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دیباچه
بابـت انتخـاب و خریـد خـودروی جدیدتـان از میـان تولیدات شـرکت مدیـران خودرو از شـما
متشکر یم .
بـرای یادگیـری چگونگـی اسـتفاده و نگـهداری صحیـح وسـیله نقلیـه خـود ،لطفـا مدتی وقت
گذاشـته و مطالـب ایـن دفترچـه را بـا دقـت بخوانید.
پـس از مطالعـه بهتـر اسـت دفترچـه را جهـت مراجعههای بعـدی در داخـل خـودرو نگهداری
کنیـد .در صـورت فـروش و واگذاری خـودرو ،جهت اسـتفاده مالک جدید از اطالعـات دفترچه،
آن را همـراه خـودرو تحویـل وی دهید.
کلیـه توضیحـات و ویژگیهـای ذکـر شـده در ایـن دفترچـه بـه خودروهـای تولیـدی در زمان
انتشـار ایـن دفترچـه تعلـق دارند.
بـه یـاد داشـته باشـید کـه نمایندگیهـای مجـاز ،خـودروی شـما را بهتـر از هـر کـس دیگری
میشناسـند و دارای تکنسـینهای آموزشدیـده توسـط شـرکت مدیـران خـودرو میباشـند.
قطعـات یدکـی اصلـی ارایه شـده توسـط آنها ،تضمینـی برای کسـب رضایت شماسـت .هرگز
قطعـات یدکـی و تجهیـزات جانبـی غیـر اصلـی را بـر روی خـودروی خـود نصب نکنیـد .ایجاد
هـر گونـه تغییـر و دسـتکاری در خودرو ،بر روی کیفیـت رانندگی ،ایمنی و عمـر مفید خودرو
تاثیـر منفی خواهد گذاشـت.
بسـته بـه مـدل ،امکانـات و ویژگیهـای خـودروی شـما ،احتماال برخـی تصاویـر و توضیح داده
شـده در ایـن دفترچـه ،با خـودروی شـما متفاوت خواهـد بود.
هـر گونـه اطالعـات ،تصاویـر و دسـتورالعملهای منـدرج در ایـن دفترچـه نمیتواننـد مبنـای
طـرح دعـاوی قانونـی و حقوقـی واقع شـوند.
با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو
شرکت مدیران خودرو
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فهرست تصویری

فهرست تصویری
آبپاش شیشهشور

چراغ نور باال

سانروف
برف پاککن

آینه جانبی
چراغ راهنمای آینه جانبی

درب موتور

چرخ خودرو
چراغ راهنمای جلو

چراغ روز

چراغ نور پایین
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری
چراغ ترمز باال
درب صندوق
چراغ ترمز
دوربین دنده عقب *
چراغ راهنمای عقب

چراغ دنده عقب
چراغ کوچک عقب
چراغ پالک
چراغ مهشکن عقب
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری
مدل AT

دریچه هوای وسط
دسته برف پاککن

دریچه بخارزدای شیشه درب

کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان

سیستم صوتی و تصویری *

پنل کیلومترشمار

ایربگ سرنشین جلو

دسته چراغ و راهنما

پورت USB

دریچه هوای جانبی

دسته دنده
سوکت برق اضطراری

جعبه داشبورد

پدال گاز

دستگیره بازکن درب موتور

پدال ترمز
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری
مدل AT
دستگیره درب سرنشین جلو
غربیلک فرمان
کلید شیشه باالبر درب جلو راست
کلیدهای کروز کنترل *

کلیدهای تنظیم
سیستم صوتی و تصویری

اهرم ترمز دستی

درپوش جعبه فیوز داشبورد

اهرم تنظیم غربیلک فرمان
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

دریچه هوای وسط

مدل MT

دسته برف پاککن
رادیو و پخش * MP3

دریچه بخارزدای شیشه درب

پنل کیلومترشمار
ایربگ سرنشین جلو
دسته چراغ و راهنما

پورت USB

دریچه هوای جانبی
جعبه داشبورد

دسته دنده
سوکت برق اضطراری
پدال گاز

پدال کالچ
دستگیره بازکن درب موتور

پدال ترمز
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری
مدل MT

دستگیره درب سرنشین جلو
غربیلک فرمان
کلید شیشه باالبر درب جلو راست

درپوش جعبه فیوز داشبورد

اهرم ترمز دستی

اهرم تنظیم غربیلک فرمان

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

کلید تنظیم آینههای جانبی
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید  ECO/SPORTگیربکس

کلید صندوقپران
کلید غیر فعال کردن ESP

8

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فهرست تصویری

فهرست تصویری
کلید تنظیم سرعت فن

کلید تنظیم دما

کلید انتخاب حالت
تهویه مطبوع

کلید گرمکن شیشه عقب

کلید فالشر
کلید کولر
کلید تنظیم گردش
هوای داخلی /بیرونی
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فهرست تصویری

چراغ سقفی جلو

کلیدهای سانروف *

آفتابگیر

آینه داخل کابین

آینه آرایش
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فهرست تصویری
پشت سری صندلی
دستگیره داخلی درب عقب
کمربند ایمنی صندلی عقب

کلید شیشه باالبر درب عقب

دستگیره سقفی

کیف پشت صندلی
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فهرست تصویری
طاقچه عقب

درب صندوق

درب بیرونی باک

بکسلبند عقب
چرخ زاپاس

چراغ صندوق
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نمایشگر دمای آب موتور 41 .....................

فصل  .1مقدمه

21

 .1-1نحوه استفاده از این کتاب

22

مراجعه به فهرست 22 ................................
مراجعه به فهرست تصویری 22 ................
 .1-2عالیم به کار رفته در این کتاب 23
 .1-3بازدید قبل از تحویل

24

کارت تحویل خودرو 25 .............................
کارت اطالعات مشتری ۲۷ ........................
 .1-4خدمات مشاوره حضوری

28

کارت خدمات مشاوره حضوری 28 ..........
 .1-5دستکاری و ایجاد تغییرات
غیرمجاز

33

نمایشگر چندمنظوره 42 .............................
 .2-3عالیم هشداردهنده و

51

نشانگرها
چراغ اخطار کمربند راننده 51 ...................

چراغ هشدار سیستم 51 ................ ABS
نشانگر چراغ کوچک 52 .............................
نشانگر ترمز دستی 52 ................................
چراغ هشدار سیستم ترمز 52 ....................
چراغ هشدار دمای آب موتور 53 ..............
چراغ هشدار ایراد گیربکس 54 .................
چراغ سرویس 54 .........................................
نشانگر کروز کنترل (در صورت تجهیز) 55

فصل :2داشبورد و پنل کیلومترشمار 35

چراغ هشدار فشار روغن موتور 55 ...........

36

نشانگر چراغ راهنما 55 ...............................

معرفی 36 ......................................................

چراغ اخطار میزان بنزین 56 .....................

38

چراغ هشدار سیستم ایربگ 56 .................

سرعتسنج خودرو 38 ................................

نشانگر چراغ نور باال 57 ..............................

دورسنج موتور 40 ........................................

نشانگر چراغ مهشکن عقب 57 ..................

 .2-1نمای کلی جلو داشبورد
 .2-2پنل کیلومترشمار

نمایشگر میزان بنزین 41 ...........................

چراغ هشدار ( EPCدر صورت تجهیز) 57
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چراغ هشدار ایراد موتور 57 ........................

 .3-4سیستم ضدسرقت و دزدگیر 73

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری 58 .........

سیستم ضدسرقت موتور 73 ......................

چراغ هشدار سیستم 58 .................. ESP

سیستم دزدگیر 73 ......................................

نشانگر غیر فعال بودن 58 ................ ESP

 .3-5بوق

75

چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر 59

 .3-6غربیلک فرمان

76

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو 61

تنظیم غربیلک فرمان 76 ...........................

 .3-1کلید 63 ................................................

 .3-7شیشه دربها

سوئیچ خودرو 63 ..........................................

شیشه باالبرها 77 .........................................

ریموت کنترل 64 .........................................

بستن شیشهها با ریموت کنترل 79 .........

ضعیف شدن باتری ریموت کنترل 65 ......

باز کردن شیشهها با ریموت کنترل 79 ...

تعویض باتری ریموت کنترل 66 ..............

کلید قفل شیشه باالبرها 80 ......................

 .3-2قفل کردن و باز کردن دربها 68

 .3-8درب موتور

80

قفل کردن و باز کردن دربها با
ریموت کنترل 68 .........................................

 .3-9درب باک

82

 .3-10کمربندهای ایمنی

84

قفل کردن و باز کردن دربها با کلید
مکانیکی 69 ...................................................
قفل کردن و باز کردن درب صندوق 69 ...
 .3-3قفل دربها

71

باز کردن دربها توسط دستگیره داخلی 71
قفل مرکزی 71 .............................................
قفل کودک دربهای عقب 71 ..................
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77

چراغ اخطار کمربند 84 ..............................
روش استفاده صحیح از کمربند 86 .........
نگهداری از کمربند 86 ................................
بستن و باز کردن کمربند 88 ....................
تنظیم ارتفاع کمربند (صندلیهای جلو) 89
کمربند عقب وسط 90 ......................................
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مرتب کردن قفل کمربندهای عقب 91 .....

 .4-1مغزی سوئیچ

استفاده کودکان از کمربند 91 ..................

موقعیتهای مغزی سوئیچ 115 ...................

استفاده بانوان باردار از کمربند 92 ...........

قفل شدن و آزاد شدن غربیلک فرمان 116

 .3-11سیستم ایربگ

92

115

 .4-2روشن کردن خودرو

116

چراغ هشدار سیستم ایربگ 92 .................

اقدامات قبل از استارت 116 ........................

ایربگ راننده و ایربگ سرنشین جلو 93 ...

مراحل استارت زدن 117 ..............................

احتیاطهای الزم در استفاده از ایربگ 95

پس از روشن شدن موتور 118 ....................

اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ 97

خاموش کردن موتور 118 .............................

 .3-12محافظت از کودکان

97

کمربند سه نقطهای برای محافظ کودک 98

 .4-3گیربکس اتوماتیک (در
صورت تجهیز)

119

انواع صندلی کودک 99 ..............................

معرفی دندهها 119 ........................................

 .3-13نحوه نصب صندلی کودک 101

قفل دسته دنده 122 .....................................

نصب صندلی کودک با استفاده از
کمربند سه نقطهای ..............................
احتیاطهای الزم در نصب صندلی
کودک بر روی صندلی جلو .......................
نصب صندلی کودک با استفاده از قالب
....................................................... ISOFIX

101
108
109

صندلی کودک با نوار نگهدارنده باالیی 110
فصل  :4روشن کردن و رانندگی با
خودرو

113

حالت خرابی ایمن (123 ....... )Fail-Safe
حالتهای  ECOو 123 ............. SPORT
 .4-4گیربکس دستی (در صورت

تجهیز)

124

تعویض دنده 124 ...................................................
کاهش دنده 125 ..................................................
 .4-5سیستم ترمز

126

ترمز دستی 126 ....................................................
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سیستم ترمز 127 ...........................................
بوستر ترمز 128 ..............................................
روغن ترمز 128 ...............................................
چراغ هشدار سیستم ترمز 129 ...................
نکات الزم در خصوص سیستم ترمز 129 ..
کاهش کارایی ترمز 130 ...............................
 .4-6سیستم ترمز ضدقفل (131 )ABS
احتیاطهای الزم 132 ....................................
اصول ترمزگیری 133 ........................ ABS
چراغ هشدار سیستم 134 ................ ABS
 .4-7کنترل الکترونیکی پایداری
خودرو ()ESP

135

چراغ هشدار سیستم 135 ....................... ESP
کلید غیر فعال کردن 136 ................... ESP
 .4-8سیستم فرمان برقی (137 )EPS
چراغ هشدار فرمان برقی 137 ............ ESP
 .4-9سیستم کروز کنترل

138

نحوه استفاده از کروز کنترل 138 .....................
تنظیم سرعت 139 ................................................
غیر فعال کردن و فعال کردن مجدد
کروز کنترل 140 ....................................................
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شرایط نامناسب برای استفاده از کروز
کنترل 140 .......................................................
 .4-10سیستم رادار دنده عقب (در
صورت تجهیز)

141

عملکرد سیستم 141 ......................................
شرایط الزم برای فعال شدن سیستم 141
فاصله تشخیص موانع 141 ............................
خودارزیابی سیستم 142 ...............................
اصول کار سنسور دنده عقب 142 ...............
تمیز کردن سنسور دنده عقب 146 ............
 .4-11سیستم کمکی پارک (در
صورت تجهیز)

146

 .4-12سیستم کنترل فشار باد تایر 149
چراغ هشدار سیستم 149 ............... TPMS
 .4-13احتیاطهای ایمنی الزم

150

اقدامات قبل از استارت 150 ............................
اقدامات پس از استارت 152 ...............................
اقدامات در حین رانندگی 152 ..........................
پارک کردن خودرو 152 ......................................
پارک کردن خودرو در شیب 153 ...............
نشستن سرنشین 154 ...................................
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قفل کردن خودرو 154 ..................................

نحوه استفاده از 171 ......................... USB

دود اگزوز 155 .................................................
بازدید سیستم اگزوز 155 .............................

 .5-2سیستم صوتی و تصویری (با
مانیتور)

 .4-14رانندگی در جادههای ناهموار 156

رادیو 175 .........................................................

 .4-15رانندگی در شرایط بارندگی 156

پخش چند رسانهای 176 ..............................

رانندگی در جادههای لغزنده 156 ...............

تلفن 181 ..........................................................

رانندگی در آب 157 ......................................

لینک شرکت چری 186 ................................

 .4-16رانندگی در فصل زمستان 158

تنظیمات عمومی سیستم 189 ....................

راهنمای رانندگی در زمستان 158 ...................

دکمههای کنترل روی غربیلک فرمان ۱۹۴

رانندگی در جادههای برفی و یخزده160 ...

 .5-3سیستم تهویه مطبوع دستی ۱۹۵

زنجیر چرخ 160 ..............................................

پنل کنترل تهویه مطبوع دستی۱۹۵ ..........

 .4-17چگونگی صرفهجویی در

کلید تنظیم دما ۱۹۵ ......................................

مصرف سوخت و افزایش عمر 161
مفید خودرو

فصل  :5امکانات خودرو

165

 .5-1سیستم صوتی (بدون مانیتور) 167
پنل کنترل سیستم صوتی 167 ........................
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نحوه استفاده 168 ..................................................
نحوه استفاده از رادیو 170 ............................

174

کلید تنظیم سرعت فن ۱۹۶ ........................
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201

 .5-5آینههای خودرو

202
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 .1-1نحوه استفاده از این کتاب

جهـت اسـتفاده از این کتاب و دسترسـی به شـماره صفحـات و مطالب مورد نظرتـان ،میتوانید
بـه دو روش کـه نحـوه آنهـا به طور خالصه در زیر آمده اسـت ،اقـدام کنید.

مراجعه به فهرست

فهرسـت تمامـی فصـول کتـاب در اوایـل کتـاب قـرار گرفتـه اسـت کـه میتوانیـد بـا مراجعـه
بـه آن ،لیسـت فصلهـای موجـود و بخشهـای مختلـف آن فصـل و شـماره صفحـات آنهـا را
مشـاهده کنید.
همچنیـن در هـر یـک از فصلهـای کتـاب میتوانید به فهرسـت منـدرج در صفحـه اول همان
فصـل مراجعـه کنیـد تـا موقعیـت و شـماره صفحه مـورد نظرتـان در همـان فصل را به دسـت
آورید.

مراجعه به فهرست تصویری

در ابتـدای کتـاب تعـدادی تصویـر فهرسـتگونه ارایه شـده اسـت که شـما را قادر میسـازد تا
یـک شـناخت کلـی از خـودروی خـود کسـب کنیـد .اگر آشـنایی کافی بـه اسـامی تجهیزات و
امکانـات خـودرو نداشـته باشـید ،فهرسـت تصویـری میتواند شـما را جهت پیدا کردن شـماره
صفحـه مـورد نظرتان یـاری کند.
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 .1-2عالیم به کار رفته در این کتاب

در ایـن دفترچـه جهـت جلـب توجه شـما نسـبت به اهمیـت برخی مـوارد احتیاطـی ،از عالیم
زیر اسـتفاده شـده اسـت .بـرای به حداقل رسـاندن خطرات احتمالـی ،راهنماییهای قید شـده
در ایـن پیغامهـا را قبـل از اقـدام بـه رانندگـی و یـا اسـتفاده از تجهیـزات و امکانات خـودرو ،با
دقت مطالعـه کنید.
مطالعه
ایــن عالمــت بیانگــر ایــن اســت کــه مطالــب ایــن فصــل قبــل از انجــام هــر گونــه اقدامــی
میبایســت مطالعــه شــود.
احتیاط
بیانگــر ایــن اســت کــه عــدم رعایــت ایــن پیغــام میتوانــد باعــث ایجــاد خرابــی در خــودرو
یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد وســیله نقلیهتــان شــود.
هشدار
بیانگــر ایــن اســت کــه عــدم رعایــت ایــن پیغــام میتوانــد باعــث ایجــاد خســارت مالــی،
آســیبهای جدیــد بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود.
حفاظت از محیط زیست
بیانگــر ایــن اســت کــه ضایعــات باید بــر اســاس قوانیــن و دســتورالعملهای زیسـتمحیطی
کشــور معــدوم یــا بازیافــت شــوند .عــدم رعایــت ایــن نــکات باعــث آلودگــی محیطزیســت
خواهد شــد.
پیغامهـای هشـدار و احتیاط بـه علت ارتبـاط تنگاتنگ با ایمنـی فردی و حفـظ و نگهداری
از خـودرو دارای اهمیـت ویـژهای هسـتند .مطمئـن شـوید کـه علاوه بـر خودتان ،سرنشـینان
خـودرو نیـز مـوارد فوق را بـه دقت رعایـت میکنند .رعایت کـردن این تذکرات باعث میشـود
تـا علاوه بـر لذتبخـش بودن رانندگی ،خودروی شـما در شـرایط مناسـبی باقـی بماند.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 .1-3بازدید قبل از تحویل

نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو ،خـودروی شـما را قبـل از تحویـل ،بـر طبـق ضوابـط و
آییننامـه و بـر اسـاس جـداول مخصـوص مـورد بازدید قـرار میدهنـد .نمایندگی فـروش پس
از ثبـت زمـان تحویـل خودرو ،اسـناد آن را بـه کارت اطالعات مشـتری و کارت بازدید و تحویل
خـودرو پیوسـت و مهر خواهـد نمود.
قبـل از امضـا بـرگ رسـید مشـتری توسـط شـما ،نمایندگـی مجـاز آموزشهایـی راجـع بـه
عملکـرد کلـی خـودرو و برخـی اطالعـات اولیـه در ارتبـاط بـا ویژگیهـا و نیـز نحـوه اسـتفاده
صحیـح از خـودرو را بـر طبـق کارت تحویـل خـودرو ارایـه خواهـد داد.
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کارت تحویل خودرو
عنوان

موارد بازدید شده
ردیف
 1کارکرد صحیح موتور
2
3
4

ویژگیها
و عملکرد
تجهیزات
عمومی خودرو

تایید عملکرد
خیر
بله

سطح روغن موتور ،روغن ترمز ،روغن
هیدرولیک ،مایع خنککننده ،مایع شیشهشور
شماره شاسی ( ،)VINشماره موتور ،پالک
بله
شاسی
عملکرد کلیه کلیدها و سویچهای خودرو
بله
بله

5

عملکرد چراغهای جلو ،چراغهای راهنما،
چراغهای مهشکن ،چراغهای کوچک،
چراغهای داخل کابین ،چراغهای ترمز ،چراغ بله
دنده عقب ،چراغهای عقب ،چراغ پالک،
چراغهای رانندگی در روز

6

سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو

7
8
9

10

خیر
خیر

خیر

بله

خیر

بله

خیر

عملکرد آمپر سرعتسنج ،آمپر دورسنج و
نمایشگر  LCDصفحه کیلومترشمار
تایرها ،چرخ زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه
بله
راهنما
صندلیها ،کمربندهای ایمنی ،پنل کنترل
کولر ،دریچههای کولر ،جعبه داشبورد و بله
آفتابگیرها
شیشه دربها ،آینهها ،برف پاککنها،
آبپاشهای شیشهشور ،باتری ،رادار دنده
بله
عقب ،بوق ،سانروف (در صورت تجهیز)،
سیستم صوتی و تصویری ،آنتن رادیو
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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عنوان

اطالعات ارایه شده
ردیف
 1لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  92و
بله
باالتر
 2نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی بله
 3نحوه استفاده از چراغهای خودرو
بله

امضا مدیر فروش:

1-26

خیر
خیر
خیر

4

آموزش و شناخت چراغهای اخطار و نشانگر بله
جداول زمانی و کیلومتری سرویسها
بله

خیر

6

سرویسهای تابستانه و زمستانه

بله

خیر

7

شناخت کامل از سیستم خنککننده و
مایع خنککننده

بله

خیر

8

نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه
مطبوع

بله

خیر

9

احتیاطهای الزم در زمان استارت

بله

خیر

10

نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی

بله

خیر

11

نحوه استفاده صحیح از سانروف
(در صورت تجهیز)

بله

خیر

5
ارایه اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده و
نگهداری خودرو

تایید عملکرد

تاریخ:

امضا مالک:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کارت اطالعات مشتری
مدل خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور  /شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
ایمیل
شماره تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب شد و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 .1-4خدمات مشاوره حضوری

در زمـان خریـد خـودرو ،نمایندگی خدمـات پس از فروش یک مشـاور اختصاصـی در خصوص
امـور مربـوط بـه خدمـات پس از فـروش برای شـما در نظـر خواهد گرفـت .شـما میتوانید هر
گونـه سـوال درباره خـودرو را با مشـاور خود در میـان بگذارید.
کارت خدمات مشاوره حضوری
کارت خدمات مشاوره حضوری (مخصوص مالک خودرو)
نام مالک:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:
شماره شاسی خودرو (:)VIN

تاریخ خرید خودرو:
مدل خودرو:

گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای در نمایندگـی مجـاز مدیـران
خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.
شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک
توضیح داده شـده اسـت.
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 .2مشـاوره حضـوری (در صـورت تاییـد از عالمـت “ ” و در غیـر این صـورت از عالمت “”x
اسـتفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور
دیگـر را داشـت؟
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نام مالک:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:
شماره شاسی خودرو (:)VIN

تاریخ خرید خودرو:
مدل خودرو:

موارد ذیل باید توسط مشتری تکمیل شود.
 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و
مناسـبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
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نسخه دوم توسط نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش نگه داری شود.
نام مالک:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:
شماره شاسی خودرو (:)VIN

تاریخ خرید خودرو:
مدل خودرو:

گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای در نمایندگـی مجـاز مدیـران
خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.
شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک
توضیح داده شـده اسـت.
 .2مشاوره حضوری (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور
دیگـر را داشـت؟
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1-31

MVM 315+ User Manual
فصل  :1مقدمه
نام مالک:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:
شماره شاسی خودرو (:)VIN

تاریخ خرید خودرو:
مدل خودرو:

 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و
مناسـبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
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 .1-5دستکاری و ایجاد تغییرات غیرمجاز

قطعـات یدکـی ،آپشـنها و لـوازم جانبی غیراصلی و غیرشـرکتی به صورت گسـترده در بازار در
دسـترس میباشـند .اسـتفاده از قطعـات و لوازمـی کـه خـارج از شـبکه خدمات پـس از فروش
شـرکت مدیـران خـودرو توزیـع و عرضـه میشـوند ،میتوانـد بـه طـور قابـل توجهـی بـر روی
ایمنـی خـودروی شـما تاثیـر منفی بگذارد که شـرکت مدیران خـودرو هیچگونه مسـوولیتی در
قبـال آنهـا نداشـته و قطعه مـورد نظر و هزینـه تعویـض آن را گارانتـی نخواهد کرد.
بـر روی خـودروی خود به هیچ عنوان قطعات یدکی و یا تجهیزات جانبی (آپشـن) غیرشـرکتی
نصـب نکنیـد .چـرا کـه ممکن اسـت کارآیی ،عملکـرد و عمر مفیـد خودرویتـان تحتتاثیر قرار
بگیـرد .نصـب برخـی تجهیـزات جانبـی باعـث نقـض قوانیـن اجتماعـی و دولتی نیز میشـود.
شـرکت مدیـران خـودرو هیچگونـه خدمـات گارانتـی در خصوص قطعـات غیراصلـی و تعویض
آنهـا ارایـه نخواهد کرد.
هشدار
از دســتکاری و ایجــاد هــر گونــه تغییــر غیرمجــاز بــر روی خــودروی خــود جــدا خــودداری
کنیــد ،چــرا کــه ایمنــی خــودرو را تحتتاثیــر قــرار داده و ممکــن اســت باعــث بــروز
ســوانح منجــر بــه جراحــت و حتــی مــرگ شــود.
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۳۶

چراغ سرویس ۵۴ .........................................

معرفی ۳۶ ......................................................

نشانگر کروز کنترل (در صورت تجهیز) ۵۵

نمای مدل ۳۷ ...................................... AT

چراغ هشدار فشار روغن موتور ۵۵ ...........

۳۸

نشانگر چراغ راهنما ۵۵ ...............................

 .2-1نمای کلی جلو داشبورد

 .2-2پنل کیلومترشمار

سرعتسنج خودرو ۳۸ ................................
دورسنج موتور ۴۰ ........................................
نمایشگر میزان بنزین ۴۱ ...........................
نمایشگر دمای آب موتور ۴۱ .....................
نمایشگر چند منظوره ۴۲ ...........................
 .2-3عالیم هشداردهنده و

نشانگرها

۵۱

چراغ اخطار کمربند راننده ۵۱ ..................
چراغ هشدار سیستم ۵۱ ................ ABS
نشانگر چراغ کوچک ۵۲ .............................
نشانگر ترمز دستی ۵۲ ................................

چراغ اخطار میزان بنزین ۵۶ .....................
چراغ هشدار سیستم ایربگ ۵۶ .................
نشانگر چراغ نور باال ۵۷ ..............................
نشانگر چراغ مهشکن عقب ۵۷ ..................
چراغ هشدار ( EPCدر صورت تجهیز) ۵۷
چراغ هشدار ایراد موتور ۵۷ .......................
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ۵۸ .......
چراغ هشدار سیستم ۵۸ .................. ESP
نشانگر غیرفعال بودن ۵۸ ............... ESP
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر ۵۹

چراغ هشدار سیستم ترمز ۵۲ ...................
چراغ هشدار دمای آب موتور ۵۳ ..............
چراغ هشدار ایراد گیربکس (برای
مدل .............................................. )AT

۵۴
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 .2-1نمای کلی جلو داشبورد

معرفی

1
2
3
4
5
6

 7پنل کنترل تهویه مطبوع  13محفظه اشیا
ایربگ راننده  /بوق
دستی
 14سوکت برق اضطراری
 8جعبه داشبورد
پنل کیلومترشمار
 15پدال گاز
 9ایربگ سرنشین جلو
مغزی سوئیچ
 16پدال ترمز
 10پورت USB
دسته برف پاککن
 17دستگیره بازکن درب موتور
 11کلید فالشر
دریچههای وسط
سیستم صوتی و تصویری  12کلید گردش هوای
داخلی  /بیرونی
۲-36
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6
 1دریچه بخارزدای شیشه درب
7
 2دریچه هوای کناری
8
 3دریچه بخارزدای شیشه جلو
9
 4دسته چراغ و راهنما
 5کلید تنظیم پنل کیلومترشمار10 /

غربیلک فرمان
کلید کروز کنترل
جالیوانی جلو
اهرم ترمز دستی
دسته دنده

 11اهرم تنظیم غربیلک فرمان
 12کلید تنظیم آینههای جانبی
 13کلیدتنظیمارتفاعچراغهایجلو
 14درپوش جعبه فیوز داشبورد

کلیدهای کنترل سیستم صوتی
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 2-2پنل کیلومترشمار

 1سرعتسنج
 2نشانگر چراغ راهنما
 3نمایشگر چندمنظوره

 4دورسنج
 5چراغهای هشدار و نشانگر
 6نمایشگر میزان بنزین

 7نمایشگر دمای آب موتور

احتیاط
تصویر فوق صرفا به عنوان مثال میباشد .خودروی شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
سرعتسنج خودرو
آمپـر سرعتسـنج ،سـرعت حرکت خـودرو در
هـر لحظـه را نمایـش میدهد .سـرعت نشـان
داده شـده توسـط آمپـر سـرعت بـر حسـب
 km/hمیباشـد.
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■ ■آالرم افزایش سرعت
● ●آالرم افزایش سرعت قابل تنظیم (در صورت تجهیز)
زمانـی کـه سـرعت خـودرو از حد مجاز تعیین شـده باالتر مـیرود ،پنل کیلومترشـمار یک بوق
اخطـار را  3مرتبـه بـه صـدا در مـیآورد و عـدد سـرعت تعیین شـده در نمایشـگر چندمنظوره
نمایـش داده میشـود .پـس از  3بـار چشـمک زدن نشـانگر سـرعت ،نمایشـگر چندمنظـوره به
حالـت عادی خـود باز خواهد گشـت.
زمانـی کـه سـرعت خـودرو از حد تعیین شـده پایینتـر بـرود ( 5km/hکمتر از سـرعت تعیین
شـده) ،آالرم افزایـش سـرعت خامـوش میشـود و اگـر سـرعت مجددا از سـرعت تعیین شـده
فراتـر رود ،آالرم اخطـار دوبـاره فعال خواهد شـد.
اگـر سـرعت تعییـن شـده بـرای آالرم افزایش سـرعت تنظیـم مجدد شـود ،پنل کیلومترشـمار
مطابـق بـا عـدد جدیـد کار خواهـد کـرد .بـرای اطالعـات بیشتـر در خصـوص تنظیم سـرعت
بـرای ایـن آالرم بـه بخـش «آالرم افزایـش سـرعت» در ادامـه همیـن فصل مراجعـه کنید.
● ●آالرم افزایش سرعت غیر قابل تنظیم (در صورت تجهیز)
زمانـی کـه سـرعت خـودرو از  120km/hباالتـر مـیرود ،پنـل کیلومترشـمار یـک بـوق اخطار
را بـه طـور مـداوم بـه صـدا در مـیآورد و عدد سـرعت مجـاز در طول مـدت فعال بـودن آالرم،
در نمایشـگر چندمنظـوره نمایـش داده میشـود .پـس از آن کـه سـرعت خـودرو بـه کمتـر از
 115km/hکاهـش یابـد ،آالرم نیـز خامـوش خواهد شـد.
اگـر سـرعت خـودرو بـار دیگـر از  120km/hتجـاوز کنـد ،آالرم افزایش سـرعت مجـددا فعال
خواهد شـد.
احتیاط
انــدازه الســتیک خــودرو بــر روی مقــدار ســرعت نشــان داده شــده توســط سرعتســنج تاثیرگذار
اســت ،لــذا از الســتیکهای اصلــی شــرکت مدیــران خــودرو و بــا ســایز اســتاندارد اســتفاده کنید.
در غیــر ایــن صــورت ،ســرعت خــودرو بــه صــورت واقعــی نشــان داده نخواهد شــد.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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دورسنج موتور
آمپـر دور موتـور ،سـرعت چرخـش موتـور در
هـر لحظـه را نمایـش میدهـد .عـدد نمایـش
داده شـده توسـط آمپر را باید در  1000ضرب
کنیـد تـا سـرعت چرخـش موتـور بـر حسـب
( rpmدور بـر دقیقـه) بـه دسـت آیـد.
ناحیـه قرمـز رنـگ روی آمپر دور موتـور بیانگر
حداکثـر دوری میباشـد کـه میتـوان فقـط
بـرای لحظـهای کوتـاه دور موتور را بـه آن حد
رسـاند ،آن هم به شـرطی که دورهی آببندی
خـودرو بـه اتمام رسـیده باشـد و دمـای موتور
در حـد نرمال باشـد.
احتیاط
اجـازه ندهیـد عقربـه دورسـنج موتـور بـه مـدت زیـاد در ناحیـه قرمز رنگ قـرار گیـرد ،زیرا
باعـث آسـیبدیدگی شـدید موتـور میشـود .در دوره آببنـدی خـودرو ،اجـازه ندهیـد دور
موتـور از  7000rpmفراتـر بـرود.
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نمایشگر میزان بنزین
نمایشـگر بنزیـن مقـدار باقیمانـده بنزیـن در
داخـل بـاک را نشـان میدهـد .بـرای ایـن که
نمایشـگر مقـدار بنزیـن صحیح را نشـان دهد،
خـودرو را در یـک مـکان صـاف پارک کـرده و
سـوئیچ را بـاز کنید.
ظرفیت باک 50 :لیتر
زمانـی کـه عقربـه نمایشـگر بنزیـن بـر روی حرف  Eیـا اطـراف آن قـرار میگیرد و یـا این که
چـراغ اخطار اتمام سـوخت روشـن شـود ،یعنی مقـدار بنزین موجـود در باک کافی نمیباشـد،
در اولیـن فرصـت اقـدام به سـوختگیری کنید.
احتیاط
در شـرایطی نظیـر شـتابگیری ،ترمز شـدید ،پیچیـدن ناگهانی و یـا رانندگـی در جادههای
شـیبدار ،ممکـن اسـت نمایشـگر بنزین ،مقـدار بنزین را بـه طور صحیح نشـان ندهد.
نمایشگر دمای آب موتور
نمایشـگر دمـای آب موتـور ،پـس از باز شـدن
سـوئیچ ،دمـای آب موتـور در همـان لحظـه را
نمایـش خواهـد داد.

■ ■زمانی که نمایشگر بر روی  Cیا اطراف آن قرار گیرد (دمای پایین موتور)
زمانـی کـه موتـور شـروع به گـرم شـدن میکند ،ممکن اسـت نمایشـگر بـه مـدت کوتاهی در
ایـن ناحیـه قـرار بگیـرد .در ایـن شـرایط دمایی ،موتـور نباید با دور بـاال کار کند ،علاوه بر این
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بـار وارده بـه موتـور نیـز نبایـد زیـاد باشـد .اگر نمایشـگر به مـدت زیـادی در این ناحیـه ثابت
بمانـد ،در اسـرع وقـت جهـت بازدیـد و تعمیر به یکـی از نمایندگیهـای مجاز مدیـران خودرو
مراجعـه کنید.
■ ■زمانی که نمایشگر در مابین  Cو  Hقرار گیرد (دمای نرمال موتور)
در رانندگیهـای نرمـال و صحیـح ،نمایشـگر در ایـن ناحیـه قـرار میگیـرد .اگـر دمـای هـوای
محیـط بـاال بـوده و یـا بـار وارده بـه موتـور زیـاد باشـد ،احتمـاال نمایشـگر در نواحـی باالتـر و
نزدیـک بـه  Hقـرار خواهـد گرفـت .تـا زمانی که چراغ هشـدار دمای آب روشـن نشـده باشـد،
میتوانیـد بـه رانندگـی ادامـه دهید.
■ ■زمانی که نمایشگر بر روی  Hیا باالتر قرار گیرد (داغ کردن موتور)
زمانـی کـه نمایشـگر دمـای آب موتـور در ایـن ناحیه قـرار میگیرد و یـا این که چراغ هشـدار
دمـای آب موتـور روشـن شـود ،یعنـی موتـور بیـش از حـد داغ شـده اسـت .در صـورت مواجه
شـدن بـا ایـن شـرایط ،بالفاصلـه خـودرو را متوقف کـرده و اجـازه دهید بـه مدت چنـد دقیقه
در دور آرام کار کنـد .سـپس موتـور را خامـوش کـرده و پس از خنک شـدن آن بـه دنبال علت
جـوش آوردن موتـور بگردیـد .اگـر موفـق بـه یافتـن علـت نشـدید ،بـا یکـی از نمایندگیهای
مجـاز مدیران خـودرو تمـاس بگیرید.
هشدار
اگر موتور جوش آورده است ،به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را باز نکنید.
نمایشگر چند منظوره
صفحـه نمایشـگر چنـد منظـوره ،اطالعـات مختلفـی را در ارتبـاط با شـرایط موجود خـودرو به
راننـده ارایـه میدهد.
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ناحیه  :Aنمایش ساعت
ناحیه  :Bنمایش سـرعت در زمان فعال شـدن
آالرم افزایش سـرعت ،کیلومتر موقتی ،سـرعت
فعلـی خـودرو ،مسـافت قابـل حرکت بـا بنزین
موجـود ،مصـرف سـوخت متوسـط و مصـرف
سـوخت لحظهای.
ناحیه  :Cنمایشگر میزان بنزین
ناحیه  :Dنمایش کیلومتر کلی خودرو
ناحیـه  :Eنمایـش وضعیـت بـاز یا بسـته بودن
دربهـای خـودرو و درب موتـور ،اطالعـات
سنسـور دنـده عقـب و میـزان فشـار بـاد تایـر
ناحیـه  :Fنمایـش دنـده درگیـر گیربکـس (در
مـدل مجهز بـه گیربکـس )AT
ناحیه  :Gنمایشگر دمای آب موتور
■ ■تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتمها
کلیـد تنظیـم نمایشـگر چنـد منظـوره بر روی
غربیلـک فرمان قـرار دارد.
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■ ■نمایش اطالعات
● ●موقعیـت دسـته دنـده (در مـدل مجهـز به
گیربکـس اتوماتیـک)
موقعیـت قرارگیری دسـته دنـده و دنده درگیر
گیربکـس را نشـان میدهد.
● ●مصرف سوخت لحظهای
محل نمایش مصرف سـوخت لحظـهای مطابق
با شـکل روبهرو میباشـد.
محـدوده قابـل نمایـش بـرای مصرف سـوخت
لحظـهای  0-20L/100kmمیباشـد .اگـر
مصـرف سـوخت لحظـهای شـما بیشتـر از
 20باشـد ،نمایشـگر به طـور ثابت عـدد  20را
نمایـش خواهـد داد.
اگـر سـرعت حرکـت خـودرو کمتـر از  3Km/hباشـد ،مصـرف سـوخت لحظـهای در پنـل
کیلومترشـمار نمایـش داده نمیشـود.
میزان مصرف سوخت لحظهای در حافظه سیستم ذخیره نمیشود.
● ●مصرف سوخت متوسط
مصـرف سـوخت متوسـط را میتوان بـه عنوان
مرجعـی برای محاسـبه مقدار سـوخت مصرفی
تلقـی کرد.
بـرای صفـر کـردن میانگیـن مصرف سـوخت،
دکمـه تنظیم روی پنل کیلومترشـمار را فشـار
داده و نگـه دارید.
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● ●سرعت خودرو
سـرعت حرکـت خـودرو در این مـکان نمایش
داده میشـود.

محـدوده قابـل نمایـش بـرای سـرعت خـودرو 0-220 km/hمیباشـد .اگـر سـرعت خـودرو
بیشتـر از  220km/hباشـد ،عـدد  220بـه طـور ثابـت نمایـش داده خواهـد شـد.
● ●نمایش سرعت در زمان فعال بودن آالرم افزایش سرعت
سـرعت خـودرو در زمـان فعال شـدن آالرم در
ایـن مـکان نمایش داده میشـود.

بـرای اطلاع از نحـوه تنظیـم سـرعت بـرای آالرم افزایـش سـرعت از طریـق نمایشـگر چنـد
منظـوره بـه قسـمت «اطالعات خـودرو» در فصـل  5مراجعه کنیـد .روش تنظیم سـرعت برای
آالرم بـا اسـتفاده از دکمـه تنظیـم پنـل کیلومترشـمار بـه صـورت زیر اسـت:
تنظیم سرعت برای آالرم افزایش سرعت (در صورت تجهیز)
 .1وارد صفحـه تنظیـم سـرعت بـرای آالرم
شـوید و دکمـه تنظیـم پنـل کیلومترشـمار را
فشـار داده و نگـه داریـد تـا زمانـی کـه عـدد
سـرعت بـه صـورت چشـمکزن نمایـش داده
شو د .
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 .2بـا فشـار دادن لحظـهای دکمـه تنظیـم سـرعت مـورد نظـر بـرای آالرم را تنظیم کنیـد و یا
ایـن کـه بـرای غیر فعـال کـردن آالرم گزینـه  OFFرا انتخـاب کنید.
محـدوده قابـل تنظیـم بـرای آالرم افزایـش سـرعت  30-130km/hمیباشـد .بـرای غیـر فعال
کـردن آالرم افزایـش سـرعت میتوانیـد گزینـه  OFFرا انتخـاب کنید.
 .3پـس از تخصیـص دادن عـدد بـرای سـرعت ،بـه مـدت  5ثانیـه صبـر کنیـد تـا سیسـتم از
صفحـه تنظیـم خارج شـود .بدینترتیب سـرعت مـورد نظر بـرای آالرم افزایش سـرعت ذخیره
خواهد شـد.

دقت:

اگـر در طـول عملیـات به مـدت  5ثانیه وقفه ایجاد شـود ،سیسـتم بدون ذخیره کردن سـرعت
و بـه طـور خـودکار از حالت تنظیم خارج خواهد شـد.
● ●کیلومتر موقتی
مسـافت طـی شـده موقـت در محـدودهی
 0.0-999.9kmقابـل نمایـش میباشـد و اگـر
مسـافت طی شـده از این محـدوده فراتر برود،
کیلومترشـمار روی عدد صفـر رفته و مجددا از
ابتـدا شـروع بـه شـمارش خواهـد نمود.
بـرای صفـر کـردن کیلومتـر موقتـی ،دکمـه
تنظیـم روی پنـل کیلومترشـمار را فشـار داده
و نگـه داریـد.
● ●مسافت قابل حرکت با بنزین موجود
حداکثـر مسـافت تخمینـی کـه میتـوان بـا
مقـدار بنزیـن موجـود در بـاک طـی کـرد را
نمایـش میدهـد.
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ایـن مسـافت بـر اسـاس میانگیـن مصـرف
سـوخت شـما توسـط پردازشـگر سیسـتم
محاسـبه شـده اسـت ،لذا مقـدار مسـافت طی
شـده واقعـی میتوانـد با مقدار مسـافت نشـان
داده شـده متفـاوت باشـد.
احتیاط
• •اگر مقدار کمی بنزین به باک اضافه کنید ،مسافت محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.
• •در زمان سوختگیری ،موتور را خاموش کنید .اگر موتور را خاموش نکنید ،مقدار مسافت
محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.
● ●اطالعات سنسورهای دنده عقب
اگر سـوئیچ باز بوده و دسـته دنـده در موقعیت
دنـده عقـب ( )Rقرار داشـته باشـد و مانعی در
پشـت خـودرو تشـخیص داده شـود ،نمایشـگر
چنـد منظـوره قـادر خواهـد بـود تـا اطالعـات
دریافتـی از رادار دنـده عقـب و سنسـورهای
دنـده عقـب را نمایـش دهد.
بـرای کسـب اطالعـات بیشتـر بـه قسـمت
«سیسـتم رادار دنـده عقـب» در فصـل 4
مراجعـه کنیـد.
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● ●ساعت
زمان توسط نمایشگر چند منظوره با فرمت
 24ساعته نمایش داده میشود و قابل تنظیم
توسط دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار میباشد.

بـرای اطلاع از نحـوه تنظیـم سـاعت از طریـق نمایشـگر چنـد منظـوره بـه قسـمت «تنظیـم
نشـانگرها» در فصـل  5مراجعـه کنیـد .روش تنظیـم سـاعت بـا اسـتفاده از دکمـه تنظیم پنل
کیلومترشـمار بـه صـورت زیر اسـت:
 .1وارد صفحـه تنظیـم سـاعت شـوید و دکمه
تنظیـم پنل کیلومترشـمار را فشـار داده و نگه
داریـد تـا زمانـی که عـدد مربوط به سـاعت به
صورت چشـمکزن نمایش داده شـود.
بـا هر بـار فشـار لحظـهای دکمه تنظیـم ،عدد
سـاعت یـک واحـد افزایـش مییابـد .بـا فشـار
دادن و نگـه داشـتن دکمـه ،عـدد سـاعت بـه
طـور متوالـی افزایـش خواهـد یافت.
 .2پـس از تنظیـم عـدد مربـوط بـه سـاعت بـه مـدت  5ثانیه صبـر کنیـد و هیچ اقدامـی انجام
ندهیـد تـا سیسـتم بـه طور خـودکار وارد قسـمت تنظیم دقیقه شـود و عـدد مربوط بـه دقیقه
به صـورت چشـمکزن در آید.
در ایـن مرحلـه بـا هـر بار فشـار لحظـهای دکمـه تنظیم ،به شـماره دقیقههـا یک عـدد افزوده
میشـود .بـا فشـار دادن و نگـه داشـتن دکمـه ،عـدد مربوط بـه دقیقه به طـور متوالـی افزایش
خواهـد یافت.
 .3پس از تنظیم دقیقه 5 ،ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.
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● ●نشانگر وضعیت باز  /بسته بودن دربها
در صـورت بـاز شـدن هـر یـک از دربهـای
خـودرو یا درب موتور ،نمایشـگر چنـد منظوره
وضعیـت حاضـر آنهـا را نشـان خواهـد داد.
اگر سـرعت حرکـت خـودرو کمتـر از 5km/h

باشـد و یـک یا چنـد درب به طور کامل بسـته
نشـده باشـد ،نمایشـگر چندمنظـوره بـاز بودن
درب مربوطـه را نمایـش خواهـد داد؛ در ایـن
حالـت بـوق اخطـار بـه صـدا در نخواهـد آمد.
وقتـی کـه سـرعت خـودرو از  5km/hفراتـر
بـرود ،بـوق اخطار بـه صـدا در آمده و نشـانگر
بـاز بـودن درب به صورت چشـمکزن روشـن
شـده و راننده را از موضوع مطلع خواهد سـاخت.
هشدار
در صــورت بــاز مانــدن و یــا بــه طــور کامــل بســته نشــدن دربهــا حرکــت نکنیــد .چــرا
کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین بــه بیــرون پرتــاب شــود
کــه میتوانــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و یــا حتــی مــرگ شــود.
● ●کیلومتر کلی کارکرد خودرو
مسـافت کلـی طـی شـده توسـط خـودرو در
بازهی  0-999.999Kmنمایش داده میشـود.
در صورتـی کـه کیلومتـر کلـی خـودرو بـه
حداکثـر مقدار خود برسـد ،عـدد  999999به
طـور دایـم و ثابـت نمایـش داده خواهـد شـد.
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● ●فشار باد تایر
اطالعـات مربـوط بـه فشـار بـاد تایرهـا پس از
برقـرار شـدن برخی شـرایط در نمایشـگر چند
منظـوره نمایـش داده خواهد شـد.

● ●یـادآوری تعویـض دنـده (مـدل مجهـز بـه
گیربکـس دسـتی)
کار نمایشـگر چنـد منظـوره بـا نمایش عالمت
افزایـش /کاهش دنده و اطالعـات دنده صحیح
بـه پایان میرسـد.
اگـر دنـدهای کـه در حـال حاضر درگیر اسـت
بـا دنـدهای کـه سیسـتم تشـخیص میدهـد
صحیـح اسـت ،مشـابه و نزدیـک باشـد ،فقـط
شـماره دنده پیشـنهادی سیسـتم نمایش داده
خواهـد شـد؛ و اگـر دنـده مـورد نظر سیسـتم
بـا دنـده درگیر گیربکس تفاوت داشـته باشـد،
عالمـت افزایـش دنـده /کاهش دنده بـه همراه
شـماره دنده پیشـنهادی نمایش داده خواهد شد.
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 .2-3عالیم هشداردهنده و نشانگرها

اطالعرسـانی بـه راننـده در خصـوص وضعیـت کارکـرد خـودرو توسـط چراغهـای نشـانگر
صـورت میپذیـرد .چراغهـای هشـدار جهت اعالم هشـدار بـه راننـده در زمان بروز ایـرادی که
میتوانـد آسـیب جـدی بـه خـودرو وارد کنـد ،مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد .بـه محـض این
که سیسـتم خاصی از خودرو دچار مشـکل شـود ،چراغ هشـدار مربوط به آن سیسـتم روشـن
شـده یا چشـمک خواهـد زد.
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،بعضی از چراغهـای هشـدار جهـت خودارزیابی سیسـتمها به مدت
چنـد ثانیـه روشـن خواهنـد شـد .چنانچـه هـر کـدام از چراغهای هشـدار روشـن نشـود و یا
ایـن کـه پس از روشـن شـدن موتـور همچنان روشـن بمانـد و یا چشـمک بزند ،جهـت بازدید
و یـا تعمیـر سیسـتم مربوطـه بـه یکـی از نمایندگیهای مجـاز مدیران خـودرو مراجعـه کنید.
چراغ اخطار کمربند راننده
پس از باز شـدن سـوئیچ ،چنانچه کمربند راننده قفل نشـده و یا به خوبی بسـته نشـده
باشـد ،چـراغ اخطـار کمربند به طـور مداوم چشـمک خواهد زد .اگر سـرعت خـودرو به
بـاالی  25Km/hبرسـد ،یـک بوق اخطـار نیز جهت یادآوری بسـتن کمربند بـه راننده
بـه صـدا در خواهـد آمد .اطالعات بیشتـر را میتوانید در بخش «چـراغ اخطار کمربند»
در فصل  3مشـاهده کنید.
چراغ هشدار سیستم ABS

پـس از باز شـدن سـوئیچ چـراغ  ABSبه منظـور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشـن
خواهد شـد .اگر پس از گذشـت  3ثانیه چراغ خاموش شـود ،یعنی سیسـتم  ABSبه
درسـتی کار میکنـد .اگـر چـراغ خاموش نشـده و یـا در حین رانندگی روشـن شـود،
یعنی سیسـتم  ABSدچار مشـکل شـده اسـت .با این حال زمانی که سیسـتم ABS
ایـراد دارد ،هنـوز راننـده میتوانـد با خودرو رانندگـی کرده و از سیسـتم ترمز معمولی
(بـدون  )ABSاسـتفاده کنـد .ولی باید بـا احتیاط رانندگی نموده و از ترمزهای شـدید
و ناگهانـی پرهیـز کنـد .جهت بازدیـد و یا تعمیر سیسـتم  ،ABSدر اولیـن فرصت به
یکـی از نمایندگیهای مجـاز مدیران خـودرو مراجعه کنید.
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هشدار
اگــر چــراغ هشــدار  ABSو چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــه طــور همزمــان روشــن
شــوند ،بالفاصلــه خــودرو را در یــک مــکان ایمــن متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد.
هــر چــه ســریعتر جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم ترمــز ،بــه یکــی از نمایندگیهــای
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
نشانگر چراغ کوچک (چراغ پارک)
همزمان با روشـن شـدن چراغهای کوچک ،چراغ نشـانگر آن در پنل کیلومترشـمار
نیز روشـن خواهد شد.
نشانگر ترمز دستی
نشـانگر ترمز دسـتی زمانی روشـن خواهد شـد که سـوئیچ باز شـده باشـد .پس از
ایـن کـه اهرم ترمز دسـتی کشـیده شـد ،چـراغ نشـانگر آن روشـن شـده و پس از
آزاد شـدن کامـل اهـرم ترمز دسـتی ،خاموش خواهد شـد.
اگـر اهـرم ترمـز دسـتی بـه طـور کامـل آزاد نشـود ،نشـانگر ترمز دسـتی بـه طور
چشـمکزن روشـن میشـود و در صورتـی که سـرعت حرکـت خـودرو از 5Km/h

باالتـر بـرود ،بـوق اخطـار نیـز به صـدا در خواهـد آمد.
چراغ هشدار سیستم ترمز
اگر سـوئیچ را باز کنید ،چراغ هشـدار سیسـتم ترمز روشـن شـده و پس از گذشـت
 3ثانیـه خامـوش خواهد شـد .اگـر این چراغ خاموش نشـود و یا در حیـن رانندگی
روشـن شـود ،بیانگـر وجـود ایـراد در سیسـتم ترمـز خـودرو یـا سیسـتم EBD

میباشـد .بـه عنـوان اولیـن اقدام باید سـطح روغن ترمـز در مخـزن را بازدید کنید
و در صـورت لـزوم بـه مقـدار آن بیفزاییـد .اگر علت ایراد مشـخص نشـد ،در اسـرع
وقـت بـه یکـی از نمایندگیهای مجـاز مدیران خـودرو مراجعـه کنید.
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هشدار
• •روشــن شــدن چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز در حیــن رانندگــی گویــای وجــود ایــراد
در سیســتم ترمــز میباشــد .در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن مســاله ،خــودرو را در یــک
مــکان ایمــن متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد .جهــت انجــام بازدیــد و یــا تعمیــر بــا
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل نماییــد.
• •اگــر مدارهــای دوگانــه سیســتم ترمــز دچــار مشــکل شــوند ،ترمزگیــری خیلــی ضعیــف و یا
اصــا وجــود نخواهــد داشــت .بــرای جلوگیــری از بــروز ســوانح در ایــن شــرایط رانندگــی نکنید.
چراغ هشدار دمای آب موتور
چـراغ هشـدار دمـای آب موتـور بایـد  3ثانیـه پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،خاموش
شـود .اگـر در حیـن رانندگی چـراغ هشـدار دمای آب موتـور به همراه بـوق اخطار
روشـن شـود ،بالفاصلـه خـودرو را در یـک مـکان مناسـب پـارک کـرده و فالشـر
را روشـن کنیـد .اجـازه دهیـد موتـور بـه مـدت چنـد دقیقـه در حالـت دور آرام
روشـن بمانـد و سـپس آن را خامـوش کنیـد .بررسـی کنیـد کـه اگـر سـطح مایع
خنککننـده موتـور پاییـن اسـت ،بـه مقـدار الزم اضافـه کنیـد .جهـت بازدیـد و
تعمیـر بـه یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو مراجعـه کنیـد.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت «داغ کردن موتور» در فصل  6مراجعه کنید.
هشدار
• •مراقــب خطــر ســوختگی باشــید! در زمــان داغ بــودن موتــور ،مایــع خنککننــده موتــور
تحــت دمــا و فشــار زیــاد قــرار دارد ،لــذا از بازدیــد موتــور قبــل از خنــک شــدن آن جــدا
خــودداری کنیــد.
• •از تماس با فن خنککننده رادیاتور اجتناب کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۲-53

MVM 315+ User Manual
فصل  :2داشبورد و پنل کیلومترشمار
چراغ هشدار ایراد گیربکس (مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک)
همزمـان بـا باز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار گیربکس نیز روشـن شـده و پس از
گذشـت  3ثانیـه خاموش میشـود.
خامـوش نشـدن آن و یـا روشـن شـدن آن در حین رانندگی نشـانه وجـود ایراد در
گیربکـس میباشـد .در اسـرع وقت جهـت انجام سـرویس و یا تعمیر بـه نمایندگی
مجاز مدیـران خـودرو مراجعه کنید.
چراغ سرویس
ایـن چـراغ پـس از هـر  10,000Kmطـی مسـافت بـا خـودرو روشـن میشـود
(شـمارش مسـافت طـی شـده ،پـس از هـر بـار خاموش شـدن چـراغ آچار شـروع
میشـود) تـا فـرا رسـیدن زمـان سـرویس دورهای و مراجعـه بـه نمایندگـی مجـاز
مدیـران خـودرو را بـه راننـده یـادآوری کنـد.
احتیاط
پس از هر سرویس دورهای ،چراغ آچار باید توسط نمایندگی مجاز خاموش شود.
■ ■روشهای خاموش کردن چراغ آچار
● ●با استفاده از دستگاه عیبیابی
ایـن روش باید توسـط افراد متخصص و توسـط دسـتگاه عیبیابی صورت پذیـرد و بدینمنظور
بایـد به محـل نمایندگی مجـاز مراجعه کنید.
● ●با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان
گام  :1سوئیچ را ببندید.
گام  :2دکمـه تنظیـم روی غربیلـک فرمـان را فشـار داده و نگـه داریـد و همزمـان
سـوئیچ را بـاز کنیـد و تـا زمانی که چـراغ آچار خاموش شـود ،منتظـر بمانید .پس
از خامـوش شـدن چـراغ آچار ،دکمـه تنظیم را رهـا کنید.
۲-54

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل :2داشبورد و پنل کیلومترشمار
نشانگر کروز کنترل
نشـانگر کروز کنترل با باز شـدن سـوئیچ در پنل کیلومترشـمار روشـن شـده و پس
از گذشـت  3ثانیه خاموش میشـود.
اگـر کلیـد  ONکروز کنتـرل را بزنید ،چراغ نشـانگر آن بر روی پنل کیلومترشـمار
شـروع بـه چشـمک زدن کـرده و سیسـتم در حالـت آمـاده بـه کار قـرار خواهـد
گرفـت .پـس از فعـال شـدن سیسـتم کروز کنتـرل ،چراغ نشـانگر آن به طـور دایم
روشـن خواهد شـد .بـا خاموش کردن کـروز کنترل ،خـودرو از حالت کـروز کنترل
خـارج شـده و نشـانگر کـروز کنترل نیـز خاموش خواهد شـد.
چراغ هشدار فشار روغن موتور
چـراغ هشـدار پاییـن بـودن فشـار روغـن موتـور بایـد  3ثانیـه پـس از بـاز شـدن
سـوئیچ خاموش شـود .اگر چراغ هشـدار روشـن باقـی بماند و یا در زمـان رانندگی
شـروع بـه چشـمک زدن کـرده و همزمـان بـوق اخطـار نیـز به صـدا در آیـد ،فورا
خـودرو را در یـک مـکان ایمـن متوقـف کـرده و موتـور را خاموش کنید .فالشـر را
روشـن کـرده و اقـدام بـه بازدیـد سـطح روغـن موتـور کنید .اگـر مقـدار روغن کم
اسـت بـه انـدازه الزم اضافـه کنید .اگر ایـراد برطرف نشـد ،هر چه سـریعتر با یکی
از نماینـدگان مجـاز مدیـران خودرو تمـاس بگیرید.
احتیاط
اگــر مصــرف روغــن موتــور خودرویتــان زیــاد اســت و موتــور روغــن کــم میکنــد ،در اســرع
وقــت جهــت بازدیــد یــا تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
نشانگر چراغ راهنما
نشـانگر چـراغ راهنما شـامل نشـانگر چـراغ راهنمای سـمت چپ و چـراغ راهنمای
سـمت راسـت میباشـد .در صـورت چرخانـدن دسـته راهنمـا بـه سـمت چـپ یـا
راسـت ،نشـانگر چـراغ راهنمـای مربـوط به همان سـمت به طور آهسـته چشـمک
خواهد زد .زمانی که فالشـر روشـن میشـود ،نشـانگر چراغ راهنمای هر دو سـمت
بـه طـور همزمـان چشـمک خواهند زد.
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احتیاط
اگــر فرکانــس یــا ســرعت چشــمک زدن نشــانگر چــراغ راهنمــای یــک ســمت دو برابــر
باشــد ،یعنــی چــراغ راهنمــای مربــوط بــه همــان ســمت ایــراد دارد .جهــت رفــع ایــراد بــه
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
چراغ اخطار میزان بنزین
پـس از قـرار گرفتـن سـوئیچ در وضعیـت بـاز ،چـراغ اخطـار میـزان بنزین روشـن
شـده و پـس از گذشـت  3ثانیـه خامـوش خواهـد شـد .زمانـی کـه مقـدار بنزیـن
موجـود در بـاک خیلـی کم باشـد ،چـراغ اخطـار میزان بنزین روشـن میشـود ،در
ایـن گونـه مواقـع فـورا اقـدام بـه سـوختگیری نمایید.
احتیاط
در جادههــای شــیبدار بــه علــت حرکــت موجیشــکل بنزیــن و جمــع شــدن آن در یــک
ســمت بــاک ،ممکــن اســت چــراغ اخطــار میــزان بنزیــن روشــن شــود.
چراغ هشدار سیستم ایربگ
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار ایربـگ بـه مـدت  3ثانیـه روشـن شـده
و سـپس خامـوش خواهـد شـد .اگـر چـراغ هشـدار ایربـگ خامـوش نشـود و یا در
حیـن رانندگـی روشـن شـود ،یعنـی سیسـتم ایربـگ دارای ایـراد اسـت و هـر چه
سـریعتر بایـد جهـت بازدیـد و تعمیـر بـه یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران
خـودرو مراجعـه کنید.
هشدار
سیســتم ایربــگ خودروهــای تصادفــی بایــد در محــل یکــی از نمایندگیهــای مجــاز
مدیــران خــودرو مــورد بازدیــد و تعمیــر قــرار گیــرد ،حتــی اگــر ایربگهــا عمــل نکــرده
باشــند.
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نشانگر چراغ نور باال
وقتـی چـراغ نـور بـاالی جلو روشـن میشـود و یا بـه صورت فلاش زدن یـا چراغ
پلیسـی روشـن و خامـوش میشـود ،نشـانگر آن در پنل کیلومترشـمار هم روشـن
میشـود.
نشانگر چراغ مهشکن عقب
با روشـن شـدن چراغ مهشـکن عقب ،نشـانگر آن در پنل کیلومترشـمار نیز روشـن
خواهد شد.
چراغ هشدار ( EPCدر صورت تجهیز)
پس از باز شـدن سـوئیچ ،چراغ  EPCروشـن شـده و سیسـتم کنترل الکترونیکی
موتـور اقـدام بـه خودارزیابـی خواهـد نمود .اگر پس از روشـن شـدن موتـور ،چراغ
 EPCخامـوش شـود ،یعنـی سیسـتم انژکتـوری یـا سیسـتم کنتـرل الکترونیکـی
موتـور ایـرادی ندارد .ولی خاموش نشـدن آن و یا روشـن شـدن در حیـن رانندگی،
بیانگـر وجـود ایـراد در سیسـتم میباشـد که بـرای بازدیـد و رفع ایراد بایـد هر چه
سـریعتر بـه یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیران خـودرو مراجعـه کنید.
چراغ هشدار ایراد موتور (چراغ چک)
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،ایـن چراغ روشـن شـده و سیسـتم کنتـرل الکترونیکی
موتـور شـروع بـه خودارزیابی خواهـد کرد .در صـورت عدم وجود هـر گونه خطایی
در سیسـتم ،پـس از روشـن شـدن موتـور ،چـراغ چـک خامـوش خواهـد شـد .اگر
چـراغ چـک روشـن باقـی مانـده و یـا در حین رانندگی روشـن شـود ،یعنـی موتور
ایـراد دارد ،در اولیـن فرصـت جهـت رفـع مشـکل به یکـی از نمایندگیهـای مجاز
مدیران خـودرو مراجعـه کنید.
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چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
چراغ هشـدار سیسـتم شـارژ باتری پس از باز شـدن سـوئیچ ،روشن شـده و پس از
اسـتارت موتـور ،خامـوش خواهـد شـد .اگر ایـن چراغ پس از روشـن شـدن موتور،
خامـوش نشـود و یـا ایـن که در حین رانندگی روشـن شـود ،یعنی سیسـتم شـارژ
باتـری دچـار ایراد شـده اسـت .در این صورت خـودرو را در یک مـکان امن متوقف
کـرده و پـس از روشـن کـردن فالشـر ،موتـور را خامـوش کنیـد .بالفاصلـه جهـت
بازدیـد و تعمیـر بـا یکـی از نمایندگیهـای مجاز مدیـران خودرو تمـاس بگیرید.
احتیاط
اگــر چــراغ هشــدار سیســتم شــارژ باتــری خــودرو روشــن شــده اســت ،تــا زمانــی کــه ایــراد
برطــرف نشــده اســت ،از روشــن کــردن موتــور و یــا اســتفاده از لــوازم برقــی اجتنــاب کنیــد
تــا باتــری خالــی نشــود.
چراغ هشدار سیستم ESP

چـراغ اخطـار  ESPپـس از گذشـت  3ثانیـه از باز شـدن سـوئیچ ،به طـور خودکار
خامـوش میشـود .ایـن چـراغ در زمانهایـی کـه سیسـتم  ESPفعـال میشـود،
شـروع بـه چشـمک زدن میکنـد .اگـر چراغ بـه طور مـداوم روشـن بمانـد ،بیانگر
وجـود ایـراد در سیسـتم کنتـرل الکترونیکـی پایداری میباشـد.
جهـت حفـظ ایمنـی ،خـودرو را بـه منظـور بازدیـد و یـا تعمیـر بـه یکـی از
نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو ببریـد.
نشانگر غیر فعال شدن سیستم ESP

نشـانگر غیـر فعال شـدن سیسـتم کنترل الکترونیکـی پایـداری ( )ESP OFFپس
از گذشـت  3ثانیه از باز شـدن سـوئیچ ،به طور خودکار خاموش میشـود .با فشـار
دادن کلیـد  ،ESP OFFسیسـتم غیـر فعـال شـده و نشـانگر  ESP OFFروشـن
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خواهـد شـد .برای فعالسـازی مجـدد سیسـتم  ،ESPکلیـد را یک بار دیگر فشـار
دهیـد .نشـانگر  ESP OFFنیـز خاموش خواهد شـد.
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر
پـس از باز شـدن سـوئیچ ،چراغ هشـدار فشـار کم باد تایـر به مدت  3ثانیه روشـن
مانـده و سـپس خامـوش میشـود .اگـر چراغ هشـدار خاموش نشـود و یـا در حین
رانندگـی روشـن شـده و پیغـام اخطـار مربوطـه در صفحه نمایشـگر چنـد منظوره
ظاهـر شـود ،بیانگـر ایـن اسـت کـه فشـار بـاد تایـر کـم شـده اسـت و یـا ایـن که
سیسـتم  TPMSایـراد پیـدا کـرده اسـت .در صـورت مواجـه شـدن با ایـن حالت،
فـورا فشـار بـاد تایرها را بررسـی کـرده و در صـورت نیاز اقـدام به تنظیم فشـار باد
یـا تعویض تایـر نمایید.
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 .3-1کلید

سوئیچ خودرو
خودروی شما دارای کلیدهای زیر است:
 .1کلید با ریموت کنترل
 .2کلید مکانیکی

 .1کلید با ریموت کنترل
قفـل کـردن و یـا بـاز کـردن دربها توسـط امـواج رادیویـی ،فعال و غیـر فعال کردن سیسـتم
دزدگیـر توسـط ریمـوت کنترل صـورت میپذیـرد .همچنین هر کلیـد دارای سـوئیچ مکانیکی
جهـت قفـل کـردن و بـاز کـردن دربها به صورت دسـتی میباشـد.
 .2کلید مکانیکی
بـرای بـاز کـردن و قفـل کردن دربهـای خودرو مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد و فاقـد ریموت
کنترل میباشـد.
احتیاط
• •پالک شماره کلید را در داخل خودرو قرار ندهید تا از کپیبرداری و ساخت کلید مشابه
توسط افراد ناشناس جلوگیری شود.
• •کلید را تحت فشار قرار ندهید.
• •از برخورد کلیدها با اجسام سخت جلوگیری کنید.
• •کلیدها را به مدت زیاد در معرض دمای باال قرار ندهید.
• •از تماس کلیدها با آب یا مواد خورنده جلوگیری کنید.
• •اگر کلیدی نتوانست موتور را روشن کند ،برای تهیه کلید جدید به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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ریموت کنترل
 .1ضامن سوئیچ مکانیکی
 .2دکمه قفل کردن
 .3دکمه صندوق پران
 .4دکمه باز کردن
 .5چراغ ریموت کنترل
ضامـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار دهید تـا بتوانید از سـوئیچ مکانیکی کلید اسـتفاده کنید.
بـرای برگردانـدن سـوئیچ بـه محل خـود ،مجددا ضامن را فشـار دهیـد و سـوئیچ مکانیکی را با
دسـت بـه محل خـود هدایت کنیـد تا حمـل و نگـهداری کلید راحتتر شـود.
کلیـد دارای ریمـوت کنتـرل بـرای قفـل /بـاز کـردن کلیـه دربهـای خـودرو میتوانـد مـورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .در صـورت مفقـود شـدن کلیدهـا ،بـا مراجعـه بـه یکـی از نمایندگیهای
مجـاز مدیـران خـودرو اقـدام بـه تهیـه کلیـد جدید کنیـد .کلیـد یدکـی را جهت اسـتفاده در
مواقـع اضطـراری ،در یـک مـکان امـن نگـهداری کنید.
میـدان اثـر امـواج رادیویـی ریمـوت کنترل بـرای باز کـردن و یا قفل کـردن دربهـا در حدود
 10متـر (مناطـق بـدون مانـع) میباشـد .در صورتـی کـه فاصلـه کلیـد ریمـوتدار از خـودرو
بیشتـر از  10متـر باشـد ،احتمـاال ریمـوت کنتـرل کار نخواهـد کرد.
احتیاط
بـرد موثـر ریمـوت کنترل بـرای قفل کـردن و باز کردن دربهـا در صورتی که سـیگنالهای
آن توسـط موانع منحرف شـود ،کوتاهتر خواهد شـد.
اگـر در فاصلـه مناسـب ،ریمـوت کنترل نتوانـد دربها را باز یـا قفل کند ،موارد زیر را بررسـی
کنید :
● ●باتـری کیـت ریمـوت کنتـرل را بازدیـد کنیـد و در صورتـی کـه باتـری خیلی ضعیف شـده
باشـد ،آن را تعویـض کنیـد .به قسـمت «تعویض باتری ریمـوت کنترل» در ادامـه همین فصل
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مراجعـه کنید.
● ●بررسـی کنیـد کـه آیـا در اطـراف شـما ایسـتگاه رادیویی و یـا بـرج مراقبت فـرودگاه وجود
دارد کـه امـواج فرسـتندههای آنهـا باعـث ایجـاد اختلال در کارکـرد ریمـوت کنتـرل کلیـد
شـده است؟
فرکانـس امـواج ریمـوت کنترل کلیدها ممکن اسـت بـا امواج کوتـاه فرسـتندههای دیگر مانند
ایسـتگاههای رادیویـی کوچـک ،سـایر ریمـوت کنترلهـا و یـا سیسـتمهای دزدگیـر برخـورد
کـرده و ایجـاد تداخـل کنـد .در ایـن گونـه مواقع که ریمـوت کنتـرل نمیتواند دربهـا را قفل
یـا بـاز کنـد ،از سـوئیچ مکانیکـی برای بـاز کـردن و قفل کـردن دربها اسـتفاده کنید.
احتیاط
• •بـدون کسـب مجـوز ،تغییـری در فرکانـس و قـدرت ارسـال امـواج (بـه طور مثـال نصب
تقویتکننـده) ایجـاد نکنیـد و یـا هیچگونه آنتـن خارجی یا آنتن ارسـال امـواج نصب نکنید.
• •مراقـب باشـید تـا در زمـان اسـتفاده از ریمـوت کنتـرل ،تداخلـی بـا ارتباطـات رادیویـی
محلـی نداشـته باشـید .در صورت تداخـل از ریموت کنترل اسـتفاده نکنید .پـس از خروج از
ایـن محـدوده ،میتوانیـد مجـددا از ریموت کنتـرل اسـتفاده کنید.
• •ریمـوت کنتـرل یـک دسـتگاه فرسـتنده رادیویـی بـا قـدرت پاییـن میباشـد کـه بـه
راحتـی میتوانـد تحتتاثیـر امـواج رادیویی مختلـف و تحت تشعشـع دسـتگاههای صنعتی،
تحقیقاتـی و تجهیـزات پزشـکی قـرار گیـرد.
ضعیف شدن باتری ریموت کنترل
بروز هر یک از عالیم زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت کنترل است:
● ●ریمـوت کنتـرل در فاصلـه مناسـب و بـدون ایـن کـه مانعـی وجـود داشـته باشـد ،نتوانـد
دربهـا را بـاز و یـا قفـل کنـد.
● ●چـراغ روی ریمـوت کنتـرل کمنور شـده و یا بـا فشـار دادن دکمههای ریمـوت کنترل اصال
روشن نشود.
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بـرای جایگزینـی باتـری از باتـری اسـتاندارد و توصیـه شـده شـرکت مدیـران خودرو اسـتفاده
کنید .
نوع باتری توصیه شدهCR2032 :

احتیاط
• •هنگام تعویض باتری مراقب باشید سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم نشوند.
• •فقط از باتری استاندارد و توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
هشدار
نسبت به بلعیده شدن باتری تعویض شده توسط کودکان مراقبت ویژهای داشته باشید.
تعویض باتری ریموت کنترل
بـرای تعویـض کـردن باتـری ریمـوت کنتـرل
طبـق مراحـل زیـر اقـدام کنیـد:
 .1بـا اهـرم کـردن یـک پیچگوشـتی تخـت و
نوارپیـچ شـده ،درپـوش ریمـوت کنتـرل را باز
کنید .

 .2باتـری کهنـه را از جـای خود خـارج کرده و
باتـری نـو را به نحـوی که قطب مثبـت ( )+آن
رو به بـاال باشـد ،جایگزین کنید.
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 .3درپوش ریموت کنترل را مونتاژ کنید.
 .4بررسـی کنیـد کـه آیـا بـا فشـار دادن دکمههـا ،چـراغ روی ریموت کنترل روشـن میشـود
یـا خیـر؟ همچنیـن عملکـرد درسـت ریمـوت کنتـرل را پـس از تعویض باتـری کنتـرل کنید.
در صـورت مشـاهده هـر گونـه ایراد ،بـا نمایندگی مجـاز مدیران خـودرو تماس حاصـل نمایید.
احتیاط
• •از آسیب دیدن پایههای نگهدارنده باتری ممانعت کنید.
• •از قرارگیری صحیح قطبهای مثبت و منفی باتری در جای خود اطمینان حاصل کنید.
• •با دستان خیس باتری را تعویض نکنید .زیرا آب میتواند باعث زنگزدگی شود.
• •از لمـس باتـری ریمـوت کنتـرل با دسـت روغنی خودداری کنید زیرا ممکن اسـت سـبب
کاهـش عمر مفید باتری شـود.
• •از تمـاس و یـا دسـتکاری قطعـات کیـت الکترونیکـی ریموت کنتـرل اجتناب کنیـد ،زیرا
باعـث ایجـاد اختلال در کارکرد آن خواهد شـد.
• •از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.
• •از نصب صحیح اجزا باز شدهی ریموت کنترل مطمئن شوید.
حفاظت از محیط زیست
باتــری لیتیومــی مصــرف شــده نبایــد هماننــد زبالههــای خانگــی معمولــی دفــع شــود.
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در قوانیــن
زیســتمحیطی امحــا شــود.
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 .3-2قفل کردن و باز کردن دربها
قفل کردن و باز کردن دربها با ریموت کنترل

■ ■قفل کردن
دکمـه قفلکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا دربهـا قفـل شـوند .همزمـان بـا
قفـل شـدن ،چراغهـای راهنما یک بار روشـن
و خامـوش شـده و آژیـر یـک بـار بـه صـدا در
خواهـد آمـد و خـودرو وارد حالـت دزدگیـر
خواهد شـد.
اگـر یکـی از دربهـا بـاز مانده باشـد و یا به طور کامل بسـته نشـده باشـد ،پـس از زدن دکمه
قفـل روی ریمـوت کنتـرل ابتدا کلیـه دربها قفل میشـوند ولـی بالفاصله مجددا بـاز خواهند
شـد .در ایـن صـورت چراغهـای راهنمـا دو بـار چشـمک میزنند و آژیر بـه صـدا در نمیآید تا
بـه راننده اعالم شـود که سیسـتم دزدگیر فعال نشـده اسـت.
■ ■باز کردن
دکمـه بازکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا دربهـا بـاز شـوند .همزمـان بـا بـاز
شـدن ،چراغهـای راهنمـا دو بـار چشـمک
خواهنـد زد و سیسـتم دزدگیر خودرو غیرفعال
خواهد شـد.
پـس از خـارج شـدن دربها از حالت قفل توسـط ریموت کنترل ،شـما  30ثانیـه فرصت دارید
تـا دربهـا را بـاز کنیـد .اگـر در ایـن مـدت هیچیـک از دربهـا بـاز نشـوند ،دربهـا بـه طور
خـودکار مجـددا قفل خواهند شـد.
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احتیاط
در صورتــی کــه ســوئیچ بــاز باشــد ،قفــل کــردن دربهــا بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل
امکانپذیــر نخواهــد بــود.
قفل کردن و باز کردن دربها با کلید مکانیکی
قفـل کـردن :کلیـد را در جهـت عقربههـای
سـاعت بچرخانیـد تـا درب قفـل شـود.
بـاز کـردن :کلید را در خلاف جهت عقربههای
سـاعت بچرخانید تا درب باز شـود.

کلیـد دربهـای جانبـی و درب صنـدوق قـادر هسـتند تـا به طـور همزمان بـا درب راننـده باز
یا قفل شـوند.
احتیاط
سیســتم دزدگیــر در صــورت قفــل شــدن دربهــا بــا کلیــد مکانیکــی فعــال نخواهــد شــد.
لــذا توصیــه میشــود دربهــا را بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل قفــل کنیــد.
قفل کردن و باز کردن درب صندوق
زمانـی کـه کلیـه دربهای خـودرو در وضعیت
قفـل قـرار ندارنـد ،کلیـد صندوقپـران
روی داشـبورد واقـع در سـمت چـپ پنـل
کیلومترشـمار را فشـار دهیـد تـا درب صندوق
بـاز شـود.
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زمانی که دربهای خودرو در وضعیت قفل هستند ،درب صندوق را میتوان به روشهای زیر باز کرد:
■ ■با استفاده از دکمه صندوق پران ریموت کنترل
دکمـه صنـدوق پـران ریمـوت کنتـرل را
فشـار داده و بـه مـدت  1.5ثانیـه نگـه داریـد
تـا درب صنـدوق از حالـت قفـل خـارج شـود
و چراغهـای راهنمـا یـک بـار چشـمک بزنند.
سـپس میکروسـوئیچ روی دسـتگیره درب
صنـدوق را فشـار داده و درب را بـاز کنیـد.
■ ■با استفاده از دستگیره اضطراری درب صندوق
 .1گیره دستگیره را به سمت پایین بکشید.
 .2گیـره و کابـل را بیـرون آورده و گیـره را
کمـی بکشـید تـا درب صنـدوق بـاز شـود.

هشدار
• •زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت ،درب صنــدوق را بــه طــور کامــل بســته
نگــه داریــد .اگــر درب صنــدوق بــاز بمانــد ،ممکــن اســت بــه اشــیا نزدیکتــر ضربــه بزنــد
و یــا ایــن کــه در حیــن حرکــت ممکــن اســت بارهــای موجــود در صنــدوق عقــب بــه طــور
ناخواســته بــه بیــرون پرتــاب شــده و منجــر بــه بــروز تصــادف شــود .همچنیــن احتمــال
دارد دود اگــزوز وارد خــودرو شــده و ســامتی سرنشــینان را بــا خطــر جــدی مواجــه ســازد.
• •بــه کــودکان اجــازه ندهیــد کــه درب صنــدوق را بــاز و بســته کننــد ،چــرا کــه ممکــن
اســت بــه علــت بــاز شــدن ناخواســته درب صنــدوق ،دســتها و یــا گــردن آنهــا در
الب ـهالی درب گیــر کنــد.
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 .3-3قفل دربها

باز کردن دربها توسط دستگیره داخلی
زمانـی کـه درب قفل اسـت ،دسـتگیره داخلی
را یـک بـار بکشـید تـا از حالـت قفـل خـارج
شـود .حـال برای بـاز کردن درب ،دسـتگیره را
یـک بـار دیگر بکشـید.
اگـر درب قفـل نباشـد ،یـک بـار کشـیدن
دسـتگیره داخلی برای باز کردن آن کافی اسـت.
قفل مرکزی
بـاز کـردن و قفل کـردن دربها با اسـتفاده از
کلیدهای قفـل مرکزی:
 .1کلید باز کردن
 .2کلید قفل کردن
زمانـی کـه دربها بسـتهاند ،کلید قفـل /باز را
فشـار دهید تـا دربهـا قفل یا باز شـود.
قفل کودک درب عقب
قفل کردن :اهرم را به سمت بیرون بکشید.
باز کردن :اهرم را به سمت داخل بکشید.

قفل کودک درب عقب سمت چپ را نیز همزمان با درب عقب سمت راست فعال کنید.
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احتیاط
• •قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.
• •چنانچــه کودکــی در صندلــی عقــب خــودرو نشســته اســت ،جهــت جلوگیــری از بــاز
شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی ،حتمــا قفــل کــودک را فعــال کنیــد.
• •جهــت جلوگیــری از محبــوس شــدن سرنشــینان خــودرو در زمــان تصــادف ،بــه یــاد
داشــته باشــید کــه اگــر قفــل کــودک فعــال باشــد ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قابــل
بــاز شــدن میباشــد.
• •در هــوای گــرم ،دمــای داخلــی کابیــن پــس از خامــوش شــدن موتور بــه ســرعت افزایش
مییابــد .در ایــن شــرایط کــودکان و یــا حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا
نکنیــد .چــرا کــه دمــای بــاال میتوانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ در زمــان کوتــاه شــود.
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 .3-4سیستم ضدسرقت و دزدگیر

خـودروی شـما بـه دو نـوع سیسـتم ضدسـرقت مجهـز میباشـد .سیسـتم ضدسـرقت موتـور
(ایموبالیـزر) و سیسـتم دزدگیـر.
سیستم ضدسرقت موتور
هـر کـدام از کلیدهـای خـودرو دارای یـک چیپ الکترونیکی میباشـد که اجازه روشـن شـدن
موتـور توسـط کلیدهـای غیرمجاز و کلیدهایـی که به واحد کنتـرل ایموبالیزر معرفی نشـدهاند
را نمیدهـد.
شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:
● ●اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.
● ●کلیـد متعلـق بـه خودروی دیگـر (که دارای چیـپ الکترونیکی میباشـد) در تمـاس با کلید
خودرو شـما باشـد و یـا در نزدیکی سیسـتم ایموبالیزر قرار گرفته باشـد.

اگـر خـودروی شـما قادر به روشـن شـدن نیسـت ،هر چه سـریعتر جهـت رفع مشـکل به یکی
از نمایندگیهـای مجـاز مدیران خـودرو مراجعه کنید.
احتیاط
در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچگونــه تغییــری ایجــاد نکنیــد و یــا آن را حــذف نکنیــد.
در غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار خواهــد افتــاد.
سیستم دزدگیر
در صـورت تشـخیص یـک ورود غیرمجـاز بـه داخـل خـودرو ،سیسـتم دزدگیـر اقدام بـه فعال
کـردن آژیـر و روشـن و خامـوش کـردن چراغهـای راهنمـا خواهـد کرد.
■ ■آماده به کار شدن سیستم دزدگیر
موتـور را خامـوش کـرده و سـوئیچ را ببندیـد ،کلیـه دربهـا ،درب صنـدوق و درب موتـور را
ببندیـد و آنهـا را توسـط ریمـوت کنتـرل ،قفـل کنیـد .پـس از انجـام اقدامات فوق ،سیسـتم
دزدگیـر بـه طـور خـودکار وارد حالـت آمـاده بـه کار خواهد شـد.
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نشـانههای فعـال شـدن سیسـتم دزدگیـر عبارتانـد از :قفـل بـودن تمامـی دربهـا ،یـک بـار
چشـمک زدن چراغهـای راهنمـا ،یـک بـار بـه صـدا در آمـدن بوق.
در صورتـی کـه یکـی از دربهـای جانبـی ،درب صنـدوق و درب موتـور به خوبی بسـته نشـده
باشـند و یـا سـوئیچ بـه طور کامل بسـته نشـده باشـد ،سیسـتم دزدگیـر فعال نخواهد شـد.
نشـانههای فعـال نشـدن سیسـتم دزدگیر عبارتانـد از :دو بار چشـمک زدن چراغهـای راهنما
و بـه صـدا در نیامدن بوق.
احتیاط
اگــر یکــی از دربهــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته نباشــد ،پــس از فشــردن دکمــه قفــل
ریمــوت کنتــرل ،ابتــدا دربهــا قفــل میشــوند و بالفاصلــه مجــددا بــاز خواهنــد شــد و
دزدگیــر وارد حــال آمــاده بــه کار نخواهــد شــد .اگــر تمامــی دربهــای جانبــی بــه طــور
کامــل بســته باشــند ولــی درب موتــور یــا درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته نشــده
باشــند ،پــس از فشــردن دکمــه قفــل ریمــوت کنتــرل ،دزدگیــر بــه حالــت آمــاده بــه کار
مــیرود و دربهــا قفــل میشــوند.
■ ■نحوه اعالم هشدار
پـس از آمـاده بـه کار شـدن سیسـتم دزدگیـر ،اگـر یکـی از دربهـا ،درب صنـدوق و یـا درب
موتـور کـه در حالـت قفـل قـرار دارنـد ،به روشـی غیـر از اسـتفاده از ریمـوت کنتـرل از حالت
قفـل خـارج شـده و یـا باز شـوند (مثلا دربها توسـط سـوئیچ مکانیکی باز شـود ،یا شـخصی
دربهـا را از داخـل خـودرو باز کند و یا سـوئیچ را باز کند) ،سیسـتم دزدگیـر وارد حالت اعالم
هشـدار خواهـد شـد .با فعال شـدن هشـدار دزدگیـر ،آژیر بـه مـدت  28ثانیه به صـدا در آمده
و همزمـان چراغهـای راهنمـا چشـمک خواهنـد زد .پـس از  5ثانیـه فاصلـه ،آژیـر و چراغهای
راهنمـا مجـددا بـه مـدت  28ثانیـه بـه کار خواهنـد افتـاد .ایـن چرخه اعالم هشـدار سیسـتم
دزدگیـر  3بـار تکـرار خواهـد شـد .در خالل ایـن اتفاقات ،اگـر دربهای خـودرو ،درب صندوق
عقـب و درب موتـور را ببندیـد و یـا سـوئیچ را خامـوش کنید ،پس از به اتمام رسـیدن سـیکل
3-74

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل :3راهنمای استفاده از خودرو
 28ثانیـهای کـه در حـال اجرا اسـت و سـپری شـدن فاصله  5ثانیهای ،حالت هشـدار سیسـتم
دزدگیـر متوقـف شـده و مجـددا بـه حالت آمـاده بـه کار باز خواهد گشـت.
■ ■متوقف کردن اعالم هشدار دزدگیر
با انجام دادن یکی از دو اقدام زیر میتوانید دزدگیر را خاموش کنید:
● ●باز کردن دربها با استفاده از ریموت کنترل
● ●روشن کردن موتور
نشـانههای متوقـف شـدن حالت هشـدار سیسـتم دزدگیـر عبارتاند از :باز شـدن قفـل دربها
و دو بـار چشـمک زدن چراغهـای راهنمـا بـدون این کـه آژیر به صـدا در آید.
احتیاط
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن حالــت اعــام هشــدار سیســتم دزدگیــر ،اطمینــان حاصــل
کنیــد کــه:
• •شخصی در داخل خودرو حضور نداشته باشد.
• •شیشه دربها و سانروف (در صورت تجهیز) به طور کامل بسته شده باشند.

 .3-5بوق

بـرای اسـتفاده از بـوق ،بـر روی تصویـر حـک
شـدهی بـوق بـر روی غربیلـک فرمـان و یـا
اطـراف آن فشـار دهید .بـوق در زمان خاموش
بـودن سـوئیچ نیـز قابل اسـتفاده اسـت.
احتیاط
• •از بــوق در نزدیکــی محلهایــی ماننــد مــدارس ،بیمارســتانها و مجتمعهــای مســکونی
اســتفاده نکنید.
• •ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.
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 .3-6غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

بـرای تنظیم کـردن غربیلک فرمـان ،خودرو را
در یـک مـکان مناسـب متوقف کرده و سـوئیچ
را ببندیـد .اهـرم قفلکننـده تلسـکوپی فرمان
را بـه سـمت پاییـن بکشـید و بـا بـاال و پاییـن
بـردن غربیلـک ،آن را در موقعیـت مناسـب
تنظیـم کنیـد ،سـپس اهـرم قفلکننـده را بـه
جـای اصلـی خـود بـاز گردانیـد تـا غربیلـک
فرمـان ثابت شـود.
هشدار
• •در خــال رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم غربیلــک فرمــان نکنیــد .انجــام دادن ایــن کار
ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و در نتیجــه منجــر بــه تصــادف،
جراحــت و حتــی مــرگ شــود.
• •بــه منظــور رعایــت ایمنــی ،پــس از تنظیــم غربیلــک فرمــان ،آن را کمــی بــه ســمت بــاال
و پاییــن تــکان دهیــد تــا از قفــل شــدن درســت تلســکوپی اطمینــان یابیــد .در غیــر ایــن
صــورت ممکــن اســت در حیــن رانندگــی بــه طــور ناگهانــی تــکان بخــورد.
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 .3-7شیشه دربها

شیشه باالبرها

مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشهها را دارد.

کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر میباشد:
 .1کلید شیشه باالبر درب جلو چپ
 .2کلید شیشه باالبر درب جلو راست
 .3کلید قفل شیشه باالبرها
 .4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
 .5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانـی کـه سـوئیچ بـاز باشـد ،میتـوان با اسـتفاده از هـر کلید ،شیشـه متناظـر بـا آن کلید را
بـاال یـا پاییـن بـرد .به شـرط آن که کلیـه دربها به طـور کامل بسـته باشـند 120 ،ثانیه پس
از بسـتن سـوئیچ یـا قـرار دادن آن در موقعیـت  ،ACCهمچنـان میتـوان از شیشـه باالبرهـا
اسـتفاده کـرد .ولـی اگـر در ایـن فاصلـه یکـی از دربهـای جلـو بـاز شـود ،دیگـر نمیتـوان از
شیشـه باالبرهـا اسـتفاده کرد.
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 .1باز کردن شیشه
 .2بستن شیشه

بـر روی بقیـه دربهـای جانبـی هم یـک کلید مجزا بـرای بـه کار انداختن شیشـه باالبر همان
درب تعبیه شـده است.
 .1باز کردن شیشه
 .2بستن شیشه

هشدار
• •بــه منظــور پیشگیــری از مصدومیتهــا ،دقــت کنیــد تــا اعضــا بــدن سرنشــینان
در مســیر حرکتــی شیشــه دربهــا قــرار نگیــرد ،زیــرا در صــورت بــه کار افتــادن شیشــه
باالبرهــا ،احتمــال گیــر کــردن آنهــا وجــود خواهــد داشــت.
• •هرگــز اجــازه ندهیــد کــودکان شیشــه باالبــر را بــه تنهایــی بــه کار بیاندازنــد .گیــر کردن
آنهــا در بیــن شیشــه هنــگام بــاال رفتــن آن ممکــن اســت باعــث ایجــاد جراحتهــای
شــدید شــود.
• •هیچکــس (مخصوصــا کــودکان) را در خــودرو تنهــا نگذاریــد ،احتمــال دارد از شیشــه
باالبــر اســتفاده کــرده و در الی آن گیــر بیفتــد.
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بستن شیشهها با ریموت کنترل
در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامـی
دربهـای خـودرو به طور کامل بسـته باشـند،
اگـر دکمـه قفلکـن روی ریمـوت کنتـرل را
فشـار داده و نگـه داریـد ،شیشـههایی کـه بـاز
هسـتند بـه طور خـودکار بسـته خواهند شـد.
بـرای متوقـف کـردن شیشـهها در موقعیـت
دلخـواه ،دکمـه قفلکـن ریمـوت کنتـرل را
بایـد رهـا کنید.
باز کردن شیشهها با ریموت کنترل
در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامـی
دربهـای خـودرو به طور کامل بسـته باشـند،
اگـر دکمه بازکـن روی ریموت کنترل را فشـار
داده و نگـه داریـد ،شیشـهها بـه طـور خودکار
پاییـن خواهنـد آمـد .بـرای متوقـف کـردن
شیشـهها در موقعیـت دلخـواه ،دکمـه بازکـن
ریمـوت کنتـرل را بایـد رهـا کنید.
احتیاط
اگـر در مـدت زمـان کوتاهـی بـه دفعات زیاد از شیشـه باالبر اسـتفاده کنید ،ممکن اسـت در
عملکـرد آن اختلال بـه وجـود آیـد .برای رفع ایـن حالت الزم اسـت چند دقیقـه صبر کنید.
هشدار
اســتفاده نادرســت از شیشــه باالبرهــا ممکــن اســت باعــث مصدومیــت سرنشــینان شــود.
لــذا مــوارد احتیاطــی زیــر را رعایــت کنیــد:
• • در زمان ترک خودرو ،کلید را حتما بردارید .هرگز کودکان را تنها در خودرو ترک نکنید.
• •در زمــان بســتن شیشـهها بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل ،اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
کســی دســت خــود یــا ســایر اجســام را در مســیر بــاال رفتــن شیشــه قــرار نــداده باشــد.
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کلید قفل شیشه باالبرها
بـا فشـرده شـدن کلیـد قفـل شیشـه باالبرها،
کلیـه کلیدهـای شیشـه باالبـر روی دربهـا
غیرفعـال خواهنـد شـد .در ایـن شـرایط فقـط
کلیدهـای روی درب راننـده قـادر بـه کار
انداختـن شیشـه باالبرهـا خواهنـد بـود .بـرای
خـارج شـدن از ایـن حالـت ،کلید قفل شیشـه
باالبرهـا را یـک بـار دیگـر فشـار دهیـد.
در صورتی کودکان جزو سرنشینان خودرو باشند ،استفاده از این کلید توصیه میشود.

 .3-8درب موتور

دسـتگیره بازکـن درب موتـور در قسـمت پایینـی سـمت چـپ داشـبورد و در کنار پـای راننده
قـرار گرفته اسـت.
■ ■باز کردن درب موتور
 .1دسـتگیره بازکـن درب موتـور را بـه سـمت
بـاال بکشـید تـا درب موتـور کمـی بـه سـمت
بـاال بپرد.
 .2دسـت خـود را بـه زیـر درب موتـور بـرده و
انگشـتان خـود را به شسـتی قفـل درب موتور
برسـانید .شسـتی را بـه سـمت راسـت فشـار
داده و همزمـان درب موتـور را بـه سـمت بـاال
بکشید .
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 .3درب موتـور را تـا ارتفـاع مشـخصی بـاال
ببریـد و آن را توسـط میلـه نگهدارنـده ثابـت
نگـه داریـد.

 .4بـرای بسـتن درب موتـور ،آن را بـا دسـت چـپ بگیریـد و همزمـان میلـه نگهدارنـده درب
موتـور را توسـط دسـت راسـت از شـیار خـود خارج کـرده و در جای اصلـیاش قـرار دهید .لبه
جلویـی درب موتـور را بـا هـر دو دسـت بگیریـد و آن را پاییـن بیاوریـد .زمانی کـه درب موتور
بـه ارتفـاع  30-20سـانتیمتری بـاالی قفـل درب موتور رسـید ،آن را رها کنید تا بسـته شـود.
 .5پـس از بسـتن درب موتـور ،آن را کمـی بـه سـمت بـاال بکشـید تـا از قفل شـدن صحیح آن
اطمینـان حاصل شـود.
احتیاط
● ●قبـل از بسـتن درب موتـور مطمئـن شـوید کـه اشـیایی ماننـد ابـزار کار و کهنـه را در
محفظـه موتـور جـا نگذاشـته باشـید.
● ●قبـل از رانندگـی بایـد درب موتـور بـه طور کامل بسـته شـده باشـد .هر زمان کـه متوجه
شـدید درب موتور خوب بسـته نشـده اسـت ،فـورا خـودرو را در یک مکان ایمـن پارک کرده
و درب موتـور را بـه طور صحیـح ببندید.
هشدار
قبــل از رانندگــی مطمئــن شــوید کــه قفــل درب موتــور بــه طــور کامــل درگیــر شــده
اســت .در غیــر ایــن صــورت خطــر بــاز شــدن و بلنــد شــدن درب موتــور و مســدود شــدن
جلــوی دیــد در هنــگام حرکــت خــودرو وجــود دارد کــه میتوانــد منجــر بــه تصــادف شــود.
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 .3-9درب باک

درب باک را طی مراحل زیر باز کنید.
■ ■قبل از سوختگیری
سـوئیچ را خامـوش کـرده و کلیـه دربهـا و
شیشـهها را ببندیـد.
■ ■باز کردن درب باک
 .1دسـتگیره بازکـن درب بـاک را بکشـید تـا
درب بـاک بـه آرامـی بـاز شـود.

 .2بـرای بـاز کـردن درپوش پیچی بـاک ،آن را
در خلاف جهـت عقربههای سـاعت بپیچانید.
قبـل از بیـرون آوردن درپـوش ،کمـی صبـر
کنیـد.

احتیاط
• • به گوش رسیدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش باک طبیعی است.
• •از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.
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هشدار
• •بــه علــت ماهیــت اشــتعالپذیری بنزیــن ،از ایجــاد جرقــه و ســیگار کشــیدن در زمــان
ســوختگیری خــودداری کنیــد.
• •درپــوش بــاک را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد ،در هــوای گــرم پاشــیده
شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون میتوانــد باعــث آســیبدیدگی شــود.
• •از استنشــاق بخــارات بنزیــن ممانعــت کنیــد .چــرا کــه بنزیــن حــاوی مــواد ســمی اســت
و بــرای ســامتی زیــانآور اســت.
• •پــس از تــرک خــودرو و قبــل از بــاز کــردن درپــوش بــاک ،یــک فلــز بــدون رنــگ
را لمــس کنیــد تــا الکتریســیته ســاکن بدنتــان تخلیــه شــود .انجــام ایــن کار قبــل از
ســوختگیری مهــم اســت ،زیــرا الکتریســیته ســاکن میتوانــد باعــث احتــراق بخــارات
بنزیــن شــود.
• •بــه افــرادی کــه الکتریســیته ســاکن بدنشــان را تخلیــه نکردهانــد ،اجــازه ندهیــد بــه
خــودرو نزدیــک شــده و یــا درب بــاک را بــاز کننــد.
• •قبــل از تخلیــه الکتریســیته ســاکن بدنتــان بــه داخــل خــودرو نرویــد یــا افــراد و
اجســام دارای الکتریســیته ســاکن را لمــس نکنیــد .چــرا کــه باعــث تولیــد الکتریســیته
ســاکن شــده و ممکــن اســت ســبب بــروز آتشســوزی شــود.
■ ■بستن درب باک
 .1پـس از اتمـام سـوختگیری ،درپوش پیچی
بـاک را در جهـت عقربههای سـاعت تـا زمانی
کـه صدای «کلیک» شـنیده شـود ،بپیچانید.
 .2درب باک را ببندید.
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احتیاط
• •بنزیـن پاشـیده شـده را فـورا پـاک کنیـد تا بـه تایر ،شـلگیر چـرخ و رنگ بدنه آسـیبی
وارد نشود.
• •پـس از بسـتن درپـوش پیچـی بـاک ،دسـت خـود را از روی آن بردارید زیرا ممکن اسـت
کمـی در خلاف جهت بسـتن بچرخـد که طبیعی اسـت.
• •نیـروی دسـت خـود را فقط در جهتهـای باز کردن و بسـتن به درپوش پیچـی باک وارد
کنید و از کشـیدن و یا فشـار دادن آن خودداری کنید.
هشدار
از بســته شــدن کامــل درپــوش پیچــی بــاک مطمئــن شــوید تــا از بیــرون ریختــن احتمالــی
بنزیــن و بــروز ســانحه جلوگیــری کــرده باشــید.
حفاظت از محیط زیست
بنزیــن میتوانــد محیــط زیســت را آلــوده کنــد .جمــعآوری و معــدوم کــردن بنزیــن
ریختــه شــده بایــد توســط افــراد متخصــص صــورت پذیــرد.

 .3-10کمربندهای ایمنی
چراغ اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند راننده
پـس از باز شـدن سـوئیچ ،اگـر کمربنـد راننده
قفل نشـده و یا به درسـتی بسـته نشـده باشد،
ایـن چـراغ بـه طـور متوالـی چشـمک خواهد
زد.
3-84

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل :3راهنمای استفاده از خودرو
اگـر کمربند به درسـتی بسـته شـود ،چراغ اخطـار کمربند در پنـل کیلومترشـمار و بوق اخطار
آن فعـال نخواهنـد شـد .اگـر کمربنـد بسـته نشـده باشـد و سـرعت حرکـت خـودرو کمتـر از
 25Km/hباشـد ،فقـط چـراغ اخطـار کمربنـد چشـمک خواهـد زد و بـوق اخطـار بـه صـدا در
نخواهـد آمـد .ولـی اگر سـرعت حرکت خـودرو از  25Km/hفراتـر رود ،عالوه بر چشـمک زدن
چـراغ اخطـار ،بـوق اخطـار نیـز تـوام با آن و بـه مـدت  100ثانیه به صـدا در خواهـد آمد .پس
از  100ثانیـه اگـر کمربنـد همچنـان باز باشـد ،بـوق اخطار قطع خواهد شـد ولی چـراغ اخطار
کمربنـد همچنـان چشـمک خواهـد زد .اگـر در حیـن رانندگـی کمربنـد را بـاز کنیـد ،بـاز هم
مراحـل بـاال تکرار خواهد شـد.
با انجام دادن هر یک از اقدامات زیر ،اخطار کمربند قطع خواهد شد:
● ●بستن کمربند
● ●بسته شدن سوئیچ
● ●قرار دادن دسته تعویض دنده در موقعیت دنده عقب ()R
اکیـدا بـه راننـده و سرنشـینان خـودرو توصیه
میشـود کـه در هـر زمانـی کمربنـد ایمنـی
خـودرو را بـه درسـتی ببندنـد .عـدم انجـام
ایـن کار ،احتمـال آسـیب دیـدن و شـدت
آسـیبدیدگی ناشـی از حـوادث رانندگـی را
افزایـش میدهـد.
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روش استفاده صحیح از کمربند
● ●پشـتی صندلـی را به درسـتی تنظیم کنید.
بـه نحـوی کـه بتوانیـد بدنتـان را بـه صـورت
صـاف به پشـتی تکیـه دهید.
● ●نـوار باالیـی کمربنـد را بکشـید ،بـه طوری
کـه از تمـام عـرض شـانههایتان عبـور کنـد و
نبایـد برخـوردی بـا گـردن و یـا بازوهای شـما
داشـته باشد.
● ●نـوار پایینـی کمربنـد بایـد تـا جایـی کـه
امـکان دارد در پاییـن شـکم و بـاالی لگن قرار
بگیر د .
● ●کمربنـد نبایـد پیچخوردگـی و تاخوردگـی
داشـته باشد.
نگهداری از کمربند
کمربنـد ایمنـی بایـد بـه طـور منظـم از لحاظ
خرابـی و آسـیبدیدگی و فرسـودگی مـورد
بازدیـد قـرار گیـرد .در صوتـی کـه خـودرو
تصـادف کـرده باشـد و کمربندهـا دچـار
کشـیدگی شـده باشـند ،کمربنـد و قطعـات
مرتبـط بـا سیسـتم کمربنـد میبایسـت در
نمایندگـی مجـاز مدیـران خـودرو تعویـض
شـوند.
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احتیاط
بــه هیــچ عنــوان مکانیــزم جمعکننــده کمربنــد و قفــل کمربنــد ایمنــی را مــورد تعمیــر
و روغ ـنکاری قــرار ندهیــد و از ایجــاد هــر گونــه تغییــر در سیســتم کمربنــد خــودداری
کنیــد .شــرکت مدیــران خــودرو در قبــال مشــکالت ناشــی از ایــن اقدامــات ،مســوولیتی را
قبــول نخواهــد کــرد.
بـرای شسـتن کمربندها از شـویندههای مالیم
یـا آب گـرم اسـتفاده کنیـد .پـس از شسـتن
کمربندهـا اجـازه دهیـد کـه بـه طـور طبیعی
و خـود بـه خـود خشـک شـوند و از وسـایل
گرمکننـده اسـتفاده نکنیـد.
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احتیاط
• •بــرای شســتن کمربنــد از شــویندههای شــیمیایی ،آب جــوش ،مــواد ســفیدکننده و ...
اســتفاده نکنیــد.
• •اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.
بستن و باز کردن کمربند
 .1بـرای بسـتن و قفـل کـردن کمربنـد ،زبانـه
آن را بـه داخـل قفـل کمربنـد فشـار دهیـد تا
صـدای «کلیـک» بـه گوش برسـد.
 .2بـرای بـاز کـردن کمربند ،دکمـه قرمز رنگ
روی قفـل کمربند را فشـار دهید.
هشدار
از قفــل کمربنــدی کــه نتوانــد کمربنــد را بــه طــور ســفت نگــه دارد ،اســتفاده نکنیــد .چــرا
کــه در زمــان تصــادف و ترمزهــای شــدید ،نمیتوانــد از سرنشــینان محافظــت کنــد.
■ ■تنظیم کمربند ایمنی سه نقطهای
نـوار پایینـی کمربنـد را بایـد تـا جایـی کـه

به سمت باال بکشید

امـکان دارد بـه سـمت پاییـن بکشـید و روی
لگـن قـرار دهیـد ،نبایـد آن را دور کمـر و یـا

به سمت پایین بکشید

شـکم خـود قـرار دهیـد .سـپس نـوار باالیـی
کمربنـد را کمـی بـه سـمت بـاال بکشـید و
موقعیـت آن را تنظیـم کنیـد.
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هشدار
• •اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بستهاند.
• •هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت .از یــک کمربنــد بــرای بیــش از یــک نفــر،
بــه ویــژه کــودکان اســتفاده نکنیــد.
• •توصیــه میشــود کــه کــودکان در صندلــی عقــب بنشــینند و همیشــه از کمربنــد
ایمنــی اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای آنهــا اســتفاده کنیــد.
• •اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد تقریبــا از تمــام عــرض شــانههای
شــما رد شــده و بــا گــردن برخــوردی ندارنــد .کمربنــد نبایــد آن قــدر شــل و افتــاده باشــد
کــه از روی شــانهها لغزیــده و بیفتــد .عــدم رعایــت ایــن مــوارد باعــث کاهــش قابلیتهــای
حفاظتــی و ایمنــی کمربنــد در تصادفــات میشــود.
• •اگــر نــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن
قــرار گیــرد ،در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر ،ممکــن اســت سرنشــین
از زیــر کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .نــوار
پایینــی را تــا حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد.
• •نوار باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.
• •پشــتی صندلــی را بیــش از حــد نیــاز نخوابانیــد .کمربندهــای ایمنــی زمانــی میتواننــد
کارایــی موثر داشــته باشــند که سرنشــین به صورت صاف نشســته و به پشــتی صندلــی تکیه داده باشـد.
• •کمربنــد را بــه آرامــی بیــرون بکشــید .در صــورت اعمــال نیــروی بیــش از حــد و یــا
زمانــی کــه خــودرو در محــل شــیبدار اســت ،احتمــال قفــل شــدن کمربنــد وجــود دارد.
• •از پوشــیدن لبــاس گشــاد و یــا ضخیــم خــودداری کنیــد .بــرای حصــول ایمنــی بیشتــر،
کمربنــد بایــد بــه بدن بچســبد.
تنظیم ارتفاع کمربند (صندلیهای جلو)
 .1ضمـن فشـار دادن دکمـه ضامـن ،قلاب
نگهدارنـده کمربند را به سـمت پایین بکشـید.
 .2قالب کمربند را به سمت باال بکشید.
پـس از اتمـام تنظیم ارتفاع ،قالب را به سـمت
بـاال و پاییـن بکشـید و پس از شـنیدن صدای
«کلیک» رهـا کنید.
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کمربند عقب وسط
کمربنـد صندلـی عقب -وسـط از نوع سـه نقطـهای بـوده و دارای دو قفل میباشـد .هر دو قفل
آن بایـد در جـای صحیـح خـود قرار گرفته و به منظور جلوگیری از اشـتباه ،شـکل هـر دو زبانه
کمربنـد متفاوت طراحی شـدهاند.
 .1قفل 1
زبانه مربوط به این قفل به شکل قالب است.
 .2قفل 2
زبانه این قفل دارای سطح صاف است.
هشدار
• •اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر دو قفــل در جــای صحیــح خــود قــرار داشــته و بــه طور
صحیــح و کامــل چفــت شــده باشــند .عــدم چفــت شــدن کامــل قفــل و زبانــه بــا همدیگــر
میتوانــد باعــث خســارت جانــی در زمــان حــوادث شــود.
• •کمربند عقب وسط را به هر قفل کمربندی
که آزاد است نبندید .بستن فقط نوار باالیی
و یا فقط نوار پایینی کمربند کافی نبوده و سبب
وارد شدن خسارتهای بدنی در زمان تصادف
یا ترمزگیری ناگهانی خواهد شد.
بـرای آزاد کـردن کمربند عقب وسـط بـا زبانه
قلاب شـکل ،یـک وسـیله سـرتخت (ماننـد
کلیـد) را وارد سـوراخ جانبـی قفـل کـرده و
کمـی فشـار دهیـد و اجـازه دهیـد تـا کمربند
جمع شـود.
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مرتب کردن قفل کمربندهای عقب
در زمـان عـدم اسـتفاده از کمربندهـای عقب،
قفلهـای آنهـا باید بـه طور مرتب قـرار گیرد.
قبـل از تـا کـردن پشـتی صندلـی عقـب بایـد
قفـل کمربندهـای عقـب جمـع و جـور شـوند.
استفاده کودکان از کمربند
کمربندهـای ایمنـی خـودروی شـما اصـوال بـرای افـراد بزرگسـال طراحـی شـدهاند .بـرای
کـودک خـود از صندلـی مخصـوص کـودک اسـتفاده کنیـد (اطالعـات بیشتـر در زمینـه
صندلـی کـودک در بخـش «محافظـت از کـودکان» در ادامـه همین فصل ارایه شـده اسـت) تا
زمانـی کـه کودکتـان بـه انـدازه کافـی رشـد کند کـه بتواند بـه طور صحیـح و ضمـن رعایت
دسـتورالعملهای اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی از کمربنـد اسـتفاده کنـد.
اگـر کودکـی انـدازه بدنـش بـه قـدری رشـد کـرده باشـد کـه دیگـر نتوانـد از صندلـی کودک
اسـتفاده کنـد ،بایـد در صندلـی عقـب نشسـته و از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده کنـد.
اگـر نشسـتن کـودک در صندلی جلو الزم باشـد ،اسـتفاده صحیح و مناسـب از کمربنـد الزامی
اسـت .در صورتـی کـه کمربنـد بـه طـور درسـت اسـتفاده نشـود و تصادفـی رخ دهـد ،نیـروی
حاصـل از انفجـار ایربـگ ممکـن اسـت باعـث جراحـات شـدید و یا مرگ شـود.
اجـازه ندهیـد کـودکان روی صندلیهـای جلو
و عقـب بایسـتند و یـا زانـو بزنند .یـک کودک
رهـا و بـدون محافـظ به هنـگام ترمـز ناگهانی
و یـا تصـادف در معـرض جراحـت شـدید و یـا
مـرگ قـرار میگیـرد .همچنیـن اجـازه ندهید
یـک کـودک در بغـل فـرد بزرگسـال بنشـیند.
نگه داشـتن کودک در آغـوش ،ایمنی کافی ندارد.
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استفاده بانوان باردار از کمربند
بانـوان بـاردار بایـد ضمـن کسـب اطالعـات و
توصیههـای پزشـکی کافـی ،کمربنـد ایمنی را
بـه شـکل صحیـح مـورد اسـتفاده قـرار دهند.
بانـوان باردار ،میبایسـت نـوار پایینـی کمربند
را تـا جایـی که امکان دارد پایین برده و همانند
سـایر افراد در زیر شـکم و باالی لگن قـرار دهند.
نوار باالیی کمربند را کشـیده و بدون این که برخوردی با ناحیه شـکم داشـته باشـد ،باید از عرض
شـانه و قفسـه سـینه عبور دهنـد .اگر کمربند به طرز صحیح بسـته نشـود ،در زمـان ترمزگیری یا
تصـادف نـه تنهـا فرد باردار بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسـیب شـدید قـرار خواهد گرفت.

 .3-11سیستم ایربگ

چراغ هشدار سیستم ایربگ
پـس از باز شـدن سـوئیچ ،چراغ هشـدار ایربگ
در پنل کیلومترشـمار روشـن شـده و پس از 3
ثانیـه خاموش خواهد شـد و این یعنی سیسـتم
ایربـگ سـالم بوده و کارکرد عادی خـود را دارد.
بـروز هـر یـک از حـاالت زیـر ،بیانگـر وجـود ایـراد در سیسـتم ایربـگ میباشـد .در ایـن گونه
زمانهـا ،جهـت بازدیـد و یـا تعمیـر سیسـتم ایربـگ ،بـه یکـی از نمایندگیهای مجـاز مدیران
خـودرو مراجعـه کنید.
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،اگـر چـراغ هشـدار ایربـگ روشـن نشـود و یـا پـس از چنـد ثانیـه
خامـوش نشـود و یـا بـه حالـت چشـمکزن درآیـد ،چـراغ هشـدار ایربـگ در خلال رانندگی
روشـن شـود و یـا شـروع بـه چشـمک زدن کنـد.
ایربگهـای خـودروی شـما پـس از سـپری شـدن  10سـال از تاریـخ تولیدشـان بایـد تعویض
شـوند .ایـن کار را در محـل یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو انجـام دهیـد.
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ایربگ راننده و ایربگ سرنشین جلو
در زمـان تصـادف خـودرو از قسـمت جلـو،
ایربگهـای جلـو بـه همـراه کمربندهـا جهـت
کاهـش صدمـات وارده به نواحی سـر و صورت و
قفسـه سینهی راننده و سرنشـین جلو وارد عمل
میشـوند .ایربگ سرنشـین جلو ،در صورت عدم
وجـود سرنشـین نیـز عمـل خواهـد کرد.

شـرایط بـاز شـدن ایربگهـای جلـو :چنانچه
خـودرو از ناحیـه جلوی خود با یـک مانع ثابت
برخـورد کنـد ،بـه شـرطی کـه رونـد کاهـش
سـرعت خودرو بـه میزان از پیش تعیین شـده
بـرای واحـد کنتـرل ایربـگ برسـد ،ایربگهای
راننـده و سرنشـین جلـو عمل خواهنـد کرد.
اگـر شـدت برخـورد و ضربـه وارده به قسـمت
جلـوی خـودرو بـه سـطح آسـتانه عملکـرد
برسـد ،ایربگهـای جلو بـاز خواهند شـد .مثل
حالتـی کـه خـودرو بـا یـک سـرعت معیـن به
مانعـی کـه از جای خود تـکان نخـورد و تغییر
شـکل ندهـد ،برخـورد کند.
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اگـر خـودرو بـا مانعـی ماننـد تابلـو عالیـم که

برخورد با موانع استوانهای
شکل مانند تیر برق ،تابلو
عالیم و درخت

پـس از برخـورد نمیشـکنند و فقـط تغییـر
شـکل میدهنـد ،برخـورد کنـد و یـا تصادفـی
کـه در آن قسـمت جلـوی خـودرو بـه صـورت
شـیبدار زیـر مانـع بـرود ماننـد برخـورد بـه
قسـمت عقـب کامیونهـا و یـا در برخوردهایی

برخورد شیبدار

برخورد مایل و زاویهدار

کـه بـه صـورت مایـل و زاویـهدار صـورت
میپذیرنـد ،احتمـاال ایربگهـای راننـده و
سرنشـین جلـو عمـل نخواهنـد کـرد.
در برخـی حـاالت (مطابـق شـکل) کـه ضربـه
و برخـورد از قسـمت زیریـن خـودرو اتفـاق
میافتـد ،احتمـال باز شـدن ایربگهـای راننده
و سرنشـین جلـو وجـود دارد.

برخورد به جدول حاشیه خیابان،
افتادن به گودالهای عمیق یا لبه پیادهرو و یا سطوح سخت
پریدن از روی آنها

فرود آمدن یا سقوط از بلندی

ایربگهـای جلـو در تصادفاتـی کـه از قسـمت
عقـب و یـا چـپ و راسـت خـودرو صـورت
میپذیرنـد و نیـز در زمـان چـپ شـدن و
واژگونـی یـا در تصـادف بـا سـرعت پاییـن ،باز
نمیشـوند ولـی هـر زمـان تصادفـی روی دهد
کـه در آن بـه انـدازه کافـی کاهش سـرعت رو
بـه جلـو را داشـته باشـیم ،احتمـال باز شـدن
ایربـگ وجـود دارد.
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احتیاطهای الزم در استفاده از ایربگ
● ●ایربگها تجهیزاتی هسـتند که همراه کمربندها قابل اسـتفاده هسـتند .راننده و سرنشـینان
خـودرو ملزم به بسـتن کمربند ایمنی هسـتند.
● ●ایربـگ راننـده بـا نیـروی قابـل توجهی بـاز میشـود و میتواند باعـث صدمات جدی شـود،
بهخصـوص اگـر راننـده خیلـی نزدیک بـه آن قرار گرفته باشـد.
● ●ایربـگ سرنشـین بـا نیـروی قابـل مالحظهای بـاز میشـود و در صورتی که سرنشـین خیلی
نزدیـک بـه آن قـرار گرفتـه باشـد ،احتمـال وارد آمـدن صدمـات جـدی وجـود دارد .صندلـی
سرنشـین تـا جایـی کـه امـکان دارد ،بایـد دورتـر از ایربـگ تنظیـم شـود و پشـتی آن طـوری
تنظیـم شـود که سرنشـین بتوانـد صاف بنشـیند.
● ●اطفال و کودکانی که به درسـتی روی صندلی مسـتقر نشـدهاند و یا از سیسـتمهای محافظ
کـودک اسـتفاده نکردهانـد ،در زمـان بـاز شـدن ایربگ ،با خطر مـرگ یا مصدومیتهای شـدید
مواجـه خواهنـد شـد .کودکانـی کـه انـدازه بدنشـان در حـدی نیسـت کـه بتواننـد از کمربند
ایمنـی اسـتفاده کننـد ،بایـد بـا سیسـتمهای محافظ کـودک محافظت شـوند .شـرکت مدیران
خـودرو اکیـدا توصیـه میکنـد اطفـال و کـودکان بـه جـای صندلـی جلـو در صندلـی عقـب
بنشـینند و بـه خوبـی تحـت محافظـت قـرار گیرنـد .صندلـی عقـب بـرای کـودکان و اطفـال
ایمنتـر از صندلـی سرنشـین جلـو میباشـد.
روی لبـه صندلی ننشـینید و یا روی داشـبورد
خم نشـوید.
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● ●اجـازه ایسـتادن جلـوی ایربگ سرنشـین و
یـا روی زانـو نشسـتن روی صندلـی جلـو را به
کـودکان ندهید.
● ●سرنشـین جلـو نبایـد چیزی یا کسـی را در
آغـوش بگیرد و یـا روی زانوهای خـود بگذارد.
● ● روی درب ،ستونهای جلو و عقب تکیه ندهید.
● ●بـه هیچکـس اجـازه ندهیـد روی صندلـی
زانـو بزنـد یـا سـر و دسـت خـود را از پنجـره
بیـرون بگـذارد.

● ●از وصـل کـردن و یـا تکیـه دادن اشـیا بـه
قسـمتهایی ماننـد داشـبورد ،غربیلـک فرمان
و قسـمت پایینـی داشـبورد خـودداری کنیـد.
اشـیا میتواننـد هنـگام عمـل کـردن ایربـگ
راننـده و یـا سرنشـین جلـو ،بـه اطـراف پرتاب
شو ند .
● ●هیـچ شـیئی را روی درب ،شیشـه جلـو،
شیشـه دربهـا ،سـتونهای جلـو ،وسـط و
عقـب ،سـقف و دسـتگیره سـقفی نصـب و یـا
آویـزان نکنیـد.
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● ●از وارد آوردن ضربـه یـا نیـروی قابل توجه به مناطقی که اجزا سیسـتم ایربـگ در آنها قرار
دارنـد ،خـودداری کنیـد ،در غیـر این صورت عملکـرد ایربگها میتواند با اختالل مواجه شـود.
● ●بالفاصله پس از باز شدن ایربگ به قطعات آن دست نزنید ،ممکن است خیلی داغ باشند.
● ●اگـر پـس از بـاز شـدن ایربگ مشـکل تنفسـی پیـدا کردیـد ،درب یا پنجـره را جهـت ورود
هـوای تـازه بـاز کنیـد و یـا در صـورت امـکان خـودرو را تـرک کنیـد .پسماندههـای روی
پوسـتتان را فـورا بشـویید تـا باعـث بـروز عـوارض پوسـتی نشـود.
● ●در صورتـی کـه قطعاتـی ماننـد غربیلک فرمان و داشـبورد کـه ایربگها بـر روی آنها نصب
میشـوند ،آسـیب دیـده و یـا تـرک خـورده باشـند ،فقط بایـد توسـط نمایندگی مجـاز مدیران
خـودرو مـورد تعمیر یـا تعویض قـرار گیرند.
اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ
بـدون مشـورت بـا شـرکت مدیـران خـودرو ،خـودروی خـود را اسـقاط نکنیـد و یـا اصلاح و
تعمیراتـی ماننـد مـوارد زیـر را بر روی خـودروی خود انجـام ندهید .در غیر ایـن صورت ممکن
اسـت ایربگهـای خـودرو بـه طـور ناگهانـی بـاز شـده و منجر بـه وارد آمـدن صدمـات جانی و
یا حتـی مرگ شـوند.
● ●نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر ایربگ
● ●تعمیر ،ایجاد تغییر ،باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان ،داشبورد و صندلیها
● ●تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و کف اتاق
● ●اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق

 .3-12محافظت از کودکان

صندلـی کـودک بایـد بـه نحـو صحیح و بـا اسـتفاده از کمربنـد بـر روی صندلی خـودرو نصب
و مهـار شـود .در نصـب صندلـی کـودک بایـد دسـتورالعملهای سـازنده آن مـورد توجـه قرار
گیـرد .صندلـی کـودک خریداری شـده باید با فضـای داخلی خودرو ،سـن کودک و سـایز بدن
او تناسـب داشـته باشد.
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بـرای اطلاع از جزییـات نحـوه نصـب صندلـی کـودک بـه دفترچـه راهنمـای صندلـی کودک
مراجعـه کنیـد .در ایـن کتابچـه فقـط توضیحـات کلـی و عمومـی در خصـوص نحـوه نصـب
صندلـی کـودک ارایه شـده اسـت.
سیسـتم محافـظ کـودک بایـد بـر روی صندلـی عقـب خـودرو نصـب شـود .بـر اسـاس آمـار
برگرفتـه از تصادفـات ،اسـتقرار مهار شـدهی کودکان بـر روی صندلی عقب ،ایمنتر از نشسـتن
آنهـا بـر روی صندلـی جلو میباشـد.
در صـورت عـدم نیـاز بـه اسـتفاده از محافـظ کـودک ،آن را همچنـان بـه صورت ایمـن و مهار
شـده بـا کمربنـد بـر روی صندلـی حفـظ کنید و یـا این کـه در مکانی بـه غیر از داخـل کابین
قـرار دهیـد تـا در صـورت ترمـز ناگهانی یا تصادف به سرنشـینان آسـیب نرسـاند.
هشدار
• •صندلــی کــودک بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ایمنــی مطــرح شــده در قوانیــن و مقررات
داخلــی کشــور باشــد .شــرکت مدیــران خــودرو هیچگونــه مســوولیتی را در قبــال صدمــات
و حــوادث ناشــی از مشــکالت مربــوط بــه سیســتم محافــظ کــودک را قبــول نخواهــد کــرد.
• •طبــق الزامــات شــرکت مدیــران خــودرو صندلــی کــودک فقــط بایــد در صندلــی عقــب
خــودرو نصــب شــود.
کمربند سه نقطهای برای محافظ کودک
کمربندهـای ایـن خـودرو مجهز بـه ( ELRقفـل اضطـراری در مکانیـزم جمعکننـده کمربند)
میباشـند .زمانـی کـه نـوار کمربند به سـرعت بیرون کشـیده شـود ،کمربند قفل میشـود ولی
کمربنـد بـرای زمانـی کـه بـه طـور کامـل باز میشـود ،چنیـن قفلـی را نـدارد .در زمـان نصب
سیسـتم محافـظ کـودک ،به یـک گیره نیـاز خواهید داشـت.
اگـر محافـظ کـودک شـما فاقد ایـن گیـره باشـد ،میتوانیـد آن را از فروشـگاههای معتبر تهیه
نمایید.
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انواع صندلی کودک
بر اساس قوانین و مقررات موجود ،صندلی کودک را میتوان در  5گروه دستهبندی کرد:
گروه وزنی

وزن (سن) کودک

گروه O

تا  10کیلوگرم ( 0-9ماه)

گروه +O
گروه I

تا  13کیلوگرم ( 0-2سال)
 9تا  18کیلوگرم ( 4سال –  9ماه)
 15تا  25کیلوگرم ( 7سال –  4سال)

گروه II

 22تا  36کیلوگرم ( 12سال –  6سال)

گروه III

در ایـن کتابچـه  3نـوع متـداول صندلـی کودک که قابلیت مهار شـدن توسـط کمربنـد ایمنی
خـودرو را دارنـد ،معرفی شـدهاند.
■ ■صندلی نوزاد
مناسب برای گروههای  Oو +O

■ ■صندلی خردسال (صندلی قابل تنظیم)
مناسب برای گروههای  +Oو I
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■ ■صندلی کودک (صندلی کمکی)
مناسب برای گروههای  IIو III

هشدار
احتیاطهای الزم در استفاده از صندلی کودک:
• •بــرای محافظــت موثــر از کــودکان در تصادفــات و ترمزهــای ناگهانــی ،آنهــا بایــد بــا
اســتفاده از کمربنــد یــا صندلــی کــودک متناســب بــا قــد و وزنشــان کــه بــر روی صندلــی
عقــب نصــب شــده اســت ،محافظــت شــوند .در آغــوش نگــه داشــتن کــودکان هرگــز
نمیتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای صندلــی کــودک باشــد .در تصادفــات ممکــن اســت
کــودک بــه شیشــه جلــو برخــورد کنــد و یــا مابیــن شــما و داشــبورد گرفتــار شــود.
• •شــرکت مدیــران خــودرو اکیــدا توصیــه میکنــد کــه از صندلــی کودکــی اســتفاده کنیــد
کــه مناســب بــا ســایز کــودک شــما باشــد و حتمــا بــر روی صندلــی عقــب نصــب شــود.
احتیاطهای الزم در استفاده از کمربند قفلکننده صندلی کودک:
• •اجــازه ندهیــد کــه کــودکان بــا کمربنــد قفلکننــده صندلــی خــود بــازی کننــد.
اگــر ایــن کمربنــد دور گــردن کــودک بپیچــد ،در آوردن کمربنــد دشــوار خواهــد بــود و
میتوانــد ســبب خفگــی کــودک یــا مشــکالت دیگــر شــود .در صــورت روی دادن چنیــن
اتفاقــی ،اگــر نتوانســتید قفــل کمربنــد را آزاد کنیــد ،بایــد کمربنــد را بــا قیچــی ببریــد.
اگر از صندلی کودک استفاده نمیکنید:
• • در زمانهایــی کــه از صندلــی کــودک اســتفاده نمیشــود ،بایــد همچنــان روی صندلــی بــه
صــورت نصــب شــده باقــی بمانــد .صندلــی کــودک بــاز شــده را در داخــل کابیــن رهــا نکنید.
• •اگــر الزم اســت کــه صندلــی کــودک را بــاز کنیــد ،آن را پــس از بــاز کــردن در صنــدوق
عقــب یــا در مکانــی خــارج از خــودرو نگـهداری کنیــد .بــا ایــن کار از مصدومیت سرنشــینان
داخــل خــودرو در زمــان ترمزهــای ناگهانــی و تصــادف پیشگیــری خواهــد شــد.
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 .3-13نحوه نصب صندلی کودک

بـرای نصـب صندلـی کـودک دسـتورالعملهای سـازنده آن را رعایـت کنید .صندلـی کودک را
بـا اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی و قالبهـای  ISOFIXصندلـی کـودک ،بـر روی صندلی عقب
خـودرو بـه طـور ایمـن مهار کنیـد .نوار باالیـی صندلی کـودک را در صـورت نیاز نصـب کنید.
نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند سه نقطهای
در زمان نصب محافظ کودک ،باید مطابق دستورالعمل سازنده آن عمل کرد.
بسـته بـه نـوع محافظ کودک شـما ،ممکن اسـت به یـک گیره قفلکننـده برای نصـب محافظ
کـودک ،نیاز پیـدا کنید.
■ ■نصب کردن و باز کردن صندلی نوزاد
صندلـی نـوزاد فقـط بایـد رو بـه سـمت عقـب
خـودرو نصب شـود.
 .1صندلـی نـوزاد را بـر روی صندلـی عقـب و بـه
صورتـی که رو به عقب خودرو باشـد ،قـرار دهید.
هشدار
• •چنانچه نصب کردن صندلی نوزاد بر روی
صندلی عقب باعث تداخل و ایجاد اختالل
در تنظیم پشتی صندلی جلو شود ،صندلی
نوزاد را نصب نکنید .در غیر این صورت کودک
یا سرنشین جلو در زمان ترمز ناگهانی یا تصادف
با خطر مرگ یا آسیبدیدگی شدید مواجه خواهند شد.
• •اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی کــودک برخــورد پیــدا میکنــد و مانــع نصــب صحیــح
آن میشــود ،صندلــی نــوزاد را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد.
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 .2کمربنـد ایمنـی سـه نقطـهای را مطابـق بـا
دفترچه راهنمای محافـظ کودک از میان صندلی
نـوزاد یـا دور تـا دور آن عبـور دهید و زبانـه آن را
وارد قفـل کمربنـد بکنید.
دقـت کنید که کمربند پیچیدگی نداشـته باشـد.
نـوار پایینی کمربند را هم سـفت کنید.
هشدار
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا و
همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل کمربنــد
خــودداری کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری
کنیــد.
• •سیستم محافظ کودک را پس از بستن در
جهات مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح و
ایمن آن مطمئن شوید .کلیه دستورات نصب
مندرج در دفترچه راهنمای محافظ کودک را
رعایت کنید.
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بـرای بـاز کـردن صندلـی نـوزاد ابتـدا گیـره
قفلکننـده کمربنـد را بـاز کنیـد و سـپس
دکمـه ضامـن قفـل کمربنـد را فشـار دهیـد
تـا نـوار کمربنـد بـه طـور آزادانـه جمع شـود.
کمربنـد پـس از جمـع شـدن مجـددا قابـل
اسـتفاده بـرای افـراد بزرگسـال خواهـد بـود.
■ ■نصب کردن و باز کردن صندلی خردسال (صندلی قابل تنظیم)
صندلـی خردسـال (صندلـی قابـل تنظیـم) بسـته به سـن و اندازه بـدن کودک هـم میتواند به
صـورت رو بـه جلـوی خـودرو و هم به صـورت رو به عقب خودرو نصب و اسـتفاده شـود .هنگام
نصـب مطابـق بـا دسـتورالعمل سـازنده محافـظ کـودک در رابطه با تناسـب صندلی کـودک با
سـن و سـایز کـودک و نیـز در رابطـه با جهت نصـب صندلی اقـدام کنید.
بـرای اطلاع از نصـب صندلـی خردسـال به صـورت رو بـه عقب خـودرو ،به بخش قبلـی یعنی
«نصـب کـردن و بـاز کـردن صندلـی نـوزاد» مراجعـه کنیـد .روش نصـب کـردن و بـاز کـردن
صندلـی خردسـال بـه صـورت رو بـه جلـوی خـودرو به شـرح زیر میباشـد.
 .1صندلـی نـوزاد را بـر روی صندلـی عقـب و
بـه صورتـی کـه رو بـه جلـوی خـودرو باشـد،
قـرار دهید.

هشدار
• •اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی خردســال برخــورد پیــدا میکنــد و مانــع نصــب
صحیــح آن میشــود ،صندلــی خردســال را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد.
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 .2کمربنـد ایمنـی سـه نقطـهای را مطابـق بـا
دفترچـه راهنمـای محافـظ کـودک از میـان
صندلـی خردسـال (قابل تنظیم) یـا دور تا دور
آن عبـور دهید و زبانـه آن را وارد قفل کمربند
بکنیـد .دقـت کنیـد کـه کمربنـد پیچیدگـی
نداشـته باشـد .نـوار پایینـی کمربنـد را هـم
سـفت کنید.

 .3صندلـی خردسـال (قابل تنظیـم) را به طور
محکـم به تشـک و پشـتی صندلی عقب فشـار
دهیـد و اجـازه دهید تا نـوار باالیـی کمربند تا
جایـی کـه امـکان دارد جمـع شـود و صندلـی
خردسـال را بـه طـور کامل مهـار کند.
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هشدار
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا و
همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل کمربنــد
خــودداری کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری کنیــد.
• •سیستم محافظ کودک را پس از بستن در جهات
مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح و ایمن
آن مطمئن شوید .کلیه دستورات نصب مندرج
در دفترچه راهنمای محافظ کودک را رعایت کنید.

بـرای بـاز کـردن صندلی خردسـال ابتـدا گیره
قفلکننـده کمربنـد را بـاز کنیـد و سـپس
دکمـه ضامـن قفـل کمربنـد را فشـار دهیـد
تـا نـوار کمربنـد بـه طـور آزادانـه جمع شـود.
کمربنـد پـس از جمـع شـدن مجـددا قابـل
اسـتفاده بـرای افـراد بزرگسـال خواهـد بـود.
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■ ■نصب کردن و باز کردن صندلی کودک (صندلی قابل تنظیم)
صندلـی نوجـوان فقـط در جهـت رو بـه جلوی
خـودرو باید نصب شـود.
 .1صندلـی نـوزاد را بـر روی صندلـی عقـب و
بـه صورتـی کـه رو بـه جلـوی خـودرو باشـد،
قـرار دهید.

 .2کـودک را بـر روی صندلـی کمکی بنشـانید
و کمربنـد ایمنـی سـه نقطـهای را مطابـق بـا
دفترچـه راهنمـای محافـظ کـودک از اطـراف
صندلـی کمکـی و از عـرض بدن کـودک عبور
دهیـد و زبانـه آن را وارد قفـل کمربنـد بکنید.
دقـت کنیـد کـه کمربنـد پیچیدگـی نداشـته
باشـد .نوار پایینـی کمربند را هم سـفت کنید.
اطمینـان حاصـل کنیـد که نـوار باالیی کمربند به درسـتی از عرض شـانههای کودک رد شـده
و نـوار پایینـی در پایینتریـن قسـمت و در روی لگـن او قرار گرفته باشـد .اطالعـات بیشتر در
ایـن زمینـه در بخـش «اسـتفاده صحیح از کمربند» در همین فصل ارایه شـده اسـت.
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هشدار
• •نــوار باالیــی کمربنــد همــواره بایــد از عــرض شــانههای کــودک عبــور کــرده و بایــد از
گــردن او دور باشــد امــا نبایــد از شــانههای کــودک ســر بخــورد .در غیــر ایــن صــورت در
ترمزهــای ناگهانــی و تصادفــات ممکــن اســت دچــار مصدومیتهــای شــدید و یــا حتــی
مــرگ شــود.
• •اگــر نــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن
قــرار گیــرد ،در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر ،ممکــن اســت سرنشــین
از زیــر کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .نــوار
پایینــی را تــا حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد.
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا و
همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل کمربنــد
خــودداری کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری
کنیــد.
بـرای باز کـردن صندلـی کودک دکمـه ضامن
قفـل کمربنـد را فشـار دهید تا نـوار کمربند به
طـور آزادانه جمع شـود.
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احتیاطهای الزم در نصب محافظ کودک بر روی صندلی جلو
در صـورت نصـب محافـظ کـودک بـر روی صندلی سرنشـین جلـو ،احتیاطهای زیـر را مد نظر
قـرار دهید:
بـه هیـچ عنـوان صندلـی کودکهایـی کـه بـه صـورت رو بـه عقـب نصب میشـوند را بـر روی
صندلـی سرنشـین جلـوی خـودرو نصـب نکنیـد .نیـروی حاصـل از بـاز شـدن سـریع ایربـگ
سرنشـین جلـو در تصادفـات میتوانـد باعـث مـرگ کـودک یـا ایجـاد مصدومیتهـای شـدید
بدنـی در او شـود .بـر روی هر دو سـمت آفتابگیر سرنشـین جلو برچسـبهای هشـداری الصاق
شـده اسـت کـه ممنـوع بـودن نصب ایـن نوع صندلـی کـودک بـر روی صندلی سرنشـین جلو
را یـادآوری میکننـد.
صندلـی کودکهایـی که به صـورت رو به جلو
نصـب میشـوند فقـط در مـوارد اضطـراری و
شـرایط اجتنابناپذیـر مجـاز به نصـب بر روی
صندلـی جلـو میباشـند .در زمـان نصـب ایـن
نـوع صندلـی کـودک بـر روی صندلـی جلو ،تا
جایـی کـه امـکان دارد باید صندلی سرنشـین
را بـه سـمت عقـب بکشـید .عـدم رعایـت ایـن مـوارد ممکـن اسـت باعـث مـرگ و یـا ایجـاد
مصدومیتهـای شـدید بدنـی در زمـان بـاز شـدن ایربـگ سرنشـین جلو شـود.
هشدار
هرگز از یک صندلی کودک رو به عقب بر روی
صندلی محافظت شده بوسیله ایربگ فعال
استفاده نشود ،در این صورت ممکن است
مرگ و یا صدمه جدی برای کودک رخ دهد.
جهت مشاهده جدول  ISOFIXبه صفحات  ۳۰۱الی  ۳۰۳مراجعه نمایید.
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نصب صندلی کودک مجهز به قالبISOFIX

 .1مطمئـن شـوید که پشـتی صندلـی عقب به

خوبی قفل شـده اسـت.
 .2فاصلـه بین تشـک صندلی و پشـتی صندلی
عقـب را کمـی گشـادتر کنیـد .حلقههایـی که
جهـت اتصـال قالبهـای صندلـی کـودک در
زیـر صندلـی عقـب تعبیـه میشـوند را پیـدا
کنید .
 .3صندلـی کـودک مجهـز بـه قالبهـای
 ISOFIXرا بـر روی صندلـی نصـب کنیـد.
در صـورت نیـاز صندلـی جلـو را به سـمت جلو
بکشید .
اگـر محافـظ کـودک دارای نـوار نگهدارنـده باالیی اسـت ،آن را بـه قالبهای مهار که در پشـت
صندلـی عقـب تعبیـه شـدهاند ،وصل کنیـد .بـرای اطالعات بیشتـر به بخـش «صندلی کودک
بـا نـوار نگهدارنـده باالیـی» در ادامـه همین فصـل مراجعه کنید .بـرای اطلاع از جزییات نصب
صندلـی کودک به دفترچـه راهنمـای آن مراجعه کنید.
هشدار
• •هنــگام اســتفاده از قالبهــا بــرای نصــب صندلــی کــودک اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
در اطــراف آنهــا اجســام و اشــیا اضافــی و متفرقــه وجــود نــدارد و کمربنــد ایمنــی بــه
جایــی گیــر نکــرده اســت.
• •سیســتم محافــظ کــودک را پــس از بســتن در جهــات مختلــف تــکان دهیــد تــا از نصــب
صحیــح و ایمــن آن مطمئــن شــوید .کلیــه دســتورات نصــب منــدرج در دفترچــه راهنمــای
محافــظ کــودک را رعایــت کنیــد.
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صندلی کودک با نوار نگهدارنده باالیی
زبانههایـی جهـت گیـر دادن نـوار باالیـی
محافـظ کـودک در پشـت صندلیهـای عقـب
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مراحـل زیـر را جهـت نصـب محافظ کودکی کـه دارای نـوار نگهدارنـده باالیی میباشـد ،دنبال
کنید :
صندلـی کـودک را بـا اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی یـا قالبهـای  ISOFIXمهار کنیـد و طبق
راهنماییهـای زیـر اقـدام کنید.
 .1ارتفاع پشـت سـری صندلی عقـب را تنظیم
کنیـد و یـا این کـه پشتسـری را بردارید.

 .2نـوار نگهدارنـده صندلـی کـودک را از میـان
پشتسـری عبـور دهید .قلاب نوار را بـه زبانه
واقـع در پشـت صندلی عقب گیر دهیـد و نوار
را سـفت کنید.
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هشدار
• •مطمئــن شــوید کــه نــوار نگهدارنــده باالیــی بــه خوبــی قفــل شــده اســت و سیســتم
محافــظ کــودک را پــس از بســتن در جهــات مختلــف تــکان دهیــد تــا از نصــب صحیــح و
ایمــن آن مطمئــن شــوید .کلیــه دســتورات نصــب منــدرج در دفترچــه راهنمــای محافــظ
کــودک را رعایــت کنیــد.
• •زبانههــای واقــع در پشــت صندلــی عقــب را بــرای اهــداف دیگــری بــه جــز مهــار
کــردن سیســتم محافــظ کــودک مــورد اســتفاده قــرار ندهیــد .در غیــر ایــن صــورت شــرکت
مدیــران خــودرو مســوولیتی در قبــال مشــکالت ناشــی از آن قبــول نخواهــد کــرد.
 .3پشـت سـری صندلی عقـب را در جای خود
نصـب کـرده و در موقعیت صحیـح قفل کنید.
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 .4-1مغزی سوئیچ

موقعیتهای مغزی سوئیچ
موقعیتهـای مختلف مغزی سـوئیچ در شـکل
مقابل نشـان داده شـده است.

LOCK .1

سوئیچ خاموش (بسته) است .غربیلک فرمان را کمی به چپ و راست بچرخانید تا قفل شود.
سـوئیچ تنهـا در ایـن موقعیـت میتوانـد از مغزی خارج شـود .اگر شـما یادتان برود که سـوئیچ
را از مغـزی بیـرون بکشـید ،بـه محض بـاز شـدن درب راننده ،یک بـوق اخطار جهـت یادآوری
موضوع بـه صـدا در خواهد آمد.
هشدار
در حیــن رانندگــی ســوئیچ را در موقعیــت  LOCKقــرار ندهیــد .در غیــر ایــن صــورت،
غربیلــک فرمــان قفــل شــده و کنتــرل وســیله نقلیــه از دســت خواهــد رفــت.
ACC .2

موتـور خامـوش اسـت ،غربیلـک فرمـان را میتـوان از حالـت قفـل خـارج کـرد و برخـی از لوازم
الکتریکی خودرو از قبیل سیسـتم صوتی ،سـانروف ،آینههای برقی و  ...قابل اسـتفاده میباشـند.
ON .3

سـوئیچ روشـن (بـاز) اسـت .کلیه لوازم برقـی را میتوان مورد اسـتفاده قـرار داد .چراغهای هشـدار
پنـل کیلومترشـمار یـا روشـن مانـده و یا پـس از مدت کوتاهی روشـن شـدن ،خاموش میشـوند.
پـس از روشـن شـدن موتـور و در زمـان رانندگی هم سـوئیچ در ایـن موقعیت قـرار میگیرد.
احتیاط
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری ،در حالــت خامــوش بــودن موتــور ،ســوئیچ را بــه
مــدت طوالنــی در موقعیــت  ACCیــا  ONقــرار ندهیــد.
START .4

بـرای بـه حرکـت در آوردن موتور اسـتارتر و در نتیجه روشـن شـدن موتور خودرو میباشـد .پس از
روشـن شـدن موتـور ،سـوئیچ را رها کنید تـا به طور خـودکار به موقعیت  ONبـاز گردد.
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قفل کردن و آزاد کردن غربیلک فرمان
■ ■قفل کردن
پـس از آن کـه سـوئیچ را در موقعیت LOCK

قـرار دادیـد ،آن را بیـرون بکشـید .غربیلـک
فرمـان را مقـداری به چپ یا راسـت بچرخانید
تـا صـدای درگیر شـدن قفـل غربیلـک فرمان
شـنیده شود.
■ ■باز کردن
سـوئیچ را وارد مغزی کـرده و آن را از موقعیت
 LOCKبه موقعیـت  ACCبچرخانید.

احتیاط
اگــر نتوانســتید ســوئیچ را از موقعیــت  LOCKبــه موقعیــت  ACCبچرخانیــد ،غربیلــک
فرمــان را تــا زمانــی کــه ســوئیچ بتوانــد بچرخــد ،کمــی بــه ســمت چــپ یــا راســت بچرخانید.

 .4-2روشن کردن خودرو

اقدامات قبل از استارت
 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیـت صندلـی ،زاویـه پشـتی صندلـی ،ارتفـاع پشـت سـری و زاویـه غربیلـک فرمـان را
تنظیـم کنید.
 .3آینه داخلی و آینههای جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
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 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید اهرم ترمز دستی به طور کامل کشیده شده است.
 .7در مدلهـای مجهـز بـه گیربکـس اتوماتیـک دسـته دنـده را در موقعیـت “ ”Pیـا “ ”Nقـرار
دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .8ابتـدا کلیـد اسـتارت را در وضعیـت  ONقرار دهید و بررسـی کنید که آیا چراغهای هشـدار
و نشـانگر در پنـل کیلومترشـمار روشـن میشـوند؟ در غیـر این صـورت ،جهت انجـام بازدید یا
تعمیـر بـا نمایندگی مجـاز مدیران خودرو تمـاس بگیرید.
مراحل استارت زدن
سـوئیچ را به سـمت موقعیت  STARTبچرخانید و پس از روشـن شـدن موتور ،سـوئیچ را رها
کنیـد تـا به طـور خودکار بـه موقعیت  ONباز شـود.
احتیاط
• •مقــدار کمــی حرکــت کــردن عقربــه آمپرهــا در پنــل کیلومترشــمار در زمــان چرخیــدن
ســوئیچ بــه ســمت موقعیــت  ONیــا  STARTامــری عــادی اســت و ایراد محســوب نمیشــود.
• •پــس از روشــن شــدن موتــور ،بالفاصلــه بایــد ســوئیچ را رهــا کنیــد تــا از آســیب دیــدن
موتــور جلوگیــری شــود.
در زمسـتان یـا هنگامـی کـه دمـای هـوای محیـط پاییـن باشـد ،ممکـن اسـت مـدت زمـان
اسـتارت خـوردن موتـور اندکی نسـبت به شـرایط عـادی افزایش یابـد .اگر موتـور در مدت 15
ثانیـه روشـن نشـد ،سـوئیچ را ببندیـد و  15تـا  20ثانیـه صبر کنیـد و مراحل اسـتارت زدن را
مجـددا انجـام دهید.
اگـر همچنـان موتـور روشـن نشـد ،جهـت کسـب اطالعـات بیشتـر به بخش «روشـن نشـدن
موتـور» در فصـل  6مراجعـه کنید.
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پس از روشن شدن موتور
دور موتـور در زمـان دور آرام توسـط واحـد کنتـرل الکترونیکـی موتور ،کنترل میشـود .پس از
روشـن شـدن موتـور ،دور آرام کمـی بـاال مـیرود تا بـه افزایش دمـای موتور کمـک کند .پس
از گـرم شـدن موتـور ،دور موتـور به طـور خودکار پاییـن خواهد آمـد .در غیر این صـورت ،باید
خودرویتـان را بـرای بازدیـد و تعمیـر به نمایندگی مجـاز مدیران خـودرو ببرید.
هشدار
دود اگــزوز حــاوی گازهــای خطرناکــی اســت کــه در صورت استنشــاق ،میتواند ســامتی انســان
را بــه خطــر انــدازد .جهــت جلوگیــری از استنشــاق دود اگــزوز ،مــوارد زیــر را رعایت کنید:
• • خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.
• •اگــر مجبــور بــه نشســتن در خــودروی متوقــف بــا موتــور روشــن در یــک محیــط بــاز
هســتید ،میبایســت سیســتم تهویــه مطبــوع را روی حالــت چرخــش هــوای تــازه و فــن
تهویــه مطبــوع را روی باالتریــن ســرعت تنظیــم کنیــد.
خاموش کردن موتور
 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
 .2در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت “ ”Pیا “ ”Nقرار دهید.
در خودروهای مجهز به گیربکس دستی دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .3سوئیچ را به سمت موقعیت  ACCیا  LOCKبچرخانید.
احتیاط
• •قبل از خاموش کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.
• •اگــر بــا خــودرو بــه مــدت طوالنــی و بــا ســرعتهای بــاال رانندگــی کردهایــد ،بالفاصلــه
پــس از متوقــف کــردن خــودرو ،موتــور را خامــوش نکنیــد .اجــازه دهیــد موتــور بــه مــدت
چنــد دقیقــه در حالــت درجــا روشــن بمانــد و پــس از پاییــن آمــدن دمــا ،آن را خامــوش
کنیــد .عــدم رعایــت مــوارد فــوق میتوانــد بــه موتــور آســیب برســاند.
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 .4-3گیربکس اتوماتیک (در صورت تجهیز)

گیربکـس اتوماتیـک ( )ATدر خـودروی شـما به صـورت الکترونیکی کنترل میشـود تا ضمن
ارایـه حداکثـر قدرت کارکردی نرم و روان نیز داشـته باشـد.
برای با خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1پـدال ترمـز را تـا انتهـا فشـار دهید و دسـته دنـده را از موقعیـت  Pیا  Nحرکـت دهید و در
موقعیـت  Dقـرار دهید.
 .2اهـرم ترمـز دسـتی را آزاد کنیـد و پـا را از روی پـدال ترمـز برداریـد و به آرامی پـدال گاز را
فشـار دهیـد تا خـودرو حرکـت کند.
هشدار
همیشــه هنگامــی کــه موتــور خامــوش اســت ،صرفنظــر از موقعیــت دســته دنــده ،اهــرم
ترمــز دســتی را بکشــید ،در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت خــودرو بــه طــور ناخواســته
حرکــت کــرده و منجــر بــه آســیب جســمی و مالــی شــود.
معرفی دندهها
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گیربکـس اتوماتیـک نصـب شـده بـر روی خـودروی شـما شـامل دنده پـارک ( ،)Pدنـده عقب
( ،)Rدنـده خلاص ( ،)Nدنـده جلـو ( ،)Dدنـده  2و دنـده سـنگین ( )Lمیباشـد .هـر کدام از
دندههـای فـوق توسـط حـروف ذکـر شـده در پنـل دور دسـته دنده مشـخص شـدهاند.
با تغییر وضعیت دسته دنده ،دندههای گیربکس تغییر میکنند.
بـه هنـگام رانندگـی بر اسـاس نیاز خـود ،دنـده مناسـب را انتخاب کنیـد .اطالعات ارایه شـده
بعـدی میتوانـد آشـنایی الزم بـا ویژگیهـا و کاربـرد دندههـا و روش انتخـاب دنـده صحیـح را
به شـما ارایـه دهد.
قبل از اقدام به رانندگی ،مطمئن شوید که آگاهی کافی نسبت به این اطالعات را کسب کردهاید.
■ ■دنده پارک ()P
از موقعیـت  Pبـرای پـارک کـردن خـودرو
اسـتفاده میشـود کـه در آن چرخهای محرک
خـودرو بـه طـور مکانیکـی قفـل میشـوند .در
ایـن موقعیـت موتـور میتوانـد روشـن شـود.
احتیاط
• •دســته دنــده را فقــط هنگامــی کــه خــودرو کامــا متوقــف شــده اســت در موقعیــت P

قــرار دهیــد و زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت ،از قــرار دادن دســته دنــده در
موقعیــت  Pخــودداری کنیــد.
• •قبــل از خــارج کــردن دســته دنــده از موقعیــت  ،Pپــدال ترمــز بایســتی تــا انتهــا فشــرده
شــود و ســوئیچ در موقعیــت  ONقــرار گرفتــه باشــد.
• •هرگز از دنده  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.
■ ■دنده عقب ()R
از ایـن موقعیـت دسـته دنـده بـرای حرکـت بـه
عقـب اسـتفاده میشـود .وقتـی که دسـته دنده
در ایـن موقعیـت قـرار بگیـرد ،چراغ دنـده عقب
روشـن شده و سیسـتم رادار دنده عقب و دوربین
دنـده عقـب (در صـورت تجهیز) فعال میشـوند.
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■ ■دنده خالص ()N
وقتـی کـه دسـته دنـده در ایـن موقعیـت قـرار
بگیـرد ،گیربکـس در حالت خلاص خواهد بود.
موتـور در دنـده خلاص میتواند روشـن شـود.
بـرای توقفهـای کوتـاه ایـن حالـت گیربکـس
مناسـب میباشـد.
احتیاط
• •در ســرعتهای بــاال ،گیربکــس را هرگــز بــه حالــت خــاص در نیاوریــد ،در غیــر ایــن
صــورت ،گیربکــس بــه راحتــی آســیب خواهــد دیــد.
• •خودرو را با دنده خالص بکسل نکنید ،زیرا به گیربکس آسیب وارد میشود.
هشدار
وقتــی کــه دســته دنــده در موقعیــت  Nقــرار دارد ،مطمئــن شــوید کــه اهــرم ترمــز دســتی
را کشــیدهاید و پــا را روی پــدال ترمــز قــرار دادهایــد .در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت
دچــار حادثــه شــوید.
■ ■دنده حرکت مستقیم ()D
بـرای حرکـت رو به جلـو از این دنده اسـتفاده
میشـود .بـر اسـاس بـار وارده بـه موتـور و
سـرعت حرکـت خـودرو ،افزایـش و یـا کاهش
دندههـا بـه طـور خـودکار صـورت میپذیـرد.
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■ ■دنده سنگین ()L
ایـن دنـده گیربکـس بـرای حالتی کـه حرکت
مسـتقیم بـا سـرعت پاییـن الزم اسـت ،مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .بـه طـور مثـال
گیربکـس در ایـن دنـده میتواند بـرای حرکت
در سـرباالییها حداکثـر قـدرت را تامیـن کند
و بـرای حرکـت در سـرازیریها حداکثـر ترمز
موتـوری را ارایـه دهـد.
■ ■دنده 2
در ایـن دنـده خـودرو در وضعیـت حرکـت رو
بـه جلـو بـا سـرعت پایین خواهـد بـود .در این
حالـت تعویـض دنـده گیربکـس فقـط مابیـن
دنـده  1و  2خواهـد بـود و تعویـض دنـده به 3
و  4مقـدور نخواهـد بـود.

قفل دسته دنده

■ ■باز شدن قفل دسته دنده
در صورت برقرار بودن شرایط زیر ،قفل دسته دنده باز خواهد شد:
● ●سوئیچ باز باشد
● ●پدال ترمز فشار داده شده باشد.
■ ■قفل شدن دسته دنده
اگـر یکـی از شـرایط فوق برقرار نباشـد و دسـته دنده در موقعیت  Pباشـد ،جهـت جلوگیری از
تعویـض دنـده ناخواسـته و تصادفی ،دسـته دنده قفل خواهد شـد.
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حالت خرابی ایمن ()Fail-Safe

وقتـی ایـرادی در سیسـتم گیربکـس اتوماتیـک رخ دهـد ،حالت خرابـی ایمن گیربکـس به طور
خـودکار فعـال میشـود و اجـازه میدهـد تـا خـودرو مسـافت کوتاهـی را بـه صـورت اضطـراری
حرکـت کنـد .در ایـن شـرایط چراغ هشـدار گیربکس در پنل کیلومترشـمار روشـن خواهد شـد.
بـا فعـال شـدن حالت خرابـی ایمن ،گیربکس دیگـر امکان کارکرد در شـرایط طبیعـی را نخواهد
داشـت و سـرعت خـودرو بهتدریـج کاهـش مییابد تـا این که بـه کمترین مقدار برسـد.
احتیاط
در حالــت خرابــی ایمــن ،نبایــد مســافت طوالنــی بــا خــودرو حرکــت کــرد ،زیــرا باعــث وارد
آمــدن آســیبهای جــدی بــه گیربکــس خواهــد شــد .جهــت بازدیــد و ســرویس گیربکــس،
هــر چــه ســریعتر بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
حالتهای  ECOو SPORT

کلیـد حالتهـای  ECO/SPORTبـه همـراه
سـایر کلیدهـای تنظیـم در سـمت چـپ
داشـبورد قـرار گرفتـه اسـت.
وقتـی که خودرو روشـن میشـود ،گیربکس به
طـور پیشفـرض در حالـت  SPORTخواهـد
بـود و نشـانگر  SPTدر پنـل کیلومترشـمار
روشـن خواهد شـد.
بـا فشـار دادن کلیـد ،ECO/SPORT
گیربکـس بیـن  ECOو  SPORTتغییـر
حالـت میدهـد .بـا توجـه بـه شـرایط مختلف
جـادهای ،حالـت متناسـب را بـرای گیربکـس
انتخـاب کنیـد.
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 .4-4گیربکس دستی (در صورت تجهیز)

گیربکـس دسـتی در ایـن خـودرو دارای  5دنـده بـرای حرکتهای مسـتقیم و یـک دنده عقب
میباشـد .دیاگـرام انتخـاب دنـده با گیربکـس دسـتی در تصویر باال نمایش داده شـده اسـت.
تعویض دنده
■ ■اصول تعویض دنده
● ●بـرای انتخـاب موقعیـت دلخـواه بـرای دسـته دنـده ،ابتـدا بایـد پـدال کالچ را تا انتها فشـار
دهیـد و سـپس دسـته دنـده را بـه سـمت موقعیت دلخـواه حرکـت دهید.
● ●دنـده عقـب فقـط در زمانی قابل انتخاب و اسـتفاده اسـت که خـودرو به طـور کامل متوقف
شده باشد.
● ●بـرای جلوگیـری از اسـتهالک زیـاد قطعـات داخلـی گیربکـس ،هنـگام تعویـض دنده ،سـر
دسـته دنـده را بـه طـور کامـل در دسـت گرفتـه و عمـل تعویض دنـده را بـا مهـارت و به طور
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سـریع انجـام دهید.
● ●پس از اتمام تعویض دنده ،دست خود را همچنان روی دسته دنده قرار ندهید.
■ ■احتیاطهای الزم برای تعویض دنده
● ●برای شروع حرکت باید از دنده  1استفاده کنید.
● ●در جادههـای سـرازیری و یـا در مواقـع دور زدن باید از دنده پایین (دنده سـنگین) اسـتفاده
کنیـد .هنـگام حرکـت ،گیربکس را به مـدت طوالنی در حالت خالص قـرار ندهید.
● ●هنـگام تعویـض دنـده از پاییـن بـه بـاال (سـنگین بـه سـبک) ،دندهها را بـه ترتیـب افزایش
دهیـد و هیـچ دنـدهای را از قلـم نیاندازید.
● ●در صـورت مواجـه شـدن بـا حالـت غیرعـادی گیربکـس ماننـد صـدای غیرعـادی ،تعویض
دنـده سـخت و  ،...فـورا خـودرو را در محـل ایمن متوقـف کرده و جهـت انجام بازدیـد و تعمیر
بـا یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو تمـاس بگیریـد .پـس از رفع عیـب میتوانید
بـه رانندگی خـود ادامـه دهید.
● ●هنـگام حرکـت هرگـز دسـته دنـده را بـه موقعیت دنـده عقب نبریـد .در غیر ایـن صورت به
گیربکـس آسـیب جدی وارد خواهد شـد.
● ●از گذاشـتن غیرضـروری پـا بـر روی پـدال کالچ در حیـن رانندگـی اجتنـاب کنیـد تا کالچ
دچار سـاییدگی ناخواسـته شـود.
کاهش دنده
● ●برای بهتر شدن رانندگی در سرباالییها از دنده سنگین استفاده کنید.
● ●بـرای بهتـر شـدن شـتابگیری ،ابتـدا دنده را کاهـش داده و دنـده مناسـب را انتخاب کنید
و سـپس مجـددا اقدام بـه شـتابگیری نمایید.
● ●هنـگام کاهـش دنـده و انتخـاب دندههـا از سـبک به سـنگین ،دندههـا را به ترتیـب کاهش
دهید.
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 .4-5سیستم ترمز

در ایـن خـودرو بـرای چرخهـای جلو از ترمز دیسـکی و بـرای چرخهای عقب از ترمز دیسـکی-

کاسـهای اسـتفاده شـده اسـت .سیسـتم ترمز دسـتی بـر روی چرخهـای عقب عمـل میکند و
مکانیـزم آن از نـوع مکانیکی -کابلی میباشـد.
ترمز دستی

 .1پـس از پـارک کـردن خـودرو ،اهـرم ترمز دسـتی را بـه طور کامل باال بکشـید تـا از حرکت
احتمالـی خـودرو جلوگیـری شـود .پـس از کشـیدن اهرم ترمز دسـتی ،چـراغ نشـانگر مربوطه
در پنل کیلومترشـمار روشـن خواهد شـد.
هشدار
بــرای جلوگیــری از حرکــت ناخواســته خــودرو ،در زمــان پــارک کــردن خــودرو بــه جــای
ترمــز دســتی از درگیــر کــردن دنــده گیربکــس اســتفاده نکنیــد .در هــر پــارک کــردن
خــودرو بایــد از ترمــز دســتی اســتفاده کنیــد.
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 .2بـرای آزاد کـردن ترمـز دسـتی ابتـدا اهـرم را کمـی بـه سـمت باال بکشـید و سـپس دکمه
ضامـن اهـرم را فشـار دهیـد و اهرم را تا انتها به سـمت پاییـن هدایت کنید .پس از آزاد شـدن
ترمـز دسـتی ،چراغ نشـانگر مربوطـه در پنل کیلومترشـمار خاموش خواهد شـد.
احتیاط
قبــل از شــروع رانندگــی ،از قــرار گرفتــن اهــرم ترمــز دســتی در پایینتریــن موقعیــت
ممکــن اطمینــان حاصــل کنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،لنتهــای ترمــز دســتی دچــار
فرســودگی زودرس خواهنــد شــد.
سیستم ترمز
سیسـتم ترمـز ایـن خـودرو دارای مـدار دوبـل
ضربـدری میباشـد .این نـوع ترمـز هیدرولیکی
بـوده و دارای دو مـدار مسـتقل از همدیگـر
میباشـد .مزیـت ایـن نـوع ترمـز این اسـت که
در صـورت خرابـی و وجـود ایـراد در یکـی از
مدارهـا ،مـدار دیگر قـادر به ادامه کار میباشـد.
البتـه در صـورت بـروز چنیـن شـرایطی عمـل
ترمزگیـری در مقایسـه بـا شـرایط عـادی
سـختتر خواهـد بود و توجه داشـته باشـید که
فاصلـه ترمزگیـری بیشتـر خواهـد بـود .چراغ
هشـدار سیسـتم ترمـز نیز روشـن خواهد شـد.
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هشدار
در صــورت خرابــی و عــدم کارکــرد یکــی از مدارهــای ترمــز ،توصیــه میشــود بــا خــودرو
رانندگــی نکنیــد و فــورا جهــت بازدیــد تعمیــر آن بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز
مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
بوستر ترمز
بوسـتر ترمـز بـه واسـطه مکـش ایجـاد شـده توسـط موتـور کنتـرل میشـود و فقـط در زمانی
کارآیـی دارد کـه موتـور روشـن باشـد .بنابرایـن در سـرازیریها از خامـوش کـردن موتـور
خـودداری کنیـد.
احتیاط
بــرای کارایــی بیشتــر سیســتم ترمــز در سراشــیبیهای تنــد ،از دنــده ســنگینتر
اســتفاده کنیــد.
هنـگام بکسـل شـدن خـودرو و ایـراد موتـور ،بوسـتر ترمـز از کار میافتـد و بـرای جبـران این
نقصـان بایـد فشـار بیشتـری بـه پـدال ترمـز وارد کنید.
روغن ترمز
در حالـت نرمال ،سـطح روغن ترمـز در مخزن
بایـد مابیـن عالیـم “ ”MAXو “ ”MINقـرار
داشـته باشـد .سـطح روغـن ترمـز موجـود در
مخـزن را بـه طـور منظـم بازدیـد کنید.
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هشدار
• •روغــن ترمــز بــه شــدت جــاذب رطوبــت میباشــد .بنابرایــن درب مخــزن روغــن ترمــز
را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد.
• •روغــن ترمــز دارای خاصیــت خورندگــی اســت .اجــازه ندهیــد بــا پوســت تمــاس پیــدا
کنــد .در صــورت پاشــیدن روغــن ترمــز بــر روی پوســت و یــا چشــم ،فــورا محــل را بــا
مقــدار زیــادی آب شستوشــو دهیــد .اگــر همچنــان احســاس ناراحتــی میکنیــد ،فــورا
بــه مراکــز درمانــی مراجعــه نماییــد.
چراغ هشدار سیستم ترمز
بـا بـاز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار ترمـز
روشـن شـده و پس از  3ثانیه خاموش خواهد
شـد .اگـر چـراغ هشـدار پـس از گذشـت 3
ثانیـه خامـوش نشـود و یـا در حیـن رانندگی
روشـن شـود ،یعنی سیسـتم ترمز ایـراد دارد.
بـه عنـوان اولیـن اقـدام ،سـطح روغـن ترمـز
مخـزن را بررسـی کنیـد و در صـورت نیـاز به
مقـدار آن اضافـه کنید .اگر علت ایـراد را پیدا
نکردیـد ،هـر چـه سـریعتر بـا نمایندگیهـای
مجـاز مدیـران خـودرو تمـاس حاصـل کنید.

نکات الزم در خصوص سیستم ترمز

● ●تولیـد صـدای ترمـز در برخـی زمانهـا طبیعی اسـت .ولـی اگر ترمـز ،ایجاد صدای سـایش
آهـن بـه آهـن یـا صدای سـوت به مـدت زیـاد بکنـد ،بیانگر تمـام شـدن لنتهای ترمز اسـت
کـه نیـاز بـه تعویـض دارد .خـودروی خود را جهـت تعویض لنتها بـه نمایندگی مجـاز مدیران
خـودرو ببرید.
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● ●اگـر موقـع ترمـز کـردن لرزشـی در غربیلـک فرمـان احسـاس میکنیـد ،در اسـرع وقـت به
نمایندگـی مجـاز شـرکت مدیـران خـودرو مراجعـه کنید.
● ●لنـت ترمزهـای جدیـد برای رسـیدن بـه حداکثر کارایـی نیاز به یـک دوره آببنـدی دارند.
شـاید در  200کیلومتـر اول کارایـی ترمـز بهینه نباشـد .زیاد کردن نیروی وارده بـه پدال ترمز،
تنهـا راه جبـران کم اثر شـدن ترمز میباشـد.
● ●میـزان سـاییدگی لنـت ترمـز بـه شـرایط کارکـرد و نحـوه رانندگـی راننـده بسـتگی دارد.
خودروهایـی کـه بیشتـر در ترافیـک شـهری مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد و دارای شـرایط
ترمزگیـری زیـاد هسـتند ،در معـرض سـایش زیـاد لنـت ترمز قـرار دارنـد .بنابراین الزم اسـت
خـودروی خـود را جهـت بازدیـد ضخامـت لنـت ترمـز و یا تعویـض آن بـر طبـق کیلومتر طی
شـده خـودرو ،بـه یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو ببرید.
● ●در زمـان رانندگـی در جادههـای سـرازیری ،از دنـده سـنگین اسـتفاده کنیـد تـا از نیـروی
ترمـز موتـوری بیشتریـن اسـتفاده را بـرده و از ترمزگیری ممتـد جلوگیری کنیـد .در غیر این
صـورت ،ترمزهـا داغ شـده و فاصله ترمزگیـری افزایش خواهد یافت و احتمـاال در بعضی مواقع،
کارایـی خود را از دسـت بدهند.
● ●یـک لنـت مرطـوب باعـث کاهـش غیرعادی شـتاب خـودرو و کشـیدن چرخ به یک سـمت
در زمـان ترمزگیـری میشـود .پـدال ترمـز را بـه آرامـی فشـار دهیـد تا میـزان کارایـی ترمز را
تسـت کنیـد .پـس از رانندگـی در آب عمیـق برای خشـک کـردن لنـت ترمز ،ضمـن رانندگی
بـا سـرعت مطمئنـه ،پـدال ترمـز را بـه آرامی فشـار دهیـد تا کارایـی خـود را مجددا بـاز یابد.
کاهش کارایی ترمز
اگـر در حیـن رانندگـی کارایـی ترمـز خـودرو کاهـش یافـت ،شـما میتوانیـد بـا گرفتـن ترمز
دسـتی خـودرو را متوقـف کنیـد ،با ایـن تفاوت کـه فاصله ترمزگیـری بیشتر از زمان اسـتفاده
از ترمـز معمولـی خواهـد بود.
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اســتفاده از ترمــز دســتی در حیــن رانندگــی باعــث خــارج شــدن کنتــرل خــودرو از دســت
راننــده بــه مــدت کوتــاه خواهــد شــد .اگــر مجبــور بــه اســتفاده از ترمــز دســتی بــرای
متوقــف کــردن خــودرو هســتید ،بــرای جلوگیــری از انحــراف خــودرو ناشــی از قفــل شــدن
چرخهــای عقــب ،نیــروی وارده بــه اهــرم ترمــز دســتی را بــه آرامــی اعمــال کنیــد.

 .4-6سیستم ترمز ضدقفل ()ABS

ترمـز ضدقفـل ( )ABSیـک نوع سیسـتم ایمنـی فعال میباشـد .مهمتریـن ویژگی این سیسـتم،
حفـظ قـدرت مانورپذیـری و حفـظ تعـادل خودرو اسـت کـه به واسـطه بهرهگیـری حداکثـری از
نیـروی چسـبندگی بیـن تایـر و جاده حاصل میشـود .با این حال سیسـتم  ABSدر همه شـرایط
نمیتوانـد بـه طـور مطلـق از لغـزش چرخهـای خـودرو جلوگیـری کنـد .به طـور مثـال در صورت
رانندگـی در جادههایـی کـه دارای محدودیتهـای فیزیکـی میباشـند و یا رانندگی با سـرعتهای
خیلـی زیـاد در جادههـای لغزنده.
جهـت بهبود کارایی ترمز خودروی شـما ،سیسـتم ترمـز ضدقفل ( )ABSبه همراه سیسـتم توزیع
الکترونیکی نیروی ترمز ( )EBDدر قالب یک مجموعه واحد طراحی و اسـتفاده شـده اسـت.
سیسـتم ترمـز ضدقفـل ( )ABSزمانـی کـه
چرخهـا در اثـر ترمزگیـری در حـال قفـل
شـدن باشـند ،وارد عمـل میشـود و در
ترمزگیریهـای معمولـی فعـال نمیشـود .در
زمـان ترمزگیـری اگر پـدال ترمز زیـر پا ضربه
بزنـد و همـراه بـا آن مقـداری صدا تولید شـود
یعنـی  ABSفعـال شـده اسـت .بـه عبـارت
دیگـر تولیـد کمـی صـدا و لـرزش پـدال ترمز
زیـر پـا طبیعـی اسـت ،در ایـن لحظـه پـدال
ترمـز را رهـا نکنیـد.
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احتیاطهای الزم
در شرایط زیر سیستم  ABSمقداری صدا تولید خواهد کرد که طبیعی میباشد:
● ●هنگامـی کـه سـوئیچ بـاز میشـود و یـا موتـور روشـن میشـود ،سیسـتم  ABSشـروع بـه
خودارزیابـی میکنـد کـه همـراه بـا تولیـد صـدای خیلـی کمی میباشـد.
● ●صدای عمل کردن موتور ،پمپ و سوپاپهای بلوکه ABS

● ●صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربهزنی آن
● ●صدای عمل کردن سوپاپهای بلوکه  ABSدر زمان فعال شدن سیستم EBD

● ●صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید
هشدار
• •در مــورد سیســتم  ABSنبایــد اغــراق شــود .اگــر چــه سیســتم ترمــز ضدقفــل بــه حفظ
کنتــرل خــودرو کمــک میکنــد ولــی همچنــان بایــد بــا احتیــاط و ســرعت مطمئنــه و
رعایــت فاصلــه از خــودروی جلویــی رانندگــی کــرد.
• •اگــر چســبندگی تایــر بــا جــاده بیــش از حــد مجــاز باشــد و یــا در رانندگــی در شــرایط
بارندگــی و لغزنــده بــودن جــاده کــه لغــزش تایــر وجــود دارد ،سیســتم ترمــز ضدقفــل،
کمکــی بــه کنتــرل خــودرو نخواهــد کــرد.
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احتیاط
ســایز تایرهــا و طــرح آج آنهــا تاثیــر مهمــی بــر روی کارکــرد  ABSدارنــد .اطمینــان
حاصــل کنیــد تایرهــای خــودرو یــا تایرهــای جدیــدی کــه قصــد تعویــض آنهــا را داریــد،
دارای ســایز و شــاخص بــار قابــل تحمــل و ســاختار یکســانی بــا تایرهــای اصلــی خــودرو
باشــند .متفــاوت بــودن مشــخصات یکــی از تایرهــا بــا تایرهــای دیگــر ،عملکــرد  ABSرا
میتوانــد تحتتاثیــر قــرار دهــد .توصیــه شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده از تایرهــای
شــرکتی میباشــد.
 ABSبــه منظــور کوتــاه کــردن فاصلــه ترمزگیــری طراحــی نشــده اســت .هنــگام رانندگــی
در شــرایط زیــر ،فاصلــه مناســب از خــودروی جلویــی را رعایــت کنیــد:
● ●هنگام رانندگی در جادههای برفی و یا در جادههای گلآلود
● ●زمانهایی که از زنجیر چرخ استفاده میکنید
● ●هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع
● ●هنگام عبور از روی چالهها و دستاندازها
اصول ترمزگیری ABS

سیسـتم  ABSبالفاصلـه پـس از فشـار دادن

اصول مهم در به کارگیری
ترمز ABS

پـدال ترمـز در زمـان ترمـز ناگهانـی فعـال
خواهـد شـد تـا علاوه بـر عمـل ترمزگیـری،

 .1پدال ترمز را به طور محکم
فشار داده و نگه دارید

کنتـرل فرمـان نیـز بتوانـد در دسـت راننـده
باشـد .حتـی اگـر فضـای کافـی وجود داشـته
باشـد ،میتوانید بـرای جلوگیـری از برخورد با
مانـع ،فرمـان را نیـز بپیچانیـد.

 .2برای جلوگیری از برخورد با مانع ،فرمان را
بپیچانید .با وجود ترمزگیری اضطراری ،میتوانید
عمل پیچیدن را هم انجام دهید.
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هشدار
• •درســت اســت کــه  ،ABSاثربخشــی بهتــری بــه ترمــز میدهــد ،ولــی بســته بــه
شــرایط جــادهای فاصلــه ترمزگیریهــا در شــرایط مختلــف ،تفــاوت زیــادی میتوانــد
داشــته باشــد.
• • ABSنمیتوانــد کوتــاه شــدن فاصلــه ترمزگیــری در شــرایط مختلــف جــادهای از قبیــل
جــاده ماسـهای یــا جــاده برفــی را تضمیــن کنــد .در مقایســه بــا خودروهــای بــدون ،ABS
شــاید خــودروی شــما نیــاز بــه فاصلــه ترمزگیــری زیــادی داشــته باشــد.
• •همچنیــن  ABSنمیتوانــد ریســک خطــرات ناشــی از عــدم رعایــت فاصلــه بــا
خــودروی جلویــی ،رانندگــی در آب ،پیچیدنهــای ســریع یــا رانندگــی در جادههــای
نامســاعد را کاهــش دهــد ،و یــا از بــروز تصادفــات ناشــی از رانندگــی بــدون احتیــاط و
بیدقــت جلوگیــری کنــد.
• •همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچها از سرعت خود بکاهید.
چراغ هشدار سیستم ABS

پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار
 ABSروشـن شـده و سیسـتم  ABSشـروع
بـه خودارزیابـی خواهد کـرد .اگـر  3ثانیه پس
از بـاز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار ABS
خامـوش شـود ،یعنی سیسـتم به درسـتی کار
میکنـد ولـی اگر چراغ هشـدار خاموش نشـود
و یـا در حیـن رانندگـی روشـن شـود ،بیانگـر
وجـود ایـراد در سیسـتم  ABSمیباشـد.
اگـر  ABSایـراد داشـته باشـد ،راننـده هنوز سیسـتم ترمـز معمولـی را در اختیـار دارد ،با این
تفـاوت کـه بـرای ترمـز گرفتـن باید نیـروی کمتری بـه پدال ترمـز وارد شـود تا از قفل شـدن
چرخهـا جلوگیـری شـود .اگـر چراغ هشـدار روشـن باشـد باید بـا احتیـاط بیشتـری رانندگی
کنیـد و بـرای جلوگیـری از بـروز حادثـه ،هـر چـه سـریعتر بـه یکـی از نمایندگیهـای مجـاز
مدیـران خـودرو مراجعـه کنید.
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هشدار
اگــر چــراغ هشــدار سیســتم  ABSو چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــه طــور همزمــان روشــن
شــوند ،فــورا خــودرو را در یــک مــکان مناســب متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد و
جهــت بازدیــد و تعمیــر خــودرو بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس بگیریــد.

 .4-7کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ()ESP

سیسـتم کنتـرل الکترونیکـی پایـداری خـودرو ( )ESPتعـادل خـودرو در شـرایط مختلـف
رانندگـی را حفـظ کـرده و کنتـرل هدایـت خـودرو را بهتـر میکنـد .سیسـتم  ESPبـا اعمـال
نیـروی ترمـز بـر روی چرخهایـی کـه مناسـب تشـخیص داده شـدهاند ،انحـراف خودرو ناشـی
از بیشفرمانـی یـا کمفرمانـی را اصلاح میکنـد .اگـر الزم باشـد بـرای حفـظ پایـداری خودرو
ممکـن اسـت قـدرت موتـور نیـز کاهش داده شـود.
سیسـتم  ESPاز سنسـورهایی بهـره میبـرد کـه میتواننـد مسـیری کـه راننـده قصـد دارد
خـودرو را بـه آن سـمت هدایـت کنـد ،تشـخیص داده و با مسـیر اصلی خـودرو مقایسـه کنند.
اگـر مسـیر اصلـی حرکـت خـودرو با مسـیری کـه راننده قصـد پیچیدن بـه آن سـمت را دارد،
همسـویی و شـباهت نداشـته باشـد ESP ،چرخهـای مناسـب را شناسـایی کـرده و بـه آنهـا
نیـروی ترمـزی وارد میکنـد تـا انحـراف خـودرو را بیاثـر کنـد.
چراغ هشدار سیستم ESP

پـس از بـاز شـدن سـوئیچ ،چـراغ هشـدار ESP

نیـز روشـن شـده و پـس از  3ثانیـه خامـوش
خواهـد شـد.
زمانـی کـه  ESPفعـال باشـد ،چـرا هشـدار آن
بـه صـورت چشـمکزن در خواهـد آمـد .اگـر
چراغ هشـدار بـه طور دایم روشـن بمانـد ،یعنی
سیسـتم دارای ایـراد اسـت .جهت حفـظ ایمنی
خودرو ،در اسـرع وقت به یکـی از نمایندگیهای
مجـاز مدیـران خـودرو مراجعـه کنید.
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هشدار
ســرعت زیــاد ،پیچیــدن ناگهانــی ،شــرایط جــادهای و  ...ممکــن اســت بــا وجــود فعــال
بــودن  ESPهــم منجــر بــه حادثــه شــود .وجــود سیســتم  ESPنمیتوانــد دلیــل بــر ایــن
باشــد کــه در شــرایط جــادهای خــاص ،خــودرو مطلقــا نیــازی بــه کنتــرل شــما نــدارد.
حتــی اگــر خــودروی شــما مجهــز بــه  ESPباشــد ،همچنــان بایــد بــا رعایــت احتیــاط و
احتــرام بــه قوانیــن رانندگــی کنیــد.
کلید غیرفعال کردن ESP

کلیـد غیرفعـال کـردن  )ESP OFF( ESPدر
سـمت چـپ داشـبورد قـرار گرفته اسـت.
زمانـی کـه کلیـد  ESP OFFرا فشـار دهیـد،
 ESPغیرفعـال میشـود و نشـانگر ESP OFF

نیـز در پنـل کیلومترشـمار روشـن میشـود.
بـرای فعالسـازی مجدد  ،ESPکلیـد را یک بار
دیگـر فشـار دهیـد .با فعـال شـدن  ،ESPچراغ
نشـانگر  ESP OFFنیـز خاموش خواهد شـد.
احتیاط
بــرای بهبــود کشــش خــودرو در جادههــای شــنی و ســنگریزهای ،توصیــه میشــود کــه
 ESPرا غیرفعــال کنیــد.
■ ■شرایطی که برای استفاده از  ESPمناسب نیستند:
● ●هنگام خارج شدن از برف عمیق یا در جادههای با سطح نرم
● ●هنگام استفاده از زنجیر چرخ
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 .4-8سیستم فرمان برقی ()EPS

سیسـتم فرمان الکتریکی ( )EPSاز گشـتاور تولید شـده توسـط موتور مخصوص سیسـتم فرمان
بهـره میگیـرد .موتور سیسـتم فرمان الکتریکـی از پمپ هیدرولیـک فرمان که نیـروی خود را از
موتـور خـودرو میگیرد ،متفاوت اسـت.
احتیاط
بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن سیســتم فرمــان ،غربیلــک فرمــان را در زمــان روشــن
بــودن موتــور بیشتــر از  5ثانیــه در منتهیالیــه ســمت راســت یــا چــپ نگــه نداریــد.

چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ()EPS
پس از باز شـدن سـوئیچ ،سیسـتم  EPSبه مدت
 3ثانیـه اقـدام به خود ارزیابـی خواهد نمود که در
ایـن مدت چراغ هشـدار سیسـتم به رنـگ زرد در
پنل کیلومترشـمار روشـن میشـود .اگر سیستم
ایرادی نداشـته باشـد ،چراغ خاموش خواهد شـد.
هـر زمان که سیسـتم ایـراد داشـته باشـد ،چراغ
هشـدار روشـن خواهد شـد.
احتیاط

• •در صــورت خرابــی سیســتم فرمــان برقــی ،فرمــان معمولــی خــودرو همچنــان قابــل
اســتفاده اســت ،امــا بایــد ضمــن رعایــت احتیــاط ،از رانندگــی بــا ســرعتهای بــاال
اجتنــاب کنیــد .جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم ،هــر چــه ســریعتر بــه نمایندگــی مجــاز
مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
• •در زمــان پــارک بــودن خــودرو یــا رانندگــی بــا ســرعت پاییــن ،اگــر غربیلــک فرمــان
بــه کــرات و بــه طــور متوالــی تــا انتهــا چرخانــده شــود ،ممکــن اســت فرمــان ســفت شــود.
ایــن حالــت بــه علــت داغ شــدن سیســتم فرمــان اتفــاق میافتــد و سیســتم فرمــان بــرای
محافظــت از خــود در برابــر داغ شــدن بیــش از حــد ایــن رویــه را در پیــش میگیــرد و
امــری عــادی تلقــی میشــود .در چنیــن شــرایطی اگــر غربیلــک فرمــان را بــرای مدتــی
کوتــاه نچرخانیــد ،سیســتم مجــددا بــه وضعیــت نرمــال خــود بــاز میگــردد.
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 .4-9سیستم کروز کنترل

از کـروز کنتـرل بـرای ثابـت نگـه داشـتن سـرعت خـودرو در یـک مقـدار تنظیـم شـده ،بدون
فشـار دادن پـدال گاز اسـتفاده میشـود.
 .1نشانگر کروز کنترل
 .2دکمهSET/-

 .3دکمهRES/+

 .4دکمه ( ON/OFFدکمه روشن /خاموش)
نحوه استفاده از کروز کنترل
 .1دکمـه  ON/OFFروی غربیلـک فرمـان را فشـار دهیـد تا سیسـتم کروز کنتـرل وارد حالت
آمـاده بـه کار شـود .در ایـن حالـت چراغ نشـانگر کـروز کنتـرل بر روی پنـل کیلومترشـمار به
حالـت چشـمکزن در خواهد آمد.
 .2زمانـی کـه سـرعت خـودرو در محدوده  40km/hتـا  130km/hقـرار دارد ،دکمه  SET/-را
فشـار دهیـد تـا سـرعت خـودرو در همـان لحظه بـه عنوان سـرعت کـروز کنترل تنظیم شـود.
چـراغ نشـانگر کـروز کنتـرل پـس از تنظیم سـرعت ،به طـور دایم روشـن میماند.
احتیاط
اگــر چــراغ نشــانگر کــروز کنتــرل همچنــان چشــمک بزنــد ،یعنــی کــروز کنتــرل هنــوز
فعــال نیســت ،مراحــل بــاال را جهــت ورود بــه کــروز کنتــرل مجــددا تکــرار کنیــد .اگــر بــاز
هــم خــودرو وارد سیســتم کــروز کنتــرل نشــد ،جهــت بررســی و یــا تعمیــر سیســتم بــه
یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
 .3بـرای خـارج شـدن از کـروز کنتـرل ،دکمـه  ON/OFFرا فشـار دهیـد .چراغ نشـانگر کروز
کنتـرل نیـز خاموش خواهد شـد.
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تنظیم سرعت
در زمان فعال بودن کروز کنترل به روشهای زیر میتوانید سرعت را تنظیم کنید:
■ ■تنظیم دقیقتر
● ●بـه ازای هـر بار فشـار دادن لحظهای (کمتـر از  0.5ثانیه) دکمه  RES/+بـه اندازه 2km/h
به سـرعت تنظیم شـده برای کـروز کنترل افزوده خواهد شـد.
● ●بـه ازای هـر بار فشـار دادن لحظـهای (کمتر از  0.5ثانیـه) دکمه  SET/-به انـدازه 2km/h
از سـرعت تنظیم شـده برای کروز کنترل کاسـته خواهد شـد.
● ●در هـر لحظـه کـه دکمـه تنظیم را رها کنید ،سـرعت همـان لحظه خودرو به عنوان سـرعت
کـروز کنترل انتخاب خواهد شـد.
■ ■تنظیم سریع
● ●اگـر دکمـه  RES/+را بـه مـدت بیشتـر از  0.5ثانیـه فشـار داده و نگـه داریـد ،سـرعت
تنظیـم شـده بـرای کـروز کنتـرل بـه طـور متوالـی افزایـش خواهـد یافت.
● ●اگـر دکمـه  SET/-را بـه مدت بیشتـر از  0.5ثانیه فشـار داده و نگه دارید ،سـرعت تنظیم
شـده بـرای کروز کنتـرل به طـور متوالی کاهـش خواهد یافت.
● ●در هـر لحظـه کـه دکمـه تنظیـم را رهـا کنیـد ،سـرعت همـان لحظـهی خـودرو بـه عنوان
سـرعت کـروز کنتـرل انتخـاب خواهد شـد.
هشدار
• •فشــار دادن طوالنیمــدت دکمــه  RES/+توصیــه نمیشــود ،چــرا کــه باعــث افزایــش
مــداوم و متوالــی ســرعت شــده و میتوانــد خطرنــاک باشــد.
• •فشــار دادن طوالنیمــدت دکمــه  SET/-بــه منزلــه ترمــز گرفتــن نیســت ،لــذا در
صــورت نیــاز بــه کاهــش ســرعت از پــدال ترمــز اســتفاده کنیــد.
■ ■پـدال گاز را فشـار دهیـد تـا سـرعت خـودرو افزایـش یابد .سـپس پـدال گاز را رهـا کرده و
دکمـه  SET/-را فشـار دهیـد تـا کـروز کنتـرل بـر روی سـرعت مـورد نظـر تنظیم شـود .اگر
دکمـه را فشـار ندهیـد ،کـروز کنتـرل روی تنظیـم قبلـی میماند.
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غیرفعال کردن و فعال کردن مجدد کروز کنترل
● ●زمانـی کـه کـروز کنترل فعال اسـت ،با فشـار دادن پدال ترمـز (در مدل مجهـز به گیربکس
اتوماتیـک) و یـا فشـار دادن پـدال کالچ (در مـدل مجهز به گیربکس دسـتی) ،کـروز کنترل به
طـور موقـت غیرفعـال شـده و چـراغ نشـانگر آن بـه حالـت چشـمکزن در خواهد آمـد و کروز
کنتـرل وارد حالـت آماده به کار خواهد شـد.
● ●اگـر هیـچ اقدامـی روی دکمههـای کـروز کنتـرل صـورت نپذیـرد ،سیسـتم همچنـان در
حالـت آمـاده بـه کار باقـی میمانـد و راننـده میتوانـد بـه رانندگـی معمولـی خـود بپـردازد.
● ●بـرای فعـال کـردن مجـدد کـروز کنتـرل ،دکمـه  RES/+فشـار دهیـد تا کـروز کنتـرل به
حالـت قبلـی خـود بازگـردد .اگر دکمـه  RES/+را فشـار داده و نگه دارید ،سـرعت خـودرو به
طـور متوالـی افزایـش خواهـد یافـت .سـرعت لحظـهای که دکمـه تنظیم رها شـود ،بـه عنوان
سـرعت کـروز کنتـرل منظور خواهد شـد.
احتیاط
• •فعــال شــدن مجــدد کــروز کنتــرل بــه شــرطی میتوانــد صــورت پذیــرد کــه ســرعت
خــودرو در محــدوده  40km/hتــا  130km/hباشــد.
• •اگــر از کــروز کنتــرل اســتفاده نمیکنیــد ،آن را خامــوش کنیــد تــا در زمــان اســتفاده
مجــدد ،دچــار اشــتباه نشــوید.
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز کنترل
در صـورت مواجـه شـدن بـا شـرایط زیـر ،از کـروز کنترل اسـتفاده نکنیـد .در غیر ایـن صورت
ممکـن اسـت کنتـرل خـودرو از دسـت رفتـه و منجر بـه بروز حادثـه و مصدومیت شـود.
● ●در ترافیکهای سنگین
● ●در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشند
● ●در جادههای بادخیز و هوای طوفانی
● ●در جادههای لغزنده (جادههای پوشیده از برف و یخ)
● ●در جادههای دارای سرباالیی و سرازیری زیاد
● ●در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو
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 .4-10سیستم رادار دنده عقب (در صورت تجهیز)
عملکرد سیستم

زمانـی کـه سـوئیچ بـاز اسـت ،پـس از انتخاب
دنـده عقـب ( ،)Rسیسـتم رادار دنـده عقب به
طـور خـودکار فعـال میشـود .چنانچـه یکـی
از سنسـورها وجـود مانعـی را تشـخیص دهـد،
اطالعـات مربـوط به فاصلـه مانع از خـودرو در
نمایشـگر چندمنظـوره نمایـش داده میشـود
و همزمـان یـک بـوق اخطـار توسـط پنـل
کیلومترشـمار نیـز تولیـد خواهد شـد.
شرایط الزم برای فعال شدن سیستم
● ●زمانـی کـه سـوئیچ باز باشـد ،پـس از قرار گرفتن دسـته دنـده در موقعیت دنـده عقب (،)R
سیسـتم فعال میشـود.
● ●خودرو در حال حرکت با دنده عقب باشد و سرعت آن بیشتر از  5Km/hنباشد.
● ●محدودهی دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب بین  -40°Cتا  75°Cمیباشد.

فاصله تشخیص موانع

فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.
فاصله مستقیم ()cm

سنسور عقب چپ سنسور عقب وسط سنسور عقب راست فرکانس بوق اخطار

95-105
(منطقه احتیاط)
90-65
(منطقه اخطار)
60-40
(منطقه هشدار)

1Hz
2Hz
4Hz

35

بوق ممتد

(منطقه توقف)
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خودارزیابی سیستم
سیسـتم هشـداردهنده دنـده عقـب دارای قابلیـت خودارزیابـی میباشـد .زمانـی کـه یـک یـا
چنـد سنسـور دنـده عقـب بـا ایـرادی مواجـه شـوند ،اطالعـات مربـوط بـه ایـراد در نمایشـگر
چندمنظـوره نمایـش داده خواهـد شـد.
تصویـر سنسـور معیـوب بـا فرکانـس  1Hzبه همراه بـوق اخطار به مـدت  2ثانیه فعـال خواهد
شد .
اصول کار سنسور دنده عقب
فاصلـه تشـخیص داده شـده ،کوتاهتریـن فاصلـه عمودی و مسـتقیم بین سنسـور دنـده عقب و
مانع میباشـد.
حداکثـر فاصلـه قابـل تشـخیص بـرای سنسـور دنـده عقـب  150cmمیباشـد .حداقـل دقـت
سیسـتم در تشـخیص فاصلـه  5cmاسـت .بـه طـور مثـال اگـر فاصله مانـع با سنسـور 64cm

باشـد ،سیسـتم آن را  60cmنمایـش خواهـد داد.
در برخـی از شـرایط حتـی اگـر موانـع خیلـی نزدیـک به سنسـورهای دنـده عقب باشـند ،بوق
اخطـار بـه صـدا در نمیآیـد .بـه بعضـی از این شـرایط در زیر اشـاره شـده اسـت:
سنسـورهای دنـده عقـب توانایـی تشـخیص
اشـیایی نظیر تور ،سـیم خـاردار ،فنس ،طناب
و  ...را ندارنـد.
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اشیا و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم باشد،
توسط سنسورهای دنده عقب تشخیص داده
نمیشوند.

سنسـورهای دنـده عقـب احتمـاال موانعـی را
کـه ارتفـاع آنهـا از سـپر عقـب زیادتر باشـد،
تشـخیص نخواهنـد داد.

موانعی مانند برف نرم ،پنبه و اسفنج که امواج
ماورا صوت را به راحتی جذب میکنند ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

اگـر قطـرات آب پاشـیده شـده بـر روی
سنسـورها یـخ بزند ،سنسـور قادر به تشـخیص
موانـع نخواهـد بـود.
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زمانـی کـه سـطح سنسـورهای دنـده عقـب با
بـرف یـا گل و الی پوشـیده شـود ،موانـع برای
سنسـورها قابـل تشـخیص نخواهـد بود.

در صـورت وجـود چندیـن مانـع ،فقـط مانعی
کـه کمتریـن فاصله را بـا هر یک از سنسـورها
داشـته باشـد ،شناسـایی خواهد شد.

احتیاط
بــرای موانــع خــارج از محــدوده دیــد سنســور دنــده عقــب ،بــوق اخطــار بــه صــدا در
نخواهــد آمــد .اگــر در یــک لحظــه موانــع متعــددی وجــود داشــته باشــند ،بــوق اخطــار
فقــط بــرای نزدیکتریــن مانــع فعــال خواهــد شــد .موقــع حرکــت کــردن بــه یــک ســمت،
مراقــب باشــید کــه ممکــن اســت سنســور ســمت دیگــر بــه مانــع نزدیکتــر شــود.
در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانـی کـه خـودرو در شـیب بسـیار تنـد قرار
گرفته باشـد.
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زمانـی کـه فرسـتنده و یـا آنتـن بـا فرکانـس
بـاال روی خـودرو نصـب شـده باشـد.

در صورتـی که تجهیـزات یا دسـتگاههایی در
اطـراف خـودروی شـما تولیـد امـواج مافـوق
صـوت کننـد ،ماننـد صـدای بـوق خودروهای
دیگـر ،موتورسـیکلتها یـا صـدای ترمزهـای
بـادی کامیونهـای سـنگین.
زمان رانندگی در جادههای برفی یا بارانی.

در صورتـی کـه بـوق اخطـار سیسـتم رادار دنـده عقـب بـه صـدا در نیایـد ،مـوارد زیـر را مورد
بررسـی قـرار دهید:
● ●پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی
● ●یخ زدن سطح سنسورها
● ●پارک بودن طوالنیمدت خودرو در هوای گرم و یا سرد
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اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
تمیز کردن سنسور دنده عقب
در زمـان شسـت و شـوی خـودرو ،سـطح سنسـورهای دنـده عقـب را با اسـتفاده از یـک پارچه
نـرم و آب کمفشـار تمیـز کنید.
احتیاط
شستن سنسورهای دنده عقب با آب پرفشار،
وارد آوردن فشار و ضربه زدن به آنها باعث
آسیبدیدگی سنسور و در نتیجه کارکرد
نامناسب آن خواهد شد.

 .4-11سیستم کمکی پارک (در صورت تجهیز)

دوربیـن دنـده عقـب بـا نمایش منطقهی پشـت خـودرو همـراه با خطـوط راهنمای اسـتاتیکی
(ثابـت) و دینامیکـی (متحـرک) بـه هنـگام اسـتفاده از دنـده عقـب بـه راننـده کمـک میکند.

واحـد کنتـرل سیسـتم کمکـی پارک بـا اسـتفاده از اطالعات سنسـور فرمان کـه زاویه چرخش
غربیلـک فرمـان را تشـخیص میدهد ،خطوط راهنمـای دینامیکی را ایجـاد میکند .جهتهای
خطـوط راهنمـای دینامیکـی با جهت چرخش فرمان متناسـب میباشـد .تصاویر ارسـال شـده
از دوربیـن دنـده عقـب در مانیتـور سیسـتم صوتی و تصویری به نمایش گذاشـته میشـود .این
تصاویـر تقریبـا مشـابه تصاویـری اسـت کـه در آینـه داخـل کابیـن مشـاهده میشـود .خطوط
راهنمـای دینامیکـی مطابـق با نحـوه چرخش غربیلـک فرمان تغییـر میکنند .هنگام اسـتفاده
از ایـن سیسـتم ،جهـت حفـظ ایمنی همـواره محیط اطـراف خود را بررسـی کنید.
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پـس از بـاز شـدن سـوئیچ و در صـورت درگیر
شـدن دنـده عقـب ( ،)Rتصاویر دوربیـن دنده
عقـب نمایـش داده میشـود.
خطوط سبز رنگ :منطقه احتیاط
خطوط زرد رنگ :منطقه اخطار
خطوط قرمز رنگ :منطقه هشدار و توقف
خطوط نارنجی :خطوط راهنمای دینامیکی
■ ■دوربین دنده عقب
دوربیـن دنـده عقـب در زیـر درب صنـدوق
عقـب و در وسـط سـپر عقـب مطابق با شـکل
مقابـل نصـب شـده اسـت .در ایـن دوربیـن از
لنز مخصوص اسـتفاده شـده اسـت ،لذا فواصل
مشـاهده شـده در تصویـر بـا فواصـل واقعـی
متفاوت اسـت.
■ ■محدوده پوشش دوربین دنده عقب
منطقـه قابـل پوشـش بـرای دوربیـن دنده عقـب محدود اسـت .موانعی که به گوشـههای سـپر
عقـب نزدیکانـد و یـا در زیر سـپر قـرار میگیرند ،در صفحه نمایش قابل مشـاهده نمیباشـند.
فضای نمایش داده شده به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد.
در شرایط زیر حتی اگر سیستم به درستی کار کند ،احتماال دیدن تصاویر مشکل خواهد بود:
● ●اگر خودرو در فضای تاریک قرار داشته باشد ،مانند شب.
● ●دمای هوای اطراف دوربین خیلی باال و یا خیلی پایین باشد.
● ●قطرات آب روی دوربین نشسته باشد یا رطوبت هوا خیلی باال باشد ،مانند هوای بارانی.
● ●مواد خارجی از قبیل برف و یا گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد.
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● ●سطح دوربین دنده عقب خراشیده شده باشد.
● ●اگر نور خورشید و یا نور چراغ خودروی عقبی به طور مستقیم به لنز دوربین بتابد.
■ ■شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
● ●در جادههای یخی و لغزنده و یا برفی
● ●در جادههایی که صاف و مستقیم نیستند و شیبدار یا دارای پیچ هستند
هشدار
در زمــان اســتفاده از دوربیــن دنــده عقــب ،احتیاطهــای زیــر را رعایــت کنیــد تــا از بــروز
حادثــه و ایجــاد مصدومیتهــای جــدی جلوگیــری شــود:
• •هنگام حرکت با دنده عقب ،فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.
• •همیشه از آینههای خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.
• •فاصلــه واقعــی بیــن مانــع و خــودرو بــا آنچــه کــه در مانیتــور نمایــش داده میشــود،
متفــاوت اســت.
احتیاط
• •از بــاز کــردن ،تعمیــر یــا دســتکاری دوربیــن خــودداری کنیــد ،زیــرا ممکــن اســت
باعــث عملکــرد نادرســت آن شــود.
• •در صــورت کثیــف شــدن لنــز دوربیــن ،آن را بــا آب بشــویید و توســط پارچــه نــرم
ســطح آن را پــاک کنیــد و یــا از حاللهــای مالیــم و آب اســتفاده کنیــد.
• •از فشــار آوردن بیــش از حــد بــه ســطح دوربیــن هنــگام تمیــز کــردن آن خــودداری
کنیــد زیــرا ممکــن اســت خــط و خــش در ســطح لنــز ایجــاد شــود.
• •از تمــاس مســتقیم حاللهــای ارگانیــک ،واکــس خــودرو ،شیشهشــور یــا رنــگ بــا
ســطح لنــز دوربیــن جلوگیــری کنیــد و در صــورت تمــاس ،فــورا ســطح لنــز را پــاک کنیــد.
• •وقتــی کــه سیســتم در دمــای پاییــن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ممکــن اســت
برخــی تصاویــر تــار و تصاویــر متحــرک بــه هــم ریختــه و نامفهــوم باشــد.
• •در زمــان شســتن خــودرو بــا آب فشــار قــوی ،از پاشــیدن آب بــه اطــراف دوربیــن عقــب
خــودداری کنیــد .در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت دوربیــن خــراب شــود.
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 .4-12سیستم کنترل فشار باد تایر

بـه منظـور افزایـش قابلیتهـای ایمنـی ،خـودروی شـما بـه سیسـتم کنتـرل فشـار بـاد تایـر
( )TPMSتجهیـز شـده اسـت تـا زمانـی که فشـار باد یک یـا چند تایـر کمتر از حد اسـتاندارد
باشـد ،چـراغ هشـدار مربوطـه را روشـن نمایـد .در صورت روشـن شـدن ایـن چراغ ،شـما باید
خـودرو را متوقـف کـرده و پـس از بازدیـد تایرهـا ،بالفاصلـه فشـار بـاد آنهـا را تنظیـم کنید.
رانندگـی کـردن بـا تایـر کـم بـاد باعـث داغ شـدن و آسـیبدیدگی تایـر میشـود .همچنیـن
تایـر کـم باد سـبب افزایـش میزان مصرف سـوخت ،کاهـش عمر مفیـد تایر ،کم شـدن قابلیت
فرمانپذیـری و ترمزگیـری خـودرو میشـود.
احتیاط
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســرویس و نگ ـهداری تایرهــا و تنظیــم صحیــح فشــار بــاد
آنهــا جــزو وظایــف راننــده میباشــد و نبایــد سیســتم  TPMSرا جایگزینــی بــرای آنهــا
تلقــی نمــود ،مخصوصــا زمانــی کــه میــزان کــم بــودن فشــار بــاد تایــر در حــدی نباشــد کــه
باعــث روشــن شــدن چــراغ هشــدار شــود.
چراغ هشدار سیستم TPMS

همزمـان بـا بـاز شـدن سـوئیچ ،چراغ هشـدار
روشـن شـده و پس از گذشـت  3ثانیه خاموش
میشـود .اگـر چـراغ هشـدار کـم بـودن فشـار
بـاد تایر خاموش نشـود و یا در حیـن رانندگی
روشـن شـده و همزمـان پیغـام مربوطـه در
نمایشـگر چندمنظـوره ظاهـر شـود ،یعنـی
فشـار بـاد تایرهـا صحیـح نیسـت و یـا این که
سیسـتم  TPMSایـراد دارد .لـذا الزم اسـت
بالفاصلـه فشـار بـاد تایرهـا را بررسـی نمـوده
و در صـورت نیـاز اقـدام بـه تنظیـم بـاد و یـا
تعویـض تایـر نمایید.
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در صـورت کـم بـاد بـودن هـر کـدام از تایرها،
نمـاد مربـوط بـه همـان تایـر بـر روی صفحـه
نمایشـگر چندمنظوره شـروع به چشـمک زدن
خواهـد نمـود .در ایـن گونـه مـوارد فشـار بـاد
تایـر را هـر چـه سـریعتر تنظیـم کنیـد.

 .4-13احتیاطهای ایمنی الزم

انجـام بازدیدهـای قبـل از سـفر یک اقدام مفید میباشـد .چنـد دقیقه بازدید خـودرو ،تضمینی

بـرای امنیت و رانندگی ایدهآل اسـت.
هشدار
اگــر ایــن بازدیدهــا را در یــک مــکان سربســته انجــام میدهیــد ،از تهویــه مناســب محــل،
اطمینــان حاصــل کنیــد.
اقدامات قبل از استارت
■ ■بیرون خودرو
 .1تایرهـا (شـامل چـرخ زاپـاس) :فشـار بـاد تایرها ،بریدگـی ،آسـیبدیدگی و یا سـایش بیش
از حـد تایرهـا را بررسـی کنید.
 .2پیچ چرخها :مطمئن شوید که هیچ کدام از پیچهای چرخها شل و یا باز نیستند.
 .3نشـتی مایعـات :مدتـی پـس از پـارک کـردن خـودرو ،زیـر خـودرو را بـرای بازدیـد نشـتی
بنزیـن ،روغـن موتـور ،آب و سـایر مایعـات بررسـی کنید (چکیـدن قطرات آب پس از اسـتفاده
از کولـر طبیعی اسـت).
 .4چراغهـا :از کارکـرد صحیـح و مناسـب چراغهـای جلـو ،چراغ روز ،چـراغ ترمز ،مهشـکنها،
چـراغ عقـب ،چراغهـای راهنمـا و سـایر چراغهـا اطمینـان حاصـل کنیـد .تنظیـم بـودن نـور
چراغهـای جلـو را بررسـی کنید.
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 .5شـبکه زیـر شیشـه جلـو :بـرف ،بـرگ و هر
گونـه گرفتگـی را از روی ایـن شـبکه تمیـز
کنید .

■ ■داخل خودرو
 .1ابـزار :از وجـود جـک و آچـار چـرخ ،چـرخ زاپـاس و سـایر ابـزار مورد نیـاز در داخـل خودرو
اطمینـان یابید.
 .2کمربندهـای ایمنـی :قفـل شـدن مطمئـن کمربندهـا ،عدم وجـود پارگی و عدم فرسـودگی
کمربندهـا را بازدیـد کنید.
 .3پنـل کیلومترشـمار و کنترلهـای روی داشـبورد :از صحـت کارکرد چراغهای هشـداردهنده
و چراغهـای نشـانگر و نیـز کلیدهای کنترل روی داشـبورد مطمئن شـوید.
 .4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای خالصی مناسب میباشد.
■ ■موتور و محفظه موتور
 .1فیوزهـای یدکـی :از وجـود فیوزهـای یدکی اطمینان حاصـل کنید .فیوزهـای یدکی باید در
آمپرهـای مختلـف مطابـق با راهنمای درج شـده بر روی درب جعبه فیوز در دسـترس باشـند.
 .2مایـع خنککننـده :اطمینـان حاصـل کنیـد کـه سـطح مایع خنککننـده صحیح اسـت (به
قسـمت «بازدیـد سـح مایـع خنککننـده» در فصل  8مراجعـه کنید).
 .3باتـری و کابلهـای آن :رسـوب بسـتن ،شـل شـدن و تـرک برداشـتن احتمالـی بدنـه باتری
را بررسـی کنیـد .کابلهـای باتـری بایـد در شـرایط خوبـی بـوده و اتصال آنها مناسـب باشـد.
 .4سیمکشـی خـودرو :دسـته سـیمها را از نظـر شـل بـودن ،آسـیبدیدگی و ترکخوردگـی
روکـش سـیمها بررسـی کنید.
 .5لولههای بنزین :لولهها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.
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■ ■درب موتور
قبـل از شـروع رانندگـی مطمئـن شـوید کـه قفـل درب موتـور بـه درسـتی و بـه طـور کامـل
چفـت شـده باشـد .در غیـر این صـورت ،احتمال باز شـدن و مسـدود کردن دید شـما در حین
رانندگـی و بـروز سـانحه وجود خواهد داشـت.
اقدامات پس از استارت
 .1سیسـتم اگـزوز :هـر گونه نشـتی هـوا از لولههای اگـزوز و صـدای غیرعادی را بررسـی کرده
و فـورا رفع عیـب کنید.
 .2سـطح روغـن موتـور :خـودرو را در جـای مسـطح متوقـف کنیـد و موتـور را خامـوش کنید.
 5دقیقـه بعـد میـزان روغـن موتـور را به وسـیله گیج روغـن بازدید کنیـد (به قسـمت «بازدید
سـطح روغن موتـور» در فصـل  8مراجعـه کنید).
اقدامات در حین رانندگی
 .1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.
 .2ترمزهـا :در یـک مـکان امـن ،عـدم انحـراف خـودرو به یـک سـمت در هنـگام ترمزگیری را
بررسـی کنید.
 .3هـر چیـز غیرعـادی دیگـر ماننـد شـل بـودن قطعـات و نشـتیها و صداهـای غیرطبیعـی را
بررسـی کنید.
پارک کردن خودرو
پـارک کـردن صحیـح خـودرو یکـی از مهمترین بخشهـای رانندگی ایمن میباشـد .شـما باید
خـودرو را در محلـی پـارک کنیـد کـه دارای فضای کافـی بـوده و بتوانید دید خوبی نسـبت به
اطـراف داشـته باشـید و پارک کردن شـما اختاللـی در ترافیک به وجـود نیاورد.
مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:
 .1در خودروهـای مجهـز بـه گیربکـس اتوماتیـک ،پـدال ترمـز را تـا زمانـی که خـودرو به طور
کامـل متوقـف شـود ،فشـار دهیـد .در خودروهـای مجهـز بـه گیربکـس دسـتی ،پـدال کالچ و
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پـدال ترمـز را تـا زمانـی کـه خـودرو به طـور کامـل متوقف شـود ،فشـار دهید.
 .2ترمز دستی را درگیر کنید.
 .3در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت “( ”Nخالص) قرار دهید.
 .4خودرو را خاموش کنید.
احتیاط
هنــگام تــرک خــودرو ،مطمئــن شــوید کــه هم ـهی دربهــا را قفــل کردهایــد و کلیــد را
بــا خــود برداشــتهاید.
پارک کردن خودرو در شیب
هنـگام پـارک کـردن خـودرو در محـل شـیبدار ،بهتـر اسـت کـه چرخهـای خـودرو را به یک
سـمت بچرخانیـد تـا از حرکت ناخواسـته خـودرو جلوگیری شـود.
■ ■پارک کردن خودرو در سرازیری
چرخهـای جلـو را بـه سـمت جـدول کنـار
خیابـان بچرخانیـد و اجـازه دهیـد تـا خـودرو
کمـی بـه جلو حرکـت کند و چرخهـا به آرامی
بـه جـدول کنـار خیابـان تکیـه دهند .سـپس
اهـرم ترمـز دسـتی را بکشـید.
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■ ■پارک کردن در سرباالیی
چرخهـای جلـو را بـه سـمت مرکـز خیابـان
متمایـل کنیـد و اجـازه دهیـد تا خـودرو کمی
بـه عقـب حرکـت کـرده و چرخهـای جلـو بـه
آرامـی بـه جـدول کنـار خیابـان تکیـه دهنـد.
سـپس اهـرم ترمـز دسـتی را بکشـید.
■ ■پارک کردن در سرباالیی یا سرازیری بدون جدول
چرخهـا را به سـمت کنـاره جـاده بچرخانید تا
در صـورت حرکـت احتمالی ،خودرو به سـمت
مرکـز جـاده حرکـت نکند .پـس از توقف ،ترمز
دسـتی را بکشید.
نشستن سرنشین
هشدار
• •هرگــز اجــازه نشســتن کســی را در صنــدوق عقــب ندهیــد .در غیــر ایــن صــورت در
زمــان تصــادف ،احتمــال آســیب دیــدن ســایر سرنشــینان نیــز وجــود دارد.
• •نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی میباشد ،ممنوع است.
• •قبــل از شــروع حرکــت ،بایســتی کلیــه سرنشــینان در حالــی کــه کمربندهــای خــود را
بــه درســتی بســتهاند ،در صندلیهــای خــود نشســته باشــند.
قفل کردن خودرو
احتیاط
در زمــان تــرک خــودرو ،کلیــد را همــراه خــود بیــرون ببریــد و کلیــه دربهــا را قفــل کنیــد،
حتــی اگــر خــودرو را در پارکینــگ یــا پیــادهروی جلــوی منزلتــان پــارک کــرده باشــید.
بهتــر اســت خــودرو را در یــک فضــای بــاز و بــا روشــنایی مناســب پــارک کنیــد و در ضمــن
اشــیا و لــوازم گرانبهــا را در معــرض دیــد قــرار ندهیــد.
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دود اگزوز
هشدار
• •از استنشــاق دود اگــزوز دوری گزینیــد .گاز مونــو اکســید کربن موجــود در دود اگــزوز ،گازی
مضــر ،بیرنــگ و بیبــو اســت کــه ممکــن اســت باعــث بیهوشــی و یــا حتــی مــرگ شــود.
• •مطمئــن شــوید کــه سیســتم اگــزوز خودرویتــان دارای اتصــاالت شــل شــده و یــا دارای
ســوراخ نمیباشــد .سیســتم اگــزوز بایــد بــه طــور منظــم بازدیــد شــود .در صورتــی کــه
بــه سیســتم اگــزوز ضرب ـهای وارد شــده باشــد یــا متوجــه تغییــری در صــدای آن شــدید،
بالفاصلــه سیســتم را بازدیــد کنیــد.
• •خــودرو را در محیطهــای سربســته مثــل گاراژ یــا پارکینــگ روشــن نگــه نداریــد ،مگــر
در زمــان ورود یــا خــروج ،چــرا کــه دود اگــزوز راهــی بــرای خــروج نخواهــد داشــت و باعــث
مســمومیت خواهد شــد.
• •بــه مــدت طوالنــی در داخــل خــودروی بــا موتــور روشــن و پــارک شــده ننشــینید .اگــر
ناگزیــر بــه ایــن کار باشــید ،خــودرو را در یــک محیــط بــاز متوقــف کــرده و بخــاری و یــا
کولــر را روشــن کنیــد و آن را در وضعیــت گــردش هــوای بیــرون قــرار دهیــد.
• •هنــگام رانندگــی درب صنــدوق عقــب بایــد بســته باشــد .در صــورت بــاز مانــدن و یــا
عــدم درزبنــدی مناســب آن ،دود اگــزوز بــه داخــل کابیــن نفــوذ خواهــد کــرد.
• •جهــت کارکــرد مناســب سیســتم تهویــه مطبــوع ،شــبکه ورود هــوای کابیــن واقــع در
جلــوی شیشــه جلــو را از وجــود هــر گونــه مانــع از قبیــل بــرگ و بــرف و  ...تمیــز نگــه داریــد.
• •در صــورت استشــمام دود اگــزوز در داخــل کابیــن ،شیشــهها را فــورا بــاز کنیــد و
بالفاصلــه علــت را پیــدا کــرده و رفــع کنیــد.
بازدید سیستم اگزوز
در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
● ●در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز
● ●در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز
● ●در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات
● ●بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است
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 .4-14رانندگی در جادههای ناهموار
هشدار
جهــت پاییــن آوردن ریســک خطــرات احتمالــی نســبت بــه خودتــان و وســیله نقلیهتــان،
احتیاطهــای زیــر را جــدی بگیریــد:
• •در جادههــای ناهمــوار کامــا بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد و در صــورت خطرنــاک بــودن
محــل ،اصــا رانندگــی نکنیــد.
• •در ایــن گونــه جادههــا ،پرههــای غربیلــک فرمــان را نگیریــد ،عبــور از یــک دس ـتانداز
بــد ،در غربیلــک فرمــان تولیــد ضربــه و عکسالعمــل کــرده و باعــث درد گرفتــن دســت
شــما خواهــد شــد .بــا هــر دو دســت خــود ،دایــره بیرونــی غربیلــک فرمــان را بگیریــد.
• •بالفاصلــه پــس از رانندگــی در جادههــای پوشــیده از ســنگریزه ،گل و الی ،آب کــم
عمــق یــا بــرف ،کارآیــی سیســتم ترمــز را بررســی کنیــد.
• •پــس از رانندگــی در جادههایــی کــه ســطح آنهــا دارای علفهــای بلنــد ،گل و الی،
شــن و ماســه ،ســنگریزه ،آب و  ...میباشــد ،زیــر خــودرو را از وجــود هــر گونــه علــف ،بوتــه،
کاغــذ ،پارچــه کهنــه ،ســنگ و ســنگریزه چســبیده یــا نفــوذ کــرده ،تمیــز کنیــد و گرنــه
احتمــال از کار افتــادن برخــی قســمتها و یــا حتــی آتشســوزی وجــود دارد.
• •تــا زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت ،راننــده و کلیــه سرنشــینان بایــد کمربنــد
ایمنــی خــود را ببندنــد.
• •در زمــان رانندگــی در جادههــای نامناســب و زمینهــای ســخت ،ســرعت بــاال ،پــرش
از روی موانــع و دسـتاندازها ،دور زدن ســریع و  ...ممنــوع اســت .چــرا کــه باعــث از دســت
رفتــن کنتــرل خــودرو و در نتیجــه واژگونــی و چــپ شــدن میشــوند و همچنیــن باعــث
تحمیــل هزینـهی زیــاد تعمیــرات سیســتم تعلیــق و شاســی خــودروی شــما میشــوند.

 .4-15رانندگی در شرایط بارندگی

رانندگی در جادههای لغزنده
در زمـان بارندگـی بـا احتیـاط رانندگـی کنیـد ،زیرا قـدرت دید پاییـن میآید ،شیشـهها دچار
بخارگرفتگـی میشـوند و سـطح جاده لغزنده میشـود.
● ●به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید ،زیرا سطح جاده به طور ویژهای لغزنده میشود.
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● ●از رانندگـی بـا سـرعت بـاال در بزرگراههـا اجتناب کنید .زیـرا الیهای از آب بیـن تایر و جاده
تشـکیل میشـود کـه میتواند باعـث بروز اختلال در کارکرد سیسـتم فرمان و ترمز شـود.
هشدار
• •ترمــز ناگهانــی ،شــتابگیری و پیچیــدن ناگهانــی در جادههــای لغزنــده میتوانــد
باعــث ســر خــوردن تایرهــا و از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه شــود.
• •ایجــاد تغییــر ناگهانــی در دور موتــور ماننــد اســتفاده ناگهانــی از ترمــز موتــوری (دنــده
ســنگین) میتوانــد باعــث لغــزش و انحــراف خــودرو و تصــادف شــود.
• •پــس از رانندگــی در جادههــای گلآلــود ،پــدال ترمــز را بــه آرامــی فشــار دهیــد و از
عملکــرد صحیــح سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید .لنــت ترمزهــای خیــس مانــع عملکــرد
مناســب سیســتم ترمــز میشــوند .اگــر لنــت ترمــز یــک ســمت خیــس شــده باشــد،
سیســتم فرمــان و کنتــرل خــودرو تحتتاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.

رانندگی در آب

عبـور خودرو از میان آبهـای عمیق و آبهای
جمـع شـده پـس از بـاران میتوانـد باعـث بـه
وجـود آمـدن ایـرادات جدی در خودرو شـود.
اگـر مجبـور به رانندگـی در آب و عبور از میان
آب هسـتید ،ابتـدا عمـق آب را تخمین بزنید و
سـپس با احتیـاط و به آرامـی رانندگی کنید.
● ●هنـگام رانندگـی در آب ،مطمئـن شـوید کـه موتـور بـه خوبـی کار میکند و فرمـان و ترمز
نیـز در حالـت طبیعـی خـود هسـتند .در زمـان رانندگـی در آب باید از دنده سـنگین اسـتفاده
کـرده و از شـتاب ناگهانـی و گاز دادن یـک باره پرهیز کنید .ممکن اسـت شـتاب ناگهانی باعث
ورود آب بـه داخل موتور شـود.
● ●فشـار دادن و ثابـت نگـه داشـتن پدال گاز باعث میشـود کـه موتور قدرت مناسـب و باثبات
داشـته باشـد .در رانندگـی در میـان آب ،نبایـد توقـف کـرد ،نباید دنـده عوض کـرد و نباید به
طور ناگهانـی پیچید.
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● ●در صـورت خامـوش شـدن موتـور در آب ،بـرای جلوگیری از وارد آمدن خسـارت بـه موتور،
فـورا اسـتارت نزنیـد .در ایـن شـرایط بایـد خودرو را بکسـل کرده و بـه مکان امـن و یا کمعمق
منتقـل کرده و سـپس دنبال علـت بگردید.
احتیاط
• •در مکانهایــی کــه عمــق آب باالتــر از قســمت پایینــی رینــگ چــرخ باشــد ،رانندگــی
نکنیــد.
• •ورود آب بــه داخــل موتــور ،میتوانــد باعــث قفــل شــدن آن ،خامــوش شــدن و یــا ایــراد
داخلــی آن شــود.
• •آب باعــث شســته شــدن گریــس بلبرینــگ چــرخ شــده و منجــر بــه زنــگ زدن و
ســاییدگی زودرس خواهــد شــد.
• •رانندگــی در آب ممکــن اســت بــه سیســتم انتقــال قــدرت و قطعــات آن آســیب برســاند.
بنابرایــن پــس از رانندگــی در آب مایعــات موتــور (از قبیــل روغــن موتــور ،روغــن گیربکــس
و  )...را از نظــر وجــود نشــتی بازدیــد کنیــد .در صــورت مشــاهده هــر گونــه نشــتی از ادامــه
دادن بــه رانندگــی خــودداری کنیــد تــا از صدمــات پیــش رو ،پیشگیــری شــود.
• •میــزان کشــش خــودرو و کارآیــی ترمــز در زمــان رانندگــی در آب ،کاهــش خواهــد
یافــت .فاصلــه ترمزگیــری نیــز افزایــش خواهــد یافــت .شــن و ماســه و گل و الی چســبیده
بــه اطــراف دیســک ترمــز ممکــن اســت روی بازدهــی ترمــز تاثیرگــذار باشــد و یــا باعــث
خرابــی قطعــات و اجــزا سیســتم ترمــز شــود .پــس از رانندگــی در آب ،پــدال ترمــز را
چندیــن بــار فشــار دهیــد تــا مجموعــه ترمــز خشــک شــود.

 .4-16رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

مایـع خنککننـده موتـور :مطمئـن شـوید کـه مایـع خنککننـده موتـور دارای ضدیـخ
میباشـد .تنهـا از ضدیـخ توصیـه شـده توسـط شـرکت مدیـران خـودرو اسـتفاده کنیـد .برای
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اطلاع از جزییات نوع ضدیخ به قسـمت «سیسـتم خنککننـده موتور» در فصـل  9مراجعه کنید.
احتیاط
فقط از آب به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.
باتـری و کابلهـای باتـری :دمـای هـوای پاییـن باعـث افـت قـدرت باتـری میشـود .برای
اسـتارت موتـور در فصـل زمسـتان بایـد باتـری دارای حداکثـر قدرت باشـد.
روغـن موتـور :از روغـن موتـور نـوع ( SAE 10W-40گریـد  SLیـا باالتـر) اسـتفاده کنید.
بـرای مناطـق بسـیار سردسـیر از نـوع ( SAE 5W-40گریـد  SLیـا باالتر) اسـتفاده کنید .در
فصـل زمسـتان اگـر از روغـن تابسـتانی در داخـل موتـور باقی مانده باشـد ،ممکن اسـت موتور
نتوانـد روشـن شـود .در ایـن صورت بـه یکـی از نمایندگیهـای مجاز مدیـران خـودرو مراجعه
کنیـد تـا نـوع روغن مـورد نیـاز را مشـخص کنند.
قفـل دربهـا :از یـخ بسـتن قفـل دربها جلوگیـری کنیـد .بـرای این کار مـواد ضدیـخ و یا
گلیسـیرین را داخـل قفلهـا اسـپری کنید.
مایـع شیشهشـور :از مایـع شیشهشـوری کـه حـاوی مـواد ضدیـخ میباشـد اسـتفاده کنید.
ایـن نـوع مایـع را میتوانیـد از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خودرو و یـا فروشـگاههای معتبر
لـوازم یدکـی تهیـه کنیـد .میزان اختلاط مایع بـا آب باید بر اسـاس دسـتورالعمل تولیدکننده
مایـع شیشهشـور صـورت پذیرد.
احتیاط
از مایــع خنککننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشهشــور اســتفاده
نکنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد دیــد.
ترمزهـا :در شـرایطی کـه احتمـال یـخ زدن قطعات و اجزا سیسـتم ترمز دسـتی وجـود دارد،
از آن اسـتفاده نکنیـد .در غیـر ایـن صـورت ،ترمـز دسـتی در حالـت درگیـر یخ میزنـد و آزاد
شـدن آن بسـیار سـخت خواهد شـد .هنگام پارک ،دسـته دنده را در موقعیت ( Pدر مدلهای
مجهـز بـه گیربکـس اتوماتیـک) و یـا در دنـده عقب و یـا دنـده ( 1در مدل مجهز بـه گیربکس
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دسـتی) قـرار دهیـد و در جلـو و یـا عقـب چرخهـا موانعـی قـرار دهیـد تـا از حرکـت خـودرو
جلوگیری شـود.
گل پخشکنهـا :از انباشـته شـدن بـرف و یـخ در اطـراف شـلگیرها و گل پخشکنهـای
چرخهـا جلوگیـری کنیـد ،چرا کـه میتوانند باعث دشـوار شـدن چرخش فرمان شـوند .هنگام
رانندگـی در شـرایط آب و هوایـی سـرد ،شـما مجبوریـد بـه دفعـات توقف کرده و جمع شـدن
بـرف و یـخ در اطـراف چرخهـا را بررسـی کنیـد .توصیـه میشـود بسـته بـه مقاصـد رانندگـی
خـود ،برخـی ابـزار و تجهیـزات اضطـراری را همـراه خـود داشـته باشـید .اقالمی ماننـد زنجیر
چـرخ ،بـرفروب شیشـه ،کیسـه شـن و نمـک ،چراغ قـوه ،بیلچـه ،کابل رابـط و ...
رانندگی در جادههای برفی و یخزده

شـتابگیری سـریع روی جادههـای پوشـیده
از بـرف و یـخ ممکن اسـت سـبب سـر خوردن
چرخهـای عقـب بـه چـپ یـا راسـت شـود.
بنابرایـن همـواره در ایـن گونـه جادههـا بـا
سـرعت پاییـن و بـا احتیـاط رانندگـی نمایید.
در ایـن گونـه جادههـا الیـهای از آب بیـن چـرخ و جـاده شـکل میگیـرد و ایـن پدیـده مانـع
عملکـرد نرمـال سیسـتم فرمـان و ترمـز خـودرو میشـود .بـرای کاهش مقـداری از گشـتاور و
جلوگیـری از بکسـوات چرخهـا ،میتوانیـد از دنـده ( 2در مدلهای مجهز به گیربکس دسـتی)
جهـت شـروع حرکـت در جادههـای برفـی و یـخزده اسـتفاده کنیـد .توصیه میشـود در چنین
شـرایطی ESP ،را غیرفعـال کنید.
زنجیر چرخ
زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخهای خودروی شما باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
● ●زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقهای استفاده کنید.
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● ●نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.
● ●زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
هشدار
احتیاطهــای زیــر را جهــت کاســتن ریســک خطــرات رعایــت کنیــد .عــدم رعایــت آنهــا
باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن اســت باعــث تصادفــات منجــر
بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
• •دســتورالعمل اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــر اســاس شــرایط منطقــه و جــاده متفــاوت
اســت .بنابرایــن قبــل از نصــب ،آنهــا را مــد نظــر قــرار دهیــد.
• •در حین استفاده از زنجیر چرخ ،از سرعت مجاز مشخص شده تجاوز نکنید.
• •در جادههای ناهموار و دارای دستانداز رانندگی نکنید.
• •از پیچیــدن و ترمزگیــری ناگهانــی خــودداری کنیــد .زیــرا در صــورت اســتفاده از زنجیــر
چــرخ میتوانــد بــر روی کنتــرل وســیله نقلیــه تاثیــر منفــی بگــذارد.
• •قبــل از رســیدن بــه پیچهــا ،از ســرعت خــودرو بــه مقــدار کافــی بکاهیــد تــا کنتــرل
خــودرو همچنــان حفــظ شــود.

 .4-17چگونگی صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو

صرفهجویـی در مصـرف سـوخت بـه طـور عمـده بـه وضعیـت خـودرو و عادتهـای رانندگـی

بسـتگی دارد .از وسـیله نقلیـه بیـش از حـد اسـتفاده نکنیـد تـا عمـر مفیـد آن کاهـش نیابـد.
در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارایه میشود:
 .1مطمئـن شـوید کـه فشـار بـاد چرخهـا صحیـح اسـت .فشـار بـاد نادرسـت باعـث افزایـش
سـاییدگی السـتیک و افزایـش مصـرف سـوخت میشـود.
 .2بـار بیـش از حـد بـه خودرو وارد نکنیـد .بار زیاد خودرو باعـث افزایش بار موتـور و در نتیجه
افزایش مصرف سـوخت میشـود.
 .3بـرای گـرم کـردن موتـور آن را بـه مدت طوالنـی در حالت درجا قـرار ندهید .بعـد از آن که
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کارکـرد موتـور نـرم و یکنواخـت شـد ،رانندگـی را آغـاز کنیـد .توجه داشـته باشـید که مدت
زمـان گـرم شـدن موتـور ،در فصل سـرما کمـی بیشتر از سـایر فصول میباشـد.
 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،پدال گاز را به آهستگی فشار دهید.
 .5خـودرو را در حالـت دور در جـا بـه مـدت طوالنـی نگه ندارید .اگـر خودرو را پـارک کردهاید
و میخواهیـد منتظـر بمانیـد ،باید خـودرو را خاموش کنید.
 .6بـا دنـده مـرده و یـا بـا دورهـای باالتـر رانندگـی نکنید .همیشـه بر اسـاس شـرایط جادهای
دنـده را تعویـض و انتخـاب کنید.
 .7از شـتاب گرفتـن و کاهـش شـتاب متوالـی اجتنـاب کنیـد .رانندگـی بـه صـورت توقـف-
حرکـت مصـرف سـوخت را افزایـش میدهـد.
 .8از توقـف و ترمزهـای غیرضـروری خودداری کنید و همواره با سـرعت ثابـت رانندگی نمایید.
فاصلـه مناسـب خـود بـا خـودروی جلویـی را رعایـت کنیـد تـا نیـازی بـه ترمزهـای ناگهانـی
نداشـته باشـید تـا علاوه بـر صرفهجویـی در مصـرف سـوخت ،اسـتهالک ترمـز را نیـز کاهش
دهید.
 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید.
 .10پـای خـود را بـه طـور مـداوم روی پـدال کالچ و ترمـز قـرار ندهیـد ،چـرا کـه علاوه بـر
اسـتهالک و گـرم شـدن کالچ و ترمـز ،باعـث افزایـش مصـرف سـوخت نیـز میشـود.
 .11در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید.
 .12زوایـای چرخهـای جلـوی خـودرو را همیشـه در حالـت تنظیـم نگـه داریـد .از برخـورد
چرخهـای خـودرو بـا موانع و ناهمواریهـای جاده جلوگیـری کنید .در جادههای دسـتاندازدار
و ناهمـوار بـا سـرعت پاییـن رانندگـی کنیـد .تنظیـم نبـودن زوایـای چرخهـای جلو علاوه بر
سـاییدگی زودهنـگام السـتیکها ،باعـث افزایـش مصـرف سـوخت نیز میشـود.
 .13از چسـبیدن گل و الی بـه شاسـی خـودرو جلوگیـری کنید تا عالوه بـر کاهش وزن خودرو
از ایجـاد خوردگـی در بدنـه خودرو نیز پیشگیری شـود.
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 .14موتور باید همیشـه تنظیم باشـد و در بهترین شـرایط کاری قرار داشـته باشـد .کثیف بودن
فیلتـر هـوا ،تنظیـم نبـودن سـوپاپها ،کثیف بودن شـمعها ،کثیف بـودن روغن موتـور ،تنظیم
نبـودن ترمزهـا و  ...باعـث اتلاف سـوخت میشـوند .اگـر میخواهیـد عمـر مفیـد خودرویتـان
افزایـش یافتـه و هزینههـای نگـهداری کاهـش یابـد ،سـرویسهای دورهای را بـه طـور منظـم
انجـام دهیـد .اگـر اکثرا خودرو را در شـرایط سـخت مورد اسـتفاده قـرار میدهیـد ،باید فواصل
بیـن سـرویسهای دورهای را کمتـر کنید.
احتیاط
بــه هیــچ عنــوان در ســرازیریها خــودرو را خامــوش نکنیــد ،زیــرا در ایــن حالــت سیســتم
فرمــان هیدرولیــک و بوســتر ترمــز از کار میافتنــد.
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 .5-1سیستم صوتی (بدون مانیتور)
پنل کنترل سیستم صوتی

1
2
3
4

دکمه  POWERو تنظیم صدا
دکمه >
دکمه MODE
دکمه SET

 5دکمه <
 6صفحه LCD
 .7پورت USB

عملکردهای اصلی
در ایـن بخـش برخـی از عملکردهـای اصلـی سیسـتم صوتـی تشـریح خواهـد شـد .بعضـی از
عملکردها ممکن اسـت در سیسـتم صوتی خودروی شـما وجود نداشـته باشـد که بسـتگی به
تیپ خـودرو دارد.
احتیاط
• •ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد سیستم صوتی  12ولت میباشد.
• •عدم نصب صحیح سیستم صوتی باعث عملکرد نامطلوب آن خواهد شد.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

5-167

MVM 315+ User Manual
فصل  :5امکانات خودرو
■ ■روشن خاموش کردن سیستم صوتی
زمانـی کـه سـوئیچ بـاز و یـا در موقعیـت  ACCباشـد ،دکمـه  POWERرا یـک مرتبه فشـار
دهیـد تـا سیسـتم روشـن شـود .بـا فشـردن مجدد دکمـه ،سیسـتم صوتـی خاموش میشـود.
نحوه استفاده
■ ■انتخاب حالت سیستم
در حالت  USBاگر دکمه  MODEرا فشار دهید ،سیستم به حالت  RADIOتغییر مییابد.
بـا فشـار دادن دکمـه  MODEدر حالـت رادیو ،باندهـای  AMو  FMتعویض شـده و یا حالت
 USBانتخاب خواهد شـد.
■ ■تنظیم صدا
بـرای افزایـش میزان صـدا ،دکمـه  POWER/VOLرا در جهت عقربههای سـاعت و برای کم
کـردن صـدا ،دکمه را در خالف جهـت عقربههای سـاعت بچرخانید.
میزان صدا بین صفر (حداقل) و ( 31حداکثر) قابل تنظیم است.
در حالـت  USBاگـر میـزان صـدا بـر روی صفـر تنظیـم شـود ،پخـش آهنـگ به طـور موقتی
متوقـف میشـود و عالمـت قطـع صـدا نیـز در صفحـه  LCDنمایـش داده میشـود.
احتیاط
صدا را در حد مناسبی تنظیم کنید ،به طوری که بتوانید برخی عالیم و اخطارها از قبیل
بوق خودروها ،سوت پلیس ،آژیرها و  ...را بشنوید.
■ ■انتخاب شیوه پخش صدا
دکمـه  SETرا بـه طـور لحظـهای فشـار داده و گزینـه  EQ VOCALرا انتخاب کنید .سـپس
بـا فشـار دادن دکمههـای < یـا > شـیوه دلخـواه برای پخش صـدا را انتخـاب کنید.
گزینههای قابل انتخاب برای شیوه پخش صدا:

EQ VOCAL, POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC

■ ■انتخاب حالت صدا
بـا فشـار دادن لحظهای و پشـت سـر هم دکمـه  ،SETحالت پخـش صدای مـورد دلخواه خود
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را انتخـاب کنیـد .حالتهـای پخش صـدا به ترتیـب زیر تغییـر مییابند:
EQ→ BAS→ TRE→ BAL→ FAD→ LOU→ TUNER REGION→ LOG→ S VOL

● ●BAS
محدوده تنظیمات 7- :تا 7+

برای کاهش یا افزایش بمی صدا ،دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●TRE
محدوده تنظیمات 7- :تا 7+

برای کاهش یا افزایش زیری صدا ،دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●BAL
محدوده تنظیمات L7 :تا R7

بـرای توزیـع صـدا بین بلندگوهای چپ و راسـت و یا پخـش یکنواخت صدا از همـه بلندگوها،
دکمههـای < یا > را فشـار دهید.
● ●FAD
محدوده تنظیمات R7 :تا F7

بـرای توزیـع صـدا بیـن بلندگوهـای جلـو و عقـب و یـا باالنـس کـردن پخـش صـدا از همـه
بلندگوهـا ،دکمههـای < یـا > را فشـار دهیـد.
● ●LOU

محدوده تنظیمات :خاموش ( ،)OFFروشن ()ON
برای تنظیم بلندی صدا ،دکمههای > یا < را فشار دهید.
● ●TUNER REGION
مناطق رادیویی قابل انتخاب عبارتاند ازCHINA, EUROPE, USA, LATAM, ASIA :

● ●LOG

محدوده تنظیمات :خاموش ( ،)OFFروشن ()ON
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با فعال کردن این قابلیت ،تا نیم ساعت پس از بستن سوئیچ ،میتوان از رادیو استفاده نمود.
● ●صدای پیشفرض ()S VOL MIN/S VOL MAX

محدوده تنظیمات 5 :تا 25
اگـر در لحظـه خامـوش شـدن رادیـو ،صـدای سیسـتم باالتـر از سـطح مرجـع
( )S VOL MAXباشـد ،در زمـان روشـن شـدن مجـدد سیسـتم ،صـدای رادیو برابر با سـطح
مرجـع( )S VOL MAXخواهـد بـود.
اگـر در لحظـه خامـوش شـدن رادیـو ،صـدای سیسـتم کمتـر از سـطح مرجـع (S VOL

 )MINباشـد ،در زمـان روشـن شـدن مجـدد سیسـتم ،صـدای رادیـو برابـر بـا سـطح مرجـع
( )S VOL MINخواهـد بـود.
اگـر در لحظـه خاموش شـدن رادیو ،صدای سیسـتم مابیـن  S VOL MINو S VOL MAX

باشـد ،در زمـان روشـن شـدن مجـدد سیسـتم ،صـدای رادیـو برابـر با صـدای لحظـه خاموش
شـدن خواهـد بود.
اگـر پـس از فشـار دادن دکمـه  SETبـه مـدت  10ثانیـه هیـچ اقدامـی انجـام ندهیـد ،صفحه
نمایشـگر سیسـتم بـه طـور خـودکار بـه وضعیـت قبلـی خود بـاز خواهد گشـت.
نحوه استفاده از رادیو
■ ■گوش دادن به رادیو
• •در حالـت  USBدکمـه  MODEرا فشـار دهید تا سیسـتم صوتـی از وضعیت پخش آهنگ
بـه رادیو تغییـر حالت دهد.
• •در حالـت رادیـو ،بـا هـر مرتبـه فشـردن دکمـه  ،MODEباندهـای رادیویی به ایـن ترتیب
تغییـر خواهنـد کرد:
FM→ AM→ FM/USB

■ ■جستوجوی ایستگاههای رادیویی
با فشار دادن طوالنی دکمه  ،SETجستوجوی فرکانسهای رادیویی فعال میشود.
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در حالـت رادیـو ،بـا فشـار دادن و نگه داشـتن دکمـه  ،SETایسـتگاههای رادیویی یافت شـده
بـه مـدت  10ثانیـه اجـرا میشـوند ،سـپس سیسـتم شـروع بـه جسـتوجوی ایسـتگاه بعـدی
خواهـد کـرد و صفحـه  LCDهم عبارت “ ”SCANرا در زمان جسـتوجو نمایـش خواهد داد.
در حالت  ،USBبا فشـار دادن و نگه داشـتن دکمه  ،SETاسـکن آهنگهای موجود در USB

اجـرا خواهـد شـد .در ایـن حالت آهنگهـا به ترتیب بـه مـدت  10ثانیه پخش میشـوند ،پس
از اجـرای یـک آهنـگ ،پخـش آهنـگ بعـدی شـروع میشـود و صفحـه  LCDهـم عبـارت
“ ”SCANرا در زمـان اسـکن نمایـش خواهد داد.
■ ■جستوجوی دستی ایستگاههای رادیویی
• •دکمههـای > یـا < را فشـار داده و بـه مدت  2ثانیه نگه دارید تا سیسـتم وارد جسـتوجوی
دسـتی فرکانسهـای رادیویـی شـود .سـپس بـا فشـار لحظـهای دکمههـای > یـا < میتوانیـد
فرکانسهـای رادیویـی را کاهـش /افزایش دهید.
• •اگـر در طـول جسـتوجوی دسـتی فرکانسهـای رادیویـی بـه مـدت  2ثانیـه هیـچ
جسـتوجویی انجـام ندهیـد ،سیسـتم به طور خـودکار از حالت جسـتوجو خارج خواهد شـد.
■ ■جستوجوی خودکار ایستگاههای رادیویی
• •دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایینتر انتخاب شود.
• •دکمه > را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.
• •برای جستوجوی ایستگاه دیگر ،دکمه > یا < را مجدد فشار دهید.
نحوه استفاده از USB
■ ■پورت USB

پـس از اتصـال فلـش بـه پـورت  ،USBسیسـتم
صوتـی مسـتقیما بـه حالـت پخـش  USBوارد
میشـود.
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عالیم نمایش داده شده در نمایشگر سیستم صوتی هنگام اجرای :USB
• •شماره آهنگ ()TRACK
• •زمان سپری شده از اجرای آهنگ
بـرای خـروج از اجـرای  ،USBفلـش را از پـورت مربوطـه جـدا کنیـد و یـا دکمـه  MODEرا
فشـار دهید.
احتیاط
• •اگر فایلهای زیادی داخل فلش باشد ،ممکن است سیستم زمانی بیشتر از  10ثانیه
برای اسکن فایلها نیاز داشته باشد.
• •زمانی که فلش در حال اجرا میباشد ،آن را از پورت  USBخارج نکنید ،ممکن است به
آهنگهای موجود در فلش آسیب وارد شود .فلش را در زمان خاموش بودن سیستم وصل یا
خارج کنید.
• •از پورت  USBمیتوان برای شارژ گوشیهای با سیستم عامل  IOSو اندروید استفاده کرد.
■ ■انتخاب آهنگ
با فشردن لحظهای دکمههای > یا < میتوانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب کنید.
■ ■جلو /عقب کشیدن سریع آهنگ
بـا فشـردن و نگـه داشـتن دکمههـای > یـا < ،آهنـگ در حـال پخش بـا سـرعت بیشتری به
جلـو یا عقب کشـیده میشـود.
■ ■پخش تصادفی آهنگ
ایـن قابلیـت موجـب میشـود تا سیسـتم صوتـی آهنگهای پوشـه انتخاب شـده را بـه صورت
رندوم اجـرا کند.
زمانـی کـه  USBدر حـال اجـرا اسـت ،دکمـه  MODEرا فشـار داده و نگـه داریـد تـا قابلیت
پخـش تصادفـی آهنـگ فعـال یـا غیرفعـال شـود .در عـرض  3ثانیه پـس از رها کـردن دکمه،
مجـددا آن را بـه طـور لحظـهای فشـار دهید تا عبـارت  RPT/RDMدر نمایشـگر ظاهر شـود.
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سیسـتم بـه طـور پیشفـرض بـر روی حالـت عـدم تکـرار پخـش آهنگها تنظیم شـده اسـت.
■ ■تکرار پخش آهنگ
این عملکرد باعث می شود که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجددا پخش کند.
زمانـی کـه  USBدر حـال اجراسـت  ،دکمـه  MODEرا فشـار داده و نگـه داریـد تـا قابلیـت
پخـش تصادفـی آهنـگ فعـال یـا غیرفعال شـود .در عرض  3پـس از رها کردن دکمـه  ،مجددا
آن را بـه طـور لحظه ای فشـار دهید تا عبارت  RPT/RDMدر نمایشـگر ظاهر شـود .سیسـتم
بـه طـور پیـش فـرض بـر روی حالت عـدم تکرار پخـش آهنگ ها تنظیم شـده اسـت.
■ ■اسکن آهنگها
ایـن قابلیـت بـه شـما این امـکان را میدهد تـا  10ثانیـه ابتدایی کلیـه آهنگ را گـوش داده و
مـرور کنید.
زمانـی کـه  USBدر حـال اجـرا اسـت ،بـا فشـار دادن و نگـه داشـتن دکمـه  ،SETاسـکن
آهنگهـا شـروع شـده و بـا فشـار لحظـهای همـان دکمـه ،اسـکن آهنگهـا متوقـف میشـود.
احتیاط
• •فرمتهای قابل پشتیبانی توسط سیستم عبارتاند از :فایلهای با پسوند  mp3و .wma
• •سیستم از فلشهای با ظرفیت  32مگابایت تا  32گیگابایت پشتیبانی میکند.
• •سیستم از فایلهای  2.5و  MPEG Audio 1.2پشتیبانی میکند.
• •از فایلهای  Layer 3پشتیبانی میشود.
• •فرمتهای ذخیرهسازیFAT32 , FAT16 :
• •محدوده فرکانسهای قابل پشتیبانیk, 16 k, 32 k, 11.025 k, 22.05 k, 44.1 k, 8 :
 12 kو .kHz 48
• •سرعت دیتا ( )bit rateهای قابل پشتیبانیVBR (MP3 PRO) , 8 k-320kbps :
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 .5-2سیستم صوتی و تصویری (با مانیتور)

 1دکمه SET

2
3
4
5

لینک شرکت چری
دکمه USB
دکمه پخش موسیقی از طریق بلوتوث
دکمه تلفن

 6دکمه خاموش /روشن
 .7دکمه افزایش صدا ()VOL+
 .8دکمه کاهش صدا ()VOL -
 9دکمه انتخاب باند ()BAND
 10دکمه قطع صدا ()MUTE

■ ■صفحه منوی اصلی
نحوه ورود به صفحه منوی اصلی:
• •در صـورت مخفـی بـودن صفحـه منـوی
اصلـی ،عالمـت

واقـع در سـمت چـپ

مانیتـور را لمـس کنیـد تا صفحه منـوی اصلی
نمایـش داده شـود.
زیـر -منوهـای موجـود در صفحـه منـوی اصلـی عبارتانـد از :لینـک شـرکت چـری ،تلفـن
(از طریـق بلوتـوث) ،رادیـو ،پخـش چنـد رسـانهای و تنظیمـات سیسـتم.
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رادیو
نحوه ورود به صفحه رادیو:
● ●در صفحـه منـوی اصلـی ،گزینـه “”Radio
را لمـس کنید.
● ●اگـر سیسـتم صوتـی بـر روی حالتهـای
دیگـر باشـد ،بـا فشـردن دکمـه  BANDوارد
صفحـه رادیـو خواهیـد شـد.
وقتی که سیسـتم در حالت رادیو قرار دارد ،لمس
کـردن آیکـون “ ”FM/AMدر نمایشـگر موجب
تغییـر بانـد رادیو بین  FMو  AMمیشـود.
■ ■جستوجوی امواج رادیویی به صورت دستی
● ●عالمـت
در صفحـه مانیتـور را لمـس کنیـد تـا امـواج رادیویـی بـا فرکانسهـای باالتر
جسـتوجو شـود.
در صفحـه مانیتـور را لمـس کنیـد تا امـواج رادیویی بـا فرکانسهـای پایینتر
● ●عالمـت
جسـتوجو شود.
■ ■جستوجوی امواج رادیویی به طور خودکار
در صفحـه مانیتـور را لمـس کنیـد تـا جسـتوجوی امـواج رادیویـی بـا
● ●عالمـت
فرکانسهـای باالتـر بـه طـور خـودکار صـورت گیـرد.
در صفحـه مانیتـور را لمـس کنیـد تـا جسـتوجوی امـواج رادیویـی بـا
● ●عالمـت
فرکانسهـای پایینتـر بـه طـور خـودکار انجـام گیـرد.
■ ■ذخیرهسازی ایستگاههای رادیویی
● ●در صفحـه اصلـی رادیـو با لمس کـردن و نگه داشـتن گزینه “ ،”Hold to saveایسـتگاهی
کـه رادیـو در حال پخش آن اسـت ،ذخیره میشـود.
● ●حداکثر تا  8ایستگاه در موجهای  FMو  AMبه طور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند.
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■ ■فهرست ایستگاههای رادیویی
● ●وقتـی کـه صفحـه رادیـو در مانیتـور فعـال
باشـد ،بـا لمـس کـردن “”FM Station

یـا “ ”AM Stationفهرسـت ایسـتگاههای
رادیویـی نمایـان میشـود.
● ●بـا لمـس کـردن آیکـون
ایسـتگاههای فعـال بـه طـور اتوماتیـک
جسـتوجو میشـوند و در فهرسـت ایستگاهها
ذخیـره میشـوند.
پخش چند رسانهای
■ ■حالت USB

از دو روش میتوانیـد حالـت اجـرای فایلها از
 USBرا فعـال کنید:
● ●وقتـی کـه فلـش یـا تجهیـزات جانبـی
مشـابه ،بـه پـورت  USBمتصل شـوند ،عبارت
“ ”Readingدر مانیتور نمایش داده میشـود.
پـس از شناسـایی فایلهـای موجـود در فلش،
سیسـتم وارد حالـت  USBخواهد شـد.
● ●اگـر فلـش به پورت  USBوصل شـده باشـد ،با لمس آیکـون “ ”Mediaدر صفحه منوی اصلی
و سـپس لمس آیکون “ ،”USBصفحه مربوط به اجرای  USBنمایش داده میشـود.
در حالت اجرای  USBفایلهای صوتی ،تصویری ،ویدیویی و متنی قابل نمایش و اجرا هستند.
توجـه :اطالعـات مربـوط بـه آهنـگ در حـال اجـرا در نـوار اطالعـات بـر بـاالی لیسـت فایلهـا
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نمایـش داده میشـود .اگـر به مـدت  10ثانیه بر روی لیسـت فایلهـا هیچ اقدامی انجـام ندهید،
سیسـتم بـه طـور خـودکار به صفحه اصلـی اجرای آهنـگ باز خواهد گشـت .با لمس کـردن نوار
اطالعـات آهنـگ نیـز میتوانیـد به طـور مسـتقیم وارد صفحه اصلـی اجرای آهنگ شـوید.
احتیاط
• •هنــگام اســتارت زدن یــا خامــوش کــردن موتــور (بــاز کــردن و یــا بســتن ســوئیچ موتــور)
اگــر فلــش بــه پــورت  USBوصــل باشــد ،ممکــن اســت بــه طــور خــودکار اجــرا نشــود.
• •اگــر فرمــت فایلهــا اســتاندارد نباشــد ،سیســتم صوتــی آنهــا را شناســایی و اجــرا
نمیکنــد.
• •فقــط تجهیــزات  USBکــه حــاوی فایلهــای بــا فرمــت  FAT 16/32باشــند ،اجــرا
خواهنــد شــد.
• •تجهیــزات جانبــی بــا پــورت  USBچنانچــه بــا سیســتم صوتــی و تصویــری مطابقــت
نداشــته باشــند ،قابــل شناســایی و اجــرا نخواهنــد بــود.
• •اجازه ندهید بدنتان یا سایر اشیا با  USBیا اتصاالت آن تماس پیدا کند.
• •اگــر تجهیــزات متصــل بــه پــورت  USBدر مــدت زمــان کوتــاه بــه طــور متوالــی وصــل
شــده و خــارج شــوند ،ممکــن اســت خــراب شــوند.
• •بیــرون کشــیدن ناگهانــی فلــش یــا تجهیــزات مشــابه از پــورت  USBهنــگام اســتفاده از
آنهــا باعــث آســیب دیــددن هــم سیســتم صوتــی و هــم تجهیــزات جانبــی خواهــد شــد.
• •گاهــی اوقــات ممکــن اســت تجهیــزات متصــل بــه پــورت  USBبســته بــه نــوع تجهیــزات
یــا حافظــه داخلــی یــا فایلهــای ذخیــره شــده در آنهــا دچــار اختــال شــوند.
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■ ■نحوه استفاده از فایلهای صوتی
● ●بـا لمس کـردن

آهنـگ قبلی

یا

یـا بعـدی انتخاب و پخش میشـود.
● ●بـا لمـس کـردن

فایـل صوتـی پخش

میشـود.
● ●بـا لمـس کـردن

اجـرای فایـل صوتی

بـه طـور موقتـی متوقف میشـود.
● ●بـا لمـس کـردن

سیسـتم صوتـی

آهنگهـای در حـال اجـرا را مجـددا تکـرار
میکنـد .
● ●با لمس کردن

وارد صفحه تنظیمات صدا میشوید.

● ●با لمس کردن

به صفحه قبلی بر میگردید.

● ●با لمس کردن

فایلهای صوتی به صورت رندوم و تصادفی اجرا میشوند.

● ●با کشیدن نوار پیمایش با انگشت ،آهنگ را به دلخواه میتوانید جلو و عقب بکشید.
■ ■نحوه استفاده از فایلهای ویدیویی
● ●پـس از انتخـاب یـک ویدیـو از فهرسـت
فایلهـای ویدیویـی ،بـا لمـس کـردن
آیکونهـای مختلـف ،عملکردهـای مـورد نظـر
خـود را اجـرا کنیـد.
● ●بـا لمـس کـردن

یـا

ویدیـوی

قبلـی یـا بعـدی انتخـاب و پخـش میشـود.
فایل ویدیویی پخش میشود.
● ●با لمس کردن
● ●با لمس کردن

پخش فایل ویدیویی به طور موقتی متوقف میشود.

● ●با کشیدن نوار پیمایش با انگشت ،ویدیو را به دلخواه میتوانید جلو و عقب بکشید.
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■ ■نحوه نمایش تصاویر
● ●نـام تصویـر مـورد نظـر را لمس کنیـد تا باز
شود.
● ●نحوه اجرا:
● ●آیکونهـای

یـا

را لمـس کنیـد

تـا تصویـر قبلـی یـا بعـدی انتخـاب و نمایـش
داده شـود.
● ●با لمس تصویر در صفحه نمایش نیز میتوانید تصاویر را انتخاب کنید و تعویض کنید.
● ●با لمس کردن

تصاویر نمایش داده میشوند.

● ●با لمس کردن

نمایش تصاویر به طور موقتی متوقف میشود.

● ●برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی تصاویر ،آیکونهای
● ●با لمس کردن

یا

را لمس کنید.

تصاویر را میتوانید به اندازه  90درجه بچرخانید.

● ●بـا لمـس کـردن

چنـد تصویـر بـه طـور همزمـان بـا مقیـاس کوچـک نمایـش داده

میشـود .بـرای برگشـت بـه حالـت نمایش تمـام صفحـه یک عکـس ،آیکون

در گوشـه

سـمت راسـت و بـاالی صفحـه نمایـش را لمـس کنیـد.
● ●برای نمایش فایلهای تصویری به صورت لیست ،بر روی

■ ■نحوه استفاده از فایلهای متنی
● ●فایـل متنـی مـورد نظـر را انتخـاب کنید تا
بـاز شـود .بـا لمـس کـردن
به فهرسـت
فایلهـای ذخیره شـده در فلش بـر میگردید.
● ●صفحـه را لمـس کنید تا نوار منـو در پایین
صفحـه و نـوار اطالعات در بـاالی صفحه ظاهر
شـوند .بـرای برگشـت بـه صفحـه فهرسـت
فایلهـای متنـی ،بـر روی

کلیک کنید.

کلیـک کنید.
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● ●بـرای رفتـن بـه صفحـات قبلـی یـا بعـدی،

را لمـس کنید تـا صفحـه مورد

یـا

نظرتـان بـه طـور خـودکار نمایـش داده شـود .بـرای مالحظـه صفحات با سـرعت بیشتـر ،نوار
پیمایـش راسـت صفحـه نمایـش را بـا انگشـت به سـمت باال یـا پایین بکشـید.
● ●هنـگام اجـرای فایلهـای متنـی ،لمس کـردن آیکـون
لمـس کـردن آیکون

نمایـش را متوقف میکنـد و با

نمایـش صفحات مجددا شـروع میشـود.

● ●برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی متن ،آیکونهای

یا

را لمس کنید.

■ ■حالت iPod

● ●سیسـتم صوتـی خـودرو قابلیـت پشـتیبانی از اسـتاندارد  Apple iPodرا دارد و میتوانـد
فایلهـای صوتـی را از طریـق تجهیـزات  iPodو  iPhoneپخـش نمایـد .تجهیـزات  iPodو
 iPhoneاز طریـق کابـل  USBبـه سیسـتم صوتـی متصـل میشـوند و بـا انتخـاب آیکـون
 iPodدر صفحـه منـوی اصلـی ،فایـل مـورد نظرتـان قابلیت اجرا خواهد داشـت .اگـر هیچگونه
تجهیـزات  iPodو  iPhoneبـه سیسـتم صوتـی وصـل نباشـند ،آیکـون  iPodدر صفحه اصلی
منـو بـه رنـگ خاکسـتری بـوده و قابل انتخـاب نخواهـد بود.
● ●از دو روش زیر میتوان به صفحه حالت  iPodوارد شد:
● ●پـس از وصـل شـدن تجهیـزات  iPodو  iPhoneبـه پـورت  ،USBعبـارت “ ”Readingدر
صفحـه نمایش ظاهر شـده و پس از شناسـایی شـدن آن توسـط سیسـتم ،صفحـه حالت iPod

باز خواهد شـد.
● ●اگر دسـتگاههای  iPodبه سیسـتم وصل شـده باشـند ،با لمس کردن “ ”Mediaدر صفحه
منـوی اصلـی و سـپس لمس کـردن “ ”iPodمیتوانید وارد صفحه حالت  iPodشـوید.
● ●سـایر روشهای اسـتفاده از دسـتگاههای  iPodمانند اسـتفاده از فایلهای صوتی در حالت
 USBمیباشـد .بـرای اطلاع از جزییـات بـه بخـش «حالـت  »USBدر همیـن فصـل مراجعه
کنید .
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■ ■حالت بلوتوث ()BT
● ●وقتـی کـه موبایـل دارای بلوتـوث توسـط
سیسـتم صوتـی شناسـایی شـد ،آیکـون
 Mediaدر صفحـه منـوی اصلی را لمس کنید
تـا صفحـه مربـوط بـه بلوتـوث بـرای اجـرای
موسـیقی از طریـق بلوتوث نمایش داده شـود.
● ●برای انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی
● ●برای پخش شدن آهنگ

یا

را لمس کنید.

را لمس کنید.

● ●برای متوقف کردن پخش آهنگ

را لمس کنید.

بـرای آشـنایی بـا نحـوه اتصـال موبایـل از طریق بلوتـوث به سیسـتم صوتی ،به بخـش «تلفن»
در ادامـه همیـن فصل رجـوع کنید.
تلفن
بـرای اسـتفاده از حالـت تلفن سیسـتم صوتی ،باید موبایـل خود را از طریق بلوتوث به سیسـتم
صوتـی متصـل نماییـد .بلوتـوث تکنولوژی ارتباط بیسـیم با برد کوتاه اسـت که به واسـطه آن
سیسـتم صوتـی بـدون اتصـال فیزیکی ،در یک محـدوده حـدودا  5متری میتواند بـا تجهیزات
اطـراف ارتبـاط برقـرار کنـد و ایـن امکان را به شـما میدهد تـا از طریق ارتباط بلوتـوث موبایل
بـا سیسـتم صوتی ،تمـاس تلفنی را بدون دخالت دسـت برقـرار کنید.
از سه روش زیر میتوان به صفحه تنظیمات بلوتوث دسترسی پیدا کرد:
● ●لمس کردن آیکون “ ”Phoneدر صفحه منوی اصلی.
● ●لمس کردن آیکون “ ”Mediaدر صفحه منوی اصلی و سپس لمس کردن آیکون “.”BT
● ●لمـس کـردن آیکـون “ ”Setupدر صفحـه منـوی اصلـی ،سـپس لمـس کـردن آیکـون
“ ”Commonو در نهایـت لمـس کـردن آیکـون “.”BT Setting
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■ ■تنظیمات بلوتوث ()BT
وقتـی کـه تجهیـزات جانبـی دارای بلوتـوث
از قبیـل موبایـل بـرای اولیـن بـار از طریـق
بلوتـوث بـا سیسـتم صوتـی ارتبـاط برقـرار
کنـد ،آیکـون “ ”Phoneدر صفحـه منـوی
اصلـی را لمـس کنیـد تـا تصویـر شـکل مقابل
در صفحـه نمایـش ظاهـر شـود ،سـپس
گزینـه “ ”Yesرا لمـس کنیـد تـا صفحـه تنظیمـات بلوتـوث ظاهـر شـود .اگـر تیـک عبـارت
“ ”Always no promptدر پاییـن صفحـه زده شـود ،در دفعـات بعـدی بـه طـور مسـتقیم
صفحـه تنظیمـات بلوتـوث ظاهر میشـود .اگر  NOرا انتخـاب کنید ،ورود بـه صفحه تنظیمات
بلوتـوث لغـو میشـود.
● ●بـا لمـس کـردن آیکـون

پنجـره پیغـام ارتبـاط بلوتـوث ظاهـر میشـود کـه

شـامل اسـم دسـتگاه ،پسـورد و زمـان باقیمانـده جهت برقـراری اتصـال بلوتوث میباشـد .اگر
در مـدت  180ثانیـه دسـتگاه بـه سیسـتم صوتی وصل نشـود ،صفحـه تنظیمات بلوتوث بسـته
میشـود.
● ●وقتـی کـه دسـتگاه به طـور موفقیتآمیز از طریق بلوتوث به سیسـتم صوتی وصل میشـود،
آیکـون بلوتـوث در سـمت چـپ و بـاالی صفحـه نمایـش ظاهـر میشـود .بـا انتخـاب دسـتگاه
مـورد نظـر و لمـس کـردن

یـا

در پاییـن صفحـه نمایـش میتوانیـد

دسـتگاه مـورد نظـر را حـذف یـا ارتبـاط بلوتوثـی آن را قطـع کنیـد .بـا لمـس کـردن آیکـون
تـا  5دسـتگاه را از طریـق بلوتـوث به سیسـتم صوتی خودرو میتـوان وصل نمود.
● ●بـا لمـس کـردن آیکـون

دسـتگاه دارای بلوتـوث مجـددا بـه سیسـتم صوتی

وصـل میشـود.
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■ ■شمارهگیری
● ●پـس از وصـل شـدن موبایـل بـه سیسـتم
صوتـی ،بـا لمـس کـردن آیکـون

در

صفحـه اصلی بلوتـوث ،به صفحـه عملکردهای
تلفـن وارد خواهیـد شـد.
● ●بـا لمـس کـردن

شـمارههای وارد

شـده یـک بـه یـک حـذف میشـوند.
● ●بعد از وارد کردن شماره مورد نظرتان ،آیکون
● ●با لمس کردن آیکون

را لمس کنید تا تماس برقرار شود.

تماس تلفنی قطع میشود.

● ●بـا لمـس کـردن آیکـون “ ”Phoneتماس تلفنـی از طریق گوشـی موبایل قرار میشـود و با
لمـس کـردن آیکـون “ ”Speakerصدای تماس تلفنـی از بلندگوها پخش میشـود.
● ●اگـر آیکـون

لمـس شـود ،میکروفـن قطـع میشـود و صـدای شـما توسـط مخاطـب

تمـاس تلفنـی شـنیده نمیشـود .با لمس مجـدد این آیکـون ،میکروفـن دوباره وصل میشـود.
■ ■لیست مخاطبین
لیسـت مخاطبیـن در صورتـی قابـل مشـاهده
خواهـد بـود کـه گوشـی شـما بارگـذاری دفتر
تلفـن را پشـتیبانی کنـد .بـا لمـس کـردن
در صفحـه اصلـی بلوتـوث ،وارد صفحـه
بارگـذاری دفتـر تلفـن شـوید.
آیکـون

در صفحـه اصلـی بلوتـوث را لمس کنید تـا پیغام مربوط بـه بارگذاری

دفتـر تلفـن نمایـش داده شـود .در ایـن پیغـام اگـر گزینـه “ ”Yesرا انتخـاب کنیـد ،بارگذاری
دفتـر تلفـن شـروع میشـود و نـوار پرشـوندهای کـه رونـد انتقـال اطالعـات را نشـان میدهد،
ظاهـر خواهـد شـد .اگـر گزینـه “ ”Noرا انتخـاب کنیـد ،بارگذاری دفتـر تلفن لغو خواهد شـد.
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دقـت :قبـل از بارگـذاری دفتـر تلفـن ،یک پیغام مبنـی بر این که آیـا انتقـال مخاطبین صورت
پذیـرد؟ در موبایـل شـما نمایـش داده خواهـد شـد .بارگـذاری دفتـر تلفـن تنها زمانـی صورت
خواهـد گرفـت کـه شـما ایـن پیغام را تاییـد کنیـد ،در غیر این صـورت دفتر تلفن در سیسـتم
صوتـی خـودرو بارگذاری نخواهد شـد.
■ ■تاریخچه تماسهای تلفنی
لیسـت کلیـه تماسهـای برقـرار شـده از زمانـی کـه اتصـال بلوتوثی موبایـل با سیسـتم صوتی
برقـرار شـده اسـت در “ ”call logسیسـتم ذخیـره میشـود .بـا انتخـاب کـردن هـر یـک از
تماسهـای ثبـت شـده و سـپس لمـس کـردن آیکـون
تمـاس تلفنـی برقـرار کنید.
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احتیاط
• •اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فاصلــه بیــن دســتگاه تلفــن همــراه و سیســتم صوتــی خودرو
حداکثــر در حــدود  5متــر میباشــد.
• •عملکــرد بلوتــوث سیســتم صوتــی خــودرو مطابــق بــا اســتانداردهای تاییــد شــده میباشــد.
اگــر موبایــل شــما از طریــق بلوتــوث نتوانســت بــا سیســتم صوتــی ارتبــاط برقــرار کنــد و یــا
کیفیــت برقــراری ارتبــاط پــس از وصــل شــدن بلوتــوث نامناســب میباشــد ،دســتگاه موبایــل
مربوطــه را از لحــاظ دارا بــودن اســتانداردهای بینالمللــی ارتبــاط از طریــق بلوتوث بررســی کنید.
• •سیســتم بلوتــوث طراحــی شــده بــرای سیســتم صوتــی ایــن خــودرو ،فقــط میتوانــد بــا
یــک دســتگاه بــه طــور همزمــان در ارتبــاط باشــد و از طــرف دیگــر موبایــل شــما نیــز اصــوال
بــا یــک دســتگاه میتوانــد از طریــق بلوتــوث ارتبــاط برقــرار کنــد .بنابرایــن اگــر موبایــل شــما
از طریــق بلوتــوث نتوانســت بــا سیســتم صوتــی خــودرو ارتبــاط برقــرار کنــد ،بررســی کنیــد
کــه موبایــل شــما بــا دســتگاه دیگــری کــه احتمــاال در مجــاورت شماســت ،ارتبــاط برقــرار
نکــرده باشــد.
• •تمــاس تلفنــی طوالنیمــدت از سیســتم صوتــی خــودرو کــه از طریــق بلوتــوث بــا موبایــل
شــما در اتصــال اســت ،بــه دلیــل انتشــار امــواج الکترومغناطیســی بــرای ســامتی مضــر
میباشــد ،کمــا ایــن کــه ایــن حالــت بــرای مکالمــه مســتقیم بــا تلفــن همــراه نیــز وجــود دارد.
• •تا  200مخاطب قابلیت اضافه شدن به لیست مخاطبین تلفن وجود دارد.
• •از آن جایــی کــه مــاژول بلوتــوث و نرمافــزار پخشکننــده موســیقی در داخــل گوشــی تلفــن
در برندهــای مختلــف متفــاوت اســت ،ممکــن اســت هنــگام پخــش موســیقی از طریــق بلوتوث،
قطــع صــدا ایجــاد شــود کــه پــس از چنــد ثانیــه بــه طــور خــودکار مجــددا وصــل خواهد شــد.
• •اگــر مــدت زیــادی طــول بکشــد تــا موبایل شــروع بــه کار کنــد (مخصوصــا در گوشـیهای
اندرویــدی) و یــا اگــر منابــع ورودی سیســتم صوتــی زیــاد باشــد (مانند روشــن بــودن عملکرد
انطبــاق موبایــل بــا سیســتم صوتــی) ،ممکــن اســت پخــش موســیقی از طریــق بلوتــوث را
تحتتاثیــر قــرار داده و باعــث قطعــی پخــش موســیقی شــود کــه پــس از چنــد ثانیــه بــه
طــور خــودکار مجــددا وصــل خواهــد شــد.
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لینک شرکت چری
■ ■دریافت نرمافزار ارتباطی شرکت چری
● ●دانلـود و نصـب نرمافزار رابط شـرکت چری
برای موبایل
بـا اسـکن کـردن کـد  QRدر سـمت چـپ
مانیتـور بـه وسـیله گوشـی موبایلتـان ،بسـته
نرمافـزار رابـط شـرکت چـری بـرای موبایل را
دانلـود کنیـد ،یـا این که نرمافزار را با جسـتوجوی عبـارت “ ”Chery Linkدر فروشـگاههای
مجـازی اپلیکیشـن ،دانلـود و نصـب نماییـد.
● ●برنامههای داخلی اندروید
برنامههـای داخلـی اندرویـد و برنامههـای شـخصی نصـب شـده در موبایـل روی زبانـه
“ ”Installedنمایـش داده میشـوند .برنامههـای داخلـی اندرویـد شـامل تقویـم ،پیامرسـانی و
لیسـت مخاطبیـن میباشـد.
● ●نصب برنامههای گوشی در سیستم صوتی و تصویری
در زبانـه “ ”Softwareلیسـت برنامههـا را انتخـاب کنیـد تـا برنامههـای شـخصی نصـب شـده
در گوشـی نمایـش داده شـوند و از بیـن آنهـا برنامههای دلخـواه خود را جهـت دانلود و نصب
کردن انتخـاب کنید.
● ●به روز رسانی
وقتـی بـرای برنامههـای نصـب شـده ،نسـخه بـه روز رسـانی ارایه شـود ،لیسـت آنهـا در زبانه
“ ”Updateنمایـش داده میشـود تـا توسـط شـما دانلود شـود.
● ●دانلود
بـا انتخـاب کـردن لیسـت برنامههـا در زبانـه “ ،”Downloadکلیـه برنامههـای در حـال دانلود
شـدن از گوشـی بـه سیسـتم نمایـش داده میشـوند .بـرای حـذف شـدن دانلـود هـر یـک از
برنامههـا ،اپلیکیشـن مـورد نظـر را به مـدت طوالنی لمس کنید تـا آیکون  Deleteظاهر شـود
کـه بـا کلیـک کـردن بـر روی آن ،دانلود برنامـه لغو خواهد شـد.
● ●پاک کردن برنامه در سیستم صوتی خودرو
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در زبانـه “ ”Car Pack Cleanupبـا انتخـاب مدیریـت برنامهها ،تمامی برنامههای نصب شـده
نمایـش داده میشـوند کـه بـا توجـه به نیازمنـدی خـود میتوانید برنامـهای را پـاک کنید و یا
از پـاک کردن صرفنظـر کنید.
● ●تنظیمات
در زبانـه “ ”Settingsبـا انتخـاب مدیریـت برنامههـا ،گزینههـای “Only WIFI network

download”، “Set Save Traffic”، “Switch Chinese Or English”، “Instruction
 ”Of New Version”، “Tips & Help”، “Upgrade Checkو “ ”Aboutبرای بررسـی و

تنظیـم کـردن نمایش داده میشـوند.
● ●برقراری ارتباط بین موبایل و مانیتور
بـرای اسـتفاده از قابلیـت مپینـگ موبایل باید طبق توضیحـات زیر موبایل خـود را از طریق کابل
 USBو بلوتـوث بـه سیسـتم صوتی و تصویری خـودرو متصل کنید:
 .1بایـد گوشـی موبایـل خـود را از طریـق بلوتـوث به سیسـتم صوتـی و تصویری خـودرو متصل
نماییـد .در خصـوص روش انجـام ایـن کار بـه قسـمت «تلفـن» در همیـن فصل مراجعـه کنید.
 .2گوشـی موبایلتـان را بـا اسـتفاده از کابـل  USBبـه سیسـتم صوتـی و تصویـری خـودرو
وصـل کنیـد تـا موبایـل بـه طـور خـودکار وارد صفحـه تنظیمـات “”Developer options
شـود کـه در ایـن قسـمت شـما بایـد گزینـه “ ”USB debuggingرا فعـال کنیـد .اگـر گزینـه
“ ”USB debuggingاز قبـل در گوشـی شـما فعـال شـده باشـد ،نیـازی بـه انجـام مجـدد آن
ندارید.
■ ■استفاده از عملکرد موبایل مپینگ
● ●در صفحـه مپینـگ شـما میتوانیـد بـا لمـس کـردن آیکـون مربوطـه وارد صفحـه لیسـت
اپلیکیشـنها شـوید .در صفحـه لیسـت اپلیکیشـنهای مپینـگ ،میتوانیـد از برنامههـای
سفارشیسـازی شـدهی تقویـم ،پیامکهـا ،لیسـت مخاطبین و غیره اسـتفاده کنیـد .همچنین
بـا لمـس آیکـون سـایر برنامههـای موبایـل میتوانید آنهـا را هـم در صفحه مپینگ مشـاهده
کنید .
 .1برنامههایـی ماننـد تقویـم ،مپینـگ و لیسـت مخاطبیـن جـزو برنامههـای اصلـی و داخلـی
سیسـتم عامـل اندرویـد میباشـد.
 .2پـس از مپینـگ موبایـل احتمـاال نمایش افقـی صفحه موبایل بـه علت نوع طراحـی برنامهها
ممکـن نخواهد بود.
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■ ■خارج شدن از موبایل مپینگ
در صفحـه مپینـگ بـا لمـس کـردن آیکون

یـک پنجره محـاورهای باز میشـود کـه در آن

اگـر گزینـه “ ”Yesرا کلیـک کنیـد ،از حالـت مپینـگ خـارج خواهید شـد و در صـورت کلیک
کـردن گزینـه “ ”Noهمچنـان در صفحـه مپینـگ باقی خواهیـد ماند.
احتیاط
• •بــرای پیشگیــری از بــروز تصادفــات ،بــه هیــچ عنــوان در حیــن رانندگــی موبایــل
مپینــگ را فعــال نکنیــد.
• •هنــگام اســتفاده از موبایــل مپینــگ ،گوشــی تلفــن را در جــای مطمئنــی قــرار دهیــد تــا
از افتــادن و آســیب دیــدن آن جلوگیــری شــود.
• •بســته بــه نــوع تلفــن همراهتــان ممکــن اســت از نصــب برخــی برنامههــا در موبایــل
مپینــگ پشــتیبانی نشــود.
• •دریافــت و اســتفاده از برخــی اطالعــات ترافیــک جــادهای از طریــق موبایــل مپینــگ
مســتلزم پرداخــت هزینــه میباشــد.
• •حتیاالمــکان از کابــل  USBاصلــی موبایــل اســتفاده کنیــد ،در غیــر ایــن صــورت ممکــن
اســت در اتصــال موبایــل بــه سیســتم صوتــی و تصویــری اختــال ایجاد شــود.
• •در زمــان اســتفاده از موبایــل مپینــگ ممکــن اســت سیســتم اقــدام بــه شــارژ کــردن
باتــری موبایــل بکنــد ،ولــی از آن جایــی کــه مصــرف انــرژی موبایــل بیشتــر از میــزان شــارژ
شــدن توســط سیســتم صوتــی و تصویــری خــودرو اســت ،احتمــاال میــزان شــارژ باتــری
موبایــل بهتدریــج کاهــش خواهــد یافــت.
• •در زمــان عبــور خــودرو از دســتاندازها ،در صــورت شــل شــدن اتصــال کابــل ممکــن
اســت ارتبــاط بیــن موبایــل و سیســتم قطــع شــود.
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تنظیمات عمومی سیستم
از دو روش میتوان وارد قسمت تنظیمات شد:
● ●با فشار دادن دکمه SET

● ●با لمس کردن گزینه “ ”Setupدر صفحه منوی اصلی
در صفحـه تنظیمـات گزینههـای “ ”Common”، “Sound”، “Audio”، “Car Infoو
“ ”Systemقابـل تنظیـم میباشـند.
■ ■تنظیمات صفحه نمایش ()Common
از طریـق ایـن گزینـه میتـوان تنظیمـات
مربـوط به“”Close Screen“ ، ”Language

“ ”Home Style“ ، ”Brightnessو “”BT Setting

را انجـام داد.
● ●روشـنایی صفحـه نمایـش ( :)Brightnessبـا حرکت دادن نوار پرشـونده مقابـل این گزینه،
میـزان روشـنایی صفحـه نمایـش را میتوانید به دلخـواه و در محدودهی  1تـا  10تنظیم کنید.
● ●خامـوش کـردن صفحه نمایش ( :)Close Screenبـا لمس کردن گزینه “”Close Screen
صفحـه نمایـش خامـوش میشـود .با نگه داشـتن دکمـه “ ”SETبه مـدت  2ثانیه نیـز میتوان
صفحـه نمایـش را خامـوش کـرد .در ایـن حالـت با ایـن که صفحـه نمایش خاموش اسـت ولی
پخـش فایلهای چندرسـانهای قابل اجرا میباشـد.
● ●زبـان کاربـری ( :)Languageبا لمـس گزینههای “ ”Chineseیـا “ ”Englishزبان دلخواه
خـود را انتخاب کنید.
● ●پسزمینـه صفحـه نمایـش ( :)Home Styleبـا کلیـک کـردن بـر روی یکـی از آیکونهای
“ ”Style1”، “Style2و یـا “ ،”Style3تصویرهـای مختلفـی را میتـوان بـه عنـوان پسزمینـه
بـرای صفحـه نمایش انتخـاب کنید.
● ●تنظیمـات بلوتـوث ( :)BT Settingبـا لمـس کـردن گزینـه “ ”Click to setوارد قسـمت
تنظیمـات مربـوط بـه بلوتوث خواهید شـد.
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■ ■تنظیمات صدا ()Sound
تنظیمـا ت “”Default Volume“ ، ”Key Volume

“ ”Loudness“ ، ”SDVCرا در ایـن قسـمت میتـوان
انجام داد.
● ●صـدای پیشفـرض ( :)DFLT VOLمحـدوده قابـل انتخـاب بـرای صـدای پیشفـرض
(میـزان بلنـدی صـدای سیسـتم در لحظه روشـن شـدن)  24-5میباشـد .برای تنظیـم میزان
صـدای پیشفـرض ،خـط پرشـونده مقابـل ایـن گزینـه را بـه چپ و راسـت بکشـید.
● ●اگـر صـدای پیشفـرض بـر روی  12تنظیم شـود و در لحظـه خاموش کردن خـودرو صدای
سیسـتم کمتـر از  12باشـد ،بـه محـض روشـن کـردن مجدد خـودرو ،صـدای سیسـتم به طور
خـودکار بـر روی  12خواهـد رفـت .و اگـر در لحظـه خامـوش کـردن خـودرو ،صدای سیسـتم
بیشتـر از  12باشـد ،در زمـان روشـن کـردن مجـدد خـودرو ،صدای سیسـتم به طـور خودکار
بـر روی  12خواهـد رفت.
● ●صـدای دکمههـا ( :)Key Volumeبـرای تنظیـم صـدای دکمههـا ،نـوار پرشـونده را بـه
سـمت چـپ یـا راسـت بکشـید .محـدوده قابـل انتخـاب  10-0میباشـد.
● ●تنظیـــم شـــدن صـــدا بـــر اســـاس ســـرعت حرکـــت خـــودرو ( :)SDVCمیـــزان بلنـــدی
ص ــدا میتوان ــد متناس ــب ب ــا س ــرعت خ ــودرو و ب ــه ط ــور خ ــودکار تغیی ــر یاب ــد .چه ــار حال ــت
“ ”Close”، “L”، “Mو “ ”Hبـرای ایـن ویژگـی قابـل انتخاب میباشـد .واکنش سیسـتم در
قبـال انتخـاب هـر یـک از چهـار حالت فوق به شـرح ذیل اسـت:
حالت انتخاب شده

تغییرات بلندی صدا

Close

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو هیچ تغییری پیدا نمیکند.

L

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار کم افزایش مییابد.

M

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار متوسط افزایش مییابد.

H

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار زیاد افزایش مییابد.

5-190

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل  :5امکانات خودرو
● ●بمـی صـدا ( :)Loudnessبـرای بـم کردن صـدای سیسـتم ،آیکـون “ ”Loudnessرا لمس
کنیـد و سـپس در پنجـره ظاهـر شـده گزینه  YESرا انتخـاب کنید و یا برای غیـر فعال کردن
آن گزینـه  NOرا انتخـاب کنید.
■ ■شیوه پخش صدا ()Audio
در ایـن قسـمت از تنظیمـات علاوه بـر شـیوه
پخـش صـدا میتـوان نحـوه توزیـع صـدا بین
بلندگوهـا “ ”Fieldرا نیـز تنظیـم نمـود.

● ●تنظیـم شـیوه پخـش صـدا ( :)Modeبـا فشـار دادن آیکـون “ ،”Modeپنجـره مربـوط
بـه تنظیمـات صـدا بـاز میشـود کـه میتوانیـد یکـی از  6شـیوه پخـش صـدا را از میـان
“ ”Pop”، “Rock”، “Vocal”، “Classic”، “Jazzو “ ”Customانتخـاب کنیـد .بـرای
انتخـاب هـر کـدام ،بـر روی نـام آن کلیـک کنیـد.
بـا انتخـاب گزینـه “ ،”Cusomپارامترهـای “ ”L”، “Mو “ ”Hصـدا را میتوانیـد بـه دلخـواه
و در بـازه  -7تـا  +7تنظیـم کنیـد .بـرای تنظیـم آنهـا ،نوارهای کشـویی در مقابل هـر یک از
پارامترهـا را بـاال یا پایین بکشـید .اگر پارامترهـای صدا را در حالتی غیـر از “ ”Customتنظیم
کنیـد ،سیسـتم بـه طور خـودکار بـه حالـت تنظیمـات “ ”Customخواهد رفت.
● ●توزیـع صدا بیـن بلندگوهـا ( :)fieldتنظیم
تـوازن صـدا بیـن بلندگوهـای جلـو ،عقـب،
چـپ و راسـت از طریـق ایـن قسـمت صـورت
میپذیـرد.
بـا لمـس کـردن دکمههـای جهتنما بـر روی
صفحـه نمایـش یا با کشـیدن آیکـون مکاننما
در وسـط محـدوده مشـخص شـده در تصویـر،
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اقـدام بـه تنظیـم مـورد نظـر خـود بکنیـد .در
تصویـر مقابـل آیکـون مکاننمـا در وسـط قرار
گرفتـه اسـت که مرکـز ثقـل توزیع صـدا بوده
و بهتریـن حالـت بـرای گـوش دادن بـه صـدا
میباشـد .بـازهی قابـل انتخـاب بـرای هـر یک
از بلندگوهـای جلـو ،عقب ،چپ و راسـت  -7تا
 +7میباشـد.
■ ■تنظیمات مربوط به خودرو و رانندگی ()CarInfo
پـس از وارد شـدن بـه ایـن صفحـه ،دو نـوع
تنظیـم با نامهـای “ ”Vehicleو “”Indicator
قابـل انتخـاب خواهـد بود.
تنظیمات “”Vehicle
● ●گزینههای “، ”Overspeed Alarm
“ ”Fortify Tip“ ، ”Auto Lockو
“ ”Day Drive Lightجهت تنظیم آالرم
افزایش سرعت ،قفل کردن خودرو ،نحوه اعالم
هشدار دزدگیر و استفاده از چراغ روز در
دسترس میباشد.
● ●تنظیـم آالرم اخطـار بـاال رفتـن سـرعت ( :)Overspeed Alarmنوار کشـویی روی مانیتور
را بکشـید و بـر روی سـرعت مـورد نظـر خـود بـرای به صـدا در آمـدن آالرم اخطار رهـا کنید،
همچنیـن میتوانیـد ایـن آالرم را غیرفعـال کنیـد .بـرای اطلاع از نحـوه تنظیـم آالرم اخطـار
از طریـق دکمـه تنظیـم پنـل کیلومترشـمار بـه بخـش «تنظیـم سـرعت بـرای آالرم افزایـش
سـرعت» در فصـل  2مراجعـه کنید.
● ●قفـل شـدن دربهـا پـس از حرکـت ( :)Auto Lockبـرای فعـال یـا غیرفعـال کـردن ایـن
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قابلیـت ،بـر روی آیکـون مربوطـه کلیـک کنید.
● ●نحـوه اعلام هشـدار دزدگیـر ( :)Fortify Tipبا انتخـاب گزینههـای “”Lamp”، “Horn

و “ ”Lamp & Hornدر زمـان قفـل کـردن خـودرو بـه ترتیـب فقـط چـراغ روشـن میشـود،
فقـط بـوق بـه صـدا در میآیـد و یـا هـم بـوق به صـدا در میآیـد و هم چراغ روشـن میشـود.
● ●چـراغ روز ( :)Day Drive Lightبـا لمـس کـردن آیکـون مربوطـه ،چراغهـای روز را
میتوانیـد روشـن یـا خامـوش کنیـد.
تنظیمات “”Indicator
در حالـت “ ”Indicatorمیتوانیـد سـاعت
سیسـتم را تنظیـم کنیـد.
بـرای اطلاع از نحـوه تنظیـم سـاعت از طریق
دکمـه تنظیـم پنـل کیلومترشـمار بـه بخـش
«تنظیـم سـاعت» در فصـل  2مراجعـه کنیـد.
■ ■System

در ایـن بخـش از تنظیمـات ،گزینههـای
“( ”Factory Resetتنظیمـات کارخانـهای)،
“Area

”Radio

(مناطـق

رادیویـی)،

“( ”SW Versionورژن نرمافـزار سیسـتم) و
“( ”Machine IDشـماره شناسـایی دستگاه)
در دسـترس میباشـند.
● ●تنظیمـات کارخانـهای ( :)Factory Resetدکمـه “ ”Click to setرا فشـار دهید تا پنجره
محـاورهای بـاز شـود .بـا انتخـاب گزینـه “ ،”Yesکلیـه تنظیمـات صـورت پذیرفتـه بـر روی
سیسـتم بـه حالـت اول و کارخانـهای خود باز خواهد گشـت .بـرای انصراف ،گزینـه “”Cancel

را انتخـاب کنید.
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● ●مناطـق رادیویـی ( :)Radio Areaاز میـان مناطق رادیویـی “”CHN”، “USA”، “EUR
و “ ”LAAMگزینـه مناسـب بـرای منطقه خـود را انتخاب کنید.
● ●ورژن نرمافزار سیستم ( :)SW Versionورژن نرمافزار سیستم را نمایش میدهد.

دکمههای کنترل روی غربیلک فرمان

 .1دکمه *
• •فشار لحظهای برای جستوجوی ایستگاه رادیویی
با فرکانس باالتر (در حالت رادیو)
• •فشار لحظهای برای پخش شدن آهنگ قبلی
(در حالت )USB
 .2دکمه *MODE
• •فشار لحظهای برای تغییر دادن حالت سیستم

 .3دکمه*VOL+
• •برای افزایش میزان صدا

 .6دکمه *VOL-
• •برای کم کردن میزان صدا
 .7دکمه  SET/-کروز کنترل*

 .4دکمه *
• •فشار لحظهای برای جستوجوی ایستگاه رادیویی
با فرکانس پایینتر (در حالت رادیو)
• •فشار لحظهای برای پخش شدن آهنگ بعدی
(در حالت )USB
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 .5دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار

 .8دکمه  RES/+کروز کنترل*

 .9دکمه  ON/OFFکروز کنترل*
*  :در صورت تجهیز
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 .5-3سیستم تهویه مطبوع دستی

پنل کنترل تهویه مطبوع دستی
 .1کلید تنظیم دما
 .2کلید تنظیم سرعت فن
 .3کلید انتخاب دریچهها
 .4کلید گرمکن شیشه عقب
 .5کلید گردش هوای داخل /بیرون
 .6کلید کولر
احتیاط

در زمـان اسـتفاده از کولـر ،رطوبـت هـوا توسـط اواپراتـور جـذب شـده و مقـداری آب در
اطـراف آن جمـع میشـود کـه از طریق لولـه تخلیه بـه زیر خـودرو تخلیه میشـود .بنابراین
مشـاهده مقـداری آب در زیـر خـودرو پـس از توقف خـودرو و خاموش شـدن کولـر ،طبیعی
بـوده و نشـانه وجـود ایراد نمیباشـد.
کلید تنظیم دما
از ایـن کلیـد بـرای تنظیـم دمـای هـوای
خروجـی از دریچههـای هوا اسـتفاده میشـود.
● ●بـا چرخانـدن کلیـد به سـمت چـپ (ناحیه
آبـی رنـگ) ،هـوای خنـک از دریچههـا خـارج
میشـود .هـر چـه کلیـد را در خلاف جهـت
عقربههـای سـاعت بچرخانیـد ،دمـای هـوای
خروجـی کمتـر خواهـد شـد.
● ●بـا چرخاندن کلید به سـمت راسـت (ناحیه
قرمـز رنـگ) ،هـوای گـرم از دریچههـا خـارج
میشـود .هر چـه کلید را در جهـت عقربههای
سـاعت بچرخانیـد ،دمـای هـوای خروجـی از
دریچههـا بیشتـر خواهـد شـد.
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کلید تنظیم سرعت فن
ایـن کلید به منظـور کنترل سـرعت فن تهویه
مطبوع مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
از طریـق کلیـد تنظیـم سـرعت فـن ،پنـج
سـرعت بـه ترتیـب  0و  1و  2و  3و  4را بـرای
فـن تهویـه مطبـوع میتـوان انتخـاب کـرد.
اگـر کلیـد را بـر روی  0بگذارید ،فـن خاموش
میشـود .با چرخانـدن کلید از  1تا  ،4سـرعت
فـن بـه طـور متوالـی افزایـش خواهـد یافت.
کلید انتخاب دریچهها ()Mode
بـا چرخانـدن ایـن کلیـد میتـوان دریچههـا و
مسـیر دلخـواه بـرای وزش باد را انتخـاب کرد.
سیسـتم تهویـه مطبـوع بـا حالتـی که توسـط
ایـن کلیـد مشـخص میشـود ،کار میکنـد.
■ ■جریان هوا به سمت روبهرو
مسیر جریان هوا از دریچههای روی داشبورد

■ ■جریان هوا به سمت روبهرو و زیرپا
مسـیر جریـان هـوا از دریچههـای زیـر پـا و
دریچههـای روی داشـبورد
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■ ■جریان هوا به سمت زیر پا
مسیر جریان هوا از دریچههای زیر پا

■ ■جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه دربهای جلو
مسـیر جریـان هـوا از دریچههـای زیـر پـا،
دریچـه بخـارزدای شیشـه جلـو و دریچههـای
بخـارزدای شیشـه دربهـای جلو سـمت چپ
و راست

■ ■جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه دربهای جلو
مسـیر جریـان هـوا از دریچه بخارزدای شیشـه
جلـو و دریچههـای بخارزدای شیشـه دربهای
جلو

احتیاط
انتخـاب دریچههـای بخـارزدای شیشـه جلـو و شیشـه دربهـای جلـو در مواقعـی توصیـه
میشـود کـه شیشـهها در حیـن رانندگـی دچـار بخارگرفتگـی شـده باشـند.
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کلید کولر ()A/C

بـا فشـار دادن کلیـد  ،A/Cکمپرسـور کولـر
شـروع بـه کار خواهـد کـرد ،همزمـان چـراغ
زمینـه کلیـد نیـز روشـن خواهـد شـد .بـا
فشـار مجـدد کلیـد  ،A/Cکمپرسـور کولـر از
کار خواهـد افتـاد و چـراغ زمینـه کلیـد هـم
خامـوش خواهـد شـد.
شرایط الزم برای فعال شدن کولر:
● ●موتور روشن باشد.
● ●فن کولر روشن شده باشد.
● ●کلید  A/Cروشن شده باشد.
احتیاط
اگـر بـا کولـر روشـن به مـدت طوالنـی در سـرباالیی حرکـت کنید و یـا در ترافیک سـنگین
در حـال رانندگـی باشـید ،احتمـاال موتـور داغ خواهد کـرد .بنابراین چراغ هشـدار دمای آب
موتـور را زیـر نظـر داشـته باشـید و در صورت داغ شـدن موتـور ،کولر را خامـوش کنید.
کلید گردش هوای داخل /بیرون
بـا فشـرده شـدن ایـن کلیـد ،سیسـتم تهویـه
مطبـوع بیـن گـردش هـوای داخـل و یـا ورود
هـوای تـازه از بیـرون تغییـر حالـت میدهـد.
روشـن بـودن چـراغ زمینـه کلیـد ،بیانگـر آن
اسـت کـه سیسـتم در حالـت گـردش هـوای
داخـل تنظیـم شـده اسـت و خامـوش بـودن
چـراغ زمینـه یعنـی سیسـتم بـر روی حالـت
ورود هـوای تـازه از بیرون تنظیم شـده اسـت.
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در حالـت گـردش هـوای داخـل :فقـط هـوای داخـل کابیـن توسـط سیسـتم بـه گـردش در
میآیـد.
در حالـت گـردش هـوای بیـرون :هـوای داخـل کابیـن بـه واسـطه ورود هـوای تـازه از بیرون،
تهویـه میشـود.
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
● ●در محیطهای دارای هوای غبارآلود و ذرات معلق
● ●برای جلوگیری از ورود دود اگزوز محیط بیرونی به داخل کابین
● ●برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین
● ●برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین
احتیاط
اسـتفاده طوالنیمـدت از حالـت گـردش هـوای داخـل توصیـه نمیشـود ،زیـرا باعـث از بین
رفتـن تازگـی و طـراوت هـوای کابین میشـود.
تنظیم دریچههای خروجی هوا
جهـت و میـزان حجـم هـوای خروجـی از دریچههـا را میتـوان توسـط اهـرم تنظیـم روی
دریچههـا تنظیـم کـرد.
■ ■دریچههای وسط داشبورد
اهـرم تنظیـم دریچههـای وسـط را بـه سـمت
بـاال ،پاییـن ،چپ و راسـت برگردانید تا مسـیر
و حجـم هـوای خروجـی را بـه دلخـواه خـود
تنظیـم کنید.
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■ ■دریچه هوای سمت چپ داشبورد
اهـرم تنظیـم دریچـه را به سـمت بـاال ،پایین،
چـپ و راسـت برگردانیـد تـا مسـیر و حجـم
هـوای خروجـی را بـه دلخـواه خـود تنظیـم
کنید .
■ ■دریچه هوای سمت چپ داشبورد
اهـرم تنظیـم دریچـه را به سـمت بـاال ،پایین،
چـپ و راسـت برگردانیـد تـا مسـیر و حجـم
هـوای خروجـی را بـه دلخـواه خـود تنظیـم
کنید .
موارد احتیاطی
برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
● ●اگـر خـودرو در فصـل گرمـا بـه مـدت طوالنـی پارک شـده باشـد ،بالفاصلـه پس از روشـن
کـردن موتـور ،کولـر را روشـن نکنیـد .ابتـدا پنجرهها را بـاز کنید تا دمـای هوای داخـل کابین
کمـی پایینتـر بیایـد .سـپس پنجرههـا را ببندیـد و کولـر را روشـن کنید.
● ●در صورتی که به مدت طوالنی با سرعت کم رانندگی میکنید ،از کولر استفاده نکنید.
● ● 2تـا  3دقیقـه قبـل از پـارک کـردن خـودرو ،کولـر را خامـوش کنیـد و اجـازه دهیـد تا فن
تهویـه مطبـوع همچنـان کار کنـد .از آن جایـی کـه دمـای هوای بیـرون خیلی باال اسـت ،بهتر
اسـت از حالـت گـردش هوای بیرون اسـتفاده شـود تـا اختالف دمـای هوای محیـط و لولههای
سیسـتم کولـر از بیـن رفته و زودتر خشـک شـوند تـا از تجمـع باکتریها و یا مـواد آلودهکننده
دیگـر در اطـراف اواپراتـور و لولههـای کولر جلوگیری شـود.
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 .5-4کلید گرمکن شیشه عقب

موقعیـت کلیـد گرمکـن شیشـه عقـب در

سیسـتم تهویـه مطبـوع دسـتی

بـرای اسـتفاده از گرمکـن شیشـه عقـب و گرمکـن آینههـای جانبی (در صـورت تجهیـز) ،باید
سـوئیچ موتـور بـاز باشـد .بـا فشـار دادن کلید ،گرمکن شـروع بـه کار نمـوده و همزمـان چراغ
زمینـه کلید روشـن خواهد شـد.
با فشار دادن مجدد کلید ،گرمکن و چراغ زمینه کلید خاموش خواهند شد.
گرمکـن شیشـه عقـب و گرمکـن آینههـای جانبی ،پـس از کار کـردن در حـدود  15دقیقه ،به
طور خـودکار خاموش خواهد شـد.
احتیاط
مراقـب باشـید تـا هنـگام تمیز کـردن شیشـه عقـب ،المنتهای گرمکـن دچار خراشـیدگی
و آسـیبدیدگی نشـوند.
پـس از تمیـز شـدن شیشـه از وجـود یـخ و بخارگرفتگـی ،گرمکـن را خاموش کنید .روشـن
مانـدن گرمکـن شیشـه بـه مدت طوالنـی باعث خالی شـدن باتری میشـود .گرمکن شیشـه
بـرای خشـکاندن آب بـاران و یا ذوب کردن برف سـاخته نشـده اسـت.
هشدار
از لمــس کــردن شیشــه عقــب و آینههــا هنــگام روشــن بــودن گرمکــن یــا بالفاصلــه پــس
از خامــوش شــدن آن خــودداری کنیــد .زیــرا احتمــال ســوختگی وجــود دارد.
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 .5-5آینههای خودرو

آینه داخل کابین
قبـل از شـروع رانندگـی ،موقعیـت آینـه را
طـوری تنظیـم کنیـد کـه بتوانیـد نسـبت بـه
عقـب خـودرو دیـد کاملـی و مطلوبـی داشـته
باشـید .برای تنظیـم کردن آینه ،آن را توسـط
دسـت در جهـت مـورد نیـاز بچرخانیـد.
 .1تنظیم آینه برای روز
 .2تنظیم آینه برای شب
بـرای کاهـش انعـکاس نـور چـراغ خودروهایی
که پشـت سـر شـما هسـتند ،میتوانید شستی
ضدتابـش آینـه را بـه سـمت عقـب بکشـید تا
زاویـه آن تنظیم شـود.
آینههای جانبی برقی
زمانـی که سـوئیچ بـاز و یـا در موقعیت ACC
باشـد ،آینههـای جانبـی را میتوانیـد توسـط
کلیـد تنظیـم آینههـا ،در موقعیـت دلخـواه
تنظیـم نمود.
بـرای انتخـاب هـر کـدام از آینهها ،کلیـد را به
سـمت همان آینه بکشـید:
 .1آینه جانبی سمت چپ
 .2آینه جانبی سمت راست
فلشهـای جهتنمـا بـر روی کلیـد را بـرای
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تنظیـم آینههـا در جهت مورد نظر فشـار دهید.
 :باال
 :پایین
 :چپ
 :راست
هشدار
• •قبــل از شــروع رانندگــی ،آینههــا را متناســب بــا وضعیــت قرارگیــری خــود تنظیــم
کنیــد ،بــه گون ـهای کــه نســبت بــه عقــب خــودرو دیــد مناســبی داشــته باشــید.
• •در حیــن رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم آینــه نکنیــد ،زیــرا باعــث از دســت رفتــن کنتــرل
وســیله نقلیــه و در نتیجــه بــروز تصــادف و ایجــاد مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ میشــود.
• •تصویــر و فاصلــه نمایــش داده شــده در آینــه جانبــی ممکــن اســت بــا واقعیــت تفــاوت
داشــته باشــد ،بنابرایــن همیشــه بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد.
■ ■جمع کردن و باز کردن آینههای جانبی
آینـه را بـه طـور محکـم با دسـته گرفتـه و به
سـمت خود بکشـید تا ایـن که به طـور کامل
جمع شـود.

بـرای بـاز کـردن آینـه ،کنارههـای آن را بـا دسـت گرفتـه و بـه آرامـی به سـمت بیرون فشـار
دهیـد تـا به طـور کامـل باز شـود.
احتیاط
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن آینههـا ،هنگام تا کـردن و باز کردن به سـطح آنها فشـار
بیش از حـد وارد نکنید.
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هشدار
• •در حین رانندگی ،اقدام به باز کردن آینهها نکنید.
• •مراقب باشید تا دستتان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.

 .5-6برف پاککن و شیشهشور
دسـته بـرف پاککـن و شیشهشـور در سـمت
راسـت غربیلـک فرمـان قـرار گرفته اسـت.

احتیاط
• •در آب و هـوای سـرد ،قبـل از اسـتفاده از بـرف پاککنهـا ،یـخ زدن تیغههـای بـرف
پاککـن و چسـبیدن آنها به شیشـه خودرو را بررسـی کنیـد .در صورت مشـاهده یخزدگی،
قبـل از اسـتفاده از بـرف پاککـن ،یخهـا را از بین ببریـد .در غیر این صـورت تیغهها و موتور
بـرف پاککن آسـیب خواهنـد دید.
• •اگـر موانعـی روی شیشـه وجـود دارنـد ،نبایـد بـرف پاککنهـا را بـه کار اندازیـد ،زیـرا
موجـب آسـیب دیـدن موتـور بـرف پاککن و ایجـاد خراش بر روی شیشـه جلو خواهد شـد،
ابتـدا موانـع را برداریـد ،سـپس بـرف پاککـن را فعـال کنید.
• •زمانی که سـطح شیشـه خشـک اسـت ،از بـه کار انداختن بـرف پاککن خـودداری کنید،
چـون تیغههـای بـرف پاککـن آسـیب خواهنـد دیـد و در شیشـه جلـو خراشـیدگی ایجـاد
خواهد شـد.
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روش استفاده از برف پاککن جلو
عملکردهـای بـرف پاککـن زمانـی قابـل اجرا
هسـتند که سـوئیچ موتـور باز باشـد.

■ ■حرکت تکی برف پاککن ()MIST
دسـته بـرف پاککـن را بـه سـمت باال و بـه موقعیـت “ ”MISTبکشـید و رها کنید تـا به طور
خـودکار بـه جـای اول خـود بازگـردد .همزمـان بـا این عمـل ،بـرف پاککن یـک حرکت تکی
انجـام داده و متوقف خواهد شـد.
■ ■حرکت زمانبندی شده برف پاککن ()INT
اگـر دسـته بـرف پاککـن را بـه سـمت پاییـن بکشـید و در موقعیـت “ ”INTقرار دهیـد ،برف
پاککـن بـا حرکـت تکـی و بـه طور متنـاوب (به صـورت تایمردار) شـروع بـه کار خواهـد کرد.
فواصـل بیـن حرکتهـای بـرف پاککـن در
حالـت  INTرا میتـوان در چهـار زمانبنـدی
 8 ،4 ،2و  13ثانیـهای تنظیـم نمـود.

■ ■دور کند برف پاککن ()LO
اگـر دسـته بـرف پاککـن را بـه سـمت پاییـن بکشـید و در موقعیـت “ ”LOقـرار دهیـد ،برف
پاککـن بـه صـورت متوالـی و بـا سـرعت کم شـروع بـه کار خواهـد کرد.
■ ■دور تند برف پاککن ()HI
اگـر دسـته بـرف پاککـن را بـه سـمت پاییـن بکشـید و در موقعیـت “ ”HIقـرار دهیـد ،بـرف
پاککـن بـه صـورت متوالـی و بـا سـرعت زیـاد شـروع بـه کار خواهـد کرد.
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روش استفاده از شیشهشور جلو
آبپاشهـای شیشهشـور جلـو بـر روی درب
موتـور قـرار گرفتهانـد.

اگـر دسـته بـرف پاککـن و شیشهشـور را
بـه سـمت غربیلـک فرمـان (و یـا بـه سـمت
خـود) بکشـید و نگـه داریـد ،بـرف پاککـن
و شیشهشـور جلـو بـه طـور همزمـان فعـال
شـده و شـروع بـه کار خواهنـد کـرد .پاشـش
آب شیشهشـور بـه محـض رهـا شـدن دسـته
بـرف پاککـن ،متوقـف خواهـد شـد ،ولـی
بـرف پاککـن پـس از چنـد دور کار کـردن،
در موقعیـت اصلـی خـود متوقـف خواهد شـد.
احتیاط
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را به کار نیاندازید.
• •در صـورت گرفتگـی و انسـداد آبپاشهـا ،آنهـا را بـا اجسـام نوکتیـز و نامناسـب تمیز
نکنیـد ،در غیـر ایـن صورت ،آسـیب خواهنـد دید.
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روش استفاده از برف پاککن عقب (در صورت تجهیز)
زمانـی که سـوئیچ باز اسـت ،بـا چرخاندن کلید
چرخشـی انتهـای دسـته بـرف پاککـن بـه
سـمت بـاال و قـرار دادن آن در موقعیت “”ON
میتوانیـد بـرف پاککـن عقـب را فعـال کنید.

روش استفاده از شیشهشور عقب
آبپـاش شیشهشـور عقـب بـر روی بازویـی
بـرف پاککـن عقـب قـرار گرفتـه اسـت.

زمانـی کـه سـوئیچ بـاز اسـت ،بـا چرخانـدن
کلیـد چرخشـی انتهای دسـته بـرف پاککن و
قـرار دادن آن در موقعیـت

و نگه داشـتن

کلیـد ،شیشهشـور و بـرف پاککـن عقـب بـه
طـور همزمـان شـروع بـه کار خواهنـد کـرد.
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احتیاط
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را به کار نیاندازید.
• •در صـورت گرفتگـی و انسـداد آبپاشهـا ،آنهـا را بـا اجسـام نوکتیـز و نامناسـب تمیز
نکنیـد ،در غیـر ایـن صورت ،آسـیب خواهنـد دید.

 .5-7صندلیهای خودرو

صندلیهای جلو

اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی
اهـرم تنظیـم صندلـی را بـا دسـت گرفتـه و به
سـمت بـاال بکشـید و در همـان وضعیـت نگـه
داریـد .همزمـان صندلـی را بـه سـمت جلـو یـا
عقـب بکشـید و پس از قرار گرفتـن در موقعیت
دلخـواه ،اهـرم را رهـا کنید تا صندلـی در جای
خود قفل شـود .سـپس جهت اطمینـان از ثابت
بـودن صندلـی ،آن را کمی جلو و عقب بکشـید.
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی
اهـرم تنظیم زاویه پشـتی صندلی را به سـمت
بـاال کشـیده و در همـان حالـت نگـه داریـد.
همزمـان پشـتی صندلـی را بـه سـمت زاویـه
مـورد نظـر خـود حرکـت دهید و سـپس اهرم
تنظیـم را رهـا کنیـد تـا پشـتی در جـای خود
قفـل شـود .پـس از تنظیـم ،پشـتی را کمی به
جلـو و عقـب تـکان دهید تـا از قفل شـدن آن
اطمینـان یابید.
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دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی راننده (در صورت تجهیز)
بـرای تنظیـم ارتفـاع تشـک صندلـی راننـده،
دسـتگیره را در جهـت مـورد نظـر بچرخانیـد.

هشدار
• •در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
• •هیچگونــه شــیئی را در زیــر صندلــی قــرار ندهیــد ،زیــرا در حیــن تنظیــم موقعیــت
صندلــی ،از حرکــت آن جلوگیــری خواهــد کــرد.
• •پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد ،زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو
و عقــب خــودرو روی میدهنــد ،کمربنــد ایمنــی در صورتــی بیشتریــن محافظــت را از
سرنشــین بــه عمــل م ـیآورد کــه راننــده و سرنشــین جلــو بــه طــور صــاف و راحــت بــه
پشــتی تکیــه داده باشــند.
• •بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی ،بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در موقعیتــش
اطمینــان یابید.
صندلیهای عقب
■ ■خواباندن پشتی صندلیهای عقب
 .1ارتفـاع پشتسـریهای صندلـی عقـب را
تنظیـم کنیـد و یـا در صـورت نیـاز آنهـا را
از جـای خـود خـارج کنیـد (بـرای اطالعـات
بیشتـر به قسـمت «پشتسـری صندلـی» در
همیـن فصـل مراجعـه کنیـد).
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احتیاط
• •در زمـان تـا کردن پشـتی صندلی عقب ،مطمئن شـوید کـه کمربندهای ایمنی در پشـت
صندلـی عقـب قرار گرفتهانـد تا از آسـیب دیدن آنها جلوگیری شـود.
 .2قفـل کمربندهـای عقـب را مرتـب کنید (به قسـمت «مرتب کردن قفـل کمربندهای عقب»
در فصـل  3مراجعه کنید).
 .3ضامـن قفـل پشـتی صندلـی عقـب در یک
سـمت را فشـار دهید.
 .4ضامـن قفل پشـتی صندلی عقب در سـمت
دیگـر را نیـز فشـار داده و همزمـان پشـتی
صندلـی را بـه سـمت جلـو خـم کنیـد تـا بـه
طـور کامـل تا شـود.
احتیاط
• •پشتی صندلی عقب به صورت یکپارچه میباشد.
خوابانـدن پشـتی صندلـی عقـب باعـث میشـود کـه فضـای قسـمت صنـدوق عقـب خـودرو
افزایـش یابـد .بـرای اطالعـات بیشتـر در خصـوص نحـوه قـرار دادن بـار در صنـدوق عقب ،به
نـکات و احتیاطهایـی کـه در ادامـه همیـن فصـل خواهـد آمـد ،مراجعـه کنیـد.

پشتسری صندلیها
■ ■تنظیم ارتفاع پشتسری صندلی
 .1بـرای باال بردن پشتسـری فقط کافی اسـت
پشتسـری را بـا دسـت گرفتـه و به سـمت باال
بکشـید و در موقعیت دلخـواه رها کنید.
 .2بـرای پاییـن آوردن پشتسـری ،ابتـدا
ضامـن قفلـی آن را فشـار دهیـد و همزمـان
پشتسـری را بـه سـمت پاییـن بکشـید.
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هنـگام تنظیـم کـردن پشتسـری صندلـی،
مطمئـن شـوید کـه خـط فرضـی کـه از مرکز
پشتسـری عبـور میکنـد ،تقریبـا از بـاالی
گـوش شـما میگـذرد.

■ ■باز کردن و نصب مجدد پشتسری
بـرای جـدا کـردن پشتسـری از صندلـی،
ضامـن قفلـی را فشـار داده و نگـه داریـد و
همزمـان پشتسـری را تـا زمـان جـدا شـدن
از صندلـی بـه سـمت بـاال بکشـید.

بـرای نصـب مجـدد پشتسـری ،ابتـدا پایههـای آن را بـا سـوراخهای روی صندلـی همراسـتا
کـرده و ضمـن فشـار دادن و نگـه داشـتن ضامـن قفلـی ،پشتسـری را به سـمت پایین فشـار
دهیـد تـا در جای خـود ثابت شـود.
هشدار
• •همیشه پشتسری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
• •پــس از تنظیــم کــردن پشتســری ،جهــت حصــول اطمینــان از قفــل شــدن آن،
پشتســری را کمــی بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد.
• •بدون وجود پشتسری ،رانندگی نکنید.
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 .5-8چراغهای خودرو

دسته چراغ و راهنما
زمانـی کـه سـوئیچ بـاز اسـت ،بـا چرخانـدن
قسـمت انتهایی دسـته چراغ و راهنما میتوانید
چراغهـا را بـه روشهـای زیـر روشـن کنیـد:
 .1حالت
بـا قرار گرفتـن کلید در این وضعیت ،سیسـتم
بـه صورت خـودکار میـزان نور محیـط بیرونی
را بررسـی کـرده و بـر اسـاس آن اقـدام بـه
روشـن و خامـوش کـردن چـراغ نـور پاییـن و
چراغهـای کوچـک میکنـد.
 .2وضعیت
در ایـن وضعیـت چراغهـای کوچـک جلـو و عقـب ،چـراغ پلاک و چـراغ زمینـه داشـبورد و
کلیدهـا روشـن میشـوند.
 .3وضعیت
در این وضعیت چراغهای نور پایین و چراغهای ذکر شده در بند قبلی روشن میشوند.
احتیاط
• •چراغهای کوچک را صرفنظر این که سوئیچ باز باشد یا نباشد ،میتوان روشن کرد.
• •اگـر کلیـد در مغـزی سـوئیچ قـرار داشـته و چراغهـای کوچـک روشـن باشـند ،بـا خارج
کـردن کلیـد از مغـزی سـوئیچ ،چراغهـا خامـوش خواهند شـد.
• •اگـر کلیـد وارد مغـزی سـوئیچ نشـده باشـد و چراغهای کوچک روشـن باشـند ،چنانچه
کلیـد را وارد مغـزی کـرده و سـپس خـارج کنید ،چراغهـا خاموش نخواهند شـد.
• •اگـر در زمـان بسـته بـودن سـوئیچ ،چراغهـای کوچک روشـن شـوند ،یک بـوق اخطار به
صـدا در خواهـد آمد.
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■ ■روشن کردن چراغ نور باال
چراغ نور باال
برای روشـن کـردن چراغ نـور باال ،ابتـدا چراغ
نور پایین را روشـن کنید .سـپس دسـته چراغ
را بـه سـمت داشـبورد بکشـید تـا نـور بـاالی
چـراغ جلـو روشـن شـود .همزمـان نشـانگر
چـراغ نـور بـاال در پنـل کیلومترشـمار روشـن
خواهد شـد.
بـرای خامـوش کـردن چـراغ نـور بـاال ،دسـته
چـراغ را بـه موقعیـت اول خـود بازگردانیـد.
فالش نور باال (چراغ سبقت)
بـا کشـیدن دسـته چـراغ بـه سـمت غربیلـک
فرمـان و رهـا کـردن آن ،چراغ نور بـاال یک بار
روشـن و خامـوش خواهد شـد و همزمان با آن
نشـانگر چـراغ نور بـاال در پنـل کیلومترشـمار
نیـز یـک بـار روشـن و خاموش میشـود.
هـم بـا روشـن بـودن چراغهـای جلـو و هـم با
خامـوش بـودن آنهـا میتوانیـد از فلاش نور
بـاال اسـتفاده کنید.
احتیاط
• •اگـر قصـد داریـد خـودرو را بـه مـدت طوالنـی پـارک کنیـد ،مطمئن شـوید کـه چراغها
را خامـوش کردهایـد .در غیـر ایـن صـورت باتـری خالـی شـده و در زمـان اسـتارت مجدد با
مشـکل مواجـه خواهید شـد.
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■ ■چراغ مشایعت تا درب منزل ()Follow me home

چـراغ مشـایعت تـا درب منـزل بـا ایجـاد تاخیر در خاموش شـدن چـراغ جلو ،هنگام بازگشـت
بـه خانـه ایـن امـکان را بـه راننـده و سرنشـینان میدهـد تـا مسـیر بین خـودرو و منـزل را به
وضـوح و زیر نـور چـراغ ببینند.
● ●سـوئیچ را ببندید ،کلید را از مغزی سـوئیچ
خـارج کنیـد و کلیـه دربهـا و پنجرههـا را
ببند ید .

دسـته چـراغ را در وضعیـت  AUTOقـرار دهید و دکمـه قفلکن روی ریموت کنترل را فشـار
دهیـد .بـا انجـام ایـن اقدامات چـراغ نـور پایین جلـو و چراغهای کوچـک خودرو بـه مدت 30
ثانیـه روشـن خواهنـد شـد .پس از اتمـام این مدت زمان ،قابلیت چراغ مشـایعت تـا درب منزل
بـه طـور خـودکار غیرفعال شـده و چراغ نـور پایین و چراغهـای کوچک خاموش خواهند شـد.
اگـر دکمـه قفلکـن روی ریمـوت کنتـرل را یک بار دیگر فشـار دهیـد ،چراغ مشـایعت تا درب
منـزل مجددا فعال خواهد شـد.
● ●بـرای لغـو کـردن قابلیـت چـراغ مشـایعت تـا درب منـزل ،دکمـه بازکـن ریموت کنتـرل را
فشـار دهیـد و سـپس دسـته چـراغ و راهنمـا را از حالـت  AUTOخـارج کـرده و در موقعیت
 OFFقـرار دهید.
چراغ راهنما
چراغهـای راهنمـا را فقـط زمانی که سـوئیچ باز
باشـد ،میتوانید روشـن کنید.
دسـته چـراغ را بـه سـمت بـاال بکشـید تـا
چراغهای راهنمای سـمت راسـت روشـن شوند.
دسـته چـراغ را بـه سـمت پاییـن بکشـید تـا
چراغهای راهنمای سـمت چپ روشـن شـوند.
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نشـانگر چـراغ راهنمـا در پنـل کیلومترشـمار بـا روشـن شـدن چراغهـای راهنمـا بـه حالـت
چشـمکزن در خواهـد آمـد.
پس از اتمام دور زدن ،دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود باز میگردد.
هنـگام تغییـر الیـن در بزرگـراه ،بـا کشـیدن سـریع و لحظهای دسـته راهنمـا به سـمت باال یا
پاییـن ،چـراغ راهنمـای همان سـمت  3مرتبه روشـن میشـود.
احتیاط
• •اگـر چراغهـای نشـانگر راهنمـا در پنـل کیلومترشـمار تندتـر از حالـت عـادی چشـمک
بزننـد ،احتمـاال یکـی از المپهـای چـراغ راهنمـای جلـو یـا عقـب سـوخته اسـت.
چراغ رانندگی در روز
چـراغ رانندگـی در روز تحـت شـرایط زیـر
روشـن میشـود:
● ●چراغهای جلو خاموش باشند
● ●موتور روشن باشد
چراغ مهشکن
■ ■چراغ مهشکن عقب
پـس از بـاز کردن سـوئیچ ،دسـته چـراغ را در
موقعیـت

قـرار دهیـد و کلیـد چرخان

مهشـکن را بـه سـمت

بچرخانیـد تـا

چـراغ مهشـکن عقـب روشـن شـود .همزمـان
نشـانگر چـراغ مهشـکن عقـب در پنـل
کیلومترشـمار هـم روشـن خواهـد شـد.
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بـرای خامـوش کـردن چـراغ مهشـکن عقـب ،کلیـد چرخـان را بـار دیگـر بـه موقعیت
بچرخانیـد و یـا ایـن کـه چـراغ نـور بـاال /پایین جلـو را خامـوش کنید.
احتیاط
• •وقتـی کـه دسـته چـراغ در وضعیت خامـوش ( )OFFقرار گیـرد ،چراغ مهشـکن عقب به
طـور خـودکار خامـوش خواهـد شـد .چنانچه دسـته چـراغ مجـددا در وضعیت روشـن قرار
گیـرد ،چـراغ مهشـکن عقب به طـور خودکار روشـن نخواهد شـد.
• •وقتـی کـه مغزی سـوئیچ در موقعیـت  ACCیا  LOCKقـرار گیرد ،چراغ مهشـکن عقب
بـه طـور خـودکار خامـوش خواهـد شـد .چنانچه مغزی سـوئیچ مجـددا در وضعیت روشـن
قـرار گیـرد ،چـراغ مهشـکن عقب به طـور خودکار روشـن نخواهد شـد.
• •چراغ مهشکن عقب میبایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار گیرد.
تنظیم نور چراغهای جلو
■ ■کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
کلیـد تنظیـم ارتفـاع چراغ جلـو بـرای تنظیم
کـردن ارتفـاع نـور چـراغ نـور پاییـن مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد.
 .1باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو
 .2پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای  4سطح تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را میبایست بر اساس تعداد سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم کرد.
دستورالعمل تنظیم سطح ارتفاع نور چراغ جلو در جدول زیر ذکر شده است.
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تعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
بار وارده به خودرو
تعداد سرنشین
فقط راننده
راننده و سرنشین جلو
کلیه سرنشینان
با بار کامل صندوق عقب
کلیه سرنشینان
با بار کامل صندوق عقب
فقط راننده

موقعیت کلید تنظیم ارتفاع نور
چراغ جلو
0
0
1
2
3

چراغ سقفی جلو

 .1کلید چراغ مطالعه سمت چپ
 .2کلید چراغ مطالعه سمت راست
 .3کلید چراغ سقفی
 .4کلید وضعیت درب
با فشـار دادن این کلید ،در صورت باز شـدن هر
کدام از دربها ،چراغ سـقفی روشـن میشود.
اگر کلید وضعیت درب فعال باشـد ،روشـن شـدن چراغ سـقفی تابعی از وضعیت دربهای خودرو
خواهـد بـود .عملکرد چراغ سـقفی در شـرایط مختلف به صورت زیر اسـت:
● ●اگر سـوئیچ باز باشـد ،با بسـته شـدن تمامـی دربهای خودرو چـراغ سـقفی بالفاصله خاموش
خواهد شـد.
● ●اگـر سـوئیچ در موقعیت  ACCیا  OFFقرار داشـته باشـد ،پس از بسـته شـدن کلیـه دربها،
چـراغ سـقفی به مـدت  8ثانیه روشـن مانده و سـپس خاموش خواهد شـد.
● ●بالفاصلـه پـس از رفتـن خـودرو بـه وضعیـت دزدگیـر ،چراغ سـقفی خامـوش میشـود و پس
از خـارج شـدن خـودرو از حالـت دزدگیـر ،چراغ سـقفی به مـدت  15ثانیه روشـن مانده و سـپس
خامـوش میشـود.
● ●بـا بـاز شـدن هـر یک از دربهـای خودرو ،چراغ سـقفی پس از  3ثانیه روشـن مانـدن ،خاموش
خواهد شد.
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چراغ دور مغزی سوئیچ
ایـن چـراغ دور مغـزی سـوئیچ را فـرا گرفتـه
ا ست .

در صورتـی کـه درب راننـده باز شـود ،جهـت کمک بـه راننده در پیـدا کردن محـل قرارگیری
سـوئیچ ،ایـن چراغ بـه طور خودکار روشـن میشـود.
ایـن چـراغ حـدودا  8ثانیـه پس از بسـته شـدن درب خاموش میشـود .اگر سـوئیچ وارد مغزی
شـده و در موقعیـت  ONقـرار گیـرد ،چراغ بالفاصله خاموش میشـود .اگر درب بسـته نشـود،
چـراغ دور سـوئیچ پـس از گذشـت حـدودا  3دقیقه به طور خـودکار خاموش خواهد شـد.

 .5-9سوکت برق اضطراری

سـوکت بـرق اضطـراری بـرای تامیـن بـرق
تجهیـزات برقـی جانبـی طراحـی شـده اسـت.
از سـوکت اضطـراری زمانـی میتوان اسـتفاده
کـرد کـه سـوئیچ در موقعیـت  ACCیـا ON

قرار داشـته باشـد.
احتیاط
• •بـرای جلوگیـری از سـوختن فیـوز ،از وارد آوردن بـار الکتریکـی بیشتـر از مقـدار مجـاز
خـودرو ( )12V/ 120Wخـودداری کنیـد.
• •بـرای جلوگیـری خالـی شـدن باتـری ،زمانـی که موتور روشـن نیسـت به مـدت طوالنی از
سـوکت برق اضطـراری اسـتفاده نکنید.
• •زمانـی که سـوکت برق بدون اسـتفاده اسـت ،درپـوش آن را نصب کنید .ورود اجسـام دیگر
و یـا نفـوذ مایعـات به داخـل آن باعث ایجـاد اختالل الکتریکی و سـوختن مدار خواهد شـد.
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 .5-10جا لیوانی

موقعیـت جـا لیوانـی جلـو مطابـق بـا تصویـر

مقابـل میباشـد.

هشدار
• •از قــرار دادن اشــیا دیگــر بــه غیــر از لیــوان و ظــرف نوشــیدنیها در جــا لیوانــی
خــودداری کنیــد .زیــرا در صــورت بــروز تصــادف و یــا در زمــان ترمزگیــری ناگهانــی،
مــواد داخــل آنهــا بــه فضــای داخــل اتــاق پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت باعــث
آســیبدیدگی شــود.
• •درب لیــوان و ظــرف نوشــیدنیها را بســته نگــه داریــد تــا از پاشــیدن آنهــا بــه داخــل
کابیــن جلوگیــری شــود.

 .5-11آفتابگیر

 .1آینه آرایش
 .2جاکارتی
 .3آفتابگیر

بـرای اسـتفاده از آینـه آرایـش و جاکارتـی،
آفتابگیـر را بـه سـمت پاییـن بکشـید.
 .1آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.
 .2بـرای جلوگیـری از تابـش آفتاب از سـمت
پنجـره ،آفتابگیـر را از قلاب آن آزاد کـرده و
به سـمت پنجـره برگردانید.
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 .5-12دستگیره سقفی

هنگامـی کـه خـودرو در جادههـای ناهمـوار
در حـال حرکـت اسـت ،سرنشـینان خـودرو
میتواننـد جهـت حفـظ ایمنـی از ایـن
دسـتگیرهها اسـتفاده کننـد.

 .5-13سانروف (در صورت تجهیز)

وقتـی کـه سـوئیچ در موقعیـت  ACCیـا  ONقـرار بگیرد ،از کلیدهـای واقع بـر روی مجموعه
چـراغ سـقفی میتـوان بـرای باز ،بسـته یـا نیمه باز قـرار دادن سـانروف اسـتفاده کرد.
■ ■باز کردن آفتابگیر سانروف
دسـتگیره جلویـی آفتابگیـر سـانروف را
بگیریـد و آن را بـه صـورت کشـویی رو بـه
سـمت عقـب بکشـید تـا بـاز شـود.
■ ■باز کردن و بستن سانروف
 .1کلید باز کردن
اگـر کلیـد را یک بار فشـار دهید ،سـانروف به
حالت اریـب نیمه باز میشـود.
اگـر کلیـد را مجددا فشـار دهید ،سـانروف به
طور کامـل باز میشـود.
 .2کلید بستن
بـرای متوقـف کـردن حرکـت سـانروف در
موقعیـت دلخواهتـان ،یکـی از کلیدهـا را بـه
آرامـی فشـار دهیـد.
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احتیاط
• •آفتابگیر سانروف به طور دستی هم باز و هم بسته میشود.
■ ■باز کردن سانروف به صورت نیمه باز (حالت تهویه)
 .1کلید باز کردن
 .2کلید بستن
بـرای متوقـف کـردن حرکـت سـانروف در
موقعیـت دلخواهتـان ،یکـی از کلیدهـا را بـه
آرامـی فشـار دهیـد.
■ ■عملکرد خودکار  /عملکرد دستی
عملکرد دستی :فشار دادن و نگه داشتن کلیدها
عملکرد خودکار :فشار دادن کلیدها به طور لحظهای
■ ■قابلیت برگشت خودکار سانروف
اگـر در زمـان بسـته شـدن سـانروف ،مانعـی مابیـن سـانروف و چارچـوب آن قـرار گیـرد،
سـانروف بـه طـور خـودکار بـه حالـت کاملا بـاز برمیگـردد .اگـر چندین بـار متوالـی جلوی
حرکت سـانروف گرفته شـود ،عملکرد خودکار سـانروف و قابلیت برگشـت خودکار سـانروف
غیرفعـال خواهـد شـد .در ایـن گونه موارد سـانروف را یک بار با اسـتفاده از کلیدهـا باز کرده و
سـپس ببندیـد .برای بازیابـی عملکرد خودکار سـانروف و قابلیت برگشـت خودکار سـانروف،
کلیـد بسـتن را فشـار داده و مدتی نگـه دارید.
احتیاط
اگـر سـانروف باز مانده باشـد ،پس از خـارج کردن کلید خودرو از مغزی سـوئیچ ،سـانروف
بـه طور خودکار بسـته خواهد شـد.
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هشدار
مــوارد احتیاطــی زیــر را رعایــت کنیــد .در صــورت عــدم رعایــت احتمــال خطــر مصدومیــت
و حتــی مــرگ وجــود خواهــد داشــت:
• •در حیــن حرکــت خــودرو بــه سرنشــینان اجــازه ندهیــد کــه دســت و یــا ســر خــود را
از ســانروف بیــرون بگذارنــد.
• •از نشستن یا قرار دادن اجسام بر روی سانروف خودداری کنید.
• •اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اعضــا بــدن هیچیــک از سرنشــینان خــودرو در مســیر
حرکتــی ســانروف قــرار نــدارد.
• •اجــازه ندهیــد تــا کــودکان بــا ســانروف و کلیدهــای آن بــازی کننــد .بســته شــدن
ناگهانــی ســانروف میتوانــد باعــث بــروز آســیبدیدگی و یــا حتــی مــرگ شــود.
• •بــرای تســت کــردن قابلیــت برگشــت خــودکار ســانروف اعضــای بــدن خــود را مقابــل
ســانروف قــرار ندهیــد.
• •قابلیــت برگشــت خــودکار ســانروف ممکــن اســت زمانــی کــه ســانروف در انتهــای
کــورس حرکتــی خــود اســت ،کار نکنــد.

 .5-14محفظههای نگهداری اشیا
جعبه داشبورد

دسـتگیره درب جعبـه داشـبورد را بکشـید تـا
باز شـود.
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هشدار
• •بــرای ایمنــی بیشتــر در تصادفــات و یــا ترمزگیریهــای ناگهانــی ،درب جعبــه
داشــبورد را بســته نگــه داریــد .در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت درب جعبــه داشــبورد و
یــا اشــیا داخــل جعبــه یــا بــا سرنشــین جلــو برخــورد کنــد.
• •از قــرار دادن اشــیا بــا انــدازه بــزرگ و اجســام نوکتیــز در جعبــه داشــبورد خــودداری
کنیــد .زیــرا در زمــان تصادفــات احتمــال آســیب دیــدن افــراد وجــود خواهــد داشــت.
جعبه کنسول وسط
موقعیت جعبه کنسـول وسـط در شـکل مقابل
نشـان داده شده است.

محفظههای روی داشبورد
محفظههـای روی داشـبورد و محفظـه جلـوی
دسـته دنده

جای کارت
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محفظه اشیا روی درب
بـر روی دربهـای جلـو و عقـب خـودرو ،محفظههایـی جهت نگهداری اشـیایی از قبیل نقشـه،
بروشـور و  ...تعبیه شـده است.
محفظه روی درب جلو

محفظه روی درب عقب

احتیاط
در صورت استفاده از محفظه روی دربها برای نگهداری بطری یا لیوان:
• •اگـر بطـری را در محفظـه درب قـرار دادهایـد ،درب بطـری را بسـته نگـه داریـد .از قـرار
دادن لیوانهـای شیشـهای و یـا کاغـذی در ایـن محلهـا خـودداری کنیـد .زیـرا در صـورت
بـروز حادثـه ،مایعـات بـه داخـل کابین پاشـیده میشـوند و یا لیوان شیشـهای ممکن اسـت
بشکند .
• •ممکن است بطری با توجه به شکل و اندازهاش به خوبی در محفظه جا نگیرد.
• •از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.
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کیف پشت صندلی
در پشـت هـر دو صندلـی جلـو کیفهایـی
جهـت قـرار دادن روزنامـه ،پوشـه و  ...در نظـر
گرفتـه شـده اسـت.

صندوق عقب
قابلیـت تـا شـدن صندلـی عقـب ایـن امـکان را بـه وجـود مـیآورد کـه فضـای قسـمت عقـب
خـودرو را بتـوان افزایـش داد .صندلـی عقـب بـه راحتـی میتوانـد جمـع شـود و یـک فضـای
مناسـب و تقریبـا همسـطح بـا کـف صنـدوق جهـت قـرار دادن بـار در اختیارتـان قـرار دهـد.
طاقچه عقب
اگـر بسـتهها و اجسـام بـا ارتفاع و انـدازه کوچک در صندوق عقب وجود داشـته باشـند ،طاقچه
عقـب از پرتـاب شـدن آنهـا به سـمت بـاال در دسـتاندازها و در زمـان ترمزگیـری جلوگیری
میکنـد و مانـع وارد شـدن آسـیب احتمالی به سرنشـینان میشـود.
اگـر میخواهیـد بسـتههای بزرگتـری در
صنـدوق عقـب قـرار دهیـد ،میتوانیـد بـا بـاز
کـردن طاقچـه عقـب ،فضـای الزم را ایجـاد
کنیـد.
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باربند
باربنـد بـرای قـرار دادن مقـداری از بارهـا
طراحـی شـده اسـت .ایـن بـه معنـای افزایش
مقـدار بـار قابـل تحمـل توسـط خـودرو
نمیباشـد .مطمئـن شـوید کـه مجمـوع وزن
سرنشـینان و بارهـای داخـل صنـدوق عقب به
اضافـه بارهـای روی باربنـد ،از حداکثر بار قابل
تحمـل خـودرو تجـاوز نمیکنـد.
احتیاط
• •از وارد کردن بار بیش از حد به خودرو اجتناب کنید.
• •بارها را طوری بچینید که بار وارده به محورهای جلو و عقب خودرو تقریبا برابر باشد.
• •طـول و عـرض بارهـای قـرار داده شـده در باربنـد بایـد بـه انـدازهای باشـد کـه از خودرو
درازتـر و یـا عریضتـر نباشـد.
• •قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شدهاند.
• •مراقـب باشـید بـه رنـگ سـقف آسـیب وارد نشـود .میتوانیـد پتـو یـا محافظ دیگـری را
مابیـن بـار و سـقف خـودرو قـرار دهید.
هشدار
• •بارهــا را بــه گونـهای در باربنــد قــرار دهیــد کــه وزن وارده بــه طرفیــن یکســان باشــد .در
غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در پیچیدنهــا و ترمزگیریهــا کنتــرل خــودرو از دســت
خــارج شــده و منجــر بــه ایجــاد حادثــه و مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود.
• •قــرار دادن بــار بــر روی باربنــد باعــث میشــود تــا ارتفــاع مرکــز ثقــل خــودرو افزایــش
یابــد ،لــذا در ایــن شــرایط از ســرعت زیــاد ،شــتابگیری ناگهانــی ،پیچیدنهــای تنــد،
ترمزهــای شــدید و حــرکات مارپیچــی خــودداری کنیــد .در غیــر ایــن صــورت خطــر
واژگونــی و از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو وجــود خواهــد داشــت.
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احتیاطهای الزم در قرار دادن بار
اگـر قـرار اسـت کـه بار و چمـدان و  ...را در قسـمت صندوق عقـب بگذارید ،به نـکات زیر توجه
کنید :
● ●در صـورت عـدم اسـتفاده سرنشـینان از صندلـی عقب ،میتوانیـد فضای صنـدوق عقب را با
تـا کردن پشـتی صندلـی عقب افزایـش دهید.
● ●بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود.
● ●برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه و غیرضروری خودداری کنید.
● ●از قـرار دادن بـار بیـش از حـد و بـزرگ در صندوق عقب خـودداری کنید ،زیرا ممکن اسـت
باعث جلوگیری از بسـته شـدن درب صندوق عقب شـود.
هشدار
• •بــرای جلوگیــری از ســر خــوردن بارهــای قســمت عقــب در حیــن ترمزگیــری ،از قــرار
دادن وســایل بلندتــر از ارتفــاع صندلیهــای عقــب در صنــدوق خــودداری کنیــد .آنهــا
را در کــف صنــدوق بخوابانیــد ،در غیــر ایــن صــورت میتواننــد باعــث مصدومیــت افــراد
داخــل خــودرو شــوند.
• •هرگــز بــه سرنشــینها اجــازه ندهیــد کــه در قســمت صنــدوق عقــب بنشــینند،
سرنشــینها فقــط مجــاز هســتند کــه روی صندلیهــا بنشــینند و کمربنــد ایمنــی را
ببندنــد .در غیــر ایــن صــورت ،در ترمزهــای شــدید و یــا تصادفهــا احتمــال آســیب دیــدن
زیــاد اســت.
• •هرگــز چیــزی را روی طاقچــه صنــدوق عقــب قــرار ندهیــد ،زیــرا ممکــن اســت در
ترمزهــای شــدید و تصادفهــا بــه داخــل کابیــن پرتــاب شــده و باعــث مصدومیــت
سرنشــینان شــوند .کلیــه بارهــا و وســایل را در یــک مــکان مطمئــن بــه خوبــی مهــار کنیــد.
• •اگــر درب صنــدوق عقــب بــاز مانــده یــا بــه طــور کامــل بســته نشــده اســت ،اقــدام بــه
رانندگــی نکنیــد تــا از بیــرون افتــادن بارهــا و ایجــاد حادثــه جلوگیــری شــود.
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 .6-1فالشر

اگـر مجبـور بـه توقـف خـودرو در محلـی هسـتید کـه احتمال تصـادف و برخـورد وجـود دارد،

روشـن کـردن چراغهـای فالشـر برای آگاهـی دادن به سـایر رانندگان الزامی اسـت .خـودرو را
در محلـی کـه از جـاده بـه انـدازه کافی دور باشـد ،پـارک کنید.
کلیـد فالشـر در قسـمت پاییـن پنـل کنتـرل
کولـر قـرار دارد.

بـا فشـار دادن کلیـد فالشـر ،کلیـه چراغهـای راهنمـا شـروع بـه چشـمک زدن خواهنـد کرد.
چـراغ زمینـه کلیـد فالشـر نیـز بـه حالـت چشـمکزن در خواهـد آمـد .بـرای خامـوش کردن
فالشـر ،کلیـد آن را مجـددا فشـار دهیـد.
در صورت بسته بودن سوئیچ موتور ،میتوان از فالشر استفاده کرد.
در سـرعتهای باالتـر از  50km/hاگـر بـه طـور ناگهانی ترمز گرفته شـود ،چراغهای فالشـر و
نشـانگر چـراغ راهنمـا در پنل کیلومترشـمار سـریعا چشـمک خواهند زد .بـرای خاموش کردن
فالشـر ،کلیـد فالشـر را فشـار دهید و یا بـا گاز دادن سـرعت خـودرو را افزایش دهید.
احتیاط
• •از فالشر فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.
• •بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری ،اگــر موتــور خامــوش اســت ،در مواقــع
غیرضــروری از فالشــر اســتفاده نکنیــد.
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 .6-2پنچر شدن تایر هنگام رانندگی

 .1اگـر در حیـن رانندگـی چـرخ خـودرو پنچـر شـد ،ضمـن کاهـش تدریجـی سـرعت و حفظ

کنتـرل فرمـان ،بـه آرامـی خـودرو را بـه کنـار جـاده هدایـت کـرده و در یـک مـکان امـن که
دارای سـطح صـاف و سـفت باشـد ،پـارک کنیـد .از توقف در وسـط بزرگـراه و یا در کنـار گارد
ریـل خـودداری کنید.
 .2اهـرم ترمـز دسـتی را بکشـید و دسـته دنـده را در موقعیـت ( Pدر مدل مجهز بـه گیربکس
 )ATیـا ( Nدر مـدل مجهـز بـه گیربکس دسـتی) قـرار دهید.
 .3موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.
 .4کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و آنها را از کنار جاده دور نگه دارید.
 .5مثلـث احتیـاط را از صندوق عقب برداشـته
و در فاصلـهی بیـش از  50متـری از قسـمت
عقـب خـودرو قـرار دهید.

بی

شت

ر
از 0

5

متر

احتیاط
• •مثلــث احتیــاط را در جادههــای معمولــی در فاصلـهی  50متــری از خــودرو قــرار دهیــد.
ایــن فاصلــه در بزرگراههــا بایــد بیــش از  100متــر و در شــرایط بارانــی و ســر پیچهــا بایــد
بیــش از  150متــر در نظــر گرفتــه شــود .انجــام ایــن کار باعــث میشــود تــا خودروهــای
عبــوری زودتــر متوجــه توقــف شــما شــوند و در مواقــع شــب و تاریکــی هــوا ،اهمیــت ایــن کار
بیشتــر نمــود پیــدا میکنــد.
• •از رانندگــی بــا تایــر پنچــر خــودداری کنیــد .حرکــت بــا تایــر پنچر حتــی در مســافتهای
کوتــاه باعــث صدمــه دیــدن آن خواهــد شــد کــه قابــل تعمیــر نیــز نخواهــد بود.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

6-231

MVM 315+ User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
ابزار مورد نیاز و چرخ زاپاس
در مواقـع اضطـراری بایـد خودتـان اقـدام بـه رفـع عیـب خـودرو نماییـد .لـذا آشـنا شـدن بـا
نحـوهی اسـتفاده از جـک و سـایر ابـزار و محـل قرارگیـری آنهـا ضـروری اسـت.

 .1کیف ابزار
 .2چرخ زاپاس
مثلـث خطـر در داخل صندوق عقـب قرار داده
شده است.
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 .1جک
 .2آچار چرخ
 .3بکسلبند
 .4دسته جک
 .5آچار تخت
 .6پیچگوشتی
احتیاطهای قبل از جک زدن
 .1محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
 .2توصیـه میشـود توسـط موانعـی از حرکـت چرخهـای خـودرو جلوگیـری کنیـد و در هنـگام
اسـتفاده از جـک ،کسـی داخـل خـودرو نباشـد.
 .3اجازه ندهید کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار دهد.
تعویض زاپاس
 .1چرخ زاپاس را بیرون بیاورید.
درب صنـدوق عقـب را بـاز کنیـد و پـس از
بلنـد کـردن موکت کـف صنـدوق ،کیـف ابزار
را برداریـد .مهـره ثابتکننـده چـرخ زاپـاس را
در خلاف جهت عقربههای سـاعت بـاز کرده و
چـرخ زاپـاس را بیـرون بیاوریـد.
 .2قرار دادن مانع در جلوی چرخها
در زمـان بلنـد کـردن خودرو توسـط جک باید
در مقابـل چرخـی کـه بـه صـورت قطـری در
سـمت مخالـف چـرخ پنچـر قـرار دارد ،مانعی
قـرار دهیـد تـا از حرکـت چرخهـا جلوگیـری
شو د .
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

6-233

MVM 315+ User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید

چرخ جلو چپ
چرخ جلو راست
چرخ عقب چپ
چرخ عقب راست
 .3شل کردن پیچهای چرخ
همیشـه قبـل از بلنـد کـردن خـودرو توسـط
جـک ،پیچهـای چرخـی را کـه میخواهیـد
تعویـض کنیـد ،بـا اسـتفاده از آچار چرخ شـل
کنیـد .آچـار چـرخ را طـوری روی پیـچ قـرار
دهیـد کـه دسـته آن در سـمت چـپ شـما
قـرار داشـته باشـد .سـپس دسـته آچـار چرخ
را گرفتـه و در جهـت فلـش نشـان داده شـده

در پشت چرخ عقب راست
در پشت چرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو چپ

در شـکل ،آن را بـه سـمت پایین فشـار دهید.
احتیاط
• •اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید.
• •پیچها را به طور کامل باز نکنید .پیچها را فقط در حدود  5/1دور شل کنید.
 .4جـک را در محیطـی کـه سـطح آن صاف و محکم باشـد ،قرار دهید و از این که شـیار روی جک
در مقابـل زبانـه مخصـوص جک بر روی بدنه خودرو قرار داشـته باشـد ،اطمینان حاصل کنید.
دسـته جـک را در جهـت عقربههـای سـاعت
بچرخانیـد تـا شـکاف روی جـک بـا زبانـه
مخصـوص جـک در روی بدنـه خـودرو تمـاس
پیـدا کنـد.
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هشدار
در هنگام جک زدن به نکات زیر توجه داشته باشید:
• •از جک فقط در مواقع تعویض چرخ و نصب زنجیر چرخ استفاده کنید.
• •از اســتارت زدن و روشــن نگــه داشــتن خــودرو زمانــی کــه جــک زیــر خــودرو اســت،
خــودداری کنیــد.
• •از قــرار گرفتــن صحیــح جــک در زیــر خــودرو مطمئــن شــوید .در غیــر ایــن صــورت
ممکــن اســت بدنــه خــودرو آســیب ببینــد و یــا باعــث ایجــاد مصدومیــت شــود.
• •از قرار دادن اجسام در زیر جک و یا بر روی آن خودداری کنید.
• •هرگز به طور همزمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.
 .5پس از حصول اطمینان از عدم حضور سرنشین در داخل کابین ،خودرو را با جک بلند کنید.
دسته جک را روی جک نصب کنید ،سپس آچار
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته
جک عبور دهید و آن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید .زمانی که جک با بدنه خودرو
تماس پیدا کرد ،مجددا قرارگیری صحیح جک
نسبت به بدنه خودرو را کنترل نمایید.
هشدار
• •زمانــی کــه خــودرو توســط جــک بلنــد شــده اســت ،از قــرار دادن اعضــای بــدن خــود
در زیــر خــودرو خــودداری کنیــد.
• •خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را از زیر خودرو خارج کرد ،بلند کنید.
• •حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 1000 ،کیلوگرم میباشد.
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 .6باز کردن چرخ پنچر
توسط آچار چرخ 4 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت باز کنید و چرخ پنچر
را از خودرو جدا کنید.
چرخ را طوری روی زمین قرار دهید که
سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد تا از
آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.
 .7نصب چرخ زاپاس
● ●قبل از نصب زاپاس ،هر گونه گرد و خاک
و رسوبات روغنی را از روی سطح رینگ چرخ
تمیز کنید.
مطمئن شوید که سطح تماس بین توپی
چرخ و رینگ چرخ در شرایط مناسبی قرار
دارد .در غیر این صورت ممکن است پیچها به
طور ناگهانی باز شده و منجر به ایجاد حوادث
خطرناک شود.
● ●چرخ زاپاس را به آرامی بر روی توپی چرخ
قرار دهید.
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احتیاط
برای نصب چرخ زاپاس احتماال الزم باشد که ارتفاع خودرو را کمی باال ببرید.
 .8بستن پیچهای چرخ
ابتدا هر  4عدد پیچ چرخ را با دست به طور اولیه
سفت کنید .سپس چرخ را در محل خود صاف
کرده و توسط آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.

هشدار
هرگــز بــر روی پیچهــای چــرخ گریــس یــا روغــن نزنیــد و در صــورت چــرب بــودن ،قبــل
از نصــب چــرخ ،آنهــا را تمیــز و خشــک کنیــد.
 .9خودرو را به طور کامل پایین بیاورید و پیچهای چرخ را سفت کنید.
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید تا
زمانی که پیچها به طور کامل در جای خود به
طور سفت قرار گیرند.
برای سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ
استفاده کنید.
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هشدار
• •بــه منظــور جلوگیــری از هــر گونــه اتفــاق ناخواســته در هنــگام پاییــن آوردن خــودرو،
مطمئــن شــوید کــه خودتــان و ســایر افــراد در فاصلــه مناســبی از خــودرو قــرار گرفتهایــد.
• •پــس از تعویــض چــرخ ،بــه آرامــی رانندگــی کنیــد و پــس از رســیدن بــه اولین تعمیــرگاه،
پیچهــای چــرخ را بــا گشــتاور مجــاز  110±10N.mســفت کنیــد .ســفت کــردن پیچهــا بــا
گشــتاور مجــاز باعــث جلوگیــری از بــاز شــدن آنهــا و بــروز حــوادث میشــود.
 .10چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید.
 .11جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق
قرار دهید.
 .12فشار باد تایر تعویض شده را کنترل کنید و در صورتی که کمتر از مقدار استاندارد میباشد،
ضمن رانندگی با احتیاط ،در اولین اتوسرویس اقدام به تنظیم فشار باد تایر بکنید .قرار دادن
درپوش والو باد چرخ را فراموش نکنید ،در غیر این صورت احتمال ورود مواد خارجی و رطوبت
به داخل آن وجود دارد که منجر به نشتی باد تایر میشود.
احتیاط
• •وقتــی کــه در شــرایط اضطــراری از چــرخ زاپــاس اســتفاده میکنیــد ،حداکثــر ســرعت
خــودرو نبایــد بیشتــر از  80km/hباشــد.
• •لطفا در اسرع وقت چرخ زاپاس را با چرخ اصلی خودرو جایگزین کنید.

 .6-3داغ کردن موتور

اگر درجه دمای آب موتور باال بودن دمای موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور در
پنل کیلومترشمار نیز چشمک بزند ،یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است.
در صورت مواجه شدن با این شرایط ،مطابق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1ضمن رعایت جوانب احتیاط ،فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک
مکان امن پارک کنید .ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pخودروی مجهز به
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گیربکس اتوماتیک) یا خالص (خودروی مجهز به گیربکس دستی) قرار داده و فالشر را روشن
کنید .اگر کولر خودرو روشن است ،آن را خاموش کنید.
 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید و تا
فروکش کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن نگه
داشته و بررسی کنید که آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله
موتور را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع
عیب با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.

هشدار
• •خروج مایع خنککننده یا بخار آن از زیر درب
موتور نشاندهنده وجود فشار بسیار زیاد در
مدار سیستم خنککننده میباشد .برای جلوگیری
از خطر سوختگی ،درب موتور را تا زمانی که
خروج بخار تمام نشده است ،باز نکنید.
• •در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور ،درب مخزن
انبساط را باز نکنید .در غیر این صورت ،فشار
مدار خنککننده باعث پرتاب مایع خنککننده
و بخارات آن میشود که میتواند سوختگیهای شدیدی را به وجود بیاورد.
 .3درب موتور را باز کنید .رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع
خنککننده بررسی کنید .البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر
خودرو عادی است.
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هشدار
• •زمانــی کــه موتــور در حــال کار اســت ،از نزدیــک کــردن دســت و لبــاس خــود بــه فــن
رادیاتــور خــودداری کنیــد .حتــی در صــورت خامــوش بــودن موتــور نیــز احتمــال فعــال
شــدن فــن رادیاتــور وجــود دارد.
 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5اگر نشتی مشاهده نمیشود ،سطح مایع
خنککننده در مخزن انبساط را بررسی کنید.
اگر سطح مایع پایین است ،به مقدار الزم مایع
خنککننده سرریز کنید.
فقط از مایع خنککننده توصیه شده توسط
شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
احتیاط
• •در مواقــع اضطــراری و در صــورت در دســترس نبــودن مایــع خنککننــده میتــوان بــه
طــور موقتــی از آب اســتفاده نمــود.
• •اگــر تعــداد دفعــات داغ شــدن موتــور زیــاد اســت ،در اســرع وقــت جهــت بازدیــد و
تعمیــر بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

 .6-4تعویض فیوزها

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیشباری تجهیزات الکتریکی خودرو
مورد استفاده قرار میگیرند .اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود ،احتماال فیوز آن سوخته
است که در این صورت باید فیوز را بررسی و یا تعویض کنید.
 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید (برای بیرون کشیدن
فیوزهای نوع  Aاز گیره فیوزکش که در داخل درب جعبه فیوز تعبیه شده است ،استفاده کنید).
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 .3بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر
است از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.
نحوه تشخیص فیوز سالم و فیوز سوخته نوع A

نحوه تشخیص فیوز سالم و فیوز سوخته نوع B
فیوز سوخته

فیوز سالم

 .4فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن برابر با آمپر فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها را
میتوانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخشهای «جعبه فیوز داخل محفظه موتور» و «جعبه
فیوز داشبورد» در فصل  8مراجعه کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط به
برخی وسایل برقی کم اهمیتتر (مثل فیوز فندک و فیوز سوکت برق اضطراری) استفاده کنید.
خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگهداری آنها در خودرو ،اقدام مفیدی است.
احتیاط
• •قبل از تعویض فیوز ،سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.
• •هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت مدار و تجهیزات الکتریکی
آسیب خواهند دید .اگر فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی میباشد.
جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •هیچوقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی به طور موقتی .انجام این کار میتواند
باعث اتصالی و آسیب دیدن مدار و حتی آتشسوزی میشود.
• •بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.
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 .6-5حمل خودرو

نکات ایمنی هنگام حمل خودرو
از ایمن بودن زنجیرها و اهرمبندیهای خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو
از قوانین ترافیکی و محلی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی زمین قرار میگیرند و اکسل
مربوط به آن چرخها باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند .اگر چرخها آسیب دیدهاند ،از
چرخهای کمکی استفاده کنید.
شیوههای صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شدهاند:
● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی
خودروی معیوب

احتیاط
• •پس از بلند کردن چرخهای جلو ،آنها را باید توسط زنجیر یا ابزار مناسب ثابت نگه دارید.
• •قبل از حمل خودرو ،اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت خالص ()N
قرار دهید.
• •شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را به طور مناسب تنظیم کنید تا از برخورد سپر
عقب و یا اجزا زیر خودرو با زمین جلوگیری شود.
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● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب

● ●حمل با بلند کردن چرخهای عقب خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای جلوی
خودروی معیوب

● ●حمل با کامیون کفی

شیوههای نادرست حمل خودرو:
● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن قسمت جلوی
خودرو استفاده میکنند.
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● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن قسمت عقب
خودرو استفاده میکنند و چرخهای جلو روی
زمین کشیده میشوند.

● ●حمل به حالتی که چرخهای عقب خودرو
بلند شده و چرخهای جلو روی زمین کشیده
میشوند.

احتیاط
حمل خودرو با روشهای فوق و آویزان شدن جلو یا عقب خودرو توسط چرثقیلهای زنجیری
یا طنابی باعث آسیبدیدگی بدنه خودرو میشود.
حمل اضطراری
در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت
با استفاده از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب ،بکسل کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید
بیشتر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح
سفت و محکم و در مسافتهای کوتاه و حرکت با سرعت پایین انجام دهید .باید راننده در
خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در اختیار
بگیرد.
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قبل از بکسل کردن ،سوئیچ موتور را در

موقعیت N

 ACCیا ON

موقعیت  ONیا  ACCو دسته دنده را در
حالت خالص ( )Nقرار دهید .ترمز دستی را
آزاد کنید و فالشر را روشن کنید.

احتیاط
• •بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک ممکن است باعث آسیبدیدگی
گیربکس شود ،لذا توصیه میشود از امداد خودروی شرکت مدیران خودرو یا سایر شرکتهای
مجاز حمل خودرو کمک بگیرید.
• •قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخها ،اکسل ،سیستم انتقال قدرت ،سیستم فرمان
و سیستم ترمز خودرو در شرایط خوبی قرار دارند.
• •سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینانبخش به قالب بکسلبند ببندید.
• •زاویه بکسل کردن باید تا حد امکان مستقیم باشد .هرگز خودرو را از سمت کنار بکسل
نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیشگیری شود.
• •اگر موتور روشن نباشد ،غربیلک فرمان و پدال ترمز به دلیل کار نکردن پمپ هیدرولیک
فرمان و بوستر ترمز به شدت سفت میشوند .بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این
شرایط دقت کنید.
• •اگر خودرو به نحوی آسیب دیده است که به سختی حرکت میکند ،با بکسل کردن اجباری
ایرادی دیگر به آن وارد نکنید .در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا سایر شرکتهای مجاز
حمل خودرو تماس بگیرید.
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هشدار
• •هنــگام بکســل کــردن خــودرو ،از شــتاب ناگهانــی ،پیچیــدن ناگهانــی و حــرکات
مارپیچــی بپرهیزیــد تــا کابــل یــا ســیم بکســل و قــاب بکس ـلبند خــودرو تحــت فشــار
قــرار نگیرنــد ،زیــرا ممکــن اســت تحــت فشــار زیــاد صدمــه ببیننــد کــه باعــث ایجــاد
خســارتهای جانــی و مالــی خواهــد شــد.
• •بــرای پیشگیــری از صدمــات جســمی ،ســایر سرنشــینان بــه غیــر از راننــده بایــد از
خــودروی بکســل شــده پیــاده شــوند.
• •خودرو را در مسافتهای طوالنی بکسل نکنید.
نصب بکسلبند
■ ■بکسلبند جلو

محل نصب بکسلبند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر جلو قرار دارد.
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده ،درپوش محل نصب بکسلبند جلو را از
روی سپر جدا کنید.
 .2بکسلبند جلو را در جای خود نصب کنید.
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■ ■بکسلبند عقب

محل نصب بکسلبند عقب در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب قرار دارد.
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده ،درپوش محل نصب بکسلبند عقب را از
روی سپر جدا کنید.
 .2بکسلبند عقب را در جای خود نصب کنید.

 .6-6تعویض باتری

برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش
کنید.
 .2درب موتور را باز کنید.
 .3کابل منفی باتری ( )-را جدا کنید.
 .4کابل مثبت باتری ( )+را جدا کنید.
 .5بست نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری
را خارج کنید.
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احتیاط
مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به همدیگر نشود .همچنین نباید ابزار
فلزی به طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد
داشته باشد.
 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری اصلی میباشد را بر روی خودرو قرار دهید.
برای نصب باتری ،به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست
باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که به طور معمولی قابل بازیافت
نمیباشند .باتریهای مصرف شده را بر اساس دستورالعملهای زیستمحیطی نگهداری کنید
و یا به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید.
هشدار
• •باتری را هرگز به صورت اریب یا وارونه قرار ندهید ،زیرا اسید داخل باتری بسیار خورنده
میباشد .هنگام باز و بست یا حمل باتری از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.
• •مراقب باشید پوست و لباستان با اسید باتری تماس نداشته باشد .در صورت تماس اسید
با پوست یا لباس ،محل تماس را فورا با محلول آب و صابون و سپس با آب فراوان بشویید و
در صورت لزوم به مراکز درمانی مراجعه کنید.
• •باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• •از کشیدن سیگار ،روشن کردن کبریت یا فندک و از قرار دادن شعله در اطراف باتری
خودداری کنید.
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 .6-7روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب
بخش «مراحل استارت زدن» در فصل  4انجام دادهاید ،و از کافی بودن مقدار بنزین در باک
اطمینان دارید.
■ ■اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد
 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ سقفی را روشن کرده و استارت بزنید.
اگر چراغ سقفی کمنور و یا خاموش شود ،باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید
از باتری کمکی استفاده کنید .اگر چراغ سقفی روشن بماند ،سیستم استارت خودرو دارای ایراد
است که برای رفع آن با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
■ ■اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود
 .1کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و سپس مجددا استارت
بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده
است .توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید.
 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،احتماال سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده
است .با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید.
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق
در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن ،بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور میشود
و ممکن است موتور دچار خفگی شود.
در مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک:
مجددا طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید .برای کسب اطالعات بیشتر به بخش
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«مراحل استارت زدن» در فصل  4مراجعه کنید.
در مدل مجهز به گیربکس دستی:
سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید .پدال گاز و سوئیچ
را به مدت  15ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید .سپس بدون این که پدال
گاز را فشار دهید ،اقدام به استارت مجدد موتور بکنید.
اگر در مدت زمان  15ثانیه استارت زدن ،موتور روشن نشود ،چند دقیقه صبر کنید و مجددا
اقدام به استارت بکنید.
اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
احتیاط
• •هر بار استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیبدیدگی استارت
جلوگیری شود.
• •اگر موتور به سختی روشن میشود و یا به دفعات زیاد خاموش میشود ،در اولین فرصت
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 .6-8استارت کمکی

چنانچه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید ،با امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر و یا

انتقال خودرو به نمایندگی تماس بگیرید .زیرا باتری به باتری کردن به روش اشتباه منجر به
آسیب دیدن خودتان و خودرو خواهد شد.
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هشدار
• •باتریها حاوی اسید سولفوریک میباشند که مادهای سمی و خورنده است .لذا هنگام
انجام استارت کمکی از عینک استفاده کنید و مراقب باشید اسید روی پوست ،لباس و یا بدنه
خودرو نپاشد.
• •در صورت تماس چشم و پوست با اسید باتری ،فورا محل تماس را با مقدار زیادی آب
شستوشو دهید و جهت ادامه مداوا به مراکز درمانی مراجعه کنید .در مسیر اعزام به مرکز
درمانی ،به طور مداوم آب را با اسفنج یا باند پانسمان به چشم خود بمالید.
• •از کابلهای رابط استاندارد استفاده کنید.
• •باتریها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• •از کشیدن سیگار ،روشن کردن کبریت یا فندک و از قرار دادن شعله در اطراف باتری
خودداری کنید.
• •در لحظه استارت زدن ،خیلی به باتری نزدیک نشوید.
احتیاط
ولتاژ باتری کمکی باید  12Vباشد .اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن
نیستید ،از آن استفاده نکنید .در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای
فن ،تسمهها و پولیها گیر نکنند.
مراحل باتری به باتری کردن
 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری
کمکی استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
احتیاط
اجازه دهید موتور خودرویی که از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده میکنید ،چند
دقیقه روشن بماند و در لحظه استارت کمکی ،پدال گاز را کمی فشار دهید.
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 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 .1گیره یک طرف از کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت باتری خالی وصل کنید.
 .2گیره انتهای دیگر کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید.
 .3گیره یک طرف از کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی باتری کمکی وصل کنید.
 .4گیره انتهای دیگر کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی باتری خالی و یا به یک
قسمت فلزی و بدون رنگ بدنه خودرو وصل کنید.
احتیاط
• •هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.
• •اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزا فلزی خودرو تماس پیدا کنند.
• •از وصل کردن کابلها به قطعات متحرک خودرو و یا تماس یافتن با آنها خودداری کنید.
 .3اکنون موتور خودروی خود را استارت بزنید و پس از روشن شدن به مدت چند دقیقه پدال
گاز را به آرامی فشار دهید.
هشدار
هرگز در لحظه استارت به کابلها دست نزنید.
6-252

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل :6شرایط اضطراری
 .4کابلها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی
و سپس کابل مثبت را باز کنید).
اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
اگر استارت اول موفقیتآمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا اقدام
به استارت زدن بکنید.
اگر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 .7-1خدمات و سرویس

تعیین وقت سرویسهای دورهای
اگر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران گارانتی خودرو است ،در صورت مراجعه به
نمایندگی ،اسناد الزم را به همراه داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویسهای
ادواری شامل گارانتی نخواهد بود ،در این باره میتوانید با کارشناسان فنی صحبت کنید .سوابق
سرویسها و تعمیرات گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راهگشا باشد.
لیست خدمات و سرویسها
لیستی از ایرادات خودرو یا اقداماتی که میخواهید بر روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده
کنید و در حین پذیرش آنها را ارایه دهید .همچنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد
که در سوابق خودرو ثبت نشده است ،آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا بتوانند بهترین
خدمات را به شما ارایه دهند.
تعیین اولویت سرویسها
اگر تعداد تعمیرات و سرویسهای مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز
میخواهید خودرو را تحویل بگیرید ،با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از
نظر اهمیت اولویتبندی کنید.

 .7-2درخواست مشتریان

رضایتمندی مشتریان

شرکت مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات
خود ،رضایتمندی شما را فراهم کنند .رضایت شما از محصوالت و خدمات ما ،برایمان بسیار
حایز اهمیت است .چنانچه مشکل خاصی داشتید ،مراحل زیر را انجام دهید:
■ ■مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید .نمایندگان در اسرع وقت اقدامات الزم
را برای رفع مشکل شما به کار خواهند بست.
■ ■چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به
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شما کمک کنند.
■ ■و اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند ،با شرکت خدمات پس از
فروش مدیران خودرو تماس بگیرید.
انجام سرویسهای دورهای در نمایندگی مجاز
قطعات یدکی اصلی شرکت  Cheryو مواد مصرفی توصیه شده توسط آن تضمینی برای افزایش
عمر مفید خودروی شما میباشد .شرکت مدیران خودرو نیز در همین راستا در نمایندگیهای
خود در سراسر کشور صرفا این نوع قطعات را ارایه میدهد .لذا جهت انجام سرویس به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده میکنید ،حتما قطعات
اصلی شرکت چری  Cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم  Cheryباشند ،تحت پوشش گارانتی
خواهند بود.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با
ارایه خدمات باکیفیت و حرفهای ،در خدمت شما هستند .به یاد داشته باشید که نمایندگیهای
مجاز ،خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزشدیده
میباشند .قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست.

 .7-3شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو

روشهای تماس با شرکت

تماس با شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از راههای زیر امکانپذیر است:
آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفکس44197989-90 :
ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir :
وبسایتwww.mvmco.ir :
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اطالعات مورد نیاز جهت ارسال به شرکت
اطالعات ارسالی شما به شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو باید حاوی موارد زیر باشد:
● ●نام و نشانی مالک
● ●شماره تماس مالک
● ●آدرس ایمیل مالک
● ●نام و کد نمایندگی فروش و نمایندگی خدمات پس از فروش
● ●شماره شاسی خودرو ()VIN
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شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت محفظه موتور و باالی آژیر دزدگیر قرار گرفته است.
احتیاط
هــر گونــه اقدامــی از قبیــل قــرار دادن کاور ،رنــگ کــردن ،بریــدن ،جوشــکاری و ســوراخ
کــردن یــا پــاک کــردن عــدد  VINو یــا اطــراف آن ممنــوع اســت.
● ●تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
● ●سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو
● ●توضیحات دقیق در خصوص مشکل خودرو و شرایط وقوع ایراد
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 .8-1سرویس و نگهداری

زمانبندی سرویسهای ادواری بر اساس کیلومتر طی شده و زمان سپری شده از سرویس قبلی
صورت گرفته است که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت خواهد داشت .اطالعات بیشتر در این

خصوص در جدول سرویسهای ادواری خودرو در دفترچه راهنمای گارانتی گنجانده شده است.
در جدول سرویسهای ادواری ،فواصل انجام هر کدام از آیتمهای سرویس نیز مشخص شده
است .لطفا به دفترچه راهنمای گارانتی خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
عــدم انجــام کامــل آیتمهــای ســرویس دورهای ممکــن اســت باعــث ایجــاد صدمــه و ایــراد
در موتــور و خــودرو شــود.

 .8-2سرویسهای به عهده مالک خودرو

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگهداری خودرو را دارید ،سعی کنید طبق توضیحات
ارایه شده در این بخش عمل کنید.
در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویسهایی بحث شده است که انجام دادن آنها آسان
میباشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آنها را دارد .ولی همچنان موارد خاص زیادی
وجود دارند که انجام آنها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسینهای
آموزشدیده صورت پذیرند.
هنگام کار بر روی خودرو جهت پیشگیری از بروز مصدومیتهای ناخواسته و ناگهانی باید
نهایت دقت را داشته باشید .در زیر به برخی از موارد احتیاطی که باید مورد توجه ویژهای قرار
گیرند ،اشاره شده است.
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هشدار
• •زمانــی کــه موتــور کار میکنــد ،مراقــب دســت و لبــاس و ابزارتــان باشــید تــا بــه
فنهــا ،پولیهــا و تســمه گیــر نکنــد.
• •موتــور ،رادیاتــور ،لولــه اگــزوز ،مانیفولــد دود و درپــوش سرســیلندر بعــد از رانندگی بســیار
گــرم میشــوند ،بنابرایــن هرگــز بــه آنهــا دســت نزنیــد .مواظــب باشــید کــه لباسهایتــان
بیــن پرههــای پروانــه گیــر نکنــد زیــرا فــن حتــی پــس از خامــوش شــدن خــودرو هــم
میتوانــد بــه طــور خــودکار روشــن شــود و ممکــن اســت ســبب بــروز ســانحه شــود.
• •زمانــی کــه موتــور خــودرو داغ اســت از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط اجتنــاب کنیــد
تــا دچــار ســوختگی نشــوید.
• •از استعمال دخانیات در نزدیکی لولههای سوخت و باتری خودداری کنید.
• •باتــری حــاوی اســید ســولفوریک میباشــد کــه مــادهای ســمی و خورنــده اســت.
چنانچــه زیــر خــودرو کار میکنیــد از عینــک محافــظ اســتفاده نماییــد تــا از افتــادن
ذرات ریــز و مایعــات بــه چشــمهایتان مراقبــت کنیــد.
احتیاط
• •ضدیــخ (مایــع خنککننــده) ،روغــن ترمــز ،مایــع شیشهشــور و روغــن هیدرولیــک
فرمــان را بــه مقــدار اســتاندارد اضافــه کنیــد .اگــر مایعــات بــر روی بدنــه خــودرو بپاشــد،
فــورا محــل را بــا آب یــا دســتمال مرطــوب تمیــز کنیــد تــا رنــگ بدنه دچــار آســیبدیدگی
نشــود.
• •ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور خواهد شد.
• •بــا خودرویــی کــه فیلتــر هــوای آن بــاز شــده اســت رانندگــی نکنیــد زیــرا موتــور را
دچــار اســتهالک زیــاد میکنــد.
• •قبــل از بســتن درب موتــور ،محفظــه موتــور را بازدیــد کنیــد تــا هیــچ ابــزار و وســایلی
از قبیــل آچــار و دســتمال و  ..در آن جــا نمانــده باشــد.
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محفظه موتور

1
2
3
4

مخزن شیشهشور
مخزن انبساط
درب روغن موتور
گیج روغن موتور
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5
6
7
8

 9رادیاتور
مخزن روغن ترمز
 10کندانسور
باتری
جعبه فیوز محفظه موتور  11فن خنککننده رادیاتور
هواکش موتور (فیلتر هوا)
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جعبه فیوز داخل محفظه موتور
درب موتور را باز کنید .جعبه فیوز و رله داخل
محفظه موتور در گوشه سمت راست محفظه
موتور قرار گرفته است (در تصویر مقابل با
عالمت فلش مشخص شده است).
با فشار دادن خارهای دو طرف و برداشتن
درپوش جعبه فیوز میتوانید اقدام به بازدید یا
تعویض فیوزها نمایید.
جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و
پشت قاب محافظ پایینی داشبورد واقع شده
است .راهنمای چیدمان فیوز و رلهها در پشت
قاب قابل رویت میباشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

8-265

MVM 315+ User Manual
فصل  :8سرویس و نگهداری از خودرو
بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور ،در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت
استاندارد قرار دارد ،به ترتیب زیر اقدام کنید.
 .1خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف
کنید و پس از گرم شدن خاموش کنید و تا 5
دقیقه پس از خاموش کردن موتور صبر کنید.
 .2درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.
احتیاط
زیــر گیــج روغــن یــک پارچــه بگیریــد تــا از چکیــدن روغــن بــه روی قطعــات موتــور و
بدنــه جلوگیــری شــود.
 .3گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.

حداکثر

اگر سطح روغن بین عالیم “ ”MAXو “”MIN

نرمال

قرار دارد ،مقدار روغن صحیح است.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت “”MIN

حداقل
کمبود روغن

است ،به مقدار الزم روغن موتور اضافه کنید.
هشدار
مراقب باشید تا مانیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید.
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روغن خیلی زیاد

حداکثر

 .4مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن کنترل کنید.
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احتیاط
• •دقت کنید تا قطرات روغن روی اجزا خودرو نریزد.
• •بالفاصلــه پــس از گــرم شــدن موتــور ،ســطح روغــن موتــور را بررســی نکنیــد .موتــور را
خامــوش کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا روغــن موتــور در کارتــل جمــع شــود.
■ ■اضافه کردن روغن موتور
 .1درب روغنریز موتور را در خالف جهت
عقربههای ساعت بپیچانید تا باز شود.

 .2روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح
روغن را توسط گیج کنترل نمایید.
 .3زمانی که سطح روغن موتور به حد استاندارد رسید ،درب روغنریز موتور را در جهت
عقربههای ساعت سفت کنید.
احتیاط
• •روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.
• •فقــط از روغــن موتــور توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده کنیــد.
بــرای اطــاع از نــوع و ظرفیــت روغــن موتــور بــه بخــش «سیســتم روغـنکاری» در فصــل
 9مراجعــه کنیــد.
• •هــر بــار کــه اقــدام بــه تعویــض روغــن موتــور میکنیــد ،بایــد فیلتــر روغــن را نیــز
تعویــض کنیــد.
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حفاظت از محیط زیست
جهــت جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت ،روغــن موتــور و فیلتــر روغــن مصرفــی را
ماننــد زبالههــای خانگــی دفــع نکنیــد و یــا در فاضــاب و یــا روی زمیــن تخلیــه نکنیــد.
بــرای نگ ـهداری یــا دفــع آنهــا از موسســات مجــاز کمــک بگیریــد.
بازدید سطح روغن گیربکس (گیربکس اتوماتیک)
بازدید سطح روغن گیربکس  ،ATاضافه کردن روغن و یا تعویض آن باید توسط افراد متخصص
صورت گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.
بازدید سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین عالیم “ ”MAXو
“ ”MINمخزن باشد .اگر سطح مایع نزدیک
عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به مقدار
الزم اضافه کنید.
سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود .اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد ،فورا
سطح روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید.
اگر شاهد روغنریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع و
ظرفیت روغن ترمز به بخش «سیستم ترمز» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار
از تمــاس روغــن ترمــز بــا پوســت و چشــم جلوگیــری کنیــد و در صــورت تمــاس ،فــورا
محلهــای تمــاس را بــا مقــدار زیــادی از آب شستوشــو دهیــد و در صــورت نیــاز بــه
مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.
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احتیاط
• •در صــورت پاشــیده شــدن روغــن ترمــز بــر روی بدنــه خــودرو ،جهــت جلوگیــری از
آســیب دیــدن رنــگ بدنــه و یــا ایجــاد خوردگــی در قطعــات خــودرو ،محــل را بــا ابــر
خیــس و یــا آب شستوشــو دهیــد.
• •از آن جایــی کــه روغــن ترمــز قــدرت جــذب رطوبــت باالیــی دارد ،درب مخــزن روغــن
ترمــز را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد.
بازدید سطح مایع خنککننده موتور
وقتی که موتور سرد است ،سطح مایع
خنککننده باید مابین عالیم “ ”MAXو
“ ”MINمخزن انبساط باشد .اگر سطح مایع
نزدیک عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به
مقدار الزم اضافه کنید.
■ ■اضافه کردن مایع خنککننده
 .1وقتی که موتور سرد است ،درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا
رسیدن سطح آن به عالمت “ ”MAXاضافه کنید.
 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال برسد.
سطح مایع خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ،”MINمایع
خنککننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
احتیاط
اگــر ســطح مایــع خنککننــده بــه طــور ســریع افــت پیــدا میکنــد ،وجــود نشــتی آب از
رادیاتــور ،لولههــا و واترپمــپ را بررســی کنیــد.
 .3موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع خنککننده
صحیح میباشد .اگر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
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 .4درب منبع انبساط را ببندید.
تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع
از نوع و ظرفیت مایع خنککننده ،به بخش «سیستم خنککننده» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار
اگــر مجبــور بــه اضافــه کــردن مایــع خنککننــده در زمــان گــرم بــودن موتــور هســتید،
ابتــدا درب مخــزن انبســاط را نیمــه بــاز کنیــد تــا فشــار داخلــی آن آزاد شــود .چنــد لحظــه
صبــر کنیــد و ســپس درب مخــزن انبســاط را بــه طــور کامــل بــاز کنیــد .در صــورت عــدم
رعایــت ایــن نکتــه ،مایــع موجــود در مخــزن انبســاط بــه شــدت بیــرون پاشــیده خواهــد
شــد کــه میتوانــد باعــث ســوختگی شــدید شــود.
احتیاط
• •از مایع خنککننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.
• •از مخلــوط نمــودن چنــد نــوع مایــع خنککننــده بــا ویژگیهــا و رنگهــای مختلــف
خــودداری کنیــد.
• •هنگام کار از ریخته شدن مایع خنککننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.
بازدید رادیاتور و کندانسور
گرفتگی و انسداد رادیاتور آب و کندانسور
توسط اجسام خارجی نظیر شاخ و برگ ،گرد و
خاک ،حشرات مرده و  ...را بررسی کنید و در
صورت نیاز ،اقدام به تمیز کردن آنها نمایید.
همچنین وضعیت اتصال لولهها و زنگزدگی
آنها را بازدید کنید.
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بازدید تسمه
 .1موتور را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید و تا سرد شدن موتور منتظر بمانید.
 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را
کنترل کنید .با اعمال نیروی  100نیوتن مقدار جابهجایی تسمه باید  10میلیمتر باشد.
 .3اگر مقدار جمع شدن تسمه بیشتر از حد مجاز باشد ،برای بازدید و تنظیم تسمه به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
تســمه موتــور پــس از مدتــی رانندگــی ،مقــداری افزایــش طــول خواهــد داشــت ،لــذا هــر
چنــد مــدت یــک بــار ،کشــش تســمه را تنظیــم کنیــد.
بازدید فشار باد تایر
فشار باد تایرها (شامل چرخ زاپاس) را باید
حداقل یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت
نیاز آن را تنظیم کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد
تایرها به برچسب راهنمای مربوطه که مابین
درب های سمت چپ الصاق شده است ،مراجعه
کنید (محل نصب برچسب ممکن است در
مدلهای مختلف متفاوت باشد).
نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش تعادل
خودرو و ایمنی رانندگی میشود ،بنابراین فشار باد تایرها را همواره در حد استاندارد نگه دارید.
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هشدار
در کلیــه زمانهــا بایــد فشــار بــاد تایرهــا صحیــح باشــد ،در غیــر ایــن صــورت شــرایط
زیــر میتوانــد پیــش بیایــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه تصــادف ،جراحــت و حتــی مــرگ
شــود:
• •ساییدگی زیاد تایر
• •ساییدگی غیریکنواخت
• •کنترل ضعیف خودرو
• • امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد

فشار باد
نرمال
سایش نرمال

پر باد بودن
تایر

کم باد بودن
تایر

سایش وسط تایر سایش شانههای تایر

• •آببندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ
• •تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• •تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و آسیب دیدن آن
احتیاط
• •سیســتم کنتــرل فشــار بــاد تایــر در هــر لحظــه فشــار بــاد تایرهــا را کنتــرل و نمایــش
میدهــد .بــرای کســب اطالعــات بیشتــر بــه قســمت «سیســتم کنتــرل فشــار بــاد تایــر»
در فصــل  4مراجعــه کنیــد.
• •ظاهــر تایــر میتوانــد شــما را بــه اشــتباه بیانــدازد ،بنابرایــن همیشــه از فشارســنج بــرای
اندازهگیــری فشــار بــاد تایــر اســتفاده کنیــد .فشــار بــاد تایــر فقــط بایــد در زمــان ســرد
بــودن تایــر اندازهگیــری شــود.
• •باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی ،طبیعی است.
• •از نصــب صحیــح درپــوش والــو بــاد تایــر اطمینــان حاصــل کنیــد .در غیــر ایــن صــورت،
مــواد خارجــی وارد والــو بــاد شــده و آن را مســدود خواهــد کــرد .اگــر درپــوش گــم شــده
اســت ،یــک درپــوش نــو جایگزیــن کنیــد.
• •اگــر تایــری بــه طــور مکــرر کــم بــاد شــود ،بــرای بررســی بیشتــر بــه نمایندگــی مجــاز
مدیــران خــودرو مراجعــه کنید.
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بازدید تایرها
تایرها را بابت وجود بریدگی ،فرو رفتن اجسام خارجی در البهالی آجها و ساییدگی غیر
یکنواخت آجها مورد بازدید قرار دهید.
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی
تایر مورد بررسی قرار دهید .زمانی که میزان
ساییدگی تایرها زیاد میشود ،نوارهای شاخص
ساییدگی نمایان میشوند و با آج تایر در یک
سطح قرار میگیرند و این یعنی کاهش جدی
کارآیی و امنیت تایرها .در این شرایط تایر را
تعویض کنید.
اگر تایری اکثرا باد کم میکند یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد ،باید
تعویض شود.
احتیاط
اگــر در حیــن رانندگــی تایــری دچــار کمبــادی یــا پنجــری شــد ،بــه رانندگــی ادامــه
ندهیــد .رانندگــی بــا ایــن حالــت حتــی در مســافتهای کوتــاه میتوانــد تایــر را از رده
خــارج کنــد.
حفاظت از محیط زیست
بیانگر این است که ضایعات باید بر اساس قوانین و دستورالعملهای زیستمحیطی کشور
معدوم یا بازیافت شوند .عدم رعایت این نکات باعث آلودگی محیطزیست خواهد شد.
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جابهجایی چرخها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو توصیه
میکند که تقریبا در هر  10,000کیلومتر تایرها را جابهجا کنید .با این حال بازه زمانی مناسب جهت
جابهجایی تایرها میتواند بسته به عادتهای رانندگی شما و شرایط جادهای تغییر کند.
برای آشنایی با مراحل جابهجایی چرخ به
بخش «تعویض چرخ» در فصل  6مراجعه کنید.
رو به جلوی خودرو

احتیاط
پس از جابهجایی چرخها ،جهت انجام عملیات تعریف و کالیبره کردن سنسور فشار باد تایرها
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
برای جلوگیری از بروز تصادفات ،اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید .عدم رعایت آنها میتواند
بر کنترل فرمان تاثیر منفی گذاشته و باعث بروز حوادث منجر به مصدومیت و یا حتی مرگ شود.
• •بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک ،نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید.
• •از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با همدیگر دارند ،به طور همزمان در
روی خودرو استفاده نکنید.
• •از تایرهای با سایز متفاوت با مقادیر استاندارد اعالم شده از سوی شرکت مدیران خودرو استفاده
نکنید.
• •تایرهای با ساختار متفاوت (رادیال و بیاس و  )...را بر روی یک خودرو نصب نکنید.
• •از تایرهای دست دوم استفاده نکنید.
• •از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید ،استفاده نکنید.
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بازدید باتری
 .1قطب منفی باتری
 .2قطب مثبت باتری
 .3بست باتری

رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال کابلهای باتری ،شکستگی سر باتریها و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیاز به سرویس دیگری ندارد .باتریهای متفرقه
برای خودروی شما توصیه نمیشود .در صورت تعویض باتری ،مشخصات فنی باتری نو باید با
مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
بازدید فیوز
در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز
را تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم
را از فیوز سوخته تشخیص دهید.

فیوزهای سوخته
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■ ■بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
 .1کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید.
 .2کابل منفی را جدا کنید.
 .3درپوش جعبه فیوز را برداشته و فیوزهای مشکوک به سوختن را یک به یک و بر اساس
راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز ،مورد بررسی قرار دهید.
برای مشاهده راهنمای چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش «جعبه فیوز محفظه
موتور» در همین فصل مراجعه کنید.
■ ■بازدید فیوزهای جعبه فیوز داشبورد
 .1کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید.
 .2کابل منفی را جدا کنید.
 .3جعبه فیوز داشبورد در زیر داشبورد و در سمت راننده قرار دارد .برای بررسی فیوزها ،درپوش
جعبه فیوز را از روی داشبورد جدا کرده و فیوزهای مشکوک به سوختن را یک به یک و بر اساس
راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز ،مورد بررسی قرار دهید.
برای مشاهده راهنمای چیدمان فیوزهای جعبه فیوز داشبورد به بخش «جعبه فیوز داشبورد»
در همین فصل مراجعه کنید.
■ ■تعویض فیوزها
برای اطالع از نحوه توزیع فیوزها به بخش «تعویض فیوز» در فصل  6مراجعه کنید.
اضافه کردن مایع شیشهشور
اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش
نکنند ،احتماال مخزن شیشهشور خالی است.
استفاده از شیشهشور را متوقف کرده و مایع
شیشهشور را به مقدار کافی اضافه کنید.
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احتیاط
در فصــل ســرما و زمانــی کــه دمــای هــوا پایینتــر از نقطـهی انجمــاد اســت ،از آب خالــص
بــه عنــوان مایــع شیشهشــور اســتفاده نکنیــد ،زیــرا آب منجمــد شــدن آب باعــث خرابــی
پمــپ شیشهشــور میشــود.
بازدید تیغههای برف پاککن
نرمی لبههای تیغه برف پاککن را توسط
انگشتان دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها
باعث کاهش اثربخشی آنها خواهد شد.

احتیاط
• •از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد
خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاککن خواهد شد.
• •در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پاککن ،قبل از به کار
انداختن آنها اطمینان حاصل کنید که تیغهها روی شیشه نچسبیده باشند.
• •از برف پاککن برای پاک کردن تودههای برف و یخ روی شیشه استفاده نکنید.
تعویض تیغههای برف پاککن
■ ■تعویض تیغه برف پاککن جلو
 .1سوئیچ را در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار
دهید .دسته برف پاککن را در عرض  10ثانیه
به موقعیتهای  MIST، LOو  HIبکشید تا
بازوییهای برف پاککن تقریبا در وسط شیشه
جلوی خودرو متوقف شوند.
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 .2بازوییهای برف پاککن را از روی شیشه
بلند کنید.

 .3تیغه برف پاککن را بچرخانید تا به حالت
عمود بر بازویی برف پاککن قرار گیرد.

 .4خارهای دو طرف تیغه برف پاککن را به
آرامی آزاد کنید و همزمان تیغه را در جهت
فلش نشان داده شده در تصویر از روی بازویی
برف پاککن باز کنید.

 .5تیغه برف پاککن جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از قرارگیری
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 .6پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن جلو را تست کنید.
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■ ■تعویض تیغه برف پاککن عقب
 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه عقب
بلند کنید.

 .2تیغه برف پاککن عقب را مطابق با تصویر
به آرامی رو به سمت پایین فشار داده و از روی
بازویی برف پاککن جدا کنید.

 .3تیغه برف پاککن جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از قرارگیری
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 .4پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن عقب را تست کنید.
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق باید توسط افراد متخصص صورت بگیرد .برای انجام این کار
به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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تعویض المپ چراغها
■ ■موقعیت المپ چراغهای جلو

 1چراغ کوچک جلو
 2چراغ نور باال
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 3چراغ نور پایین
 4چراغ راهنمای جلو

 5چراغ راهنمای آینه جانبی
 6چراغ روز
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■ ■موقعیت المپ چراغهای عقب

 1چراغ ترمز وسط
 2چراغ راهنمای عقب

 3چراغ ترمز
 4چراغ دنده عقب
 5چراغ کوچک عقب

 6چراغ مهشکن عقب
 7چراغ پالک

هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغها و بسته بودن سوئیچ موتور مطمئن شوید.
هشدار
هنگامــی کــه المپهــا داغ هســتند ،اقــدام بــه تعویــض آنهــا نکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت
دچــار ســوختگی خواهید شــد.
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احتیاط
• •از المپهایــی اســتفاده کنیــد کــه دارای مشــخصات توصیــه شــده توســط شــرکت
مدیــران خــودرو باشــند.
• •هنــگام تعویــض المپهــا بــه آنهــا دســت نزنیــد .چــرا کــه باعــث آلودگــی آنهــا شــده
و عمــر مفیدشــان را کاهــش میدهــد.
■ ■مشخصات المپها
نام المپ

مشخصات

چراغ نور پایین

12V H1

چراغ نور باال

12V H1

چراغ مهشکن عقب

12V P21W

چراغ روز

12V LED

چراغ کوچک جلو

12V W5W

چراغ کوچک عقب

12V LED

چراغ ترمز

12V P21W

چراغ ترمز باال

12V LED

چراغ دنده عقب

12V W16W

چراغ راهنمای جلو

12V PY21W

چراغ راهنمای عقب

12V PY21W

چراغ پالک
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نام المپ
چراغ صندوق عقب

مشخصات
/

■ ■تعویض المپ چراغ صندوق عقب
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ
شده ،طلق چراغ صندوق عقب را باز کنید.

 .2المپ سوخته را خارج کنید.

 .3المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن
دنبال کنید.
■ ■تعویض سایر المپ ها
تعویض سایر المپهای خودرو را خودتان انجام ندهید و برای انجام آن به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
تنظیم دستی چراغ نور باالی جلو
برای تنظیم کردن چراغ نور باالی جلو ،یک پیچگوشتی را وارد حفره پیچ تنظیم کرده و با
پیچاندن آن در جهت عقربههای ساعت یا خالف آن تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.
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■ ■روش تنظیم چراغ جلو چپ
تنظیم نور باال
 .1تنظیم نور به سمت باال  /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
 .2تنظیم نور به سمت چپ  /راست
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی
را در خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
■ ■روش تنظیم چراغ جلو راست
تنظیم نور باال
 .1تنظیم نور به سمت باال  /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
 .2تنظیم نور به سمت چپ  /راست
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
8-284

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

MVM 315+ User Manual
فصل :8سرویس و نگهداری از خودرو
احتیاط
نور چراغها را به درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم کنید.

 .8-3شستوشو و نگهداری خودرو

■ ■کارواشهای خودکار

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده از آب فشار قوی
در کارواشها ،ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند.
احتیاط
قبــل از شستوشــوی خــودرو در کارواشهــای اتوماتیــک ،سیســتم تهویــه مطبــوع را
خامــوش کــرده و تمامــی پنجرههــا را ببندیــد.
■ ■شستوشوی دستی
اگر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم زیادی از آب ،تمامی خودرو را بشویید و برای
خشک کردن بدنه خودرو از پارچه خشک استفاده کنید.
احتیاط
• •بــرای شستوشــوی خــودرو از آبپاشهــای فشــار قــوی کــه باعــث نفــوذ آب بــه
ســمت موتــور و محفظــه موتــور میشــوند ،اســتفاده نکنیــد.
• •پــس از اتمــام شستوشــو ،پــدال ترمــز را در حیــن حرکــت چندیــن مرتبــه فشــار
دهیــد تــا آب جمــع شــده بــر روی دیســک چــرخ خشــک شــود.
• •اگــر شــما اکثــرا در جادههــای خاکــی رانندگــی میکنیــد ،توصیــه میشــود هــر مــاه
یــک بــار کل بدنــه خــودرو را بشــویید.
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■ ■تمیز کردن لوازم چرمی
سطوح چرمی را ابتدا با دستمال یا حوله مرطوب پاک کنید و سپس با استفاده از یک پارچه
تمیز و نرم آنها را خشک کنید .اگر سطوح دارای آلودگی زیاد باشد ،میتوانید از شویندههای
متداول مانند کف صابون استفاده کنید.
برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص
نگهدارنده لوازم چرمی استفاده کنید.
احتیاط
ســطوح و لــوازم چرمــی را نبایــد بیــش از حــد مرطــوب کنیــد و دقــت کنیــد کــه آبهــا از
بیــن درزهــا بــه داخــل آنهــا نفــوذ نکنــد.
■ ■تمیز کردن چراغها
برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغها ،از حاللهای شیمیایی و خورنده استفاده نکنید.
زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و طلق آنها را با ابزار نوکتیز خراش
ندهید .از نازل فشار قوی برای شستن قسمتهای پشت چراغها استفاده نکنید تا آب وارد
چراغها نشود.
■ ■تمیز کردن شیشه عقب
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن اجزا گرمکن
شیشه جلوگیری شود .برای تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب از ابزار نوکتیز و محلولهای
شیمیایی استفاده نکنید.
■ ■تمیز کردن رینگ چرخ
کلیه رینگها باید با استفاده از محلول آب و صابون مالیم و در فواصل زمانی منظم تمیز شوند
تا ایجاد خوردگی و زنگزدگی جلوگیری شود .از برسهای زبر برای تمیز کردن رینگ استفاده
نکنید تا الیه محافظ سطوح آنها آسیب نبینند.
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■ ■مواد ضد زنگ شاسی خودرو
شاسی خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضد خورندگی است .این مواد محافظ را مورد بازدیدهای
منظم قرار دهید .در صورت نیاز به تعمیر به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
■ ■نگهداری و مراقبت از رنگ بدنه
یک یا دو بار واکس زدن رنگ بدنه خودرو باعث صاف و صیقلی مانند رنگ بدنه خواهد شد.
به منظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
بــرای افزایــش عمــر مفیــد رنــگ بدنــه ،مــواد مضــر بــرای رنــگ از قبیــل فضلــه پرنــدگان،
مــواد رزینــی و چســب ،حشــرات چســبیده بــه بدنــه ،رســوبات و لکههــای روغنــی و  ...را
فــورا از ســطح بدنــه خــودرو پــاک کنیــد.

 .8-4آببندی خودروی نو
■ ■توصیههایی برای آببندی موتور:

 1000کیلومتر اول:
● ●رانندگی با حداکثر دور موتور ممنوع است.
● ●با سرعتهای باالی  100km/hرانندگی نکنید.
● ●در هر دندهای دور موتور را مناسب با آن دنده باال ببرید و از رانندگی با دورهای باال اجتناب کنید.
 1000-1500کیلومتر اول:
● ●سرعت خودرو را میتوانید به طور تدریجی به حداکثر برسانید.
● ●دور موتور را میتوانید به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش دهید.
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احتیاط
• •از افزایــش غیرضــروری دور موتــور جلوگیــری کنیــد (حداکثــر دور موتــور مجــاز بــرای
لحظــات خیلــی کوتــاه  6000rpmمیباشــد) .انتخــاب دنــده باالتــر بهتریــن راه بــرای کاهــش
مصــرف ســوخت ،کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت از افزایــش صــدای موتــور میباشــد.
• •وقتــی کــه موتــور ســرد اســت ،دور موتــور را چــه در دنــده خــاص و چــه در ســایر
دندههــا ،بــه حداکثــر نرســانید.
■ ■توصیههایی برای آببندی ترمز:
لنت ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند اصطکاک مطلوب برای ترمزگیری را ایجاد کنند.
شما باید پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود.
این حالت پس از هر بار تعویض کردن لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.
■ ■توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی
خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت
پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
پیچهای چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید با گشتاور استاندارد ()110±10N.m

مجددا سفت شوند .عالوه بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن پیچهای چرخ،
پس از  800کیلومتر مجددا باید با گشتاور مشخص شده ،سفت شوند.
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 .9-1شمارههای شناسایی خودرو
شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی و
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از بیرون
خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده است.
شماره شاسی خودرو ( )VINهمچنین در
سمت راست محفظه موتور و بر روی سینی زیر
قاب برف پاککن حک شده است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت وسط
لبه باالیی درب صندوق عقب نیز حک شده
است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت داخلی
درب موتور و در سمت چپ لبه پایینی هم
حک شده است.
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احتیاط
هــر گونــه اقدامــی از قبیــل قــرار دادن کاور ،رنــگ کــردن ،بریــدن ،جــوشکاری و ســوراخ
کــردن یــا پــاک کــردن عــدد  VINو یــا اطــراف آن ممنــوع اســت.
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
مانیفولد دود مطابق با تصویر مقابل حک شده
است (موتور مدل  SQR477Fو موتور مدل
.)SQRD4G15C

شماره گیربکس در خودروهای مجهز به
گیربکس دستی مطابق با تصویر مقابل بر روی
پوسته گیربکس حک شده است.

شماره گیربکس در خودروهای مجهز به
گیربکس اتوماتیک مطابق با تصویر مقابل بر
روی پوسته گیربکس حک شده است.
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 .9-2مشخصات فنی

نوع و مدل خودرو

جدول شماره  :1نوع و مدل خودرو
مدل خودرو

1.5 L AT

1.5 L MT

چرخهای جلو محرک ( ،)2×4فرمان بر روی چرخهای جلو،
موتور عرضی ،اتاق  2محفظهای 5 ،درب ،ظرفیت  5نفر ،اسکلت
اتاق یکپارچه ،فرمان در سمت چپ

نوع خودرو
مدل موتور

SQRD4G15C

SQR477F

 4سیلندر خطی ،یک میلسوپاپ باالی سرسیلندر 16 ،سوپاپ،
بنزینسوز با پاشش چند نقطهای سوخت

نوع موتور

پاشش الکترونیکی و چند نقطهای سوخت

نوع سیستم سوخترسانی
مدل گیربکس

QR416AHA

QR515MHF

ابعاد خودرو

ارتفاع خودرو
فاصله چرخهای جلو

فاصله سپر تا
مرکز چرخ عقب

فاصله دو محور

فاصله سپر تا
مرکز چرخ جلو
عرض خودرو

فاصله چرخهای عقب
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جدول شماره  :2ابعاد اصلی خودرو
مدل خودرو
اندازههای کلی

1.5 L AT

1.5 L MT

طول ()mm
عرض ()mm

4213
1693

ارتفاع ()mm
فاصله دو محور ()mm
جلو ()mm
فاصله مرکز تا
مرکز چرخها
عقب ()mm
فاصله نوک سپر جلو ()mm
تا مرکز چرخ
عقب ()mm

1497
2547
1448
1442
898
788

وزن خودرو
پارامترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو مطابق با جدول شماره  3میباشد.
جدول شماره  :3وزن خودرو
عناوین
مدل خودرو

1.5 L MT

1.5 L AT

1182

1210

محور جلو ()Kg

732

763

محور عقب ()Kg

450

447

وزن خالص خودرو ()Kg
توزیع وزن خالص
خودرو بین محورها

مقادیر

حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) ()Kg
حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()Kg

375
1.557

1.585

864

896

693

689

محور جلو ()Kg

توزیع حداکثر
وزن خودرو با بار و
سرنشین بین محورها محور عقب ()Kg
ظرفیت سرنشین با راننده (نفر)
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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مشخصات فنی خودرو
مهمترین شاخصهای عملکردی خودرو مطابق با جدول شماره  4میباشد.
جدول شماره  :4مشخصات فنی خودرو
مقادیر

عناوین
مدل خودرو

1.5 L AT 1.5 L MT

حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm

142

حداقل شعاع چرخش به راست ()m
دور زدن چرخش به چپ ()m
پارامترهای حرکت خودرو

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت جلو ()°
حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت عقب ()°
زاویه
رمپخور

مشخصاتسرعت
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142
5.5
5.5
13.6

13.5
17.6

17.4

بدون بار ()°

15.7

15.6

با بار ()°

12.4

12.4

170

160

حداکثر سرعت خودرو ()km/h
حداکثر شیب قابل صعود ()%
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مشخصات فنی موتور
ویژگیهای ساختاری ،پارامترها و شاخصهای مهم عملکردی موتور مطابق با جدول شماره  5میباشد.
جدول شماره  :5مشخصات فنی موتور
مدل موتور

SQR477F

SQRD4G15C

77.4
79.52

77.4
79.52

1497

1497

10.5:1

11:01

80

80

دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min

6000

6000

حداکثر گشتاور موتور ()N.m
دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r/min

140

140

4500

3000

قطر دهانه سیلندر ()mm
کورس پیستون ()mm
حجم جابهجایی موتور ()mL
نسبت تراکم
قدرت اسمی موتور ()kw

سیستم سوخترسانی
جدول شماره  :6سیستم سوخترسانی
مدل موتور
نوع سوخت
عدد اکتان
باک بنزین
پمپ بنزین

نوع باک
ظرفیت

SQR477F

SQRD4G15C

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  92یا باالتر
عدد اکتان  92یا باالتر
باک پالستیکی
 50لیتر
پمپ بنزین برقی
جدول میزان مصرف سوخت

میزان مصرف سوخت
شهری

میزان مصرف سوخت
برون شهری

میزان مصرف سوخت
ترکیبی

10.0L/100 Km

5.8L/100 Km

7.3L/100 Km
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■ ■انتخاب سوخت
تنها از نوع سوخت اعالم شده در جدول قبلی استفاده کنید.
احتیاط
• •استفاده از بنزین با عدد اکتان پایینتر به موتور آسیب میرساند.
• •فقــط از بنزیــن بــدون ســرب اســتفاده کنیــد .بنزیــن ســربدار باعــث کاهــش کارایــی و
راندمــان کاتالیســت کانورتــر و عملکــرد غیرعــادی سیســتم اگــزوز میشــود.
سیستم روغنکاری
جدول شماره  :7سیستم روغنکاری
مدل موتور

SQR477F

ظرفیت روغن موتور (تعویض روغن موتور و فیلتر روغن)
نوع روغن موتور

SQRD4G15C
L 3.6

SAE 10W-40/SAE 5W-40

متناسب با شرایط دمایی منطقه خود ،روغن
موتور با درجه کیفی ،ویسکوزیته و شاخص
دمایی مناسب را با استناد به نمودار تصویر
مقابل انتخاب کنید.
احتیاط
• •همواره از روغن موتوری استفاده کنید که مشخصات و الزامات جدول فوق را داشته باشد،
در غیر این صورت به موتور آسیب میرساند.
• •اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حداکثر روی گیج روغن
فراتر رود.
• •مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید ،در غیر این صورت ،موتور آسیب خواهد دید.
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سیستم خنککننده
جدول شماره  :8سیستم خنککننده
مدل خودرو

MVM 315+

نوع رادیاتور

رادیاتور با لولههای آلومینیومی

نوع و ظرفیت مایع خنککننده

ظرفیت7.5±0.5 L :

نوع :کلیه ضدیخهای ارگانیک ()LEC-II

سیستم جرقهزنی
جدول شماره  :9سیستم جرقهزنی
مدل موتور

SQR477F

مدل شمع موتور

SQRD4G15C
FR7DTC

احتیاط
• •از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.
• •دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.
سیستم تعلیق
جدول شماره  :10سیستم تعلیق
مدل خودرو

MVM 315+

تعلیق جلو

تعلیق مستقل از نوع مکفرسون ،دارای فنر لول و کمکفنر تلسکوپی،
دارای میل تعادل

تعلیق عقب

تعلیق نیمه مستقل با اکسل پیچشی ،ارتفاع غیر قابل تنظیم و دارای فنر
لول و کمک فنر تلسکوپی
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سیستم فرمان
جدول شماره  :11سیستم تعلیق
مدل خودرو

1.5 L

قطر غربیلک فرمان ()mm

374.5

نوع سیستم فرمان

سیستم فرمان برقی

نوع جعبه فرمان

شانهای – پینیونی
قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه

نوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم غربیلک فرمان
حداکثر تعداد دور غربیلک
فرمان به طرفین چپ و راست

در جهت باال – پایین (+12.25 mm, -24.69 mm )mm

در جهت جلو – عقب ()mm

/

سمت چپ

1.525

سمت راست

1.525

سیستم ترمز
جدول شماره  :12سیستم ترمز
مدل خودرو
نوع ترمز

MVM 315+

چرخ جلو

ترمز دیسکی

چرخ عقب

ترمز دیسکی

بوستر ترمز

بوستر خالیی

ترمز دستی

ترمز دستی با استفاده از کابلهای مکانیکی روی چرخهای عقب

روغن ترمز

9-298

نوع روغن  DOT-4میباشد ،روغن را تا رسیدن سطح آن به
مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINپر کنید
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MVM 315+ User Manual
فصل :9اطالعات فنی خودرو
زوایای چرخها
جدول شماره  :13زوایای چرخها
نام زاویه

مقادیر

مدل خودرو

MVM 315+

چرخ جلو

چرخ عقب

کمبر

'-0°30' ± 30

کستر

'3°05' ± 45

کینگپین

'11°59' ± 45

تو-این

( '5 ± '0یک طرف)

کمبر

'-1°30' ± 20

تو-این

'0°10' ± 15

میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

3 m/km

چرخ و تایر
مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر و مقادیر فشار باد تایر و گشتاور سفت
کردن پیچ چرخها به شرح جدول زیر است.
جدول شماره  :14چرخ و تایر
مدل خودرو

MVM 315+

مدل تایر

185/60R 15

مدل رینگ چرخ
فشار باد چرخها در حالت
سرد و بدون بار ()kPa

رینگ چرخ آلومینیومی

15 × 6J

چرخ جلو

210

چرخ عقب

210

چرخ زاپاس

210

گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

110 ± 10 N.m

9-299

MVM 315+ User Manual
فصل  :9اطالعات فنی خودرو
روغن گیربکس و مایع شیشهشور
جدول شماره  :14روغن گیربکس و مایع شیشهشور
عناوین
روغن گیربکس

نوع

ظرفیت

گیربکس اتوماتیک 6.58 ± 0.23 L

گیربکس دستی

مایع شیشهشور

)C6AT-15 (ATF

2.3 L

API GL-4 75W-90

3.5 L

نسبت اختالط آب و ماده شوینده:
20:1

باتری
جدول شماره  :16باتری

9-300

نام

مدل

باتری

12 V, 60 Ah
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MVM 315+ User Manual
فصل :9اطالعات فنی خودرو
جدول  :1انتخاب صندلی مناسب جهت نصب سیستم محافظ کودک
موقعیت صندلی

گروه وزنی

صندلی
صندلی
صندلی
صندلیهای
صندلی
سرنشین جلو عقب کناری عقب وسط کمکی کناری کمکی وسط

گروه 0

تا  10کیلوگرم

×

×

×

×

×

گروه 0+

تا  13کیلوگرم

×

×

×

×

×

گروه I

 9تا  18کیلوگرم

×

×

×

×

×

گروه II

 15تا  25کیلوگرم

×

×

×

×

×

گروه III

 22تا  36کیلوگرم

×

×

×

×

×

راهنمای حروف به کار رفته در جدول فوق:
 :Uاین صندلی برای نصب صندلی کودک یونیورسال در گروه وزنی مشخص شده مناسب است.
 :UFاین صندلی برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو در گروه وزنی مشخص شده
مناسب است.
 :Lبرای صندلیهای کودک خاصی که در لیست پیوست ذکر شدهاند .این نوع صندلیها ممکن
است «صندلیهایی برای خودرو خاص»« ،صندلیهای دارای حفاظ» یا «صندلیهای نیمه
یونیورسال» باشند.
 :Bاستفاده از صندلی کودک برای این گروه سنی دارای محدودیت میباشد.
 :Xاین صندلی برای نصب صندلی کودک در گروه وزنی مشخص شده مناسب نیست.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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MVM 315+ User Manual
فصل  :9اطالعات فنی خودرو
جدول  :2انتخاب صندلی مناسب جهت نصب سیستم محافظ کودک ISOFIX
گروه وزنی

گروه
سایز
بدن

نحوه
اتصال

موقعیت صندلی دارای اتصال ISOFIX
صندلی
سرنشین
جلو

صندلیهای
عقب کناری

صندلی
عقب
وسط

صندلی
کمکی
کناری

صندلی
کمکی
وسط

گهواره

F

ISO/L1

×

×

×

×

×

-

G

ISO/L2

×

×

×

×

×

)(1

×

×

×

×

×

ISO/R1

×

×

×

×

×

)(1

×

×

×

×

×

گروه 0
تا  10کیلوگرم

E

-

گروه 0+
تا  13کیلوگرم

E

ISO/R1

×

×

×

×

×

-

D

ISO/R2

×

×

×

×

×

-

C

ISO/R3

×

×

×

×

×

)(1

×

×

×

×

×

D

ISO/R2

×

×

×

×

×

-

C

ISO/R3

×

×

×

×

×

-

B

ISO/F2

×

IUF

×

×

×

-

B1

ISO/F2X

×

IUF

×

×

×

-

A

ISO/F3

×

IUF

×

×

×

گروه I

 9تا  18کیلوگرم
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فصل :9اطالعات فنی خودرو
گروه وزنی

گروه
سایز
بدن

نحوه

موقعیت صندلی دارای اتصال ISOFIX

اتصال

صندلی
صندلی
صندلیهای
عقب
سرنشین
عقب کناری وسط
جلو

گروه II

 15تا  25کیلوگرم
گروه III

 22تا  36کیلوگرم

صندلی
کمکی
کناری

صندلی
کمکی
وسط

)(1

×

×

×

×

×

)(1

×

×

×

×

×

)(1

×

×

×

×

×

راهنمای حروف به کار رفته در جدول فوق:
 :IUFاین صندلی برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو نوع  ISOFIXدر گروه وزنی
مشخص شده مناسب است.
 :ILبرای صندلیهای کودک  ISOFIXخاصی ( )CRSکه در لیست پیوست ذکر شدهاند .این
نوع صندلیهای  ISOFIX CRSممکن است «صندلیهایی برای خودرو خاص»« ،صندلیهای
دارای حفاظ» یا «صندلیهای نیمه یونیورسال» باشند.
 :Xاین صندلی برای نصب صندلی کودک  ISOFIXدر گروه وزنی و یا گروه سایز بدن مشخص
شده مناسب نیست.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو (برند MVMو)CEHRY

 1تعمیرگاه مرکزی

 2تعمیرگاه مرکزی

اصفهان

تهران

رشت

کرمان

کرمان

اصفهان

تهران

گیالن

کرمان

کرمان

 3حاجی نیلی

 4عباسی -مارکاریان

 5قوامی

 6زرنگی پور

 7امانیان

نام نمایندگی

تهران

تهران

 ۱۴۳بم ،خیابان آیت اهلل کاشانی ،کاشانی ۴

استان

تهران

تهران

 ۱۳۸کرمان ،بلوار قدس ،بلوار ترمینال قدیم ،جنب کالنتری ۱۶

شهرستان

 ۱۰۰تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،کوچه 46
مرکز تعمیرات خودرو (مدل  )110و مرکز صافکاری و نقاشی  :کیلومتر 11
۱۰۱
جاده مخصوص کرج ،روبروی فروشگاه سپه ،انتهای خیابان سی ام

۰۳۴

کد

کد
شهر
021
021

 ۱۱۵رشت ،میدان فرزانه ،بلوار ولیعصر ،باالتر از هالل احمر ،روبروی اتاق بازرگانی ۰۱۳
۰۳۴

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۴۷۶۵۱
۴۷۶۵۱

نوع
خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

۴۴۲۱۳۲۴۲

جاده اصفهان ،شیراز ،بعد از سپاهانشهر ،روبروی شماره گذاری ،خیابان شهید
۱۱۳
مدنی

22525097- 22528384
تهران ،بزرگراه رسالت(شرق به غرب ) نرسیده به خیابان استاد حسن بنا شمالی،
021
۱۱۴
روبروی ایستگاه بی آر تی(استاد حسن بنا) ،نبش کوچه اعالئی پالک8
22518223
33752434
۳۲۵۱۸۲۰۵

 36540200 - ۳۶۵۴۰۲۰۱ ۰۳۱فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

33564730
32248043
32248888

۰۲۸
۰۸۱

 ۱۴۵قزوین ،دوراهی همدان ،بلوار تاكستان ،روبروي پمپ گاز
 ۱۵۲مالیر ،بلوار بعثت ،ميدان نيروي انتظامي ،روبروی مسجد

قزوین

مالیر

اراک

قزوین

همدان

مرکزی

مازندران

 8میررحیمی

 9فرهادی فر

 10شاپوری

 11فقیه نصیری

فروش و خدمات پس از فروش

چالوس

۰۱۱

اراک ،خیابان شریعتی ،بعد از میدان فرمانداری ،حدفاصل پمپ بنزین و
۰۸۶
۱۵۸
شورای حل اختالف
52250886

 ۱۶۹چالوس ،بلوار امام رضا ،یک کیلومتر بعد از شرکت نفت

فروش و خدمات پس از فروش

 12دشتی

۰۱۷

گلستان

33540450

 180زاهدان ،خیابان بلوار شهید طباطبائی ،شهید طباطبائی 2

گنبد کاووس  ۱۷۳گنبد کاووس ،میدان بسیج ،ابتدای جاده مینودشت ،بعد از بریدگی اول

فروش و خدمات پس از فروش

054

 13ثانی حیدری

زاهدان

۳۳۵۱۵۴۹۰

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

سیستان و
بلوچستان

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

305

306

نام نمایندگی

استان

 14جاللی

 15امامی میبدی

 16خسروانی

 17یاسین صدری

 18کاویانی

 19ربیعی هاشمی

شرکت صنعتی کشمیر
20
خراسان

 21تالش خودرو ایرانیان

شهرستان

گلستان

خراسان
رضوی

تهران

خوزستان

مازندران

سمنان

خراسان
رضوی

آذربایجان
شرقی

کد

گرگان

مشهد

تهران

ماهشهر

تنکابن

سمنان

مشهد

تبریز

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

 184گرگان ،انتهای بلوار جرجان ،روبه روی جرجان ۲۸
مشهد ،بزرگراه آسیایی ،روبروی پلیس راه قاسم آباد ،داخل آزادی ،101
190
سمت راست ،قطعه دوم

 204ماهشهر ،انتهای کمربندی هندیجان ،سایت صنعتی ،جنب نمایندگی سایپا
 207تنكابن،خيابان چالوس ،جنب اداره منابع طبیعی
 212سمنان ،بلوار علم و صنعت ،روبروی شرکت نفت
 216مشهد ،رضاشهر ،بلوار فکوری ،67دالوران11/۱
تبریز ،باالتر از میدان هتل مرمر ،به طرف میدان بسیج ،بعد از پمپ بنزین،
217
ورودی اتوبان کسائی

کد
شهر

051

تهران ،یادگارامام جنوب ،دامپزشکی ،بلوار استاد معین ،ابتدای طوس شرقی
021
193
پالک559
061
011
۰۲۳
051
041

تلفن

3666675۰-۳۶۶۶۶۷۵۱
۳۶۶۶۶۷۵۲
66034660
52331553
54274321
33442623
38221۴00-38221۵00
38221۶00
33336571

نوع
 32145801 - ۳۲۱۵۹۲۲۸ 017فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

 22ابوالقاسمی محمود جق

( ۳۲۷۷۷۹۹۶داخلی )۳

ارومیه

فروش و خدمات پس از فروش

 23ایرانمنش

آذربایجان
غربی

کرمان

۰۳۴

سبزوار

کرمان

۳۲۷۵۲۶۶۴

 233سبزوار ،ضلع جنوبی میدان سربداران ،اول جاده مشهد ،جنب نمایندگی آمیکو 051

 ۲۲۷کرمان ،بزرگراه امام رضا (ع) ،شرف آباد ،بلوار قائم ،نبش کوچه قائم ۴۷

فروش و خدمات پس از فروش

44457700

 24کویر خودرو سربداران

فروش و خدمات پس از فروش

 25دل افکار

 235شیراز ،بلوار امیر کبیر ،نبش خیابان یقطین

فارس

071

تربت
حیدریه

خراسان
رضوی
38336123

 237تربت حیدریه ،ابتدای بلوار خرمشهر

شیراز

فروش و خدمات پس از فروش

051

 26توکلی

52320936

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

خراسان
رضوی

ارومیه ،بلوار آزادی ،مابین سه راه دخانیات و پارک ساعت ،روبه روی بانک
۰۴۴
۲۱۸
رفاه کارگران

رديف

استان

گلستان

گیالن

 27طالبي

 28بنیان خودرو زرین

نام نمایندگی

گرگان

رشت

شهرستان

 240گرگان ،ميدان بسيج ،نبش هيركان3
 244کیلومتر  ۳جاده رشت  ،انزلی

تهران

کد

کد
شهر
017
013

 29حیدری

تهران

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
32436701
۳۴۴۹۱۷۵۱-۳۴۴۹۱۷۵۲
۳۴۴۹۱۷۵۳
۶۶۵۳۴۲۱۷ -۱۸

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

تهران

 30رهبران صباغی

 31جمالی

تهران

آذربایجان
شرقی

مازندران

تهران ،خیابان آزادی ،خیابان حبیب اللهی ،بلوار شهید تیموری ،نرسیده به
021
 246بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ،پالک ۲۴۱

تبریز

بابل

تهران ،کیلومتر  ۱۳جاده قدیم کرج ،روبه روی دیار خودرو

021

 262بابل ،کیلومتر  2جاده قائمشهر

 32خواجوندی

 33پرنده خوزانی

۶۶۲۸۱۴۷۷

 259تبریز ،کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق ۰۴۱
011

البرز

اصفهان

فروش و خدمات پس از فروش

32257661

فردیس

33306979-33314241

فروش و خدمات پس از فروش

 264کرج ،جاده فردیس ،خیابان پیک ،روبروی مدرسه خیبر

خمینی شهر  266خمینی شهر ،بلوار آزادگان ،سه راه معلم ،جنب سازمان تامین اجتماعی

 34سیاسی

 35آدمی

026

خراسان
رضوی

کردستان

031

مشهد

سقز

33644482

 268مشهد ،بلوار صد متری ،حد فاصل پمپ گاز و میدان خیام
 ۲۶۹سقز ،کیلومتر  ۲جاده بوکان ،جنب پاسگاه انتظامی ۱۳

 36بنی رستم

36662130-36662131

051
۰۸۷

گیالن

فروش و خدمات پس از فروش
37528811
۳۶۳۲۱۳۸۲

آستارا

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

کمربندی آستارا به سمت اردبیل ،روبروی سه راهی باغچه سرا ،جنب
273
پارکینگ شبانه روزی بنی رستم

 37الهياري

013

کرمانشاه

۴۴۸۵۰۲۸۸

کرمانشاه

فروش و خدمات پس از فروش

 276کرمانشاه ،دیزل آباد ،خیابان  102آهن فروش ها ،باالتر از معاینه فنی ماهان 083

38264981-38264102

 38اعتمادی

فروش و خدمات پس از فروش

بروجن

بروجن ،ابتدای جاده اصفهان ،نرسیده به پمپ بنزین ایتام

اصفهان

038

چهارمحال
بختیاری
34239282

مبارکه

278
مبارکه ،انتهای خیابان حافظ غربی ،نبش میدان شهدا

۰۳۱

۵۲۴۰۱۳۱۴

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

رديف

307

308

نام نمایندگی

استان

شهرستان

کد

 39جعفری اوزمچلوئی

 40تشویر

 41چراغیان

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تهران

فارس

همدان

کد
شهر

شهریار

شیراز

همدان

تلفن

 286همدان ،ضلع شمالی میدان امام حسین ،جنب سایپا

نوع

 281شهریار ،بلوار کلهر ،روبروی تاالر الماس غرب ،پالک85
 285شیراز ،بلوار امیرکبیر ،نبش کنار گذر پل امام حسن مجتبی

021
081

32643006

اصفهان

اصفهان

مازندران

مازندران

کرمان

زنجان

یزد

 42سالمتیان خودرو

شرکت خدمات خودرو
43
بزرگ روشن

 44صدرزاده

 45اشرف گنجویی

 46شفقتیان

 47فالحی

اصفهان ،خیابان امام خمینی ،نرسیده به سه راه امیرکبیر ،مقابل خیابان
۳۳۳۴۴۷۷۷ - ۳۳۴۴۹۱۰۰
031
287
باباگلی
۳۴۵۰۹۱۰۰

بابل

آمل

کرمان

زنجان

یزد

کرج

آباده

قوچان

ارومیه

البرز

فارس

خراسان
رضوی

آذربایجان
غربی

 48میالد خودرو البرز

 49خادمی

 50نوری زاده

 51غالمزاده

 52نوری

011

43141407

فروش و خدمات پس از فروش

 ۳۰۰آباده ،میدان آزادی ،بلوار آزادی
قوچان ،حاشیه جاده سنتو ،نرسیده به بلوار الغدیر ،روبروی سپاه پاسداران،
۳۰۵
جنب نمایندگی سایپا
 ۳۰۶ارومیه ،بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک602

خراسان
رضوی

 33324380- 33324385فروش و خدمات پس از فروش

۰۷۱
۰۵۱
۰۴۴

گناباد

44340682

فروش و خدمات پس از فروش

 47239986-47239989فروش و خدمات پس از فروش
 32360593-32377788فروش و خدمات پس از فروش

 308گناباد ،بلوار امام رضا (ع) ،نرسیده به میدان پدافند (بالل سابق)

۵۷۲۰۸۹۰۱ -۳

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

۰۵۱

 288بابل ،کمربندی امیرکال ،جنب پمپ بنزین حمیدیان
 290آمل ،کیلومتر  2جاده محمودآباد ،جنب تاالر برلیان
کرمان ،خیابان مطهری ،نرسیده به میدان علی ابن ابی طالب (فابریک سابق)،
۲۹۲
جنب نمایندگی سایپا ،داخل کوچه ۴۷
 ۲۹۳زنجان ،کمربندی جنوبی ،خیابان خیام ،روبروی خیابان صدر جهان
یزد ،میدان معلم ،ابتدای بلوار پاکنژاد ،بعد از کوچه بیمارستان سوانح
۲۹۵
سوختگی

011

۰۲۴
۰۳۵
۰۲۶

32349796

35260014
34534760

فروش و خدمات پس از فروش

 ۳۲۲۶۹۰۷۴ - ۳۲۲۶۹۰۷۵ ۰۳۴فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به  45متری گلشهر ،ضلع جنوبی،
۲۹۹
پالک 420

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

 ۶۵۲۵۹۹۶۰-۶۵۲۵۹۹۶۱فروش و خدمات پس از فروش
 38322978 - 38227020 071فروش و خدمات پس از فروش

رديف

 ۳۱۰ساری 300،متر بعد از سه راهی شهید زارع ،جنب نمایندگی سایپا
 ۳۱۹خرم آباد ،میدان امام حسین ،بلوار بهارستان ،بعد از پل هوایی
تهران ،کیلومتر  20جاده قدیم کرج ،الین کندرو ،خیابان لطیف جباری،
۳۲۲
کوچه آذر3
 ۳۲۴کرمانشاه ،میدان آزادگان ،ابتدای جاده اسالم آباد غرب ،پالک 121

 ۳۳۷رشت،کیلومتر 3جاده فومن (آتشگاه)

ساری

خرم آباد

تهران

کرمانشاه

قم

کرمان

رشت

استان

مازندران

لرستان

تهران

کرمانشاه

قم

کرمان

گیالن

 53نادری

 54ناصري

 55گودرزی

 56توتونچی

 57رمضانی

 58محتشم ماهانی

 59فناوران صنعت

نام نمایندگی

کد
شهر
۰۱۱
۰۶۶
۰۲۱
۰۸۳

 ۳۲۵قم ،خیابان بلوار امین ،میدان ارتش ،سمت راست به سمت پل انقالب
 ۳۲۸کرمان ،جاده تهران ،بعد از پل راه آهن ،روبروی بلوار امام رضا

شهرستان

37202226-۷
۰۲۵
۰۳۴
۰۱۳

کد

تلفن
33284949
۴۴۹۹۸۹۳۳-44998934
۴۴۹۹۸۹۳۵-44998936
۳۲۹۱۲۵۸۵
3614
۳۳۵۹۳۸۸۸ - ۳۴۲۸۸

 60پهلوان

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

مازندران

 ۳۳۸قائمشهر ،خیابان تهران ،کیلومتر 2جاده سوادکوه ،روبروی تاالر پشت

قائم شهر

۰۱۱

 61پورسعید  /خلیلی

 62توده دهقان

 63دهقان پور

42282079

تهران

البرز

تهران

فروش و خدمات پس از فروش

تهران

هشتگرد

تهران

 64لطفی پور

۰۲۱

 ۳۴۹هشتگرد ،میدان صنعت ،به سمت میدان بسیج ،بعد از پارک مادر
تهران ،خیابان دماوند ،خیابان آیت ،نرسیده به چهارراه تلفنخانه ،جنب بانک
۳۵۰
انصار ،پالک 133

البرز

44874263
۰۲۶
۰۲۱

کرج

فروش و خدمات پس از فروش
۴۴۲۲۰۶۶۶
77971714-7797۲022

 ۳۵۳کرج ،بین میدان امام حسین و چهار راه مصباح ،روبروی درمانگاه بهنام

تهران ،نیایش غرب،کندرو ستاری ،بعد از خروجی ستاری جنوب ،خیابان
۳۴۲
جوانمرد ،انتهای کوچه ششم

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

۰۲۶

 65حق پرست مجاوری

32822931-۵

مازندران

 66نیکزاد جمنانی

فروش و خدمات پس از فروش

ساری

مازندران

33608222-33608223

قائم شهر

011

ساری ،سه راه جویبار ،کیلومتر  3جاده جویبار ،روبروی مرکز تعویض پالک
011
355
خودرو
42045849

 360قائمشهر ،میدان جانبازان ،ابتدای اتوبان قائم شهر به ساری ،سمت چپ

فروش و خدمات پس از فروش

 361المرد ،میدان شهدا ،بلوار شهید مطهری

 67شریفی

071

فارس

52722433

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

المرد

فروش و خدمات پس از فروش

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
 33402482 - ۳۳۴۰۸۰۲۰فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

309

310

استان

آذربایجان
شرقی

 68رنجبران

نام نمایندگی

سراب

 69امیر خودرو

شهرستان

سـراب ،ابتـدای جـاده اردبیـل ،رو بـه روی اردوگاه شـهید فهمیـده ،جنـب
۳۶۲
نمایندگـی سـایپا

یزد

کد

کد
شهر
۰۴۱

یزد

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۴۳۲۳۴۲۴۲

 363یزد ،بلوار آزادگان ،میدان صنعت ،ابتدای بلوار فرودگاه

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
035

 70خسروانی

۳۷۲۱۳۳۳۳

سمنان

فروش و خدمات پس از فروش

سمنان

 365سمنان ،میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،ابتدای خیابان خودکفائی

 71آسیا خودرو

023

تهران

۳۳۳۰۰۰۰۱
(داخلی)۱۴۳-۱۴۴ :

تهران

فروش و خدمات پس از فروش

366

 72زهرابی

 73افتخار

 74شکاری

 75جهانگیر

 76فرخنده پی ،ابنوی ،فتاحی

تهرانپارس ،اتوبان شهید باقری ،قنات کوثر ،بلوار مطهری ،بین کوچه  ۴و
 ۵مرکزی

تهران ،خیابان دماوند ،باالتر از سه راه تهرانپارس ،خیابان اتحاد ،کوچه پنجم
367
شرقی ،پالک 27
تهران ،میدان آرژانتین ،داخل پارک سوار بیهقی ،ضلع شرقی ،پالک ۵

021

 76791893-77340902فروش و خدمات پس از فروش

026

 ۳۷۵نکاء ،خیابان انقالب ،جنب کوی شالیکوبی
 377کرج ،گلشهر ،بلوار الغدیر ،کوکب غربی ،منتهی به تاالر تیراژه

نکاء

کرج

مازندران

البرز

 77زایر اومالی

 78خیری

۳۶۸

۳۳۵۱۶۱۱۳ - ۱۶

مشهد

شهرری ،میدان صفائیه ،اول خیابان ابن بابویه ،جنب کارواش ری ،پالک ۲۲۶

 ۸۸۱۷۶۷۲۵ - ۸۸۱۷۶۲۳۸ ۰۲۱فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

مشهد ،ابتدای جاده قدیم نیشابور 4 ،کیلومتر بعد از پلیس راه طرق 900 ،
379
متر داخل جاده سد طرق (ده غیبی)

فروش و خدمات پس از فروش

 ۳۴۷۳۸۷۰۹ - ۳۴۷۳۸۷۱۰ ۰۱۱فروش و خدمات پس از فروش

051

 79نجفی گل

33210420-33210421
33210422

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

خراسان
رضوی

فروش و خدمات پس از فروش

شهرری

تهران ،چهارراه تهرانپارس ،اول جاده آبعلی ،پالک ۲۵۱

تهران

تهران

تهران

اصفهان

تهران

021

تهران

تهران

کاشان

تهران

۷۵۱۵۱

کاشان ،میدان بسیج ،بلوار شهدا ،روبروی درب اصلی دارالسالم ،ابتدای
372
شهرک فتح المبین
 374تهران ،سه راه آذری ،بلوار  45متری زرند ،پالک223

فروش و خدمات پس از فروش
CHERY

031
021

 ۷۷۰۶۰۸۶۳ - ۷۷۰۶۰۸۶۴فروش و خدمات پس از فروش

۳۳۳۰۱۲۸۰ - ۳۳۳۴۷۱۵۶
 ۳۷۰تهران ،میدان امام حسین ،خیابان دماوند ،خیابان اقبال الهوری ،پالک ۰۲۱ ۲۵۴
۳۳۳۲۸۱۹۶
55505338
66612006

تهران

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

استان

سیستان و
بلوچستان

 80دهانی

نهاوند

رودان

همدان

هرمزگان

 81عابدزاده

 82جمشیدیان

 ۹۱آبگون

نام نمایندگی

ایرانشهر

طبس

 ۳۸۲نهاوند ،باالتر از بیمارستان علیمرادیان ،روبه روی سردخانه دولتی
 385رودان ،بلوار انقالب ،بعد از مسجد جامع

شهرستان

ایرانشهر ،کیلومتر  ۲جاده بمپور ،روبه روی بیمارستان ایران ،جنب معاینه
۳۸۰
فنی
 381طبس ،میدان آیت اله واعظ طبسی

۰۸۱
076

 ۹۲کریم پور

کد

کد
شهر
۰۵۴
056

۳۳۲۱۷۳۴۱
42885860

خوزستان

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۳۷۲۱۲۲۵۳
32817490

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

آبادان

 ۹۴قاسمی

 ۹۵اوسیوند

 ۹۶میرزاکرمی

 386آبادان ،پل کابلی امام رضا (ع) ،نرسیده به سه راه مدن

خوزستان

ایالم

خوزستان

061

دزفول

ایالم

بهبهان

 ۵۳۳۴۲۵۷۳-۵۳۳۴۲۵۷۴فروش و خدمات پس از فروش

 390دزفول ،ابتدای جاده سنجر ،بعد از پل الغدیر
 391ایالم ،میدان امام حسن
 393بهبهان ،میدان محسنی ،بعد از فرهنگسرا

نقده

061

 388نقده ،ابتدای بلوار آزادی (خیابان پیرانشهر)

061
084

044

52722656

 35675301-35675307فروش و خدمات پس از فروش

32247236

35541611

061
011

اهواز ،بلوار آیت اهلل بهبهانی ،بین میدان جمهوری و فلکه پاداد ،جنب
394
سرپرستی بانک ملت
 395ساری ،کیلومتر  ۲اتوبان ساری -قائم شهر ۲۰۰ ،متر بعد از اداره آبیاری
 396زاهدان ،تقاطع مولوی و خیابان امام خمینی ،جنب مسیل آذرخشی

اهواز

ساری

زاهدان

خوزستان

مازندران

سیستان و
بلوچستان

 ۹۸مزرعه

بخشی

 ۱۰۰آذرخش

 42426960-42426970فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
۴۴۴۳۰۷۰۰

054

 397بجنورد ،خیابان امام خمینی غربی ،نبش امام خمینی ۴۶
 399تهران ،خیابان رودکی ،حد فاصل آذربایجان و ارومیه ،پالک 762

بجنورد

تهران

خراسان
شمالی

تهران

 ۱۰۱غالمی گیفانی

 ۱۰۲گودرزی

۹۹

فروش و خدمات پس از فروش

33226664

۳۲۳۲۴۵۱۷ - ۳۲۳۲۴۵۱۸
058
۳۲۳۲۴۵۱۹
021

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

 66427893-66423551فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

 ۹۷متوسل

فروش و خدمات پس از فروش

آذربایجان
غربی

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

خراسان
جنوبی

رديف

311

312

استان

فارس

تهران

اردبیل

 ۱۰۳تسلیم

 ۱۰۴ستوده

 ۱۰۵قاسمی

 ۱۰۶حیاتی

نام نمایندگی

شیراز

تهران

اصفهان

شهرستان

 400شیراز ،بلوار باباسلمان فارسی ،پل پیرنیا ،خیابان بشیر
تهران ،اتوبان شیخ فضل اهلل نوری جنوب ،بعد از خیایان چوب تراش ،الین
401
کندرو ،پالک38

اردبیل

کد

کد
شهر
071
021

نجف آباد

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۳۷۳۱۶۶۰۵
44280401

 ۴۰۳اصفهان ،نجف آباد ،شهرک گلدشت ،نبش بلوار ابوذر
 405اردبیل ،کیلومتر  3جاده سرعین ،روبروی شهرک نیایش

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

045

 ۱۰۷همیار موتور پاسارگاد

۰۳۱

تهران

 ۱۰۸گسترش ایده های تجاری

 ۱۰۹غدیری عمران

 ۱۱۰رسولی رهقی

 111ایمن تجارت آرام

 112اسماعیلی

 113رضائی

 114پاکروان خودرو باروس

33573029

تهران

کرمان

مازندران

تهران

آذربایجان
شرقی

بوشهر

سمنان

خراسان
رضوی

 115دیسی

 116همدانی

۴۲۲۳۵۰۱۹

تهران ،خیابان خاوران شرق ،سه راه هاشم آباد به سمت ترمینال خاوران ،بین
406
کوچه شمس و عزیزی ،پالک ۳۸۶

کرمان

رامسر

تهران

تبریز

برازجان

شاهرود

مشهد

بوشهر

البرز

فروش و خدمات پس از فروش
021

 407کرمان ،بلوار شهید صدوقی ،بعد ازخیابان والفجر جنوبی

 409تهران ،رسالت ،خیابان فرجام ،بین چهارراه ولی عصر و سراج ،پالک 534
 411تبریز ،بلوار ملت ،باالتر از پل تراکتورسازی ،جنب نمایندگی ایران خودرو
 413برازجان ،خیابان الفتح 200 ،متر بعد از منطقه نظامی
 414شاهرود ،ابتدای جاده کارخانه قند ،فرعی اول ،سمت راست
 415مشهد ،بزرگراه آسیایی ،داخل آزادی  ،91درب دوم ،سمت راست

بوشهر

نظر آباد

فروش و خدمات پس از فروش
33704124-33732051
۳۳۷۳۲۲۱۰
034

رامسر ،چهارراه رامک ،ابتدای خیابان کاشانی ،جنب ایستگاه تاکسی سادات
011
408
شهر ،کوچه پردیس ۱-۲
021

077
023
051

 416بوشهر ،خیابان برج ،نرسیده به پل برج ،جنب ترمینال مسافربری
نظرآباد ،میدان معلم ،بلوار معلم ،نبش خیابان کارگر شمالی ،روبروی مدرسه
417
پسرانه جابربن حیان

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

 34231500-34230829فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
 32476002-۳۲۴۷۶۰۰۳فروش و خدمات پس از فروش

32394073
۳۶۶۷۶۷۶۷

077
026

55231441

فروش و خدمات پس از فروش
 7720۸301-۷۷۲۰۸۳۰۲فروش و خدمات پس از فروش
 34251000 - ۳۴۲۵۲۱۱۴ 041فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

 33570003-۳۳۵۷۰۰۳۴فروش و خدمات پس از فروش
 45367762-45367763فروش و خدمات پس از فروش

رديف

قم

اصفهان

آذربایجان
غربی

چهارمحال و
بختیاری

تهران

 126قنادیان

 127اروم چی چست خودرو

 128جلیل مصیر

 129عسگری فر

نام نمایندگی

استان

قم

اصفهان

ارومیه

لردگان

پاکدشت

شهرستان

 ۴۳۶ارومیه ،بلوار شیخ شلتوت ۲۰۰ ،متر پایین تر از پمپ بنزین ،پالک ۸۷
 439لردگان ،ورودی شهر ،جنب بهمن موتور
پاکدشت ،خاتون آباد ،جنب سعید پالستیک ،نرسیده به بیمارستان شهدای
441
پاکدشت

کد

کد
شهر

038
021

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن

نوع

 117خیاط زاده

 ۴۲۲اهواز ،اتوبان آیت اهلل بهبهانی ،انتهای اسالم آباد ،نرسیده به پل فوالد

خوزستان

۰۶۱

اهواز

۳۵۵۶۵۸۲۰

 118رحمانی

 119علیزاده

 120دیانتدار

 121زهرایی

 122همیار خودرو بهرامی منش

 123شاکری نسب

 124کاظمیانی

فروش و خدمات پس از فروش

پیرانشهر

آذربایجان
غربی

مازندران

اصفهان

فارس

تهران

کهکیلویه و
بویراحمد

لرستان

 ۴۲۳پیرانشهر ،بلوار ارتش ،جنب اداره دارایی

نوشهر

اصفهان

کازرون

اسالمشهر

یاسوج

نورآباد

۰۴۴

 427نوشهر ،بلوار امام رضا ،خیابان باباطاهر ،بعد از صنعت 11
اصفهان ،اتوبان ذوب آهن ،کنار گذر غرب به شرق 500 ،متر بعد از پل هوایی
428
کلیشاد ،مقابل تابلو کیلومتر  5اصفهان
 429کازرون ،بلوار ملت ،قبل از جاده دوان

 ۴۳۱یاسوج ،نجف آباد ،جنب مخابرات
نورآباد ،بلوار آیت اهلل کاظمی ،پایین تر از اداره راه و شهرسازی ،جنب
432
نمایندگی سایپا

۴۴۲۴۱۶۹۹
011
031
071

 430اسالمشهر ،میدان قائم ،به سمت آدران ،نرسیده به سر حصارک ،پالک 021 143
۰۷۴
066

 433قم ،خیابان امام ،بعد از پل دستغیب ،انتهای کوچه 3
 435اصفهان ،بلوار اشرفی اصفهانی (کهندژ سابق) ،نبش کوچه 41

فروش و خدمات پس از فروش

56387699
۳۳۳۲۱۸۹۵
32721431
025
031

344457۷۶
95118008

5233۳427

فروش و خدمات پس از فروش
 37485600-۳۷۴۸۵۷۰۰فروش و خدمات پس از فروش
 ۴2330199-۴2331000فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
۳۶۶۴۳۴۴۰-36643441
36643442
37738085

 ۳۲۳۵۸۰۴۶ - ۳۲۳۵۴۰۴۶ ۰۴۴فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

 125تجارت پیشگان زمین

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

313

314

نام نمایندگی

استان

شهرستان

 130نوا خودرو شمال

 131معتمدی

 132پیکامی

 133دوست محمدی

 134فرقانی

 135ناصری

 137سازگار

کد

مازندران

هرمزگان

تهران

قزوین

تهران

خراسان
جنوبی

 136خوش خطی

 138ایوبی

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

بابلسر

بندرعباس

ورامین

قزوین

تهران

بیرجند

زنجان

گلستان

یزد

 139دردشتی

کد
شهر

 442بابلسر ،خیابان پاسداران ،روبروی اداره دارایی
 444بندرعباس ،خیابان  22بهمن ،نبش کوچه مشکات 14
 445ورامین ،بلواراصلی تهران _ ورامین ،روبروی شهرک مدرس (گل تپه)
 ۴۴۶قزوین ،بلوار آیت اهلل خامنه ای ،مقابل کارخانه آلومتک
تهران ،انتهای نواب ،اتوبان چراغی به غرب ،الین کندرو ،بعد از مترو شهرک
۴۴۷
شریعتی ،نرسیده به مجتمع پردیس کیان ،پالک ۱۴۸
 448بیرجند ،بلوار خلیج فارس ،پشت پمپ بنزین شعله

زنجان

گرگان

یزد

تهران

تلفن
011
076
021

۰۲۱
056

 449زنجان ،کمربندی خیام غربی ،جنب کارواش خیام
 450گرگان ،بلوار جرجان ،بین جرجان  16و ( 18روبروی جرجان)7
یزد ،بلوار امام جعفر صادق500 ،متر بعد از بیمارستان مادر ،جنب رستوران
452
شاه نشین

رودهن

 141نیکخواهی

نوع

33453481
36200424-۳۶۲۰۰۴۲۵
36200426
۳۳۲۳۵۶۷۲ - ۳۳۲۴۴۴۸۴
۰۲۸
۳۳۲۴۴۴۸۵
۵۵۸۴۹۰۶۰
۳۲۲۲۰۰۳۵
024
017
035

 ۴۵۳رودهن ،بلوار امام خمینی ،جنب پمپ بنزین شیرمحمدی

خوزستان

فارس

 142آزادی  -اکرمی

فروش و خدمات پس از فروش

۷۶۵۰۲۱۰۸
۳۵۵۳۵۹۸۵ - ۹۰
۵۳۵۴۹۶۷۸

 ۵۲۲۷۲۳۳۲ - ۵۲۲۷۲۳۳۴ ۰۷۱فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

 35290400-۳۵۲۹۰۴۰۱فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
 33320777-۳۳۳۲۰۸۸۸فروش و خدمات پس از فروش
 32150990-32155990فروش و خدمات پس از فروش
 36288101-۳۶۲۸۸۱۰۲فروش و خدمات پس از فروش

۰۲۱

اهواز

داراب

فارس

 143غبیشاوی

 140کجور خودرو اروند

اهواز ،اتوبان آیت اهلل بهبهانی ،کوی مدرس ،جنب ترمینال مسافربری خلیج
061
455
فارس (ترمینال آبادان جدید)
 ۴۶۱داراب ،ابتدای بلوار امام خمینی ،جنب پمپ گاز شهرداری

الر

خوزستان

 ۴۶۵امیدیه ،جنب فرمانداری ،نبش بلوار اصلی امیرآباد

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

 ۵۲۶۲۸۸۰۱ - ۵۲۶۲۸۸۰۲ ۰۶۱فروش و خدمات پس از فروش

۰۷۱

 ۴۶۲الر ،شهر جدید ،انتهای بلوار فرمانداری ،ابتدای بلوار وحدت خور

امیدیه

رديف

استان

کردستان

آذربایجان
غربی

 144رهروان اهل طریقت

 145شاه مرادی

 146ابراهیمی نیا

 147درآوانسیان

نام نمایندگی

سنندج

بوکان

تهران

تهران

شهرستان

سنندج ،کمربندی بهشت محمدی ،مابین فنی حرفه ای و کارخانه ایستک،
۴۶۶
باالی معاینه فنی ،شماره ۳
 467بوکان ،بلوار امام خمینی ،باالتر از خیابان 55

تهران

تهران

 148باطانی

کد

کد
شهر
۰۸۷
044

 ۴۷۵تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،بعد از پل سیدخندان ،پالک ۹۱۱
تهران ،میدان سپاه ،بزرگراه شهید صیادی به سمت شمال ،اولین دسترسی
۴۷۸
محلی کوچه بهشتی ،خیابان اجاره دار ،نبش کوچه شایگان ،پالک ۲۵۰

خراسان
رضوی

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۳۳۳۸۳۶۳۴
46277006

 ۲۲۸۶۵۱۷۰ - ۲۲۸۶۵۱۷۱ ۰۲۱فروش و خدمات پس از فروش
۷۷۵۵۴۶۳۷ - ۷۷۵۵۶۶۵۲ ۰۲۱

نیشابور

خدمات پس از فروش

 9238نیشابور ،بلوار کمربندی امام رضا (ع) ،بعد از نمایندگی ایران خودرو

فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

۴۲۶۳۳۸۰۳

051

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

315

316

قم

گلستان

کرمان

قم

بازرگانی کارا خودرو
1
مطلق پارس

 2میرزایی عباس آبادی

ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو (برند)MVM

گرگان

رفسنجان

نام نمایندگی

 ۱۲۰گرگان ،خیابان شهید بهشتی ،حنب پل قزاق ،پالک ۳۲۰
 ۱۵۶رفسنجان ،بلوار امام رضا ،جنب نمایندگی سایپا
 ۲۲۹قم ،آزادگان ،بلوار شهید بهشتی ،رو به روی بیمارستان شهید بهشتی

مراغه

مهاباد

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

گلستان

 4رصد خودرو

 5آدمی

 6ایری

استان

۰۲۵

 ۲۷۴مراغه ،میدان مادر
 ۳۱۱مهاباد ،بلوار توحید ،روبه روی پارک اقاقیا

بندر ترکمن  ۳۱۶ابتدای جاده بندر ترکمن به گرگان ،جنب نمایندگی سایپا

شهرستان

کد
شهر
۰۱۷
۰۳۴

۰۴۱
۰۴۴
۰۱۷

کد

۳۶۷۰۹۷۳۴
۳۷۲۷۶۸۶۸
۴۲۴۴۶۴۱۴
۳۴۴۸۲۸۲۷

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۳۲۳۶۶۷۷۷
۳۴۲۸۷۷۱۱

نوع
فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش مجزا و خدمات پس
از فروش مشترک

 8شکاری

 9عزیزی

 10کریم زایی

 7خواجوند بدیعی

خراسان
رضوی

گیالن

سیستان و
بلوچستان

مازندران

نیشابور

الهیجان

چابهار

محمودآباد  ۳۲۶محمودآباد ،خیابان امام خمینی ،روبه روی خط آزادمون
 ۳۳۶نیشابور ،ابتدای جاده نیشابور  -مشهد ،روبه روی پمپ بنزین صحرانورد
 ۳۸۷الهیجان ،حد فاصل میدان چای و انتظام ،جنب نمایندگی سایپا
 410چابهار ،خیابان حافظ ،جنب نمایندگی سایپا

۰۱۱

۰۱۳
۰۵۴

۴۴۷۳۴۴۲۲

۴۲۲۳۸۳۰۰ - ۴۲۲۱۵۷۰۰
۰۵۱
(داخلی )۱۱۵-۱۱۶
۴۲۲۴۸۸۴۱
۳۵۳۳۵۱۰۶

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

 11آلبا
 ۴۱۸تالش ،بلوار نیایش ،روبه روی ترمینال تالش  -رشت

سراوان
۰۱۳

 ۴۱۲سراوان ،بزرگراه مولوی ساداتی ،جنب شرکت نصر گاز
۴۴۲۴۰۷۸۰

 ۴۲۳پیرانشهر ،بلوار ارتش ،جنب اداره دارایی

۰۵۴

 12پورمراد

فروش و خدمات پس از فروش

۰۴۴

۳۷۶۳۳۹۱۱

گیالن

 13رحمانی

۴۴۲۴۱۶۹۹

فروش و خدمات پس از فروش

تالش

آذربایجان
غربی

پیرانشهر

فروش و خدمات پس از فروش

سیستان و
بلوچستان

خدمات پس از فروش

 3آدابی

فروش و خدمات پس از فروش

رديف

