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مشخصات

نام کتاب  :دفترچه راهنمای کامیون کشنده H7
تعداد صفحات 160 :صفحه

تیراژ 1000 :

0

نوبت چاپ  :اول

0

تنظیم  :واحد خدمات پس از فروش شرکت شایان دیزل
ویرایش  :مهندسی تولید کارخانه
تمامی حقوق ،برای شرکت شایان دیزل صنعت پارس محفوظ است و هر گونه تکثیر غیر مجاز پیگرد قانونی دارد .

0
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مقدمـه

دفترچه راهنما برای کاربري بهتر خودرو دافــران با مــــوتور دیزل
ســری  6kو اجـرای تعهدات تعیین شده گــــارانتی بین شرکــت
و کاربر است  .هـدف از تــهیه دفترچه راهــنما افزایش شـــناخت
صـحیح شـما از محصـوالت ما و اجرای کــامل مــراحل نـــگهداري
میباشد  .امیـدواریم کـه شــما قبـل از اسـتفاده از ایــن کامیــون ،
دفترچه راهنما را به طــور کامل مطالعه فرمایید .
دفترچه راهنما موتور دیزل سری 			 YUCHAI 6k
دفترچه راهنـما اطالعـات عـــمومــــی  YC6K1248.50مربــوط
به مشـــخصات  ،کاربری و عملــکردهای موتور دیزل ســـری 6k
را در محدوده فعــلی خود پوشش می دهد .در زمــان تحویــل
مشخصات فنی و عملکرد موتور محــصول مالک خــواهد بود.
کلیه حقوق فوق براي شرکت شایان دیزل صنعت پارس مـــحفوظ
بوده و هرگونه تکثیر ،ترجمه یا خالصه کــردن اطالعات دفترچـه
راهنما بدون رضایت قبلی غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.
* راننده گرامی  :قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصــوب هیئت
وزیران به شماره /7415ت  51681ه مورخ  95/1/28در سایــت
رسمی شرکت شایان دیزل در دسترس است .
* لیست آدرس و شماره تماس نمایندگی فروش و خــــدمات پس از
فروش شرکت شایان دیزل در سایت رسمی شرکت وجود دارد .
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نکات ایمنی و مهم

* شناسایی کامیون
محل پالک مشخصات کامیون :
پالک مشخصات کامیون در جلوی کابین و سمت راست کنار جعبه تقسیم برق )(BCM
نصب گردیده است .
0

0

0

*

محل درج شماره شاسـی
محل پالک مشخصات کامیون
در تصویر روبرو نشان داده شده  ،در تیرک طولی
سمت راست شاسی جلو و عقب سمت چپ حک
شده است .
0

*

موقعیت پالک مشخصات و شماره سریال موتور
قسمت باالیی ،روی بدنه موتور (بر روی قالپاق درب موتور(

YC6K1248.50
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نکات ایمنی و مهم
مالحظات :

0

تنظیم و عملکرد موتور و اقدامات حفاظتی محیط زیست
 -1در صورت باز نمودن پلمپ های موتور بدون تایید و اجازه شرکت
شایان دیزل صنعت پارس  ،موتور از شرایط ضمانت و خدمات پس از
فروش ( گارانتی ) خارج می شود .
 -2همه موتور ها قبل از خــروج از کارخانه تنظیم و بازرســی شده و
با شرایط و قــوانین زیسـت محیــطی منطبق است و رانــنده مجــاز
به تعــویض و تنــظیم بــدون اجازه شـرکت نمی باشد و تنها مــراکز
تعمیرگاهی مجـاز شرکت شایان دیزل صنعـــت پارس مــــجـوز این
کار ( تنظیم موتور ) را دارا مـی باشــند کســانی که بــــدون اجــازه
و در مراکز غیر مجاز اقدام به تعویض قطعات و تنظیـم موتور نمــاینـد
می بایست مد نظر قرار دهند که موتور از شرایط خدمات پس از فروش
و تــامین قطعات خارج می گردد .
 -3تنها از فیــلتر های سوخت و روغن با درجه و نوع مشخص شــده
توسط شرکت شایان دیزل صنعت پارس استفاده نمائید .
 -4در طول عــملکرد و نــگهداری از مــحصول مــوارد ذیل را دقیقا
رعایت نمایید :
الف  :فیلترهای سوخت  ،هــوا و روغن باید بصــورت دوره ای و منــظم
تعویض شوند .
0

0

0

0

0

ب  :فقط از روغن مشخص شده توسط شرکت  ،استفاده شده و تعویــض
روغن بصورت دوره ای و منظم انجام شود .
ج  :از گازوئیل یورو  5با کیفیت عالی و تولید شده متناسب با شرایط آب و
هوایی استفاده شود و استفاده از گازوئیل نا مرغوب ممنوع است .
د  :خسارات و حوادث ناشی از نبود مایع در سیستم خنک کاری و روغـن
کاری خارج از تعهدات این شرکت است .
ه  :آب بندی  :اتصاالت مــربوط به سیستم توربو شارژر  ،اینتر کولر ،
لولــه مکش هوا  ،و سیستم دود را بررسی کرده و نشتی نداشته باشد .
و  :جهت اطمینان از کارکرد صحیح موتور  ،الزم اسـت قـبل از حرکـــت
 3الی  5دقیقه موتور در دور آرام بــدون اعـــمال گــاز کــــار کند تــا
قطعات و تجهیــزات موتــور با گرم شدن و روغن کاری  ،آماده حــرکـت
شونـد مثال روغنکاری توربو شارژر کامل گردد و همچنین قبل از خـاموش
نمودن موتور نیز الزم است  3الی  5دقیقه موتور در دور آرام بدون اعـمال
گاز کار کند تا روغن کاری و دمای قطعات و تجهــیزات موتــور به حــد
نرمال برسد مثال خنک کاری سیـلندر توربو شارژر انــجام شود  ،ایـــن
عمــل از آسیب دیدن  ،گیرپاچ کردن قطعات  ،قفـل شدن و چســبیدن
حاصـل از داغی جلوگیری می کند .
0

0

0

0

0
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بازدید روزانه :

نکات ایمنی و مهم
0

 -1سطح مایع خنک کننده را چک کنید .
 -2سطح روغن موتور را کنترل کنید .
 -3آب موجود در کاسه فیلتر آب گیر سوخت تخلیه شود .
 -4سطح روغن جعبه فرمان را چک کنید .
 -5میزان سوخت موجود در مخزن سوخت را چک کنید .
 -6سطح تایر و فشار باد تایرها ( 120پاسکال) را بازدید کنید .
 -7نشتی آب و هوا  :بررسی کلی مسیرهای عبوری آب (جنت ها و بست های فلزی) از
رادیاتور تا موتور و گیربکس
 -8نشتی روغن :بررسی کلی مسیرهای عبوری روغن از کارتر،گیربکس ،دیفرانسیل و جعبه فرمان
 -9تمیزی شیشه ها  ،آیینه های دید عقب را چک کنید .
 -10خالصی پدال ترمز را چک کنید .
 - 11بوق ها را کنترل کنید .
 - 12المپ را چک کنید .
 -13وضعیت ترمز ،اهرم دنده و غربیلک فرمان را چک کنید .
 - 14جهت محافظت از مدار ترمز  ،آب جمع شده در مخزن های بــاد را از طریق سوپاپ زیر مخزن باد روزانه تخلیه کنید  ،آنــقدر سوپاپ را باز
نگهدارید تا فقط هوا خارج شود و رطوبت روی دست احساس نگردد
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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موارد زیر شامل گارانتی نمی شوند :

نکات ایمنی و مهم
0

 -1ایجاد هرگونه تغییر در محصول که موجب مغــایرت بین مشخصات
محصول و مدارک هویتی ( پالک شناسایی  ،گواهــــی نامه خودرو و
اسناد مالکیتی ) شود .
 -2عدم استفاده از قطعات و موارد مصرفی مشخص شده طبق الزامــات
مندرج در این دفترچه از جمله روغن ها  ،مایع خنک کاری  ،فیلتر هــا،
لنت ،دیسک و صفحه کالچ،محلول  Ad-blueسوخت غیر استاندارد ......
 -3سرویس های دوره ای طبق برنامه مندرج در دفترچه اجرا نشود .
( شامل دورهای زمانی و آببندی و مسافتی )
 -4در صورت عدم تامین و تعویض به موقع روغـنها  ،روانکارها و فــیلتر
های سوخت  ،هوا و روغن مشخص شــده  ،که در دفترچه راهنما قیـــد
گردیده است .
 -5بروز هر گونه آسیب و صدمه ناشی از تعمیر توسط تعمیرگاهها و افراد
غیر مجاز در دوره گارانتی .
 -6انجام هرگونه تغییر در ساختار کشنده و مونتاژ قطعات جانبی و یا تغییر
در قطعات کشنده بدون مجوز شرکت بعنوان مثال افزایش ظرفیت باربــری
افزایش الیه های فنر  ،باال بردن شاسی و یا تغییر سایز تایر ها
 -7آسیب های ناشی از عدم استفاده از قطعات یدکی مورد تائید شرکـت
زمان انجام تعمیر وسیله نقلیه .
0

0

0

0

0

0
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 -8هنگام بروز مشکالت فنی و آسیب هایی که ناشی از عـدم تعمــــیر
و تنظیم به مـــوقع محصول در تعمیرگاههای مجاز خــدمات پــس از
فروش شایان دیزل صورت نپذیرد .
در صورت عدم تعمیر نقائص کشنده  ،نقص های فنی ثـانوی نیز ایجــاد
می شود .
 -9تصادفاتی که ناشی از ایراد فنی کشنده بوده و مورد تائید پلیــس و
شرکت بیمه نباشد کلیه هزینه ها بعهده راننده می باشد .
 -10بارگذاری بیش از ظرفیت تعیین شده و عدم توزیع یکنواخت بار
 -11صدمات ناشی از عوامل خارجی مثل سقوط از ارتفاع،خراش و آتش سوزی
 -12صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند سیل  ،رعد و برق
 ،طوفان و تگرگ
 -13ضرر و زیان تاخیرات ناشی از متوقف شدن کشنده جهت بازرســی
نرمال توسط نمایندگی خدمات پس از فروش .
 -14انقضاء دوره گارانتی ( تامین قطعات یدکی پس از دوره گارانتــی )
 -15دیگر تعمیراتی که در ارتباط با مدل  ،طراحی و یا ساخت محـصول
نباشد  .مانند تغییرات در مونتاژ قطعات وسیله نقلیه بدون کسب مجوز .
0

0

0

0

0

0

0
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نکات ایمنی و مهم
اخطار ایمنی کالس یک  :راننده گرامی در هنگام پارک و ترک کامیون خود  ،حتی برای زمان کوتاه  ،حتما کلید قطع کن برق باطری را در حالت
0

 Offقرار دهید .

0

لطفا دوره تعمیر و نگهداری و آببندی کامیون را در مراکز و نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکــت شایان دیزل
صنعت پارس طبق قوانین و روش ها و مراحل قید شده در دفترچه ضمانت انجام دهید .
عملکرد استاندارد
0

جهت افزایش دوام محصول و بهره وری از کامیون و امنیت باالی آن هنگام رانندگی توجه به موارد زیر در زمان استفاده الزامی است :
 -1جهت روشن نمودن کامیون ابتدا سوئیچ قطع کن را باز کنید و کنترل کنید دنده در حالت پارک باشد .
 -2برای استارت زدن ماشین به توضیحات صفحه  12توجه کنید .
 -3وقتی موتور سرد است دور آن را باال نبرید در غیر اینصورت سایش بین قطعات موتور افزایش می یابد .
 -4زمانی که بار سنگینی برروی کشنده قرار دارد با دنده یک شروع به حرکت کنید .
 -5شروع حرکت با  DMدر دنده جلو و  RMدر دنده عقب و پس از شروع حرکت بدون تغییر در شتاب بالفاصله سلکتور را می توانید در D
دنده جلو و  Rدنده عقب قرار دهید .
 -6حرکت در هیچ شرایطی در دنده خالص مجاز نیست .
 -7شروع حرکت با شتاب باال و ترمزهای آنی مجاز نیست  .شروع با شتاب باال موجب آسیب رسیدن به کالچ و الستیکها شده و ترمزهای آنی
نیز باعث سایش الستیکها و کفشک ترمز می شود .
 -8از گردش های آنی و تند در سرعت باال پرهیز کنید .
 -9از بارگیری بیش از حد ظرفیت کامیون خودداری کنید  .زیرا عمر مفید سرویس دهی کامیون را کاهش می دهد .
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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نکات ایمنی و مهم

6

 -10هنگام باال بردن اتاق  ،خودرو بایستی در وضعیت صاف قرار گیرد تا از اتفاقات ناشی از تغییر نیرو جلوگیری گردد
 -11فشار دادن بیش از حد پدال گاز مجاز نیست .
 -12هنگام بارگیری توسط تجهیزات مکانیکی  ،بار بــایستی تا حد امکان به آرامی در محفظه قرار داده شود تا از آسیب دیدگی قســمت های
مختلف جلوگیری شود .
 -13در زمان شستشوی کامیون بروی قطعات برقی روی محفظه سوخت آب نپاشید و هنگام شستشوی موتور ،اتصاالت و قطعات الکتریکی را
بپــوشانید  .در غیــر اینصورت مشکالت فنی الکتریکی برای کامیون رخ می دهد
 -14وقتی کامیون متوقف است سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید .
 -15قبل از باال بردن اتاق مطمئن شوید چیزی که در زمان باال بردن اتاق سقوط میکند  ،وجود نداشته باشد و اگر هست از قبل آن را بردارید .
 -16هنگام تعمیر و تنظیم سیستم الکترونیکی  ،ابتدا سوئیچ قطع کن باطری را در حالت  OFFقرار داده و سپس قطعه اکترونیکی را باز کنید.
تعمیر در حالتی که سوئیچ باز است  ،ممنوع است  .قطعات الکترونیکی باز شده باید عودت داده شوند .
 -17جایگزینی فیوز با قطعات رسانائی مانند برنج مجاز نیست  ،استفاده از فیوز غیر اصلی ممنوع است .
 -18استفاده از اتصال کوتاه برای روشنایی هنگام کنترل سیستم الکتریکی اکیدا َ ممنوع است .
0

0

0

0

0

0

0
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نکات ایمنی و مهم
اخطار :

0

در صورت عدم رعایت موارد ذیل صدمات جانی و مالی سنگینی به راننده و اشخاص وارد خواهد شد .
 -1طبق قوانین جاده ای  ،میزان بارگذاری روی کامیون می بایست متناسب با ظرفیت کامیون باشد  .بارگذاری بیــش از ظرفیـت ممنوع
است  .راننده در طول مدت کاربری کامیون باید کلیه قوانین قیــد شده در این دفــترچه را رعایت نموده و حمل بـار بیــش از ظرفیتهای
قید شده در این دفترچه مجاز نیست و موجب بروز صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری برای راننده و ســـرنشین ها میشود .
0

0

اخطار :

0

 -2پروسه جوشکاری می بایست مطابق با قوانین مذکور در این دفترچه انجام شود در غیر اینصورت قطعات الکــترونیکی آسیــب خواهند
دید .
 -3کمربند ایمنی فقط جهت یک نفر مناسب است و استفاده مشترک مثـــال بهمراه یک کودک مجاز نیست  .در صــورت خرابی هر یک
از قطعات  ،کمربند ایمنی باید تعویض شود  .مطمئن شوید که تسمه کمربند ایمنی از داخل پیچ خوردگی نــداشته باشـــد و همچنین
دارای خراشیدگی و سایش توسط لبه های تیز و آلوده به مواد شیمیایی نباشد  .طــول کمربند باید طبق اندازه و شکل بدن راننده تنظیم
شود ،در غیر اینصورت خطرناک است .
0

ص
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نکات ایمنی و مهم
اخطار :

0

 -4پس از پارک کردن کامیون  ،ترمز دستی باید کشیده شود و گــرنه احتمال حرکت کامیون و بروز آسیبهای جانی و مالی وجود خواهد
داشت  .آزاد کردن دستی ترمز فقط در زمانهای ضروری انجام می شود و بالفاصــله پس از آن  ،باید خرابــی ها تعمیر شده و عملکرد ترمز
دستی به حالت عادی برگردد  .در هنگام رانندگی و استفاده از کامیون بدون ترمز دستی سالم بسیار خـــطرناک بوده و احتمال بروز
صدمات جانی و مالی جدی می رود .
 -5در هنگام رانندگی اقدام به تنظیم فاصله و موقعیت غربیلک فرمان نکنید .
 -6قبل از باال بردن اتاق ،موتور را خاموش کرده و سوئیچ را باز نگه دارید  .کامیون را در سطح جاده کامال صــــاف قرار دهید و در
صورت باال بردن اتاق در فضای مسقف قبال از وجود فضای خالی جهت انجام کار مطمئن شوید و کنترل کنید که حتما ترمز دستی کشیده
و دنده در حالت خالص باشد  .چرخها را با قرار دادن گوه های چوبی مخصوص زیر آنها ثابت نگه داشته تا از حرکــت احتمالی کامیون
جــلوگیری شود و اتاق را از اجناس و اشیاء که احتمال ریزش در هنگام باال بردن اتاق را دارند خالی کنید  .اتاق باید بصورت کامل باالبرده
شود تا جایی که مرکز ثقل آن از محل لوال بگذرد و در این صورت از لغزش اتفاقی کامیون جلوگیری خواهد شد بعد از باالبــردن کامـل
اتاق هرگز اهرم پمپ باالبر اتاق را نچرخانید و پس از برگرداندن اتاق به حالت اولیه ،اول اهـرم را در وضعیت مناســـب قرار دهید .
 -7هنگامیکه اتاق باالبرده شده و موتور روشن است از تغییر وضعیت گیربکس از حالت خالص به هر یک از دنده ها خودداری کنید و از
برگرداندن اتاق  ،وقتی موتور روشن است اکیدا َ خودداری نمایید .
0

0

0

0
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نکات ایمنی و مهم

* اقدامات اســاسی ایمــنی که باید در مــدت زمان استفاده و نــگهداری موتور انجــام شود .
* هرگونه تعمیرات موتور باید توسط متخصصین خدمات پس از فروش شایان دیزل و یا نمایندگیهای مورد تایید این شرکت انجام پذیرد.
ا

 .1بازدید قبل ازاستارت موتور

 .2بعد از استارت موتور

ا

* قبل از استارت موتور مطمئن شوید که تمام اقدامات
حفاظتی برای موتور در نظر گرفته شده است و هیچ وسیله
تعمیر یا ابزارآالت دیگر برروی موتور باقی نمانده است.

ق

* بعد از استارت موتور  ،بررسی به موقع شرایط غیر طبیعی
مانند  :نشت ضــد یــخ  ،سوخت و روغن کـاری.
ق

0

0

* توجه  :به محض بروز هرگونه ناهنجاری  ،قبل از مرحله
بعدی آن را از بین ببرید.
ت

* بررسی کنید که فیلتر هوا و خط لوله ورودی هوا به موتــور
بدرستی نصب شده اند  ،به منظور جلوگیری از آسیب دیدن
موتور به دلیــل ورود اجسام خارجی.
ب

0

0
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نکات ایمنی و مهم
 .5سوئیچ  ،ریموت کنترل :

0

 -1باز کردن
 -2قفل کردن
 -3سوئیچ استارت
 -4برای آزاد کردن سوئیچ از محل خود  ،دکمه  4را فشار دهید
 -5با فشار دادن دکمه شماره  5فالشر های کشنده روشن شده و شمارا از
 .محل کشنده آگاه می سازد
 -6با فشار دادن دکمه شماره  6به مدت  3ثانیه شیشه های جانبی باال
میروند
* محدوده عملکرد ریموت کنترل
0

این محدوده به محیط اطراف بستگی دارد  :مراقب باشید که درب هــا بطور اتفــاقی با فشار دادن دکــمه باز یا بسته نشوند .

0

* تعویض یا نیاز به ریموت کنترل یدکی
در صورت مفقود شدن ریموت کنترل یا نیاز به ریموت کنترل دیگر  ،می توانید آن را از نمایندگیهای مجاز شایان دیزل تهیه نمایید .

0

* مسئولیت راننده :
هنگامی که کودکان ( یا حیوانات خانگی ) داخــل خودرو هستند  ،خــودرو را ( حتی برای زمانی کوتاه ) ترک نکنید .
ممکن است کودکان با روشن کردن خودرو  ،فعال کردن تجهیزاتی مانند شیشه باالبرهای برقی یا قفل کردن درب ها به خود یا
دیگران آسیب برسانند.
0

0

0
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سوئیچ استارت

نکات ایمنی و مهم
LOCK

START

موقعیت قفل) :کلید را می تــوانید وارد کنیــد(
و فقط در موقعیت  LOCKبرداشته می شود.

0

0

ACC
موقعیت جانبی) :وقــتی کلید در جـهت عقربه(
های ساعت در موقعیت  ACCقرار گیرد  ،لوازم
جانبی برقی مرتبط روشن می شوند.

موقـعیت شـروع :هنـگــامی کــه کــلیـد
در جهـت عقربه های ساعت در موقعیت START
قــرار گیرد  ،مـوتور اســتارت می شود .پــس
از آزاد شدن کلید ،سوئیچ به طـور خودکار بـه
موقعیت  ONباز می گردد.
0

.

0

0

توجه داشته باشید

ON
موقعیت کاری) :وقتی کلید در جهت عقربه(
هـای ساعت در موقعیت  ONقرار می گیرد ،
ابزارها شروع به کار می کنند.
0

0

0

وقتی موتور کار نمی کند  ،کلید را در موقعیت
های  ONیا  ACCبه مدت طوالنی نگذارید
در غیر این صورت باتری تخلیه می شود.
..........

0
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نکات ایمنی و مهم
 .5صندلی

0

این نوع صندلی برای کامیون های تجاری طراحی شده  ،تکیه گاه آن و اسفنج
نشیمنگاه صندلی بر اساس ارگونومی بدن طوری طراحی شده که فرد احساس
راحتی کند .
این روش تمهیدی است در کامیون که به طور موثری تکانه های مضر را کاهش
داده ،در طول رانندگی مانع خستگی مفرط شده و بخشی از عملکرد ایمنی
کامیون است.
0

0

صندلی های دافران دارای موارد زیر می باشد
 -1اهرم تنظیم جلو و عقب بردن صندلی
 -2اهرم تنظیم نشیمنگاه صندلی به جلو و عقب
 -3اهرم تنظیم کننده زیر آرنجی
 -4تنظیم تکیه گاه دست
 -5اهرم تنظیم کننده تکیه گاه پشتی
 -6تنظیم نشیمنگاه صندلی به سمت باال و پایین
 -7دکمه فعال کردن باد صندلی
 -8دکمه خالی کردن باد صندلی

0
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نکات ایمنی و مهم

* عملیات باال بردن کابین
* باال بردن دستی کابین  :دسته معکوس پمپ دستی را به حالت باال
آمدن تبدیل کنید  ،بازوی پمپ دستی را تکان دهید و دسته معکوس
پمپ دستی را به حالت نزولی تبدیل کنید  ،سپس بازوی پمپ دستی
را تکان دهید و کابین را به حالت افقی برگردانید .
0

** چرخش الکتریکی :
دسته چرخش پمپ دستی را به موقعیت عمودی تبدیل کنید ،دکمه
باالبر برقی را فشار داده و نگه دارید و زمانی که کابین به جلو خم شد
 ،دکمه را رها کنید .پس از چرخش مرکز ثقل کابین در قسمت جلوی
محور چرخش ،کابین تحت فشار گرانشی و نیروهای اینرسی به چرخش
در حدود  50درجه ادامه خواهد داد .سپس دسته چرخش پمپ دستی
را به موقعیت افقی تبدیل کنید  .دکمه را فشار دهید و نگه دارید و پس
از چرخاندن کابین برای بازگشت به حالت افقی  ،دکمه را رها کنید .
0

0

درصورتیکه باتری تمام شود یا پمپ هیدرولیک جک خراب شود ،دستگاه باالبر برقی کار نمی کند .در این حالت می توان از مکانیسم چرخش
دستی برای چرخش کابین استفاده کرد .در هنگام پارکینگ و رانندگی ،دسته بلند کردن و واژگونی کابین باید در حالت افقی نگه داشته شود .
اگر در اتاق رانندگی چیزهای زیادی وجود داشته باشد ،این کار روی گردش کابین تاثیر می گذارد .
هنگام تعمیر موتور ،لطفاً کابین را تا حداکثر زاویه بچرخانید  ،مواظب باشید که به لوله و سیم کشی سیستم آسیب نرساند .

0

0

0
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نکات ایمنی و مهم
 .6تعمیر و نگهداری

 .7مواد منفجره و سوخت

 :1-7اضافه کردن سوخت و روغن روان کننده

* موتور کامیـون بـاید قبـل از جدا کردن قطـعات ،خامـوش شود.
تمامی کارهای تعمیر و نگهداری پس از خامــوش شدن مـوتور
انجام می شود.
0

* برای جلوگیری از آسـیب هـای نـاشی از اســتارت ناگهانـی در
زمان تعمیر  ،سوئیچ را بردارید و یک عالمت تــوجــه کـــه در
حال تعمیر است اضافه نمایید .
0

* در هنگام افزودن سوخــت ،خطــر آتش سوزی و انفجــار
وجــود دارد ابتــدا حتما موتـور را خاموش کنید،
سیـگار کشیدن  ،تماس با موبــایل و ســایر فعالیتهای
خطرنـاک ممنوع است مخزن سوخت نباید بیش از حد پر
* شود  .لطفاً برای جلوگیری از نشـت  ،در باک را پـس از
سوخت گیری محکم ببندید .
* پس از تعمیر و نگهداری  ،هر گونه مورد اضافی از قبیل
روغن گیربکس و فیلتر های هوا را جهت جلوگیری از
خطرات احتمالی در محل امنی نگهداری کنید .
0

0
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نکات ایمنی و مهم
 ) 3-7اسپری گرم کن

 ) 2-7باتری

* باتری گاز منتشر می کند  ،مخصوصاً وقتی که در حال
شارژ شدن است در مجاورت باتری سیگار نکشید و اقدامات
خطرناکی انجام ندهید که باعث ایجاد آتش سوزی شود .

0

* اتصال نادرست کابل باتری ،باعث ایجاد جرقه های
الکتریکی می شود  ،که برای انفجار باتری کافی است.
ارتباط اتصاالت سیمهای کمکی به راحتی منجر به انفجار
خواهد شد که باعث خسارت به تجهیزات می شود .
بنابراین  ،در صورت نیاز از باتری کمکی استفاده نمایید .

0

* هرگز برای روشن کردن موتور بدلیل وجود پیش گرم کننده
هوا از اسپری گرم کن و یا مواد مشابه استفاده نکنید  ،زیرا
امکان ورود به مانیفولد گاز را دارند و باعث انفجار می گردند .
0
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 ) 4-7استفاده از قطعات غیر اصلی
) توجه  :آرم های قطعات موتور ( 6k
0

* این قطعات به صورت انحصاری در شرکت شایان دیزل
و نمایندگی های خدمات پس از فروش قابل دسترسی
و تامین می باشد .
استفاده از قطعات غیر اصلی خطر آتش سوزی و
انفجار را دارند .
*
0

0

 ) 5-7کار در محیط حاوی مواد منفجره
* روشن کردن موتور در محیط حاوی مواد منفجره ممنوع
است  ،در غیر این صورت قطعات الکتریکی مربوط به موتور
احتماالً باعث ایجاد انفجار می شوند .
0
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نکات ایمنی و مهم
 ) 9سوختگی بر اثر درجه حرارت باال

 ) 8سیستم سوخت فشار قوی

* موتور در شرایط دمای باال خطر ایجاد سوختگی را دارد.
توجه ویژه ای به سطوح گرم مانند توربوشارژر و مانیفولد
اگزوز داشته باشید.
* روغن ها در دمای باال می توانند باعث سوختگی شوند از
تماس با پوست باید اجتناب شود .اطمینان حاصل نمایید
قبل از استارت موتور درپوش مربوط به مخزن انبساط آب
رادیاتور بسته است  .زیرا خطر پاشیدن روغن وجود دارد.
* هنگامی که دمای آب رادیاتور از  60درجه سانتیگراد
باالتر باشد  ،آب رادیاتور و درب مخزن انبساط را باز
نکنید  ،در غیر این صورت بخار یا مایع با درجه حرارت
باال پاشیده می شود و باعث صدمات جدی می گردد.
0

0

0

هنگام بررسی نشت سوخت ،از دستکش ایمنی استفاده
نمایید  ،زیرا فشار قوی سوخت می تــواند به بــدن نفوذ
کند و صدمات جدی ایجاد نماید .
0

هشدار !

0

زمانی که موتور در حال کاراست فشــار مدار پاشـــش
بیش از  1600barاست و قطعات مربوط به سیستم
سوخت نباید باز و جدا گردند.
0
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نکات ایمنی و مهم
 .11مواد شیمیایی

* همه مواد شیمیایی مانند ضد یخ و محلول الکترولیت باتری
 ،برای سالمتی زیان آور هستند  .هنگام استفاده از آنها ،
اطمینان حاصل کنید که تهویه هوا در آن محل بخوبی صورت
میگیرد و از ماسک محافظ استفاده نمایید و از دستورالعمل
های ایمنی پیروی کنید.

 .10جوشکاری برقی

هشدار

0

0

در صورت تماس با الکترولیت باتری به پوست  ،بالفاصله
* پوست خود را با آب و صابون فراوان بشویید .اگر با چشمان
شما تماس گرفت  ،سریعاً چشم را با آب سرد شسته و به
پزشک مراجعه نمائید.
0

جوشکاری و سوراخ
کاری ممنوع اسـت

18
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نکات ایمنی و مهم
.12مسئولیت زیست محیطی

* امیدواریم بتوانیم در یک محیط پاک و سالم زندگی کنیم.
جایی که می توانیم هوای تازه تنفس کنیم و بدون نگرانی از
هوای پاک و آفتاب لذت ببریم  .ما باید تالش کنیم تا از آن
محافظت کنیم و چنین محیطی بسازیم.
* امیدواریم که همیشـه بتوانید توسط دستــورالعمل هــای
مربوطه برای استفاده و نگهداری موتور بهره ببرید .در صورت
عملکرد غیر طبیعی موتور  ،لطفاً به موقع با ارائه دهنده
خدمات مجاز شرکت شایان دیزل جهت تعمیر و بازرسی
تماس بگیرید ( اطالعات تماس به خدمات پس از فروش در
دفترچه های گارانتی موجود می باشد) .
0

0

0

* شرکت شایان دیزل بعنوان تولید کننده خودرو  ،به ویژه
برای محیط زیست  ،خود را مسئول می داند  ،که حفاظت از
محیط زیست یکی از ارزشهای اصلی ما برای تولید می باشد.
* امروزه موتور تولید شده توسط شرکت  Y&Cپیشرفت
چشمگیری در کاهش انتشار گازهای منتشر شده از اگزوز ،
مصرف سوخت و صدای موتور داشته است .که موفق به اخذ
استاندارهای آالیندگی گردیده است .
0

0

0
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نکات ایمنی و مهم

20

 -1فارغ از دوره های تعویض قید شده در دفترچه برای روانکار ها  ،مایع خنک کننده و فیلترها  ،چنانچه کامیون در مناطق خاص از جمله معادن
 ،صحراها  ،مناطق خیلی خشک یا با رطوبت باال  ،پروژه های ساختمانی و کارگاههای خاص صنعتی بکار گرفته شود ،به تبع آن دوره های تعویض
و سرویس خودرو کوتاه تر خواهد بود  ،لذا در این خصوص با مراکز سرویس شایان دیزل مشورت نمایید  .در غیر اینصورت پوشش گارانتی خودرو
باطل میگردد .
 -2سیستم  ADRبصورت آپشن توسط شرکت خدمات پس از فروش شایان دیزل قابل ارائه است  .لذا قبل از اقدام به استفاده راننده در راستای
حمل مواد اشتعال زا می بایست این آپشن نصب گردد .
- 3استفاده از هرگونه وسایل گردشی و پخت و پز در داخل کابین و همینطور نزدیک خودرو ممنوع و خطرناک است .
 -4هرگونه آسیب به شاسی و قطعات خودرو اعم از شکستگی هنگام بارگذاری و آسیب عملکردی قطعات که ناشی از جوشکاری باشد  ،از گارانتی
خارج است .
 -5خودروی شما امکان تجهیز به آپشنهای مختلف را دارد  .در صورت نیاز به تجهیز حتما می بایست با هماهنگی شرکت شایان دیزل و در مراکز
سرویس شایان دیزل انجام پذیرد .
 -6محصول شما به سیستم ترمزهای کمکی پیشرفته مجهز است (  ، ) ESCدر صورت عدم مجهز بودن تریلی شما به این سیستم  ،قطعا به
سیستم ترمز کامیون آسیب جدی خواهد رسید و دیسک و لنت ترمز شدید داغ میگردد  .دقت شود در صورت مجهز بودن تریلی به ترمز پیشرفته
 ESCنیز  ،می بایست در مراکز خدمات پس از فروش شایان دیزل با سیستم ترمز کامیون کالیبره گردد .
-7در صورت تغییر قوانین و الزامات قانونی دولتی از جمله سطوح استاندارد و آالیندگی هوا شرکت شایان دیزل تعهدی مبنی بر ارتقای کامیون
شما به استانداردهای جدید ندارد  ( .این کامیون مطابق با آخرین استانداردهای رایج ملی مجهز و تجاری گردیده ) .
0

0

0

0

0

ن

0

0
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فصـــــل دوم
نشانگر های شاخص موتور
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چراغ نشانگرها
ردیف

نشانگر

شرح عملکرد

سوئیچ
سوئیچ بوق بادی

سوئیج برقی باد  ،می تواند بوق برقی را به بوق باد تبدیل نماید .

0

بوق با یک دکمه روی دسته راهنما

0

سوئیچ امداد

سوئیچ را فشار دهید تا عملکرد زنگ  GPSخودرو فعال شود .

سوئیچ گرمایش
آیینه

برای آیینه دید عقب  ،سوئیچ گرمایش آینه عقب را فشار دهید .

0

0

چراغ هشدار دهنده
خطر

با فشار دادن دکمه چراغ هشدار ( فالشر )  ،کلیه چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن میکنند با فشار دوباره دکمه  ،سوئیچ
خاموش می شود.
احتیاط  :مهم نیست روز یا شب وقتی سرعت وسیله نقلیه شما به یک مانع خطر ناک در برابر ترافیک تبدیل می شود ،کلید
هشدار خطر را روشن کنید تا به رانندگان دیگر اطالع رسانی شود .

سوئیچ تنظیم ستون
فرمان

سوئیچ را برای تنظیم وضعیت فرمان فشار دهید .

0

0

0

سوئیچ چراغ مه
شکل جلو

سوئیچ را برای روشن شدن چراغ مه شکن های جلو فشار دهید .

7

سوئیچ چراغ مه
شکن عقب

سوئیچ را برای روشن شدن چراغ مه شکن های عقب فشار دهید.

8

قفل کن
دیفرانسیل

0

0

0

هنگامی که چرخ عقب خودرو در حال لغزش است ( مانند رانندگی در جاده گل آلود )می توان این کلید را روشن کرد تا دیفرانسیل بین محوری
قفل شود .توجه :در زمانی که لغزش چرخ متوقف می شود بالفاصله این کلید را فعال کنید .توجه :کلید را زمانی فعال کنید که چرخ ها ثابت است.

هنگامی که چرخ عقب خودرو در حال لغزش است ( مانند رانندگی در جاده گل آلود )می توان این کلید را روشن کرد تا
دیفرانسیل بین محوری قفل شود .توجه  :در زمانی که لغزش چرخ متوقف می شود بالفاصله این کلید را فعال کنید .
0

0
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چراغ نشانگرها

چراغ نشانگرها

9

سوئیچ پرژکتور
عقب

10

کامینز EBP

سوئیچ را فشار دهید تا نور پرژکتور روشن شود .

0

دنده اقتصادی دنده ) (Eبهترین تنظیم عملکرد اقتصادی است  .این دنده به شما کمک میکند تا
در شرایط کارکرد وسایل نقلیه ای که به قدرت کامل موتور احتیاج ندارند مزیت قدرت موتور را به
مزیت کم مصرف سوخت تبدیل کنید  .دنده استاندارد دنده ) (Bتوازن کاملی را بین قدرت موتور
و دنده اقتصادی بدست می آورد  .دنده قدرت دنده ) (Pموتور در حداکثرقدرت کار میکند تا نیازهای
بار سنگین خودرو را برآورده کند .
0

11

سوئیچ برق
کابین قطع کن
کنار جاباتری

قبل از راه اندازی وسیله نقلیه لطفا کلید اصلی برق کابین را روشن کنید تا کلید اصلی وسیله نقلیه
و دستگاههای الکترونیکی را روی آن روشن کنید .
0

0

 -1باز و بسته شدن کلید اصلی تغذیه کابین در حین رانندگی ممنوع است این امر باعث می شود تا
منبع تغذیه کل خودرو قطع شود و کنترل وسیله نقلیه از بین برود .
0

0

 -2زمانی که وسیله نقلیه مورد استفاده نیست لطفا کلید اصلی کابین را خاموش کنید .

13

مخزن سوخت
ذخیره

این سوئیچ را فشار دهید حجم سوخت مخزن سوخت کمکی به سیستم وارد می شود .

0

0

22
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اهرم سوئیچ های ترکیبی سمت چپ

3

1

2

* در هنگام خطر و یا آگاهی با فشار دادن این کلید بوق عمل میکند .

0

خ

 -2کلید چراغهای جلو
* هنگامی که کلید نور باال "خاموش " (  ) OFFیا نور پایین " روشن " است  ،دسته راهنما را به سمت باال فشار دهید تا از
طریق روشن شدن نور باال به راننده مقابل اطالع دهید که در حال سبقت گرفتن می باشید .
خ

0

 -3اهرم راهنمای چپ و راست
* هنگام تغییر مسیر به سمت راست اهرم را به طرف باال فشار دهید و هنگام تغییر مسیر به سمت چپ اهرم را به طرف پایین
فشار دهید.
0
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اهرم سوئیچ های ترکیبی سمت راست

 -1کلید آبپاش شیشه جلو
 -2کلید برف پاک کن در چهار حالت

1

2

4

3

*  ( INTخودکار )  :برف پاک کن هر سه ثانیه یکبار عمل میکند .

0

خ

*  ( LOسرعت پایین )  :با سرعت کم شیشه را پاک میکند .
خ

0

*  ( HIسرعت باال )  :با سرعت باال شیشه را پاک میکند .
خ

0

*  : OFFخاموش کردن برف پاک کن .
خ

0

 -3کلید اینتاردر (ترمز گیربکس)  :دارای پنج حالت می باشد که با قرار گرفتن در مقابل هر یک از خطوط سرعت خودرو را کم میکند
 -4ریتاردر ( ترمز موتور )  :با انتقال اهرم به سمت باال ترمز موتور فعال شده و در دو حالت عمل میکند .

0

24
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چراغ نشانگر های شاخص موتور
 -1پنل ابزار و نشانگر مربوط به موتور

* در پنل  ،نشانگرهای مختلف وسیله نقلیه و موتور  ،از جمله:
چراغ نشانگر نقص موتور (  ، ) MILچراغ نشانگر زنگ
هشدار فشار روغن  ،چراغ نشانگر پیش گرم کن ،چراغ نشانگر
ترمز موتور  ،فشار سنج روغن  ،دما سنج آب  ،نشانگر میزان
سوخت و غیره وجود دارد.
00

 1-1میزان سوخت

* عالمت  Fروی درجه نشان می دهد که مخزن سوخت پر
است و  Eنشان می دهد که مخزن خالی است.
* توجه داشته باشید !
سوخت برای خنک کردن و روانکاری در پمپ سوخت
فشار قوی موتور کنترل برقی استفاده می شود .اگر
سوخت کافی نباشد  ،پمپ سوخت فشار باال در چرخش،
خطر سایش یا قفل کردن پیستون را دارد.
هنگامی که سوخت کافی نباشد به دلیل فشار کم سوخت ،
هوا در مسیر سوخت وارد و وسیله ی نقلیه شده و همچنین
در سرباالیی ها دچار افت سرعت و ایجاد اخالل در استارت
زدن می شود .
0

0

0

0
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طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون
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طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون
توضیحات شماره های درج شده بروی عکس
 -1تنظیم گرمکن آینه های بغل ها  -کلید

 -9فالشر

 -19کنسول داشبورد

قفل دربها

 -10ترمز دستی  -ترمز پارک

 -20جالیوانی

شیشه باال بر سمت شاگرد و راننده

 - -11کلید() ASR

 -2مجموعه کروز کنترل و گاز درجا

 -12مجموعه پنل تهویه مطبوع

 -3پنل و نمایشگر عالئم موتور

 -13ترمز تپه

ضد لغزش و ترمز اضطراریABES

P.E.B

 -4کنترل رادیو و پخش

-14

-5تنظیم غربیلک فرمان

 -15قفل کن محور عقب

SOS -6

 -16فندک

 -7مه شکن جلو و عقب  -تغییر حالت بوق

 -17پنل رادیو ضبط

 -8اهرم تعویض دنده در حالت دستی یا

 -18دوربین تشخیص دهنده فاصله جلویی وتشخیص خط

اتومات
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طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون
 -1موتور تنظیم ارتفاع نور چراغ

 -1ترمز تریلی
ا

 -2انتخاب تعیین حالت دنده(سلکتوردنده)  -وضعیت

 -2پرژکتور پشت کابین

دنده
2

1

2

1
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شرح عملکرد کلیدهای رادیو  ،ضبط

 -3استفاده از رادیو  ،ضبط

ا

برای جلوگیری از اتصال کوتاه  ،قطب منفی باطری خودرو را پس از نصب کامل دستگاه وصل کنید  .لطفا ولوم صدای استریو را
به گونه ای تنظیم کنید که برای شنیدن اطالعات ترافیکی مانند آژیر  ،آژیر پلیس دچار مشکل نشوید .

0

توضیحات عملکرد پانل

شرح عملکرد کلیدهای پانل
*

سوئیچ  /ولوم صدا

هنگامی که دستگاه در حالت خاموش قرار دارد  ،این کلید را فشار دهید  ،سیستم صوتی روشن می شود .
هنگامی که سیستم روشن است  ،این دکمه را فشار دهید چند ثانیه نگهدارید تا سیستم صوتی خاموش می شود .
با چرخاندن ولوم بصورت ساعتگرد صدا افزایش می یابد و با چرخاندن ولوم بصورت پادساعتگرد میزان صدا کاهش می یابد.
0

0

0
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شرح عملکرد کلیدهای رادیو  ،ضبط
*

کلید جلو  /عقب

اگر پنل در حالت رادیویی باید با این کلید می توان فرکانس های رادیو را تغییر داد و موج دلخواه را انتخاب کرد .
اگر پنل در حالت  USBیا بلوتوث باشد میتوان محتوا را تغییر داده و با نگاه داشتن این کلید می توان به ابتدا و انتهای محتوا رفت .
0

*

0

کلید جلو  /سریع به جلو

در حالت رادیویی  ،برای جستجوی خودکار فرکانس باال  ،این کلید را فشار داده تا جستجو شروع شود و پس از پیدا کردن ایستگاه ،
شروع به پخش کند .در حالت پخش  / USBبلوتوث  ،برای موزیک بعدی  ،این کلید را فشار دهید.
0

*

کلید باند رادیویی

در حالت رادیویی  ،برای تبدیل موج
*

FM1->FM2->FM3-> AM1->AM2

را فشار دهید.

0

کلید مرورگر  /ذخیره

برای مرور ایستگاه های رادیویی موجود و پخش آنها
،
5Fرا فشار دهید .این کلید را در حالت USBکوتاه فشار دهید و کلید شماره را فشار
دهید  ،و سپس را فشار
دهید تا آهنگ پخش شود در حالت با
 USBزدن کلید ASTو سپس وارد کردن شماره فایل و زدن کلید SEL
SEL

... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0

*

دکمه تنظیمات

برای وارد کردن اطالعات رابط تنظیم (کوتاه و پایین  ،کنترل تعادل سمت چپ و راست) این کلید را کوتاه فشار دهید.

0
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شرح عملکرد کلیدهای رادیو  ،ضبط
* کلید شماره 2
در حالت رادیویی  ،برای انتخاب  2ایستگاه رادیویی  ،برای مدت زمان کوتاه این کلید را فشار دهید .مطبوعات طوالنی می توانند
فرکانس فعلی را در رادیو  2ذخیره کنند.
در حالت پخش  ، USBبرای تحقق کارکرد مسیر اسکن  ،کلید را کوتاه بزنید  ،برای هر آهنگ  S10بازی کنید و دوباره کوتاه کنید
تا پخش اسکن را لغو کنید.
0

0

* کلید شماره 3
در حالت رادیو  ،با فشار دادن کوتاه مدت این کلید رادیو  ۳را انتخاب می کنید  .با فشار طوالنی مدت این کلید فرکانس مربوطه ذخیره می گردد.
در حالت کار کرد  ، USBبا فشار کوتاه مدت این کلید تکرار صورت میگیرد .و با فشار کوتاه مدت ان دوباره تکرار متوقف می گردد.

0

0

* کلید شماره 4
در حالت رادیو با فشار دادن کوتاه مدت این کلید موج ان شروع بکار می کند .با فشار طوالنی مدت ان فرکانس مربوطه ذخیره می گردد.
در حالت کار کرد  ، USBبا فشار دادن این دکمه اهنگی از انچه پخش شده بصورت راندوم تکرار می گردد .و با فشار دوباره ان عملکرد ان کنسل میگردد.

0

0

* کلید شماره 5
در حالت رادیویی  ،این دکمه را فشار دهید تا رادیو  5را انتخاب کنید تا پخش شود .با فشار طوالنی می توانید فرکانس فعلی را در رادیو  5ذخیره کنید.
در حالت پخش  ، USBفشار كوتاه برای دستیابی به انتخاب ده تابع پخش موسیقی  ،با فشار كوتاه دیگر برای لغو شدن
0

* کلید شماره 6

در حالت رادیویی  ،این دکمه را فشار دهید تا رادیو  ۶را انتخاب کنید تا پخش شود .با فشار طوالنی می توانید فرکانس فعلی را در رادیو  ۶ذخیره کنید.

0
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تهویه هـــوا
2

3

1

12
4
5

11

10

9

8

7

6
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تهویه هـــوا
ردیف

عملکرد
دکمه

موقعیـت
دکمه

نوع عملکرد
با فشار دادن دکمه  A/Cچراغ نشانگر خنک کننده روشن می شود .
و کمپرسور کولر شروع بکار می کند  .با فشار دادن مجدد دکمهA/C
کمپرسور کولر خاموش می شود .

0

1

A/C

2

نشانگر خنک
کننده

3

LCD

4

دکمه افزایش
تنظیم دما

کلید تنظیم دما  ،هر بار که فشار می دهید  1درجه  ،تا  31درجه افزایش
می دهید .

5

کلید کاهش دما

کلید تنظیم دما  ،هر بار که فشار می دهید  1درجه دما کاهش می یابد و تا
 17.درجهکاهش دما امکانپذیر است

0

صفحه نمایش

چراغ نشانگر در زمان هنگام شروع کار روشن می شود و هنگام خاموش شدن
چراغ نشانگر خاموش می شود .
0

وضعیت کار فعلی سیستم تهویه مطبوع را نمایش دهید

0

شایان دیزل صنعت پارس

تهویه هـــوا
6

کلید خاموش

این دکمه را فشار دهید تا سیستم تهویه مطبوع خاموش شود .

OFF

7

دکمه افزایش
سرعت باد

دکمهFAN +

8

دکمه افزایش
سرعت باد

دکمه FAN

FAN -

دریچه وسط
9

حالت

MODE

دریچه رفع بخار
شیشه ها

10

CYC

11

یخ زدایی

12

Auto

دریچه طرفین
دریچه پا

0

را یکبار فشار دهید تا حجم هوا را از حداقل  1به حداکثر افزایش
یابد0.
را فشار دهید تا حجم هوا از حداکثر به حداقل کاهش یابد

باد از دریچه وسط خارج می شود .

0

هوا از تمامی دریچه های باال و پایین خارج می شود .

0

باد از دریچه پایین خارج میشود و یخ زدایی می شود .

0

باد از دریچه وسط  ،جانبی و دریچه های انتهای شیشه جلو می وزد برای یخ
گردش هوای
داخلی یا خارجی
یخ زدایی

دکمه گردش داخلی  /خارجی را فشار دهید تا بین حالت گردش داخلی و خارجی دستگاه تهویه
مطلوب جابجا شوید .
0

کلید یخ زدایی از شیشه ،وزش باد گرم به شیشه جلو
کلید تنظیم دما به صورت اتوماتیک

34
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چراغ نشانگر های شاخص موتور
 2-1چراغ نشانگر دمای آب موتور

 4-1چراغ نشانگر اخطار دمای باالی موتور

دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد  .قسمت قرمز هنگامی که سوئیچ در موقعیت "  " ONقرار دارد  ،چراغ نشانگر بعد
رنگ  ،به این معناست که موتور بیش از حد داغ شده است .عیب از  2ثانیه خاموش می شود .اگر خاموش نشود  ،میزان سطح مایع
خنک کننده موتور خیلی باال یا خیلی پایین است.
یابی برای سیستم خنک کننده مورد نیاز است.
0

 3-1چراغ نشانگر دور موتور
0-3000rpm

0

توجه داشته باشید !

0

وقتی مایع خنک کننده موتور تـحت فــشار زیاد است درپــوش
مایع خنک کننده را باز نکنید.
0

 1-5چراغ نشانگر وجود آب در سوخت موتور
رنگ سبز نشان دهنده محدوده مجاز دور موتور است  .هنگام
رانندگی اطمینان حاصل کنید که دور موتور در محدوده سرعت
مجاز قرار دارد  ،در غیر این صورت مصرف سوخت افزایش می
یابد و به موتور صدمه وارد می شود.
0

هنگامی که این نشانگر روشن است  ،نشان می دهد که سطح آب
در فیلتر آبگیر سوخت بسیار باال است .لطفاً پیچ تخلیه فیلتر ابگیر
سوخت را باز کنید تا آب آن تخلیه شود.
0

10
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چراغ نشانگر های شاخص موتور

 6-1چراغ چک موتور

 9-1چراغ نشانگر شارژ باتری

 7-1نشانگر میزان سوخت

* هنگامی که سوئیچ روشن است  ،ابتدا تست
خود را شروع می کند و این المپ نشانگر
روشن می شود  .در صورت عدم وجود نقص
موتور  ،این المپ نشانگر بعد از  2ثانیه
خاموش می شود .در صورت وجود نقص،
چشمک زدن حاوی یک کد ایراد است
لطفاً برای عیب یابی به نزدیکترین
* ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت
نمایید.
مراجعه
دیزل
شایان
0

0

36

* هنگامی که سوئیچ احتراق در وضعیت  * ONعملکرد المپ نشانگر شارژ باتری نشان دهنده
وضعیت کار شارژر است  .هنگامی که سوئیچ در
.قرار دارد  ،این المپ نشانگر روشن می شود
وضعیت  ONقرار دارد  ،این چراغ نشانگر روشن
اگر سوخت کافی باشـــد  ،پس از  2ثانــیه
می شود .بعد از استارت موتور ،این چراغ نشانگر
خاموش می شود .در غیر این صورت  ،چراغ
خاموش می شود  ،به این معنی که شارژر در
نشانگر روشن می شود تا زنگ خطر را نشان
حال شارژ باتری است  .اگر در هنگام کار موتور
دهد .در این زمان  ،لطفاً سوخت را به موقع
روشن شود ،بالفاصله موتور را متوقف کرده و
اضافه کنید.
STOP
تسمه دینام را بررسی کنید  .اگر تسمه دینام
 8-1نشانگر استاپ " اشکال در موتور"
هنگامی که موتور نقص جدی مانند فشار سالم است  ،لطفاً به یک ارائه دهنده سرویس
و خدمات شرکت شایان دیزل مراجعه کنید .
روغن کم یا دمای باالی آب داشته باشد
روشن می شود.
المپ نشانگر
Stop
ق

0

0

0

0

0

37
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چراغ نشانگر های شاخص موتور

 10-1نشانگر روغن موتور

 11-1نشانگر پیش گرمکن

* هنگامی که سوئیچ روشن است * در هوای بسیار سرد  ،الزم است
موتور را برای شروع موفقیت
 ،ابتدا  ECUتست خود را شروع
آمیز گرم کنید  .هنگامی که
می کند و این نشانگر روشن می
پیش گرمکن روشن است این
شود .اگر فشار روغن طبیعی
چراغ نشانگر روشن می شود،
باشد  ،بعد از  2ثانیه خاموش می
که نشان می دهد موتور در حال
شود .اگر نشانگر بعد از شروع
گرم شدن است  .حتما موتور
موتور خاموش نشود  ،لطفاً موتور
را بعد از خاموش شدن چراغ
را متوقف کرده و آن را بررسی
نشانگر استارت بزنید  .گرمکن
کنید .با روشن بودن این نشانگر
نسل جدید بصورت اتوماتیک
حرکت خودرو کامال ممنوع می
باشد.
است یعنی در مرحله اول سوئیچ
گرمکن فعال می گردد .
0

0

 12-1نشانگر ترمز موتور

 13-1نشانگر ادبلو

* هنگامی که این نشانگر روشن * هنگامی که سوئیچ روشن است
است  ،نشان می دهد که ترمز
 ،ابتدا  ECUتست خود را شروع
موتور فعال است  .اگر این چراغ
می کند و این المپ نشانگر روشن
نشانگر روشن باشد و ترمز موتور می شود .اگر سطح محلول کافی
کار نکند  ،نشان دهنده عیب
باشد  ،بعد از  2ثانیه خاموش می
در ترمز موتور است .لطفاً برای شود  .هنگامی که محلول ادبلو
عیب یابی به یک ارائه دهنده کافی نیست  ،این ) ( DEF
خدمات شرکت شایان دیزل چراغ نشانگر همیشه روشن و در
مراجعه کنید .
حال یادآوری برای اضافه کردن
محلول ادبلواستDEF .
0

0
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سیستم WABCO

چراغ نشانگر های شاخص موتور

* لطفاً اطمینان حاصل كنید كه حداكثر توان المپهای تریلر از حد مجاز تجاوز نكند  ،در غیر این صورت باعث آتش سوزی می شود  .اگر
در این تریلر از چراغ های  LEDاستفاده شده است  ،لطفاً اطمینان حاصل کنید که قطب های مثبت و منفی صحیح است .
0

ردیف

عملکرد

حداکثر ( قدرت کل  ،نسبت ولتاژ )

1

چراغ ترمز تریلر

42w

2

چراغ دنده عقب تریلر

42w

3

0

چراغ تریلر کوچک ( چراغ
پنل جلویی و عقب ،
چراغ نشانگر جانبی ،چراغ

110w

موقعیت عقب و چراغ
صفحه پالک

4

چراغ های مه شکن تریلر

5

چراغهای مه شکن عقب تریلر

42w
42w

مالحضات

 14چراغ نشانگر جانبی  2 -چراغ جلوی پانل
 2چراغ عقب پانل  2 -چراغ موقعیت عقب
 2چراغ پالک

38
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چراغ نشانگر های شاخص موتور
کاربرد سیستم تعلیق هوا ( کلیدهای کنترل از راه دور )

0

چراغ نشانگر کنترل محور عقب

WABCO

چراغ نشانگر کنترل محور جلو

چراغ نشانگر باالبر
کلید فعال سازیECAS
کلید تنظیم پیش فرض
)حالت نرمال(

 STOPتوقف

حافظه 1

حافظه 2
کلید باال
کلید پایین

شایان دیزل صنعت پارس

چراغ نشانگر های شاخص موتور

40

فعال سازی ریموت
* کلیــد کنتــرل محور عقب را فشار دهید  ،با فشــار دادن هر دکــمه چراغ نشانگر مربوطه روشن شده و
ریموت  ECASفعال می شود .
0

* کلید سوئیچ کنترل محور عقب یا سوئیچ کنترل محور جلو را فشار دهید با فشار دادن هر دکمه چراغ نشانگر
مربوطه خاموش و ریموت  ECASغیر فعال می شود .
0

کنترل تنظیم ارتفاع محور خودرو

برای تنظیم ارتفاع محور عقب از ریموت کنترل ECASاستفاده میکنیم که کلید باال) (UPوکلید پایین)(Down
برای
تغییر ارتفاع خودرو استفاده میشود که پس از رسیدن به ارتفاع مورد نیاز کلید باال ) (UPیا پایین) (Downرا
رها میکنیم.
0

.

0
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چراغ نشانگر های شاخص موتور

* ذخیره ارتفاع
زمانی که ریموت فعال است کلیدهای باال  UPیا پایین  DOWNرا فشار دهید  ،وسیله نقلیه را در ارتفاع مورد
نیاز تنظیم کنید و همزمان کلیدهای  STOPو  M1یا  M2را فشار دهید و سیستم در این زمان ارتفاع وسیله
نقلیه را ذخیره می کند .
0

توجه :در فرآیند تنظیم وسیله نقلیه  ،دکمه  STOPرا فشار دهید تا در هر زمان تنظیم ارتفاع خودرو متوقف کنید

* کاربرد ارتفاع ذخیره شده

هنگامی که ریموت فعال است  .وسیله نقلیه می تواند بطور خودکار مطابق با ارتفاع ذخیره شود در حافظه تنظیم
شود با فشار دادن دکمه  M1یا M2

* بازگرداندن ارتفاع وسیله نقلیه به حالت اولیه
هنگامی که ریموت فعال است کلید تنظیم پیش فرض را فشار دهید تا ارتفاع وسیله نقلیه به حالت اولیه باز گرداند
پس از طی مسافت بیش از  30KMاستفاده از ریموت برای تنظیم باال بردن و پایین آوردن ممنوع خواهد بود و
سیستم بطور خودکار شروع و به ارتفاع نرمال خودرو باز میگردد .
0

0

26
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چراغ نشانگر های شاخص موتور
سیستم ادبلو
هنگامی که کلید در وضعیت  ONقرار دارد  ،چراغ  MILروشن می شود .پس از شروع موتور  ،در صورت عدم موفقیت  ،OBDالمپ  MILدر
 10ثانیه خاموش می شود .در صورت عدم موفقیت  ، OBDالمپ  MILبه روشنایی یا چشمک زدن ادامه خواهد داد .اگر چراغ  MILروشن
شود  ،دستگاه اطالعات مربوط به عیب مربوطه را نشان می دهد ، .لطفاً عیب را بالفاصله حل کنید  ،در غیر این صورت موتور به حالت گشتاور
پایین وارد می شود  ،در نتیجه وسیله نقلیه به طور عادی قابل استفاده نیست0.
صفحه نمایشگر سطح محلول ادبلو به پانل ابزار نیز اضافه می شود .مقدار باقیمانده محلول ادبلو در مخزن اوره فعلی بر روی صفحه
LCD

داده می شود .هنگامی که صفحه نشانگر سطح ادبلو کم  LCDاست  ،لطفاً اوره را اضافه کنید .

0

نمایش
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چراغ نشانگر های شاخص موتور
تاخوگراف
سامانه پایش هوشمند تــردد نـــاوگان ( سپهتن ) مـــوقعیت
جغرافیایی  ،ارتفاع از سطح دریا،سرعت زاویه حرکت  ،زمـــان ،
تاریخ و سایر اطالعاتی از قبیل را از واحد گیرنده  Gpsدریافت
می کند  .از طرف دیگر این سامانه با اتــصال به درگــاه Can
خودرو قادر است اطالعات  ECUخــــودرو را پردازش نماید.
دفترچه تاخوگراف جزو اسناد تحویلی به خریدار می باشد لطفا
حتما آن را مطالعه نمایید.
0

GPS
امکان دریافت گزارش آمار ناوگان حمل و نقل .
گزارش جزئیات مسیر های پیموده شده خودرو .
دریافت گزارش توقف بر اساس مولفه های تعداد توقف ،توقـف
در حالت روشن یا در حالت خاموش بودن خودرو و مدت زمان
توقف می باشد
0

0
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فصــــل سوم

دستورالعمل عملکرد موتور
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شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل عملکرد موتور
 -1بررسی قبل از روشن نمودن موتور

 1-3بازدید مایع خنک کننده

 1-1بازدید ظاهر

قبل از روشن نمودن موتور ،حتماً نشتی مایع خنک کننده  ،سوخت و
روغن را بررسی کنید.
 1-2بازدید روغن موتور
0

سطح مایع منبع انبساط را بــررسی کنید  ،که بایـد
بین عالمت حداکثر و حداقل باشد .اگر مایع خنک
کننده کافی نباشد  ،آن را به موقع اضافه کنید.
درپوش منبع انبساط را در دمای باال باز نکنید .
0

 .........هشدار !
اطمینان حاصل فرمائید ضد یخ متناسب با دمای
محیط به اندازه کافی باشد  .مقدار و میزان ترکیب ضد
یخ و آب را از نمایندگی های مجاز دریافت نمایید .
0

سطح ناکافی سطح صحیح

00
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -1هشدارهای الزم برای استارت زدن موتور

* فشار پدال گاز در زمان استارت غیر ضروری است .فشار
دادن پدال گاز باعث افزایش سرعت استارت نمی شود .در
عوض  ،بعد از استارت موتور  ،به دلیل باز شدن زیاد دریچه
گاز  ،سرعت موتور سریعا افزایش می یابد و باعث اتالف
سوخت و سرعت بخشیدن به سایش قطعات متحرک می
شود.
پس از هر بار استارت  ،موتور را به مدت  3الی  5دقیقه
بی حرکت نگهدارید تا موتور گرم شود و صبر کنید تا فشار
سوخت و دمای آب قبل از حرکت عادی شود.
در زمان استارت در شرایط سرد  ،گرم کردن موتور باید
مطابق با دمای محیط انجام شود .
* در رسوب ناخالصی سوخت در باک سوخت  ،باعث نقص
در سیستم سوخت رسانی می شود.
* باتری باید در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد .درجه
حرارت پایین باعث کاهش انرژی باتری خواهد شد .
0

0

0

* فرمان شروع استارت نباید در هر بار بیش از  5ثانیه طول
بکشد و فاصله بین دو استارت باید بیش از  1دقیقه باشد.
اگر موتور سه بار متوالی روشن نشود ،لطفا برای عیب یابی
با یک ارائه دهنده خدمات شرکت شایان دیزل تماس
بگیرید.
0

0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -2نکات قابل توجه برای رانندگی

* مصرف سوخت در هنگام استارت و شتابگیری ناگهانــی
افزایش یافته و از توقف ناگهانی خودداری کنید  ،رعایت
فاصله از وسیله نقلیه  ،توجه به چراغ راهنما و کاهش سرعت
قبل از رسیدن به خط عابر پیاده.
0

* در صورت امکان با دنده سنگین رانندگی کنید و اطمینان حاصل
کنید که موتور پس از تغییر دنده در محدوده سرعت مجاز قرار دارد.
فشار تایر را در فصول مختلف تنظیم کنید  .باد کم الستیک
منجر به افزایش مقاومت و مصرف سوخت بیشتر خواهد شد.
از کارکرد موتور در حالت درجا به مدت طوالنی خودداری کنید .
0

0

0

* قبل از رانندگی وضعیت موتور را بر اساس نشانگرهای
موجود در صفحه پشت آمپر بررسی کنید( .به دستورالعمل
های مربوط به نشانگر ها مراجعه کنید).
0

* از کار طوالنی مدت و روشن بودن بلند مدت موتور در
حالت درجا خودداری نمائید  ،زیرا به طور قابل توجهی
مصرف سوخت موتور را افزایش می دهد .اگر فشار هوا
خیلی کم باشد  ،روغن موتور از طریق واشرهای آب بندی
توربوشارژر نشت می کند و همراه با هوا وارد مانیفولد
می شود .در نتیجه  ،دوده روی واشر  ،سر پیستون،
قسمت داخلی لوله اگزوز و توربین اگزوز رسوب می کند.
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -3دستورالعمل کار ترمز موتور

1-3

مزایای ترمز موتور

RETARDER

RETARDER

* تضمین کنترل رانندگی با شیب تند :ترمزهای موتور می توانند سرعت خودرو را به درستی کنترل کنند تا اطمینان حاصل شود
که وسیله نقلیه با سرعت مناسب و امنیت کامل در سرازیری حرکت می کند .
0

* توقف موثر در کوتاه ترین مسافت  :ترمزهای موتور بالفاصله واکنش نشان می دهند  ،به طور موثر زمان ترمز را حدودا ً  1ثانیه
کاهش می دهد  .هنگامی که کامیون با سرعت  60کیلومتر در ساعت حرکت می کند  ،فاصله توقف را می توان تا  16متر کاهش داد.

0
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دستورالعمل سیستم ABS
سیستم ترمز ضد قفل (  ) ABSیک سیستم کنترل الکترونیکی است که در هنگام ترمز خودرو سرعت خودرو را کنترل می کند.

0

0

سرعت چرخ را در همه زمان ها رصد می کند و هنگام قفل شدن چرخ ها  ،ترمزها را کنترل می کند .این سیستم با جلوگیری از قفل شدن چرخها
در هنگام ترمز  ،پایداری و کنترل وسیله نقلیه را بهبود می بخشد.
وسیله نقلیه مجهز به  ABSمی تواند عملکردهای زیر را داشته باشد :
0

0

پایداری وسایل نقلیه هنگام ترمز گیریفاصله ترمز را کوتاهتر می کنددر مقایسه با ترمز معمولی هنگام قفل شدن چرخ ها  ،در بیشتر موارد فاصله ترمز وسیله نقلیه  ABSکوتاه است .تحت شرایط مشابه  ،سطح جاده
خشک (سیمان آسفالت  ،و غیره) تا  %10قابل كاهش است .جاده لغزنده (یخ  ،برف  ،و غیره) را می توان تا  %30کاهش داد.
و الستیک سایی ناشی از ترمز گیری کاهش می یابد .
0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
جلوگیری از خرابی ترمز چرخ :
* وقتی ترمزهای چرخ به طور مداوم به مدت  3تا  5دقیقه
اعمال می شوند .دمای دیسک های ترمز به شدت باال می
رود  ،سایش تسریع می شود و اثر ترمز به طور ناگهانی
کاهش می یابد  ،حتی منجر به خرابی ترمز و خطرات
جدی ایمنی می شود .ترمزهای موتور می توانند  %85به
فرآیند ترمز گیری کمک رساند  ،در نتیجه به طور مؤثر از
تصادفات رانندگی ناشی از خرابی ترمز جلوگیری می شود.

0

* کاهش هزینه های نگهداری:
تعویض منظم دیسک های ترمز کاهش می یابد .طول عمر سیستم
ترمز طوالنی می شود .سایش تایر کاهش می یابد و عمر الستیــک
طوالنی می شود.
0

اقتصادی
بهبود بهره وری در شرایط استفاده از ترمز موتور

0

0

* تعویض منظم دیسک های ترمز را می توان تا حد زیادی
کاهش داد و به این ترتیب میزان کیفیت در وسیله نقلیه
افزایش می یابد.
* جلوگیری از باال رفتن سرعت در سرازیری و کوتاه شدن
زمان ترمز.
0

0

* کاهش مصرف سوخت:
ترمز موتور سرعت کامیون را در سرازیری کنترل کرده و باعث
کاهش مصرف سوخت می شود .
0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 3-3شرایط استفاده از ترمز موتور

 2-3روشهای کار ترمز موتور
* سوئیچ ترمز موتور همانطور که در شکل صفحه  24نشان داده شده است
در سطح سوئیچ ترکیبی در سمت راست پایین فرمان قرار دارد.
0

0

*

در یک جاده سراشیبی  ،ترمز موتور می تواند مصرف
ترمز را کاهش داده و سرعت را در سرازیری کنترل کند.
در صورت ترمز اضطراری  ،روشن کردن ترمز موتور
می تواند به طور مؤثر فاصله توقف را کاهش دهد.
0

*

0

* برای روشن کردن ترمز موتور  ،اهرم سوئیچ را در موقعیت  ONقرار
دهید(به سمت باال) .در این زمان  ،پدال گاز و ترمز در حال کار است.
0

فشار دادن پدال گاز می تواند به طور
* خودکار ترمز را غیرفعال کند  .در چنین حالتی  ،اگر پدال
گاز دوباره آزاد شود  ،ترمز به کار خود ادامه می دهد.
0

هنگامی که اهرم سوئیچ به سمت پایین ،حالت  ، OFFبرگردد ،ترمز
* متوقف می شود و فقط وقتی ترمز موتور شروع
به کار میکند چراغ نشانگر روشن میشود.
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
* در حالت ترمز موتور ،موتور تزریق سوخت را متوقف میکند
و نگران مصرف سوخت نباشید.
0

 5-3شرایط کار ترمز موتور
* سرعت موتور باالتر از  1100r/minاست.
* دریچه گاز بسته است( .پدال گاز رها باشد)
* گیربکس در حالت دنده خالص نیست (باید شرایط فوق را
رعایت کرد)
0

0

0

 6-3هشدارها برای استفاده از ترمز موتور
* در جــاده های یــخی  ،بــرفی یا لغزنده باید تـرمز موتور
را به دقت مورد استفاده قرار دهید تا از لغــزش خودرو بــه
دلیل قدرت بیش از حد ترمز جلوگیری شود.
* مرتباً ترمز را بررسی کنید.
0

0

توجه:

0

0

ترمز موتور ،ترمز کمکی است .در مواقع اضطراری ،
فقط به ترمز موتور متکی نباشید.
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -4دستورالعمل استفاده از کروز کنترل
در صورت لزوم برای تنظیم سرعت حرکت استفاده شود .

0

 1-4شرایط فعال سازی
* اگر S+ACCرا یک بار فشار دهید  1مایل برساعت ( 106کیلومتر بر
ساعت) به سرعت خودرو افزوده میشود و اگر دکمه  1 S- ACCمایل
برساعت ( 106کیلومتر بر ساعت) از سرعت خودرو کاسته میشود.
* دمای آب باالتر از  30درجه سانتیگراد است.
* اگر  PTOفعال است .در هنگام تنظیم باید پدال ترمز را فشار دهید

* دور سنج موتور را بررسی کرده و مراحل باال را تکرار کنید
تا سرعت کار در مقدار دلخواه تنظیم شود.

0

0

 2-4افزایش  /کاهش دور موتور

 4-3تنظیمات به حالت کارخانه

* دکمه کروز را در سطح سوئیچ ترکیبی در موقعیت  RESقرار
دهید و بالفاصله آن را به حالت " "OFFبرگردانید.
* برای افزایــش دور موتور در حــالت خالص  ،کلید  S +را به آرامی فشار
دهید تا دور موتور هر بار  10دور بر دقیقه افزایش یابد و برای کاهش دور
موتور کلید  S -را فشار دهید به میزان  10دور بر دقیقه کاهش یابد.
0

0

* دستگیره کروز را روی سطح سوئیچ ترکــیبی به موقعیت
 RESتبدیل کنید .پس از آن  ،آن را به حالت OFFبرگردانید.
در این زمان  ،سرعت کار به تنظیمات کارخانه باز می گردد
0
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 -5دستورالعمل عملکرد پیش گرمکن هوای ورودی
 1-5اصل کار
* هوا در مانیفولد ورودی از طریق سیم مقاومت در شبکه گرم می شود
به طوری که دمای هوا که وارد سیـــلندر می شود افــزایش یابد تـا
شرایط دما را برای احتراق موتوری برآورده کند.
0

 2-5شرایط فعال سازی
* دمای هوا از  10-درجه سانتیگراد کمتر است و موتور نمی تواند بـه
طور عادی و روان شروع بکار کند .

 - 4-5هشدارها

0

 3-5روش کار

خارج کردن قطعات داخلی سیستم پیش گرمکن به جز سیم
ممنوع است .
هنگام فعال یا عدم فعال کــردن گرمکن  ،اتصاالت گرمـــکن
را باز نکنید و به آن ضربه نزنید  .آسیب به سطح نصب باعـث
ورود قطعات آســیب دیده به سیلندر می شود.
هنگام شــستن وسیــله نقلــیه ،برای جلوگیــری از اتصال
کوتاه  ،پاشیدن آب روی قطعات ممنوع است.
0

* در خودر های نسل جدید جدیدا اتوماتیک می باشد.
المپ نشانگر پیش گرمــکن روشن می شود .هنگامی که المــــپ
نشانگر خاموش شد  ،گرم شدن به پایان رسیده و می توان موتور را به
طور عادی روشن کرد.
0

0

0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -6دستورالعمل استفاده از توربوشارژر
 1-6روش کار

دود خارج شده از موتور برای چرخش توربین با سرعت باال
استفاده می شود  .پروانه ،کمپرسور را برای فشرده سازی هوا
هدایت می کند  ،تا میزان هوای ورودی به سیلندر افزایش
یافته  ،بدین ترتیب قدرت موتور دیزل افزایش می یابد.

0

 2-6علل خطاهای عمومی توربو شارژر و هشدارهای عمومی

الف ) انتقال روغن به توربوشارژر

اقدامات متقابل:
*

0

هوای ورودی موتور روان نیست  ،لوله اتصال پالستیکی خم شده
یا اتصال پالستیکی ورودی هوا به درستی متصل نشده است.
مسیر لوله را بررسی کرده و ایرادات را برطرف کنید.
مرتباً تمیز بودن فیلتر هوا را بررسی کنید و در صورت لزوم ،فیلتر
هوا را تعویض کنید.از فیلترهای هوای نامرغوب استفاده نکنیـد و
عبور ورودی هوا را تمیز نگه دارید.
لوله برگشت روغن مسدود یا خم شده را بررسی و در صورت لزوم
آن را تعویض کنید.
اگر روغن موتور از کیفیت پایین برخوردار اسـت و در روغن
موتـــور نــاخالصی وجــود دارد  .روغن مــوتور را با روغــن
توصیه شده کارخانه سازنده تعویض کنید.
0

* عملکرد طوالنی مدت با سرعت کم و بار کم ،باعث مســدود شـدن
فیلتر هوا  ،هوای آلوده ی کمپرسور می شود .

*

0

0

* فشار زیاد میل لنگ ،مسدود شدن لوله برگشـت روغن  ،سـوراخ
برگشت روغن به طور عمودی به سمت پایین نمی باشد،یا سوراخ
خیلی کوچک روی واشر برگشت روغن
* فشار زیاد ورودی روغن و میزان بسیار باالی سوخت.
* مقاومت ناکافی از واشرآببندی و فرسوده بودن واشر.
0

0

*

0

*

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -6-3ناکافی بودن فشار هوا

هشدارها برای عملکرد

عالئم خطا :

0

* پس از استارت و روشن شدن موتور  3 ،تا  5دقیقه موتور را روشن بگذارید تا
گرم شود و صبر کنید تا دمای آب و فشار سوخت قبل از بارگیری عادی شود.

* دود سیاه و افزایش دمای اگزوز
* کاهش قدرت موتور
اقدامات الزم:

0

* بعد از کار با بار زیاد ،به منظور جلوگیری از صدمه به
نشــتی در مانیفــولد ورودی موتور  ،نشتی لوله خروجــی
توربوشارژر  ،به مدت  3تا  5دقیقه موتور را خاموش نکنیـد.
سوپر و نشتی در فلنچ ورودی هوا در انتهای توربین آنها را
برای روان سازی ورود هوا و جلوگیری از ورود روغن در اثر مکش
بررسی و تعمیرکنید .
موتور فیلتر هوا را مطابق با برنامه نگهداری تمیز و یا تعویض نمایید
فیلتر هوا و اینترکولر کثیف هستــند  ،انبـاره لولـه اگــزوز
مسدود شده است ومنجر به کاهش هوای ورودی می شود  * .کار طوالنی مدت و مداوم با ترمز موتور می تواند
فیلتر هوا را بررسی و تعویض کنید
سبب ورود روغن و صدمه به توربوشارژر شود .
دمای اگزوز زیاد است و رسوبات کربن روی نوار آب بنــدی
در انتهای توربین تشکیل می شود که باعث لــرزش شـافت * به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی به مانیفولد ورودی هوا و ایجاد خسارت
روتور می گردد  .احتراق موتور را بررســـی کنید و روغــن
به توربوشارژر  .زمانی که موتور در حال کار است فیلتر هوا را بررسی نکنید .
موتور را بازدید نمایید.
اجسام خارجی وارد شده باعث خرابی پروانه توربوشارژر می
شود( .بررسی کنید که آیا اجسام خارجی وارد شده اند )
0

*

0

0

*

0

*

0

0

*

0
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دستورالعمل عملکرد موتور

 -7عملکرد پمپ فرمان

 2-7هشــــدارها

 1-7روش کار
* پمپ فرمان توسط نیروی موتــور به حرکت در مـی آید و
می چرخد .
تیغه ها نزدیک و چسبیده به سطح داخلی استاتور تحــت
نیروی گریز از مرکز می چرخند و در زمان کار از بزرگ به
کوچک (برای مکش روغن) و ســپس از کوچک به بزرگ
(برای فشرده سازی روغن) تبــدیل و باعــث تکمیل یک
چرخه مکش و فشرده سازی روغن می شود.
* فشارخروجـــی روغــن بستگی به میزان قــــدرت پمپ
هیدرولیک دارد .

*

0

0

0

0

تمام قطعات و خطوط لوله فرمان هیدرولیک را تمیز نگه دارید ،
اطمینان حاصل کنید اتصاالت بین خطوط لوله و قطعـات هیـچ
گونه نشتی وجود نداشته باشد .لوله های مایع فشار قوی ،بـایــد
عاری از تیزی  ،خمیدگی زیاد و خرابی باشند.
چرخاندن فرمان در سمت چپ یا راست بیش از حد مجاز بــرای
مدت طوالنی ممنوع است .آن را در موقعیت های محدود بیش از
 30ثانیه نگه ندارید .
راه اندازی موتور در حالت روغن کاری ممنوع است.
همیشه قبــل از اضافه کــردن روغن هیدرولیک به پمـپ فرمان
موتور را خاموش کنید.
0

*

0

*
*

0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور

 -8عملکرد دینام (آلترناتور(

2-8

هشدارها

* اگر دینام در حال شارژ نبود یا راندمان شارژ مناسب نباشد
 ،به بررسی اتصال هر ترمینال شارژر توجه کنید تا از شـل
بودن  ،اتصال نادرست و اکسیداسیون جلوگیری شود.
0

* بعد از کار طوالنی مدت اتــصاالت مربوطه را بازدید نـمایید
برای لرزش  ،قــرار گــرفتن صحیح تسمه در پولی  ،شــل
و سفت بودن و پوسیدگی تسمه دینام را بررسی نمایید .
0

 1-8نحوه کار دینام
* دینام هنگام روشن بودن موتور توسط تسمه با سرعت باال می
چرخد .بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی  ،روتری تحت
تاثیر میدان مغناطیسی ولتاژ متفاوتی تولید می کند که توسط
دیود انرژی الکتریکی تولید می گردد و از طریق مدارهای
مربوطه انرژی الکتریکی مورد نیاز خودرو تامین می گردد .
0

* دقت کنید که سیم های خروجی دینام با لـوله های فــشار
باالی هوا و یا با لوله های سوخت موتور و یا بدنه در تماس
نباشند.
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 - 9عملکرد استارتر

2-9

هشدارها

زمان کار مداوم استارت نباید طوالنی تر از  5ثانیه باشد .در
غیر این صورت  ،به راحتی میسوزد .
برای استارت زدن متوالی  ،نباید فاصله بین استارت زدن
کمتر از  1دقیقه باشد .
اگر موتور با سه بار پشت سرهم استارت زدن شروع به کار
نکرد علت آن را پیدا کرده و ایراد را برطرف کنید.
0

0

0

 1-9عملکرد
* وقتی سوئیچ در موقعیت  STARTقرار گرفت  ،استــــارت
انرژی می گیرد و روتور تحت عمل نیروی الکترومغناطیـسی
می چرخد.
* با گردش چرخ دنده استارت و درگیر شدن با فالیویل  ،موتور
به گردش در می آید.
* پس از شروع  ،کلید به وضعیت  ONسوئیچ مغناطیسی
به وضعیت  OFFبر می گردد  ،و دنده استارت و فالیویل به
منظور جلوگیری از صدمه به استارت از هم جدا می شوند.
0

0

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
 -10هشدارهای دیگر برای عملکرد
روش های صحیح عملکردی اهمیت زیادی برای صرفه جویی در مصرف سوخت  ،طوالنی شدن عمر خودرو و بهره برداری بهینه
خواهد داشت  .قبل از وارد شدن فشار زیاد به موتور  ،حتماً اطمینان حاصل کنید که دما و فشار روغن موتور نرمال باشد  .از تغییرات
ناگهانی سرعت و رانندگی طوالنی مدت با سرعت باال پرهیز کنید.
0

پس از خاموش شدن چراغ  ، ECUموتور نیاز به یک بازه زمانی خاص دارد برای ذخیره داده ها ،توصیه می شود موتور را بعد از 30
ثانیه خاموش کنید.
اگر موتور برای مدت طوالنی استفاده نشده باشد  ،می بایست آنرا حداقل هر  15روز یک بار روشن کنید تا در شرایط مطلوب بماند.
این عمل می تواند از صدمات وارده به موتور جلو گیری نماید.
سوخت گیری را در ایستگاههای سوخت گیری مجاز انجام دهید .رطوبت و ناخالصی های موجود در سوخت باعث آسیب های جبران
ناپذیری به سیستم سوخت رسانی می شود.
به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه سیمها و ناهنجاری در سیگنال های سنسورها از شستشوی مدار موتور ، ECU ،و مدارهای
الکتریکی با آب فشار قوی خودداری نمائید.
0

0

0

0
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دستور العمل عملکرد موتور
 -11هشدارهای رانندگی در بهار
* اطمینان حاصل نمائید به اندازه کافی خوابیده اید  ،به خصوص در سفر های طوالنی  ،زمان رانندگی مداوم و طوالنی نباشد  .به طور
کلی بیش از  4ساعت مداوم رانندگی نکنید  ،در هنگام احساس خواب آلودگی برای رفع خستگی و خواب آلودگی استراحت کنید.
0

* هوای داخل کابین خودرو را تازه و در گردش نگه دارید تا باعث توجه بیشتر به رانندگی گردد.

0

* در صورت خراب شدن وسیله نقلیه در بین راه  ،چراغ های هشدار دهنده را روشن کرده و مثلث هشدار را در پشت ماشین قرار دهید
و با شرکت شایان دیزل تماس حاصل نمائید.
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
هشدارهای رانندگی در تابستان :

*

در تابستان با افزایش دما ،فشار تایر افزایش می یابد و باعث ترکیدن تایر و منجر به تصادف می شود .فشار تایر ها را کنترل کنید.
در تابستان  ،به جای نوشیدنی سرد  ،چای بنوشید .زیرا چای می تواند مویرگهای خون را باز و به پائین آوردن حرارت بدن کمک
کند.
برای استفاده از  A / Cبهتر است دمای داخل کابین با بیرون  10درجه سانتیگراد اختالف داشته باشند.
البته سیگار کشیدن در هنگام رانندگی ممنوع است .
وقتی  A / Cروشن است  ،در وسیله نقلیه سیگار نکشید  .در صورت تمایل به سیگار کشیدن  A / Cرا خاموش کنید.

0

0

*
*
*

0

0

0

* از آنجا که دمای داخلی وسیله نقلیه که در زیر آفتاب پارک شده زیاد است  ،به جای روشن کردن سریع  ، A / Cتمام شیشه ها
را باز کنید تا هوا به جریان در آید ، .صبر کنید تا دمای داخل کم شود .
0
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دستورالعمل عملکرد موتور
هشدارهای رانندگی در پاییز:
* در این فصل بدن بیشتر به تغذیه مناسب  ،میزان کار و استراحت صحیح نیاز دارد .

0

* از آنجا که پاییز یک فصل پر کار برای حمل و نقل است  ،رانندگان بارگیری بیش از حد و رانندگی با سرعت باال انجام می دهند اما
فراموش نکنید که هوشیاری و ایمنی در الویت قرار گیرد.
0

* در حالت خستگی رانندگی نکنید .در صورت خستگی،وسیله نقلیه را برای استراحت در محل مناسب و ایمن متوقف کنید  ،از وسیله
نقلیه پیاده شوید و در هوای تازه قرار بگیرید.
0

* سیگار کشیدن خوب نیست  ،در غیر این صورت نیکوتین موجود در سیگار وارد خون شما می شود و باعث خستگی مفرط می
گردد.
0
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دستور العمل عملکرد موتور
هشدارهای رانندگی در زمستان :
* قبل از رانندگی  ،وسیله نقلیه را کامل بررسی کرده و از شرایط مناسب وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنید .مخصوصاً سیستم فرمان و ترمز.

0

از فشار باد یکسان الستیک های چپ و راست اطمینان حاصل نماید .در صورت فرسوده شدن الستیک  ،آنها را به موقع تعویض کنید.

0

وقتی زمستان فرا می رسد .برای جلوگیری از سفت شدن روغن موتور می بایست روغن را مطابق با دمای محیط انتخاب کرد .

0

لطفاً زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی همراه خود داشته باشید.

0
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دستورالعمل عملکرد موتور
هشدارهای رانندگی در هوای مه آلود:
*

0

فاصله طولی مناسب با وسایل نقلیه را حفظ کنید .در صورت نامشخص بودن خطوط جاده  .هرگز در مرکز جاده و روی خطوط
رانندگی نکنید.
چراغ مه شکن و المپ های هشدار دهنده خطر را به منظور هشدار روشن کنید .عالوه بر این  ،نور باال را روشن نکنید  ،در غیر این
صورت پرتو نور باال توسط مه به چشم راننده بازتاب داده می شود و خطای دید ایجاد می کند.
خیلی سریع رانندگی نکنید .خط دید را گسترده نگه دارید  ،شرایط جاده را با دقت رعایت کنید  .هـــوشیار باشید و با سرعت کم
رانندگی کنید.
در صورت خرابی وسیله نقلیه  ،المپ های هشدار خطر را روشن کنید و وسیله نقلیه را در پارکینگهای مطمئن کنار جاده پارک
کنید و عالمت مشخصی را حداقل  100متر دورتر در پشت وسیله نقلیه قرار دهید .
0

*

0

*

0

*

0
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هشدارهای رانندگی در هوای یخ زده و برفی
* آهسته و پیوسته در جاده های یخی یا برفی رانندگی کنید .ترمز را به طور ناگهانی اعمال نکنید ،از چرخش آنی غربیلک فرمان
خودداری کنید  .قبل از چرخش  ،سرعت وسیله نقلیه را کاهش دهید.
0

گرفتن ترمز موتور در جاده های مرطوب  ،لغزنده  ،یخی یا برفی ممنوع است.

0

* هنگام رانندگی در جاده های برفی  ،راننده ممکن است به دلیل بازتاب نور برف خطای دید را تجربه کند .در چنین مواردی چشم
را استراحت دهید ( چشم را ببندید )  .عینک های مخصوص برف را هنگام رانندگی در جاده های برفی به مدت طوالنی بزنید.
از آنجا که استارت موتور در شیب دشوار است  ،از پارک کردن وسیله نقلیه در شیب پرهیز کنید.
0

0
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* تخلیه رادیاتور
شیر تخلیه رادیاتور در زیر رادیاتور قرار دارد و شیر تخلیه را باز می کند .مایع خنک
کننده موجود در سیستم خنک کننده کام ً
ال تخلیه می شود.
-1دریچه تخلیه
0

* دریچه تخلیه مخزن باد
دریچه تخلیه برای تخلیه مخزن هوا استفاده می شود و به ترتیب در محفظه عقب مخزن
هوای مرطوب  ،محفظه جلوی و محفظه عقب مخزن هوای خشک بصورت ایستاده قرار
می گیرد .حلقه را زیر شیر تخلیه با انگشتان خود بکشید  ،و میله هسته را در وسط
دریچه شیر تخلیه فشار دهید تا به هدف تخلیه برسید.
0

توجه :پس از اتمام استفاده روزانه از وسیله نقلیه  ،آب موجود در
مخزن هوا تخلیه شود .
0
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -1سرعت موتور را در محدوده سرعت مجاز نگه دارید

 -2فشار معقول پدال گاز

* افزایش مصرف سوخت موتور ناشی از روش نامناسب رانندگـــی راننده
است .با افزایش ناگهانی فشار روی پدال گاز  ،دریچه ورودی هوا 100
درصد باز می شود  ۱۲ ،تا  ۱۵درصد نسبت به زمانی که دریچه گاز
* دامنه سرعت با مصرف سوخت اقتصادی بین 300 rPMتا200است
 ۶۰درصـــد باز شده است سوخت بیشتری مصرف می کند .
با افزایش سرعت بین 1350 rPMتا  1000باعث افزایش مصرف
سوخت می گردد.
در حین رانندگی  ،بهتر است برای جلوگیری مصــرف بیش از حد با
* بسته به شرایط مختلف جاده ،جهت اطمینان از اینکه ســرعت
* فشار پدال گاز دریچه گاز را بصورت تقریبی  60تا 70درصد باز کنیـد.
موتور هنگام رانندگی در محدوده سرعت مجــاز باشد  ،بــا دور
برای این کار با توجه به میزان بار و شرایط جاده بهتر است از ســرعت
مــوتــور مناسب رانندگی کنید.
خیلی زیاد و خیلی کم جلو گیری کرده و بسته به شرایط ،دنده مناسب
* مصرف سوخت ترکیبی در هر  100کیلومتر  32لیتر می باشد
را انتخاب کنید.
0

0

0

0
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 اگر بیش از حد گرم شود موتور دچار سوختـــگی می شود .بنابراین  ،هنگامی که پمپ الکتریکی بیش از  10بار پشت سر هم استــفاده شودسیستم محافظ حرارتی موتور فعال می گردد  .موتور الکتریکی می تواند عملکرد حفاظت حرارتی را شروع کند .لطفاً توجه داشته باشید که این
نقص نیست .در صورت لزوم  ،لطفاً قبل از ادامه استفاده یا استفاده از پمپ دستی  ،منتظر خنک شدن موتور باشید.
0

0

 هنگامی که کابین به سرعت در موقعیت اصلی قرار می گیرد  ،سیلندر بسرعت از روغن تخلیه می گردد .این عملکرد عادی سیلندر است  ،وایرادی محسوب نمی گردد باز کنید تا روغن اضافی تخلیه شود.
0

0

0

 -سوپاپ تخلیه موجود در پمپ روغن وظیفه تخلیه خودکار و از بین بردن روغن اضافی را دارد .بنابراین  ،اگر روغن از سوپاپ تخلیه ،تخلیه شود ،

به این معنی است که مقدار روغن اضافه شده از خط مقیاس بیشتر شده است .این خطای نشت روغن نیست  ،می توانید لوله روغن پمپ دستی را
باز کنید تا روغن اضافی تخلیه شود .

0

 هنگامی که کابین می خواهد مرکز ثقل را برگرداند  ،پمپ دستی باید سرعت پمپاژ را کاهش دهد (اگر از پمپ برقی استفاده می کنید  ،تغییر0

حالت دهید) .پس از قرار گرفتن کابین بر روی مرکز ثقل  ،لطفاً پمپاژ روغن را متوقف کنید در این زمان  ،کابین تحت عمل جاذبه آزادانه در جای

خود قرار می گیرد.

0

 هنگام رانندگی وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنید که دسته عقب پمپ دستی در وضعیت "پایین" قرار دارد و چراغ هشدار قفل هیدرولیکی در0

داشبورد کابین باید خاموش شود.

0
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت

پر کردن مخزن روغنی جک باالبر کابین
0

هنگامی که وسیله نقلیه از کارخانه خارج می شود  ،سیستم باالبر بــا روغن هیدرولیک پــر می شود .ممکن است روغن پس از مــــدتی استفاده
از وسیله نقلیه کاهش یابد  ،بنابراین باید سطح روغن به طور منظم بررسی شود  .لطفا از روغن هیدرولیک تمیز و عاری از آلودگی استفاده کنید و
از روغن متفرقه استفاده نکنید  .قبل از اضافه کردن روغن باید دریچه مخزن روغن روی پمپ دستی باز شود و تا نشانگر از روغن پر شود  .همانند
شکل زیر
درپوش روغن

سطح روغن

محل پرکردن
روغن
شاخص تعیین
وضعیت پمپ

احرم دستی
پمپ

شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 - 3منحنی مصرف سوخت موتور سری 6K
منــحنی مصرف سوخت

شکل باال نشان می دهد وقتی سرعت موتور در حدود  1200-1400 r / minباشد  ،مصرف سوخت کمترین است
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شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 - 4منحنی گشتاور موتور سری 6K
منــحنی گــشتاور

شکل باال نشان می دهد هنگامی که سرعت موتور در محدوده  1100-1450 r / minباشد گشتاور باالترین است ،هنگامی که
موتور در این محدوده کار می کند عملکرد انرژی آن بهینه است .
0

شایان دیزل صنعت پارس
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
* نتيجه گيري:

0

حفظ عادات رانندگي سازگار و ســازگاري با جريان ترافيــــك شرايط
كنوني جاده  ،كليد مصرف سوخت بهینه است .تغییر مکرر در سرعت
خودرو ممکن است مصرف سوخت را بسیار باال ببرد  .در هنگام راننـــدگی
بـــا سرعت غیر یکنواخــت شامل سرعت زیاد  ،کاهش سرعــت یا
شــتاب و غیره  ،مصرف سوخت به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

0

* از ترمز غیر ضروری خودداری کــنید و از قانون  3ثانیـه
پیروی کنید.
0

* قانون  3ثانیه:

0

فاصله ایمن از وسیله نقلیه پیش رو باید حداقل  3ثانیه
مسافت رانندگی بر اساس سرعت فعلی خودرو باشد.
تنها در صورت حفظ این فاصله  ،راننده زمان الزم برای
انجام اقدامات مانور پیش بینی و جلوگیری از ترمز غیر
ضروری را دارد.ترمز مکرر و شتاب ،مصرف سوخت
را تا حد زیادی افزایش می دهد  .فشار دادن هر یک
بار پدال ترمز معادل مصرف  0.5لیتر سوخت است.

0
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شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
*  -6در این قسمت یک آزمایش در مـورد سرعت خـــودرو و
مصــرف سوخت وجود دارد که از طریـــق آن می توان تأثیر
ســرعت خودرو بر مصرف سوخت را مشاهده کرد.
0

* در شرایط جاده ای مشابه  ،دو وسیله نقلیه با همان شـــرایط
مسافت  100کیلومتر را با  80 km/hو  90 km/hبه ترتیب
طی می کنند .وسیله نقــلیه با  90 km/hفقط  7دقــیقه
زودتـــر از خودروی دیگر مسافت را طی می کند با این حال
 ،تفاوت مصرف سوخت  ۴لیتر است.
0

.0

* اختالف زمان  7minبرای سفر  100کیلومتری تقریبا ناچـیز
است  ،اما می تواند هزینه های سوخت را کاهش دهد  .عـالوه
بر این  ،وسایل نقلیه کم سرعت مزیــت بیشـتری در ایــمنی
راننــدگی و کاهـــش استهالک مـــوتور و فرسودگی دارنـد.
0
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شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت

 -7سوخت گیری در ایستگاههای سوخت گیری
سوخت های با کیفیت پایین باعث آسیب به انژکتور سوخت و احتراق بدتر می شوند  .خطای جدی مانند دود سیاه از موتور یا ضعف
آشکار در عملکرد موتور ممکن است رخ دهد  .راندمان حرارتی سوخت با کیفیت پایین زیاد نیست و مصرف سوخت نیز افزایش می یابد.
0

توجه :استفاده از سوخت های تصفیه شده از گیاهان و یا ارگانیک که از طریق کانال های غیر استاندارد تهیه می شوند
کام ً
ال ممنوع است
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شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -8استفاده صحیح از A / C

* تا حد امکان از  A / Cکمتر استفاده کنید .طبق آمار  ،سیستم  A / Cیک کامیون می تواند در هر ساعت  2-3لیتر ســـوخت
مصرف کنــد .باعث افزایش بار موتور می شود .هنگام رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنید  ،پنجره های تهویه را باز کنید تا
زمان کار  A / Cکاهش یابد.
* پس از رسیدن دمای کابین به درجه مطلوب می توان  A / Cرا خاموش کرده و با پایین دادن پنجره ها به گردش هوا کمک کرد .
برای جلوگیری از عدم سازگاری جسمی ناشی از تغییر ناگهانی دما و صرفه جویی در مصــرف سوخت  ،بهتر است اختــالف دمای
داخل و خارج خودرو را تا  10درجه سانتیگراد حفظ کنید.
0

0

0

* پنجره های کابین را در زمانی که سرعت رانندگی باالتر از  60کیلومتر در ساعت باشد ببندید  ،زیرا افزایش مصرف سوخت در برابر
مقاومت باد تقریباً معادل مصرف سوخت ناشی از اجرای  A / Cاست.
0

شایان دیزل صنعت پارس
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
دستورالعمل بهبود مصرف سوخت

 -9انتخاب مسیر صحیح برای رانندگی

* میزان مصرف سوخت بسته به شرایط جاده  ،جریان ترافیک  ،و زمین های کوهستانی یا دشتی بسیار متفاوت است.

0

* برای صرفه جویی در مصرف سوخت  ،لطفاً تا حد ممکن از رانندگی در جاده های شلوغ و پر رفت و آمد خودداری کنید ترمز های مکرر
و توقف باعث اتالف مقدار زیادی سوخت می شود.
0

انواع جاده ها مانند جاده های کوهستانی و جاده های دشت تأثیر زیادی در مصرف سوخت خواهد داشت .طبق آمار تجربی شرایط
* جاده تأثیر  10تا  65درصد بر مصرف سوخت خواهد داشت.
0
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -10انتخاب صحیح الستیک
انتخاب الستیک تأثیر قابل توجهی در مصرف سوخت و طول
عمر موتور خواهد داشت .الستیک باید با توجه به کاربردهای
مختلف وسیله نقلیه به درستی انتخاب شود.
0

* از آنجا که الستیک های دارای گل درشت یا گل
افقی در هنگام رانندگی با سرعت زیاد  ،سایش
شدیدی می شود  ،آنها مناسب وسایل نقلیه کم
سرعت مانند کامیون کمپرسی کوهستانی هستند.

0

* طبق آمار :تقریباً  30درصد افزایش مصرف سوخت وسیله
نقلیه به دلیل فشار ناکافی الستیک ایجاد می شود.
0

* فشـار بیش از حد تـایر به راحتی مـنجر به سـاییدگی غـیر
طبیعی تاج تایر خواهد شد و منجر به گیجی فرمان و وارد
شدن ضربه به کابین خواهد شد.
* فشار الستیک بسیار کم به راحتی به سایش غیر طبیعی و
سفت شدن فرمان منجر میشود.
0

* توجه  :منظور از انتخاب صحیح الستیک نوع گل الستیک
می باشد  ،تغییر سایز و نوع الستیک ممنوع است .
0

0

شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -11یک بادگیر را به وسیله نقلیه اضافه کنید

0

بادگیر های سقف و جانبی ضروری است .هرچند که تغییر شکل بی تأثیر به نظر می رسد ،در واقـع برای کاهش مصرف ســـوخت از
اهمــیت زیادی برخوردار است نصب صحیح دفلکتور ( بادگیر ) می تواند ضریب درگیری نیمه تریلر را بطور مؤثر کاهش داده و باعث
بـــهبود مصـــرف سوخت خودرو شود .هنگامی که سرعت خودرو از  50کیلومتر در ساعت فــراتر رود  ،سرعـت باد تأثیر زیــادی ،
تقریباً  6تا %10بر افزایش مصرف سوخت می گذارد.
0

حالت جریان هوا با بادگیر

حالت جریان هوا بدون بادگیر
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -12وضعیت فنی خوب تریلر را حفظ کرده و استهالک را کاهش دهید
* افزایش ناگهانی مصرف سوخت تنها ناشی از نقض در مجموعه های کامیون نبوده و نقص و عدم کیفیت در تریلر نیز سبب افزایش مصرف
سوخت می شود .
0

0

* قدیمی شدن اجزای تریلر و عدم تنظیمات صحیح در تریلر باعث افزایش مصرف سوخت می شود .

0

* عدم تجهیز تریلر به سیستمهای جدید با بهره وری باال  ،موجب افزایش مصرف سوخت می گردد .تریلر و نیمه تریلر بیش از  60درصد
نیروی اصطحکاک ایجاد می کنند .سایر موارد فنی ،مانند لنگی بیش از حد محورها و تنظیم نادرست ترمزها برروی مصرف سوخت نیز
تاًثیر
خواهد گذاشت .
0

شایان دیزل صنعت پارس

دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 -13تأثیر اضافه بار بر مصرف سوخت موتور

* با افزایـش بار  ،میـزان مصرف سوخت نیـز باال مـی رود
در صورت افـــزایش بار به مـیزان  10درصد مــصرف
سوخت  3تا  10درصد افزایش می یابد.
0

*

از منظر ایمنی  ،صرفه جویی در مصرف انرژی و قوانین
جاده  ،وسیله نقلیه باید طبق بار مجاز بارگیری شود.
0
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دستورالعمل بهبود مصرف سوخت
 - 14تأثیر تعمیر و نگهداری نادرست بر مصرف سوخت

* در تأثیر مصرف سوخت عوامل مؤثر بسیاری وجود
دارد .تا حد زیادی صرفه جویی در مصرف سوخت به
عادت رانندگی راننده و درک وسیله نقلیه بستگی دارد
* عادتهای صحیح رانندگی  ،آمادگی کافی قبل از شروع حرکت
و واکنش انعطاف پذیر  ،پایه و اساس رانندگی اقتصادی است.

0

* در صورت خرابی وسیله نقلیه به طور تصادفی ،توسط تعمیرگاه
کنار جاده تعمیر نکنید  .تعمیر غیرتخصصی احتماالً باعث
تغییر وضعیت فنی موتور  ،بدتر شدن احتراق  ،افزایش مصرف
سوخت و ایجاد انتشار بیش از حد خواهد شد .از اینکه نمایندگی
خدمات پس از فروش مورد مراجعه از سوی شرکت شایان دیزل
مجاز به تعمیر خودروی شما می باشد اطمینان حاصل نمایید.

0

توجه  :در انتها الزم است  ،عواملی همچون مهارت راننده  ،نوع
جاده  ،عمر خودرو  ،فصل  ،آب و هوای منطقه  ،کیلومتر کارکرد
سیاالت روانکار  ،کیفیت سوخت  ،نحوه بارگزاری  ،ترافیک راه
 ،ارتفاع از سطح دریا و  ، ....در مصرف سوخت موثر بوده لذا
مصرف سوخت اعالم شده برای مدل خودروی شما  ،در شرایط
آزمایشگاهی بوده و قابل استفاده به هر شرایطی نیست  ،همچنین
هر افزایش مصرف سوختی دلیل بر نقص فنی خودرو نبوده و ملزم
به ارائه گارانتی نیست  .البته قابل بررسی در نمایندگی می باشد .
0

صنعت پارس
دیزل صنعت
شایان دیزل
شایان
پارس

82

نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
 -1عملکرد موتور جدید
*

مسافت اولیه پیموده شده  2500تا  5000کیلومتر بعنوان دوره آببندی موتور تعریف می شود  .کیفیت عملکرد راننــده در دوره
آببندی تاثیر مهمی بر عمر سرویس و عملکرد موتور دارد.
به نکات زیر توجه کنید:
با وسیله نقلیه جدید خیلی سریع رانندگی نکنید .برای یک وسیله نقلیه جدید سرعت رانندگی باید در محدوده  60تا  80کیلومتر
در ساعت کنترل شود .
در هوای سرد  ،موتور را گرم کنید و صبر کنید تا دمای آب به  40درجه سانتیگراد قبل از حرکت برسد.
میزان بار را تنظیم کنید .رانندگی وسیله نقلیه جدید با بار زیاد توصیه نمی شود .میـــزان بار باید کمتر از  65درصد از ظــرفیت
بارگذاری مجاز باشد.
به بهترین وجه سعی کنید در جاده های مسطح با شرایط مناسب رانندگی کنید .رانندگی در جاده های کوهستانی  ،گـــل آلود و
خشن و یا دامنه های مداوم ممنوع است.
تا اتمام دوره های سرویس اولیه فقط و فقط انجام سرویس ها  ،بایستی در نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت
شایان دیزل صورت پذیرد و گزارشهای کشنده در سوابق دفترچه خدمات ثبت گردد  .در غیر این صورت شرکت هیچ
گونه تعهدی در خصوص خرابی های ناشی از عدم توجه رانندگان متقبل نمی گردد .
0

0

*

0

*
*

0

0

*

0

*

0

توجه:
در صورت تعمیرات اساسی خودرو  ،شرایط کارکرد موتور تعمیر شده می بایست مطابق با موتور جدید حفظ گردد .
0

0

شایان دیزل صنعت پارس

فصــــل پنجـــم

نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
 - 2از روغن موتور تعیین شده توسط شرکت استفاده کرده و به موقع آن را تعویض کنید.

0

* در طول زمان استفاده از موتور  ،ساییدگی قطعات متحرک و اصطحکاک موتور اجتناب ناپذیر است .ولی با این وجود  ،میـزان ساییدگی
بسته به کیفیت روغن روان کننده و اینکه آیا روغن و روغنکاری به موقع انجام و تعویض شده است بستگی دارد
* کیفیت روغن روان کننده عمدتاً به ویسکوزیته  ،چرب بـــودن و مقاومت در برابر اکسیـــداسیون بستگی دارد .روغن روان کننده با
ویسکوزیته بیش از حد دارای خاصیت روان پذیری ضعیف است .مخصوصاً برای شروع سرما  ،روغن کاری به دلیل ویسکوزیته بیش از
حد  ،منجر به سایش زودرس می شود.
0

اگر ویسکوزیته روغن روان کننده خیلی کم باشد  ،تغذیه روغن روان کننده به دلیل فشار کم  ،کافی نخواهد بود و فیلم روغن تشـکیل
* نمی شود و باعث ســـایش سیلندرمــی شود .روغن روان کننده نا مرغوب حاوی رطوبت و ناخالصی بیش از حد است  .مقـــاومت در
برابر خوردگی ضعیف دارد  .در هنگام استفاده به راحتی چسبناک شده  ،کربنیزه شده  ،فرسوده و بی اثرمی گردد و در نتیجه روغــن
کــاری ضعیف می شود.
0

بنابراین  ،جدا َ از مصرف روغنهای نامرغوب و جعلی خودداری کنید  ،از روغن اصلی روان کننده تعیین شده توسط شرکت شایان دیزل
* استفاده کنید  ،و به طور مرتب روغن کاری را طبق برنامه ارائه شده دوره گارانتی انجام دهید.
0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور

 -3از سوخت مناسب استفاده کنید .استفاده از سوخت نامرغوب  ،کام ً
ال ممنوع است.

0

* شاخص های ارزیابی سوخت به طور عمده شامل متان است  .سوخت نامرغوب باعث خواهـد شد احتراق سوخت ناکــافی
موتور  ،باعث بد شدن عملکرد موتور و رسوب دوده زیاد به پیــستون و سیلندر  .همچنین مــیزان گوگرد بیش از
حد در سوخت  ،اسید سولفوری خورنده را تشکیل می دهد که باعث پوسیدن مــوتور و تســـریع در سایش قطعات
متحرک و اصطحکاک می شود .عالوه بر این  ،ناخالصی ها و رطوبت موجود در سوخت باعث زنگ زدگی  ،گرفتگی و
سایش سیستم سوخت می گردد همچنین باعث خرابی های بزرگی از جمله خرابی موتور در شروع کار می شود.
0

* بنابراین سوخت گیری باید در ایستگاههای سوخت گیری مجاز انجام شـــود  .استفـاده از هرگونه سـوخت نامرغوب ممکن
است خسارات اقتصادی بیشماری ایجاد کند.
0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
 -4از فیلترهای تعیین شده توسط شرکت استفاده کنید ،آنها را طبق برنامه داده شده نگهداری و تعویض کنید.

0

* گرد و غبار زیادی در هوا وجود دارد و ماده اصلی سازنده آن دی اکسید سیلیکون است که از سختی باالتری نسبت بـه فلز
برخوردار است .وارد شدن چنین گرد و غبار به داخل سیلندر به سرعت به فرسودگی موتور منجر می شود و در نتیجه باعث
بد شدن احتراق موتور و همچنین تشکیل رسوب کربن بیشتر روی پیستون و تسریع بیشتر سایش می شود.
0

* اگر فیلتر روغن غیر استاندارد باشد  ،ناخالصی ها و ذرات ریز فلز موجود در روغن روان کننده کامــ ً
ال فیلتر نمی شوند  ،کـه
باعث خراب شدن موتور خواهد شد و ذرات ریز ،سطح متـــحرک را می پوشانند و ایجاد ســاییدگی می کنند  .اطمیـــنان
حاصل نمائید  ،موتور را با فیلتر روغنی که شرکت شایان دیزل معرفی کرده است تهیه نمائید .
0

* فیلتر سوخت واجد شرایط می تواند ناخالصی ها و رطوبت موجود در سوخت را برای اطمینان از احتراق خوب فــیلتر کنــد.
اگر از یک فیلتر غیر استاندارد استفاده نمائید ،باعث سایش قطعات و اجزای سیستم سوخت رسانی ،بدتر شدن احتراق ،رسوب
کربن و حتی خرابی موتور در شروع کار می شود.
0

* بنابراین  ،باید از فیلتر هوا  ،فیلتر روغن و فیلتر سوخت تعیین شده توسط شــــرکت شایان دیزل استفاده شود .تعــمیر و
نگهداری منظم مطابق با الزامات نگهداری باید انجام شود تا از سایش زودرس و خرابی های عمده جلوگیری شود.
0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور

 -5تضمین دمای کار عادی موتور
*

یک موتور در حال کار در دمای طـــبیعی نه تنها می تواند صرفه جویی در سوخت کــند  ،بلــکه مهمــتر از آن  ،سایــش
موتور را کاهش داده و عمر آن را طوالنی تر می کند .در دمای معمولی  ،دود تولید شده از موتور از سیلندرها تخلیه شده و
حداقل خوردگی سیلندرها را در پی دارد.
هنگامی که درجـه حرارت خیــلی پایین است  ،اکسیدهای کربــن موجود در اگزوز به راحتی می توانند یک ماده اسیـــدی
را در شــرایط فشار خاصی تشکیــل دهند  ،که باعث آسیب به سیلنــدر  ،انژکتـور و غیره می شود .همانـطور که توسط
آزمایشات ثابت شده است  ،هر چه دما کمتر باشــد  ،خوردگی سیلندرها قوی تر اسـت .هنگامی که شرایط یکسـان باشـــد،
موتور در دمای پایین در معرض سایش  4تا  5برابر بیشتر از سایر وسایل نقلیه در دمای عادی کار می کند.
هنگامی که دمای موتور بیش از دمای معمولی باشد  ،ویسکوزیته روغن به شدت کاهــــش می یابد  ،اصـطکاک بین حــلقه
پیستون و آستر سیلندر افزایش می یابــد ،و در همان زمان  ،هرچه درجه حرارت باالتر باشد  ،اکسیداسیون شدیدتر است .
بنابراین  ،در حـــین کار موتور  ،دمـای کار موتور را بین 70تا 90درجه سانتیگراد نگه دارید .از خنک شدن موتور اطمینان
حاصل کنید  ،به طـــور مـرتب مخزن آب را چک کرده تا از دمای بیش از حد جلوگیری شود.
در اصل  ،پیش گرمکن برای شروع کار موتور در فـصول سرد سال باید استفاده گردد  .شتاب گرفتن در حرکت اولیه و درجا
مجـاز نیست .هنگامی که موتور به دمای عادی نرسیده است ،برای شتاب خودرو عجله نکنید.
0

*

0

*

0

*

0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
 -6به طور منظم سوپاپ ها را فیلرگیری و تنظیم کنید.

0

* تمیزی سوپاپ ها در زمان احتراق تأثیر گذارند  .لقی سوپاپ بر عملکرد احتراق و حداکثر کارایی موتور و همچنین دمای موتور تأثیر
می گذارد  .اگر لقی زیاد باشد  ،ممکن است باعث افتـــادگی سوپاپ  ،فرسودگی پیستون  ،رینگ پیستون و خرابی سیلندر شود.

0

* بنابراین  ،مطابق با الزامات موجود در فصل  ،مرتباً تنظیم سوپاپ ها را در خدمات پس از فروش شایان دیزل بررسـی و تنظیم
کنید.
0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور

 - 7بهبود عادتهای مناسب رانندگی
* همواره از شتابها و توقف های آنی اجتناب کنید  .عملکرد مناسب موتور نیاز به روغن کاری مناسب مکانیزم دارد .شتاب و
کاهـــش سرعت شدید باعث ایجاد نیروی ضربه ای شدید به قطعات و اجزای مکانیزم در حال حرکت داخل موتور شده و
باعث افزایش سایش  ،آسیب اتصاالت و کاهش عمر و عملکرد موتور می گردد .
0

* پس از رانندگی با سرعت باال  ،موتور را به طور ناگهانی متوقف نکنید .چرا که زمان خنک شدن قـــطعات داخــــلی
مکانیسم حرکت موتور با توجه به جنس آنها متفاوت بوده و در صورت منبسط و منقبض شدن و کاهش ضخامت الیه روغــن
بین آنها  ،قطعات گیرپاچ کرده و قابل حرکت مجدد نخواهد بود بنابراین  ،موتور که برای مدت طوالنی با سرعت زیاد کار کرده
است  ،روش صحیح این است  ،قبـــل از متوقف کردن موتور با سرعت پایین رانندگی کنید .
0
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نکاتی برای طوالنی تر شدن عمر موتور
* پس از سرد شدن موتور  ،موتور را به حالت درجا نگه داشته و مــكررا ً پـدال گاز را فشار ندهید .پس از آن که مـــوتور ســرد
شد ،روغن درون موتور را داخل کارتر روغن برمی گرداند .در چنین مواردی  ،روغن کاری داخلی موتور ضعیف اسـت .بعــد از
اسـتارت موتور  ،مدتی الزم است تا روغن به خوبی به تمامی قسمت ها رسیده باشد  .فـــشار مكرر پدال گاز باعـث ســـایش
قسمتــــ های متحرك می شود  .عالوه بر این  ،موتور بسته به پارامترهای موتور مانند دمای آب  ،به طور خودکار سرعت کار
را در یک دور نسبتاً مناسب تنظیم می کند.
0

* از رانندگی طوالنی مدت با سرعت زیاد و بار بیش از حد وسیله نقلیه خودداری کنید .در چنین مواردی نیروی وارد شده به موتور
و نیروی اصطکاک بین مکانیزم های مجموعه به سرعت افزایش می یابد .اگر این شرایط مدت طوالنی ادامه یابد  ،فرسودگی
قطعات سرعت می یابد و عمر موتور کاهش می یابد  .از این رو ،وســـیله نقلیه را به طور عادی طبق توان موتور بارگیری کنید .
0
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فصــــل ششم

روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
 -1بررسی ابزار آالت دستگاه و چراغ های نشانگرها

* هنگام استــارت موتور  ،دستگاه ها و چراغهای نشانگر
مربوطـــه را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که موتور به
طور درست کار می کند .حتما  ،بررسی کنید که آیا  MILروشن
است  ،فشار روغن موتور و دمای خنک کننده در محــدوده
مورد نیاز قــرار دارد  ،سرعت موتور پایدار باشد و غیره.
0

* اگر  MILروشــن شود  ،تا قبل از رانندگی  ،خطا را برطــرف
کنید .هرگز کامیون را با موتور معیوب حرکت ندهید .
0

 -2محافظت از قطعات برقی و سیم کشی در برابر
ورودی آب

* مدارهای الکتریکی را در روزهـــای بـارانی و برفـی خشـــک
نگه دارید .قبل از رسیدن کامیون به منــطقه پر آب بــروی
جاده از سرعت خـــود بکاهید تا از پاشیدن آب به سیـــستم
الکتریکی جلوگیری شود تا باعـــث اتصال کوتاه قطعات برقی
یا خرابی سیگنال و منجر به خرابـی مدار موتور نشود.
* در حـــین تعمیر و نگهــداری کامیـــون  .شستشــو و رفع
گـرد و غبار  ،آب را با فشار زیاد بـــروی موتور اسپری نکنید
 ،مخصوصـاً پدال گاز  ECU ،موتور  ،جعبه رله  ،اتصـــاالت
سیـــم کشی و غیره در صــورت ورود آب  ،قـبل از شــروع
به حرکت دوباره کامیون با فشار باد منــاسب و پارچــه
تمیز خشک کنید .
0

0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد

 -3سیم ها و قطعات الکتریکی را بدون بررسی نصب نکنید تا ثبات و اطمینان مدار حفظ شود.

0

* قطعات الکتریکی موتور از طریق مدار سیگنال توسط  ECUکنترل می شوند .در صورت اتصال کوتاه  ،ولتاژ بیش از حــد
باال  ،اتصال کاذب و غیره ،ثبات کامیون و سیگنال کنترل الکترونیکی موتور تحت تـأثیر قــرار خواهد گرفت بنابراین  ،اتصال
هر قطعه الکتریکی غیر مجاز به کامیون یا مدار موتور ممنوع است.عالوه بر این  ،سیم کشی نادرست ممکن است باعث ایجاد
اتصال کوتاه  ،آتش سوزی و تداخل سیگنال  ،تهدیدی برای ایمنی کامیون است.
0

* سیم ها باید محکم و به دور از منبع گرما و لبه تیز باشد  .مرتباً  ،شرایط سفت بودن اتصال سیم کشی و یا مشکالتی از قبیل
پوشش روی سیم نرم و داغ بودن سیم ها را بررسی کنید.
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
 -4استفاده صحیح از ترمز موتور و خفه کن اگزوز

* برای مدل های دارای خفه کن اگزوز  ،در حالی که سـرعت
کامیون را با خفه کن اگزوز کم می کنــید  ،سرعــت
مـوتور را کنــترل کنید تا از ســرعت بیش از حد مـوتور
جلوگیری شود .بخصوص ،در زمان رانندگی با بارسنگین در
ســراشیبی تند  ،سرعت بیش از حد موتور تبدیل می شود و
در نتیـــجه باعــث ایجاد عیوب جــــدی مانند قفل کردن
سوپاپ  ،خوردگی پیستون می شــود  .در این حــالت ،
الزم است از سیستم اینتاردر گیربکس کمــک بگیرید .

0

* برای مدل های دارای ترمز موتور  ،ضمن استفاده از ترمز موتور
 ،دنده را مطابق با شیب تنظیم کنید تا موتور با حداکثر سرعـت
کار کند  ،به منظور افزایش راندمان ترمز موتور دنده را مطابق با
شیب جاده تنظیم کنید .
0

استفاده از خفه کن اگــزوز برای تــرمز طـــوالنی مــدت
* توصیه نمی شود .زیرا این ممکن است منجر به فشار بیــش
از حد اگزوز به توربوشارژر شود و باعث بــیرون زدن روغـن
توربوشارژر و دیگر نقــص ها شــود .برای جـلوگیری از بروز
چنین مشکالتی  ،الزم است ســرعت کامیــون را با تــرمز،
کم کنید و هنگام استفاده از خفه کن اگزوز ،بـــرای ترمـز
میزان بار را کنترل کنید .
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد

 -5انتخاب صحیح فیلترهای هوا ،فیلترهای سوخت و فیلترهای روغن
* برای موتورهای سری ، 6kهوای مجاز فیلتر هوانباید کمتر از  2300متر مکعب در ساعت باشد .برای وسایل نــقلیه حمــل
و نقل جاده ای عمومی  ،فیلتر هوای دو مرحله ای (فیلتر اصلی  +فیلتر ایمنی) به تصویب رسیده است؛ برای وسـایل نقـــلیه
مهندسی (برای مناطق معدنی ،زغال سنگ و غیره)  ،فیلتر هوای سه مرحله ای (پیش فیلتر +فیلـــتر هوای کویری  +فیــلتر
اصلی) تصویب شده است .از فیلتر تعیین شده توسط شرکت شایان دیزل استفاده شود .استفاده از فیلــترهای متفرقه ممنوع
است
فیلتر سوخت:
* جریان مجاز از فیلتر  8,3 L/minو فیلتر مرغوب  7 L/minاست .از فیلتر سوخت مخصوص با کیفیت استفاده کنــید
00
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد

 -6به طور مرتب آب فیلتر آبگیر سوخت را تخلیه کنید

* به طور مرتب آب ذخیره شده در انتهای مخزن سوخت و کاسه فیلتر آبگیر موتور را تخلیــه کنید .به منظــور جلوگیری از ورود آب
به سیستم سوخت که ممکن است باعث زنگ زدگی  ،خوردگی انژکتور  ،پمپ سوخت و حفظ عملکرد موتور شود  .برای تخلیه آب
 ،لطفاً به دستورالعمل های ذکر شده در فصل نگهداری مراجعه کنید.
0

* اگر آب از مخزن آبگیر سرریز شود ،نشانگر  MILروشن می شود برای یادآوری به راننده برای تخلیه مخزن آب گیر  .پس از تخلیه
آب  ،نشانگر  MILخاموش می شود.
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
 -7از ورود هوا به سیستم سوخت جلوگیری کنید

دلیل ورود هوا
* خالی شدن تانک سوخت در این حالت  ،سوخت را به
موقع اضافه کنید .
0

* هرگونه اتصال مدار سوخت کم فشار  ،به طــور عمــده
ازجمله اتصال فیلتر و اتصال لولـــه سوخت  ،محکـــم
بسته نشده است .از این رو الزم است لوله های مختلـف
سوخت که شل و نشــتی دارد را بررسی کنید.
0

علل خطا
* موتور به طور خودکار متوقف می شـود و به سختی می تـوان
موتور را راه اندازی کرد  ،مخصوصاً بعد از پارک کردن بـــرای
مدت زمانی طوالنی.
* بعــــد از پمــپاژ گازوئیل به طـور نرمال موتور استارت
میخورد
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
هواگیری سیستم سوخت

توجه داشته باشید :

64

0

* درآوردن اتصاالت سیستم سوخت فشار قوی در هنگام استارت کامیون
ممنوع است  ،تا از صدمات ناشی از سوخت فشار باال جلوگیری شود.

0

* از پاشیدن سوخت بروی مانیفولد اگزوز یا سیم کشی در هنگام نشت
جلوگیری کنید .در صورت نشتی ،سوخت را با پارچه خشک ،پاک کنید.
0

* درپوش برروی فیلتر سوخت را باز کرده و مرتباً پمپ دســتی
را روی فیلتر فشار دهید  ،زمانی که فیلتر پر از سوخت شود
و از درپوش سرازیر شود  ،تا دیگر حباب هوا نداشته باشد.
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
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 -8استفاده درجه بندی مختلف روغن و سوخت مطابق با فصل
از آنجا که ویسکوزیته روغن موتور و وضعیت تغییرسوخت همراه با تغییر در دمای فصل است ،قبل از تغییر فصل درجه ســـوخت و روغــن
موتور را تغییر دهید  ،به منظور اطمینان از عملکرد معمولی سیستم سوخت و سیستم روغن.
0

روغن موتور  15W/40 CI4روغن مناسب با شرایط اقلیمی کشور انتخاب و مورد تایید می باشد .

0

توجه  :عالوه بر درجه  ،روغن حتماً می بایست از نمایندگیهای مجاز شایان دیزل خریداری و در این مراکز تعویض گردد  .عالوه بر درجــه
روغن  ،تولید کننده آن نیز می بایست مورد تایید شایان دیزل باشد .
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد

 -9رادیاتــور را مرتــب ًا تــمیز کرده و
ضــدیــخمتناسب را انــتخابکنـید

* از آنجا که وسیله نقلیه در محیط پیچیده کار می کند  ،رادیاتور ممکن است به طور مکرر مسدود شود و مسدود شدن رادیاتور بــاعث
اختالل در خنک کردن موتور می گردد .در این حالت  ،مایع خنک کننده ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی هنگام راننــدگی
در سرباالیی جوش می آید  .بنابراین  ،الزم است به طور منظم رادیاتور را مطابق با محیط کار تمیز کنید .
میزان عایق حرارتی مناسب برای رادیاتور مورد استفاده در منطقه با درجه حرارت پایین در زمستان ، ،به طور صحیح بادگیر رادیاتور را
بپوشانید تا دمای موتور در محدوده دمای معقول ( 90درجه سانتیگراد  70 -درجه سانتیگراد) نگه داشته شود.
از مایع خنک کننده ناشناخته استفاده نکنید.
0

0

0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
 - 10تعمیر و نگهداری باتری

* مرتباً اکسید(شوره) را از سر کابل باتری جدا کنید  ،زیرا ممکن است عمـــلکرد قطعات الکتریکی را تحت تأثیر قرار دهد.

0

* به طور منظم آب مقطر را به باتری اضافه کنید  ،تا از باتری ظرفیت ذخیره انرژی کافی برخوردار باشد که ممکن است عملکرد قطعات
الکتریکی را تحت تأثیر قرار دهد.
0

از آنجا که دمای باتری در فصل سرما بسیار پایین است (مانند زمستان)  ،ظرفیت باتری به شدت کاهش می یابد که این امر روی
* استارت خودرو تأثیر می گذارد .در این حالت  ،اقدامات عایق بندی حرارتی مناسب باید انجام شود.
0
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روش های بهبود ایمنی و امنیت عملکرد
 - 11در صورت عملکرد غیر عادی کامیون ،آن را متوقف و بررسی کنید
* در صورت یافتن هرگونه صدای غیرعادی یا ناهنجاری های دیگر در موتور هنگام استارت  ،بالفاصله وسیله نقلیه را برای عیب یابـــی
متوقف کنید تا از بروز مشکالت جدی جلوگیری شود.
0

* به پارامترهای موتور مانند فشار روغن موتور و دمای خنک کننده توجه کنید و اگر فشار روغن موتور خیلی کم است یا دمای خنــک
،کننده بیش از حد است  ،خودرو را برای بررسی متوقف کنید  .هرگز با کامیونی که موتور آن معیوب است رانندگی نکنید .
0
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فصــــل هفتم

بررسی و نگهداری روزانه
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 -2بررسی سطح ضد یخ

-1بررسی نشتی روغن ،سوخت و ضدیخ

* قبل از استارت موتور  ،نشتی روغن ،سوخت و ضدیخ را
بررسی کنید .لوله های ورودی و برگشت روغن توربوشارژر،
فیلتر روغن  ،لوله فشار قوی دور آرام سیستم سوخت  ،پمپ
خنک کننده و لوله های ورودی و خروجی آب را بررسی کنید.
0

* در صورت یافتن هرگونه نشتی یا خطر احتمالی  ،لطفاً
علت را به موقع شناسایی کرده و رفع عیب شود .
0

برای بررسی سطح ضد یخ  ،سوئیچ استارت را روی
موقعیت  ONقرار دهید و بررسی کنید آیا چراغ
نشانگر هشدار سطح ضد یخ روشن شده است یا خیر
اگر چنین است  ،مقدار مناسب ضد یخ را اضافه کنید.
* بررسی کنید که آیا سطح مایع مخزن انبساط بین
عالمت حداقل minوحداکثر  maxاست .در صورت
عدم کافی بودن مقدار ضدیخ آن را اضافه کنید.
* همیشه موتور را قبل از افزودن ضد یخ خاموش کنید .ضد
یخ را خیلی سریع اضافه نکنید  ،تا هوا وارد سیستم نشود.
0

0

0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
توجه
* از آنجا که مخزن انبساط حــاوی بخار با دمای باال و
فـشار زیاد می باشد هنگامی که موتور روشن است و یا
زمان زیادی از خاموش کردن مــوتور نگذشته خـطرناک
است  ،بـاید بررسی موتور در حالت سرد انجام شود تا از
پــاشیدن مایع خنک کننده با دمای باال جلوگیری شود.
0

* قبل از خاموش کردن موتور  ،مایع خنک کننده را تخلیه
نکنید زیـــرا مایع خنک کننده دارای عملکردضد خورندگی
و ضد زنگ زدگی است

 -3انتخاب مایع خنک کننده

* هنگامی که دمای محیط باالتر از  37درجه سانتیگراد باشد از
مخلوط حاوی  50درصد ضد یخ مبتنی بر گلیکول استفاده کنید.
0

پایین تر
* توصیه می شود وقتی دمای محیط
از  - 37درجه سانتیگراد است  ،از مخلوط حاوی
 32درصد آب و  68درصد ضد یخ استفاده کنید.
0

*

توصیه می شود از مایع خنک کننده مورد تایید شرکت
شایان دیزل استفاده کنید تا از خوردگی مجراهای آب
موتـور  ،واشر آب پمپ خنک کننده و سایر اجزای آن
جلوگیری کنید.
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 -5بررسی مقدار سوخت

 -4تخلیه مایع خنک کننده

* مایع خنک کننده را از قسمت زیر مخزن خارج کنید و
در داخل یک ظرف تمیز برای استفاده های بعدی بریزید.
0

* ضد یخ سمی است و باید از دسترس کودکان و
حیوانات دور نگه داشته شود .لطفاً مایع خنک کننده
هایی را که دیگر استفاده نمی شود  ،دور بریزید .

0

* بررسی کنید که مقدار سوخت باقیمانده از طریق گیج سوخت
کافی است (  Fنشان دهنده پر و  Eنشان دهنده خالی است).
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه

 -6اضافه کردن سوخت و باز شدن مخزن سوخت

*

توجه
قبل از خاموش شدن موتور  ،سوخت را به مخزن سوخت اضافه نکنید.

0

* کلید را درون درب مخزن سوخت قرار دهید و آن
را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید0
* درب مخزن سوخت را جدا کرده و سوخت را اضافه کنید0
* موتور باید قبل از سوخت گیری خاموش شود  ،سیــــگار
کشیدن  ،تولید آتش و سایر رفتـــــارهای خطرناک هنگام
سوختگیری ممنوع است.
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 -7بررسی سطح روغن موتور

سطح ناکافی سطح صحیح

محل قرار گرفتن گیج اندازه گیری سطح روغن
* قبل از بررسی سطح روغن موتور ،وسیله نقلیه را در جاده مسطح پارک کنید تا از صحت اندازه گیری اطمینان حاصل شود
* کامیون را خاموش کنید و قبل از بررسی سطح روغن موتور حداقل  10دقیقه صبر کنید
* گیج اندازه گیری سطح روغن را بیرون بیاورید  ،آن را با پارچه تمیز پاک کنید و برای بررسی سطح روغن گیـج اندازه
گــیری را داخـل مخزن کرده  ،آن را بیرون بیاورید و سپس سطح روغن را مشاهده کنید  ،که بین عالمت حداکثر و
حداقل عالمت روغن موتور باشـد .در صورت کافی نبودن روغن را اضافه کنید و اگر بیش از حد است آن را تخلیه نمایید .
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 -8روش تعویض روغن موتور

* روغن موتور را مطابق با مشخصات فنی اضافه کنید .
* کامیون را روشن کرده  ،فیلتر روغن و در پوش تخلیه راهمزمان
با کار کرد موتور بررسی کنید که نشتی نداشته باشد .موتور
را خاموش کنید  ،حداقل  10دقیقه صبر کنید و بررسی
کنید که سطح روغن موتور نرمال است یا خیر  .در غیر این
صورت روغن موتور اضافه کنید تا به سطح استاندارد برسد.
0

* موتور را خاموش کنید  ،وسیله نقلیه را در جاده مسطح پارک
کنید و سپس درب مخزن روغن موتور را باز کنید  .پیچ تخلیه را
باز کنید تا روغن موتور به طور آرام (حدود  8دقیقه ) در تشت
روغن تخلیه شود  .درپوش تخلیه را تمیز کرده و مجددا ً آن را
ببندید  .فیلتر روغن را دربیاورید و سطح نشست فیلتر روغن را
تمیز کنید .فیلتر جدید را نصب کرده و سپس آن را محکم کنید.
0

هشدار ها

* قبل از خاموش شدن کامل کامــیون روغن موتور را تخـــلیه
نکنید  ،به منــظور جلوگیری از سوختگی بر اثر پاشش روغن
موتوربا دمای باال .
* محل افزودن روغن موتور بروی درپوش موتور قرار دارد .
0

0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 -9بررسی و افزودن روغن فرمان( هیدرولیک)

0

* هرگز در هنگام کار موتور روغن فرمان را اضافه نکنید.

0

* با روشن بودن موتور  ،فرمان را به چپ و راست
بچرخانید تا حباب هوا در روغن ازبین برود.
0

* همیشه قبل از بررسی سطح روغن ،موتور را خاموش کنید.

0

*
*
*

فیلتر درون مخزن را در اورده و آن را تعویض کنید.
روغن جدید هیدرولیک را به مخزن اضافه کنید .
موتور را درجا روشن نگه دارید و فرمان را به سمت چپ و
راست تا آخرین محدوده آن  5-6بار بچرخانید تا سطح روغن
در مخزن دیگر ریزش نکند و هیچ حباب هوایی ایجاد نشود.
روغن فرمان را تا حد عالمت مخزن اضافه نمایید.
درب مخزن روغن فرمان را محکم کنید و روغن
فرمان ریخته شده بر روی مخزن را پاک کنید .
0

0

0

*

0

* از مخلوط دو یا چند روغن فرمان استفاده نکنید ،زیرا
ممکن است این کار بر عملکرد عادی دنده فرمان
تأثیر بگذارد و حتی به قسمت هایی آسیب برساند.
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 ) 2مرحله دوم نگهداری و تعمیر

 -10مرحله اول نگهداری و تعمیر

 )1درآوردن و نصب مجدد فیلتر هوا

* اگر محافظ فیلتر هوا عاری از آسیب و عیب باشد می توانید
با فشار باد  0.15 - 0.4 kpaداخل و خارج فیلتر هوا را
تمیز کنید

* قفل درپوش انتهای فیلتر هوا را باال بکشید و سپس در پوش را
بیرون بکشید.
0

* با دست فیلتر هوا را بچرخانید و به سمت بیرون بکشید و برای
نصب فیلتر هوا برعکس روش بیــرون آوردن ،فیلتر نصب شود.

0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
* پس از آنکه ده بار محافظ فیلتر هوا با فشار باد تــمیز شــده
 ،در صورت عدم رسیدن دوره تعویــض باید فیــلتر هوا
جایگزین شود.
0

 )3بررسی و نگهداری باتری
* قبل از بررسی ،سوئیچ اصلی باتری (قطع کن) را خاموش
کنید.
* وضعیت محکم بودن اتصاالت و اکسیداسیون کابل های باتری را
بررسی کنید ،به موقع اکسیدها را از پایانه ها جدا کرده و کابل ها
را محکم کنید.
* سطح الکترولیت را بررســی کنید که در شرایط عــادی بـین
حداکثر عــالمت و حداقل عالمـــت و حدود 15تا 20مــیلی
مــتر باالتر از صفحه الکترود باشد .اگر سطح پایین باشد  ،آب
مـقطر را اضافه کنید و سپس باتری را بیش از نیم ساعت شارژ
کنید تا آب مقطر اضافه شده با الکترولیت اصلی مخلوط شود.
0

 .توجه

.
* هنگام نصب فیلترهوا وضعیت حــلقه پیچ و مــهره را بررسـی
کنید .از حلقه پیچ و مهره آسیب دیده یا تغییر شکل داده شده
استفاده نکنید.
0

* هرگز فیلتر هوا را با گازوئیل یا آب تمیز نکنید.

0

* هرگز فیلتر هوا را حــین روشن بودن موتور خارج نکــنید  ،به
منظور جلوگیری از مکیدن اجسام خارجی به منیفولد و آسیب
رساندن به توربوشارژر و موتور.
0

* لطفاً از فیلتر هوا که فقط توسط تولید کننده تعیین شده
است استفاده کنید.
0

0

0
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نکات ایمنی

* برای قطع کابل های باتری ابتدا کابل منفی و سپس کابل مثبت را جدا کنید .پس از اتصال کابل های باتری  ،ابتدا کابل مثبـــت و
سپس کابل منفی را وصل کنید.
0

* برای جلوگیری از وقوع افت شدید ظرفیت باتری ناشی از دمای بیش از حد پایین  ،از عایق حرارتی مناسب روی باتری استفاده کنید
،که برروی استارت کامیون تأثیر می گذارد.
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
 - 5بررسی تسمه

 -4فیلتر آبگیر سوخت

)درپوش تخلیه جداکننده سوخت و آب(
تخلیه آب به شرح زیر می باشد:

0

* کامیون را خاموش کرده  ،پیچ درپوش تخلیه را باز کنید تا آب
انباشته شده خارج شود و بعد از بیرون آمدن سوخت تمیز ،
درپوش تخلیه را محکم کنید.
0

* پس از خاموش کردن خودرو تسمه را می توان بررسی کرد .
وسط تسمه را با شست خود فشار دهید ،که فشار وارد شده به
تسمه  10 - 15میلی متر باشد .اگر تسمه بیش از حد سفت
شده باشد باید آنرا تنظیم کنید .
* در صورتی که تسمه کهنه یا ترک خورده باشد می بایست آن
را به موقع تعویض کنید .
* حتی در صورتیکه ظاهر تسمه سالــــم باشد نیز  ،در زمــان
سررسید مطابق برنامه سرویس ها  ،تسمه می بایست تعویض
گردد.
0

0

* دوره تخلیه آب به میزان آب موجود در سوخت ( کیفیــت
سوخت ) بستگی دارد.
0

0
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 -6تعمیر و نگهداری قطعات برقی

* اجزای الکتریکی موتور دیزلی کنترل شده به طور عمده شــامل
کنترلر  ،سنسور  ،محرک و سیم مهار  ،همه آنها باید خشک و
در هر حال بدون رطوبت  ،روغن و گرد و غبار نگهداری شوند .
0

الف) تعمیر و نگهداری ای سی یو ( ) ECU

0

*  ECUمغز کل سیستم کنترل الکـترونیکی اسـت و از ســخت
افزار و نرم افزار تشکیل شده است .
این قطعه بدلیل داشتن حساسیت ،می بایست از قرار گرفتــن
در موقعیت مناسب برخوردار باشد ،که از آسیب رسیدن به سیم
و شل شدن اتصاالت در حین تعمیر و نگهداری جلوگیری شود
0

0

0

* سطح  ECUرا خشک و بدون لکه های روغنی و رطوبت نگه
دارید موتور را خاموش کرده و  ECUرا با یک دستمال نخی
خشک و تمیز  ،پاک کنید.
0

ب) بررسی سیم کشی و سنسور
* مرتبا بررسی کنید که تمامی کانکتور سنسورها به درستی
 ،وصل شده اند یا خیر در صورت شل شدن یا شکسـتگی
کانکتورها را به موقع محکم یا تعویض نمایید.
0

* پوسیــدگی و سایش سیم ها را بررسی کنید ،در صــورت
خرابــی آن را تعمیر و تــنظیم نمایید.اگر سیم کــشی به
شدت آسیــب دیده باشد  ،برای تعویض به ارائه دهنــده
خدمات مجاز شرکت شایان دیزل مراجعه نمایید.
0
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موارد تعمیر و نگهدای روزانه
ج ) هشدارها

 -7تعمیر و نگهداری سطح اول بعد از تعمیرات اساسی موتور

* اقدامات مناسب در برابر آب و رطوبت انجام دهید.هرگز موتـــور
را با فشار آب باال کارواش نشویید به خـصوص مدارهای برقــی
در غیر این صورت ،ممکن است باعـــث صدمات و نواقص شود .
برای از بین بردن لکه های روغن و گرد و غبار روی قطعات برقی
می توانید از پارچه نرم نخی استفاده کنید.
0

* از آنجا که در سوکت های الکتریکی ،سنسورها و سایر قطعات
الکتریکی از یک ساختار قفل شونده استفاده می گردد ،نباید این
قسمت ها را با فشار و به سختی وصل یا جدا کنید  .اطمینان
حاصل نمایید که در حین تعویض قفل کانکتور ها بدرستی جا
خورده باشد.
0

* اولین سرویس دوره ای تعمیر و نگهداری پس از تعمیرات
اساسی موتور توسط ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت شایان
دیزل مطابق با اولین نیازهای تعمیر موتور انجام می شود.
0

شایان دیزل صنعت پارس

فصــــل هشتم

عیــب یابـــی
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عیب یابی
خواندن کد عیب یاب

پاکسازی دستگاه دیاگ دستی

* این کار را می توان با تنظیم سوئیچ احتراق در موقعیت  ONو
موتور در حالت درجا یا حالت کار انجام داد.

* سوئیچ احتراق را خاموش کنید تا موتور خاموش شود و حداقل
برای  20ثانیه صبر کنید.

* برای خواندن کد فلش  ،سوئیچ درخواسـت تشخیص را فشـار
دهید.

* سوئیچ درخواست تشخیص را روشن کنید و سوئیچ استارت را
در موقعیت  ONقرار دهید.

* هر بار فقط یک کد فالش قابل خواندن است  ،کد فلش هر دو
عیب فعال و غیرفعال را نشان می دهد.

* سوئیچ درخواست تشخیص را  5تا  8ثانیه فشار داده و نگه دارید
(این بسیار مهم است) .سوئیچ درخواست را خاموش کنید.

0

0

0

0

0

0

* یک بار دیگر سوئیچ درخواست تشخیص را روشن کنید .در این
حالت  ،دیاگ پاک می شود.
0

* پاکسازی دیاگ توسط ابزار اسکن  :ابزار اسکن را متصل کرده و
از آن برای خواندن و پاک کردن خطاهای مربوط استفاده کنید.

0
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115

عیب یابی
قوانین رمزگذاری DTS
رعایت استانداردهای  ، SAEبه عنوان مثال  P0112 ،نشان دهنده ،ایراد سیگنال سنسور دما است

توجه
به  DTSهای  ECUاشاره شده در این فصل برای جدول
مقایسه کنید.
0
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کد خطا در DTS
شماره

کد خطا DTS/

شـــرح

کد فلش

1

P0647/P0646/P0645/P0645

11

ایراد مدار درایو کمپرسور A/C
) اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /زمین  /مدار باز  /دما بیش از حد(

2

P2519

12

ایراد سوئیچ کمپرسور A/C

3

P2299

13

ایراد پدال های گاز و ترمز

4

P06013

14

ارتباط نادرست کنترلر انالوگ  /دیجیتال

5

P0113/P0112

15

ایراد در محدوده دمای سنسور ورودی

11

P1020/P1021

25

ایراد در محدوده ولتاژ سیگنال ورود سوئیچ  ONپیش گرم کن
) باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز(

12

A/D

12

P1022/P1023

26

ایراد در محدوده ولتاژ سیگنال ورود سوئیچ  OFFپیش گرم کن
) باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز(

13

P0540

31

فعال ساز پیش گرمکن ( تداخل دائمی )

32

ایراد در  # 1محدوده سیگنال خفه کن
) باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز(

14

P0123/P0122/P2135

0
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شماره
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کد خطا در DTS
کد خطا DTS/

شــرح

کد فلش

12

15

P0223/P0222/P2135

33

ایراد در  2#سیگنال خفه کن (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از محدوده پایین /همبستگی)

0

ایراد در سیگنال سنسور فشار محیط (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز ) ایراد در

16

P2229/P2228/P0000/P2227

34

17

P0542/P0541

35

ایراد در محور عملگر گرمایش ورودی (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت)

18

P0649

36

ایراد در مدار چراغ نشانگر حداکثر سرعت خودرو (عدم اتصال  /اتصال کوتاه)

41

ایراد در محدوده ولتاژ سیگنال باتری(باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز)

کنترل مجموعه  /شارژ فشار هوا غیر عادی)

0

19

P0563/P0562

0

0

0

ایراد در سیگنال سنسور شارژ فشار هوا (ایراد در کنترل مجموعه/غیر معقول  /باالتر از حد مجاز /

24

P0235/P0236/P0237/P0238

46

25

P0571/P0504

51

ایراد در سیگنال پدال ترمز (غیر معقول  /ایراد)

26

P022A/P022B/P022C

2

ایراد در مدار سوپاپ برگردانده اینتر کولر (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال)

27

P0116

53

عملکرد غیر معقول سیگنال دمای خنک کننده

28

P0116

54

سیگنال غیر معقول در تست کامل دمای خنک کننده

پایین تر از حد مجاز)

0

0

0

118

99

شایان دیزل صنعت پارس

کد خطا در
شماره

کد خطا DTS/

DTS
شــرح

کد فلش

12

29

P2556/P2557/P2558/P2559

55

37

P181F

111

38

P0704

112

39

P0856

113

40

P0079/P0080/P1633/P1634

114

41

P1635/P16343/P1637/P1638

115

42

P0115/P0116/P0117/P0118

116

43

P0217

121

44

P0071/P0072/P0073

122

ایراد در سیگنال سنسور محدوده سطح ضد یخ (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز  /عدم
اتصال  /غیر معقول)

0

ایراد در گزارش تست فشار
ایراد در سیگنال سوئیچ کالچ
ایراد در گشتاور خروجی سیستم کنترل کشش باالتر از حد مجاز
ایراد در مدار محور دریچه فشار (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال)

0

ایراد در مدار المپ نشانگر استارت در حالت موتور سرد (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم
اتصال)
ایراد در محدوده سیگنال سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده ( ایراد در کنترل مجموعه  /غیر
معقول  /باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز )
0

0

ایراد در دمای باالی خنک کننده
ایراد در سیگنال سنسور دمای محیط ( ایراد در کنترل مجموعه /باالتر از حد مجاز  /پایین تر از
حد مجاز )
0

51

P0008

141

ایراد در سیگنال سنسور پایه بادامک تنها در عملکرد

52

P0340/P0341

142

ایراد در سیگنال بادامک( عدم سیگنال  /خطای سیگنال)

0

100
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کد خطا در
شماره

کد خطا DTS/

DTS

کد فلش

شرح

12

53

P0335/P0336

143

ایراد در سیگنال سرعت میل لنگ (عدم سیگنال /خطای سیگنال)

54

P0016

144

پایه بادامک  /سیگنال سرعت میل لنگ از همگام سازی خارج است

55

P0219

56

P0478

57

P0477

58

P0476

66

P2267

67
69
70
73
74
75

P2266
P2269
P1007
UC158
P0000
UC113

145
146
151
152
164
165
211
212
215
216
221

0

مصرف زیاد سوخت موتور
اتصال کوتاه مدار خفه کن اگزوز به منبع تغذیه
عدم اتصال مدار خفه کن اگزوز
اتصال کوتاه مدار خفه کن اگزوز به ارت
سیگنال نشانگر تفکیک روغن و آب باالتر از حد مجاز
سیگنال نشانگر تفکیک روغن و آب پایین تر از حد مجاز
سیگنال چراغ نشانگر آب در سوخت
ایراد بین تبدیل گشتاور و مقدار روغن
ایراد در سیگنال پنل ابزار (جلو داشبورد)

0

ایراد در سیگنال کنترل الکترونیکی ترمز برروی کنترل مجموعه
ایراد در سیگنال کنترل مجموعه مدار برگشت گاز اگزوز
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120
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کد خطا در
شماره

کد خطا DTS/

DTS
شرح

کد فلش

76

UD103

222

ایراد در سیگنال ریتاردر

77

UC103

78

UD101

223

سیگنال اشتباه در گیربکس اتوماتیک

224

سیگنال اشتباه در مسافت پیموده شده

79
80

12

UC156
UC104

82

UC157

83

UD103

84
85
86
87
88
89

UD114
UD104/UD105
UD106/UD107
UD108/UD109
UD10A/UD10B
UD10C/UD10D

90

UD10E/UD1OF

91

UD13A/UD138B

225

سیگنال اشتباه در سنسور شرایط محیطی

226

سیگنال اشتباه در کروز کنترل

232

سیگنال اشتباه در تاخوگراف

233

سیگنال اشتباه در نسبت دنده گیربکس

234
235
236

سیگنال اشتباه در تعین زمان و تاریخ
سیگنال اشتباه درکنترل سیستم ترمز  -سرعت مجاز (فعال  /غیرفعال)

0

سیگنال اشتباه در کنترل سیستم ترمز  -سیگنال محدودیت گشتاور (فعال  /غیرفعال)

0

241

سیگنال اشتباه در کنترل سیستم ترمز  -سیگنال محدودیت گشتاور (فعال  /غیرفعال)

242

سیگنال اشتباه در کنترل ریتاردر  -سیگنال محدودیت گشتاور (فعال  /غیرفعال)

243
244
245

0

سیگنال اشتباه در خروجی نیرو (فعال  /غیرفعال)

0

سیگنال اشتباه درکنترل گیربکس  -محدودیت سرعت (فعال  /غیرفعال)

0

سیگنال اشتباه درکنترل گیربکس  -محدودیت گشتاور (فعال  /غیرفعال)

0

0
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کد خطا در
شماره

DTS
شرح

کد خطا DTS/

کد فلش

92

UD110/UD111

246

سیگنال اشتباه در کنترل بدنه  -محدودیت سرعت (فعال  /غیرفعال)

93

UD112/UD113

94

UD115 252

251

سیگنال اشتباه در کنترل بدنه  -محدودیت گشتاور (فعال  /غیرفعال)

252

سیگنال اشتباه در سرعت چرخ (فعال  /غیرفعال)

253

سیگنال اشتباه دوره ای  -ارسال (فعال  /غیرفعال)

254

ایراد در سیگنال سنسور دمای سوخت (پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز)

256

ایراد در مدار چراغ نشانگر رزرو ( 1اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /مدار باز)

95
96

12

UC001
P0182/P0183

97

P1623/P1624/P1625/P1626

98

P1627/P1628/P1629/P162A

99

P162B/P1628/P162D/P162E

100

P160C

101

P060A

102
103
104

P062F

P0607
P150B/P150C

261
262
263
264
265
266
315

0

0

0

0

0

ایراد در مدار چراغ نشانگر رزرو ( 2اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /زمین  /مدار باز)

0

ایراد در مدار چراغ نشانگر رزرو ( 3اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /زمین  /مدار باز)

0

ایراد درگزارش تست ولتاژ باال
تداخل در ماژول ارتباطی
اختالل در قابلیت پاک کردن حافظه الکتریکی
عملکرد بازیابی کنترلر سخت افزار  ،قفل شده است
ایراد در سیگنال سنسور رطوبت محیط ( پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز )

0

0

121

122

103

شایان دیزل صنعت پارس

شماره

کد خطا در
کد خطا DTS/

کد فلش

105

P0097/P0098/P0099

106

P1300/P1301/P1302

316

107

P1203/P1204

108

P1209

109

12

P120B/P120C

110

UC157

111

P1211

112
113
114
115
116
117

P062B
P0261/P0262
P0201
P0264/P0265
P0202
P0267/P0268

118

P0203

119

P0270/P0271

120

P0204

321
322
323
324
325
326

DTS
شرح

ایراد در سیگنال سنسور دمای محیط( پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز)

0

محدود شدن عملکرد تزریق سوخت
ایراد در مدار سوخت انژکتور موتور  -اتصال کوتاه گروه  (1عدم اتصال ارت)

0

ایراد در مدار سوخت انژکتور موتور  -عدم اتصال درگروه 1
ایراد در مدار سوخت انژکتور موتور  -اتصال کوتاه گروه ( 2عدم اتصال به ارت)

0

ایراد در مدار سوخت انژکتور موتور  -عدم اتصال در گروه 2
ایراد در انژکتور سوخت موتور  -خطای چیپ A

331

ایراد در انژکتور سوخت موتور -خطای چیپ B

332

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 1اتصال کوتاه(اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال )

333

ایراد در در مدار سوخت انژکتور  - 1عدم اتصال

334

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 2اتصال کوتاه (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال )

335
336

0

0

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 2عدم اتصال
ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 3اتصال کوتاه(اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال )

341

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 3عدم اتصال

342

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 4اتصال کوتاه(اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال )

343

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 4عدم اتصال

0

0

104
شماره
121
122
123
124

شایان دیزل صنعت پارس

کد خطا در
کد خطا DTS/
P0273/P0274
12

P0205
P0276/P0277
P0206

125

P1225

126

P025C/P025D

127
128
129
130
131
132

P0251/P0252
P0254
P0253
P0564
P0650
P160E

133

P160F

134

P060C

135

P0686/P0687

136

P154A/P154B/P154C

DTS
شرح

کد فلش

344
345
346
351
352
353
354
355
356
361
362
363
364
365

ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 5اتصال کوتاه (اتصال کوتاه به منبع تغذیه )

0

ایراد در مدار سوخت انژکتور  5-عدم اتصال
ایراد در مدار سوخت انژکتور  - 6اتصال کوتاه(اتصال کوتاه به منبع تغذیه )

0

ایراد در مدار سوخت انژکتور  6-عدم اتصال
ایراد در سیستم سوخت چند سیلندر
ایراد در سیگنال سوپاپ اندازه گیری سوخت (پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز)

0

ایراد در اندازه گیری عدم اتصال خروجی سوپاپ سوخت (عدم اتصال  /اتصال کوتاه )

0

ایراد در اندازه گیری اتصال کوتاه خروجی سوپاپ سوخت به منبع تغذیه
ایراد در اندازه گیری اتصال کوتاه خروجی سوپاپ سوخت به ارت
سیگنال غیر معقول کلید کروز کنترل
ایراد در عملکرد چراغ نشانگر
ایراد مدار رله اصلی  -اتصال کوتاه به منبع تغذیه
ایراد در مدار رله اصلی  -اتصال کوتاه به ارت
ایراد در خاموش شدن ناشی از خطای سخت افزار -محافظ یا کنترلر

366

ایراد در مدار رله اصلی (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت)

411

ایراد در سوئیچ چند کاره (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /سیگنال غیرمعقول)

0

0

123

124

105

شایان دیزل صنعت پارس

کد خطا در DTS
شماره
137
138
139
140
141

142
143

144
145
146
147
148
149

کد خطا DTS/

کد فلش

UCO29

412

12

UCO38
UC047

P250A / P250B / P250C /
P250D
P250A / P250B / P250C
/P250D
P0254

P0195 / P0197 / P0198 /
P100D
P0196
P2263
P2263
P1010 / P100E / P100F
P0192 / P0193
P0191

413
414
415
421

422
423

424
432
433
434
414
442

شــرح
 ) CANABUSOFFمسیر  Aکنترلر مجموعه قطع است(
 ) CANABUSOFFمسیر  Bکنترلر مجموعه قطع است(
 ) CANABUSOFFمسیر  Cکنترلر مجموعه قطع است(
ایراد در محدوده سیگنال سطح میزان روغن موتور
)خطای سیگنال مجموعه  /سیگنال غیر منطقی /پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز(
ایراد در محدوده سیگنال فشار روغن موتور
)خطای سیگنال مجموعه  /سیگنال غیر منطقی /پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز(
سیگنال فشار بسیار کم روغن موتور

ایراد در محدوده سیگنال سنسور دمای روغن موتور
)خطای سیگنال مجموعه  /سیگنال غیر منطقی /پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز(

سیگنال دمای روغن موتور غیر منطقی

کنترل فشار شارژ هوا باالتر از حد مجاز
کنترل فشار شارژ هوا پایین تر از حد مجاز
ایراد در شیر فشار ریل موتور(عدم باز شدن  /به طور معمول باز  /پشت سر هم باز شدن)
ایراد در محدوده سیگنال سنسور فشار ریل ( پایین تر حد مجاز  /باالتر از حد مجاز)
خطا در سنسور حرکت فشار ریل

0

0

106

شایان دیزل صنعت پارس

کد خطا در

شماره

کد خطا DTS/

150

P1011

151

P1012

152
153
154

12

P1018
P1019
P1013

155

P0087

156

P0088

157
158
159
160
161

P101A
P1014
P1615
P1621
P1616/ P91617/P1618

162

P0642/P0643

163

P0636/P0637

164

P0652/P0653

165

P0698/P0699

DTS
شرح

کد فلش

443

خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -انحراف بسیار باالی فشار ریل

444

خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -انحراف بسیار باالی فشار ریل

445
451
452
453
454
455
511
512
513
514
515
521
522
523

خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -نشتی در ریل
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -تزریق سوخت بیش از حد
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -انحراف بسیار کم فشار ریل
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -فشار ریل زیر حد مجاز
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -فشار ریل باالتر از حد مجاز
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -افت فشار بیش از حد مجاز
خطا در انحراف کنترل فشار ریل  -لبریز شدن بیش از حد سوخت
ایراد در گزارش تست شتاب
ایراد در گزارش تست قطع سیلندر
ایراد در گزارش تست قطع سیلندر فرسوده
ولتاژ مرجع ( 1برای شارژ هوا /و سنسور دما و غیره) خطا (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز )
خطای ولتاژ

 12Vسنسور مرجع (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز )

0

0

ولتاژ مرجع  2برای (سنسور دریچه گاز و سایر /سنسورها) خطا (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز )
ولتاژ مرجع ( 3برای سنسور فشار ریل و غیره) خطا (باالتر از حد مجاز  /پایین تر از حد مجاز )

0

0

125

126

شایان دیزل صنعت پارس

کد خطا در

شماره

کد خطا DTS/

کد فلش

166

P0616/P0617

524

12

167

P1638/P1639/P16

168

P1619/P161A/P161B/P161C

169
170
171
172
173
174

P2533
P2530
P0607
P2142
P2141
P0487/P0488

175

P0501/P1510/P0500/P0501

176

P2157/P2158/P2159/P2160

177

P1511/P1512/P1513

178

P0607

179

107

P162F/P1630/P1631/P1632

525
531
532
533
534
535
541
541

DTS
شرح

ایراد در سوئیچ استارت موتور (  hight drive endاتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت )

0

ایراد در سوئیچ استارت موتور (  low drive endاتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال (
ایراد در مدار عملگر چراغ نشانگر( اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت)

0

ایراد در سیگنال سوئیچ احتراق /استارت
ایراد در سیگنال استارت موتور
خطا در کنترلر ماژول زمانبندی
خطادرمدار ورودی دریچه گاز  -اتصال کوتاه به منبع تغذیه
خطا درمدار ورودی دریچه گاز  -اتصال کوتاه به ارت
ایراد درمدار ورودی دریچه گاز  -مدار باز  /درجه حرارت باال

544

خطا در سیگنال سرعت خودرو  ( 1سرعت باال /خطای سیگنال  /سیگنال غیرمنطقی )

545

خطا در سیگنال سرعت خودرو  2سیگنال باالتر از حد مجاز  -پایین تر از حد مجاز -خطای سیگنال مجموعه

551

خطا در سیگنال سرعت خودرو (3عرض پالس باالتر از حد مجاز  -پایین تر از حد مجاز -خطای فرکانس)

552

خطا در ماژول ارتباطی

553

خطا در چراغ نشانگر هشدار دهنده (اتصال کوتاه به منبع تغذیه  /ارت  /عدم اتصال  /دما ی بیش از حد)

0

0

0

108

شایان دیزل صنعت پارس

 DTSهای بعد از رفع ایراد
شماره

کد خطا DTS/

قطعات/سیستم

1

P0600

CAN BUS

2

P2142

سطح DEF

12

استراتژی نظارتی
خطای زمان
اضافه بار مسیر
دریافت میزان غیر معقول بیش از حد سوخت
دریافت میزان غیر معقول گشتاور سوخت
دریافت میزان غیر معقول سرعت سوخت
قطع کنترلرمسیر 1
قطع کنترلر مسیر 2

سطح سیگنال اد بلو کم تر از 10

%

سطح سیگنال اد بلو کم تر از % 20

P203D

میزان ولتاژ سنسور اد بلو باالتر از حد مجاز

P203C

میزان ولتاژ سنسور اد بلو پایین تر از حد مجاز

P203A

ولتاژ سنسور منبع تغذیه باالتر از حد مجاز یا پایین تر از حد مجاز

127

128

109

شایان دیزل صنعت پارس

DTS

شماره
3

کد خطا DTS/
P205B
12

5

قطعات/سیستم
سنسور مخزن دمای ادبلو

استراتژی نظارتی
مخزن دمای اد بلو (باالتر  /پایین تر از حد مجاز )

0

P205D

ولتاژ سنسور مخزن دمای اد بلو باالتر از حد مجاز

P205C

ولتاژ سنسور مخزن دمای اد بلو پایین تر از حد مجاز

P20B2
4

های بعد از رفع ایراد

P2043

سنسور دمای ماژول

شیر کنترل گرمایش مخزن اد بلو در موقعیت  ONگیر کرده است
دمای ماژول اد بلو باالتر از حد مجاز یا پایین تر از حد مجاز

P2045

ولتاژ سنسور دمای منبع تغذیه ماژول اد بلو باالتر از حد مجاز

P2044

ولتاژ سنسور دمای منبع تغذیه ماژول اد بلو پایین تر از حد مجاز

P0634

دمای بیش از حد باالی ماژول اد بلو

P0426

کاتالیزور سنسور دمای پایین

P042D

کاتالیزور حسگر دمای پایین

دمای پایین غیر معقول کاتالیست  ،پس از  12دقیقه کار موتور هم
چنان دما پایین تر از حد مجاز مانده است

ولتاژ سنسور دمای پایین کاتالیست باالتر از حد مجاز

110

شایان دیزل صنعت پارس

DTS
شماره

کد خطا DTS/

های بعد از رفع ایراد
استراتژی نظارتی

قطعات  /سیستم

P042C

ولتاژ سنسور دمای پایین کاتالیست زیر حد مجاز

12

P0426

سنسور تست عملکردی دمای کاتالیست غیرواقعی  ،زیر حد مجاز
سنسور تست عملکردی دمای کاتالیست غیرواقعی  ،باالتر از حد مجاز
سنسورتست ایستا ی دمای کاتالیست غیرواقعی

P208B

پمپ فشار ماژول ادبلو

پمپ موتور مسدود شده

P208B

سرعت بیش از حد مجاز پمپ

P208D

پمپ موتور خارج شده یا اتصال پمپ و واحد کنترل آسیب دیده

P208C

ایراد در سنسور هال (سنسور مغناطیسی )

P204B

فشار ادبلو

0

فشار غیر طبیعی ادبلو
بخش لوله فشار ادبلو در عملکرد عادی مسدود شده

P204D

فشار اد بلو باالتر از حد مجاز

P204C

فشار اد بلو پایین تر از حد مجاز

P0651

ولتاژ غیر معقول سنسور فشار اد بلو

P204B

سنسور فشار عملکردی اد بلو غیرواقعی

P208B

ایراد در ساختار فشار اد بلو

129

130

111

شایان دیزل صنعت پارس

DTS
شماره

کد خطا DTS/
P2048
12

های بعد از رفع ایراد

قطعات  /سیستم
سوپاپ تزریق ادبلو

P2049

استراتژی نظارتی
ماژول تغذیه سوپاپ اد بلو اتصال کوتاه به ارت
ماژول تغذیه سوپاپ اد بلو اتصال کوتاه به منبع تغذیه
سوپاپ تزریق اد بلو در موقعیت  ONگیر کرده

P2047

اتصال کوتاه سوپاپ تزریق اد بلو

P202F

سوپاپ تزریق اد بلو در موقعیت نا معلوم گیر کرده
سوپاپ تزریق ادبلو در موقعیت  ONگیر کرده است
سوپاپ تزریق ادبلو در موقعیت  ONگیر کرده است

P0659

باطری

بازخورد سیگنال باتری اتصال کوتاه به منبع تغذیه

P0657

اتصال کوتاه بازخورد سیگنال باتری

P0563

ولتاژ باتری باالتر از حد مجاز

P0562

ولتاژ باتری پایین تر از حد مجاز

P2203

سنسور نیتروژن و اکسیژن

اتصال کوتاه سنسور نیتروژن و اکسیژن
سنسور بخاری نیتروژن و اکسیژن اتصال کوتاه

P2202

عدم اتصال سنسور نیتروژن و اکسیژن
سنسور بخاری نیتروژن و اکسیژن عدم اتصال

112

شایان دیزل صنعت پارس

DTS
شماره

کد خطا DTS/

131

های بعد از رفع ایراد
استراتژی نظارتی

قطعات  /سیستم

P2201

سیگنال نیتروژن و اکسیژن نادرست است ( غیرقابل اعتماد است )

12

0

میزان نیتروژن و اکسیژن باالتر از حد مجاز
سایر ایرادهای دیگر در بخاری نیتروژن و اکسیژن
ایراد غیر عادی در بخاری نیتروژن و اکسیژن
P2200
P062F

قدرت غیر معقول سنسور سیگنال نیتروژن و اکسیژن
خطای واحد کنترل داده

ایراد شناسایی

EEPROM

حافظه ی فقط خواندنی و برنامه پذیری قابل پاک شدن

اندازه ( سایز ) اشتباه EEPROM
ایراد در ارتباط EEPROM
ایراد در نوشتن EEPROM

ایراد در داده واحد کنترل
P30D5

قسمت گرمایش ادبلو

خطا در سوئیچ ذخیره عملکرد EEPROM

ایراد در یخ زدایی لوله ورودی ادبلو
ایراد در یخ زدایی لوله فشار ادبلو
ایراد در ساختار فشار ادبلو
ایراد در یخ زدایی لوله برگشت ادبلو

132

113

شایان دیزل صنعت پارس

DTS
شماره

کد خطا DTS/
P0643

های بعد از رفع ایراد

قطعات  /سیستم

استراتژی نظارتی

12

ولتاژ منبع تغذیه سنسور

ولتاژ منبع تغذیه سنسور  1باالتر از حد مجاز

P0642

ولتاژ منبع تغذیه سنسور  1پایین تر از حد مجاز

P0653

ولتاژ منبع تغذیه سنسور  2باالتر از حد مجاز

P0652

ولتاژ منبع تغذیه سنسور  2پایین تر از حد مجاز

P2000

انتشار NOx

انتشار بیش از 5g / kwh
انتشار بیش از 7g / kwh
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ایراد در استارت موتور
ردیف

علت

روش های عیب یابی

1

سرعت بسیار پایین استارت

سیستم شروع سرعت را بررسی کنید  ،نباید پایین تر از  110 r/minباشد

2

ورود هوا به سیستم سوخت

شل بودن اتصاالت خط لوله ورودی سوخت را بررسی کنید  .پالگین جداکننده خروجی روغن و آب را باز کنید

3

مسدود شدن خط لوله سوخت

بررسی کنید خط لوله ورودی سوخت مسدود نشده باشد

4

مسدود شدن فیلتر سوخت

تعویض فیلتر سوخت و فیلتر جداکننده گازوئیل و آب

5

عدم تأمین سوخت از پمپ

نشتی و گرفتگی خطوط ورودی لوله سوخت را بررسی نمایید

6

عدم و تزریق کم یا فشار پایین تزریق سوخت

8

ایراد در سیستم استارت

9

فشار کم کمپرسور

10

زاویه نادرست تأمین سوخت

سوخت را با پمپ دستی بریزید تا سرریز شده و حباب هوا نداشته باشد

اتمیزه کردن انژکتور سوخت و فرسودگی سیلندر پمپ تزریق سوخت و سیستم تزریق سوخت را بررسی
کنید
خطای سیم کشی  ،اتصال ضعیف مدارها  ،ضعیف بودن باتری یا اتصال ضعیف بین زغال و
0

 Commentatorاستارت را بررسی کنید

رینگ پیستون سر سیلندر تعویض کنید  ،تمیز بودن و عملکرد آب بندی سوپاپ
نشیمنگاه سوپاپ را بررسی کنید .اگر عملکرد آب بندی ضعیف است  ،نشیمنگاه سوپاپ را تنظیم کنید ،
بررسی و تنظیم کنید
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قدرت موتور
ردیف

علت

روش های عیب یابی

1

مسدود شدن ورودی هوا

فیلتر هوا و منیفولد را بررسی کنید و فیلتر هوا را تمیز یا تعویض نمایید

2

فشار زیاد برگشت اگزوز

زمان شیر را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تنظیم کنید :منیفولد اگزوز را تمیز کنید

3

مسدود شدن فیلتر سوخت

تعویض فیلتر سوخت و فیلتر جداکننده آب و گازوئیل

4

ناکافی بودن فشار توربوشارژر

5

سایش بیش از حد پیستون پمپ تزریق سوخت

توسط شرکت ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت شایان دیزل بررسی و تعویض شود

6

زمان بندی نادرست سوپاپ

زمان بندی سوپاپ چک و تمیز و تنظیم کنید

7

خرابی واشر آببندی پک سوپاپ ها

تمیز یا تعویض کنید

8

گرم شدن بیش از حد موتور

رادیاتور و ترموستات را بررسی و تعویض کنید .تسمه پروانه را تنظیم کنید

9

سایش بیش از حد یا شکستگی رینگ پیستون

توسط شرکت ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت شایان دیزل بررسی و تعویض شود

رفع نشت خطوط لوله و اتصاالت  ،نقص عملکرد توربوشارژر  ،آلودگی ،گرفتگی و یا آسیب دیدن
کمپرسور هوا و مسیر حرکت هوای توربین ،آسیب و یا نشت هوا از اینترکولر
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قدرت موتور
دود سیاه
ردیف

علت

روش های عیب یابی

1

هوای ورودی مسدود شده

فیلتر هوا و منیفولد را بررسی کنید و فیلتر هوا را تمیز یا تعویض نمایید

2

کیفیت سوخت پایین

با سوخت استاندارد جایگزین کنید

3

تأمین سوخت یا زمان بندی سوپاپ نادرست

زاویه زمان بندی سوپاپ را توسط شرکت ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت شایان دیزل بررسی

4

پاشش ضعیف انژکتور سوخت

انژکتور سوخت را بررسی  ،تعمیر یا تعویض کنید

فشار ناکافی سیستم توربوشارژر

بررسی و از بین بردن نشت لوله توربو شارژر و اتصاالت

5

کنید

دود سفید و آبی
1

کیفیت پایین و آب خیلی زیاد در سوخت

تعویض سوخت

2

فشار کم کمپرسور و احتراق ناقص

رینگ پیستون و واشر سرسیلندر را بررسی و تعویض کنید

3
4

نصب نادرست رینگ پیستون
پوشش آببندی رینگ توربوشارژر

بررسی و دوباره سوار کردن
آن را بررسی و جایگزین کنید
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قدرت موتور
فشار خیلی پایین روغن موتور
ردیف

علت

روش های عیب یابی

1

روغن موتور رقیق یا نا درست

روغن موتور مناسب انتخاب کنید

2

پوشش یا لقی بیش از حد دنده های پمپ روغن

پمپ روغن را تعویض کنید

3

مسدود شدن فیلتر روغن

فیلتر روغن تعویض کنید

4

ایراد در تنظیم فشار فیلتر روغن

فیلتر روغن را بررسی  ،تعویض کنید

پوسته یاتاقان بیش از حد لقی دارد

آن را بررسی و تعویض کنید

5

رینگ

فشار خیلی باال روغن موتور
1
2

درجه دمای بیش از حد پایین و ویسکوزیته بیش

روغن موتور را با درجه یا دمای توصیه شده انتخاب کنید:بعد از تنظیم ،موتور را با سرعت کم به حرکت

از حد روغن موتور

در بیاورید و بررسی کنید دمای روغن نرمال است یا خیر ؟

مسدود شدن سوپاپ فشار

بررسی و تمیز کنید

118

شایان دیزل صنعت پارس

قدرت موتور
مصرف باالی روغن موتور
ردیف

علت

روش های عیب یابی

1

نشت روغن از خط لوله

بررسی و تعمیر کنید

2

اضافه بار بیش از حد موتور

بار را کاهش دهید

3

گرید نادرست روغن موتور

روغن موتور با ویسکوزیته مناسب انتخاب کنید

4

چسبندگی یا پوشش بیش از حد رینگ پیستون

بررسی ،تعمیر و در صورت لزوم تعویض کنید

5

پوشش بیش از حد گاید سوپاپ و ایراد ساق سوپاپ بررسی و تعمیر کنید

6

ریزش زیاد روغن از کمپرسور هوا

7

فشار بیش از حد روغن موتور

بررسی کنید که فشار میل لنگ خیلی زیاد است یا خیر و فشار دستگاه تهویه
و کمپرسور هوا باال است
فشار سوپاپ اطمینان روغن موتور را بررسی کنید

برگشت و پاشش مایع خنک کننده
1

ورود بیش از حد هوا به سیستم خنک کننده

واشر سیلندر را بررسی کنید
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قدرت موتور
برگشت  /پاشش مایع خنک کننده
ردیف

علت

روش های عیب یابی

2

ضد یخ بیش از حد

بررسی سطح ضد یخ

3

برگشت مایع خنک کننده بر اثر دمای زیاد

پمپ خنک کننده  ،رادیاتور  ،فن و غیره را به دلیل خیلی باال بودن دما بررسی نمایید

4

نشت ضد یخ

اتصاالت لوله آب و غیره را بررسی کنید

ورود ضد یخ به روغن موتور
1
2
3

ترک خوردن سرسیلندر کمپرسور هوا

بررسی کنید که فشارسنج عادی کار می کند و آیا سرعت شارژ کمپرسور هوا عادی است

نشت روغن از کولر

سطح رادیاتور را بررسی کنید آیا لکه های روغن وجود دارد

نشت سرسیلندر

موتور را برای ایجاد دود سفید  ،دمای باالی خنک کننده و قدرت پایین بررسی نمایید

دمای باالی سیستم خنک کننده
1

ایراد در گیج دمای ضد یخ

2

ایراد در ترموستات

گیج دمای ضد یخ را تعویض کنید
درآوردن و بررسی ترموستات ،و بررسی کنید که آیا سیستم خنک کننده می تواند در چرخش باالی
دما کار کند
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قدرت موتور
دمای باال  /پایین ضد یخ
ردیف

علت

روش های عیب یابی

ضدیخ ناکافی

سطح ضد یخ را بررسی کرده و در صورت کافی نبودن ،ضد یخ را اضافه کنید

مسدود شدن رادیاتور

پره های رادیاتور را تمیز کنید

هر گونه گرفتگی یا دفرمگی لوله سیستم خنک

بررسی و در صورت هرگونه دفرمگی لوله آن را تعویض کنید

4

تسمه فن

تحت فشار بودن تسمه

5

نشتی روغن بیش از حد

بررسی کنید که آیا موتور بیش از حد بار گیری شده و روغن را تا حد تعین شده اضافه نمایید

فشار بیش از حد در طی کار طوالنی مدت

موتور را طبق استاندارد بارگیری کنید

ایراد در پمپ خنک کننده

درآوردن  ،بررسی و تعویض پمپ خنک کننده

آسیب دیدن و نبود پره فن یا ایراد در برگشت هوا

فن آسیب دیده را تعویض نمایید

1
2
3

6
7
8
9
10

کننده

نشت سرسیلندر موتور یا باد سیستم خنک کننده موتور را به علت کاهش قدرت  ،دود سفید و غیره بررسی کنید
باز کردن مکرر ترموستات

وضعیت ترموستات را بررسی کنید
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قدرت موتور

عملکرد ضعیف ترمز موتور یا دیر گرفتن ترمز موتور
ردیف
1

علت
دمای بیش از حد پایین و ویسکوزیته بیش از
حد روغن موتور

روش های عیب یابی
عیب یابی را با مراجعه به بخش مربوط به فشار روغن کم انجام دهید

2

ورود هوا به سیستم روغن موتور

بررسی کنید که آیا لوله مکش روغن ترک دارد

3

ترک خوردگی و مسدودی لوله روغن ترمز

لوله ترمز موتور را بررسی کنید

4

تنظیم نادرست ترمز

ترمز را مطابق الزامات مشخصات فنی تنظیم کنید

5

اتصال ضعیف ترمز سوپاپ برقی

چک کنید  MILدر کابین روشن است و سپس طبق دستورالعمل بررسی کنید

صدای غیر عادی موتور
1

تسمه فن کولر

تسمه فن کولر را سفت کنید

2

خرابی و آسیب دیدن موتور پشتیبانی

پشتیبانی موتور را تعویض کنید

3

نشت هوا ازمنیفولد ورودی  /اگزوز

خطوط لوله ورودی  ،اگزوز  ،لوله اتصال و واشر را تعمیر کنید

4

ایراد در توربوشارژر

فرسودگی و نشت هوا توربوشارژر را بررسی کنید
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قدرت موتور
صدای غیر طبیعی موتور
ردیف

علت

روش های عیب یابی
بررسی کنید که آیا سر و صدای بعد از افزایش فشار هوا کاهش یافته است
اگر چنین است  ،کمپرسور هوا را دربیاورید و بررسی کنید.

1

سر و صدای کمپرسور هوا

2

ایراد در روغن فن سیلیکون

3

دمای بسیار پایین موتور

پوشش عایق بندی زمستانی را بررسی کنید  ،دریچه را ببندید و موتور را گرم کنید

4

ورود هوا به داخل سوخت

خارج کردن هوا از پمپ سوخت ،مدار سوخت کم فشار و منبع هوا را بررسی کنید

5

عملکرد نادرست برخی از انژکتورهای سوخت

آنها را خارج کرده و بررسی نمایید

6

دور موتور بسیار پایین

دور موتور را افزایش دهید

0

فن را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید

ایراد در خاموش شدن موتور
1

ایراد در سوئیچ احتراق

رله و سوئیچ احتراق خودرو را بررسی کنید
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قدرت موتور
ردیف

نشانه های ایراد

روش های عیب یابی

علل احتمالی

دیود را تعویض کنید

دیود شارژر خراب شده

1

خطای تولید شارژر برق

اتصال کوتاه یا عدم اتصال در آرماتور شارژر،

0

اتصال کوتاه به ارت یا عدم اتصال در سیم پیچ

آرماتور (روتور) و سیم پیچ ( استاتور)را تعمیر کنید

0

12

2

اختالل در اتصاالت و فرسودگی و سوختن رگوالتور

اتصاالت را به درستی برقرار کرده و رگوالتور را تعویض کنید

دررفتن تسمه شارژر

تسمه را تنظیم نمایید

جریان شارژ خیلی پایین دیود سوخته است

3

جریان ناپایدار شارژ

4

جریان شارژ خیلی باال

5

صدای غیر عادی

دیود را تعویض کنید

مدار سیم باز یا بخشی از اتصال کوتاه در سیم پیچی

سیم پیچ را تعمیر کنید

ولتاژ پایین رگوالتور

رگوالتور را تعویض کنید

دررفتن تسمه شارژر

تسمه و قسمت های شل شده را تنظیم کنید

شل و ضعیف بودن اتصال یا عدم اتصال شارژر

آرماتور و سیم پیچ را تعمیر و رگوالتور را تعویض کنید

عملکرد ناپایدار رگوالتور
تنظیم بیش از حد باالی ولتاژ رگوالتور

رگوالتور را تعویض کنید

خارج از کنترل بودن رگوالتور

رگوالتور را تعویض کنید

خرابی بلبرینگ

بلبرینگ را تعویض کنید

اصطکاک بین آرماتور شارژر و روتور

آرماتور یا روتور را تعمیر یا تعویض کنید
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قدرت موتور
ایراد در پمپ فرمان
شماره

نشانه های ایراد
فرمان پذیری غیر معقول
ه12

1

که نیاز به نیروی زیاد یا
و بلعکس

علل احتمالی
سطح روغن پایین در مخزن روغن
ویسکوزیته روغن بسیار باال
مانع در مکش روغن

روش های عیب یابی
روغن را تا سطح مشخص شده اضافه کنید
از روغن توصیه شده استفاده کنید

) ( N32.N46

صافی و خط لوله را مرتباً بررسی کنید  ،مطابق با محیط کار تمیز یا به
موقع تعویض کنید.

0

خم شدگی شدید درخط لوله

لوله روغن را برای از بین بردن خم شدگی تعمیر کنید

نشت هوا از لوله مکش روغن

لوله مکش روغن را تعویض کنید یا نگهدارنده لوله را محکم کنید

آب بندی ضعیف درگاه مکش روغن

تغییر شکل واشر آب بندی مسی را بررسی  ،کثیفی ها و گرفتگی ها
را برطرف یا تعویض کنید.

خرابی واشر آببندی

واشر آببندی را تعویض کنید

آب بندی ضعیف خروجی روغن

واشر آببندی را تعویض کنید

آب بندی ضعیف در مهره بزرگ سوپاپ جریان

اورینگ را تعویض کنید

خرابی واشر آببندی پوشش عقبی

توسط شرکت ارائه دهنده خدمات مجاز شرکت شایان دیزل بررسی و
تعویض شود

0

صدای بلند و فشار ناپایدار
2
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سرویس دوره ای دافران H7
عنــوان
ســرویس

سرویس اولیه

هر  10هزار کیلومتر

هر  30هزار کیلومتر

هر  100هزار کیلومتر

 2هـفته یا حداکثر 5.000
کیلومتر

یا  3مــاه هر کدام زودتر
فرابرسد

یا  6مــاه هر کدام زودتر

یا  1ســال هر کدام زودتر

فیلتر روغن

تعویض

تعویض

-

-

فیلتر سوخت

تعویض

تعویض

فیلتر آبگیر

تعویض

تعویض

-

-

فیلتر هوا

بازدید

-

-

تعویض

-

فیلتر خشک کن

بازدید

-

تعویض

روغن موتور

تعویض

تعویض

-

روغن گیربکس و ریتاردر

بازدید

-

-

-

فیلتر ریتاردر

بازدید

-

روغن دیفرانسیل واسکازین

تعویض

-

تعویض

روغن و فیلتر فرمان

بازدید

-

تعویض

گیریس کاری

بازدید

تعویض

-

-

-

روغن جک کابین

بازدید

-

تعویض

-

فرابرسد

-

حتما در بازدید اولیه بررسی کنید

بازدید شیشه شور  +ضد یخ  +آب رادیاتور

حتما در بازدید اولیه بررسی کنید

بازدید لنت ترمز

حتما در بازدید اولیه بررسی کنید

بازدید فضای فیلتر و نظافت

فرابرسد

-

تعویض
تعویض
-
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فصل نهم

مشـــخـصـات
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مشخصات
بررسی محصول

ویژگی های موتور

* موتور دیزل سری
می شود.
این جدیدترین دستاوردهای فناوری در جهان است و بیش از 30
اختراع ثبت شده دارد.
اولین فناوری رشد قابلیت اطمینان را در صنعت موتوراتخاذ کرده
است  ،انتشار آن مطابق با استاندارد انتشار یورو  6است.
بر اساس

6k

OD131 /15

بطور مستقل تولید

0

0

* قدرت موتور  :سرعت پایین عالی  /خروجی گشتاور باال شتاب
سریعتر به ارمغان می آورد و رتبه بندی با قدرت.
0

قابلیت اطمینان باال و دوام100.000 km :
سرویس آن  1.600.000کیلومتر است.

MMBF

و عمر

0

0

.0

برنامه های کاربردی :تراکتور سنگین ،ماشین آالت ساختمانی
 ،خودرو خاص ،تنها واحد  ,Luxury coach, EIRT ، GENSETو
غیره

مصرف سوخت پایین  :میزان مصرف سوخت بسیار پایین
وباکم مصرف ترین سوخت در صدر رتبه بندی جهان قرار دارد.
0

تولیدکم گازهای آالینده :تولید آن مطابق
می باشد.

با استاندارد یورو5

0

ضمانت ایمنی :ترمز موتور با رانــــدمان باال از برند مـــعروف
بین المللی برای تضمین ایمنی رانندگی اتخاذ شده است.
0
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مشخصات
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* توضیحات مدل محصول
مدل محصول از اعداد و حروف انگلیسی تشکیل شده است.
برای مثال موتور YC6K1248.50

0

کد اصلی اصالح

کد انتشار
کد قدرت ( اسب بخار )

0

کد سریال
کد سیلندر
کد شرکت

48 - 5

K12

6

YC

147

127

شایان دیزل صنعت پارس

مشخصات
مشخصات مونتاژ موتور سری

YC6K12

تولید کننده

YUCHAI COMPANY
خنک شونده با اب  ،خطی ،توربو شارژر و اینترکولر

نوع

مدل

YC6K1248 -50

دارای قدرت

دارای سرعت

Kw

338

RPM

1900

حداکثر گشتاور
سرعت در حداکثر گشتاورRPM
NM

مصرف سوخت خاص

G/KW.H

2200
1500-1100
<186

طریق ورود هوا

توربوشارژر و اینترکولر

ضریب فشار

17.1

ترکیب احتراق

1-5-3-6-2-4

وزن خشک
ابعاد

DRY WEIGHT

)(L*W*H

)<1100 (kg

1185*753*1382
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مشخصات
* محیط مناسب
بهترین شرایط کار کرد موتور در محیطی با دمــای بین  -25تا +45
درجه سانتــی گراد و ارتــفاع زیــر  2000مـتر از سطح دریااسـت.
0

در ارتفاع  2.000تا  2.500متر  ،عمــلکرد قدرت آن اندکــی
کاهــش می یــابد اما ســـایر ویـــژگی ها طبیــــعی است.
0

در ارتفاع باالتر از  2.500متر ،قدرت عملــکرد آن به میــزان
قابل توجهی کاهش می یابد لذا مشتری موظــف است
میزان بار کمتری داشته باشد تا به موتور فشار وارد نشود.
0

اگر دمای محیط کار زیر  -25درجه سانتیگراد یا باالتر از 45
درجه سانتیگراد باشد  ،لطفاً با شرکت شایان دیزل مشـورت کرده
و اقدامات الزم را برای اطمینان از عملکرد عادی موتور انجام دهید.
0

فهرست سوخت
شماره متان
شماره متان

نباید پایین تر از  40باشد زمانی که دمای محیط
باالتر از  0درجه سانتی گراد است.
نباید پایین تر از  45باشد زمانی که دمای محیط
باالتر از  0درجه سانتی گراد است.
0

0

محتوای گوگرد

نباید بیشتر از ( 0.5درصد جرم) باشد.

آب و رسوب

نباید بیشتر از ( 0.05درصد حجم) باشد.

)(cloud point

نقطه ابری

درجه سانتیگراد پایین تر از حداقل دمای واقعی سوخت
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مشخصات
* مشخصات روغن موتور
موتور دیزل سری  6kیک موتور کامان ریل فشار قوی الکترونیکی است  .برای تضمین عملکرد عادی  ،روغن
استفاده شود .هنگام انتخاب روغن موتور به دو شاخص توجه کنید که ویسکوزیته )  ( 15W - 40و شاخص عملکرد

موتور CI4

شرایط کاری

تابستان

گرید روغن

15w - 40 CI4

#0
15w - 40 CI4

#1515w - 40 CI4

یا باالتر باید

)( CI Level

#3015w - 40 CI4

دمای کاری طبیعی روغن موتور بین 90تا  105درجه سانتیگراد است و و فشار روغن موتور بین  0.2 - 0.6 mpaاست  ،که در
حین کار نباید کمتر از  0.1 mpaباشد.
الزم است برای استفاده از روغن روان کننده ویسکوزیته چند مرحله ای استفاده شود  ،از آنجا که مصرف روغن موتور ویسکوزیته
تک مرحله تقریباً  30درصد بیشتر از آن است.
0

0

ظرفیت روغن موتور
مدل موتور
6k12

ظرفیت روغن موتور ( لیتر ) L
0

MAX 38L

MIN 34L

نکته
نخستین بار
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مشخصات
* تمیز کردن

* سیستم هوای ورودی

 )1فیلتر کوچک
 )2فیلتر اصلی

* لقی مجاز سوپاپ در سرما:

*

موارد مورد نیاز فیلتر هوا
برای موتورهای سری  ، 6kنسبت جریان هوای در فیلتر هوا
نباید پایین تر از  2300 m³/hباشد.

*

مقاومت هوای ورودی
فشار منفی ورودی مانیفولد ≤ 6 kpa
فشار پشت مانیفولد اگزوز ≤ 10 kpa

0

0

دریچه ورودی(سوپاپ هوا))0.30 ± 0.05( mm :
دریچه اگزوز(سوپاپ دود))0.40 ± 0.05( mm :
0

*

لقی مجاز ترمز موتور :
(0.05±0.65) mm
سری 6k
0

0
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ماده  . 1ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان ،واسطه های فروش ،واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز
انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از  :سواری  ،مینی بوس  ،میدل باس  ،اتوبوس  ،ون  ،وانت  ،کامیونت  ،کامیون  ،کشنده  ،تریلر  ،و انواع مـــوتور
سیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد .
ماده  : 2در این آیین نامه اصالحات زیر در معانی مشروط مربوط به کار میروند .
الف  -قانون  :قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو  -مصوب 1386
ب  :وزارت  :وزارت صنعت و معدن وتجارت
پ  :عرضه کننده  :هر شخص حقیقی یا حقوقی که بطور مستقیم یا از طریق واسطه فروش  ،مبادرت به فروش خودرو های نو ساخت داخل کشور یا
وارداتی خود می نماید .
ت  :خدمات پس از فروش  :کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات  ،تعمیرات  ،و تامین قطعات
استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد .
ث  :واسطه خدمات فروش و پس از فروش  :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده ،صرفا یا تواماَ عهده دار خدمات فروش و پس از
فروش خودرو از طریق نمایندگیهای مجاز می باشد  .واسطه مذکور می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل
تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید .
ج  :نمایندگی مجاز  :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت
است .
چ  :شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو  :بر اساس استاندارد ملی شماره (  ) 19117در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمــــات پس از
فروش خودرو ،شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده  ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد
آنها می باشد .
0

0

0

0

0

0

0
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
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ح  :دستورالعمل شرایط  ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو  :دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،
شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده  ،واسطه خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و
ابالغ می شود .
خ  :خدمات دوره تضمین  :مجموعه خدمات تعمیرات  ،تامین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشــخص
مطابق مواد (  ) 13 ( )12این آیین نامه و انجام آن بصورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد .
د  :خدمات دوره تعهد  :مجموعه خدمات تعمیرات  ،تامین  ،تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده ( 15
) این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند ( ط ) ماده (  ) 2این آیین نامه از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده
انجام میشود .
ذ  :خدمات سیار  :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می شود .
ر  :خدمات فنی استاندارد  :خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای  ،ملی  ،بین المللی یا سایر استاندارها و دستورالعملهای تخصصی رسمی باشد
ز  :ضمات نامه  :سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خــــودرو که
توسط عرضه کننده به همراه خودرو تحویل مصرف کننده می شود .
ژ  :استفاده مطلوب از خودرو  :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
س  :کتابچه راهنمای مصرف کننده  :کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زمان تحویل خودرو ازطرف عرضه کننده به مصرف کننده
تسلیم شود  .این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ،عناوین  ،متعلقات الزامی  ،همراه خودرو از قبیل رادیو پخش ،
چرخ زاپاس  ،جک  ،آچار چرخ  ،کفپوش متحرک  ،مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو و میزان مصر ف سوخت ( به تفکیک سیکل شهری  ،برون
شهری و ترکیبی ) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای ،نام و نشانی نمایندگیهای مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش  ،متن قانون  ،آیین
نامه و دستورالعمهای اجرایی آن باشد .
0

0

0

0

0

0

0
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ش  :تامین خودرو جایگزین مشابه  :واگذاری خودرو مشابه و در صورت عدم امکان پرداخت خسارت توقـــف خودرو در دوره تضمین است .
ص  :قیمت کارشناسی  :قیمتی که براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین میشود.
ض  :شرکت بازرسی  :شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضــه
کننده ،واسطه فروش  ،واسطه خدمات پس از فروش  ،نمایندگیهای مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می
شود .
ط  :نرخ خدمات و قطعات  :نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگیهای مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار  ،اجرت یا دستمزد خدمات
و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (  ) 51اصالحی قانون نظام صنفی کشور مصوب  1392با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در
ازای ارائه خدمات و ابالغ در صورتحساب رسمی به مصرف کننده از وی دریافت می شود .
ظ  :خودرو نو  :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (  ) 99کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.
ع  :عیب  :زیاده  ،نقیصه  ،و یا تغییر حالتی که موجب کاهش عرضه اقتصادی کاال خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می شود .
غ  :قطعه ایمنی خودرو  :قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم  ،جان و مال اشخاص گردد .
تبصره  :فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم
میگردد .
ف  :عیب ایمنی  :عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم  ،جان و مال اشخاص گردد .
تبصره  :وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران فهرست عیوب ایمنی
خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید .
ق  :قطعه و ماده مصرفی  :قطعات و موادی مانند روغن ها ( نظیر روغن موتور و گیبرکس ) مایعات ( نظیر مایع ضد یخ و مایع شیشه شور ) فیلتر ها
( نظیر فیلتر بنزین هوا و روغن ) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد .
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ک  :استانداردها و مقررات ابالغی  :کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولید ایمنی کیفیت آالیندگی زیست محیطی فروش و خدمات پس از فروش
خودرو که از سوی وزارت سازمان ملی استاندارد ایران سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی
است .
تبصره  :استانداردهای فنی شرکتهای عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق جزو استانداردهای ابالغی محصوب خواهد شد .
ماده  : 3عرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود  ،نسب به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از
قبیل نشان تجاری  ،نوع ،تیپ  ،رنگ  ،تجهیزات درخواستی  ،قیمت خودرو  ،سود مشارکت  ،زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید .
تبصره  :عرضه کننده موظف است حداقل  2روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید .
ماده  : 4عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود را به همراه قید نوع  ،تیپ  ،رنگ و متعلقات ضوابط و روشهای مختلف فروش و
فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالع رسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود در دسترس متقاضیان
خرید قرار دهد .
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
تبصره  : 1حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد
می باشد.
تبصره  : 2سود انصراف و خسارت تاخیر مندرج در بخش ضوابط فروش به صورت روز شمار محاسبه می شود .
ماده  : 5عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو مجوز مربوط شامل تعداد خودرو قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید .
ماده  : 6عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر
از قبیل نشان تجاری نوع  ،تیپ  ،رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش نرخ سود مشارکت ،تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته
تحویل ،خسارت تاخیر در تحویل  ،فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش  ،چرخ زاپاس  ،جک  ،آچار چرخ  ،کفپوش متحرک ،
مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه  1نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده الزامی است .
تبصره :هر گونه تغییر در استانداردهای اجرایی پس از عقد قرارداد چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود  .با تصویب مرجع
قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می شود .
ماده  : 7عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد
پرداخت نماید .
تبصره  : 1عرضه کننده موظف است در صورت تاخیر در تحویل خودرو از تاریخ مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده مبلغ
خسارت تاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید .
تبصره  : 2در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده ظرف  15روز کاری نسبت به تسویه حساب خودرو موضوع
قرارداد اقدام ننماید عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرار
مشخص شده موکول نماید .
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
تبصره  : 3در صورت اعالم انصراف مصرف کننده  1ماه پس از عقد قرارداد سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول زیر ماده (  ) 4این آیین
نامه محاسبه و پرداخت می شود .عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف  20روز به مصرف کننده پرداخت نماید  .انصراف
مصرف کننده قبل از  1ماه از زمان قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود .
تبصره  : 4در صورتی که زمان باز پرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از  20روز شود سود انصراف متعلقه از تاریخ تحویل تا تاریخ باز
پرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد .
ماده  : 8عرضه کننده موظف است هر گونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی  ،رضایت کتبی
مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه قید و به تایید امضای طرفین برساند .
تبصره  :در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تاخیر در تحویل خودرو مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت
مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است .
ماده  : 9عرضه کننده موظف است در زمان تحویل خودرو درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم
وجود عیب خودرو را تحویل دهد .
تبصره  : 1عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد مربوط رفع کند مشروط بر آن
که رفع عیب موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد در غیر این صورت عرصه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی
مصرف کننده اقدام نماید .
تبصره  : 2در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان
باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگـــی
مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره  : 3عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد  ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و
تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده  ،برابر ماده (  ) 17این آیین نامه رفتار نماید .
0

0

0

0

0

0

0

0

شایان دیزل صنعت پارس

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ماده  : 10عرضه کننده موظف است سند فروش  ،صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده بهای خودرو شامل بهای خالص
خودرو  ،شماره گذاری  ،بیمه  ،عوارض  ،مالیات و سایر موارد مربوط  ،برگه های ضمانت  ،کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و
تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید .
ماده  : 11عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه الزامات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن  ،در چار چوب دستورالعمل ابالغی
وزارت اقدام نماید .
الف  :فرآیند فروش
ب  :فرایند فروش و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده
پ  :بازرسی قبل از تحویل خودرو
ت  :حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز
ث  :نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی مجاز خود
ج  :پذیرش گردش کار خدمات قابل ارائه برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز
چ  :راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو
ح  :نظام تامین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها
خ  :نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود
د  :ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود
ذ  :اطالع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز
ر  :نظام نظر سنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز
ز  :ساز و کار رهگیری قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بروی خودرو
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ژ  :نظام رسیدیگی به شکایات و تعیین و تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف  20روز
س  :نظام ارائه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود
ماده  : 12دوره تضمین  :دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ون و وانت
از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل  2سال یا کارکردی برابر چهل هزار ()40.000کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد .
برای خودرو های سنگین شامل مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامینونت ،کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقــل دو سـال یا
کارکردی برابر دویست هزار ( )200.000کلیومتر هر کدام زودتر فرا برسد و برای انوع موتور سیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یـــک
سال می باشد .
تبصره  : 1عرضه کننده میتواند برساساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت مندی مصرف کننده نسبت به افزایش دوره تضـــمین یا
تعهد اقدام نماید که دراین صورت باید جرئیات شرایط آن بطور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد .
تبصره  : 2ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل  3ســـال برای خودروهای سنگین حداقل  18ماه و بـــرای موتور سیکلت حداقل سه مـــاه
می باشد .
تبصره  : 3عرضه کننده موظف است قطعات مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول
خدمات دوره تضمین نماید .
تبصره : 4تعمیر یا تعویض قظعات خودرو ناشی ازخسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد مشمول ضمانت نمی گردد
ماده  : 13کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی مشمول خدمات دوره تضمین می باشد .
تبصره  : 1فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر ،
کاتالیست کانورتور  ،حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد  .توسط وزارت تعیین و
ابالغ خواهد شد .
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
تبصره  : 2عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز می
باشد .
ماده  : 14عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگیهای مـجاز
شرکت عرضه کننده خودرو باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر از شرایط تضمین می گردد .
ماده  : 15مدت زمان تعهد خدمات شــامل تعمیرات و تــامین قطعات  10سال بعـد از فروش اخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نشان
خودرو توسط عرضه کننده می باشد .
ماده  : 16عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ( ) 5قانون و تعیین زمـان
و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید در صورتی که مصرف کننده تاکید بر پذیرش در نماینـدگی
خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن نسبت به اجرای این درخواست اقدام نماید .
ماده  : 17عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد و بیش از دو
روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید شده به طول انجامد به تامین خودرو مشــابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امــکان
پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرخ مفاد این آیین نامه اقدام نماید .
تبصره  : 1مدت زمان توقف خودرو برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد بــه ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استــاندارد
تعمیرات تایید شده برای کلیه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرایندهای داخلی سازنده و وارد
کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن آغاز و در روزی که نمایندگی مـــجاز پس از انجام تعمیرات الزم آمادگی تحویـل
خودرو به مصرف کننده را اعالم نماید پایان می یابد در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودرو مربوط اضافه می شود
تبصره  : 2در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایدگیهای مجاز دیگر بــرای بار دوم و
یا بیشتر زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد .
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تبصره  : 3در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده ( )3قانون موجب بروز
حادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد .
ماده  : 18ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح ذیل است .
الف  :خودرو سواری  :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هرروز توقف مازاد به میزان یــاد شده در ماده ( )17این آیین نامه به مقـدار
پانزده ده هزارم ( )0.0015بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود .
ب  :خودرو عمومی  ( :تاکسی  ،وانت  ،ون ) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هرروز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )17این آیین
نامه به مقدار دو هزارم ( )0.002بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
پ  :خودروی سنگین ( مینی بوس  ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ) به ازای هروز توقف مازادبه میزان یاد شده در ماده ( )17ایــن
آیین نامه به مقدار یک هزارم ( )0.001بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت میشود .
ت  :موتور سیکلت  :به ازای هروز توقف مازادبه میزان یاد شده در ماده ( )17این آییــن نامه به مقدار یک هـــزارم ( )0.001بهای موتور سیکلت به
عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت میشود .
تبصره  : 1در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود .
تبصره  : 2عرضه کننده موظف است راساَ یا از طریق واسطه خدامات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مـــالکیت خـودرو
نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از  15روز اقدام نماید .
تبصره  : 3در صورتی که توقف خودرو سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد با موافقت کتبی مصرف کننده برای هروز توقف خودرو مازاد بر یــک
ماه عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم ( )0.0002بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد .
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده  : 19عرضه کننده موظف است راساَ یا از طریق واسطه فروش و خدمــات پس از فروش ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مــــصرف
کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه اندازی و اجـــرا نماید عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصــرف کننده را از
میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودرو خود مطلع نماید .
ماده  : 20عرضه کننده موظف است راساَ یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیــل وجـود
عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند اقدام نماید .
تبصره  :عرضه کننده موظف است در دوره تضمین هزینه های بارگیری و حمل خودرو های در راه مــانده و غیر قابل تعمیر به نزدیکترین نمایندگی
مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد تقبل نماید .
ماده  : 21عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خـدمات پس از فروش و یا نمـایندگیهای مجــاز نسبت به پذیرش تمام خـودرو
های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی مطابق با دستورالعمـل
ابالغی وزارت اقدام نماید .
ماده  : 22عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده ( )2این آیین نامــه و
همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شـرکت بازرسی ظــرف
یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضــه کننده ان را به واسطه خدمات پس از فــروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید  .براساس این ضـــوابط
نمایندگی وی یا واسطه خدمات پس از فروش صورت حساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید .
ماده : 23عرضه کننده موظف است نمـــایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا ضــمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده خدمات ارائه شده خود را به
مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نماید .
ماده  : 24نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عـــالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش خودرو عیب دیگری دارد قبل از تعــمیر یا
تعویض قطعه با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین و تکلیف نماید  .در صورت عدم موافقت مصرف کننده مراتب هــنگام
تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود .
0

0

0

0

0

0

0

شایان دیزل صنعت پارس

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
تبصره  :نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید .
ماده  : 25چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات سهل نگاری و یا استفاده از قطعات غیر اســـتاندارد
توسط عرضه کننده واسطه خدامات پس از فروش و نمایندگی مجاز خسارتی متوجه مصرف کننده گردد عرضه کننده موظــــف به جایگزین کردن
قطعات رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد .
ماده  : 26تعداد نمایندگیهای مجازو واحدهای خدمات سیار بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.
ماده  : 27عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگیهای مجاز فروش و خدمــــات پس از فروش خود صرفا از ظرفیت واحد های دارای سطــح
کیفی قابل قبول مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره  )19117و دستورالعمل شرایط ضوابط و ارزیابی
خدمات فروش استفاده نماید .
ماده  : 28عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامـــل
محاسبه مدت توقف خودرو فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورت حساب هر مصرف کننده اقدام نماید .
تبصره  :شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید .
ماده  : 29مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحـــله اول بر عهده عرضه کننده می باشد در صـــورت بروز
اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده راساَ از طریق سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد  .چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود ،می تواند به هئیت حل اختالف موضوع تبصره ()2
ماده ( )3قانون مراجعه کند  .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعــالم
رای کنند  .مناط رای نظر اکثریت اعضای هیئت است  .این رای باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود .
تبصره  : 1دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها می باشد .
تبصره  : 2سازمان صنعت معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نــامه هیئت های حل اختالف مــربوط را در
محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد .
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تبصره  : 3ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است  .اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می
کند باید ظرف  5روز از تاریخ اعالم هیئت توسط شاکی پرداخت شود  .در غیر این صورت هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می
نماید .
تبصره  : 4کلیه نهادها و سازمانهایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نماید موظند شکایت مصرف کننده را به وزارت
ارسال نماید.
تبصره  : 5سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به
شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها اعالم نماید .
ماده  : 30عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین نامه و
دستورالعمل های اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید .
تبصره  :نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو واسطه فروش واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آنها با ارائه گزارشهای ارزیابی
به وزارت و عرضه کننده به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد .
تبصره  : 2عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعیین شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات
مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری  ،شماره تماس  ،نوع خودرو  ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده
را به صورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن به شرکت بازرسی معرفی نماید .
ماده  : 31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است .
ماده  : 32تصمیم نامه شماره  43678/44133مورخ  1389/02/29لغو می شود.
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