
  

  

  



  پذيرش: نحوه
 :مالك محترم

فروش و يا  از پس خدمات مجاز هاي نمايندگي از يكي به ميبايست خود كاميونت نياز مورد تعميرات ساير يا و اي دوره اوليه، سرويسهاي انجام براي
  :ميباشد ضروري ذيل موارد رعايت خود كاميونت موقع به ترخيص و پذيرشر د تسريع منظور فرمائيد. به مراجعهتعميرگاه مركزي 

 
 واحد با تلفني تماساز طريق  نظر، مورد سرويس كيلومتر به رسيدن از قبل اي دورهاوليه و  سرويسهاي انجام براي ميبايست محترم نمالكي 

بهمراه ( ليست وتلفن و آدرس نمايندگي ها و تعميرگاه مركزي  .نمايند اقدام وقت تعيين جهتنمايندگي و يا تعميرگاه مركزي  پذيرش
 دفترچه گارانتي تحويل شده است )

 نمايند تخليه را خود بار ميبايست ميباشند بار حامل كه هايي كاميونت. 

 طوركامل به بايد حتماً بهداشتي مسائل رعايت منظور به هستند شدني فاسد مواد و زباله آوري جمع يا و مرغ سبد حامل كه هايي كاميونت 
 د.شون كارواش و تخليه

 الزامي است.مالك خودرو يا راننده مربوطه  توسط گارانتي دفترچه داشتن همراه به 

  
 :گارانتي خدمات

 خدمات لغو شرايط رعايت با كدام كه زود تر فرا رسد هر كاركرد كيلومتر 000020يا  تحويل زمان از سه سال مدت به شده خريداري خودروي 
 .دارد قرار گارانتي خدمات پوشش تحت ميگردد اعالم كه گارانتي

 شد خواهد اخذ مالك از گارانتي زمان مدت در ... غيره و كالچ صفحه، لنتها ضديخ، فيلترها، روغنها، انواع مانند مصرفي اقالم كليه هزينه. 

 



 گارانتي خدمات لغو شرايط

 :ميگردد لغو شما كاميونتگارانتي  خدمات زير شرايط از يكي احراز صورت در

  .شوند تعويض استاندارد غير قطعات با اند گرديده مونتاژ يا نصب آن روي كارخانه توسط كه خودرو اصلي قطعات كه صورتي در- 1

 گارانتي از كلي طور به خودرونمايد ن مراجعهو يا تعميرگاه مركزي   نمايندگي به اوليه سرويسانجام  براي مقرر كيلومتر و زمان در مالك هرگاه - 2
  .ميگردد خارج

  .ميشود خارج گارانتي از كلي طور به خودرونمايد ن مراجعه نمايندگي بهتعيين شده  دورهاي سرويس دو در پياپي صورت به مالك درصورتيكه- 3

  .شوند انجام ديزل بهمن شركتو تعمير گاه مركزي  مجاز هاي ازنمايندگي درخارجدر صورتيكه سرويس هاي دوره اي و تعميرات عادي  - 4

  .گردد خسارت دچار زياد سرعت يا و صحيح غير استفاده ،)ظرفيت از بيش(  مجاز غير بار حمل نگهداري، در دقتي بي اثر در خودرو چنانچه - 5

  .باشند شده دستكاري يا و تعمير مجاز، غير افراد يا فرد توسط)  كشي سيم بخصوص(  خودرو برقي سيستمهاي چنانچه- 6

  .گردد مربوطه قسمتهاي به خسارت بروز موجب رانندگي ادامه و نشانگرها صفحه در دهنده هشدار عالئم به توجهي بي علت به راننده درصورتيكه - 7

 ديزل بهمن شركت ازفروش پس خدمات سازمان يا كارخانه از خارج در ميباشند ارتباط در خودرو برق با كه آپشنها و جانبي لوازم كه صورتي در- 8
   ...و مونيتورينگ سيستمهاي كولر، دزدگير،:  مانند.  باشند شده نصب

  .باشد ديده شديد آسيب نسبتاً خودرو حادثه يا تصادف اثر بر كه صورتي در- 9



 و بندي جلو قدرت، انتقال سيستمهاي( در اين حالت  باشد شده استفاده نميباشد كارخانه تاييد مورد فني مشخصات نظر از كه تايري از چنانچه-10
  .)ميشوند خارج گارانتي از خودرو تعليق

 در فنر اليه نمودن اضافه باك،:  مانند( نباشد ديزل بهمن شركت تاييد مورد كه قطعاتي با تجهيزات و قطعات هرگونه تعويض يا و كردن اضافه-11
  )...و ضخيمتر قطعات با ها اليه كردن جايگزين فنرها، دسته

  .نباشد ديزل بهمن شركت تاييد مورد كه...)  و هيدروليك روغن ضديخ،(  شيميايي مواد از استفاده-12

  . شد خواهد گارانتي از خروج باعث تظاهرات و شورشها سوزي، آتش سرقت، جنگ، تصادفات،...) و سيل زلزله،( طبيعي بالياي از ناشي خسارات-13

  .شد خواهد گارانتي از خروج باعث خودرو ديگر قطعات از يك هر و خودرو شمار كيلومتر سيستم در دستكاري هرگونه-14

 به خدماتارائه  هرگونه از گيري جلو موجب اقساط، پرداخت عدم اند، شده خريداري شركت از اقساطي بصورت كه خودروهايي خصوص در-15
 .شد خواهد مشتري

  سرويس اوليه:
  
همراه داشتن كيلومتر  ، با  5500تا  4500بين كيلومتر كاركرد  ماه و با 6زماني  براي انجام سرويس اوليه محصوالت خريداري شده بايد در فاصله 

در سطح كشور مراجعه  فروش و  يا تعميرگاه مركزي  شركت بهمن ديزلنمايندگي هاي مجاز خدمات پس از خودرو به يكي از  دفترچه گارانتي
  فرمائيد.



موجب خواهد شد، مابقي سرويس هاي دوره اي نيز عدم انجام سرويس اوليه در زمان و كيلومتر مذكور ضمن خارج نمودن خودرو از شرايط گارانتي 
  لغو گردد.

از تاريخ تحويل خودرو به مشتري مجاز ميباشد و همچنين انجام آن حتي به شرط پرداخت هزينه  پس شش ماهانجام سرويس اوليه فقط تا  مهم:
 نميباشد .  توسط مشتري ، قبل از حداقل و بعد از حداكثر كاركرد اعالم شده در جدول مذكور ، مجاز

  ماهه براي انجام سرويس هاي اوليه و دوره اي به  4الي  3خودرو ها با كاربري آتش نشاني وكاربري هاي خاص مي بايست در دوره هاي
  مراجعه نمايند.بهمن ديزل شركت و يا تعميرگاه مركزي  نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش 

  توجه:
مي باشد و مشتري مي بايست در صورت تمايل به تعويض، فقط هزينه اقالم  كيلومتر به صورت رايگان سرويس اوليه و بيست هزارهزينه اجرت 

 مصرفي (مانند : انواع روغن ، فيلتر ، ضد يخ و ...) را پرداخت نمايد.

 هزينه هاي مربوط به عمليات سرويس و نگهداري از طريق شركت در سيستم نرم افزاري نمايندگي ثبت ميگردد.

 

  سرويس هاي دوره اي: 
  در مدت زمان يا كيلومتر كاركرد هاي مشخص شدههزينه ي تعمير و نگهداري اشيد كه انجام سرويس هاي دوره اي، ه داشته بـــتوج

ي پيش هارويس ها ،سيستم ها و قسـمتخودرو ها را كاهش داده و شرايط رانندگي اطمينان بخشي را براي شما فراهم مي نمايد. هنگام انجام اين س
  ات و تعويض قطعات روي آن صورت ـرات، تنظيمــي و بازديد قرار گرفته و برخي تعميــبيني شده خودرو مورد بررس

دم انجام به موقع اين سرويس ها با توجه به خساراتي كه بار مي آورند هزينه هاي تعمير و نگهداري خودرو را افزايش ميدهد. بر ــميپذيرد كه ع
دارد كه طبق جدول ارائه شده در اين دفترچه نسبت به انجام سرويس هاي دوره اي خوروي خود با مراجعه به يكي از نمايندگي  همين اساس ضرورت

 شركت بهمن ديزل اقدام فرمائيد.و يا تعميرگاه مركزي هاي خدمات پس از فروش 



  
  جدول حداقل و حداكثر كاركرد خودرو جهت مراجعه براي سرويس هاي دوره اي:

20.000  سرويس دوره اي
  كيلومتر

40.000
  كيلومتر

60.000
  كيلومتر

80.000
  كيلومتر

100.000
  كيلومتر

120.000
  كيلومتر

140.000
 كيلومتر

160.000
 كيلومتر

180.000
 كيلومتر

200.000 
 كيلومتر

حداكثر/حداقل 
  كاركرد

21000 -19500  41000-
39500 

61000 -59500  81000 -79500  101000-99500 121000-119500
141000-
139500 

161000-
159500 

181000-
179500 

201000-
199500 

  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر  كيلومتر

 
نكند ، در  هرگاه مالك در زمان و يا كيلومتر مقرر براي يكي از سرويس هاي دوره اي (به غير از سرويس هاي اوليه و بيست هزار) به نمايندگي مراجعه

سرويس سرويس دوره اي مورد نظر انجام شده و خودرو تا ، صورت مراجعه بعدي بنا به تشخيص كارشناس فني نمايندگي و كارشناس گارانتي شركت 
  بعدي از گارانتي خارج خواهد شد. 

  توجه :
بعد از انجام هر سرويس فيش مربوطه بعد از تكميل و امضا ميمه دفترچه گارانتي ميباشد،  كه كيلومتر ض 20000فيش هاي سرويس هاي اوليه و 

  از دفترچه جدا خواهد شد.و يا تعميرگاه مركزي توسط نمايندگي مجاز 
خدمات پس از فروش شركت بهمن ديزل به  سازمان با توجه به ضوابط اعالم شده از جانب ، يسها نياز به تعويض قطعات باشدچنانچه هنگام انجام سرو

و يا تعميرگاه مركزي گارانتي و يا عدم گارانتي قطعه مذكور توسط نمايندگي در خصوص اقدامات الزم و همچنين تعميرگاه مركزي ،  كليه نمايندگي ها
  . صورت مي پذيرد

  گارانتي رنگ:

  ماه گارانتي ميشود. 18به مدت  ودرو هاي توليدي شركت بهمن ديزل رنگ خ



  در صورت هرگونه ايراد به نمايندگي هاي مجاز و يا تعميرگاه مركزي شركت مراجعه نماييد.

  شرايط گارانتي رنگ:برخي از 
 .زنگ زدگي در اليه بيروني بدنه 

  بدنه.پوسته و طبله شدن رنگ اليه بيروني 

 .ترك خوردگي رنگ اليه بيروني بدنه 

 
  مواردي كه شامل گارانتي رنگ نمي باشد:برخي از 

 .قسمت هايي از بدنه خودرو كه بر اثر تصادف آسيب ديده باشد 

 (...سنگ ، شن و) آسيب هاي ناشي از برخورد اشياي خارجي 

 ه و قرار داشتن خودرو در فضاي آلوده به بخارات شيميايي.آسيب هاي محيطي مانند ريختن شيره درختان و فضوالت پرندگان روي بدن 

 .قسمتهايي از خودرو كه بر اثر نصب لوازم جانبي و عدم مراقبت صحيح، خراش برداشته و يا آسيب ديده باشد 

 

  نكات مهم قبل از شروع به رانندگي:
 كنترل قفل بودن كابين - 1

 كنترل مايع خنك كننده - 2

 كنترل مقدار سوخت و روغن موتور - 3

 كنترل آبگير سوخت و تخليه آب آن - 4



 كنترل مخازن هواي فشرده و تخليه آب آنها - 5

 كنترل ميزان باد الستيك ها - 6

 كنترل فيلتر هوا - 7

 كنترل سيستم هاي مختلف از نظر نشتي روغن، آب و يا هوا - 8

 كنترل كنيد كه در اطراف خودرو مانعي وجود نداشته باشد. - 9

 ي كنيد.كاربري را از نظر باز ماندن درب ها بررس -10

 در صورت روشن بودن هركدام از چراغ هاي هشدار، آن راجدي بگيريد.بعد از روشن شدن موتور صفحه كيلومتر شمار را بررسي كنيد. -11

  
 :خودرو شناسايي پالك

  .است شده داده قرار پنل راست طرف در اتاق داخل در پالك
 

 شاسي شماره

  .است شده نوشته گلگير كنارب در راست سمت جلوقسمت درشماره شاسي 
  
  
  
  



 شماره موتور

  .است شده حك سيلندر بدنه چپ سمت جلو قسمت روي موتور سريال شماره

 



  

  

 



  



  



  



  



  

  



             :نشانگر ها مجموعه

   



  عالمت  رديف  عالمت  رديف
  چراغ ھشدار فشار باد تاير  23  چراغ ھشدار خالء  1
  اخطار اوره  24  پيش گرم کن موتور  2
  کيسه ھوا  25  چراغ ھشدار ترمز دستی  3
  گرمکن آينه  26  چراغ راھنمای چپ  4
  چراغ ھشدار کمبود باد تانک  27  چراغ ھشدار خرابی ترمز  5
  چراغ ھشدار استپ موتور  28  چراغ ھشدار باز بودن درب  6
  چراغ ھشدار سطح روغن ترمز  29  نور باال  7
  دکمه ريست کيلومتر  30  ترمز موتور  8
  چراغ ھشدار رسوب آب فيلتر روغن  31  جلو مه شکن  9
 ABSچراغ   32  عقربه کيلومتر شمار  10
  چراغ دينام  33  مه شکن عقب  11
  ASRچراغ   34  چراغ ھشدار کمربند ايمنی  12
  اخطار دمای آب  35  چراغ ھشدار فشار روغن  13
  چراغ ھشدار سطح سوخت  36  چراغ دنده عقب  14
  ديجيتال کيلومترصفحه   37  چراغ ھشدار دمای اب  15
  SVSچراغ   38  راھنمای راست  16
  چراغ ھشدار کثيفی فيلتر ھوا  39  چراغ ھشدار سطح روغن موتور  17
  EBDچراغ ھشدار   40  چراغ ھشدار عيب موتور  18
  PTOنشانگر   41  قفل کاميون  19
  ESPچراغ ھشدار   42  عقربه دور موتور  20
  عقربه دمای آب  43  عقربه ميزان سوخت  21
  عقربه فشار باد  44  چراغ نشانگر اوره  22

  



  :كنترل سيستم تهويه

  

  

 

  

  



  :عملكرد دسته راهنما

  
  

  
  



  موتور: روغن تعويض



  
 
  
 

 ظرفيت مدل خودرو مشخصات اقالم مصرفي رديف
 زمان بازديد زمان تعويض

 ماه كيلومتر ماه كيلومتر

 ليتر 11با فيلتر   شيلر SAE(15W‐40) روغن موتور 1
 4.000بين 
 5.000تا 

 به صورت روزانه 3

 

 :تخليه

( يعني موتور به اصطالح  رسانده نرمال حرارت درجه به را موتور - 1
 پيچ موتور كردن خاموش از بعدخنك شده باشد ) در اين حالت 

 . گردد تخليه روغن تمام تا كرده باز را تخليه

 . ببنديد را روغن تخليه پيچ - 2

  
  
 
 



 :پركردن

  كنيد. باز را روغن ريختن محل درپوش - 1
 .بريزيد سوپاپ در قالب داخل به درپوش محل از را مناسب روغن - 2

  .ببنديد را درپوش - 3
  .كند  كار آرام دور در دقيقه چند براي موتور بگذاريد و كرده روشن را موتور - 4
  .كنيد خاموش را موتور - 5
 .كنيد بررسي گيج بوسيله را روغن سطح موتور شدن خاموش از دقيقه 30حداقل گذشت از پس - 6

 .بريزيد موتور به را الزم روغن مقدار، بود   Minخط از پايينتر روغن اگر - 7

 .كنيد خارج تخليه پيچ كردن باز با را اضافه روغن مقداربود  Maxخط  از باالتر روغن سطح اگر - 8

  
  
 

  :فيلتر روغن

 زمان تعويض  مدل خودرو  اقالم مصرفي  رديف

 ماه  كيلومتر

 شيلر  فيلتر روغن 1 3  5000 

6  10000 

  



  

 :پروانه تسمه تنظيم

 
  تسمه ها را از نظر ميزان شل بودن بررسي كنيد.

 mm پروانهتسمهانحرافمقدار

 تسمه نو...
  ..تسمه كاركرده.

  

 

 mm كولرتسمهانحرافمقدار

 …نو تسمه

  كاركرده... تسمه
  

 

    

 را تسمه و كرده شل را كن سفت تسمه پولي ابتدا باشد كولر كمپرسور به مجهز خودرو اگر .ميگردد تنظيم ژنراتور دادن حركت با پروانه تسمه
تنظيم  كن سفت تسمه پولي حركت وسيله به كشش و تنظيم را كولر كمپرسور محرك تسمه شد تمام پروانه تسمه تنظيم وقتي كنيد آزاد

     .ميشود



  
  

  : احتياط

  .باشيد داشته خود همراه بهو  با شرط سالم بودن  ضروري مواقع براي تسمه جفت يك هميشه

  
  سيستم خنك كاري:

  
خنك  مايع سطح اگر .نماييد تنظيم آنرا محل همين از نياز صورتدر  و كنيد بررسي رادياتور آب ذخيره منبع طريق از را كاري خنك مايع سطح
 آن به سطح تا كنيد اضافه كننده خنك مايع كافي مقدار سپس  .كنيد بررسي نشتي نظر از را كاري خنك سيستم باشدMin  خط از پايينتر كننده

  برسد. Maxشاخص 
  

  
  
  
  
  

 توضيحات
 

 زمان بازديد  زمان تعويض

 ظرفيت  اقالم مصرفي  دل خودروم   رديف
  كيلومتر ماه كيلومتر ماه

  
  درصد آب50درصد ضد يخ  50

  
       مايع خنك كننده  شيلر     1  



  
  : احتياط

 نكنيد پر حد از بيش را ذخيره منبع.  

 باشد ضروري واقعاً كه كنيد باز را رادياتور در وقتي فقط.  

 دهيد انجام است خنك موتور زمانيكه فقط را كاري خنك مايع كنترل.  

 و يا تعميرگاه  مجاز هاي نمايندگي به منظم بازديد و گيري هوا كننده، خنك مايع تعويض براي كاري خنك سيستم حساسيت دليل به
 .كنيد مراجعهمركزي 

 تلفن با يا و كرده خاموش سپس و خنك را موتور ابتدا عبور صورت در .كند عبور وسط خط از نبايد گاه هيچ موتور حرارت درجه نشانگر 
 . فرمائيد حاصل تماس امداد

  
  
  
  
  
  
  
  

 ظرفيت مدل خودرو مشخصات اقالم مصرفي رديف
 زمان بازديد زمان تعويض

 ماه كيلومتر ماه كيلومتر

1 
روغن 
 گيربكس

SAE(75W‐85) 40.000 24 10.000 2  لتر 4.3 شيلر 



  
  گيربكس:



 دسترس در ورودي هاي گشتاور با همچنين و داده كاهش را سيستم روي بار باشد قادر كه است شده طراحي اي گونه به: اين جعبه دنده دنده جعبه
   .كند پيدا وفق kgF.N40  بيشتر

 گيربكس روغن بازديد

  
 .كنيد باز را روغن پركن پيچ - 1

 .نماييد كنترل روغن پركن سوراخ در انگشت بردن فرو با را روغن سطح   - 2

  .نماييد پر آنرا روغن بودن كم درصورت - 3
 كنيد. سفت را پركن پيچ - 4

  



 :احتياط

 حاصل تماس امداد تلفنهاي با يا و مراجعهو يا تعميرگاه مركزي  مجاز نمايندگي نزديكترين بهبالفاصله  گيربكس از نشتي هرگونه مشاهده درصورت
  .فرمائيد

  

  كالچ: سيستم
  

  : احتياط

  .نداريد نگه كالچ پدال روي را خود پاي. ميباشد يك دنده با حركت شروع شرايطي هر تحت
  

  :كالچ ريگالژ

   .ميباشد كن قفل مهره و ريگالژ مهره ريگالژ، پيچ داراي كالچ پايين پمپ كنيد مي مشاهده شكل در كه همانطور
  

 : ميبايست كالچ كردن ريگالژ براي

  .كنيد شل 14 تخت آچار توسط را ريگالژ مهره و 12 آچار توسط را كن قفل مهره - 1
 .كنيد تنظيم را كالچ لقي ريگالژ مهره موقعيت تغيير با سپس - 2

 .ميباشد ميليمتر 2 كالچ لقي نميزا  - 3



  
  

 ترمز و كالچ روغن

   . كنيد چك را كالچ روغن مخزن
  .باشد Min و  Maxبين بايد روغن مقدار

  چك را روغن ميزان كاهش علت بود Minخط  از پايينتر كالچ روغن مقدار صورتيكه در
 .برسانيد استاندارد سطح به را روغن ميزان و نماييد برطرف و

  
  
  

 :احتياط

 براي رنگ زردروغن  همان از ميبايست فقطباشد ،  شده استفاده رنگ زرد روغن از شما خودرو كالچ و ترمز روغن مخزن در صورتيكه در
 خواهد شد. كالچ و ترمز روغن مسير در خوردگي باعث موضوع اين نكردن رعايت .برعكس و كرد استفاده كردن شارژ

  

  

  



  كالچ سيستم هواگيري

  

  

  

 

  
  : از عبارتند كالچ پايين سيلندر گيري هوا مراحل

 
 .كنيد پر ترمز روغن ازممكن  سطح بيشترين تا را روغن مخزن - 1

 ديگر سمت و نموده وصل كالچ پايين پمپ گيري هوا پيچ به الستيكي شيلنگ يك - 2
 .دهيد قرار شكل مطابق حمل قابل ظرف يك داخل در را شيلنگ

 پدال سپس و كنيد پمپ را روغن ترتيب بدين و داده فشار را كالچ پدال بار چندين - 3
 .دهيد قرار فشار تحت را كالچ

 خارج روغن از هوا كه دهيد اجازه و نموده شل را كالچ پايين سيلندر هواگيري پيچ - 4
 .شود

 .كنيد رها را كالچ پدال آرامي به و نموده سفت را گيري هوا پيچ - 5

 ظرفيت مدل خودرو مشخصات اقالم مصرفي رديف
 زمان بازديد زمان تعويض

 ماه كيلومتر ماه كيلومتر

 Dot.4 روغن كالچ و ترمز 1
GRADE 

 40.000 24 10.000 6  ليتر 0.5 شيلر



 .نماييد تكرار گردد تخليه كامالً مدار هواي زمانيكه تا را 4 و 3 مراحل - 6

 آن روي را گيري هوا پيچ درپوش و نموده سفت را گيري هوا پيچ گيري، هوا از پس - 7
 .دهيد قرار

 .نمائيد پر ترمز روغن وسيله به ماكزيمم سطح تا مجدداً را كالچ روغن مخزن - 8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :ديفرانسيل

 تلفنهاي با يا و مراجعهو يا تعميرگاه مركزي  مجاز نمايندگي نزديكترين به بالفاصله ديفرانسيل از نشتي هرگونه مشاهده درصورت
  .فرمائيد حاصل تماس امداد

 
   : عقب ديفرانسيل روغن تعويض

 .كنيد تخليه را ديفرانسيل واسكازين و كرده باز را سرريز و تخليه پيچ - 1

 مقدار به واسكازين از را ديفرانسيل ريز سر مجراي طريق از و كنيد سفت را تخليه پيچ - 2
 .كنيد پر نياز

  
 

  

  

  

  

  

 ظرفيت مدل خودرو مشخصات اقالم مصرفي رديف
 زمان بازديد زمان تعويض

 ماه كيلومتر ماه كيلومتر

 40.000 24 10.000 2 ليتر3.4  شيلر SAE(85W‐90) روغن ديفرانسيل 1



 :دستي ترمز ريگالژ

 .دهيد قرار خالص حالت در را دستي ترمز اهرم دستي، ترمز ريگالژ براي

  .بچرخند آزاد چرخها تا ببريد باال و زده جك عقب اكسل زير - 1
 .كنيد خالص را دستي ترمز اهرم - 2

  .برداريد را پوش در و كنيد باز را ريگالژ دريچه درپوش - 3
 .گيرد قرار ريگالژ پيچ روبروي دريچه، تا چرخانده را دستي ترمز كاسه - 4

 پيچ باال طرف به حركت وسيله به و دهيد قرار تنظيم دريچه داخل گوشتي پيچ يك - 5
 .بچرخانيد را تنظيم

  .شود قفل گاردان ميل و بچسبد كاسه به لنتها تا بچرخانيد را ريگالژ پيچ - 6
 .كنيد شل شماره 10 -8 را ريگالژ پيچ - 7

  .كنيد خالص و بكشيد بار چند را دستي ترمز اهرم - 8
 دهد. صدا شماره تعداد پنج تا كنيد كنترل را دستي ترمز اهرم حركت - 9

  
  

 : احتياط

  .نكنيد استفاده دستي ترمز از پايين سرعتهاي در خودرو كامل ايست براي
  



  :رساني سوخت سيستم

  
  :فيلترسوخت

 
 سوزن سطح روي خوردگي باعث ميتواندمي باشد زيرا اين ذرات  براده و ناخالص و ريز ذرات از سوخت كردن تميز سوخت فيلتر از استفاده هدف

  .شود سوخت انژكتور
  
 
 
 
  

 زمان تعويض
 مدل خودرو  اقالم مصرفي  رديف

 ماه  كيلومتر

6  10.000 
 شيلر  فيلتر گازوئيل  

1 12  20.000 



 
  

 :سوخت باك

 تخليه پيچيك  باك زير. ميشود سوخت مسير به ناخالص و ريز ذرات ورود از مانع كه دارد وجود باك داخل صافي يكهمچنين ليتر و  90 حجم باك 
  .نمود خارجشده در كف باك را  نشين ته هاي ناخالصيمي توان  آن كردن باز با كه دارد وجود

  
  
  

  : احتياط

  .كنيد توقف دقيقه چند ها خالصي نا شدن نشين ته منظور به سوخت جايگاه در گيري سوخت از پس كه است اين دارد اهميت آنچه
  

  .كنيد خالي را باكون دري ها خالصي نا و شده نشين ته آب باك زير تخليه پيچ كردن باز با بار يك يا هفته حداقل
  
  
  
  
  



  :توربوشارژ سيستم

 

  
 گردنده هاي بخش. ميشود موتور خروجي صداي و مصرفي سوخت مقدار در كاهش باعث نتيجه در و داده افزايش را شده وارد هواي بازده شارژ توربو
 بدست را دقت حداكثر تا ميشوند ماشينكاري و ابـانتخ خاصي دقت با ها قسمت اين مواد دليل همين به ميكند عمل باال هاي سرعت در شارژ توربو
 .استفاده مي شود كاري خنك براي موتور كننده خنك مايع از و ميشوند روغنكاري موتور روغن با شارژ توربو توربين شفت و بلبرينگ. آورند

  : احتياط

 روغن مدار موتور كردن خاموش با و كرده عمل باال سرعت با توربين شفت و بلبرينگها عمل اين با ندهيد فشار را گاز پدال موتور كردن خاموش هنگام
  .ميرساند آسيب توربوشارژ به و ميباشد خطرناك بسيار عمل ينا .ميشود قطع آّب و



  

 :برقي سيستم

  : احتياط

 : است اهميت حائز برقي سيستم در مهم نكته چند رعايت

 مختلف قسمتهاي به رساندن آسيب باعث عمل ايننگيريد.  خود نظر مورد قسمت به برق رساندن براي اضافي انشعاب، شاسي كشي سيم از هرگز* 
و ايراني  باالتر آمپر با فيوز از و كنيد تعويضاصلي  فيوز با آنرا ميبايست بسوزد خودرو فيوزهاي از يك هر صورتيكه درو همچنين  ميشود كشي سيم

   .نكنيد ستفادها

 نمايندگي از يكي به وقت اسرع در و داري خود مشابه فيوز با آن كردن جايگزين از ميسوزد معمول غير طور به شما خودروي فيوزهاي صورتيكه در*
 .فرماييد مراجعهو يا تعميرگاه مركزي  مجاز هاي

 .ميشود خراب باالبر سوئيچ ضروري غير استفاده صورت در .نكنيد استفاده ضروري غير مواقع در را بر باال شيشه سوئيچ*

 خاصي مشكل خودرو كه صورتي در خودرو كردن چك از پس و روشن كوتاهي مدت به پنل روي پيچ سيم عالمت ميكنيد باز را سوئيچ هنگاميكه*
  .ميشود خاموش باشد نداشته



 و متوقف را خودرو بالفاصله شده روشن پيچ سيم عالمت كه كرديد مشاهده رانندگي هنگام در يا و بماند روشن پنل روي پيچ سيم عالمت چنانچه*
و يا  مجاز نمايندگي نزديكترين به يا و گرفته تماس ديزل بهمن شركت امداد هاي تلفن با نشديد علت متوجه صورتيكه در كنيد چك را مدارها كليه

  .كنيد مراجعهتعميرگاه مركزي 

   .ميشود سوختگي دچار جلو چراغهاي كشي سيم استفاده صورت در نكنيد استفاده گازي المپ از جلو چراغهاي شدن نور پر جهت*

  شيلر
  آمپر  شماره  آمپر  شماره

F-1 10 F-13 10 
F-2 10 F-14 10 
F-3 10 F-15 15 
F-4 10 F-16 10 
F-5 15 F-17 10 
F-6 15 F-18 10 
F-7 15 F-19 20 
F-8 15 F-20 10 
F-9 10 F-21 15 
F-10 15 F-22 15 
F-11 15 F-23 10 
F-12 10 F-24 15 



  



  
  :پيشرفته سيستم هاي

  احتياط:

  .بگيرد نفس اصطالح در موتور تا كنيد فعال غير را موتور ترمز يكبار دقيقه چند هر سيستم اين از استفاده مدت در كنيد دقت

  : عبارتند از  ميشود خارج مدار از اتوماتيك صورت به موتور ترمز كه مواقعي

  .باشد خالص دنده هنگاميكه - 1
  .دهيد فشار را كالچ پدال آنكه محض به - 2
 .دهيد فشار را گاز پدال آنكه محض به - 3

  
  احتياط:

  .كنيد خارج مدار از را سيستم يستن ضرورتي زمانيكه در و كنيد استفاده موتور ترمز از ضروري مواقع در فقط

 :باالبري راهنماي

 احتمالي صدمات از تا گيرند قرار زير شكل در شده مشخص نقاط در ميبايست جك. كنيد استفاده جك مانند بر باال وسيله يك از باشد الزم چنانچه
  .شود جلوگيري خودرو



 دهيد قرار اكسل پوسته زير يا شمشي فنر پاييني قسمت در را جك. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرك دادن قرار محل و سوسماري جكهاي براي زدن جك نقاط
  

  

  

  



  : احتياط
 

 رنگ زرد نشانه شدن ظاهر صورت در خودرو همراه اصلي جك بوسيله زدن جك هنگام در
 جك شدن معيوب باعث است ممكن زدن جك دادن ادامه .نماييد متوقف را زدن جك عمل
 .شود

 
 
 
 
 

  
  : احتياط
 .ندهيد قرار كارتر زير را خرك يا جك

  .ندهيد قرار ترمز هاي لوله بروي را خرك يا جك
  

 :اتاق آوردن باال مورد در نكاتي

  
 :آوريد عمل به را زير هاي احتياط، تعمير منظور به اتاق آوردن باال براي اتاق، نگهدارنده مجموعه كردن جدا هنگام در



  .ميباشد درجه 50 اتاق شدگي كج زاويه بيشترين كه نماييد توجه اتاق آوردن باال هنگام در - 1

 .دارد وجود اتاق نگهدارنده پيچشي ميله شدن معيوب احتمال اتاق، درجه 50 از بيش كردن كج درصورت

 .نماييد جلوگيري محيط اجزاء و قطعات با اتاق برخورد از كه باشيد داشته توجه اتاق، آوردن باال هنگام در - 2

 قرار استفاده مورد مجددا را مهره اين ميدهند فرم تغيير شدن سفت از پس اتاق، نگهدارنده مجموعه ضامن مهره هاي رزوه - 3
 .شد نخواهد حاصل نياز مورد كردن سفت گشتاور مجدد استفاده صورت در زيرا ندهيد

 .نماييد اعمال آنرا صحيح گشتاور مهره كردن سفت هنگام در - 4

  :مهره كردن سفت گشتاور
22±5N.m { 2.2±0.5kg.m/16±3.7lb.ft}  

  
  
  

 :تايرها و چرخها مجموعه

  :بازكردن
 چرخ آچار با . كنيد ايمن مناسب نقطه در (خرك) مطمئن چهارپايه بوسيله و ببريد باال جك بوسيله را خودرو
 صورت به چپ سمت هاي مهره و راستگرد دنده صورت به راست سمت چرخ هاي مهره كنيد شل را چرخ مهره
  .ميباشند چپگرد دنده

  
  



  
  

 : خارجي چرخ مهره–الف 

  ( A )  كنيد شل را بيروني چرخ پيچ شش چرخ آچار با - 1
 .بكشيد بيرون را جلويي يا خارجي تاير و چرخ مجموعه - 2

  
 داخلي: چرخ مهره -ب

 يك تقريباً را پهلو چهار پيچ و كرده استفاده چرخ آچار مخالف سمت از - 1
 تكرار چرخ باقيمانده هايه مهر در را شيوه اين .بچرخانيد كامل دور
 .كنيد

  .ميباشد كردن باز برعكس نصب مراحل .بكشيد بيرون را داخلي تاير و چرخ مجموعه - 2
   

 : احتياط

  .كنيد سفت ميباشد شكل در كه عددي ترتيب به را ها مهره كه باشيد داشته دقت
  
  
  

  : احتياط



 
 درست چرخ جفت در ولوها كه كنيد دقت ميكنيد نصب را عقب چرخهاي هنگاميكه

  .نباشد (مخفي) ديد قابل غير و باشد شده نصب
  

 ظرفيت مدل خودرو مشخصات اقالم مصرفي رديف
 زمان بازديد

 ماه كيلومتر

 قبل از حركت 85-80  شيلر عقب و جلو باد الستيك 1

  
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

  

  



  

  

  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  



  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



      



  



  



  



  



  



  



  



  



































  

  



  :شركت بهمن ديزل  نكات مهم فني و ايمني در ارتباط با كاربري هاي كمپرسي

 گيري نكنيد.هرگز بيشتر از وزن مجاز كاميونت بار  - 1

 اضافه كردن اليه فنر به دليل افزايش زاويه ي گاردان  آسيب هاي جدي را به گيربكس و ديفرانسيل وارد خواهد نمود. - 2

 تخليه بار نبايد در زمينهاي شيب دار و ناهموار صورت پذيرد. - 3

 هيچ وقت در زير كاربري كه باال ميباشد بدون ميله محافظتي نايستيد. - 4

را براي حمل بار بيش از حد مجاز بلند نكنيد زيرا اين كار باعث ناپايداري كاميونت شده و احتمال واژگوني آن را زياد  ديواره هاي كاربري - 5
 ميكند.

  قابل توجه مشتريان محترم

ايميل واحد شكايات شركت بهمن ديزل آماده پاسخگويي و درج  نظرات، پيشنهادات و  شكايات شما ميباشد لطفا با شماره تلفن يا آدرس 
  زير تماس حاصل فرماييد.

  09128333804-02144907938- 02148081199تلفن: 
 CRM@Bahmandiesel.COMآدرس ايميل: 

 


