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  توضيح عالئم ، مشخصات فروش و تجهيزات
  

    SPRINTER    3   15   KA                                                            
  

  داراي كابين

  اسب بخار  150

  تن وزن ناخالص 3

  اسپرينتر

  
  موتور
 ديزل  موتور OM651 DE22LA  3يورو 

  توربوشارژر با سوپاپ تلفات  - سيستم شارژ هواي دو مرحله اي مجهز بهwastegate  و
 اينتركولر

  دور در دقيقه 3800در ) باس 150(كيلووات  110: قدرت موتور   
 ديزل: نوع سوخت   
 ريل مشترك : سيستم سوخت رسانيCDI-D انژكتور DELPHI  
 و ضد يخ  خنك كنندگي با آب: سيستم خنك كننده   

  
 

  
  
  

  گيربكس
6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360 , TYPE 711680 

  دنده جلو و يك دنده عقب  6
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  الكترونيكي واحدهاي
 ELVبهمراه  EZS (EIS)رونيكي واحد الكت

پيغام كليد را از طريق امواج مادون قرمز اين واحد 
دريافت مي نمايد و با كد موجود در حافظه مقايسه مي 

ارسال  ELVهمزمان اطالعات به قفل فرمان . كند
در صورت صحيح بودن كد . شده و تست مي شود

 ELVآزاد شده و قفل فرمان  EZSوضعيت گردش 
  .ودباز مي ش

به واحد  EZSبعد از باز كردن سوئيچ، كد توسط 
منتقل شده و در آنجا  M-CANموتور از طريق 
  .كنترل مي شود
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   SAMواحد الكترونيكي 
 اين واحد جهت عملكرد چراغ ها در كنار جعبه فيوز قرار گرفته است

  
  

  
  CDIواحد الكترونيك موتور 
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  ESPواحد الكترونيك ترمز 

  
  

 SRS ه هواواحد كيس
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  واحد الكترونيك بخاري درجا
  

  
  

 قرار گرفته زير صندلي راننده – PTSواحد الكترونيك پارك 

 ICواحد الكترونيكي صفحه نمايش 

  FSCUواحد پمپ سوخت 
 SCMواحد الكترونيك فرمان 

 KLAواحد الكترونيكي كولر 

 TSGواحد الكترونيكي درب راننده 

 RDواحد الكترونيكي راديو 
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  شبكه الكترونيك خودرو
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   سوئيچ -ريموت 
اين سيستم قفل فرمان را به صورت الكترونيكي باز و . مي باشد EISكليد خودرو مجهز به سيستم 

  .  بسته مي كند
  ريموت را در كنار تجهيزات الكترونيكي مانند موبايل و قطعات فلزي مانند سكه و امثال آن

  .يدقرار نده
المپ كنترل باتري، در صورتيكه با فشار هر  -1

يك از دكمه ها المپ به صورت لحظه اي 
 .روشن نشد باتري ريموت را تعويض كنيد

 قفل كردن درها به صورت مركزي -2

 باز و بست كابين عقب -3

كليد اضطراري مكانيكي، در صورت عمل  -4
نكردن ريموت توسط كليد مي توان در سمت 

ساير درها . و بست نمود راننده را با كليد باز
  .داري ضامن جهت باز و بست مي باشند

  
  
  
 

 باز كردن درها به صورت مركزي -5
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  .وجود داردهاي زير بين قفل مركزي با ساير واحدهاي الكترونيكي هماهنگي 
  

EZS    واحد اصلي بوده و امواج راديويي را دريافت مي كند.  
TSG   و . درب را فعال و اطالعات آن را دريافت مي كند ،هدر داخل درب سمت راننده تعبيه شد  

  .سنسور تشخيص سيگنال به آن متصل شده است             
SAM   فعال شدن و دريافت اطالعات ساير درها را عهده دار مي باشد.  
OBF   كليدهايي كه قفل مركزي از داخل كابين را عهده دار مي باشند.  
SRS    جهت باز شدن درها ارسال مي نمايد در مواقع تصادف سيگنال.  

  
  

  
 درب سمت راننده -1

 درب سمت شاگرد -2

 برقي سمت راستدرب كشوئي  -3

 درب كشوئي برقي سمت چپ -4

 درب عقب -5

  Infra-red مادون قرمزسنسور  -6
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  وضعيت کليد
  
قفل / مرحله قرار دادن و خارج كردن كليد  – 0

  شدن فرمان
ا باز شدن فرمان و برق بعضي مصرف كننده ه -1

  مانند راديو
  باز شدن سوئيچ و برق همه مصرف كننده ها -2
  استارت موتور -3
  

  دهيدتكان  1جهت باز شدن فرمان، فرمان را به آرامي همزمان با باز كردن سوئيچ به مرحله .  
 

هنگام استارت زدن ، پس از چرخاندن سوئيچ به وضعيت دوم صبر كنيد تا صداي بوق تمام  -1

سپس در صفحه نمايش خاموش شود،   تا چراغ نشانگر كالچ كالچ را گرفته ، شود 
  .  استارت بزنيد

عدم رعايت اين . درصورتيكه موتور روشن نشد سوئيچ را كامالً بسته دوباره استارت بزنيد  -2
خودرو شده كه هزينه بااليي جهت   (ECU)نكته باعث سوختن سيستم هاي الكترونيكي 

  .  تعويض در بر خواهد داشت
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 صفحه نمايش
  . صفحه نمايش در زمان بازكردن درها، سوئيچ، روشن كردن چراغ فعال مي شود

  .ثانيه خاموش خواهد شد 30صفحه نمايش پس از بسته شدن سوئيچ بعد از 
  كليدهاي تنظيم  -و +  

M       دكمه انتخاب منو  
  دكمه صفر كردن منو         0
  

 كيلومتر كاركرد خودرو -1

 فرتكيلومتر مسا -2

 ساعت -3

 دماي محيط بيرون -4

 سطح سوخت -5

  دنده پيشنهادي -6
   

  
  چراغ روزdaytime  را مي توان در صفحه نمايش فراخوان نموده و آن

  .غيرفعال نمود/ را توسط دكمه ها فعال

 ONچشمك بزند و پيام  ا چند مرتبه فشار داده نمايشگر ر دكمه  
  .ظاهر شود OFFيا 

  .غيرفعال نمود/ وان چراغ روز را فعالمي ت يا  حال توسط دكمه هاي 
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  نمايش سرويس دوره ای

در  يا  ا چند مرتبه فشار داده تا عالمت ر دكمه . قرار دهيد 2را در وضعيت  دكلي
  . صفحه نمايش بهمراه كيلومتر يا تعداد روز باقيمانده تا سرويس ظاهر شود

  سرويس بازه كوتاه 
  سرويس اصلي 
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  غ هاي پشت آمپرچرا

  
  

  ترمز دستيدرگيري چراغ    

 EBDايراد در ترمز / پائين بودن سطح روغن ترمز   

  سائيدگي لنت هاي ترمز     

  ABSاختالل در سيستم    

  ASRاختالل در سيستم     

 ESPاختالل در سيستم      

   گازوئيلچراغ       

  اخطار وجود آب در گازوئيل     
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  سطح روغن موتور كسري      

  كمبود مايع خنك كننده    

  اختالل در سيستم الكترونيك موتور      

  توسط كليد ASRخاموش شدن سيستم /  ESPيا  ASRعملكرد سيستم    

  اخطار دماي باالي آب موتور   

  اخطار المپ سوخته   

  اخطار عملكرد دينام   

  فشار دادن پدال كالچ    

  ر هواكشكثيفي فيلت     

  اخطار سيستم احياء فيلتر اگزوز  
  
  .در كل چراغهاي زرد چراغهاي احتياط است و چراغهاي قرمز چراغ خطر است *

هنگام روشن شدن چراغهاي زرد بايد به تعميرگاه مراجعه كرد و هنگام روشن شدن چراغهاي قرمز * 
توان  يراد و خاموش شدن چراغ ميد و پس از برطرف كردن اكربايد از حركت كردن با خودرو خودداري 

  . از خودرو استفاده كرد
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  چراغ ها
  عملكرد چراغ ها

 چراغ پارك سمت چپ   -1

 چراغ پارك سمت راست  -2

/ وضعيت اتوماتيك چراغ اصلي   -3
 daytimeچراغ روز 

 وضعيت خاموش  -4

 چراغ هاي كوچك  -5

 چراغ نور باال  -6

 )سفارشي(مه شكن جلو   -7

 مه شكن عقب  -8

  يم ارتفاع نور چراغتنظ -9
  
  
  
  

  در صورتيكه در زمان ترك خودرو صداي بوق هشدار شنيده شود به منزله روشن بودن چراغ
  .كليد را در وضعيت صفر قرار دهيد. ها يا مه شكن مي باشد

  
  چراغ هاي جلو

  
 چراغ راهنما -1

 daytimeچراغ روز  -2

 چراغ نور باال -3

 چراغ اصلي -4

 چراغ كوچك و پارك  -5
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  چراغ هاي عقب 

  
 نوع المپ  چراغ رديف

 LED  چراغ ترمز سوم 1

 P21 W/5W چراغ عقب/ چراغ ترمز  2

 PY21 W  چراغ راهنما 3

 R5 W  چراغ پارك/ چراغ عقب  4

 P21 W فرمان راست–مه شكن عقب 5

 W5W  چراغ پارك 6

 P21 W  فرمان چپ –مه شكن عقب  7
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  ي الكتريكي  هشدارها
  ق اتومبيلتوجه به تكميل بودن بر -1

 نگهداري و حفاظت از ريموت و سوئيچ  -2

 ها توجه به عمل كرد قفل مركزي در زمان باز كردن درب -3

 توجه به چراغهاي هشدار روي آمپر -4

 استفاده از فيوزهاي مناسب با همان آمپر -5

  و جعبه فيوزهاي زير صندلي و جلوي پاي راننده اق رانندهتآب نگرفتن داخل ا -6

نگامي كه سوئيچ چرخانده شد و خودرو استارت نخورد سوئيچ تا ه، يچئدرست چرخاندن سو -7
 .آخر بسته شود و دوباره از جاي اول استارت بخورد

 ل برقييدقت كردن در استفاده از وسا -8

 در زمان خاموش بودن اتومبيل توجه به خاموش بودن كليدها -9

 استارت نزدن در زمان ضعيف بودن باتري - 10

خودرو روشن باشد صداي هشدار  تركگر هنگام ا ،كليد مه شكن چراغ ها وكليد  - 11
 . شود شنيده مي

  .هواكش خودداري كنيدهاي گرفتن آب به داخل فيلتر  - 12
مستقيم و با فشار باال به كامپيوتر موتور و ترمز در آب گرفتن از  - 13

 .داخل محفظه موتور خودداري شود

ن برخي از قسمتهاي كمكي با ولتاژهاي باال كه در اثر شوك ناشي از آ باترياستفاده از  - 14
  . شود الكترونيكي كامپيوتر از ولتاژ باال سوخته يا نيمسوز مي

يعني قطبهاي مثبت و (ري كمكي جهت روشن كردن خودرو تاشتباه وصل كردن با - 15
 . ري خودرو به هنگام تعويضتباسر و همچنين اشتباه وصل كردن ) منفي

 .رعايت نكات باتري به باتري، بخصوص بسته بودن سوئيچ  - 16

 

  *****حتما ھنگام گرفتن باتری کمکی سوئيچ را از جای خود خارج نمائيد  *****

از  ديگر اشتباه وصل كردن قطبهاي منفي و مثبت ممكن است باعث سوختن قسمتهاي الكترونيكي*
 .شود …جمله دينام و 
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  اوليه سرويس
  كيلومتر  1500الي  500سرويس اوليه در محدوده 

 بعد از كيلومتر ذكر شده و يا ري مي باشد ، در صورت انجام ندادن سرويساجبا انجام سرويس اوليه
   . هزينه آن به عهده مالك مي باشد  ،  ماه 6گذشتن 

   
 آب بندي كردن خودرو

  . هر دنده برانيدسرعت مجاز   3/2 با نصف ظرفيت و حداكثر تا كيلومتر اول  1500تا  -1
هيد و از دنده هاي معكوس براي عمل ترمز كردن و كاهش تعويض دنده را در بهترين زمان انجام د-2

  . سرعت استفاده نكنيد 
  . كيلومتر به تدريج به سرعت و مقدار بار اضافه نمائيد  1500بعد از -3
  . از آب بندي كردن خودرو به صورت درجا خودداري فرمائيد  -4
  

  نحوة رانندگي
  )اجتناب نمائيد كردن بي مورد ترمز گازدادن و از(ـ حركت يكنواخت 
  )دقيقه 5حداكثر .(داشتن موتور درتوقف هاي طوالني خودداري گردد ـ ازدرجا روشن نگه

  
بدليل كافي نبودن گردش مايع خنك  .دورآرام زمان زيادي روشن بماند  در موتور نبايد درجا وزيرا 

 .كاهش مي يايد  رموتوردر نتيجه  عم آرام ، استهالك موتور باال رفته و دور در كننده و روغن موتور
  .گردد كه خود باعث آلودگي محيط زيست ميشود  ضمناً سوخت اضافه بدون بهره برداري مصرف مي

  
  سيستم تعليق بايد همزمان با هم گرم شوند  موتور و

همچنين  .سوخت به درجه حرارت نرمال ميرسد موتور خيلي سريع واقتصادي تر بدون اسراف در
ديفرنسيال نيز درحال حركت ،گرم شوند بنابراين درصورت  ن موتور، گيربكس وبايستي همراه گرم كرد

متوسط  دور عدم وجود هرگونه مانع حركت ، بهتر است پـس ازروشن كردن خودرو با دنده سنگين و
  .حركت نمائيد  موتور
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  خاموش كردن موتور 
ز پيمودن مسافتهاي طوالني ، درجه سانتـيگراد يا پس ا 90هرگز با درجه حرارت آب رادياتور باالي 

دقيقه موتور را درحالت دور آرام روشن نگهداريد تا درجه  5بلكه تقريباً . موتور را فوراً خاموش نكنيد 
  .حرارت موتور به درجه حرارت نرمال برسد 

 وعمر موتور كم ميشود  داليل فنيه وجه گاز ندهيد ، زيرا ب هيچه هنگام خاموش كردن موتور ب: توجـه 
  .دور آرام خاموش كنيد  موتور را حتماً  در همچنين

  
  
  

  موارد افزايش مصرف سوخت
  درجه حرارتهاي پائين  -
  ترافيك شهري  -
  كوتاه حركت و توقف در مسافت هاي  -
  بكسل كردن خودرو هاي ديگر  -
  افزايش بار  -
  تردد درجاده هاي كوهستاني -
  
  

  مورد اجتناب كنيد از ترمز كردنھاي بي
شود براي شتاب مجدد بايستي اين  گرفتن انرژي جنبشي خودرو به گرما تبديل مي بار ترمز ا هرب

با استفاده كمتر از ترمز، در مصـرف سوخت صـرفه جوئي . انرژي مجدداً توسط سوخت تامين گردد
  .  گردد  مي

  
  
  
  
  

 توربوشارژر خواهد شد نگاز دادن و خاموش كردن باعث سوخت
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  بازديد روزانه قبل از حركت 
كمترين  Minو روغن حد بيشترين  Maxه تشكيل شده ك Maxو  Minگيج روغن از دو بخش  -1

        روغنو هميشه بايد خودرو اسپرينتر با دو پالستيك قرمز نشان داده شده  ركه داست حد روغن 
  . قرار گيرد  Maxو  Minما بين 

  

  
  
  

 شخيص دادت توان   دست نميتست با ها داخل روغن هيچ وقت با رنگ و  علت داشتن افزودنيبه *  
  .ي كيلومتر فقط از رو

كه مي بايست رانندگان محترم هر روز گيج روغن موتور را  مي باشد ، ليتر 5/10مقدار روغن موتور *  
  . آن را سرريز كنندبازديد نمايند كه در صورت كسر شدن روغن 

  . كيلومتر مصرف نمايد 1000ليتر روغن در  8/0باتوجه به نوع رانندگي، موتور ممكن است حداكثر تا * 
  :كيلومتر وجود دارد  1000موراد زير احتمال مصرف روغن تا يك ليتر در  در

  .خودرو نو باشد -
 .خودرو بيشتر در شرايط سخت بكار گرفته شود -

 . خودرو بيشتر با سرعت باال و شتاب زياد حركت نمايد  -

 

گرفتن موتور بازديد استقرار موتور نكته بعدي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد يعني نحوة قرار  -2
   .بر روي دسته موتورها 
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در ثاني الستيك درب مخزن . بازديد رادياتور و آب مخزن رادياتور كه اوالً نشتي نداشته باشد -3
  .فرسوده يا كنده نشده باشد 

بايست هر سال   چه در تابستان و چه در زمستان  و نيز ميداشته باشد ، ضد يخ  خودرو هميشه بايد* 
  . گردد ويض ضد يخ خودرو تع

  .  بازديد تسمه كه اگر داراي ترك هاي ريز باشد بايد تعويض شود -4
و بهترين وضعيت قرار گرفتن در  باشد   Maxو  Min عالمت بايد مابين بازديد روغن ترمز كه  -5

  .  وسط اين دو عالمت است
تا صداي زوزه  پمپ در  نگردانندبايد رانندگان مطلع باشند كه فرمان خودرو را تا آخرين حد آن  -6
  .يايد ن

   زدر حالت سوئيچ با INSتوجه به هشدارهاي صفحه نمايش  - 7
  چراغهاي جلو تميز كردن شيشه و - 8
  كنترل ترمز -9
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  تكنولوژي موتور
در ) اسب 150(كيلووات  110و قدرت  3با استاندارد آاليندگي يورو سيلندر  OM651  4موتور ديزل 

  .مي باشد ر در دقيقهدو 3800
 سيستم سوخت رساني :Common rail Diesel Injection  ريل مشتركCDI-D  انژكتوربا 

DELPHI 

 سيستم موتور داراي زنجير تايم مي باشد. 

  جهت جبران سازي نيروي اينرسي توزيع شده در مكانيزم ميل باالنس النچستر عدد  2مجهز به
  لنگ ميل
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 نجيرنگهدارنده ز - 1

 زنجير - 2

 دنده هاي ميل سوپاپ - 3

 ميل سوپاپ هوا - 4

 ميل سوپاپ دود - 5

 چرخ دنده سنسور - 6

 اسبك - 7

 سوپاپ هيدروليك فيلر - 8

 زنجير سفت كن - 9

  دنده محرك تايم - 10
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  توربوشارژر
كوچك و  توربوشارژرعدد  2. سيستم شارژ هواي دو مرحله اي بصورت سري مي باشدموتور مجهز به 

توربوشارژها توسط دريچه . در مسير هواي ورودي قرار گرفته اند wastegateبا سوپاپ كاهنده  بزرگ
  . دنكنترل مي شومانيفولد دود و هوا هاي 

در اين حالت . بسته است ،دريچه تراتلكامل در زمان باز بودن  1200تا دور ، اغلب مانيفولد دوددريچه 
اين باعث مي شود . اگزوز مي رود گذشته و به بزرگو سپس توربوشارژ  كوچكدود از مسير توربوشارژ 

  .هر دو بسته اند 4و  3در اين حالت دريچه هاي . فشار هواي مانيفولد خيلي سريع باال برود
  .در اين وضعيت توربوشارژ بزرگ آزادانه چرخيده و عملكردي ندارد

  
  دور در دقيقه 1200عملكرد توربوشاژر پائين تر از 

Aمسير هوا  
B مسير دود  

 كوچكتوربوشاژر  - 1

 توربوشارژر بزرگ - 2

 دريچه مانيفولد دود -3

 wastegateسوپاپ كاهنده  - 4

 دريچه مانيفولد هوا - 5

 فيلتر هوا - 6

  

 اينتركولر -7

 دريچه تراتل - 8

 مانيفولد هوا - 9

 مانيفولد دود - 10

  EGRپيش خنك كن  - 11

 EGRدريچه  - 12

 EGRخنك كن اصلي  - 13

 EGRدريچه فرار  - 14
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درصد بسته  95تا  5بين مانيفولد دود دريچه  دريچه تراتل،كامل در زمان باز بودن  1200در دور باالي 

، بزرگدر اين حالت با افزايش مقدار دود روي توربوشارژ . به مقدار هواي شارژ مورد نياز، باز مي ماند
هر دو  5و  4در اين حالت دريچه هاي . طور مداوم كار كرده و هواي ورودي را پيش كمپرس مي كند به

  .بسته اند

  
  دور در دقيقه 2800تا  1200در دورهاي بين عملكرد توربوشاژر 

دون ب دودكه اين كار باعث مي شود . به طور كامل باز مي ماند مانيفولد دوددريچه   2800در دور باالي 
  . ندبرخورد ك بزرگاتالف به توروبوشارژر 

  .را محدود كند  (back pressure)رده و ايجاد پسماند دود
   .خواهد شد  chokingهواي خيلي زياد باعث پديده ضربه در شدت جريان  كوچكتوربوشارژر 

دريچه ،  بزرگهواي عبوري از توربوشارژر  به جهت جلوگيري از ايجاد كاهش فشار و بعالوه هشدار
  . باز شده و هوا با عبور مستقيم از اينتركولر به موتور مي رود 5 مانيفولد هوا

باتوجه به وضعيت بار موتور و هواي مورد  بزرگجهت تنظيم خروجي توربوشارژر  wastegateيچه در
  .نياز عمل مي كند

، در دور پائين موتور، حداكثر هواي شارژ را ايجاد نموده  كوچكبسته به شرايط بار موتور، توربوشارژر 
  .، در دور باالي موتور، جلوگيري ميكندبزرگو از بوجود آمدن بار اضافي در توربوشارژر 
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  دور در دقيقه 2800در دور باالي عملكرد توربوشاژر 
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 wastegateسوپاپ تلفات شير كنترل عملكرد  -1

 دود مانيفولددريچه شير كنترل  -2

  مانيفولد هوا دريچهشير كنترل  -3
  

با شير كنترل دريچه مانيفولد دود باعث  Wastegateدر صورت اتصال اشتباه لوله شير كنترل * 
  .خواهيد شد خرابي توربوشارژ كوچك و موتور
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  سيستم اگزوز
و گرفتن ذرات دوده  DOCسيستم كاهش آاليندگي متشكل از دو قسمت كاتاليست اكسيداسيون 

DPF مي باشد.  
  بدنه سراميكيDOC  متشكل از مواد آلومينيم و منيزيم كه مقاومت باالي دمايي دارد

 .باشد  مي

 
  

 DPF قرار داده  سنسور. تشيكل شده است ،كون كه با پالتينيوم پوشانده شدهاز كربيد سيلي
كه ميزان اختالف اندازه گيري مي كند، در صورتي ورودي و خروجي رافشار  DPFروي  شده

در اين حالت . به معني آن است كه دوده در فيلتر پر شده است بار برسد 5/1بيش از فشار 
  .عمليات احياء جهت سوختن دوده ها بايد انجام شود
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  زمان تعويضروغن موتور و 
  

  خواص روغن موتور
  كاهش اصطكاك -1
  كاهش سايش  -2
  ماندن اليةروغن درسطوح اصطكاك  -3
  مقاومت دربرابر حرارت واكسيد شدن  -4
  ثابت ماندن غلظت درتغييرات حرارت  -5
  )ته نشين شدن روغن(جلوگيري ازلجن شدن   -6
  شستشو دهنده و روان باشد  -7
  دير سياه شدن  -8
  دوده زدائي  -9

  ومت كنددرمقابل سوختن مقا-10
  دربرابر اسيدها بي تفاوت باشد -11
  ضد زنگ باشد -12
  واشرها را خراب نكند -13
  سردكننده باشد -14
  نشت نكند -15
  كمترين مصرف را داشته باشد -16
  قابل مخلوط شدن باشد -17
  قابل نگهداري باشد -18
  كف نكند -19
  

  انواع سطوح مرغوبيت روغن موتور
  ي روي قوطي  روغن موتور توجه كرده ايد ؟آيا تا به حال به نوشته ها

نوشـته   API - CD و برروي قـوطي ديگـري حـروف   API - CEبه طور مثال برروي  يك قـوطي روغن حروف 
شده است ، اكنون فكر مي كنيد كداميك مرغوبتر باشد و چگونه    ميتوان مرغوبيت آنها را تشـخيص داد؟ باتوجـه   

  .يد كداميك بهتر است به مطالب ذيل مي توانيد حدس بزن
  
 API:                                                                                                          

SA , SB , SC , SD , SE , SF,….                                             براي موتورهاي بنزيني  
CA , CB , CC , CD , CE , CF,…..                             براي موتورهاي ديزلي  

  

 كيفيت باالتر
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برخـوردار   CDازكيفيت باالتري نسبت به  CEهمانطور كه مالحظه مي كنيد با توجه به ترتيب حروف الفبا روغن 
شما كه مالك يا راننده كاميون مي باشيد براي باال بردن عمـر كـاميون بهتراسـت حـداقل از روغنهـائي كـه       . است
  .دارند استفاده كنيد  API - CDت عالم

  )ويسكوزيته(انتخاب غلظت روغن 
انتخاب صحيح غلظت روغن جهت استفاده در خودرو  مي بايست بر اساس متوسط   درجة حرارت محيط در نظـر  

  .بدين منظور مي توان از جدول زير استفاده نمود. گرفته شود
  
  
  
  

                        
  
  
  
  
  
  

  .ددرگبايست طبق دستورالعمل سازنده انتخاب  ايط باال ليست روغنهاي مجاز موتور ميبا توجه به شر
ليست روغن هاي مجاز در كتابچه اي قرار گرفته است كـه هـر صـفحه از ايـن كتابچـه       مرسدس بنزدر محصوالت 

(Sheet No.)       توليـد   به محصول خاصي اختصاص يافته و نام سـازنده هـايي كـه مطـابق آن اسـتاندارد روغـن را
  .اند در آن صفحه قرار گرفته است كرده

  .از مصرف روغن هاي موتور تصفيه شده ، جدا پرهيز نمائيد 
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  تعريف زمان تعويض روغن موتور
و نـوع روغـن مصـرفي زمـان تعـويض روغـن تعريـف        ) شرايط عادي و سـخت (باتوجه به شرايط استفاده از خودور 

  . گردد مي
باشـند، زمـان تعـويض روغـن بـه صـورت        مند سرويس و نگهداري مجهـز مـي  در خودروهايي كه به سيستم هوش

  .هوشمند اعالم مي گردد
  : ي كه در بازه زماني تعويض تاثير گذار مي باشدشرايط
                  Sheet No. 228.51    براي مثال   : نوع روغن يا كيفيت  -
 W40 15            براي مثال                     : غلظت روغن يا ويسكوزيته  -

  0.8 .…        براي ايران  : ميزان گوگرد يا سولفور موجود در سوخت  -
براي خودروهايي كه به سيستم هوشمند مجهز نمي باشند به ازاي هر يك ساعت در جا كـار كـردن موتـور    : توجه 

عت در جـا كاركنـد بايـد    سـا  2اگر خودرويي در يـك روز  : كيلومتر در نظر گرفته شود به طور مثال  50ميبايست 
  . كيلومتر روغن را زودتر تعويض نمود 100

  
  فيلتر روغن

غير اينصورت باعث كثيفي بيش از حد فيلتر  در هر تعويض روغن تعويض، نمائيد در فيلتر روغن را
عالوه بر استهالك قطعات متحرك باعث   روغن بدون فيلتر شدن در مدار جريان مي يابد كه شده و

  .تور نيز ميشود مو گرم كردن
  

  علل مخلوط شدن آب با روغن
  سوختن واشر سرسيلندر -1
  شل بودن پيچهاي سرسيلندر -2
  تاب داشتن سرسيلندر -3
  ترك سرسيلندر-4
  ترك بلوك سيلندر -5
  ....... وخرابي اورينگ روغن سردكن -6
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  محفظه موتور
  .همواره سيستم ها را از نظر نشتي مورد بازديد قرار دهيد

 ن انبساطمخز -1

 )سفارشي(مخزن ادبلو  -2

 در سر ريز روغن -3

 مخزن روغن ترمز -4

 مخزن شيشه شور -5
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  كنترل مقدار روغن موتور 

ا چند مرتبه فشار داده تا عالمت ر كمه د
تا زمانيكه مقدار . در صفحه نمايش بيايد 

 - -:  -  - عالمت شده در صفحه بيايد محاسبه 
  . نشان داده مي شود

  
  
  
  

 اقدام 
OK سطح روغن مناسب است  

-1:0 lit  ، -1.5 lit ، -2 lit روغن كم دارد، سر ريز كنيد  
HI سطح روغن بسيار زياد است 

   

در صفحه نمايش ظاهر   صورت پائين بودن سطح روغن چراغ نمايشگردر صفحه نمايش 
 5( .اف قرارگرفته باشددرسطح ص خودرورا زماني كنترل نمائيد كه  كارتر موجود درروغن . شود  مي

  ) خاموش كردن موتور  از دقيقه بعد
  .، به مقدار مناسب روغن سرريز نمائيد MINپائين تر از  در صورت پائين بودن سطح روغن

روغن ريزي و  بر چراكه عالوه)   MAXباالتر از عالمت ( روغن نريزيد مورد نياز مقدار هيچگاه باالتر از
  .روغن مي گردد افت فشار  ف كردن وروغن سوزي اجباري ، باعث ك
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  مايع خنك كننده 
مخزن انبساط مطابق شكل در قسمت جلوي 

جهت سرريز مايع خنك . موتور قرار دارد
كننده فقط هنگام خاموش بودن موتور، 

 50تر بودن درجه حرارت موتور از  پايين
درجه سانتيگراد و قرار داشتن خودرو در 

   .سطحي صاف اقدام نماييد
بچرخانيد تا  به آرامي مخزن انبساط رادرِ

نسبت به فشار تخليه شود با ادامه چرخاندن 
در . اقدام كنيد  MAXاقدام نماييد، سپس نسبت به سرريز مايع خنك كننده تا عالمت  باز كردن در

  .نهايت نسبت به بستن درِ به طور كامل اقدام نماييد
  

ار مي باشد هنگام باز كردن درِ رادياتور به نكات ايمني از از آنجا كه سيستم خنك كننده تحت فش** 
  .جمله خنك بودن مايع خنك كننده به دقت توجه نماييد

از آنجا كه داخل مايع خنك كننده مواد مخصوصي وجود دارد، لذا از تماس آن با لباس، چشم يا ** 
  .پوست ممانعت بعمل آوريد

  
  

 بايد انجام دھيم   چه اعمالي را در ھنگام جوش آوردن خودرو
  . خودرو بايد روشن بماند -1
  . به هيچ عنوان گاز نمي دهيم -2
  . پاشيم دائماً آب به رادياتور مي -3
  . روي درب رادياتور آب مي پاشيم تا خنك شود -4
  . ريزيم تا سرريز شود سپس درب رادياتور را باز مي كنيم و با فشار آب مي -5
  .يمريز آب بر روي موتور نمي -6
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  روغن ترمز
  

  .سيستم كالچ و ترمز هر دو با هيدروليك روغن ترمز عمل مي كنند
كه سبب ايجاد . باتوجه به جذب شدن رطوبت هوا در روغن ترمز، باعث كاهش نقطه جوش آن مي شود

  .بخار در سيستم ترمز شده و در ترمزهاي شديد اثر ترمز گيري كاهش مي يابد
ده مي باشد از تماس آن با پوست، رنگ و اجزاء خودرو ممانعت بعمل از آنجائيكه روغن ترمز خورن

   .در صورت تماس بالفاصه آن را با آب شستشو دهيد. آوريد
  .روغن ترمز را بازديد نماييدصاف نگه داشته، موتور را خاموش نموده و  سطحخودرو را در 

  را همواره بين عالمت سطح روغن ترمزMin   وMAX نگه داريد.  
 ورتيكه سطح روغن پائين تر از در صMIN  است :  
 خودرو را از نظر نشتي بررسي نمائيد.  
 لنت هاي ترمز را بازديد نمائيد.  
  ،جهت حفظ ايمني با خودرو رانندگي نكنيدافزودن روغن مشكل را حل نخواهد كرد .  

  .به اولين تعميرگاه مجاز مراجعه نمائيد
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  سوخت ديزل و مدار سوخت رساني 
  

  سوخت ديزل
از سوخت ديزل باكيفيت بر اساس استاندارد 

EN 590 استفاده نمائيد.  
در صورت بكارگيري سوخت نامناسب باعث 
صدمه زدن به موتور و سيستم احياء در اگزوز 

DPF خواهيد شد.  
. از تركيب نفت با سوخت ديزل خودداري كنيد

  .چرا كه باعث خرابي انژكتور خواهد شد
  

 اري بودن بنزين به هيچ عنوان از آن جهت تركيب يا روشن كردن موتور با توجه به انفج
  . استفاده نكنيد

 در زمستان همواره باك را پر نگاه داريد  
  مدار سوخت رسانی

  
  قسمت زير مي باشد 3اين مدار شامل 

  بار 5/8مدار فشار پائين  
  مدار فشار باال  
 مدار برگشت  

  
  بار،  شيركنترل،  5/3، سوپاپ محدود كننده فشار ربا 5/8مدار فشار پائين شامل پمپ اوليه

سوخت توسط پمپ اوليه كه در داخل باك قرار دارد پمپ شده . سنسور دماي سوخت مي باشد
  .و پس از گذشتن از فيلتر به پمپ فشار باال مي رسد

شير  .اين شير بر روي پمپ فشار باال نصب شده است. شير كنترل بخشي از مدار فشار پائين مي باشد
عمل كرده و سوخت را به مقدار نياز به پمپ فشار باال  PWMكنترل توسط كامپيوتر موتور با سيگنال 

  .سنسور دماي سوخت نيز در محاسبه سوخت موثر مي باشد. ارسال مي كند
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 ريل مشترك، سنسور فشار ريل و شير كنترل ، بار  1800 مدار فشار باال شامل پمپ فشار باال
شير كنترل برگشت توسط كامپيوتر موتور با  .مي باشد DELPHI CDI-D و انژكتوربرگشت 
اين . مي كندعمل  موارد نياز راننده و شرايط موتورو بسته به . عمل مي كند PWMسيگنال 

  .سوخت را به مقدار الزم پيش گرم مي كند
  

  
  CDIمدار سوخت رساني 

 

  
  تفاوت بين انژكتور بوش و دلفي
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  وختتخليه آب فيلتر س
  .قبل از كار روي سيستم سوخت رساني سوئيچ را بسته و بخاري درجا را خاموش نمائيد

را   كننده آب تجزيه/ در صفحه نمايش روشن شد فيلتر سوخت در صورتيكه چراغ نشانگر 
  . تخليه نمائيد

  
  موتور را خاموش كنيد و يك ظرف

  .قرار دهيد 1زير لوله  در
  يدقرار ده 2سوئيچ را در وضعيت.  
  را باز كرده تا مخلوط  2اتصال تخليه

  .تخليه شود 1آب و سوخت از لوله 
  2/0را پس از اينكه حدودا  2اتصال 

پمپ . ليتر مايع خارج شد، ببنديد
 .ثانيه قطع خواهد شد 30الكتريكي بعد از 

 سپس سوئيچ را ببنديد. 

 ددر صورتيكه  چراغ نشانگر خاموش نشد مراحل فوق را مجددا تكرار كني.  
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  شكلھاي مربوط به تسمه فرسوده
  

 - Aتسمه نو و سالم براي مقايسه  
B - فرسوده شدن شيارها در قسمت باال  
C - اثر داغي در داخل شيار  
J - ترك خوردگي شيارها  

 E,K - تركهاي عرضي روي شيارها  
L - كنده شدن الستيك در پائين شيارها  

M  - جمع شدن كثافات و خرده سنگها  
F -  كردن شيارها از پوسته تسمهول  
G - پاره شدن شيار  
H -  ريش ريش شدن از بغل  
D - تركهاي عرضي در پشت صفحه  
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  فيوزها 
  :ناحيه خودرو قرار داده شده اند  4فيوزها و رله ها در 

  )فيوزهاي اوليه(در كنار باتري  -1
  SRBدر قسمت سمت چپ فرمان  -2
  در ديوار كناري صندلي راننده -3
  ر زير صندلي راننده د -4
 همواره از فيوز مناسب با آمپر توصيه شده و استاندارد استفاده نماييد .  
 هيچگاه نسبت به تعمير فيوزها توسط سيم اقدام نكنيد.  
  قبل از تعويض هريك از فيوزها سوييچ را ببنديد: توجه.  

  
 SRB جعبه فيوز اصلي

در داخل اين جعبه قطعه . داردراننده قرار  سمت چپ پايجعبه فيوز اصلي مطابق شكل، زير فرمان 
كه سيگنال ها و عملگرها را كنترل مي نمايد   SAMالكترونيكي وجود ندارد لكن واحد الكترونيك 

  .قرار داده شده است SRBروي 
  مقدار  عملكرد رديف مقدار عملكرد رديف

  5A  سوكت عيب ياب، صفحه نمايش  15A  14  بوق  1
  5A  چراغ هاي بزرگ  25A  15 قفل الكتريكي سوئيچ  2
  10A  )3( 87ترمينال   10A  16 صفحه نمايش/ قفل سوئيچ   3
  10A  يونيت ايربگ  5A  17 چراغ هاي كليدهاي كنسول  4
  7.5A  ، چراغ ترمز 15برق سوئيچ باز   30A  18 برف پاك كن شيشه جلو  5
  7.5A  چراغ هاي داخلي  10A  19  سوختپمپ   6
7  MRM 5A  20  برق باتري، شيشه باالبر شاگرد ،SAM 25A  
  5A  واحد الكترونيك موتور  20A  21 )2( 87ترمينال   8
  ABS 5Aترمز واحد الكترونيك   25A  22 )1( 87ترمينال   9
  10A  )6( 87ترمينال   10A  23 )4( 87ترمينال   10
  10A مجموعه موتور ديزل  15A  24 15برق با سوئيچ   11
  25A  ولت 12برق  10A  25  يونيت ايربگ  12
     15A  فندكي  13
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 F55/2و  F55/1مجموعه فيوزهاي 

  مقدار F55/2 عملكرد رديف مقدار F55/1عملكرد رديف
  20A  راديو  25A  10 واحد الكترونيكي درب راننده  1
  30A  فن بخاري درجا/ فن بخاري   10A  12 سوكت عيب ياب  2
  7.5A  درجابخاري   25A  13 سوپاپ سيستم ترمز  3
  10A  واحد الكترونيكي ترمز  10A  15 پمپ سيستم ترمز  4
  10A  كولر/ بخاري، بخاري كابين عقب   7.5A 16 (2a) 87ترمينال   5
     7.5A (1a) 87ترمينال   6

  

K40/9  
  
  

R1 
R2                 

R3  
 

                R4 
R5  

  
                R6 

R7 
  
 

R8 
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 K40/9رله هاعملكرد  رديف

R1  بوقرله  
R2 رله تنظيم برف پاك كن 
R3  15رله استارت ، برق سوئيچ باز 

R4 ف پاك كنرله بر 
R5 50رله استارت، برق استارت 
R6   راديورله 

R7 87واحد الكترونيكي موتور، ترمينال 
R8  15بازبرق سوئيچرله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

44 

  

  جعبه فيوز زير صندلي راننده 
صـندلي  ديـواره سـمت چـپ    در اين جعبه فيوز مطـابق شـكل،   

  . راننده قرار دارد
ش درپـوش جعبـه فيـوز بـاز مـي      مطابق فلـ  1با فشار خارهاي 

  . گردد
  
  

  
  

 مقدار  عملكرد رديف مقدار عملكرد رديف
 10A يونيت ضدسرقت  5A  19 گرمكن شيشه عقب/ تنظيم آينه   1
 30A  گرمكن شيشه عقب/ برق مثبت   5A  21  بخاري درجا  3
 15A  ولت داخل كابين راننده 12برق   parktronic 10A  24پارك   8

 25A  استارت از طريق باتري جانبي  25A  28 تجهيزات كارخانه/برق مثبت ، اتاق  10
 25A  سوئيچ الكترونيك  15A  32 تجهيزات كارخانه/ برق سوئيچ   11
 10A  در كشوئي راست خودرو  10A  33 تجهيزات كارخانه/ +Dبرق دينام   12
 15A  سيستم كنترل آاليندگي دود  15A  34  پمپ  13
 10A  سيستم كنترل آاليندگي دود  PSM 25A  35يونيت تجهيزات خاص  17
 15A  سيستم كنترل آاليندگي دود  PSM 25A  36يونيت تجهيزات خاص  18
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  راننده زير صندلي
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  باتري
  ی اتمیباتريھا از مراقبت كنترل و
 بنزين ، نفت و امثال آن استفاده نكنيد براي تميز كردن باتري از.   
 خطر اتصالي (وي باتري خودداري گرددقراردادن ابزار فلزي ر از(  
 گريس ضد اسيد چرب نمائيد با خصوصاً قسمت پائين قطبها را ريتقطبهاي با.   

  
 قرار  ساعت در محفظه اي در زير صندلي رانندهآمپر 100با ظرفيت ولت  12 اصلي خودرو  باتري

  .دارد
 ات آمبوالنس تعبيه شده در محفظه موتور جهت راه اندازي تجهيز اضافي با همان ظرفيت باتري

   .است
تا وقتي كه آمبوالنس متوقف است باتري بتواند  خودرو قرار داردولت در خارج  220يك سوكت 
  . شارژ شود
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  قطع کن باتری اصلی
اين كار از تخليه . جهت قطع كردن تمام مصرف كننده هاي خودرو از اين سوئيچ مي توان استفاده نمود

  . ي در زمان توقف هاي طوالني خودرو جلوگيري مي كندباتر
  .باتوجه به مجهز بودن خودرو به باتري دوم در محفظه موتور، سر باتري آن را نيز بايد جدا نمود

  در مواقع ضروري اين كار را / فقط در صورتيكه خودرو براي مدت طوالني متوقف مي شود
  .انجام دهيد

 داز جاي خود خارج كني سوئيچ را.  
  ثانيه صبر نمائيد 20براي مدت. 

  را در جهت فلش به پائين فشار دهيد 2كليد فشاري. 

  و آن را از پين اتصال به زمين دور كنيد تا مجددا وصل نشود. را بيرون بكشيد 1كانكتور . 

  جهت وصل كانكتور را در پين اتصال به زمين فشار داده تا كامال درجاي خود نشسته و ضامن
 .درگير شود
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  باتري به باتري
در صورتي كه باتري خودرو خالي شده باشد مي توان توسط باتري كمكي با رعايت نكات زير موتور را 

  :روشن نمود 
  در صورت يخ زدن باتري از انجام عمليات باتري به باتري اجتناب نماييد تا باتري به شرايط

  .عادي برگردد
 ن از باتري يكسان استفاده نماييدجهت عمليات باتري به باتري در حد امكا.  
 از كابل هاي ارتباطي با سطح مقطع مناسب و گيره هاي محكم استفاده نماييد.  

  
  *****حتما ھنگام گرفتن باتری کمکی سوئيچ را از جای خود خارج نمائيد  *****

  

  

  اتصال مثبت كمكي      اتصال منفي كمكي                                                          
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  .ترمز دستي را بكشيد، دنده را خالص كنيد و تمامي مصرف كننده هاي برقي را خاموش نماييد -
توسط كابل رابط، قطب مثبت باتري خودروي كمك دهنده را به قطب مثبت خودروي كمك گيرنده،  -

. روشن نماييد سپس كابل منفي را به همين ترتيب اتصال دهيد يك مصرف كننده مثل فن را
    .چراغها را روشن نكنيد

  .موتور را روشن كنيد -
كماكان از روشن كردن چراغها . اكنون مي توانيد مصرف كننده هاي كابين عقب را بكار اندازيد -

  .اجتناب ورزيد
كابل رابط منفي را ابتدا از قطب منفي خودروي كمك دهنده سپس از قطب منفي خودروي كمك  -

 .كابل رابط مثبت را به همين ترنيب جدا نماييدگيرنده و بدنبال آن 
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  تعويض دندهگيربكس و 

خاموش شده    چراغ نشانگر كالچ و زماني قادر به استارت زدن مي باشيد كه كالچ گرفته شده 
  .باشد

  
  دنده هاي رو به جلو  1-6

R     دنده عقب  
  ضامن دنده عقب      7
  
  
  

به جهت رانندگي . ي جهت افزايش دنده رو به جلو نشان داده مي شوددر صفحه نمايش دنده پيشنهاد
  .اقتصادي مي توانيد دنده پيشنهادي را انتخاب نمود

  
در غير اينصورت . همواره دنده عقب را در زمانيكه خودرو كامال متوقف شده است درگير نمائيد *

  . گيربكس آسيب خواهد ديد
ضامن دنده عقب را به باال كشيده و دنده را به سمت حلقه  ،كالچبراي دنده عقب بايد بعد از گرفتن  *

همزمان با درگير شدن دنده عقب، صداي بوق دنده عقب نيز شنيده .  چپ كشيده و درگير نمائيد
  .خواهد شد

  .د تا به صفحه كالچ آسيبي وارد نشودي رها كنيآرام ، آن را بهپدال كالچهنگام رها كردن * 
ز به كالچ گرفتن نداريم مثالً در ترافيك و پشت چراغ قرمز بايد پا را از روي كالچ در هنگامي كه نيا* 

ي شود زماني كه خودرو برداريم چرا كه همين امر باعث كمتر شدن عمر مفيد فنرهاي ديسك كالچ مي
   .گرم مي شود دنده ها به سختي جا مي رود اسپرينتر
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 شود  ل كالچ از حالت طبيعي و استاندارد خارج ميشود پدا زماني كه ديسك و صفحه كالچ تمام مي* 
آيد در چنين مواردي نبايد فشار بيش از حد  مقداري سفت تر شده و يا تا آخر، پدال پائين نميكالچ   و

بايد در اولين  شده لذاباعث شكسته شدن سيمهاي تعويض دنده  مرااين روي پدال بياوريم چرا كه 
  داده شود فرصت خودرو به تعميرگاه انتقال

  .در صورت بيرون زدن دنده بايد در اولين فرصت خودرو به تعميرگاه انتقال داده شود* 
  .داشته باشدنكه گيربكس روغن ريزي  شيدهر روز بازديدي از زير خودرو داشته با* 
  

  خواص روغن گيربكس

  .نمودمي بايست براي گيربكس استفاده ) روغن دنده(  API – GL 4 استاندارد از روغنهاي

    
  ثابت ماندن غلظت درتغييرات حرارت  -1
  روان بودن درحرارت پائين  -2
  مقاومت دربرابراكسيده شدن  -3
  ضدزنگ باشد -4
  پايداري دربرابراكسيده شدن در درجه حرارت هاي باال -5
  پايداري دربرابر كف كردن  -6
  كاهش اصطكاك -7
  كاهش سايش -8
  مقاومت دربرابر فشار -9
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 شافت ورودي -1

 شافت اصلي -2

 شافت زير -3

 پوسته جلو -4

 پوسته عقب -5

 بلبرينگ كالچ روغني -6

 2يا  1كشوئي ماهك دنده  -7

 4يا  3كشوئي ماهك دنده  -8

 1دنده  -9

  2دنده  -10

 3دنده  -11

 4دنده  -12

 دنده ثابت شافت كالچ -13

 6دنده  -14

 دنده عقب -15

 ميل اصلي تعويض دنده -16

 مكانيزم تعويض دنده -17

 واسط دنده عقب  -18

 6يا  5كشوئي ماهك دنده  -19

  كشوئي ماهك دنده عقب -20
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  كروز كنترل
  .اهرم كروز كنترل در سمت چپ باالي فرمان قرار گرفته است

فعال و ذخيره كردن سرعت كنوني يا  -1
 افزايش سرعت

  LIMچراغ نمايشگر  -2

 فعال كردن سرعت ذخيره شده قبلي -3

فعال و ذخيره كردن سرعت كنوني يا  -4
 سرعتكاهش 

سوئيچ كردن بين كروز و  -5
SPEEDTRONIC 

  غير فعال كردن كروز -6
  

و سرعت ذخيره شده نشان داده   همزمان با فعال شدن كروز كنترل به طور لحظه اي سمبل  
  .شود  مي

  :شرايط عملكرد كروز 
 اهرم كروز كنترل انتخاب شود.  
 سمبل پارك در صفحه نمايش خاموش باشد.  
  كيلومتر در ساعت باشد 30سرعت خودرو باالتر از.  
 درگير نباشد) ثانيه 6بيش از (چ ترمز يا كال. 

 ESP  ياASR درگير نشده يا خطا نداشته باشند. 

  
  :نحوه ثابت كردن سرعت 

  رانيدكيلومتر در ساعت ب 30از با سرعت بيش خودرو را.  
 اهرم كروز را به طور لحضه اي به باال يا پائين بزنيد.  
 پدال گاز را رها كنيد .  
 راه سرعت در صفحه نمايش، نشان داده مي شودكروز فعال شده و سمبل مربوطه بهم. 

  1با هر مرتبه باال يا پائين زدن اهرم km/h سرعت تغيير مي كند  
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parktroniكنترل پارك خودرو  c 
اين سيستم به سنسورهاي . جهت كمك به پارك كردن خودرو به كار مي رود parktronicسيستم 

  . هز شده استاولتراسونيك جهت تشخيص فاصله محيطي با اشياء مج
  .صداي هشدار جهت تشخيص فاصله جلو و عقب خودرو متفاوت مي باشد

  به طور خودكار فعال  گرفته و ترمز دستي آزاد شود،قرار  2سيستم زماني كه سوئيچ به وضعيت
  .شود  مي

  18سيستم زماني كه سرعت باالتر از km/h  16برود غير غعال و پائين تر از km/h  مجددا
  .فعال مي شود

 در صورتي كه سنسورها كثيف يا برف گرفته باشند عمل نخواهند كرد. 

 اشيائي كه پائين تر از سطح سنسور قرار گيرند، قابل تشخيص نمي باشند. 

 

  فاصله سنسور با اشياء جهت شناسايي
  فاصله سانتي متر  سنسورهاي جلو

 100  مركز
 65  گوشه ها

  
    سنسورهاي عقب

 180  مركز
 100  گوشه ها

  
  فاصله سانتي متر  حداقل فاصله

 30 مركز
 25  گوشه هاي جلو
 30  گوشه هاي عقب
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 اخطار فاصله جلو چپ -1

 اخطار فاصله جلو راست -2

 شناخت فاصله جهت محدوده جلو -3

 اخطار فاصله نزديك اشياء -4

 شناخت فاصله جهت محدوده عقب -5

  
  

و روشن شدن چراغ   با فشردن كليد
  .ل خواهد شدنگيني روي آن، سيستم غيرفعا
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  كولر
 سلكتور تنظيم دما -1

 تنظيم سرعت فن -2

 بيرون/ تنظيم جريان گردش هواي كابين  -3

 Reheatگرمايش مجدد  -4

 تنظيم جهت هوادهي -5

 كليد كولر -6

  نشانگر سرعت فن -7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

58 

  

   ESP ترمز
  .ضد بكسباد مي باشد ASRضد قفل ترمز و مجموعه  ABSشامل مجموعه  ESPسيستم ايمني 

  :ناپايداري يا انحراف خودرو از مسير مستقيم را در موارد زير تشخيص مي دهد اين سيستم 
  تنظيم گشتاور ترمزي(با درگير شدن ترمز روي يك يا همه چرخ ها( 

  كنترل گشتاور حركتي(با كاهش گشتاور موتور( 

  :شامل عملكردهاي زير مي باشد  ESPسيستم 

  

  
 

N80   واحد الكترونيك فرمانSCM  
N30/4  احد الكترونيك وESP  

L6/1 – L6/2 سنسور دورخوان چرخ جلو  
L6/3 – L6/4 سنسور دورخوان چرخ عقب  

B24/15 سنسور تشخيص چرخش خودرو حول محور عمودي  
S9/1 سوئيچ استپ ترمز  
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  ABSسيستم 
از قفل شدن چرخها جلوگيري مي نمايد و امكان كنترل خودرو را براي    (ABS)سيستم ضد قفل ترمز 

كيلومتر در ساعت به باال بدون توجه به شرايط جاده عمل  8اين سيستم از سرعت . مهيا مي كند راننده
اين سيستم فشار ترمز را كنترل مي كند به طوري كه خودرو هنگام ترمزهاي شديد نيز قابل . مي كند

ال ترمز در اين حالت راننده لرزش كمي در غربالك فرمان و ضربات كوچكي زير پد. فرمانپذيري باشد
  .احساس مي كند) فعال مي شود ABSهنگاميكه (
  

حتي با فشار اندك ترمز عمل   ABSدر سطوح لغزنده به طور مثال جاده هاي يخي و برفي سيستم 
شدت ضربات وارده به پدال ترمز نشانة جاده پرخطر است كه رانندگي مطابق شرايط مربوطه . كند  مي

  . را نياز دارد

در صفحه داشبورد روشن و بعد از  قرار گيرد المپ نشان دهنده   2ضعيت زمانيكه سوييچ در و
اختالل   ABSاگر اين المپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز . ثانيه خاموش خواهد شد 2

  . وجود دارد
  . سيستم ترمز به صورت مكانيكي عمل مي كند  ABSدر صورت خرابي سيستم 

  
  
  

    ASRسيستم 
  

عالوه بر افزايش پايداري رانندگي، به راننده براي شتاب گرفتن   (ASR)غزش ترمز سيستم ضد ل
اين سيستم دور بيش از حد يك چرخ . بيشتر به خصوص در جاده هاي برفي و لغزنده كمك مي كند

نسبت به چرخهاي ديگر را با اعمال ترمز روي آن چرخ، متعادل و گشتاور خروجي موتور را به خاطر 

 المپ    ASRبكسباد چرخها محدود مي كند كه در زمان فعال شدن سيستم  جلوگيري از
  .چشمك مي زند

در صورتي به طور مناسب عمل مي كند كه از الستيك هاي با سايز توصيه شده استفاده  ASRسيستم 
  .شده باشند

  . در تمام سرعتها عمل مي كند  ASRسيستم ترمز   ESPدر خودروهاي بدون سيستم 
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د از قرار مي گيرد روشن و بع 2در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت   نگر المپ نشا
   ASRاگر اين المپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز . مي شودروشن شدن موتور خاموش 

  . ايراد وجود دارد و امكان كاهش قدرت خروجي موتور وجود دارد
  خطر تصادف  

ر صفحه داشبورد چشمك بزند يا روشن بماند مطابق ذيل عمل د  در صورتي كه المپ اخطار
  .نماييد

  .را تحت هيچ شرايطي خاموش نكنيد   ASRسيستم  -
  .هنگام رانندگي پدال گاز را كمي شل كنيد -
  

راننده بايد نحوه رانندگي خود را باشرايط جاده و آب و هوا هماهنگ نمايد، در غير اين صورت احتمال 
  .د داردسر خوردن خودرو وجو

براي مدت طوالني استفاده شود لنت هاي ترمز اكسل عقب بيش از حد گرم مي   ASRاگر سيستم 
شود و ممكن است برخي از قطعات آسيب ببينند به همين دليل تا حد امكان با تطبيق رانندگي با 

  .شرايط جاده بايد از بكسباد كردن چرخها هنگام رانندگي جلوگيري كرد
  

  ASRدن خاموش و روشن كر
شود  ، اين سيستم خاموش مي  ASRبا فشار دادن قسمت باالي دكمه

همچنان  ESPساير عملكردهاي . ماند مي روشن   و المپ اخطار

  .فعال مي باشد

سيستم مجدداً فعال و المپ   ASRبا فشار مجدد قسمت باالي دكمه 

  .اخطار  خاموش خواهد شد

  :خاموش شود) وسط كليد روي داشبوردت(  ASRدر شرايط زير بهتر است كه سيستم 
  درصورت استفاده از زنجير چرخ -
  در جاده هاي پر برف -
  در جاده هاي شن و ماسه اي -



 

61 

  

  .را خاموش نماييد گشتاور موتور ديگر محدود نمي شود و امكان بكسباد چرخها وجود دارد  ASRاگر 
داشته باشد، سيستم  كيلومتر در ساعت وجود 60درصورتيكه احتمال سر خوردن با سرعت حدود 

ASR    توسط سيستم ترمزESP   به طور اتوماتيك فعال مي شود.  
  خطر تصادف 

  : ESPدر سيستم هاي مجهز به سيستم 
فعال نباشد و عمل ترمز كردن را   ASRفعال باقي مي ماند هرچند كه سيستم ترمز    ESPسيستم 

شروع به چشمك زدن  گام المپ اخطار براي افزايش پايداري خودرو انجام خواهد داد در اين هن
ضمناً . اين عمل احتمال خرابي ترمز را به دليل درجه حرارت باالي ديسك افزايش مي دهد. مي كند

را فقط در صورت نياز   ASRسيستم . گرم شدن سيستم ترمز، طول خط ترمز را نيز افزايش خواهد داد
  .خاموش كنيد

  
 BASسيستم 
اگر نياز باشد، حداكثر فشار ترمز در چرخ . شرايط بحراني عمل مي كنددر   BASترمز كمكي سيستم

  .توسط فعال شدن پمپ جريان برگشت فشار باال ايجاد مي شود
  

  ESPسيستم 
  .تن نصب شده است 5/3و ميني بوس تا وزن   VANفقط در خودروهاي   ESPسيستم 

  .ندپايداري خودرو را در همه مواقع تأمين مي ك   ESPسيستم ترمز 
در مواقع خطر همانند خارج شدن كنترل فرمان، از طريق محدود كردن قدرت    ESPسيستم ترمز 

  .موتور و اعمال ترمزهاي مستقل روي هر يك از چرخها پايداري خودرو را تأمين مي كند
در صورتي به طور مناسب عمل مي كند كه الستيك ها با سايز توصيه شده استفاده  ESPسيستم 

  .شده باشند

قرار مي گيرد روشن شده و بعد از  2در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت  المپ نشانگر 
اگر اين المپ بعد از روشن شدن موتور ثابت روشن بماند در اين . روشن شدن موتور خاموش مي گردد

  .ايراد وجود دارد و احتمال كاهش قدرت خروجي موتور وجود دارد  سيستم
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  خطر تصادف  
عليرغم تثبيت پايداري خودرو امكان خرابي ترمز را بدنبال  ESPال كردن ترمزها توسط سيستم فع

براي مدت طوالني استفاده شود باعث گرم شدن لنتها و آسيب به سيستم   ESPاگر سيستم . دارد
  .ضمناً گرم شدن سيستم ترمز، طول خط ترمز را نيز افزايش خواهد داد. ترمز خواهد شد

  
   ABS , ASRستم مزاياي سي

  )در تمام شرايط آب و هوايي(   %100افزايش پايداري خودرو هنگام ترمز گرفتن به صورت  -1
  فرمان پذيري خودرو هنگام ترمز گرفتن بر روي تمام سطوح جاده  -2
  %21كاهش طول خط ترمز روي سطوح جاده خيس در حدود  -3
  %40كاهش طول خط ترمز روي جاده خشك در حدود  -4
  %19كاهش طول خط ترمز روي برف فشرده در حدود  -5
  افزايش طول عمر تايرها -6
  باال بردن طول عمر مفيد ديفرنسيال -7
   %40كاهش تصادفات در روزهاي باراني و برفي به ميزان  -8
  پائين آمدن آمار تصادفات در جاده هاي خشك -9

  پائين آمدن آمار خسارات جاني و مالي ناشي از تصادفات - 10
    با اعمال ترمز جلوگيري مي نمايد از دور بيش از حد يك چرخ نسبت به چرخ هاي ديگر   - 11
  گشتاور خروجي موتور را به خاطر جلوگيري از بكسباد كردن چرخ ها محدود   مي نمايد - 12
  
  

 BDEسيستم 
اد در زمان لغزش و ايججهت تنظيم فشار ترمز روي محور عقب   ESPتوزيع نيروي ترمز سيستم

اگر از طريق سنسورها، لغزش شديدي بين محور جلو و عقب . حداكثر چسبندگي به كار گرفته مي شود
تشخيص داده شود، فشار ترمزي روي چرخ هاي عقب به صورت ثابت نگه داشته شده يا كاهش 

  . يابد  مي
  .به صورت خودكار نيرو را تغيير مي دهد  ALBبر اساس سيستم كنترل فشار  ESPسيستم 
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  رانندگي در زمستان
  خطر تصادف

  .هنگام رانندگي روي جاده هاي برفي و يخي با ترمز گرفتن احتمال سر خوردن خودرو وجود دارد -
بدليل ايجاد اختالف دور موتور و چرخها كه باعث سر خوردن چرخها روي جاده مي گردد، از كاهش  -

  .دنده در دور موتور باال اكيداً اجتناب ورزيد
گي در جاده هاي برفي ضمن رعايت نكات ايمني از گاز دادن، تغيير مسير و ترمز هنگام رانند -

  .ناگهاني بپرهيزيد
  .قبل از فرا رسيدن فصل زمستان جهت ايمني خودرو، سرويس هاي زير را انجام دهيد

 تعويض روغن، درصورتيكه روغن موتور چهار فصل استفاده نشده است.  
  موتوركنترل مقدار ضديخ سيستم خنك كاري  
 كنترل مقدار مايع مخزن شيشه شوي  
 كنترل باتري  
 تعويض الستيك 

  
 

  زنجير چرخ
  .خاموش شود   ASRهنگام رانندگي با زنجير چرخ بهتر است كه سيستم 

نصب شود، در اين مورد به دستورالعملهاي شركت ) محرك(زنجير چرخ بايد روي چرخهاي عقب 
  .صورت امكان پس از پايان جاده هاي برفي باز نماييد زنجير چرخها را در. سازنده آن توجه نماييد
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  كنترل فشار باد الستيكها
بر روي حداكثر فشار تحمل باد، . مي باشد (Psi)يا  ( bar )فشار باد الستيك ها بر حسب واحد بار 

  .تمامي الستيك ها درج شده است

  اكسل عقب  اكسل جلو  سايز الستيك
bar psi  bar  psi  

235 / 65 R 15C   5/3 51  5/4  65  
  

اختالف فشار باد الستيكها در يك محور  .نمائيد باد الستيكها را به هنگام سرد بودن آنها كنترل فشار
الستيكها مي  باد هواي گرم فشار درحال حركـت سـريع يا در. باشـد   bar 0.1 نبايستي بيشتراز

جه باد اضافي را خارج ننمائيد ، زيرا فشار باد يابد ، در اينصورت به هيچ و افزايـش  bar 1تواند تا 
  .  الستيك كم مي شود 

 فشار كم باد الستيكها ، ايمني رانندگي و عمر الستيكها را كاهش و مصرف سوخت را افزايش : توجه
  )افرايش مصرف سوخت  %5برابر است با  bar 1كم بودن باد الستيك به ميزان . (ميدهد

بازرسي مرتب تايرها باعث مي شود . طوح تايرآج سالم وجود داشته باشد مي بايست  در روي تمام س  
كه نحوه خوردگي آنها كه عموماً در اثر ناميزان بودن باد چرخهاست آشكار شود نقاط سائيده شده و يا 

نوع و فشار باد الستيك ها . يك ازدو طرف تاير و يا وسط آن نبايدوجود داشته باشد  سائيدگي درهيچ
تنظيم كنيد ، كم بودن فشار باد الستيك سبب مي شود آج الستيك ازخارج خورده  جدولرا طبق 

و اگر باد الستيك زياد باشد آج ) 1(شده و قسمت وسط با زمين تماس كمـي داشته باشد مطابق شكل 
بنابراين بهترين حالت زماني است كه فشار باد ) . 2(الستيك از وسط خورده مي شود مطا بق شكل 

باشد كه در اينصورت عمر الستيك باال رفته و سائيدگي آج آن بطور يكنواخت ميباشد مطا بق  تنظيم
  )3(شكل 

 
 
 
 

  
  )1(شكل                     ) 2(شكل                   )3(شكل                      

ج  كردن در صورت مشاهده هر گونه سنگ ويا اشياء ديگر ما بين الستيك چرخها نسبت به خار: توجه 
  . آنها اقدام نمائيد
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  فرمان هيدروليك
هاي هيدروليك طراحي و ساخته  جهت سهولت در رانندگي خودروهاي سبك و سنگين فرمان

  . است  شده
در اين حالت نيروي زيادي . كند هنگام خاموش بودن موتور، فرمان به صورت هيدروليك عمل نمي** 

  . براي چرخاندن فرمان مورد نياز است
يچگاه فرمان را به طور كامل در منتهي اليه سمت چپ يا راست بيشتر از حد مورد نياز نگه نداريد ه** 

چرا كه در اين حالت عالوه بر افزايش درجه حرارت روغن فرمان، باعث خرابي پمپ هيدروليك فرمان 
  . نيز خواهد شد

  
  علل سفت بودن فرمان ھيدروليك

  خرابي كيفيت روغن فرمان -1
  ن روغن فرمان كم بود -2
  خرابي پمپ فرمان -3
  خرابي جعبه فرمان -4
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  جك زدنتعويض زاپاس و 
A  براي تعويض زاپاس محل قرارگيري جك  
B  ثابت محل قرارگيري خرك  
C  جهت خارج كردن شاسي محل قرارگيري جك  
D  محل قرارگيري جك در چال سرويس  
  

  
  
  

هرگز جك را . جك را در نقاط مشخص شده قرار دهيد
   .زير فنر يا پوسته ديفرانسيل قرار ندهيد

  .پيچ هاي چرخ را به صورت ضربدري سفت نمائيد
  

  
  محل جك اكسل عقب        محل جك اكسل جلو 
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  خارج کردن چرخ زاپاس
  

  دور شل كنيد 20درپوش روي پيچ ها را برداشته و پيچ ها را.  
  را آزاد نمائيد 3را باال كشيده و ضامن چپ  5به آرامي قاب.  
  قرار دهيد 4ميله جك مانند را در محل.  
  را آزاد نمائيد 3را باال كشيده و ضامن راست  5با استفاده از ميله به آرامي قاب.  
 به آرامي زاپاس را پائين آوريد.  
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  بكسل كردن 

قالب  براي اين منظور مي توان از .جهت بكسل كردن خودرو استفاده از بكسل ثابت توصيه مي شود
  .جلوي سپر خودرو براي قرار دادن ميله بكسل ثابت استفاده نمود

در صورتيكه اقدام به بكسل كردن خودروي ديگري مي نماييد، وزن خودروي كمك گيرنده نبايد 
  .بيشتر از وزن خودروي كمك دهنده باشد

  
  قرار دهيد 1سوييچ را در وضعيت.  
 50حداكثر سرعت بكسل  .گيربكس را خالص كنيد km/h  
  جهت  .گاردان را باز نماييد، )كيلومتر 100باالتر از ( در مسافت هاي طوالنيهنگام بكسل كردن

 جلوگيري از صدمه زدن به گيربكس

  
  
  
  :توجه 

به منظور جلوگيري از فعال شدن ) چرخهاي جلو باال باشد(در صورت بكسل كردن خودرو با جرثقيل 
در (ها و ساير اجزاء ترمز سوييچ حتماً بايد بسته باشد و آسيب به آن   ESP/ASRسيستمهاي ترمز 

  ).وضعيت صفر قرار گيرد
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  عيب يابي
  راه حل احتماالت ممكن ايراد

چراغهاي چشـمك زن كليـد
قفل مركزي عمل نمـي كنـد و   

  .درها قفل نمي شود

حداقل يكي از درها كامالً بسته نشده 
  .است

  .سيستم قفل مركزي ايراد دارد

مالً ببنديد و آنها را مجـدداً  درها را كا
  .قفل كنيد

  .درها را با سوييچ قفل كنيد
جهت رفع ايراد سيستم قفل مركزي 
سريعاً به يكي از نمايندگيهاي مجـاز  

  .مراجعه   نماييد
  .چراغها را خاموش كنيد .چراغها روشن مانده است  .بوق اخطار به صدا درآمده است

ايراد بوجـود آمـده   قيبردر سيستم .موتور استارت نمي زند
  .است

كليد را از جاي خود خارج و مجـدداً  
  .در مغزي سوييچ وارد كنيد

  .مجدداً استارت بزنيد
در صورت روشن نشـدن موتـور، بـا    
نماينــدگيهاي مجــاز تمــاس حاصــل 

  .فرماييد
 .ولتاژ باتري كم است .موتور استارت نمي زند

سيستم الكترونيـك خـودرو ايـراد    
  .دارد

ــودرو سيســتم ســوخت  ــاني خ رس
  .معيوب است

كليد را در وضعيت صفر قرار دهيد و 
در صورت نياز . مجدداً استارت بزنيد

با رعايت نكات ايمني از باتري كمكي 
  .استفاده نماييد

در صورت روشن نشدن موتور حتـي  
با گرفتن باتري كمكي با نمايندگيهاي 

  . مجاز تماس حاصل فرماييد
يلتر احياء گرفته شـده  فممكن است  .موتور لرزش دارد

  . شده باشد
  .خراب است انژكتورهايكي از 

در سيستم الكترونيك موتـور ايـراد   
  .وجود دارد

سوخت از كيفيت خـوبي برخـوردار   
  .نيست

با رعايت نكـات ايمنـي بـه يكـي از     
  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد

يكي از مصـرف كننـده هـاي
  .الكتريكي كار نمي كند

بــا همــان آمپــر را جــايگزين فيــوز  .سوخته استيكي از فيوزها
  .تعويض كنيد

با مراجعه به يكي از تعميرگاه هاي مجـاز  
  .علت سوختن فيوز را جويا شويد
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اجسام خارجي باعث توقف تيغه هاي  .برف پاك كن گير كرده است
  .برف پاك كن شده است

به دليل رعايت نكات ايمني سوييچ را 
لـت  در وضعيت صفر قرار دهيـد و ع 

توقف تيغه ها را برطرف و مجدداً برف 
  .پاك كن را روشن نماييد

توسط دسته برف پـاك كـن مرحلـه      .برف پاك كن كار نمي كند
هاي ديگر برف پاك كـن را انتخـاب   

  .كنيد
در اسرع وقت با يكي از نمايندگيهاي 

  .مجاز تماس حاصل فرماييد
  

  ASR/ESPهشدار چراغهاي
  چشمك  هنگام رانندگي

  .زندمي 

فعــال شــده  ASR/ESPسيســتم
  . است

با توجه بـه شـرايط جـاده وضـعيت     
رانندگي خود را اصالح نموده و بيش 

  .از اندازه گاز ندهيد

    
  ASR/ESPچراغهاي هشدار 

هنگام رانندگي دائمـاً روشـن   
  .است

  . خاموش شده است ASRسيستم
جهت    ESPدر خودروهاي مجهز به

رمـز،  جلوگيري از خرابـي سيسـتم ت  
ASR   را براي مدت كوتاهي خاموش
  . نماييد

را مجدداً توسط كليد   ASRسيستم 
  .مربوطه روشن نماييد

  
 ،المپ هشدار سطح روغن ترمز

بعد از اسـتارت موتـور يـا در    
  .حين رانندگي روشن ميشود

 خطر تصادف
در مخزن روغن ترمز به مقدار كـافي  

  .روغن وجود ندارد
سيسـتم  احتمال ايـراد در عملكـرد   

  .ترمز وجود دارد

  .سطح روغن ترمز را بازديد نماييد
اگر سطح روغن ترمز كمتر از مقـدار  

Min  است روغن ترمز اضافه نكنيد . 
جهت حفظ ايمني با خودرو راننـدگي  

  .نكنيد

  
هنگام روشـن شـدن موتـور      

ــاتري روشــن   ــارژ ب ــپ ش الم
  .شود مي

 .تسمه پاره شده است
ايـراد  در سيستم الكترونيك خودرو 

  .وجود دارد

تســمه بايــد قبــل از ادامــه حركــت 
  .تعويض گردد

به يكي از نماينـدگي مجـاز مراجعـه    
  .نماييد

  

  
ــده     ــان دهنـ ــراغ نشـ  چـ

ساييدگي لنتها بعد از استارت 
موتــور يــا در حــين راننــدگي 

  .روشن ميشود

لنتهاي ترمز به طـور كامـل سـاييده    
شده است و عملكـرد ترمـز مختـل    

  .خواهد شد
  

ــه يكــي از  ج هــت تعــويض لنتهــا ب
  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد
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چراغ نشان دهنده سطح روغن 
بعد از استارت يا حين رانندگي 

  .چشمك مي زند

سطح روغن موتور بيش از حد كاهش 
  .پيدا كرده است

سطح روغن موتور را كنترل نمـوده و  
  . در صورت نياز روغن سرريز نماييد

ي بـه تعميرگـاه   در صورت روغن ريز
  .مجاز مراجعه نماييد

  
چراغ نشـان دهنـده سـطح      

مايع خنـك كننـده راديـاتور    
بعـد از  ) مخلوط آب و ضـديخ (

ــا حــين راننــدگي  اســتارت ي
  .چشمك مي زند

 .مايع خنك كننده كم است
  

اگر مايع خنك كننـده كـافي اسـت    
  .امكان خرابي فن وجود دارد

  
در صورت كـاهش مرتـب و بـيش از    

مايع خنك كننـده نشـتي در   اندازه 
  .سيستم وجود دارد

  

  .خودرو را سريعاً متوقف نماييد
سطح مايع خنك كننده را بررسـي و  

  .درصورت نياز سرريز نماييد
در صورت كاهش مايع خنك كننـده  

چراكه منجر . به رانندگي ادامه ندهيد
از اندازه موتـور و  به گرم شدن بيش 

  .مي گرددخرابي آن 
حــد بــه موتــور و از فشــار بــيش از 

رانندگي در جاده هاي صـعب العبـور   
ــاه   ــه تعميرگ ــوده و ب ــودداري نم خ

  .مراجعه نماييد
جهت بررسي سيستم خنك كاري به 
يكي از نمايندگيهاي مجـاز مراجعـه   

  .نماييد
  

  
هنگـام    ABSچراغ اخطـار     

  .رانندگي روشن مي شود

 خطر تصادف
بعلت ايراد غير فعـال   ABSسيستم 

دنبال آن بقيـــه مـــي شـــود و بـــ
سيستمهاي ترمز الكترونيكي را نيز با 

  . مشكل مواجه مي كند
 10كمتر از (به دليل افت ولتاژ باتري 

خـاموش شـده     ABSسيستم ) ولت
است در اين حالت تأثير سيستم ترمز 

  .كاهش مي يابد
  

با رعايت نكات ايمني مـي تـوان بـه    
رانندگي ادامه داد تا ولتاژ مورد نيـاز  

در صورت نياز وضـعيت  . حاصل گردد
  .باتري و دينام را بررسي نماييد

  

   
هنگـام     ESPچـراغ اخطـار   

  .رانندگي روشن مي شود

 خطر تصادف
بدليل اختالل خاموش   ESPسيستم 

شده است كه در اين حالت پايـداري  
ــتم    ــرل سيس ــت كنت ــودرو تح خ

ــت    ــي جه ــات ايمن ــت نك ــا رعاي ب
ــي از   ــه يك ــوگيري از تصــادف ب جل

  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد
با رعايت نكات ايمني مـي تـوان بـه    
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الكترونيك نبـوده و امكـان كـاهش    
  .قدرت موتور وجود دارد

به كمتـر  (هش ولتاژ باتري به دليل كا
خـاموش    ESPسيستم ) ولت 10از 

ــأثير  شــده اســت در ايــن حالــت ت
  .سيستم ترمز كاهش مي يابد

رانندگي ادامه داد تا ولتاژ مورد نيـاز  
در صورت نياز وضـعيت  . صل گرددحا

  .باتري و دينام را بررسي نماييد

      
چراغ عيب ياب موتور هنگـام  

  .رانندگي روشن مي شود

ــعيت   ــور در وض ــت موت ــن اس ممك
  .اضطراري كار كند

در يكي از سيستم هـاي زيـر خطـا    
  .وجود دارد

 سيستم پاشش سوخت  
 سيستم اگزوز  

مقادير آلوده كننده هوا افزايش يافته 
و موتــور ممكــن اســت در وضــعيت 

  .اضطراري كار كند
قدرت خروجي موتـور كـاهش پيـدا    

  .خواهد كرد

به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه 
  .نماييد

     
هنگـام     ASRچراغ اخطـار   

روشن بودن موتور، روشن   مي 
  .شود

 ASRبه دليل وجود ايراد در سيستم

اين سيستم غير فعال شده و قدرت  
تور كاهش و تأثير نيـروي  خروجي مو

  .ترمز كاهش   مي يابد

ــت    ــي جه ــات ايمن ــت نك ــا رعاي ب
ــي از   ــه يك ــوگيري از تصــادف ب جل

  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد
  

    
اخطار سيسـتم احيـاء فيلتـر    

  اگزوز
  

احياء فيلتر اگزوز بطور كامـل انجـام   
  .نشده يا ايراد دارد

برانيد  2000خودرو را با دور باالتر از 
  .تا چراغ نشانگر خامو شود

دقيقـه چـراغ    20اگر پس از مـدت  
به يكي از نمايندگيهاي خاموش نشد 

  .مجاز مراجعه نماييد
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