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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

  :استفاده  مورد موارد

و خدمات پس از فروش شركت زامياد موظف به  كارشناسات فني نمايندگي هاي فروش

  .استفاده از اين جزوه در انجام دو مورد ذيل براي تمامي خودروهاي وانت ديزل زامياد مي باشند

  

        در هنگام تحويل خودرو فروخته شده در هنگام تحويل خودرو فروخته شده در هنگام تحويل خودرو فروخته شده در هنگام تحويل خودرو فروخته شده  �

  بري و نگهداري در خصوص كليات و اهم موارد كار) مالك ، راننده ( آموزش كاربر خودرو 

  

        در هنگام ترخيص خودرو تعمير شدهدر هنگام ترخيص خودرو تعمير شدهدر هنگام ترخيص خودرو تعمير شدهدر هنگام ترخيص خودرو تعمير شده �

در خصوص علت وقوع ايراد و چگونگي كاربري و نگهداري ) مالك ، راننده (آموزش كاربر خودرو 

 .بهينه براي جلوگيري از وقوع مجدد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

        ))))Z28 ND ( ( ( ( نكات مهم كاربري وانت ديزل زامياد نكات مهم كاربري وانت ديزل زامياد نكات مهم كاربري وانت ديزل زامياد نكات مهم كاربري وانت ديزل زامياد 
 

تميزي فيلتر هوا نقش بسيار زيادي در سالمت توربوشارژ خواهد داشت، در صورت هوادهي  •

  .نامناسب فيلتر، روغن موتور از توربوشارژ وارد موتور شده وبه قطعات آسيب مي رساند

افزايش ناگهاني . ز را فشار ندهيد در هنگام استارت زدن و زمان روشن شدن موتور هرگز پدال گا •

 .جدي وارد مي كند دور موتور در هنگام روشن شدن به توربوشارژ آسيب

 .پس از روشن شدن،موتور را در دور آرام در زمان مناسب گرم نماييد •

با توجه به اهميت بسيار زياد نقش روغن در موتور ديزل مجهز به توربوشارژ ، به هشدار احتمالي  •

افت فشار روغن در جلو داشبورد توجه نماييد و به محض مشاهده اخطار موتور را  چراغ اخطار

 .خاموش كنيد

اگر توربوشارژ داراي لرزش يا صداي غير عادي بود بالفاصله موتور را خاموش كنيد و به نمايندگي  •

 .مجاز شركت زامياد مراجعه نماييد

كار نكند زيرا سبب ) درجا(در دور آرام دقيقه به طور مداوم  20در هيچ شرايطي خودرو بيش از   •

 .آسيب ديدن توربوشارژ خواهد شد

قبل از خاموش كردن، موتور را در دور آرام در زمان مناسب خنك نماييد سپس اقدام به خاموش  •

 . كردن كنيد

 .موتور بايد در دور آرام متوقف گردد. در هنگام خاموش كردن موتور هرگز پدال گاز را فشار ندهيد •

        ن كردن موتورن كردن موتورن كردن موتورن كردن موتورروشروشروشروش

  .قبل از استارت در محوطه بسته، مطمئن شويد تهويه مناسب داشته باشد، زيرا گاز اگزوز سمي مي باشد: توجه

 .مطمئن باشيد كه ترمزدستي كشيده شده است �

 .بچرخانيد 1كليد را داخل سويچ استارت وارد كرده و آن را ساعتگرد به موقعيت  �

 .تا ته فشار دهيد دنده را خالص كرده يا پدال كالچ را �

و پيش گرم كن در سيستم موتور EDC  صبر كنيد تا المپهاي روشن مربوطه روي داشبورد ، المپ  �

 .خاموش شود

 ). البته بدون فشار به پدال گاز(چرخانده و رها كنيد تا موتور روشن شود  2كليد را به موقعيت  �

  .بعد ازروشن شدن موتور، سوئيچ را رها كنيد �

  .سپس حداقل ده ثانيه صبركرده ودوباره استارت بزنيد. ه متوالي نبايد استارت بزنيدبيش ازده ثاني �
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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

        استارت موتور در هواي سرداستارت موتور در هواي سرداستارت موتور در هواي سرداستارت موتور در هواي سرد

 . 1داخل كردن كليد در سويچ استارت و چرخاندن ساعتگرد به موقعيت  •

در دماي پايين، سيستم پيش گرم كننده شروع به كار مي كند و المپ با نور  •

 . ثابت روشن مي شود

 زمان روشن بودن المپ، استارت نزنيد در  •

 .زماني كه چراغ پيش گرم كن خاموش گرديد مي توانيد استارت بزنيد •

 .اگر در زمان خاموش بودن المپ ، موتور روشن نشد، بايد اين مراحل را مجدداً تكرار نمود  •

  

        گرم كن فيلتر سوخت گرم كن فيلتر سوخت گرم كن فيلتر سوخت گرم كن فيلتر سوخت 

oاستارت زدن از دماي 
C 5  لي فيلتر خودكار كار كند و سوخت را گرم كند، باعث مي شود مقاومت داخييناپبه.  

  

        نكات مهم در زمان استفاده از خودرونكات مهم در زمان استفاده از خودرونكات مهم در زمان استفاده از خودرونكات مهم در زمان استفاده از خودرو

 زمان شروع به كار -1

        ....در زمان استارت زدن از فشار دادن پدال گاز خودداري نماييددر زمان استارت زدن از فشار دادن پدال گاز خودداري نماييددر زمان استارت زدن از فشار دادن پدال گاز خودداري نماييددر زمان استارت زدن از فشار دادن پدال گاز خودداري نماييد

        ....بعد از روشن شدن موتور به هيچ عنوان به موتور گاز ندهيدبعد از روشن شدن موتور به هيچ عنوان به موتور گاز ندهيدبعد از روشن شدن موتور به هيچ عنوان به موتور گاز ندهيدبعد از روشن شدن موتور به هيچ عنوان به موتور گاز ندهيد

همچنين در اين مدت از . د از خودرو استفاده گردد دقيقه نباي 5الي  3بعد از روشن شدن موتور تا حداقل 

  .باال بردن دور موتور در حالت در جا حتماًٌ پرهيز گردد

 در حالت كاركرد موتور -2

  )چراغ روغن در جلوي آمپر روشن نگردد. ( مطمئن شويد فشار روغن افت پيدا نكند

  .موش نماييد زماني كه چراغ روغن در جلوي آمپر روشن شد ،  به سرعت موتور را خا

  .در زمان كاركرد دور آرام ممكن است فشار روغن مقداري كاهش يابد 
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اگر توربوشارژر داراي صدا يا لرزش غير عادي بود بالفاصله موتور را خاموش كنيد و به نمايندگي مجاز شركت 

  .زامياد مراجعه نماييد 

تميز باشد زيرا در غير اينصورت باعث  قبل از شروع به كار موتور مطمئن شويد فيلتر هواي ورودي: توجه توجه توجه توجه 

  . ورود روغن از توربوشارژر به موتور مي شود 

 زمان خاموش كردن موتور -3

 ....هرگز قبل از خاموش كردن موتور بر روي پدال گاز فشار وارد نكنيد هرگز قبل از خاموش كردن موتور بر روي پدال گاز فشار وارد نكنيد هرگز قبل از خاموش كردن موتور بر روي پدال گاز فشار وارد نكنيد هرگز قبل از خاموش كردن موتور بر روي پدال گاز فشار وارد نكنيد 

  .دقيقه موتور در دور آرام كار كند تا دماي آن كاهش يابد  3-5به مدت 

  :نكته مهم 

 .در جا كار نكند زيرا باعث آسيب ديدگي توربوشارژر مي شود دقيقهدقيقهدقيقهدقيقه    20202020درو بيش از به هيچ عنوان خو
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        جدول آبندي موتور جدول آبندي موتور جدول آبندي موتور جدول آبندي موتور 

  )حداكثر( دور موتور   ميزان بار قابل حمل  )كيلومتر( در فواصل   رديف

 2000≥  بدون بار 300~0  1

 2000≥  ظرفيت بار% 50 1000~301  2

 2800≥  ظرفيت بار% 75 1500~1001  3

 3000≥  بار كامل 2500~1501  4

  

اوليه ضروري بوده ودرمصرف  كيلومتر1500 زامياد در وانت ديزل زيردرزمان آب بنديرعايت نكات :  آب بندي موتور

  .وطول عمر وعملكرد خودرو بسيارمؤثراست سوخت

 .به اندازه كافي گرم شود نبايد با سرعت زياد رانندگي كرد قبل ازاينكه موتور ∗

 .كيلومتر در ساعت باشد110همواره سرعت خودرو درجاده نبايد پيش از ∗

 .انندگي با سرعت ثابت وبطوريكنواخت بايد اجتناب كردازر ∗

 .خودداري كنيد) تخت گاز(ازرانندگي با سرعت زياد  ∗

 .ازسبقت گرفتن وترمزكردن غيرضروري پرهيزكنيد ∗
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        بازديدها و سرويسهاي ادواريبازديدها و سرويسهاي ادواريبازديدها و سرويسهاي ادواريبازديدها و سرويسهاي ادواري

 

            بازديد قبل از هر سفربازديد قبل از هر سفربازديد قبل از هر سفربازديد قبل از هر سفر

 بازديد روغن موتور •

 بازديد آب رادياتور و ضد يخ •

 بازديد روغن ترمز •

 بازديد مايع شيشه شور •

  بازديد فيلتر هوا  •

    اوليه و ثانويه گازوئيلبازديد فيلتر  •

 كشش تسمه هاوضعيت بازديد  •

  از نظر عدم وجود ترك، ساييدگي، بريدگيتسمه ها وضعيت ظاهري بازديد  •

 ستيپدال ترمز، كالچ و ترمز د عملكرد بازديد •

  85Psiو تمام بار  53Psiو عقب نيم بار  26Psiبازديد فشار باد الستيك ها جلو  •

  

     سرويس هاي دوره ايسرويس هاي دوره ايسرويس هاي دوره ايسرويس هاي دوره اي

 )بسته به نوع روغن(كيلومتر  5000روغن موتور  هر تعويض  •

  تعويض فيلتر روغن موتور هر دوبار تعويض روغن موتور  •

 كيلومتر  2000فيلتر هوا درشرايط عادي هر ) بادگيري(تميز كردن  •

  كيلومتر 8000تعويض فيلتر هوا در شرايط عادي هر  •

 روز  3هر ) كنار باك(تخليه آب فيلتر اوليه گازوئيل  •

  روز  10هر ) داخل محفظه موتور(يه آب فيلتر ثانويه گازوئيلتخل •

  كيلومتر15000كيلومتر و ثانويه گازوئيل هر  8000تعويض فيلتر اوليه گازوئيل هر  •

  كيلومتر 5000تخليه آب حوضچه زير مخزن سوخت هر  •

  تعويض آب و ضد يخ رادياتور هر سال يك بار •

 كيلومتر  40،000تعويض روغن گيربكس و ديفرانسيل هر  •

 كيلومتر 80.000تعويض تسمه تايمينگ هر  •
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        ::::بررسي سطح روغن موتور بررسي سطح روغن موتور بررسي سطح روغن موتور بررسي سطح روغن موتور 

  .دقت كنيد كه خودرو درروي سطح صاف و مسطحي متوقف شده باشد  .1

بايد ابتدا موتور را خاموش كرده وچند دقيقه صبركنيد تا كليه روغنها به كارتل  .2

  .روغن برگردد

 . ميل اندازه گير را دوباره درمحل خود قراردهيد . چه تميزكنيدگيج روغن را بيرون كشيده  و آن را با  پار .3

  .گيج روغن را  مطابق شكل بيرون كشيده و نگاه كنيد .4

قرارگيرد، اگرروغن روي عالمت  MINو MAXسطح روغن بايد بين دوعالمت  .5

lower  يا پايين ترباشد، بايد روغن به آن اضافه نموده تا بين درجهH  وL  برسد.  

  .باشد) حداكثر( MAXسطح روغن دركارتر نبايد باالتراز ::::    ياد آوريياد آوريياد آوريياد آوري

        تعويض روغن موتور و فيلترتعويض روغن موتور و فيلترتعويض روغن موتور و فيلترتعويض روغن موتور و فيلتر

زيرا ممكن . هنگام تعويض روغن موتوربايد مواظب بود كه باعث سوختگي نشود �

 .است كه روغن موتورداغ باشد

 .فيلترروغن را درجهت خالف عقربه هاي ساعت با آچار فيلتر باز كن  بچرخانيد باز شود �

يلترروغن را درجهت عقربه هاي ساعت با دست بچرخانيد  تا سفت شود سپس نيم ف �

 .دورديگربچرخانيد

 .قبل از بستن فيلتر ، اورينگ فيلتر را با دست آغشته به روغن نماييد: توجه  �

تا موتوربه درجه حرارت . پس ازريختن روغن وبستن درب آن ، موتور را روشن كنيد �

حاال سطح روغن . خاموش كرده وچند دقيقه صبركنيد سپس موتوررا. معمولي برسد

درضمن . را بازديد نمائيد و در صورت كم بودن روغن موتور به آن اضافه كنيد

 .درحاليكه موتور روشن است فيلتررا ازنظر روغن ريزي بازديد كنيد
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 فيلتر اوليه

 باز كردن
 بستن

        

        بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا بازديد و تعويض فيلترهوا 

ار زياد هفتگي و در فيلترداخل هواكش را بازديد نمائيد ودر صورت  گرد و غب

  .موارد استثنايي همه روزه اين كار را انجام دهيد 

،  تميزكرده ) سانتيمتر مربع / كيلو پوند (بار  5الي  4فيلتر را با فشار باد 

  . واگرالزم باشد فيلتررا تعويض نماييد

هنگام بازديد و تميزكردن فيلتر، داخل محفظه هواكش ودرب آن را با پارچه 

  .تميز كنيد

  

  

        

        تخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويهتخليه آب فيلتر گازوئيل اوليه و ثانويه

در صورت روشن شدن چراغ نشانگر وجود آب در فيلتر آبگير سوخت بالفاصله خودرو را متوقف كرده و جهت 

  :به روش زير اقدام نماييد اوليه و ثانويه تخليه آب از فيلتر آبگير

 .خودرو را در محل صاف پارك نموده و موتور را خاموش نماييد .1

 .ظرفي در زير محل پيچ تخليه فيلتر آبگير قرار دهيد .2

باز ) مطابق شكل ( پيچ تخليه فيلتر آبگير را جهت عكس عقربه هاي ساعت  .3

نماييد و اجازه دهيد تا آب كامل تخليه شود ، با چند بار فشردن پمپ دستي 

 .از تخليه كامل آب اطمينان حاصل مي نمائيم

سفت نمائيد سپس ) مطابق شكل ( اعت پيچ تخليه را در جهت عقربه هاي س .4

 .فيلتر را پر از سوخت نمائيد) چند بار ( با فشردن پمپ دستي 
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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

 ثانويهفيلتر 

 باز كردن

 بستن

١ 

٢ 

ON OFF 

موتور را روشن نموده و از عدم نشتي فيلتر آبگير اطمينان حاصل مي كنيم ، همچنين چراغ هشدار  .5

 .دهنده بايد خاموش گردد

. تعويض نماييد در صورت كثيف بودن بيش از حد فيلتر آبگير را : ياد آوري 

  . به جدول سرويس نگهداري مراجعه نماييد 

   

  :نكته مهم 

اگر فيلتر اوليه آب داشته باشد چراغ جدا كننده آب از گازوئيل روشن  �

 .مي شود

 .اگر فيلتر ثانويه آب داشته باشد چراغ چك روشن خواهد شد �

در اين  الزم به ذكر است بهتر مي باشد حدال امكان حالت دوم پيش نيايد ، كه

  .صورت امكان اختالل در كاركرد موتور وجود دارد 

 

        هواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رسانيهواگيري سيستم سوخت رساني

  :جهت هواگيري سيستم سوخت به روش زير عمل كنيد 

 .روي فيلتر ثانويه را باز كنيد  )1( پيچ هواگيري  �

و با  ONدر وضعيت  را بچرخانيد) 2(پمپ دستي   �

دست پمپ نماييد تا زمانيكه سوخت از قسمت 

پيچ را . پيچ هواگيري عاري از هوا بيرون بيايد 

 .دوباره سر جاي خود ببنديد 

 .به پمپ كردن توسط دست ادامه بدهيد   �

 .بچرخانيد  OFFرا در وضعيت ) 2(پمپ دستي  �

.موتور را روشن نموده و اجازه دهيد چند دقيقه در جا كار كند تا هر گونه هواي احتمالي از سيستم خارج شود �
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612182430364248       فاصله زماني بر حسب ماه

21020304050607080         مقدار مسافت بر حسب كيلومتر     *1000

1*********

2*********
3
4
5
6*****
7*****
8
9

10
11*********
12
13
14
15
بازديد و تميز كردن باك سوخت . 16
17*********
18****
19*********
20
21****

22*********

23*********
24**

25*********

26*********
27*****
28*****
29****

30*********

31****
32*********
33*********
34*********
35
36
37
38
39
40
41*********
42**
43*********
44*********
45*********
46
47*********

 به دليل حساسيت سيستم سوخت رساني و روغن مصرفي گزينه هايي كه با رنگ زرد مشخص شده است از درجه اهميت بسيبار بااليي برخورار است

هر 50000 كيلومتر 

هر 50000 كيلومتر 
هر 50000 كيلومتر 
هر 50000 كيلومتر 
هر 50000 كيلومتر 
هر 50000 كيلومتر 

در هر 4000 ا لي 5000 كيلومتر بازديد و تميز شود .بازديد توربو شارژراز نظر عملكرد و نشتي روغن .

جدول فعاليت هاي مربوط به سرويس هاي دوره اي خودرو وانت ديزل 

بازديد گريس بلبرينگ چرخهاي جلو .
روغنكاري قفل ها و لوالها و كشويي ها .

به علت حساسيت سيستم سوخت رساني قطعه مورد نظر بايد در هر 7500 كيلومتر تميز گردد .
در هر 15000 كيلومتر تعويض انجام مي گيرد.

عمليات سرويس هارديف

. تعويض فيلتر روغن موتور
تميز كردن فيلتر اوليه سوخت .

بازديد تسمه تايمينگ در دونوبت ، يكي در بازه 4000 كيلومتر و يكي در بازه 10000 كيلومتر انجام مي گيرد .

. بازديد پمپ آب از نظر نشتي و يا شكستگي و يا ترك برداشتن

به علت حساسيت سيستم سوخت رساني قطعه مورد نظر بايد در هر 4000 كيلومتر تميز گردد .

بازديد تسمه ها از نظر بريدگي ، ساييدگي و كشش (سفتي) .
. تعويض تسمه هاي تايمينگ

. بازديد شيلنگهاي سيستم خنك كننده موتورو بست هاي مربوطه

بازديد و تميز كردن رادياتور آب .

هر 4000 كيلومتر بايستي تميز شود .
هر 8000 كيلومتر بايستي تعويض گردد . (نوع كاغذي خشك) . تعويض صافي هوا

تعويض روغن موتور(روغن موتور ديزل مناسب ) .

بازديد مقدارگشتاور پيچهاي سرسيلندر، مانيفولدها، مهره هاي لوله اگزوز(آچار كشي پيچهاي 
سرسيلندر ومانيفولد هاي سوخت و هوا

تنظيم فاصله سوپاپ سوخت و دود (فيلر گيري)

تعويض تسمه تايمينگ در هر 80000كيلومتر يكبار انجام مي گيرد .

. ( بازديد لوله هاي گازوييل(شيلنگ ها، لوله ها و بست هاي مربوطه
تميز كردن صافي هوا(نوع كاغذي خشك ) .

در هر 5000 كيلومتر بايستي تعويض گردد .

. تعويض فيلتر اوليه سوخت

. تعويض فيلتر  ثانويه سوخت
. ( تميز كردن فيلتر  ثانويه سوخت (شامل شستشو با بنزين و تميز كردن آن

در هر 15000 كيلومتر تعويض انجام مي گيرد.

. بازديد انژكتورهاي سوخت
. ( p.c.v)بازديد سيستم تخليه بخار روغن

. بازديد مقدار روغن ترمز،كالچ و جعبه دنده و بازرسي نشتي روغن
تعويض روغن ترمز.

در هر 8000 كيلومتر تعويض انجام مي گيرد.

5000 كيلومتر پيچ تخليه باك باز شده و رسوبات باك تميز شود در هر

بازديد شيلنگ مكش بوستر ترمز، سوپاپ كنترل و بستها .
بازديد سيستم هاي ترمز ، كالچ و اگزوز از نظر اتصال صحيح ، نشتي ، سايش، ترك ، 

خراشيدگي، زنگ زدن و غيره
بازديد سطح روغن گيربكس و ديفرانسيل

تعويض روغن گيربكس و ديفرانسيل
بازديد جعبه فرمان و اتصاالت و محور هاي آن به قطعات سيستم تعليق ومحور گاردان از نظر 

آسيب ديدگي ، لق بودن و كمبود قطعات و روغنكاري محفظه هاي چهار شاخه و كشويي 
. گاردان

. گريسكاري بوشهاي طبق باال و پايين، سيستم تعليق جلو و قطعات اكسل

بازديد وضعيت الستيك چرخها .

بازديد كا سه ترمز،كفشكهاو ساير ملحقات سيستم ترمز از نظر خوردگي، خرابي و نشتي و 
. تنظيم رگالژ

. بازديد ياتاقانهاي شاتون و ميل لنگ از نظر ساييدگي و سرخ شدن
. بالزديد سيلندر موتوراز نظر خراشيدن و يا پله داشتن و ساييدگي

بازديد پدال ترمزو كالچ از نظر نرمي و عملكرد صحيح .
بازديد ترمز دستي از نظر عملكرد و فاصله حركت .

. بازديد سوپاپهاي دود و هوا از نظر سوختگي و ترك يا كج شدن

. بازديد توربو شارژرها و اتصاالت آن شامل بست ها و اتصاالت ياتاقانبندي

. اضافه نمودن ضد يخ سوخت در داخل باك در هواي 10- درجه سانتيگراد

. بازديد رينگهاي پيستون از نظر ترك برداشتن و يا پله داشتن و شكستگي

بازديد و تميز كردن سيستم خنك كاري موتور .
بازديد سيستم هوارساني شامل داكت فيلتر هوا ، لوله هاي هوا، دبي سنج ، لوله هاي الستيكي توربو شارژر از نظر سفتي بست ها ، آسيب ديدگي لوله ها و ....

. بازديد سيستم هاي الكتريكي شامل اتصاالت دسته سيم ، دينام و استارت

بازديد فولي ميل لنگ
. بازديد ميل لنگ از نظر خطداشتن و ساييدگي و ترك برداشتن

( در صورت لزوم باالنس چرخها انجام گيرد بازديد زواياي چرخها(

آچار كشي پيچهاي اتصال اتاق به شاسي .
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        ::::فيوزهافيوزهافيوزهافيوزها

  .براي دسترسي به فيوزها در جعبه فيوز را باز كنيد . جعبه فيوز در سمت چپ غربيلك فرمان قرار دارد 

اگرسوخته باشد آن را  به روش زير . اگردرقسمتي از سيستم برق خودرو اشكالي بوجود آيد فيوز مربوطه را چك كنيد  

  .تعويض نماييد 

 .جهيزات برقي را خاموش كنيد سوئيچ استارت را ببنديد و همه ت .1

 .در جعبه فيوز را باز كرده و با توجه به جدول راهنما ، بدنبال فيوز معيوب بگرديد  .2

  .فيوز سوخته را با يك فيوز مشابه تعويض نماييد  .3

        : : : : ياد آوري ياد آوري ياد آوري ياد آوري 

يد قبل ازتعويض فيوز سوخته، آمپرنوشته شده بر روي درب جعبه فيوزرا مطالعه كرده و آن را با فيوز جد �

هرگز فيوزي را كه آمپر آن بيشتر از ميزان آمپر نوشته شده  بر روي جعبه است استفاده . تطبيق دهيد

  .نكنيد

. ممكن است كه درسيستم برق  خودرو ايرادي وجود داشته باشد. اگرفيوز تعويض شده دوباره بسوزد �

  .گرددبنابراين بايد بوسيله نمايندگي مجاز شركت زامياد بازديد شده ورفع عيب 

        جدول جعبه فيوز ها جدول جعبه فيوز ها جدول جعبه فيوز ها جدول جعبه فيوز ها 

        فقط از فيوزهاي توصيه شده استفاده شودفقط از فيوزهاي توصيه شده استفاده شودفقط از فيوزهاي توصيه شده استفاده شودفقط از فيوزهاي توصيه شده استفاده شود

        آمپرآمپرآمپرآمپر    20202020        آمپرآمپرآمپرآمپر    10101010        آمپرآمپرآمپرآمپر    15151515        آمپرآمپرآمپرآمپر15151515        آمپرآمپرآمپرآمپر    15151515        آمپرآمپرآمپرآمپر10101010        آمپرآمپرآمپرآمپر    10101010        آمپرآمپرآمپرآمپر    15151515        آمپرآمپرآمپرآمپر    15151515        آمپرآمپرآمپرآمپر15151515

  

  چراغ جلو

  

چراغ 

  جلو

بوق و 

چراغ 

  ترمز

چراغهاي 

كوچك جلو 

  و عقب

چراغ داخل 

اتاق و 

  فالشر

  )آپشن( كولر 

  برف

  پاك كن

  فندك

  ي و راديوبخار
چراغ هاي نشان دهنده 

  روغن ، ترمز، باطري
ECU موتور ديزل  

    باتري

        فيور اصلي موتور ديزلفيور اصلي موتور ديزلفيور اصلي موتور ديزلفيور اصلي موتور ديزل

        آمپرآمپرآمپرآمپر    10101010        آمپرآمپرآمپرآمپر    15151515        آمپر   آمپر   آمپر   آمپر   15151515                                آمپرآمپرآمپرآمپر25252525        

فيوز پيش 

  گرم كن

فيوز رله اصلي 

  موتور

فيوز رله اصلي 

  موتور

  فيوز رله اصلي موتور

  )برق رله اصلي( موتور ديزل   باطري  
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        ::::ليليليليفيوز اصفيوز اصفيوز اصفيوز اص

در صورتيكه چراغهاي جلو و ساير تجهيزات الكتريكي كار نمي كنند و موتور روشن نمي شود ، بعد از اينكه از 

اگر اين فيوز سوخته و يا خراب . سالم بودن كليه فيوزها اطمينان حاصل كرديد ، فيوز اصلي را بازديد نماييد 

  .شده باشد ، آنرا تعويض كنيد

� VEHICLE  :سيستم هاي غير موتوري خودرو فيوز مربوط به 

� EDC  :فيوز مربوط به موتور ديزل 

� GCU  :فيوز مربوط به قطعه پيش گرم كن سيلندر ها 

  

        ::::رله هاي سيستم ديزلرله هاي سيستم ديزلرله هاي سيستم ديزلرله هاي سيستم ديزل

  .در سمت راننده ، روي ديواره جانبي داخل كابين سه رله زير قرار گرفته است

  .ي كندسيستم ديزل را تامين م ECUاين رله برق : رله اصلي سيستم ديزل  )1

  .در هواي سرد اين رله وظيفه گرم كردن سوخت درون فيلتر را دارد : رله پيش گرم كن فيلتر سوخت  )2

، از يك رله جهت فعال كردن  ECUبعلت استفاده از فشنگي چراخ ترمز جهت اعالم به : رله چراخ ترمز  )3

  .چراغ ترمز استفاده شده است 

١ 
٢ 

٣ 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

        ::::رله هاي چراغ هارله هاي چراغ هارله هاي چراغ هارله هاي چراغ ها

A. رله نور پايين 

B.  چپ (رله نور باال( 

C.  راست ( رله نور باال( 

 

        ::::رله قطعه پيش گرم كن سيلندرها رله قطعه پيش گرم كن سيلندرها رله قطعه پيش گرم كن سيلندرها رله قطعه پيش گرم كن سيلندرها 

اين كار باعث . اين قطعه وظيفه پيش گرم كردن محفظه احتراق سيلندر ها در مرحله استارت اوليه خودرو را دارد 

بهتر روشن شدن خودرو مي گردد ، در لحظه استارت خودرو و در هنگام عملكرد 

  .مت گرم كن به مدت كوتاهي روشن مي شوداين قطعه عال

  
 

  ) ) ) ) ECU((((موارد ايمني در ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي موارد ايمني در ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي موارد ايمني در ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي موارد ايمني در ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي 

  :براي جلوگيري از كاركرد غلط مربوط به واحدهاي كنترل برقي در خودرو، بايد موارد زير را مد نظر داشت

قطع و آن را به شاسي جهت انجام جوشكاري روي شاسي بدينگونه عمل كنيد كه قطب مثبت باطري را  •

براي جوشكاري در نزديكي واحد كنترل، آن را از . اتصالها را از واحد كنترل قطع كنيد. متصل نماييد ) زمين (

دستگاه جوشكاري را تا حد امكان به نقطه جوشكاري . با جريان مستقيم جوشكاري كنيد. شاسي جدا نماييد

 .هاي برق خودرو نبنديدسيم هاي باتري را موازي با سيم . نزديك كنيد

 .قطع و وصل نكنيد ECU، سوكت آنرا از ECUبا روشن بودن موتور يا كاركردن  •

 .در صورت وصل مجدد باتري، مطمئن شويد خروجي ها درست به قطب ها وصل شده باشند •

قرار  قبل از قطع اتصال اصلي واحد كنترل بايد خودرو در حالت خاموش. با موتور روشن باتري را قطع نكنيد •

 .گيرد يا خروجي باتري قطع گردد

اگر براي روشن كردن موتور از كابل يا باطري كمكي استفاده نموديد بالفاصله پس از روشن شدن موتور اتصاالت  •

  .كمكي را قطع نماييد

A B C 
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  كانكتورهاي مجموعه دسته سيم
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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

        Z28 NDجدول مشخصات فني وانت ديزل زامياد جدول مشخصات فني وانت ديزل زامياد جدول مشخصات فني وانت ديزل زامياد جدول مشخصات فني وانت ديزل زامياد 

  

  مشخصات موتور

 CA4D28CRZ  مدل

  سيلندرخطي4  عداد و ترتيب سيلندرهات

 mm93   قطرسيلندر

  mm102  كورس پيستون 

   CC  2771  حجم موتور

  3/17: 1  نسبت تراكم

  1 – 3 – 4 – 2  ترتيب احتراق  

 EURO III  استاندار آاليندگي 

 rpm 3600در دور موتور  Kw 3± 70  حداكثر توان 

 rpm 2600-1600در دور موتور  N.m 225   حداكثر گشتاور

  g/kw.h 218  ويژه مصرف سوخت

  rpm 30 ±800 دور آرام

  Kg 240  وزن

  mm 755×592×736  اندازه

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

  

 225  ����� ��� ��1600-2600 rpm   

2.8 
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                                                 خدمات پس از فروش  اداره آموزش

   

  مشخصات روغنهاي توصيه شده

  مشخصات  نوع روغن

 SAE 15W40-API CI4 � ACEA B4 روغن موتور

  )API-GL  )80W85  – 4  روغن دنده گيربكس

 )85W140  (در هواي گرم و (85W90)  واي سرد در ه API-GL – 5  روغن دنده ديفرانسيل

  با مبناي صابون ليتيوم     NLGI NO.2  گريس چند منظوره

  USFMVSS NO.116 DOT 3  روغن ترمزوكالچ

 (L.L.C)با مبناي اتيلن گليكول  ضد يخ

  ضد يخ گازوئيل  ضد يخ گازوئيل

  ظرفيتها

 ليتر 6/5  روغن موتور با فيلتر روغن

  ليتر 1/5  ن فيلتر روغنروغن موتور بدو

  ليتر 7/2  روغن گيربكس

  ليتر4/2  روغن ديفرانسيل

  ليتر 10  مايع خنك كننده

  ليتر 65  باك سوخت
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www.zamyad.co.ir 

E-mail : asupport@zamyad.co.ir 
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