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توضيح عالئم ، مشخصات فروش و 

 تجهيزات

  تن 3

   اسپرينتر

  اسب بخار 140

  توضيح عالئم ، مشخصات فروش و تجهيزات
  
   SPRINTER     3  14                                                                            

  
  

   مشخصات عمومي وسيلة نقليه
  موتور

  اسب بخار  140حداقل توان موتور : قدرت موتور  •

  بنزين : نوع سوخت •

  انژكتور: سيستم سوخت رساني •

   و ضد يخ  خنك كنندگي با آب: سيستم خنك كننده •

  

 

  

 آمبوالنس اسپرينتر
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 سرويس اوليه

  گيربكس

  دنده جلو و يك دنده عقب  5

  G32-5/5       دايملر كرايسلر:  مدل  
  
  

  اوليه سرويس
  كيلومتر  1500الي  500سرويس اوليه در محدوده 

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

   
  

 آب بندي كردن خودرو

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

  . سرعت استفاده نكنيد 
  . كيلومتر به تدريج به سرعت و مقدار بار اضافه نمائيد  1500بعد از -3
  . درو به صورت درجا خودداري فرمائيد از آب بندي كردن خو -4
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  داريسرويس و نگه
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 نحوة رانندگي

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

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

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

  
  

  د سيستم تعليق بايد همزمان با هم گرم شون موتور و
همچنين  .سوخت به درجه حرارت نرمال ميرسد موتور خيلي سريع واقتصادي تر بدون اسراف در

ديفرنسيال نيز درحال حركت ،گرم شوند بنابراين درصورت  بايستي همراه گرم كردن موتور، گيربكس و
ط متوس دور عدم وجود هرگونه مانع حركت ، بهتر است پـس ازروشن كردن خودرو با دنده سنگين و

  .حركت نمائيد  موتور
  
  
  
  

  خاموش كردن موتور 
درجه سانتـيگراد يا پس از پيمودن مسافتهاي طوالني ،  90هرگز با درجه حرارت آب رادياتور باالي 

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

داليل فني  عمر موتور كم ميشود ه وجه گاز ندهيد ، زيرا ب هيچه هنگام خاموش كردن موتور ب: توجـه 
  .دور آرام خاموش كنيد  موتور را حتماً  در همچنين و
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 موارد افزايش مصرف سوخت

  موارد افزايش مصرف سوخت

  درجه حرارتهاي پائين  -
  ترافيك شهري  -
  سفرهاي كوتاه  -
  ي ديگر بكسل كردن خودرو ها -
  افزايش بار  -
  تردد درجاده هاي كوهستاني -
  
  
  
  
  

  مورد اجتناب كنيد از ترمز كردنهاي بي
شود براي شتاب مجدد بايستي اين  گرفتن انرژي جنبشي خودرو به گرما تبديل مي بار ترمز با هر

جوئي  با استفاده كمتر از ترمز، در مصـرف سوخت صـرفه. انرژي مجدداً توسط سوخت تامين گردد 
  .  گردد  مي
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 بازديد روزانه قبل از حركت

  بازديد روزانه قبل از حركت 

كمترين  Minو روغن حد بيشترين  Maxتشكيل شده كه  Maxو  Minگيج روغن از دو بخش  -1

        روغنو هميشه بايد خودرو اسپرينتر با دو پالستيك قرمز نشان داده شده  ركه داست حد روغن 

  . قرار گيرد  Maxو  Minما بين 

  

  

  

  

 شخيص دادت توان   دست نميتست با ها داخل روغن هيچ وقت با رنگ و  علت داشتن افزودنيبه *  

  .فقط از روي كيلومتر 

كه مي بايست رانندگان محترم هر روز گيج روغن موتور را  مي باشد ، ليتر 9/8مقدار روغن موتور *  

   .آن را سرريز كنندبازديد نمايند كه در صورت كسر شدن روغن 
  . كيلومتر مصرف نمايد 1000ليتر روغن در  8/0باتوجه به نوع رانندگي، موتور ممكن است حداكثر تا * 

  :كيلومتر وجود دارد  1000در موراد زير احتمال مصرف روغن تا يك ليتر در 
  .خودرو نو باشد -
 .خودرو بيشتر در شرايط سخت بكار گرفته شود -
 . د حركت نمايدخودرو بيشتر با سرعت باال و شتاب زيا  -

 
بازديد استقرار موتور نكته بعدي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد يعني نحوة قرار گرفتن موتور  -2

   .بر روي دسته موتورها 
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در ثاني الستيك درب مخزن . بازديد رادياتور و آب مخزن رادياتور كه اوالً نشتي نداشته باشد -3

  .فرسوده يا كنده نشده باشد 

بايست هر سال   چه در تابستان و چه در زمستان  و نيز ميداشته باشد ، ضد يخ  هميشه بايدخودرو * 

  . گردد ضد يخ خودرو تعويض 

  .  بازديد تسمه كه اگر داراي ترك هاي ريز باشد بايد تعويض شود -4

در و بهترين وضعيت قرار گرفتن  باشد   Maxو  Min عالمت بايد مابين بازديد روغن ترمز كه  -5

  .  وسط اين دو عالمت است

تا صداي زوزه  پمپ در  نگردانندبايد رانندگان مطلع باشند كه فرمان خودرو را تا آخرين حد آن  -6

  .يايد ن

در بعضي از . (  فيلتر هوا تعويض شود ددرصد شد باي 100درجه زير پمپ شيشه شور اگر -7

  )اسپرينترها وجود دارد 

  
  

  

  

  
   زدر حالت سوئيچ با INSصفحه نمايش  توجه به هشدارهاي - 8
  چراغهاي جلو تميز كردن شيشه و - 9

  كنترل ترمز - 10
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  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 خواص روغن موتور

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

  درمقابل سوختن مقاومت كند- 10
  دربرابر اسيدها بي تفاوت باشد - 11
  ضد زنگ باشد - 12
  واشرها را خراب نكند - 13
  سردكننده باشد - 14
  نشت نكند - 15
  كمترين مصرف را داشته باشد - 16
  قابل مخلوط شدن باشد - 17
  شدقابل نگهداري با - 18
  كف نكند - 19
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  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 انواع سطوح مرغوبيت روغن موتور

  انواع سطوح مرغوبيت روغن موتور
  

  آيا تا به حال به نوشته هاي روي قوطي  روغن موتور توجه كرده ايد ؟
 API - SD و برروي قـوطي ديگري حروف API -SEبه طور مثال برروي  يك قـوطي روغن حروف 

ه ميتوان مرغوبيت آنها را نوشته شده است ، اكنون فكر مي كنيد كداميك مرغوبتر باشد و چگون
  .مي توانيد حدس بزنيد كداميك بهتر است  تشخيص داد؟ باتوجه به مطالب ذيل

  
  
 API:                                                                                            

SA , SB , SC , SD , SE , SF,….                                             براي موتورهاي بنزيني  
  

 SDازكيفيت باالتري نسبت به  SEهمانطور كه مالحظه مي كنيد با توجه به ترتيب حروف الفبا روغن 
  . برخوردار است

  
  

  كنترل فيلتر روغن
غير اينصورت باعث كثيفي بيش از حد فيلتر  در هر تعويض روغن تعويض، نمائيد در فيلتر روغن را

عالوه بر استهالك قطعات متحرك باعث   بدون فيلتر شدن در مدار جريان مي يابد كه روغن شده و
  .موتور نيز ميشود  گرم كردن

  
  
  
  
  
  
  
  

 كيفيت باالتر
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 (ويسكوزيته(انتخاب غلظت روغن 

  )ويسكوزيته( انتخاب غلظت روغن
درجة حرارت    طساس متوسانتخاب صحيح غلظت روغن جهت استفاده در خودرو  مي بايست بر ا

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

                        
  
  
  
  
  
  
  
  

مي بايست طبق دستورالعمل سازنده انتخاب و مورد  با توجه به شرايط باال ليست روغنهاي مجاز موتور
  .مصرف قرار گيرد 

  
  زمان تعويض روغن موتور

روغن مصرفي زمان تعويض روغن  و نوع) شرايط عادي و سخت( باتوجه به شرايط استفاده از خودرو
  . گردد تعريف مي

باشند، زمان تعويض روغن به  در خودروهايي كه به سيستم هوشمند سرويس و نگهداري مجهز مي
  .صورت هوشمند اعالم مي گردد 

به ازاي هر يك ساعت در جا كار به سيستم هوشمند مجهز نمي باشند براي خودروهايي كه : توجه 
ساعت  2اگر خودرويي در يك روز : كيلومتر در نظر گرفته شود به طور مثال  50ت كردن موتور ميبايس
  . زودتر تعويض نمود كيلومتر روغن را 100در جا كاركند بايد 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 مايع خنك كننده

  مايع خنك كننده 
. مخزن انبساط مطابق شكل در قسمت جلوي موتور قرار دارد

جهت سرريز مايع خنك كننده فقط هنگام خاموش بودن 
درجه  50ن تر بودن درجه حرارت موتور از موتور، پايي

  .سانتيگراد و قرار داشتن خودرو در سطحي صاف اقدام نماييد
درِ رادياتور را تا مرحله اول و خالف عقربه هاي ساعت 
بچرخانيد تا فشار داخل رادياتور تخليه شود با ادامه 
چرخاندن به مرحله دوم نسبت به باز كردن درِ رادياتور اقدام 

يد، سپس نسبت به سرريز مايع خنك كننده تا عالمت نماي
Max  در نهايت نسبت به بستن درِ رادياتور به . اقدام كنيد

  .اقدام نماييد) مرحله دوم(طور كامل 
  

از آنجا كه سيستم خنك كننده تحت فشار مي باشد هنگام باز كردن درِ رادياتور به نكات ايمني از ** 
  .ده به دقت توجه نماييدجمله خنك بودن مايع خنك كنن

از آنجا كه داخل مايع خنك كننده مواد مخصوصي وجود دارد، لذا از تماس آن با لباس، چشم يا ** 
  .پوست ممانعت بعمل آوريد
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 شكلهاي مربوط به تسمه فرسوده

  شكلهاي مربوط به تسمه فرسوده
 - Aتسمه نو و سالم براي مقايسه  

B - فرسوده شدن شيارها در قسمت باال  

C -  داخل شياراثر داغي در  

J - ترك خوردگي شيارها  

 E,K - تركهاي عرضي روي شيارها  

L - كنده شدن الستيك در پائين شيارها  

M  - جمع شدن كثافات و خرده سنگها  

F - ول كردن شيارها از پوسته تسمه  

G - پاره شدن شيار  

H -  ريش ريش شدن از بغل  

D - تركهاي عرضي در پشت صفحه  
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 چراغ هاي پشت آمپر

  مپرچراغ هاي پشت آ
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 چراغ هاي پشت آمپر

  ترمز دستيدرگيري چراغ  

  سائيدگي لنت هاي ترمز

  عقب مه شكن  

  ABSاختالل در سيستم   

 ESPاختالل در سيستم  

  بنزين  چراغ  

  كسري سطح روغن موتور

  كمبود مايع خنك كننده    

  اختالل در سيستم الكترونيك موتور 

  ASRالل در سيستم تاخ   

 ASRخاموش شدن سيستم 

  
در كل چراغهاي زرد چراغهاي احتياط است و چراغهاي قرمز چراغ خطر است هنگام روشن شدن *  

چراغهاي زرد بايد به تعميرگاه مراجعه كرد و هنگام روشن شدن چراغهاي قرمز بايد از حركت كردن با 
فاده توان از خودرو است د و پس از برطرف كردن ايراد و خاموش شدن چراغ ميكرخودرو خودداري 

  . كرد
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 سيستم الكتريكي

   سيستم الكتريكي

  :تواند باشد چه مواردي مي MEعلت سوختن كامپيوتر سوخت 

آب گرفتن داخل خودرو كه قسمتهاي برقي و سوكتهاي   -1

كامپيوتر در اثر اتصاالت به داخل كامپيوتر آسيب رسانده و باعث 

  . شود سوختن آن مي

  

كه در اثر شوك ناشي از استفاده از باطري كمكي با ولتاژهاي باال  -2

از ولتاژ باال  MEآن برخي از قسمتهاي الكترونيكي كامپيوتر 

  . شود سوخته يا نيمسوز مي

  

  

يعني (اشتباه وصل كردن باطري كمكي جهت روشن كردن خودرو  -3

و همچنين اشتباه وصل كردن باطري خودرو به ) قطبهاي مثبت و منفي

  . هنگام تعويض
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 كنترل و مراقبت از باتريها

از  ديگر قطبهاي منفي و مثبت ممكن است باعث سوختن قسمتهاي الكترونيكي اشتباه وصل كردن*

  . شود …جمله دينام و 

راديو را  دشود كه بايد ك كد راديو حذف مي. در مورد كد راديو كه اگر سر باطري خودرو برداشته شود *

  . همراه داشته باشيم

شد يك كليد كوچك قرمز رنگ زير جوابگو نبااگر باطري جلو در مواقع ضروري جهت استارت زدن 

و زد توان خودرو را استارت  دست صندلي راننده وجود دارد كه با فشار دادن و نگه داشتن آن مي

روشن نمود كه در صورت استفاده ممتد از كابين عقب بايد به وسيله سيم مربوطه كه از برق شهر وصل 

  . شود شارژ گردد مي

  .كنيم ابتدا كليد قرمز رنگ را فشار داد و سپس ولت متر را نگاه ميبراي ديدن مقدار برق كابين عقب *

  
  باتريها از مراقبت كنترل و

براي تميز كردن باتري ازبنزين ، نفت و امثال آن استفاده 
قراردادن ابزار فلزي روي باتري خودداري  از .نكنيد
  )خطر اتصالي (گردد

اي قطبه .ري بايد بازباشندتسوراخهاي هواي درهاي با
گريس ضد اسيد  با خصوصاً قسمت پائين قطبها را ريتبا

   .چرب نمائيد
كبريت يا  براي كنترل آب باتري درشب هـركز ازشعلة

بلكه ازچراغ دوره گرد .امثال آنها استفاده نكنيد فندك و
  .استفاده نمائيد
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 منبع قدرت

از پر كردن باتري . قرارگيرد) پليت ها(صفحات  از ميليـمتر باالتر 15 سطح اسيد باتري درهرخانه بايد
باالتراز سطح مذكور جدا خودداري گردد به جهت جلوگيري از حادثه آتش سوزي و خطر اتصالي ناشي 

  .از پرتاب باتري بستهاي آن را كنترل نمائيد 
  

  .كنترل نمائيد ري راتمناطق گرمسير حداقل هفته اي يكبار سطح اسيد با درتابستان و :توجه   

  
  

   منبع قدرت

  . ولت 12آمپر و ولتاژ  100با ظرفيت  يك باطري •

  ري اضافي با همان ظرفيت طيك با •

د ري بتوانطتا وقتي كه آمبوالنس متوقف است با خودرو قرار داردولت در خارج  220يك سوكت 

  . دشارژ شو
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 آژير و روشنائي خارجي

   آژير و روشنائي خارجي

   .وات قدرت 50صداي مختلف و حداقل با چنديك آژير  •

يكي به صورت نواري با دو چراغ در جلو و يكي در عقب آمبوالنس با يك چراغ آبي گردان،  •

  .قابليت رؤيت عالي در هنگام روز 

  .دو المپ چشمك زن نارنجي در عقب و تعدادي المپ نارنجي كوچك در اطراف  •

شود اين نورافكن روشن  يك نورافكن در عقب خودرو قرار داشته كه وقتي در عقب باز مي •

  .شود مي

  . تجوي دستي كه در قسمت سقف كابين نيز قابل كنترل باشدچراغ جس •

  .ميكروفون و بلندگو •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                            خدمات پس از فروشمعاونت                                                             صفحه  

 

20 

  

  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 هشدارهاي الكتريكي

  ي الكتريكي  هشدارها

   توجه به تكميل بودن برق اتومبيل  -1

  و سيستم ضد سرقت نگهداري و حفاظت از سوئيچ  -2

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

  ي هشدار روي آمپرتوجه به چراغها -4

  ) Erorكلمه (توجه به نوشته هاي روي آمپر  -5

  دست نزدن به تشكيالت زير صندلي راننده -6

  آب نگرفتن داخل اطاق راننده  -7

  يچئدرست چرخاندن سو -9

  ل برقييدقت كردن در استفاده از وسا - 10

  در زمان خاموش بودن اتومبيل توجه به خاموش بودن كليدها - 11

  رت نزدن در زمان ضعيف بودن باطرياستا - 12

  . شود روشن نميديگر خودرو  Errorهنگام روشن شدن كلمه  - 13

هنگامي كه سوئيچ چرخانده شد و خودرو استارت نخورد سوئيچ تا آخر بسته شود و دوباره از  - 14

  .جاي اول استارت بخورد

وشن باشد صداي هشدار اگر هنگام خاموش كردن خودرو ر -كليد مه شكن -كليد پروژكتور - 15

  . شنيده مي شود 

  .هنگام باتري به باتري كردن رعايت نكات زير الزامي است  در - 16
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 فيوزها

  فيوزها 
  . همواره از فيوز مناسب با آمپر توصيه شده و استاندارد استفاده نماييد

  .هيچگاه نسبت به تعمير فيوزها توسط سيم اقدام نكنيد
فرمان و فيوزهاي اضافي براي تجهيزات سفارشي در جعبه فيـوز زيـر صـندلي    فيوزهاي تجهيزات استاندارد در زير 

  .راننده قرار دارد
  .قبل از تعويض هريك از فيوزها سوييچ را ببنديد: توجه 

  
  جعبه فيوز اصلي

توضـيحات و  . جعبه فيوز اصلي مطابق شـكل، زيـر فرمـان قـرار دارد    
ه مشخصات فيوزها روي برچسب داخـل درپـوش فيوزهـا چـاپ شـد     

  .است
  . مطابق شكل پيچ درپوش را چرخانده و درپوش را باز نماييد

  .جهت بستن عكس عمل مذكور را انجام دهيد
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  بسته -1
  باز -2
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 فيوزها

 مقدار  عملكرد رديف مقدار عملكرد رديف

  10A  10  چراغهاي پارك سمت راست   1
روشنايي پشت صفحه داشـبورد و بـوق   

 10A  هشدار باز بودن درها

 10A  چراغهاي پارك سمت چپ 10A 11 ي سمت راستنور باال 2
 10A  نور پايين سمت راست 10A 12 نور باالي سمت چپ 3

4  
رله چراغهاي پنل سقفي كابين

 10A  نورپايين سمت چپ  10A  13  عقب

 15A  مه شكن جلو 10A 14  چراغ ترمز 5
 20A 15  10A پمپ شيشه شوي و برف پاك كن 6

7  
ـ  عيتمصرف كننده هايي كه با وض
 15A  واحد الكترونيك موتور  15A  16  دوم سوييچ به كار مي افتند

 15A  واحد الكترونيك موتور 20A 17 چراغ سقف، راديو و فندك 8
 15A  سوييچ، برق صفحه داشبورد 15A 18  فالشر 9
 15A  )بنزين(پمپ سوخت  19    

 15A  )باقيمانده گرماي موتور(  30A 20 REST  كليد فن تهويه 21
 
 
 
 
 
  

  جعبه فيوز زير صندلي راننده 
توضـيحات  . اين جعبه فيوز مطابق شكل، زير صندلي راننده قرار دارد

و مشخصات فيوزها و رله ها روي برچسب داخل درپوش چاپ شـده  
  . است

  . مطابق فلش درپوش جعبه فيوز باز مي گردد 1با فشار خارهاي 
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 باتري به باتري

  باتري به باتري
ي شده باشد مي توان توسط باتري كمكي با رعايت نكات زير موتور را در صورتي كه باتري خودرو خال

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

  .عادي برگردد
  .جهت عمليات باتري به باتري در حد امكان از باتري يكسان استفاده نماييد •
  .اطي با سطح مقطع مناسب و گيره هاي محكم استفاده نماييداز كابل هاي ارتب •

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

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

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

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

  .گيرنده و بدنبال آن كابل رابط مثبت را به همين ترنيب جدا نماييد
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 سوئيچ

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

  .  سپس استارت بزنيد
  . اول فرمان تكان داده شود بعد سوئيچ باز شود -2
عدم رعايت اين نكته . تور روشن نشد سوئيچ را كامالً بسته دوباره استارت بزنيد درصورتيكه مو -4

خودرو شده كه هزينه بااليي جهت تعويض در بر   (ECU)باعث سوختن سيستم هاي الكترونيكي 
  . خواهد داشت

كه براي سيستم الكترونيكي ) مجهز به سيستم ضد سرقت(سوئيچ خودرو از نوع مخصوصي بوده  -5
و تعريف شده است و هر خودرو با سوئيچ مخصوص همان خودرو روشن ميگردد لذا در نگهداري خودر

  .  آن دقت نمائيد
  

  سيستمهاي ضد سرقت 
  . اين سيستم از استارت زدن خودور در صورت اشتباه بودن كليد جلوگيري مي كند
 2حيح در وضعيت اين سيستم با خارج كردن كليد از مغزي سوييچ فعال و با قرار دادن كليد ص

  .غير فعال مي شود) رانندگي(
  .نشان از خرابي سيستم ضد سرقت دارد و موتور روشن نمي شود  . Error.ظاهر شدن نوشته  
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 ترمز

  ترمز 
  ABSسيستم 

از قفل شدن چرخها جلوگيري مي نمايد و امكان كنترل خودرو را براي    (ABS)سيستم ضد قفل ترمز 
كيلومتر در ساعت به باال بدون توجه به شرايط جاده عمل  8سيستم از سرعت اين . راننده مهيا مي كند

اين سيستم فشار ترمز را كنترل مي كند به طوري كه خودرو هنگام ترمزهاي شديد نيز قابل . مي كند
در اين حالت راننده لرزش كمي در غربالك فرمان و ضربات كوچكي زير پدال ترمز . فرمانپذيري باشد

  .احساس مي كند) فعال مي شود ABSهنگاميكه (
  

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

  . نياز دارد
دهنده   در صفحه داشبورد روشن  قرار گيرد المپ نشان  2زمانيكه سوييچ در وضعيت 

  ABSاگر اين المپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز . ثانيه خاموش خواهد شد 2و بعد از 
  . اختالل وجود دارد

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

    ASR سيستم
  

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

به خاطر  نسبت به چرخهاي ديگر را با اعمال ترمز روي آن چرخ، متعادل و گشتاور خروجي موتور را
المپ    ASRجلوگيري از بكسباد چرخها محدود مي كند كه در زمان فعال شدن سيستم 

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

  .شده باشند
  . مي كنددر تمام سرعتها عمل   ASRسيستم ترمز   ESPدر خودروهاي بدون سيستم 
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 ترمز

د از قرار مي گيرد روشن و بع 2المپ نشانگر            در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت 
   ASRاگر اين المپ به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز . مي شودروشن شدن موتور خاموش 

  . ايراد وجود دارد و امكان كاهش قدرت خروجي موتور وجود دارد
  
  فخطر تصاد  

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

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

احتمال  راننده بايد نحوه رانندگي خود را باشرايط جاده و آب و هوا هماهنگ نمايد، در غير اين صورت
  .سر خوردن خودرو وجود دارد

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

  .وگيري كردشرايط جاده بايد از بكسباد كردن چرخها هنگام رانندگي جل
  
  

    ASRخاموش كردن 
  :خاموش شود) توسط كليد روي داشبورد(  ASRدر شرايط زير بهتر است كه سيستم 

  درصورت استفاده از زنجير چرخ -
  در جاده هاي پر برف -
  در جاده هاي شن و ماسه اي -

  .داردرا خاموش نماييد گشتاور موتور ديگر محدود نمي شود و امكان بكسباد چرخها وجود   ASRاگر 
  

كيلومتر در ساعت وجود داشته باشد، سيستم  60درصورتيكه احتمال سر خوردن با سرعت حدود 
ASR    توسط سيستم ترمزESP   به طور اتوماتيك فعال مي شود.  
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 ترمز

  خطر تصادف 
  : ESPدر سيستم هاي مجهز به سيستم 

و عمل ترمز كردن را  فعال نباشد  ASRفعال باقي مي ماند هرچند كه سيستم ترمز    ESPسيستم 
شروع به چشمك  براي افزايش پايداري خودرو انجام خواهد داد در اين هنگام المپ اخطار  
ديسك افزايش مي  اين عمل احتمال خرابي ترمز را به دليل درجه حرارت باالي . زدن مي كند

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

  
  

  ASRخاموش و روشن كردن 
  

، اين سيستم   ASRبا فشار دادن قسمت باالي دكمه 
با . چشمك مي زند خاموش مي شود و المپ اخطار  

سيستم مجدداً فعال و   ASRفشار مجدد قسمت باالي دكمه 
المپ اخطار    .خاموش خواهد شد
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 ترمز

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

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

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

  .شده باشند
قرار مي گيرد روشن شده و بعد از  2در صفحه داشبورد وقتيكه سوييچ در وضعيت  ESPالمپ نشانگر 

ين المپ بعد از روشن شدن موتور ثابت روشن بماند در اگر ا. روشن شدن موتور خاموش    مي گردد
  .ايراد وجود دارد و احتمال كاهش قدرت خروجي موتور وجود دارد  اين سيستم

  
  خطر تصادف  

عليرغم تثبيت پايداري خودرو امكان خرابي ترمز را بدنبال  ESPفعال كردن ترمزها توسط سيستم 
تفاده شود باعث گرم شدن لنتها و آسيب به سيستم براي مدت طوالني اس  ESPاگر سيستم . دارد

  .ضمناً گرم شدن سيستم ترمز، طول خط ترمز را نيز افزايش خواهد داد. ترمز خواهد شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                            خدمات پس از فروشمعاونت                                                             صفحه  

 

29 

  

  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 ترمز

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                            خدمات پس از فروشمعاونت                                                             صفحه  

 

30 

  

  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 زنجير چرخ

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

نصب شود، در اين مورد به دستورالعملهاي شركت ) محرك(زنجير چرخ بايد روي چرخهاي عقب 
  .در صورت امكان پس از پايان جاده هاي برفي باز نماييد زنجير چرخها را. سازنده آن توجه نماييد

  
REST    ) كليد باقيمانده گرماي موتور (   

اين گرماي اضافي براي . موتور گرماي اضافي خود را بعد از مسافت طوالني به بيرون انتقال مي دهد 
  . گرم كردن كابين راننده قابل استفاده خواهد بود 
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 رانندگي در زمستان

  دگي در زمستانرانن
  

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

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

  .ناگهاني بپرهيزيد
  
  

  .قبل از فرا رسيدن فصل زمستان جهت ايمني خودرو، سرويس هاي زير را انجام دهيد
  .تعويض روغن، درصورتيكه روغن موتور چهار فصل استفاده نشده است •
  وتوركنترل مقدار ضديخ سيستم خنك كاري م •
  كنترل مقدار مايع مخزن شيشه شوي •
  كنترل باتري •
  تعويض الستيك •
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
چه  در هنگام جوش آوردن خودرو

 اعمالي را بايد انجام دهيم

   چه اعمالي را بايد انجام دهيم در هنگام جوش آوردن خودرو

  . خودرو بايد روشن بماند -1
  . به هيچ عنوان گاز نمي دهيم -2
  . پاشيم دائماً آب به رادياتور مي -3
  . خنك شود روي درب رادياتور آب مي پاشيم تا -4
  . ريزيم تا سرريز شود سپس درب رادياتور را باز مي كنيم و با فشار آب مي -5
  .ريزيم آب بر روي موتور نمي -6
  
  
  

  علل مخلوط شدن آب با روغن
  سوختن واشر سرسيلندر -1
  شل بودن پيچهاي سرسيلندر -2
  تاب داشتن سرسيلندر -3
  ترك سرسيلندر-4
  ترك بلوك سيلندر -5
  ورينگ روغن سردكن خرابي ا-6
  ...و
  

  كنترل مقدار روغن موتور 
در صورت پائين يا باال بودن سطح روغن . كنترل سطح روغن توسط سنسور مربوطه انجام مي گيرد 

را زماني كنترل  كارتر موجود درروغن .               چراغهاي نمايشگردر صفحه نمايش ظاهر مي شود 
  ) دقيقه بعدازخاموش كردن موتور  5( .گرفته باشددرسطح صاف قرار خودرونمائيد كه 

  .در صورت پائين بودن سطح روغن، به مقدار مناسب روغن سرريز نمائيد
روغن ريزي و روغن سوزي اجباري ،  بر روغن نريزيد چراكه عالوه مورد نياز مقدار هيچگاه باالتر از
  .روغن مي گردد افت فشار  باعث كف كردن و
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 كنترل فشار باد الستيكها

  ستيكهاكنترل فشار باد ال
اين مشخصات بر روي تمامي . مي باشد (Psi)يا  ( bar )فشار باد الستيك ها بر حسب واحد بار 

  .الستيك ها درج شده است
  
  

  اكسل عقب  اكسل جلو  سايز الستيك
bar psi  bar  psi  

225 / 70 R 15C  8/2  41  5/4  65  
  
  

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

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

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

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

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

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

ق تنظيم باشد كه در اينصورت عمر الستيك باال رفته و سائيدگي آج آن بطور يكنواخت ميباشد مطا ب
  )3(شكل 
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 كنترل فشار باد الستيكها

 
 
 
 
  
  

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

در صورت مشاهده هر گونه سنگ ويا اشياء ديگر ما بين الستيك چرخها نسبت به خارج  كردن : توجه 
  . آنها اقدام نمائيد
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 فرمان هيدروليك

  فرمان هيدروليك
هاي هيدروليك طراحي و ساخته  نندگي خودروهاي سبك و سنگين فرمانجهت سهولت در را

  . است  شده

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

  . براي چرخاندن فرمان مورد نياز است

تر از حد مورد نياز نگه نداريد هيچگاه فرمان را به طور كامل در منتهي اليه سمت چپ يا راست بيش** 

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

  . نيز خواهد شد

  
  علل سفت بودن فرمان هيدروليك

  خرابي كيفيت روغن فرمان -1
  كم بودن روغن فرمان  -2
  خرابي پمپ فرمان -3
  خرابي جعبه فرمان -4
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 بكسل كردن

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

در صورتيكه اقدام به بكسل كردن خودروي ديگري مي نماييد، وزن خودروي كمك گيرنده نبايد 
  .ن خودروي كمك دهنده باشدبيشتر از وز

  
  .قرار دهيد 1سوييچ را در وضعيت  ♦
  .گيربكس را خالص كنيد ♦
 .هنگام بكسل كردن گاردان را باز نماييد ♦

  
  
  
  
  :توجه 

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

  ).وضعيت صفر قرار گيرد
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  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 گيربكس

   گيربكس  
  

 . براي دنده عقب بايد بعد از گرفتن كالچ حلقه ضامن دنده عقب را بگيريم* 
هرگز دنده عقب را قبل از توقف كامل خودرو درگير به منظور مراقبت از سيستم دنده و گيربكس * 

   ننمائيد
را جا زده سپس ضامن  2براي تعويض دندة عقب براي جلوگيري از صداي ناهنجار ابتدا بايد دنده  *

  . دندة عقب را به سمت باال فشار داده و دنده عقب را جا بزنيم
باشد بنابراين بايد در هنگام كالچ گرفتن اين نكته  كمي سفت ميي اسپرينترپدال كالچ  خودرو* 

  .رها شود تا به صفحه كالچ آسيبي وارد نشودرعايت شود كه پدال آرام 
در هنگامي كه نياز به كالچ گرفتن نداريم مثالً در ترافيك و پشت چراغ قرمز بايد پا را از روي كالچ * 

ي شود زماني كه خودرو برداريم چرا كه همين امر باعث كمتر شدن عمر مفيد فنرهاي ديسك كالچ مي
   .ختي جا مي رودگرم مي شود دنده ها به س اسپرينتر

  و شود  شود پدال كالچ از حالت طبيعي و استاندارد خارج مي زماني كه ديسك و صفحه كالچ تمام مي* 
آيد در چنين مواردي نبايد فشار بيش از حد  مقداري سفت تر شده و يا تا آخر، پدال پائين نميكالچ 

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

  .در صورت بيرون زدن دنده بايد در اولين فرصت خودرو به تعميرگاه انتقال داده شود* 
  .داشته باشدنكه گيربكس روغن ريزي  شيدهر روز بازديدي از زير خودرو داشته با* 
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 خواص روغن گيربكس

  خواص روغن گيربكس
  ماندن غلظت درتغييرات حرارت ثابت  -1
  روان بودن درحرارت پائين  -2
  مقاومت دربرابراكسيده شدن  -3
  ضدزنگ باشد -4
  پايداري دربرابراكسيده شدن در درجه حرارت هاي باال -5
  پايداري دربرابر كف كردن  -6
  كاهش اصطكاك -7
  كاهش سايش -8
  مقاومت دربرابر فشار -9
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

  عيب يابي
  

  راه حل  احتماالت ممكن  ايراد
چراغهاي چشمك زن كليـد  
قفل مركزي عمل نمي كند و 

  .درها قفل نمي شود

حداقل يكي از درها كـامالً بسـته   
  .نشده است

  .سيستم قفل مركزي ايراد دارد

درهــا را كــامالً ببنديــد و آنهــا را 
  .مجدداً قفل كنيد

  .درها را با سوييچ قفل كنيد
قفـل   جهت رفـع ايـراد سيسـتم   

مركـــزي ســـريعاً بـــه يكـــي از 
نماينـــدگيهاي مجـــاز مراجعـــه 

  .نماييد
بوق اخطار به صـدا درآمـده   

  .است
  .چراغها را خاموش كنيد  .چراغها روشن مانده است

موتور اسـتارت نمـي زنـد و 
.Error.   به طور متناوب در

صفحه نمايش داشبورد ظاهر 
  .مي شود

در سيستم ايمني ضد سرقت ايراد 
  .مده استبوجود آ

ــارج و   ــود خ ــاي خ ــد را از ج كلي
 .مجدداً در مغزي سوييچ وارد كنيد

  .مجدداً استارت بزنيد
در صورت روشن نشدن موتور، بـا  
نمايندگيهاي مجاز تمـاس حاصـل   

  .فرماييد
  

  .ولتاژ باتري كم است  .موتور استارت نمي زند
سيستم الكترونيك خـودرو ايـراد   

  .دارد
سيستم سـوخت رسـاني خـودرو    

  .وب استمعي

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

نياز با رعايت نكات ايمني از باتري 
  .كمكي استفاده نماييد

در صورت روشـن نشـدن موتـور    
حتي با گـرفتن بـاتري كمكـي بـا     
نمايندگيهاي مجاز تمـاس حاصـل   

  . فرماييد
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  :نوع محصول 
SPRINTER314 

  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

د ممكن است بنـزين نسـوخته وار    .موتور لرزش دارد
  . سيستم كاتاليست شده باشد

يكي از كويل هـاي جرقـه خـراب    
  .است

در سيستم الكترونيك موتور ايراد 
  .وجود دارد

سوخت از كيفيت خوبي برخـوردار  
  .نيست

با رعايت نكات ايمني بـه يكـي از   
  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد

يكي از مصرف كننـده هـاي   
  .الكتريكي كار نمي كند

  .فيوز را تعويض كنيد  .سوخته استيكي از فيوزها 
با مراجعه به يكي از تعميرگاه هاي 
مجاز علت سوختن فيـوز را جويـا   

  .شويد
باقيمانــده ( RESTكليــد 

ــور  ــاي موت ــراغ ) گرم و چ
نشانگر آن روشن نمي شـود  

  .يا زود خاموش مي شود

به دليل روشن بودن ساير مصـرف  
كننـده هـا ولتــاژ بـرق در ســطح    

  .پاييني قرار دارد
سيستم به طور اتوماتيك خاموش 

  .مي شود

در صورت كافي بودن ولتاژ باتري، 
سيستم باقيمانده گرماي موتور بـه  

  .طور اتوماتيك روشن مي شود

اجسام خارجي باعث توقـف تيغـه    .برف پاك كن گير كرده است
  .هاي برف پاك كن شده است

بــه دليــل رعايــت نكــات ايمنــي 
سوييچ را در وضـعيت صـفر قـرار    

د و علـت توقـف تيغـه هـا را     دهي
برطرف و مجدداً برف پـاك كـن را   

  .روشن نماييد
توسط دسته برف پاك كن مرحلـه      .برف پاك كن كار نمي كند

هاي ديگر برف پاك كن را انتخاب 
  .كنيد

در اســـرع وقـــت بـــا يكـــي از 
نمايندگيهاي مجاز تمـاس حاصـل   

  .فرماييد
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

چراغهاي هشدار   
ASR/ESP   هنگام
  مك رانندگي چش

  .مي زند

فعال شـده    ASR/ESPسيستم 
  . است

با توجه به شرايط جـاده وضـعيت   
رانندگي خـود را اصـالح نمـوده و    

  .بيش از اندازه گاز ندهيد
  

چراغهــــاي هشــــدار    
ASR/ESP   هنگـــــام

  .رانندگي دائماً روشن است

خــاموش شــده   ASRسيســتم 
  . است

  ESPدر خودروهــاي مجهــز بــه 
سيسـتم   جهت جلوگيري از خرابي

را براي مدت كوتاهي   ASRترمز، 
  . خاموش نماييد

  

را مجـدداً توسـط     ASRسيستم 
  .كليد مربوطه روشن نماييد

ــدار    ــپ هش الم
ســطح روغــن ترمــز بعــد از 
استارت موتور يـا در حـين   

  .رانندگي روشن ميشود

  خطر تصادف
در مخزن روغن ترمـز بـه مقـدار    

  .كافي روغن وجود ندارد
عملكرد سيسـتم   احتمال ايراد در
  .ترمز وجود دارد

  .سطح روغن ترمز را بازديد نماييد
اگر سـطح روغـن ترمـز كمتـر از     

اسـت روغـن ترمـز      Minمقدار 
  . اضافه نكنيد

جهــت حفــظ ايمنــي بــا خــودرو 
  .رانندگي نكنيد

  
هنگام روشن شدن   

موتــور المــپ شــارژ بــاتري 
  .روشن مي شود

  .تسمه پاره شده است
ــ ك خــودرو در سيســتم الكتروني

  .ايراد وجود دارد

تسمه بايد قبـل از ادامـه حركـت    
  .تعويض گردد

به يكي از نمايندگي مجاز مراجعـه  
  .نماييد

 چراغ نشان دهنده
ــد از    ــا بع ــاييدگي لنته س
استارت موتور يـا در حـين   

  .رانندگي روشن ميشود
  
  

لنتهاي ترمز به طور كامل سـاييده  
شده است و عملكرد ترمز مختـل  

  .شدخواهد 
  

جهت تعـويض لنتهـا بـه يكـي از     
  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

ــان     ــراغ نشـ چـ
دهنده سطح روغـن بعـد از   
استارت يـا حـين راننـدگي    

  .چشمك مي زند

سطح روغن موتـور بـيش از حـد    
  .كاهش پيدا كرده است

سطح روغن موتور را كنترل نموده 
و در صــورت نيــاز روغــن ســرريز 

  . نماييد
ن ريزي به تعميرگاه در صورت روغ

  .مجاز مراجعه نماييد
  

چـــراغ نشـــان   
دهنده سطح مايع 
خنــك كننــده راديــاتور   

بعد از ) مخلوط آب و ضديخ(
استارت يـا حـين راننـدگي    

  .چشمك مي زند

  .مايع خنك كننده كم است
  

اگر مايع خنك كننده كافي اسـت  
  .امكان خرابي فن وجود دارد

  
در صورت كاهش مرتب و بـيش از  

دازه مايع خنك كننده نشتي در ان
  .سيستم وجود دارد

  

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

  .درصورت نياز سرريز نماييد
در صورت كاهش مايع خنك كننـده  

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

  .مي گرددخرابي آن 
ش از حــد بــه موتــور و از فشــار بــي

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

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

 .نماييد
چـــراغ اخطـــار    

ABS   هنگــــام
  .رانندگي روشن مي شود

 خطر تصادف
بعلت ايراد غير فعـال   ABSسيستم 

و بـــدنبال آن بقيـــه مـــي شـــود 
سيستمهاي ترمز الكترونيكي را نيز با 

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

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

  .كاهش مي يابد
  

با رعايت نكات ايمني مي توان بـه  
رانندگي ادامه داد تا ولتـاژ مـورد   

در صـورت نيـاز   . رددنياز حاصل گ
وضعيت باتري و دينـام را بررسـي   

  .نماييد
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  :نوع محصول 
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

 ESPچراغ اخطار 
هنگام راننـدگي    

  .روشن مي شود

  خطر تصادف 
ــدليل اخــتالل   ESPسيســتم  ب

خاموش شـده اسـت كـه در ايـن     
حالت پايداري خودرو تحت كنترل 
سيستم الكترونيك نبوده و امكان 

  .كاهش قدرت موتور وجود دارد
بـه  (اهش ولتـاژ بـاتري   به دليل ك

  ESPسيسـتم  ) ولت 10كمتر از 
خاموش شده است در ايـن حالـت   
 .تأثير سيستم ترمز كاهش مي يابد

  

بــا رعايــت نكــات ايمنــي جهــت 
جلوگيري از تصـادف بـه يكـي از    
  .نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد

با رعايت نكات ايمني مي توان بـه  
رانندگي ادامه داد تا ولتـاژ مـورد   

در صـورت نيـاز   . حاصل گرددنياز 
وضعيت باتري و دينـام را بررسـي   

  .نماييد

ــاب              ــب ي ــراغ عي چ
موتور هنگام رانندگي روشن 

  .مي شود

  .باك بنزين خالي است
ممكن اسـت موتـور در وضـعيت    

  .اضطراري كار كند
در يكي از سيستم هاي زيـر خطـا   

  .وجود دارد
  سيستم پاشش سوخت •
  سيستم جرقه •
  وزسيستم اگز •

مقادير آلوده كننده هـوا افـزايش   
يافتــه و موتــور ممكــن اســت در 

  .وضعيت اضطراري كار كند
قدرت خروجي موتور كاهش پيـدا  

  .خواهد كرد

 4الـي   3بعد از سوختگيري مجدد 
مرتبــه اســتارت بزنيــد وضــعيت 
رانندگي اضطراري غير فعـال مـي   

  .شود
بــه يكــي از نماينــدگيهاي مجــاز 

  .مراجعه نماييد

  ASRچراغ اخطـار             
هنگام روشن بـودن موتـور،   

  .روشن   مي شود

به دليل وجـود ايـراد در سيسـتم    
ASR   اين سيستم غير فعال شده

و قدرت خروجي موتـور كـاهش و   
  .تأثير نيروي ترمز كاهش   مي يابد

بــا رعايــت نكــات ايمنــي جهــت 
جلوگيري از تصـادف بـه يكـي از    

  .دنمايندگيهاي مجاز مراجعه نمايي
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 عيب يابي

ــي (  ــمبل مثلث ) س
چراغ اخطـار اتمـام   
ــدگي   ــام رانن ــوخت هنگ س
روشن شده و عقربـه درجـه   
سوخت روي صفحه داشبورد 
بين عالمت حداكثر و حداقل 

  .متغير است

ليتر از سـوخت بـاقي    5/10مقدار 
  .مانده است

  
  .سنسور سطح سوخت خراب است

در نزديكترين پمپ بنزين سوخت 
  .گيري كنيد

دگيهاي مجــاز بــه يكــي از نماينــ
  .مراجعه نماييد
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  : عنوان فصل
  داريسرويس و نگه

  : عنوان بخش
 مواد مصرفي و ظرفيت ها

  مواد مصرفي و ظرفيت ها  
  
  

  )ليتر(ظرفيت  سيستم  رديف
  8.9  موتور 1
  2.1  گيربكس 2
  1.8  ديفرنسيال 3
 0.8– 1  فرمان 4
 ESP  1.2هيدروليك ترمز با سيستم  5
 3  ضديخ در سيستم خنك كاري 6
 7  مايع مخزن شيشه شوي 7
 0.86  كولر 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


