در زمــان آغــاز حرکــت، ســعی کنیــد در ســریع ترین زمــان ممکــن پــدال کالچ را رهــا کنیــد و از نیــم کالچ کــردن 

بــرای مــدت طوالنــی خــودداری کنیــد.

ــا  ــد و ی ــته باش ــرار داش ــد ق ــیب تن ــا ش ــرباالیی ب ــیر س ــودرو در مس ــا خ ــد و ی ــنگین باش ــودرو س ــار خ ــر ب * اگ

چســبندگی مســیر پاییــن باشــد، گاهــی الزم اســت خــودرو بــه دفعــات آغــاز بــه حرکــت کنــد تــا بتوانــد بــه مســیر 

ادامــه دهــد. در ایــن شــرایط، اگــر در طــی یــک دقیقــه، بــرای مــدت 10 ثانیــه در وضعیــت نیــم کالچ بودیــد، بــرای 

جلوگیــری از آســیب بــه مجموعــه کالچ بایــد حرکــت را بــه مــدت 5 دقیقــه متوقــف کنیــد. در ایــن مــدت موتــور 

خــودرو نبایــد خامــوش باشــد.

ــت  ــاز حرک ــس از آغ ــا پ ــد و ی ــس کردی ــودرو ح ــک را در خ ــوختن دیس ــوی س ــت، ب ــاز حرک ــان آغ ــر در زم * اگ

چســبندگی کالچ کاهــش پیــدا کــرد، بــه مــدت 15 دقیقــه از کالچ اســتفاده نکنیــد. در ایــن مــدت نبایــد موتــور 

خــودرو خامــوش شــود.

اخطار!

اگــر بــار خــودرو ســنگین اســت و یــا خــودرو در ســرباالیی بــا شــیب زیــاد قــرار دارد و یــا زمیــن لغزنــده 

اســت، بــرای جلوگیــری از آســیب بــه کالچ، بــا دنــده 1 حرکــت را آغــاز کنیــد.
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ZF گیربکس

گیربکس ZF دستی

ــراه  ــه هم ــی ب ــیر اصل ــه در 4 مس ــت ک ــرعته اس ــوع ZF-Ecosplit و 16 س ــودرو از ن ــن خ ــتی ای ــس دس گیربک

ــده ــه ش ــده تعبی ــم دن ــنگین و نی ــبک و س ــای س دنده ه

چهار مسیر اصلی گیربکس

- دنده های سینکرونیزه شامل مجموعه دنده عقب 

- کلید تعویض دنده

- دنده مارپیچ دوبل و تک 

- سوئیچ تغییر وضعیت

دنده سبک و سنگین پشت گیربکس

- تعویض دنده با کمک سینکرونایزر 

- نیروی کمکی پنوماتیک در زمان تعویض دنده بین مجموعه دنده های سنگین و سبک

 

نیم دنده در جلوی گیربکس

- سوئیچ سینکرونایزر

- تعویض نیم دنده به صورت پنوماتیک و از طریق کلیدی بر روی دسته دنده انجام خواهد شد.
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وضعیت دنده ها

: موقعیت تعویض بین مجموعه دنده های سنگین و سبک

R: دنده عقب

1 تا 4: دنده های سبک

5 تا 8: دنده های سنگین

N: موقعیت خالص
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سیستم تعویض دنده

تعویض دنده های سبک و سنگین

گیربکــس 5 مســیر )شــامل دنــده عقــب( را بــرای تعویــض دنــده در اختیــار راننــده قــرار می دهــد. دو وضعیــت 

ــرار دارد. ــای 5 و 6 ق ــن دنده ه ــای 3 و 4 و بی ــن دنده ه ــالص )N( بی خ

ــورت  ــس به ص ــوید، گیربک ــا ش ــبک جابج ــای س ــه دنده ه ــه مجموع ــنگین ب ــای س ــه دنده ه ــی از مجموع وقت

ــه دنده هــای ســبک  ــرای تغییــر از مجموع ــت ب ــن وضعی ــت را تغییــر می دهــد. ای ــک، وضعی خــودکار و پنوماتی

بــه ســنگین نیــز وجــود دارد.

سیســتم کنتــرل تغییــر دنده هــای ســبک و ســنگین از یــک مــاژول تغییــر دنــده )1( و ســیلندر بــاد دوطرفــه )2( 

درون گیربکــس تشــکیل شــده اســت.
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نیم دنده

تغییــر نیــم دنــده بیــن وضعیــت دنده هــای ســبک و ســنگین از طریــق یــک کلیــد بــر روی دســته دنــده انجــام 

می شــود. پــس از تغییــر نیــم دنــده بیــن دنــده ســبک و دنــده ســنگین از طریــق ایــن کلیــد، راننــده بایــد پــدال 

کالچ را فشــار دهــد تــا نیــم دنــده تعویــض شــود.

توجه!

 - تغییر نیم دنده تنها پس از فشردن پدال کالچ اتفاق می افتد.

- وضعیــت نیــم دنــده ســبک یــا ســنگین را بــر اســاس شــرایط ترافیــک و وضعیــت حرکــت خــودرو 

تنظیــم کنیــد.
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روشن کردن موتور و آغاز حرکت خودرو

* ترمز پارک را فعال کنید. با این کار مانع از حرکت ناخواسته خودرو می شوید.

* گیربکس را در وضعت خالص قرار دهید.

* موتور را روشن کنید.

* دنــده را درگیــر کنیــد )بــرای جلوگیــری از آســیب بــه کالچ، بــا توجــه بــه شــرایط مســیر، شــروع حرکــت بــا دنــده 

1 پیشــنهاد می شــود(

* ترمز پارک را غیرفعال کرده و کالچ را به آرامی رها کنید. خودرو آغاز به حرکت خواهد کرد.

استفاده از کالچ

* هر بار که از پدال کالچ استفاده می کنید، پدال کالچ باید تا انتها فشرده شود.

توجه!

ــل  ــور کام ــود برســد و کالچ به ط ــای مســیر خ ــه انته ــدال کالچ ب ــه پ ــش از آنک ــا، پی ــض دنده ه تعوی

خــالص شــود، باعــث ســایش و آســیب شــدید ســینکرونایزر گیربکــس خواهــد شــد.
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تعویض دنده

گیربکس ZF Ecosplit مورد استفاده در این خودرو از نوع تمام سینکرونیزه است.

* ایــن گیربکــس بــرای ســبک کــردن دنــده، احتیــاج بــه دو کالچ )گرفتــن کالچ و خــالص کــردن دنــده و بــار دیگــر 

گرفتــن کالچ و درگیــر کــردن دنــده ســبک تر( نــدارد.

* ایــن گیربکــس بــرای ســنگین کــردن دنــده احتیــاج بــه دو کالچ و افزایــش دور موتــور )گرفتــن کالچ و خــالص 

کــردن دنــده، فشــردن پــدال گاز و بــار دیگــر گرفتــن کالچ و درگیــر کــردن دنــده ســنگین تر( نــدارد.

نمودار موقعیت های دنده

گیربکــس ZF ایــن خــودرو دو وضعیــت خــالص )N(، یکــی در مجموعــه دنده هــای ســنگین و دیگــری در مجموعــه 

ــای 7 و 8  ــه دنده ه ــن ب ــا رفت ــای 1 و 2 و ی ــه دنده ه ــن ب ــرای رفت ــب ب ــن ترتی ــه ای ــبک دارد. ب ــای س دنده ه

ــد. همچنیــن  ــه کنی ــر غلب ــروی فن ــه نی ــا ب ــد ت ــده را کمــی فشــار دهی ــد دســته دن ــده عقــب، بای و همچنیــن دن

ــه  ــت خــالص )N( در هــر مجموع ــه وضعی ــد، به طــور خــودکار ب ــا کنی ــده را در مســیر وســط ره ــر دســته دن اگ

بازمی گــردد.

ــدا  ــر ج ــر از یکدیگ ــر قوی ت ــزم فن ــک مکانی ــا ی ــبک، ب ــای س ــه دنده ه ــنگین و مجموع ــای س ــه دنده ه مجموع

می شــوند.

همچنیــن دنــده عقــب بــه مکانیزمــی مجهــز اســت کــه مانــع از درگیــر کــردن آن به صــورت اتفاقــی می شــود و 

بــرای رفتــن بــه دنــده عقــب بایــد فشــار بیشــتری بــه دســته دنــده بیاوریــد.

نیروی فنر هر دنده متفاوت است تا در زمان تعویض دنده، آسان تر بتوانید دنده ها را پیدا کنید.
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اخطار!

- بــرای محافظــت از ســینکرونایزر گیربکــس، قبــل از تعویــض دنــده، کالچ بایــد کامــال آزاد باشــد و پــدال 

کالچ تــا انتها فشــرده شــده باشــد.

ــا  ــش ی ــده کاه ــش از دو دن ــت بی ــچ وق ــا، هی ــردن دنده ه ــنگین ک ــا س ــردن ی ــبک ک ــان س - در زم

ــه  ــیب ب ــث آس ــن کار باع ــه ای ــنگین(، چراک ــه 6 س ــنگین ب ــال از 4 س ــوان مث ــد )به عن ــش ندهی افزای

ــس می شــود. ــینکرونایزر گیربک س

ــر  ــان کاهــش ســرعت و ب ــط در زم ــا فق ــور و گیربکــس، دنده ه ــه موت ــری از آســیب ب ــرای جلوگی - ب

ــده بایــد ســنگین شــوند. ــرای هــر دن اســاس دور موتــور مناســب و مجــاز ب

ــام  ــده( را انج ــم دن ــض نی ــی تعوی ــده )حت ــض دن ــه تعوی ــچ وج ــتفاده از PTO به هی ــان اس - در زم

ــم  ــرای تنظی ــر الزم اســت ب ــه ســینکرونایزر می شــود. اگ ــن کار باعــث ســایش و آســیب ب ــد. ای ندهی

ــه گیربکــس  ــا ب ــد ت ــال کنی ــا PTO را غیرفع ــش از آن حتم ــد، پی ــده کنی ــض دن ســرعت خــودرو تعوی

آســیب نرســد.

- تعویــض دنده هــا را بــا نیــروی کــم و به ســرعت انجــام دهیــد و به هیــچ عنــوان )به ویــژه در هــوای 

ســرد( بــرای جــا زدن دنده هــا از نیــروی زیــاد اســتفاده نکنیــد. پیشــنهاد می شــود دســته دنــده را بــا 

کــف دســت تعویــض کنیــد تــا از اعمــال نیــروی بیــش از حــد جلوگیــری شــود.

- در زمــان تعویــض دنــده، دســته دنــده را به طــور کامــل در مســیر هــر دنــده تــا انتهــا حرکــت دهیــد 

تــا زمانــی کــه ســینکرونایزر بتوانــد دور دنده هــا را هماهنــگ کنــد.
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تغییر بین دنده های سنگین و سبک

ــیر  ــن مس ــه بی ــبک )فاصل ــای س ــه دنده ه ــه مجموع ــنگین ب ــای س ــه دنده ه ــن مجموع ــض بی ــان تعوی در زم

ــا  ــا ب ــد ت ــه بزنی ــده ضرب ــه ســر دن ــف دســت ب ــا ک ــا مســیر دنده هــای 5 و 6(، الزم اســت ب دنده هــای 3 و 4 ب

ــه  ــان مجموع ــرای تعویــض می ــه دنده هــای ســنگین و ســبک جابجــا شــود. ب ــن مجموع ــک، بی ــروی پنوماتی نی

ــام داد. ــن کار را انج ــد همی ــز بای ــنگین نی ــای س ــه دنده ه ــه مجموع ــبک ب ــای س دنده ه

توجه!

در ابتــدای حرکــت در هــوای ســرد، نیــروی الزم بــرای تغییــر بیــن دو مجموعــه بیشــتر خواهــد بــود؛ در 

ایــن شــرایط و در زمــان ســنگین کــردن دنــده از مجموعــه ســبک )مســیر دنــده 5 و 6 ( بــه مجموعــه 

دنده هــای ســنگین )مســیر دنــده 3 و 4(، پیشــنهاد می شــود به ســرعت وارد دنده هــای ســنگین 

نشــوید، بلکــه اندکــی ســرعت خــودرو را کاهــش دهیــد و پــس از آن دنــده را ســنگین کنیــد.

اخطار!

- وقتــی ســرعت خــودرو بیشــتر از 28 کیلومتــر در ســاعت اســت، تغییــر نیــم دنــده ســبک بــه ســنگین 

اکیــدا ممنــوع اســت. تغییــر دنــده در ایــن شــرایط باعــث ســایش و آســیب بــه ســینکرونایزر دنده هــای 

ــود. ــک می ش کم

- در زمــان رانندگــی، وضعیــت دنــده ســبک و ســنگین بایــد پیــش از تعویــض دنــده انتخــاب شــود 

ــی  ــد و در زمان ــاد کن ــالل ایج ــا اخت ــض دنده ه ــت در تعوی ــن اس ــورت ممک ــن ص ــر ای ــه در غی چراک

ــه  ــث ســایش و آســیب ب ــن اســت باع ــاق ممک ــن اتف ــد، ای ــض می کنی ــده را به ســرعت تعوی ــه دن ک

ســینکرونایزر شــود.
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دنده عقب

* زمانی که دنده عقب را درگیر می کنید، پدال کالچ باید کامال فشرده شده باشد.

* پدال کالچ باید در دور آرام موتور رها شود.

* دنــده عقــب فقــط بایــد زمانــی درگیــر شــود کــه خــودرو متوقــف شــده و گیربکــس نیــز چرخــش نــدارد چراکــه 

در غیــر ایــن صــورت عــالوه بــر آســیب شــدید بــه گیربکــس، ریســک ســایش یــا شکســتگی دنــده ) هــا( وجــود.

* اگر الزم است برای توقف چرخش گیربکس، قبل از درگیر کردن دنده عقب چند لحظه صبر کنید.

* کالچ را به آرامی رها کنید.

اخطار!

دنده عقب فقط زمانی باید درگیر شود که خودرو به طور کامل توقف کرده است.
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PTO متصل کردن / آزاد کردن

* برای اتصال یا جدا کردن PTO، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

* کالچ تنها زمانی باید آزاد یا درگیر شود که دور موتور در پایین ترین حد )دور آرام( قرار دارد.

* PTO را تنها زمانی می توانید فعال کنید که شفت خروجی گیربکس ساکن و بدون چرخش باشد.

قفل داخلی تعویض دنده

در شرایط زیر، استفاده از قفل داخلی تعویض دنده که به صورت آپشنال نصب می شود الزم است:

* اگر PTO فعال است خودرو نباید در حال حرکت باشد.

* در زمان رانندگی استفاده از PTO ممنوع است.

توجه!

- مــدت زمــان الزم بــرای متوقــف شــدن شــفت خروجــی گیربکــس ممکــن اســت بــا توجــه بــه شــرایط 

کاری موتــور متفــاوت باشــد. ایــن مــدت زمــان را می تــوان بــا اســتفاده کوتــاه مــدت از ســینکرونایزر 

و دنــده 1 کاهــش داد.

- شــنیدن صــدای ناخوشــایند درگیــر شــدن دنده هــا بــه معنــای آســیب بــه مجموعــه PTO اســت و 

بایــد از آن اجتنــاب کــرد. در صورتیکــه در زمــان متصــل کــردن PTO چنیــن صدایــی را شــنیدید، اندکــی 

زمــان بدهیــد تــا شــفت خروجــی متوقــف شــود و یــا کنتــرل کنیــد کــه کالچ کامــال جــدا شــده باشــد.

- کالچ را به آرامی درگیر کنید تا سرعت چرخش به حد مناسب برسد.

اخطار!

- به هیچ عنوان نباید زمانی که PTO متصل است تعویض دنده انجام شود.

- اگر قصد توقف طوالنی مدت دارید، PTO باید قطع شود.
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پارک کردن

* یکی از دنده های سنگین )دنده های 1 تا 4( را درگیر کنید.

- اگر خودرو در سرباالیی پارک شده است، باید از دنده های جلو استفاده کنید.

- اگر خودرو در سراشیبی پارک شده است باید از دنده عقب استفاده کنید.

* ترمز پارک را فعال کنید.

* اگــر خــودرو دارای بــار اســت، بــرای اطمینــان از توقــف ایمــن خــودرو از موانــع پشــت چرخ هــا )بــرای ســرباالیی( 

و موانــع جلــوی چرخ هــا )بــرای سراشــیبی( اســتفاده کنیــد.

شروع حرکت در زمین های لغزنده

ــاالی  ــتاور ب ــر گش ــا )در اث ــوردن چرخ ه ــز خ ــری از لی ــرای جلوگی ــده و ب ــای لغزن ــت در زمین ه ــاز حرک ــرای آغ ب

موتــور(، تــا حــد امــکان و بســته بــه شــرایط جــاده و بــار، از دنده هــای ســبک تر بــه همــراه نیــم دنــده مناســب 

اســتفاده کنیــد.

اخطار!

ــای  ــد در دنده ه ــده بای ــای لغزن ــت در زمین ه ــاز حرک ــس، آغ ــه گیربک ــیب ب ــری از آس ــرای جلوگی - ب

ســبک اتفــاق بیافتــد.



ZF مجتمع صنعتی پیلسانگیربکس | 236

یدک  کشیدن خودرو

برای یدک  کشیدن این خودرو، باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

* پمپ فرمان اضطراری نصب شده باشد.

* دنده را در بخش خالص از مجموعه دنده های سبک قرار دهید.

* بیشترین مسافتی که می توان این خودرو را یدک  کشید، 100 کیلومتر است.

* حداکثــر ســرعت یــدک  کشــی عــالوه بــر شــرایط جــاده، بــر اســاس جــدول روبــرو قابــل محاســبه اســت در ایــن 

جــدول بــه ازای هــر ضریــب دیفرانســیل و هــر تایــر، حداکثــر ســرعت مطمئنــه عنــوان شــده اســت.

توجه!

- اگــر شــرایط بــاال بــرای یــدک  کشــیدن خــودرو وجــود نــدارد، بایــد فلنــج دیفرانســیل بــاز شــود تــا بــه 

گیربکــس و دیفرانســیل آســیبی وارد نشــود.

- در زمــان یدکــی کشــیدن، همــواره عــالوه بــر توجــه بــه حداکثــر ســرعت مجــاز بــر اســاس پارامترهــای 

فنــی، بــه قوانیــن و شــرایط جــاده و مــوارد ایمنــی نیــز توجــه کنیــد.
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وضعیت اضطراری

در صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی در تغییــر وضعیــت بیــن مجموعــه دنده هــای ســبک و ســنگین، ممکــن اســت 

یکــی از مــوارد زیــر اتفــاق افتــاده باشــد:

* مسیر هوای فشرده آسیب دیده و فشار هوای کافی برای تغییر وضعیت به گیربکس نمی رسد.

ــئله  ــن مس ــده اند. ای ــکل ش ــار مش ــنگین دچ ــا س ــبک ی ــای س ــر دنده ه ــیلندر )2( تغیی ــا س ــوپاپ )1( ی * س

ــد. ــتم باش ــه سیس ــل ورود آب ب ــه دلی ــد ب می توان

تقویت کننده )بوستر( تعویض دنده ها

ــد  ــان می توان ــده )بوســتر( تعویــض دنــده مشــکلی پیــش بیایــد، خــودرو همچن ــرای بخــش تقویــت کنن اگــر ب

ــد. ــروی بیشــتری داری ــال نی ــه اعم ــاز ب ــرای تعویــض دنده هــا نی ــا ب ــد و تنه به صــورت عــادی حرکــت کن

اخطار!

ــن  ــرعت پایی ــا 4( و س ــای 1 ت ــنگین )دنده ه ــای س ــا دنده ه ــا ب ــکل، تنه ــن مش ــروز ای ــورت ب - در ص

حرکــت کنیــد تــا خــودرو را بــه تعمیــرگاه مجــاز برســانید.

- اگــر ایــن وضعیــت در زمــان درگیــر بــودن مجموعــه دنده هــای ســبک روی داد و نتوانســتید 

ــانید. ــاز برس ــرگاه مج ــه تعمی ــش ب ــدک  ک ــا ی ــودرو را ب ــد، خ ــر کنی ــنگین را درگی ــای س دنده ه
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روغن گیربکس

* بــرای گیربکــس ایــن خــودرو، تنهــا از روغن هــای مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد. روغــن مــورد اســتفاده 

در گیربکــس ایــن خــودرو TE-ML01 و TE-ML02 مــورد تائیــد ZF اســت.

* اگــر خــودرو را به طــور معمــول در دمــای منفــی 20 درجــه ســانتی گراد یــا کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می دهیــد، 

همــواره کارآیــی روغــن مــورد اســتفاده در خــودرو را بــرای شــرایط دمایــی پاییــن )بــر اســاس جــداول مربوطــه( 

کنتــرل کنیــد و در صــورت نیــاز از روغــن مناســب اســتفاده کنیــد.

ــا  ــود ام ــنهاد می ش ــز پیش ــس نی ــه گیربک ــردن اولی ــرم ک ــرد، گ ــی س ــوای خیل ــت در ه ــروع حرک ــان ش * در زم

ــد. ــانتی گراد برس ــش از 110 س ــه بی ــد ب ــس نبای ــای گیربک ــید دم ــته باش ــه داش ــت توج درنهای

پارک کردن در هوای سرد

در زمــان توقــف و پــارک کــردن در محیطــی کــه دمــای آن پایین تــر از صفــر اســت، دنــده 1 را درگیــر کنیــد و یــا 

دســته دنــده را در وضعیــت خــالص در مجموعــه دنده هــای ســنگین قــرار دهیــد.
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بین منفی 20- تا 40- درجه سانتی گراد باالتر از 20- درجه سانتی گراددمای گیربکس 

روغن مناسب بر اساس توصیه سازنده روغن و اطالعات درج شده در ادامه این دفترچه انتخاب شود.روغن موتور مورد استفاده

تمامی عملکردهای گیربکس در حالت عادی خواهد بود و نیازی به آماده سازی برای حرکت
آماده سازی ویژه ای برای حرکت نیست.

- گرم شدن گیربکس با دور موتور 1500، حداقل 15 دقیقه زمان نیاز دارد.
- در این مدت گیربکس باید در وضعیت خالص باشد.

- همچنین می توان در این مدت گیربکس را با کمک هوای گرم، آماده کرد اما در نظر داشته 
باشید تحت هیچ شرایطی نباید در فرایند گرم کردن گیربکس، دمای داخلی آن به باالی 110 

درجه سانتی گراد برسد.
- در صورتیکه از هوای گرم، برای گرم کردن گیربکس استفاده می کنید مراقب باشید به هیچ 
عنوان به بخش های الکترونیکی گیربکس و یا بخش های دیگر آن گرمای زیادی وارد نشود.

باید گیربکس خودرو پیش از آغاز حرکت گرم شود.ممکن است تعویض دنده ها کمی طوالنی تر شود.محدودیت ها

آغاز حرکت خودرو در هوای سرد

* این جدول برای گیربکس ZF-Ecosplit تدوین شده است.

توجه!

- دمای داخلی گیربکس ممکن است با دمای محیط متفاوت باشد.
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ZF-TraXon گیربکس اتوماتیک

ــا  ــرعته ZF-TraXon ب ــک 12 س ــس اتوماتی ــه گیربک ــد ب ــن می توان ــودرو همچنی ــن خ ــده، ای ــی رانن ــرای راحت ب

ــد. ــز باش ــا مجه ــتی دنده ه ــض دس ــت تعوی قابلی

دسته دنده

: سبک کردن 2 دنده

: سبک کردن 1 دنده

: عملکرد جستجوی دنده مناسب 

: سنگین کردن 1 دنده

: سنگین کردن 2 دنده

: تغییر وضعیت بین کنترل دستی و کنترل اتوماتیک

RM: نیم کالچ در دنده عقب

R: دنده عقب

N: وضعیت خالص

D: دنده های جلو

DM: نیم کالچ در دنده های جلو
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صفحه نمایش

وضعیت گیربکس در بخش سمت راست صفحه نمایش مقابل راننده نشان داده می شود.

اطالعات این بخش می تواند شامل موارد زیر باشد:

A/M: وضعیت اتوماتیک / وضعیت دستی

N: دنده خالص

D/R: دنده های جلو / دنده عقب

DM/RM: وضعیت نیم کالچ در دنده های جلو / وضعیت نیم کالچ در دنده عقب

: سبک کردن دنده / سنگین کردن دنده  / 

اخطار!

- هیچ وقت در شرایطی که خودرو روشن است و دنده درگیر است، خودرو را ترک نکنید.

ــه دلیــل خالــی شــدن بــاک(، پمــپ هیدرولیــک  ــوان مثــال ب ــد )به عن - وقتــی موتــور خــودرو کار نکن

ــوند. ــر نمی ش ــز درگی ــا نی ــن دنده ه ــد و همچنی ــور از کار می افت ــز موت ــتم ترم ــان و سیس فرم

- هیــچ وقــت در لحظــه شــروع حرکــت و در حالیکــه پــدال گاز را فشــار داده ایــد، ترمــز پــارک را غیرفعــال 

نکنیــد چراکــه ایــن کار باعــث هرزگــردی چرخ هــا می شــود.
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روشن کردن موتور

* ترمز پارک را فعال کنید.

* وضعیت گیربکس را از طریق کلید چرخان )1(، در وضعیت خالص )N( قرار دهید.

* سوئیچ را در وضعیت ACC قرار دهید.

- در این حالت سیستم به طور خودکار وضعیت کارکرد گیربکس را بررسی می کند.

- زمانــی کــه بررســی وضعیــت گیربکــس بــه پایــان رســید، عالمــت N روی صفحه نمایــش ظاهــر خواهــد شــد. 

در ایــن شــرایط گیربکــس در وضعیــت خــالص قــرار دارد و آمــاده کار اســت.

* موتور را روشن کنید.

توجه!

زمانــی کــه موتــور خــودرو خامــوش اســت، امــکان تغییــر وضعیــت دنــده بــه D یــا R وجــود نــدارد. در 

ایــن شــرایط تنهــا می تــوان دنــده را در وضعیــت خــالص )N( قــرار داد.
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حرکت خودرو رو به جلو

* موتور را روشن کنید.

* کلید چرخان وضعیت دنده را از N به D تغییر دهید.

- وضعیــت دنــده بــر روی صفحه نمایــش مقابــل راننــده ظاهــر خواهــد شــد. در ایــن حالــت دنــده درگیــر شــده 

ولــی کالچ خــودرو درگیــر نیســت.

* ترمز پارک را آزاد کنید و پدال گاز را بفشارید.

- در این شرایط کالچ به آرامی درگیر می شود و خودرو شروع به حرکت می کند.

در طــی رانندگــی، وضعیــت دنــده و شــماره دنــده ای کــه درگیــر اســت، به صــورت عــدد در صفحه نمایــش مقابــل 

راننــده بــه نمایــش درمی آیــد.

اخطار!

- در آغــاز حرکــت ممکــن اســت بــدون فشــار دادن پــدال گاز نیــز چرخ هــا شــروع بــه چرخیــدن کننــد. 

ــرار  ــده را در وضعیــت D ق ــه شــروع حرکــت نداریــد و دن ــم ب ــا زمانــی کــه تصمی ــه همیــن دلیــل ت ب

ــد. ــا نکنی ــز را ره ــد، ترم نداده ای
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آغاز حرکت در سرباالیی

اخطار!

- ایــن خــودرو مجهــز بــه سیســتم کمکــی آغــاز حرکــت در ســرباالیی )HSA( اســت )بــرای اطالعــات 

بیشــتر بــه بخش هــای پیشــین ایــن دفترچــه مراجعــه کنیــد( امــا بــا ایــن حــال در شــیب بســیار زیــاد 

یــا زمانــی کــه وزن بــار خــودرو بیــش از حــد بــاال اســت، وقتــی خــودرو حرکــت در ســرباالیی را آغــاز 

ــی  ــا زمان ــارک تنه ــز پ ــد. ترم ــت کنن ــب حرک ــه ســمت عق ــی ب ــا اندک ــن اســت چرخ ه ــد، ممک می کن

بایــد رهــا شــود کــه دنــده درگیــر شــده و پــدال گاز فشــرده شــده اســت.

تنظیم دنده برای شروع حرکت

غیــر از تنظیمــات خــودکار دنده هــا توســط گیربکــس، راننــده نیــز می توانــد دنــده مناســب بــرای شــروع حرکــت 

را تنظیــم کنــد. بــرای تنظیــم دنــده:

* دســته دنــده را بــه ســمت جلــو فشــار دهیــد تــا دنــده ســبک شــود یــا بــه ســمت عقــب فشــار دهیــد تــا دنــده 

ــنگین شود س

*اطالعات دنده درگیر شده، در صفحه نمایش مقابل راننده به نمایش درمی آید.
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وضعیت نیم کالچ 

وضعیت نیم کالچ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرعت خودرو بسیار پایین است.

ــه پــدال گاز حســاس تر می شــود و تنظیمــات کالچ نســبت بــه حالــت  در وضعیــت نیــم کالچ ، واکنــش موتــور ب

ــد. ــر می کن ــادی تغیی ع

)R( یا دنده عقب )D( نیم کالچ در زمان حرکت خودرو در دنده های جلو 

ــم کالچ را  ــا نی ــت ب ــزوم حرک ــودرو، ل ــرعت خ ــدال گاز و س ــت پ ــاس وضعی ــر اس ــودکار و ب ــور خ ــتم به ط سیس

تشــخص می دهــد.

وضعیــت نیــم کالچ بســته بــه مــدل خــودرو و تنظیمــات گیربکــس ممکــن اســت بــر روی دو دنــده اول ســنگین 

جلــو و دو دنــده عقــب یــا بــر روی یــک دنــده اول ســنگین جلــو و یــک دنــده عقــب اعمــال شــود.

در سایر دنده ها )برای جلوگیری از آسیب به مجموعه کالچ( وضعیت نیم کالچ فعال نخواهد بود.

توضیحاتوضعیت کلید گردان

در این شرایط با توجه به وضعیت سرعت خودرو و پدال گاز، نیم کالچ می تواند اتفاق بیافتد و 

محدودیتی در وقوع آن نیست.

در این وضعیت اگر فشار بر کالچ افزایش پیدا کند، این مسئله از طریق یک اخطار در صفحه نمایش 

مقابل راننده به اطالع راننده می رسد.

اگر راننده به این اخطار توجه نکند، این فشار باعث آسیب شدید به مجموعه کالچ خواهد شد.
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تنظیم وضعیت نیم کالچ DM و RM از طریق کلید گردان

ــرای  ــده ب ــر روی کلیــد گــردان، از تصمیــم رانن ــد از طریــق وضعیت هــای DM و RM ب سیســتم همچنیــن می توان

نیــم کالچ آگاه شــود. وضعیــت نیــم کالچ بســته بــه مــدل خــودرو و تنظیمــات گیربکــس ممکــن اســت بــر روی دو 

دنــده اول ســنگین جلــو و دو دنــده عقــب یــا بــر روی یــک دنــده اول ســنگین جلــو و یــک دنــده عقــب اعمــال 

شــود. بــرای خــارج شــدن از ایــن تنظیمــات کافــی اســت کلیــد گــردان را از حالــت DM یــا RM خــارج کــرده و بــه 

یکــی از وضعیت هــای D یــا N یــا R برویــد.

توجه!

ــت  ــن وضعی ــم نشــده باشــد، ای ــم کالچ تنظی ــت نی ــردان، وضعی ــد گ ــق کلی ــه از طری - در شــرایطی ک

به صــورت خــودکار و بــر اســاس ســرعت خــودرو و فشــار بــر پــدال گاز فعــال می شــود. در ایــن شــرایط 

بــا فشــردن بیشــتر پــدال گاز، خــودرو از وضعیــت نیــم کالچ خــارج شــده و حرکــت طبیعــی خــودرو آغــاز 

ــد. ــدا می کن شــده / ادامــه پی

توضیحاتوضعیت کلید گردان

در این شرایط با توجه به وضعیت سرعت خودرو و پدال گاز، نیم کالچ می تواند اتفاق بیافتد و 

محدودیتی در وقوع آن نیست.

در این وضعیت اگر فشار بر کالچ افزایش پیدا کند، این مسئله از طریق یک اخطار در صفحه نمایش 

مقابل راننده به اطالع راننده می رسد.

اگر راننده به این اخطار توجه نکند، این فشار باعث آسیب شدید به مجموعه کالچ خواهد شد.
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حرکت در سرپایینی

برای این کار موتور خودرو حتما باید روشن باشد.

زمانــی کــه دنــده را انتخــاب کــرده و ترمــز پــارک را آزاد کنیــد و خــودرو شــروع بــه حرکــت کنــد، کالچ به صــورت 

خــودکار درگیــر می شــود. تــا زمانــی کــه دنــده انتخــاب شــده بــا ســرعت خــودرو )کــه مــد نظــر راننــده اســت( 

متناســب باشــد، نیــازی بــه فشــردن پــدال گاز نیســت و خــودرو بــه حرکــت خــود ادامــه می دهــد. 

در ایــن فراینــد اگــر جهــت چرخــش موتــور و جهــت حرکــت خــودرو متناســب نباشــد و راننــده پــدال گاز را فشــار 

ندهــد، خــودرو بســته بــه شــرایط ممکــن اســت پــدال کالچ را آزاد کنــد یــا به تنــاوب کالچ را درگیــر کــرده و آزاد 

کنــد. ایــن مســئله از طریــق صفحه نمایــش مجموعــه نشــان دهنده هــا بــه اطــالع راننــده خواهــد رســید. بــرای 

تغییــر ایــن وضعیــت کافــی اســت پــدال گاز را فشــار دهیــد تــا حرکــت خــودرو ادامــه پیــدا کنــد.

همــواره پیشــنهاد می شــود قبــل از رهــا کــردن پــدال ترمــز یــا آزاد کــردن ترمــز پــارک، وضعیــت دنــده را از حالــت 

خــالص خــارج کنیــد امــا اگــر خــودرو در وضعیــت خــالص قــرار داشــته باشــد و بــا آزاد کــردن ترمــز شــروع بــه 

حرکــت کنــد و پــس از آن وضعیــت را بــه D تغییــر بدهیــد، گیربکــس بــر اســاس ســرعت خــودرو، دنــده مناســب 

ــد. ــاب می کن را انتخ

اخطار!

ــز  ــرار داشــته باشــد، ترم ــر در زمــان حرکــت در سراشــیبی، گیربکــس در وضعیــت خــالص )N( ق - اگ

ــد. ــک کن ــودرو کم ــرعت خ ــش س ــه کاه ــد ب ــد و نمی توان ــور کار نمی کن موت

- هیــچ وقــت اجــازه ندهیــد خــودرو در مســیر شــیب، برخــالف جهــت دنــده انتخــاب شــده حرکــت 

ــه گیربکــس و کالچ آســیب می رســاند. ــن کار ب ــد. ای کن
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وضعیت اتوماتیک / وضعیت دستی گیربکس

در زمان رانندگی، می توان وضعیت گیربکس را از اتوماتیک به دستی یا بالعکس تغییر داد. 

تغییر وضعیت گیربکس از دستی به اتوماتیک

* دست دنده را به سمت چپ حرکت دهید.

تغییر وضعیت گیربکس از اتوماتیک به دستی

ــب  ــا عق ــبک تر( ی ــای س ــو )دنده ه ــمت جل ــه س ــا آن را ب ــد ی ــار دهی ــپ فش ــمت چ ــه س ــده را ب ــته دن * دس

)دنده هــای ســنگین تر( حرکــت دهیــد.

- در نظــر داشــته باشــید بســته بــه مــدل خــودرو و تنظیمــات گیربکــس، ممکــن اســت پــس از ایــن کار و بــرای 

ــه اتوماتیــک بازگــردد. توضیحــات بیشــتر ایــن  ــار دیگــر ب حفــظ گیربکــس از آســیب های احتمالــی، وضعیــت ب

وضعیــت، در ادامــه ایــن بخــش آمــده اســت.

تعویض دنده

تعویض دنده در وضعیت اتوماتیک

در وضعیت اتوماتیک، افزایش یا کاهش دنده ها به صورت کامال خودکار و هوشمند انجام می شود.

این تغییر دنده بر اساس پارامترهای زیر انجام می شود:

- میزان بار خودرو و مقاومت در مقابل نیروی موتور

- وضعیت پدال گاز و میزان فشردن پدال توسط راننده

- سرعت خودرو

- دور موتور 
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تعویض دنده در وضعیت دستی

* دســته دنــده را بــه ســمت بــاال )عالمت هــای + بــرای دنده هــای ســبک تر( یــا بــه ســمت پاییــن )عالمت هــای 

– بــرای دنده هــای ســنگین تر( حرکــت دهیــد.

اگر میزان حرکت سر دنده کم باشد، یک دنده افزایش / کاهش پیدا می کند.

اگر حرکت سر دنده بیشتر باشد دو دنده افزایش / کاهش پیدا می کند.

ــود.  ــارج می ش ــک خ ــت اتوماتی ــتم از حال ــد، سیس ــنگین می کنی ــا س ــبک ی ــق س ــن طری ــده را از ای ــی دن وقت

بــرای بازگشــت بــه وضعیــت اتوماتیــک، دســته دنــده را بــه ســمت چــپ حرکــت دهیــد تــا بــار دیگــر وضعیــت 

اتوماتیــک فعــال شــود.

راننــده هــر زمــان می توانــد بــا چرخانــدن کلیــد گــردان بــه وضعیــت خــالص )N(، گیربکــس را خــالص کنــد. در 

ایــن زمــان اگــر گیربکــس در حــال تعویــض دنــده باشــد ابتــدا دنــده تعویــض شــده و بعــد بــه وضعیــت خــالص 

ــا تغییــر  ــد، ب ــه خــالص )N( تغییــر دادی ــل در زمــان حرکــت وضعیــت گیربکــس را ب ــه هــر دلی ــر ب مــی رود. اگ

ــوند. ــر می ش ــر درگی ــار دیگ ــا ب ــه D، دنده ه ــت ب وضعی

ــور  ــتم به ط ــد. سیس ــر دهی ــدال گاز را تغیی ــت پ ــت وضعی ــاز نیس ــوان نی ــچ عن ــده به هی ــض دن ــان تعوی در زم

ــد. ــم می کن ــده تنظی ــض دن ــان تعوی ــور را در زم ــودکار دور موت خ

اگــر در زمــان تعویــض دســتی دنده هــا، دنــده انتخــاب شــده باعــث افزایــش بیــش از حــد دور موتــور خــودرو 

شــود )در حــدی کــه بــه موتــور آســیب برســد(، سیســتم به طــور خــودکار و بــرای جلوگیــری از آســیب بــه موتــور 

ــری را انتخــاب  ــده مناســب دیگ ــا دن ــد و ی ــری می کن ــده جلوگی ــض دن ــن تعوی ــدرت، از ای ــال ق و سیســتم انتق

خواهــد کــرد.

اخطار!

ــد، در کار گیربکــس  ــرار دهی ــت خــالص )N( ق ــت گیربکــس را در حال ــت، وضعی ــان حرک ــر در زم - اگ

ــد. ــل نمی کن ــزوز عم ــز اگ ــود و ترم ــاد می ش ــالل ایج اخت
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دنده عقب

تغییر به دنده عقب

* خودرو باید کامال متوقف باشد.

کلید گردان را بر روی R یا RM قرار دهید.

ــه نمایــش درمی آیــد. در ایــن  ــر روی صفحه نمایــش مجموعــه نشــان دهنده هــا ب ــا RM ب - در ایــن شــرایط R ی

حالــت کالچ هنــوز درگیــر نشــده اســت.

* پدال گاز را فشار دهید. با این کار کالچ درگیر می شود و خودرو به سمت عقب حرکت خواهد کرد.

تغییر جهت حرکت

* بــرای تغییــر جهــت کافــی اســت وقتــی خــودرو متــوف اســت، کلیــد گــردان را بــر روی D یــا DM قــرار دهیــد 

تــا خــودرو بــه ســمت جلــو حرکــت کنــد.

توجه!

- وقتی خودرو در حال حرکت است نمی توان دنده عقب را درگیر کرد.

- تغییــر وضعیــت از حرکــت رو بــه  جلــو بــه حرکــت رو بــه عقــب یــا برعکــس تنهــا زمانــی مجــاز اســت 

ــری از آســیب  ــرای جلوگی ــر ایــن صــورت، گیربکــس ب کــه خــودرو کامــال متوقــف شــده باشــد. در غی

بــه مجموعــه انتقــال قــدرت، بــه وضعیــت خــالص )N( مــی رود تــا زمانــی کــه خــودرو متوقــف شــود.
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ترمز موتور

توجه!

- در زمــان فعــال بــودن ترمــز موتــور، در فاصلــه زمانــی بیــن تعویــض دنده هــا )بــه دلیــل آزاد شــدن 

کالچ بــرای تعویــض دنــده(، بــرای لحظاتــی کوتــاه ترمــز موتــور قابلیــت کاهــش ســرعت خــودرو را از 

دســت می دهــد و در سراشــیبی شــدید ایــن وضعیــت ممکــن اســت باعــث افزایــش کمــی در ســرعت 

خــودرو شــود.

- در این شرایط و در صورت لزوم، سرعت خودرو را با ترمز اصلی کنترل کنید.

تعویض دنده دستی

ــرای مــدت کوتاهــی از کار می افتــد و پــس از تعویــض  ــه زمانــی بیــن تعویــض دنده هــا ب ترمــز موتــور در فاصل

دنــده بــار دیگــر فعــال خواهــد شــد.

وضعیت اتوماتیک

ــور  ــز موت ــت ترم ــن اس ــیبی( ممک ــژه در سراش ــا )به وی ــردن دنده ه ــنگین ک ــرای س ــودکار و ب ــور خ ــتم به ط سیس

را فعــال کنــد.

پارک کردن

* پــای خــود را از پــدال گاز برداریــد و از ترمــز اصلــی خــودرو بــرای کاهــش ســرعت اســتفاده کنیــد تــا خــودرو 

متوقــف شــود. در ایــن شــرایط کالچ به صــورت خــودکار آزاد می شــود تــا مانــع از خامــوش شــدن موتــور خــودرو 

شــود.

* اگر مدت زمان توقف خودرو طوالنی است، وضعیت خالص )N( را در گیربکس استفاده کنید.
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خاموش کردن خودرو / پارک کردن

* خودرو باید متوقف باشد.

* گیربکس را در وضعیت خالص )N( قرار دهید.

* موتور را خاموش کنید.

* در صــورت توقــف در ســطح شــیب دارد، از موانــع پشــت چرخ هــا )بــرای ســرباالیی( و موانــع جلــوی چرخ هــا 

)بــرای سراشــیبی( اســتفاده کنیــد.
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توجه!

ــه  ــس از آنک ــد، پ ــالص )N( نباش ــت خ ــور در وضعی ــدن موت ــوش ش ــان خام ــس در زم ــر گیربک - اگ

ــد  ــالص خواه ــت خ ــه وضعی ــودکار ب ــور خ ــد، به ط ــت off می چرخانی ــمت موقعی ــه س ــوئیچ را ب س

رفــت.

- روشن شدن موتور تابع دریافت سیگنال از سیستم CAN است. 

- همــواره زمانــی کــه خــودرو متوقــف اســت، پــای خــود را بــر روی پــدال ترمــز قــرار دهیــد یــا ترمــز 

پــارک را فعــال کنیــد.

ــا فشــردن  ــز روشــن باشــد، ب ــور خــودرو نی ــرار داشــته باشــد و موت ــر گیربکــس در وضعیــت D ق - اگ

ــه حرکــت خواهــد کــرد. پــدال گاز خــودرو شــروع ب

- وقتــی خــودرو را در حالیکــه موتــور آن روشــن اســت تــرک می کنیــد، حتمــا گیربکــس را در وضعیــت 

خــالص )N( قــرار داده و ترمــز پــارک را فعــال کنیــد.

- زمانــی کــه در یــک ســطح لغزنــده در حــال رانندگــی هســتید و چرخ هــا در حــال هرزگــردی هســتند، 

درگیــر کــردن ناگهانــی ترمــز پــارک ممکــن اســت باعــث خامــوش شــدن خــودرو شــود. در ایــن حالــت 

پمــپ هیدرولیــک فرمــان نیــز از کار خواهــد افتــاد.

اخطار!

ــت  ــچ وق ــی رود. هی ــالص م ــت خ ــه وضعی ــودرو ب ــور خ ــردن موت ــوش ک ــان خام ــس در زم - گیربک

ــز  ــواره از ترم ــد و هم ــرک نکنی ــرار دارد ت ــت D ق ــه در وضعی ــل اینک ــه دلی ــا ب ــوش را تنه خــودرو خام

ــد. ــتفاده کنی ــارک اس پ
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یدک  کشیدن خودرو

شرایط زیر باید برای یدک  کشیدن خودرو در حالیکه میل گاردان متصل است، وجود داشته باشد.

- در صورت امکان موتور خودرو روشن باشد.

- حتــی اگــر موتــور خــودرو روشــن نیســت، ســوئیچ خــودرو حتمــا بایــد بــاز باشــد چراکــه در غیــر ایــن صــورت، 

ــل می شــود. ــان خــودرو قف فرم

- هیــچ پیغــام خطایــی مرتبــط بــا گیربکــس نبایــد روی صفحه نمایــش مجموعــه نشــان دهنده هــا وجــود داشــته 

. شد با

- گیربکس خودرو در وضعیت خالص )N( باشد.

- حداکثر مسافت مجاز برای یدک  کشی 100 کیلومتر است.

ــر اســاس جــدول  ــر و ب ــه ضریــب دیفرانســیل عقــب و ســایز تای ــا توجــه ب ــد ب ــر ســرعت کشــیدن بای - حداکث

روبــرو تعییــن شــود. همچنیــن در ایــن زمینــه بــه قوانیــن رانندگــی، شــرایط جــاده و اصــول ایمنــی توجــه کنیــد.
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در موارد زیر، امکان یدک کشیدن خودرو در حالیکه میل گاردان متصل است، وجود ندارد.

* اگر هر یک از شرایط باال وجود نداشته باشد.

* اگــر پیغــام خطــای 250 بــر روی صفحــه ظاهــر شــده باشــد و یــا نتــوان مطمئــن بــود جعبــه دنــده در وضعیــت 

خــالص اســت.

ــت دنده هــا در آن وجــود  ــکان تغییــر وضعی ــه ام ــه گیربکــس خــودرو ک ــه آســیب ب * در صــورت وجــود هرگون

نداشــته باشــد.

در ایــن شــرایط بایــد از یــدک کــش مخصوصــی اســتفاده کــرد کــه بتوانــد محــور محــرک را از روی زمیــن بلنــد 

ــد  ــاز می توانی ــن در تمــاس نباشــند. در صــورت نی ــا زمی ــن یــدک کشــیدن، چرخ هــای محــرک ب ــا در حی ــد ت کن

میــل گاردان را بــاز کنیــد.

اخطار!

ــور  ــس و موت ــد، گیربک ــالص نباش ــت خ ــس در وضعی ــر گیربک ــودرو، اگ ــیدن خ ــدک  کش ــان ی - در زم

ــد. ــد دی ــیب خواه ــدت آس به ش

ــه  ــد. در صورتیک ــاال را بررســی کنی ــوان شــده در ب ــدک کشــیدن خــودرو، شــرایط عن ــه ی ــدام ب ــل از اق ــا قب حتم

شــرایط بــاال وجــود نداشــته باشــد، امــکان آســیب بــه سیســتم انتقــال قــدرت وجــود دارد و مســئولیت آن بــا 

ــده اســت. رانن

روشن کردن خودرو با هل دادن / کشیدن

هیــچ وقــت ســعی نکنیــد خــودرو را بــا هــل دادن یــا کشــیدن روشــن کنیــد. ایــن کار بــه موتــور و سیســتم انتقــال 

قــدرت آســیب خواهد رســاند.
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محافظت از کالچ

ــیب دیدگی  ــر آس ــود و کالچ در خط ــر کالچ وارد ش ــادی ب ــار زی ــه فش ــده، در صورتیک ــل رانن ــش مقاب صفحه نمای

باشــد، وقــوع ایــن اتفــاق را بــه راننــده اطــالع می دهــد. ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــه دلیــل تعویــض دنده هــای 

پیوســته و اســتفاده مکــرر از کالچ و یــا حرکــت طوالنــی مــدت بــه حالــت نیــم کالچ به ویــژه در دنده هــای ســبک 

ــرای متوقــف کــردن خــودرو در  ــا اســتفاده از تــوان موتــور و کالچ ب ــا دنده هــای ســبک و ی ــا آغــاز حرکــت ب و ی

مســیرهای ســرباالیی باشــد، در صــورت وقــوع ایــن وضعیــت:

* با فشردن اندک پدال گاز، سرعت خودرو را افزایش دهید تا وضعیت نیم کالچ به پایان برسد.

* خودرو را متوقف کنید.

* حرکــت را بــا دنــده ســنگین آغــاز کنیــد یــا وضعیــت نیــم کالچ را غیرفعــال کــرده و یــا نیــم کالچ را در دنده هــای 

ســنگین ادامــه بدهیــد.

ــوان  ــه )به عن ــک دقیق ــش از ی ــرای توقف هــای بی ــی کالچ، گیربکــس را ب ــرای محافظــت از بخش هــای مکانیک ب

ــود  ــادی خ ــت ع ــه وضعی ــرایط کالچ ب ــن ش ــد. در ای ــرار دهی ــالص )N( ق ــت خ ــک( در وضعی ــال در ترافی مث

بازمی گــردد و فشــار از روی مجموعــه کالچ برداشــته می شــود.

هرچنــد مجموعــه کالچ ایــن خــودرو به صــورت خــودکار و هوشــمند کنتــرل می شــود امــا عملکــرد راننــده تاثیــر 

زیــادی بــر طــول عمــر مجموعــه کالچ دارد.

ــنگین  ــای س ــت از دنده ه ــروع حرک ــکان در ش ــد ام ــا ح ــود ت ــنهاد می ش ــر کالچ پیش ــول عم ــش ط ــرای افزای ب

ــد. اســتفاده کنی

اخطار!

- اگــر راننــده بــه اخطــار مربــوط بــه کالچ بی توجهــی کنــد، عــالوه بــر آســیب بــه مجموعــه کالچ، ممکــن 

اســت موتــور خــودرو نیــز خامــوش شــود کــه ایــن اتفــاق در مســیرهای شــیب دارد بســیار خطرنــاک 

. ست ا
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محافظت از موتور خودرو در مقابل افزایش بیش از حد دور موتور

وضعیت های کاری: تعویض دستی

* دور موتــور در ایــن شــرایط بــا تعویــض دنــده نبایــد از محــدوده مجــاز فراتــر بــرود چراکــه در غیــر ایــن صــورت 

بــه موتــور آســیب وارد خواهــد شــد.

در وضعیــت تعویــض دنــده دســتی، در صورتیکــه خــودرو در سراشــیبی باشــد، گیربکــس به صــورت خــودکار بــا 

افزایــش دور موتــور دنــده را ســبک نخواهــد کــرد.

وضعیت های کاری: تعویض اتوماتیک

ــی  ــا زمان ــاال، گیربکــس تنه ــور ب ــل دور موت ــور خــودرو و سیســتم انتقــال قــدرت در مقاب ــرای محافظــت از موت ب

اجــازه تعویــض دنــده را بــه راننــده می دهــد کــه دور موتــور در دنــده انتخــاب شــده در محــدوده مجــاز باشــد.

اخطار!

- ســرعت خــودرو و دور موتــور در زمــان حرکــت در سراشــیبی افزایــش خواهــد یافــت. بــرای جلوگیــری 

از آســیب بــه موتــور خــودرو، در صــورت افزایــش بیــش از حــد دور موتــور و نزدیــک شــدن بــه منطقــه 

قرمــز دور موتــور، گیربکــس به صــورت خــودکار دنــده را ســبک می کنــد.
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PTO استفاده از

PTO استفاده ثابت / در حال حرکت از

ــل  ــتفاده از PTO قاب ــت اس ــا در حال ــی از دنده ه ــط بعض ــودرو، فق ــدل خ ــس و م ــات گیربک ــه تنظیم ــته ب بس

ــود. ــد ب ــتفاده خواه اس

در زمان استفاده از PTO، تعویض دنده زمانی که خودرو در حال حرکت باشد مجاز نیست.

* PTO را روشن کنید و دنده را متصل کنید.

- در این وضعیت پیغامی مبنی بر فعال بودن PTO بر روی صفحه نمایش مقابل راننده ظاهر می شود.

استفاده از PTO در وضعیت توقف

در ایــن حالــت گیربکــس بایــد در وضعیــت خــالص )N( باشــد و تغییــر وضعیــت دنــده در ایــن حالــت ممکــن 

نیســت.

اخطار!

- در زمان استفاده از PTO در خودرو متوقف، ترمز پارک باید فعال باشد.
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پالک اطالعات 

ZF TraXon پالک اطالعات گیربکس

ــگاه  ــس ن ــه گیربک ــی ب ــفت خروج ــمت ش ــه از س ــی ک ــس )زمان ــپ گیربک ــمت چ ــات )12( در س ــالک اطالع پ

می کنیــد( قــرار دارد.

این پالک اصلی ترین اطالعات در مورد گیربکس را به نمایش می گذارد.

اطالعات را می توان بر روی پالک گیربکس دید:

)1( سری و تیپ گیربکس

)2( شماره فنی قطعه

)3( شماره سریال

)4( بارکد

)5( شماره سریال سفارش

)6( ضریب خروجی گیربکس

)7( ضریب سرعت

PTO 8( مدل(

PTO 9( ضریب(

)10( مدل روغن گیربکس

بــرای تعمیــرات و یــا مشــاوره فنــی بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان، اطالعــات زیــر را بایــد در 

اختیــار داشــته باشــید:

* مدل گیربکس

* شماره فنی قطعه
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ZF پالک اطالعات اینتاردر

پالک اطالعات اینتاردر )1( بر روی اینتاردر نصب شده است.

این پالک اصلی ترین اطالعات در مورد اینتاردر را به نمایش می گذارد.

بــرای تعمیــرات و یــا مشــاوره فنــی بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان، اطالعــات زیــر را بایــد در 

اختیــار داشــته باشــید:

* شماره قطعه اینتاردر ZF نصب شده بر روی خودرو

* شماره سریال اینتاردر ZF نصب شده بر روی خودرو
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)EST( پالک اطالعات واحد کنترل الکترونیکی

1. شماره قطعه

2. بارکد حاوی اطالعات شماره ZF و شماره سریال قطعه

3. بارکد ماتریسی

ZF 4. شماره سریال اینتاردر

5. کد تائید

6. شماره مشتری

7. شماره نرم افزار

8. شماره سریال واحد کنترل

9. نام واحد کنترل

توجه!

- شــماره ســریال اینتــاردر ZF بــر روی بدنــه اینتــاردر و بــر روی واحــد کنتــرل الکترونیکــی بایــد یکســان 

. شد با
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SmartShift سیستم گیربکس هوشمند اتوماتیک

ــوان SmartShift مجهــز شــده  ــه گیربکــس اتوماتیــک هوشــمندی تحــت عن ایــن خــودرو به طــور اختصاصــی ب

اســت کــه می توانــد تعویــض دنده هــا را به صــورت خــودکار و بــر اســاس پارامترهــای متعــددی، بــرای رســیدن 

بــه باالتریــن ســطح کارآیــی مدیریــت کنــد. عــالوه بــر ایــن، SmartShift امــکان کنتــرل تعویــض دنده هــا را بــه 

ــد.  ــه می کن ــز ارائ ــض دنده هــا نی ــی تعوی ــش کارآی ــرای افزای ــه پیشــنهادهایی ب ــن زمین ــده می دهــد و در ای رانن

ــوخت و  ــرف س ــش مص ــتای کاه ــا در راس ــض دنده ه ــت تعوی ــد مدیری ــتم می توان ــن سیس ــا ای ــار این ه در کن

افزایــش تــوان خروجــی گیربکــس را نیــز تحــت کنتــرل بگیــرد.

Smart Shift سیستم

ــا  ــد ت ــش درمی آی ــه نمای ــده ب ــل رانن ــش مقاب ــر روی صفحه نمای ــی ب ــده، اطالعات ــض دن ــد تعوی ــی فراین در ط

ــاند. ــده برس ــالع رانن ــه اط ــتم را ب ــی سیس ــش کارآی ــرای افزای ــنهادات SmartShift ب ــتم و پیش ــت سیس وضعی

A / M: ایــن دو گزینــه نشــان دهنــده وضعیــت تعویــض دنــده اتوماتیــک )A( و تعویــض دنــده دســتی توســط 

راننــده )M( اســت

C: حرکت در سرباالیی

ــات  ــا تنظیم ــی )P( و ی ــوان خروج ــش ت ــرای افزای ــس ب ــت گیربک ــده وضعی ــان دهن ــه نش ــن دو گزین P / E: ای

ــت. ــادی )E( اس ــی اقتص ــوخت و رانندگ ــرف س ــش مص ــتای کاه ــس در راس گیربک

5: ایــن گزینــه دنــده فعلــی کــه در گیربکــس درگیــر اســت را نشــان می دهــد و بــا تغییــر دنــده، ایــن عــدد تغییــر 

ــد. می کن

4 / 12: باالتریــن و پایین تریــن دنــده ای را کــه بــر اســاس شــرایط فعلــی خــودرو، می تــوان مــورد اســتفاده قــرار 

ــد. ــان می ده داد را نش

در تغییــر وضعیــت بــه تعویــض دســتی دنده هــا، عالمــت  بــه معنــای بــاال بــردن دنــده )ســبک کــردن دنــده( 

و عالمــت  بــه معنــای پاییــن آوردن دنــده )ســنگین کــردن دنــده( اســت.
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چراغ های هشدار این سیستم به دو دسته چراغ هشدار زرد و چراغ هشدار قرمز تقسیم می شود.

ــا خطــای جــدی در سیســتم  ــای وجــود یــک مشــکل ی ــه معن ــگ )1( روشــن می شــود، ب ــی چــراغ قرمــز رن وقت

ــا زمــان رفــع مشــکل به هیــچ  ــد و ت ــه متوقــف کنی ــد خــودرو را بالفاصل گیربکــس اســت. در ایــن وضعیــت بای

عنــوان نبایــد بــا خــودرو رانندگــی کنیــد.

وقتــی چــراغ زرد رنــگ )2( روشــن می شــود، بــه معنــای وجــود یــک خطــا یــا مشــکل در گیربکــس اســت امــا 

ایــن مشــکل آن قــدر حــاد نیســت کــه نیــاز بــه توقــف خــودرو باشــد. بــا ایــن وجــود در ســریع ترین زمــان ممکــن 

بــا کارشناســان خدمــات پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد یــا بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان 

مراجعــه کنیــد تــا وضعیــت گیربکــس بررســی شــود.

گیربکس اتوماتیک این خودرو تحت مدیریت SmartShift از دو طریق قابل کنترل است:

- در وضعیت اتوماتیک )A( که در آن تعویض دنده ها به صورت خودکار و توسط سیستم انجام می شود.

- در وضعیت دستی )M( که در آن تعویض دنده ها توسط راننده کنترل می شود.
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ریتاردر

ریتــاردر یــک سیســتم ترمــز کمکــی اســت کــه بــرای کاهــش ســرعت خــودرو در زمــان حرکــت در ســرعت های 

ــمت  ــه در س ــته ای ک ــق دس ــاردر از طری ــرد دارد. ریت ــیب ها کارب ــت در ش ــان حرک ــرعت در زم ــرل س ــا کنت ــاال ی ب

ــرل می شــود. ــان خــودرو نصــب شــده کنت راســت ســتون فرم

ــان  ــه نش ــد ک ــش درمی آی ــه نمای ــا ب ــان دهنده ه ــه نش ــت  در مجموع ــاردر، عالم ــتفاده از ریت ــان اس در زم

دهنــده کارکــرد صحیــح ریتــاردر اســت. در صورتیکــه نقــص یــا مشــکلی در کارکــرد ریتــاردر وجــود داشــته باشــد 

ــا قرمــز ظاهــر می شــود.  ــه رنــگ زرد ی عالمــت  ب

انواع ریتاردر قابل نصب بر روی این خودرو شامل دو دسته زیر است:

- ZF-Intarder که یک ریتاردر هیدرولیک است که بر روی گیربکس ZF نصب می شود.

 SmartShift ریتاردر نصب شده بر روی گیربکس های اتوماتیک -

ــاردر در زمــان وارد مــدار شــدن  ــرد ریت ــز اســت، کارک ــا EBS مجه ــه سیســتم ترمــز ABS ی ــه ب ــی ک * در خودروی

ABS یــا EBS تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد. بــه همیــن دلیــل و بــرای افزایــش ایمنــی خــودرو، زمانــی کــه ایــن دو 

سیســتم برحســب شــرایط مســیر و اســتفاده از ترمــز اصلــی خــودرو وارد مــدار می شــوند، ریتــاردر موقتــا قطــع 

شــده و پــس از خــروج ایــن دو سیســتم، مجــددا ریتــاردر وصــل خواهــد شــد.

ــض  ــرای تعوی ــه گیربکــس ب ــی ک ــرار نمی دهــد. زمان ــر ق ــرد گیربکــس را تحــت تاثی ــاردر، کارک * اســتفاده از ریت

ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــه کار خ ــان ب ــاردر همچن ــد، ریت ــده، کالچ را آزاد می کن دن

* ترمز موتور را می توان همزمان با ریتاردر مورد استفاده قرار داد.

ــودرو و  ــرعت خ ــش س ــرای کاه ــس ب ــت گیربک ــن اس ــاردر، ممک ــتفاده از ریت ــان اس ــاز و در زم ــورت نی * در ص

ــد. ــنگین کن ــا را س ــس، دنده ه ــا گیربک ــور ب ــردن دور موت ــگ ک هماهن
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ــودکار و  ــور خ ــاردر به ط ــد، ریت ــاک برس ــدوه خطرن ــه مح ــور ب ــده موت ــک کنن ــع خن ــای مای ــه دم * در صورتیک

بــرای محافظــت از موتــور خــودرو، تــوان خــود را کاهــش می دهــد تــا مانــع از افزایــش بیشــتر دمــا و آســیب 

بــه موتــور خــودرو شــود. در ایــن شــرایط راننــده بایــد بــه ایــن مســئله )کاهــش تــوان ریتــاردر( توجــه کنــد و 

ســبک رانندگــی خــود را تغییــر دهــد تــا نیــاز کمتــری بــه نیــروی ریتــاردر داشــته باشــد. به عنــوان مثــال راننــده 

می توانــد از دنده هــای ســنگین تر اســتفاده کنــد، ترمــز موتــور را بیشــتر اســتفاده کنــد و یــا از ترمــز اصلــی کمــک 

بگیــرد. بــا کاهــش دمــای موتــور، ریتــاردر بــه کارکــرد اصلــی خــود بازمی گــردد.

اخطار!

- پیــش و در حیــن حرکــت در مســیرهای ســرپایینی، مراقــب باشــید دور موتــور بــه پایین تــر از 1600 

نرســد. اجــازه ندهیــد دور موتــور در ایــن شــرایط در محــدوده دور آرام قــرار بگیــرد )و در خودروهایــی بــا 

گیربکــس دســتی هرگــز در چنیــن مســیرهایی پــدال کالچ را بــرای حرکــت خــالص خــودرو نگــه نداریــد 

ــزان گــردش مایــع خنــک  ــا ایــن کار، می ــا گیربکــس را در وضعیــت خــالص قــرار ندهیــد( چراکــه ب ی

ــد باعــث  ــاردر می توان ــار اســتفاده از ریت ــد و ایــن مســئله در کن ــدا می کن ــور کاهــش پی ــده در موت کنن

افزایــش دمــای موتــور خــودرو شــود.

- ریتــاردر تنهــا بــر روی محــور محــرک )محــور یــا محورهــای عقــب کشــنده( عمــل می کنــد. در اســتفاده 

از آن بــر روی زمین هــای خیــس یــا لغزنــده بســیار احتیــاط کنیــد چراکــه ممکــن اســت خــودرو را در 

ــاردر را  ــرل ریت ــت دســته کنت ــچ وق ــد. در شــرایط نامناســب جــاده، هی ــرار دهی ــز خــوردن ق خطــر لی

ــه کار بگیریــد. ــه آن را ب ــه بــه مرحل ــر روی آخریــن درجــه نیاوریــد و همــواره مرحل ــاره ب یک ب

- در زمانی که خودرو بدون بار )و سبک( است در استفاده از ریتاردر دقت کنید.

- ریتــاردر یــک سیســتم ترمــز کمکــی اســت؛ بــرای توقــف خــودرو در شــرایط اضطــراری از سیســتم ترمــز 

اصلــی )پــدال ترمــز( کمــک بگیرید.
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اخطار!

- اگــر دمــای محیــط بســیار پاییــن باشــد، در اولیــن نوبــت اســتفاده از ریتــاردر شــاهد یــک اختــالف 

زمانــی انــدک بیــن فعــال کــردن ریتــاردر و عمــل کــردن آن خواهیــد بــود. ایــن مســئله عــادی اســت 

ــد ایــن مســئله را مــد نظــر داشــته باشــد و در  ــده بای ــه گــرم شــدن دارد. رانن ــاز ب ــاردر نی چراکــه ریت

صــورت نیــاز از ترمــز اصلــی خــودرو اســتفاده کنــد.

- در ســرعت های پاییــن، ریتــاردر تاثیــر بســیار کمــی در کاهــش تــوان خــودرو دارد. در ایــن شــرایط از 

ترمــز اصلــی بــرای کاهــش تــوان و متوقــف کــردن خــودرو اســتفاده کنیــد.

- هیچ وقت زمانی که گیربکس در وضعیت خالص است از ریتاردر استفاده نکنید.

- اگــر تحــت فشــار ســنگین  ترمــز، سیســتم ABS فعــال شــود، ریتــاردر بــرای لحظاتــی )در مــدت فعــال 

بــودن ABS و بــرای افزایــش ایمنــی و پایــداری خــودرو( غیرفعــال خواهــد شــد. در صــورت نیــاز در ایــن 

لحظــات از ترمــز اصلــی اســتفاده کنیــد.

ــی / ترمــز  ــد، ســایر سیســتم های ترمــز )ترمــز اصل ــاردر مشــکلی پیــش بیای ــرای عملکــرد ریت ــر ب - اگ

ــاز از ایــن سیســتم ها  ــد. در صــورت نی ــود و عملکــرد خــود را دارن ــد ب ــان فعــال خواهن موتــور( همچن

بــرای کاهــش ســرعت خــودرو اســتفاده کنیــد.

- ریتــاردر نمی توانــد جایگزیــن ترمــز پــارک باشــد و در زمــان توقــف خــودرو عملکــردی نــدارد. همــواره 

پیــش از تــرک خــودرو ترمــز پــارک را فعــال کنیــد.

- اگــر ســطح مایــع خنــک کننــده کافــی نیســت هیــچ وقــت از ریتــاردر اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از 

ریتــاردر باعــث افزایــش دمــای مایــع خنــک کننــده می شــود و در صــورت کافــی نبــودن ســطح مایــع 

خنــک کننــده، ممکــن اســت بــه ریتــاردر و گیربکــس آســیب وارد شــود.
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دسته کنترل ریتاردر

دسته کنترل ریتاردر در سمت راست ستون فرمان نصب شده است.

0: ریتاردر خاموش است

1: تثبیت سرعت در سراشیبی

2 تا 6: تنظیم میزان قدرت ترمز ریتاردر

دنده 1: تثبیت سرعت در سراشیبی

)نصب این سیستم بر روی خودرو بستگی به مدل خودرو دارد(

در زمــان حرکــت در ســرپایینی، بــا کمــک ایــن سیســتم می توانیــد ســرعت ثابــت خــودرو را کنتــرل )و تنظیــم( 

کنیــد. در ایــن شــرایط، ریتــاردر به طــور اتوماتیــک میــزان نیــروی الزم بــرای حفــظ ســرعت مــورد نظــر شــما را 

اعمــال می کنــد تــا خــودرو بتوانــد بــا ســرعت ثابــت در شــیب حرکــت کنــد.

ــدال گاز را  ــا غیرفعــال می شــود. پــس از آنکــه پ ــدال گاز را بفشــارید، ایــن سیســتم موقت ــر پ در ایــن شــرایط اگ

رهــا کنیــد، سیســتم بــار دیگــر به طــور خــودکار فعــال شــده و ســرعت فعلــی خــودرو را به عنــوان ســرعت ثابــت 

حفــظ خواهــد کــرد. 
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فعال کردن وضعیت تثبیت سرعت در سراشیبی

دسته ریتاردر را در وضعیت 1 قرار دهید تا این سیستم فعال شود.

غیرفعال کردن وضعیت تثبیت سرعت در سراشیبی

- پــدال گاز را بفشــارید تــا سیســتم غیرفعــال شــود. در ایــن شــرایط، وقتــی پــای خــود را از روی پــدال گاز برداریــد، 

سیســتم بــار دیگــر فعــال شــده و ســرعت جدیــد خــودرو را به عنــوان ســرعت مــورد نظــر شــما تثبیــت می کنــد.

- دســته ریتــاردر را بــه موقعیــت 0 ببریــد )ریتــاردر را غیرفعــال کنیــد( یــا آن را در موقعیت هــای 2 تــا 6 تنظیــم 

کنیــد.

اگــر نیــروی الزم بــرای تثبیــت ســرعت خــودرو بــر اســاس ســرعت مــورد نظــر شــما، بیشــتر از نیرویــی باشــد کــه 

ــرای کاهــش  ــز ب ــز( نی ــدال ترم ــی )پ ــز اصل ــا ترم ــور ی ــز موت ــاز اســت از ترم ــد، نی ــد کن ــد تولی ــاردر می توان ریت

ســرعت خــودرو اســتفاده کنیــد.

ــال  ــاردر غیرفع ــر باشــد، ریت ــان کمت ــورد نظرت ــت شــده م ــی خــودرو از ســرعت تثبی ــر ســرعت فعل ــن اگ همچنی

می شــود. در ایــن حالــت اگــر بــا افزایــش ســرعت خــودرو، ســرعت بــه میــزان مــد نظــر راننــده برســد، ریتــاردر 

وارد مــدار شــده تــا ســرعت را در محــدوده مــورد نظــر راننــده کنتــرل کنــد.

توجه!

ــرای  ــروی کمــی ب ــه نی ــواردی ک ــت. در م ــه کار گرف ــور ب ــز موت ــا ترم ــان ب ــوان همزم ــاردر را می ت - ریت

ــد. ــاردر اســتفاده کنی ــاز اســت، پیشــنهاد می شــود از ریت کاهــش ســرعت خــودرو نی
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وضعیت های 2 تا 6

بــا تغییــر وضعیــت دســته ریتــاردر بــه هــر یــک از ایــن موقعیت هــا، میــزان نیــروی ترمــز ریتــاردر بــه ترتیــب 

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

فعال کردن وضعیت های 2 تا 6

دسته ریتاردر را به سمت پایین حرکت دهید تا بین وضعیت های 2 تا 6 جابجا شود.

غیرفعال کردن وضعیت های 2 تا 6

دسته ریتاردر را به وضعیت 0 یا 1 ببرید.

اگــر نیــروی الزم بــرای کاهــش ســرعت خــودرو بیشــتر از نیــروی تولیــد شــده توســط ریتــاردر باشــد، راننــده بایــد 

از ترمــز موتــور و ترمــز اصلــی )پــدال ترمــز( بــرای کاهــش ســرعت خــودرو اســتفاده کنــد.
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قفل دیفرانسیل

بــرای تــردد در زمین هــای لغزنــده، گل آلــود، برفــی و یــا ســایر شــرایط نامناســب جــاده، ایــن خــودرو مجهــز بــه 

قفــل دیفرانســیل اســت کــه از درون کابیــن و به وســیله یــک کلیــد کنتــرل می شــود. ایــن سیســتم بایــد در زمــان 

بســیار کوتــاه و به صــورت موقــت اســتفاده شــود و در زمــان درگیــر کــردن ایــن سیســتم خــودرو بایــد متوقــف 

بــوده یــا بــا ســرعت بســیار کــم و در مســیر مســتقیم در حــال حرکــت باشــد.

بــا کمــک ایــن سیســتم، گشــتاور موتــور بیــن چرخ هــای محــور عقــب بــه یــک انــدازه تقســیم می شــود و بــه 

ــردی  ــه هرزگ ــی مســیر شــروع ب ــل لغزندگ ــه دلی ــک ســمت دیفرانســیل ب ــر چرخ هــای ی ــی اگ ــب حت ــن ترتی ای

ــد. ــت در آوردن ــه حرک ــد خــودرو را ب ــت گشــتاور می توانن ــا دریاف ــگ ب ــد، چرخ هــای ســمت دی کنن

اخطار!

- در زمــان اســتفاده از قفــل دیفرانســیل، تنظیمــات سیســتم ترمــز ABS بــا تاخیــر عمــل می کننــد و در 

ایــن مــدت ممکــن اســت چرخ هــا قفــل شــوند. راننــده در زمــان اســتفاده از قفــل دیفرانســیل بایــد 

ایــن مســئله را مــد نظــر داشــته باشــد.

ــودن قفــل دیفرانســیل، چرخ هــای هــر دو ســمت دیفرانســیل به ســرعت یکســان  - در زمــان فعــال ب

ــد.  ــام ده ــا( را انج ــژه در پیچ ه ــتاور )به وی ــیم گش ــه تقس ــوان وظیف ــیل نمی ت ــد و دیفرانس می چرخن

ــل  ــد قف ــیر بای ــرایط مس ــدن ش ــاعد ش ــض مس ــد و به مح ــی باش ــال موقت ــد کام ــت بای ــن وضعی ای

ــد. دیفرانســیل را غیرفعــال کنی
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فعال کردن قفل دیفرانسیل در خودروهایی با یک محور محرک )2*4 / 2*6(

* پا را از پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو کاهش پیدا کند.

* کلید قفل کن دیفرانسیل )1( را بزنید.

ــان چرخ هــای هــر  ــال می شــود و گشــتاور به طــور مســاوی می ــل دیفرانســیل داخــل اکســل فع ــن کار قف ــا ای ب

ســمت دیفرانســیل تقســیم خواهــد شــد.

همچنین چراغی در نشان دهنده ها، روشن بودن این سیستم را اعالم می کند.

* پس از فعال کردن قفل دیفرانسیل، به آرامی رانندگی کنید.

غیرفعال کردن قفل دیفرانسیل

* پــا را از پــدال گاز برداریــد تــا ســرعت خــودرو کاهــش پیــدا کنــد. همچنیــن در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس 

دســتی، کالچ را بگیریــد.

* بخش باالیی کلید )1( را فشار دهید تا قفل دیفرانسیل غیر فعل شود.

با غیرفعال شدن قفل دیفرانسیل، چراغ مجموعه نشان دهنده ها نیز خاموش خواهد شد.

اخطار!

- قفــل دیفرانســیل را فقــط زمانــی فعــال کنیــد کــه خــودرو متوقــف اســت یــا بــا ســرعت بســیار پاییــن 

)در حــد ســرعت راه رفتــن انســان( و در مســیر مســتقیم حرکــت می کنــد.

- زمانــی کــه قفــل دیفرانســیل فعــال اســت، نبایــد بــا خــودرو بپیچیــد، دور بزنیــد یــا بــا ســرعت بــاال 

حرکــت کنیــد.
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فعال کردن قفل دیفرانسیل در خودروهایی با دو یا بیشتر از دو محور محرک )4*6 / 6*6 / 4*8(

پیــش از آنکــه قفــل دیفرانســیل را در خودروهایــی کــه بیــش از یــک محــور محــرک دارنــد فعــال کنیــد، بایــد از 

طریــق کلیــد مخصوصــی کــه در داشــبورد نصــب شــده، جفــت کــن دیفرانســیل ها را فعــال کنیــد.

* جفت کن را فعال کنید تا نیرو به تمام محورهای محرک برسد.

* پا را از پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو کاهش پیدا کند.

* بخش پایینی کلید قفل کن دیفرانسیل )1( را بزنید.

بــا ایــن کار قفــل دیفرانســیل فعــال می شــود. فعــال شــدن قفــل دیفرانســیل از طریــق روشــن شــدن یــک چــراغ 

ــده می رســد. ــه اطــالع رانن در نشــان دهنده هــا ب

ــا ســرعت پاییــن بــه حرکــت خــود  * به آرامــی بــه پــدال گاز را فشــار بیاوریــد و بــدون شــتاب گیــری ســریع، ب

ادامــه دهیــد.

غیرفعال کردن قفل دیفرانسیل

* پــا را از پــدال گاز برداریــد تــا ســرعت خــودرو کاهــش پیــدا کنــد. همچنیــن در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس 

دســتی، کالچ را بگیریــد.

* بخش باالیی کلید )1( را فشار دهید تا قفل دیفرانسیل غیر فعل شود.

با غیرفعال شدن قفل دیفرانسیل، چراغ مجموعه نشان دهنده ها نیز خاموش خواهد شد.
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قفل محورها )جفت کن دیفرانسیل(

این قابلیت برای خودروهایی با بیش از یک محور محرک کاربرد دارد.

با فعال کردن این سیستم، محورهای محرک به یکدیگر متصل و قفل می شوند.

فعال کردن جفت کن

* پا را از پدال گاز بردارید تا سرعت خودرو کاهش پیدا کند.

* بخش پایینی کلید جفت کن دیفرانسیل )2( را بزنید.

ــق روشــن  ــل محورهــا( از طری ــال شــدن جفــت کــن دیفرانســیل )قف ــل می شــوند. فع ــن کار محورهــا قف ــا ای ب

ــد. ــده می رس ــالع رانن ــه اط ــا ب ــان دهنده ه ــراغ در نش ــک چ ــدن ی ش

غیرفعال کردن جفت کن

* پــا را از پــدال گاز برداریــد تــا ســرعت خــودرو کاهــش پیــدا کنــد. همچنیــن در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس 

دســتی، کالچ را بگیریــد.

* بخش باالیی کلید )2( را فشار دهید تا جفت کن غیر فعل شود.

با غیرفعال شدن جفت کن، چراغ مجموعه نشان دهنده ها نیز خاموش خواهد شد.

اخطار!

- قفــل محورهــا )جفــت کــن( را فقــط زمانــی فعــال کنیــد کــه خــودرو متوقــف اســت یــا بــا ســرعت 

بســیار پاییــن )در حــد ســرعت راه رفتــن انســان( و در مســیر مســتقیم حرکــت می کنــد.

- زمانــی کــه جفــت کــن فعــال اســت، نبایــد بــا خــودرو بپیچیــد، دور بزنیــد یــا بــا ســرعت بــاال حرکــت 

. کنید
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تعلیق بادی

تعلیــق بــادی ایــن خــودرو از 4 کیســه هــوا )بالــن( در محــور محــرک تشــکیل شــده اســت. فشــار هــوای داخــل 

ــه ایــن  ــاد کــرد ب ــا زی ــی کــه داخــل کابیــن نصــب شــده کــم ی ــوان از طریــق سیســتم کنترل ــن را می ت ــن بال ای

ترتیــب ارتفــاع محــور محــرک خــودرو قابــل تنظیــم اســت.

ویژگی های سیستم تعلیق بادی

- قابلیت تنظیم ارتفاع برای اتصال به تریلر و شرایط باری مختلف.

- سیســتم تعلیــق بــادی ایــن خــودرو قابلیــت تنظیــم ارتفــاع در وضعیــت بــدون بــار و در شــرایط بارگیــری را دارد. 

همچنیــن می تــوان فشــار بــر روی محــور را به صــورت لحظــه ای بررســی کــرد.
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کنترل الکترونیکی تعلیق بادی

سیســتم تعلیــق بــادی ایــن خــودرو قابلیــت تنظیــم الکترونیکــی ارتفــاع سیســتم تعلیــق از طریــق یــک ریمــوت 

نصــب شــده درون کابیــن را دارد.
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کنترل سیستم تعلیق

تنظیمات مرتبط با هر یک از کلیدهای ریموت کنترل در تصویر صفحه بعد آمده است.

توجه!

- ریمــوت کنتــرل ایــن خــودرو بــرای کشــنده هایی بــا یــک یــا بیــش از یــک محــور بــا تعلیــق بــادی 

ــی نداشــته  ــات کارآی ــوع خــودرو، برخــی از تنظیم ــن اســت برحســب ن طراحــی شــده اســت و ممک

باشــند یــا فعــال نشــوند.

ــرل و تغییــر  ــر در ســاعت، اســتفاده از ریمــوت کنت ــا ســرعت بیــش از 30 کیلومت - در زمــان حرکــت ب

در وضعیــت و ارتفــاع محــور یــا محورهــا به هیــچ عنــوان مجــاز نیســت مگــر آنکــه بخواهیــد ارتفــاع 

سیســتم را بــه وضعیــت اولیــه )وضعیــت میانــی( بازگردانیــد.
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تنظیم ارتفاع خودرو

ــم ارتفــاع محــور عقــب  ــا ایــن کار چــراغ تنظی ــد. ب ــد فعــال کــردن تنظیمــات محــور عقــب را فشــار دهی * کلی

ــود. ــن می ش روش

ــم ارتفــاع محــور عقــب  ــد، چــراغ خامــوش خواهــد شــد و وضعیــت تنظی ــا فشــار دادن مجــدد همــان کلی * ب

ــال می شــود. غیرفع
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تنظیم ارتفاع خودرو

* بــا نگهداشــتن کلیدهــای بــاال و پاییــن بــر روی ریمــوت کنتــرل، ارتفــاع محــور عقــب افزایــش یافتــه یــا کاهــش 

می یابــد. در هرلحظــه بــا رهــا کــردن کلیــد، تنظیــم ارتفــاع متوقــف می شــود.

بــا افزایــش یــا کاهــش ارتفــاع از طریــق ریمــوت کنتــرل، ارتفــاع محــور بیــن بیشــترین و کمتریــن میــزان تنظیــم 

شــده توســط ســازنده تغییــر خواهــد کــرد و از ایــن دو ارتفــاع بیشــتر یــا کمتــر نمی شــود.
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ذخیره کردن ارتفاع تنظیم شده

* بــا اســتفاده از کلیدهــای بــاال و پاییــن، محــور عقــب را بــه ارتفــاع دلخــواه ببریــد و پــس از رســیدن بــه ارتفــاع 

دلخــواه، کلیــد را رهــا کنیــد.

* ســپس کلیــد STOP و یکــی از کلیدهــای M1 )حافظــه اول( یــا M2 )حافظــه دوم( را فشــار دهیــد و نگهداریــد 

تــا ارتفــاع تنظیــم شــده، در حافظــه سیســتم ذخیــره شــود.

استفاده از حافظه برای تنظیم ارتفاع

ــا فشــار دادن کلیدهــای M1 یــا M2، ارتفــاع ذخیــره شــده  * اگــر ارتفاعــی را در حافظــه ذخیــره کــرده باشــید، ب

ــم شــده خواهــد رفــت. ــاع تنظی ــه ارتف ــی شــده و محــور به طــور خــودکار ب بازیاب
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بازگشت به ارتفاع نرمال

* بــرای تنظیــم ارتفــاع محــور در وضعیــت نرمــال )طبیعــی(، کلیــد مربوطــه را فشــار دهیــد تــا محــور بــه ارتفــاع 

طبیعــی بــرود.

متوقف کردن عملیات

* بــا اســتفاده از کلیــد STOP، در هرلحظــه تمــام فرآیندهــای مرتبــط بــا تغییــر ارتفــاع )افزایــش ارتفــاع، کاهــش 

ارتفــاع، رفتــن بــه ارتفــاع تنظیــم شــده در حافظــه، رفتــن بــه ارتفــاع نرمــال و ...( متوقــف خواهــد شــد و محــور 

در هــر ارتفاعــی باشــد متوقــف می شــود.
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صفحه ریش

اگــر ضامــن اهــرم قفل کــن صفحــه ریــش )1( در منطقــه قفــل شــدن نیفتــاده اســت یــا ســوراخ نشــانگر )3( از 

صفحــه ریــش دور اســت، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه صفحــه ریــش قفــل شــده اســت.

بعد از آنکه تریلر متصل شد موارد زیر را چک کنید:

* اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ضامــن اهــرم قفل کــن صفحــه ریــش )1( بــه وضعیــت نشــان داده شــده در شــکل 

بازگشــته اســت و ســوراخ نشــانگر )3( نزدیــک بخــش بیرونــی صفحــه ریــش اســت و صفحــه ریــش قفــل شــده 

و محکــم اســت.

اخطار!

- بــرای ایمنــی در زمــان حرکــت، تمامــی دســتورالعمل های مرتبــط بــا صفحــه ریــش و اتصــال تریلــر 

ــد. ــی کنی ــق اجرای را به طــور دقی
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اخطار!

پیــش از اولیــن اســتفاده، صفحــه ریــش بایــد به طــور کامــل گریــس کاری شــده و بــا گریــس پوشــانده 

شــود. در غیــر ایــن صــورت عمــر مفیــد آن به شــدت کاهــش پیــدا می کنــد.

نگهداری از صفحه ریش

گریس کاری

از گریس مخصوص که حاوی مولیبدن یا گرافیت است استفاده کنید.
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جدول بررسی و سرویس دوره ای صفحه ریش

توضیحاتآیتم مورد بررسی

فواصل زمانی

8.000 کیلومتر 
 4 هفته

16.000 کیلومتر 
 8 هفته

24.000 کیلومتر 
 12 هفته

32.000 کیلومتر 
 16 هفته

گریس های اضافی را پاک کنید تا بتوانید تمیزکاری
****به خوبی بررسی کنید

کنترل برای آسیب 
فیزیکی

برای هرگونه خوردگی، ضربه یا ترک خوردگی 
****بررسی کنید

****کنترل عملکرد

*کنترل خوردگی

****کنترل سفت بودن پیچ

تنظیم میزان خالصی 
*مجاز

****گریس کاری
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تنظیم خالصی مکانیزم صفحه ریش

اطمینــان حاصــل کنیــد در قســمتی کــه پیــن تریلــر قــرار می گیــرد، هیچ گونــه آلودگــی، کثیفــی و جســم خارجــی 

وجــود نداشــته باشــد. ســپس تریلــر را بــه صفحــه ریــش متصــل کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد در جــای خــود 

ــه لقــی نداشــته باشــد. هیچ گون

اگر لقی در اتصال صفحه ریش مشاهده کردید به روش ذیل عمل نمایید:

* مهره قفل را شل کنید )تصویر 1(

* پیچ تنظیم را باز کنید )تصویر 2(

* دستگیره را در جهت A بکشید )تصویر 2(

* پیچ تنظیم را بچرخانید تا زمانی که دستگیره شروع به حرکت کند. )تصویر 3(

* تا 1.5 دور بچرخانید.

* مهره قفل را سفت کنید )تصویر 4(

اگــر بــا انجــام تغییــرات بــاال خالصــی تنظیــم نشــد ممکــن اســت پیــن صفحــه ریــش نیــاز بــه تعویــض داشــته 

باشــد. 
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فرآیند کلی اتصال تریلر

این کشنده به دو مدار ترمز برای تریلر مجهز است.

اخطار!

- در زمــان اتصــال تریلــر یــا اســتفاده از صفحــه ریــش، بــه مــوارد مرتبــط بــا ایمنــی و کاربــری صفحــه 

ریــش توجــه کنیــد.

ــر  ــن کشــنده و تریل ــد بی ــس نبای ــر، هیچ ک ــه ســمت تریل ــب کشــنده ب ــده عق ــت دن ــان حرک - در زم

قــرار بگیــرد.

- پیــش از آغــاز حرکــت حتمــا بــا کمــک دســتگیره صفحــه ریــش، اتصــال مناســب میــان کشــنده و 

تریلــر را بررســی کنیــد.

- اگــر تریلرهــای مختلفــی را بــه کشــنده متصــل می کنیــد، در هــر نوبــت خالصــی بیــن صفحــه ریــش 

و اتصــال تریلــر را بررســی کنیــد.

ــه باعــث  ــر ک ــه داخــل اتصــاالت تریل ــا ســایر آلودگی هــا ب ــار و ی ــرد و غب ــری از ورود گ ــرای جلوگی - ب

خرابــی آن هــا می شــوند، به صــورت دوره ای ایــن اتصــاالت را بــا فشــار بــاد خشــک، تمیــز کنیــد و در 

ــاک کنیــد. ــرم آن هــا را از آلودگی هــا پ ــا دســتمال پارچــه ای ن ــاز ب صــورت نی

ــود  ــورت وج ــد و در ص ــی کنی ــی بررس ــیب فیزیک ــه آس ــود هرگون ــت وج ــاالت را از جه ــی اتص - تمام

ــد. ــروش پیلســان آن هــا را تعویــض کنی ــز خدمــات پــس از ف ــه مشــکلی، به ســرعت و در مراک هرگون

تمیز کردن اتصاالت کشنده و تریلر

* از فشــار هــوای بیــن 6 تــا 8 بــار بــرای تمیــز کــردن اتصــاالت اســتفاده کنیــد. هیــچ وقــت از آب یــا ابــزار فیزیکــی 

و ســاینده بــرای تمیــز کــردن اتصــاالت اســتفاده نکنید.

* در طی تمیز کردن، سوئیچ اصلی و سیستم روشنایی باید خاموش باشد.
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اتصال تریلر

* تریلر را در جای خود ثابت کنید و مطمئن شوید حرکت نخواهد کرد.

* دســتگیره ضامــن صفحــه ریــش را بــه ســمت بــاال بکشــید. ســپس دســتگیره صفحــه ریــش )1( را بــه ســمت 

کابیــن و ســپس بــه ســمت خــود بکشــید تــا زمانــی کــه دســتگیره در جــای خــود قفــل شــود. در ایــن شــرایط، 

صفحــه ریــش آمــاده اتصــال تریلــر اســت.

* کشــنده را رو بــه عقــب حرکــت دهیــد تــا بــه تریلــر متصــل شــود. زمانــی کــه پیــن تریلــر بــر روی صفحــه ریــش 

قــرار بگیــرد به طــور خــودکار قفــل خواهــد شــد. در ایــن شــرایط دســتگیره صفحــه ریــش نیــز به جــای خــود بــاز 

می گــردد کــه نشــان دهنــده قفــل شــدن صحیــح تریلــر بــه کشــنده اســت.

اخطار!

- پــس از اتصــال تریلــر و پیــش از آغــاز حرکــت، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه دســتگیره صفحــه ریــش 

به درســتی قفــل شــده اســت و پــس از آن حرکــت را آغــاز کنیــد.

پــس از اتصــال تریلــر بــه صفحــه ریــش و قفــل شــدن آن، اتصــاالت بــاد و بــرق را وصــل کنیــد. مطمئــن شــوید 

هیــچ یــک از اتصــاالت تــا نخــورده باشــند یــا پیچیــده نشــده باشــند و یــا در زمــان حرکــت و پیچیــدن تریلــر، 

کشــیده نشــوند و یــا تحــت فشــار نرونــد.

- ابتدا اتصاالت کنترل )زرد( و پس از آن اتصاالت باد )قرمز( را وصل کنید.

- قبل از حرکت کنترل کنید تمام عملکردهای تریلر به درستی برقرار باشند.
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جدا کردن تریلر

* اطمینان حاصل کنید تریلر پس از جدا شدن، در جای خود ثابت باقی می ماند و حرکت نمی کند.

* اتصــاالت بــاد و بــرق میــان کشــنده و تریلــر را جــدا کنیــد. ترتیــب جــدا کــردن بایــد بــه ایــن شــکل باشــد: ابتــدا 

اتصــاالت بــاد )قرمــز( و پــس از آن اتصــاالت کنتــرل )زرد( را جــدا کنیــد؛ در غیــر ایــن صــورت ترمزهــای تریلــر 

آزاد خواهنــد شــد.

* دســتگیره صفحــه ریــش )1( را بــه بیــرون بکشــید تــا زمانــی کــه قفــل شــود. در ایــن زمــان زبانــه )2( از قــالب 

)3( جــدا خواهــد شــد. کشــنده را بــه ســمت جلــو برانیــد تــا قــالب بچرخــد و پــس از آن پیــن را آزاد کنیــد تــا 

اتصــال به طــور کامــل قطعــه شــود.

اگــر بــرای مــدت طوالنــی قصــد نداریــد تریلــر را بــه کشــنده متصــل کنیــد، دســتگیره صفحــه ریــش را بــه محــل 

خــود برگردانیــد.

اخطار!

- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ترتیــب جــدا کــردن مســیرهای بــاد و مســیرهای کنتــرل را بــه ترتیــب 

ــه  ــد شــد ک ــر آزاد خواهن ــن صــورت ترمزهــای تریل ــر ای ــد. در غی ــت کرده ای ــاال رعای ــه شــده در ب گفت

ــد. ــاک باش ــد خطرن می توان

ــاالت  ــه و اتص ــدن لول ــف ش ــا از کثی ــد ت ــوش آن را ببندی ــاد، درپ ــای ب ــردن لوله ه ــدا ک ــس از ج - پ

ــد.  ــری کنی جلوگی



مجتمع صنعتی پیلسانتریلر | 289

فشار نامتعارف به صفحه ریش

همــواره اطمینــان حاصــل کنیــد کــه صفحــه ریــش در زمــان حرکــت یــا توقــف، در وضعیــت مناســبی قــرار دارد 

تــا از فشــار نامتعــارف بــه آن پیشــگیری شــود.

اخطار!

- ریسک آسیب به خودرو در صورت عدم توجه به این موضوع وجود دارد.

- فاصلــه بیــن کشــنده و تریلــر دارای محدودیــت اســت، لــذا در زمــان حرکــت در مســیرهایی با شــرایط 

قــوس زیــاد یــا پســتی و بلندی هــای عمیــق، امــکان آســیب بــه تریلــر یــا کشــنده وجــود دارد.

- قوس بیش از حد مسیر می تواند باعث آسیب به کشنده و تریلر شود.

ــرای مســافت  ــا ب ــت تنه ــن وضعی ــن حــد باشــد، خــودرو در ای ــی شاســی خــودرو در پایین تری - وقت

کوتــاه و بــا ســرعت پاییــن )در حــد راه رفتــن انســان( می توانــد حرکــت کنــد. در غیــر ایــن صــورت 

ــه تایرهــا و گلگیرهــا وجــود دارد. خطــر آســیب ب



توصیه های کاربردی

بخش چهارم
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استفاده و نگهداری از تایرها

* فشار باد تایر

- همــواره تایرهــا را بررســی کنیــد تــا در صــورت وجــود نشــتی در تایرهــا و یــا کــم بــاد شــدن تایــر، نســبت بــه 

ترمیــم آن اقــدام کنیــد.

- همواره فشار باد تایرها را چک کنید و مطمئن شوید فشار باد تایرها در وضعیت نرمال قرار دارد.

- در زمــان تــردد در مســیرهای طوالنــی، طــی ســفر فشــار بــاد تایرهــا را بررســی کنیــد. همچنیــن در صورتیکــه 

قصــد داریــد خــودرو را بــرای مدتــی پــارک کنیــد، حتمــا پیــش از توقــف، فشــار بــاد تایرهــا را چــک کنیــد و قبــل 

از توقــف طوالنــی مــدت، فشــار بــاد تایرهــا تنظیــم کــرده تــا در وضعیــت نرمــال باشــند.

- اگــر فشــار بــاد تایــر بیــش از حــد زیــاد باشــد، ســاییدگی تایــر افزایــش پیــدا می کنــد و ریســک انفجــار تایــر 

وجــود دارد. در مقابــل اگــر فشــار تایــر پاییــن باشــد ممکــن اســت تایــر تحــت فشــار تغییــر شــکل دهــد و یــا در 

زمــان حرکــت آســیب ببینــد و از بیــن بــرود.

- تایرهایی که در کنار هم نصب می شوند الزاما باید فشار یکسانی داشته باشند.

* سرعت

ــر  ــا ســرعت بیشــتر از ســقف ســرعت تای ــی ب ــد. رانندگ ــی دارن ــف، ســقف ســرعت های مختلف - تایرهــای مختل

باعــث آســیب بــه تایــر خواهــد شــد. در زمــان تــردد در مســیرهای ناهمــوار، از حرکــت بــا ســرعت زیــاد اجتنــاب 

ــن آســیب  ــا تایرهــا کمتری ــد ت ــی خــودداری کنی ــا حــد امــکان از ترمزگیری هــا و پیچیدن هــای ناگهان ــرده و ت ک

را ببیننــد.

- دمــای تایــر در زمــان تــردد در جــاده بــا ســرعت بــاال، افزایــش خواهــد یافــت و ایــن مســئله در زمــان رانندگــی 

در هــوای گــرم شــدیدتر می شــود. دمــای تایــر را بررســی کنیــد و در صــورت نیــاز، بــا ســرعت پایین تــر رانندگــی 

کنیــد تــا تایرهــا خنک تــر شــوند.
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* شرایط خودرو

- بــرای جلوگیــری از ســایش بیــش از حــد و غیــر متــوازن تایــر و ریســک آســیب بــه تایــر، زاویــه چرخ هــای جلــو 

بایــد به صــورت دوره ای بررســی شــده و در صــورت نیــاز زوایــای چــرخ اصــالح شــود.

- هیــچ وقــت از رینگ هــای آســیب دیــده اســتفاده نکنیــد. اســتفاده از رینــگ آســیب دیــده یــا رینگــی کــه تغییــر 

شــکل داده اســت و یــا رینگــی بــا ســایز نامناســب، باعــث ســایش تایــر و ســوپاپ )والــو( می شــود.

ــرون  ــت از بی ــن اس ــه ممک ــود ک ــا می ش ــه تایره ــیب ب ــث آس ــاده باع ــار ج ــداول کن ــا و ج ــور از روی پله ه - عب

تایــر قابــل دیــدن نباشــند امــا می تواننــد باعــث ترکیــدن تایــر و بــروز حادثــه شــوند. در صــورت نیــاز بــه عبــور 

از ایــن مســیرها، چــرخ را بــه زاویــه 90 درجــه از روی جــدول یــا دســت انداز عبــور دهیــد و ســرعت خــودرو را در 

پایین تریــن حــد ممکــن )کمتــر از ســرعت راه رفتــن انســان( تنظیــم کنیــد.

* آج تایر

- آج هایــی کــه در طــول تایــر کشــیده شــده اند، مقاومــت کمــی دارد و بــرای حرکــت بــا ســرعت بــاال و بــر روی 

ســطوح ســخت ماننــد آســفالت مناســب هســتند.

- تایرهایــی بــا آج عرضــی، چســبندگی مناســب تری دارنــد و بــرای حرکــت بــر روی ســطح لغزنــده و حرکــت در 

مســیرهای شــیب دار مناســب هســتند.

- تایرهایی با آج ترکیبی ویژگی های هر دو تایر باال را دارند.

- تایرهایی با آج آفرود برای حرکت بر روی زمین های غیر آسفالته و خاکی مناسب هستند.

- در صورتیکه آج تایر خورده شده است، تایر را تعویض کنید.
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* بار

- میــزان بــار قابــل حمــل بــر روی تریلــر همــواره بایــد طبــق مقــررات ملــی و یــا مقــررات بین المللــی کشــوری کــه 

در آن تــردد می کنیــد باشــد و بارگیــری بیــش از حــد مجــاز به هیــچ عنــوان مجــاز نیســت.

- بار باید به خوبی بر روی تریلر توزیع شده باشد تا وزن بار به صوت متوازن تقسیم شود.

- بارگیــری بیــش از حــد مجــاز باعــث ســایش تایرهــا، جــدا شــدن لبه هــای تایــر و فشــار و آســیب بــه ســوپاپ 

ــر می شــود. ــو( تای )وال

- تایرهایی با تحمل وزن بار باال، برای حرکت با سرعت های زیاد مناسب نیستند.

- در صــورت اســتفاده از تایرهــای تقویــت شــده، بــه ظرفیــت بارگیــری تایــر بــر اســاس اســتاندارد ســازنده تایــر 

توجــه کنیــد.

* سوار کردن تایر

ــا  ــر ب ــد از تای ــا ســایز و مــدل مشــخص شــده ســوار شــود. به عــالوه همیشــه بای ــگ ب ــر روی رین ــد ب ــر بای - تای

ــد. ــری مشــخص شــده اســتفاده کنی ســاختار، آج و ظرفیــت بارگی

- تایرهای روی یک محور باید کامال مشابه باشند.

- هیچ وقت نباید تایرهای رادیال و غیر رادیال را همزمان مورد استفاده قرار بدهید.

- در صــورت اســتفاده از تایرهایــی کــه آج آن هــا در جهــت مشــخصی تنظیــم شــده اســت، در زمــان ســوار کــردن 

تایــر بــه جهــت مشــخص شــده بــرای چرخــش تایــر توجــه کنیــد.

ــرف و  ــان شــرایط ب ــه پــس از پای ــر نصــب شــود و بالفاصل ــر روی تای ــارن ب ــد به صــورت متق ــر چــرخ بای - زنجی

یــخ، آن را از تایــر جــدا کنیــد.
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* تایرهای تیوبلس

ــوند.  ــیم می ش ــب تقس ــای( عق ــای محور)ه ــو و تایره ــور جل ــای مح ــته تایره ــه دو دس ــس ب ــای تیوبل - تایره

ــوردار  ــی برخ ــبندگی باالی ــب از چس ــور عق ــای مح ــد و تایره ــی دارن ــری خوب ــان پذی ــو فرم ــور جل ــای مح تایره

هســتند. به هیــچ عنــوان از تایرهــای ویــژه محــور عقــب، بــرای محــور جلــو )محــور متصــل بــه فرمــان( اســتفاده 

نکنیــد.

- تایر یدک باید تایر مناسب محور جلو باشد. 

* تغییر سایز تایر

- تنها از سایز تایر تعیین شده برای این خودرو استفاده کنید.

- در صورتیکــه قطــر تایــر را تغییــر دادیــد، برنامه هــای کنتــرل الکترونیکــی خــودرو CBCU، واحــد کنتــرل موتــور 

ECU و ســایر بخش هــای الکترونیکــی مرتبــط، بایــد در مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش پیلســان بــار دیگــر 

ــوند. ــزی ش برنامه ری

* ویژگی های پایه ای تایر

بــه دلیــل تابــش آفتــاب و ســایر فاکتورهــای محیطــی، تایرهــا به مــرور ســفت شــده و خاصیــت االســتیکی خــود 

را از دســت می دهنــد و بــه همیــن دلیــل تــرک برداشــته و آســیب پذیر می شــوند. تایرهــا را بــر اســاس میــزان 

پیمایــش، شــرایط تایــر، شــرایط مســیر و دســتورالعمل های ســازنده تایــر تعویــض کنیــد.
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تعویض تایرها

اخطار!

- قبل از تعویض تایر و استفاده از تایر زاپاس، حتما خودرو را خاموش کنید.

در صورتیکــه نیــاز بــه تعویــض یکــی از تایرهــا بــا تایــر زاپــاس داشــتید، حتمــا شــرایط جــاده و قوانیــن مرتبــط 

)از جملــه فاصلــه قرارگیــری مثلــث خطــر، محــل مجــاز بــرای توقــف و ...( را در نظــر بگیریــد.

* مهره های چرخ را باز کنید تا زمانی که 3 مهره روی چرخ باقی بماند.

ــر  ــا از زی ــز نمی خــورد ی ــان حاصــل کنیــد کــه جــک لی * جــک را در نقطــه مشــخص شــده قــرار دهیــد و اطمین

ــود. ــارج نمی ش ــودرو خ خ

جــک خــودرو هــر ســال بایــد در مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مــورد بازبینــی قــرار گیــرد تــا از 

کارآیــی و ایمنــی آن اطمینــان حاصــل شــود.

* جــک را بــاال ببریــد و اطمینــان حاصــل کنیــد ســطح زیــر جــک محکــم اســت و می توانــد وزن خــودرو را تحمــل 

. کند

ــد و پــس از آن 3  ــد حرکــت کن ــر به راحتــی می توان ــاال آمــده اســت کــه تای * مطمئــن شــوید خــودرو آن قــدر ب

مهــره باقــی مانــده را نیــز بــاز کنیــد.

* مراقب باشید در زمان خارج کردن تایر به شیلنگ ها یا سایر اتصاالت ضربه یا آسیبی وارد نشود.

* پــس از خــارج کــردن تایــر، تــا حــد امــکان دیســک و لنــت و توپــی چــرخ و ... را از هرگونــه آلودگــی پــاک کنیــد 

و بخش هــای الزم را بــا گریــس تــازه بپوشــانید.

* تایــر زاپــاس را به جــای تایــر قبلــی قــرار دهیــد. مراقــب باشــید در حیــن اتصــال تایــر زاپــاس بــه شــیلنگ ها 

یــا ســایر اتصــاالت ضربــه یــا آســیبی وارد نشــود.

* مهره ها را به صورت مورب آن قدر سفت کنید که با دست به سختی بچرخند.

* جک را به آرامی پایین بیاورید و مهر ه را با گشتاور 550 تا 600 نیوتون متر سفت کنید.

ــه  ــد ک ــرار کنی ــدر تک ــن کار را آن ق ــد و ای ــر مهره هــا را ســفت کنی ــار دیگ ــر، ب ــد از طــی مســافت 50 کیلومت * بع

مهرهــا ســفت باقــی بماننــد.
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باد کردن تایرها

خروجی هوای فشرده برای باد کردن تایرها در کنار خشک کن نصب شده است:

* درپوش اتصال )1( را بردارید.

* یک سر شیلنگ باد را به سوپاپ )والو( تایر متصل کنید.

* سر دیگر شیلنگ باد را به اتصال کنار خشک کن متصل کنید.

* دور موتور را افزایش دهید.

* وضعیت فشار باد تایر را کنترل کرده و تا رسیدن به فشار باد الزم، آن را باد کنید.
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یدک  کشیدن خودرو

ــرای نصــب  ــک کشــیدن اســت. در شاســی خــودرو دو محــل ب ــرای ی ــالب مخصوصــی ب ــن خــودرو دارای ق ای

قــالب وجــود دارد کــه بــا پوشــش پالســتیکی پوشــانده شــده اند. قــالب یــدک  کشــی در جعبــه ابــزار راننــده و در 

محفظــه ســمت چــپ کابیــن قــرار دارد و در زمــان اســتفاده بایــد بــه محــل مخصــوص در جلــوی خــودرو پیــچ 

شــود.

در صــورت نیــاز می تــوان از هــر دو قــالب اســتفاده کــرد. در زمــان یــدک  کشــیدن خــودرو اطمینــان حاصــل کنیــد 

نیــروی کشــش تــا حــد امــکان در مرکــز خــودرو اســت تــا از آســیب بــه شاســی خــودرو جلوگیــری شــود.

بــرای بکســل کــردن خــودرو از زمین هــای نــرم و یــا گل آلــود، بایــد ابتــدا تریلــر جــدا شــود. اگــر امــکان انجــام 

ایــن کار وجــود نداشــت، بایــد نیــروی کشــش در بخش هــای مختلــف خــودرو تقســیم شــود.

در زمــان یــدک  کشــی اگــر نیــاز بــه پیچیــدن باشــد، بایــد چــراغ راهنمــای هــر دو خــودرو مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.

الزامات عمومی

* توضیحات پیشین این دفترچه در مورد یدک  کشی را مطالعه کنید.

ــا ایــن کار  * ســوئیچ خــودرو را در وضعیــت II قــرار دهیــد. در صــورت امــکان موتــور خــودرو را روشــن کنیــد. ب

سیســتم فرمــان و ترمزهــا فعــال خواهنــد شــد.

* گیربکس را در وضعیت خالص )N( قرار دهید.

* از یــک اتصــال ســخت بیــن دو خــودرو اســتفاده کــرده و هرگــز از طنــاب یــا کابــل بــرای یــدک  کشــیدن اســتفاده 

نکنیــد. در صــورت بــروز مشــکل در سیســتم تعلیــق بــادی خــودرو، بــا ســرعت پاییــن حرکــت کنیــد.

* اگــر خــودرو گیــر کــرده اســت، آن را از ســمت چــپ یــا راســت نکشــید و یــا به صــورت ناگهانــی از جلــو بکســل 

نکنیــد و همچنیــن هیــچ وقــت خــودرو را از یــک ســمت بــا یــدک  کــش، نکشــید.

* در صورتیکــه سیســتمی فرمــان خــودرو از کار افتــاده اســت، از یــدک  کشــی اســتفاده کنیــد کــه بتوانــد محــور 

جلــو را از زمیــن بلنــد کنــد.
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آماده کردن سیستم انتقال قدرت

ــال قــدرت آســیبی وارد  ــه سیســتم انتق ــا ب ــد ت ــل گاردان خــودرو را آزاد کنی پیــش از یــدک  کشــیدن خــودرو، می

نشــود.

روشن کردن خودرو

هیــچ وقــت تــالش نکنیــد بــا کشــیدن خــودرو )بــه کمــک یــدک  کــش( موتــور خــودرو را روشــن کنیــد. در ایــن 

شــرایط از روش اتصــال باتری هــا )کــه در ادامــه ایــن دفترچــه تشــریح می شــود( اســتفاده کنیــد. 

اخطار!

ــود  ــه دلیــل نب ــد. ب ــد فرمــان خودرویــی کــه متوقــف و خامــوش شــده اســت بچرخانی - تــالش نکنی

ــد. ــیب وارد می کن ــودرو آس ــان خ ــه فرم ــن کار ب ــک، ای ــروی هیدرولی نی

- چرخانــدن فرمــان خودرویــی کــه موتــور آن خامــوش اســت تنهــا در زمــان حرکــت خــودرو )بــه کمــک 

یــدک  کــش( مقــدور اســت.

ــی  ــروی کمک ــود نی ــل نب ــه دلی ــت ب ــوش اس ــور آن خام ــه موت ــی ک ــان در خودروی ــدن فرم - چرخان

ــا  ــه نیــروی بیشــتری از ســوی راننــده دارد. در چنیــن حالتــی، یــدک  کــش بایــد ب ــاز ب هیدرولیــک نی

ــد. ــت کن ســرعت پاییــن حرک

ــار فشــار  ــاد خارجــی )حداقــل 5.5 ب ــا فشــار ب ــوان ب - اگــر فشــار هــوای فشــرده کافــی نباشــد، می ت

ــه بخش هــای  ــات بیشــتر ب ــرای اطالع ــرد. ب ــا را آزاد ک ــل چرخ ه ــی، قف ــا به صــورت مکانیک هــوا( و ی

پیشــین دفترچــه حاضــر مراجعــه کنیــد.
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یدک  کشیدن در صورت آسیب به محورها

محور جلو

* در صــورت آســیب بــه محــور جلــو، یــدک  کشــیدن بایــد توســط وســایل نقلیــه مخصوصــی کــه قابلیــت بلنــد 

کــردن محــور جلــو کشــنده را دارنــد انجــام شــود.

* در این حالت، اتصال میل گاردان محور عقب باید قطع باشد.

محور عقب

* در صــورت آســیب بــه محــور عقــب، یــدک  کشــیدن بایــد توســط وســایل نقلیــه مخصوصــی کــه قابلیــت بلنــد 

کــردن محــور عقــب کشــنده را دارنــد انجــام شــود.

توجه!

- اگــر بــرای یــدک  کشــیدن خــودرو، یکــی از محورهــای خــودرو از زمیــن بلنــد شــود، بــرای ایمنــی بایــد 

ســوئیچ را در وضعیــت O قــرار دهیــد.

اخطار!

- اگر هیچ یک از این شرایط فراهم نبود، میل گاردان را از فلنج اکسل جدا کنید.
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یدک  کشیدن خودرو بدون بلند کردن چرخ ها

ترمز و فرمان خودرویی که یدک  کشیده می شود باید توسط راننده کنترل شود.

* موتور خودرو را روشن کنید.

* اگــر فشــار هــوای خــودرو پاییــن اســت، از طریــق محــل در نظــر گرفتــه شــده در کنــار خشــک کن، فشــار بــاد 

سیســتم را افزایــش دهیــد.

* گیربکــس را در وضعیــت خــالص )N( قــرار دهیــد. در گیربکس هــای دســتی، از وضعیــت خــالص در دنده هــای 

ســبک اســتفاده کنیــد.

* میل گاردان را آزاد کنید.

* ترمز پارک را آزاد کنید.

* خودرو را به آرامی بکشید.

پس از پایان یدک  کشی

* موتور خودرو را خاموش کنید.

* ترمز پارک را فعال کنید و با قرار دادن موانع، مانع از حرکت احتمالی چرخ ها شوید.

توجه!

- مسافت یدک  کشی نباید بیشتر از 100 کیلومتر باشد.

- حداکثــر ســرعت مجــاز بــرای یــدک  کشــی را می تــوان از طریــق جــدول روبــرو محاســبه کــرد. در ایــن 

جــدول بــا کمــک ضریــب دیفرانســیل و شــعاع گــردش چــرخ، می تــوان حداکثــر ســرعت مجــاز بــرای 

یــدک کشــیدن خــودرو را بــه دســت آورد.
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اخطار!

- هیچ وقت قطب منفی را به شاسی خودرو متصل نکنید.

- برای اتصال باتری ها فقط از کابل با توان استاندارد استفاده کنید.

- کابل رابط باتری ها را مطابق آنچه در شکل به نمایش در آمده مورد استفاده قرار دهید.

- فقط از باتری کمکی با ولتاژ 24 ولت استفاده کنید.

- از شــارژر یــا جامــپ اســتارتر های غیرمجــاز بــرای روشــن کــردن خــودرو اســتفاده نکنیــد. ایــن کار بــه 

تجهیــزات برقــی و الکترونیکــی خــودرو آســیب وارد خواهــد کــرد.

ــه  ــک مجموع ــوان از ی ــد، می ت ــتارت می زن ــختی اس ــری به س ــدن بات ــف ش ــل ضعی ــه دلی ــودرو ب ــور خ ــر موت اگ

باتــری دیگــر بــرای اســتارت زدن موتــور اســتفاده کــرد. بــرای ایــن کار بایــد از کابل هــای رابــط اســتاندارد اســتفاده 

کــرد و باتــری کمکــی بایــد از تــوان کافــی برخــوردار باشــد.

)1( باتری کمکی )2( باتری خودرو

قطب مثبت و قطب منفی باتری ها را مطابق شکل متصل کنید.

* ابتدا قطب مثبت باتری ها را متصل کنید.

* قطب منفی باتری کمکی را به موتور و یا گیربکس متصل کنید.
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ــن کار  ــرای ای ــد. ب ــری متصــل کنی ــه بات ــری هــا در جعب ــی بات ــل اصل ــه کاب ــد باتری هــای کمکــی را ب * می توانی

ابتــدا کلیــد قطع کــن را قطــع کنید،ابتــدا کابــل مثبــت و ســپس کابــل منفــی هــر دو باتــری را متصــل کنیــد و 

کلیــد را وصــل کنیــد.

* پس از اتصال باتری ها، موتور خودرو را روشن کنید.

* روشن کردن موتور با باتری کمکی حداکثر به 15 ثانیه زمان نیاز دارد.

ــل  ــدا کاب ــور، ابت ــردن باتری هــا، برعکــس اتصــال باتری هــا اســت. پــس از روشــن شــدن موت ــد جــدا ک * فرآین

مثبــت و پــس از آن کابــل منفــی را قطــع کنیــد.
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اخطار!

- پیــش از فعــال کــردن ایــن سیســتم اطمینــان حاصــل کنیــد خــودرو در وضعیتــی نیســت کــه نیرویــی 

بــرای حرکــت بــه آن وارد شــود.

- این سیستم فقط در شرایط اضطراری و یا در زمان انجام تعمیرات باید به کار گرفته شود.

- راندن خودروی پس از فعال شدن این سیستم می تواند باعث بروز تصادف شود.

ــا خــودرو رانندگــی  - هیــچ وقــت پیــش از آنکــه چــراغ ترمــز در نشــان دهنده هــا خامــوش شــود، ب

نکنیــد.

ترمز اضطراری توقف

ــدا  ــه فشــار هــوای فشــرده در سیســتم کاهــش پی ــی ک ــف خــودرو در زمان ــه توق ــرای کمــک ب ــن سیســتم ب ای

ــت. ــده اس ــه ش ــدارد( تعبی ــت نگه ــودرو را ثاب ــد خ ــارک نمی توان ــز پ ــد )و ترم می کن

ــر سیســتم کــم  ــر روی فن ــار فشــار می رســد، فشــار ب وقتــی فشــار هــوای فشــرده در سیســتم بــه کمتــر از 5.5 ب

ــال می شــود. ــف فع ــز اضطــراری توق شــده و ترم

ــان  ــارک )2( به طــور همزم ــز پ ــز )1( و چــراغ ترم ــن شــرایط چــراغ STOP، چــراغ مشــکل در سیســتم ترم در ای

فعــال می شــوند. ایــن سیســتم می توانــد بــا صــورت پنوماتیــک و یــا به صــورت مکانیکــی، در شــرایط اضطــراری 

و یــا در زمــان تعمیــرات فعــال شــود.
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فعال کردن مکانیکی ترمز اضطراری توقف )تک دیافراگم(

ــز اضطــراری  ــرار دارد، سیســتم ترم ــف ق ــز اضطــراری توق ــای محفظــه ترم ــه در انته ــردن پیچــی )1( ک ــا آزاد ک ب

ــود. ــال می ش ــتی فع ــورت دس ــف به ص توق

فعال کردن مکانیکی ترمز اضطراری توقف )دیافراگم دوبل(

پوشــش پشــتی محفظــه )2( را بــر داریــد، پیــچ )3( را در انتهــای محفظــه وارد کــرده و آن را بچرخانیــد تــا آزاد 

شــود.
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تسمه پروانه

تسمه پروانه را به صورت ماهیانه بررسی کنید.

* برای باال بردن اتاق خودرو، به بخش های پیشین این دفترچه مراجعه کنید.

* تسمه پروانه )1( را از نظر وجود ترک خوردگی، آثار روغن، ساییدگی و سایر آسیب ها بررسی کنید.

* اگــر آثــاری از خرابــی بــر روی تســمه پروانــه دیدیــد، بــرای تعویــض بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش مجــاز 

پیلســان مراجعــه کنیــد.
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بررسی وضعیت سیستم سوخت و آب بندی بخش های مختلف

* مســیرهای سوخت رســانی و اتصــاالت را از نظــر وجــود هرگونــه آثــار خرابــی یــا نشــتی بررســی کنیــد؛ به ویــژه 

ــور خــودرو  ــال موت ــوان مث ــا )به عن ــع گرم ــه مناب ــه نزدیــک ب ــی داشــته باشــید ک ــه بخش های توجــه بیشــتری ب

یــا اگــزوز( هســتند.

ــا مراکــز خدمــات  ــه ب ــراد ظاهــری را مشــاهده کردیــد، بالفاصل ــا ای ــار ترک خوردگــی، نشــتی ی ــه آث * اگــر هرگون

پــس از فــروش پیلســان تمــاس بگیریــد.

سفت کردن تسمه های نگهدارنده باک

ــد و پــس  ــاک ســوخت را محکــم کنی ــر رانندگــی، تســمه های ب ــر، پــس از 2.000 کیلومت ــر کیلومت در خــودرو صف

از آن هــر 5.000 کیلومتــر، ســفت بــودن تســمه را بررســی کنیــد. در زمــان رانندگــی در مســیرهای ناهمــوار، دوره 

ــود. ــر ش ــد کوتاه ت ــاک بای ــمه های ب ــد از تس بازدی
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فیلتر جداکننده آب از گازوییل

* این فیلتر با پمپ برقی و گرمکن گازوییل یکپارچه است.

* پیشــنهاد می شــود از پمــپ برقــی در زمســتان اســتفاده شــود. اســتفاده بیــش از حــد از پمــپ برقــی باعــث 

ــود. ــودرو می ش ــور خ ــتهالک موت اس

* ســوئیچ خــودرو را بــاز کنیــد و کلیــد گرمکــن فیلتــر را بزنیــد )1(؛ پمــپ فیلتــر ســوخت شــروع بــه پمــپ کــردن 

ــانتی گراد باشــد،  ــه س ــر از 4درج ــط کمت ــای محی ــی دم ــد. وقت ــد ش ــف خواه ــه متوق ــس از 3 دقیق ــد و پ می کن

ــرم شــود. ــد گ ــه )2( می توان ــر اولی ســوخت در فیلت
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وقتــی ســطح آب جمــع شــده در پاییــن فیلتــر بــه حــد معینــی برســد، راننــده از طریــق نشــان دهنده هــا و بــا 

روشــن شــدن یــک چــراغ هشــدار )3( از ایــن مســئله مطلــع می شــود تــا آب را از سیســتم خــارج کنــد.

خارج کردن آب از فیلتر

* خودرو را متوقف و موتور را خاموش کرده و ترمز پارک را فعال کنید.

* شیر )4( نصب شده در پایین فیلتر را باز کنید.

* صبر کنید تا آب و محتویات داخلی فیلتر خالی شود.

* شیر را ببندید.
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نگهداری فیلتر جداکننده آب از گازوییل

فیلتر را بر اساس جداول درج شده در انتهای دفترچه تعویض کنید.

تعویض فیلتر

* خودرو را متوقف کرده، موتور خودرو را خاموش و ترمز پارک را فعال کنید.

* دسته سیم متصل به فیلتر را قطع کرده و شیر )4( را باز کنید تا محتویات داخل فیلتر خالی شود.

* بخــش پایینــی فیلتــر را بــا آچــار بکــس 36 میلی متــر بــاز کنیــد. همچنیــن می توانیــد بخــش باالیــی بــا انبــر 

قفلــی بــاز کنیــد.

* فیلتر قدیمی و اورینگ آن را خارج کنید.

* مقدار کمی گازوییل به واشر پایین فیلتر جدید )6( بزنید و آن را در جای خود قرار دهید.

* اورینگ جدید )5( را در محل خود قرار دهید و آن را روغن کاری کنید.

* محفظه را ببندید و با استفاده از آچار بکس آن را 3.5 تا 4 در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

* دســته ســیم را متصــل کنیــد. پمــپ برقــی شــروع بــه کار می کنــد تــا زمانــی کــه وضعیــت ســوخت مناســب 

شــود.

* موتور را روشن کنید و مطمئن شوید هیچ گونه نشتی در فیلتر وجود ندارد.

* تعویض فیلتر را در مراکز مجاز خدمات پس از فروش پیلسان انجام دهید.
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توجه!

ــد از واشــر و  ــر، بای ــض فیلت ــت تعوی ــار مصــرف هســتند و در هــر نوب ــر یک ب ــگ فیلت - واشــر و اورین

اورینــگ جدیــد اســتفاده کــرد. 

- پــس از هــر بــار تعویــض فیلتــر، سیســتم بایــد مطابــق دســتورالعمل گفتــه شــده در صفحــات قبلــی 

ــالل  ــار اخت ــور دچ ــرد موت ــت کارک ــن اس ــورت ممک ــن ص ــر ای ــود. در غی ــازی ش ــل پاک س ــور کام به ط

شــده یــا موتــور خــودرو روشــن نشــود.
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فیلتر گازوییل Parker )آپشن(

تخلیه

برحســب کیفیــت ســوخت و میــزان کارکــرد خــودرو، پیشــنهاد می شــود هــر روز میــزان آب جمــع شــده در مخــزن 

پایینــی فیلتــر را چــک کــرده و آن را تــا پیــش از رســیدن آن بــه حــد نهایــی تخلیــه کنیــد.

سنسور نصب شده می تواند زمان تخلیه آب را اعالم کند.

* نحوه تخلیه آب

- سوپاپ را در سمت ورودی سوخت ببندید و پیچ تخلیه پایین فیلتر را باز کنید.

ــد.  ــار دیگــر پیــچ را ببندی ــد ب ــه شــد، می توانی ــر تخلی - بعــد از آنکــه آب و ســایر ناخالصی هــای موجــود در فیلت

هیــچ وقــت بــرای مــدت طوالنــی پیــچ را بــاز نگذاریــد چراکــه ممکــن اســت ســوخت از آن خــارج شــود.

- سوپاپ را باز کنید تا فرآیند ورود سوخت آغاز شود. 
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فیلتر اولیه سوخت 

اگــر فیلتــر ســوخت )1( مســدود شــده باشــد، چــراغ اخطــار مشــکل در موتــور )2( در مجموعــه نشــان دهنده هــا 

روشــن خواهــد شــد. ایــن چــراغ شــروع بــه چشــمک زدن می کنــد و پیغــام خطــای 215 بــه نمایــش درمی آیــد.

در صورت وقوع این اتفاق، بالفاصله فیلتر سوخت را تعویض کنید.
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فیلتر هوا

دوره نگهداری و تعویض

زمانی که چراغ اخطار گرفتگی فیلتر هوا در نشان دهنده ها روشن شد، اقدامات زیر باید انجام شود:

- در مدل های مجهز به فیلتر هوای غیر روغنی، فیلتر هوا باید تعویض شود.

- در زمینه دوره های تعویض فیلتر هوا، به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه کنید.

اخطار!

- همواره پیش از تعویض فیلتر، موتور خودرو را خاموش کنید.

ــرای دفعــات متعــدد باعــث کاهــش اثربخشــی و کارآیــی آن می شــود. از  ــاد گرفتــن فیلتــر هــوا ب - ب

ــاد گرفتــه شــده اســت اســتفاده نکنیــد. فیلتــری کــه به دفعــات ب

- فقط از فیلتر هوای اصلی و مورد تائید پیلسان برای خودرو استفاده کنید.

ــف  ــای مختل ــی در بخش ه ــیب فیزیک ــه آس ــوید هیچ گون ــن ش ــوا مطمئ ــر ه ــب فیلت ــان نص - در زم

فیلتــر وجــود نــدارد و همچنیــن هیــچ عامــل خارجــی همــراه بــا آن وارد محفظــه فیلتــر هــوا نشــده 

اســت.
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نگهداری و تعویض

* خودرو را متوقف و موتور خودرو را خاموش کرده و ترمز پارک را فعال کنید.

* کابین را باال بیاورید.

* چهار ضامن )1( درپوش محفظه فیلتر هوا را باز کنید و درپوش )2( را بردارید و آن را تمیز کنید.

* فیلتر را خارج کنید و داخل محفظه را با برس یا جاروبرقی تمیز کنید.

ــاز  ــی بزنیــد. پــس از هــر 5 نوبــت ب ــر ایمن ــر روی فیلت ــی، یــک عالمــت ب ــر اصل * در هــر نوبــت ســرویس فیلت

کــردن فیلتــر اصلــی، فیلتــر ایمنــی بایــد تعویــض شــود. بــرای بــاز کــردن فیلتــر ایمنــی، آن را در خــالف جهــت 

ــد. ــاعت بچرخانی ــای س عقربه ه

* قبــل از نصــب فیلتــر جدیــد اصلــی، صفحــات کاغــذی آن را بــا دقــت چــک کنیــد تــا آثــاری از پارگــی روی آن 

نباشــد. همچنیــن بخــش پایینــی آن را نیــز چــک کنیــد تــا آســیب ندیــده باشــد.

* پــس از بررســی و در صورتیکــه فیلتــر ســالم بــود، آن را داخــل محفظــه قــرار دهیــد، درپــوش را نصــب کــرده و 

ضامن هــا را ببندیــد تــا درپــوش در محــل خــود محکــم شــود.

* پــس از آن مســیر ورودی هــوا بــه داخــل فیلتــر و مســیر فیلتــر تــا موتــور را چــک کنیــد تــا هیــچ پارگــی یــا 

ــد. ــته باش ــی نداش ترک خوردگ
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تمیز کردن هواکش

* در زمســتان و در زمــان تــردد در مســیرهای خاکــی، ورودی هواکــش )4( را هــر روز تمیــز کنیــد و در صورتیکــه 

آســیب دیــده اســت آن را تعویــض کنیــد.

کنترل سوپاپ تخلیه

ــد  ــت و بای ــده اس ــب ش ــر نص ــوای فیلت ــاالی ورودی ه ــش و در ب ــه هواک ــن لول ــه )5( در پایی ــوپاپ تخلی * س

ــود. ــی ش ــب آن بررس ــرد مناس ــورت دوره ای کارک به ص

اخطار!

- به صورت دوره ای سوپاپ تخلیه را تمیز کرده و کارکرد آن را بررسی کنید.

- وجود رطوبت و آب در هوای ورودی به موتور می تواند باعث آسیب موتور خودرو شود.
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اخطار!

- داخــل باتــری، ترکیــب گازهــای هیــدروژن و اکســیژن تولیــد می شــود و تولیــد جرقــه در تجهیــزات 

ــرل شــده اســت  ــری خــودرو از ایــن جهــت کنت ــد محفظــه بات الکتریکــی ریســک انفجــار دارد. هرچن

امــا همــواره پیشــنهاد می شــود پیــش از انجــام هرگونــه تغییــرات بــر روی تجهیــزات الکتریکــی، درب 

ــراف  ــای اط ــرده، گازه ــوای فش ــتفاده از ه ــا اس ــکان ب ــورت ام ــد و در ص ــاز کنی ــری را ب ــه بات محفظ

محفظــه را تخلیــه کنیــد.

سیستم های الکتریکی

ــرق خــودرو را از  ــا ب ــرده ی ــری را جــدا ک ــر روی بخش هــای الکتریکــی خــودرو، بات ــرات ب ــه تعمی پیــش از هرگون

ــد. ــی قطــع کنی ــن اصل ــد قطع ک ــق کلی طری

* هیچ وقت بدون آنکه اتصاالت باتری به طور کامل وصل باشند خودرو را استارت نزنید.

* هیچ وقت در حالیکه موتور خودرو روشن است، باتری را جدا نکنید.

ــدک  ــه ی ــد. در زمین ــارژ کنی ــرده و ش ــل ک ــا را متص ــید، باتری ه ــدک بکش ــودرو را ی ــه خ ــل از آنک ــواره قب * هم

ــد. ــه کنی ــر مراجع ــه حاض ــی دفترچ ــای قبل ــه بخش ه ــد ب ــودرو می توانی ــیدن خ کش

ــه  ــد، ب ــی اســتفاده کنی ــای کمک ــرد و قصــد داشــتید از باتری ه ــدا ک ــا کاهــش پی ــوان باتری ه ــه ت * در صورتیک

دســتورالعمل درج شــده در بخش هــای قبلــی ایــن دفترچــه مراجعــه کنیــد. هرگــز از جامــپ اســتارتر و یــا شــارژر 

بیرونــی بــرای اســتارت زدن خــودرو اســتفاده نکنیــد. ایــن کار بــه تجهیــزات برقــی و الکترونیکــی خــودرو آســیب 

وارد می کنــد.
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ــه  ــه مراجع ــن دفترچ ــین ای ــات پیش ــده در صفح ــتورالعمل های درج ش ــه دس ــا، ب ــردن باتری ه ــارژ ک ــرای ش * ب

کنیــد.

* قبل از شارژ کردن باتری ها با باتری کمکی، اتصاالت مثبت و منفی باتری را جدا کنید.

- برای قطع کردن باتری، ابتدا اتصال قطب منفی و سپس اتصال قطب مثبت را جدا کنید.

- برای وصل کردن باتری، ابتدا اتصال قطب مثبت و سپس اتصال قطب منفی را وصل کنید.

* اگر خودرو را برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید، باتری را حداقل هر 4 هفته یکبار شارژ کنید.

* مطمئن شوید که برای اندازه گیری ولتاژ باتری، از ولت متر مناسب استفاده می کنید.

* مقاومــت وســیله اندازه گیــری ولتــاژ باتــری بــرای جلوگیــری از ایجــاد اتصــال کوتــاه بایــد حداقــل 10 مــگا اهــم 

. شد با

* قبل از جدا کردن یا متصل کردن سیم های متصل به ECU، حتما سوئیچ خودرو را خاموش کنید.

ــده  ــا دی ــر روی آن ه ــرک ب ــا ت ــتگی ی ــا شکس ــی ی ــی از خراب ــه اثرات ــض آنک ــد به مح ــاالت بای ــیم ها و اتص * س

ــض شــوند. تعوی

* برای شستشو خودرو:

- مراقــب باشــید جریــان آب مســتقیم بــه اتصــاالت برقــی و دینــام نرســد. هیــچ وقــت اتصــاالت تریلــر را بــا آب 

نشــویید. بــرای تمیــز کــردن ایــن بخش هــا از بــاد بــا فشــار 6 تــا 8 بــار اســتفاده کنیــد.

- در جریان شستن خودرو، سوئیچ اصلی و تمام چراغ های خودرو باید خاموش باشد.

* اگــر خــودرو بــرای تجهیــزات جانبــی )ازجملــه تریلــر یخچالــی( بــه بــرق 3فــاز مجهــز اســت، بــرای تمیــز کــردن 

ایــن بخش هــا بــا بــاد، بایــد حتمــا موتــور خــودرو خامــوش شــود. 
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* پیش از هرگونه جوشکاری بر روی خودرو، اقدامات زیر باید انجام شود:

- سوئیچ قطع کن را در وضعیت قطع قرار دهید.

- کابل های باتری خودرو را جدا کنید.

- گیره جوشکاری را تا حد امکان نزدیک به محل جوشکاری نصب کنید.

- در طی جوشکاری به هیچ عنوان برق دستگاه جوش را به اتصاالت برقی خودرو وصل نکنید.

- تنها از دستگاه جوشکاری جریان مستقیم استفاده کنید.

ــه  ــیب ب ــث آس ــن کار باع ــد. ای ــا را وصــل نکنی ــوان اتصــاالت باتری ه ــچ عن ــکاری به هی ــد جوش - در طــی فرآین

ــود. ــی می ش ــزات الکترونیک ــا و تجهی ــودرو، باتری ه ــرق خ ــتم ب سیس

اخطار!

ــا  ــودرو ی ــه خ ــی ب ــای برق ــزودن مصرف کننده ه ــا اف ــودرو ی ــی خ ــزات برق ــر در تجهی ــه تغیی - هرگون

دســت کاری سیم کشــی خــودرو غیرمجــاز اســت و باعــث آســیب بــه تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی 

ــود. ــودرو می ش خ
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چراغ ها

تعویض المپ

* تمامی تجهیزات برقی را پیش از تعویض المپ خاموش کنید.

* مستقیما به المپ دست نزنید. چربی پوست می تواند به المپ آسیب برساند.

* مطمئــن شــوید المپــی کــه اســتفاده می کنیــد دقیقــا مشــابه المــپ قدیمــی اســت کــه قصــد تعویــض آن را 

داریــد.

* جزییات المپ های مورد استفاده در خودرو، در جداول انتهای این دفترچه درج شده است

چراغ های اصلی

پــس از تعویــض المــپ چراغ هــای اصلــی، وضعیــت کارکــرد چراغ هــای نــور بــاال و نــور پاییــن را پیــش از آغــاز 

حرکــت بررســی کنیــد.

اخطار!

ــه  ــد ب ــا المــپ خــودداری کنیــد چراکــه چربــی پوســت می توان ــه تمــاس پوســت دســت ب - از هرگون

المــپ آســیب برســاند. 
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بخار گرفتگی چراغ های اصلی

المــپ نصــب شــده در چراغ هــای اصلــی، گرمــای زیــادی تولیــد می کنــد. ایــن گرمــا به طــور طبیعــی از مجــاری 

هوایــی در نظــر گرفتــه شــده داخــل چــراغ خــارج می شــود تــا بــه کاســه و بدنــه چــراغ آســیبی وارد نشــود امــا 

ممکــن اســت رطوبــت هــوا از طریــق همیــن دریچه هــای تهویــه وارد چــراغ شــوند.

ــتر در  ــاق بیش ــن اتف ــود. ای ــراغ می ش ــل چ ــار داخ ــکیل بخ ــث تش ــی، باع ــرات دمای ــر تغیی ــت در اث ــن رطوب ای

ــی  ــئله طبیع ــن مس ــد. ای ــاد رخ می ده ــت زی ــا رطوب ــی ب ــا در مناطق ــاران ی ــی در ب ــان رانندگ ــتان را در زم زمس

اســت و بــه معنــای آســیب بــه چــراغ خــودرو نیســت. بخــار تشــکیل شــده به مــرور و بــه دلیــل گرمــای المــپ، 

از چــراغ خــارج خواهــد شــد.
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تمیز کردن و نگهداری از خودرو

نگهداری مناسب از بخش های مختلف خودرو می تواند طول عمر آن را به شدت افزایش دهد.

اخطار!

- اگــر خــودرو دارای خروجــی بــرق بیشــتر از 24 ولــت اســت )به عنــوان مثــال در خودروهایــی بــا تریلــر 

یخچالــی(، پیــش از شستشــو خــودرو بایــد موتــور خامــوش شــود.

- در زمان استفاده از بخار، هیچ وقت بخار را مستقیما به داخل تجهیزات فرمان اسپری نکنید.

شستشو خودرو

* خودرو را فقط در کارواش های مجهز و با تجهیزات مناسب بشویید.

* خــودرو صفــر کیلومتــر یــا خودرویــی کــه به تازگــی رنــگ شــده اســت را حداقــل تــا 6 هفتــه بــا بخــار نشــویید. 

بــرای چنیــن خودروهایــی، شستشــو بــا آب مناســب اســت.

* ابر یا اسفنج مورد استفاده برای شستشو خودرو باید به طور مرتب شسته و تمیز شود.

* خودرو را هیچ وقت در حالیکه در معرض تابش خورشید با شدت زیاد است نشویید.

* رینگ ها را با آب و برس تمیز کنید. رینگ های آلومینیومی را با مواد شوینده مناسب بشویید.

* وقتــی تجهیــزات خــودرو در دمــای کارکــرد خــود هســتند هیــچ وقــت به طــور مســتقیم آب یــا هــر مایعــی را 

روی آن هــا اســپری نکنیــد.

* استارت و دینام را خیس نکنید.

ــه  ــانتی متری بدن ــل در 30 س ــازل را حداق ــد، ن ــودرو را داری ــوی خ ــرای شستش ــار ب ــتفاده از بخ ــد اس ــر قص * اگ

ــد. ــه کنی ــتگاه توج ــازنده دس ــتورالعمل های س ــه دس ــد و ب بگیری

* در فصل زمستان، خودرو را در فواصل زمانی کوتاه تری بشویید.

* هیــچ وقــت از بنزیــن، گازوییــل، تینــر و ســایر مــواد شــیمیایی بــرای شســتن مســیرهای ترمــز اســتفاده نکنیــد. 

همچنیــن مراقــب باشــید ترمزهــا بــا گریــس یــا مــواد شــوینده در تمــاس نباشــند.
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مراقبت از رنگ بدنه

* حتی در صورت مشاهده آسیب های جزئی به رنگ بدنه، به سرعت آن را ترمیم کنید.

* مراقب هرگونه آثار پوسیدگی رنگ باشید و در صورت مشاهده به سرعت آن را ترمیم کنید.

آیینه ها

* آیینه ها را با دستمال نرم و مخصوص تمیز کردن شیشه تمیز کنید.

تمیز کردن داخل کابین

* بــرای تمیــز کــردن فرمــان، دســته دنــده، داشــبورد و ســایر بخش هــای پالســتیکی داخــل کابیــن، از ترکیــب آب 

گــرم و مقــدار مناســبی مــاده شــوینده اســتفاده کنیــد و هرگــز مــواد شــوینده را مســتقیما و بــدون ترکیــب بــا آب، 

بــر روی قطعــات پالســتیکی نریزیــد.

* روغــن و چربــی را بــا الــکل از روی ســطح پــاک کنیــد. هیــچ وقــت بــرای ایــن منظــور از گازوییــل یــا بنزیــن 

اســتفاده نکنیــد.

* پرده ها را با مواد شوینده مناسب و با آب کمتر از 30 درجه سانتی گراد بشویید.

* بــرای تمیــز کــردن کمربندهــای ایمنــی، از آب گــرم و صابــون اســتفاده کنیــد و هیــچ وقــت مــواد تمیــز کننــده 

شــیمیایی را بــه کار نبریــد.

* در هــوای بســیار ســرد یــا شــرایطی کــه ریســک یــخ زدن الســتیک های آب بنــدی درب و شیشــه ها وجــود دارد، 

بــر روی آن هــا کمــی پــودر تالــک بمالیــد.

تمیز کردن و مراقبت از صندلی ها

* بــرای بخش هــای پالســتیکی صندلی هــا، از دســتمال مرطــوب و آب گــرم اســتفاده کنیــد. اگــر ایــن بخش هــا 

خیلــی کثیــف اســت می توانیــد از مــواد شــوینده اســتفاده کنیــد.

* بــرای تمیــز کــردن بخش هــای نــرم کابیــن و همچنیــن صندلی هــا می توانیــد از دســتمال خیــس بــا آب گــرم 

و یــا فوم هــای مخصــوص اســتفاده کنیــد.
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جدول تمیز کردن بخش های مختلف خودرو

اطالعــات منــدرج در جــدول زیــر بــرای تمیــز کــردن بخش هــای مختلــف خــودرو و بــر اســاس مــواد تمیزکننــده 

ــازار تنظیــم شــده اســت. همــواره در زمــان خریــد مــواد شــوینده، بــه کاربــرد آن هــا توجــه کنیــد.  موجــود در ب

ــم  ــه دور از چش ــی ک ــا در بخش های ــرد آن ه ــود کارک ــنهاد می ش ــی، پیش ــای اصل ــتفاده در بخش ه ــش از اس پی

اســت امتحــان کنیــد. هیــچ وقــت مــواد شــیمیایی را پیــش از اطمینــان از کارکــرد آن هــا مســتقیما روی ســطوح 

اســپری نکنیــد.

راهکار رفع مشکل پاک کنندهنوع آلودگی

آب سرد، شامپو و فوم های تمیز کننده سطوح تخم مرغ، لکه خون و هرگونه آلودگی با منشا انسانی
ماده شوینده را بر روی سطح بمالید تا آلودگی به مرور 

محو شود. هیچ وقت از نیروی زیاد برای ساییدن 
استفاده نکنید چراکه باعث آسیب به سطح می شود. 

مواد چرب، قهوه با خامه، شکالت داغ، لوازم آرایشی، 
شیر، سس مایونز، بستنی و ...

آب گرم، شامپو، فوم تمیز کننده سطوح / در 
مشابه موارد عنوان شده در باالآلودگی های شدید از لکه بر های شیمایی استفاده کنید.

نوشابه گازدار، آب میوه و انواع نوشیدنی با شکر

آب گرم، شامپو / در صورت شدید بودن آلودگی 
می توان از حالل های رقیق شده استفاده کرد / فقط 
زمانی که آالینده ها خشک هستند می توان از حالل 

مبتنی بر متیل و لکه بر استفاده کرد

مشابه موارد عنوان شده در باال

آلودگی های قابل  حل در آب
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راهکار رفع مشکل پاک کنندهنوع آلودگی

گریس، موم، الک، رزین، کربن، الک ناخن، روغن، رنگ، 
پاک کننده، پاک کننده لکه و شامپودوده و قطران

ماده تمیز کننده را روی یک پارچه نخی نرم بمالید و 
بر روی سطح بکشید تا آالینده ها شروع به حل شدن 
کنند. هیچ وقت پارچه را روی سطح فشار ندهید، در 
غیر این صورت ممکن است به سطح آسیب برسانید.

پارافین
تا حد امکان پارافین را از روی سطح بردارید و 

باقی مانده آن را با تمیز کننده های بر پایه بنزن تمیز 
کنید.

مشابه موارد عنوان شده در باال

پس از سرد کردن آدامس، آن را جدا کنید.با یخ، آدامس چسبیده شده را سرد کنید.آدامس

یک قاشق سدیم فلوراید 15درصد را در 100 میلی لیتر آب زنگ زدگی
مشابه موارد عنوان شده در بخش اول و دوم.حل کنید و بر روی سطح بپاشید.

آلودگی های غیرقابل حل در آب



نگهداری از خودرو

بخش پنجم
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تعویض روغن موتور

ــل از تعویــض  ــه قب ــل 10 دقیق ــد روی ســطحی کامــال افقــی باشــد و حداق در زمــان تعویــض روغــن خــودرو بای

ــور خــودرو خامــوش شــده باشــد. روغــن، موت

ــا روغــن مصــرف شــده درون آن نگهــداری  ــا حجــم کافــی را زیــر موتــور قــرار دهیــد ت * یــک ظــرف مناســب ب

شــود.

* پیچ تخلیه روغن )2( را در زیر محفظه روغن )1( باز کنید تا روغن از موتور خارج شود.

* واشر آب بندی جدید )3( را بر روی پیچ قرار داده و پیچ را با گشتاور 80 نیوتون متر سفت کنید.

نصب فیلتر روغن جدید

* درپوش فیلتر روغن )1( را کمی شل کنید و اجازه بدهید 2 دقیقه در جای خود باقی بماند.

* درپوش را بردارید، اورینگ )2( را خارج کنید و فیلتر روغن )3( را از محفظه )4( بیرون بیاورید.

* مقدار کمی روغن را به اورینگ جدید بزنید و آن را در محل خود قرار دهید.

* فیلتر جدید )3( را مشابه وضعیتی که قبال بوده در محفظه قرار دهید.

* درپــوش محفظــه را قــرار دهیــد و آن را بــا گشــتاور حــدود 40 نیوتــون متــر ســفت کنیــد. اســتفاده از گشــتاور 

بیشــتر باعــث آســیب بــه درپــوش و بدنــه می شــود.

در هر نوبت تعویض روغن، فیلتر نیز باید تعویض شود.
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کنترل سطح روغن

به بخش مربوط به اقدامات پیش از روشن کردن موتور خودرو در دفترچه حاضر مراجعه کنید.

اخطار!

- روغــن موتــور و فیلتــر روغــن مــورد اســتفاده الزامــا بایــد مــورد تائیــد پیلســان باشــند. اســتفاده از 

روغــن موتــور و فیلتــر روغــن متفرقــه می توانــد باعــث آســیب بــه موتــور شــده و خــودرو را از گارانتــی 

ــد. ــارج می کن خ

توجه!

- هیچ وقت دو نوع روغن با درجه های مختلف را با یکدیگر ترکیب نکنید.
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نگهداری از سیستم سوخت رسانی

تعویض و پاک سازی فیلتر سوخت

* درپــوش فیلتــر ســوخت )1( را شــل کــرده و بــرای مــدت 2 دقیقــه صبــر کنیــد. ســوپاپ تخلیــه آب )5( را بــاز 

ــوند.  ــه ش ــا تخلی ــد آب و ناخالصی ه ــازه بدهی ــد و اج کنی

* سوپاپ تخلیه )5( را با گشتاور 3 نیوتون متر سفت کنید.

* درپوش فیلتر سوخت )1( را بردارید و فیلتر سوخت )3( را خارج کنید.

* اورینگ )2( را جدا کنید.

* کمــی روغــن بــه اورینــگ جدیــد بزنیــد و آن را بــر روی درپــوش قــرار دهیــد. فیلتــر جدیــد را داخــل محفظــه 

قــرار دهیــد و درپــوش را بــا گشــتاور حــدود 25 نیوتــون متــر ســفت کنیــد.
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تمیز کردن پمپ سوخت دستی )در صورت نصب بر روی خودرو(

دســتگیره )4( را در خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد و آن را بــه ســمت بــاال بکشــید و دســتگیره را بــه 

ســمت بــاال و پاییــن حرکــت دهیــد تــا هــوا از سیســتم خــارج شــده و ســوخت جــای آن را بگیــرد.

وقتــی دســتگیره شــروع بــه مقاومــت در مقابــل حرکــت کــرد بــه معنــای آن اســت کــه ســیال کامــال بــه جریــان 

افتــاده اســت؛ در ایــن زمــان آن را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد و در جهــت عقربه هــای ســاعت ســفت کنیــد.

اخطار!

- فقــط از فیلتــر ســوخت مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت بــه 

مســیر سوخت رســانی و موتــور خــودرو آســیب وارد شــود و خــودرو از گارانتــی خــارج خواهــد شــد.
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فیلتر آبگیر ثانویه )آپشن(

بــازه زمانــی میــان تعویــض فیلتــر ســوخت بــه میــزان کارکــرد خــودرو، کیفیــت ســوخت و شــرایط اســتفاده از 

خــودرو بســتگی دارد امــا به طــور کلــی بایــد از جــداول درج شــده در بخــش انتهایــی ایــن دفترچــه پیــروی کنیــد. 

ــف روشــن  ــی توق ــدت طوالن ــس از م ــور پ ــا موت ــد ی ــدا می کن ــور کاهــش پی ــروی موت ــه نی ــی ک ــن زمان همچنی

ــرد. ــر ســوخت را تعویــض ک ــد فیلت می شــود بای

ــردد  ــا خودروهایــی کــه در زمین هــای کشــاورزی ت ــی و ی ــرای خودروهــای مــورد اســتفاده در پروژه هــای عمران ب

ــود. ــض ش ــر تعوی ــی کوتاه ت ــازه زمان ــر در ب ــن فیلت ــود ای ــد پیشــنهاد می ش می کنن

برای تعویض فیلتر مراحل زیر را دنبال کنید:

- پیچ T شکل )1( را باز کنید و درپوش )2( را بیرون بیاورید.

- بخش باالیی فیلتر )3( را بگیرید، آن را بچرخانید و رو به باال بکشید.

- اطــراف اورینــگ جدیــد )B( کــه همــراه بــا فیلتــر جدیــد تهیــه می شــود و اطــراف درپــوش را بــا روغــن چــرب 

کنیــد و اورینــگ را بــه همــراه فیلتــر جدیــد، در محــل اولیــه قــرار دهیــد.

- سوخت جدید را به فیلتر پمپ کنید.

- پــس از اطمینــان از گــردش ســوخت، درپــوش فیلتــر را ببندیــد و پیــچ T شــکل را بــا دســت ســفت کنیــد. هیــچ 

وقــت از ابــزار بــرای ســفت کــردن پیــچ اســتفاده نکنیــد.
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نگهداری از سیستم خنک کننده

مشخصات مایع خنک کننده

تنها از مایع خنک کننده )کوالنت( مورد تائید پیلسان برای موتور خودرو استفاده کنید.

حجم مایع خنک کننده: 42 تا 48 لیتر

نــوع مایــع خنــک کننــده: NF 324 MAN )و یــا مایــع خنــک کننــده مــورد تائیــد شــبکه خدمــات پــس از فــروش 

) ن پیلسا

دوره تعویض مایع خنک کننده: بر اساس جداول انتهای دفترچه

مایع خنک کننده باید بالفاصله پس از آنکه رنگ آن کدر یا قهوه ای شد به طور کامل تعویض شود.

تخلیه مایع خنک کننده

* ظرف مناسب برای جمع آوری مایع خنک کننده را زیر مجموعه خنک کننده موتور )1( قرار دهید.

* پیچ تخلیه )2( را باز کنید و واشر آب بندی )3( را بردارید تا مایع به طور کامل تخلیه شود.

* واشر آب بندی جدید را قرار دهید و پیچ تخلیه را با گشتاور حدود 80 نیوتون متر سفت کنید.

* مایع خنک کننده جدید را در موتور بریزد.

پر کردن مخزن مایع خنک کننده

بــرای جزییــات مرتبــط بــا پــر کــردن مخــزن مایــع خنــک کننــده موتــور، بــه بخــش مربوطــه در دفترچــه حاضــر 

مراجعــه کنیــد.
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اخطار!

- فقــط از مایــع خنــک کننــده )کوالنــت( مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت 

ــارج  ــی خ ــودرو از گارانت ــد و خ ــیب ببینن ــودرو آس ــور خ ــده و موت ــک کنن ــتم خن ــت سیس ــن اس ممک

خواهــد شــد.

- به هیچ عنوان از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده نکنید.

ــده  ــک کنن ــع خن ــورت مای ــن ص ــر ای ــود. در غی ــه ش ــد تخلی ــده بای ــک کنن ــع خن ــل مای ــوای داخ - ه

نمی توانــد به خوبــی موتــور را خنــک کنــد.
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بررسی تسمه پروانه و پولی ها و تسمه سفت کن ها

* بررســی کنیــد همــه پولی هــا و تســمه ســفت کن ها در یــک مســیر و کامــال به مــوازات هــم باشــند. در صــورت 

وجــود هرگونــه انحــراف، بالفاصلــه آن را اصــالح کنیــد و بــه دنبــال دلیــل آن باشــید.

ــارف و ...  ــار روغــن، ســوختگی، صــدای غیرمتع ــی، ســاییدگی، آث ــه ترک خوردگ * تســمه را از نظــر وجــود هرگون

بررســی کنیــد. در صــورت وجــود هرگونــه آثــاری از خرابــی، بالفاصلــه تســمه را تعویــض کنیــد.

* کارکرد تسمه سفت کن ها را بررسی کنید.

* کارکرد روان تسمه سفت کن ها و پولی ها را بررسی کنید.

* اگر هرگونه آثاری از خرابی بر روی تسمه سفت کن ها دیده شد، بالفاصله آن را تعویض کنید.

بررسی نیروی تنش تسمه

ــت و  ــده اس ــرل ش ــمه کنت ــار روی تس ــش و فش ــزان تن ــفت کن ها، می ــمه س ــک تس ــا کم ــادی و ب ــرایط ع در ش

نیــازی بــه تغییــرات نــدارد.

ــه تســمه  ــه وجــود آمــده کــه باعــث فشــار نامتعــارف ب در صورتیکــه مشــکلی در یکــی از تســمه ســفت کن ها ب

ــه تعویــض تســمه ســفت کــن  ــه نســبت ب ــاز اســت بالفاصل ــه تــکان می خــورد، نی ــا تســمه آزادان می شــود و ی

اقــدام کنیــد و وضعیــت ســالمت تســمه را نیــز بررســی کنیــد.
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تعویض تسمه پروانه

* تســمه ســفت کــن خــودکار )1( را بــا آچــار و در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا از جــای خــود بلنــد 

شــود و ســپس آن را ثابــت کنیــد. در ایــن حالــت تســمه آزاد خواهــد شــد.

* تسمه پروانه قدیمی را با تسمه پروانه جدید )2( جایگزین کنید و از درستی نصب آن مطمئن شوید.

* تسمه سفت کن خودکار را به آرامی به جای خود بازگردانید تا زمانی که با تسمه پروانه برخورد کند.

ــا را بررســی  ــه و تســمه ســفت کن ها و پولی ه ــی بخش هــای تســمه پروان ــر تمام ــار دیگ ــام کار، ب ــس از اتم * پ

کنیــد.

دوره تعویض

به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید.
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سیستم SCR )ادبلو(

ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــش آالیندگ ــی کاه ــتم کمک ــک سیس ــتم SCR( Selective Catalytic Reduction( ی سیس

ــود. ــودرو می ش ــزوز خ ــی اگ ــای خروج ــروژن در گازه ــیدهای نیت ــطح اکس ــه س ــل توج ــش قاب کاه

ــروژن  ــی شــدن اکســیدهای نیت ــزوز، باعــث خنث ــه درون اگ ــو ب ــام ادبل ــه ن ــی ب ــا پاشــش مایع ــن سیســتم ب ای

شــده و بــه ایــن ترتیــب خروجــی اگــزوز ایــن خــودرو می توانــد بــا مقــررات آالیندگــی اتحادیــه اروپــا و مقــررات 

آالیندگــی ایــران همخوانــی داشــته باشــد.

بررسی سطح ادبلو و افزودن ادبلو )در صورت نیاز(

ــان  ــد پیلس ــورد تائی ــو م ــا از ادبل ــاز، تنه ــورت نی ــد و در ص ــرل کنی ــو را کنت ــع ادبل ــطح مای ــته س ــور پیوس به ط

ــد. ــتفاده کنی اس

اخطار!

- از تمــاس ادبلــو بــا چشــم و پوســت جلوگیــری کنیــد. در صــورت تمــاس اتفاقــی ادبلــو بــا پوســت یــا 

چشــم، عضــو را بــا آب زیــاد بشــویید. در صورتیکــه احســاس ســوزش یــا خــارش یــا هرگونــه عارضــه 

ــو را  ــی ادبل ــور اتفاق ــردی به ط ــه ف ــد. در صورتیک ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــریعا ب ــتید، س ــری داش دیگ

خــورد، او را ســریعا بــه پزشــک منتقــل کنیــد.

ــن کار  ــد. ای ــتفاده نکنی ــده اند اس ــد نش ــان تائی ــوی پیلس ــه از س ــی ک ــوان از ادبلو های ــچ عن - به هی

ممکــن اســت بــه موتــور خــودرو و یــا سیســتم کاهــش آالیندگــی آن آســیب برســاند و خــودرو را از 

ــد. ــارج می کن ــی خ گارانت
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SCR نگهداری از سیستم

هــر 2 ســال یــا 60.000 کیلومتــر )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( فیلتــر پمــپ ادبلــو بایــد در مراکــز خدمــات پــس از 

فــروش مجــاز پیلســان تعویــض شــود.

ــو  ــل در ادبل ــر دلی ــه ه ــر ب ــا اگ ــد ی ــردد می کن ــاد ت ــی بســیار زی ــا آلودگ ــی ب ــه خــودرو در محیط های در صورتیک

ــض شــود. ــر تعوی ــی کوتاه ت ــای زمان ــد در دوره ه ــر بای ــد، فیلت ــاری از ناخالصــی دیدی آث

بررسی سطح ادبلو

ادبلــو در مخزنــی مشــابه آنچــه در شــکل روبــرو نمایــش داده شــده اســت ذخیــره می شــود. در بخــش باالیــی 

ســوپاپی قــرار دارد کــه فشــار هــوای داخــل و خــارج مخــزن را متعــادل می کنــد. در بخــش پایینــی مخــزن، شــیر 

تخلیــه قــرار دارد. در بخــش داخلــی مخــزن نیــز سنســور حجــم و سنســور دمــا قــرار دارد.

ــو داخــل آن  ــر ادبل ــر اســت و پیشــنهاد می شــود معــادل 40 لیت ــو ایــن خــودرو 45 لیت ــی مخــزن ادبل حجــم کل

ــتفاده  ــزن اس ــواد درون مخ ــایر م ــل و س ــه آب و گازویی ــری ازجمل ــع دیگ ــچ مای ــوان از هی ــچ عن ــد. به هی بریزی

نکنیــد. ایــن کار بــه سیســتم SCR شــدیدا آســیب وارد می کنــد. زمانــی کــه حجــم مخــزن بــه کمتــر از 10درصــد 

ــد. ــو آگاه می کن ــطح ادبل ــش س ــده را از کاه ــا، رانن ــان دهنده ه ــی در نش ــد، چراغ برس

لولــه هواکــش مخــزن ادبلــو را پیــش از اولیــن اســتفاده از خــودرو چــک کنیــد و پــس از آن هــر 5.000 کیلومتــر، 

ایــن لولــه را از نظــر وجــود نشــتی، تــرک یــا آثــار خوردگــی بررســی کنیــد.

به طــور دوره ای وضعیــت مخــزن و میــزان ادبلــو داخــل آن را بررســی کنیــد. همچنیــن مراقــب باشــید کــه هیــچ 

وقــت آالینــده ای ماننــد خــاک، روغــن، گازوییــل و ... وارد مخــزن ادبلــو نشــود چراکــه غیــر آســیب بــه سیســتم 

SCR و خــودرو، باعــث گرفتگــی مســیر و ســوختن پمــپ نیــز خواهنــد شــد.
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در زمان بررسی و نگهداری از سیستم، به موارد زیر توجه کنید:

ــه  ــاک باشــند. در ایــن زمین ــده ای پ ــه آالین ــوده و از هرگون ــز ب - بررســی کنیــد بخش هــای مختلــف سیســتم تمی

ــام  ــوید تم ــن ش ــد. مطمئ ــی کنی ــتم SCR را بررس ــه سیس ــل ب ــیم متص ــته س ــور و دس ــت کانکت ــژه وضعی به وی

اتصــاالت و ســیم ها ســالم و بــدون شکســتگی و ترک خوردگــی هســتند چراکــه در غیــر ایــن صــورت نمی تواننــد 

در مقابــل نفــوذ آب یــا خــاک مقاومــت کننــد. همچنیــن وجــود هرگونــه آثــار روغــن و کثیفــی را بررســی کــرده و 

ــد. ــاک کنی در صــورت مشــاهده، به ســرعت پ

ــوان  ــچ عن ــند و به هی ــم باش ــد محک ــاالت بای ــه اتص ــد. هم ــی کنی ــاالت را بررس ــا و اتص ــام لوله ه ــت تم - وضعی

نبایــد اتصــاالت خــم شــده باشــند.

- نوبت تعویض فیلتر SCR را )مطابق آنچه پیش از این گفته شده است( بررسی کنید.

- اتصاالت به اگزوز را بررسی کنید.

اخطار!

- اگــر پــس از اتمــام ادبلــو موتــور خــودرو همچنــان روشــن باشــد، آالیندگــی موتــور افزایــش خواهــد 

ــده  ــت آالین ــه نشــانگر وضعی ــا روشــن می شــود ک ــی در نشــان دهنده ه ــان چراغ ــن زم ــت. در ای یاف

موتــور خــودرو در نبــود ادبلــو اســت. در ایــن شــرایط، میــزان گشــتاور خروجــی موتــور به طــور خــودکار 

کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

ــن از  ــد. همچنی ــت کاری نکنی ــا را دس ــایر بخش ه ــو و س ــزن ادبل ــتم SCR و مخ ــت سیس ــچ وق - هی

ــات  ــن اقدام ــد. ای ــودداری کنی ــاز خ ــی غیرمج ــز خدمات ــتم در مراک ــن سیس ــر ای ــا تعمی ــت کاری ی دس

ممکــن اســت باعــث آســیب بــه اجــزای سیســتم SCR شــود کــه خــودرو را از گارانتــی خــارج می کنــد. 
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سرویس های موتور

* سرویس اولیه

بازدیــد اولیــه خودروهــای کشــنده در کیلومتــر 5.000 )پیمایــش 1.000 کیلومتــر باالتــر یــا 1.000 کیلومتــر پایین تــر 

بالمانــع اســت( و یــا حداکثــر 6 هفتــه )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( پــس از تحویــل خــودرو در کلیــه نمایندگی هــای 

مجــاز خدمــات پــس از فــروش انجــام شــود.

* سرویس های دوره ای

به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید.

* سرویس های زمستانی

ایــن ســرویس ها پیــش از آغــاز فصــل ســرما بایــد انجــام شــوند تــا از ایــن طریــق ســالمت و دوام موتــور خــودرو 

و ایمنــی راننــده در حرکــت، افزایــش یابــد. بخشــی از ایــن ســرویس شــامل مــوارد زیــر اســت:

- تعویــض روغــن موتــور بــا روغــن مناســب )در صــورت نیــاز(، بســته بــه شــرایط آب و هوایــی منطقــه ای کــه در 

ــد ــردد می کنی آن ت

- خارج کردن آب از سیستم سوخت رسانی خودرو

- بررسی وضعیت سیستم خنک کننده خودرو

- سایر موارد الزم که پیش از این در دفترچه عنوان شده است

خالصه سرویس های دوره ای

جــدول صفحــه بعــد، خالصــه ای از ســرویس های دوره ای را بــه نمایــش گذاشــته اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر، 

بــه ســایر مــوارد منــدرج در ایــن دفترچــه و همچنیــن جــداول درج شــده در انتهــای دفترچــه مراجعــه کنیــد.

همچنین می توانید با کارشناسان فنی پیلسان تماس بگیرید.
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توضیحاتدوره زمانیسرویس / بررسیسرفصل

سیستم خنک 
کننده

بررسی روزانه سطح مایع خنک کنندهبررسی سطح مایع خنک کننده

سرویس اولیه و سرویس های دوره ایبررسی عملکرد سیستم

سرویس اولیهسفت کردن اتصاالت سیستم خنک کننده

سرویس های دوره ایبررسی وجود هرگونه ناخالصی و کثیفی در رادیاتور و اینترکولر

تخلیه کامل مایع خنک کننده و جایگزینی آن با مایع خنک کننده جدید و 
به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید.بررسی عملکرد سوپاپ اطمینان و تعویض آن در صورت لزوم

با فرارسیدن فصل سرما و در سرویس های دوره ایبررسی کیفیت مایع خنک کننده

به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید.بررسی سالمت تسمه پروانه و سفت کن ها

سیستم 
سوخت رسانی

به صورت روزانهبررسی سطح گازوییل داخل باک

سرویس اولیه و سرویس های دوره ایبررسی سفت بودن اتصاالت سیستم سوخت رسانی

به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید. همچنین به سنسور مربوطه تمیز کردن فیلتر پمپ دستی و تعویض فیلتر سوخت
در نشان دهنده ها توجه کنید. 

همزمان با سایر فیلترهای سیستم سوخت رسانی تعویض شود.تعویض فیلتر اصلی

سیستم هوا / 
اگزوز

همزمان با تعویض روغنبررسی وضعیت فیلتر هوا از نظر تمیزی و باز بودن منافذ

به توضیحات پیشین در این دفترچه مراجعه کنید.تعویض فیلتر هوا
در زمینه تعویض فیلتر هوا، به آلودگی محیطی 

که در آن رانندگی می کنید و شرایط کاری 
موتور توجه کنید.

سرویس اولیه و سرویس های مربوط به تعویض روغنبررسی وضعیت، عملکرد و سفت بودن اتصاالت سیستم اگزوز

وضعیت کارکرد سوپاپ ها را بررسی و در صورت نیاز سوپاپ ها را تنظیم سر سیلندر
سرویس های دوره ایکنید.

سیستم 
روغن کاری

به صورت روزانهبررسی سطح روغن موتور

به توضیحات پیشین در این دفترچه مراجعه کنید.تعویض روغن و تعویض فیلتر روغن

سرویس اولیه و سرویس های دوره ایوضعیت دینام را بررسی کنید.سیستم برقی
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کالچ

پارامترهای عملکردی

 DOT3عملکرد بر اساس هوای فشرده و روغن *

* حداکثر فشار کاری روغن معادل 4 مگا پاسکال و هوای فشرده معادل 0.85 مگا پاسکال

* دمای عملکردی بین 40 درجه سانتی گراد زیر 0 تا 80 درجه سانتی گراد باالی صفر

* حداکثر میزان حرکت پدال )در مدل های غیر اتوماتیک( معادل 130 میلی متر

* حداکثر میزان فشار الزم برای حرکت پدال )در مدل های غیر اتوماتیک( کمتر از 190 نیوتون متر
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* پیــش از آنکــه روغــن جدیــد را وارد سیســتم کنیــد، مطمئــن شــوید مخــزن روغــن تمیــز اســت. همچنیــن بعــد 

از ریختــن روغــن جدیــد، درب مخــزن را به خوبــی محکــم کنیــد.

* بــرای تخلیــه روغــن، مطمئــن شــوید کــه روغــن قبلــی به طــور کامــل تخلیــه شــده اســت و پــس از آن روغــن 

جدیــد را بــا مشــخصات مــورد تائیــد پیلســان و مشــابه روغــن پیشــین، وارد سیســتم کنیــد.

ــگ شــده  ــه ســطوح رن ــزد و ب * روغــن ترمــز خاصیــت خورندگــی دارد. مراقــب باشــید روغــن روی پوســت نری

ــد. خــودرو برخــورد نکن

اخطار!

- به هیــچ عنــوان ســایر انــواع روغــن و یــا گریــس را وارد سیســتم کالچ و یــا مخــزن روغــن کالچ خــودرو 

نکنیــد. ایــن کار باعــث آســیب بــه ســیلندر کالچ و بوســتر تقویــت کننــده نیــروی کالچ می شــود.

توضیحاتفاصله تعویض هاحجمدرجه کیفینام روغنمحل استفاده

به جداول درج شده در انتهای 0.5 لیترDOT3روغن ترمزسیستم کالچ
دفترچه مراجعه نمایید.

تنها از روغن های موتور مورد 
تائید پیلسان استفاده کنید 

چراکه در غیر این صورت خطر 
آسیب به سیستم کالچ خودرو 
وجود دارد و خودرو از گارانتی 

خارج خواهد شد.

جدول نگهداری و تعویض روغن کالچ )نیازی به تعویض در سرویس اولیه نیست(
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هواگیری کالچ

در صــورت وجــود هــوا در مســیر لوله هــای هیدرولیــک کالچ، تاثیــر بوســتر کالچ در افزایــش نیــروی پــدال کاهــش 

ــه  ــود ک ــل آزاد نش ــور کام ــا به ط ــض دنده ه ــان تعوی ــت کالچ در زم ــن اس ــرایط ممک ــن ش ــد. در ای ــدا می کن پی

ــخت  ــز س ــا نی ــض دنده ه ــود تعوی ــث می ش ــا، باع ــینکرونایزر و دنده ه ــه س ــیب ب ــر آس ــالوه ب ــئله ع ــن مس ای

انجــام شــود.

ــا  ــر روی مســیر هیدرولیــک و ی ــرات ب ــت انجــام تعمی ــد پــس از هــر نوب ــری مســیر هیدرولیــک کالچ بای هواگی

ــا هــوا می شــود  ــه باعــث تمــاس روغــن هیدرولیــک ب ــدام دیگــری ک ــا هــر اق تعویــض روغــن هیدرولیــک و ی

انجــام گیــرد. بــرای هواگیــری کالچ در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی، بایــد دو نفــر حضور داشــته باشــند 

)یکــی در کابیــن و دیگــری بــرای اقدامــات بــر روی پمــپ کالچ(.

ابتــدا درپــوش )2( پیــچ هواگیــری )1( را برداریــد و شــیلنگ گاز را بــه آن متصــل کنیــد و ســر دیگــر شــیلنگ را در 

ظرفــی شــفاف قــرار دهیــد تــا بتوانیــد خروجــی آن را ببینیــد. در ایــن شــرایط بایــد روغــن در مخــزن هیدرولیــک 

پــر باشــد. پیــچ را ســفت کنیــد و پــدال کالچ را چنــد مرتبــه فشــار دهیــد تــا فشــار در سیســتم بــاال بــرود و پــس 

از آن پــدال را تــا انتهــا فشــار دهیــد و نگهداریــد.

در همیــن حــال پیــچ را اندکــی شــل کنیــد تــا مقــداری روغــن بــه همــراه حباب هــای هــوا از سیســتم خــارج شــود 

و بعــد از آن پیــچ را ســفت کنیــد. ایــن کار را آن قــدر ادامــه بدهیــد تــا درنهایــت حبــاب هــوا در سیســتم باقــی 

نمانــد و پــس از آن پیــچ را ســفت کــرده و درپــوش را متصــل کنیــد.

توجه!

- در ایــن فرآینــد، فقــط پــس از آنکــه پیــچ را ســفت کردیــد بایــد پــدال را رهــا کنیــد چراکــه در غیــر 

ــن صــورت، هــوا وارد سیســتم می شــود. ای

ــز آزاد  ــل نی ــا فشــرده شــده و به طــور کام ــا انته ــل ت ــد به طــور کام ــدال بای ــد پ ــن فرآین ــام ای - در تم

شــود تــا روغــن در پمــپ اصلــی کالچ برقــرار بمانــد.
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تشخیص خوردگی و ساییدگی کالچ

ــزان  ــه کمــک آن می ــه ب ــک نشــانگر )2( نصــب شــده اســت ک ــاالی ســیلندر کالچ )4( گیربکــس دســتی، ی در ب

ــت. ــری اس ــل اندازه گی ــه کالچ قاب ــردن مجموع ــاز ک ــدون ب ــی کالچ، ب خوردگ

بــرای ایــن منظــور کافــی اســت فاصلــه بیــن نشــانگر )2( و نقطــه ثابــت درج شــده )3( بــر روی پمــپ کالچ را 

اندازه گیــری کنیــد )در شــکل ایــن نقطــه بــا حــرف L نمایــش داده شــده اســت(. اگــر فاصلــه ایــن دو نقطــه بــه 

23 میلی متــر رســید بــه معنــای آن اســت کــه بایــد کالچ تعویــض شــود.

زمانــی کــه کالچ را تعویــض می کنیــد و پمــپ کالچ را در محــل خــود قــرار می دهیــد، بایــد نشــانگر )2( بــه نقطــه 

ــل اســت.  ــه نشــان می دهــد ضخامــت کالچ کام ــر روی پمــپ کالچ چســبیده باشــد ک ــت درج شــده )3( ب ثاب

ــه ایــن دو نقطــه افزایــش پیــدا می کنــد. ــا اســتفاده از کالچ و ایجــاد خوردگــی در کالچ، فاصل به مــرور و ب

ایــن نشــانگر تنهــا وظیفــه نمایــش میــزان خوردگــی کالچ را بــر عهــده دارد و نمی توانــد تغییــری در وضعیــت کالچ 

ایجــاد کنــد. هیــچ وقــت ســعی نکنیــد بــا فشــار دادن آن، تغییــری در وضعیــت کالچ ایجــاد کنیــد.
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ZF گیربکس

روغن گیربکس و فاصله بین تعویض روغن

جدول صفحه بعد را برای نوع روغن مورد استفاده و فواصل میان تعویض روغن گیربکس ببینید.

توجه!

- تنهــا از روغن هــای گیربکــس تائیــد شــده توســط پیلســان اســتفاده کنیــد. ایــن روغن هــا مخصــوص 

گیربکــس ZF نصــب شــده بــر روی خــودرو شــما اســت و اســتفاده از روغن هــای متفرقــه باعــث آســیب 

شــدید بــه گیربکــس شــده و خــودرو را از گارانتــی خــارج می کنــد.

 ZF ــوی ــه از س ــت ک ــوع ZF-Ecofluid M اس ــودرو از ن ــن خ ــس ای ــتفاده در گیربک ــورد اس ــن م - روغ

بــرای ایــن مــدل از گیربکــس تائیــد شــده اســت. به هیــچ عنــوان از روغن هــای دیگــر بــرای گیربکــس 

خــودرو اســتفاده نکنیــد.

حجم روغن

حجــم روغــن مــورد نیــاز بــرای گیربکــس نصــب شــده بــر روی خــودرو شــما در جــدول صفحــه بعــد آمــده اســت 

امــا به طــور کلــی در نظــر داشــته باشــید اطالعــات مربــوط بــه مــدل گیربکــس، نــوع روغــن، حجــم روغــن و ســایر 

پارامترهــا، بــر روی پــالک اطالعــات گیربکــس درج شــده اســت.

اخطار!

- فواصــل میــان تعویــض روغــن گیربکــس را کامــال جــدی بگیریــد و به هیــچ عنــوان روغــن گیربکــس 

ــه  ــر ایــن صــورت خطــر آســیب ب ــوان شــده اســتفاده نکنیــد. در غی ــی بیــش از آنچــه عن را در فواصل

گیربکــس خــودرو وجــود دارد.
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* حجــم روغنــی کــه در جــدول بــاال درج شــده تنهــا به عنــوان مرجــع اســت و در شــرایط واقعــی ممکــن اســت حجــم روغــن اندکــی تغییــر 

. کند

ــر  ــر از 35 لیت ــا پایین ت ــه مصــرف ســوخت آن ه ــد در صورتیک ــه کار می رون ــی ب ــردد در مســافت های طوالن ــرای ت ــه ب ــی ک * در خودروهای

در یک صــد کیلومتــر باشــد و یــا در خودروهایــی کــه به طــور معمــول بــاری در حــد متوســط یــا کمتــر از حــد متوســط را حمــل می کننــد، 

ــد در  ــردد می کنن ــاال ت ــا ســرعت ب ــی را در بزرگــراه و ب ــد معــادل خودروهایــی کــه مســافت های طوالن فواصــل تعویــض روغــن را می توانی

نظــر بگیریــد.

* بــرای خودروهایــی کــه مصــرف ســوخت متوســط آن هــا 35 تــا 40 لیتــر در 100 کیلومتــر اســت و یــا بــار آن هــا به طــور معمــول 10درصــد 

از حــد متوســط بیشــتر اســت، دوره تعویــض روغــن بایــد معــادل خودروهایــی بــا کاربــری عمومــی باشــد.

* بــرای خودروهایــی کــه مصــرف ســوخت آن هــا بیشــتر از 40 لیتــر در 100 کیلومتــر اســت و یــا به طــور عمومــی، بــاری بــا وزن بیشــتر از 

ــت. ــادل کاربری هــای شــهری در نظــر گرف ــن را مع ــض روغ ــه تعوی ــن فاصل ــد کوتاه تری ــد، بای ــل می کنن 10درصــد وزن متوســط را حم

* در صورتیکــه خــودرو شــما مجهــز بــه PTO اســت، بــرای PTOهــای مــدل NH1، حجــم روغــن مــورد نیــاز بــرای گیربکــس تغییــر نمی کنــد. 

در PTOهــای مــدل NH4، حجــم روغــن گیربکــس معــادل 0.5 لیتــر افزایــش پیــدا می کنــد. مــدل PTO بــر روی پــالک فلــزی نصــب شــده 

بــر روی PTO درج شــده اســت.

* در خودروهایی که تحت شرایط کاری سخت هستند، بازه تعویض روغن باید کوتاه تر باشد.

درجه کیفی وحجم روغننوع گیربکس
توضیحاتفاصله بین تعویض هانخستین تعویضدرجه ویسکوزیته روغن

ZF گیربکس
12TX2621TD 23.5 لیتر )حجم اولیه( / 19 لیتر

)در زمان سرویس ها(

ZF TE-ML 02

SAE 75W-80

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته 
در خیابان های شهری، فواصل 

تعویض را کوتاه تر کنید.

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته در 
خیابان های شهری

روغنی که در زمان تحویل 
خودرو به مشتریان در گیربکس 
استفاده شده است، روغن مورد 

تائید ZF بوده و پس از آن 
تعویض روغن باید در مراکز 

خدمات پس از فروش پیلسان 
انجام شود.

جدول نگهداری و تعویض روغن گیربکس )نیازی به تعویض در سرویس اولیه نیست(



ZF مجتمع صنعتی پیلسانگیربکس | 346

تعویض روغن گیربکس

تخلیه روغن

ــن  ــا روغ ــد ت ــاز کنی ــن گیربکــس )1( را ب ــه روغ ــچ تخلی ــد و پی ــرار دهی ــر گیربکــس ق ــک ظــرف مناســب زی * ی

ــود. ــه ش ــس تخلی گیربک

توجه!

- روغــن گیربکــس می توانــد بــه محیــط زیســت آســیب برســاند. هیــچ وقــت روغــن گیربکــس را بــر 

روی زمیــن نریزیــد، وارد منابــع آبــی نکنیــد یــا بــه فاضــالب نریزیــد. روغــن گیربکــس تخلیــه شــده 

بایــد در ظرفــی جمــع آوری شــده و بــر اســاس قوانیــن زیســت محیطــی دفــع شــود.

- روغــن گیربکــس در زمــان کارکــرد خــودرو بســیار گــرم و رقیــق خواهــد بــود. در صورتیکــه قصــد تخلیه 

روغــن را داریــد ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار دهیــد و همــواره از دســتکش و عینــک ایمنــی اســتفاده 

. کنید

اخطار!

- در زمــان بســتن دوبــاره پیــچ تخلیــه، حتمــا آن را تمیــز کنیــد و واشــر جدیــدی بــر روی پیــچ قــرار 

دهیــد و آن را بــا نیــروی مناســب ببندیــد.

خطر!

ــث  ــت باع ــن اس ــت ممک ــا پوس ــن داغ ب ــاس روغ ــد. تم ــت داغ باش ــن اس ــس ممک ــن گیربک - روغ

ــید. ــب باش ــس مراق ــن گیربک ــه روغ ــان تخلی ــود. در زم ــدید بش ــوختگی ش س
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پر کردن روغن گیربکس

* بسته به مدل گیربکس، روغن را از طریق ورودی های )1( یا )2( وارد گیربکس کنید. 

* این کار را آن قدر ادامه دهید که روغن از این ورودی ها خارج شود.

کنترل سطح روغن

* به صورت دوره ای سطح روغن گیربکس را کنترل کنید.

* در زمــان بررســی ســطح روغــن گیربکــس، خــودرو بایــد بــر روی زمینــی مســطح پــارک شــده باشــد و موتــور 

خــودرو نیــز بایــد خامــوش باشــد. پیــش از چــک کــردن ســطح روغــن گیربکــس، بــرای ایمنــی خــودرو ترمــز پارک 

را فعــال کنیــد. هیــچ وقــت بالفاصلــه پــس از توقــف ســطح روغــن را بررســی نکنیــد. در ایــن شــرایط روغــن داغ 

و رقیــق شــده اســت و ممکــن اســت نتایــج ســطح روغــن بــا شــرایط واقعــی متفــاوت باشــد و همــواره اجــازه 

بدهیــد گیربکــس خــودرو خنــک شــود.

ــن را  ــطح روغ ــد س ــا بتوانی ــد ت ــاز کنی ــس( را ب ــوع گیربک ــه ن ــته ب ــا )2( )بس ــن )1( ی ــن روغ ــر ک ــای پ * پیچ ه

ــد. بررســی کنی

* اگر سطح روغن پایین تر از سطح پر کن است، روغن مناسب را درون گیربکس بریزید.

اخطار!

- مقــدار کــم روغــن در گیربکــس باعــث آســیب شــدید بــه گیربکــس خواهــد شــد و ریســک توقــف 

ناگهانــی خــودرو را در پــی دارد.

توجه!

- در زمــان بررســی ســطح روغــن گیربکــس، سیســتم کالچ و اطــراف گیربکــس را بــرای وجــود هرگونــه 

آثــار نشــتی روغــن بررســی کنیــد.
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PTO کنترل سطح روغن / اضافه کردن روغن به گیربکس های دارای

در خودروهــای مجهــز بــه PTO، روش بررســی و کنتــرل ســطح روغــن و روش تخلیــه و پــر کــردن روغــن گیربکــس 

مشــابه مــوارد درج شــده در صفحــه قبــل )گیربکس هــای فاقــد PTO( اســت. در ایــن زمینــه تنهــا در نظــر داشــته 

باشــید بســته بــه نــوع PTO نصــب شــده بــر روی خــودرو ممکــن اســت میــزان روغــن مــورد نیــاز تــا 0.5 لیتــر 

افزایــش بیایــد. اطالعــات مربــوط بــه ایــن بــه ایــن موضــوع در صفحــات قبلــی عنــوان شــده اســت.

سرویس های مرتبط با گیربکس های دارای خنک کن

تخلیه روغن

پیــچ تخلیــه روغــن نصــب شــده بــر روی خنک کــن را در شــرایطی کــه وضعیــت دمایــی روغــن گیربکــس مناســب 

بــود بــاز کنیــد.

پر کردن روغن

* روغــن را از بخــش پرکــن وارد سیســتم کنیــد و ایــن کار را آن قــدر ادامــه دهیــد کــه روغــن ســرریز شــود. پــس 

از آن پیــچ را بــا گشــتاور 60نیوتــون متــر ســفت کنیــد.

* گیربکس را در وضعیت خالص قرار دهید.

* موتــور خــودرو را روشــن کنیــد. موتــور بایــد در دور 1.200، بــه مــدت 2 تــا 3 دقیقــه در جــا کار کنــد تــا بــه ایــن 

ترتیــب روغــن به طــور کامــل در سیســتم جریــان یابــد. پــس از آن موتــور را خامــوش کنیــد.

* بــار دیگــر از طریــق پــر کــن، روغــن را بــه داخــل گیربکــس تزریــق کنیــد و ایــن کار را تــا زمانــی ادامــه دهیــد 

کــه روغــن داخــل گیربکــس پــر شــود.

کنترل سطح روغن

* موتور خودرو باید به مدت 3 دقیقه درجا کار کند.

* گیربکس را در وضعیت خالص قرار دهید.

* موتور خودرو را خاموش کنید.

* ســطح روغــن را مطابــق آنچــه در صفحــات پیشــین ایــن دفترچــه آمــده بررســی کــرده و در صــورت نیــاز روغــن 

بــه گیربکــس اضافــه کنیــد.
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کنترل کالچ

* در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی، بــرای جلوگیــری از آســیب بــه ســینکرونایزر، در هــر نوبــت تعویــض 

دنــده، پــدال کالچ را تــا انتهــا فشــار دهیــد تــا کالچ به طــور کامــل آزاد شــود.

* در زمینــه اســتفاده از PTO، در بخش هــای پیشــین دفترچــه حاضــر مــوارد کاملــی عنــوان شــده اســت. در ایــن 

زمینــه بــه مــوارد عنــوان شــده قبلــی مراجعــه کنیــد تــا بــه کالچ و گیربکــس و PTO آســیبی وارد نشــود.

* برای بررسی وضعیت آزاد شدن کامل کالچ در زمان گرفتن پدال کالچ، گام های زیر را اجرا کنید:

- زمانــی کــه موتــور خــودرو روشــن اســت و در دور موتــور آرام کار می کنــد و دمــای سیســتم در وضعیــت نرمــال 

قــرار دارد، پــدال کالچ را تــا انتهــا فشــار دهیــد.

ــی  ــب را به آرام ــده عق ــد، دن ــار داده ای ــل فش ــور کام ــدال کالچ را به ط ــه پ ــه، در حالیک ــدود 20 ثانی ــس از ح - پ

ــر کنیــد. درگی

- اگــر در زمــان درگیــر کــردن دنــده عقــب، صــدای دنده هــا را شــنیده شــد، ایــن مســئله بــه معنــای آن اســت 

کــه کالچ نیــاز بــه تنظیــم دارد.
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شیر تعادل فشار گیربکس

در زمــان کارکــرد خــودرو، دمــای روغــن گیربکــس افزایــش پیــدا می کنــد و بــه همیــن دلیــل فشــار هــوای داخلــی 

ــی و  ــه فشــار داخل ــادل فشــار نصــب شــده اســت ک ــک شــیر تع ــر روی گیربکــس ی ــی رود. ب ــاال م گیربکــس ب

ــد. ــادل می کن ــس را متع ــی گیربک خارج

شیر تعادل فشار گیربکس

شــیر تعــادل فشــار گیربکــس )1( هیــچ وقــت نبایــد کثیــف بــوده یــا پوشــیده شــده باشــد تــا بتــوان در شــرایط 

الزم، به خوبــی عمــل کنــد. هیــچ وقــت شــیر تعــادل فشــار گیربکــس را بــا فشــار آب مســتقیم نشــویید. پاشــش 

ــرای  ــتقیم آب ب ــان مس ــد از جری ــی نبای ــور کل ــود. به ط ــه آن می ش ــیب ب ــث آس ــادل باع ــیر تع ــر روی ش آب ب

ــرد. ــف گیربکــس اســتفاده ک شســتن بخش هــای مختل

شیلنگ تعادل فشار گیربکس

ــه در  ــی ک ــد خودروهای ــوند )مانن ــته ش ــواره شس ــت هم ــاز اس ــرایط کاری نی ــه ش ــا ب ــه بن ــی ک ــرای خودروهای ب

معــادن کار می کننــد، خودروهــای میکســر و یــا خودروهــای حمــل شــیر( بایــد شــیلنگ تعــادل فشــار گیربکــس 

)2( نصــب شــده باشــد تــا از پاشــش مســتقیم آب بــه شــیر تعــادل فشــار گیربکــس جلوگیــری شــود. توجــه کنیــد 

ایــن شــیلنگ خــم نشــده و یــا پیــچ نخــورده باشــد و انتهــای آن همــواره بــاز باشــد.

توجه!

- کارکرد شیر تعادل فشار گیربکس باید در هر نوبت سرویس دوره ای بررسی شود.
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سرویس و نگهداری از سیستم هوای فشرده

بــرای جلوگیــری از ورود آب و ناخالصی هــا بــه داخــل ســیلندر یــا ســوپاپ یــا شــفت سیســتم هــوای فشــرده، ایــن 

سیســتم بایــد به صــورت دوره ای ســرویس و بازبینــی شــود. توصیــه می شــود بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع، 

در شــرایط آب و هوایــی عــادی ســیلندر را هــر هفتــه بررســی و آب و ناخالصی هــا را از آن خــارج کنیــد.

ایــن کار در فصــل زمســتان و هــوای ســرد یــا بســیار مرطــوب بایــد به صــورت روزانــه انجــام شــود. بــرای جزییــات 

ــه  بیشــتر از چگونگــی ســرویس و نگهــداری از سیســتم هــوای فشــرده و تخلیــه آب و ناخالصی هــا از مخــزن، ب

بخش هــای قبلــی ایــن دفترچــه مراجعــه کنیــد.

پالک اطالعات گیربکس

ــی به طــور  ــزی اطالعــات گیربکــس در ســمت چــپ گیربکــس نصــب شــده اســت. در بخش هــای قبل ــالک فل پ

ــا  ــد ام ــه کنی ــه آن مراجع ــد ب ــه می توانی ــت ک ــده اس ــریح ش ــالک تش ــن پ ــده روی ای ــات درج ش ــل اطالع کام

ــر اســت: ــه شــرح زی ــالک درج شــده ب ــن پ ــه روی ای ــی ک ــن اطالعات اصلی تری

)1( شماره مونتاژ گیربکس

)2( مدل گیربکس

)3( شماره سریال گیربکس
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ZF-TraXon گیربکس

گیربکس اتوماتیک نصب شده بر روی این خودرو از سری ZF-TraXon است.

* سرویس های دوره ای گیربکس می تواند دوام و طول عمر آن را به شکل قابل مالحظه ای افزایش دهد.

* در زمــان بررســی بخش هــای مختلــف خــودرو، وجــود هرگونــه نشــتی در اطــراف گیربکــس و مجموعــه کالچ را 

بررســی کنیــد.

ــد در شــرایط  ــن خــودرو بای ــر روی گیربکــس ای ــرات، تعویــض روغــن و ... ب ــه بررســی، ســرویس، تعمی * هرگون

انجــام شــود کــه خــودرو خامــوش اســت، ترمــز پــارک فعــال شــده و خــودرو در ســطحی کامــال افقــی پــارک شــده 

اســت.

* همواره در نظر داشته باشید در صورت باز کردن هر پیچی در گیربکس، باید واشر پیچ تعویض شود.

بررسی کابل ها و سیم ها

ــه آســیب فیزیکــی  * در زمــان بررســی بخش هــای مختلــف خــودرو، وضعیــت تمامــی کابل هــا را از نظــر هرگون

بررســی کنیــد.

ــاالت، از  ــا و اتص ــردن کابل ه ــدا ک ــرای ج ــت ب ــچ وق ــد. هی ــی کنی ــل بررس ــور کام ــاالت را به ط ــت اتص * وضعی

ــد. ــیب می زن ــاالت آس ــل و اتص ــه کاب ــن کار ب ــد. ای ــتفاده نکنی ــاد اس ــروی زی نی
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سرویس و نگهداری از تجهیزات سیستم هوای فشرده

* به توضیحات و اخطارها و هشدارهای درج شده در بخش های قبلی این دفترچه توجه کنید.

ــا را از آن  ــی و آب و ناخالصی ه ــه بررس ــر هفت ــرده را ه ــوای فش ــیلندر ه ــادی، س ــی ع ــرایط آب و هوای * در ش

خــارج کنیــد. ایــن کار در فصــل زمســتان و هــوای ســرد یــا بســیار مرطــوب بایــد به صــورت روزانــه انجــام شــود.

ــر اســاس  ــد ب ــداری از خشــک کن بای ــه خشــک کن هــوا هســتند، بررســی و نگه ــز ب ــه مجه ــی ک * در خودروهای

ــن دفترچــه انجــام شــود. مــوارد درج شــده در بخش هــای پیشــین ای

روغن گیربکس

* تنهــا از روغــن گیربکــس تائیــد شــده توســط پیلســان اســتفاده کنیــد. روغــن تائیــد شــده توســط پیلســان بــر 

اســاس اســتانداردهای مــورد تائیــد ZF و بــرای گیربکــس خــودرو شــما تولیــد شــده اســت.

* حجــم روغــن مــورد نیــاز بــرای گیربکــس، بــر روی پــالک اطالعــات گیربکــس درج شــده اســت. همچنیــن بــرای 

اطالعــات بیشــتر در زمینــه میــزان روغــن مــورد اســتفاده در گیربکــس خــودرو خــود می توانیــد بــه جــدول درج 

شــده در صفحــات قبلــی همیــن بخــش مراجعــه کنیــد.

* دوره هــای تعویــض روغــن گیربکــس را بســته بــه شــرایط کاری خــودرو رعایــت کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــتر در 

زمینــه دوره هــای تعویــض روغــن گیربکــس خــودرو خــود می توانیــد بــه جــداول درج شــده در صفحــات قبلــی 

همیــن بخــش مراجعــه کنیــد. ایــن جــداول به طــور ویــژه بــرای خــودرو شــما و گیربکــس ZF نصــب شــده روی 

آن و بــر اســاس اســتانداردهای تولیدکننــده گیربکــس تنظیــم شــده اســت و بایــد به طــور کامــل رعایــت شــود.

ــه  ــی ک ــا زمان ــش تنه ــن پوش ــت. ای ــده اس ــک کنن ــش خن ــتاندارد دارای پوش ــورت اس ــودرو به ص ــس خ * گیربک

ــل مشــاهده اســت. ــد قاب ــرل گیربکــس را برداری بخــش کنت
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)ZF-Intarder( مجهز به ریتاردر ZF- TraXon تعویض روغن گیربکس

وقتــی قصــد تعویــض روغــن گیربکــس، در خودروهــای مجهــز بــه ریتــاردر )ZF-Intarder( را داریــد، قبــل از توقــف 

از ریتــاردر اســتفاده نکنیــد تــا در زمــان تعویــض روغــن، حجــم مناســبی از روغــن وارد گیربکــس شــود.

* تعویــض روغــن گیربکــس فقــط زمانــی مجــاز اســت کــه خــودرو روی ســطح کامــال افقــی پــارک شــده باشــد و 

موتــور خــودرو خامــوش باشــد و ترمــز پــارک نیــز فعــال شــده باشــد.

* تعویــض روغــن گیربکــس بایــد زمانــی انجــام شــود کــه خــودرو بــرای مدتــی حرکــت کــرده اســت تــا روغــن 

ــرم شــده و در سیســتم روان شــود. ــل گ به طــور کام

* هیــچ وقــت روغــن گیربکــس را در محیــط زیســت را نکنیــد. همــواره پیــش از تعویــض روغــن، ظــرف مناســبی 

را زیــر گیربکــس قــرار دهیــد تــا روغــن اســتفاده شــده داخــل آن بریــزد.
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)ZF-Intarder( مجهز به ریتاردر ZF- TraXon بخش های مختلف گیربکس

)1( پالک اطالعات گیربکس

)2( بخش تهویه گیربکس

)3( پیچ تخلیه روغن گیربکس

)4( پیچ و پر کن گیربکس پس از تعمیرات بر روی گیربکس

)5( پیچ و پر کن گیربکس در سرویس های دوره ای

ZF 6( پالک اطالعات اینتاردر(

)7( خنک کن گیربکس 

)8( واحد کنترل



ZF مجتمع صنعتی پیلسانگیربکس | 356

)ZF-Intarder( مجهز به ریتاردر ZF- TraXon تخلیه روغن گیربکس

ــا روغــن تخلیــه شــده و ســپس  ــاز کنیــد ت ــر روی گیربکــس ب ــرای تعویــض روغــن، پیچ هــای )3( و )5( را ب * ب

روغــن مناســب را داخــل گیربکــس بریزیــد.

* فیلتر روغن را تعویض کنید.

* ســایر مــوارد و هشــدارهای مرتبــط بــا تعویــض روغــن گیربکــس در صفحــات پیشــین ایــن بخــش درج شــده 

اســت.

اخطار!

- اگــر بــه هــر دلیــل آب وارد روغــن گیربکــس شــد، بایــد تمامــی بخش هــای گیربکــس کــه پوشــش 

ــروش پیلســان  ــس از ف ــات پ ــز خدم ــه مراک ــن منظــور ب ــرای ای ــد. ب ــض کنی ــد را تعوی ــدن دارن مولیب

ــایر  ــه س ــدید ب ــیب ش ــروز آس ــث ب ــرایط باع ــن ش ــس در ای ــرات گیربک ــدم تعمی ــد. ع ــه کنی مراجع

ــی دارد. ــادف را در پ ــس و تص ــدن گیربک ــل ش ــر قف ــی خط ــده و حت ــس ش ــای گیربک بخش ه
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تعویض فیلتر روغن

پیش از تعویض فیلتر، حتما باید روغن گیربکس به طور کامل تخلیه شده باشد.

در هر نوبت تعویض روغن گیربکس، فیلتر را تعویض کنید.

ــه در  ــن ک ــداری روغ ــت مق ــن اس ــن کار ممک ــا ای ــد. ب ــاز کنی ــس )3( را ب ــن گیربک ــر روغ ــای )4( فیلت * پیچ ه

ــود. ــارج ش ــت، خ ــده اس ــاردر باقی مان ــا ریت ــس ی گیربک

* فیلتر )3( را از پوسته ریتاردر خارج کنید.

* بر روی اورینگ )5( فیلتر جدید گریس بمالید.

* فیلتر جدید را مطابق روشی که آن را خارج کردید در محل خود قرار دهید.

* دو پیچ )4( نگهدارنده فیلتر را با گشتاور 23 نیوتون متر ببندید. 

اخطار!

ــر کارکــرد خــودرو بســیار داغ می شــوند. در ایــن شــرایط  - گیربکــس خــودرو و روغــن گیربکــس در اث

هرگونــه تمــاس بــا ســطوح داغ گیربکــس و یــا ریختــن روغــن داغ گیربکــس بــر روی پوســت می توانــد 

ــی  ــک ایمن ــتکش و عین ــس از دس ــر روی گیربک ــان کار ب ــود. در زم ــدید ش ــیب های ش ــه آس ــر ب منج

اســتفاده کنیــد.
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 )ZF-Intarder( مجهز به ریتاردر ZF- TraXon پر کردن روغن گیربکس

در گیربکس هــای ZF کــه مجهــز بــه اینتــاردر ZF )ZF-Intarder( هســتند، دو محــل بــرای پــر کــردن روغــن تعبیــه 

شــده اســت کــه )6( بــرای پــر کــردن روغــن پــس از تعمیــرات گیربکــس و )7( بــرای بررســی و پــر کــردن روغــن 

ــت. ــرویس های دوره ای اس در س

پر کردن روغن گیربکس در سرویس های دوره ای

پــر کــردن روغــن تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه خــودرو بــر روی ســطح کامــال افقــی پــارک شــده باشــد و موتــور 

خــودرو خامــوش باشــد.

تنها از روغن مورد تائید پیلسان برای گیربکس ZF این خودرو استفاده کنید.

* پیچ )7( را باز کنید.

* روغن را از محل پیچ )7( وارد گیربکس کنید.

* سطح روغن گیربکس زمانی کافی است که روغن به سطح پیچ )7( برسد یا از آن سرریز شود.

* واشر جدیدی را بر روی پیچ )7( قرار دهید و آن را با گشتاور 60 نیوتون متر ببندید.
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رانندگی آزمایشی به طول 2 تا 5 کیلومتر پس از پر کردن روغن

* پس از پر کردن روغن گیربکس، معادل 2 تا 5 کیلومتر با خودرو رانندگی کنید.

* در طی رانندگی آزمایشی، به هیچ عنوان از ریتاردر استفاده نکنید.

* پس از پایان رانندگی آزمایشی، خودرو را متوقف کرده و خاموش کنید.

* بــار دیگــر پیــچ )7( را بــاز کنیــد و ســطح روغــن را کنتــرل کنیــد. در صــورت نیــاز روغــن را بــه گیربکــس اضافــه 

کنیــد.

* واشر را جایگزین کنید و پیچ را با گشتاور 60 نیوتون متر ببندید.
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پر کردن روغن گیربکس پس از تعمیرات گیربکس

پــر کــردن روغــن تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه خــودرو بــر روی ســطح کامــال افقــی پــارک شــده باشــد و موتــور 

خــودرو خامــوش باشــد.

تنها از روغن مورد تائید پیلسان برای گیربکس ZF این خودرو استفاده کنید.

* پیچ )6( و )7( را باز کنید.

* روغن را از محل پیچ )6( وارد گیربکس کنید.

* سطح روغن گیربکس زمانی کافی است که روغن به سطح پیچ )7( برسد یا از آن سرریز شود.

* واشر جدیدی را بر روی پیچ )6( و )7( قرار دهید و آن را با گشتاور 60 نیوتون متر ببندید.

رانندگی آزمایشی به طول 2 تا 5 کیلومتر پس از پر کردن روغن

* پس از پر کردن روغن گیربکس، معادل 2 تا 5 کیلومتر با خودرو رانندگی کنید.

* در طی رانندگی آزمایشی، به هیچ عنوان از ریتاردر )ZF-Intarder( استفاده نکنید.

* پس از پایان رانندگی آزمایشی، خودرو را متوقف کرده و خاموش کنید.

* بــار دیگــر پیــچ )7( را بــاز کنیــد و ســطح روغــن را کنتــرل کنیــد. در صــورت نیــاز روغــن را بــه گیربکــس اضافــه 

کنیــد.

* واشر را جایگزین کنید و پیچ را با گشتاور 60 نیوتون متر ببندید.
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کنترل سطح روغن

* تمامی توصیه ها و راهنمایی های این دفترچه را در مورد گیربکس رعایت کنید.

* اگــر قصــد کنتــرل ســطح روغــن گیربکــس را داریــد، از ریتــاردر اســتفاده نکنیــد تــا در زمــان پــر کــردن روغــن، 

میــزان واقعــی روغــن مــورد نیــاز وارد گیربکــس شــود.

* برای کنترل سطح روغن گیربکس، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

- خودرو باید در سطح کامال افقی پارک شده باشد.

- موتور خودرو باید خاموش باشد و ترمز پارک نیز فعال شده باشد.

- دمای گیربکس به کمتر از 40درجه سانتی گراد رسیده باشد.

* در زمان کنترل سطح روغن گیربکس، وجود هرگونه نشتی در بخش های زیر را نیز بررسی کنید:

- گیربکس

)ZF-Intarder( ریتاردر -

- خنک کن گیربکس 

- شیلنگ های آب و روغن سیستم خنک کن

اخطار!

- ســطح پاییــن روغــن و کمبــود روغــن در گیربکــس باعــث آســیب شــدید بــه گیربکــس خواهــد شــد و 

حتــی ممکــن اســت منجــر بــه قفــل شــدن گیربکــس شــده و خطــر تصــادف را در پــی دارد.
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بررسی

* خودرو را بدون استفاده از ریتاردر متوقف کنید.

* پیچ پر کردن گیربکس را باز کنید.

* اگــر ســطح روغــن پایین تــر از ســطح محــل پــر کــردن اســت، بایــد روغــن جدیــد بــه گیربکــس اضافــه شــود. 

در ایــن زمینــه بــه ســایر مــوارد عنــوان شــده در همیــن بخــش مراجعــه کنیــد.

* واشر جدید را روی پیچ قرار داده و پیچ را با گشتاور 60 نیوتون متر سفت کنید.

بررسی نشتی

اگــر هرگونــه نشــتی روغنــی در ســوپاپ های مخــزن روغــن مشــاهده کردیــد، کل مخــزن روغــن گیربکــس بایــد 

تعویــض شــود.
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ZF-Intarder ریتاردر هیدرولیک

کنترل سطح روغن

* پیــش از کنتــرل ســطح روغــن گیربکــس، ریتــاردر را غیرفعــال کنیــد تــا تمــام روغــن گیربکــس بــه محفظــه روغــن 

بازگــردد و بتوانیــد میــزان دقیــق روغــن گیربکــس را انــدازه بگیرید.

* قبل از بررسی سطح روغن موتور در خودروهای مجهز به ریتاردر، اقدامات زیر را انجام دهید:

- موتور خودرو را خاموش کنید.

- دمای روغن گیربکس باید به کمتر از 40درجه سانتی گراد برسد.

* ســطح روغــن گیربکــس را به صــورت دوره ای بررســی کنیــد. در زمــان بررســی ســطح روغــن گیربکــس، 

ــد: ــی کنی ــن بررس ــتی روغ ــه نش ــود هرگون ــر وج ــز از نظ ــر را نی ــای زی بخش ه

- اطراف گیربکس

- ریتاردر

- خنک کن

- مسیرهای آب و روغن خنک کن گیربکس
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برای کنترل سطح روغن اقدامات زیر را انجام دهید:

* خــودرو را بــر روی یــک ســطح صــاف متوقــف کــرده و ترمــز پــارک را فعــال کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 

ــاردر اســتفاده کنیــد. نبایــد از ریت

* پیج روغن را باز کنید. اگر روغن پایین تر از سطح سرریز است، روغن را اضافه کنید.

* واشر جدید را به جای واشر قبلی قرار دهید و پیچ را سفت کنید. 

اخطار!

ــاردر و ضعیــف شــدن  ــد باعــث اختــالل در عملکــرد ریت ــودن ســطح روغــن گیربکــس می توان - کــم ب

تــوان ریتــاردر در کاهــش ســرعت خــودرو خواهــد شــد. در ایــن شــرایط بــرای کاهــش ســرعت خــودرو 

از ترمــز اصلــی، ترمــز موتــور و دنده هــای ســنگین اســتفاده کــرده و در ســریع ترین زمــان ســطح روغــن 

را افزایــش دهیــد و یــا بــه مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.
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پالک اطالعات ریتاردر

* پالک اطالعات ریتاردر شامل موارد زیر است:

)1( مدل ریتاردر

)2( شماره تولید ریتاردر

)3( شماره سریال ریتاردر

)4( نسبت سرعت

* همچنین پالک اطالعات سیستم کنترل الکترونیکی EST54 ریتاردر شامل اطالعات زیر است:

)5( بارکدی که حاوی شماره قطعه ZF و شماره سریال است

)6( EST54 )برنامه ریتاردر(

EST54 7( شماره سریال(

EST54 8( شماره برنامه(

)9( شماره سریال ریتاردر

شــماره ســریال ریتــاردر کــه بــر روی پــالک فلــزی اطالعــات ریتــاردر درج شــده اســت بایــد بــا شــماره ســریالی کــه 

بــر روی اطالعــات سیســتم کنتــرل الکترونیکــی EST54 درج شــده اســت یکســان باشــد.

)10( شماره تأییدیه

QR code )11(
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سیستم خنک کننده

کاهــش ســطح مایــع خنــک کننــده یــا نبــود مایــع خنــک کننــده در سیســتم خنــک کننــده خــودرو باعــث آســیب 

بــه خنک کــن گیربکــس و ریتــاردر شــده و ممکــن اســت باعــث نشــتی ایــن سیســتم ها شــود.

ســطح مایــع خنــک کننــده بایــد به صــورت دوره ای بررســی شــود. به عــالوه مایــع خنــک کننــده بایــد بــر اســاس 

جــداول درج شــده در صفحــات پیشــین، به صــورت دوره ای تعویــض شــود.

تخلیه مایع خنک کننده

تنها زمانی مایع خنک کننده را تخلیه کنید که سنسور دما را خارج کرده باشید.

- پیچ )1( را باز کنید

- سنسور دما )2( را از جای خود خارج کنید.

ــرار  ــر روی سنســور ق ــی ب ــگ قبل ــدی را به جــای اورین ــگ جدی ــده، اورین ــک کنن ــع خن - بعــد از خــارج شــدن مای

دهیــد و پیــچ را بــا گشــتاور 8.5 تــا 10.5 نیوتــون متــر ســفت کنیــد.

شیر تعادل فشار ریتاردر

در زمــان کارکــرد ریتــاردر، دمــای آن افزایــش پیــدا کــرده و بــه همیــن دلیــل فشــار داخلــی ریتــاردر و گیربکــس 

بــاال مــی رود. یــک شــیر تعــادل فشــار وظیفــه حفــظ تعــادل فشــار داخلــی و فشــار خارجــی را بــر عهــده دارد.

اخطار!

- پــس از خامــوش کــردن موتــور خــودرو، مایــع خنــک کننــده و بدنــه گیربکــس ممکــن اســت بســیار 

ــد  ــن بخش هــا می توان ــای ای ــه گرم ــد چراک ــاط کنی ــن بخش هــا احتی ــا ای ــان کار ب داغ باشــند. در زم

باعــث ســوختگی شــود.
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گریس کاری

* بــرای گریــس کاری بخش هــای مختلــف محــور جلــو بایــد از گریــس پایــه لیتیومــی #2 اســتفاده کــرد. میــزان 

گریــس مــورد اســتفاده بــرای گریــس کاری اجــزای اکســل بایــد در حــد متوســط باشــد.

ــرور  ــت به م ــن اس ــی ممک ــس اضاف ــد و گری ــزا نمی کن ــرد اج ــود عملک ــه بهب ــی ب ــاد کمک ــس زی ــتفاده از گری اس

ــای  ــز، بخش ه ــای ترم ــز، لنت ه ــک های ترم ــد دیس ــی مانن ــه اجزای ــده و ب ــارج ش ــف خ ــای مختل از بخش ه

الســتیکی و ... آســیب برســانند. پیــش از نصــب محفظــه ترمــز بــر روی اکســل، محــل اهــرم را گریــس کاری کنیــد.

HR9 و HR7 اکسل مدل

* میزان گریس در هر پین اصلی معادل حدود 60 گرم است.

نگهداری

ــا میــزان مناســب از گریــس پایــه  ــو را حرکــت دهیــد بایــد ب * همــه نازل هــای گریــس قبــل از آنکــه خــودرو ن

لیتیومــی پــر شــوند.

خــودرو جدیــد پــس از انجــام ســرویس اولیــه و بــا بررســی تمامــی بخش هــای خــودرو و آچارکشــی می توانــد 

تحــت بــار کامــل قــرار گیــرد.

* هرکــدام از نازل هــای گریــس بایــد در بازه هــای زمانــی مشــخص بــا گریــس پایــه لیتیومــی پــر شــوند. بــرای 

فواصــل گریــس کاری بــه جــداول درج شــده در انتهــای متــن مراجعــه نماییــد.

* مهره چرخ ها و اتصاالت و بست ها باید قبل از آغاز سفر بررسی شوند.
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بازدید لنت های ترمز

ــن  ــرای ای ــد. ب ــی کنی ــمی بررس ــورت چش ــز را به ص ــای ترم ــک ها و لنت ه ــت دیس ــر، وضعی ــر 2.000 کیلومت * ه

بررســی نیــازی بــه خــارج کــردن تایرهــا نیســت. تنهــا اگــر بــا بررســی اولیــه نشــانه هایی از خوردگــی یــا ســاییدگی 

بیــش از حــد دیســک یــا لنــت یافتیــد، تایرهــا را خــارج کنیــد تــا بتوانیــد ضخامــت دیســک و لنــت را انــدازه 

بگیریــد. وقتــی ضخامــت لنت هــا بــه کمتــر از 12 میلی متــر رســیده باشــد، بایــد فــورا آن هــا را تعویــض کنیــد. 

همچنیــن اگــر ضخامــت دیســک ترمــز بــه کمتــر از 37 میلی متــر ســیده باشــد بایــد دیســک ترمــز تعویــض شــود.

* ایــن خــودرو بــه سیســتم اعــالم خوردگــی لنت هــای ترمــز مجهــز اســت و در صورتیکــه چــراغ اخطــار خوردگــی 

لنت هــای ترمــز در مجموعــه نشــان دهنده هــا روشــن شــد، بایــد لنــت ترمــز و مجموعــه الکترونیکــی آن تعویــض 

. د شو

ــی  ــای طوالن ــز گیری ه ــا ترم ــدید و ی ــای ش ــا، از ترمزه ــض لنت ه ــس از تعوی ــی پ ــر اول رانندگ * در 50 کیلومت

ــد.  خــودداری کنی
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توضیحاتفواصل گریس کاریاولین گریس کارینوع گریسمقدار گریساکسل

HF و HR گریس پایه لیتیومی در هر سمت حداکثر 620 گرمسری

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته 
در خیابان های شهری، فواصل 

تعویض را کوتاه تر کنید.

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته 
در خیابان های شهری، فواصل 

تعویض را کوتاه تر کنید.

تنها از گریس های مورد تائید 
پیلسان باید استفاده شود در 

غیر این صورت بلبرینگ ها، 
اتصاالت و اکسل ها آسیب 

خواهند دید و خودرو از گارانتی 
خارج می شود.

به هیچ عنوان چند نوع گریس 
توصیه شده که برای بخش های 
مختلف خودرو است با یکدیگر 

ترکیب نکنید

جدول گریس کاری محور جلو

توجه!

- مقادیــر عنــوان شــده بــرای میــزان گریــس تنهــا به عنــوان مرجــع اســت و میــزان واقعــی بســته بــه 

شــرایط خــودرو ممکــن اســت اندکــی متفــاوت باشــد.

ــل  ــب، حم ــای نامناس ــی، جاده ه ــد آب و هوای ــرایط ب ــی در ش ــخت، رانندگ ــرایط س ــور از ش - منظ

ــت. ــودرو اس ــه خ ــته ب ــار پیوس ــا فش ــنگین ی ــای س باره
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MCY محور عقب سری

محــور محــرک ســری MCY از یــک کاهنــده دور تــک مرحلــه ای مرکــزی، هوزینــگ پرســکاری و جوشــکاری شــده، 

دنــده دیفرانســیل فــورج کاری شــده و فیلتــر روغــن بهــره می بــرد. بــر روی ایــن محورهــا مخــازن دیافراگــم ترمــز 

دوبــل و ترمــز ABS )اپشــن( نصــب می شــود.
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توضیحاتفواصل گریس کاریاولین گریس کارینوع روانکارمقدار روانکاراکسل

MCY13 سری MCY13Q و MCY13 اکسل -
معادل 14.5 لیتر

GL-5 85W-90

ASTM D7450

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته 
در خیابان های شهری، فواصل 

تعویض را کوتاه تر کنید.

به جداول درج شده در انتهای 
دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت تردد در مسیرهای 
سخت، محیط های معدنی و 

راهسازی و یا تردد پیوسته 
در خیابان های شهری، فواصل 

تعویض را کوتاه تر کنید.

تنها از گریس های مورد تائید 
پیلسان باید استفاده شود در 

غیر این صورت بلبرینگ ها، 
اتصاالت و اکسل ها آسیب 

خواهند دید و خودرو از گارانتی 
خارج می شود.

به هیچ عنوان چند نوع گریس 
توصیه شده که برای بخش های 
مختلف خودرو است با یکدیگر 

ترکیب نکنید

جدول نگهداری و روغن کاری محور عقب

توجه!

- حجــم روغنــی کــه در جــدول بــاال درج شــده تنهــا به عنــوان مرجــع اســت و در شــرایط واقعــی ممکــن 

اســت حجــم روغــن اندکــی تغییــر کند.

ــرف  ــه مص ــد در صورتیک ــه کار می رون ــی ب ــافت های طوالن ــردد در مس ــرای ت ــه ب ــی ک - در خودروهای

ــور  ــه به ط ــی ک ــا در خودروهای ــد و ی ــر باش ــد کیلومت ــر در یک ص ــر از 35 لیت ــا پایین ت ــوخت آن ه س

معمــول بــاری در حــد متوســط یــا کمتــر از حــد متوســط را حمــل می کننــد، فواصــل تعویــض روغــن 

ــردد  ــاال ت ــرعت ب ــا س ــراه و ب ــی را در بزرگ ــافت های طوالن ــه مس ــی ک ــادل خودروهای ــد مع را می توانی

ــد. ــر بگیری ــد در نظ می کنن

ــل  ــب، حم ــای نامناس ــی، جاده ه ــد آب و هوای ــرایط ب ــی در ش ــخت، رانندگ ــرایط س ــور از ش - منظ

ــت. ــودرو اس ــه خ ــته ب ــار پیوس ــا فش ــنگین ی ــای س باره
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* در صــورت تعویــض محــور و پــس از مدتــی اســتفاده از خــودرو، قبــل از آنکــه خــودرو زیــر بــار بــرود، بایــد تمــام 

پیچ هــا و مهره هــا )غیــر از آن هایــی کــه مهــر و مــوم شــده اند( آچارکشــی شــوند.

* برای دوره های گریس کاری محور، به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه نمایید.

* همواره مراقب باشید روزنه تهویه دیفرانسیل خودرو، فاقد هرگونه آلودگی باشد.

ــه  ــد. در صــورت وجــود هرگون ــر کــردن روغــن دیفرانســیل را به طــور دوره ای بررســی کنی ــه و پ * پیچ هــای تخلی

نشــتی، پیــچ بایــد ســفت شــده بــا بــه همــراه واشــرهای آن به طــور کامــل تعویــض شــود.

* بــا توجــه بــه اینکــه در خودروهــای جفــت محــور، گشــتاور زیــادی بــر روی فلنــج گاردان میانــی وارد می شــود، 

اتصــاالت ایــن بخــش بایــد به صــورت دوره ای بررســی شــوند تــا در صورتیکــه شــل شــده اند، به موقــع و پیــش 

از ایجــاد خرابــی، ســفت شــوند.
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ترمزهای دیسکی محور عقب

ــورت چشــمی  ــه به ص ــای دفترچ ــده در انته ــق جــداول درج ش ــز را مطاب ــای ترم ــت دیســک ها و لنت ه * وضعی

بررســی کنیــد. بــرای ایــن بررســی نیــازی بــه خــارج کــردن تایرهــا نیســت. تنهــا اگــر بــا بررســی اولیــه نشــانه هایی 

از خوردگــی یــا ســاییدگی بیــش از حــد دیســک یــا لنــت یافتیــد، تایرهــا را خــارج کنیــد تــا بتوانیــد ضخامــت 

دیســک و لنــت را انــدازه بگیریــد. وقتــی ضخامــت لنت هــا بــه کمتــر از 12 میلی متــر رســیده باشــد، بایــد فــورا 

آن هــا را تعویــض کنیــد. همچنیــن اگــر ضخامــت دیســک ترمــز بــه کمتــر از 37 میلی متــر رســیده باشــد بایــد 

دیســک ترمــز تعویــض شــود.

* ایــن خــودرو بــه سیســتم اعــالم خوردگــی لنت هــای ترمــز مجهــز اســت و در صورتیکــه چــراغ اخطــار خوردگــی 

لنت هــای ترمــز در مجموعــه نشــان دهنده هــا روشــن شــد، بایــد لنــت ترمــز و مجموعــه الکترونیکــی آن تعویــض 

. د شو

ــی  ــای طوالن ــز گیری ه ــا ترم ــدید و ی ــای ش ــا، از ترمزه ــض لنت ه ــس از تعوی ــی پ ــر اول رانندگ * در 50 کیلومت

ــد.  خــودداری کنی

اخطار!

- تنهــا از روانکارهــای مــورد تائیــد پیلســان بــرای محــور عقــب اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت 

ــد. ــی خــارج می کن ــه دیفرانســیل و محــور عقــب وجــود دارد و خــودرو را از گارانت احتمــال آســیب ب
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فهرست سرویس ها و بازدیدها

فاصله بین سرویس ها )برحسب کیلومتر یا زمان، هرکدام زودتر فرا برسد(

سرویس و تعمیراتبازدید اولیه

بعد از 1.500 کیلومتر /
بعد از یک ماه

هر 15.000 کیلومتر /
هر سه ماه

هر 60.000 کیلومتر /
هر شش ماه

هر 120.000 کیلومتر / 
هر یک سال

بررسی آثار خوردگی و یا آسیب های فیزیکی به اجزای متحرک / بررسی وجود آثار خوردگی و 
****ساییدگی در سیستم ترمز / بازدید میل گاردان / بازدید بازوها و میله ها / بررسی وجود هرگونه نشتی

بازدید ایمنی )روزانه(

****بازدید صحت عملکرد سیستم ترمز

**آچارکشی کامل

*تمیز کردن سیستم ترمز

**بررسی عملکرد بلبرینگ ها و در صورت نیاز تعویض آن ها

جدول نگهداری و سرویس های دوره ای

توجه!

ــوای  ــب، آب و ه ــاده نامناس ــت ج ــد )وضعی ــخت کار می کن ــرایط س ــودرو در ش ــه خ - در صورتیک

ــان ســرویس ها  ــی می ــازه زمان ــی و ...( ب ــا پروژه هــای عمران ــدن ی ــار ســنگین، کار در مع نامناســب، ب

را کوتاه تــر کنیــد.

- جهت اطالعات بیشتر، به جداول درج شده در انتهای دفترچه مراجعه کنید.
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سیستم فرمان

روغن سیستم فرمان

ــه کار  ــد از روغــن ATF III کــه از ســوی پیلســان تائیــد شــده باشــد را ب ــرای سیســتم فرمــان ایــن خــودرو بای ب

گرفــت. تعویــض روغــن در ســرویس اولیــه الزم نیســت. در جــدول زیــر، فواصــل زمانــی بررســی و تعویــض روغــن 

بیــان شــده اســت.

درجه کیفینام روغنعنوان
توضیحاتفواصل تعویضسرویس اولیهحجم روغنو کد روغن

روغن ATF IIIروغن سیستم فرمانسیستم فرمان
5 لیترمورد تائید پیلسن

به جداول درج شده در 
انتهای دفترچه مراجعه 

نمایید.
در صورت تردد در 
مسیرهای سخت، 

محیط های معدنی و 
راهسازی و یا تردد پیوسته 

در خیابان های شهری، 
فواصل تعویض را کوتاه تر 

کنید.

به جداول درج شده در 
انتهای دفترچه مراجعه 

نمایید.
در صورت تردد در 
مسیرهای سخت، 

محیط های معدنی و 
راهسازی و یا تردد پیوسته 

در خیابان های شهری، 
فواصل تعویض را کوتاه تر 

کنید.

فقط از روغن های مورد 
تائید پیلسان برای سیستم 
فرمان این خودرو استفاده 
کنید. در غیر این صورت، 

سیستم فرمان خودرو 
آسیب خواهد دید و خودرو 

از گارانتی خارج می شود.

اخطار!

- ســطح روغــن بایــد به صــورت ماهیانــه بررســی شــود و در صــورت نیــاز ســطح روغــن را بــا اســتفاده 

از روغــن مــورد تائیــد پیلســان افزایــش دهیــد.

ــزان  ــن اســت می ــل ممک ــوان مرجــع اســت و در عم ــا به عن ــن درج شــده در جــدول تنه - حجــم روغ

ــا ایــن عــدد تفــاوت داشــته باشــد. روغــن مــورد اســتفاده اندکــی ب
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سیستم تعلیق بادی

هیــچ وقــت از روغــن یــا گریــس بــرای بخش هــای مختلــف سیســتم تعلیــق بــادی به خصــوص بــه کیســه های 

هــوا و بخش هــای الســتیکی آن اســتفاده نکنیــد.

در صورت نیاز به تعمیرات، تنها به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پیلسان مراجعه کنید.

بازدید های روزانه

* هرروز و پیش از آغاز حرکت، سیستم تعلیق بادی را بازدید کنید.

* بازدید های روزانه شامل موارد زیر است:

- آیا کیسه های هوا به درستی و به میزان الزم و به شکل برابر در هر دو سمت محور باد شده اند؟

- آیا ارتفاع سیستم مطابق با تنظیمات شما است و آیا اثری از نشتی در سیستم دیده می شود؟

روش بررسی

زمانــی کــه خــودرو صفــر کیلومتــر را در اختیــار داریــد، آن را در یــک ســطح کامــال افقــی پــارک کنیــد، و فاصلــه 

ــا یکــی از بخش هــای ثابــت شاســی خــودرو در وضعیت هــای مختلــف سیســتم تعلیــق انــدازه  مرکــز چــرخ را ب

بگیریــد و ایــن اعــداد را در جایــی ثبــت کنیــد.

پــس از آن بــرای بررســی وضعیــت سیســتم تعلیــق بــادی خــودرو، کافــی اســت و فاصلــه را بــار دیگــر اندازه گیــری 

کنیــد و بســته بــه وضعیــت تنظیــم شــده سیســتم تعلیــق )نرمــال / باالتریــن ارتفــاع / پایین تریــن ارتفــاع( آن را 

بــا عــدد ثبــت شــده اولیــه مقایســه کنیــد. اگــر اختــالف محسوســی میــان دو عــدد وجــود نداشــته باشــد، نشــان 

دهنــده ســالمت سیســتم اســت.



مجتمع صنعتی پیلسانسیستم تعلیق | 377

بررسی های ایمنی

* بررســی های ایمنــی دوره ای را می تــوان در ســرویس اولیــه کــه تــا کارکــرد 5.000 انجــام می شــود و یــا زمانــی 

کــه تمــام بخش هــای خــودرو از نظــر ایمنــی بررســی می شــود انجــام داد.

* در زمــان بررســی های ایمنــی و هرگونــه تعمیــرات، خــودرو بایــد در زمیــن مســطح متوقــف شــده و ترمــز پــارک 

فعــال شــده باشــد.

* موارد زیر در زمان بررسی های ایمنی باید مد نظر قرار بگیرد:

- وقتــی فشــار هــوای فشــرده سیســتم باالتــر از 6 بــار اســت، قفــل چرخ هــا بایــد به راحتــی آزاد شــود، و فشــار 

ــد کــه سیســتم  ــر باشــد. بررســی کنی ــد براب ــاع کیســه های هــوا در هــر دو ســمت محــور عقــب بای هــوا و ارتف

ــد و آســیب ندیــده باشــد. در ایــن شــرایط میــزان خالصــی آن بایــد در حــدود  قفــل چرخ هــا به درســتی کار کن

ــد. ــر باش 25 میلی مت

ــرم شــدن کمک فنرهــا  ــد. گ ــی فیزیکــی بررســی کنی ــار خراب - کمک فنرهــا را از نظــر عملکــرد، وجــود نشــتی و آث

پــس از رانندگــی می توانــد نشــانه ای بــرای ســالمت آن هــا باشــد. در زمــان بررســی کمک فنرهــا احتیــاط کنیــد 

زیــرا در صــورت نوســان زیــاد در زمــان حرکــت، ممکــن اســت بدنــه کمک فنرهــا داغ شــود.

ــتگی و  ــی، شکس ــه ترک خوردگ ــود هرگون ــر وج ــیلنگ ها را از نظ ــا و ش ــا و لوله ه ــات، مجموعه ه ــی قطع - تمام

ســایش غیرعــادی بررســی کنیــد.

* بــرای اطالعــات بیشــتر در زمینــه بررســی و نگهــداری از اجــزا خــودرو، بــه بخش هــای پیشــین دفترچــه حاضــر 

مراجعــه کنیــد.
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میل گاردان

ــه محــور  ــور و گیربکــس ب ــرار دارد و گشــتاور را از موت میــل گاردان در بخــش وســط و انتهــای شاســی خــودرو ق

عقــب منتقــل می کنــد. بــا توجــه بــه نقــش مهــم میــل گاردان در انتقــال قــدرت، نگهــداری درســت از بخش هــای 

مختلــف گارادان ازجملــه چهارشــاخ گاردان، بلبرینگ هــا، کشــویی گاردان و ... الزامــی اســت. مــوارد زیــر در زمینــه 

ســرویس و نگهــداری از میــل گاردان بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد:

بلبرینگ چهارشاخ گاردان

گریــس کاری بلبرینــگ چهارشــاخ گاردان در فواصــل 30.000 کیلومتــری پیشــنهاد می شــود. ایــن فاصلــه در شــرایط 

ســخت کاری خــودرو بایــد کمتــر شــود.

ــد پیلســان اســت.  ــورد تائی ــه لیتیومــی #2 م ــوع پای ــگ چهارشــاخ گاردان از ن گریــس مــورد اســتفاده در بلبرین

گریــس بایــد بتوانــد در محــدوده دمایــی 30 درجــه ســانتی گراد زیــر صفــر تــا 120 درجــه ســانتی گراد بــاالی صفــر 

کارآیــی خــود را حفــظ کنــد. همــواره از گریــس مــورد تائیــد پیلســان بــرای گریــس کاری اســتفاده کنیــد.

روش گریس کاری بلبرینگ چهارشاخ گاردان

ــازل )1( بــرای وارد کــردن گریــس تعبیــه شــده اســت. گریــس تــازه را وارد آن  ــر روی چهارشــاخ گاردان یــک ن ب

کنیــد و آنقــدر ادامــه دهیــد تــا گریــس تــازه از ســمت دیگــر خــارج شــود. در زمین هــای ناهمــوار، فواصــل میــان 

ــد. ــر کنی گریــس کاری بلبرینــگ چهارشــاخ گاردان را کوتاه ت
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بلبرینگ های بدون نیاز به تعمیر

ســاختار چهارشــاخ گاردان مــورد اســتفاده در ایــن خــودرو به گونــه ای اســت کــه نیــاز بــه جــدا کــردن قطعــات و 

ــن بخــش  ــی در ای ــروز خراب ــوان از ب ــع می ت ــا بررســی و ســرویس های دوره ای به موق ــدارد. ب ــرات دوره ای ن تعمی

جلوگیــری کــرد.

فواصل بررسی

بــا توجــه بــه میــزان کارکــرد خــودرو، فواصــل زمانــی میــان دوره هــای بررســی چهارشــاخ گاردان متفــاوت اســت. 

در جــدول زیــر، فواصــل زمانــی و مســافتی بــرای بررســی وضعیــت چهارشــاخ گاردان برحســب کارکــرد خــودرو ذکــر 

شــته اســت )هرکــدام کــه زودتــر فــرا برســد(

فواصل بررسی وضعیتکارکرد خودروشرایط کارکرد خودرو

تردد بر روی جاده
5.000 کیلومتر / 6 ماهکمتر از 150.000 کیلومتر

2.000 کیلومتر / 3 ماهبیشتر از 150 هزار کیلومتر

موارد مورد نظر در بررسی چهارشاخ گاردان

)1( نشتی گریس

)2( گرم شدن بیش از حد

)3( صدای غیرعادی

)4( خالصی بیش از حد

)5( نشانه های ورود آب به چهارشاخ گاردان مانند ریزش قطرات آب و یا زنگ زدگی
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اقدامات پس از بررسی

)1( نشتی گریس

اگــر مقــداری گریــس از چهارشــاخ گاردان بیــرون زده اســت و مقــدار گریــس بیــرون زده آن قــدر زیــاد نیســت کــه 

حتــی در زمــان گــرم شــدن بلبرینــگ، به صــورت قطــرات روغــن جــاری شــود و روی آن خــاک گرفتــه اســت نیــازی 

بــه انجــام اقدامــی نیســت. ایــن میــزان خــارج شــدن گریــس بــه دلیــل افزایــش دمــا بــوده و طبیعــی اســت.

ــادی گریــس در اطــراف چهارشــاخ گاردان دیــده می شــود نشــانه نشــتی گریــس اســت. در ایــن  اگــر مقــدار زی

ــروش  ــس از ف ــات پ ــز خدم ــی از مراک ــه یک ــتر ب ــی بیش ــرای بررس ــود. ب ــض ش ــل گاردان تعوی ــد می ــرایط بای ش

ــد.  ــه کنی پیلســان مراجع

)2( گرم شدن بیش از حد

بخش هــای مختلــف چهارشــاخ گاردان و اتصــاالت آن را بررســی کنیــد. اگــر نشــانه هایی از افزایــش بیــش از حــد 

دمــا ازجملــه تغییــر رنــگ اجــزا دیدیــد، ایــن مســئله بــه معنــای آن اســت یکــی از اجــزا )ازجملــه بلبرینگ هــا( 

ــزا  ــادی در اج ــی زی ــر خالص ــن اگ ــود. همچنی ــض ش ــد تعوی ــل گاردان بای ــرایط می ــن ش ــد. در ای ــیب دیده ان آس

مشــاهده کردیــد و آثــار ســاییدگی نیــز دیــده می شــد، بایــد میــل گاردان تعویــض شــود. بــرای بررســی بیشــتر 

بــه یکــی از مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

)3( صدای غیرعادی

اگــر در زمــان چرخیــدن میــل گاردان، بلبرینگ هــا صــدای غیرعــادی و صدایــی ناشــی از ســاییده شــدن در زمــان 

ــن شــرایط  ــد. در ای ــگ آســیب دیده ان ــه بلبرین ــای آن اســت ک ــه معن ــن مســئله ب ــد، ای ــد کردن ــدن تولی چرخی

ــروش پیلســان  ــس از ف ــات پ ــز خدم ــی از مراک ــه یک ــرای بررســی بیشــتر ب ــض شــود. ب ــد تعوی ــل گاردان بای می

مراجعــه کنیــد.
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)4( خالصی بیش از حد

بــرای بررســی ایــن موضــوع، میــل گاردان و چهارشــاخ گاردان را بــا دســت بــه جهت هــای مختلــف )بــاال، پاییــن، 

چــپ و راســت( حرکــت دهیــد و میــزان جابجایــی آن را نــگاه کنیــد. در حالــت عــادی، نبایــد بخش هــای مختلــف 

ــر  ــد بهت ــر باش ــش از 1 میلی مت ــف بی ــزای مختل ــی اج ــه خالص ــوند. در صورتیک ــا ش ــر جابج ــتر از 1 میلی  مت بیش

ــروش پیلســان  ــز خدمــات پــس از ف ــه یکــی از مراک ــرای بررســی بیشــتر ب ــل گاردان تعویــض شــود. ب اســت می

مراجعــه کنیــد.

)5( نشانه های ورود آب به چهارشاخ گاردان

ــادی از  ــار زی ــا آث ــدن آب و ی ــواهد چکی ــا ش ــانه های آب ی ــاخ گاردان نش ــا چهارش ــل گاردان ی ــر روی می ــر ب اگ

زنگ زدگــی دیــده شــود، نشــان دهنــده آســیب بــه چهارشــاخ گاردان اســت. در ایــن شــرایط میــل گاردان بایــد 

ــد. ــه یکــی از مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنی ــرای بررســی بیشــتر ب تعویــض شــود. ب
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بلبرینگ پایه وسط میل گاردان

* بلبرینــگ نصــب شــده بــر روی پایــه وســط میــل گاردان )ســمت هــزار خــار(، نیــازی بــه تعمیــرات نــدارد و تنهــا 

بایــد در بازه هــای زمانــی مناســب، گریــس کاری شــود.

* گریــس کاری ایــن بلبرینــگ بایــد در هــر 30.000 کیلومتــر انجــام شــود. در صورتیکــه خــودرو در شــرایط ســخت 

ــر شــود. ــد کوتاه ت ــگ بای ــن بلبرین ــرد، بازه هــای گریــس کاری ای ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م

گریس مورد استفاده در این بلبرینگ از نوع پایه لیتیومی #2 است.

گریس را از نازل )1( وارد کنید و آن قدر گریس بزنید که از دهانه پایه نگهدارنده خارج شود.

کشویی و هزار خار

* بلبرینــگ نصــب شــده بــر روی پایــه وســط میــل گاردان )ســمت هــزار خــار(، نیــازی بــه تعمیــرات نــدارد و تنهــا 

بایــد در بازه هــای زمانــی مناســب، گریــس کاری شــود.

* گریــس کاری ایــن بلبرینــگ بایــد در هــر 30.000 کیلومتــر انجــام شــود. در صورتیکــه خــودرو در شــرایط ســخت 

ــر شــود. ــد کوتاه ت ــگ بای ــن بلبرین ــرد، بازه هــای گریــس کاری ای ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م

گریس مورد استفاده در این بلبرینگ از نوع پایه لیتیومی #2 است.

گریس را از نازل )2( وارد کنید و آن قدر گریس بزنید که غالف خارج شود.

ــد، دوره هــای گریــس کاری را  ــا کیفیــت پاییــن حرکــت می کن ــی ب در صورتیکــه خــودرو به طــور عمــده در راه های

ــد. ــر کنی کوتاه ت

توجه!

ــم، مســیرهای  ــا بســیار ک ــاد ی ــای بســیار زی ــی، دم ــد آب و هوای - در صورتیکــه خــودرو در شــرایط ب

ــد. ــر کنی ــل گاردان را کوتاه ت ــف می ــزای مختل ــس کاری اج ــای گری ــد، بازه ه ــردد می کن ــوار و ... ت ناهم
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باز و بسته کردن میل گاردان

ــاز  ــه ب ــرای ســرویس های دوره ای( ناچــار ب ــا ب ــرل و ی ــرای بررســی و کنت ــرات، ب ــرای تعمی ــل )ب ــه هــر دلی ــر ب اگ

کــردن بخش هــای مختلــف میــل گاردان شــدید، مــوارد زیــر را بــرای بســتن قطعــات آن مــد نظــر داشــته باشــید.

ــد اتصــاالت کشــویی  ــان حاصــل کنی ــل گاردان را داشــتید، اطمین ــی می ــاره بخــش میان ــاژ دوب ــر قصــد مونت * اگ

ــوراخی  ــار س ــوید چه ــن ش ــور مطمئ ــن منظ ــرای ای ــده اند. ب ــل ش ــتی متص ــار به درس ــزار خ ــش ه گاردان و بخ

ــا، از  ــش از اتصــال بخش ه ــن پی ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــر ق ــرو یکدیگ ــا روب ــه در هــر ســمت وجــود دارد دقیق ک

گریــس کاری کامــل هــر دو بخــش اطمینــان حاصــل کنیــد. همچنیــن هرگونــه آثــار کثیفــی و روغــن و گریــس را 

ــچ  ــده پی ــل کنن ــد از چســب قف ــرای اتصــال می توانی ــد. ب ــاک کنی ــای الســتیکی پ ــا و بخش ه ــچ و مهره ه از پی

ــون  ــا گشــتاور 650 نیوت ــد. پیچ هــا را ب ــل کنی ــرده و پیچ هــا را ســفت و قف ــر روی شــیار )1( اســتفاده ک LT271 ب

متــر بچرخانیــد. در زمــان نصــب مطمئــن شــوید پایــه نگهدارنــده )2( کامــال عمــود بــر محــور شــفت )3( اســت. 

در صــورت نیــاز زاویــه نگهدارنــده را تنظیــم کنیــد.

ــمت  ــز در دو س ــر روی فل ــده ب ــک ش ــا ح ــی ی ــورت رنگ ــط )2( به ص ــویی، دو خ ــای دارای کش * در میل گاردان ه

ــرو هــم قــرار دارنــد. همچنیــن مطمئــن  ــاژ مطمئــن شــوید ایــن دو خــط دقیقــا روب ــد. در زمــان مونت قــرار دارن

شــوید اتصــاالت دو انتهــا، به درســتی و کامــال هم راســتا بــا اتصــاالت ســمت چــرخ / ســمت گیربکــس هســتند.

ــا  * در زمــان مونتــاژ نهایــی همــواره مطمئــن شــوید صفحــه اتصــاالت دو انتهــا، به درســتی و کامــال هم راســتا ب

اتصــاالت ســمت چــرخ / ســمت گیربکــس هســتند و هیــچ زاویــه ای بــا صفحــه اتصــاالت ســمت دیگــر ندارنــد.

* در زمــان بــاز و بســته کــردن پایــه نگهدارنــده وســط مطمئــن شــوید کــه ضربه گیــر الســتیکی آن کامــال در وســط 

پایــه قــرار دارنــد و در زمــان ســفت کــردن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه در جــای خــود محکــم شــده اســت.
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ــا  ــاز می کنیــد، مطمئــن شــوید بلبرینــگ داخــل چهارشــاخ گاردان به راحتــی ب * زمانــی کــه چهارشــاخ گاردان را ب

دســت می چرخــد. همچنیــن مطمئــن شــوید هیچ کــدام از اجــزا خالصــی بیــش از حــد ندارنــد )در زمینــه میــزان 

خالصــی مجــاز، بــه بخش هــای قبلــی ایــن بخــش مراجعــه کنیــد(.

ــد  ــای جدی ــا نمونه ه ــد ب ــونده بای ــل ش ــای قف ــچ و مهره ه ــام پی ــل گاردان، تم ــب می ــاژ و نص ــس از مونت * پ

ــوند. ــل ش ــفت و قف ــب س ــتاور مناس ــا گش ــا ب ــه آن ه ــن هم ــده و همچنی ــن ش جایگزی

گشتاور مناسب پیشنهاد برای پیچ های مختلف به شرح زیر است:

پیچ های M12x1.25 با گشتاور 120 نیوتون متر

پیچ های M14x1.5 با گشتاور 185 نیوتون متر

پیچ های M16x1.5 با گشتاور 280 نیوتون متر



مراقبت های ایمنی و زیست  محیطی

بخش ششم
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سفت کردن مهره های چرخ

ــت  ــده اس ــض ش ــه تعوی ــی ک ــای چرخ ــردن مهره ه ــفت ک ــا س ــو و ی ــودرو ن ــرخ خ ــای چ ــت مهره ه * وضعی

بایــد پــس از 50 کیلومتــر رانندگــی انجــام شــود. در ایــن زمینــه بــه مــوارد عنــوان شــده در بخش هــای پیشــین 

دفترچــه حاضــر مراجعــه کنیــد.

توجه!

ــات جوشــکاری،  ــا پالســتیکی و دســته ســیم، عملی ــچ وقــت در نزدیکــی شــیلنگ های الســتیکی ی هی

برشــکاری یــا دریــل کاری را انجــام ندهیــد.

دستورالعمل های ایمنی

موارد کلی در زمینه ایمنی مرتبط با شیلنگ های پالستیکی، شیلنگ های الستیکی و دسته سیم
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یدک کشیدن خودرو

در زمینــه مــوارد ایمنــی مرتبــط بــا یــدک کشــیدن خــودرو، در بخش هــای قبلــی دفترچــه حاضــر مــوارد متعــددی 

عنــوان شــده اســت. پیــش از یــدک کشــیدن خــودرو بــا هــر نــوع یــدک کشــی، مــوارد عنــوان شــده پیشــین را 

رعایــت کنیــد.

قطعات

ــی و دوام و  ــترین کارآی ــرای بیش ــده اند و ب ــاب ش ــان انتخ ــازندگان در جه ــن س ــودرو از برتری ــن خ ــات ای قطع

همچنیــن ایمنــی خــودرو، بارهــا مــورد آزمــون قــرار گرفته انــد. همــواره از قطعــات مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده 

کنیــد تــا ایمنــی، کارآیــی و دوام خــودرو حفــظ شــود.

تجهیزات ایمنی و تجهیزات جانبی

ــی  ــد در خــودرو وجــود داشــته باشــد و همــه آن هــا کارآی ــر بای ــزات زی همــواره مــد نظــر داشــته باشــید تجهی

مناســبی داشــته باشــند:

جــک خــودرو، دســته جــک، جلیقــه شــبرنگ، ابزارهــای متوقــف کــردن چــرخ در زمــان توقــف خــودرو، مثلــث 

خطــر

نصب قطعات، لوازم و تجهیزات جانبی

نصــب هرگونــه قطعــات، لــوازم و تجهیــزات جانبــی تنهــا زمانــی مجــاز اســت کــه از ســوی پیلســان و بــرای همیــن 

خــودرو تائیــد شــده باشــد. هیــچ وقــت قطعــات، لــوازم و تجهیــزات جانبــی کــه مــورد تائیــد پیلســان نبــوده و یــا 

بــرای خــودرو دیگــری طراحــی و تولیــد شــده اند را بــر روی خــودرو نصــب نکنیــد. ایــن کار می توانــد باعــث بــروز 

ــا نقــص در سیســتم های ایمنــی خــودرو شــود. هیــچ وقــت  ــه خــودرو، کاهــش کارآیــی خــودرو و ی خســارت ب

ــا ترمــز )از  ــط ب ــرق خــودرو، سیســتم های مرتب ــه ایجــاد تغییــرات در سیســتم ب ــدام ب ــد پیلســان اق ــدون تائی ب

جملــه ریتــاردر(، سیســتم های ایمنــی کمکــی و ... نکنیــد.

فشار بر روی سیستم ترمز

ــف  ــرای متوق ــد، ب ــتی کار می کن ــارک به درس ــز پ ــه ترم ــرایطی ک ــت و در ش ــف اس ــودرو متوق ــه خ ــی ک زمان

نگه داشــتن طوالنــی مــدت خــودرو هیــچ وقــت از ترمــز اصلــی )پــدال ترمــز( اســتفاده نکنیــد. ایــن کار باعــث 

ــد. ــش می ده ــی آن را کاه ــده و کارآی ــودرو ش ــی خ ــز اصل ــتم ترم ــه سیس ــیب ب ــروز آس ب
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استفاده از باتری

توجه!

- هیــچ وقــت زمانــی کــه خــودرو خامــوش اســت، تجهیــزات برقــی خــودرو را بــرای مــدت طوالنــی 

روشــن نگذاریــد )غیــر از تجهیزاتــی کــه بــرای کار در زمــان خامــوش بــودن خــودرو طراحــی شــده اند 

ماننــد بخــاری درجــا یــا کولــر درجــا(. ایــن کار باعــث کاهــش تــوان باتــری خــودرو در زمــان اســتارت 

ــد. ــری را کاهــش می دهن ــر بات زدن شــده و طــول عم

- بعضــی از تجهیــزات خــودرو حتــی در زمــان خامــوش بــودن نیــز بــرق مصــرف می کننــد و ایــن بــرق 

در زمــان خامــوش بــودن خــودرو از باتــری تامیــن می شــود و بــه همیــن دلیــل کاهــش تــوان باتــری 

ــد  ــه قصــد داری ــی اســت. در صورتیک ــری طبیع ــدت خــودرو ام ــی م ــودن طوالن ــوش ب ــان خام در زم

خــودرو را بــرای مــدت بیــش از 10 روز متوقــف کنیــد، قطــب منفــی باتــری خــودرو را جــدا کنیــد تــا از 

کاهــش تــوان باتــری جلوگیــری شــود.

ــن  ــد. در ای ــتفاده نکنی ــال اس ــش از 2 س ــدت بی ــرای م ــری را ب ــت بات ــچ وق ــود هی ــنهاد می ش - پیش

شــرایط ممکــن اســت باتــری همچنــان بــه کار ادامــه دهــد امــا بــا گذشــت بیــش از 2 ســال از عمــر 

ــی  ــد به خوب ــت نتوان ــن اس ــد و ممک ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــکل محسوس ــه ش ــوان آن ب ــری، ت بات

ــد. اســتارت بزن
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ــه  ــد ب ــه می توان ــری نصــب شــده اســت ک ــت بات ــرای تشــخیص وضعی ــک نشــانگر ب در بعضــی از باتری هــا، ی

راننــده بــرای تعییــن وضعیــت و کارکــرد باتــری کمــک کنــد. بســته بــه نــوع باتــری، ایــن نشــانگر )2( بارنگ هــای 

ــن نشــانگر در برچســب )1(  ــا ای ــط ب ــده می رســاند. اطالعــات مرتب ــه اطــالع رانن ــری را ب ــف، وضعیــت بات مختل

نصــب شــده بــر روی باتــری نوشــته شــده اســت.

دستورالعمل ایمنی باتری

- در زمان نصب باتری از عینک ایمنی استفاده کنید.

- در زمــان کار بــر روی باتــری یــا کار در نزدیکــی باتــری همــواره مراقــب باشــید هیــچ وســیله فلــزی یــا ســیمی 

بیــن دو قطــب مثبــت و منفــی باتــری قــرار نگیــرد. وقــوع ایــن اتفــاق باعــث اتصــال کوتــاه شــده و می توانــد 

خطرنــاک باشــد.

ــخصی  ــای مش ــول از محل ه ــور معم ــن گاز به ط ــد. ای ــد می کن ــدن، گاز تولی ــارژ ش ــان کار و ش ــری در جری - بات

ــه بــاالی 4درصــد برســد خطــر انفجــار در اثــر  ــر روی باتــری خــارج می شــود. اگــر ســطح هیــدروژن محیــط ب ب

جرقــه یــا شــعله بــاز وجــود دارد. همــواره مراقــب نزدیــک کــردن شــعله، جرقــه یــا منبــع گرمــا )ماننــد ســیگار( 

بــه محفظــه باتــری باشــید. هیــچ وقــت زمانــی کــه باتــری بــه کابل هــا متصــل و در حــال شــارژ اســت، باتــری 

را جابجــا نکنیــد. در صــورت نیــاز بــه جابجایــی باتــری )حتــی بــه میــزان انــدک(، حتمــا کابل هــا را جــدا کنیــد. 

پــس از پایــان شــارژ باتــری، حداقــل 10 دقیقــه آن را ثابــت قــرار دهیــد و بعــد جابجــا کنیــد. همــواره بــه خاطــر 

داشــته باشــید هیــچ وقــت شــعله یــا جرقــه را در نزدیکــی باتــری نبریــد.
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اسید باتری

ــرل  ــا کنت ــری و ی ــی بات ــی از اســید ســولفوریک رقیــق شــده اســت. در زمــان جابجای ــری ترکیب ــع داخــل بات مای

ســطح آب باتــری و یــا افــزودن آب باتــری همــواره مراقــب باشــید کــه مایــع داخــل باتــری بــه بیــرون نریــزد یــا 

ســرریز نشــود.

در صورتیکــه عضــوی از بــدن بــا مایــع داخــل باتــری برخــورد کــرد، آن را بــا آب فــراوان بشــویید و اگــر مایــع باتری 

بــر روی لبــاس ریخــت، لبــاس را در آورده و عــالوه بــر شســتن لبــاس، بــرای احتیــاط بیشــتر پوســت بــدن در آن 

ناحیــه را نیــز بــا آب بشــویید.

ــویید  ــا آب بش ــم را ب ــه چش ــل 2 دقیق ــدت حداق ــه م ــه ب ــری، بالفاصل ــع بات ــا مای ــم ب ــاس چش ــورت تم در ص

ــه آب و شــیر  ــد بالفاصل ــد، بای ــری را بلعی ــع بات ــردی به اشــتباه مای ــر ف ــد. اگ ــه پزشــک مراجعــه کنی به ســرعت ب

ــد. ــی برس ــز درمان ــه مراک ــرعت ب ــورد و به س بخ

جابجایی باتری

در زمــان حمــل و نقــل باتــری از ضربــه زدن یــا پــرت کــردن باتــری خــودداری کنیــد. در زمانــی کــه باتــری را بــا 

ــل  ــال حم ــای در ح ــه باتری ه ــا ب ــد ت ــب باشــید در دســت اندازهای شــدید نیافتی ــد مراق ــل می کنی خــودرو حم

ضربــه وارد نشــود. باتــری نصــب شــده روی خــودرو بــه دلیــل نصــب بســته ای مخصــوص، در جــای خــود ثابــت 

خواهــد بــود و مــوارد عنــوان شــده، در زمینــه حمــل و نقــل باتــری اســت.

باتری در زمان حمل و نقل نباید در معرض دمای باال )بیش از 45درجه سانتی گراد( قرار گیرد.

هیــچ وقــت در زمــان حمــل باتــری را به صــورت عمــودی قــرار ندهیــد. همچنیــن هیــچ وقــت باتــری را بــه شــکلی 

کــه بخــش باالیــی آن روی زمیــن باشــد قــرار ندهیــد. باتــری بایــد دقیقــا مشــابه وضعیتــی کــه بــر روی خــودرو 

نصــب می شــود حمــل شــود.

هیــچ وقــت باتــری را بیــش از 40درجــه از وضعیــت افقــی خــارج نکنیــد چراکــه ممکــن اســت اســید باتــری از 

آن خــارج شــود.
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تعویض باتری

برای تعویض باتری، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

- موتــور خــودرو را خامــوش کنیــد. همچنیــن تمــام مصرف کننده هــای بــرق خــودرو را نیــز خامــوش کنیــد و پــس 

از آن کلیــد بــرق اصلــی جعبــه باتــری را قطــع کنیــد.

- ابتدا کابل قطب منفی و سپس کابل قطب مثبت را جدا کنید.

- بست ها و اتصاالت نگهدارنده باتری را جدا کرده و باتری را خارج کنید.

- اطمینــان حاصــل کنیــد باتــری جدیــد مشــخصات مناســب خــودرو را دارد و از نظــر ابعــاد، دقیقــا در محفظــه 

ــاژ  ــارژ دارد. ولت ــی ش ــدازه کاف ــه ان ــری ب ــن شــوید بات ــن مطمئ ــد. همچنی ــت می مان ــب شــده و ثاب ــری نص بات

باتــری جدیــد بایــد حداقــل 12.5 ولــت باشــد.

- اتصاالت کابل ها را تمیز کنید.

- باتری را نصب و در جای خود محکم کنید.

- ابتدا کابل مثبت و بعد کابل منفی را وصل کرده و کلید اصلی محفظه باتری را وصل کنید.

اخطار!

- در زمان نصب باتری مراقب باشید اتصال کوتاه بین دو قطب باتری رخ ندهد.

- در زمــان نصــب کابل هــا مراقــب باشــید به هیــچ عنــوان کابل هــای مثبــت و منفــی را جابجــا نصــب 

نکنیــد. ایــن کار باعــث آســیب بــه خــودرو خواهــد شــد.

سایر موارد مرتبط با باتری

مراقــب باشــید باتــری را بــرای مــدت طوالنــی بــدون اســتفاده رهــا نکنیــد. ایــن کار تــوان و عمــر باتــری را کاهــش 

می دهــد. به صــورت دوره ای تــوان باتــری را انــدازه بگیریــد. در صورتیکــه تــوان باتــری بــه زیــر 12.3 ولــت رســید 

آن را شــارژ و یــا در صــورت نیــاز تعویــض کنیــد. باتــری در زمــان انبــار شــدن بایــد در محــل خنــک و بــا جریــان 

هــوا انبــار شــود.



اخطار!

ــا ســولفاته شــده  ــده ی ــده ، اتصــاالت آن آســیب دی ــه آن آســیب دی ــری کــه بدن ــچ وقــت بات - هی

ــه تعویــض دارد را شــارژ نکنیــد. ــاز ب ــا باتــری کــه نی اســت و ی

- شارژ باتری باید در محیط باز و یا در محیطی که از تهویه کافی برخوردار است انجام شود.

- در طــی فرآینــد شــارژ باتــری اگــر دمــای باتــری بــه بــاالی 45درجــه ســانتی گراد رســید، ولتــاژ شــارژ 

را پاییــن بیاوریــد و یــا در صــورت نیــاز شــارژر را خامــوش کنیــد. همچنیــن اگــر در طــی فراینــد شــارژ، 

مایــع درون باتــری )اســید باتــری( ســرریز شــد، شــارژر را فــورا خامــوش کنیــد.
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شارژ کردن باتری

برای شارژ کردن باتری با منبع خارجی، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- از شــارژر مناســب بــرای شــارژ کــردن باتــری اســتفاده کنیــد. دســتورالعمل شــارژر را به دقــت بخوانیــد و مطابــق 

آن عمــل کنیــد.

- کابل های شارژر را زمانی که دستگاه خاموش است به باتری وصل کنید.

- ابتــدا کابــل مثبــت )معمــوال بــه رنــگ قرمــز( را بــه باتــری متصــل کنیــد و پــس از آن کابــل منفــی )معمــوال ســیاه 

یــا آبــی( را وصــل کنیــد. مطمئــن شــوید کــه اتصــاالت به طــور کامــل برقــرار شــده و محکــم هســتند.

- شــارژر را روشــن کنیــد و ولتــاژ آن را به مــرور از کــم بــه زیــاد افزایــش دهیــد تــا بــه حــد مــورد نیــاز برســد. بعــد 

از 2 تــا 3 ســاعت از شــارژ، وضعیــت باتــری را بررســی کنیــد.

- زمان پایان شارژ بستگی به نوع شارژی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد.

- پــس از پایــان شــارژ، شــارژر را خامــوش کــرده و کابل هــا را قطــع کنیــد. هیــچ وقــت پیــش از خامــوش کــردن 

ــد. شــارژر کابل هــا را جــدا نکنی
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مخزن هوای فشرده )تانک باد(

* مخزن هوای فشرده برای تامین هوای فشرده سیستم ترمز و سایر تجهیزات خودرو است.

* در زمــان نصــب یــا ســفت کــردن بســته ای مخــزن هــوای فشــرده مراقــب باشــید بــه نقــاط جــوش مخــزن 

ــد. فشــار وارد نکنیــد؛ در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت مخــزن آســیب ببین

* مخزن را فقط با شوینده های فاقد آلکاالین تمیز کنید.

ــه  ــی درج شــده در ایــن دفترچــه راهنمــا، آب جمــع شــده در مخــزن را تخلی ــر اســاس دســتورالعمل های قبل * ب

کنیــد. شــیر تخلیــه در پاییــن مخــزن قــرار دارد. جزییــات بیشــتر در بخش هــای قبلــی ایــن دفترچــه آمــده اســت.

* از انجــام هرگونــه جوشــکاری، بــرش کاری و یــا هــر عملیــات فیزیکــی و حرارتــی دیگــر بــر روی مخــزن کــه ممکــن 

اســت بــه مخــزن، اتصــاالت، نگهدارنده هــا و یــا ســایر بخش هــای آن آســیب برســاند خــودداری کنیــد.
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سیستم تهویه

* از تماس با گاز سیستم تهویه خودداری کنید.

ــود، از  ــدن گاز آن ش ــارج ش ــث خ ــت باع ــن اس ــه ممک ــه ک ــتم تهوی ــر روی سیس ــی ب ــر اقدام ــام ه ــرای انج * ب

دســتکش و عینــک ایمنــی اســتفاده کنیــد. در صورتیکــه در معــرض گاز سیســتم تهویــه قــرار گرفتیــد یــا اگــر گاز 

ــد. ــه کنی ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــرعت ب ــد، به س ــمتان ش وارد چش

* اگر گاز سیستم تهویه در محیط بسته از سیستم خارج شود می تواند باعث بروز عالئم خفگی شود.

* برای تعویض گاز، فقط از پمپ های مخصوص مکش و تخلیه گاز استفاده کنید.

* هیــچ وقــت بــر روی اجــزا سیســتم تهویــه و یــا در نزدیکــی ایــن سیســتم اقــدام بــه جوشــکاری، بــرش کاری، 

عملیــات حرارتــی و یــا هــر اقدامــی کــه شــعله بــاز یــا حرفــه ایجــاد کنــد انجــام ندهیــد، حتــی اگــر گاز سیســتم 

خالــی شــده باشــد. ریســک انفجــار و یــا خطــر مســمومیت وجــود دارد. ایــن اقدامــات تنهــا بایــد در نمایندگی های 

مجــاز کــه بــرای ایــن کار آمــوزش دیده انــد انجــام شــود.

* هیچ وقت از بخار برای تمیز کردن اجزا و قطعات سیستم تهویه استفاده نکنید.

ــات  ــای خدم ــد در نمایندگی ه ــا بای ــه تنه ــات سیســتم تهوی ــض قطع ــا تعوی ــرات، ســرویس و ی ــه تعمی * هرگون

پــس از فــروش پیلســان انجــام شــود.

* بــرای سیســتم تهویــه ایــن خــودرو تنهــا از گاز مــورد تائیــد پیلســان اســتفاده کنیــد. هیــچ وقــت گازهایــی ماننــد 

بوتــان یــا متــان یــا ســایر انــواع گازهــا را وارد سیســتم نکنیــد.

* سیســتم تهویــه ایــن خــودرو بــا گاز R134a بــدون فلورایــد پــر شــده اســت. هیــچ گاز دیگــری غیــر از ایــن را 

نبایــد در سیســتم تزریــق کنیــد.

* همــواره در زمــان ســرویس کولــر یــا تعویــض و شــارژ گاز مراقــب باشــید از گاز R12 بــرای سیســتم تهویــه ایــن 

خــودرو اســتفاده نکنیــد.

توجه!

- گاز سیســتم تهویــه بــرای ســالمتی انســان مضــر اســت. از هرگونــه دســت کاری در سیســتم اجتنــاب 

کنیــد.
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روغن موتور مصرف شده

ــار خشــکی  ــاس باشــد آث ــور مصــرف شــده در تم ــن موت ــا روغ ــدن به طــور پیوســته ب ــه پوســت ب * در صورتیک

ــد. ــروز می کن ــتی ب ــیب های پوس ــری از آس ــواع دیگ ــت و ان ــدن پوس ــز ش ــاب، قرم ــورم، الته ــت، ت پوس

* روغــن موتــور مصــرف شــده در صورتیکــه به درســتی جمــع آوری و در مراکــز مجــاز دفــع شــود آســیبی ایجــاد 

نمی کنــد امــا تحقیقــات نشــان داد اســت اگــر پوســت بــدن بــه مــدت طوالنــی در معــرض روغــن موتــور مصــرف 

شــده باشــد ریســک بیماری هــای پوســتی و ســرطان بــاال مــی رود.

هشدارهای سالمت

* از تماس پیوسته و بلندمدت پوست بدن با روغن موتور مصرف شده اجتناب کنید.

* در زمان کار بار روغن موتور مصرف شده از دستکش استفاده کنید.

* در صورتیکــه روغــن موتــور مصــرف شــده بــا پوســت تمــاس داشــت، از آب و صابــون بــرای شســتن اســتفاده 

کنیــد. هیــچ وقــت از بنزیــن، گازوییــل، تینــر یــا ســایر مــواد شــیمیایی و حالل هــا اســتفاده نکنیــد.

* پــس از شســتن دســت ها از کرم هــای نرم کننــده بــر روی پوســت اســتفاده کنیــد تــا مانــع از خشــکی پوســت 

. د شو

* اگر لباس با روغن موتور مصرف شده آلوده شد، قبل از تماس روغن با پوست لباس را عوض کنید.

* هیچ وقت لباسی که روغن موتور مصرف شده بر روی آن ریخته و شسته نشده است را نپوشید.
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در زمــان کار بــا تمیــز کننده هــا، مایــع خنــک کننــده موتــور خــودرو، روغــن موتــور و ســوخت بــه مــوارد ایمنــی 

زیــر توجــه کنیــد:

* این مواد باید دور از دسترس کودکان باشند.

* از آتش دور نگهداشته شوند.

* اگر لباس آغشته به این مواد شد به سرعت لباس را عوض کنید.

* هیچ وقت این مواد را درون فاضالب نریزید یا در طبیعت رها نکنید.

در زمــان کار بــا تمیــز کننده هــا، مایــع خنــک کننــده موتــور خــودرو، روغــن موتــور و ســوخت مراقــب خطــرات 

زیــر باشــید:

* این مواد آتش زا هستند.

* این مواد اگر خورده شوند، بر روی پوست بریزند یا تنفس شوند می توانند خطرناک باشند.

* تماس زیاد با این مواد می تواند برای سالمتی مضر باشد.

* تماس زیاد و طوالنی مدت با روغن موتور مصرف شده می تواند سرطان زا باشد.
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محافظت از محیط زیست

روغن های مصرف شده خودرو )روغن موتور و روغن گیربکس(

ــالب  ــای روان و در فاض ــاک، در آب ه ــن، روی خ ــودرو را روی زمی ــده خ ــرف ش ــای مص ــت روغن ه ــچ وق * هی

ــد. نریزی

* روغن هــای اســتفاده شــده را بــه مراکــز مجــاز تحویــل دهیــد یــا بــر اســاس اصــول زیســت  محیطــی و قوانیــن، 

جمــع آوری و دفــع کنیــد.

اخطار!

- روغن هــای مصــرف شــده خــودرو به شــدت بــرای محیــط زیســت خطرنــاک بــوده و باعــث آلودگــی 

ــز  ــق مراک ــده و از طری ــع آوری ش ــت جم ــد به دق ــا بای ــن روغن ه ــوند. ای ــی می ش ــر زمین ــع آب زی مناب

مجــاز دفــع شــوند.
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فیلترهای استفاده شده خودرو

* فیلترهــا و اجــزای مختلــف قابــل تعویــض فیلتــر )از جملــه فیلتــر ســوخت، فیلتــر روغــن، فیلتــر خشــک کن و 

...( بــرای محیــط زیســت خطرنــاک هســتند و بایــد به درســتی جمــع آوری و بــر اســاس قوانیــن معــدوم شــوند.

مایع خنک کننده موتور )کوالنت(

* مایع خنک کننده موتور )کوالنت( و ضد یخ برای محیط زیست خطرناک است.

 * مایــع خنــک کننــده )کوالنــت( پــس از اســتفاده بایــد بــه شــکل مناســب جمــع آوری شــده و بــر اســاس قوانیــن 

زیســت  محیطــی دفــع یــا معــدوم شــود.



پارامترهای فنی خودرو

بخش هفتم
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پارامترهای موتور

تیپ موتور

MC11.44-50MC13.48-50

6تعداد سیلندر

4تعداد سوپاپ در هر سیلندر

120126قطر سیلندر

155166کورس پیستون

10.51812.419حجم موتور

19:1ضریب تراکم

480 / 440353 / 324حداکثر قدرت خروجی موتور )کیلووات / اسب بخار(

484 / 445356 / 327حداکثر قدرت )کیلووات / اسب بخار(

1900دور موتور در حداکثر قدرت

21002300حداکثر گشتاور )نیوتون متر(

1050 تا 10001400 تا 1400دور موتور در حداکثر گشتاور

کمتر از 185حداقل مصرف سوخت ویژه )گرم بر کیلووات ساعت(

550 تا 500650 تا 600دور موتور در حالت آرام

4-2-6-3-5-1ترتیب انفجار سیلندرها

ساعتگرد )از نمای آزاد موتور(جهت چرخش میل لنگ
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ZF پارامترهای گیربکس

16S2230TO12TX2621TDتیپ گیربکس

22002600گشتاور ورودی )نیوتون متر(

ضریب دنده

113.816.69

211.5412.92

39.499.93

47.937.67

56.535.9

65.464.57

74.573.66

83.822.83

93.022.17

102.531.68

112.081.29

121.741

131.43

141.2

151

160.84

12.9215.54دنده عقب 1

10.812.03دنده عقب 2

347 )با ریتاردر(314وزن )کیلوگرم(
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پارامترهای اکسل

HR7/9تیپ اکسل

43حداکثر زاویه گردش چرخ های داخلی )درجه(

2حداکثر زاویه گردش چرخ های خارجی )درجه(

3درجه برای خودروهای جاده ای / زاویه کستر )درجه(
2 درجه برای خودروهای عمرانی

6شیب محور )درجه(

1زاویه کمبر )درجه(

Toe-in زاویه
از 4- تا 4+تایرهای رادیال

از 8 تا 16تایرهای غیر رادیال

دیسکینوع ترمز

20 یا 22کوچک ترین رینگ قابل استفاده )اینچ(
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تعلیق جلو

فنربندی تخت جلومدل اکسل جلوآرایش محورهاکاربری

HR73x25 با ترمزهای دیسکی4x2کشنده

HR73x25 با ترمزهای دیسکی6x4کشنده

پارامترهای سیستم تعلیق
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توضیحاتحجم روغنکیفیت و ویسکوزیه روغنروغننام قطعه

نیازی به جایگزینی ندارد1 لیتر در هر سمتGL-5 85W-90 Q/ZZ21040روغن دندهشفت تعادل

پارامترهای سرویس دوره ای شفت تعادل
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8.00V-208.5-208.25×22.59.00×22.511.75×22.5نوع

پارامترهای تایرپارامترهای تایرپارامترهای تایرپارامترهای تایرپارامترهای تایرنوع رینگ

11.00R2012.00R20275/70R22.5مشخصات تایر

12R22.5
315/80R22.5
295/80R22.5
315/70R22.5

385/65R22.5

پارامترهای چرخ

میزان عدم باالنس چرخ )گرم بر سانتی متر(مشخصات چرخ

8.00V-202000

8.5-202000

8.25×22.51500

9.00×22.51500

11.75×22.51500

اطالعات باالنس چرخ
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تایر جفت )کیلو پاسکال(تایر تکی )کیلو پاسکال(تعداد چرخنوع تایر

11.00R2018930

12.00R2018830

12R 22.518930

275/70R 22.516830

315/70R 22.516760

315/70R 22.518830

80R 22.5 /29518900

80R 22.5 /31518830

385/65R22.520900

پارامترهای فشار تایر
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تعداد در هر خودروتوان المپ )وات(سازنده المپنام المپ

Philips52چراغ کوچک

Philips702نور باال

Philips702نور باالی کمکی

Philips752نور پایین

Philips702مه شکن

Philips212راهنمای جلو

Philips212راهنمای عقب

Philips212دنده عقب

Philips212ترمز

Philips212مه شکن عقب

PhilipsLED2چراغ های باالی کابین

PhilipsLED2چراغ های دور بدنه

PhilipsLED2چراغ های گوشه عقب

Philips51پالک

پارامترهای المپ ها
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تعداد در هر خودروتوان المپ )وات(سازنده المپنام المپ

PhilipsLED2چراغ داخل کابین

PhilipsLED2چراغ مطالعه

PhilipsLED1چراغ تخت خواب

Philips52چراغ درب ها

پارامترهای المپ ها



جداول سرویس های دوره ای

بخش هشتم
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ــیاالت و  ــی، س ــات مصرف ــض قطع ــامل تعوی ــرویس های دوره ای ش ــتی از س ــد، فهرس ــات بع ــداول صفح در ج

ــن فهرســت، در  ــوارد ای ــه شــده اســت. بعضــی از م ــه ای از بازدیدهــای دوره ای خــودرو ارائ روانکارهــا و مجموع

متــن ایــن دفترچــه مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت امــا در جــداول بــا جزییــات بیشــتر تشــریح شــده اســت و در 

صــورت لــزوم، بــه جــداول اســتناد کنیــد.
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عنوانردیف
زمان 
تعویض
)ماه(

سرویس
اولیه

کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

************3تعویض فیلتر روغن موتور)480-440(1

******3 تعویض فیلتر هوای بزرگ 2

 *  *  *   9تعویض فیلتر هوای کوچک3

*************3تعویض فیلتر آبگیر گازوئیل4

*************3تعویض فیلتر گازوئیل)فیلتر سوخت ثانویه(5

6A/C 6تعويض فيلتر هواي خارجي سيستم****

7 SCR 9تعويض فيلتر   *  * 

 *   *   *   9تعويض فيلتر خشک کن هوای ترمز 8

**10تعویض فیلتر هیدرولیک فرمان9

10)AMT 480, 440( 18تعویض فیلتر اینتادر گیربکس*

قطعات مصرفی
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عنوانردیف
زمان 
تعویض
)ماه(

سرویس
اولیه

کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

************3تعویض روغن موتور)480-440(11

12MT 440 6تعویض روغن گیربکس****

13)AMT 480, 440( 18تعویض روغن گیربکس*

*  * * * 6تعویض روغن دیفرانسیل عقب 14

*     18تعویض مایع خنک کننده)% 50ضدیخ و%50آب رادیاتور(15

 *   *   10تعویض روغن هیدرولیک فرمان16

   *   15تعویض روغن کالچ17

سیاالت مصرفی )روانکارها(
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اولیهعنوانردیف
کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

**************گریس کاری شاسی و کابین1

**************تخلیه آب موجود در فیلتر آبگیر2

**************تخلیه آب موجود در تانک های باد3

*******بررسی میزان فرسایش لنت های ترمز5

****بررسی لوله ها و شیلنگ های سوخت )از باک تا موتور(6

**************بررسی الستیک ها از نظر سائیدگی غیرعادی7

**************بررسی کلیه کدهای خطا و رفع آن 8

********بررسی تمیزی فیلتر هواکش کوچک و بزرگ9

*******بررسی عملکرد قطع کن باتری10

**بررسی عملکرد سیستم تهویه مطبوع و بخاری درجا 11

*******بررسی عملکرد سیستم برف  پاک کن12

****بررسی شیلنگ های ترمز13

**************بررسی کمک فنرها، بالن ها و فنرهای برگی14

بازدیدها
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اولیهعنوانردیف
کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

**************بررسی آب باتری و غلظت آن15

**************بررسی چرخ پنجم16

**************بررسی چراغ های جلو و عقب، راهنمای چپ و راست، پروژکتور و مه شکن ها17

*******بررسی پیچ های اتصاالت میل گاردان18

**بررسی پیچ کرپی های جلو و عقب19

بررسی سیم کشی، سوکت ها، لوله های هوای فشرده روی موتور20
**************از نظر شل شدن و فرسودگی

**بررسی دسته موتور و پیچ های اتصال آن21

*******بررسی فشار روغن، نشتی، دما و صدای موتور 22

**بررسی فن موتور و پیچ های اتصال آن23

****بررسی لوله ها و شیلنگ های سوخت )از باک تا موتور(24

**بررسی خروجی هوای فشرده سیستم کالچ از نظر گرفتگی25

**بررسی پدال کالچ و شفت آن از نظر حرکت روان26
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اولیهعنوانردیف
کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

**بررسی و روانکاری اهرم بندی بلبرینگ کالچ27

*******بررسی عملکرد کالچ از نظر درگیری نرم، آزاد شدن و لغزش28

**بررسی پیچ های اتصال گیربکس29

**************بررسی و روانکاری هزارخار و بوش های چهارشاخ گاردان30

*******بررسی پیچ های اتصاالت میل گاردان به اکسل و گیربکس31

**بررسی پیچ پایه نگهدارنده میل گاردان32

*******بررسی عملکرد قفل کن دیفرانسیل33

**بررسی وضعیت مهره های چرخ34

**بررسی محکم بودن اتصاالت لوله های هوای فشرده، ترمز پایی و ترمز پارک35

**بررسی لوله های ترمز از نظر آسیب دیدگی و نشتی36

*******بررسی سیستم ترمز)دیسکی(37

بررسی شیلنگ های هوای فشرده، لوله های روغن، لوله های آب38
*******و دسته سیم از نظر ساییده شدن یا آسیب دیدگی
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اولیهعنوانردیف
کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

**بررسی پیچ های نگهدارنده براکت های عرضی روی شاسی / پیچ رام ها39

**************بررسی عملکرد و روانکاری بکسل بند از نظر فرسودگی40

*******بررسی سوپاپ های تنظیم ارتفاع و بالن ها41

**بررسی پیچ کرپی های جلو و عقب42

**************بررسی و گریسکاری پین ها و بوش های فنرهای تخت خودرو43

**بررسی پیچ اتصال گوشواره های نگهدارنده فنرهای تخت44

*******روانکاری و رفع خالصی بین فنر شمشی سیستم تعلیق و صفحه لغزنده45

**************بررسی سیستم تعلیق و تعادل فنر و گریسکاری بخش های متحرک46

**بررسی دقیق قرارگیری صحیح و سالمت استپرهای فنرهای تخت47

*******بررسی عملکرد سیستم تعلیق بادی48

**بررسی لقی غربیلک فرمان49

**************گریسکاری کینگ پین محور فرمان پذیر جلو50
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اولیهعنوانردیف
کیلومتر کارکرد )xهزار کیلومتر(

153045607590105120135150165180195

بررسی پیچ بست نگهدارنده میل فرمان کوتاه و بلند51
****و سیبک ها از نظر شل شدن

**بررسی لوله های روغن سیستم هیدرولیک فرمان را از نظر نشتی و ساییدگی52

**************بررسی سطح آب باتری53

*******بررسی اتصال بدنه باتری54

**بررسی اتصال سوکت ها و کانکتورها55

*******بررسی دینام و وضعیت شارژ آن56

**************بررسی فیوزها و مشخصات آن ها57

**************بررسی سطح مایع شیشه شوی58

*******بررسی پیچ های مکانیزم برگردان کابین59



تمامــی اطالعــات منــدرج در ایــن دفترچــه، به عنــوان مرجــع بــرای خــودرو اســت. شــرایط خــودرو در عمــل بــا توجــه بــه 

مــدل خــودرو، تیــپ خــودرو، ســری تولیــد و تجهیــزات نصــب شــده بــر روی خــودرو ممکــن اســت بــا اطالعــات منــدرج در 

ایــن دفترچــه راهنمــا متفــاوت باشــد. در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــا کارشناســان فنــی پیلســان 

تمــاس گرفتــه و یــا بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش پیلســان مراجعــه کنیــد.

آدرس: تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج، پالک 212، شرکت پیلسان

info@pilsanco.com :ایمیل  /  www.pilsanco.com :کد پستی: 1389933841  /  تلفن-فکس: 91072600-021  /  وبسایت




