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 خواندن به شروع از قبل

خواندن به شروع از قبل
:نکته

 اطلاعات نسخه جدیدترین این که کنید بررسی
 .باشد اضطراری هایسرویس برای اسکانیا محصول
 آدرس در توانیدمی را شده منتشر نسخه جدیدترین

:کنید مشاهده زیر
www.scania.com.

:نکته
 برای اسکانیا محصول اطلاعات در موجود اطلاعات
 و P، G، R سری خودروهای به اضطراری خدمات

S دهیسفارش معمول سیستم در آنها سفارش که 
.شودمی مربوط است شده ثبت
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 الکتریکی سیستم

خودرو در مایعات
!هشدار

 سوخت هایلوله سوخت، مخزن داخل سوخت دمای
 70 است ممکن ورودی سوخت میزان هایشلنگ و

.باشد گرادسانتی درجه

 خودرو در توانیدمی را زیر هایحجم و مایعات
:کنید مشاهده

لیتری 80 موتور: کنندهخنک مایع.1

لیتری 16 موتور: جلو شیشه شستشوی مایع.2

فرمان جعبه.3

لیتری 47 موتور: موتور روغن.4

لیتری 80 موتور: دنده روغن.5

.لیتر AdBlue)1: 38-96 (آدبلو.6

لیتر AdBlue(1 :62-115 (آدبلو.7

باتری اسید.8

 خودرو سوخت هایمخزن روی حجم: سوخت.9
.است شده داده نشان

 گازهای به که است آب و اوره محلول) AdBlue (آدبلو.   1
 اضافه SCR موتورهای در کاتالیستی مبدل بالادست خروجی

 نیتروژن اکسید آلایندگی کاهش کار، این از هدف. شودمی
.است
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 الکتریکی سیستم

الکتریکی سیستم

باتری
هاکشنده

 .دارد بستگی خودرو تجهیزات به باتری جعبه محل
 دیده قرارگیری رایج هایروش تصویر، این در
 باتری کنقطع فاقد خودرو اگر). B و A (شودمی

 قطع را باتری باید برق منبع کردن باز برای است،
.کنید

! مهم

 دو برای لازم هایباتری تواندمی) A (باتری جعبه
.دهد جای خود در را جداگانه مدار

کامیون
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 الکتریکی سیستم

 )Scania CV AB 20166 )31© 1 نسخه 00:01-08



 الکتریکی سیستم

باتری کنقطع
 در. باشد باتری کنقطع به مجهز باتری است ممکن
 است، فعال باتری کنقطع وقتی خودروها بیشتر
 تأمین خودرو اخطار و تاخوگراف برق فقط
.شودمی

 وقتی حتی خودرو، کاربری اتصال نحوه به بسته
 فعال تواندمی کاربری است فعال باتری کنقطع
.باشد

 دارد قرار عقب قسمت در آن باتری که خودروهایی
 حتی که دارند باتری به باتری کابل سوکت یک

 دارای نیز باتری کنقطع بودن غیرفعال هنگام
.است برق جریان

 را باتری کنقطع خودرو، پیکربندی به بسته
 کنقطع. کرد فعال مختلف هایروش به توانمی

 یک یا باتری، کنقطع دستگیره با توانمی را باتری
 فعال داشبورد در کلید یک طریق از یا خارجی کلید
.نمود

باتری کنقطع خارجی کلید
 کنقطع برای خارجی کلید یک است ممکن خودرو
 در باتری کنقطع خارجی کلید. باشد داشته باتری
.است گرفته قرار چپ سمت در خودرو کابین پشت

داشبورد در باتری کنقطع کلید
.است گرفته قرار داشبورد در باتری کنقطع کلید

 )Scania CV AB 20167 )31© 1 نسخه 00:01-08



 الکتریکی سیستم
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 خودرو به شدن سوار

سیمدسته
 تصویر در کابین در سیم هایدسته بزرگترین مسیر
.است شده داده نشان

A  -کابین داخل سیمدسته
B  -کابین بیرون سیمدسته
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 خودرو به شدن سوار

خودرو به شدن سوار

در

 وجود کابین از دَر کردن جدا امکان لولا، بریدن با
.دارد

!هشدار

.رسدمی کیلوگرم 60 به دَر وزن

.کنید باز را لپی لولا، به دسترسی برای.1

 جدا فرز با یا بِبُرید را سیمدسته و دَر ترمز لولاها،.2
.کنید
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 خودرو به شدن سوار
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 کنید باز را خودرو پنجره جلو

درها پنجره و جلوشیشه

 چسب با و گرفته قرار هم روی لایه لایه جلو شیشه
 با مثال عنوانبه. است شده وصل کابین ساختار به

 را جلو شیشه توانیدمی برقی اره یک از استفاده
.کنید اره

 چندلایه یا لایهتک شیشه از است ممکن پنجره
 وسایلی از پنجره، شکستن برای. باشد شده ساخته
 نواری اره یا شکنشیشه اضطراری چکش نظیر

.کنید استفاده عمودی
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 کنید باز را خودرو پنجره جلو

 باز را خودرو پنجره جلو
کنید

شو قفل پنجره جلو
 در موجود دسته با باشد، شوقفل جلوپنجره اگر

 با که را ایدسته. کنید باز را آن توانیدمی دَر ستون
 به محکم و بگیرید است شده داده نشان پیکان
 شخص از کرد، گیر پنجره جلو اگر. بکشید عقب
 پنجره جلو پایینی لبه زمانهم که بخواهید دیگری

.بکشد بالا طرف به محکم را
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 کابین ساختار

 باز خودرو پنجره جلو اگر
شودنمی
 شده وصل بالا قسمت در لولا با خودرو پنجره جلو
.است

 یا بِبُرید را جلوپنجره راست و چپ سمت لولاهای.3
.بتراشید

.کنید خم پایین به را دریچه.4
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 خودرو ایمنی تجهیزات

کابین ساختار

 تصویر در کابین فریم دهنده تشکیل هایپروفیل
 دهنده تشکیل اجزای همه. است شده داده نشان
.برید برش ابزار یک با توانمی را کابین فریم
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 خودرو ایمنی تجهیزات

خودرو ایمنی تجهیزات

هوا کیسه

!هشدار

.است انفجار قابل مواد حاوی هوا کیسه

30
8 

62
5

.است" بودن قفل وضعیت "در استارت کلید
 راننده سمت در هوا کیسه به مجهز خودرو اگر

 فرمان غربیلک روی بر AIRBAG عبارت باشد،
 مسافر سمت موردی هیچ در. شودمی داده نشان
نیست، هوا کیسه به مجهز

 یا باشد، قفل وضعیت در خودرو استارت کلید وقتی
 خواهد غیرفعال هوا کیسه باشد، قطع خودرو برق
.بود
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 موتور هوای ورودی

ایمنی کمربند کشنده

!هشدار

.است انفجار قابل مواد حاوی ایمنی کمربند کشنده

30
1 

34
0

 و راننده صندلی روی بر ایمنی کمربند کشنده
 کیسه به مجهز خودرو اگر. دارد قرار مسافر صندلی

 روی ایمنی کمربند کشنده یک همیشه باشد، هوا
.دارد وجود راننده صندلی

 یا باشد، قفل وضعیت در خودرو استارت کلید وقتی
 ایمنی کمربند کشنده باشد، قطع خودرو برق

.است غیرفعال

 کشنده است، شده داده نشان که طورهمان
 کشنده به مجهز صندلی مدل دو روی ایمنی کمربند
.است گرفته قرار ایمنی کمربند
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 موتور هوای ورودی

موتور هوای ورودی

جلو از هوا ورودی
 اکسیددی کردن اسپری با توانیدمی را خودرو موتور
 باز جلوپنجره اگر. کنید متوقف هوا ورودی در کربن
 داشته دسترسی هوا ورودی به توانیدمی باشد،
.باشید
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 بادی تعلیق

بالا از هوا ورودی
 پشت از بالا، از هوا ورودی دارای خودروی در

.کرد پیدا دسترسی هوا ورودی به توانمی کابین
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 بادی تعلیق

بادی تعلیق

بادی تعلیق دارای کابین
 حالت به برای بادی، تعلیق دارای خودروی در

 سیستم از را هوا توانمی کابین، درآوردن تعادل
.کرد آزاد هوا تعلیق

!هشدار

 بریده شلنگ از هوا وقتی. شنوایی در اختلال خطر
.شودمی ایجاد بلندی صدای زند،می بیرون شده
.کابین تعلیق تخلیه هنگام جراحت خطر

عقب کابین تعلیق سیستم
 را کابین عقب بادی تعلیق به هوا شلنگ اتصال•

.کنید قطع
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 بادی تعلیق

جلو کابین تعلیق سیستن
 را کابین جلوی بادی تعلیق به هوا شلنگ اتصال•

.کنید قطع
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 بادی تعلیق

بادی تعلیق دارای هایشاسی

کنترل واحد

30
8 

84
5

.است رانندگی وضعیت در استارت کلید
 با بادی تعلیق دارای شاسی به مجهز خودروی
 .شودمی آورده پایین و بالا کنترل واحد از استفاده

 داشته وجود فشار باد هایتانک در که زمانی تا
.آورد بالا را شاسی توانمی باشد،

 در باید استارت کلید کند، کار کنترل واحد اینکه برای
.باشد روشن خودرو و باشد رانندگی وضعیت
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 بادی تعلیق

.است گرفته قرار راننده صندلی کنار در کنترل واحد

.محور انتخاب هایدکمه•

حافظه هایدکمه•

.سطح تغییر هایدکمه•

.عادی سطح به بازنشانی دکمه•

سازیغیرفعال•

توقف دکمه•

حافظه هایدکمه•
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 بادی تعلیق

محور انتخاب

 یابد تغییر آن ارتفاع خواهیدمی که را محوری دکمه
 همزمان تغییر برای توانیدمی همچنین. دهید فشار
 یک وقتی. دهید فشار هم با را دکمه دو محور، دو

 آن به مربوط نشانگر چراغ کردید، انتخاب را محور
.شودمی روشن

ارتفاع دادن تغییر

 هادکمه دلخواه، سطح به آوردن پایین یا بالا برای
 رها را دکمه لغو، برای. داریدنگه و داده فشار را

.کنید

سازیغیرفعال

.نرمال شاسی ارتفاع به بازگشت
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 کابین امنیت

توقف دکمه

 .کندمی لغو را فعلی عملکرد همیشه توقف دکمه
 عملکرد از استفاده برایً مثلا لغو، به نیاز صورت در
 مانعی که مواقعی در" نرمال ارتفاع به بازگشت"
 فشار را توقف دکمه است، گرفته قرار راه سر بر

.دهید

 واحد بودن غیرفعال صورت در توانمی همیشه
 توقف یک عنوان به توقف دکمه از کنترل،

.کرد استفاده اضطراری

حافظه هایدکمه

 با را آنها توانیدمی ارتفاع، حافظه چهار ذخیره برای
.کنید ریزیبرنامه کنترل واحد از استفاده

 )Scania CV AB 201625 )31© 1 نسخه 00:01-08



 کابین امنیت

کابین امنیت

 افتادن از کابین عقب در طرف هر در هانگهدارنده
.کنندمی جلوگیری کابین

 از طرف، دو از فریم در کابین بستن محکم با
 از. شودمی جلوگیری بالا سمت به کابین حرکت

 استفاده) تصویر مانند (کابین زیر هاینگهدارنده
.شودمی

!هشدار

 راست سمت در شده نصب اگزوز سیستم مراقب
.است داغ چون باشید خودرو
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 فرمان غربیلک تنظیم
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 صندلی تنظیم

فرمان غربیلک تنظیم

دکمه با تنظیم

 عمل زیر روش مطابق شیب، و ارتفاع تنظیم برای
:کنید

 چند تا توانیدمی سپس. دهید فشار را) 1 (دکمه
 به را) 2 (دکمه. کنید تنظیم را شیب و ارتفاع ثانیه

 قفل تنظیمات تا دهید فشار" بودن قفل وضعیت"
 طوربه نیز ثانیه چند گذشت از پس تنظیمات،. شود

.شودمی قفل اتوماتیک

:نکته
 فشرده هوای مقداری عملکرد، این از استفاده برای
.باشد مانده باقی خودرو در باید
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 صندلی تنظیم

صندلی تنظیم

30
4 

44
8

 .دارد بستگی صندلی نوع به صندلی تنظیم امکان
.است شده داده نشان شکل در نمونه یک

30
4 

44
9

.صندلی سریع آوردن پایین مخصوص کنترل
:نکته

 صندلی صندلی، سریع آوردن پایین مخصوص کنترل
 خالی را سیستم هوای و آورده پایین سرعت به را

 از استفاده از پس است ممکن عبارتی، به. کندمی
.نباشد تنظیم قابل صندلی کنترل،
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 کابین وزن و ابعاد

!هشدار

 بریده شلنگ از هوا وقتی. شنوایی در اختلال خطر
 ایجاد بلندی صدای زند،می بیرون شده جدا یا

.شودمی

 یا شل صندلی پشت در هوا شلنگ که درصورتی
 سریع آمدن پایین است ممکن نیز شود بریده

.دهد رخ سیستم هوای تخلیه و صندلی
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 کابین وزن و ابعاد

کابین وزن و ابعاد
!رسدمی کیلوگرم 1,320 به کابین وزن

 ارتفاع کابین، نوع به بسته زمین از خارجی ابعاد
.است متغیر تنظیمات و بار تعلیق، انتخاب سقف،

)مترمیلی (ابعاد
حداکثرحداقل

A1,7302,280
B2,6953,900
C1,6402,250
D1,0001,650
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