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پیشگفتار

پیشگفتار
بابت خرید خودروی جدید مدیران خودرو از شما متشکریم. افتخار ما به کارگیری مهندسی پیش رفته، کارآیی ممتاز و صرفه اقتصادی عالی در هر یک از 

تولیداتمان است. 
از خودروی خود، لطفا  دفترچه راهنمای حاضر، کلیه عملکردها و قابلیت های خودروی جدید شما را توضیح می دهد. جهت استفاده و نگه داری صحیح 

محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.
پس از مطالعه، دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگه داری کنید. در صورت فروش و واگذاری خودرو، جهت استفاده مالک جدید از اطالعات 
دفترچه، آن را به همراه خودرو تحویل او دهید. کلیه اطالعات و محتویات این دفترچه در مورد خودروی تولید شده در حال حاضر مصداق دارد. حق هر گونه 

تغییر در طراحی و ویژگی های آن بدون اطالع قبلی برای شرکت مدیران خودرو محفوظ است.
این دفترچه برای کلیه مدل های این نوع خودرو تدوین شده است و شامل آموزش قابلیت ها و امکانات خودرو می باشد. بنابراین احتماال به مواردی در خصوص 

برخی تجهیزات برخورد خواهید کرد که خودروی شما به آن ها مجهز نباشد. 
بسته به مدل خودروی شما، بعضی از توضیحات و تصاویر این دفترچه احتماال با خودروی شما متفاوت خواهد بود. 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارایه خدمات با کیفیت باال و حرفه ای در خدمت شما هستند. 
به یاد داشته باشید که نمایندگی های مجاز، خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسند و دارای تکنسین های آموزش دیده بوده و قطعات یدکی اصلی 

آن ها، تضمینی برای کسب رضایت شماست. جهت کسب اطالعات بیش تر می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید. 
www.mvmco.ir :آدرس وب سایت ما

کلیه حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا کپی برداری تمام و یا بخشی از آن، بدون مجوز کتبی شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع می باشد. 
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نحوهخواندنایندفترچه
اطالعات  به  شما  دست یابی  جهت  روش  دو 
که  دارد  وجود  دفترچه  این  در  نیازتان  مورد 
ارایه  روش  دو  این  درباره  مختصری  راهنمایی 

می شود:
جدولWمحتویات

یا  جدول  یک  دارای  راهنما  کتابچه  این 
فهرست اصلی )صفحه III( برای معرفی بخش ها 
نیز  بخش  هر  در  است.  آن  اصلی  فصل های  و 
اطالعات جزیی تری از اجزا و قطعات مهم مرتبط 

با آن بخش در دست رس می باشد. 
اصلی،  فهرست  یا  جدول  در  جست وجو  با 
اطالعات  دارای  که  را  کتابچه  از  فصلی  یا  بخش 
و سپس  کنید  نیاز شما می باشد، مشخص  مورد 
محل  فصل،  همان  فهرست  صفحه  به  مراجعه  با 
دقیق و شماره صفحه مورد نظر خود را پیدا کنید. 

فهرستWتصویری
در این دفترچه تصاویر زیادی که شما را قادر 
می کند،  خودرو  از  بهتر  شناخت  یک  داشتن  به 

تدارک دیده شده است. 



عالیم
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عالیمبهکاررفتهدراینکتابچه
به  نسبت  شما  توجه  زیر جهت جلب  عالیم 
برخی اطالعات مهم و ویژه به کار برده شده اند. به 
منظور به حداقل رساندن ریسک خطرات، نکات و 
راهنمایی های قید شده در این هشدارها را قبل از 

اقدام به رانندگی با دقت مطالعه کنید. 

هشدار

پرخطر  وضعیت  یک  بیان گر 
صورت  در  که  است  بالقوه ای 
خسارت های  باعث  توجه،  عدم 
یا حتی  و  بدنی  مالی، جراحات 

مرگ می شود.

احتیاط

بیان گر وضعیت پرخطر بالقوه ای 
است که در صورت عدم توجه، 
به  خسارت  آمدن  وارد  باعث 
خودرو و تجهیزات آن و کاهش 

عمر مفید خودرو خواهد شد. 

هرگز انجام ندهید ایمنی  عالمت 
و هشدار

Wاین Wدر Wموجود WهایWاحتیاط Wو Wهشدارها
WداریWنگه Wو WشخصیWایمنی Wبا Wارتباط Wدر Wدفترچه
Wاطمینان W.هستند Wاهمیت Wحایز Wخودرو Wحفظ Wو
W،خودرو Wسرنشینان Wو Wخودتان Wکه Wباشید Wداشته
W.کنندWمی Wمراعات Wدقت Wبه Wرا Wدستورات Wو Wاصول
WکندWمیWکمکW،پذیرWدلWرانندگیWبرWعالوهWکهWچرا

W.بماندWبهتریWشرایطWدرWنیزWشماWخودرویWتا
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

بازدیدخودروینو
قبل از خرید خودرو، نمایندگی مجاز مدیران خودرو، خودروی شما را بر طبق ضوابط و آیین نامه مورد بازدید قرار داده است. فروشنده پس از ثبت زمان 
تحویل خودرو، اسناد آن را به گواهی رسید مشتری پیوست می کند. قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما، نمایندگی مجاز آموزش هایی راجع به عملکرد 

کلی خودرو و یک سری اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو بر طبق کارت تحویل خودرو، ارایه خواهد داد. 
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کارتWتحویلWخودرو

تاییدWعملکرد مواردWموردWبررسی ردیف طبقهWبندی
خیر     بله     موتور 1

Wعملکرد
کلی

خیر     بله     روغن موتور، مایع ترمز، روغن هیدرولیک، مایع خنک کننده، باتری، مایع شیشه شوی 2

خیر     بله     شماره شاسی )VIN(، شماره موتور، پالک شناسایی 3

خیر     بله     مجموعه سویچ های خودرو 4

خیر     بله     ترمز، چراغ  داخلی، چراغ  مه شکن، چراغ های  راهنما، چراغ های  چراغ های جلو، چراغ های 
دنده عقب، چراغ عقب، چراغ مطالعه، چراغ روی درب، چراغ های روی داشبورد 5

خیر     بله     شیشه جلو و رنگ بدنه 6

خیر     بله     سرعت سنج، دورسنج و کیلومترشمار 7

خیر     بله     الستیک زاپاس، جک، ابزار و دفترچه راهنما 8

خیر     بله     صندلی، کمربند ایمنی، فندک، کلید کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیر 9

خیر     بله     کمکی  سیستم  سان روف،  بوق،  شیشه شورها،  پاک کن ها،  برف  بغل،  آینه  باالبرها،  شیشه 
پارک، تلفن، رادیو و پخش و آنتن 10
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

کارتWتحویلWخودرو

Wارایه
Wاطالعات

WدربارهWاولیه
نحوهWاستفاده

خیر    بله    لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 93 و باالتر1

خیر    بله    نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2

خیر    بله    عملکرد کلید چراغ های خودرو3

خیر    بله    آموزش و شناخت چراغ های اخطار4

خیر    بله    جداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5

خیر    بله    سرویس های تابستانه و زمستانه6

خیر    بله    شناخت کامل از سیستم خنک کننده و مایع خنک کننده7

خیر    بله    استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع8

خیر    بله    احتیاط های الزم در زمان استارت9

خیر    بله    استفاده صحیح از سیستم صوتی10

خیر    بله    استفاده صحیح از سان روف11
امضا مسوول فروش:                                           تاریخ:                              امضا مشتری:                               تاریخ:
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گواهیWرسیدWمشتری

نوع خودرو: .....................................................................................................................
.................................................................................. :)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور یا گیربکس: ...........................................................................................

شماره ثبت خودرو: ........................................................................................................

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی: .............................................................................................................

تاریخ تحویل: .................................................................................................................

مالک: ..............................................................................................................................
آدرس: .............................................................................................................................
E-Mail: ............................................................................................................. 
تلفن: ................................................................................................................................

موارد زیر تحویل این جانب شده است:
 خودرو	 
 دفترچه راهنمای مشتری	 
 فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک: ......................................................................................................................

امضا نمایندگی: ..............................................................................................................
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

خدمتمشاورهاختصاصی
طول  در  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی 
مراحل خرید خودرو، یک نفر راهنمای مخصوص 
را جهت ارایه مشاوره اختصاصی به شما، در نظر 
خودرویتان  مورد  در  سوالی  اگر  گرفت.  خواهد 

دارید، با او مشورت کنید. 
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خدمتWمشاورهWاختصاصی
تاریخ خرید: ............................... نام مشتری: ........................................... 
نوع خودرو: ................................ نام نمایندگی: ........................................  

شماره شاسی: .............................................................
موارد زیر باید توسط مشتری تایید شوند:

1- بازدید و تحویل خودرو )اگر جواب مثبت است، عالمت “√” و در غیر این 
صورت “X” بگذارید(.

ارایه آموزش اولیه نحوه استفاده به مشتری و انجام بازدید در زمان تحویل	 
آموزش شرایط گارانتی به مشتری	 
آموزش احتیاط های الزم رانندگی به مشتری	 
آموزش اهمیت سرویس های منظم و ارایه جداول سرویس های ادواری	 
مجاز 	  نمایندگی های  در  ادواری  سرویس های  انجام  اهمیت  آموزش 

مدیران خودرو
ارایه دفترچه راهنمای مشتری و یادآوری جهت مطالعه آن به مشتری	 
ارایه شماره تلفن امور مشتریان و تشریح نحوه ارتباط با آن به مشتری	 

2- ارایه خدمات مشاوره اختصاصی )اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در 
غیر این صورت “X” بگذارید(. 

تعیین یک نفر مشاور اختصاصی به مشتری	 

در صورت عدم رضایت مشتری از مشاور، مشتری امکان انتخاب مشاور 	 
دیگر را دارد

3- ارزیابی مشاور اختصاصی )اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در غیر 
این صورت “X” بگذارید(. 

 مشاور توانایی پاسخ گویی به کلیه سواالت مشتری را دارد
به 	  پاسخ گویی  نمایندگی جهت  از سوی  شده  تایید  فرد  تنها  مشاور   

سواالت مشتری است
 رفتار مناسب در طول ارایه خدمت	 
 ارایه توضیحات دقیق و مستند جهت رفع شکایت مشتری	 
 ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ادواری	 
 ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ساالنه	 
 هم  آهنگی جهت انجام به موقع سرویس	 
یادآوری انجام سرویس های ادواری و آیتم های آن به مشتری	 
 سایر خواسته های مشتریان	 

4- کارت ویزیت مشاور

کارتWویزیتWمشاور

تاریخ و امضا مشتری:
تاریخ و امضا مشاور:

گی
ند

مای
ص ن

صو
مخ

ل 
 او

خه
نس





مشاوره

11

خدمتWمشاورهWاختصاصی
تاریخ خرید: ............................... نام مشتری: ........................................... 
نوع خودرو: ................................ نام نمایندگی: ........................................  

شماره شاسی: .............................................................
موارد زیر باید توسط مشتری تایید شوند:

1- بازدید و تحویل خودرو )اگر جواب مثبت است، عالمت “√” و در غیر این 
صورت “X” بگذارید(.

ارایه آموزش اولیه نحوه استفاده به مشتری و انجام بازدید در زمان تحویل	 
آموزش شرایط گارانتی به مشتری	 
آموزش احتیاط های الزم رانندگی به مشتری	 
آموزش اهمیت سرویس های منظم و ارایه جداول سرویس های ادواری	 
مجاز 	  نمایندگی های  در  ادواری  سرویس های  انجام  اهمیت  آموزش 

مدیران خودرو
ارایه دفترچه راهنمای مشتری و یادآوری جهت مطالعه آن به مشتری	 
ارایه شماره تلفن امور مشتریان و تشریح نحوه ارتباط با آن به مشتری	 

2- ارایه خدمات مشاوره اختصاصی )اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در 
غیر این صورت “X” بگذارید(. 

تعیین یک نفر مشاور اختصاصی به مشتری	 

در صورت عدم رضایت مشتری از مشاور، مشتری امکان انتخاب مشاور 	 
دیگر را دارد

3- ارزیابی مشاور اختصاصی )اگر جواب مثبت است عالمت “√” و در غیر 
این صورت “X” بگذارید(. 

 مشاور توانایی پاسخ گویی به کلیه سواالت مشتری را دارد
به 	  پاسخ گویی  نمایندگی جهت  از سوی  شده  تایید  فرد  تنها  مشاور   

سواالت مشتری است
 رفتار مناسب در طول ارایه خدمت	 
 ارایه توضیحات دقیق و مستند جهت رفع شکایت مشتری	 
 ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ادواری	 
 ارایه اطالعات به مشتریان در مورد بازدیدهای ساالنه	 
 هم  آهنگی جهت انجام به موقع سرویس	 
یادآوری انجام سرویس های ادواری و آیتم های آن به مشتری	 
 سایر خواسته های مشتریان	 

4- کارت ویزیت مشاور

کارتWویزیتWمشاور

تاریخ و امضا مشتری:
تاریخ و امضا مشاور:

ری
شت

ص م
صو

مخ
وم 

ه د
سخ

ن





داشبورد

صفحهفهرست
WW14داشبورد
Y A 14نمای
Y B 15نمای

صفحه
WWهاWدرجهWوW16آمپرها
Y 17آمپر سرعت
Y 17آمپر دور موتور
Y 18صفحه نمایشگر چند منظوره
Y  خنک کننده مایع  دمای  درجه 

19موتور

Y 20درجه بنزین

صفحه
WWWوWهشدارWهایWچراغ

21چراغWهایWنشانWگر
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

داشبورد
AWنمای

1- دسته چراغ
2- صفحه کیلومترشمار
3- دسته برف پاک کن

4- دریچه گرم کن شیشه جلو
5- دریچه مرکزی تهویه مطبوع
6- کلید تنظیم دریچه مرکزی

7- رادیو و پخش
8- ایربگ سرنشین جلو

9- چراغ سیستم ضد سرقت
10- سنسور آفتاب

11- دریچه گرم کن شیشه درب
12- دریچه کناری تهویه مطبوع
13- کلید تنظیم دریچه کناری

14- جعبه داشبورد
15- جعبه پول خرد و فندک

16- اهرم کاپوت کش
17- کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

18- کلید تنظیم نور صفحه کیلومترشمار
19- کلید تنظیم آینه بغل
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BWنمای
1- سویچ

2- کلید گرم کن صندلی
)A/C( 3- کلید کولر

4- کلید چراغ مه شکن جلو
5- کلید فالشر

6- کلید چراغ مه شکن عقب
7- کلید گرم کن شیشه عقب و آینه های بغل

8- کلید گردش هوای داخل/ خارج
9- کلیدهای کنترل تهویه مطبوع

10- جعبه داشبورد کوچک
11- جعبه پول خرد پایین

12- خروجی برق اضطراری
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

آمپرهاودرجهها

1- چراغ راهنما
2- صفحه نشان گر
3- آمپر دور موتور

موقعیت قرارگیری چراغ های نشان گر بستگی به مدل خودروی شما دارد.
4- دکمه تنظیم
5- درجه بنزین

6- درجه مایع خنک کننده

7- آمپر سرعت سنج
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آمپر سرعت سنج جهت نمایش سرعت واقعی 
خودرو در هر لحظه است. 

احتیاط!

WسنجWسرعت Wآمپر Wروی Wخودرو Wتایر Wسایز
WسایزWباWوWاصلیWتایرهایWازW.استWتاثیرگذار
Wصورت Wاین Wغیر Wدر W.کنید Wاستفاده Wصحیح
WراWخودروWواقعیWسرعتW،سنجWسرعتWآمپر

نشانWنخواهدWداد.

آمپر دور موتور، سرعت چرخش موتور در هر 
لحظه را نمایش می دهد )بر حسب دور در دقیقه(. 
ناحیه قرمز بر روی صفحه مدرج نشان گر حداکثر 
آب بندی  دوره ی  در  که  می باشد  موتوری  دور 
باشد، در  نرمال  موتور  زمانی که دمای  و  خودرو 
را  موتور  دور  کوتاهی می توان  زمان خیلی  مدت 

به آن حد رساند. 

احتیاط!

Wبه Wموتور Wدورسنج Wعقربه Wتا Wندهید Wاجازه
WدیدگیWآسیبWباعثWزیراW.برسدWقرمزWناحیه

W.شودWمیWموتورWشدید
WصورتWبه WخودروWاز W،بندیWآبWیWدورهWدر

W.نکنیدWاستفادهWایWمسابقه

WسنجWسرعتWموتورآمپرWدورWآمپر
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

فاصله  اتوماتیک(،  گیربکس  )در  دنده  شماره 
دنده  از  استفاده  زمان  )در  عقبی  مانع  با 
مسافت  و  لحظه ای  سوخت  مصرف  عقب(، 
نشان گر  باالیی  قسمت  در  موقت  شده  طی 
صفحه  میانی  قسمت  می شود.  داده  نمایش 
قسمت  و  ساعت  دادن  نمایش  برای  نشان گر 
پایینی آن برای نشان دادن مسافت طی شده 

می باشد.  خودرو  کلی 

باالترین عدد قابل نمایش برای مصرف سوخت صفحهWنشانWگرWچندWمنظوره
لحظه ای 20L/100km می باشد. 

چنان چه مصرف سوخت واقعی خودرو بیش تر از 
  20L/100kmاین عدد باشد، نشان گر روی عدد

ثابت خواهد ماند. 
شده  طی  مسافت  نمایش  کردن  متوقف  برای 
را  کیلومترشمار  صفحه  تنظیم  دکمه  موقت، 

فشار داده و نگه دارید. 
به  منظوره  چند  نشان گر  صفحه  در  ساعت 
صورت دیجیتالی نمایش داده می شود و زمانی 
و  بوده  خاموش  سویچ  که  است  تنظیم  قابل 
باشد.  روشن  کیلومترشمار  صفحه  زمینه  چراغ 

به صورت زیر است: روش تنظیم ساعت 
فشار  را  کیلومترشمار  صفحه  تنظیم  دکمه   -1
به  ساعت  به  مربوط  عدد  تا  دارید  نگه  و  داده 
ساعت  عدد  حال  بیاید.  در  چشمک زن  حالت 
دهید.  تغییر  می توانید  دادن دکمه  فشار  با  را 

کاری  که  این  بدون  ساعت  تنظیم  از  پس   -2
به  مربوط  عدد  تا  بمانید  منتظر  دهید،  انجام 

با  سپس  آید.  در  چشمک زن  حالت  به  دقیقه 
می توانید  را  دقیقه  عدد  دکمه،  دادن  فشار 

کنید.  تنظیم 
ساعت  تنظیم  کار  دقیقه،  شدن  تنظیم  با   -3

می رسد.  اتمام  به  نیز 
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درجه  آمپر،  این  سویچ،  شدن  باز  محض  به 
مایع خنک کننده موتور را نمایش خواهد داد. 

دمایWپایینW)عقربهWزیرWCWقرارWدارد(

زمانی که موتور شروع به گرم شدن می کند، 
ممکن است عقربه برای مدتی کوتاه در این ناحیه 
با  قرار بگیرد. در این شرایط دمایی، موتور نباید 
دور باال کار کند، عالوه بر این بار وارده به موتور 

نیز نباید زیاد باشد. 
ناحیه  این  در  طوالنی  مدت  به  عقربه  چنان چه 
از  یکی  به  تعمیر  یا  و  بازدید  جهت  بماند،  باقی 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

دمایWنرمالW)عقربهWبینWCWوWHWقرارWدارد(آمپرWدمایWمایعWخنکWکنندهWموتور

عقربه  صحیح،  و  معمولی  رانندگی های  در 
در این ناحیه قرار می گیرد. در صورتی که دمای 
نیز  موتور  به  وارده  بار  و  بوده  باال  بیرون  هوای 
خواهد  قرار  باالتر  نواحی  در  عقربه  باشد،  زیاد 
مایع  دمای  هشدار  چراغ  که  زمانی  تا  گرفت. 
خنک کننده خاموش باشد، می توانید به رانندگی 
ادامه دهید. به محض این که چراغ هشدار دمای 
مایع خنک کننده شروع به چشمک زدن کند، باید 
فورا خودرو را متوقف کرده و سیستم خنک کننده 

موتور را بررسی کنید. 

دمایWبیشWازWحدW)عقربهWباالیWHWقرارWگیرد(

باال رفتن عقربه و رسیدن آن به ناحیه قرمز 
رنگ به معنی داغ شدن بیش از حد موتور است. 
در این مواقع ضمن حفظ آرامش، فورا خودرو را 
متوقف کرده، سویچ را ببندید و علت بروز ایراد را 

پیدا کنید.
 

SW!هشدار

WرادیاتورWدربW،موتورWشدنWداغWصورتWدر
WتوانیدWمیW،ایراد WرفعWاز WپسW.نکنیدWباز Wرا

W.بزنیدWاستارت
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

درجهWبنزین

ظرفیت باک: 57 لیتر
زمانی که عقربه به ناحیه قرمز برسد )اولین خط 
صفحه مدرج( سوخت باقی مانده، 12 لیتر است. 

پس از پر کردن باک، پس از طی مسافتی کوتاه، 
درجه بنزین تا موقعیت F باال خواهد آمد. 

زمانی که چراغ هشدار اتمام سوخت روشن شد، 
در اولین فرصت اقدام به پر کردن باک کنید. 

احتیاط!

Wجاده Wیا Wو Wپیچ Wسر Wدر Wخودرو Wکه Wزمانی
Wممکن W،است Wحرکت Wحال Wدر WدارWشیب

W.دهدWنشانWاشتباهWبنزینWدرجهWاست



آمپرهاودرجهها

21

چـراغهـایهـشـداروچـراغهـای
نشـانگر

وضعیت  اطالع رسانی  جهت  نشان گر  چراغ های 
قرار  استفاده  مورد  راننده  به  خودرو  کارکرد 
می گیرند. چراغ های هشدار جهت اعالم هشدار به 
راننده در زمان بروز ایرادی که ممکن است آسیب 
به  می شود.  استفاده  کند،  وارد  خودرو  به  جدی 
محض این که سیستم خاصی از خودرو دچار ایراد 
روشن  آن سیستم  به  مربوط  شود، چراغ هشدار 
شده یا چشمک خواهد زد. پس از باز شدن سویچ، 
خودارزیابی  جهت  هشدار  چراغ های  از  بعضی 
شد.  خواهند  روشن  کوتاهی  مدت  به  سیستم ها 
چنانچه هر یک از چراغ های هشدار روشن نشود 
یا پس از روشن شدن موتور هم چنان روشن مانده 
و یا چشمک بزند، جهت بازدید و یا تعمیر سیستم 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  مربوطه 

خودرو مراجعه کنید. 

W-1چراغWکمربندWایمنی
چنانچه                 سویچ،  شدن  باز  از  پس   
باشد،  نشده  بسته  ایمنی  کمربند 
جهت  ایمنی  کمربند  هشدار  چراغ 

یادآوری به راننده روشن خواهد شد. 

ABSWهشدارWچراغW-2
هشدار  چراغ  سویچ  شدن  باز  از  پس   
ABS جهت خودارزیابی و تایید صحت 
کارکرد سیستم به مدت کوتاهی روشن خواهد شد. 
اگر پس از باز شدن سویچ و یا روشن شدن موتور، 
چراغ هم چنان روشن مانده یا چشمک بزند، بیان گر 
این است که سیستم ABS ایراد پیدا کرده است. 
ترمزگیری  به  قادر  هم  هنوز  خودرو  حال  این  با 
چراغ  این که  مگر   ،)ABS )بدون  است  معمولی 
هشدار سیستم ترمز هم هم زمان با آن روشن شود. 
در این زمان باید هر چه سریع تر و با رعایت جوانب 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  رسیدن  تا  احتیاط 
خودرو برای بازدید و تعمیر، رانندگی کنید. در این 

شرایط از رانندگی با سرعت باال اجتناب کنید. 

W-3چراغWهشدارWبازWماندنWدرب
اگر سویچ باز باشد و یکی از دربها باز 
نشده  بسته  کامل  طور  به  یا  و  بوده 
باشد، چراغ هشدار فوق برای یادآوری 

باز ماندن درب به راننده روشن خواهد شد. 

W-4چراغWنشانWگرWچراغWپارک
هنگام روشن کردن چراغ پارک )چراغ 
در  نیز  آن  نشان گر  چراغ  کوچک(، 
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

W-5چراغWنشانWگرWترمزWدستی
چراغ نشان گر ترمز دستی تا زمانی که 
سویچ باز نشود، روشن نخواهد شد. پس 
از این که اهرم ترمز دستی کشیده شد، 
با مدت باال بودن اهرم  چراغ نشان گر آن متناظر 
ترمز دستی روشن خواهد ماند. با آزاد شدن اهرم 
ترمز دستی، چراغ نشان گر نیز خاموش خواهد شد. 
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W-6چراغWهشدارWسیستمWترمز
باز  بدون  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ 
اگر  شد.  نخواهد  روشن  سویچ،  شدن 
در  ایراد  وجود  بیان گر  شود،  روشن  چراغ  این 
را  رانندگی  فورا  باید  و  می باشد  ترمز  سیستم 
متوقف کنید، در غیر این صورت منجر به جراحت 
یا حتی مرگ خواهد شد. در اسرع وقت به منظور 
بررسی مشکل با نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

تماس حاصل نمایید. 

SW!هشدار

WهنگامWترمزWسیستمWهشدارWچراغWچنانچه
WایرادWبروزWمعنایWبهW،شودWروشنWرانندگی
WترمزWسیستمWدوگانهWمدارهایWازWیکیWدر
Wاحتیاط Wبا Wلطفا Wصورت Wاین Wدر W.باشدWمی
Wتعمیر Wو Wبازدید Wبرای Wو Wکنید Wرانندگی
Wمجاز Wنمایندگی WترینWنزدیک Wبه Wتخصصی
Wبا W.کنید Wمراجعه Wفروش Wاز Wپس Wخدمات
Wسیستم Wعملکرد Wضعف Wگرفتن Wنظر Wدر
W،شرایط Wاین Wدر Wترمز Wفاصله Wطول Wو Wترمز
Wوسیله Wاز Wزیاد Wو Wکافی Wفاصله WبایستWمی
WفشردهWازWوWکردهWرعایتWراWجلوییWنقلیه
WزمانWدرWترمزWپدالWدرستWوWکاملWشدن

W.باشیدWمطمئنWترمزگیری

SW!هشدار

Wسیستم Wو WABS Wهشدار WهایWچراغ Wاگر
WخودروW،شوندWروشنWزمانWهمWطورWبهWترمز
W.کنید Wمتوقف Wاحتیاط Wرعایت Wبا Wو Wفورا Wرا
Wجهت Wرا Wخودرو Wاقدامی Wگونه Wهر Wاز Wقبل
Wمجاز Wنمایندگی Wبه Wترمز Wسیستم Wبررسی
Wخودرو Wمدیران Wفروش Wاز Wپس Wخدمات

W.برسانید
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W-7چراغWهشدارWدمایWمایعWخنکWکننده
پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار 
دمای مایع خنک کننده روشن شده و 
پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد. 
اگر چراغ خاموش نشده و هم زمان با صدای بوق 
ممتد، روشن شده یا چشمک بزند )به علت دمای 
باید  رانندگی(،  در حین  مایع خنک کننده  باالی 
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و سویچ را ببندید 
و سپس میزان مایع خنک کننده را چک کنید و 
به سطح  تا رسیدن  را  نیاز، مقدار آن  در صورت 
اضافه کنید. ضمنا بدون حرکت دادن  نیاز  مورد 
خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو در تماس 

باشید. 

SW!هشدار

W.باشیدWسوختگیWخطرWمراقب
WکنندهWخنکWمایعW،موتورWبودنWداغWزمانWدر
WلذاW،داردWقرارWزیادWفشارWوWدماWتحتWموتور
Wخنک Wاز Wقبل Wرادیاتور Wدرب Wکردن Wباز Wاز

W.کنیدWخودداریW،موتورWشدن
ازWتماسWباWفنWرادیاتورWنیزWاجتنابWکنید.

W-8نشانWگرWچراغWرانندگیWدرWروز
باالی  نور  و  بوده  روشن  موتور  اگر 
مه شکن  چراغ  و  جلو  چراغ های 
خاموش باشد، پس از آزاد شدن اهرم 
در  روز  در  رانندگی  چراغ  نشان گر  دستی،  ترمز 
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. در صورتی 
روشن  لحظه ای  به طور  باالی چراغ جلو  نور  که 
موقت  طور  به  نیز  روز  در  رانندگی  چراغ  شود، 
یا  جلو  چراغ  باالی  نور  اگر  شد.  خواهد  خاموش 
چراغ مه شکن روشن شوند، چراغ رانندگی در روز 

به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
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W-9چراغWسرویس
زمانی که کیلومتر طی شده خودرو به 
شده       تعیین  پیش  از  حد  یک 
برسد، چراغ سرویس   )10000 km(
روشن خواهد شد تا فرا رسیدن زمان سرویس را 
انجام  از  پس  چراغ  این  کند.  یادآوری  راننده  به 

سرویس باید خاموش شود. 

W-10نشانWگرWچراغWراهنما
نشان گر  شامل  راهنما  نشان گر  چراغ 
در  می باشد.  راست  و  چپ  راهنمای 
به  راهنما  دسته  چرخاندن  صورت 
به  مربوط  نشان گر  چراغ  راست،  یا  چپ  سمت 
به طور آهسته چشمک خواهد زد.  همان سمت 
زمانی که کلید فالشر روشن باشد، نشان گر هر دو 

سمت به طور هم زمان چشمک خواهد زد. 
دو  نشان گر  چراغ  زدن  چشمک  فرکانس  اگر 
چراغ  یعنی  نشود،  روشن  اصال  یا  شده  برابر 
به  دارد.  ایراد  نشان گر  به همان  مربوط  راهنمای 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

W-11چراغWهشدارWاتمامWسوخت
اگر میزان سوخت باقی مانده در باک 
12 لیتر یا کم تر باشد، چراغ هشدار 
شد.  خواهد  روشن  سوخت  اتمام 
قرار  رنگ  قرمز  ناحیه  در  نیز  بنزین  آمپر  عقربه 
چراغ  شدن  روشن  صورت  در  گرفت.  خواهد 

هشدار، در اولین فرصت سوخت گیری کنید. 

احتیاط!

WهایWجاده Wدر Wخودرو Wکه Wمواقعی Wدر
Wعلت Wبه W،باشد Wحرکت Wحال Wدر WدارWشیب
Wممکن W،سوخت WشکلWموجی WهایWحرکت
Wروشن Wسوخت Wاتمام Wهشدار Wچراغ Wاست

W.شود
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W-12چراغWهشدارWایربگ
چراغ  اگر  سویچ،  شدن  باز  از  پس 
چشمک  بار   6 از  پس  ایربگ  هشدار 
سیستم  یعنی  شود،  خاموش  زدن 
از 6  این چراغ پس  اگر  ایراد است.  ایربگ بدون 
سیستم  یعنی  شود،  خاموش  ماندن  روشن  ثانیه 
که  دارد،  حافظه  در  شده  ذخیره  خطای  ایربگ 
البته اختاللی در کارکرد سیستم ایربگ به وجود 
توسط  خطاها  این  که  است  الزم  نمی  آورد. 
هشدار  چراغ  اگر  شوند.  پاک  مجاز  نمایندگی 
ایربگ پس از 6 ثانیه روشن ماندن خاموش نشود، 
یعنی سیستم ایربگ دارای مشکل است و باید در 
قرار گیرد.  تعمیر  بازدید و  نمایندگی مجاز مورد 
اگر در حین رانندگی روشن شود، بیان گر وجود 
ایراد در سیستم می باشد که در این حالت نیز باید 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به 

مراجعه کنید. 

W-13چراغWنشانWگرWمهWشکنWجلو
جلو،  مه شکن  چراغ  کردن  روشن  با 
صفحه  در  نیز  آن  نشان گر  چراغ 

کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

W-14چراغWنشانWگرWنورWباالیWچراغWجلو
زمانی که نور باالی چراغ جلو مورد 
استفاده قرار گیرد یا چراغ سالم داده 
در  باال  نور  نشان گر  چراغ  شود، 

صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

W-15چراغWنشانWگرWمهWشکنWعقب
عقب،  مه شکن  چراغ  شدن  روشن  با 
صفحه  در  نیز  آن  نشان گر  چراغ 

کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

Wکنترل Wسیستم( WEPC Wهشدار Wچراغ W-16
الکترونیکیWموتور(

 EPC پس از باز شدن سویچ، چراغ
روشن خواهد شد و سیستم کنترل 
به  شروع  موتور  الکترونیکی 
سیستم  که  صورتی  در  کرد.  خواهد  خودارزیابی 
ایرادی نداشته باشد، پس از روشن شدن موتور، 
چراغ هشدار خاموش خواهد شد. اگر چراغ هشدار 
EPC روشن باقی بماند، باید موتور مورد بررسی 
قرار گیرد. اگر در حین رانندگی روشن شود، یعنی 
دارد.  مشکل  موتور  الکترونیکی  کنترل  سیستم 
جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات 

پس از فروش مراجعه کنید. 
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W-17چراغWچکWموتور
نیز  چراغ  این  سویچ،  شدن  باز  با 
 EOBD روشن خواهد شد و سیستم
به  شروع  موتور(  عیب یابی  )سیستم 
خودارزیابی خواهد کرد. در صورت عدم وجود هر 
شدن  روشن  از  پس  سیستم،  در  خطایی  گونه 
موتور، چراغ چک خاموش خواهد شد. اگر چراغ 
چک روشن باقی بماند یا در حین رانندگی روشن 
شود، بیان گر وجود ایراد در خودروست، در اولین 
مجاز  نمایندگی های  به  رفع مشکل  برای  فرصت 

خدمات پس از فروش مراجعه کنید. 

W-18چراغWهشدارWفشارWروغنWموتور
پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار 
فشار روغن موتور روشن شده و پس از 
اگر  شد.  خواهد  خاموش  ثانیه  چند 
هم چنان  موتور  شدن  روشن  از  پس  هشدار  چراغ 
روشن باقی ماند یا در زمان رانندگی روشن شود، فورا 
خودرو را متوقف کرده و میزان روغن را بررسی کنید. 
در صورت پایین بودن سطح روغن موتور، بالفاصله 

اضافه کنید. 
احتیاط!

Wموتور WروغنWفشارWهشدارWچراغWموقعیت
W.داردWشماWخودرویWمدلWبهWبستگی

SW!هشدار

Wروغن Wمصرف Wمیزان Wبودن Wباال WصورتWدر
WخودروWمدیرانWمجازWنمایندگی Wبه W،موتور

W.کنیدWمراجعه

W-19چراغWهشدارWسیستمWشارژ
زمانی که سویچ باز شود، چراغ هشدار 
سیستم شارژ نیز روشن خواهد شد و 
موتور،  خوردن  استارت  از  پس 
خاموش خواهد شد. اگر این چراغ پس از روشن 
شدن موتور خاموش نشده و یا در حین رانندگی 
بالفاصله  و  کرده  متوقف  را  خودرو  شود،  روشن 
موتور را خاموش کنید. سپس به منظور بازدید و 
مدیران  مجاز  نمایندگی  نزدیک ترین  با  تعمیر 

خودرو تماس بگیرید. 
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ECOWگرWنشانWچراغW-20
حالت ECO یعنی حالت اقتصادی. 
حالت  در  گیربکس  که  زمانی 
روی   ”E“ دکمه  است،  اتوماتیک 
دسته دنده را فشار دهید تا چراغ نشان گر حالت 
مصرف  حالت،  این  در  شود.  روشن  اقتصادی 
سوخت کاهش خواهد یافت. برای خاموش کردن 

چراغ نشان گر، دکمه را مجددا فشار دهید. 

احتیاط!

Wکه Wدارد Wوجود Wخودروهایی Wدر Wچراغ Wاین
W.باشندWAMTWسیستمWبهWمجهز

AUTOWگرWنشانWچراغW-21
حالت  از  دنده  دسته  که  زمانی 
تغییر  اتوماتیک  حالت  به  دستی 
 AUTO داده شود، چراغ نشان گر
به  دنده  دسته  برگرداندن  با  شد.  خواهد  روشن 

حالت دستی، چراغ خاموش خواهد شد. 

احتیاط!

Wکه Wدارد WوجودWخودروهاییWدر WچراغWاین
W.باشندWAMTWسیستمWبهWمجهز
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کلید
سویچ

خودروی شما دارای دو نوع سویچ می باشد. یکی 
سویچ ریموت دار و دیگری سویچ یدکی. هر دوی 

آن ها می توانند موتور را روشن کنند. 
سویچ ریموت دار: کلیه درب ها را با بهره گیری 1- 

بسته  و  باز  دور،  راه  از  کنترل  قابلیت  از 
می کند؛ سیستم دزدگیر خودرو را نیز فعال و 
یا غیرفعال می کند. سویچ ریموت دار هم چنین 

به طور مکانیکی نیز می تواند درب ها را باز و 
بسته کند. 

سویچ یدکی: کلیه درب ها را باز و بسته می کند 2- 
ولی نمی تواند سیستم دزدگیر را فعال کند. 

احتیاط!
W	W.نکنیدWخمWراWسویچW
W	WدیگرWاجسامWبهWمحکمWطورWبهWراWسویچW

W.نکوبید
W	Wمعرض Wدر Wطوالنی Wمدت Wبه Wرا Wسویچ

Wروی W،داشبورد Wروی Wمانند Wزیاد Wدمای
WخورشیدWمستقیمWنورWیاWوWموتورWدرب

W.ندهیدWقرار
W	WراWآنWیاWوWنیاندازیدWآبWداخلWراWسویچ

Wتوسط Wموتور Wکه Wصورتی Wدر W.نشویید
Wنتواند Wفوق WهایWعلت Wبه Wبنا Wسویچ
Wمجاز Wنمایندگی Wبه Wباید W،شود Wروشن
WخودروWمدیرانWفروشWازWپسWخدمات
W.کنیدWمراجعهWنوWسویچWدریافتWجهت
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ریموتWکنترل

چراغ ریموت3دکمه قفل کردن1
ضامن تاشویی4دکمه باز کردن2

 ضامن تاشویی روی ریموت کنترل را فشار دهید تا 
سویچ از داخل قاب ریموت بیرون آید. پس از استفاده 

از سویچ، آن را به داخل قاب ریموت برگردانید. 
درب ها  کلیه  کردن  بسته  و  باز  برای  سویچ  این 
گم  سویچ  این  اگر  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
شود، فقط باید از طریق نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو اقدام به تهیه سویچ نو کنید. 

مواقع  در  استفاده  برای  را  خود  یدکی  سویچ 
اضطراری، در محلی امن نگه داری کنید. 

کردن  بسته  و  باز  برای  دور،  راه  از  کنترل  قابلیت 
درب ها از فاصله حدودا 10 متری )در فضای آزاد( 
طراحی شده است. ریموت کنترل خودرو، احتماال 
در فاصله های بیش تر از این مقدار کار نخواهد کرد. 

احتیاط!

WصورتWدرWکنترلWریموتWامواجWاثرWمیدان
W.شدWخواهدWترWکمW،موانعWوجود

فشار  که  را  ریموت  روی  دکمه های  از  کدام  هر 
بار چشمک خواهد زد.  دهید، چراغ ریموت یک 
اگر چشمک نزد، احتماال باتری ریموت خالی شده 

است، آن را تعویض کنید. 

ریموت کنترل یک وسیله الکترونیکی است. جهت 
جلوگیری از آسیب دیدن آن به نکات زیر توجه 

کنید:
حرارت 	  درجه  که  محل هایی  در  را  کلید   

باالیی دارند مانند روی داشبورد، نگذارید. 
 کلید و قاب ریموت را باز نکنید.	 
 کلید را به اجسام دیگر نکوبید. 	 
 از تماس آن با آب جلوگیری کنید. 	 

با  نتوانند  درب ها  مناسب،  فاصله  یک  در  اگر 
ریموت باز و بسته شوند، موارد زیر را بررسی 

کنید:
 باتری فرستنده ریموت ضعیف شده است. از 	 

یک باتری نو استفاده کنید. 
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 نزدیکی به ایستگاه و فرستنده رادیویی و یا 	 
کنترل  ریموت  کارکرد  در  می تواند  فرودگاه 

تداخل و اختالل ایجاد کند. 
جهت  کرده اید،  گم  را  خود  کنترل  ریموت  اگر 
اتفاق دیگری، هر چه  یا هر  از سرقت  جلوگیری 
سریع تر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس 

بگیرید. 
با  است  ممکن  کنترل  ریموت  ارسالی  فرکانس 
فرکانس فرستنده های دیگر از قبیل ایستگاههای 
الکتریکی-مکانیکی،  تجهیزات  محلی،  رادیویی 
و  کنترل ها  ریموت  سایر  بیسیم،  گوشی های 
گونه  این  در  کند.  تداخل  دزدگیر  سیستم های 
شوند،  قفل  نتوانند  خودرو  درب های  اگر  مواقع 
می توانید از سویچ یدکی جهت باز و بسته کردن 

مکانیکی درب ها استفاده کنید. 

بازWکردنWوWقفلWکردنWدربWها

بازWکردنWوWقفلWکردنWباWکلیدWیدکی

فقط درب راننده دارای قفل بیرونی درب می باشد. 
وارد  را  باز کردن و قفل کردن درب، کلید  برای 

مغزی قفل درب کرده و بچرخانید. 
قفلWکردن: در جهت عقربه های ساعت

بازWکردن:Wخالف جهت عقربه های ساعت
درب  با  هم زمان  صندوق  درب  و  درب ها  کلیه 

راننده باز و بسته می شوند. 
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بازWکردنWوWقفلWکردنWباWریموتWکنترل

روی  قفل  دکمه  درب ها،  کلیه  کردن  قفل  برای 
چراغ های  زمان  این  در  دهید.  فشار  را  ریموت 
راهنما یک بار چشمک خواهند زد و آژیر دزدگیر 

یک بار آالرم خواهد داد. 
بگیرد،  قرار  سویچ  مغزی  داخل  در  سویچ  اگر 

درب ها توسط ریموت نمی توانند قفل شوند. 

روی  کردن  باز  دکمه  درب ها،  کردن  باز  برای 
چراغ های  زمان  این  در  دهید.  فشار  را  ریموت 

راهنما دو بار چشمک خواهند زد. 
ریموت،  باز کردن  از دکمه  استفاده  از  شما پس 
باز  دست  با  را  درب  تا  دارید  فرصت  ثانیه   30
کنید. چنان چه در این فرصت هیچ کدام از درب ها 
طور  به  درب صندوق  و  درب ها  کلیه  نشوند،  باز 

خودکار قفل خواهند شد. 

ریموت  کردن  باز  یا  کردن  قفل  دکمه های  اگر 
قفل شدن  یا  باز شدن  عمل  ولی  دادید  فشار  را 
و  رها کرده  را  نپذیرفت، دکمه ها  درب ها صورت 

مجددا فشار دهید. 
تمامی  ریموت،  کردن  قفل  دکمه  دادن  فشار  با 
 LED درب ها به طور هم زمان قفل شده و چراغ
و  دزدگیر  سیستم  شدن  فعال  دزدگیر،  سیستم 
آژیر را نشان خواهد داد. با فشرده شدن دکمه باز 
کردن ریموت، درب ها باز شده و سیستم دزدگیر 

غیرفعال می شود. 



کلید

35

اخطار!

W	W،احتمالیWهایWسرقتWازWجلوگیریWجهتW
WراWسویچW،خودروWترکWزمانWدرWهمیشه
WراWهاWدربWوWکردهWخارجWسویچWمغزیWاز

قفلWکنید.
W	WنیزWسویچWوWباشدWبازWرانندهWدربWکهWزمانیW

WجهتWبوقWیکW،باشدWسویچWمغزیWداخل
W.آمدWخواهدWدرWصداWبهWیادآوری

W	W،هاWدربWاز WیکWهرWبودن Wباز WصورتWدرW
Wکار Wکنترل Wریموت Wو Wمرکزی Wقفل

نخواهندWکرد.

 مشخصات فنی ریموت کنترل:
433.00 – 434.79 MHz :دامنه فرکانس

10 dbm :قدرت ارسال
400 KHz :پهنای باند امواج

 
احتیاط!

W	W،فرکانسWدرWتغییریW،مجوزWکسبWبدون
WامواجWکنندهWتقویتWنصب(WارسالWقدرت
Wآنتن WگونهWهیچ Wیا Wو Wندهید W)رادیویی
WریموتWرویWامواجWارسالWآنتنWیاWخارجی

W.نکنیدWنصب

W	Wاز Wاستفاده Wزمان Wدر Wتا Wباشید Wمراقب W
Wرادیویی Wارتباطات Wبا Wتداخلی W،ریموت
WتداخلWصورتWدرW.باشیدWنداشتهWمحلی
WکهWکنیدWسعیWوWنکنیدWاستفادهWریموتWاز
WتداخلWرفعWازWپسW.برودWبینWازWتداخلWاین

W.کنیدWاستفادهWریموتWازWتوانیدWمی
W	Wرادیویی Wدستگاه Wیک Wکنترل Wریموت

Wراحتی Wبه Wکه WباشدWمی Wپایین Wقدرت Wبا
Wرادیویی Wامواج WتاثیرWتحت WتواندWمی
Wدستگاههای Wتشعشع Wتحت Wو Wمختلف
WپزشکیWتجهیزاتWوWتحقیقاتیW،صنعتی

W.گیردWقرار
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تعویضWباتریWریموت

هر کدام از نشانه های زیر می تواند دلیلی بر ضعیف 
یا خالی شدن باتری ریموت باشد:

بسته 1-  و  باز  را  درب ها  نتواند  کنترل  ریموت 
کند. 

میدان اثر ریموت کنترل کاهش یابد. 2- 
چراغ روی ریموت کم نور شود یا اصال روشن 3- 

نشود. 
 نزدیک بودن ریموت کنترل به یک فرستنده 	 

رادیویی و یا فرودگاه را که می تواند با ریموت 
تداخل ایجاد کند، بررسی کنید. 

صورت 	  در  کنید.  بررسی  را  ریموت  باتری   
را تعویض کنید. دقت کنید  خالی شدن آن 
که از باتری هایی استفاده کنید که مشخصات 
شرکت  توسط  شده  توصیه  باتری  با  آن 

مدیران خودرو یکسان باشد. 

 Panasonic CR2032 شده  توصیه  باتری 
می باشد. 

احتیاط!
W	Wباشید Wمراقب Wباتری Wتعویض Wهنگام

WگمWیاWنبینندWآسیبWریموتWقطعاتWسایر
W.نشوند

W	WشرکتWتوسطWشدهWتوصیهWباتریWفقطW
W.کنیدWجایگزینWراWخودروWمدیران

W	Wمعدوم Wرا Wکهنه Wباتری W،قوانین Wطبق
W.کنید

SW!هشدار

W	Wتعویض Wباتری Wشدن Wبلعیده Wبه Wنسبت
WایWویژهWمراقبتW،کودکانWتوسطWشده

W.باشیدWداشته

فرستنده ریموت در زمان تعویض باتری به راحتی 
می تواند آسیب ببیند. 

باتری  تعویض  به  اقدام  زیر  مراحل  طبق  لطفا 
نمایید:

1- توسط یک پیچ گوشتی تخت، درپوش ریموت 
را باز کنید. 
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از قاب ریموت جدا  را  باتری ریموت  و  2- کیت 
کنید. 

و  آورید  بیرون  خود  جای  از  را  کهنه  باتری   -3
باتری نو را به صورتی که سمت قطب مثبت 

)+( آن رو به باال باشد، جایگزین کنید. 
و  داده  قرار  خود  جای  در  را  باتری  و  کیت   -4

درپوش قاب ریموت را نصب کنید. 
فشار  با  را  ریموت  روی  چراغ  شدن  روشن   -5
و  باز  امتحان کنید.  ریموت  دادن دکمه های 
بسته شدن درب ها توسط ریموت را نیز پس 
ریموت  اگر  کنید.  امتحان  باتری  تعویض  از 

باز هم به درستی کار نمی کند، با نمایندگی 
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

احتیاط!

W	WفرستندهWکیتWاتصاالتWتاWباشیدWمراقب
ریموتWآسیبWنبیند.

W	WهایWقطب Wجهت Wبه Wباتری Wنصب Wجهت
W.نماییدWدقتWمنفیWوWمثبت

W	W.نکنیدWتعویضWراWباتریWخیسWدستانWبا
W.شودWمیWباتریWزدنWزنگWباعثWرطوبت

W	WجلوگیریWنوWباتریWباWناخنWالکWتماسWاز
Wباتری Wکردن Wکار Wبد Wباعث Wزیرا W،کنید

W.شودWمی
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W 	Wفرستنده Wبا Wاشیا Wتماس Wیا Wافتادن Wاز
Wممکن Wزیرا W،کنید Wجلوگیری Wریموت
Wکارکرد Wدر Wاختالل Wایجاد Wباعث Wاست

W.شودWریموت
W 	Wدر Wباتری Wاتصال Wپین Wشدن Wخم Wاز

WوWکنیدWجلوگیریWباتریWتعویضWزمان
WرطوبتWیاWخاکWوWگردWکهWشویدWمطمئن

W.باشدWنچسبیدهWباتریWروکشWبه
W 	Wکامل Wطور Wبه Wرا Wریموت Wقاب Wدرپوش

ببندید. 

SW!هشدار

W	Wدر Wنباید Wمستعمل Wلیتیومی Wباتری
W.شودWدادهWقرارWخانگیWهایWزبالهWمجاورت
Wاز WحفاظتWقوانین WمطابقWمستعملWباتری

W.شوندWمعدومWبایدWزیستWمحیط
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غربیلکفرمان
تنظیمWغربیلکWفرمان

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت، احتماال نیاز 
به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته باشید. 

غربیلکWفرمانWقابلWتنظیم

برای تنظیم کردن غربیلک فرمان، خودرو را در یک 
اهرم  ببندید.  را  سویچ  و  کرده  متوقف  ایمن  محل 
قفل کننده غربیلک فرمان را کشیده و با باال و پایین 
بردن غربیلک، آن را در موقعیت صحیح تنظیم کنید. 
سپس اهرم قفل کننده را به جای اصلی خود برگردانید. 

SW!هشدار

W	Wرا Wفرمان Wغربیلک Wرانندگی Wحین Wدر W
WدستWازWباعثWکارWاینW.نکنیدWتنظیم
WخودروWبه WنسبتWراننده WکنترلWرفتن
WوWمرگWبهWمنجرWتصادفWباعثWوWشده

W.شودWمیWجرح
W	W،فرمان Wغربیلک Wکردن Wتنظیم Wاز Wپس

Wتکان Wپایین Wو Wباال Wبه Wرا Wآن Wبار Wچند
WجایWسرWدرWآنWشدنWثابتWازWتاWدهید

W.شویدWمطمئنWخود
W	Wمطمئن W،احتیاط Wجوانب Wرعایت Wجهت

WکاملWطورWبهWفرمانWغربیلکWکهWشوید
WدرW.استWشدهWقفلWخودWجایWسرWدر
Wطور Wبه Wاست Wممکن Wصورت Wاین Wغیر

ناگهانیWازWجایWخودWتکانWبخورد
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روی  بوق  عالمت  بوق،  آوردن  در  صدا  به  جهت 
غربیلک فرمان یا نزدیکی های آن را فشار دهید. 

بوق در زمان خاموش بودن سویچ نیز کار می کند. 

بوق
موقعیتWبوق

احتیاط!
WوWمدارسW،مسکونیWهایWمحلWنزدیکیWدر

W.نکنیدWاستفادهWبوقWازWهاWبیمارستان
Wاز WمقرراتWوWقوانینWبه Wاحترام WضمنWباید

W.شودWاستفادهWبوق
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قفلدرب
قفلWدستیWدرب

قفلWکردنWوWبازWکردنWتوسطWدکمهWرویWدرب
قفلWکردن: دکمه را به سمت جلو فشار دهید. 

فشار دهید.  به سمت عقب  را  بازWکردن: دکمه 
فشار  با  هم زمان  صندوق،  درب  و  درب ها  کلیه 
دادن دکمه قفل درب راننده باز یا بسته می شوند. 

قفل  بیرون  از  را  عقب  درب های  بخواهید  اگر 
کنید، ابتدا دکمه قفل درب را در حالت قفل قرار 

داده، سپس درب را ببندید.
 قفل شدن درب جلو از بیرون توسط کلید صورت 

می پذیرد. 
باز و  نیز  درب های خودرو توسط ریموت کنترل 
بسته می شوند که در بخش مربوطه توضیح داده 

شده است. 

قفلWمرکزی

W:مرکزیWقفلWکلیدWتوسطWکردنWبازWوWکردنWقفل
تا  را فشار دهید  کلید نشان داده شده در شکل 

کلیه درب ها و درب صندوق قفل و یا باز شوند. 
در صورت باز بودن یکی از درب ها یا درب صندوق، 

بقیه درب ها نمی توانند قفل شوند. 
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قفلWکودکWدربWعقب

قفل کودک درب عقب در داخل درب عقب تعبیه 
شده است. جهت قفل یا باز کردن، قفل کودک را 

باال یا پایین بکشید. 
به  را  قفل  میله  کردن،  قفل  برای  شکل،  مطابق 

سمت باال بکشید. 
باشد،  قفل  در صورتی که قفل کودک در حالت 
درب عقب فقط از بیرون می تواند باز شود. زمانی 
که در داخل خودرو کودکی حضور داشته باشد، 

این حالت توصیه می شود. 

SW!هشدار

W 	WبودنWقفلWازWرانندگیWبهWشروعWازWقبل
W.شویدWمطمئنWهاWدربWتمامی

W 	Wصندلی Wدر Wخردسال Wافراد WچهWچنان
Wجهت W،باشند Wنشسته Wخودرو Wعقب
WدربWناخواستهWشدنWبازWازWجلوگیری
Wکردن Wفعال W،رانندگی Wحین Wدر Wعقب

W.استWالزامیWدربWکودکWقفل
W 	WشــدنWمحبوسWازWجلوگیریWبــرای

W،تصادف Wزمان Wدر Wخودرو Wسرنشینان
WکودکWقفلWاگرWکهWباشیدWداشتهWیادWبه
WازWفقطWعقبWدربW،باشدWقفلWحالتWدر

W.استWشدنWبازWقابلWبیرون

 

W 	WازWپسWخودروWداخلیWدمایW،گرمWهوایWدر
WافزایشWسرعتWبهWموتورWشدنWخاموش
Wیا Wکودکان Wشرایط Wاین Wدر W.یابدWمی
WخودروWداخلWدرWتنهاWراWخانگیWحیوانات
Wدر WشدهWتولید Wگرمای WزیراW.نکنید Wرها
WآسیبWباعثWاستWممکنWخودروWداخل
WکوتاهWماندنWحتیW.شودWمرگWیاWجدی
WاستWممکنWنیز WوضعیتWآنWدر Wمدت

باعثWآسیبWوWیاWمرگWشود. 
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دربصندوق

بلند  را  دستگیره  صندوق،  درب  کردن  باز  برای 
کنید. 

درب  با  هم زمان  صندوق،  درب  و  درب ها  کلیه 
راننده باز و بسته می شوند. 

درب صندوق می تواند هم با کلید قفل مرکزی و 
هم با ریموت کنترل باز و بسته شود. 

از کامل بسته شدن  هنگام بستن درب صندوق، 
باز بماند یا  آن مطمئن شوید. اگر درب صندوق 
به طور کامل بسته نشود، پس از رسیدن سرعت 
خودرو به 25km/h بوق اخطاری جهت یادآوری 

باز ماندن درب صندوق به صدا در خواهد آمد. 

SW!هشدار

نگه  بسته  را  صندوق  درب  رانندگی  طول  در 
دارید. اگر درب صندوق باز باشد، ممکن است 
به اشیا یا چمدان های نزدیک به درب برخورد 
کرده و در حین رانندگی باعث پرتاب آن ها به 
این حالت احتمال تصادف  بیرون شود که در 
دود  است  ممکن  این  بر  عالوه  دارد.  وجود 
اگزوز وارد خودرو شده و باعث به خطر افتادن 

سالمتی و یا حتی مرگ شود. 

کامل 	  بودن  بسته  از  رانندگی  شروع  از  قبل   
درب صندوق مطمئن شوید. در غیر این صورت 
ممکن است به طور ناگهانی باز شده و منجر به 

تصادف شود. 
بنشیند، 	  عقب  در صندوق  ندهید کسی  اجازه 

چرا که در زمان تصادف یا ترمز ناگهانی در معرض 
آسیب دیدن قرار می گیرند. 

به 	  را  صندوق  درب  کردن  بسته  و  باز  اجازه 
کودکان ندهید. اگر این کار را انجام دهند، ممکن 
است درب صندوق به طور ناخواسته باز شود و یا 
یا گردن آن ها در  و  باعث گیر کردن دست، سر 

زمان بسته شدن درب صندوق شود. 
در زمان پارک بودن خودرو، اگر درب صندوق 	 

باز بوده و جلوی چراغ های ترمز، عقب و راهنما را 
بگیرد، باید رانندگان دیگر را توسط مثلث احتیاط 
یا هر وسیله دیگری از حضور خود مطلع نمایید. 
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شیشهباالبرها

کلیدهایWشیشهWباالبرها
مجموعه کلیدهای سمت راننده

کلید شیشه باالبر راننده1- 
 کلید شیشه باالبر عقب چپ2- 
 کلیه شیشه باالبر عقب راست3- 
 کلید شیشه باالبر جلو راست4- 
 کلید قفل شیشه باالبرها5- 
 کلید قفل مرکزی6- 

از این کلیدها زمانی که سویچ باز باشد، جهت باال 

بردن و پایین آوردن شیشه ها استفاده می شود. 
عملکرد: تا زمانی که کلید را نگه دارید، شیشه ها 

حرکت خواهند کرد. 
بازWکردن: کلید را به سمت پایین فشار دهید. 

بستن: کلید را به سمت باال بکشید. 
پایینWآمدنWخودکارW)درWصورتWمجهزWبودن(

قابلیت  این  دارای  باالبرها  کلیدهای شیشه  کلیه 
هستند. کلید را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه 
دارید و سپس رها کنید، شیشه به طور خودکار 
پایین خواهد رفت. برای توقف این وضعیت، کلید 

را مجددا فشار دهید. 
WصورتWدر( Wکلید WیکWبا WهاWشیشهWآمدنWباال

مجهزWبودن(
ریموت  قفل  دکمه  بماند،  باز  چنان چه شیشه ای 
به طور  تمامی شیشه ها  تا  فشار دهید  را  کنترل 
به  نتوانند  باالبرها  شیشه  اگر  شوند.  بسته  کامل 
مجاز  نمایندگی های  به  کنند،  کار  صحیح  طور 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 



باالبرها شیشه 

45

بر روی تمامی درب ها یک کلید اختصاصی برای 

راه اندازی شیشه باالبر مربوطه تعبیه شده است. 
وجود  کلیدهایی  نیز  راننده  درب  روی  هم چنین 
را  سرنشینان  کلیه  باالبرهای  شیشه  که  دارد 

کنترل می کند. 

شیشه باالبرها زمانی می توانند کار کنند که سویچ 
باز باشد و تا 60 ثانیه پس از بستن سویچ یا حالت 
با باز  ACC سویچ، هم چنان فعال می ماند. ولی 
نخواهد  کار  دیگر  جلو،  درب های  از  یکی  شدن 

کرد. 

کلیدWقفلWشیشهWباالبر

درب  روی  بر  که  باالبر  شیشه  قفل  کلید  اگر 
باالبرهای  را فشار دهید، شیشه  قرار دارد  راننده 
هر  حالت  این  در  می شوند.  غیرفعال  سرنشینان 
یک از شیشه باالبرها فقط با کلید روی درب راننده 
می تواند کار کنند. برای متوقف کردن این حالت، 
را دوباره فشار دهید. در  باالبر  کلید قفل شیشه 
صورتی که در صندلی عقب کودکی نشسته باشد، 

استفاده از این قابلیت توصیه می شود. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

احتیاط!

WبینWهاWشیشهWبستنWهنگامWباشیدWمراقب
W.نیفتیدWگیرWبدنهWوWشیشه

SW!هشدار

W	WایWگونهWبه Wنباید WسرنشینانWبدنWاعضاW
WشیشهWاندازیWراهWموقعWکهWبگیرندWقرار
W.باشدWهاWآنWکردنWگیرWاحتمالW،باالبر

W	WباالبرهاWشیشهWکودکانWندهیدWاجازهWهرگز
WکردنWگیرW.بیاندازندWکارWبهWتنهاییWبهWرا
WممکنWرفتنWباالWهنگامWشیشهWبینWدر
W.شودWمرگWحتیWیاWوWجراحتWباعثWاست

W	W،خودروWترکWهنگامWکهWباشیدWمطمئنW
W.باشیدWکردهWخارجWراWسویچ

W	Wدر Wرا W)کودکان Wمخصوصا( WکسWهیچ W
Wاگر WویژهWبه W،نگذارید Wتنها Wخودرو
Wگذاشته Wجا Wمغزی Wروی Wرا Wسویچ
Wشیشه Wاز Wفرد Wدارد Wاحتمال W.باشید
Wگیر Wآن Wالی Wو Wکند Wاستفاده Wباالبرها

W.بیفتد
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دربموتور

بازWکردنWدربWموتور
1- اهرم باز کردن درب موتور واقع در سمت چپ 
داشبورد را بکشید. درب موتور مقدار کمی به 

سمت باال خواهد پرید. 

به  و  برده  موتور  درب  زیر  به  را  خود  دست   -2
شستی قفل درب موتور برسانید. شستی را به 
سمت چپ کشیده و هم زمان درب موتور را 

به سمت باال بکشید. 

3- درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید تا 
این که به وسیله جک ها نگه داشته شود. 

تا  را  آن  بتدا  ا موتور،  درب  بستن  برای   -4
درب  قفل  باالی  سانتی متری   20-30
تا  کنید  رها  سپس  بیاورید،  پایین  موتور 

داخل قفل بیفتد. 
موتور  درب  کامل  شدن  بسته  از  پایان  در   -5

مطمئن شوید. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

احتیاط!

W	WشویدWمطمئنW،موتورWدربWبستنWازWقبل
Wمحفظه Wدر Wرا W... Wو Wکهنه Wپارچه W،ابزار Wکه

W.باشیدWنگذاشتهWجاWموتور
W	Wبه Wباید Wموتور Wدرب W،رانندگی Wحین Wدر

WشدیدWمتوجه Wاگر W.باشد Wبسته Wکامل Wطور
WرانندگیW،نشدهWبستهWکاملWموتورWدربWکه
Wطور Wبه Wرا Wموتور Wدرب Wو Wکرده Wمتوقف Wرا

W.ببندیدWبخشیWاطمینان

SW!هشدار

WهاWقفلWکلیهWشویدWمطمئنWرانندگیWازWقبل
WدربWاگرW.باشندWشدهWچفتWکاملWطورWبه
W،باشد Wنشده Wقفل Wکامل Wطور Wبه Wموتور
WحینWدرWآنWآمدنWباالWوWشدنWبازWاحتمال
Wصورت Wاین Wدر Wکه W،دارد Wوجود Wرانندگی
Wو Wشده Wشما Wجلوی Wدید Wمحدودیت Wباعث

W.شدWخواهدWتصادفWبهWمنجر



درب باک

49

دربباک
انجام  باک  درب  کردن  باز  جهت  را  زیر  مراحل 

دهید:
W	گیریWسوختWازWقبل

سویچ را ببندید و بسته بودن درب ها و شیشه ها 
را چک کنید. 

W	باکWدربWکردنWباز

2-  برای باز کردن درپوش باک، آن را در خالف 
از  قبل  بچرخانید.  ساعت  عقربه های  جهت 
به  کنید.  صبر  کمی  درپوش،  آوردن  بیرون 
گوش رسیدن صدای خالی شدن باد در زمان 

باز کردن درپوش باک طبیعی است. 

SW!هشدار

W	Wجرقه Wایجاد Wاز WگیریWسوختWزمان Wدر W
Wجلوگیری Wسیگار Wکشیدن Wو Wآتش Wو

W.استWپذیرWاشتعالWبنزینW.کنید
W	Wبه Wرا Wآن W،باک Wدرپوش Wکردن Wباز Wموقع

W.نکشیدWسریعWطور
W	WدرپوشWناگهانیWشدنWبازW،گرمWهوایWدر

Wشدن Wپاشیده Wبه Wمنجر WتواندWمی Wباک
W.شودWباکWلولهWازWفشارWتحتWبنزین

W	Wاز WقبلWوWخودروWاز WشدنWخارجWاز Wپس
WبدونWفلزWیکW،باکWدرپوشWکردنWباز
Wالکتریسیته Wتا Wکنید Wلمس Wرا Wرنگ
WاینWانجامW.شودWتخلیهWتانWبدنWساکن
Wاست Wمهم WگیریWسوخت Wاز Wقبل Wکار
Wالکتریسیته Wاز Wناشی WهایWجرقه Wزیرا
Wبخار Wاحتراق Wباعث WتواندWمی Wساکن

W.شودWبنزین  برای باز کردن درب باک، اهرم مربوطه را به 1- 
سمت باال بکشید. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

W	Wالکتریسیته Wکه Wکسی Wندهید Wاجازه
WباکیWبهWنکردهWتخلیهWراWبدنشWساکن
WنزدیکW،استWشدهWبازWآنWدرپوشWکه

شود.
W	Wزیرا W.نکنید Wاستنشاق Wرا Wبنزین Wبخار

WسالمتیWبرای WمضرWمواد WحاویWبنزین
W.است

W	WالکتریسیتهWدارایWکهWاشیاییWیاWشخص
Wخودرو Wداخل Wبه Wرا Wهستند Wساکن
WخطرWزیراW.نکنیدWلمسWیاWوWبرنگردانید

W.داردWوجودWانفجارWوWاحتراق
3-  درپوش باز شده باک را می توانید به وسیله 
از  پس  دارید.  نگه  خودش  مخصوص  قالب 
عقربه های  جهت  در  را  درپوش  سوخت گیری، 
بشنوید،  را  »کلیک«  صدای  که  زمانی  تا  ساعت 
را  خود  دست  درپوش،  بستن  از  پس  بچرخانید. 
کنار بکشید. ممکن است درپوش کمی در خالف 

جهت بستن بچرخد که ایرادی ندارد. 

احتیاط!

W	WآنWبهWدرپوشWچرخاندنWجهتWدرWفقط
WوWندهیدWفشارWراWآنWهرگزW.کنیدWواردWنیرو

یاWباWفشارWبیرونWنکشید.

SW!هشدار

W	W،باکWازWبنزینWخروجWازWجلوگیریWبرای
WمطمئنWباک WدرپوشWکاملWشدنWبستهWاز

W.شوید
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کمربندایمنی
چراغWیادآوریWکمربند

این چراغ پس از باز شدن سویچ روشن خواهد شد 
تا بستن کمربند را به راننده تذکر دهد. 

کمربند  چراغ  کمربند،  شدن  بسته  صورت  در 
قطع  نیز  آن  اخطار  بوق  و  شد  خواهد  خاموش 
خواهد شد. اگر کمربند باز باشد و سرعت خودرو 
چشمک  کمربند  چراغ  باشد،   25km/h زیر 

خواهد زد. 

 ،25km/h پس از رسیدن سرعت خودرو به باالی
به  نیز  اخطار  بوق  چراغ،  زدن  بر چشمک  عالوه 
صدا در خواهد آمد. بوق اخطار پس از 100 ثانیه 
متوقف خواهد شد، ولی تا زمانی که کمربند باز 
ماند.  خواهد  روشن  کمربند  اخطار  چراغ  باشد، 
مطابق  شود،  باز  کمربند  رانندگی  حین  در  اگر 

توضیحات باال اخطار داده خواهد شد. 
در صورتی که یکی از موارد زیر روی دهد، بوق 

قطع خواهد شد:
الف( بسته شدن کمربند

ب( خاموش شدن خودرو

پ( استفاده از دنده عقب

استفاده  سرنشینان،  و  راننده  به  ما  اکید  توصیه 
صحیح از کمربند ایمنی در تمام زمان ها می باشد. 
عدم انجام این کار، احتمال آسیب دیدن و شدت 
آسیب دیدگی ناشی از حوادث را افزایش می دهد. 
اگر  شوند.  بازدید  منظم  طور  به  باید  کمربندها 
متوجه شدید که هر کدام از کمربندها به درستی 
کار نمی کند، جهت بازدید، تعمیر و یا تعویض به 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

هشدار!SWنگهWداریWکمربندWایمنیاستفادهWصحیحWازWکمربندWایمنی
WمسوولیتیWگونهWهیچWخودروWمدیرانWشرکت
WکاریWروغنWیاWتغییرWایجادW،تعمیرWقبالWدر
Wو Wکمربند WکنندهWجمع Wمکانیزم Wخودسرانه

W.داشتWنخواهدW...WوWکمربندWقفل

پشتی صندلی را تنظیم کنید. به صورت صاف 	 
نشسته و به پشتی تکیه دهید. 

کمربند را بکشید، به طوری که از تمام عرض 	 
با  برخوردی  نباید  و  کند  عبور  شانه هایتان 

گردن و یا پهلوی شما داشته باشد. 
قرار 	  لگن  باالی  باید  کمربند  پایینی  قسمت 

بگیرد. 
کمربند نباید پیچ خوردگی داشته باشد.	 

خرابی  بابت  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربند 
صورت  در  گیرد.  قرار  بازدید  مورد  فرسودگی  و 
بروز تصادف و عمل کردن پیش کشنده کمربند، 
مربوطه  قطعات  و  کمربند  بالفاصله  می بایست 
تعویض  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  توسط 

شوند. 
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کمربند ایمنی را با استفاده از شوینده های مالیم و 
آب گرم شست وشو دهید و اجازه دهید که به طور 
از وسایل گرم کننده برای  طبیعی خشک شود و 

خشکاندن آن استفاده نکنید. 

SW!هشدار
WهایWشویندهWازW،ایمنیWکمربندWشستنWبرای
WوWسفیدکنندهWموادW،جوشWآبW،شیمیایی
WآبWنفوذWاجازهW.نکنیدWاستفادهWرنگیWمواد
بهWمکانیزمWجمعWکنندهWکمربندWراWندهید

بستنWوWیاWبازWکردنWکمربندWایمنی

موقعیت کمربندهای سه نقطه ای را تنظیم کنید. 
تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد 
به قسمت پایین و نزدیک لگن بکشید. سپس با 
شانه ی  تا  کمربند  قفل  از  باالیی  تسمه  کشیدن 
را  پایینی  و  باالیی  تسمه  دو  هر  موقعیت  خود، 

تثبیت کنید. 

1- برای بستن کمربند، زبانه آن را به داخل قفل 
کمربند فشار دهید تا صدای »کلیک« شنیده 

شود. 
قفل  روی  دکمه  کمربند،  کردن  باز  برای   -2

کمربند را فشار دهید. 
اگر کمربند به طور نرم و یکنواخت جمع نشود، 
کمربند را به طور کامل بکشید و تاب خوردگی یا 
پیچ خوردگی آن را بررسی کنید. پس از جمع شدن، 

کمربند باید صاف و بدون پیچ و خم بایستد. 
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SW!هشدار

W	Wکلیه Wکه Wکنید Wحاصل Wاطمینان
Wرا Wخود Wکمربندهای Wسرنشینان

W.اندWبسته
W	W.استWنفرWیکWاستفادهWبرایWکمربندWهر

WبهWنفرWیکWازWبیشWبرایWکمربندWیکWاز
ویژهWکودکانWاستفادهWنکنید.

W	Wدر Wکودکان Wکه WشودWمی Wتوصیه
Wاز Wهمیشه Wو Wبنشینند Wعقب Wصندلی
Wاز Wیا Wو Wکنند Wاستفاده Wایمنی Wکمربند
WهاWآنWبرایWکودکWمحافظWهایWسیستم

W.کنیدWاستفاده

W	WباالییWتسمهWکهWکنیدWحاصلWاطمینانW
WهایWشانهWعرضWوسطWازWتقریباWکمربند
WگردنWباWنبایدWالبتهW.باشدWشدهWردWشما
Wبه Wنباید Wنیز Wو Wباشد WداشتهWبرخوردی
W.باشدWگرفتهWقرارWافتادهWوWشلWصورت
Wکاهش Wباعث Wفوق Wموارد Wرعایت Wعدم
Wافزایش Wو Wتصادف Wزمان Wدر Wایمنی
Wلحظه Wدر WدیدگیWآسیب Wاحتمال

W.شودWمیWبرخورد
W	WپایینیWتسمهWگرفتنWقرارWلگنWازWباالتر

WتواندWمی Wآن Wبودن Wشل Wنیز Wو Wکمربند
Wزیر Wاز Wسرنشین Wخوردن Wسر Wباعث
WآمدنWواردWوWتصادفWزمانWدرWکمربند
WتاWراWپایینیWتسمهW.شودWبدنیWخسارت

W.کنیدWنزدیکWلگنWبهWامکانWحد
W	.نکنیدWردWخودWبازوهایWزیرWازWراWکمربند

W	Wکارایی Wحالتی Wدر Wایمنی Wکمربندهای
Wصاف WصورتWبه Wسرنشینان Wکه Wدارند
W،باشندWدادهWتکیهWپشتیWبهWوWنشسته
Wاز Wبیش Wرا Wصندلی Wپشتی Wبنابراین

W.نکنیدWخمWنیازWموردWاندازه
W	Wدر W.بکشید Wبیرون Wآرامی Wبه Wرا Wکمربند

WیاWوWحدWازWبیشWنیرویWاعمالWصورت
WدارWشیبWمحلWدر WخودروWاگر Wکه Wاین
Wکمربند Wشدن Wقفل Wاحتمال W،باشد

W.داردWوجود
W	Wضخیم Wیا Wو Wگشاد Wلباس Wپوشیدن Wاز

Wایمنی Wحصول Wبرای W.کنید Wخودداری
W.بچسبدWبدنWبهWبایدWکمربندW،ترWبیش
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تنظیمWارتفاعWکمربندW)صندلیWجلو(

1-  قالب نگه دارنده کمربند را در حالی که ضامن 
آن را فشار داده اید، به سمت پایین بکشید. 

باال  سمت  به  را  کمربند  نگه دارنده  قالب   -2
نیاز  مورد  مقدار  به  را  تنظیم کننده  بکشید. 
صدای  شنیدن  از  پس  و  ببرید  پایین  یا  باال 

»کلیک« رها کنید. 

کمربندWصندلیWعقبW–WوسطW)مدلWدوWنقطهWای(

تنظیم  قابل  خودکار  طور  به  کمربند  این  طول 
در  را  کمربند  زبانه  استفاده،  هنگام  نمی باشد. 
از شنیدن صدای  پس  و  دهید  فشار  قفل  داخل 
چفت شدن، به صورت دستی طول آن را تنظیم 

کنید، به طوری که به ناحیه لگن بچسبد.
زیرا  نکنید.  خم  حد  از  بیش  را  جلو  صندلی 
کمربندهای ایمنی زمانی که صندلی تقریبا صاف 

باشد، حداکثر نگه دارندگی را دارند. 

کمربندWصندلیWعقبW–WوسطW)مدلWسهWنقطهWای(

کمربند صندلی عقب – وسط از نوع سه نقطه ای 
در  باید  آن  قفل  دو  هر  می باشد.  قفل  دو  دارای 
به طور مطمئن  و  داشته  قرار  جای صحیح خود 

قفل شوند. 
کامل  طور  به  قفل ها  که  کنید  حاصل  اطمینان 

بسته شده اند. 
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SW!هشدار

Wکمربند Wقفل Wدو Wاز Wیکی Wکه Wصورتی Wدر
Wآن Wاز W،باشد Wباز Wوسط W– Wعقب Wصندلی
Wباالیی Wتسمه Wفقط Wبستن W.نکنید Wاستفاده
WشدنWواردWسببW،پایینیWتسمهWفقطWیاWو
Wناگهانی WترمزWزمانWدرWبدنی WهایWخسارت

W.شدWخواهدWتصادفWیا

Wصندلی Wکمربند Wبرای Wقفل Wدو Wاز Wاستفاده
عقبW-WوسطW)مدلWسهWنقطهWای(

زبانه هر دو قفل از نظر ظاهری با یکدیگر متفاوت 
هستند تا از قفل شدن اشتباه، جلوگیری شود. 

قفل 1- زبانه مربوط به آن به شکل قالب است. 
قفل 2- زبانه مربوط به آن دارای لبه تخت است. 

SW!هشدار

Wدر Wقفل Wدو Wهر Wکه Wکنید Wحاصل Wاطمینان
Wطور Wبه Wو Wداشته Wقرار Wخود Wصحیح Wجای
WشدنWچفتWعدمW.باشندWشدهWچفتWکامل
WخسارتWشدنWواردWباعثWزبانهWوWقفلWکامل
W.شودWمیWبرخوردWوWتصادفWزمانWدرWجانی
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وسیله  یک  قالب شکل،  زبانه  کردن  آزاد  برای 
نوک تیز )مانند کلید( را داخل سوراخی که روی 

قفل کمربند است، وارد کنید. 

مرتبWکردنWقفلWهایWکمربندهایWعقب

عقب،  کمربندهای  از  استفاده  عدم  زمان  در 
گیرند.  قرار  مرتب  طور  به  باید  آن ها  قفل های 
قبل از تا کردن پشتی صندلی عقب باید قفل های 

کمربند عقب، جمع و جور شوند. 

پیشWکشندهWهایWکمربندWایمنیW)صندلیWجلو(
)درWصورتWمجهزWبودن(

جلو  سرنشین  و  راننده  کمربند  پیش کشنده های 
جهت واکنش در زمان تصادفات شدید از قسمت 

جلو، طراحی شده اند. 
از  وارده  شدید  ضربه  مربوطه  سنسور  که  زمانی 
قسمت جلوی خودرو را تشخیص دهد، کمربندها 
عقب  سمت  به  سرعت  به  پیش کشنده  توسط 
کشیده می شوند، تا بتواند سرنشینان را مهار کند. 
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خالی  سرنشین  صندلی  اگر  حتی  پیش کشنده ها 
باشد، عمل خواهد کرد. 

پیش کشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو، 
عقب  از  برخورد  یا  و  خودرو  طرفین  از  تصادف 

خودرو، ممکن است فعال نشوند. 
احتماال  کمربند،  پیش کشنده های  کردن  عمل 
همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز غیر 
سمی باشد که قابل اشتعال نبوده و بی ضرر است. 
هنگامی که پیش کشنده ها عمل می کنند، مکانیزم 

جمع کننده کمربندها قفل شده باقی می مانند. 

SW!هشدار

W 	WبازWیاWزدنWضربهW،تغییرWایجادW،برداشتن
Wایربگ Wسنسور W،هاWکشندهWپیش Wکردن
Wعدم W.است Wممنوع WهاWسیم Wدسته Wو
Wباعث Wاست Wممکن Wفوق Wموارد Wرعایت
W،هاWکشندهWپیش Wمناسب Wعملکرد Wعدم
WفعالWغیرWیاWوWهاWآنWناگهانیWکردنWعمل
Wایجاد Wآن Wنتیجه Wکه Wشود WهاWآن Wشدن

W.باشدWمیWمرگWوWجراحت
W 	Wچراغ W،کنند Wعمل WهاWکشندهWپیش Wاگر

Wخواهد Wروشن W)SRS( Wایربگ Wهشدار
Wقابل Wکمربند Wصورت Wاین Wدر W.شد

W.شودWتعویضWبایدWوWنبودهWاستفاده

احتیاط!

Wبا Wمشورت Wانجام Wبدون Wرا Wزیر Wاقدامات
WبعضیW.نکنیدWاجراWخودروWمدیرانWشرکت
WعملکردWیWنحوهWدرWمواقعWبعضیWدرWهاWآنWاز

پیشWکشندهWهاWاختاللWایجادWمیWکنند:
W 	Wتصویری Wو Wصوتی WهایWسیستم Wنصب

غیرمجاز
W 	Wمکانیزم Wاطراف Wدر Wتعمیرات Wانجام

جمعWکنندهWکمربند
W اصالحWسیستمWتعلیق	
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W 	Wقسمت Wساختار Wدر Wتغییرات Wایجاد
جلویWخودرو

W 	Wهر Wیا W،باالبر W،پنجره Wجلو Wگارد Wنصب
WخودروWجلویWقسمتWبهWدیگرWوسیله

W 	WجلوWگلگیرهایWرویWبرWتعمیراتWانجام
وWشاسیWجلو

WایرادWوجودWگرWبیانW،زیرWمواردWازWیکWهرWبروز
Wبا Wلطفا W.هاستWکشندهWپیش Wیا WهاWایربگ Wدر
Wتماس Wخودرو Wمدیران Wمجاز WهایWنمایندگی

W.بگیرید
W 	Wچراغ W،شودWمی Wباز Wسویچ Wکه Wوقتی

Wاصال Wیا Wو Wنشود Wروشن Wایربگ Wهشدار
W.نشودWخاموش

W 	Wحین Wدر Wایربگ Wچراغ Wشدن Wروشن
رانندگی.

W 	Wکمربندها Wنشدن Wجمع Wو Wنشدن Wباز
Wکردن Wعمل Wیا Wایراد Wوجود Wعلت Wبه

W.کمربندWهمانWبهWمتعلقWکشندهWپیش
W 	Wآسیب Wآن WیWمحفظه Wیا Wو WکشندهWپیش

W.باشدWدیده

استفادهWکودکانWازWکمربندWوWاحتیاطWهایWالزم
کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد 
از  خود  کودک  برای  شده اند.  طراحی  بزرگسال 

سیستم محافظ مناسب کودکان استفاده کنید. 
اگر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند 
باید در صندلی  از سیستم محافظ استفاده کند، 

عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند. 
باشد،  الزم  جلو  صندلی  در  کودک  نشستن  اگر 
استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است. 
در صورتی که کمربند به طور درست استفاده نشود 
و تصادفی رخ دهد، نیروی حاصل از انفجار ایربگ 
ممکن است باعث جراحات شدید و یا مرگ شود. 
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و  جلو  صندلی های  روی  کودکان  ندهید  اجازه 
و  رها  بزنند. یک کودک  زانو  یا  و  بایستند  عقب 
بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف 
در معرض جراحت شدید یا مرگ قرار می گیرد. 
فرد  بغل  در  کودک  یک  ندهید  اجازه  هم چنین 
آغوش  در  کودک  داشتن  نگه  بنشیند.  بزرگسال 

ایمنی کافی ندارد. 

Wو Wایمنی Wکمربند Wاز Wباردار Wبانوان Wاستفاده
احتیاطWهایWالزم

ضمن کسب اطالعات و توصیه های پزشکی کافی، 
استفاده  مورد  به شکل صحیح  را  ایمنی  کمربند 
تسمه ی  می بایست  باردار،  بانوان  دهید.  قرار 
پایین  امکان دارد  تا جایی که  را  پایینی کمربند 
باالیی  تسمه  دهند.  قرار  لگن  باالی  در  و  برده 
عبور  سینه  قفسه  از  و  کشیده  شانه  باالی  از  را 
دهند. اجازه ندهید که کمربند با ناحیه شکم شما 

برخوردی داشته باشد. 

اگر کمربند به طرز صحیح بسته نشود، نه تنها فرد 
باردار بلکه جنین او نیز در معرض خطر مرگ یا آسیب 

شدید، در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار می گیرد. 

استفادهWافرادWمجروحWازWکمربند

ضمن کسب اطالعات و دریافت توصیه های پزشکی، 
از کمربند ایمنی به طور صحیح استفاده کنید. 
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SW!هشدار

W 	WباعثWهاWدربWالیWماندنWوWکردنWگیر
WآنWزبانهWیاWوWکمربندWدیدگیWآســیب

W.شدWخواهد
W 	WتابیدگیWنداشتنWوWکمربندWشدنWقفلWاز

W.کنیدWحاصلWاطمینانWآنWپیچیدگیWو
W،کندWنمیWکارWدرســتیWبهWکمربندWاگر
Wمجاز WهایWنمایندگی Wبا Wوقت Wاسرع Wدر

W.بگیریدWتماس
W 	WصندلیWمجموعهW،سنگینWتصادفاتWدر

WهرW،کنیدWعوضWراWکمربنــدWهمراهWبه
WایرادیWهیــچWهاWآنWظاهرWکــهWچند

W.برسندWنظرWبهWسالمWوWنداشته

W 	W،نصبW،کردنWبازWقبیلWازWاقدامیWهیچ
WرویWراWکردنWجاWجابهW،برداشتنW،اصالح
Wمورد Wتعمیرات W.ندهید Wانجام Wکمربند
WهایWنمایندگی Wتوسط WبایستWمی Wنیاز

W.پذیردWصورتWخودروWمدیرانWمجاز
W 	WکشندهWپیش Wروی Wمجاز Wغیر Wاقدام

Wعملکرد Wعدم Wبه Wمنجر WتواندWمی
WمرگWآنWیWنتیجهWکهWشودWآنWمناسب

W.استWتصادفاتWدرWمصدومیتWیا
W 	Wکمربند Wبا Wکودکان Wکه Wندهید Wاجازه

WدورWبهWکمربندWاگرW.کنندWبازی Wایمنی
Wآن Wکردن Wباز W،بپیچد WهاWآن Wگردن
Wخفگی Wباعث WتواندWمی Wو Wبوده Wسخت
WمرگWبهWمنجرWهایWمصدومیتWسایرWیا
Wباز Wو Wاتفاق Wاین Wبروز WصورتWدرW.شود
Wقیچی Wبا Wباید W،کمربند Wقفل Wنشدن

W.ببریدWراWکمربند

W 	Wطور Wبه Wرا Wایمنی Wکمربند Wسیستم
W،هاWپارگی Wو Wکنید Wبازدید WایWدوره
Wرا Wقطعات Wبود Wشل Wو Wفرسودگی
Wکمربند W.دهید Wقرار Wبررسی Wمورد
Wتعویض Wنو Wکمربند Wبا Wرا WدیدهWآسیب
WتواندWنمی WدیدهWآسیب Wکمربند W.کنید
Wو Wجراحت Wمقابل Wدر Wرا Wسرنشینان

W.کندWمحافظتWمرگ
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ایربگ
چراغWهشدارWایربگ

پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار ایربگ روشن شده 
و پس از 6 ثانیه چشمک زدن خاموش خواهد شد. 

روشن  ثانیه   6 از  پس  ایربگ  هشدار  چراغ  اگر 
ماندن )روشن ماندن ثابت و بدون چشمک زدن( 
خاموش شود، بیان گر وجود خطا در حافظه ایربگ 
اصال  ثانیه   6 از  پس  هشدار  چراغ  اگر  می باشد. 
دارد،  ایراد  ایربگ  سیستم  یعنی  نشود،  خاموش 

مدیران  مجاز  نمایندگی  به  مساله  بررسی  جهت 
خودرو مراجعه کنید. 

سال   10 هر  در  را  آن  تعویض  ایربگ،  سازنده 
انفجاری  مواد  مفید  عمر  زیرا  می کند،  توصیه 
در  شما  اگر  می شود.  منقضی  هوا  کیسه  خود  و 
مورد سوابق و زمان های سرویس ایربگ خودروی 
خود اطالعی ندارید، می توانید از نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو مشورت بگیرید. 

انهدام و معدوم کردن ایربگ فقط توسط نمایندگی 
مجاز مدیران خودرو باید صورت پذیرد. 

ایربگWرانندهWوWایربگWسرنشین

قسمت  از  تصادف  زمان  در  واکنش  منظور  به 
جهت  کمربندها  همراه  به  جلو  ایربگ های  جلو، 
و  صورت  و  سر  نواحی  به  وارده  صدمات  کاهش 
عمل  وارد  جلو  و سرنشین  راننده  قفسه سینه ی 
عدم  صورت  در  جلو،  سرنشین  ایربگ  می شوند. 

وجود سرنشین نیز عمل خواهد کرد. 
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چنان چه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع 
ثابت برخورد کند، به شرطی که مانع از جای خود 
تکان نخورد و یا تغییر شکل ندهد و روند کاهش 
شده  تعیین  پیش  از  میزان  به  خودرو  سرعت 

برسد، ایربگ های جلو عمل خواهند کرد. 
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی 
خودرو به سطح آستانه برسد، به طوری که ضربه 
مستقیم  برخورد  حالت  با  مقایسه  قابل  وارده 
ایربگ های جلو عمل  باشد،  ثابت  به مانع  خودرو 

خواهند کرد. 

در برخی تصادفات که در زیر به آن ها اشاره شده 
مانع،  شرایط  و  برخورد  حالت  به  توجه  با  است، 
حد آستانه یا حداکثر سرعت برخوردی که منجر 
گرفته  نظر  در  باالتر  شود،  ایربگ ها  باز شدن  به 

می شود:
 برخورد با موانعی از قبیل خودروی پارک شده و 
یا تابلو عالیم که این موانع پس از برخورد حرکت 

کرده یا تغییرشکل می دهند. 
تصادفی که در آن قسمت جلوی خودرو به صورت 
عقب  به  برخورد  مانند  برود،  مانع  زیر  شیب دار 

برخی کامیون ها. 
تصادفات  بعضی  در  که  دارد  وجود  احتمال  این 
که روند کاهشی سرعت خودرو در زمان برخورد 
و  ایربگ ها  باشد،  آستانه  حد  به  نزدیک  خیلی 

پیش کشنده ها به طور هم زمان عمل نکنند. 
به  را  ایمنی  کمربندهای  همیشه  وجود،  این  با 

دقت ببندید. 

و  باال( که ضربه  )مطابق شکل  برخی حاالت  در 
می افتد،  اتفاق  خودرو  زیرین  قسمت  از  برخورد 

احتمال باز شدن ایربگ های جلو وجود دارد. 

افتادن به گودال های عمیق 
یا پریدن از روی آن ها

برخورد به جدول حاشیه 
یا  و  پیاده رو  لبه  خیابان، 

سطوح سخت

فرود آمدن یا سقوط از بلندی
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ایربگ های جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب 
صورت  خودرو  راست  و  چپ  طرفین  یا  خودرو 
می پذیرند و نیز در زمان چپ شدن و واژگونی یا 

در تصادف با سرعت پایین، باز نمی شوند. 
که  برقی  تیر  با  خودرو  برخورد  در  این  بر  عالوه 
نمی شکند یا زمانی که خودرو زیر کامیون می رود 
هر  ولی  نشوند.  باز  ایربگ ها  است  ممکن   ... و 
زمان تصادفی روی دهد که در آن به اندازه کافی 
کاهش سرعت رو به جلو را داشته باشیم، احتمال 

باز شدن ایربگ وجود دارد. 

برخورد از قسمت جلو

برخورد از طرفین
واژگون شدن

اصولWکارکرد:Wسنسور ایربگ جلو به طور دایم 
خودرو  سرعت  کاهش  روند  بر  نظارت  حال  در 
کاهش  روند  که  دهد  روی  برخوردی  اگر  است. 
سرعت آن بیش از حد آستانه تعریف شده باشد، 
خواهد  را صادر  ایربگ  راه اندازی  دستور  سیستم 
کرد. در این لحظه جهت ایمن تر کردن حرکت رو 
به جلوی سرنشینان، به واسطه واکنش شیمیایی 
صورت گرفته در مشتعل کننده ایربگ، کیسه های 
غیر  گاز  نوع  یک  از  سریع  خیلی  صورت  به  آن 

سمی پر خواهند شد. 
پس از آن گاز ایربگ به سرعت خالی خواهد شد تا 
مانعی جلوی دید راننده برای ادامه رانندگی موقت 

نشود. 
ایجاد  بلندی  ایربگ عمل کند، صدای  زمانی که 
کرده و مقداری نیز دود و گاز تولید می کند که 
غیر سمی است و قابل اشتعال نیز نمی باشد. این 
باقی می ماند که  تا دقایقی در داخل خودرو  گاز 
ممکن است باعث سوزش خفیف چشم و پوست 
از  شود. هر گونه پس مانده ها را جهت جلوگیری 
هر گونه اختالالت پوستی احتمالی، در اسرع وقت 

و پس از خروج از خودرو با آب و صابون بشویید. 
اتفاق می افتد،  ثانیه  از  ایربگ ها در کسری  انفجار 
قابل  نیروی  مستلزم  آن  شدن  باد  بنابراین 
مالحظه ای است. درست است که سیستم ایربگ 
در درجه اول برای کاهش صدمات وارده به سر و 
قفسه سینه طراحی شده است، ولی ممکن است 
صدمات کم تری نیز به صورت، بازوها و دست ها وارد 
کند. بنابراین ایجاد سوختگی های کوچک، خراش و 
تورم طبیعی است. هم چنین به خاطر نیروی زیاد 
باز شدن ایربگ، اگر در لحظه انفجار، دست، بازو، 
باشد،  ایربگ  یا سر سرنشین نزدیک  قفسه سینه 
ممکن است آسیب های جدی ببیند. به همین دلیل 
است که نباید مابین ایربگ و سرنشین شیئی قرار 
داده شود. روی صندلی، صاف بنشینید و به راحتی 

به پشتی صندلی تکیه دهید. 
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تا زمانی که در داخل خودرو هستید و یا رانندگی 
آن را در اختیار دارید، کمربندها را به دقت ببندید 
و تا جایی که امکان دارد فاصله خود را از ایربگ 

حفظ کنید. 
قاب  داشبورد،  فرمان،  )غربیلک  ایربگ  قطعات 
دقیقه  چند  تا  ایربگ(  مشتعل کننده  و  ایربگ 
پس از عمل کردن ایربگ هم چنان داغ می مانند، 
شیشه ی  باشید.  نداشته  تماس  آن ها  با  بنابراین 
ایربگ  با عمل کردن  است  جلوی خودرو ممکن 

بشکند. 

در صورت بروز شرایط زیر با یکی از نمایندگی های 
این  از  )قبل  بگیرید  تماس  مدیران خودرو  مجاز 

کار کابل های باتری را قطع نکنید(:
در صورت باز شدن هر یک از ایربگ ها	 
اگر از قسمت جلوی خودرو تصادفی روی داده 	 

باشد که منجر به وارد آمدن خسارت به بدنه 
خودرو شده باشد، ولی شدت ضربه به اندازه 

کافی برای باز کردن ایربگ نبوده باشد. 
اگر درپوش ایربگ روی فرمان، داشبورد جلو 	 

در نزدیکی ایربگ سرنشین و یا قسمت تحتانی 
ترک خوردگی  و  خراشیدگی  دچار  داشبورد، 

شده باشد. 

احتیاطWهایWالزم
ایربگ ها تجهیزاتی هستند که همراه کمربندها 	 

سرنشینان  و  راننده  هستند.  استفاده  قابل 
خودرو ملزم به بستن کمربند ایمنی هستند. 

ایربگ راننده با نیروی قابل توجهی باز می شود 	 
و می تواند باعث صدمات جدی شود، به خصوص 

اگر راننده خیلی نزدیک آن قرار گیرد. 
ایربگ سرنشین با نیروی قابل مالحظه ای باز 	 

آن  نزدیک  خیلی  که  صورتی  در  و  می شود 
قرار گیرد، احتمال وارد آمدن صدمات جدی 
که  جایی  تا  سرنشین  صندلی  دارد.  وجود 
امکان دارد، باید دورتر از ایربگ تنظیم شود، 

به طوری که بتواند صاف بنشیند. 
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اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی 	 
ننشسته اند و یا از سیستم های محافظ کودک 
استفاده نکرده اند، در زمان باز شدن ایربگ، با 
خطر مرگ یا جراحات شدید مواجه خواهند 
حدی  در  بدن شان  اندازه  که  کودکانی  بود. 
استفاده  ایمنی  کمربند  از  بتوانند  که  نیست 
کودک  محافظ  سیستم های  با  باید  کنند، 
ایمن بودن صندلی  به علت  محافظت شوند. 
به  کودکان  و  اطفال  می شود  توصیه  عقب، 
جای صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و 

روی لبه صندلی ننشینید و یا روی داشبورد 	 به خوبی تحت حفاظت قرار گیرند. 
خم نشوید. 

یا 	  و  سرنشین  ایربگ  جلوی  ایستادن  اجازه 
به  را  جلو  صندلی  روی  نشستن  زانو  روی 

کودکان ندهید. 
در 	  را  کسی  یا  چیزی  نباید  جلو  سرنشین 

آغوش بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد. 
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تکیه 	  عقب  و  جلو  ستون های  درب،  روی 
ندهید. 

به هیچ کس اجازه ندهید روی صندلی زانو 	 
بزند یا سر و دست خود را بیرون بگذارد. 

مانند 	  قسمت هایی  روی  را  چیزی  هیچ 
داشبورد، غربیلک فرمان یا قسمت پایینی صفحه 
کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید. این اشیا در 

زمان باز شدن ایربگ ها، پرتاب می شوند. 
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هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلو، شیشه 	 
و  سقف  عقب،  و  جلو  ستون های  درب ها، 

دستگیره سقف نصب نکنید.

به 	  قابل توجه  نیروی  یا  از وارد آوردن ضربه 
مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آن ها قرار 
صورت  این  غیر  در  کنید.  خودداری  دارند، 

ایربگ ها به مشکل خواهند خورد. 
 بالفاصله پس از انفجار ایربگ به قطعات آن 	 

دست نزنید، ممکن است خیلی داغ باشند. 
اگر پس از باز شدن ایربگ مشکل تنفسی پیدا 	 

کردید، درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه 
باز کنید و یا خودرو را ترک کنید. هر گونه 
پس مانده های روی پوست تان را فورا بشویید 

تا باعث بروز عوارض پوستی نشود. 
)غربیلک 	  ایربگ ها  درپوش  که  صورتی  در 

فرمان و داشبورد( آسیب دیده و یا ترک خورده 
باشند، فقط باید توسط نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مورد تعمیر و یا تعویض قرار گیرند.

احتیاط!

Wو Wفرمان Wتلسکوپی W،فرمان Wغربیلک
Wتوسط Wباید Wفقط Wایربگ WهایWسیستم
WهایWنمایندگی WیWدیدهWآموزش Wپرسنل

W.شوندWتعمیرWخودروWمدیرانWمجاز
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حذفWوWایجادWتغییرWدرWسیستمWایربگ

ایربگ  خودرو،  مدیران  شرکت  با  مشورت  بدون 
از  تغییراتی  یا  و  نکنید  حذف  را  خود  خودروی 
این  غیر  در  ندهید.  انجام  را  زیر  موارد  قبیل 
سیستم  در  ایراد  آمدن  وجود  به  باعث  صورت 
ایربگ و  ناگهانی  نتیجه فعال شدن  ایربگ و در 
متعاقب آن وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی 

مرگ خواهد شد:
سیستم 	  تعمیر  و  بست  و  باز  حذف،  نصب، 

ایربگ
تعمیر، باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان، 	 

صفحه کیلومترشمار، داشبورد، صندلی ها و یا 
تزئینات صندلی ها و ستون های جلو و عقب 

و وسط
و 	  جلو  سپر  گلگیرها،  صاف کاری  و  تعمیر 

بدنه های جانبی خودرو
جلوی 	  قسمت  به  آن  نظایر  و  باالبر  نصب 

خودرو
 اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق	 

قبیل 	  از  الکترونیکی  دستگاههای  نصب 
سیستم های صوتی و تصویری



کودک محافظ  سیستم 

70

NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

سیستممحافظکودک
توسط  باید  کودک  محافظ  سیستم  خود 
شود.  مهار  نقطه ای  سه  کمربند  پایینی  تسمه 
محافظ  سیستم  سازنده  راهنمای  و  دستورالعمل 

کودک باید به دقت مطالعه شود. 
مناسب  که  کنید  انتخاب  را  کودکی  محافظ 
اندازه کودک  و  با سن  و متناسب  خودروی شما 

شما باشد. 
همراه  که  راهنمایی  دفترچه  کردن،  نصب  برای 

محافظ ارایه شده را مطالعه کنید. 
در صورت عدم استفاده از محافظ کودک، آن را 
نگه  کمربند  توسط  و  ایمن  صورت  به  هم چنان 
خودرو  داخل  از  غیر  جایی  در  که  این  یا  دارید. 
در  سرنشینان  دیدن  آسیب  از  تا  کنید  نگه داری 

هنگام ترمزهای ناگهانی جلوگیری شود. 

SW!هشدار

W 	Wدارای Wباید Wکودک Wمحافظ Wسیستم
Wهر Wقوانین Wکه Wباشد Wمشخصاتی
Wشرکت W.است Wکرده Wتعیین Wکشور
Wمسوولیتی WگونهWهیچ Wخودرو Wمدیران
Wناشی Wحوادث Wو Wصدمات Wقبال Wدر Wرا
WمحافظWسیستمWبهWمربوطWمشکالتWاز

W.کردWنخواهدWقبولW،کودک
W 	W،خودرو Wمدیران Wشرکت Wالزام Wطبق

WصندلیWدرWبایدWکودکWمحافظWسیستم
W.شودWنصبWعقب

کمربندWسهWنقطهWایWبرایWمحافظWکودک

)قفل   ELR به  مجهز  خودرو  این  کمربندهای 
زمانی  می باشند.  کمربند(  جمع کننده  اضطراری 
که تسمه کمربند به سرعت بیرون کشیده شود، 
کمربند قفل می شود ولی کمربند برای زمانی که 
ندارد.  را  قفلی  باز می شود، چنین  کامل  به طور 
یک  به  کودک،  محافظ  سیستم  نصب  زمان  در 

کلیپس نیاز خواهید داشت. 
باشد،  کلیپس  این  فاقد  شما  کودک  محافظ  اگر 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  را  آن  می توانید 

خودرو تهیه نمایید. 

انواعWسیستمWمحافظWکودک

محافظ کودک برای کودکان زیر 12 سال و با قد 
کوتاه تر از 150 سانتی متر باید مورد استفاده قرار 
گیرد. سیستم های محافظ کودک بسته به سن و 

اندازه کودکان به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
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صندلیWاطفالW)صندلیWنوزاد(
برای اطفال زیر یک سال که وزن شان نیز کم تر از 

10 کیلوگرم باشد. 

صندلیWکودک
صندلی کودک برای کودکانی که وزن شان مابین 
10 و 18 کیلوگرم و یا سنشان زیر 4 سال باشد. 

صندلیWنوجوانW)صندلیWکمکی(
وزن شان  که  سال   12 و   4 مابین  کودکان  برای 

مابین 18 و 36 کیلوگرم باشد. 
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SW!هشدار

W 	Wبسته Wکودکان W،موثر Wحفاظت Wبرای W
Wتوسط Wباید WشانWبدن Wاندازه Wو WسنWبه
Wمحافظ Wسیستم Wیا Wایمنی Wکمربند
Wداشتن Wنگه W.شوند Wمحافظت Wکودک
WبرایWمناسبیWجایگزینW،بغلWدرWهاWبچه
WتصادفWزمانWدرW.نیستWکودکWمحافظ
WبرخوردWجلوWشیشهWباWتواندWمیWکودک
W.بماندWخودروWبدنهWوWشماWبینWیاWوWکند

W 	Wجدی Wبسیار Wخودرو Wمدیران Wشرکت W
WمتناسبWکودکWمحافظWازWاستفادهWبر
WرویWآنWنصبWوWکودکانWبدنWاندازهWبا

W.داردWاصرارW،عقبWصندلی

W 	Wاصول Wکلیه Wکه Wکنید WحاصلWاطمینان
Wسازنده Wتوسط Wشده Wتوصیه Wنصب
Wو WایدWکرده Wرعایت Wرا Wکودک Wمحافظ
Wایمن Wو WمطمئنWکافی Wقدر Wبه Wسیستم
Wممکن Wصورت Wاین Wغیر Wدر W.باشدWمی
Wشدید Wجراحت Wیا Wمرگ Wباعث Wاست
Wمنحرف Wو Wناگهانی Wترمزهای Wزمان Wدر

W.شودWتصادفWیاWوWشدن
WکنندهWقفل Wکمربند Wالزم WهایWاحتیاط

محافظWکودک
W 	Wکمربند Wبا Wکودکان Wندهید Wاجازه

W.کنند Wبازی WکودکWمحافظWکنندهWقفل
WکردنWبازW،بپیچدWهاWآنWگردنWدورWاگر
Wو Wنشده WپذیرWامکان Wاست Wممکن Wآن
WبهWمنجرWصدماتWسایرWیاWخفگیWباعث

W.شودWمرگ

Wباز Wیا Wو Wاتفاق Wاین Wبروز Wصورت Wدر W W W W
WقیچیWتوسطWبایدW،کمربندWقفلWنشدن

W.ببریدWراWکمربند
درWزمانWعدمWاستفادهWازWمحافظWکودک

W 	WایمنWکامالWصورتWبهWراWکودکWمحافظW
WکودکWمحافظW.داریدWنگهWصندلیWروی

W.نکنیدWرهاWکابینWداخلWدرWرا
W 	Wکودک Wمحافظ Wکردن Wباز Wبه Wنیاز Wاگر W

WخارجWخودروWازWوWکردهWبازWراWآنW،باشد
WداریWنگه WعقبWصندوقWدر Wیا Wو Wکنید
WصدماتWآمدن Wوارد Wاز Wکار Wاین W.کنید
Wترمز Wیا Wو Wتصادف Wزمان Wدر Wبدنی
Wجلوگیری Wخودرو Wانحراف Wیا Wناگهانی

W.کندWمی
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نصبWمحافظWکودک
مطالعه  را  کودک  محافظ  سازنده  دستورالعمل 
کنید. توسط کمربند ایمنی و یا گیره ها و بندها، 
آن را به طور ایمن روی صندلی نصب کنید. نوار 

نگه دارنده باالیی را نیز نصب کنید. 

نصبWمحافظWکودکWباWکمربندWسهWنقطهWای

مطابق  باید  کودک،  محافظ  نصب  زمان  در 
دستورالعمل سازنده آن عمل کرد. 

بسته به نوع محافظ کودک شما، به یک کلیپس 
1- نصب کردن صندلی نوزادقفل کننده برای نصب، نیاز خواهید داشت. 

صندلی نوزاد فقط باید رو به سمت عقب خودرو 
نصب شود. 

SW!هشدار

W 	WفضایWاجازهW،رانندهWصندلیWموقعیتWاگر
WدرWراWکودکWمحافظW،دهدWنمیWراWکافی

W.کنیدWنصبWراستWعقبWسمت
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مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند  الف( 
تا  دور  کودک،  محافظ  سازنده  دستورالعمل 
قفل  داخل  را  کمربند  زبانه  بکشید،  آن  دور 
کمربند قرار دهید و مراقب باشید که کمربند 
پیچیدگی نداشته باشد. تسمه پایینی کمربند 

را سفت کنید. 

SW!هشدار

W 	Wدر Wکمربند Wزبانه Wکردن Wوارد Wاز Wپس
Wشدن Wبسته Wاز W،کمربند Wقفل Wداخل
WهایWتسمهWوWشویدWمطمئنWهاWآنWکامل
Wنباید Wکمربند Wپایینی Wو Wباالیی

W.باشندWداشتهWپیچیدگی
W 	Wبه W... Wو Wکلیپس W،سکه Wشدن Wوارد Wاز W

W.کنید Wجلوگیری Wکمربند Wقفل Wداخل
WشدنWقفلWمانعWآنWداخلWبهWاشیاWورود

W.شدWخواهدWکمربندWمناسب
W 	W،نکندWکارWدرستیWبهWایمنیWکمربندWاگرW

WخطرWمقابلWدرWشماWکودکWازWتواندWنمی
Wبا W.کند Wمحافظت Wمصدومیت Wیا Wمرگ
WخودروWمدیرانWشرکتWهایWنمایندگی
WکمربندهاWکهWزمانیWتا W.بگیریدWتماس
Wرا Wکودک Wمحافظ W،اندWنشده Wتعمیر

W.نکنیدWنصب

SW!هشدار

Wجهات Wدر Wرا Wکودک Wمحافظ Wسیستم
Wو WصحیحWنصب Wاز Wتا Wدهید Wتکان Wمختلف

W.شویدWمطمئنWآنWایمن
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ب( برای باز کردن صندلی نوزاد، دکمه روی قفل 
کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا کمربند 
به طور کامل جمع شود. کمربند آزاد شده، 
بزرگسال  افراد  برای  استفاده  قابل  مجددا 

است. 

2- نصب صندلی کودک
صندلی کودک باید در جهت رو به جلوی خودرو 
نصب شود. رو به سمت عقب خودرو بودن صندلی 
کودک، بستگی به سن و اندازه بدن کودک دارد. 
هنگام نصب، دستورالعمل های سازنده را در مورد 
تناسب محافظ کودک با سن و اندازه و نیز جهت 

نصب محافظ، مطالعه کنید. 

SW!هشدار

WفضایWاجازه W،راننده WصندلیWموقعیتWاگر
Wدر Wرا Wکودک Wمحافظ W،دهدWنمی Wرا Wکافی

W.کنیدWنصبWراستWعقبWسمت
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  الف(کمربند 
تا  دور  کودک،  صندلی  سازنده  دستورالعمل 
قفل  داخل  را  کمربند  زبانه  بکشید،  آن  دور 
کمربند قرار دهید و مراقب باشید که کمربند 
پیچیدگی نداشته باشد، تسمه پایینی کمربند 

را سفت ببندید. 

SW!هشدار

W 	Wدر Wکمربند Wزبانه Wکردن Wوارد Wاز Wپس W
Wشدن Wبسته Wاز W،کمربند Wقفل Wداخل
WهایWتسمهWوWشویدWمطمئنWهاWآنWکامل
Wنباید Wکمربند Wپایینی Wو Wباالیی

W.باشدWداشتهWپیچیدگی
W 	Wبه W... Wو Wکلیپس W،سکه Wشدن Wوارد Wاز

W.کنید Wجلوگیری Wکمربند Wقفل Wداخل
Wقفل Wمانع W،آن Wداخل Wبه Wاشیا Wورود

W.شدWخواهدWکمربندWمناسبWشدن
W 	W،نکندWکارWدرستیWبهWایمنیWکمربندWاگر

WخطرWمقابلWدرWشماWکودکWازWتواندWنمی
Wبا W.کند Wمحافظت Wمصدومیت Wیا Wمرگ
WخودروWمدیرانWشرکتWهایWنمایندگی
WکمربندهاWکهWزمانیWتا W.بگیریدWتماس
Wرا Wکودک Wمحافظ W،اندWنشده Wتعمیر

W.نکنیدWنصب

ب( تسمه کمربند را به طور کامل بکشید و آن 
را در حالت قفل قرار دهید. وقتی که کمربند 
از این موقعیت، کمی به عقب برگردد، دیگر 

باز نخواهد شد. 
ایمن ترین  در  کودک  داشتن  نگه  برای   
از  قبل  که  کنید  حاصل  اطمینان  وضعیت، 
جمع شدن، کمربند در حالت قفل قرار داشته 

باشد. 
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صندلی  روی  کودک  صندلی  نصب  هنگام  پ( 
اجازه  آن،  نصب  شدن  ایمن تر  جهت  عقب، 
دهید تسمه کمربند تا جایی که می تواند به 

عقب برگردد. 

SW!هشدار

Wجهات Wدر Wرا Wکودک Wمحافظ Wسیستم
Wو WصحیحWنصب Wاز Wتا Wدهید Wتکان Wمختلف

W.شویدWمطمئنWآنWایمن

روی  دکمه  کودک،  صندلی  کردن  باز  برای  ت( 
تا  قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید 
کمربند  شود.  جمع  کامل  طور  به  کمربند 
قابل  بزرگسال  افراد  برای  مجددا  شده،  آزاد 

استفاده است. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

3- نصب صندلی نوجوان )صندلی کمکی(
صندلی نوجوان فقط در جهت رو به جلوی خودرو 

باید نصب شود. 

بنشانید.  نوجوان  صندلی  روی  را  کودک  الف( 
تسمه کمربند سه نقطه ای را از اطراف صندلی 
از  پس  دهید.  عبور  کودک  بدن  عرض  از  و 
بررسی عدم وجود پیچ خوردگی کمربند، زبانه 
کمربند را در داخل قفل کمربند قرار دهید. 

اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند به 
درستی از عرض شانه های کودک رد شده و تسمه 
او  لگن  روی  در  و  قسمت  پایین ترین  در  پایینی 

قرار گرفته باشد. 
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SW!هشدار

W 	Wوسط Wاز Wکمربند Wعبور Wاز Wهمیشه
W.کنیدWحاصلWاطمینانWکودکWشانهWعرض
WبگیردWقرارWکودکWگردنWرویWنبایدWکمربند
WدرW.بایستدWشلWوWافتادهWحالتWبهWنبایدWو
WمصدومیتWیا WمرگWخطرWصورتWاین Wغیر
Wوجود Wناگهانی Wترمز Wو Wتصادف Wزمان Wدر

W.داشتWخواهد
W 	Wدر Wکمربند Wتسمه Wکه Wصورتی Wدر

WسفتWخوبWیاWوWشودWتنظیمWباالترWارتفاع
Wخوردن Wسر Wو Wلغزیدن Wاحتمال W،نشود
Wو Wتصادف Wزمان Wدر Wآن Wزیر Wاز Wکودک
Wو Wمرگ Wخطر Wنتیجه Wدر Wو Wناگهانی Wترمز

W.داشتWخواهدWوجودWمصدومیت

W 	Wباالیی Wتسمه W،کودک Wامنیت Wبرای
Wعبور Wاو Wبازوهای Wزیر Wاز Wرا Wکمربند

W.ندهید
W 	Wاطمینان W،کمربند Wکردن Wقفل Wاز Wپس

WشدهWچفتWخوبیWبه Wکه Wکنید Wحاصل
W،کمربند Wباالیی Wتسمه Wنیز Wو Wباشد

W.باشدWنداشتهWخوردگیWپیچ
W 	WداخلWبهW...WوWکلیپسW،سکهWافتادنWاز

Wورود W.کنید Wجلوگیری Wکمربند Wقفل
Wشدن Wقفل Wمانع Wآن Wداخل Wبه Wاشیا

W.شدWخواهدWکمربندWمناسب
W 	W،نکندWکارWدرستیWبهWایمنیWکمربندWاگر

WخطرWمقابلWدرWشماWکودکWازWتواندWنمی
Wبا W.کند Wمحافظت Wمصدومیت Wیا Wمرگ
WخودروWمدیرانWشرکتWهایWنمایندگی
WکمربندهاWکهWزمانیWتا W.بگیریدWتماس
Wرا Wکودک Wمحافظ W،اندWنشده Wتعمیر

W.نکنیدWنصب

روی  دکمه  کودک،  محافظ  برداشتن  برای  ب( 
قفل کمربند را فشار دهید و اجازه دهید تا تسمه 

کمربند جمع شود. 
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

WISOFIXWاستانداردWدارایWکودکWمحافظWنصب
W)مجزاWهایWدارندهWنگهWوWریلWدارای(

پشتی صندلی جلو نباید خم شده باشد.   -1

2- شکاف بین نشمین و پشتی صندلی عقب را 
میله  برای  تا  کنید  گشادتر  کمی  آرامی  به 

نگه دارنده صندلی کودک جا باز شود. 

جلوتر  کمی  را  جلو  صندلی  نیاز،  صورت  در   -3
ببرید. 

4- اگر محافظ کودک دارای نوار باالیی است، آن 
گیر  عقب  پشت صندلی  در  واقع  زبانه  به  را 

دهید. 
راهنمای  دفترچه  به  بیش تر  جزییات  برای 

محافظ کودک مراجعه کنید. 

SW!هشدار

W 	WمحافظWدارندهWنگه Wمیله WنصبWهنگامW
Wکه Wکنید Wحاصل Wاطمینان W،کودک
WوجودWآنWنصبWمحلWدرWدیگریWاشیا
WگیرWآنWبهWنیزWکمربندWوWباشدWنداشته

W.باشدWنکرده
W 	Wجهات Wدر Wرا Wکودک Wمحافظ Wسیستم

WصحیحWنصبWازWتاWدهیدWتکانWمختلف
WهایWدستورالعمل W.شوید Wمطمئن Wآن
Wمطالعه Wرا Wکودک Wمحافظ Wتولیدکننده

W.کنید
W 	WدارندهWنگه WهایWمیله Wنصب Wهنگام

Wکه Wیابید Wاطمینان W،کودک Wمحافظ
Wموقعیت WترینWعقب Wدر Wعقب Wصندلی
Wعقب Wصندلی Wپشتی Wو Wباشد Wممکن
W.گیردWقرارWکودکWمحافظWبهWچسبیده
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W 	W،کودک Wمحافظ WسیستمWنصب Wاز Wپس
Wپشتی Wیا Wندهید Wتکان Wرا Wصندلی

W.نکنیدWتاWراWصندلی
W 	Wمحافظ Wسیستم Wبرخورد Wصورت Wدر

W،جلو Wصندلی Wقفل Wمکانیزم Wبا Wکودک
W.نکنیدWنصبWعقبWصندلیWرویWراWآن
Wکودک Wبرای Wهم Wصورت Wاین Wغیر Wدر
WخطرWایجاد WجلوWسرنشینWبرای WهمWو

W.کندWمی

Wنوار Wبه Wمجهز Wکودک Wمحافظ Wسیستم
نگهWدارندهWباالیی

گیر  جهت  زبانه هایی  عقب،  صندلی های  برای 
در  عقب  صندلی های  پشت  در  باالیی  نوار  دادن 

نظر گرفته شده است. 

که  کودکی  محافظ  نصب  جهت  را  زیر  مراحل 
دارای نوار باالیی می باشد، دنبال کنید:
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

2- صندلی محافظ کودک را توسط کمربند ثابت 1-  پشت سری صندلی را بردارید. 
کنید. 

تثبیت  را  باالیی  نوار  اتصال  زبانه  موقعیت 
کرده و زبانه نوار را به قالب گیر دهید. سپس 

نوار باالیی را در جای خود نصب کنید. 

SW!هشدار

Wمطمئن Wباالیی Wنوار Wصحیح Wشدن Wقفل Wاز
Wدر Wکودک Wمحافظ Wدادن Wتکان Wبا Wو Wشوید
Wبررسی Wرا Wآن Wبودن Wثابت W،مختلفWجهات
Wدستورالعمل Wطبق Wرا Wمراحل Wهمه W.کنید

سازندهWمحافظWکودکWاجراWکنید.
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3- پشت سری صندلی را در جای خود قرار داده 
و به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود. 

SW!هشدار

Wطبق W،کودک Wمحافظ Wنصب Wزمان Wدر
Wآن Wنصب WجهتWبه W،آن Wراهنمای Wدفترچه
Wثابت Wخود Wجای Wدر Wرا Wآن Wو Wکنید Wدقت
Wکودک Wمحافظ Wکه WصورتیWدر W.دارید Wنگه
W،نشود Wثابت Wدرستی Wبه Wخود Wجای Wدر
Wهنگام Wبه Wسرنشینان Wسایر Wیا Wو Wکودک
WدرWناگهانیWترمزWیاWانحرافW،تصادفWوقوع
WقرارWجدیWمصدومیتWوWمرگWخطرWمعرض

W.گرفتWخواهند 	با محافظ کودک برخورد  اگر صندلی راننده 
می زند،  هم  بر  را  آن  ماندن  ثابت  و  دارد 
راست  عقب  صندلی  روی  را  کودک  محافظ 

نصب کنید. 
تنظیم 	  گونه ای  به  را  جلو  سرنشین  صندلی 

کنید که با محافظ کودک برخوردی نداشته 
باشد. 
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W 	Wکمربند Wکه Wکنید Wحاصل Wاطمینان
Wدارای Wو Wباشد Wشده Wقفل Wدرستی Wبه

W.نباشدWتابیدگیWوWخوردگیWپیچ
W 	WچپWوWعقبWوWجلوWبهWراWکودکWمحافظ

WماندنWثابتWازWتاWدهیدWتکانWراستWو
W.شویدWمطمئنWآن

W 	Wهیچ Wبه W،کودک Wمحافظ Wنصب Wاز Wپس
W.نکنیدWمجددWتنظیمWراWصندلیWعنوان

W 	Wکودک Wمحافظ Wسازنده WهایWراهنمایی
W.کنیدWدنبالWرا

WزبانهWبهWکودکWمحافظWصحیحWنصبWجهت
پشتWصندلی:

W 	WپشتWدرWواقعWقالبWازWکهWصورتیWدر
Wکمربند Wدادن Wگیر Wبرای Wصندلی
Wکه Wشوید Wمطمئن W،کنیدWمی Wاستفاده
Wنداشته Wوجود Wقالب Wاطراف Wدر Wمانعی
Wنکرده Wگیر Wچیزی Wبه Wکمربند Wو Wباشد
Wکودک Wمحافظ Wماندن Wثابت Wاز W.باشد
Wاحتمال Wاز Wتا Wکنید Wحاصل Wاطمینان
Wزمان Wدر Wمصدومیت Wو Wمرگ Wوقوع
Wناگهانی Wترمز Wو Wانحراف W،تصادف

W.شودWجلوگیری



روشنکردنوراهاندازی

صفحهفهرست
WW86سویچ
WWاستارتWازWقبلW88آمادگی
Y 88مراحل استارت زدن
Y 89اقدامات پس از استارت ناموفق
Y 89پس از استارت
WW90گیربکس
Y 90گیربکس دستی
Y 92گیربکس اتوماتیک
Y 105کروز کنترل
WW105ترمز
Y 105ترمز دستی
Y 106سیستم ترمز
Y 106بوستر ترمز
Y 107مایع ترمز
Y 108از کار افتادن ترمز

صفحه
WWWقفل Wضد Wترمز Wسیستم

)ABS(109

Y ABS 111ترمز
Y ABS 112خودارزیابی
WWهیدرولیکWفرمانW113سیستم
WWپارکWکمکیW115سیستم
WWاحتیاطیW121اقدامات
Y 121بازدید قبل از سفر
Y 123نشستن سرنشین
Y 123قفل کردن خودرو
Y 123دود اگزوز

صفحه
WWناهموارWهایWجادهWدرW125رانندگی
WWآبWمیانWدرW126رانندگی
WWلغزندهWهایWجادهWدرW128رانندگی
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راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTسویچ

مغزی سویچ دارای چند موقعیت و حالت به شرح 
زیر می باشد:

فرمان  غربیلک  و  است  موتور خاموش   :LOCK
نیز قفل می باشد. 

زمانی که سویچ در حالت ACC قرار دارد، باید 
حالت  به  بتوانید  تا  داده  فشار  داخل  به  را  آن 
حالت  در  فقط  را  سویچ  بچرخانید.   LOCK
بکشید. پس  بیرون  مغزی  از  LOCK می توانید 
از خاموش کردن موتور، اگر درب راننده باز شود، 
شما  به  را  سویچ  کردن  خارج  اخطار،  بوق  یک 

یادآوری خواهد کرد. 

برای اطمینان یافتن از قفل شدن فرمان، پس از 
و  به چپ  را  فرمان  غربیلک  خارج کردن سویچ، 

راست بچرخانید تا صدای قفل شدن را بشنوید. 

احتیاط!

WسویچWخودروWحرکتWوWرانندگیWزمانWدر
راWبهWموقعیتWLockWنبرید.
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سویچ

ACC: موتور خاموش است، فرمان از حالت قفل 
خارج شده است و برخی تجهیزات برقی از قبیل 
رادیو ضبط، فندک و برف پاک کن می توانند کار 

کنند. 

در صورتی که سویچ نتواند از حالت LOCK به 
حالت ACC بچرخد، غربیلک فرمان را به آرامی 
به چپ یا راست بچرخانید تا از حالت قفل خارج 

شود، پس از آن سویچ را می توانید بچرخانید. 

احتیاط!

W،باتریWشدنWخالیWازWجلوگیریWمنظورWبه
Wوضعیت Wدر Wطوالنی Wمدت Wبه Wرا Wسویچ

W.ندهیدWقرارWACC

ON: کلیه تجهیزات برقی قابل استفاده هستند و 
چراغ های هشدار و نشان گر به طور موقت روشن 

می شوند. 

احتیاط!
Wاست Wخاموش Wموتور Wکه Wزمانی Wرا Wسویچ
Wقرار WON Wوضعیت Wدر Wطوالنی Wمدت Wبه
Wو Wباتری Wشدن Wخالی Wباعث Wزیرا W،ندهید
Wاندک Wحرکت W.شودWمی Wآن Wدیدن Wآسیب
WکیلومترشمارWصفحهWهایWدرجهWوWهاWعقربه
W.استWطبیعیWSTARTWیاWONWوضعیتWدر

موتور،  آوردن  در  حرکت  به  برای   :START

می باشد.  خودرو  موتور  کردن  روشن  و  استارت 
زمانی که سویچ در این وضعیت قرار گیرد، کلیه 
لوازم برقی پرمصرف از قبیل برف پاک کن، رادیو 
روشن  بتواند  موتور  تا  می شوند  قطع   ... و  ضبط 
رها  را  سویچ  موتور،  شدن  روشن  از  پس  شود. 
کنید تا به طور خودکار به وضعیت ON برگردد. 
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روشنکردنموتور
آمادگیWقبلWازWاستارت

بررسی  را  اطراف خودرو  از سوار شدن،  قبل   -1
کنید. 

2- موقعیت صندلی، زاویه پشتی صندلی، ارتفاع 
پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم 

کنید. 
3- آینه های داخلی و جانبی را تنظیم کنید.

را خاموش  برقی غیرضروری  لوازم  و  4- چراغ ها 
کنید. 

5- کمربند ایمنی را ببندید. 
6- مطمئن شوید اهرم ترمز دستی به طور کامل 

باال کشیده است. 
7- در خودروهای مجهز به گیربکس دستی، باید 

دنده در وضعیت خالص باشد. 
در خودروهای مجهز به سیستم AMT باید 
دسته دنده در یکی از وضعیت های N، 1 و یا 
2 باشد. در وضعیت N موتور می تواند بدون 
در  ولی  شود.  روشن  ترمز  پدال  دادن  فشار 

وضعیت دنده 1 و 2 فقط با فشرده شدن پدال 
ترمز، می تواند روشن شود. 

8- ابتدا سویچ را در وضعیت ON قرار دهید ولی 
بالفاصله به حالت START نچرخانید. 

آیا  که  کنید  بررسی   ،ON وضعیت  در   -9
موقت  طور  به  نشان گر  و  هشدار  چراغ های 
با  صورت  این  غیر  در  می شوند؟  روشن 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

مراحلWاستارتWزدن

بدون فشار دادن پدال گاز، سویچ را به موقعیت 
START بچرخانید. پس از روشن شدن موتور، 
سویچ را رها کنید تا به طور خودکار به وضعیت 

ON برگردد. 

احتیاط!

WبالفاصلهWباید W،موتورWشدنWروشنWاز Wپس
WموتورWشدنWگرمWازWتاWکنیدWرهاWراWسویچ
W.شودWجلوگیریWآنWکشیWسیمWوWاستارت

روشن  زدن  استارت  ثانیه   15 از  پس  موتور  اگر 
در  ثانیه   15 تا   10 مدت  به  را  سویچ  نشود، 
باال  مراحل  قرار دهید، سپس   LOCK موقعیت 

را دوباره تکرار کنید. 
قسمت  به  نمی شود،  روشن  هم چنان  موتور  اگر 
»استارت ناموفق« در همین بخش مراجعه کنید. 
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روشن کردن موتور

اقداماتWپسWازWاستارتWناموفق

1- پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید. 
تا  بچرخانید   START موقعیت  به  را  سویچ   -2

شروع به استارت زدن کند. 
3- به محض روشن شدن، پدال گاز را به آرامی 

رها کنید تا موتور شروع به گرم شدن کند. 

احتیاط!

W 	Wدیدن Wآسیب Wاز Wجلوگیری Wجهت
Wرا Wزدن Wاستارت Wبار Wهر W،استارت Wموتور
WموتورWاگرW.ندهیدWطولWثانیهW15WازWترWبیش
WتاW10W،مجددWاستارتWازWقبلW،نشدWروشن

W.کنیدWصبرWثانیهW15
W 	W.نکنیدWحرکتWسریعW،سردWموتورWبا
W 	WازWپسWیاWشودWنمیWروشنWموتورWاگر

Wاولین Wدر W،شودWمی Wخاموش W،شدنWروشن
WخودروWمدیرانWمجازWنمایندگیWبهWفرصت

W.کنیدWمراجعه

پسWازWاستارت

توسط  آرام  دور  زمان  در  موتور  چرخش  سرعت 
سیستم کنترل الکترونیکی موتور، کنترل می شود. 
پس از روشن شدن موتور، دور آرام باال می تواند به 
افزایش دمای موتور کمک کند. پس از گرم شدن 
خواهد  پایین  خودکار  طور  به  موتور  دور  موتور، 
آمد. در غیر این صورت باید خودرویتان را برای 
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

ببرید. 

احتیاط!

WاستWخطرناکیWگازهایWحاویWاگزوز Wدود
Wانسان Wسالمتی W،استنشاق Wصورت Wدر Wکه
Wاز Wجلوگیری Wجهت W.اندازدWمی Wخطر Wبه Wرا
WرعایتWراWزیرWمواردW،اگزوزWدودWاستنشاق

کنید:
WگاراژWنظیرWسربستهWمحیطWدرWراWخودروW-
W.نداریدWنگهWروشنWطوالنیWمدتWبهW...Wو

Wخودروی Wدر Wنشستن Wبه Wمجبور Wاگر W-
Wباز WمحیطWیکWدرWروشنWموتورWبا Wمتوقف
WمطبوعWتهویهWسیستمWبایستWمیW،هستید
Wسرعت Wو Wتازه Wهوای Wچرخش Wحالت Wروی

W.شودWتنظیمWفنWباالی
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گیربکس
گیربکسWدستی

گیربکس دستی این خودرو دارای 5 دنده جلو و 
یک دنده عقب می باشد. 

ترتیب و موقعیت دنده ها در شکل باال نشان داده 
شده است. 

تعویضWدنده
روش ها و احتیاط های تعویض دنده:

برای شروع حرکت همیشه از دنده 1   	 
استفاده کنید. 

ابتدا پدال کالچ را تا انتها فشار داده و سپس 	 
دسته دنده را در موقعیت دلخواه بگذارید. 

جهت جلوگیری از تولید صدا هنگام انتخاب 	 
بوده و پدال  باید متوقف  دنده عقب، خودرو 

کالچ نیز تا انتها فشار داده شود. 
از 	  همیشه  پیچ ها  سر  و  سرباال  جاده های  در 

دنده سنگین استفاده کنید. هرگز در جاده ها 
با حالت خالص حرکت نکنید. 

به 	  به سبک،  از سنگین  دنده  افزایش  هنگام 
از  را  دنده ای  و  افزایش دهید  ترتیب درست 
قلم نیاندازید. در غیر این صورت، از عمر دنده 

برنجی ها کاسته خواهد شد. 

با 	  هم زمان  است،  خاموش  خودرو  که  زمانی 
با  نکنید.  را روشن  موتور  دنده،  بودن  درگیر 
از  زیرا  نکنید.  را روشن  موتور  نیز  دادن  هل 
کارآیی و عمر مفید گیربکس کاسته می شود. 

همیشه دسته دنده را با درستی جابه جا کرده  	 
و در موقعیت دنده مورد نظر قرار دهید تا از 
سایش و فرسودگی دنده برنجی ها کاسته شود. 

روی 	  از  را  دنده، دست خود  تعویض  از  پس 
دسته دنده بردارید. 

صدای 	  تولید  گیربکس  که  صورتی  در 
غیرعادی کرد و یا تعویض دنده ها به سختی 
متوقف  را  خودرو  بالفاصله  پذیرفت،  صورت 
کنید. پس از رفع عیب می توانید به رانندگی 

خود ادامه دهید. 
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گیربکس

در طول رانندگی پای خود را به طور مداوم 	 
فرسودگی  از  تا  نگذارید  کالچ  پدال  روی 

ناخواسته کالچ جلوگیری شود. 
دنده 	  روی  می تواند  زمانی  فقط  دنده  دسته 

از  قبل  باشد.  متوقف  خودرو  که  برود  عقب 
مدت  به  را  کالچ  پدال  عقب،  دنده  انتخاب 
تولید صدا  تا  دهید  فشار  انتها  تا  ثانیه  چند 

نکند. 
دنده 	  انتخاب  با  است،  باز  سویچ  که  وقتی 

عقب، چراغ دنده عقب نیز باید روشن شود. 

احتیاط!

Wجلو Wبه Wرو Wرانندگی Wحال Wدر Wکه Wهنگامی
Wانتخاب Wرا Wعقب Wدنده Wهرگز W،هستید
Wخواهد Wآسیب Wگیربکس Wبه Wوگرنه W،نکنید

W.رسید

کاهشWدنده
در جاده های سرازیر، جهت کمک به ترمزها، 	 

دنده را کاهش دهید. 
برای افزایش سرعت از کم به زیاد، ابتدا دنده 	 

را کاهش دهید، سپس شتاب گیری نمایید. 
برای حفظ تناسب دور موتور و کالچ در زمان 	 

کاهش دنده، دنده ها را به ترتیب کم کنید و 
هیچ دنده ای را از قلم نیاندازید. 

SW!هشدار

Wنیروی Wافزایش Wبرای Wلغزنده WهایWجاده Wدر
WزیراW.نکشیدWمعکوسWدندهW،موتورWترمزی
WچسبندگیWوWاصطکاکW،محرکWهایWچرخ
Wلغزش Wباعث Wو Wداده Wدست Wاز Wرا Wخود
Wخودرو Wکنترل Wرفتن Wدست Wاز Wو WهاWچرخ

خواهدWشد.
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گیربکساتوماتیک
اتوماتیک خودروی شما، یک گیربکس  گیربکس 
به  هم  که  است  الکترونیکی  کنترل  با  سرعته   4
قابل  دستی  صورت  به  هم  و  اتوماتیک  صورت 

استفاده است و در دو مدل عرضه شده است. 
F4A4 1- گیربکس اتوماتیک مدل

QR425AHA 2- گیربکس اتوماتیک مدل

وضعیتWهایWدستهWدنده
P = پارک

R = دنده عقب
N = حالت خالص

D = حرکت و رانندگی

حالتWدستی
+ = افزایش دنده
- = کاهش دنده

W=WPپارک
 ،)”P“( حالت  این  در   ،F4A4 مدل  گیربکس  در 
شفت خروجی گیربکس قفل می شود و چرخ محرک 
در  دنده  دسته  اگر  کند.  حرکت  نمی تواند  خودرو 

باز کردن  از  باشد، پس  نداشته  قرار   ”P“ موقعیت
درب خودرو و قبل از پیاده شدن شما، یک آالرم 
مدل  گیربکس  در  رسید.  خواهد  گوش  به  اخطار 
خروجی  شفت   ،”P“ حالت  در   QR425AHA
گیربکس قفل شده و چرخ محرک نمی تواند حرکت 
کند. اگر در زمان توقف خودرو حالت “P” انتخاب 
نشده باشد، سویچ از جای خود بیرون نخواهد آمد. 

SW!هشدار

WشودWانتخابWتواندWمیWزمانیWفقطW”P“Wحالت
W.باشدWشدهWمتوقفWکاملWطورWبهWخودروWکه

.”P“WیاWپارکWحالتWازWدندهWکردنWخارج
شده  باز  سویچ  که  می پذیرد  صورت  زمانی  فقط 
و پدال ترمز فشار داده شده باشد. در صورتی که 
پدال  دادن  فشار  بدون  را  دنده  دسته  بخواهید 
ترمز حرکت دهید )به شرطی که سویچ باز باشد(، 

دکمه SHIFT LOCK را فشار دهید. 
در گیربکس مدل QR425AHA برای حرکت دادن 
دسته دنده بدون فشار دادن پدال ترمز، سویچ را ببندید
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و درپوش روی دکمه قفل دسته دنده را برداشته 
و دکمه مذکور را با وسیله ای مثل پیچ گوشتی به 

سمت پایین فشار دهید. 
W=WRدندهWعقب

را  عقب  سمت  به  حرکت  قصد  که  صورتی  در 
دارید، این حالت را انتخاب کنید. 

SW!هشدار
WانتخابWتواندWمیWزمانیWتنهاW)R(WحالتWاین
WشدهWمتوقفWکاملWطورWبهWخودروWکهWشود

W.باشدWخودWآرامWدورWدرWموتورWو

W=WNحالتWخالص
)استارت(  روشن شدن  زمان  در  فقط  این حالت 
انتخاب  باید  موتور  آرام  دور  زمان  در  یا  و  موتور 
شود. در این حالت هیچ گونه قدرت و حرکتی به 

چرخ محرک منتقل نخواهد شد. 
W=WDحرکتWوWرانندگی

باید  جلو  به  رو  حرکت  و  رانندگی  شروع  برای 
دسته دنده در این وضعیت قرار داده شود. 

تعویضWدندهWبهWصورتWدستی
تنها زمانی که دسته دنده در وضعیت “D” باشد، 

به صورت دستی  دنده  تعویض  از حالت  می توان 
استفاده نمود. 

به  این کار کافی است دسته دنده را کمی  برای 
تعویض  موقعیت  در  تا  دهید  فشار  راست  سمت 

دنده دستی قرار گیرد. 
پس از انتخاب این حالت، اگر دسته دنده را به سمت 
عالمت “+” فشار دهید، گیربکس دنده ها را افزایش 
خواهد داد و اگر دسته دنده را به سمت عالمت “-“ 

فشار دهید، گیربکس دنده ها را کاهش خواهد داد.
سرعتی  هر  در  دنده ها  افزودن  دستی،  حالت  در 
زمانی  تنها  دنده  کاهش  ولی  است  امکان پذیر 
می تواند صورت پذیرد که سرعت به حد مجاز و 

الزم خود رسیده باشد. 
نشانگرWوضعیتWدندهWها

در  دنده  موقعیت دسته  باز شدن سویچ،  از  پس 
کیلومترشمار،  صفحه  وسط  در  واقع  نمایش گر 

نمایش داده خواهد شد. 
وضعیت های دنده

PWحالت

RWحالت

NWحالت

DWحالت

حالتWدستی
در حالت دستی، شماره دنده انتخاب شده توسط 
راننده در صفحه نشان گر، نمایش داده خواهد شد. 
به طور مثال دنده 2 در شکل زیر نشان داده شده 

است.
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هشدار!SWقفلWدستهWدنده
WهلWباW،اتوماتیکWگیربکسWبهWمجهزWخودروی
دادنWوWبکسلWشدن،WنمیWتواندWروشنWشود.

در شرایط خاص و جاده برفی، خودرو در حالت 
دستی و دنده 2 می تواند روشن شود. 

Wو WشنW،الیWو Wگل Wاز Wخودرو Wکشیدن Wبیرون
ماسهWوWبرف

اگر چرخ های محرک خودرو در گل و الی، شن و 
ماسه و یا برف گیر کرده باشند، می توانید با حرکت 
مکرر رو به جلو و عقب از این وضعیت خارج شوید. 
دسته دنده را به دفعات از “D” به “R” و برعکس 
فشار  کمی  را  گاز  پدال  آرامی  به  و  دهید  حرکت 
دهید. در این گونه شرایط از قرار دادن طوالنی مدت 
گیربکس در یک وضعیت خودداری کنید، چرا که 
باعث استهالک بیش از حد آن خواهد شد. مدت زمان 
استفاده از دنده جلو یا عقب در این گونه شرایط باید 

کم تر از یک دقیقه باشد.
دور موتور نیز قبل از اقدام به خارج کردن خودرو 

از این گونه مناطق باید پایین باشد. 

تعویضWدندهWاجباری
زمانی که در سرباالیی تند حرکت می کنید و یا در 
اتوماتیک،  گیربکس  هستید،  سبقت گیری  حالت 
تامین خواهد کرد.  برای شما  را  مناسب  گشتاور 
اجباری،  دنده  تعویض  بودن  موثر  و  مفید  برای 
می توانید پدال گاز را تا انتها فشار دهید و دسته 
دنده را در حالت “D” نگه دارید. پس از رسیدن 
دور موتور به حداکثر میزان مورد نیاز، گیربکس 

به دنده بعدی خواهد رفت. 

متوقفWکردنWخودروWدرWترافیک
پدال گاز را رها کرده و پدال ترمز را فشار دهید 
نگه  خود  موجود  وضعیت  در  را  دنده  دسته  و 
دارید. پدال ترمز را آزاد کرده و مجددا به حرکت 

خود ادامه دهید. 

WشــرایطWدرWرانندگیWبرایWالزمWهایWتوصیه
مختلفWجادهWای

در جاده های با شیب کم و یا صاف، برای شتاب گیری 
 ”D“ بهتر پیشنهاد می شود دسته دنده را در وضعیت
قرار داده و به طور سریع پدال گاز را فشار دهید. 

 ”R“ به ”P“ برای حرکت دادن دسته دنده از حالت
یا از “N” به “R” و یا از “R” به “P” باید دکمه 
ضامن بر روی دسته دنده فشار داده شود. در سایر 

حالت ها نیازی به فشار دادن این دکمه نیست.

شروعWرانندگی
موتور را در وضعیت دور آرام قرار دهید و پدال ترمز 
را فشار دهید. دسته دنده را در یکی از حالت های 
حرکت )D یا R( قرار داده و پدال ترمز را آزاد کنید 

تا خودرو به آرامی شروع به حرکت کند. 
با فشار دادن پدال گاز، سرعت خودرو را می توانید 

افزایش دهید. 
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یعنی راننده باید پدال گاز را به طور سریع تا انتها 
فشار دهد. این کار باعث می شود تا گیربکس فورا به 
دنده پایین تر رفته و گشتاور را افزایش دهد. سپس 
انتخاب  باالتر  یافته و دنده های  افزایش  دور موتور 

شده و قابلیت شتاب گیری بهتر خواهد شد. 

توجه:
زمانی که گیربکس محبور به کاهش دنده می شود، 
احساس  را  ضربه ای  یا  شوک  یک  است  ممکن 
تکان  و  لرزش  از  ناشی  و  بوده  طبیعی  که  کنید 

خوردن موتور نمی باشد. 
در صورتی که پدال گاز به آرامی فشار داده شود، 
کاهش دنده و افزایش دور به آسانی صورت نخواهد 
پذریرفت. اگر پدال گاز تا نصف و یا 2/3 کورس 
خود فشرده شود، قدرت خروجی یا گشتاور بهبود 
خواهد یافت ولی برای کسب حداکثر قدرت کافی 

نخواهد بود. 
اگر پــدال گاز را به طور آهســته فشــار دهید، 
احساس خواهید کرد قدرت خودرو پایین است و 
لرزش ها و تکان های بزرگ تری را در خودرو حس 

خواهیــد کرد. بنابراین پــدال گاز را به طور کامل 
فشار دهید. 

پیشنهاد می شود  متوسط،  با شیب  در جاده های 
گیربکس را در حالت دستی و در دنده 2 یا 3 قرار 
دهید. با فشار دادن سریع پدال گاز، فورا به شتاب 

مورد نظر خواهید رسید.
در جاده های با شیب تند، حالت دستی و دنده 1 
از حالت “D” استفاده نکنید.  انتخاب کنید و  را 
پدال گاز را به طور سریع فشار دهید تا به شتاب 
 1 دنده  با  را  مسیر  کل  نباید  برسید.  نظر  مورد 
حرکت کنید، راننده باید به تغییرات شیب جاده 
یا حالت  و  دنده 2  آن  با  متناسب  و  توجه کرده 
که  باشید  داشته  توجه  کند.  انتخاب  را   ”D“
با دنده 1، ممکن است به  رانندگی طوالنی مدت 

گیربکس آسیب وارد نماید. 
زمان  و  می کنید  حرکت  سراشیبی  در  اگر 
به  ترمز  سیستم  کارآیی  است،  زیاد  ترمزگیری 
این  در  یافت.  خواهد  تنزل  آن،  شدن  گرم  علت 
نیروی  از  و  بکاهید  خود  سرعت  از  شرایط  گونه 

ترمزی موتور استفاده کنید. 

نیروی ترمزی موتور، نوعی ترمزگیری است که از 
کاهش دنده )کاسته شدن نسبت دنده گیربکس( 

و کاهش سرعت حاصل می شود. 
ارایه  بهتری  موتور  ترمزی  نیروی  پایین تر،  دنده 

خواهد داد. 

SW!هشدار
Wباعث W،زیاد WهایWسرعت Wدر Wدنده Wکاهش
Wگیربکس Wو Wموتور Wبه Wضربه Wآمدن Wوارد
Wآسیب WهاWآن Wبه Wاست Wممکن Wکه WشودWمی
WکاهشWباWهمراهWبایدWدندهWکاهشW.برساند

W.پذیردWصورتWسرعت

ترمز  بهتر  اثربخشی  برای  تند،  سرازیری های  در 
از حالت دستی و پایین ترین دنده استفاده کنید. 
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CVTWدندهگیربکسWهایWوضعیتWمعرفی

WP= پارک
این  از  خودرو  کردن  روشن  یا  و  توقف  زمان  در 

حالت استفاده کنید. 
در این حالت، شفت خروجی گیربکس قفل بوده و 

چرخ های محرک نمی توانند حرکت کنند. 

SW!هشدار
WکاملWتوقفWزمــانWدرWفقطWحالــتWاین

W.استWانتخابWقابلWخودرو

قبل از انتخاب حالت پارک، از توقف کامل خودرو 
را  دستی  ترمز  سپس  نموده،  حاصل  اطمینان 
بکشید. اگر خودرو در سطح شیب دار پارک شده 
باشد، ابتدا ترمز دستی را بکشید و سپس دسته 

دنده را در حالت “P” قرار دهید. 

R = دنده عقب
عقب  سمت  به  حرکت  زمان  در  حالت  این  از 
توقف  در صورت  فقط  دنده عقب  کنید.  استفاده 
کامل خودرو و دور آرام موتور قابل انتخاب است. 

N = حالت خالص
به چرخ ها  موتور  از  قدرت  انتقال  حالت،  این  در 
متوقف می شود. انتخاب حالت خالص )“N”( در 
باال ممنوع است. در غیر  با سرعت  زمان حرکت 
این صورت گیربکس آسیب خواهد دید. هم چنین 
از این حالت در زمان بکسل کردن و حمل خودرو 

استفاده می شود. 

D = حرکت و رانندگی
در شرایط نرمال، از این حالت برای شروع رانندگی 
وضعیت  این  در  می شود.  استفاده  حرکت  و 
درخواست  با  مطابق  را  گیربکس، سرعت خودرو 

راننده تغییر خواهد داد. 

M = تعویض دنده دستی
طور  به  را  دنده ها  می تواند  راننده  حالت  این  در 
دارای  گیربکس  دهد.  کاهش  یا  افزایش  دستی 
خودرو  این که  از  است. صرف نظر  دستی  دنده   7
 ”D“ به ”M“ متوقف است یا خیر، تغییر حالت از
و برعکس و تغییر دادن دنده در زمان شتاب گیری، 
دنده  دادن دسته  فشار  بار  است. یک  امکان پذیر 

QR019CHB دسته دنده گیربکس
وضعیت های دسته دنده

P = پارک
R = دنده عقب

N = خالص
D = حرکت و رانندگی

M = تعویض دنده دستی
W+M= افزایش دنده
W-M= کاهش دنده

WL= دنده سرعت پایین
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انتخاب یک دنده باالتر و  به سمت “M+” باعث 
 “-M“ به سمت  دنده  دادن دسته  فشار  بار  یک 
شد.  خواهد  پایین تر  دنده  یک  انتخاب  باعث 
راننده می تواند با انتخاب دستی دنده های باالتر یا 
پایین تر، لذت رانندگی با گیربکس دستی را برای 

خود تدارک ببیند. 

L = دنده سرعت پایین
در این حالت گیربکس، روی دنده سرعت پایین 
سرازیری  در  رانندگی  هنگام  می شود.  داده  قرار 
این حالت  انتخاب  با  یا سرباالیی های طوالنی،  و 
موتور  ترمزی  نیروی  مزیت های  از  می توانید 

بهره مند شوید. 

SW!هشدار
تعویض  وضعیت  در  گیربکس  که  صورتی  در 
دنده دستی قرار داشته باشد، جهت جلوگیری 
از وارد آمدن آسیب به موتور و گیربکس، ناشی 
از استفاده نادرست از حالت دستی، زمانی که 
دور موتور خیلی پایین باشد، گیربکس به طور

خودکار به دنده پایین تر و زمانی که دور موتور 
خیلی باال باشد و آمپر دور موتور نزدیک ناحیه 
خودکار  طور  به  گیربکس  باشد،  رنگ  قرمز 
در  دنده  تعویض  رفت.  خواهد  باالتر  دنده  به 
از پدال  باید در شرایطی خاص  حالت دستی، 
گاز و سرعت خودرو صورت پذیرد، در غیر این 
صورت گیربکس به طور خودکار دنده صحیح 
اگر دسته دنده  نمود، حتی  انتخاب خواهد  را 

نیز حرکت داده شود.
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قبلWازWروشنWکردنWموتورنشانWگرWوضعیتWدندهWها
 )”P“( پارک  حالت  قفل  دکمه  به  گیربکس  این 
دسته  دارید  نیاز  که  صورتی  در  است.  مجهز 
را  ابتدا سویچ  این حالت خارج کنید،  از  را  دنده 
و  قرار دهید   ”START“ یا   ”ON“ در موقعیت 

سپس پدال ترمز را فشار دهید. 

روشنWکردنWموتور
از روشن کردن و استارت موتور، دسته دنده  قبل 
را در حالت “P” و یا “N” قرار دهید، زیرا استارتر 
خودرو فقط در این دو حالت می تواند به کار بیفتد. 

شروعWرانندگی
1- پس از روشن شدن موتور و قبل از حرکت دادن 
دسته دنده، پدال ترمز را تا انتها فشار دهید. در غیر این 
صورت دسته دنده از موقعیت “P” خارج نخواهد شد. 
در  را  دنده  دسته  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال   -2

حالت رانندگی قرار دهید. 
3- ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد کنید تا خودرو 
شروع به حرکت آهسته نماید. حال می توانید توسط 
پدال گاز سرعت خودرو را به دلخواه کنترل نمایید. 

SW!هشدار
WرانندگیWباWزمانWهمWگیربکسWکردنWخالص

W.استWممنوع

SW!هشدار
Wاتوماتیک Wگیربکس Wبه Wمجهز Wخودروهای
WکردنWبکسلWیاWوWدادنWهلWباWتوانWنمیWرا

W.نمودWروشن

SW!هشدار
Wبودن Wپارک Wیا Wو Wسرد Wاستارت Wصورت Wدر
W،رانندگیWشروعWازWقبلW،خودروWمدتWطوالنی
W)دقیقهWدرWدورW800(WآرامWدورWدرWرا Wموتور

W.کنیدWگرم

پس از باز شدن سویچ، موقعیت حاضر دسته دنده 
نمایش  کیلومترشمار،  LCD صفحه  نشان گر  در 

داده خواهد شد. 

”P“WحالتWقفلWدکمهWدرپوش
از  نتواند  دنده  دسته  خودرو،  ایراد  علت  به  اگر 
حالت “P” خارج شود، درپوش دکمه قفل حالت 
پارک واقع در سمت چپ و باالی دسته دنده را باز 
کرده و دکمه قفل حالت پارک را با ابزاری مانند 
پیچ گوشتی فشار دهید تا بتوانید دسته دنده را از 

حالت “P” خارج کنید.
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حملWباWیدکWکش
از روش های صحیح برای حمل خودرو با یدک کش 
استفاده نمایید تا از وارد آمدن آسیب های ناخواسته 

به گیربکس جلوگیری شود. 

هشدار!SWدکمهWحالتWرانندگیWدرWبرفW)حالتWزمستان(
WجهتWصرفاW،بــرفWدرWرانندگیWحالــت
Wطراحی Wلغزنده WهــایWجاده Wدر Wرانندگی
WحالتWاینWکهWصورتیWدرW.اســتWشــده
Wمعمولی WهایWجاده Wدر Wرانندگــی Wهنگام
WوWموتورWقــدرتW،شــودWانتخابWنرمالWو
WتاثیرWتحتWجدیWطورWبهWســوختWمصرف
WفعالWعدمWازWبنابراینW.گرفتWخواهندWقرار
WدرWرانندگیWهنــگامWبه WحالتWاین Wبودن
W.کنیدWحاصلWاطمینانWمعمولیWهایWجاده

Wو WشنW،الیWو Wگل Wاز Wخودرو Wکشیدن Wبیرون
ماسهWوWبرف

اگر چرخ های محرک خودرو در گل و الی، شن 
با  می توانید  باشند،  کرده  گیر  برف  یا  و  ماسه  و 
وضعیت  این  از  عقب  و  جلو  به  رو  مکرر  حرکت 
خارج شوید. دسته دنده را به دفعات از “D” به 
“R” و برعکس جابه جا کنید و پدال گاز را کمی 
فشار دهید. برای باال بردن کارایی این روش قبل 
را  دنده  دسته  جلو،  سمت  به  خودرو  حرکت  از 

در  رانندگی  زمان  در  برف،  در  رانندگی  حالت 
این  است.  استفاده  قابل  لغزنده  و  برفی  جاده های 
حالت می تواند لغزش خودرو در ابتدای حرکت در 
جاده های برفی و لغزنده را کاهش دهد تا قابلیت 
را  جاده ها  گونه  این  در  خودرو  رانندگی  کنترل 
دکمه  حالت،  این  انتخاب  برای  بخشد.  بهبود 
 ”D“ حالت  در  دنده  دسته  که  زمانی  را  مربوطه 
می باشد، فشار دهید. با انتخاب این حالت عالمت 
مربوطه و یا کلمه WIN در نشان گر LCD صفحه 
کیلومترشمار روشن خواهد شد. برای خروج از این 

حالت، دکمه مربوطه را مجددا فشار دهید. 
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در حالت “R” قرار دهید و برعکس. در این گونه 
شرایط از قرار دادن طوالنی مدت گیربکس در یک 
استهالک  باعث  که  چرا  کنید،  خودداری  حالت 

بیش از حد گیربکس خواهد شد. 
مدت زمان استفاده از دنده عقب یا جلو باید کمتر 

از یک دقیقه باشد. 
قبل از شروع این عملیات دور موتور را کم کنید. 

راهنمایWاستفاده
نیاز  بیش تری  قدرت  به  رانندگی  اگر در حین   -
تا  دهید  فشار  سریع  طور  به  را  گاز  پدال  باشد، 
دور  و  کند  انتخاب  را  پایین تر  دنده  گیربکس 
و  قدرت  می توانید  اکنون  شود.  زیاد  نیز  موتور 

شتاب گیری مناسب را احساس کنید. 
- از مزایای نیروی ترمزی موتور در سراشیبی ها 
ترمزگیری  از  پس  ببرید.  را  استفاده  حداکثر 
کارآیی  از  و  شده  گرم  ترمزها  ثابت،  و  طوالنی 
می شود  پیشنهاد  لذا  شد.  خواهد  کاسته  آن ها 
از دنده سنگین حالت دستی  یا  و   ”L“ از حالت 
واسطه  به  موتور  دور  تا  کنید  استفاده  گیربکس 

نیروی ترمزی موتور کم شود. 

SW!هشدار
با فشار دادن یک باره پدال گاز در ابتدای شروع 
به حرکت، گیربکس مقداری تاخیر در انتخاب 
دنده باالتر ایجاد خواهد کرد تا دور موتور جهت 
تولید حداکثر قدرت خروجی افزایش یابد. در 
این زمان شــتاب گیری سریع و قوی احساس

خواهد شــد. در صورت فشار دادن سریع پدال 
ترمــز در حیــن رانندگی، گیربکــس به طور 
خودکار به دنــده پایین تر رفتــه و دور موتور 
افزایش خواهد یافت تا هم چنان شــتاب گیری 

سریع و قوی احساس شود. 
یک راننده باید اصول رانندگی ذکر شده را به 

خوبی بلد باشد. 

احتیاطWهایWالزم
به  توجه  بدون  است،  خاموش  موتور  وقتی   -
در  بکشید.  را  دستی  ترمز  دنده،  دسته  موقعیت 
غیر این صورت ممکن است خودرو به طور اتفاقی 
حرکت کرده و منجر به جراحت و خسارت شود. 

را در یکی  استارت زدن، دسته دنده  - در زمان 
از موقعیت های “P” )حالت پارک( یا “N” )حالت 
موتور  موقعیت ها،  سایر  در  دهید.  قرار  خالص( 

استارت نخواهد خورد. 
موتور در حال  زمانی که  به حرکت،  برای شروع 
از موقعیت “P” یا  دور آرام است، دسته دنده را 
“N” به موقعیت رانندگی انتقال دهید، البته جهت 
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جلوگیری از حرکت ناگهانی و اتفاقی خودرو، قبل 
از شروع رانندگی، ترمز دستی را بکشید و پدال 

ترمز را فشار دهید. 
- زمانی که موتور سرد است، دور موتور در حالت 
است،  موتور  بودن  گرم  زمان  از  باالتر  آرام  دور 
 ”D“ بنابراین دقت کنید تا هنگام تعویض دنده به

یا “R” خودرو حرکت نکند. 
انتقال دسته دنده به حالت های “P” و “R” در   -
حین رانندگی ممنوع است. در صورت انجام این کار، 
گیربکس به طور جدی آسیب خواهد دید که شامل 
گارانتی نخواهد بود. حالت های “P” و “R” را فقط 

پس از توقف کامل خودرو می توانید انتخاب کنید. 
- اگر قصد دارید خودرو را به مدت طوالنی پارک 
قرار   ”P“ حالت  در  را  دنده  دسته  حتما  کنید، 

دهید و ترمز دستی را نیز بکشید. 
داشتن  نگه  متوقف  برای  گاز  پدال  از  استفاده   -
خودرو در سرباالیی ها ممنوع است، برای این کار 

از پدال ترمز استفاده کنید. 

سرویسWروغنWگیربکس
1- بازدید سطح روغن

گیج  توسط  گیربکس  روغن  سطح  بازدید  برای 
باشد.  نرمال گرم شده  باید روغن در حد  روغن، 
قبل از بازدید سطح روغن گیربکس، باید خودرو 
به طور مناسب و صحیح پارک شده باشد و شرایط 

زیر نیز برقرار باشند: 
- موتور گرم شده باشد. 

رانندگی  خودرو  با  دقیقه   5 مدت  به  حداقل   -
کنید. 

 80°C 50 و°C دمای روغن گیربکس باید بین -
باشد. 

مراحل بازدید سطح روغن گیربکس:
و  نموده  پارک  را در یک محل صاف  1- خودرو 

اهرم ترمز دستی را باال بکشید. 
2- موتور را روشن کنید. 

3- پدال ترمز را فشار دهید. 
4- دسته دنده را بین تمامی حاالت آن حرکت دهید. 

5- دسته دنده را در موقعیت “P” قرار دهید. 
6- درب موتور را باز کنید. 

7- گیج روغن را بیرون بکشید. 
8- گیج روغن را تمیز کنید. 

9- گیج را در جای خود قرار دهید. 
10- گیج روغن را مجددا بیرون کشیده و سطح 
روغن را بررسی کنید. در صورت کم بودن میزان 
ذکر  در محدوده  آن  دمای  که  به شرطی  روغن، 
شده قرار داشته باشد، با اضافه کردن روغن، سطح 

آن را به مقدار استاندارد برسانید. 
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2- تعویض روغن گیربکس
یا  یکسال  هر  باید  اتوماتیک  گیربکس  روغن 
30/000 کیلومتر تعویض شود و از روغن گیربکس 
مخصوص که شرکت مدیران خودرو توصیه کرده 
متفرقه  روغن های  سایر  از  کنید.  استفاده  است، 
گیربکس  دیدن  آسیب  از  تا  نکنید  استفاده 

جلوگیری شود. 

SW!هشدار
Wاز Wیکی Wبه Wگیربکس Wروغن Wتعویض Wبرای
WمراجعهWخودروWمدیرانWمجازWهایWنمایندگی
WروغنWغیراصولیWتعویضWازWناشیWایرادW.کنید
W.بودWنخواهدWگارانتیWپوششWتحتW،گیربکس

عملکردWدکمهWهایWکروزWکنترل

پدال گاز بردارید تا سیستم کروز، میزان باز شدن دریچه 
گاز را متناسب با شرایط جاده تنظیم کند. پس از این 
مراحل چراغ نشان گر سیستم کروز بر روی صفحه 

کیلومترشمار به طور ثابت روشن خواهد ماند. 
اگر چراغ نشان گر کروز کنترل هم چنان در حال 
نشده  فعال  سیستم  یعنی  باشد،  زدن  چشمک 
چراغ  اگر  بزنید.  را  دکمه  مجددا  باید  که  است 
نمایندگی های  از  به یکی  بزند  هم چنان چشمک 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
2- در زمان فعال بودن کروز کنترل، اگر پدال گاز را 
فشار دهید سرعت خودرو افزایش خواهد یافت )چراغ 
نشان گر به طور ثابت روشن می ماند( و با رها کردن 
پدال گاز سرعت خودرو مجددا به مقدار تنظیم شده 
قبلی باز خواهد گشت )افزایش سرعت به شرطی رخ 
می دهد که مقدار فشرده شدن پدال گاز در حدی 
باشد که درجه باز شدن دریچه گاز بیش تر از مقدار 

تنظیم شده توسط سیستم کروز کنترل باشد(. 
3- در شرایط کروز کنترل با فشار دادن پدال گاز 
رها  هنگام  یافت.  خواهد  افزایش  خودرو  سرعت 
شدن پدال گاز در صورتی که دکمه -/SET فشار 

داده شود، سرعت جدید تنظیم خواهد شد. 

1- زمانی که سویچ باز است، اگر دکمه ON کروز 
کنترل را بزنید، چراغ نشان گر مربوطه بر روی صفحه 
کیلومترشمار روشن شده و چشمک خواهد زد )یعنی 
کروز کنترل آماده به کار است(. زمانی که سرعت خودرو 
130km/h-40 باشد، اگر دکمه  -/SETرا فشار دهید، 
سرعت خودرو روی مقدار انتخاب شده ثابت خواهد ماند. 
زمانی که دکمه -/SET را فشار دادید، پای تان را از روی 
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بار  با هر  بودن کروز کنترل  فعال  4- در شرایط 
فشرده شدن دکمه +/RES )به مدت کمتر از 0/5 
کنترل  کروز  برای  شده  تنظیم  سرعت  به  ثانیه( 
دکمه  اگر  شد.  خواهد  افزوده   2km/h اندازه  به 
ثانیه فشار داده  از 0/5  به مدت بیش تر   RES/+
و نگه داشته شود، سرعت خودرو به طور متوالی 
و پشت سر هم افزایش خواهد یافت. با رها شدن 
با  خودرو  و  شده  متوقف  سرعت  افزایش  دکمه، 
ادامه  حرکت  به  دکمه،  شدن  رها  لحظه  سرعت 
خواهد داد. چراغ نشان گر کروز کنترل در صفحه 
ماند.  خواهد  روشن  دایم  طور  به  کیلومترشمار 
توصیه   RES/+ دکمه  طوالنی مدت  دادن  )فشار 
متوالی  و  مداوم  افزایش  باعث  که  چرا  نمی شود، 

سرعت خودرو شده و می تواند خطرناک باشد(. 
بار  با هر  بودن کروز کنترل  فعال  5- در شرایط 
فشرده شدن دکمه -/SET )به مدت کمتر از 0/5 
کنترل  کروز  برای  شده  تنظیم  سرعت  از  ثانیه( 
دکمه  اگر  کاسته خواهد شد.   2km/h اندازه  به 
ثانیه فشار داده  از 0/5  به مدت بیش تر   SET/-
و نگه داشته شود، سرعت خودرو به طور متوالی 

و پشت سر هم کاهش خواهد یافت. با رها شدن 
با  خودرو  و  شده  متوقف  سرعت  کاهش  دکمه، 
خود  حرکت  به  دکمه  شدن  رها  لحظه  سرعت 
نشان گر کروز کنترل در  داد. چراغ  ادامه خواهد 
خواهد  روشن  دایم  طور  به  کیلومترشمار  صفحه 
ماند. )فشار دادن طوالنی مدت دکمه -/SET به 
شبیه  چیزی  فقط  و  نیست  گرفتن  ترمز  منزله 
بکسوات خودرو است، بنابراین در صورت نیاز به 

کاهش سرعت از پدال ترمز استفاده کنید.
نشان گر  چراغ  ترمز،  پدال  شدن  فشرده  با   -6
حالت  به  کیلومترشمار  صفحه  در  کنترل  کروز 
کنترل(  کروز  کار  به  آماده  )حالت  چشمک زن 
در آمده و سرعت خودرو کاهش خواهد یافت. به 
 40km/h از  شرطی که سرعت خودرو به کمتر 
نرسیده باشد، با فشار دادن دکمه +/RES وضعیت 
کروز کنترل مجددا برقرار خواهد شد. )با فشرده 
به  خودرو  سرعت   ،RES/+ دکمه  طوالنی  شدن 
صورت متوالی افزایش یافته و با رها شدن دکمه، 

سرعت دلخواه تنظیم خواهد شد(. 
نشان گر  چراغ  ترمز،  پدال  شدن  فشرده  با   -7

حالت  به  کیلومترشمار  صفحه  در  کنترل  کروز 
کنترل(  کروز  کار  به  آماده  )حالت  چشمک زن 
یافت.  خواهد  کاهش  خودرو  سرعت  و  آمده  در 
با  برسد،   40km/h زیر  به  خودرو  سرعت  اگر 
 RES/+ رها کردن پدال ترمز و فشار دادن دکمه
با  می توانید  ولی  نخواهد شد.  فعال  کنترل  کروز 
افزایش سرعت خودرو به باالی 40km/h و فشار 
دادن پدال گاز و دکمه +/RES، کروز کنترل را 
فعال کنید. چراغ نشان گر کروز کنترل در صفحه 
کیلومترشمار به صورت دایمی روشن خواهد شد. 
نشان گر  چراغ  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با   -8
حالت  به  کیلومترشمار  صفحه  در  کنترل  کروز 
که سیستم  دهد  نشان  تا  می آید  در  چشمک زن 
گرفته  قرار  کار  به  آماده  حالت  در  کنترل  کروز 
کروز  دکمه های  نکردن  عمل  صورت  در  است. 
باقی  کار  به  آماده  حالت  در  سیستم  کنترل، 
رانندگی عادی خود  به  می ماند و شما می توانید 

ادامه دهید. 
9- در صورتی که ایرادی در سیستم های مختلف 
کنترل  کروز  ایمنی  در  که  آید  پدید  خودرو 
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شد.  نخواهد  فعال  کنترل  کروز  باشد،  تاثیرگذار 
در این گونه مواقع به یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو مراجعه نمایید. 
کار  به  آماده  یا  و  بودن  فعال  زمان های  در   -10
 OFF دکمه  دادن  فشار  با  کنترل  کروز  بودن 

می توان از کروز کنترل خارج شد. 
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ترمز
ترمزWدستی

SW!هشدار

Wزمانی W،خودرو Wحرکت Wاز Wجلوگیری Wبرای
Wدرگیر Wاز W،ایدWکرده Wپارک Wرا Wخودرو Wکه
WاستفادهWدستیWترمزWجایWبه WدندهWکردن
WاجازهW.بکشیدWراWدستیWترمزWبایدW.نکنید
Wدست Wدستی Wترمز Wبه Wناآگاه Wافراد Wندهید
WاتفاقیWطورWبهWدستیWترمزWاهرمWاگرW.بزنند
WخواهدWحرکتWاحتماال WخودروW،شودWآزاد
Wخواهد Wخسارت Wآمدن Wوارد Wباعث Wو Wکرد

W.شد
می کشید،  باال  را  دستی  ترمز  اهرم  که  زمانی 
ترمز  تا  دهید  فشار  نیز  را  ترمز  پدال  هم زمان 

دستی راحت تر کشیده شود. 

2- قبل از ترک خودرو از کشیده شدن اهرم ترمز 
دستی اطمینان حاصل کنید. 

برای آزادکردن اهرم ترمز دستی، آن را کمی باال 
برده و دکمه ضامن آن را فشار دهید و اجازه دهید 
تا اهرم پایین آید. چراغ نشان گر ترمز دستی به 

طور هم زمان خاموش خواهد شد. 

احتیاط!

Wترمز WکاملWشدنWآزاد Wاز Wرانندگی Wاز Wقبل
WاینWغیرWدرW.کنیدWحاصلWاطمینانWدستی
Wایجاد Wباعث Wو Wشده Wداغ Wترمزها W،صورت

W.شدWخواهدWترمزWسیستمWدرWمشکل

در زمان توقف، اهرم ترمز دستی را به طور کامل 
بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. 

نیز  دستی  ترمز  اهرم  و  باشد  باز  سویچ  اگر   -1
کشیده شده باشد، چراغ نشان گر ترمز دستی 

در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
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سیستمWترمز

خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دوبل با مدار 
ضربدری می باشد. اگر یک مدار از کار بیفتد، مدار 

دیگر هم چنان فعال خواهد بود. 

احتیاط!

W،نکند Wکار Wمدارها Wاز Wیکی Wکه Wصورتی Wدر
WترWمحکم Wکمی Wترمز Wپدال Wاست Wالزم
Wفاصله Wطول Wضمن Wدر Wو Wشود Wداده Wفشار
Wشرایط Wاین Wاگر W.شد Wخواهد Wزیادتر Wترمز
Wیکی Wبه W،آید Wپیش Wشما Wخودروی Wبرای
Wخودرو Wمدیران Wمجاز WهایWنمایندگی Wاز

W.کنیدWمراجعه

بوسترWترمز

بوستر ترمز توسط نیروی خال موتور کار می کند، 
بنابراین فقط با روشن بودن موتور فعال می شود. 
هرگز  را  موتور  سرازیری ها  در  دلیل  همین  به 

خاموش نکنید. 
اگر خودرو بکسل یا خراب باشد، بوستر ترمز کار 
فشار  برای  زیادی  نیروی  بنابراین  کرد.  نخواهد 
بتوان  تا  بود  خواهد  نیاز  مورد  ترمز  پدال  دادن 

نیروی بوستر را جبران کرد. 

احتیاط!

WبایدW،هاWسرازیریWدرWبهترWترمزگیریWبرای
WسنگینWدندهW،سراشــیبیWشروعWازWقبل

W.شودWانتخاب
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مایعWترمز

باشد،  روشن  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  اگر 
ترمز  مایع  سطح  احتماال  که  است  این  بیان گر 
را  ترمز  مایع  است. هر چه سریع تر  پایین  خیلی 
اضافه   ”MAX“ عالمت  به  آن  رسیدن سطح  تا 
کنید. جهت بررسی سیستم ترمز، خودرویتان را 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 

میزان مایع ترمز را به صورت دوره ای بازدید کنید.
 

SW!هشدار

Wخورندگی Wخاصیت Wدارای Wترمز Wروغن
WتماسWدستWپوستWباWندهیدWاجازهW.است
WتماسWمحلWبایدWصورتWاینWدرW.کندWپیدا

راWباWمقدارWزیادیWازWآبWبشویید.

احتیاطWهایWالزم
تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. 
ولی اگر ترمز، ایجاد صدای سایش آهن به آهن به 
مدت زیاد بکند، بیان گر تمام شدن لنت های ترمز 
است که نیاز به تعویض دارد. خودروی خود را به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 
اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزش ها را 
در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند، فورا 
خودرو را به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو بفرستید. 
لنت های ترمزی که جدیدا تعویض شده اند، برای 
دوره ی  یک  به  نیاز  حداکثر  کارایی  به  رسیدن 
آب بندی دارند. شاید در 200 کیلومتر اول کارآیی 
ترمز کاهش یابد. زیاد کردن نیروی وارده به پدال 
ترمز، تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز می باشد. 
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و  کارکرد  شرایط  به  ترمز  لنت  ساییدگی  میزان 
خودروهایی  دارد.  بستگی  راننده  رانندگی  نحوه 
که بیش تر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار 
می گیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند، 

در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند. 
بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید 
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر 
طی شده خودرو، به یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو ببرید. 
در زمان رانندگی در جاده های سرازیری، از دنده 
موتور  ترمز  نیروی  از  تا  کنید  استفاده  سنگین 
ترمزگیری ممتد  از  و  برده  را  استفاده  بیش ترین 
این صورت، ترمزها داغ  جلوگیری کنید. در غیر 
و  یافت  افزایش خواهد  ترمزگیری  فاصله  و  شده 
احتماال در بعضی مواقع، کارایی خود را از دست 

بدهند. 

شتاب  غیرعادی  کاهش  باعث  مرطوب  لنت  یک 
خودرو و گیجی چرخ در زمان ترمزگیری می شود. 
میزان  تا  دهید  فشار  آرامی  به  را  ترمز  پدال 
در  رانندگی  از  پس  کنید.  تست  را  ترمز  کارایی 
آب عمیق، این تست می تواند نشان دهد که آیا 
کارایی ترمز تحت تاثیر قرار گرفته است یا خیر؟ 
با  رانندگی  ترمز، ضمن  لنت  کردن  برای خشک 
سرعت مطمئنه، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید 

تا کارایی خود را مجددا باز یابد. 

ازWکارWافتادنWترمز
عمل  شما  خودروی  ترمز  رانندگی  حین  در  اگر 
نکرد، شما می توانید با گرفتن ترمز دستی خودرو 
را متوقف کنید، با این تفاوت که فاصله ترمزگیری 
معمولی خواهد  ترمز  از  استفاده  زمان  از  بیش تر 

بود. 
احتیاط!

WرانندگیWحینWدرWدستیWترمزWازWاستفاده
WدستWازWخودروWکنترلWشدنWخارجWباعث
Wاگر W.شد Wخواهد W،کوتاه Wمدت Wبه Wراننده
Wبرای Wدستی Wترمز Wاز Wاستفاده Wبه Wمجبور
Wبرای W،هستید Wخودرو Wکردن Wمتوقف
Wشدن Wقفل Wاز Wناشی Wانحراف Wاز Wجلوگیری
Wترمز Wاهرم Wبه Wوارده Wنیروی W،عقب Wچرخ

W.کنیدWاعمالWآرامیWبهWراWدستی
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)ABS(سیستمترمزضدقفل
سیستم ترمز ضد قفل )ABS( برای جلوگیری از 
قفل شدن چرخ ها و حفظ کنترل فرمان در زمان 
ترمز ناگهانی و در نتیجه توانایی عبور از موانع و 

عدم برخورد با آن ها طراحی شده است. 
شما  خودروی   )ABS( قفل  ضد  ترمز  سیستم 
ترمز  نیروی  الکترونیکی  توزیع  به همراه سیستم 
)EBD( جهت باال بردن کارآیی ترمز، ارایه شده 

است. 
سیستم ترمز ضد قفل )ABS(، زمانی که چرخ ها 
در حال قفل شدن هستند، وارد عمل می شود. در 
زمان ترمزگیری، اگر پدال ترمز زیرپا ضربه بزند، 
بیان گر فعال بودن ABS است. لرزش پدال ترمز 
لحظه  این  در  است.  تولید صدا طبیعی  و  پا  زیر 

پدال ترمز را رها نکنید. 

احتیاط!

Wروی WهاWآن Wآج Wطرح Wو Wالستیک Wسایز W
Wاطمینان W.تاثیرگذارند WABS Wکارکرد
W،شده Wتعویض Wالستیک Wکه Wکنید Wحاصل
WساختارWو WتحملWقابل Wبار WشاخصWوWسایز
WازWاستفادهW.داردWاصلیWالستیکWباWیکسانی
WبقیهWباWمتفاوتWمشخصاتWباWالستیکWیک
W.گذاشتWخواهدWتاثیرWABS WکارکردWروی
WجایگزینیWخودروWمدیرانWشرکتWتوصیه

W.باشدWمیWاصلیWسایزWباWالستیک
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SW!هشدار

W:کردWاغراقWنبایدWABSWسیستمWموردWدر
Wحفظ Wدر Wقفل Wضد Wترمز Wسیستم Wچه Wاگر
WچنانWهمWولیWکندWمیWکمکWخودروWکنترل
WرعایتWوWمطمئنهWسرعتWوWاحتیاطWباWباید
W.کردWرانندگیWجلوییWخودرویWباWفاصله

WباشدWمجازWحدWازWبیشWتایرWچسبندگیWاگر
W،باشیم Wداشته Wتایر Wلغزش Wبارندگی Wدر Wیا
WبهWکمکیWتواندWنمیWقفلWضدWترمزWسیستم

W.نمایدWخودروWکنترل

Wرعایت Wبا Wو Wمطمئنه Wسرعت Wبا Wهمیشه
W.کنیدWرانندگیWجلوییWخودرویWازWفاصله
WترمزWسیستمWبدونWخودرویWباWمقایسهWدر
WخودرویWترمزگیریWفاصلهWشایدW،قفلWضد
شماWدرWیکیWازWشرایطWزیرWزیادترWباشد:

W 	Wو WایWماسه W،ناهموار WجادهWدر Wرانندگی
یاWبرفی

W رانندگیWباWزنجیرWچرخ	
W 	Wو Wچاله Wاز Wپر WهایWجاده Wدر Wرانندگی

گودال
W 	WدرWآنWسطحWکهWهاییWجادهWدرWرانندگی

Wارتفاع Wاختالف Wدارای Wمختلف Wجاهای
W.است

WشدهWمشخصWسایزWباWالستیکW4WهرWنصب
وWباWفشارWبادWمناسب:

WخودروWسرعتW،قفلWضدWترمزWسیســتم
WسرعتWسنســورهایWازWاســتفادهWباWرا
Wاز WاستفادهW.دهدWمیWتشــخیصWچرخWهر
WتوصیهWنوعWازWمتفاوتWکهWهاییWالســتیک
Wتشخیص Wدر Wاســت Wممکن W،باشند Wشده
Wترمزهای Wدر WهــاWچرخ Wواقعی Wســرعت

طوالنی،WخطاWداشتهWباشند.
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در  ترمز  پدال  داشتن  نگه  و  دادن  فشار  محکم 
زمان ترمزهای اضطراری، سیستم ترمز ضد قفل 
این  در  پیچیدن  اجازه  و  کرده  فعال  سریعا  را 
باشد،  اگر فضا کافی  را خواهد داد و حتی  زمان 

می توانید از برخورد با مانع نیز جلوگیری کنید. 

SW!هشدار

Wبهتری Wاثربخشی W،ABS Wکه Wاست Wدرست
Wشرایط Wبه Wبسته Wولی W،دهدWمی Wترمز Wبه
WزیادیWتفاوتWهاWترمزگیریWفاصلهWایWجاده

W.داشتWخواهند
Wفاصله Wشدن Wکوتاه WتواندWنمی WABS
WایWجاده Wمختلف Wشرایط Wدر Wترمزگیری
Wرا Wبرفی Wجاده Wیا WایWماسه Wجاده Wقبیل Wاز
Wخودروهای Wبا Wمقایسه Wدر W.کند Wتضمین
Wبه Wنیاز Wشما Wخودروی Wشاید W،ABS Wبدون

فاصلهWترمزگیریWزیادیWداشتهWباشد.

به کارگیری  اصول مهم در 
ABS ترمز 

نگه  و  دادن  فشار  محکم   -1
داشتن پدال ترمز

2- برای جلوگیری از برخورد با مانع، فرمان 
اضطراری،  ترمزگیری  وجود  با  بپیچانید.  را 

می توانید عمل پیچیدن را انجام دهید. 

Wخطر Wریسک WتواندWنمی WABS WچنینWهم
Wخودروی Wبا Wفاصله Wرعایت Wعدم Wاز Wناشی
WهایWپیچیدن W،آب Wدر Wرانندگی W،جلویی
Wنامساعد WهایWجاده Wدر Wرانندگی Wیا Wسریع
Wتصادف Wاز WتواندWنمی Wیا Wو W،دهد Wکاهش Wرا
WنامناسبWوWاحتیاطWبدونWرانندگیWازWناشی
WرانندگیWاحتیاطWباWهمیشهW.کندWجلوگیری
Wرا Wسرعت W،پیچیدن Wزمان Wدر Wو Wکنید

کاهشWدهید.

ABSWترمز
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ABSWخودارزیابیW

پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار ABS روشن 
شده و سیستم ABS شروع به خودارزیابی خواهد 
مرحله  این  طول  در  صدا  نوعی  شنیدن  نمود. 
هشدار  چراغ  خودارزیابی،  از  پس  است.  طبیعی 

ABS خاموش خواهد شد. 

احتیاط!

Wکه Wشدید Wمتوجه Wرانندگی Wحین Wدر Wاگر
W،است Wشده Wروشن WABS Wهشدار Wچراغ
WمشکلWدچارWABSWسیستمWدهدWمیWنشان
Wبا Wو Wکرده Wمتوقف Wرا Wخودرو W.است Wشده
Wتماس Wخودرو Wمدیران Wمجاز Wنمایندگی

بگیرید.
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هیدرولیک فرمان  سیستم 

سیستمفرمانهیدرولیک
هیدرولیک  فرمان  سیستم  به  مجهز  خودرو  این 
است که اداره کردن خودرو را سبک تر و آسان تر 

می کند. 
به منظور جلوگیری از خرابی فرمان هیدرولیک:

زمانی که موتور روشن است، غربیلک فرمان 	 
را به مدت طوالنی در منتهی الیه سمت چپ 

و یا راست نگه ندارید. 

اگر سطح روغن هیدرولیک در مخزن کم تر از 	 
عالمت MIN باشد، فورا روغن هیدرولیک به 
مخزن اضافه کنید و قبل از پر کردن مخزن 

رانندگی نکنید. 

احتیاط!

Wبرای W،موتور Wشدن Wروشن Wاز Wپس Wاگر
Wنیروی Wبه Wنیاز Wفرمان Wغربیلک Wچرخاندن
Wفرمان Wسیستم Wاحتماال W،دارید Wزیادی
Wدر W،است Wشده Wمشکل Wدچار Wهیدرولیک
Wمدیران Wمجاز Wنمایندگی Wبا Wفرصت Wاولین
Wخاموش Wاز Wپس W.بگیرید Wتماس Wخودرو
Wهیدرولیک Wفرمان Wخودرو W،موتور Wشدن
WکماکانWشماW،زمانWاینWدرW.داشتWنخواهد
Wبه Wولی Wبچرخانید Wرا Wفرمان WتوانیدWمی

W.داشتWخواهیدWنیازWتریWبیشWنیروی
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اگر خودرو در حین رانندگی منحرف شود، موارد 
زیر را بررسی کنید:

کم بودن فشار باد چرخ	 
سایش غیر یک نواخت الستیک	 
شل بودن و یا فرسودگی اجزا سیستم تعلیق	 
شل بودن و یا فرسودگی اجزا سیستم فرمان 	 

هیدرولیک
تنظیم نبودن زوایای چرخ ها	 
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پارک کمکی  سیستم 

زمان )در پارک کمکی سیستم
استفادهازدندهعقب(:

و یک  فراصوتی  این سیستم شامل سنسورهای 
شدن  درگیر  از  پس  می باشد.  کنترل  یونیت 
شروع  خودکار  طور  به  سیستم  عقب،  دنده 
صفحه  در  مربوطه  اطالعات  و  می کند  کار  به 
کیلومترشمار  صفحه  چندمنظوره ی  نشان گر 
نمایش داده خواهد شد. اطالع رسانی سیستم به 
دو روش صورت می پذیرد: بوق اخطار و نمایش 
یافتن  تغییر  با  اخطار  بوق  فرکانس  فاصله. 

یافت: با مانع تغییر خواهد  فاصله سنسورها 

فاصله با 
مانع

)cm(
>3535-6061-9091-150<150

فرکانس 
بوق

بوق  
بدون 4Hz2Hz1Hzممتد

بوق

WذیلWشرحWبهWشدهWدادهWنمایشWعالیمWمفهوم
است:

1- مانع نزدیک به سنسور سمت چپ باشد، حرف 
“L” نمایش داده خواهد شد. 

باشد،  راست  سمت  سنسور  به  نزدیک  مانع   -2
حرف “R” نمایش داده خواهد شد. 

3- اگر فاصله مانع با هر یک از سنسورها، کم تر از 
35 سانتی متر باشد، کلمه “STOP” نمایش 

داده خواهد شد. 
4- صفحه نشان گر، اطالعات هر کدام از سنسورها 
باشد،  داشته  مانع  با  را  فاصله  کم ترین  که 

نشان خواهد داد. 

احتیاط!

Wدر Wخودرو Wسرعت W،ایمنی Wحفظ Wجهت
Wاز WترWکمWباید WعقبWدندهWبا WحرکتWهنگام

W5km/hباشد
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راهنمایWاستفاده:

فاصله  نزدیک ترین  شده،  اندازه گیری  فاصله   -1
عمودی و مستقیم بین مانع و سپر است. 

بیش ترین  اندازه گیری:  قابل  فاصله  حداکثر   -2
عقب  سپر  و  مانع  بین  نمایش  قابل  فاصله 

150 سانتی متر )1/5 متر(
3- دقت نمایش فاصله 5 سانتی متر )0/05 متر( 
 5 به  سانتی متر   5 را  فواصل  یعنی  است، 
فاصله  برای  مثال  می دهد.  نمایش  سانتی متر 
فاصله 36  برای  و  34 سانتی متر عدد 0/30 
می شود.  داده  نمایش   0/35 عدد  سانتی متر 
تعیین شده  متر  بر حسب  اندازه گیری  واحد 

است. 

توجه:

سنسورهای دنده عقب فقط نزدیک ترین مانع به 
خود را تشخیص می دهند. 

سنسورهای دنده عقب، موانعی را که ارتفاع آن ها 
باالتر از سپر باشد، تشخیص نمی دهند. 
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سنسورهایی که توسط برف یا سایر مواد مسدود 
شده اند را می توان با پارچه تمیز کرد و یا با آب 

کم فشار شست وشو داد. 

احتیاط!

Wخارجی Wنیروهای Wسایر Wیا Wباال Wفشار Wآب
WهاWآن Wبه WتوانندWمی W،سنسورها Wبه Wوارده
Wفشار Wرا WسنسورهاWبنابراین W.بزنند Wصدمه

W.نکنیدWواردWضربهWهاWآنWبهWیاWوWندهید

WهنگامWاخطارWبوقWنیامدنWدرWصداWبهWصورتWدر
حرکتWباWدندهWعقب،WمواردWزیرWراWبررسیWکنید:

وجود مواد خارجی بر روی سطح سنسورها	 
یخ زدن سطح سنسورها	 
پارک بودن خودرو در هوای سرد یا گرم به 	 

مدت طوالنی

احتیاط!

Wدر Wاست Wممکن W،عقب Wدنده Wسنسورهای
دمایWزیرW-30ºWCوWباالیW80ºWCWکارWنکنند.

WنزدیکWوجودWباW،عقبWدندهWباWحرکتWدرWاگر
WدرWصداWبهWاخطارWبوقW،مانعWبهWسنسورWشدن

نیاید:

اشیایی  تشخیص  توانایی  عقب  دنده  سنسورهای 
را   ... و  نرده ها  طناب،  خاردار،  سیم  تور،  نظیر 

ندارند.
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که  اشیایی  نمی توانند  عقب  دنده  سنسورهای 
ارتفاع آن ها کم تر از ارتفاع سپر عقب است، مانند 

تکه سنگ و ... را تشخیص دهند. 

راحتی  به  را  صوت  ماورا  امواج  که  اشیایی 
 ... و  ابر  پنبه،  نرم،  برف  مانند  می کنند  جذب 
عقب  دنده  سنسورهای  وسیله  به  تشخیص  قابل 

نمی باشند. 

قطرات آب و آب پاشیده شده روی سطوح سنسور 
که یخ زده باشند. 
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زمانی که سطح سنسور دنده عقب با برف یا گل 
و الی پوشیده شود. 

احتیاط!

WسنسورWدیدWمحدودهWازWخارجWموانعWبرای
WنخواهدWدرWصداWبهWاخطارWبوقW،عقبWدنده
Wمتعددی Wموانع Wلحظه Wیک Wدر Wاگر W.آمد
Wفقط Wاخطار Wبوق W،باشند Wداشته Wوجود
W.شدWخواهد Wفعال Wمانع WترینWنزدیک Wبرای
Wشاید Wزمان Wاین Wدر Wکه Wداشت Wتوجه Wباید
WروبروWدیگریWمانعWبا WدیگرWطرفWسنسور
W،است Wزیادتر WاشWفاصله Wچون Wولی W،شود

W.شودWنمیWمحاسبه

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب 
آالرم اشتباه بزنند:

وقتی که خودرو در شیب بسیار تند قرار داشته 
باشد. 
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زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال روی 
خودرو نصب شده باشد. 

در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف 
خودروی شما تولید امواج فراصوتی کنند، مانند 
یا  بوق خودروهای دیگر، موتورسیکلت ها  صدای 

صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین.

زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی
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الزم احتیاط های 

اقداماتاحتیاطی
بازدیدWقبلWازWسفر

مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 
می باشد. چند دقیقه بازدید خودرو، تضمینی برای 

امنیت و رانندگی دل پذیر است. 

SW!هشدار

WسربستهWمحلWیکWدرWراWبازدیدهاWاینWاگر
W،محل Wمناسب Wتهویه Wاز W،دهیدWمی Wانجام

W.کنیدWحاصلWاطمینان

WاستارتWازWقبلWاقدامات
بیرونWخودرو

باد  فشار  زاپاس(:  الستیک  )شامل  تایرها.   -1
سایش  یا  و  آسیب دیدگی  بریدگی،  تایرها، 

بیش از حد تایرها را بررسی کنید. 
کردن  پارک  از  پس  مدتی  مایعات.  نشتی   -2
نشتی  بازدید  برای  را  خودرو  زیر  خودرو، 
مایعات  سایر  و  آب  موتور،  روغن  سوخت، 
از  پس  آب  قطرات  )چکیدن  کنید  بررسی 

استفاده از کولر طبیعی است(. 
3- چراغ ها.  از کارکرد صحیح و مناسب چراغ های 
جلو، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ های راهنما 
و سایر چراغ ها اطمینان حاصل کنید. مهم تر 

از همه چراغ های جلو می باشند. 

4- شبکه زیر شیشه جلو: برف، برگ و هر گونه 
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید. 
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الزم راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTاحتیاط های 

داخلWخودرو

1- جک و آچار چرخ: از وجود جک و آچار چرخ 
در داخل خودرو اطمینان یابید. 

مطمئن  شدن  قفل  ایمنی:  کمربندهای   -2
کمربندها، عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی 

کمربندها را بازدید کنید. 
روی  کنترل های  و  کیلومترشمار  صفحه   -3
چراغ های  کارکرد  صحت  از  داشبورد: 
نیز  و  نشان گر  چراغ های  و  هشداردهنده 
مطمئن  داشبورد  روی  کنترل  کلیدهای 

شوید. 
4- ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس 

حرکت مناسب می باشد. 

محفظهWموتور

یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   -1
اطمینان حاصل کنید. فیوزهای یدکی باید در 
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده 

بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 

2- مایع خنک کننده: سطح مایع خنک کننده باید 
انبساط  منبع  روی   MAX عالمت  حد  در 

رادیاتور باشد. 
3- باتری و کابل های آن: رسوب بستن، شل شدن 
و ترک برداشتن احتمالی قطب های باتری را 
بررسی کنید. کابل های باتری باید در شرایط 

خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد. 
4- سیم کشی: دسته سیم ها را از نظر شل بودن و 

افتادگی و یا تا شدن و ... بررسی کنید. 
داشتن  لحاظ  از  را  لوله ها  سوخت:  لوله های   -5

نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید. 

اقداماتWپسWازWاستارت

1- سیستم اگزوز: هر گونه نشتی هوا از لوله های 
و  کرده  بررسی  را  غیرعادی  صدای  و  اگزوز 

فورا رفع عیب کنید. 
2- سطح روغن موتور: خودرو را در جای مسطح 
 5 کنید.  خاموش  را  موتور  و  کنید  متوقف 
وسیله  به  را  موتور  روغن  میزان  بعد  دقیقه 

گیج روغن بازدید کنید. 

اقداماتWدرWحینWرانندگی
کلیه  عملکرد  صحت  از  درجه ها:  و  آمپرها   -1

آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل کنید. 

2- ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو 
به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی 

کنید. 

بودن  شل  مانند  دیگر  و  غیرعادی  چیز  هر   -3
را  غیرطبیعی  صداهای  و  نشتی ها  و  قطعات 

بررسی کنید. 
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الزم احتیاط های 

نشستنWسرنشین

SW!هشدار

W 	Wدر Wرا Wکسی Wنشستن Wاجازه Wهرگز
Wاین Wغیر Wدر W.ندهید Wعقب Wصندوق
Wاحتمال W،تصادف Wزمان Wدر Wصورت
Wنیز Wسرنشینان Wسایر Wدیدن Wآسیب

W.داردWوجود
W 	WوWصندلیWفاقدWکهWجاهاییWدرWنشستن

W.استWممنوعW،باشدWمیWایمنیWکمربند
W 	Wکلیه Wبایستی W،حرکت Wشروع Wاز Wقبل

Wکمربندهای Wکه Wحالی Wدر Wسرنشینان
Wدر W،اندWبسته Wدرستی Wبه Wرا Wخود

W.باشندWنشستهWخودWهایWصندلی

قفلWکردنWخودرو

احتیاط!

Wخارج Wرا Wسویچ W،خودرو Wترک Wزمان Wدر
Wحتی W،کنید Wقفل Wرا WهاWدرب Wکلیه Wو Wکرده
WرویWپیاده Wیا Wپارکینگ Wدر Wرا Wخودرو Wاگر
WاستWبهترW،کنیدWمیWپارکWتانWمنزلWجلوی
WروشناییWباWوWبازWفضایWیکWدرWراWخودرو
Wو Wاشیا Wضمن Wدر Wو Wکنید Wپارک W،مناسب
W.نگذاریدWدیدWمعرضWدرWراWبهاWگرانWلوازم

دودWاگزوز

SW!هشدار
W 	W.گزینیدWدوریWاگزوزWدودWاستنشاقWاز

Wدود Wدر Wموجود Wکربن Wمونواکسید Wگاز
WبوWبیWوWرنگWبیW،خطرناکWگازیW،اگزوز
WوWبیهوشیWباعثWاستWممکنWکهWاست

W.شودWمرگWحتیWیا
W 	Wاگزوز Wسیستم Wکه Wشوید Wمطمئن

WشدهWشلWاتصاالتWدارایWتانWخودروی
Wسیستم W.نباشد Wسوراخ Wدارای Wیا Wو
W.شودWبازدیدWمنظمWطورWبهWبایدWاگزوز
Wاگزوز Wسیستم Wبه Wکه Wصورتی Wدر
Wمتوجه Wیا Wباشد Wشده Wوارد WایWضربه
WبالفاصلهW،شدیدWآنWصدایWدرWتغییری

W.کنیدWبازدیدWراWسیستم
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W 	WمثلWسربستهWهایWمحیطWدرWراWخودرو
W،ندارید Wنگه Wروشن Wپارکینگ Wیا Wگاراژ
Wکه WچراW،خروجWیا Wورود Wزمان Wدر Wمگر
Wنخواهد Wخروج Wبرای Wراهی Wاگزوز Wدود
W.شدWخواهدWمسمومیتWباعثWوWداشت

W 	WموتورWباWخودرویWدرWطوالنیWمدتWبه
Wاگر W.ننشینید Wشده Wپارک Wو Wروشن
WدرWراWخودروW،باشیدWکارWاینWبهWناگزیر
WبخاریWوWکردهWمتوقفWباز WمحیطWیک
Wدر Wرا Wآن Wو Wکنید Wروشن Wرا Wکولر Wیا Wو
Wقرار Wبیرون Wهوای Wگردش Wوضعیت

W.دهید

W 	Wعقب Wصندوق Wدرب Wرانندگی Wهنگام
WماندنWبازWصورتWدرW.باشدWبستهWباید
Wدود W،آن Wمناسب Wدرزبندی Wعدم Wیا Wو
W.کردWخواهدWنفوذWکابینWداخلWبهWاگزوز

W 	Wتهویه WسیستمWمناسب Wکارکرد Wجهت
Wکابین Wهوای Wورودی Wشبکه W،مطبوع
WوجودWازWراWجلوWشیشهWجلویWدرWواقع
W...WوWبرفWوWبرگWقبیلWازWمانعWگونهWهر

W.داریدWنگهWتمیز

W 	Wدر Wاگزوز Wدود Wاستشمام Wصورت Wدر
WکنیدWبازWفوراWراWهاWشیشهW،کابینWداخل
Wرفع Wو Wکرده Wپیدا Wرا Wعلت Wبالفاصله Wو

W.کنید

بازدیدWصحیحWسیستمWاگزوز

بازدید  مورد  باید  اگزوز  سیستم  زیر،  شرایط  در 
قرار گیرد:

1- در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز. 

2- در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز. 

 3- در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
سرویس  بابت  خودرو  که  زمانی  در  بازدید   -4

توسط جک بلند شده است. 
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ناهموار رانندگی در جاده های 

رانندگیدرجادههایناهموار

SW!هشدار

WاحتمالیWخطراتWریسکWآوردنWپایینWجهت
W،تانWنقلیه Wوسیله Wو Wخودتان Wبه Wنسبت

احتیاطWهایWزیرWراWجدیWبگیرید:
W 	Wاحتیاط Wبا Wکامال Wناهموار WهایWجاده Wدر

Wخطرناک Wصورت Wدر Wو Wکنید Wرانندگی
W.نکنیدWرانندگیWاصالW،محلWبودن

W 	WغربیلکWهایWپرهW،هاWجادهWگونهWاینWدر
Wیک Wاز Wعبور W،نگیرید Wرا Wفرمان
Wفرمان Wغربیلک Wدر W،بد WاندازWدست
Wو Wکرده WالعملWعکس Wو Wضربه Wتولید
Wخواهد Wشما Wدست Wگرفتن Wدرد Wباعث
WبیرونیWدایرهW،خودWدستWدوWهرWباW.شد

W.بگیریدWراWفرمانWغربیلک
W 	WهایWجادهWدرWرانندگیWازWپسWبالفاصله

WآبW،الیWوWگلW،ریزهWسنگWازWپوشیده
WترمزWسیستمWکارآییW،برفWیاWعمقWکم

راWبررسیWکنید.

W 	Wکه WهاییWجاده Wدر Wرانندگی Wاز Wپس
WگلW،بلندWهایWعلفWدارایWهاWآنWسطح
WوWآبW،ریزهWسنگW،ماسهWوWشنW،الیWو
WهرWوجودWازWراWخودروWزیرW،باشدWمیW...
W،کهنه Wپارچه W،کاغذ W،بوته W،علف Wگونه
Wنفوذ Wیا Wچسبیده WریزهWسنگ Wو Wسنگ
Wاز Wاحتمال Wوگرنه Wکنید Wتمیز W،کرده
WحتیWیاWوWهاWقسمتWبرخیWافتادنWکار

W.داردWوجودWسوزیWآتش

W 	Wحرکت Wحال Wدر Wخودرو Wکه Wزمانی Wتا
Wباید Wسرنشینان Wکلیه Wو Wراننده W،است

W.ببندندWراWخودWایمنیWکمربند

W 	WهایWجاده Wدر Wرانندگی Wزمان Wدر
Wسرعت W،سختWهایWزمین Wو Wنامناسب
W،اندازهاWدستWوWموانعWرویWازWپرشW،باال
WچراW.استWممنوعW...WوWسریعWزدنWدور
WخودروWکنترلWرفتنWدستWازWباعثWکه
Wشدن Wچپ Wو Wواژگونی Wنتیجه Wدر Wو
Wتحمیل Wباعث WچنینWهم Wو WشوندWمی
WتعلیقWسیستمWتعمیراتWزیادWیWهزینه

W.شوندWمیWشماWخودرویWشاسیWو
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رانندگیدرمیانآب

اگر رانندگی از میان آب اجتناب ناپذیر بود، ابتدا 
عمق آب را بسنجید و سپس با احتیاط و به آرامی 

رانندگی کنید. 
که  شوید  مطمئن  آب،  در  رانندگی  هنگام   -1
ترمز  و  فرمان  و  به خوبی کار می کند  موتور 
نیز در حالت طبیعی خود هستند. در زمان 
رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده 
کرده و از شتاب ناگهانی و گاز دادن یک باره 
پرهیز کنید. ممکن است شتاب ناگهانی باعث 

پاشیده شدن آب به موتور شود و در نتیجه 
موتور خاموش شود. 

2- برای فشار دادن و نگه داشتن پدال گاز باید 
مطمئن شد که موتور قدرت مناسب و باثبات 
داشته باشد. در رانندگی در میان آب، نباید 
توقف کرد، نباید دنده عوض کرد و نباید به 

طور ناگهانی پیچید. 

3- در صورت خاموش شدن موتور در آب، برای 
موتور،  به  خسارت  آمدن  وارد  از  جلوگیری 
فورا استارت نزنید. در این شرایط باید خودرو 
یا کم عمق  امن و  به مکان  را بکسل کرده و 

منتقل کرده و سپس دنبال علت بگردید. 

احتیاط!

W 	Wاز Wباالتر Wآب Wعمق Wکه WهاییWمکان Wدر W
W،باشد Wچرخ Wرینگ Wپایینی Wقسمت

W.نکنیدWرانندگی

W 	WتواندWمی W،موتور Wداخل Wبه Wآب Wورود
WوWشدنWخاموشW،آنWشدنWقفلWباعث

W.شودWآنWداخلیWایرادWیا
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رانندگی در میان آب

W 	Wموجب Wاحتماال Wآب Wدر Wرانندگی
WهاWتسمه Wسیستم WدیدگیWآسیب
Wشما Wخودروی Wمحرک WهایWدنده Wو
Wشدن Wشسته Wباعث Wآب W.شد Wخواهد
Wنتیجه Wدر Wو Wچرخ Wبلبرینگ Wگریس
Wساییدگی Wو Wزدن Wزنگ Wبه Wمنجر
WداخلWبهWآبWنفوذW.شدWخواهدWزودرس
Wکاهش Wباعث Wدیفرانسیل Wو Wگیربکس
Wواسکازین WکاریWروغن Wکیفیت Wیافتن
Wمایعات Wهمیشه Wبنابراین W.شودWمی
Wرا W... Wو Wموتور Wروغن Wقبیل Wاز Wموتور
Wو Wشدن Wرنگ Wشیری( Wآلودگی Wنظر Wاز
Wدر W.کنید Wبازدید W)بودن WآلودWکف
WبهWدادنWادامهWازWآلودگیWوجودWصورت
WصدماتWازWتاWکنیدWخودداریWرانندگی

W.کنیدWگیریWپیشW،روWپیش

W 	Wترمز Wکارآیی Wو Wخودرو Wکشش Wمیزان
Wکاهش W،آب Wدر Wرانندگی Wزمان Wدر
Wنیز Wترمزگیری Wیافت.فاصله Wخواهد
Wو Wماسه Wو Wشن W.یافت Wخواهد Wافزایش
WدیسکWاطرافWبهWچسبیدهWالیWوWگل
Wترمز Wبازدهی Wروی Wاست Wممکن Wترمز
Wخرابی Wباعث Wیا Wو Wباشد Wتاثیرگذار
W.شود Wترمز Wسیستم Wاجزا Wو Wقطعات
Wترمز Wپدال W،آب Wدر Wرانندگی Wاز Wپس
WمجموعهWتاWدهیدWفشارWبار WچندینWرا

W.شودWخشکWترمز
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لغزنده راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTرانندگی در جاده های 

رانندگیدرجادههایلغزنده

شتاب گیری سریع در جاده های پوشیده از برف یا 
لغزنده باعث لیز خوردن چرخ های جلو به چپ و 

راست خواهد شد. 
اصطکاک  که  می افتد  اتفاق  زمانی  پدیده  این 
باشند.  متفاوت  هم  با  جلو  چرخ های  زمین  با 
امکان  گلی،  یا  و  خیس  جاده های  در  هم چنین 
و سطح  تایر  بین  آب  از  نازک  الیه  یک  تشکیل 

جاده وجود دارد که مانع عملکرد صحیح فرمان و 
ترمز خواهد شد. 

احتیاط!

W 	Wموارد W،فوق Wخطرات Wاز Wکاستن Wبرای
W:کنیدWرعایتWراWزیرWاحتیاطی

W 	WهایWجاده Wیا Wو Wبارانی Wهوای Wو Wآب Wدر
W.دهیدWکاهشWراWخودروWسرعتW،گلی

W 	WدرWکهWگودالWوWچالهWدارایWهایWجادهWدر
WسرعتWاز W،است WشدهWجمعWآب WهاWآن

W.بکاهیدWخود

W 	Wشاخص Wشدن Wنمایان Wصورت Wدر
W.کنیدWتعویضWراWهاWآنW،تایرهاWساییدگی

W 	W.داریدWنگهWاستانداردWحدWدرWراWتایرهاWبادWفشار

W 	Wزمان Wدر Wبرخورد Wاز Wجلوگیری Wبرای
Wاز Wرا Wایمنی Wفاصله W،ناگهانی Wترمز

خودرویWجلوییWحفظWکنید.



ویژگی های خودروی شما

صفحهفهرست
WWصوتیW131سیستم
Y 131دکمه های کنترل
Y 133کارکردهای اصلی
Y 133 نحوه استفاده
Y 136نحوه استفاده از رادیو
Y 138نحوه استفاده از سی دی خوان
Y USB 139خروجی
Y 140دکمه های کنترل روی فرمان
WWمطبوعWتهویهW141سیستم
Y 141کنترل دستی تهویه مطبوع
Y 143کلید فعال سازی کولر
Y 144دکمه گردش هوای داخل
Y  استفاده در  الزم  احتیاط های 

144از کولر

صفحه
WWWو WعقبWشیشــهWکــنWگرم

145آینهWهایWجانبی

WWوسطWوWجانبیWهایW146آینه
Y 146آینه وسط
Y 146قطب نمای الکترونیکی
Y 147فشار سنج
Y 148نمایش ارتفاع از سطح دریا
Y 150کلیدهای تنظیم آینه های جانبی
Y 151تا کردن دستی آینه های جانبی

صفحه
WWWوWکنWپاکWبــرفWسیســتم

152شیشهWشور

Y 153کلید شیشه شور
Y 154برف پاک کن و شیشه شور عقب
WW155صندلی
Y 155صندلی های جلو
Y 156صندلی های عقب
Y 157پشت سری صندلی
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Y 159کلید های گرمکن صندلی
صفحه

WWهاW161چراغ
Y 161کلید )دسته( چراغ
Y 162چراغ راهنما
Y 163چراغ مه شکن جلو و عقب
Y  پس زمینه نور  تنظیم  کلید 

ارتفاع  تنظیم  و  کیلومتر  پنل 
نور چراغ جلو

165

Y 165چراغ سقف جلو
Y 166چراغ سقف عقب
Y 166چراغ هشدار باز بودن درب
Y 167چراغ دور سویچ اصلی
WWولتW12WبرقW168خروجی
WWسیگاریWجاWوW169فندک
WWلیوانیW171جا
WW)آرایشWآینه(WگیرW172آفتاب

WWروفW173سان
صفحه

WWاشیاWدارندهWنگهWهایW176محفظه
Y  تجهیزات نگه دارنده  محفظه 

176الکتریکی و الکترونیکی

Y 176محفظه نگه دارنده وسط کنسول
Y 176محفظه داشبورد
Y  محفظه نگه دارنده زیر غربیلک

177فرمان

Y 177محفظه کنسول وسط
Y 178جا عینکی
Y 178صندوق عقب
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سیستمصوتی
دکمهWهایWکنترل

1- دکمه انتخاب شیوه پخش صدا
2- دکمه قطع صدا

3- دکمه پخش تصادفی آهنگ
4- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2

5- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3 و تکرار آهنگ
CD 6- دکمه خارج کردن

7- دکمه ذخیره خودکار و دکمه تنظیمات
CD 8- دکمه اسکن فرکانس رادیویی و آهنگ های

USB 9- خروجی
CD 10- جست وجوی آهنگ قبلی یا بعدی

11- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6
12- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5
13- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 4

14- جست وجوی فرکانس های باالتر رادیو و حرکت 
سریع CD رو به جلو

و  رادیو  پایین تر  فرکانس های  جست وجوی   -15
حرکت سریع CD رو به عقب

16- دکمه روشن و خاموش کردن و دکمه تنظیم صدا
USB 17- دکمه

18- دکمه انتخاب باند رادیو
19- دکمه شروع به کار CDخوان

»2lit 1.6 وlit برای خودروهای مجهز به موتور«
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1- دکمه قطع صدا
2- دکمه انتخاب شیوه پخش صدا

3- دکمه پخش تصادفی آهنگ
4- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2

CD 5- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3 و تکرار آهنگ
CD 6- دکمه خارج کردن

7- دکمه ذخیره خودکار و دکمه تنظیمات
CD 8- دکمه اسکن فرکانس رادیویی و آهنگ های

USB 9- خروجی
CD 10- جست وجوی آهنگ قبلی یا بعدی

11- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6
12- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5
13- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 4

و  رادیو  باالتر  فرکانس های  جست وجوی   -14
حرکت سریع CD رو به جلو

و  رادیو  پایین تر  فرکانس های  جست وجوی   -15
حرکت سریع CD رو به عقب

16- دکمه روشن و خاموش کردن و دکمه تنظیم صدا
USB 17- دکمه

18- دکمه انتخاب باند رادیو
»برای خودروهای مجهز به موتور 1.8lit«19- دکمه شروع به کار CDخوان
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کارکردهایWاصلی
در این قسمت برخی از ویژگی های سیستم صوتی 
توضیح داده شده است. شاید بعضی از کارکردها 

در خودروی شما موجود نباشد. 

1- روشن و خاموش کردن

دکمه POWER/VOL را فشار دهید تا سیستم 
صوتی روشن و یا خاموش شود. 

دکمه “BAND“، ”CD” و یا “USB” را فشار 
دهید تا هر کدام از آن ها انتخاب شده و شروع به 

کار کنند.

را  CDخوان  می توانید  نیز   CD کردن  وارد  با   
CD می توانید  با خارج کردن  و  راه اندازی کنید 
CDخوان را خاموش کنید. در این زمان، رادیو به 

طور خودکار روشن خواهد شد. 

2- عوض کردن کارکردها

در زمان روشن بودن سیستم صوتی با فشار دادن 
 ،”USB“ یا  و   ”BAND“، ”CD“ دکمه های 
و  کنید  انتخاب  را می توانید  مربوطه  کارکردهای 

یا با هم دیگر عوض کنید. 

نحوهWاستفاده

SW!هشدار

W،خودرو Wکردن Wخاموش Wاز Wقبل Wهمیشه
W.کنید Wکم Wرا Wصوتی Wسیستم Wصدای
Wقبل Wاستفاده Wمورد Wصدای Wمیزان Wآخرین
Wدر Wصوتی Wسیستم Wکردن Wخاموش Wاز
WمیزانWآخرینWاگرW.ماندWخواهدWآنWحافظه
Wدر W،باشد Wباال Wخیلی Wشده Wتنظیم Wصدای
WوWبلندWصدایWیکW،آنWمجددWشدنWروشن
WاستWممکنWکهWشدWخواهدWتولیدWناگهانی

W.کندWاذیتWراWهاWگوش
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انتخابWحالت

دکمه  نظر  مورد  رادیویی  باند  انتخاب  برای   -1
“BAND” را فشار دهید. 

را   ”CD“ دکمه ی  CDخوان،  انتخاب  برای   -2
فشار دهید. 

را فشار   ”USB“ USB، دکمه  انتخاب  برای   -3
دهید. 

تنظیمWصدا

جهت  در  را   ”POWER/VOL“ دکمه 
عقربه های ساعت بچرخانید تا میزان صدا افزایش 
جهت  در  را  دکمه  صدا،  کردن  کم  برای  و  یابد 

خالف عقربه های ساعت بچرخانید. 

)حداکثر(   31 و  )حداقل(  صفر  بین  صدا  میزان 
قابل تنظیم است. 

طوری  به  کنید،  تنظیم  مناسبی  حد  در  را  صدا 
بوق  قبیل  از  اخطارها  و  برخی عالیم  بتوانید  که 

خودروها، سوت پلیس، آژیرها و ... را بشنوید. 

انتخابWشیوهWپخشWصدا

 ،)”BASS-TRE“( 1- برای تنظیم صدای زیر و یا بم
دکمه “SEL” را فشار دهید.

جهت  در  را   ”POWER/VOL“ دکمه   -2
عقربه های ساعت یا برعکس آن بچرخانید تا 
نیز تنظیم  را  بتوانید شیوه های پخش صوت 

کنید. 
تنظیم  برای  شده  داده  نمایش  مراحل  ترتیب 

زیری یا بمی صدا به صورت زیر است:
BASS-TRE→JAZZ→VOCAL→POP
→CLASSIC→ROCK→BASS-TRE

3- صفحه نمایش گر رادیوپخش به مدت 5 ثانیه، 
تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و سپس 
دوباره به حالت اصلی خود بازخواهد گشت. 

احتیاط!

WفقطWصداWبمیWوWزیریWبهWمربوطWتنظیمات
Wمنوی Wوارد Wکه WپذیردWمی Wصورت Wزمانی

W.باشیدWشدهW”BASS-TRE“
تنظیمWصدایWبم

منوی  وارد  تا  دهید  فشار  را   ”SEL“ دکمه   -1
“BASS” شوید. 

POWER/“ دکمه  صدا  بمی  افزایش  برای   -2
و  ساعت  عقربه های  جهت  در  را   ”VOL
جهت  خالف  در  را  دکمه  آن،  کاهش  برای 

عقربه های ساعت بچرخانید. 

می شود.  تنظیم   0 عدد  روی  کارخانه  در   *
محدوده قابل تنظیم بین 7- تا 7 می باشد. 

 5 مدت  به  پخش  و  رادیو  نمایش گر  صفحه   -3
ثانیه، تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و 
سپس دوباره به صفحه اصلی خود باز خواهد 

گشت. 
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تنظیمWصدایWزیر

منوی  وارد  و  دهید  فشار  را   ”SEL“ دکمه   -1
“TREBLE” شوید. 

POWER/“ 2- برای افزایش زیری صدا، دکمه ی
برای  و  ساعت  عقربه های  جهت  در  را   ”VOL
عقربه های  در خالف جهت  را  دکمه  آن،  کاهش 

ساعت بچرخانید. 

می شود.  تنظیم   0 عدد  روی  کارخانه  در   *
محدوده قابل تنظیم بین 7- تا 7 می باشد. 

3- صفحه نمایش گر رادیو و پخش تنظیم صورت 
پذیرفته را به مدت 5 ثانیه،  نمایش داده و سپس 

به صفحه ي اصلی خود باز خواهد گشت. 

Wو Wچپ Wبلندگوهای Wبین Wصدا Wتوزیع Wتنظیم
)BALANCE(WWراست

منوی  وارد  و  دهید  فشار  را   ”SEL“ دکمه   -1
“BAL” شوید. 

دکمه  راست،  بلندگوی  صدای  افزایش  برای   -2
عقربه های  جهت  در  را   ”POWER/VOL“
ساعت و برای افزایش صدای بلندگوی چپ، دکمه 

را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
* در کارخانه روی عدد 0 تنظیم شده است. 

 5 مدت  به  پخش  و  رادیو  نمایش گر  صفحه   -3
ثانیه، تنظیم صورت پذیرفته را نمایش داده و 
سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد گشت. 

Wو Wجلو Wبلندگوهای Wبین Wصدا Wتوزیع Wتنظیم
)FADER(Wعقب

منوی  وارد  و  داده  فشار  را   ”SEL“ دکمه   -1
“FADER” شوید. 

جلو،  بلندگوی  صدای  میزان  افزایش  برای   -2
جهت  در  را   ”POWER/VOL“ دکمه 
عقربه های ساعت و برای افزایش صدای بلندگوی 
عقب، دکمه را در خالف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید. 
* در کارخانه روی عدد 0 تنظیم شده است. 

 5 مدت  به  پخش  و  رادیو  نمایش گر  صفحه   -3
و  داده  نمایش  را  پذیرفته  صورت  تنظیم  ثانیه، 

سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد گشت. 
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تنظیمWبلندیWصدا

منوی  وارد   ”SEL“ دکمه  دادن  فشار  با   -1
“LOUD” شوید.

POWER/“ 2- برای تنظیم بلندی صدا، دکمه
یا  و  ساعت  عقربه های  جهت  در  را   ”VOL

برعکس آن بچرخانید. 

یا  خاموش  حالت  در  صدا  بلندی  کارخانه  در   *
LOUD OFF تنظیم می شود. 

ترتیب مراحل تنظیم به صورت زیر است:
OFF→LOW→MD→HI→OFF

تنظیم  صوتی،  سیستم  نمایش گر  صفحه   -3
نمایش  ثانیه   5 مدت  به  را  پذیرفته  صورت 
داده و سپس به صفحه اصلی خود باز خواهد 

گشت. 

WرادیوWازWاستفادهWنحوه

گوشWدادنWبهWرادیو

1- دکمه “BAND” را فشار دهید تا رادیو شروع 
به کار کند. 

دکمه ی  نظر،  مورد  موج  طول  انتخاب  برای   -2
“BAND” را مجددا فشار دهید. تکرار این 
خواهد  موج ها  طول  شدن  عوض  باعث  کار 

شد. 
ترتیب انتخاب طول موج ها به صورت زیر است:

FM1→FM2→FM→AM1→AM→FM1

دکمه های        نظر،  مورد  ایستگاه  انتخاب  برای   -3
  یا    را فشار دهید. 

اسکنWفرکانسWها

این  شما  به  فرکانس ها  اجمالی(  )مرور  اسکن 
ایستگاههای  از  یک  هر  به  تا  می دهد  را  امکان 
رادیویی یافت شده در هر طول موج به مدت 10 

ثانیه گوش دهید. 

حالت 	  این  کردن  خاموش  یا  و  روشن  برای 
دکمه “SCAN” را فشار دهید. 

جست وجوی خودکار فرکانس ها	 

برای رفتن روی ایستگاه رادیویی با فرکانس 	 
پایین تر، دکمه   را فشار دهید. 

برای رفتن روی ایستگاه رادیویی با فرکانس 	 
باالتر، دکمه   را فشار دهید. 

با فشار دادن مجدد هر یک از دکمه های   و 
یا  سایر ایستگاهها را می توانید جست وجو 

کنید. 
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Wحساسیت Wروی Wاز WهاWفرکانس WوجویWجست
)FMWموجWطولWبرایWفقط(

جست وجوی ایستگاهها از روی حساسیت )قوی و 
ضعیف بودن( نیز امکان پذیر است. روش این کار 

به شرح ذیل است:

1- دکمه “SET” را فشار داده و حداقل به مدت 
 2 ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

2- دکمه های  یا  را فشار دهید تا به 
گزینه “SRCH” برسید. 

بتوانید  تا  دهید  فشار  را   ”SET“ دکمه   -3
جست وجوی “LO/DX” )اول قوی ترین ایستگاه، 
را  آن  برعکس  یا  و  ایستگاه(  ضعیف ترین  بعد 

انتخاب کنید. 

را   ”SET“ دکمه  حالت،  این  از  خروج  برای   -4
فشار داده و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید. 

جستWوجویWدستی

برای رفتن به حالت جست وجوی دستی، مراحل 
زیر را دنبال کنید:

1- دکمه “SET” را فشار داده و حداقل به مدت 
 2 ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

2- دکمه های  یا  را فشار دهید تا به 
گزینه “TUN” برسید. 

و  دارید  نگه  و  داده  فشار  را   ”SET“ دکمه   -3
از منوی “AUTO/MAN”، گزینه “MAN” را 

انتخاب کنید. 

4- برای خروج از این روش جست وجو، دکمه ی 
ثانیه  به مدت 2  را فشار داده و حداقل   ”SET“

نگه دارید. 

فرکانس 	  با  رادیویی  ایستگاه  به  رفتن  برای 
پایین تر، دکمه  را فشار دهید. 

فرکانس 	  با  رادیویی  ایستگاه  به  رفتن  برای 
باالتر، دکمه  را فشار دهید. 

)AST(WایستگاههاWخودکارWذخیره
با فشار دادن دکمه “AST”، می توانید 6 ایستگاه 
قوی در طول موج FM و 6 ایستگاه قوی در طول 

موج AM را به صورت خودکار ذخیره کنید. 

با هر بار استفاده از این روش، ایستگاههای جدید 
جایگزین ایستگاههای ذخیره شده قبلی خواهند شد. 

دکمه “AST” را فشار دهید تا وارد منوی جست وجوی 
خودکار شوید. موارد زیر به ترتیب اجرا خواهند شد:

- رادیو و پخش یک صدای »بیپ« تولید کرده، پس 
از آن به حالت قطعی صدا )MUTE( خواهد رفت 
 و محتویات صفحه نمایش گر نیز چشمک خواهد زد.

پس از اتمام ذخیره سازی، شما مجددا صدای 	 
زدن  چشمک  و  شنید  خواهید  را  »بیپ« 

صفحه نمایش گر متوقف خواهد شد. 
ایستگاههای ذخیره شده توسط دکمه های 1 	 

تا 6 در دست رس خواهند بود. 
در برخی مواقع، احتماال تعداد ایستگاههای قابل 	 

جست وجو و ذخیره سازی کم تر از 6 عدد  باشد. 
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ذخیرهWسازیWدستی

با استفاده از دکمه های 1 تا 6 می توانید 6 ایستگاه 
در هر طول موج را به صورت دلخواه ذخیره کنید:

روی ایستگاه رادیویی مورد نظر بروید. 	 
و 	  داده  فشار  را   6 تا   1 دکمه های  از  یکی 

از  پس  دارید.  نگه  ثانیه   2 مدت  به  حداقل 
شنیدن صدای »بیپ«، ایستگاه جاری تحت 
داده شده، ذخیره  فشار  عنوان شماره دکمه 

خواهد شد. 

نحوهاستفادهازCDخوان
CDWخواندن

یک عدد CD را در جای مربوطه وارد کنید. 
صفحه نمایش گر، موارد زیر را نشان خواهد داد:

1- شیوه پخش صدا
CD 2- عالمت و شکل

در  )تراک(  آهنگ  شماره  و  شده  طی  زمان   -3
حال اجرا

انتخابWآهنگW)تراک(

به  انتخاب  برای  را  و   دکمه های  
 ترتیب تراک قبلی و تراک بعدی فشار دهید.
حرکتWسریعWروWبهWجلوWوWعقبWتراکWها

عقب  به  رو  و  جلو  به  رو  سریع  حرکت  برای 
تراک ها، دکمه های  و  را فشار دهید. 
را  نرمال، دکمه های فوق  به حالت  برای برگشت 

مجددا فشار دهید. 

اسکنWآهنگWهاW)تراکWها(

ثانیه  تا 10  فشار دهید  را   ”SCAN“ 1- دکمه 
کردن  متوقف  برای  شود.  پخش  آهنگ  هر  اول 
اسکن )مرور اجمالی( مجددا دکمه “SCAN” را 

فشار دهید. 

آهنگ  به  که  زمان  هر  را   ”SCAN“ دکمه   -2
مورد عالقه رسیدید، فشار دهید. 

پخشWتصادفی
 1 شماره  دکمه  یا   ”RANDOM“ دکمه  اگر 
پخش  تصادفی  طور  به  آهنگ ها  دهید،  فشار  را 

خواهند شد. 

دکمه  مجددا  حالت،  این  کردن  متوقف  برای 
“RANDOM” را فشار دهید. 

تکرارWآهنگW)تراک(
 ”REPEAT“ برای پخش مجدد یک آهنگ، دکمه
یا دکمه شماره 3 را فشار دهید. برای خارج شدن 
از حالت تکرار پخش یک آهنگ، مجددا دکمه ي 

“REPEAT” را فشار دهید. 
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CDWکردنWخارج

فشار  را  دکمه    ،CD کردن  خارج  برای 
دهید. 

CDWداریWنگه

از تماس انگشتان و به جا ماندن اثر انگشت 	 
	 روی CD جلوگیری کنید. 

• CDها را برای جلوگیری از آسیب دیدن، در 	
 	 داخل کیف یا جعبه مخصوص نگه داری کنید.

• تابش 	 از  یا  و  گرم  محیط های  از  را  CDها 
مستقیم نور خورشید، دور نگه دارید. 

احتیاط!

Wآن Wشدن Wوصل Wو Wقطع Wیا WCD Wنخواندن
W،اندازWدست Wاز Wپر Wو Wناهموار WهایWجاده Wدر

W.استWطبیعی

احتیاط!
CDهایWباWشرایطWزیرWقابلWاستفادهWنیستند:

• 	WشکلWتغییرWیاWپایینWکیفیتWباWهایCD
W.یافته

• 	Wبه Wاثر Wیا Wبرچسب Wدارای Wکه WهاییCD
WباشندWمیWشدهWکندهWلیبلWازWماندهWجای

W.هستندWمخدوشWکهWهاییCDWیاWو
W	CD Wوارد Wرا WدیگرWاشیا W،CD Wاز WغیرWبه

W.نکنیدWخوان

W	CDWواردWCDWیکWازWبیشW،زمانWیکWدر
خوانWنکنید.

USBWخروجی
قبیل  از  صوتی  وسیله  هر  شدن  وصل  از  پس 
طریق  از   ... و  حافظه  کارت   ،USB، MP3

خروجی USB، دکمه “USB” را فشار دهید. 
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دکمهWهایWکنترلWرویWفرمان

و  تنظیم  برای  فرمان  روی  کنترل  دکمه های 
کنترل سیستم صوتی به کار می روند. 

WکنترلWهایWدکمهWازWاستفادهWنحوهWوWعملکرد
رویWفرمان

عملکرد رادیوCDخوان
دکمه

دکمه ها

تعویض 
حالت از 
CD به 

رادیو

تعویض 
حالت از 
رادیو به 

CD

فشار دادن 
لحظه ای

قطع شدن 
صدا

قطع شدن 
صدا

فشار دادن 
و نگه 
داشتن

کم و زیاد 
کردن صدا

کم و زیاد 
کردن صدا

فشار دادن 
لحظه ای

--
فشار دادن 

و نگه 
داشتن

تراک قبلی/ 
بعدی

جست وجوی 
خودکار 

ایستگاههای 
رادیویی

فشار 
دادن 
لحظه ای

حرکت 
سریع رو 
به عقب/ 
رو به جلو

جست وجوی 
دستی 

ی  هها یستگا ا
رادیویی

فشار 
دادن 
و نگه 
داشتن

پخش 
اولین 
آهنگ

انتخاب 
ایستگاه بعدی 

رادیو

فشار 
دادن 
لحظه ای

اسکن 
آهنگ ها 
)مرور 10 
ثانیه ای هر 

آهنگ(

انتخاب طول 
موج بعدی

فشار 
دادن 
و نگه 
داشتن
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احتیاط!سیستمتهویهمطبوع

Wداخل Wخنک Wهوای Wرطوبت Wاست Wممکن
Wشده Wجذب Wکولر Wاواپراتور Wتوسط Wکابین
W.دهد Wآن Wروی Wآب Wاز WایWالیه Wتشکیل Wو
Wزیر Wدر Wآب Wمقداری Wمشاهده Wبنابراین
WزمانWدرWوWکولرWازWاستفادهWازWپسW،خودرو

پارکWبودنWخودرو،WطبیعیWاست.

کنترلWدستیWتهویهWمطبوع
W-1کلیدWکنترلWدما

کلید کنترل دما برای تغییر دمای سیستم تهویه 
به  کلید  چرخش  با  می شود.  استفاده  مطبوع 
سمت چپ )ناحیه آبی رنگ(، دمای هوا خنک و با 
چرخش به سمت راست )ناحیه قرمز رنگ(، دمای 

هوا گرم می شود. )فعال سازی کولر و بخاری(. 

W-2کلیدWکنترلWسرعتWفن
این کلید برای کنترل سرعت فن بخاری و کولر 
استفاده می شود. برای خاموش کردن فن، کلید را 

به موقعیت 0 بچرخانید. 

W-3کلیدWکنترلWمسیرWهوا
با چرخاندن این کلید، مسیر وزش هوای سیستم 

تهویه مطبوع تغییر خواهد کرد.

1 2 3

1. کلید کنترل دما
2. کلید کنترل سرعت فن
3. کلید کنترل مسیر هوا
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جهتWوزشWبادWازWروبرو

پنل داشبورد – جریان هوا در این حالت به طور 
کلی از دریچه های پنل داشبورد دمیده می شود. 

      جهتWوزشWبادWازWپایینWوWروبرو

ترکیبی – در این حالت جریان هوا هم از روبرو 
و هم از قسمت تحتانی داشبورد )کف پا( دمیده 

می شود. 

     جهتWوزشWبادWازWسمتWپایین

قسمت تحتانی – در این حالت کل جریان هوا به 
قسمت تحتانی داشبورد و کف پا دمیده می شود. 
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WشیشهWوWپایینWسمتWازWبادWوزشWجهتW
جلو

در این حالت جهت جریان هوا از قسمت پایین و 
قسمت فوقانی داشبورد بوده که برای از بین بردن 

بخارات و یخ روی شیشه جلو می باشد. 

WشیشهWسمتWبهWفقطWبادWوزشWجهت  
جلو

بخارزدا – در این حالت جهت جریان هوای دمیده 
شده، فقط از ناحیه شیشه جلو و جانبی می باشد. 

کلیدWفعالWسازیWکولر

را   ”A/C“ باید دکمه  کولر خودرو  برای عملکرد 
فشار دهید. 

برای عملکرد کولر باید شرایط ذیل مهیا باشد:

1- خودرو روشن باشد.

2- دمای بیرون بیش تر از )1-( درجه سانتی گراد 
باشد. 

3- کلید فن روی یکی از موقعیت های 1 تا 4 قرار 
گرفته باشد. 

احتیاط

W)-1(WازWترWکمWبیرونWهوایWدمایWکهWوقتی
Wدکمه Wاگر Wحتی W،باشد WگرادWسانتی Wدرجه
WعملWخودروWکولرW،دهیدWفشارWرا W”A/C“

نخواهدWکرد

 .
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دکمهWگردشWهوایWداخلWکابین

هوای  ورود  از حالت های  یکی  فشردن   با 
انتخاب  آزاد بیرون یا گردش هوای داخل کابین 
خواهد شد. زمانی که این دکمه فعال شود )چراغ 
در  کابین  داخل  هوای  فقط  شود(،  روشن  آن 

سیستم تهویه گردش خواهد کرد. 

در هوای گرم، وقتی که کولر روشن شود و دکمه               
شود،  فعال  کابین  داخل  هوای  گردش 
می شود.  خنک  زودتر  خودرو  داخل  دمای 
هم چنین با این شیوه از ورود بوی نامطبوع بیرون 

به داخل کابین جلوگیری می شود. 

Wکولر Wاز Wاستفاده Wاز Wقبل Wالزم WهایWاحتیاط
خودرو

مطبوع  تهویه  سیستم  عمر  طول  افزایش  برای 
)کولر(، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

می خواهید  و  می کند  کار  خودرو  کولر  چنان چه 
از  بعد  دقیقه   3 الی   2 کنید،  پارک  را  خودرو 
خاموش کردن کولر، اجازه دهید که فن کار کند 
به  فن  توسط  بیرون  گرم  هوای  روش،  این  )با 
دیواره سرد و گاهی اوقات حالت آب منجمد شده 
روی شبکه اواپراتور برخورد کرده و باعث می شود 
که سریعا آب موجود خشک شود( و آب موجود 

در سطح اواپراتور سریع تر خنک شود. 
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آینههای و عقب شیشه گرمکن
جانبی

وقتی که سویچ اصلی باز باشد، با فشردن دکمه 
جانبی  آینه های  و  عقب  شیشه  گرم کن   

روشن می شوند. 
چراغ  دهید،  فشار  را  دکمه   که  وقتی 
نشان گر گرم کن شیشه روشن می شود تا متوجه 

روشن بودن گرم کن شیشه ها و آینه ها شوید. 

عقب،سریعا  شیشه  جداره  در  موجود  المنت های 
برطرف  را  شیشه  روی  یخ  و  بخار  و  مه  وجود 

می کند. 
هم چنین المنت روی صفحه آینه های جانبی نیز 
برطرف  سرعت  به  را  آینه  روی  بخار  و  یخ زدگی 

می کند. 
با فشردن مجدد دکمه گرم کن، گرم کن شیشه ها 

و آینه ها خاموش می شود. 
چنان چه 15 دقیقه بعد از روشن شدن گرم کن، 
آن را خاموش ننمایید، سیستم به طور اتوماتیک، 

آن را خاموش خواهد کرد. 

احتیاط!
Wروشن Wجانبی WهایWآینه WکنWگرم Wکه Wوقتی
WسطحW،استWشدهWداغWآینهWسطحWوWاست
Wپوست Wتا W،نکنید Wلمس Wرا Wآینه Wروی

W.نشودWسوختگیWدچارWتانWدست

زمانی که سطح روی شیشه عقب و آینه ها از وجود 
بخار و یخ تمیز شد، گرم کن را خاموش کنید. اگر 
گرم کن به طور طوالنی روشن بماند، باتری خودرو 
خالی خواهد کرد. از گرم کن برای خشک کردن 

برف و آب روی شیشه استفاده نکنید. 

احتیاط!
W 	Wتمیز Wرا Wعقب Wشیشه Wکه Wزمانی W

WهایWالمنتWکهWباشیدWمراقبW،کنیدWمی
Wآسیب Wآن Wکانکتور Wو Wشیشه Wروی

W.نبیند
W 	Wروشن WهاWشیشه WکنWگرم Wکه Wزمانی

W WدکمهWکهWشویدWمطمئنW،است
Wکابین Wداخل Wهوای Wجریان Wگردش

W.باشدWخاموشW)اتاق(
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جلو  چراغ های  از  شده  تابیده  نور  کاهش  برای 
خودروهای پشت سری در حین رانندگی در شب، 
سمت  به  تنظیم  اهرم  کشیدن  با  می توانید  شما 

عقب، دید مطلوب را برای خود تنظیم کنید. 

آینههایجانبیووسط
آینهWوسط

اهرم تنظیم )دستی( آینه وسط

رانندگی در شب

اهرم تنظیم دستی آینه

رانندگی در روز

آینه وسط مجهز به نمایش گر چندمنظوره

1- دکمه  را برای روشن و خاموش کردن 
نمایش گر آینه فشار دهید. 

از سطح  ارتفاع  تعیین  برای  را  2- دکمه  
دریا فشار دهید.  

انتخاب جهت قطب نما  برای  را  3- دکمه  
فشار دهید. 

قطبWنمایWالکترونیکی

جهت   8 است  قادر  آینه  الکترونیکی  قطب نمای 
دهد  نمایش  رانندگی  در حین  واقعی  به طور  را 
که سمت شمال در باال، سمت جنوب در پایین، 
در  غرب  سمت  و  راست  طرف  در  شرق  سمت 

طرف چپ آینه طراحی شده است. 
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قطب نما به طریقه زیر عمل می کند:

زمانی که نیروی مغناطیس )جاذبه( زمین کم باشد، 
قطب نمای الکترونیکی قادر نخواهد بود تحت شرایط 

زیر جهت درست را نشان دهد:

رانندگی در جاده لغزنده	 

زمانی که خودرو در محیطی که دارای تداخل 	 
برق  دکل  زیر  )مثال  الکترومغناطیس  امواج 

فشار قوی( می باشد، پارک شده باشد. 

زمانی که امواج خودالقایی نزدیک آینه ایجاد 	 
روی  یا  نزدیک  فلزی  اشیا  یا  )آهن ربا  شود، 

نمایش گر آینه باشد(. 

Wالکترونیکی WنمایWقطب Wکردن Wکالیبره
)کالیبرهWکردنWباWدورWزدن(

می کند،  تغییر  خودرو  حرکت  جهت  که  زمانی 
گاهی اوقات قطب نما ممکن است این تغییر جهت 
آن،  کردن  کالیبره  و  تنظیم  برای  ندهد.  نشان  را 
خودرو را متوقف کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

1- دکمه  را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا 
8 عقربه قرمز رنگ قطب نما به طور هم زمان 

با سرعت 1 هرتز چشمک بزنند. 

2- در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت، یک 
تا سه دور به آرامی با خودرو بزنید و سپس 

آن را متوقف کنید. 

ثانیه(   1( لحظه ای  طور  به  را  دکمه    -3
در  جهت نما  نمایش  که  وقتی  دهید،  فشار 
آینه نمایش داده شد، قطب نما کالیبره شده 

است.  
4- یا خالف جهت عقربه ساعت یک تا سه دور در 
مدت 128 ثانیه با خودرو بزنید و بعد از وارد 
جهت های  نمایش  کالیبره،  حالت  به  شدن 
قطب نما به حالت عادی بر خواهند گشت و 
کالیبره کردن )تنظیم( قطب نما کامل خواهد 

شد. 

فشارسنج

آینه وسط هم چنین قابلیت نمایش فشار محیط 
فشار  نیز  رانندگی  حالت  در  و  است  دارا  نیز  را 
شده  اندازه گیری  فشار  واحد  می دهد.  نشان  را 
تا   540 بین  آن  محدوده  و  می باشد  پاسکال 
نمایش  زیر  شکل  به  و  می باشد  پاسکال   1040

داده می شود. 
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و  می شود  داده  نمایش  آینه  روی  نسبی  فشار 
مقدار آن قابل تنظیم نیست. 

بعضی  در  شده  داده  نمایش  فشار  این  هم چنین 
با خطا باشد که آن  از مواقع ممکن است همراه 
بستگی به درجه حرارت و رطوبت هوای محیط و 

شرایط رانندگی دارد. 

نمایشWارتفاعWازWسطحWدریا

ارتفاع سطح  اختالف  بیانگر  دریا  از سطح  ارتفاع 
محل فعلی و حاضر خودرو از سطح دریا می باشد:

ارتفاع اندازه گیری شده از 200- متر تا 5000 متر 
باشد.  می تواند  متر   50 تا  آن  خطای  و  می باشد 
و   -200 را  متر   -200 از  کم تر  ارتفاع  هم چنین 
ارتفاع بیش تر از 5000 متر را، 5000 متر نمایش 

می دهد. 
برای تنظیم ارتفاع، دکمه  را یک بار فشار 
دهید تا ارتفاع 50 متر افزایش یابد و با یک بار 

فشار ارتفاع تا 50 متر کاهش می یابد. 

1- ارتفاع از سطح دریا
از آن جایی که ارتفاع نمایش داده شده تابعی از 
عواملی  بنابراین  می باشد،  )اتمسفر(  نسبی  فشار 
مثل دما، جریان هوا و ... نیز بر ارتفاع نمایش داده 

شده، تاثیرگذار می باشند. 
دارای  که  است  ممکن  شده  داده  نمایش  ارتفاع 
تنظیم  دکمه  از  آن،  تنظیم  برای  که  باشد  خطا 
شکل  به  ارتفاع  نمایش  کنید.  استفاده  می توانید 

زیر نشان داده می شود:
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2- ارتفاع نسبی

ارتفاع نسبی، نشان دهنده اختالف ارتفاع بین دو 
تنظیم  قابل  آن  مقدار  می باشد.  مشخص  نقطه 
تا  متر   0 بین  آن  اندازه گیری  محدوده  نیست. 
متر   50 آن  متغیر  مقدار  و  می باشد  متر   5200
می باشد. در شکل زیر می توانید نحوه نمایش آن 

را مشاهده نمایید.

قرار  خودرو  که  را  موقعیتی  ارتفاع،  تنظیم  برای 
بگیرید  نقطه مبدا در نظر  به عنوان  گرفته است 
تا ارتفاع نسبی بین مبدا و مقصد مشخص شود، 

سپس مراحل زیر را برای تنظیم انجام دهید:

1- دکمه  را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا 
وارد تنظیم ارتفاع شوید. 

یک  مدت  به  را  و   دکمه های    -2
ثانیه به طور هم زمان فشار دهید تا ارتفاع نسبی 

صفر شود )0m را نشان دهد(. 

3- پس از آن که شما به مبدایی که قصد دارید 
شده،  داده  نشان  نسبی  ارتفاع  رسیدید،  برسید، 

اختالف ارتفاع مبدا و مقصد می باشد. 

4- برای این که ارتفاع نسبی نشان داده شده را به 
حالت اول یا همان ارتفاع از سطح دریا برگردانید، 

دکمه  را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. 

بین  شده  داده  نمایش  خطای  و  انحراف  میزان 
حالت های مختلف فشار نسبی و ارتفاع در جدول 

زیر نمایش داده شده است. 

فشار نسبی مقدار خطا
)اتمسفر(

ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

±1001040-200
±10010130
±150955500
±1508981000
±1508451500
±1507952000
±2007013000
±2506164000
±3005405000



آینه های جانبی و وسط

150

NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

کلیدهایWتنظیمWآینهWجانبی

شما می توانید با استفاده از این کلیدها، آینه های 
جانبی را تنظیم نمایید. زمانی که سویچ اصلی باز 
 ”L“ است، شما قادر خواهید بود با انتخاب دکمه
یا “R”، آینه سمت چپ یا راست را انتخاب کنید 

و تنظیمات الزم را انجام دهید.
L: سمت چپ

R: سمت راست

با استفاده از کلیدهای ذیل می توانید آینه را در 
وضعیت دلخواه تنظیم نمایید:

 باال

 پایین

 چپ

 راست

گرم کن   ، گرم کن دکمه  کردن  فعال  با 
آینه های جانبی نیز فعال می شوند. 

احتیاط!

Wزده Wیخ Wجانبی WهایWآینه Wسطح Wکه Wوقتی
Wتراشیدن Wاز W،آن Wکردن Wپاک Wبرای W،باشد
WکلیدWازWآنWجایWبهWوWکنیدWخودداریWیخ
W.نماییدWاستفادهWگرمWآبWیاWآینهWکنWگرم

SW!هشدار

Wوسط Wآینه Wتنظیم Wاز Wرانندگی Wحین Wدر
WمنجرWاستWممکنWکهWچراW،کنیدWخودداری
WدرWوWخودروWکنترلWعدمWوWتعادلWعدمWبه

W.شودWشدیدWتصادفWموجبWنهایت
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تاWکردنWدستیWآینهWهایWجانبی

1- تا کردن دستی آینه جانبی 

برای تا کردن آینه به طور دستی، آن را به آرامی به 
سمت خود بچرخانید تا در موقعیت خود قرار گیرد. 

2- باز کردن آینه جانبی

برای باز کردن آینه نیز عکس حالت بستن، آن را 
تا آینه در موقعیت خود  به سمت بیرون بکشید 

قرار بگیرد. 

احتیاط!

Wمراقب Wآینه Wکردن Wتا Wو Wکردن Wباز Wبرای W
W.نکنیدWواردWفشارWآینهWسطحWبهWکهWباشید

SW!هشدار

W 	W،هاWآینه Wتنظیم Wاز Wرانندگی Wحین Wدر
W.کنیدWخودداری

W 	WازWجانبیWهایWآینهWصفحهWتنظیمWبرای
W.نکنیدWاستفادهWدست

W 	WهایWآینهW،تنظیمWکلیدهایWباWکهWوقتی
WراWتانWدستW،کنیدWمیWتنظیمWراWجانبی
Wممکن W.ندهید Wقرار Wآینه Wصفحه Wروی

W.بسوزدWآنWموتورWاست
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سیستمبرفپاککنوشیشهشور
دسته برف پاک کن و شیشه شور در سمت راست 

غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

احتیاط!
W 	WازWاستفادهWازWقبلW،سردWهوایWوWآبWدر

WهایWتیغهWکهWشویدWمطمئنW،هاWکنWپاکWبرف
WزدگیWیخWعلتWبهWشیشهWرویWکنWپاکWبرف
Wروی Wیخ Wکه Wزمانی Wتا W.باشد Wنچسبیده
WاستفادهWکنWپاکWبرفWازW،نشودWآبWشیشه
WدیدنWآسیبWموجبWاستWممکنW.نکنید

W.شودWکنWپاکWبرفWموتور

W 	WاینWدرW،داردWوجودWشیشهWرویWشیئیWاگر
Wندهید WحرکتWرا WهاWکنWپاک Wبرف Wحالت
Wبرف Wموتور Wدیدن Wآسیب Wموجب Wزیرا
W،برداریدWراWآنWابتداW،شدWخواهدWکنWپاک

W.کنیدWفعالWراWکنWپاکWبرفWسپس

W 	WخشکWشیشهWسطحWکهWزمانیWچنینWهم
WکنWپاک Wبرف Wکردن Wفعال Wاز W،است
Wبرف WهایWتیغه Wچون W،کنید Wخودداری

W.دیدWخواهندWآسیبWشیشهWوWکنWپاک

در  سویچ  که  زمانی  فقط  پاک کن  برف  کلید 
موقعیت ON یا ACC باشد، فعال خواهد شد. 

W:)MIST(WکنWپاکWبرفWتکیWعملکردW:1Wموقعیت

موقعیت  در  را  پاک کن  برف  دسته  که  وقتی 
کردن  کار  بار  یک  از  بعد  دهید،  قرار   ”MIST“
برف پاک کن ها کلید مجدد به حالت اولیه خود بر 

می گردد و برف پاک کن ها متوقف می شوند. 
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موقعیتW:2WحرکتWتکیWمتناوبWبرفWپاکWکن  
) (

پایین  طرف  به  پله  یک  را  پاک کن  برف  دسته 
حرکت دهید تا برف پاک کن با حرکت تکی ولی 

به صورت متناوب کار کند. 

W)LO(WکنWپاکWبرفWکندWدورW:3Wموقعیت

پایین  سمت  به  پله  دو  را  پاک کن  برف  دسته 
حرکت دهید تا برف پاک کن با دور کند کار کند.

)HI(WکنWپاکWبرفWتندWدورW:4Wموقعیت
پایین  سمت  به  پله  سه  را  پاک کن  برف  دسته 
حرکت دهید تا دور تند برف پاک کن فعال شود. 

کلیدWشیشهWشور

مطابق شکل با حرکت دادن دسته برف پاک کن 
فعال  شیشه شور  پمپ  فرمان،  غربیلک  سمت  به 
می شود و مایع پاک کننده از طریق نازل موجود 
پاشیده می شود  در جلوی شیشه، روی شیشه ها 
و هم زمان با آن برف پاک کن ها نیز کار می کنند. 
بعد از رها کردن کلید، پمپاژ آب متوقف می شود 
ولی برف پاک کن ها تا چند کورس به حرکت خود 

ادامه می دهند. 

احتیاط!

W 	W،شورWشیشه Wاز Wاستفاده Wمرتبه Wهر Wدر
Wکار Wبه Wثانیه W10 Wاز WترWبیش Wرا Wآن

W.نیاندازید

W 	Wمخزن Wدر Wمایعی Wهیچ Wکه Wزمانی
Wکلید W،ندارد Wوجود WشورWشیشه

شیشهWشورWراWفعالWنکنید
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Wشیشه WشورWشیشه Wو WکنWپاک Wبرف Wسیستم
عقب

دسته  انتهایی  دکمه  چرخاندن  با   W:1 Wموقعیت
برف پاک کن  و قرار دادن آن در وضعیت 

“ON”، برف پاک کن های عقب فعال می شوند. 

دسته  انتهایی  دکمه  چرخاندن  با  W W:2 Wموقعیت
برف پاک کن  و نگه داشتن آن در موقعیت 
به  عقب  شیشه شور  و  پاک کن  برف    )2(

طور هم زمان کار خواهند کرد. 

سمت  به  کلید چرخاندن  با   :3 Wموقعیت
آن  داشتن  نگه  و    )3( موقعیت  و  پایین 
فقط شیشه شور عقب کار می کند که با رها کردن 

کلید، کارکرد شیشه شور متوقف می شود.



صندلی

155

تنظیم موقعیت صندلی
اهرم پایین نشان داده شده در شکل را به سمت 
شود،  آزاد  صندلی  ضامن  تا  دهید  حرکت  باال 
هم زمان صندلی را به سمت جلو یا عقب حرکت 
دهید.  قرار  می خواهید،  که  موقعیتی  در  و  داده 
موقعیت  در  صندلی  تا  کنید  رها  را  اهرم  سپس 
ثابت  از  اطمینان  برای  شود.  ثابت  شما  دلخواه 
شدن صندلی آن را به یک سمت فشار دهید تا 

ضامن آن کامال قفل شود. 

صندلی
صندلیWهایWجلو

تنظیماتWدستیWصندلیWهایWجلو

اهرم تنظیم موقعیت صندلی

اهرم تنظیم موقعیت
 پشتی صندلی

تنظیمWپشتیWصندلی
با کشیدن اهرم و حرکت دادن پشتی صندلی در 
جهت دلخواه، پشتی صندلی نیز مطابق میل شما 
تنظیم خواهد شد. با رها کردن اهرم، صندلی در 

موقعیت خود قفل می شود. 

تنظیم ارتفاع صندلی
برای داشتن دید بهتر و هم چنین راحتی و تسلط، 
با چرخاندن توپی تنظیم کننده، ارتفاع صندلی با 
توجه به سایز راننده و عادت او، تنظیم می شود. 

توپی 
تنظیم کننده 
ارتفاع صندلی

SW!هشدار
W 	Wصندلی Wتنظیم Wاز Wرانندگی Wحین Wدر W

W.کنیدWخودداری

W 	W،ندهید Wقرار Wصندلی Wزیر Wدر Wرا Wاشیا
WحرکتWازW،صندلیWتنظیمWحینWدرWزیرا

W.کردWخواهدWجلوگیریWآن

W 	Wپشتی W،آلWایده Wرانندگی WشرایطWبرای
W،نخوابانید Wاندازه Wاز Wبیش Wرا Wصندلی
WترینWبیشW،ایمنیWکمربندهایWکهWچرا
Wخواهند Wزمانی Wرا WداریWنگه Wبهترین Wو
Wحالت Wدر Wتقریبا Wصندلی Wکه Wداشت

W.باشدWگرفتهWقرارWعمودی

W 	Wبدن Wبا W،صندلی Wپشتی Wتنظیم Wاز Wبعد
WدهیدWفشارWراWآنWکمیW،خودWدستWیا
WاشWموقعیت Wدر Wآن Wشدن Wقفل Wاز Wتا

W.شویدWمطمئن
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صندلیWهایWعقب

تاWکردنWصندلیWهایWعقب

1- قفل های کمربند ایمنی صندلی عقب را مطابق 
شکل جدا کنید. 

این کار از صدمه دیدن قفل کمربند بر اثر تا شدن 
صندلی جلوگیری می کند. 

احتیاط!

Wمطمئن W،عقب Wصندلی Wکردن Wتا Wاز Wقبل
WصندلیWپشتWایمنیWکمربندهایWکهWشوید
WدارندهWنگهWدیدنWآسیبWازWتاWاندWگرفتهWقرار

W.شودWجلوگیریWفشارWاثرWبرWکمربند

2- پشت سری صندلی را در پایین ترین موقعیت 
خود قرار دهید. 

تاWکردنWصندلیWهایWعقب

)ضامن(  بند  کنید،  باز  را  خودرو  عقب  درب   -1
موجود در سمت چپ صندلی را با یک دست 
بکشید و هم زمان با دست دیگر، قسمت باالی 
صندلی را به سمت جلو فشار دهید تا صندلی 

به طور کامل تا شود. 

احتیاط!

WچپWعقبWصندلیWکناریWوWمیانیWقسمت
W.باشدWمیWپارچهWیکWصورتWبه

بند آزادکننده 
صندلی
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2- برای تا کردن صندلی سمت راست نیز مطابق 
تا  بکشید  را  ضامن  چپ،  سمت  صندلی 

صندلی آزاد شود. سپس آن را تا کنید. 

فضای  که  می شود  باعث  عقب  صندلی  کردن  تا 
در  بار  دادن  قرار  برای  شود.  زیاد  عقب  قسمت 
و  نکته ها  به  لطفا  )صندوق(،  عقب  قسمت 
صندوق(  )بار  بخش  همین  در  که  احتیاط هایی 

ذکر شده است، رجوع کنید.

پشتWسریWصندلی
تنظیمWارتفاعWپشتWسریWصندلی

مطابق شکل با فشردن ضامن پشت سری و نگه 
داشتن آن می توانید ارتفاع پشت سری را به اندازه 

دلخواه خود تنظیم کنید. 
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مطمئن  سری،  پشت  ارتفاع  کردن  تنظیم  برای 
گوش  باالی  پشت سری،  مرکز  امتداد  که  شوید 

شما قرار می گیرد. )مطابق شکل(

بازWکردنWپشتWسری

با فشردن و نگه داشتن ضامن مطابق شکل، پشت 
محل  از  تا  دهید  حرکت  باال  جهت  در  را  سری 

قرارگیری خارج شود. 

SW!هشدار

نکاتWمربوطWبهWتنظیمWپشتWسری:
W 	Wموقعیت Wدر Wرا Wسری Wپشت Wهمیشه

W.کنیدWتنظیمWصحیح
W 	W،سری Wپشت Wکردن Wتنظیم Wاز Wبعد

Wفشار Wپایین Wسمت Wبه Wرا Wآن Wدست Wبا
Wمحل Wدر Wکه Wشوید Wمطمئن Wتا Wدهید

W.استWشدهWقفلWخود
W 	Wرانندگی Wسری Wپشت Wوجود Wبدون

نکنید.
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WمجهزWصورتWدر( WصندلیWکنWگرمWکلیدهای
بودن(

کلید گرم کن صندلی زیر پنل صفحه کیلومتر و 
سمت راست غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

به صورت  و شاگرد  راننده  کلید گرم کن صندلی 
شود،  فعال  گرم کن  کلید  وقتی  می باشد.  مجزا 
گرم کن پشتی صندلی و کف صندلی، هم زمان کار 
سویچ  که  زمانی  فقط  صندلی  گرم کن  می کنند. 

اصلی باز باشد، کار می کند. 

1- کلید گرم کن صندلی راننده
2- کلید گرم کن صندلی شاگرد

کلید دو وضعیتی گرم کن صندلی دارای 2 شاخص 
HI و LO می باشد که با فعال کردن HI، دمای 
باالتر می باشد و چراغ زرد رنگ  گرم کن صندلی 
فعال  نشان دهنده  که  می شود  روشن  کلید  روی 

بودن گرم کن با گرمای بیش تر می باشد. 

با فشردن کلید LO، گرم کن گرمای کم تری تولید 
خواهد کرد و چراغ سبز رنگ روی کلید نشان گر 

فعال بودن گرم کن با گرمای کم تر می باشد. 
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SW!هشدار
Wصندلی WکنWگرم Wبودن Wروشن Wحین Wدر
Wدر Wاست Wقرار Wکه Wافرادی Wباشید Wمراقب
Wاین Wبه Wنسبت W،بنشینند Wشاگرد Wسمت
WممکنWزیرا W،باشند Wداشته Wآگاهی Wموضوع
WمضرWهاWآنWبرایWصندلیWزیادWگرمایWاست

W.باشد

افرادWزیرWبایدWمراقبWباشند:

W 	W،بیمارWافرادW،سالخوردهWافرادW،کودکان
Wناتوانی Wدارای Wکه Wکسانی WچنینWهم

W.باشندWمیWجسمی

W 	Wحساس Wپوست Wدارای Wکه Wافرادی
W.باشندWمی

W 	W.باشندWمیWخستهWخیلیWکهWافرادی

W 	Wالکل Wیا WآورWخواب Wداروی Wکه Wافرادی
استفادهWکردهWاند.

W،صندلیWشدنWگرمWزیادWازWجلوگیریWبرای
W.نکنیدWاستفادهW...WوWبالشWیاWپتوWاز

احتیاط!

W،باتری Wشدن Wدشارژ Wاز Wجلوگیری Wبرای
WکنWگرم W،است Wخاموش Wخودرو Wکه Wزمانی

W.کنیدWغیرفعالWراWصندلی
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چراغها
کلیدW)دسته(Wچراغ

با چرخاندن قسمت باالیی دسته چراغ، حالت های 
زیر ایجاد خواهد شد:

موقعیتW:1Wدر این حالت چراغ های کوچک جلو و 
عقب، چراغ های پالک و چراغ پشت پنل کیلومتر 

روشن می شوند. 
موقعیت2W: در این حالت عالوه بر چراغ های ذکر 
شده در موقعیت 1، چراغ های اصلی )بزرگ( نیز 

روشن می شوند. 

پس از روشن شدن چراغ های اصلی جلو می توانید 
با استفاده از کلید تنظیم ارتفاع، نور آن را تنظیم 
کنید. اطالعات بیش تر در بخش کنترل نور پنل 

کیلومتر آورده شده است. 
چراغ های بزرگ )اصلی( در صورتی که سویچ باز 

باشد، روشن می شوند. 

نورWباال/WنورWپایین
برای نور باال، دسته چراغ را مطابق شکل به سمت 
چراغ های  ضمن  در  دهید.  حرکت   1 موقعیت 
اصلی جلو باید روشن باشند. برای نور پایین نیز 
)به   2 موقعیت  در  شکل،  مطابق  را  چراغ  دسته 

سمت خودتان( قرار دهید. 

چراغWپلیسیW)سالم(

با کشیدن دسته چراغ به سمت خودتان )جهت 
باال(، چراغ نور باال روشن می شود و با رها کردن 
حالت،  این  به  که  می شود  خاموش  چراغ  کلید، 

اصطالحا چراغ سالم گفته می شود. 

زمانی که چراغ نور باال روشن شود، چراغ نشان گر 
که  می شود  روشن  نیز  کیلومتر  پنل  در  باال  نور 

نشان دهنده روشن بودن نور باال می باشد. 
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احتیاط!

Wطوالنی Wمدت Wرا Wخودرو WخواهیدWمی Wاگر
WهاWچراغ Wکه Wشوید Wمطمئن W،کنید Wپارک
Wصورت Wاین Wغیر Wدر W،ایدWکرده Wخاموش Wرا
Wدر Wو Wشد Wخواهد Wدشارژ Wخودرو Wباتری

استارتWخوردنWمشکلWایجادWمیWکند

چراغWراهنما
برای فعال کردن چراغ های راهنمای چپ یا راست، 
دسته چراغ را مطابق شکل در موقعیت های 1 و 2 

)به سمت باال یا پایین( حرکت دهید. 

چراغ های راهنما زمانی که سویچ اصلی باز باشد 
)ON(، روشن می شوند. 

دسته چراغ، در حالتی که راهنمای چپ یا راست 
از  پس  اتوماتیک  طور  به  باشید،  کرده  فعال  را 
اولیه خود برمی گردد  دور زدن خودرو، به حالت 
اگر چراغ راهنما  و راهنما خاموش می شود. ولی 
را در مسیر مستقیم برای تغییر الین فعال کرده 
باشید، باید با دست آن را به موقعیت اول )خاموش 

شدن( برگردانید. 

توجه!
Wپنل Wدر Wراهنما WگرWنشان WهایWچراغ Wاگر
WتندترW،راهنماWبودنWفعالWزمانWدرWکیلومتر
WیکیWاحتماالW،زدندWچشمکWعادیWحالتWاز
WسوختهWعقبWیاWجلوWراهنمایWهایWالمپWاز

W.است
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چراغWمهWشکنWجلوWوWعقب

کلید چراغ مه شکن جلو و عقب در قسمت پنل 
وسط داشبورد قرار گرفته است. 

وقتی که سویچ باز باشد، چرخاندن قسمت باالیی 
دسته چراغ به موقعیت 1 و فشردن کلید مه شکن 
جلو یا عقب باعث روشن شدن چراغ های مه شکن 
می شود. چراغ مه شکن عقب فقط زمانی که چراغ 

مه شکن جلو روشن باشد، روشن خواهد شد. 

اگر قسمت باالیی دسته چراغ در موقعیت 2 قرار 
ترتیب  به  عقب  و  جلو  مه شکن  چراغ های  گیرد، 

روشن می شوند. 

توجه!

W،چراغWدستهWباالییWقسمتWکهWآنWازWپس
WهایWچراغ W،گیرد Wقرار WOFF Wموقعیت Wدر
Wاتوماتیک Wطور Wبه Wعقب Wو Wجلو WشکنWمه
WهایWچراغ Wکلید Wاگر W.شوندWمی Wخاموش
WهایWچراغW،شودWروشنWمجدداWجلوWاصلی
Wاتوماتیک Wطور Wبه Wعقب Wو Wجلو WشکنWمه

W.شوندWنمیWروشن
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وقتی که مه شکن های جلو و عقب روشن شوند، 
چراغ های نشان گر روشن بودن مه شکن ها در پنل 
صفحه کیلومتر روشن می شوند تا راننده از روشن 

بودن مه شکن ها، آگاه باشد. 

کلید  شود،  روشن  جلو  مه شکن  چراغ  که  وقتی 
سمت چپ بایستی فعال شود و برای روشن کردن 
فعال  راست  سمت  کلید  بایستی  عقب  مه شکن 
شود. چراغ مه شکن عقب زمانی که مه غلیظ باشد 
باالیی  کارایی  باشد،  ضعیف  بسیار  دید  شعاع  و 
خواهد داشت، زیرا پرتو نور آن بسیار باال می باشد. 

SW!هشدار

Wقوانین Wمطابق Wباید WشکنWمه WهایWچراغ
W.شوندWفعالWترافیکیWوWایWجاده
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WکیلومترWپنلWزمینهWپسWنورWتنظیمWکلیدهای
وWتنظیمWارتفاعWنورWچراغWهایWجلو

1- کلید تنظیم نور پس زمینه پنل صفحه کیلومتر

برای افزایش نور پس زمینه پنل صفحه کیلومتر، 
کاهش  برای  و  بچرخانید  باال  سمت  به  را  کلید 
)پایین(  عکس  در جهت  را  کلید  پس زمینه،  نور 

بچرخانید. 

)در  جلو  چراغ های  نور  ارتفاع  تنظیم  کلید   -2
صورت تجهیز(

نور  ارتفاع  باال،  جهت  در  کلید  چرخاندن  با 
پایین  برای  و  آمد  خواهد  باالتر  جلو  چراغ های 
آوردن ارتفاع نور چراغ های جلو، کلید را در جهت 

عکس )پایین( بچرخانید. 
تعداد  اساس  بر  باید  جلو  چراغ های  نور  ارتفاع 
نفرات و بار )وزن( موجود در خودرو تنظیم شود و 
پاسخ زمانی چراغ ها با تغییر وضعیت کلید، حدود 

1 دقیقه می باشد. 

چراغWسقفWجلو

با یک بار فشردن کلید چراغ سقف، چراغ روشن 
و با فشردن مجدد، چراغ سقف خاموش می شود. 
قفل  کنترل،  ریموت  از  استفاده  با  درب ها  اگر 
می ماند  روشن  ثانیه   15 تا  سقف  چراغ  شوند، 
از دشارژ  برای جلوگیری  آن،  از  بالفاصله پس  و 

شدن باتری به طور اتوماتیک خاموش می شود. 
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چراغWسقفWعقب

این  در  کلید  گرفتن  قرار  با   :OFF موقعیت 
موقعیت، چراغ خاموش می شود. 

موقعیت ON: با قرار گرفتن کلید در این وضعیت، 
چراغ روشن می شود. 

موقعیت DOOR: با باز بودن هر یک از درب ها، 
که  به شرطی  )البته  می شود  روشن  چراغ سقف 
کلید در این وضعیت قرار گرفته باشد(، و اگر همه 
ثانیه   15 از  پس  چراغ  این  باشد،  بسته  درب ها 

خاموش می شود. 

وقتی که سویچ اصلی باز باشد، با بسته شدن همه 
درب ها، این چراغ بالفاصله خاموش می شود. 

توجه!

WمغزیWازWاصلیWسویچWکردنWخارجWازWپس
WچراغW،بماندWبازWهاWدربWازWیکیWاگرW،سویچ
WماندنWروشنWدقیقهW15WازWپسWعقبWسقف
W.شودWمیWخاموشWاتوماتیکWطورWبهW،ممتد

چراغWهشدارWبازWبودنWدرب

وقتی که درب باز باشد، این المپ روشن می شود 
و با بسته شدن درب، المپ خاموش خواهد شد. 

در
خاموش

روشن
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چراغWدورWسویچWاصلی

این چراغ، دور مغزی سویچ قرار گرفته است. 

این چراغ، پس از باز شدن درب سمت راننده به 
راحت تر  راننده  تا  می شود  روشن  اتوماتیک  طور 
در  را  سویچ  تا  کند  پیدا  را  سویچ  مغزی  محل 
مغزی قرار دهد. این چراغ 10 ثانیه پس از بسته 

شدن درب سمت راننده، خاموش می شود. 
وقتی سویچ اصلی را باز )ON( کنید، این چراغ 

بالفاصله خاموش خواهد شد. 
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خروجیبرقمستقیم12ولت

خروجی برق 12 ولت، در کنسول وسط و سمت 
شاگرد قرار گرفته است. 

مصرف کننده هایی  برق  تامین  برای  خروجی  این 
نظر گرفته  برق 12 ولت کار می کنند، در  با  که 
خروجی،  این  برق  از  استفاده  برای  است.  شده 
سویچ اصلی باید در وضعیت ACC یا ON باشد. 

احتیاط!

W 	WخروجیWفیوِزWسوختنWازWجلوگیریWبرای
WکهWهاییWکنندهWمصرفWازW،ولتW12Wبرق
WولتW12WازWترWبیشWهاWآنWمصرفیWولتاژ

W.نکنیدWاستفادهW،استWواتW120Wو
W 	W،باتریWشدنWدشارژWازWجلوگیریWبرای

WبیشW،استWخاموشWخودروWکهWزمانی
WاستفادهWخروجیWاینWبرقWازWنیازWحدWاز

W.نکنید
W 	W12 Wبرق Wخروجی Wاز Wکه Wصورتی Wدر

Wآن Wدرپوش W،کنیدWنمی Wاستفاده Wولت
Wو Wکانکتور Wهر Wاز Wاستفاده W.ببندید Wرا
WخروجیWسایزWبا WمتناسبWکهWسوکتی
WاتصالWموجبWتواندWمیW،نباشدWولتW12

W.شودWکوتاه
W 	Wمایعی WگونهWهرWیا WآبWورودWچنینWهم

Wاتصال Wموجب WتواندWمی Wنیز Wآن Wداخل
W.شودWآنWفیوزWسوختنWیاWکوتاه
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فندکوجاسیگاری

با فشردن کاور فندک )موجود در کنسول وسط( 
کاور، باز شده و شما می توانید فندک را مشاهده 

نمایید. 
برای روشن کردن فندک، وقتی سویچ اصلی در 
موقعیت ACC یا ON قرار گرفته باشد، فندک 
را به سمت داخل فشار دهید. فندک پس از گرم 
پرتاب  بیرون  سمت  به  اتوماتیک  طور  به  شدن 

می شود و آماده برای استفاده می باشد. 

شدن،  خراب  صورت  در  فندک  جایگزینی  برای 
خودرو  استاندارد  فندک  از  که  می شود  توصیه 

)شرکت مدیران خودرو( استفاده کنید. 

توجه!

Wداخل Wفندک Wچپ Wسمت Wخالی Wفضای Wاز
Wجاسیگاری Wعنوان Wبه W،وسط Wکنسول

استفادهWنکنید.

SW!هشدار

برایWجلوگیریWازWسوختگیWوWآتشWسوزی:

W 	Wلمس Wرا Wفندک Wداغ Wو Wفلزی Wقسمت
W.نکنید

W 	WهاWصندلی Wیا Wکنسول Wروی Wرا Wفندک
Wاست Wممکن Wکه Wچرا W،ندهید Wقرار

W.شودWسوزیWآتشWموجب

W 	WواردWرا WفندکWاز WغیرWبه WدیگریWاشیا
Wآسیب Wسبب Wزیرا W،نکنید Wجافندکی
Wفندک Wدیگر Wو Wشده Wجافندکی Wدیدن
WاستWممکنWوWماندWنمیWثابتWآنWداخل
WوWشودWخارجWآنWازWخودWبهWخودWفندک

W.نشودWخارجWآنWازWاصالWیا
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جاسیگاریWعقبجاسیگاریWجلو

جاسیگاری عقب در پشت کنسول وسط به سمت 
سرنشینان عقب قرار گرفته است. با کشیدن کاور 
ته  سیگار،  اتمام  از  پس  می شود.  باز  جاسیگاری 
آتش  باعث  تا  کنید  خاموش  کلی  به  را  سیگار 
جاسیگاری  داخل  دیگر  سیگارهای  ته  گرفتن 

نشود. 
پس از استفاده از جاسیگاری، آن را به طور کامل 

ببندید. 

هشدار!
درWصورتWعدمWنیاز

W 	Wصورت Wدر W.ببندید Wرا Wجاسیگاری
Wممکن W،جاسیگاری Wناگهانی Wشکستن
Wبیرون Wآن Wدر Wموجود Wآشغال Wاست
Wیا Wو Wاتاق WداخلWکثیفیWباعث Wو Wبریزد

W.شودWسوزیWآتشWحتی

برایWجلوگیریWازWآتشWسوزی

W 	W.نکشیدWسیگارWرانندگیWحینWدر

W 	W،کبریت Wیا Wفندک Wاز Wاستفاده Wاز Wبعد
W.کنید Wخاموش Wکامل Wطور Wبه Wرا WهاWآن
Wو Wدهید Wقرار Wجاسیگاری Wدر Wسپس
WجاسیگاریWدرپوشWکهWشویدWمطمئن

W.استWشدهWبسته

W 	Wداخل Wرا WپذیرWاشتعال Wاشیا Wیا Wکاغذ
W.ندهیدWقرارWجاسیگاری
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جالیوانی

جالیوانی برای نگه داری لیوان یا قوطی نوشیدنی 
می باشد. 

SW!هشدار

مواردWنامناسبWبرایWجالیوانی

W 	W،آلومینیومیWهایWقوطیWوWلیوانWازWغیرWبه
W.ندهیدWقرارWجالیوانیWدرWدیگریWاشیا
WبیرونWبهW،تصادفWدرWاستWممکنWزیرا

W.شوندWصدمهWموجبWوWشدهWپرتاب

W 	WهایWنوشیدنی Wروی W،امکان WصورتWدر
Wو Wنریزد Wبیرون Wبه Wتا Wبپوشانید Wرا Wداغ

W.نشودWسوختگیWموجب
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آفتابگیر)وآینهآرایشی(
AWنوع

1- آفتاب گیر سمت راننده
2- آفتاب گیر سمت شاگرد

3- آینه آرایش
به سمت  را  آفتاب گیر  است  کافی  استفاده  برای 
پایین بکشید. هم چنین با چرخاندن آن به سمت 
شما  صورت  به  بغل  از  آفتاب  نور  تابش  از  بغل، 

آفتاب گیر  فقط  نوع،  این  در  می کند.  جلوگیری 
سمت شاگرد دارای آینه آرایشی است. 

BWنوع

1- آفتاب گیر سمت راننده
2- آفتاب گیر سمت شاگرد

3- آینه آرایش

سمت  به  را  آن  آفتاب گیر،  از  استفاده  جهت 
نیز  طرفین  به  چرخش  هم چنین  بکشید.  پایین 

امکان پذیر است. 
برای استفاده از آینه نیز، آفتاب گیر را باز کنید و 
کاور آینه را به سمت باال حرکت دهید تا از آن 

استفاده نمایید. 



سانروف

173

سانروف )در صورت تجهیز(

عملکردWبازWوWبستهWشدنWکاملWسانWروف

 ON سان روف زمانی که سویچ اصلی در موقعیت
باشد، کار خواهد کرد. آفتاب گیر سان روف فقط با 

دست باز و بسته می شود. 

برای باز کردن:
تا  دهید  فشار  را   ”SLIDE OPEN“ کلید 
اگر می خواهید  باز شود.  کامل  به طور  سان روف 
سان روف را نصفه باز کنید، پس از فشردن کلید 
فوق، یک بار دیگر کلید “SLIDE OPEN” یا 

“TILT UP” را فشار دهید. 

برای بستن: 
سان روف  تا  دهید  فشار  را   ”TILT UP“ کلید 
به طور کامل بسته شود. برای بسته شدن نصفه 
سان روف مثل عملکرد اشاره شده در باال برای باز 

کردن نصفه، عمل کنید. 

باز کردن ناگهانی:
در این حالت آفتاب گیر سان روف و خود سان روف 

به طور هم زمان باز می شوند. 

عملکردWبازWشدنWاریبWسانWروف:

عمل  باشد،  باز  سویچ  که  زمانی  فقط  سان روف 
و  سان روف  اریب  شدن  باز  برای  کرد.  خواهد 
حرکت آن به سمت باال، کلید “TILT UP” را 
فشار دهید تا سان روف به طور اتوماتیک در حالت 
انتها  تا  سان روف  که  این  برای  گیرد.  قرار  اریب 
باز نشود و می خواهید کمی در حالت اریب قرار 
 TILT از فشردن کلید  بعد  باید بالفاصله  گیرد، 
 TILT UP یک بار دیگر یکی از کلیدهای ،UP

یا SLIDE OPEN را فشار دهید. 
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بستن سان روف از حالت اریب:
فشار  را   SLIDE OPEN کلید  کار،  این  برای 
خواهد  بسته  اتوماتیک  طور  به  سان روف  دهید. 
کامل،  شدن  بسته  از  سان روف  توقف  برای  شد. 
کلید SLIDE OPEN یا TILT UP را فشار 

دهید. 

توجه!

Wسویچ Wمغزی Wاز Wاصلی Wسویچ Wکه Wوقتی
Wاتوماتیک Wطور Wبه WروفWسان W،شود Wخارج

W.شودWمیWبسته

Wموجب W،باز WروفWسان Wبا Wکردن Wرانندگی
WپیشنهادW.شودWمیWزیادWصدایWوWنویزWایجاد
WراWروفWسانW،صداWکاهشWبرایWکهWشودWمی
WمترWمیلی W50 Wو Wنکنید Wباز Wکامل Wطور Wبه
WروفWسانW،شدنWبازWکاملWکورسWتاWمانده

W.کنیدWمتوقفWرا

صورت  )در  سان روف  خودکار  برگشت  قابلیت 
تجهیز(:

بین  شیئی  سان روف،  شدن  بسته  حین  در  اگر 
سان روف و چارچوب آن، یا بین سان روف و سقف 
کامل  و  اتوماتیک  طور  به  سان روف  کند،  گیر 
می شود  متوقف  آن  شدن  بسته  و  می شود  باز 
اگر  حتی  نشود.  وارد  شیئی  یا  آن  به  آسیبی  تا 
کند، همین  گیر  ریل حرکتی خود  در  سان روف 

عملکرد را خواهد داشت. 

برای  نمی کند،  کار  درستی  به  سان روف  اگر 
برطرف کردن ایراد آن، به یکی از نمایندگی های 

مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید. 

SW!هشدار

WبهWآسیبWوWدیدنWصدمهWازWجلوگیریWبرای
شخصWازWقوانینWزیرWبایستیWپیرویWکنید:

W 	WکنیدWمیWرانندگیWخودروWباWکهWمادامی
Wاز Wقسمتی Wهر Wیا Wو Wسر W،دست Wنباید
WبیرونWروفWسانWپنجرهWازWراWخودWبدن
Wتوقف Wدر Wاست Wممکن Wزیرا W.ببرید
Wآسیب W،تصادف Wیا Wخودرو Wناگهانی

W.ببینیدWجدی
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W 	W،روفWسان Wبستن Wبه Wاقدام Wاز Wقبل W
WگردنWیاWسرWیاWدستWکهWشویدWمطمئن
WروفWسان Wاز Wبیرون W،دیگر Wسرنشینان
Wبه Wمنجر Wصورت Wاین Wغیر Wدر W،نباشد
W.شودWمیWمرگWحتیWوWشدیدWصدمه

W 	Wکودک Wکه Wزمانی Wرا Wخودرو Wسویچ
Wخارج Wمغزی Wاز W،است Wخودرو Wداخل
Wکلید Wکودک Wاست Wممکن Wزیرا W،کنید
Wصورتی Wدر Wو Wدهد Wفشار Wرا WروفWسان
WروفWسانWازWبیرونWاوWبدنWازWبخشیWکه
WصورتWدر(WببیندWشدیدWآسیبW،است

بستهWشدنWسانWروف(.

W 	W،نشینید WروفWسان Wروی Wهرگز
WحالWدرWروفWسانWکهWزمانیWمخصوصا

W.استWشدنWبستهWیاWباز
W 	Wبرگشت Wکردن Wمشاهده Wبرای Wهرگز

WفشارWتحتWزمانWدرWروفWسانWخودکار
Wمسیر Wدر Wرا Wخود Wبدن W،گرفتن Wقرار

W.ندهیدWقرارWروفWسان
W 	Wممکن WروفWسان Wخودکار Wبرگشت

Wحال Wدر WروفWسان Wکه Wزمانی Wاست
W.نکندWکارW،استWکاملWشدنWبسته
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محفظههاینگهدارندهاشیا
Wو Wالکتریکی Wتجهیزات WدارندهWنگه Wمحفظه

W...WوWفلشW،موبایلWقبیلWازWالکترونیکی

این محفظه در قسمت پایینی کنسول وسط قرار 
گرفته است. 

محفظهWنگهWدارندهWوسطWکنسول

ایرکاندیشن  سیستم  پنل  پایین  در  محفظه  این 
به  کاور  آن،  کاور  فشردن  با  و  است  گرفته  قرار 

سمت بیرون باز می شود. 

محفظهWداشبوردW)دربWداشبورد(

درب داشبورد با کشیدن دستگیره آن باز می شود

SW!هشدار

Wاشیا Wریختن Wبیرون Wاز Wجلوگیری Wبرای
Wتصادف Wدر WترWبیش Wایمنی WچنینWهم Wو
W.ببندیدWهمیشهWراWداشبوردWدربW،احتمالی
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محفظهWنگهWدارندهWزیرWغربیلکWفرمان

این  می کنید،  مشاهده  شکل  در  که  همان طور 
محفظه زیر غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

محفظهWکنسولWوسط

محفظه پایینی کنسول وسطمحفظه باالیی کنسول وسط
این محفظه داخل زیردستی قرار گرفته است که 
باال  به سمت  را  آن، ضامن  باز کردن درب  برای 

بکشید تا درب آن باز شود. 
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جاWعینکی

جا عینکی در کنار مجموعه کلیدهای چراغ سقف 
و سان روف قرار گرفته است. 

صندوقWعقب

مطابق  عقب،  صندوق  راست  و  چپ  سمت  در 
شکل، محفظه های نگه دارنده وجود دارد. 
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نکات مربوط به صندوق عقب

اگر قرار است که بار و چمدان و ... را در قسمت 
باری عقب )صندوق عقب( بگذارید، به نکات زیر 

توجه کنید:

تا حدی که امکان دارد، می توانید بار و چمدان 	 
در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید 
که همه آن ها به طور صحیح و ثابت در محل 

خود قرار گرفته اند. 

قرار 	  خودرو  در  که  باری  شوید  مطمئن 
می دهید، موجب به هم زدن باالنس خودرو 
قسمت  بار  است  بهتر  امکان  حد  تا  و  نشود 
جلو کمی بیش تر از عقب باشد تا تعادل بهتر 

برقرار شود. 

برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه 	 
خودداری کنید. 

از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت 	 
عقب خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث 

جلوگیری از بسته شدن درب عقب شود. 

SW!هشدار

W 	WبارهایWخوردنWُسرWازWجلوگیریWبرای
Wاز W،ترمزگیری Wحین Wدر Wعقب Wقسمت
Wارتفاع Wاز Wبلندتر Wوسایل Wدادن Wقرار
Wکنید Wخودداری Wعقب WهایWصندلی
Wارتفاع Wاندازه Wبه Wبار Wامکان Wحد Wتا Wو

W.دهیدWقرارWعقبWهایWصندلی

W 	WکهWندهید Wاجازه WهاWسرنشینWبه Wهرگز
WوWبنشینندW)صندوق(WعقبWقسمتWدر
WدرWکهWهستندWمجازWفقطWهاWسرنشین
Wایمنی Wکمربند Wو Wبنشینند WهاWصندلی
Wدر W،صورت Wاین Wغیر Wدر W.ببندند Wرا
WاحتمالWهاWتصادفWیاWوWشدیدWترمزهای

W.استWزیادWدیدنWآسیب

W 	WطاقچهWرویWیاWباالWدرWراWچیزیWهرگز
Wدر Wزیرا W،ندهید Wقرار Wعقب Wصندوق
Wممکن WهاWتصادف Wو Wشدید Wترمزهای

W.بزندWصدمهWهاWسرنشینWبهWاست
W 	Wکه Wشوید Wمطمئن Wرانندگی Wاز Wقبل

WشدهWبسته Wکامل Wطول Wبه Wعقب Wدرب
Wخیابان Wبه Wبار Wنیفتادن Wاز Wتا Wاست

W.شویدWمطمئن
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طاقچهWصندوقWعقب

فضای  جداسازی  برای  )صندوق(  عقب  طاقچه 
و  است  شده  استفاده  اتاق  و  عقب  صندوق 
عقب  اشیا  برخورد  از  دست اندازها  در  هم چنین 
جلوگیری  جلو،  قسمت  به  آن ها  پرتاب  و  باال  به 
بزرگ تری  اشیا  می خواهید  که  زمانی  می کند. 
را  طاقچه  می توانید  دهید  قرار  عقب  قسمت  در 

بردارید و فضا را بزرگ تر کنید. 

از  را  آن  بند  کنید،  را جدا  طاقچه  اگر خواستید 
ضامن آزاد کنید و آن را به آرامی جدا کنید. 



موارد اضطراری

صفحهفهرست
WWفالشرW182چراغ
WWتایرWجاییW183جابه
Y 183لوازم مورد نیاز و تایر زاپاس
Y  شرایط الزم برای جک زدن زیر

184خودرو

Y 185نحوه تعویض تایر

صفحه
WWخودروWآوردنW194جوش
WWفیوزهاWتعویضW196نحوه
WWخودروبرWباWخودروWحملW198نحوه
Y 198مراحل حمل
Y 200حمل اضطراری
Y 200نکات الزم برای قالب بکسل

صفحه
WWباتریWبستWوW204باز
WWکمکیW205استارت
Y  از استفاده  به  مربوط  نکات 

206باتری کمکی
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فالشر

کلید فالشر در قسمت مرکزی کنسول داشبورد 
قرار گرفته است )مطابق شکل(. 

راهنما  چراغ های  کلید  کلید،  فشردن  بار  یک  با 
چشمک می زنند و با فشردن مجدد کلید، چراغ ها 

خاموش می شوند. 
وقتی که سویچ اصلی از مغزی خارج شود، باز هم 

فالشرها کار خواهند کرد. 

احتیاط!

Wبرای W،است Wخاموش Wخودرو Wکه Wزمانی
Wاز Wبیش W،باتری WشدنWدشارژWاز Wجلوگیری

W.نگذاریدWروشنWراWفالشرهاWنیازWحد
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جابهجاییتایرها
لوازمWموردWنیازWوWتایرWزاپاسW)یدکی(

جک – کیف ابزار و مثلث احتیاط

لوازم داخل کیف ابزار شامل: آچار چرخ، مهره ضد 
سرقت، تایر زاپاس و اهرم جک. 

تایر زاپاس
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شرایطWالزمWبرایWجکWزدنWزیرWخودرو:

1- خودرو را در یک سطح مسطح و محکم قرار 
دهید. 

2- خودرو را خاموش کنید و فالشرها را روشن 
کنید. 

 N 3- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را روی
قرار دهید. )اگر گیربکس اتوماتیک است( یا 

خودرو را خالص کنید )گیربکس معمولی(. 

4- سرنشین ها را از خودرو پیاده کنید. 

5- مثلث احتیاط را 50 متر جلوتر از خودرو قرار 
دهید. 

احتیاط!

Wمعمولی WهایWجاده Wدر Wرا Wاحتیاط Wمثلث
Wقرار Wخودرو Wاز Wجلوتر Wمتر W50 W،باندی Wدو
WدرW،مترW100WازWترWبیشWبزرگراههاWدرW.دهید
WازWترWبیشW،هاWپیچWسرWیاWوWبارانیWهایWجاده

W.مترW150

Wخودروهای Wکه WشودWمی Wباعث Wعمل Wاین
Wرا Wکنترل Wجهت Wالزم Wآمادگی W،عبوری

WداشتهWباشند.
WخرابWصورتWدرWکهWباشدWمیWمهمWبسیار
Wاحتیاط Wمثلث Wاز Wشب Wدر Wخودرو Wشدن

W.کنیدWاستفاده
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SW!هشدار

Wمطمئن W،خودرو Wزیر Wزدن Wجک Wاز Wقبل
شویدWکه:

W 	WمحکمWوWصافWسطحWیکWدرWراWخودرو
WوWبکشیدWراWدستیWترمزW،کنیدWمتوقف
Wمانع Wیک Wو Wکنید Wخالص Wرا Wگیربکس
W،معیوبWتایرWتاWدهیدWقرارWهاWچرخWزیر

W.شودWتعویض

W 	WخواهیدWمیWکهWراWخودروWزیرWازWایWنقطه
Wدقت Wبه Wدهید Wقرار WجاWآن Wرا Wجک
Wدیدن Wآسیب Wاز Wهم Wتا Wکنید Wانتخاب
WجکWخوردنWسرWازWهمWوWخودروWبدنه

W.شودWجلوگیریW،خودروWزیرWاز

W 	WشیئیWهیچWخودروWبردنWباالWحینWدرW
W.ندهیدWقرارWجکWباالیWیاWپایینWدرWرا

W 	WرویWکهWخودروییWزیرWدرWگرفتنWقرارWاز
W.کنیدWخودداریWجداW،باشدWمیWجک

W 	Wکه Wببرید Wباال WایWاندازه Wبه Wرا Wخودرو
W.شودWتعویضWراحتیWبهWتایرWفقط

نحوهWتعویضWتایر:

1- تایر زاپاس را بیرون آورید. 

a( قفل یا ضامن نگه دارنده قاب زاپاس بند که در 
زیر زاپاس بند قرار گرفته است را باز کنید. 
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را در خالف جهت عقربه های  زاپاس بند  قاب   )b
ساعت بچرخانید تا باز شود. 

c( مهره چرخ را با بوکس مخصوص آچار چرخ باز 
کنید )در خالف جهت عقربه های ساعت(. 

d( مهره نگه دارنده دیگر زاپاس را مطابق قبلی با 
آچار چرخ باز کنید. 
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W-2جلویWچرخWهاWمانعWقرارWدهید:

با باال آمدن خودرو، امکان چرخش چرخ ها وجود 
جلوی  باید  آن  از  جلوگیری  برای  بنابراین  دارد. 
یکی از چرخ های جلو و یکی از چرخ های عقب )به 

صورت ضربدری( مانع قرار دهید. 

W-3شلWکردنWهمهWمهرهWهایWچرخ

تمامی  زمین،  روی  از  چرخ  کردن  بلند  از  قبل 
جهت  در  باید  را  مهره ها  کنید.  شل  را  مهره ها 
خالف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا شل 
شوند. برای راحت تر باز شدن مهره ها، همان طور 
نمایش داده شده است، آچار چرخ  که در شکل 
در جهت  خودتان  و  دهید  قرار  یک طرف  در  را 
مخالف قرار بگیرید تا گشتاور بیش تری به آن وارد 
باشید  مراقب  مهره ها  کنید. در حین شل کردن 

که آچار چرخ از روی مهره ُسر نخورد.

مهره ها را به طور کامل باز نکنید و فقط 1/5 دور 
شل کنید. 

SW!هشدار

Wبا Wرا WهاWمهره Wیا Wو Wچرخ Wپیچ Wروی Wهرگز
Wزیرا W،نکنید WکاریWروان Wگریس Wیا Wروغن
Wدر WهاWپیچ WشدنWشلWموجب Wاست Wممکن
W.شودW...WوWتصادفWبهWمنجرWوWشدهWحرکت
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WشاسیWزیرWدرWمناسبیWمحلWدرWراWجکW-4
W.)زیرWشکلWمطابق(WدهیدWقرار

مطمئن شوید که سطح زیر جک کامال سفت و 
محکم باشد. 

– قسمت  محل قرار گرفتن جک در زیر شاسی 
جلو خودرو

محل قرارگیری جک در قسمت عقب شاسی

داخل  این که کسی  از  مطمئن شدن  از  پس   -5
خودرو نیست، به اندازه کافی آن را با جک بلند 

کنید تا تایر زاپاس تعویض شود. 

به خاطر داشته باشید که مقدار بلند شدن خودرو 
از زمین در حالت بستن الستیک زاپاس، بیش تر 
باز  می خواهید  را  پنچر  تایر  که  است  حالتی  از 
محل  در  را  جک  خودرو،  بردن  باال  برای  کنید. 
جهت  در  را  جک  دسته  و  دهید  قرار  مناسب 
که  مادامی  بچرخانید.  ساعت  عقربه های  حرکت 
جک خودرو را بلند می کند، به محل برخورد آن 
با شاسی دقت کنید که درست قرار گرفته باشد. 
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SW!هشدار

Wگرفته Wقرار Wجک Wروی Wخودرو Wکه Wوقتی
W.نگیریدWقرارWخودروWزیرWهرگزW،است

Wرا Wتایرها Wو Wکنید Wباز Wکامل Wرا WهاWمهره W-6
جابهWجاWکنید. 

تایر را جدا کنید و در یک طرف قرار دهید. 
سوراخ های چرخ زاپاس را با پیچ های کاسه چرخ 
منطبق  است،  زمین  روی  چرخ  که  حالتی  در 
کنید. سپس چرخ را بلند کنید و در محل خود 
ابتدا سفت  را  باال  از مهره های  قرار دهید و یکی 
کنید. در نهایت، با دست تایر را به طور کامل به 
داخل فشار دهید و مهره های دیگر را سفت کنید. 

سطح  چرخ،  کاسه  روی  چرخ  دادن  قرار  از  قبل 
کاسه چرخ و پیچ های آن را با دستمال تمیز کنید 
تا تماس رینگ چرخ با کاسه چرخ به طور محکم 

باشد و مهره ها به مرور زمان شل نشوند. 
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W-7بستنWهمهWمهرهWهاWباWدست:

با  و  بدهید  گیر  دست  با  را  مهره ها  همه  ابتدا 
فشردن تایر به سمت داخل، تا حد امکان مهره ها 

را سفت کنید. 

SW!هشدار

WهاWپیچWیاWهــاWمهرهWازWیکWهیچWبــهWهرگز
WاســتWممکنWزیراW.نزنیدWروغنWیاWگریس
WوWشدهWهاWآنWشدنWبازWوWشدنWشلWباعث
WایجادWوWتصادفWبروزWبــهWمنجرWنهایتWدر

خطرWجدیWشود.

WراWهاWمهرهWهمهWوWبیاوریدWپایینWراWخودروW-8
باWآچارWچرخWسفتWکنید. 

ضامن جک را در خالف جهت عقربه های ساعت 
بچرخانید تا جک پایین بیاید. 

جهت  در  را  مهره ها  چرخ،  آچار  از  استفاده  با 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شوند 

)مطابق شکل(. 
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SW!هشدار

WباشیدWمراقبW،خودروWآوردنWپایینWازWقبل
WافرادWچنینWهمWوWشماWبدنWازWقسمتیWهیچ

W.نگیردWقرارWخودروWزیرWدرWدیگر

توجه!

Wچرخ WهایWمهره Wکردن Wسفت Wحین Wدر
Wحد Wاز Wبیش Wرا WهاWمهره Wکه Wباشید Wمراقب
WهرزWیاWوWبریدنWبهWمنجرWکهWنکنیدWسفت
WاستانداردWگشتاورW.شودWمهرهWوWپیچWشدن
Wکردن Wسفت Wبرای WمترWترک Wاز Wاستفاده Wبا

W.باشدWمیW)110±10N.m(WهاWپیچ

W-9بستنWتایرWزاپاسWوWقابWزاپاسWبند

زاپاس بند، درپوش مرکزی  به  تایر  بستن  از  قبل 
باز کنید.  بیرون،  با هل دادن به سمت  را  رینگ 

مراقب باشید که این درپوش را گم نکنید. 

SW!هشدار

WتایرWکاورWوWبندWزاپاسWقابWگرفتنWقرارWاز
WمطمئنWآنWاستقرارWمحلWدرWشدهWتعویض

W.شوید
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نصبWکردنWقابWزاپاسWبند

1- محل تداخل برجستگی های قاب زاپاس بند و 
شیارهای روی زاپاس بند را با هم تنظیم کنید 
)مطابق شکل باال( و سپس قاب زاپاس بند را 
در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 

قرار  آن  زیر  در  که  زاپاس بند  )قفل(  ضامن   -2
که  شوید  مطمئن  و  ببندید  را  است  گرفته 

قاب زاپاس بند را به درستی جا زده اید. 

W-10جاWزدنWدرپوشWمرکزیWرینگWچرخ

درپوش را در مرکز رینگ قرار دهید )مطابق شکل 
باال(. 
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SW!هشدار

W 	WطورWبه WرینگWدرپوشWگرفتنWقرار Wاز
Wایجاد Wاز Wتا Wشوید Wمطمئن Wمناسب
WجلوگیریW،نشدهWبینیWپیشWهایWاتفاق

W.شود
W 	Wالستیکی Wدرپوش Wبردن Wکار Wبه Wاز

Wممکن Wزیرا W.کنید Wپرهیز WترWسنگین
Wخارج Wخود Wمحل Wاز W،حرکت Wدر Wاست

شودWوWایجادWخسارتWنماید.

W-11میزانWبادWتایرWتعویضWشدهWراWچکWکنید. 
اگر باد الستیک کم تر از حد مجاز می باشد، خیلی 
آهسته به نزدیک ترین تعمیرگاه مراجعه کنید تا 

باد تایر را به اندازه تنظیم کند.

W-12تمامیWابزارهاWراWدرWجایWخودWقرارWدهید. 

SW!هشدار

Wهمه Wکه Wشوید Wمطمئن W،حرکت Wاز Wقبل
WبوکسW،چرخWآچارW،جکWقبیلWاز( Wابزارها
WقرارWاستقرارشانWمحلWدرWراW)پنچرWتایرWو
WرسWدست Wدر W،نیاز Wصورت Wدر Wتا WایدWداده

W.باشندWشما
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جوشآوردنخودرو
اگر آمپر آب خودروی شما باال رفت، قدرت خودرو 
خودرو  موتور  شد،  زیاد  موتور  صدای  و  شد  کم 
جوش آورده است و مراحل زیر را باید انجام دهید:

1- خودرو را در جای مناسبی از جاده نگه دارید. 
فالشرها را روشن کنید، گیربکس را خالص 
کنید، ترمز دستی را بکشید و اگر کولر خودرو 

روشن است، آن را خاموش کنید. 

کند،  کار  آرام  دور  با  موتور  که  دهید  اجازه   -2
می کند.  کار  رادیاتور  فن  که  شوید  مطمئن 
با این شرایط تا زمانی که موتور با دور آرام 
شرایط  به  موتور  آب  دمای  می کند،  کار 
عادی خواهد رسید. ولی اگر فن رادیاتور کار 

نمی کند، بالفاصله موتور را خاموش کنید. 

SW!هشدار

W 	Wو Wدیدن Wصدمه Wاز Wجلوگیری Wبرای
WتاWنکنیدWبازWراWموتورWدربW،سوختگی
WبهWجوشWآبWپاشیدنWوWریختنWبیرون
WآبWبخارWوجودW.برسدWحداقلWبهWبیرون
Wخودرو Wآوردن Wجوش WگرWنشان W،زیاد

است.

W 	W،شرایط Wاین Wتحت Wعنوان Wهیچ Wبه
Wبا Wچون W.نکنید Wباز Wرا Wرادیاتور Wدرب
WریزدWمیWبیرونWبهWجوشWآبW،کارWاین
Wرا Wشما Wصورت Wو Wدست WتواندWمی Wو
W100WازWبیشWدمایWباWآبWزیراW،بسوزاند
Wزیادی WفشارWتحتW،گرادWسانتیWدرجه

W.داردWقرار
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3- درب موتور را باز کنید و هر گونه نشتی آب از 
رادیاتور، شیلنگ ها و زیر خودرو را بررسی کنید. 
لوله  از  آب  ریزش  بوده،  روشن  خودرو  کولر  اگر 

تخلیه کولر عادی است. 
فورا  را  موتور  دارد،  وجود  آب  ریزش  اگر   -4
خاموش کنید و با نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

تماس بگیرید.
5- اگر ریزش و نشتی آب وجود نداشت، مخزن 
مایع  اگر سطح  بررسی کنید.  را  رادیاتور  انبساط 

خنک کننده پایین است به آن اضافه کنید.

توجه!

W،آوردWمی Wجوش Wمکررا Wشما Wخودروی Wاگر
WمدیرانWهایWنمایندگیWازWیکیWبهWراWخودرو
Wرا WکاریWخنک Wسیستم Wتا Wببرید Wخودرو

چکWکنند
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نحوهتعویضفیوزها
فیوز قطعه ی محافظ سیستم الکترونیکی خودرو 
می باشد و چنان چه اتصالی در مدار برقی به وجود 
آید، اولین قطعه، فیوز است که می سوزد و باعث 
گران قیمت تر،  تجهیزات  و  قطعات  که  می شود 
الکتریکی  سیستم های  از  یکی  اگر  بمانند.  سالم 
خودرو کار نمی کند، ممکن است فیوز آن سوخته 
فیوز،  تعویض  برای  است،  طور  این  اگر  و  باشد 

مراحل زیر را انجام دهید:

.)OFF( 1- سویچ اصلی را ببندید

2- درب جعبه فیوز را باز کنید. 

3- فیوز را از محل خود خارج کنید )برای فیوز 
نوع A از فیوزکش استفاده کنید(. 

آیا  که  کنید  چک  ظاهری  لحاظ  از  را  فیوز   -4
که  دارید  شک  اگر  خیر.  یا  است  سوخته 
فیوز  یک  با  را  آن  است  بهتر  است،  سوخته 

کامال سالم جابه جا کنید تا مطمئن شوید. 

AWنوعWفیوز

فیوز سوخته        فیوز سالمفیوز سوخته            فیوز سالم

BWنوعWفیوز

5- فقط از فیوز با آمپر مشابه که در درب جعبه 
مشاهده  برای  کنید.  استفاده  شده،  حک  فیوز 
مالحظه  را  فیوز  جعبه  درب  فیوز،  آمپر  مقدار 
نمایید. اگر فیوز یدکی با همان آمپر وجود ندارد، 
در شرایط اضطراری می توانید فیوز رادیو یا فندک 
را بکشید و اگر آمپر آن ها یکسان است، از آن ها 

استفاده نمایید. 
تا در اولین فرصت، فیوز مشابه را خریداری کنید 

و جایگزین کنید. 
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SW!هشدار

W 	WاصلیWسویچW،فیوزیWهرWتعویضWازWقبل
Wرا WهاWکنندهWمصرفWتمامی Wو Wببندید Wرا

W.کنیدWخاموش

W 	Wآمپر Wاز Wباالتر Wآمپر Wبا Wفیوز Wاز Wهرگز
W.نکنیدWاستفادهWاصلیWفیوز

W 	Wاصلی Wفیوزهای Wاز Wکه Wکنید Wسعی
W.کنیدWاستفادهWMVMWشرکت

W 	Wجای Wبه Wسیم Wرشته Wیک Wاز Wهرگز
WشرایطWدرWحتیW،نکنیدWاستفادهWفیوز
Wموجب Wاست Wممکن Wچون W.اضطراری

W.شودWشدیدWسوزیWآتش

W 	Wیا WفیوزWرویWاصالحیWاقدام WگونهWهیچ
W.ندهیدWانجامWفیوزWجعبه

توجه!

WحتماW،داریدWراWفیوزWتعویضWقصدWکهWزمانی
WبهWوWکنیدWاستفادهWمشابهWآمپراژWباWفیوزWاز
WدرW.نماییدWتوجهWآنWرویWشدهWحکWعدد
W.شودWمیWخسارتWموجبW،صورتWاینWغیر

W،سوختWهمWبازWوWکردیدWتعویضWراWفیوزWاگر
WمدارWدرWاتصالیWکهWاستWاینWدهندهWنشان
WترWسریع Wچه Wهر Wبنابراین W،دارد Wوجود
WمدیرانWهایWنمایندگیWازWیکیWبهWراWخودرو

W.شودWبررسیWمدارWتاWببریدWخودرو
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نحوهحملخودروباخودروبر
مراحلWحمل

استفاده  خودرو  حمل  برای  محکم  زنجیر  از 
و  چرخ ها  کنید.  پیروی  مرتبط  قوانین  از  کنید، 
باید  اکسل هایی که روی زمین حرکت می کنند، 
در شرایط نرمال خود باشند و اگر آسیب دیده اند 
از چرخ های کمکی )مطابق شکل( استفاده نمایید. 
برای حمل خودرو، مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

a( حمل خودرو با استفاده از قرار دادن دو چرخ 
در خودروبر

و  دهید  قرار  خودروبر  در  را  جلو  چرخ های 
دهید  قرار  کمکی  چرخ  روی  را  عقب  چرخ های 

)برای سیستم چهار چرخ محرک(. 
- سویچ در حالت “ON” یا “ACC” و گیربکس 

خالص و ترمز دستی کشیده شده باشد. 

با قرار دادن چرخ های جلو روی خودروبر و بدون 
سیستم  برای  )مناسب  کمکی  چرخ  از  استفاده 

چرخ های جلو محرک(.
و گیربکس   ”ACC“ یا   ”ON“ سویچ در حالت 

خالص و دستی آزاد باشد. 
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روی  عقب  چرخ های  دادن  قرار  با  خودرو  حمل 
کمکی  چرخ  روی  جلو  چرخ های  و  خودروبر 

)مناسب برای 4 چرخ محرک(. 
سویچ در وضعیت “ON” یا “ACC” و گیربکس 

خالص و ترمز دستی کشیده شده باشد. 

کامل  دادن  قرار  از  استفاده  با  خودرو  حمل   )b
خودرو در خودروبر

توجه!

W.کنید Wآزاد Wرا Wدستی Wترمز W،حمل Wاز Wقبل
Wدر Wسویچ Wو Wخالص Wحالت Wدر Wگیربکس

W.باشدW”ACC“WیاW”ON“Wوضعیت

WاستفادهWزیرWهایWروشWاز WخودروWحملWبرای
 نکنید.

1- حمل و بستن چرخ های جلو به صورت ناایمن 
بکسل  سیم  یا  زنجیر  از  استفاده  بی دقت،  و 

ضعیف و ... )مطابق شکل زیر(. 
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2- حمل و بستن چرخ های عقب به صورت ناایمن 
و بی دقت، استفاده از زنجیر یا بکسل ضعیف و ... 
روی  جلو  چرخ های  دادن  قرار  و  شکل(  )مطابق 

زمین. 

3- حمل با استفاده از قرار دادن چرخ های جلو روی 
زمین

توجه!
W 	WفرسودهWاتصاالتWوWمستعملWخودروبرWاز

Wخود Wخودروی Wحمل Wبرای Wضعیف Wو
WمنجرWاستWممکنWزیراWنکنیدWاستفاده

W.شودWبدنهWبهWخسارتWشدنWواردWبه
W 	WزمینWرویWجلوWهایWچرخWدادنWقرارWاز

Wانتقال Wسیستم Wزیرا W،کنید Wخودداری
W.ببیندWصدمهWاستWممکنWقدرت

حملWاضطراری

موجود  خودروبر  که  دارید  قرار  شرایطی  در  اگر 
نیست، زنجیر یا سیم بکسل محکمی را به یکی 
در  خودرو  در  کار  این  برای  که  قالب هایی  از 
زیر  یا  )در جلوی خودرو،  است  گرفته شده  نظر 
و  ببندید  عقب(  قسمت  در  راست  خودرو سمت 
با خودروی دیگر، خودرو را در مسافت کوتاه در 
جاده مستقیم و هموار با سرعت خیلی کم حمل 

نمایید. 
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توجه!

Wآزاد Wرا WدستیWترمز W،خودروWحملWاز Wقبل
W)N( Wخالص Wحالت Wدر Wرا Wگیربکس W.کنید
W”ON“WموقعیتWدرWراWسویچWوWدهیدWقرار

W.دهیدWقرارW”ACC“Wیا

قالب مخصوص برای بستن زنجیر یا سیم بکسل 
در جلوی خودرو

قالب مخصوص برای بستن زنجیر یا سیم بکسل 
در عقب خودرو
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توجه!

W 	WآنWچرخWچهارWهرWکهWخودروییWهرگز
WعقبWقسمتWازWراWداردWقرارWزمینWروی
W،صورت Wاین Wغیر Wدر W.نکنید Wبکسل
WخواهدWجدیWآسیبWخودروWگیربکس

W.دید

W 	WحملWمناسبWزنجیرWوWبکسلWسیمWاز
WقالبWبهWراWآنWوWکنیدWاستفادهWخودرو
WرویWبکسلWبرای WشدهWگرفتهWنظر Wدر

W.ببندیدWخودرو

SW!هشدار

WالزمWایمنیWوWدقتW،خودروWحملWحینWدر
WوWخودروWزدنWاستارتWازW.کنیدWرعایتWرا
W،ناگهانیWطورWبهWخودروWدادنWمسیرWتغییر
WیاWزنجیرWوWقالبWزیراWکنیدWخودداریWجدا
WوWدارندWراWشدنWپارهWاحتمالW،بکسلWسیم
WبهWناپذیرWجبرانWخسارتWموجبWتوانندWمی

W.شوندWخودرویتانWوWشما
WخودروWوWکندWنمیWکارWموتورWکهWجاییWآنWاز
Wجعبه Wهیدرولیک Wپمپ W،است Wخاموش
W،کنندWنمی Wکار Wخودرو Wبوستر Wو Wفرمان
WخواهدWسفتWترمزWپدالWوWفرمانWبنابراین

W.بود

نکاتWالزمWبرایWقالبWبکسل

که 	  باشید  مطمئن  خودرو،  حمل  از  قبل 
چرخ ها، تایرها، اکسل، سیستم انتقال قدرت 
کار  درستی  به  ترمز  سیستم  و  )پلوس ها( 

می کنند. 

سیم بکسل یا زنجیر را فقط به قالب مربوطه 	 
برای حمل، روی خودرو وصل کنید. 

 ضربه و ارتعاش به قالب وارد نکنید.	 

و 	  کنید  بکسل  مستقیم  مسیر  در  را  خودرو 
از  خودرو  به  بکسل  سیم  یا  زنجیر  بستن  از 

زوایای دیگر، خودداری کنید. 
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SW!هشدار

WعبورWموانعWازWخودروبرW،حملWحینWدرWاگر
Wموانعی Wدر Wشده Wبکسل Wخودروی Wو Wنکرد
WقیدWمراحلW،کردWگیرW...WوWشنW،باتالقWچون
WغیرWدرW.دهیدWانجامWدقتWبهWراWزیرWدرWشده
WاستWممکنWحدWازWبیشWفشارW،صورتWاین
Wو Wزنجیر Wیا Wبکسل Wسیم WشدنWپاره Wباعث
Wایجاد Wبه Wمنجر Wو Wشود Wقالب Wشکستن Wیا

W.شودWشدیدWخسارت

W 	W،کندWمیWحرکتWسختیWبهWخودروبرWاگر
Wادامه Wکردن Wبکسل Wبه WشرایطWاین Wدر
WهایWنمایندگی Wاز Wیکی Wبا Wو Wندهید
Wخودروبر Wیک Wیا Wخودرو Wمدیران
Wتماس WکمکWبرای W)جرثقیل(WترWبزرگ

W.بگیرید

W 	Wمسیر Wدر Wامکان Wحد Wتا Wرا Wخودرو
W.کنیدWحملWمستقیم

W 	WحملWکهWخودروییWدرWگرفتنWقرارWاز
W.کنیدWخودداریW،شودWمی



باز و بست باتری
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قبل از باز و بست باتری، مراحل زیر را انجام دهید:بازوبستباتری

1- موتور و کلیه مصرف کننده ها را خاموش کنید. 

2- ابتدا، اتصال و بست قطب منفی باتری را جدا 
کنید )1(. 

از قرار دادن پیچ گوشتی یا اهرم فلزی بین دو 
مراقب  و  کنید  خودداری  جدا  باتری  قطب 
باشید که اتصال قطب منفی به قطب مثبت 

باتری به طور ناخواسته برقرار نشود. 

3- سپس بست قطب مثبت باتری را جدا کنید )2(. 

4- بست و نگه دارنده های باتری را باز کنید )3(. 
شد،  ذکر  که  باال  مراحل  عکس  را  جدید  باتری 

نصب کنید. 

SW!هشدار
WاصلیWباتریWهایWویژگیWبایدWجدیدWباتری

W.باشدWداشتهWراWقدیمیWو
WاسیدWوWسربWحاویWباتریWکهWجاییWآنWاز
Wمکان Wیک Wدر Wرا Wآن Wبنابراین W،باشدWمی
Wفرسوده Wو Wکهنه Wباتری Wو Wدارید Wنگه Wایمن
WآنWآوریWجمعWمسوولWکهWنهادهایی Wبه Wرا

W.دهیدWتحویلW،باشندWمی

توجه!
Wحالت Wباتری Wاسید Wکه Wجایی Wآن Wاز
Wعینک Wو Wدستکش Wاز W،دارد Wخورندگی

W.کنیدWاستفادهWمناسب

W)اسید(WمایعWباWخودWلباسWیاWپوستWتماسWاز
W.باشیدWمراقبWوWکنیدWخودداریWباتری

W،کردWپیدا Wتماس Wاسید Wبا WشماWپوستWاگر
Wآب(WداردWبازیWحالتWکهWآبیWباWراWآنWابتدا
Wآب Wبا Wسپس W،دهید WوشوWشست W)صابون

تمیزWشستWوشوWدهید.
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 استارتکمکی)باتریبهباتری(
دقیق  باید خیلی  باتری کمکی،  از  استفاده  برای 
باشید و چنان چه توانایی این کار را ندارید با امداد 
یا  امدادگر  ارسال  برای  خودرو  مدیران  خودرو 
اشتباه  زیرا کوچک ترین  بگیرید،  تماس  خودروبر 
منجر به ترکیدن باتری و پاشیدن اسید به سر و 

صورت و لباس شما خواهد شد. 

SW!هشدار

W 	Wکه Wسولفوریک Wاسید Wشامل Wباتری
Wبرای W.باشدWمی W،است Wسمی Wو Wخورنده
Wروشن Wبرای Wکمکی Wباتری Wاز Wاستفاده
WاستفادهWمناسبWعینکWازW،خودروWکردن
W،پوستWرویWاسیدWباشیدWمراقبWوWکنید

W.نریزدWخودروWیاWلباس

W 	WاینWبرایWاستانداردWکمکیWهایWکابلWاز
WسیگارWکشیدنWازWوWکنیدWاستفادهWکار
Wفندک Wیا Wکبریت Wکردن Wروشن Wو

W.کنیدWخودداری

W 	WهایWقسمت Wو Wسرباتری Wلمس Wاز Wبعد
W.بشوییدWراWخودWدستW،باتریWدیگر

W 	WباتریWنزدیکWکودکانWکهWندهیدWاجازه
W.کنندWلمسWراWآنWوWشوند

توجه!

W12 Wشما Wخودروی Wباتری Wکه Wجایی Wآن Wاز
W12 Wباید Wنیز Wکمکی Wباتری Wلذا W،است Wولت

W.باشدWولت

Wمراقبت Wکمکی WهایWکابل Wاتصال Wحین Wدر
WوWتسمهWیاWفنWهایWپرهWبهWهاWآنWکهWباشید

W.نباشندWدرگیرWوWنکنندWگیرWهاWپولی
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نکاتWمربوطWبهWاستفادهWازWباتریWکمکی:

دو  روی  کمکی  کابل های  بستن  از  بعد   -1
خودرو مراقب باشید که خودروها با هم دیگر 
و  چراغ ها  کلیه  هم چنین  و  نکنند  برخورد 
باتری  از  کنید.  خاموش  را  مصرف کننده ها 
کمکی مناسب و سالم برای این کار استفاده 
کنید. اگر خودرو به سختی استارت می خورد، 
قرار  زیر شارژ  به مدت چند دقیقه  را  باتری 

دهید. 

از  پس  خودرو  شدن  خاموش  امکان  اگر   -2
باتری  دارد،  وجود  کمکی  باتری  از  استفاده 
کمکی را قطع نکنید و اجازه دهید خودرو به 
مدت چند دقیقه کار کند، هم چنین پدال گاز 
را کمی فشار دهید تا دور موتور افزایش یابد 

تا باتری بهتر شارژ شود. 

نصب   d و   c، b، a مراحل  طبق  را  کابل ها   -3
کنید. 

a( یکی از گیره های کابل قرمز رنگ را به ترمینال 
مثبت باتری دشارژ شده وصل کنید.  

b( گیره دیگر را به قطب مثبت باتری سالم وصل 
وصل  مثبت  قطب  به  را  قرمز  )گیره های  کنید 

کنید(. 

rnI{j ÁoUIM

SLX¶ Kõ¤ SLX¶ Kõ¤

ôMHn ®MI¨

Â§µ¨ ÁoUIM

c( گیره کابل مشکی رنگ را به قطب منفی باتری 
سالم وصل کنید. 

d( گیره دیگر کابل مشکی رنگ را به یک اتصال 
بدنه مناسب خودرویی که باتری آن دشارژ شده 

است، وصل کنید. 

ôMHn ®MI¨

SLX¶ Kõ¤

rnI{j ÁoUIM
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توجه!

Wامکان Wکه WایWبدنه Wاتصال Wبه Wرا Wگیره
WوصلW،داردWوجودWآنWحرکتWیاWچرخیدن

W.نکنید

SW!هشدار

Wکمکی Wباتری Wاز WخواهیدWمی Wکه Wوقتی
WهاWترمینالWکهWباشیدWمراقبW،کنیدWاستفاده
WبهWمنجرWکهWنکنیدWوصلWهمWبهWاشتباهیWرا
WبرخیWچنینWهمWوWهاWباتریWبهWجدیWآسیب
WالکترونیکیWتجهیزاتWوWهاWکنندهWمصرفWاز
WمنفیWوWمثبتWبهWمثبتWاتصال(WشدWخواهد

W.)کنیدWدقتWراWمنفیWبه

4- خودرو را استارت بزنید و روشن کنید. برای 
که  دهید  اجازه  باتری  کامل  شدن  شارژ 
باتری  و  کند  کار  باالتر  دور  کمی  با  خودرو 

سریع تر شارژ شود. 

عکس  دقت،  به  را  کمکی  کابل  گیره های   -5
ابتدا کابل منفی و  مراحل بستن جدا کنید. 
باتری  اگر  کنید.  جدا  را  مثبت  کابل  سپس 
اسرع وقت  فرسوده و ضعیف شده است، در 
در یکی از نمایندگی های مدیران خودرو، آن 

را تعویض کنید. 





خدمات مشتریان

صفحهفهرست
WWمشتریانW210خدمات
Y  تعییــن وقــت ســرویس های

210ادواری

Y  سرویس های عملیات  لیســت 
210ادواری

Y  تعیین اولویت عملیات سرویس
ادواری

210

صفحه
WWمشتریانW211درخواست
Y 211رضایت مندی مشتریان
Y  نمایندگان ادواری در  سرویس 

211مجاز مدیران خودرو

صفحه
WWWفروشWازWپسWخدمــاتWواحد

مدیرانWخودرو
212

Y 212تماس با ما
Y  اطالعات ارســالی بــه مدیران

خودرو
212
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خدماتمشتریان
تعیینWوقتWسرویسWهایWادواری:

دوران  در  می دهید  انجام  که  سرویس هایی  اگر 
به  مراجعه  صورت  در  می باشد،  خودرو  گارانتی 
باشید.  داشته  همراه  را  الزم  اسناد  نمایندگی، 
ادواری  سرویس  در  گرفته  صورت  عملیات  همه 
شامل گارانتی نخواهد شد، در این باره می توانید 
کنید. سوابق  فنی شرکت صحبت  کارشناسان  با 
سرویس های گذشته را همراه داشته باشید تا در 

صورت وجود مشکل، راه گشا باشد. 

لیستWعملیاتWسرویسWهایWادواری:

لیستی از اقداماتی که باید روی خودرویتان صورت 
گیرد، آماده کنید و در حین پذیرش آن ها را ارایه 
دهید. هم چنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود 
تا  دهید  توضیح  فنی  کارشناسان  به  را  آن  دارد، 

بتوانند بهترین خدمات را به شما ارایه دهند. 

تعیینWاولویتWعملیاتWسرویسWادواری:

اگر لیستی از ایرادات را تهیه کرده اید و از طرفی تا 
آخر وقت همان روز می خواهید خودرو را تحویل 
باید  ابتدا  در  که  ضروری  اقدامات  ابتدا  بگیرید، 
پذیرش گر  یا  فنی  کارشناس  به  را  گیرد  صورت 

توضیح دهید. 
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درخواستمشتریان
رضایتWمندیWمشتریان:

تالش  آن  نمایندگان  تمامی  و  خودرو  مدیران 
خود،  خدمات  و  محصوالت  ارایه  با  تا  می کنند 
خوشحالی  و  کنند  فراهم  را  شما  رضایت مندی 
مشکل  چنان چه  است.  مهم  بسیار  ما  برای  شما 

خاصی داشتید، مراحل زیر را انجام دهید:

مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح 	 
را  اقدامات الزم  اسرع وقت  نمایندگان در  دهید. 

برای رفع مشکل شما به کار خواهند بست. 

چنان چه مشکل شما حل نشده است، موضوع 	 
را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به شما 

کمک کنند. 

و اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل 	 
شما را حل کند، با شرکت خدمات پس از فروش 

مدیران خودرو تماس بگیرید. 

Wمجاز WهایWنمایندگی Wدر Wادواری Wســرویس
مدیرانWخودرو:

مجاز  نمایندگی های  به  سرویس  انجام  برای 
که  قطعاتی  و  کنید  مراجعه  خودرو  مدیران 
شرکت  اصلی  قطعات  حتما  می کنید،  استفاده 
با آرم  چری )Chery( باشد و فقط قطعاتی که 

چری باشند، گارانتی خواهند شد. 

فقط نمایندگی های مدیران خودرو دارای مهارت و 
دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و 
زیر نظر مدیران خودرو آموزش دیده اند تا بهترین 

خدمات را برای جلب رضایت شما، ارایه دهند. 
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واحدخدماتپسازفروشمدیران
خودرو

تماسWباWما:

از روش های زیر میسر  با یکی  ما  با  نحوه تماس 
خواهد بود:

Wمخصوص Wجاده W14 Wکیلومتر W،تهران W:آدرس
46WکوچهWنبشW،ایرانWبیمهWجنبW،کرج

1386134451W:پستیWکد
W44197989W-W90:تلفکس

WE-Mail:Wmvs@mvmco.irWWWWWWWWWWWWWW:ایمیل
www.mvmco.ir W:سایتWوب

WخودروWمدیرانWبهWارسالیWاطالعات

اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر باشد:
نام و آدرس مالک	 

شماره تماس مالک	 

آدرس ایمیل مالک	 

نام و کد نمایندگی فروشنده و خدمات دهنده	 

 	)VIN( شماره شاسی خودرو

- تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
- سوابق سرویس های صورت گرفته روی خودرو
- توضیح مختصری از مشکل و شرایط وقوع آن



فهرست تعمیرات

صفحهفهرست

WWداریWنگهWوW214تعمیر

Y 214فهرست عملیات سرویس ادواری

Y 215تعمیرات دوره ای منظم

Y 222تاییدیه سرویس های ادواری

Y 228سیستم ایربگ
WWWعهده Wبه Wکه WهاییWسرویس

230مشتریWاست

Y 232متعلقات محفظه موتور

Y 234جعبه فیوز داخل موتور

Y 236جعبه فیوز داخل اتاق

Y 237بازدید سطح روغن موتور

Y 238بازدید سطح روغن ترمز

Y 239بازدید سطح آب رادیاتور

صفحه

Y 240بازدید روغن هیدرولیک فرمان

Y 241بازدید کشش تسمه دینام

Y 241بازدید تسمه تایم

Y 242بازدید  فشار باد تایرها

Y 243بازدید تایرها

Y 243جابه جایی تایرها

Y 244سرویس باتری

Y 244بازدید فیوزها

Y 245اضافه کردن مایع شیشه شور

Y 246بازدید تیغه های برف پاک کن
Y  بازدید و تعویض فیلتر سیستم

247تهویه مطبوع

Y 249تعویض المپ ها چراغ ها

صفحه

WWخودروWازWمراقبتWوWداریW254نگه

Y 254کارواش های خودکار

Y 254شست و شوی دستی

Y 254تمیز کردن لوازم چرم

Y 255تمیز کردن چراغ ها

Y 255تمیز کردن شیشه عقب

Y 255تمیز کردن تایر و رینگ چرخ

Y 255مواد ضد زنگ بدنه

Y 255نگه داری و مراقبت از رنگ بدنه

WWنوWخودرویWبندیW256آب
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تعمیرونگهداری
فهرستWعملیاتWسرویسWهایWادواری:

کیلومتر  اساس  بر  ادواری  سرویس  زمان بندی 
طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته می باشد 
برای  دارد.  اولویت  برسد،  فرا  زودتر  که هر کدام 
سرویس  آیتم های  فهرست  به  بیش تر  اطالعات 

ادواری رجوع کنید. 

توجه!
Wممکن Wادواری Wسرویس Wموارد Wندادن Wانجام
WخودروWوWموتورWبهWصدمهWایجادWباعثWاست

W.شود

بازدیدهای روزانه:

را 	  بیرونی  و  داخلی  المپ های  تمام  کارکرد 
بازدید کنید و شفافیت و کدر بودن چراغ ها 
را بازدید کنید و در صورت لزوم تمیز نمایید.  

بازدید 	  را  آن ها  ساییدگی  و  تایرها  باد  فشار 
کنید. 

بازدیدهای ماهیانه:

را 	  موتور  موتور،  روغن  سطح  بازدید  برای 
روشن کنید تا آمپر دمای آب به وسط برسد 
مدت  به  را  گرم شود( سپس خودرو  )موتور 
پارک  و هموار  5 دقیقه در یک مکان صاف 
روغن  گیج  کنید.  خاموش  را  موتور  و  کرده 
را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در 
صورت کم تر بودن روغن از شاخص مشخص 
شده در ِگیج، مقداری روغن اضافه کنید تا به 

حد نرمال برسد.  
لزوم سر 	  در صورت  و  کنید  بازدید  را  باتری 

باتری ها را تمیز و سفت کنید. 

بازدید 	  را  ترمز  روغن  و  رادیاتور  آب  سطح 
کنید و در صورت لزوم به آن اضافه نمایید. 

از 	  را  الکتریکی  سیستم های  و  چراغ ها  کلیه 
لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید. 

کلیه شلنگ ها و پایه های پالستیکی رادیاتور 	 

را بازدید کنید. 
بازدیدهای فصلی )3 ماهه(:

بازدید سیستم اگزوز	 

بازدید لوله ها و شلنگ های ترمز	 

انتقال 	  و  تعلیق  متعلقات سیستم های  بازدید 
قدرت

و 	  شلنگ ها  خنک کاری،  مایع  سطح  بازدید 
بست های آن

بازدیدهای پس از رانندگی در گل، شن و آب:
بازدید دیسک چرخ ها و لنت های ترمز	 

بازدید لوله ها و اتصاالت سیستم ترمز	 

بازدید سطح واسکازین گیربکس و دیفرانسیل	 

بازدید سیستم جعبه فرمان و اتصاالت آن	 

بازدید فیلتر هوا	 
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نگهداری و  تعمیر 

تعمیراتWدورهWایWمنظم:

لیست مواردی که باید در هر سرویس دوره ای مورد بررسی قرار گیرد، تهیه شده است و برای انجام آن ها لطفا به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 
کنید تا بر اساس پیمایش خودرو )کیلومتر طی شده(، تعمیرات و بازدیدها انجام شود.

فهرستWبازدیدهاWوWتعمیرات

ف
عملیاتWسرویسWادواریردی

WعملیاتWانجامWمشخصهW*Wعالمت
ادواریWمیWباشد.
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*******بازدید صحت روشنایی و عملکرد کلیه چراغ های موجود در داخل و خارج خودرو و بوق1

*******بازدید صحت عملکرد تیغه های برف پاک کن، شیشه شوی و سطح مایع تمیز کننده در مخزن شیشه شوی و تنظیم نازل های پاششی2

*******بازدید صحت عملکرد سیستم ایرکاندیشن )بخاری و کولر(3

*******بازدید کمربند های ایمنی و قفل آن از نظر صحت عملکرد4

*******تمیز کردن محفظه پوسته هواکش و تعویض فیلتر هواکش5

انجامWسرویسWهایWادواریWهرW10000WکیلومترWالزامیWمیWباشد.
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تعمیرات و  بازدیدها  راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTفهرست 

ف
عملیاتWسرویسWادواریردی

WعملیاتWانجامWمشخصهW*Wعالمت
ادواریWمیWباشد.
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*******بازدید نشتی ها )روغن موتور، گیربکس، سیستم سوخت رسانی، مدار خنک کننده، سیستم ترمز، سیستم هیدرولیک فرمان و سیستم کالچ(6

*******بازدید صحت عملکرد سیستم خنک کننده و سطح مایع آن در مخزن و درصد مخلوط ضدیخ و تعویض مایع خنک کننده در صورت نیاز7

*******تعویض روغن موتور و فیلتر8

**تعویض واسکازین9

******تعویض فیلتر بنزین10

******تعویض فیلتر هوای کابین11

**بازدید مجموعه باک . مدار سوخت رسانی از نظر فرسودگی لوله ها و شیلنگ ها و تماس غیر اصولی با بدنه خودرو12

******بازدید صحت عملکرد شمع های موتور13

انجامWسرویسWهایWادواریWهرW10000WکیلومترWالزامیWمیWباشد.
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تعمیرات و  بازدیدها  فهرست 

ف
عملیاتWسرویسWادواریردی

WعملیاتWانجامWمشخصهW*Wعالمت
ادواریWمیWباشد.
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بازدید سفتی، استهالک و پارگی تسمه دینام، تسمه کمپرسور کولر،تسمه پمپ هیدرولیک فرمان و تسمه تایمینگ. )در صورت لزوم تعویض یا تنظیم 14
*******آن(

بازدید کلی خودرو با استفاده از دستگاه عیب یاب )ای سی یو موتور و تی سی یو گیربکس، ایربگ،ای بی اس، بی سی ام، پنل پشت آمپر، 15
*******ایموبالیزر(

*******بازدید اگزوز . منبع های آن، کاتالیزورها، اتصاالت انعطافی از نظر نشتی و یا صدمه دیدن.16

*******بازدید خالصی و صحت عملکرد کابل، پمپ ها و پدال کالچ، در صورت لزوم تنظیم شود.17

بازدید سیستم ترمز از نظر صحت عملکرد آن و سطح روغن ترمز در مخزن و بازدید لوله ها و شیلنگ های ترمز از نظر صدمه دیدن، 18
*******فرسودگی و کنترل اتصاالت آن.

*******بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی و ضخامت لنت آن ) در صورت لزوم تنظیم یا تعویض شود(.19

*******بازدید گردگیرهای پلوس از نظر نشتی گیربکس و سالم بودن آن.20

*******بازدید گردگیرهای آکاردئونی میل فرمان و چهار شاخه فرمان از نظر پارگی، صحت استقرار آن در جای خود و لقی مکانیزم چهار شاخه فرمان.21

انجامWسرویسWهایWادواریWهرW10000WکیلومترWالزامیWمیWباشد.
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تعمیرات و  بازدیدها  راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTفهرست 

ف
عملیاتWسرویسWادواریردی

WعملیاتWانجامWمشخصهW*Wعالمت
ادواریWمیWباشد.
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*******بازدید صحت عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک و بازدید سطح روغن هیدرولیک در مخزن و نشتی روغن هیدرولیک در سیستم.22

*******بازدید زوایای چرخ )تواین، تواوت، کمبر، کستر و کینگ پین( و در صورت لزوم تنظیم و بازدید خالصی کلیه سیبک ها.23

*******بازدید تایرها به انضمام تایر زاپاس از نظر استهالک آج الستیک و سفت کردن پیچ های چرخ.24

*******بازدید چهار چرخ )بازدید خالصی ها، بلبرینگ ها، توپی چرخ ها، باالنس چرخ ها، تنظیم باد و ضخامت لنت های ترمز(.25

******بازدید کلیه بوش های الستیکی بازویی های تعادل قسمت جلو و عقب خودرو و بوش های الستیکی اکسل عقب از نظر سالم بودن.26

**روغن کاری لوالها و بازدید ضامن های نگهدارنده درها، ضامن ترمز درها و قفل درب موتور27

*******آچارکشی جلوبندی و زیربندی خودرو با گشتاور مناسب28

**بازدید الیه حفاظتی )الیه قیراندود( زیر خودرو از نظر صدمه دیدن29

انجامWسرویسWهایWادواریWهرW10000WکیلومترWالزامیWمیWباشد.
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تعمیرات و  بازدیدها  فهرست 

ف
عملیاتWسرویسWادواریردی

WعملیاتWانجامWمشخصهW*Wعالمت
ادواریWمیWباشد.
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*******تست جاده جهت بررسی عملکرد صحیح کلیه مکانیزم های خودرو30

******بازدید عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی31

*******بازدید سیستم شارژ باتری خودرو )شامل اندازه گیری شارژ باتری و صحت عملکرد دینام(32

انجامWسرویسWهایWادواریWهرW10000WکیلومترWالزامیWمیWباشد.

1- برای خودروهایی که گیربکس آن ها دستی )معمولی( است، واسکازین آن بایستی سالی یک بار یا هر 30000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسید، اولویت 
دارد(، تعویض شود. 

2- برای خودروهایی که گیربکس آن ها اتوماتیک است، سطح روغن هیدرولیک آن را مرتب بازدید کنید و هر یکسال یا 30000 کیلومتر، هرکدام که زودتر 
فرا برسد آن را تعویض کنید. 

3- روغن ترمز باید هر دو سال یک بار یا هر 50000 کیلومتر تعویض شود )هر کدام زودتر فرا رسید، اولویت دارد(.
4- تسمه تایم موتور باید هر 40000 کیلومتر تعویض شود.
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

کیلومتر W5000 Wاولیه Wسرویس Wکارت
خودرو( Wخرید Wاز Wپس Wماه W5 (

تاریخ: -------------------------------

کیلومتر: -----------------------------

شماره پالک: -------------------------

مهر و امضا نمایندگی: -----------------

امضا مالک: -------------------------

                                                             
                                                               نام مالک: -----------------------------------
                                                               آدرس: -------------------------------------
                                                               شماره تلفن: ---------------------------------
                                                               شغل: --------------------------------------
                                                               آدرس ایمیل: --------------------------------
                                                               تاریخ تحویل: --------------------------------
               مهر و امضا نمایندگی                      شماره پالک: --------------------------------

              
                 اطالعات خودرو

           
---------------- :)VIN( شماره شاسی خودرو            
             شماره موتور: ----------------------------
             شماره گیربکس: --------------------------
             تجهیزات آپشن: --------------------------

       
      نکته: سرویس اولیه در کیلومتر 5000 یا 6 ماه پس از خرید خودرو می باشد، هر کدام که زودتر فرا رسید. 
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چکWلیستWسرویسWاولیهWبرایW5000WکیلومترW6(WماهWپسWازWخریدWخودرو(

تاریخ: ----------------         کیلومتر: -------------------------
مواردی که باید بازدید شود:                                                  بلی خیر

بازدید سیستم های روغن کاری، خنک کننده و سوخت رسانی 1
از لحاظ نشتی

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن2

اضافه 3 و  هواگیری  موتور،  خنک کننده  مایع  سطح  بازدید 
کردن آب در صورت لزوم

بازدید واسکازین گیربکس از لحاظ نشتی4
بازدید میل فرمان )محور سگ دست(5
بازدید پلوس ها و گردگیر پلوس ها6

بازدید مخزن روغن ترمز از لحاظ نشتی و لوله های ترمز از 7
لحاظ ضربه خوردگی

بازدید کالیپرهای همه چرخ ها از لحاظ عملکرد درست8
بازدید فشار تایرها و در صورت لزوم تنظیم آن9

بازدید دینام و تسمه کمپرسور کولر و در صورت لزوم، تنظیم 10
کشش تسمه

بازدید قفل درب موتور و پایه نگه دارنده درب موتور11
بازدید سیستم تهویه مطبوع از لحاظ نشتی12

اضافه 13 لزوم،  در صورت  و  گیربکس  واسکازین  بازدید سطح 
کردن واسکازین

بازدید شلنگ های پمپ هیدرولیک فرمان از لحاظ نشتی و 14
اضافه کردن روغن هیدرولیک فرمان در صورت نیاز

بازدید اتصاالت سیستم فرمان از لحاظ لقی و ضربه خوردگی15

لـحاظ 16 از  دسـتی  گیـربکـس  دنـده های  تـمامـی  بازدیـد 
تعویض نرم دنده و عدم وجود صدا

 بازدید اتصاالت و پیچ های اتصال شاسی به بدنه17
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به 
10000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

10000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامی کــه کیلومتر کارکرد خودروی شــما به 
20000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

20000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی کــه کیلومتر کارکرد خودروی شــما به 
30000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

30000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

سرویس های ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در جداول سرویس انجام دهید.

تاییدهایسرویسهایادواری:
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گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به 
40000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

40000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به 
50000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

50000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری

هنگامــی که کیلومتــر کارکرد خودروی شــما به 
60000 می رســد، می بایســت ســرویس ادواری 

60000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی

تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

سرویس های ادواری را مطابق با موارد مشخص شده در جداول سرویس انجام دهید.
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

سیستمWایربگ

 10 مدت  در  باید  آن ها  اجزا  و  ایربگ ها  تمامی 
سال پس از تولید خودرو تعویض شوند. بهتر است 
اقدامات را در نمایندگی های مدیران خودرو  این 

انجام دهید. 

طول  در  ایربگ  سیستم  عملکرد  از  این که  برای 
از  مشخص  زمان  در  شوید،  مطمئن  مدت  این 
نمایندگی های  از  یکی  در  شده،  تعیین  پیش 
مدیران خودرو، آن را تعویض کنید. اگر چنان چه 
پیش  از  زمان  از  قبل  شما  خودروی  ایربگ های 
تعویض  تصادف(  وقوع  اثر  بر  )مثال  شده  تعیین 
مراجعات  جهت  را  تعویض  زمان  تاریخ  شده اند، 
تایید  با  را  روبه رو  فرم  و  کنید  یادداشت  بعدی 

نمایندگی پر نمایید:

ثبتWسوابقWتعویضWاجزاWسیستمWایربگ

ایربگ راننده 
ایربگ سرنشین جلو 
کنترل یونیت ایربگ 
دسته سیم ایربگ 
پیش کشنده های کمربند ایمنی 
قطعات دیگر 

------------------------- .1
------------------------- .2
------------------------- .3
------------------------- .4
------------------------- .5
------------------------- .6
تاریخ: ----------------------

مهر و امضا نمایندگی:

ثبتWسوابقWتعویضWاجزاWسیستمWایربگ

ایربگ راننده 
ایربگ سرنشین جلو 
کنترل یونیت ایربگ 
دسته سیم ایربگ 
پیش کشنده های کمربند ایمنی 
قطعات دیگر 

------------------------- .1
------------------------- .2
------------------------- .3
------------------------- .4
------------------------- .5
------------------------- .6
تاریخ: ----------------------

مهر و امضا نمایندگی:
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ثبتWسوابقWتعویضWاجزاWسیستمWایربگ

ایربگ راننده 
ایربگ سرنشین جلو 
کنترل یونیت ایربگ 
دسته سیم ایربگ 
پیش کشنده های کمربند ایمنی 
قطعات دیگر 

------------------------ .1
------------------------ .2
------------------------ .3
------------------------ .4
------------------------ .5
------------------------ .6
تاریخ: ---------------------

مهر و امضا نمایندگی:

ثبتWسوابقWتعویضWاجزاWسیستمWایربگ

ایربگ راننده 
ایربگ سرنشین جلو 
کنترل یونیت ایربگ 
دسته سیم ایربگ 
پیش کشنده های کمربند ایمنی 
قطعات دیگر 

------------------------- .1
------------------------- .2
------------------------- .3
------------------------- .4
------------------------- .5
------------------------- .6
تاریخ: ----------------------

مهر و امضا نمایندگی:

ثبتWسوابقWتعویضWاجزاWسیستمWایربگ

ایربگ راننده 
ایربگ سرنشین جلو 
کنترل یونیت ایربگ 
دسته سیم ایربگ 
پیش کشنده های کمربند ایمنی 
قطعات دیگر 

---------------------------- .1
---------------------------- .2
---------------------------- .3
---------------------------- .4
---------------------------- .5
---------------------------- .6
تاریخ: -------------------------

مهر و امضا نمایندگی:
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بهعهدهمشتری سرویسهاییکه
است:

خودتان  را  خودرو  تعمیراتی  اقدامات  برخی  اگر 
گفته  که  مراحلی  طبق  دهید،  انجام  دارید  قصد 

خواهد شد، اقدام نمایید:

که  شد  خواهند  ذکر  مواردی  بخش  این  در 
بازدیدها و تعمیرات آن آسان می باشد و مشتری 

توانایی انجام آن را دارد. 

موارد خاص که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص 
دارد، به عهده تکنسین های آموزش دیده می باشد. 
انجام  انجام تعمیرات  از  احتیاط های الزم را قبل 
دهید تا از هر گونه آسیب جلوگیری شود. بنابراین 
مواردی که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید:

SW!هشدار

W 	Wمراقب W،کندWمی Wکار Wموتور Wکه Wزمانی
Wبه Wتا Wباشید Wابزارتان Wو Wلباس Wو Wدست

W.نکندWگیرWتسمهWوWپولیW،هاWفن

W 	WکندWمیWکارWکهWموتوریWمحفظهWقطعات
Wو Wاگزوز Wمانیفولد W،رادیاتور Wقبیل Wاز(
W،باشندWمیWداغWبسیارW)هاWشمعWمحفظه
WتاWدهیدWانجامWراWالزمWاحتیاطWبنابراین

W.نشویدWسوختگیWدچار

W 	Wخودرویی Wرادیاتور Wدرب Wکردن Wباز Wاز
Wتا Wکنید Wخودداری W،است Wروشن Wکه

دچارWسوختگیWنشوید.

W 	Wنزدیکی Wدر Wدخانیات Wاستعمال Wاز
Wباتری Wهمچنین Wو Wسوخت WهایWلوله

W.کنیدWخودداری

W 	W،کنیدWمی Wبست Wو Wباز Wرا Wباتری Wاگر
Wباتری Wزیرا W.نمایید Wرعایت Wرا Wاحتیاط
Wبسیار Wکه Wسولفوریک Wاسید Wحاوی

W.باشدWمیW،استWخورندهWوWسمی

W 	WکنیدWمی Wکار Wخودرو Wزیر WچهWچنان
Wنمایید Wاستفاده Wمحافظ Wعینک Wاز
Wبه Wمایعات Wو Wریز Wذرات Wافتادن Wاز Wتا

W.کنیدWمراقبتWهایتانWچشم
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توجه!
W 	Wتایید Wمورد Wکه WهاییWضدیخ Wاز Wفقط W

مدیرانWخودروWاست،WاستفادهWکنید. W
W 	Wتعویض Wرا Wخودرو Wضدیخ Wکه Wزمانی

WبدنهWرویWآنWازWمقداریWاگرW،کنیدWمی
WبشوییدWآبWباWبالفاصلهW،ریختWخودرو
W.نکندWواردWآسیبW،خودروWرنگWبهWتا

W 	Wخودروی Wمناسب Wکه WهاییWشمع Wاز
Wدر W.کنید Wاستفاده W،باشندWمی Wشما
WمناسبWکهWشمعیWاز Wاستفاده Wصورت
Wآسیب Wموتور W،نباشد Wشما Wخودروی
Wموتور Wکارایی Wو Wقدرت Wو Wدید Wخواهد

W.شدWخواهدWکم

W 	WدرWواسکازینWاندازهWازWبیشWریختنWاز
WغیرWدرW،کنیدWخودداریWجداWگیربکس
Wخواهد Wآسیب Wگیربکس W،صورت Wاین

W.دید

W 	WمراقبW،ترمزWروغنWتعویضWصورتWدر
W.نریزدWخودروWبدنهWرویWروغنWباشید
WآبWباWبالفاصلهW،آنWریختنWصورتWدر

W.بشوییدWراWآن

W 	Wکه Wخودرویی Wموتور Wعنوان Wهیچ Wبه W
Wو Wنکنید Wروشن Wرا Wندارد Wهوا Wفیلتر

W.نکنیدWرانندگیWهواWفیلترWبدون

W 	Wمحفظه W،موتور Wدرب Wبستن Wاز Wقبل
W،ابزاریWهیچWتاWنماییدWبازدیدWراWموتور

W.باشدWنماندهWجاWآنWدر
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متعلقاتWمحفظهWموتور

1. جعبه فیوز محفظه موتور

2. درب روغن موتور

3. گیج روغن

4. مخزن روغن ترمز

5. باتری

6. فیلتر هوا

7. رادیاتور

8. فن رادیاتور

9. کندانسور

10. مخزن شیشه شور 

11. مخزن انبساط رادیاتور

12. مخزن روغن هیدرولیک فرمان

* برای مدل های 1/6 و 1/8 لیتری

1 2 3
4

5

6

789
10

11

12
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1. جعبه فیوز داخل محفظه موتور

2. درب روغن موتور

3. گیج روغن

4. مخزن روغن ترمز

5. فیلتر هوا

6. باتری

7. رادیاتور

8. فن های رادیاتور

9. کندانسور

10. مخزن شیشه شور

11. مخزن انبساط رادیاتور

12. مخزن روغن هیدرولیک فرمان 

* برای مدل های 2 لیتری

1 2 3 4

5

6

78910

11

12
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فیوزهاWوWرلهWهایWجعبهWفیوزWداخلWمحفظهWموتور

  K5 :         رله نور پایین

  K2  :         رله پمپ بنزین

  10A -F2 :  فیوز نور پایین راست

  10A-F1 :  فیوز نور پایین سمت چپ

  10A-F4 :  فیوز نور باالی چپ

  15A-F3 :  فیوز نور باالی راست

  15A-F3 :  فیوز پمپ بنزین

  30A-F5 :  فیوز فن بخاری

   K6 :         رله نور باال

  K7 :         رله دور تند فن اصلی

  K3 :         رله دور کند فن ثانویه

   K1   :    رله فن بخاری

y¨p¼ÃÎ

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A 10A

10A

15A

5A

10A

5A

30A

60A

15A

10A

10A

10A

F1 F2 K2

K3K1

30A

30A

30A

30A 30A

30A

F9F8

F7

F10

F12

F14

F15

F16

F19

F22

F25

F17

F20

F23

F23 F27

F24

F21

F18

K4

F3
K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

F4

F5 F6

فیوز  جعبه  رله های  و  فیوزها  جانمایی  نقشه 
محفظه موتور

جعبهWفیوزWداخلWموتور
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   K8   :    رله یدکی 

    F9   :    فیوز استارت

    F7   :    فیوز دور کند فن ثانویه

    F8   :    فیوز دور تند فن ثانویه

   K9   :   رله مه شکن جلو

  K10  :   رله مه شکن عقب

  F12   :   فیوز رله اصلی

)4WD( ITM فیوز   :   F11  

BCM فیوز   :   F13   
  K11   :   رله فن

  K12   :  رله استارت
   K4   :   رله اصلی

 K13   :   رله یدکی

 15A-F18 :   فیوز مه شکن جلو 

 10A-F21 :   فیوز مه شکن عقب

 5A-F24   :   فیوز رله اصلی

ECU 10 :   فیوزA-F27 

 10A-F17 :   فیوز چراغ کوچک راست

 10A-F20 :   فیوز چراغ کوچک چپ

 10A-F23 :   فیوز چراغ ترمز

 10A-F23 :   فیوز کمپرسور کولر

 10A-F14 :   فیوز چراغ عقب

 10A-F15 :   فیوز کویل

5A-F16    :   فیوز دینام
 10A-F19 :  فیوز مقاومت فن

 10A-F22 :  فیوز سنسور اکسیژن عقب

 10A-25   :  فیوز سنسور اکسیژن جلو
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WاتاقWداخلWفیوزWجعبه

K{ n¼º ´ÃÊ¹U p¼ÃÎ

» K£ø ùHoa p¼ÃÎ

³I¹Äj » nIµ{oT¶¼±Ã¨

p¼ÃÎ

_Ä¼w p¼ÃÎ

¥k¹Î p¼ÃÎ

oT¶¼±Ã¨ ®¹Q p¼ÃÎ

ôLò p¼ÃÎ

JIÄïKÃø p¼ÃÎ

oT¶¼±Ã¨ ®¹Q  p¼ÃÎ

¸¨ï¥IQ ýoM   p¼ÃÎ

K£ø 

¸¨ï¥IQ ýoM p¼ÃÎ

¼±] 

n¼woPµ¨ p¼ÃÎ

Â¨kÄ p¼ÃÎ

 k¹U n»j ¾²n

ÁnIhM ¸Î

Â¨kÄ ¾²n

n¼woPµ¨ ¾²n

Â²Ii

¡¼M ¾²n

¦a¼¨ ùHoa ¾²n

Â¨kÄ ¾²n

ý»nï·Iw p¼ÃÎ

Â±ÅH _Ä¼w p¼ÃÎ

¡IUH ÁIÀïùHoa p¼ÃÎ

ý»nï·Iw kÃ±¨ p¼ÃÎ

¡¼M p¼ÃÎ

 nqÄ°M¼µÄH p¼ÃÎ

¸zÄkºI¨oÄH »

 ¾¹ÄA ¸¨ï³o¬ p¼ÃÎ

xjo¬ JIhTºH kÃ±̈  p¼ÃÎ

·»oÃM /®iHj ÁH¼À 

®Ä¼¨ p¼ÃÎ

ªMoÄH p¼ÃÎ

ôLò p¼ÃÎ

´ÃÊ¹U kÃ±¨ p¼ÃÎ

ÂLºI] ÁIÀï¾¹ÄA 

Â²k¹Å ¸¨ï³o¬ p¼ÃÎ

ECU p¼ÃÎ

BCM¡oM p¼ÃÎ

Â¨kÄ Â¨kÄÂ¨kÄÂ¨kÄÂ¨kÄÂ¨kÄÂ¨kÄ
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بازدیدWسطحWروغنWموتور

موتور  که  حالتی  در  روغن،  سطح  بازدید  برای 
خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد 

است، گیج را نگاه کنید:
1- خودرو را در سطح هموار و صاف متوقف کنید 
از خاموش کردن خودرو  دقیقه پس  تا 5  و 

صبر کنید. 
2- گیج را بیرون بکشید و با دستمال تمیز، آن 

را پاک کنید. 
3- گیج را در محل خود قرار داده و دوباره بیرون 

بکشید. 

4- شاخص روغن روی گیج را مالحظه کنید. 

SW!هشدار

Wداغ Wکه Wاگزوزی Wمانیفولد Wباشید Wمراقب
Wاز Wپس Wبالفاصله W.نکنید Wلمس Wرا Wاست
Wباال Wآن Wدمای Wکه( Wخودرو Wکردن Wخاموش
WکمیW،نکنیدWبازدیدWراWروغنWسطحW،)است
Wکارتل Wبه Wموتور Wاز Wروغن Wتا Wکنید Wصبر

W.برسدWنرمالWحدWبهWآنWدمایWوWبریزد

احتیاط!

Wمتعلقات Wروی Wروغن Wتا Wباشید Wمراقب
W.نریزدWموتورWمحفظه

یا  و  گیج  پایینی  روی شاخص  روغن،  اگر سطح 
موتور  از آن است، مقداری روغن داخل  پایین تر 

بریزید تا به حد نرمال برسد. 

اضافهWکردنWروغن

حرکت  جهت  خالف  در  را  روغن  درب   -1
عقربه های ساعت بچرخانید. 

2- درب را باز کنید و مقدار کمی روغن در موتور 
بریزید و دوباره سطح روغن را اندازه بگیرید. 
به شما توصیه می کنیم که برای ریختن روغن به 
موتور از قیف استفاده کنید. در ضمن فقط از 
روغن هایی که مدیران خودرو توصیه می کند، 
استفاده نمایید. برای آگاهی از حجم روغنی 
 9 بخش  به  شود،  ریخته  موتور  در  باید  که 

)ظرفیت مایعات( مراجعه کنید. 

شاخص 
پایینی سطح 

روغن

شاخص باالیی 
سطح روغن
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رسید،  نرمال  حد  به  روغن  سطح  که  وقتی   -3
درب روغن را با چرخش در جهت ساعت گرد 

ببندید و سفت کنید. 

فیلترWروغنWموتور

باید  می شود،  تعویض  موتور  روغن  که  باری  هر 
فیلتر روغن را نیز به همراه آن تعویض کنید. 

روغن سوخته و فیلتر کهنه را معدوم کنید. 

فیلتر کهنه،  بین بردن روغن سوخته و  از  جهت 
از  و  کنید  نگه داری  مناسب  مکان  در  را  آن ها 
و  زمین  معمولی،  زباله  سطل  در  آن ها  ریختن 
فاضالب خودداری کنید. انجام این اقدامات باعث 
برای  شد.  خواهد  محیط زیست  به  زدن  صدمه 
بازیابی یا از بین بردن روغن سوخته می توانید با 

نمایندگی های مدیران خودرو مشورت کنید. 

بازدیدWسطحWروغنWترمز

یک  در  دو  هر  کالچ  پمپ  روغن  و  ترمز  روغن 
مخزن مشترک می باشند. 

بازدید کنید.  مرتب  به طور  را  ترمز  روغن  سطح 
 ”MAX“ سطح روغن همیشه باید بین دو عالمت

و “MIN” حک شده روی مخزن باشد. 
مخزن  به  ترمز  روغن  مقداری  لزوم  صورت  در 
اضافه نمایید. در صورت روشن شدن چراغ پشت 
آمپر، فورا سطح روغن موجود در مخزن را بازدید 
خودرو  مدیران  که  ترمزی  روغن  از  فقط  کنید. 

توصیه می کند، استفاده نمایید. 
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به  لطفا  ترمز،  نوع و حجم روغن  از  آگاهی  برای 
بخش 9 )ظرفیت مایعات( مراجعه کنید. 

SW!هشدار

Wچشم Wو Wپوست Wبا Wترمز Wروغن Wتماس Wاز
W،آنWبروزWصورتWدرWوWکنیدWخودداریWجدا
WاستWداشتهWتماسWکهWهاییWمحلWبالفاصله

W.بشوییدWصابونWوWآبWباWرا

WسریعاW،ترمزWروغنWنشتیWوجودWصورتWدر
Wخودرو Wمدیران WهایWنمایندگی Wاز Wیکی Wبه
W.کنندWبررسیWراWموضوعWتاWکنیدWمراجعه

توجه!

W،مخزن Wدر Wشده Wمشخص Wمقدار Wاز Wبیش
WموجبWزیراW،نریزیدWآنWداخلWترمزWروغن
Wریختن Wصورت Wدر W.شد Wخواهد Wنشتی
W،بدنه WسطحWیا Wو WقطعاتWرویWترمز Wروغن

فوراWآنWراWباWآبWوWصابونWبشویید

بازدیدWسطحWآبWموتور

است،  سرد  موتور  که  زمانی  را  موتور  آب  سطح 
بازدید کنید و برای این کار، سطح آب در مخزن 
 ”MAX“ و   ”MIN“ بین  باید  رادیاتور  انبساط 

باشد. 
در صورت پایین بودن سطح آن، مقدار آب داخل 

مخزن را اضافه کنید. 
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اضافهWکردنWآبWبهWرادیاتور

1- درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و تا 
عالمت “MAX” به آن آب اضافه کنید.  

2- خودرو را روشن کنید و اجازه دهید تا دمای 
آب به C°90 برسد، در این حالت سطح آب 
و  نیاز  صورت  در  شد.  خواهد  کم تر  مخزن 

پایین رفتن آب، کمی به آن اضافه کنید. 

3- بعد از اضافه کردن آب، درب مخزن انبساط را 
ببندید. برای استفاده از ضدیخ، از ضدیخی که 
مدیران خودرو توصیه می کند، استفاده کنید. 
رادیاتور  آب  حجم  و  ضدیخ  از  آگاهی  برای 
به بخش 9 »ظرفیت مایعات« مراجعه کنید. 

SW!هشدار

WخواهیدWمی Wو Wاست Wداغ Wموتور Wکه Wزمانی
W،کنید Wاضافه Wانبساط Wمخزن Wبه Wآب Wکمی
WراWآنW،مخزنWدربWکاملWکردنWبازWازWقبل
Wمخزن Wدر Wموجود Wفشار Wتا Wکنید Wباز Wکمی
WطورWبه Wرا WدربWسپسW،شودWخالیWکمWکم

کاملWبازWکنیدWوWآبWاضافهWنمایید.
 

توجه!

W 	W.نکنیدWاستفادهWآبWازWفقط
W 	Wاستفاده Wنامرغوب WهایWضدیخ Wاز

W.نکنید
W 	WهایWرنگ Wو Wبرندها Wبا WهایWضدیخ Wاز

W.نکنیدWاستفادهWنامتعارفWمختلف
W 	W،موتورWدرWآبWوWضدیخWریختنWحینWدر

Wموتور Wمتعلقات Wروی Wتا Wباشید Wمراقب
W.نریزید

بازدیدWروغنWهیدرولیکWفرمان

زمانی که موتور سرد است، سطح روغن هیدرولیک 
باشد. در صورت   ”MIN“ و ”MAX“ بین باید 
به  مقداری  استاندارد،  حد  تا  روغن،  بودن  کم 
اضافه کنید. در صورت وجود نشتی روغن و  آن 
سطح  صحیح،  کارکرد  عدم  و  غیرعادی  صدای 

روغن مخزن را چک کنید. 
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مدیران  که  کنید  استفاده  هیدرولیکی  روغن  از 
خودرو توصیه می کند. برای آگاهی از نوع و حجم 
مراجعه  مایعات«  »ظرفیت   9 بخش  به  روغن، 

نمایید. 

بازدیدWکششWتسمهWدینام

1- خودرو را خاموش کنید و سویچ را بردارید. 

2- سفت بودن و شل بودن تسمه را ابتدا با فشار 
انگشت دست، تست کنید )جمع شدن تسمه 

می بایست در حدود °90  باشد(. 

از  بیش تر  تسمه  شدن  جمع  که  صورتی  در   -3
°90  باشد، به یکی از نمایندگی های مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 

توجه!

W،رانندگی Wمدتی Wاز Wپس Wدینام Wتسمه
Wلذا W،داشت Wخواهد Wطول Wافزایش Wمقداری
Wتنظیم Wرا WتسمهWکششWباید WحینWاین Wدر

W.کنید

بازدیدWتسمهWتایم

کشش تسمه و شکل ظاهری آن را هر 30000 
را  آن  لزوم،  صورت  در  و  کنید  بازدید  کیلومتر 

تنظیم و یا تعویض کنید. 

از  یکی  به  آن  تعویض  یا  تنظیم  برای  لطفا 
نمایندگی های مدیران خودرو مراجعه نمایید. 

توجه!

Wسیستم Wبرای Wمشخصی Wعمر Wطول
Wزنجیر Wو Wندارد Wوجود Wزنجیر Wبا Wتایمینگ
W.است Wتعمیر Wقابل W،عیب Wبروز Wصورت Wدر
Wخودروی Wبرای Wتایمینگ Wزنجیر Wبازدید
Wضروری W،DVVT Wسیستم Wبا Wلیتری W1/6

W.نیست
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بازدیدWفشارWبادWتایرها

فشار باد تایرها و تایر زاپاس را حداقل یک بار در 
ماه باید کنترل کنید. 

برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها 
نصب  راننده  درب  روی  که  مربوطه  برچسب  به 

شده است، مراجعه کنید. 

SW!هشدار
WباعثW،تایرWبادWفشارWمیزانWبودنWنامناسب
WمفیدWعمرWکاهشW،سوختWمصرفWافزایش
WخواهدWشماWرانندگیWایمنیWکاهشWوWتایر
WصحیحWبایدWتایرهاWبادWفشارWبنابراینW.شد

باشد.

خیلی کم            صحیح         خیلی زیاد

Wکم Wخیلی Wیا Wزیاد Wخیلی Wباد Wفشار Wمیزان
WشدیدWساییدگیW،فرمانWسختWکنترلWباعث
W.شودWمیWتایرWسایشWدرWنواختیWیکWعدمWو

احتیاط!
W 	WبودنWسردWزمانWدرWفقطWتایرWبادWفشار

W.شودWگیریWاندازهWبایدWتایر

W 	Wبه Wرا Wشما WتواندWمی Wتایر Wظاهر
Wاز Wهمیشه Wبنابراین W،بیاندازد Wاشتباه
Wباد WفشارWگیریWاندازه Wبرای Wفشارسنج

W.کنیدWاستفادهWتایر

W 	Wاز Wپس Wتایر Wباد Wفشار Wبودن Wباال
W.استWطبیعیW،رانندگی

W 	Wتایر Wباد Wوالو Wدرپوش WصحیحWنصب Wاز
Wاین Wغیر Wدر W.کنید Wحاصل Wاطمینان
Wشده Wآن Wوارد Wخارجی Wمواد Wصورت
Wدرپوش Wاگر W.شد Wخواهد Wمسدود Wو
Wنو Wدرپوش Wباید Wحتما W،است Wشده Wگم

W.شودWجایگزین

W 	WپیداWشدنWبادWبهWنیازWمکرراWتایریWاگر
WنمایندگیWبهWترWبیشWبررسیWبرایW،کرد

مجازWمدیرانWخودروWمراجعهWکنید.
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بازدیدWتایرها

ساییدگی  شاخص  بازدید  با  را  تایرها  ساییدگی 
آن ها مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که عمق 
نوارهای  باشد،  میلی متر   1/6 از  کم تر  تایرها  آج 
شاخص ساییدگی نمایان خواهند شد، که این امر 
بیان گر کاهش شدید کارایی و امنیت تایرها است 

و تعویض آن ها ضروری است. 
یا  بریدگی  اثر  بر  یا  باشد  شده  صاف  تایری  اگر 
باید  نباشد،  تعمیر  قابل  آسیب دیدگی ها  سایر 

تعویض شود. 

احتیاط!

W،شود Wپنچر Wتایر W،رانندگی Wحین Wدر Wاگر
Wبا Wرانندگی W.ندهید Wادامه Wرانندگی Wبه
Wکوتاه WهایWمسافت Wبرای Wحتی Wپنچر Wتایر

W.کندWخارجWردهWازWراWآنWتواندWمی

جابهWجاییWتایرها

و  تایرها  ساییدگی  میزان  در  تعادل  ایجاد  برای 
خودرو  مدیران  شرکت  آن ها،  مفید  عمر  افزایش 
 8000-10000 درهر  تقریبا  که  می کند  توصیه 
بازه  این حال  با  را جابه جا کنید.  تایرها  کیلومتر 
نوع  به  بسته  می تواند  تایرها  جابه جایی  زمانی 

رانندگی شما و شرایط جاده ای تغییر کند. 
برای کسب اطالعات بیش تر در مورد جابه جایی 
»موارد  بخش  در  مربوطه  قسمت  به  تایرها 

اضطراری« مراجعه کنید.



به عهده مشتری است که  سرویس هایی 

240

NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

سرویسWباتری

ندارد.  سرویس  به  نیاز  شما  خودروی  باتری 
توصیه  شما  خودروی  برای  متفرقه  باتری های 
می بایست  باتری،  تعویض  صورت  در  نمی شود. 
باتری  با  مشابه  مشخصات  دارای  عینا  نو  باتری 

اصلی خودرو باشد. 
پیشنهاد می شود تعویض باتری در نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو انجام  شود. 

بازدیدWفیوزها

با استفاده از شکل زیر می توانید فیوزهای سالم را 
از فیوزهای سوخته تشخیص دهید. 

کار  برقی  تجهیزات  سایر  یا  جلو  چراغ های  اگر 
در  کنید.  بررسی  را  مربوطه  فیوزهای  نمی کنند، 
برای کسب  شوند.  تعویض  باید  صورت سوختن، 
اطالعات بیش تر در این زمینه به قسمت »جعبه 

فیوز« در این بخش مراجعه کنید. 

سالمسوخته

بازدیدWفیوزهایWداخلWمحفظهWموتور

1- کلیه تجهیزات برقی را خاموش کنید. 

2- کابل منفی باتری را از روی قطب منفی باتری 
بردارید. 

3- توسط پیچ گوشتی 4 عدد خار قفلی را از روی 
جلوی  در  پاک کن  برف  راست  قسمت  قاب 

شیشه باز کنید.  
فیوز محفظه  برداشتن درپوش جعبه  از  4- پس 
فلزی در دو طرف  دارای دو خار  موتور )که 
می باشد(، تمامی فیوزها و رله ها قابل مشاهده 
خواهند بود. فیوزها را یک به یک بر اساس 
راهنمای نصب شده در پشت درپوش جعبه 

فیوز، مورد بررسی قرار دهید. 

به  رله ها  و  فیوزها  جانمایی  نقشه  مشاهده  برای 
همین  در  موتور«  محفظه  فیوز  »جعبه  قسمت 

بخش مراجعه کنید. 
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درپوش جعبه فیوز داخل موتور دارای 8 عدد فیوز 
یدکی است )2 عدد 15 آمپری، 2 عدد 5 آمپری، 

3 عدد 10 آمپری و 1 عدد 30 آمپری(

بازدیدWفیوزهایWزیرWداشبوردW)سمتWراننده(

1- کلیه تجهیزات برقی را خاموش کنید. 

2- کابل منفی باتری را از روی قطب منفی باتری 
بردارید. 

3-  پس از باز کردن صفحه پایینی داشبورد در 
رله ها  و  فیوزها  به  می توانید  راننده  سمت 
دسترسی داشته باشید. فیوزها را یک به یک 
زیر داشبورد،  فیوز  راهنمای جعبه  اساس  بر 

مورد بررسی قرار دهید. 

به  رله ها  و  فیوزها  جانمایی  نقشه  مشاهده  برای 
همین  در  داشبورد«  زیر  فیوز  »جعبه  قسمت 

بخش مراجعه کنید. 

جعبه فیوز زیر داشبورد دارای 8 عدد فیوز یدکی 
)2 عدد 15 آمپری، 2 عدد 5 آمپری، 3 عدد 10 

آمپری و 1 عدد 30 آمپری( می باشد. 

تعویضWفیوزها

برای تعویض فیوزها، به قسمت »تعویض فیوزها« 
در بخش »موارد اضطراری« مراجعه کنید. 

اضافهWکردنWمایعWشیشهWشوی

مخزن مایع شیشه شوی در سمت راست محفظه 
موتور تعبیه شده است. اگر آب پاش ها کار نکنند، 
ممکن است به علت خالی بودن مخزن باشد که 

باید مجدداً پر شود. 
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احتیاط!

Wمایع Wعنوان Wبه WتوانWمی Wنیز Wتمیز Wآب Wاز
Wدمای Wوقتی W.کرد Wاستفاده WشویWشیشه
Wمایع Wاز W،برسد Wانجماد Wنقطه Wزیر Wبه Wهوا
Wاستفاده Wضدیخ Wمواد Wحاوی WشویWشیشه

W.کنید

بازدیدWتیغهWبرفWپاکWکن

توسط انگشتان دست، نرمی و یا سفتی لبه تیغه 
برف پاک کن را بررسی کنید. زبری و سفتی تیغه 

برف پاک کن از تاثیر آن خواهد کاست. 

احتیاط!

W 	WشیشهWرویWهاWکنWپاکWبرفWکردنWکار
WهاWتیغه Wدیدن Wآسیب Wباعث Wخشک

W.شدWخواهد

W 	WجلوWشیشهWرویWزدهWیخWقطراتWوWیخ
W.نکنیدWتمیزWکنWپاکWبرفWباWرا

W 	WتیغهWدیدنWآسیبWازWجلوگیریWجهت
Wکنید Wحاصل Wاطمینان W،کنWپاک Wبرف
Wنچسبیده Wشیشه Wبه WکنWپاک Wبرف Wکه

W.باشد
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تعویضWتیغهWبرفWپاکWکن

1

2

1- اهرم برف پاک کن را بلند کرده و تیغه را در 
جهت راست نسبت به اهرم بچرخانید.

 2- گیره نگه دارنده را در جهت فلش شماره 1، 
مطابق شکل باال فشار دهید. تیغه را در جهت 

فلش شماره 2 از اهرم جدا کنید. 

 2 و   1 مراحل  برعکس  ترتیب  به  را  نو  تیغه   -3
نگه دارنده  گیره  شدن  قفل  از  کنید.  نصب 

مطمئن شوید. 

بازدیدWوWتعویضWفیلترWتهویهWمطبوع

فیلتر تهویه مطبوع در پشت جعبه داشبورد قرار 
و  گرد  ورود  از  مطبوع  تهویه  فیلتر  است.  گرفته 
در  خودرو  داخل  به  خودرو  بیرون  فضای  خاک 
زمان استفاده از تهویه مطبوع جلوگیری می کند. 
از  اگر  شود،  کثیف  مدتی  از  پس  است  ممکن 
طور  به  بخاری  و  مطبوع  تهویه  سیستم  کارآیی 
را  مطبوع  تهویه  فیلتر  شد،  کاسته  توجهی  قابل 

بازدید کرده و در صورت نیاز، تعویض کنید. 
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1- درب داشبورد را باز کنید. هر دو سمت آن را 
آزاد  را  زبانه ها  و  دهید  فشار  داخل  به  کمی 
جدا  را  داشبورد  درب  می توانید  حال  کنید. 

کنید. 

2- فیلتر را از محل قرارگیری آن خارج کنید. 

3- در صورت کثیف بودن سطح فیلتر، توسط باد 
در صورتی که  کنید.  تمیز  را  آن  قوی  فشار 

فیلتر خیلی کثیف باشد، تعویض کنید. 

4- فیلتر را به درستی در جای خود قرار داده و 
درب داشبورد را نصب کنید.  

احتیاط!

Wدر Wدرستی Wبه Wباید Wمطبوع Wتهویه Wفیلتر
WاستفادهWصورتWدرW.شودWنصبWخودWجای
WبازWآنWفیلترWکهWحالیWدرWمطبوعWتهویهWاز
WدرWوWگردگیرWصفحاتWکارآییW،باشدWشده

نتیجهWتهویهWمطبوعWکمWخواهدWشد.

W.نشوییدWآبWباWراWمطبوعWتهویهWفیلتر
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تعویضWالمپWچراغWها

بسته  باید  اصلی  سویچ  المپ،  تعویض  زمان  در 
باشد و کلید چراغ ها نیز خاموش باشد. 

SW!هشدار

WداغWزمانWدرW،سوختگیWازWجلوگیریWبرای
W.نکنیدWتعویضWراWهاWآنW،هاWالمپWبودن

احتیاط!

WمجازWهایWنمایندگیWازWراWاصلیWهایWالمپ
Wزمان Wدر W.کنید Wتهیه Wخودرو Wمدیران
WسطحWزیراW،نزنیدWدستWهاWالمپWبهWتعویض
WالمپWمفیدWعمرWاز WوWکندWمیWآلودهWراWآن

نیزWمیWکاهد

 .

نام المپمشخصات المپ

H7 (55W))چراغ جلو )نور باال و پایین
W5Wچراغ پارک جلو
 LEDچراغ رانندگی در روز

H7چراغ مه شکن جلو
R5Wچراغ کوچک عقب
LEDچراغ ترمز

P21Wچراغ مه شکن عقب
W5Wچراغ پالک
LEDچراغ ترمز وسط

PY21Wچراغ راهنمای جلو و عقب
P21Wچراغ عقب
W5Wچراغ راهنمای روی گلگیر
C10Wچراغ سقف جلو
C5Wچراغ سقف عقب

تعویضWالمپWچراغWجلو

1- چراغ جلو
2- چراغ پارک

3- چراغ راهنما
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مراحل تعویض المپ چراغ جلو

1- درب موتور را باز کرده و درپوش پشت چراغ 
جلو را باز کنید. 

2- سوکت برقی چراغ جلو را قطع کنید و پس از 
باز کردن گیره نگه دارنده، المپ را باز کنید.  

3- المپ نو را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن، 
نصب کنید. 

راهنما،  چراغ  و  پارک  چراغ  المپ  تعویض  برای 
سوکت آن ها را بچرخانید و المپ را بیرون بکشید. 
پس از تعویض المپ، سوکت را مجدداً به حالت 

قفل برگردانید. 

احتیاط!

Wسمت Wجلو Wچراغ Wالمپ Wتعویض Wبرای
Wنیز Wرادیاتور Wانبساط Wمخزن Wباید W،راست

W.شودWباز

تعویضWالمپWچراغWعقب

1- چراغ پارک عقب
2- چراغ راهنما
3- چراغ عقب

مراحل تعویض المپ چراغ عقب

1- درب محفظه نگه دارنده واقع در دیواره صندوق 
عقب را باز کنید و درپوش چراغ را توسط یک 

پیچ گوشتی بردارید. 

از مجموعه چراغ عقب جدا  را  2- سوکت المپ 
کرده و المپ را باز کنید. 

فوق  مراحل  برعکس  ترتیب  به  را  نو  المپ   -3
نصب کنید. 
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احتیاط!

Wمجموعه Wدیدن Wصدمه Wاز Wجلوگیری Wبرای
Wسوکت Wکردن Wباز Wهنگام Wبه W،عقب Wچراغ
Wآن Wروی WهایWنشانه Wو Wعالیم Wطبق Wالمپ

W.کنیدWعمل

تعویضWالمپWچراغWیدک

1- توسط یک پیچ گوشتی، مجموعه چراغ پالک 
را بیرون آورید. 

 2- سوکت را بچرخانید و المپ را بیرون آورید.
3- پس از تعویض المپ، چراغ پالک را به ترتیب 

برعکس مراحل باز کردن، نصب کنید. 
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تعویضWالمپWچراغWراهنمایWرویWگلگیر

1- برای باز کردن چراغ راهنمای روی گلگیر، در 
حالی که آن را فشار داده اید، به سمت جلو 
بکشید و هم زمان به سمت بیرون نیز بکشید.

را  نو  المپ  و  کرده  آزاد  را  آن  برق  کانکتور   -2
جایگزین کنید. 

3- برای نصب مجدد، به ترتیب برعکس مراحل 
باز کردن اقدام کنید. 

تعویضWالمپWچراغWسقفیWجلو

1- با اهرم کردن یک پیچ گوشتی نوار پیچ شده، 
روکش شیشه ای چراغ را باز کنید. 

 2- المپ نو را جایگزین المپ سوخته بکنید.
3- جهت نصب مجدد، به ترتیب برعکس مراحل 

باز کردن اقدام کنید. 
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تعویضWالمپWچراغWسقفیWعقب

1- با اهرم کردن یک پیچ گوشتی نوار پیچ شده، 
روکش شیشه ای چراغ را باز کنید. 

2- المپ سوخته را باز کرده و المپ نو را جایگزین 
آن کنید. 

3- به ترتیب برعکس مراحل باز کردن، چراغ را 
در جای خود نصب کنید. 

سایرWچراغWها

سایر چراغ ها را شما نمی توانید تعویض کنید، به 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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نگهداریومراقبتازخودرو
کارواشWهایWخودکار

خودرو  شستن  برای  ولرم  یا  سرد  آب  از  فقط 
استفاده کنید. در صورت استفاده از آب فشار قوی 
داخل خودرو  به  آب  است  ممکن  کارواش ها،  در 

نفوذ کند. 

احتیاط!

Wدر Wخودرو WوشویWشست Wاز Wقبل
Wتهویه Wسیستم W،اتوماتیک WهایWکارواش

W.کنیدWخاموشWراWمطبوع

شستWوشویWدستی

حجم  با  کرده اید،  استفاده  شوینده  مواد  از  اگر 
برای  و  بشویید  را  خودرو  تمامی  آب،  از  زیادی 

 خشک کردن آن از پارچه نرم استفاده کنید.
احتیاط!

Wرا Wترمز Wپدال W،وشوWشست Wاتمام Wاز Wپس
Wنفوذ Wآب Wتا Wدهید Wفشار Wمرتبه Wچندین
Wاگر W.شود Wخشک W،چرخ Wدیسک Wبه Wکرده
Wخاکی Wو Wگرد WهایWجاده Wدر Wًاکثرا Wشما
WماهWهرWشودWمیWتوصیهW،کنیدWمیWرانندگی

W.بشوییدWراWخودروWبدنهWکلW،بارWیک

تمیزWکردنWلوازمWچرمی

برای نگه داری از لوازم و تزیینات چرمی، توصیه 
مخصوص  مواد  از  بار  یک  ماه   6 هر  می شود 

نگه دارنده لوازم چرمی استفاده کنید. 

احتیاط!

Wو Wشود Wمرطوب Wحد Wاز Wبیش Wنباید Wچرم
WداخلWبهWدرزهاWبینWازWآبWکهWکنیدWدقت

W.نکندWنفوذWهاWآن

SW!هشدار

Wو Wمواد Wاکثر Wبودن WپذیرWاشتعال Wعلت Wبه
Wکردن Wتمیز Wجهت WهاWآن Wاز W،فرار Wمایعات

W.نکنیدWاستفاده
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تمیزWکردنWچراغWها

نکنید.  استفاده  شیمیایی  محلول های  و  مواد  از 
تمیز  را  آن ها  هستند،  چراغ ها خشک  که  زمانی 
خراش  نوک تیز  ابزار  با  را  آن ها  شیشه  و  نکنید 

ندهید. 

تمیزWکردنWشیشهWعقب

برای تمیز کردن شیشه عقب، فقط از پارچه نرم 
شیشه  گرم کن  دیدن  آسیب  از  تا  کنید  استفاده 
ابزار  از  شود.  جلوگیری  رادیو  آنتن  اتصاالت  و 

نوک تیز و محلول های شیمیایی استفاده نکنید. 

تمیزWکردنWتایرWوWرینگWچرخ

مالیم  به طور  و  صابون  و  آب  با  باید  تایرها  کلیه 
تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند. از برس های 
زبر استفاده نکنید تا سطوح آن ها آسیب نبینند. 

موادWضدWزنگWبدنه

بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی 
است. این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار دهید. 
مجاز  نمایندگی های  به  تعمیر  به  نیاز  در صورت 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 

نگهداریWوWمراقبتWازWرنگWبدنه

یا  بدنه  رنگ  آسیب های  ترمیم  منظور  به 
به  از سنگ ریزه های جاده  ناشی  خراشیدگی های 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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آببندیخودروینو
توصیهWهایWآبWبندیWموتورWدرW1000WکیلومترWاول

1- دور موتور نباید باالی 3000rpm برود. 
2- سرعت خودرو نباید از 100km/h تجاوز کند. 

مابین 1000 تا 1500 کیلومتر اول
1- سرعت خودرو را می توان به طور تدریجی به 

باالی 100km/h رساند. 
2- دور موتور می تواند به طور تدریجی تا حداکثر 

خود افزایش یابد. 

احتیاط!

WدرWچهWراWآنWدورW،استWسردWموتورWوقتی
WحداکثرWبهW،دیگرWهایWدندهWیاWخالصWدنده

W.نرسانید

توصیهWهایWمربوطWبهWآبWبندیWترمز

نمی توانند  ابتدایی  کیلومتر   200 در  ترمزها 
اصطکاک ترمزی مطلوب را ارایه دهند. شما باید 
اصطکاک  تا  دهید  فشار  خوبی  به  را  ترمز  پدال 
افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود. این حالت 
باید  نیز  ترمز  لنت های  تعویض  بار  هر  از  پس 

رعایت شود. 

WتایرWوWچرخWبندیWآبWبهWمربوطWهایWتوصیه

تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در 
زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی خوبی 
 100 در  بنابراین  ندارد.  وجود  جاده  و  تایر  بین 
کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت پایین 

و دقت کافی رانندگی کنید. 
مهره چرخ پس از طی مسافت 800 کیلومتر باید 
با گشتاور مشخص شده، مجدداً سفت شود. عالوه 
بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل 
شدن مهره چرخ ها، پس از 800 کیلومتر مجدداً 

باید با گشتاور مشخص شده، سفت شوند.
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)VIN(شمارهشناساییخودرو

در  و  داشبورد  جلو  راست  در سمت   VIN عدد 
طرف سرنشین جلو درج شده است. 

عدد VIN هم چنین روی قالپاق باالیی کمک فنر 
جلو سمت راست واقع در محفظه موتور حک شده 

است. 

باالیی  قالپاق  روی  نیز  خودرو  شناسایی  پالک 
کمک فنر جلو سمت راست واقع در محفظه موتور 
نصب شده است که حاوی شماره شاسی و شماره 

موتور می باشد. 
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شماره موتور روی قسمت جلویی موتور حک شده 
است. 

شده  حک  کالچ  پوسته  روی  گیربکس  شماره 
است. 
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اطالعاتفنیخودرو
نوعWوWمدلWخودرو

جدول شماره 1: نوع و مدل خودرو

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری با گیربکس دستی1/8 لیتری با سیستم 1/6AMT لیتری با گیربکس دستیمدل خودرو

چرخ های محرک جلو، موتور جلو، دو محفظه ای )محفظه موتور و کابین(، 5 درب، 5 صندلی، فرمان چپنوع خودرو

SQRE4G16SQR481FCSQR484Fمدل موتور

عمودی، 4 سیلندر خطی، چهارزمانه، دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر، خنک شونده با آب، کنترل های VVT و VIS مستقلنوع موتور

QR525MHEQR519EHBQR523MHCQR019CHBمدل گیربکس
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ابعادWخودرو

W.داردWوجودWگوناگونWتایرهایWنصبWعلتWبهWخودروWارتفاعWدرWجزییWتفاوتWاحتمالW:نکته

اندازه ابعاد اصلی خودرو در جدول شماره 2 نشان داده شده است:
جدول شماره 2: ابعاد اصلی خودرو

W2لیتریWباWگیربکسW1/8CVTWلیتریWدستیW1/8لیتریW1/6AMTWلیتریW–WدستیمدلWخودرو

)mm(WکلیWاندازه
4285/4390طول
1765عرض
1705ارتفاع

)mm(WمحورWدوW2510فاصله

طول خودرو
فاصله دو محور

عرض خودرو
فاصله بین چرخ ها

درو
خو

اع 
رتف

ا
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W2لیتریWباWگیربکسW1/8CVTWلیتریWدستیW1/8لیتریW1/6AMTWلیتریW–WدستیمدلWخودرو

فاصلهWبینWچرخWها
1524/1500جلو
1519/1495عقب

طولWسیستمWتعلیق
750/850تعلیق جلو
1025/1030تعلیق عقب
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وزنWخودرو
مشخصات مربوط به وزن و ظرفیت سرنشین به شرح جدول زیر می باشد:

جدولWشمارهW:3WمشخصاتWوزنWوWظرفیتWسرنشینWها
اندازهآیتم

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو
134313901375وزن خودرو بدون بار و سرنشین )کیلوگرم(

وزن وارده به اکسل ها بدون بار و سرنشین
769785770اکسل جلو )کیلوگرم(

574605اکسل عقب )کیلوگرم(
375حداکثر بار قابل تحمل )شامل سرنشینان( )کیلوگرم(

171817651750حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین )کیلوگرم(

حداکثر وزن وارده به اکسل ها با بار و سرنشین
887900885اکسل جلو )کیلوگرم(

831865اکسل عقب )کیلوگرم(
141814651450وزن خودرو در حین رانندگی )کیلوگرم(

توزیع وزن وارده به اکسل ها در حین رانندگی
785810800اکسل جلو )کیلوگرم(

633655670اکسل عقب )کیلوگرم(

حداکثر وزن قابل تحمل اکسل ها
1000اکسل جلو )کیلوگرم(

1200اکسل عقب )کیلوگرم(
5ظرفیت سرنشین )شامل راننده( )نفر(
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مشخصاتWفنیWخودرو
مشخصات اصلی خودرو در جدول شماره 4 نشان داده شده است:

جدولWشمارهW:4WمشخصاتWاصلیWخودرو
اندازهWهاموارد

Wمدل
خودرو

1/6 لیتری  
دستی

1/8 لیتری  
AMT

1/8 لیتری  
دستی

2 لیتری با 
گیربکس 

CVT

Wاطالعات
Wفنی
حرکت

)mm( 132کم ترین ارتفاع و فاصله از زمین
)mm( 132192فاصله نقطه مرکزی مابین اکسل های جلو و عقب با زمین

)mm( 158182حداقل فاصله تعلیق جلو از زمین
)mm( 177132حداقل فاصله تعلیق عقب از زمین

حداقل قطر چرخش خودرو
10/5چرخش به راست )متر(
11/3چرخش به چپ )متر(

28/25حداکثر شیب جاده قابل حرکت برای قسمت جلو
29حداکثر شیب جاده قابل حرکت برای قسمت عقب

زاویه رمپ خور
20بدون بار )°(

17با بار )°(
)km/h( 175170حداکثر سرعت حرکت
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مشخصاتWفنیWموتور

مشخصات ساختاری، پارامترها و اطالعات فنی اصلی موتور طبق جدول شماره 5 می باشد:

SQRE4G16SQR481FCSQR484F مدل موتور

زمانه، نوع موتور با آب، 4  موتور عمودی، 4 سیلندر خطی، خنک شونده 
دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر کنترل VIS و VVT مستقل

موتور عمودی، 4 سیلندر خطی، خنک شونده با 
آب، 4 زمانه، دو میل سوپاپ باالی سرسیلندر

)mm( 778183.5قطر سیلندر
)mm( 85.8089.590کورس پیستون
)ml( 159818451971حجم جابه جایی

11:110.5:110:1نسبت تراکم
)KW( 9397102قدرت اسمی

)r/min( 615057505750دور موتور برای قدرت اسمی
)KW( 9397102حداکثر قدرت موتور

)r/min( 615057505750دور موتور برای حداکثر قدرت
)N.m( 160170182حداکثر گشتاور موتور

)r/min( 4300 ~ 43004500 ~ 39004500دور موتور برای حداکثر گشتاور
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فنی راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTاطالعات 

سیستمWسوختWرسانی
مشخصات سیستم سوخت رسانی مطابق جدول شماره 6 می باشد:

جدولWشمارهW:6WمشخصاتWسیستمWسوختWرسانی
SQRE4G16SQR481FCSQR484FمدلWموتور

بنزین بدون سربنوعWسوخت

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 93 یا باالترعددWاکتان

باکWسوخت
فلزی یا پالستیکیپالستیکینوع

57 لیتر55 لیترظرفیت
پمپ سوخت برقیپمپWسوخت

انتخابWسوخت
فقط از سوختی که درجه آن مطابق با جدول فوق باشد، استفاده کنید. 

احتیاط!
W.شدWخواهدWموتورWخوردنWصدمهWموجبW،ترWپایینWاکتانWدرجهWباWسوختWازWاستفاده

فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید. 
احتیاط!

Wکنترل Wسیستم Wو Wشده Wکانورتور Wکاتالیست Wکارآیی Wرفتن Wدست Wاز Wباعث WدارWسرب Wبنزین
W.کردWنخواهدWکارWطورمناسبWبهWآالیندگی
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فنی اطالعات 

سیستمWروغنWکاری
مشخصات سیستم روغن کاری خودرو مطابق جدول شماره 7 می باشد:

جدول شماره 7: مشخصات سیستم روغن کاری

SQRE4G16SQR481FCSQR484FمدلWموتور

0/5±4 لیترظرفیتWروغن

 SAE 5W-30 )درجه SL یا باالتر(درجهWروغن
زمستان:SAE 5W-40  )کالس SL یا باالتر(
تابستان:SAE 10W-40  )کالس SL یا باالتر(

تعویضWروغنWموتور

احتیاط!
W،صورتWاینWغیرWدرW.کنیدWاستفادهW،باشندWشدهWذکرWمشخصاتWدارایWکهWموتورهاییWروغنWاز

W.دیدWخواهدWآسیبWموتور

احتیاطWهایWتعویضWروغنWموتور

W 	W.نکنیدWاضافهWنیازWموردWمقدارWازWترWبیشWراWموتورWروغن
W 	WواردWآسیبWموتورWبهW،صورتWاینWغیرWدرW.نکنیدWاستفادهWموتورWروغنWبرایWافزودنیWموادWاز

W.شدWخواهد
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فنی راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTاطالعات 

سیستمWخنکWکننده
مشخصات مربوط به سیستم خنک کننده مطابق جدول شماره 8 می باشد:

جدولWشمارهW:8WمشخصاتWسیستمWخنکWکننده

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو

رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

حجم مایع خنک کننده 7/5 لیتر می باشد که حاوی آب خالص و ماده افزودنی G11 به نسبت برابر می باشد. حداکثر برودت قابل مایع خنک کننده
تحمل 35- درجه سانتی گراد

سیستمWجرقهWزنی
مشخصات شمع موتور در جدول شماره 9 نشان داده شده است:

جدولWشمارهW:9Wشمع

SQRE4G16SQR481FCSQR484FCمدل موتور

3707AAGFR7DTCFR7DTCنوع شمع موتور

)mm( 0/9 – 0/8دهانه شمع

احتیاط!
W.دهیدWقرارWاستفادهWموردWصحیحWمدلWباWراWموتورWشمع

W.نکنیدWتنظیمWراWشمعWدهانهWخودتان
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فنی اطالعات 

سیستمWتعلیق
انواع سیستم های تعلیق در جدول شماره 10 نشان داده شده است:

جدولWشمارهW:10WسیستمWتعلیق

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو

سیستم تعلیق جلو از نوع مستقل و مک فرسون – ارتفاع غیر قابل تغییر دادن – با میل تعادل – دارای دو عدد کمک فنر تلسکوپی و فنر لولتعلیق جلو

سیستم تعلیق عقب از نوع طبق دار طولی – دارای دو پایه در طرفین تعلیق عقب
– دارای دو فنر لول و کمک فنر تلسکوپی – با میل تعادل

تعلیق عقب نیمه مستقل با میله عرضی پیچشی – ارتفاع غیر قابل 
تنظیم – دارای دو عدد کمک فنر تلسکوپی و فنر لول – با میل تعادل

سیستمWفرمان

انواع جعبه فرمان و روغن هیدرولیک در جدول شماره 11 نشان داده شده است:

جدولWشمارهW:11WسیستمWفرمان

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو

جعبه فرمان
جعبه فرمان از نوع شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان

سیستم هیدرولیکسیستم کمکی فرمان

روغن هیدرولیک فرمان را تا رسیدن به مابین عالمت MAX و MIN اضافه کنید. نوع روغن ATFIIIروغن هیدرولیک فرمان
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فنی راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTاطالعات 

سیستمWترمز
مشخصات مربوط به سیستم ترمز طبق جدول شماره 12 می باشد:

جدولWشمارهW:12WسیستمWترمز

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو

سیستم ترمز
دیسکیچرخ جلو

دیسکیچرخ عقب
بوستر خالییبوستر ترمز
از نوع کابلی، بدون خطوط لوله ترمز، دارای کاسه ترمز، نصب شده روی چرخ عقبترمز دستی

مایع ترمز را تا رسیدن با مابین عالیم MAX و MIN روی مخزن اضافه کنید. نوع مایع ترمز DOT-4مایع ترمز
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فنی اطالعات 

تنظیمWزوایایWچرخ
پارامترهای مربوط به زوایای چرخ مطابق جدول شماره 13 می باشد:

جدولWشمارهW:13WپارامترهایWزوایایWچرخW)بدونWبار(

اندازهWهازوایا
CVT 2 لیتری با گیربکس

چرخ جلو

)مقدار تفاوت بین چرخ چپ و راست کم تر از ´30(°1±°0.85-کمبر
′45±′50°2′45±′50°2کستر

′45±′30°11′45±′30°11کینگ پین
)میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کم تر از ´10()هر طرف(′5±′0تواین

چرخ عقب
)میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کم تر از ´20(′30±′54-کمبر
)میزان تفاوت بین چرخ چپ و راست کم تر از ´10()هر طرف(′10±′5-تواین
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فنی راهنمای استفاده از خودروی سواری NEW X33 CVTاطالعات 

چرخWوWتایر
نوع تایرها و میزان فشار باد آن ها مطابق جدول شماره 14 می باشد:

جدولWشمارهW:14WنوعWوWمیزانWفشارWبادWتایرها

2 لیتری با گیربکس 1/8CVT لیتری – دستی1/8 لیتری – 1/6AMT لیتری – دستیمدل خودرو

215/65R16نوع تایر
98H

215/60R17
96H

235/60R16
100H

215/65R16
98H

215/60R17
96H

235/60R16
100H

215/65R16
98H

215/60R17
96H

فشار 
باد تایر 
)KPa(

)بدون بار(

200چرخ جلو
200چرخ عقب
الستیک 

250زاپاس

گشتاورWسفتWکردنWمهرهWچرخ
گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن مهره چرخ در جدول شماره 15 آورده شده است:

جدولWشمارهW:15WگشتاورWمهرهWچرخ

N·m 10±110گشتاور مهره چرخ
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فنی اطالعات 

ظرفیتWمایعات
نوع و ظرفیت مایعات مورد استفاده در خودرو طبق جدول شماره 16 می باشد:

جدولWشمارهW:16WظرفیتWمایعات

نوع/ ویسکوزیتهظرفیتنام

روغن گیربکس
QR525MHEQR519EHBQR523MHC

API GL-4. 75W-90
2.2±0.1 L2.5±0.1 L2.0-2.6 L

نوع روغنمدلنام
CVT روغن گیربکسQR019CHBSK ATF SP-III

درصد اختالط الکل و آبظرفیتنام

L 4مایع شیشه شوی
مناطق سردسیرپاییز و زمستانبهار و تابستان

%33%66%83

Wباتری
مشخصات مربوط به باتری مطابق جدول شماره 17 می باشد:

جدولWشمارهW:17WمشخصاتWباتری

مشخصاتمدلنام
QW-7512 V. 75 Ah. CCA )SAE( 650 A-6باتری
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

خدماتمربوطبهخودرو

دورهWگارانتیWخودرو

سرویس های حتما  گارانتی  دوران   در 
حتی دهید.  انجام  مقرر  زمان  در  را   ادواری 
ممکن تعمیرات  از  برخی  گارانتی  دوران   در 
هر از  قبل  لذا  نباشد،  گارانتی  شامل   است 
مجاز ازنمایندگی های  یکی  با  تعمیر،   گونه 
مشورت خصوص  این  در  خودرو   مدیران 

. یید  نما

از نیاز،  مورد  تعمیرات  و  کار  انجام  از   بعد 
شده انجام  کارهای  لیست  که  بخواهید   آنان 

دهند. قرار  شما  اختیار  در  کتبا  را 

مجاز Wنمایندگان W:توجه

شاخص های ارتقا  و  شرکت  توسعه  به  توجه   با 
از نمایندگان  از  برخی  است  ممکن   استاندارد، 
خارج خودرو  مدیران  شرکت  خدمات   شبکه 
لیست آخرین  دریافت  برای  لطفا   شوند، 

نمایید. مراجعه  به سایت شرکت  نمایندگان 

WتماسWباWشرکت

 نمایندگان مجاز مدیران خودرو موظف هستند با
 تعمیرات دقیق و استفاده از قطعات اصلی رضایت
در مشکل خاصی  اگر  نمایند،  را جلب   مشتریان 
نمایندگی مدیر  با  لطفا  دهد،  رخ  خدمات   ارایه 
 مشورت نمایید و در صورت عدم رضایت با اداره
 »امور مشتریان« مستقر در دفتر مرکزی مدیران

خودرو تماس حاصل نمایید.

WنمایندهWمجازWمدیرانWخودرو

 تنها با استفاده از قطعات اصلی و محصوالت عرضه
 شده توسط شرکت مدیران خودرو مي توان عمر
مدیران شرکت  داد.  افزایش  را  خودرو   خدمات 
نمایندگان به  قطعات  عرضه کننده  تنها   خودرو 
مي باشد. کشور  سراسر  در  خودرو  مدیران   مجاز 
 بنابراین، تنها از قطعات مجاز ارایه شده از سوي

 .نمایندگان مجاز مدیران خودرو استفاده نمایید

حرفه اي افراد  خودرو  مدیران  مجاز   نمایندگان 
از منحصرا  و  هستند  خدمات  ارایه  زمینه   در 
انجام به  مجاز  خودرو  مدیران  شرکت   سوي 

مربوط خدمات  براي  مي باشند.  فعالیت ها   این 
داراي خودرو  مدیران  مجاز  نماینده  خودرو،   به 

.تکنیسین هاي آموزش دیده مي باشد

فروش Wاز Wپس Wخدمات WالملليWبین WادارهW
)*(WمدیرانWخودرو

 هر گونه نامه ارسال شده براي اداره خدمات پس
 از فروش مدیران خودرو باید شامل اطالعات زیر

 :باشد

	 نام و آدرس مالک 
	 شماره تلفن مالک 

	 ایمیل مالک
	 نماینده فروش و خدمات 

)VIN( شماره شاسی خودرو 	
	 تاریخ تحویل خودرو و درجه کیلومترشمار فعلی 

	 تاریخچه خدمات خودرو 
در  و  آن  وقوع  و چگونگي  مشکل  دقیق  	 شرح 

صورت ممکن، به همراه تصویر آن مشکل 
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NEW X33 CVTWخودروWمدیرانWشرکتWفروشWازWپسWخدماتWوWفروشWهایWنمایندگیWلیست

زرد: نمایندگی  خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

ف
موبایلفکستلفنکدWشهرآدرسکدشهرستاناستاننامWنمایندگیردی

0214765144604090تهران، انتهای اتوبان ستاری، نرسیده به تقاطع نیایش، پالک 13تهرانتهراننمایشگاه مرکزی شماره 11
0214419798944197990تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، کوچه 246تهرانتهراننمایشگاه مرکزی شماره 22
0214419798944197990تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، کوچه 10046تهرانتهرانتعمیرگاه مرکزی3
045338132893381223109141511117میدان جهاد روبروی درمانگاه تامین اجتماعی 164اردبیلاردبیلحیاتی4
045338116203381157909144547471اردبیل، خیابان جام جم، جنب بانک سپه335اردبیلاردبیلکنزوقی5

6
045325325133253251109141517267نمایشگاه: خیابان22 بهمن، میدان توحید 313مشکین شهراردبیلغالمحسینی
046325325143253251109141517267تعمیرگاه: کنارگذر مشکین شهر به اهر، نرسیده به کارخانه آرد313مشکین شهراردبیلغالمحسینی

3524640009130612127 - 0315246401کمربندی، جنب پمپ بنزین331اردستاناصفهانرضوانیان7
031333232383333290309127995497خیابان امام خمینی، جنب پل خرازی، مقابل پارک قلمستان228اصفهاناصفهانزاهدی8

9
031333447773334477809131180023نمایشگاه: خیابان جی، روبروی مسجد ابر 287اصفهاناصفهانسالمتیان
53334477809131180023 - 20494 031333 تعمیرگاه: خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف، روبروی خیابان درخشان287اصفهاناصفهانسالمتیان

10
031362435343624317909131180447نمایشگاه: خیابان حکیم نظامي بین چهارراه و پل فلزي113اصفهاناصفهاننیلی
031365402003654020109131180447 تعمیرگاه: اول جاده شیراز، مقابل شهرک آزمایش، مدیران خودرو113اصفهاناصفهاننیلی

11
031336501863365669309135752040نمایشگاه: بلوار شهید اشرفي اصفهاني، روبروي داروخانه دکتر هنرجو 266خمینی شهراصفهانپرنده
031336444823364448309135752060 تعمیرگاه: خمینی شهر، بلوار آزادگان، جنب سازمان تامین اجتماعی266خمینی شهراصفهانپرنده

031554541745546015909131622079بلوار قطب راوندی، روبروی شهرک صنعتی 253کاشاناصفهاننارنجی12
026366003013664954509121675366جاده فردیس، ایستگاه 110 نبش کوچه 32 روبروی درمانگاه پارس264کرجالبرزخواجوندی13
63458689109121641243 - 02634586985خ. شهید بهشتی، بعد از میان جاده، ضلع شمالی، نرسیده به 45 متری گلشهر، پ.299758کرجالبرزمیالد خودرو البرز14
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NEW X33 CVT راهنمای استفاده از خودروی سواری

زرد: نمایندگی  خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

ف
موبایلفکستلفنکدWشهرآدرسکدشهرستاناستاننامWنمایندگیردی

026442298164422555209121675747بلوار بسیج، بعد از پارک مادر349هشتگردالبرز دهقان15
08412227659336305809181412058بلوارآزادی، پایین تر از مجتمع توریستی آفتاب، نبش خیابان 21413ایالمایالمجعفریان16
041333069793330304009141153966کوی ولیعصر، خیابان خوابگاه، نرسیده به فلکه تختی، تعمیرگاه دقیق259تبریزآذربایجان شرقیرهبران صباغی17
23286115209141168480 - 04132861150کیلومتر 2 جاده مرند312تبریزآذربایجان شرقیعلیپور18

19
041333370703331457909144134966نمایشگاه: دروازه تهران، 500 متر باالتر از پمپ بنزین217تبریزآذربایجان شرقیمنیف
041363790043637900509144134966 تعمیرگاه: جاده تهران، 500 متر باالتر از م بسیج 217تبریزآذربایجان شرقیمنیف

041372768683727687109141211649جنب میدان مادر، جنب نمایندگی سایپا274مراغهآذربایجان شرقیفرخنده حال20
044327779963277326909141417483بلوار شهدا پایین تر از سه راه دخانیات پالک 218678ارومیهآذربایجان غربیابوالقاسمی21
044323695083236950809141415182خیابان شیخ شلتوت، جنب بانک سپه، پالک306602ارومیهآذربایجان غربیغالم زاده22
43645030309141608026 - 04436441113کیلومتر 2جاده خوی، تبریز، نمایندگی مدیران خودرو315خویآذربایجان غربیابدالی23
1127 443 04435260060352600610914انتهای بلوار حمهوری اسالمی، اول مغانجوق، پالک 28245سلماسآذربایجان غربینورانی24
044424410174244101109183741681میدان کوهسار، نبش پارک میکاییل311مهابادآذربایجان غربیشهالیی25
077335584493353188109171722162خیابان خبر نگار 280بوشهربوشهردارآفرین26
021880590178805901809351862152میدان ونک، خیابان مالصدرا، پالک 352252تهرانتهرانآصفی27

28
021660083606605383609121873932نمایشگاه: خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، روبروی ایران فیلم پالک 559 246تهرانتهرانآهنی- حیدری
86655194409121873932 - 02166534217تعمیرگاه: خیابان تیموری، نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله، روبروی فن آوری شریف، پالک 246241تهرانتهرانآهنی- حیدری

021775275127752751809121180500خیابان انقالب، ضلع جنوب غربی پل چوبی350تهرانتهران بدیعی29
021223427172234266909122409340سعادت آباد، پایین تر از میدان کتاب، خیابان احسان جنوبی، پالک 34222تهرانتهرانپورسعید30
021778841417729735909121381284میدان رسالت خیابان فرجام شرقي مقابل خیابان سراج، پالک150388تهرانتهرانخاچیک-فخر31
021660346606601212509121263692خیابان آزادی، بلوار استاد معین، ابتدای طوس شرقی، پالک193559تهرانتهرانخسروانی32
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021772267747722677309123092729میدان رسالت، خیابان نیروی دریائی، نبش الزهراء، پالک 354113تهرانتهرانداوری33
021776805457768054809122722498نمایشگاه: خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، روبروی سینما سروش، پالک 297222تهرانتهرانسفیران خودرو34
021225283832252838409121250333خیابان رسالت، قبل از چهار راه مجیدیه، جنب کوچه عالئی، پالک 8 114تهرانتهرانعباسی-مارکاریان35
021446936194469386009126384628جنب شهرک اکباتان، خیابان بیمه چهارم)شهید فلسفی(، پالک 23081تهرانتهرانعلوی36
34498519409122199499- 02144991681کیلومتر 20 جاده قدیم، سه راهی شهر قدس322تهرانتهرانگودرزی37
021444070704448166409124546485میدان پونک، خیابان میرزا بابائی، پالک 35368تهرانتهرانلطفی پور38
15532051209123070641- 02155320910بزرگراه بعثت، ترمینال جنوب، خیابان خزانه شمالی)باغ آذری(، خیابان شهید رسول عالی، پالک 3447تهرانتهرانمددی مهر39
021653213886532746409359404400نمایشگاه: روبروی شهرک اداری، نبش شهرک شهیدعباسپور، پالک 2815شهریارتهرانجعفری40
23423928009132803781 -03834239281انتهای بلوار مدرس، نبش بلوار ساحلی278بروجنچهار محال و بختیاریاعتمادی41
038322773803227508909131811200خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع فن آوران خیابان اول ساختمان مدیران خودرو163شهرکردچهار محال و بختیاریرضایی42
05152320203523165859153311197میدان 22 بهمن 237تربت حیدریهخراسان رضویتوکلی43

44
051442971504429716009151707059نمایشگاه: خیابان اسد آبادی نبش اسد آبادی 5 233سبزوارخراسان رضویراستی
051444563004445201709155723001تعمیرگاه: سبزوار، ضلع جنوبی میدان سربداران233سبزوارخراسان رضویراستی

051472399864723993609151810575 بزرگراه آسیایی به سمت فاروج-رو بروی سپاه پاسداران- جنب نمایندگی سایپا305قوچانخراسان رضوینوری زاده45

46
051360181333752880009122204790نمایشگاه: بلوار وکیل آباد، بعد از پل سیدرضی، نرسیده به وکیل آباد23 268مشهدخراسان رضویسیاسی
051375339003752880009122204790تعمیرگاه: مشهد، بلوار صد متری، بین پمپ گاز و میدان خیام268مشهدخراسان رضویسیاسی

47
3853470609151150639 6- 05138534704نمایشگاه: حدفاصل چهارراه بیسیم و میدان بسیج نبش بهار 21612مشهدخراسان رضویکشمیری
051382214003821470309151150639تعمیرگاه: نبش بلوار فکوری67، دالوران 11 جنب نمایدگی سایپا216مشهدخراسان رضویکشمیری

48
051385400273859090409151116217نمایشگاه: خیابان تقی آباد، خیابان بهار، پالک 67 190مشهدخراسان رضوی معید امامی
051365750253657502609125139000تعمیرگاه: بزرگراه آسیایی بعد از بیمارستان رضوی، نبش آزادی 103  190مشهدخراسان رضوی معیدامامی
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15722890709151158117 - 57228900 051نبش میدان گل زعفران، نبش سعدی 30821گنابادخراسان رضوینـوری49

50
09153517069 0514221897042218973نمایشگاه: بلوار گلها، نبش گلها 3، مجتمع شکاری، جنب اداره اوقاف336نیشابورخراسان رضویشکاری
051422157004221570209153517069تعمیرگاه: بلوار آزادگان، روبروی پمپ بنزین صحرانورد336نیشابورخراسان رضویشکاری

823144789353504997- 05842312227خیابان امام خمینی غربی، بعد از سه راه شاهد، جنب نمایندگی ایران خودرو136بجنوردخراسان شمالیمیانجی51
061344659003446590309161188402 بلوار پاسداران، انتهای کوی ملت، روبروی پمپ بنزین348اهوازخوزستانعباس زاده52
061337994143379941309163017732 سه راه خرمشهر، خیابان انقالب، روبروی کالنتری شماره 26519اهوازخوزستانمزرعه53

54
09168100021 0615325507653331590نمایشگاه: میدان طیب، جنب بانک ملی301آبادانخوزستانامیدی نیا
061533315905325507709168100021 تعمیرگاه: میدان ورودی آبادان، میدان ثامن االئمه، شهرک صنعتی قطعه سازان، جنب پمپ بنزین سوم خرداد 301آبادانخوزستانامیدی نیا

24232655109166415265- 06142326550ابتدا جاده محمدبن جعفر، جنب تاالر پرن345دزفولخوزستانصراف زاده55
061523207125232171309121221542 ماهشهر- انتهاي خیابان امام- به طرف جاده هندي جان204ماهشهرخوزستانصدری56

57
63332659909121411057- 33364625 024 نمایشگاه: م آزادی، خیابان کشاورز، روبروی مدرسه دهخدا، پالک 26 293زنجانزنجانشفقتیان
024333243853332433609121411057تعمیرگاه: خیام شرقی، روبروی خیابان صدر جهان293زنجانزنجانشفقتیان

023333049823330166609121313669 بلوار 15 خرداد )شهرک غرب(، جنب نمایندگی ایران خودرو252سمنانسمناناربعه58
023334426233345899209121319144 بلوار علم و صنعت روبروی شرکت نفت212سمنانسمنانهاشمی59
023323350503234473809126733741میدان کارگر، به سمت میدان بسیج، روبروی سازمان مسکن و شهرسازی304شاهرودسمنانسبزواری 60
054337260753372110709153431107تقاطع خیابان سعدی و آزادی318خاشسیستان و بلوچستانشهنوازی61
054322377013223708109156364145فلکه بنیاد مسکن نبش باقری 4 341زابلسیستان و بلوچستانحیدری62
054335202273351455809159548860 بلوار آیت اهلل طباطبایی، روبروی پمپ بنزین317زاهدانسیستان و بلوچستانتفتان شرق63
054335154803351344109155404185بلوار شهید طباطبائی، جنب بانک ملی180زاهدانسیستان و بلوچستانثانی حیدری64
071445219814452198209173520346بلوار امام رضا، نبش خیابان حسین آباد329اقلیدفارسظهیری65
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071443618044436140109171510001استان فارس، آباده بلوار آزادی بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی 300آبادهفارسخادمی66
071373021273730211609173115220خیابان سلمان فارسي جنب پمپ بنزین141شیرازفارسحریت67

68
071323419273234192609171171200نمایشگاه: خیابان مشیر نوغربی، حد فاصل خیابان برق و خیابان بعثت، نبش کوچه 28524شیرازفارستشویر
183822482109171171200- 3833314 071 تعمیرگاه: بلوار امیرکبیر، جنب مخابرات امیرکبیر285شیرازفارستشویر

071384270853832225409173131607امیر کبیر باالتر ازچهارراه ریشمک روبروی آتش نشانی235شیرازفارسدل افکار69
071387335003873360009171126090 خیابان 22 بهمن، روبروی پارک ولیعصر 358فیروزآبادفارسزکی خانی70
071527224335272243309177822040بلوار شهید مطهری361المردفارسشریفی71
071432549554325537409173280244کمربندی بلوار چمران، مجتمع عرفان231مرودشتفارساستخر72
028335647303356331109125821795 بلوار تاکستان روبروي پمپ گاز145قزوینقزوینمیر رحیمی73
028332456233324562209122204192میدان 22 بهمن )دروازه رشت سابق(، ابتدای بلوار میرزا کوچک خان، جنب جهاد کشاورزی، پالک 3593قزوینقزویناسفندیاری74
025366030513663625409121515134 بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان شهید بهشتی229قمقمآدابی75

76
3292815809121514444 02532921182نمایشگاه: فلکه ایران مرینوس جنب مدرسه شاهد 325قمقمرمضانی
025329125853292815809121514444 تعمیرگاه: بلوار امین، فلکه ایران مرینوس، به سمت پل انقالب325قمقمرمضانی

087362220483622208609183741681خیابان 22 بهمن، جنب بانک سپه، پ 269185سقزکردستانآدمی77
087333831463338313109188712298 کیلومتر یک جاده سنندج، همدان، بعد از پلیس راه، جنب اداره کل دامپزشکی248سنندجکردستانمرادی78
034443210254432102609136663218کیلومتر 2 اتوبان بم، ارگ جدید143بمکرمانامانیان79
034432649164326491709131481107میدان انقالب)میدان سپاه(، بلوار امام رضا298جیرفتکرمانکریمی افشار80
23428353109133918002- 34287710 034بلوار امام رضا، جنب نمایندگی سایپا 156رفسنجانکرمانمیرزایی81
4422390079133915056- 03458449283 ابتدای بلوار تهران، روبروی گمرک، جنب پمپ بنزین 330110سیرجانکرمانصفاری82
034322623003223511909380986491 بلوار مطهری)احمدی سابق(، نرسیده به میدان علی ابن ابیطالب )فابریک سابق(292کرمانکرماناشرف گنجویی83
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84
034324390453243904609132431169نمایشگاه: بلوار شیراز، بعد از کوچه شماره یک 227کرمانکرمانایرانمنش
034327392333243904609132431169 تعمیرگاه: جاده شرف آباد، کوچه قائم 37، فرعی 6، سمت راست227کرمانکرمانایرانمنش

034325200173252026709133424207جاده تهران، اتو رفسنجان، پالک 13867کرمانکرمانزرنگی پور85
327361229131405355 9- 03432736178 بزرگراه شمالی، روبروی شهرک افضلی پور328کرمانکرمانمحتشم86

87
08338249996382499979123981131نمایشگاه: بلوار مصطفی امامی، جنب بانک سپه 276کرمانشاهکرمانشاهالهیاری
2382261309123981131- 38258741 083تعمیرگاه: خیابان اربابی، باالتر از بانک مسکن276کرمانشاهکرمانشاهالهیاری

63729787509182296119- 08337297873بلوار نقلیه پایین تر از بیمارستان امام خمینی پالک 32429کرمانشاهکرمانشاهتوتونچی88
074333374773333747709177410428 میدان جهاد، بلوار بنسنجان، پایین تر از فرعی 2327یاسوجکهگیلویه و بویراحمدطیموری نیا89
017344828273448282709111712282 ابتدای جاده گرگان316بندر ترکمنگلستانایری90
017354204103542041009113755108 بلوار شهید مدنی، مدنی 35719کاللهگلستانخالدی91
017321456073213800209111713455خیابان شهید بهشتی، روبروی کوچه سازش، جنب مرکز تحقیقات کشاورزی184گرگانگلستانجاللی92
017323289363233929109111712871خیابان شهید بهشتي جنب پل شماره 120320گرگانگلستاندرمانی مطلق93
324367003242671309111711283 و  01732440399خیابان کمربندی، روبروی اداره کل دامپزشکی240گرگانگلستانطالبی94
83247046909122189786- 01732470470 بلوار امام رضا)ع(، مقابل استانداری351گرگانگلستانطاهری95
017335404503355941409115179460میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت، بعد از ایران خودرو173گنبدگلستاندشتی96
013448648304486483609121250990کیلومتر 5 جاده تالش، تعمیرگاه بنی رستم273آستاراگیالنبنی رستم97

98
013338503333449175409113369747نمایشگاه: پل جانبازان، ابتدای کمربندی خرمشهر 244رشتگیالنقربانی
43449175409113369747- 34491751 013تعمیرگاه: کیلومتر 5 جاده رشت، انزلی، جنب کوچه سعدی244رشتگیالنقربانی

013337524343376484909111317307 جاده انزلی، بلوار ولیعصر، روبروی اتاق بازرگانی115رشتگیالنقوامی99
01355945013359201409127054130کیلومتر 3 جاده فومن337رشتگیالنمحمودی100
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101
4332764009181651937 06643323035نمایشگاه: خیابان مدرس، نرسیده به جهاد سازندگی -327الیگودرزلرستانروشنایی
066433248854332764009181651937تعمیرگاه: انتهای بلوار شرقی، جنب شهرداری327الیگودرزلرستانروشنایی

066423068384230683409124790899 میدان ایثار روبروی نمایندگی ایران خودرو و سایپا267بروجردلرستانامیدعلی102
066334010403340802009128092025 میدان امام حسین، کیلومتر 4 جاده خوزستان319خرم آبادلرستانناصری103
011431411984314075709121761628کیلومتر 3 جاده آمل به محمودآباد، جنب ورودی تاالر برلیان290آملمازندرانصدرزاده104

105
011442405554422974309111211117نمایشگاه: خیابان تهران )هراز(، نرسیده به پلیس راه قدیم، روبروی پل روگذر، پالک 1 177آملمازندرانقلی پور
011442293034422974309111211117تعمیرگاه: خیابان طالقانی، اباذر 29، نبش کوی ابراهیمی177آملمازندرانقلی پور

106
011323545273235452909111115122نمایشگاه: کمربندي امیرکال -روبروي سایپا بزرگ روشن 288بابلمازندرانبزرگ روشن
011323520203235191909111115122 تعمیرگاه: کمربندی امیرکال، جنب پمپ بنزین288بابلمازندرانبزرگ روشن

23225152809111162539- 01132257661کیلومتر 1 جاده بابل به قائمشهر262بابلمازندرانجمالی107
53575188809111115305- 01135751133 بعد از نیروی هوائی، بهنمیر، منطقه کاله، نمایندگی مدیران خودرو 356بابلسرمازندرانآقابراری108

109
011542743955427010509123931252نمایشگاه: خیابان چالوس، جنب هتل امپراطور 207تنکابنمازندرانکاویانی
45427010509123931252- 01154270101تعمیرگاه: خیابان چالوس- جنب اداره منابع طبیعي207تنکابنمازندرانکاویانی

011522508865225188609111111031بلوار امام رضا تعمیرگاه کاسپین169چالوسمازندرانفقیه نصیری110
5525389509113949457 4- 55253893 011 خیابان عباس مفرد، جنب تاالر پذیرایی عرشیا284رامسرمازندرانحیاتبخش111
011333603303336158109113542690 کمربندی غربی، 300متر بعد از دانشگاه علوم پزشکی355ساریمازندرانحق پرست 112
011332830303328855509111515270 به طرف نکاء، جنب رستوران حاج حسن310ساریمازندراننادری113
011422831854228318509114376455 کیلومتر 2 جاده سوادکوه338قائم شهرمازندرانپهلوان114
011420412864204483409111263386 جاده ساری، بلوار جهان پهلوان سلیمی، روبروی رستوران چاپار360قائم شهرمازندراننیکزاد115
011447344224473154009111168610 بلوار امام، جنب نمایندگی گروه بهمن326محمود آبادمازندرانخواجوند116
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زرد: نمایندگی  خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

086322471063221321509181617763خیابان شریعتی، بعد از فلکه فرمانداری، نرسیده به پمپ بنزین158اراکمرکزیشاپوری117
076336613853366142509171635760بلوار امام خمینی مقابل پمپ بنزین بالل، جنب مخابرات دیجیتال168بندر عباسهرمزگانکمال زاده118
081322222313223223109183527118بلوار بعثت میدان نیروي انتظامي152مالیرهمدانفرهادی فر119
081326430073264300409181112676ضلع شمالی م امام حسین )ع(286همدانهمدانچراغیان120
035372126123720444409131575757 بلوار آزادگان، میدان صنعت 363یزدیزدضرابیان121

122
035372521513725315209131514319نمایشگاه: میدان باهنر، ابتدای بلوار دانشجو، جنب بانک مسکن261یزدیزدغنیان
035372016823720168109131514319تعمیرگاه: بلوار آزادگان، جاده فرودگاه، جنب هتل کاروان261یزدیزدغنیان

23525358709131521103- 35263500 035چهارراه معلم، ابتدای بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح سوختگی295یزدیزدفالحی123


