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پیشگفتار
بابت انتخاب و خرید خودروی جدید شرکت چری از شما متشکریم. 

جهت استفاده و نگه داری صحیح از خودروی خود و آشنایی با ویژگی ها و امکانات آن، توصیه 
می شود مطالب و دستورالعمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. 

پس از مطالعه بهتر است 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 همراه 

خودرو تحویل وی دهید. 
کلیه اطالعات و ویژگی های مندرج در این دفترچه مربوط به زمان حاضر و تا زمان انتشار این 

دفترچه می باشد. 
خاطرنشان می شود که نمایندگی های مجاز مدیران خودرو با داشتن تکنسین های آموزش دیده، 
خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسند و قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط 
آن ها، تضمینی برای کسب رضایت شماست. هرگز قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی و 
متفرقه را بر روی خودروی خود نصب نکنید. ایجاد هر گونه تغییر و دست کاری در خودرو، بر 

روی کیفیت و ایمنی رانندگی و هم چنین عمر مفید خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
بسته به مشخصات تجهیزات و ویژگی های خودروی شما، برخی از توضیحات و تصاویر دفترچه 

ممکن است با آن چه در خودروی شما وجود دارد، متفاوت باشد. 
دفترچه  این  در  مندرج  دستورالعمل های  و  تصاویر  اطالعات،  گونه  هر  می رساند؛  اطالع  به 

نمی توانند مبنای دعاوی قانونی و حقوقی واقع شوند. 

با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو
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A برف پاک کنمدل

درب موتور

چراغ نور باال

چراغ کوچک و چراغ روز

چراغ نور پایین

چراغ راهنما

درب باک برقی

چراغ راهنمای 
آینه جانبی

آینه جانبی

 صفحه 134

 صفحه 269

 صفحه 141

 صفحه 140

 صفحه 140

 صفحه 142

 صفحه 277

 صفحه 140

 صفحه 131
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B مدل
برف پاک کن

درب موتور

چراغ نور پایین

چراغ نور باال

چراغ کوچک و چراغ روز

چراغ مه شکن جلو

چراغ راهنما

درب باک برقی

چراغ راهنمای 
آینه جانبی

آینه جانبی

 صفحه 140

 صفحه 269

 صفحه 141

 صفحه 142

 صفحه 142

 صفحه 140

 صفحه 140

 صفحه 277

 صفحه 131

 صفحه 134
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A مدل

چراغ ترمز

چراغ کوچک

چراغ راهنما

چراغ مه شکن عقب

 صفحه 144

 صفحه 142

 صفحه 144

 صفحه 140

 صفحه 143

 صفحه 144

چراغ پالک

چراغ دنده عقب

 صفحه 144

چراغ ترمز وسط



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

7

B مدل

چراغ ترمز

چراغ کوچک

چراغ راهنما

چراغ مه شکن عقب

 صفحه 144

 صفحه 142

 صفحه 144

 صفحه 140

 صفحه 143

چراغ دنده عقب صفحه 144

 صفحه 144

چراغ ترمز وسط

چراغ پالک
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پنل کنترل رادیو و پخش

کلید ترمز پارک برقی/ ترمز پارک اتوماتیک

دسته دنده

دسته برف پاک کن

صفحه کیلومترشمار

کلید کروز کنترل

کلیدهای کنترل 
رادیو و پخش

دسته چراغ و 
راهنما

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

دستگیره بازکن درب موتور

کلید درب صندوق برقی )در صورت تجهیز(
کلید ESP OFF )در صورت تجهیز(

پدال گاز

پدال ترمز

 صفحه 51

 صفحه 134

 صفحه 217

 صفحه 324

 صفحه 140

 صفحه 269

 صفحه 144
 صفحه 270
 صفحه 376

جعبه داشبورد

سیستم صوتی و تصویری

پنل کنترل تهویه مطبوع

 صفحه 261

 صفحه 235

 صفحه 289

 صفحه 300

 صفحه 219

 صفحه 217

خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک به عنوان نمونه نمایش داده شده است. 
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فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه

11۹-1 نحوه استفاده از این کتاب
19 روش دسترسی به مطالب .....................
19مراجعه به فهرست ................................
19مراجعه به فهرست تصویری ................

22۰-1 عالیم به کار رفته در این کتاب
20عالیم اخطارها و پیغام ها .....................

321-1. بازدید قبل از تحویل
22کارت اطالعات مشتری ........................
23کارت تحویل خودرو .............................

425-1 خدمات مشاوره حضوری
25کارت خدمات مشاوره حضوری ..........

53۰-1 بازدید خودروی نو
30بازدید قبل از تحویل خودرو ..................
31گواهی بازدید خودرو در زمان تحویل

632-1 آب بندی خودروی نو
32نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

در  صرفه جویی  چگونگی   1-7
عمر  افزایش  و  سوخت  مصرف 

مفید خودرو

34

34راه های صرفه جویی در مصرف سوخت 

836-1 احتیاط های الزم قبل از رانندگی

36کنترل های ایمنی ..................................

36اقدامات قبل از استارت ...........................

37اقدامات پس از استارت ...........................

37اقدامات در حین رانندگی ......................

38پارک کردن خودرو ................................

39پارک کردن خودرو در شیب .................

41بازدید سیستم اگزوز ...............................

۹-1 احتیاط های الزم در جاده های 
42ناهموار

42رانندگی در جاده های ناهموار ..............

1۰43-1 رانندگی در شرایط بارندگی
43رانندگی در جاده های لغزنده ................
43رانندگی در آب .......................................

در  رانندگی  احتیاط های   1-11
فصل زمستان

45

45راهنمای رانندگی در زمستان ..............

46رانندگی در جاده های برفی و یخ زده ..
46زنجیر چرخ .............................................
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فصل 2. آمادگی برای رانندگی
1-2 صفحه کیلومترشمار 

51)مدل 3,5 اینچی(

51معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

54نمایشگر اطالعات خودرو .....................

56اطالعات رانندگی ...................................

61تنظیمات .................................................

2-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 7 اینچی(

66

66معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

69نمایشگر اطالعات خودرو .....................

70اطالعات رانندگی ...................................

77تنظیمات .................................................

3-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 7 اینچ ترکیبی(

83

83معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

86نمایشگر اطالعات خودرو .....................

87اطالعات رانندگی ...................................

94تنظیمات .................................................

4-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 12/3 اینچی(

1۰1

101معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......
104نمایشگر اطالعات خودرو .....................
106اطالعات رانندگی ...................................
111تنظیمات .................................................

5-2 عالیم هشداردهنده و 
نشانگرها

12۰

120نشانگرها و چراغ های هشدار .................
6128-2 غربیلک فرمان

128بوق ...........................................................
صورت  )در  فرمان  غربیلک  گرم کن 
128تجهیز( .....................................................

129تنظیم غربیلک فرمان .............................

713۰-2 آینه ها
130آینه داخل اتاق .......................................
131آینه جانبی ..............................................

و  پاک کن  برف  سیستم   2-8
شیشه شور

134

134عملکرد سیستم .....................................
138روش تعویض تیغه برف پاک کن ..........

۹14۰-2 سیستم روشنایی
140چراغ های بیرونی ....................................
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145چراغ های داخلی ....................................

146چراغ مشایعت تا درب منزل .................

147پیدا کردن محل خودرو در تاریکی .....

 )IHC( جلو  چراغ  هوشمند  کنترل 
148)در صورت تجهیز( .................................

149بخارگرفتگی چراغ ها ...............................

1۰15۰-2 صندلی های خودرو
150پشت سری صندلی ها ..............................
151صندلی های جلو .....................................
155صندلی های عقب ردیف دوم .................
156گرم کن صندلی )در صورت تجهیز( ....

11157-2 کمربند ایمنی
157کمربندهای ایمنی خودرو .....................
صورت  )در  کمربند  پیش کشنده 
164تجهیز( .....................................................

12166-2 سیستم محافظ کودک
از  استفاده  برای  ایمنی  دستورالعمل 
صندلی  محافظ کودک  .........................

166

170صندلی های کودک پیشنهادی ............

170قالب نگه دارنده صندلی کودک ...........

172نصب کردن صندلی کودک ..................

خودرو  در  کودک  ماندن  جا  هشدار 
)در صورت تجهیز( .................................

179

فصل 3. امکانات داخلی خودرو
1183-3 کلیدهای خودرو

183کلید هوشمند .........................................
187برد موثر کلید هوشمند ........................
190سیستم ضدسرقت .................................
191ورود بدون کلید .....................................
194سیستم دزدگیر خودرو .........................
پیدا کردن محل خودرو با استفاده از 
196کلید هوشمند ........................................

روشـن کـردن خـودرو از راه دور )در 
197صورت تجهیـز( ......................................

21۹8-3 قفل درب ها
198کلید قفل درب ها ...................................

دستگیره  توسط  درب ها  کردن  باز 
198داخلی ......................................................

199کلید مکانیکی قفل درب ......................
200قفل کودک درب های عقب .................

32۰2-3 شیشه درب ها
202شیشه باالبرها .........................................
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204کنترل شیشه باالبرها از راه دور ............
)در  شیشه  خودکار  برگشت  عملکرد 
206صورت تجهیز( ........................................

42۰۹-3 سقف پانوراما
........................ )A 209سقف پانوراما )مدل
........................ )B 212سقف پانوراما )مدل
213کنترل سقف پانوراما از راه دور ...........
214عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما

صورت  )در  وایرلس  شارژر   3-5
تجهیز(

215

215نحوه استفاده از شارژر وایرلس .............

6217-3 سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
............... )DVD 217)مدل رادیو و پخش

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
219)مدل مانیتوردار یکپارچه( ...................

220عملکردهای اصلی .................................
223تنظیمات سیستم صوتی ......................
225کلیدهای کنترل روی فرمان ...............

226عملکرد تشخیص صدا )در صورت تجهیز( 

226لینک شدن با موبایل ............................

7235-3 سیستم تهویه مطبوع
235پنل کنترل تهویه مطبوع الکتریکی ....
241پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک ....
249تنظیم حالت دریچه ها ..........................
250تنظیم جهت باد دریچه ها ....................
251نحوه استفاده از کولر .............................
256نحوه استفاده از بخاری .........................

تهویه  هوای  کیفیت  کنترل  سیستم 
256مطبوع )در صورت تجهیز( .....................

)در  مطبوع  هوای  تصفیه  عملکرد 
257صورت تجهیز( ........................................

تهویه  هوای  کردن  یونیزه  عملکرد 
259مطبوع )در صورت تجهیز( .....................

259گرم کن شیشه جلو )در صورت تجهیز(

)در  اتوماتیک  بخارزدایی  عملکرد 
259صورت تجهیز( ........................................

عملکرد فعال تهویه هوای داخل کابین 
260و سیستم تصفیه اتوماتیک  ..................

260تصفیه اتوماتیک داخلی ..........................

)در  وسط  کنسول  گرم کن  سردکن/ 
261صورت تجهیز( ........................................



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

TIGGO 7 PRO User Manual

8261-3 محفظه های نگه داری اشیا
261معرفی محفظه ها ...................................

۹266-3 سوکت ها
................................ 12V 266خروجی برق
......................................... USB 267سوکت

1۰268-3 آفتاب گیر
268آفتاب گیرها و آینه آرایش ....................

1126۹-3 درب موتور
269باز کردن و بستن درب موتور .............

1227۰-3 درب صندوق عقب
270درب صندوق عقب مدل دستی ...........
)در  برقی  مدل  عقب  صندوق  درب 
271صورت تجهیز( ........................................
شرایط  در  صندوق  درب  کردن  باز 
276اضطراری .................................................

13277-3 درب باک
277باز کردن و بستن درب باک ................

فصل 4. رانندگی با خودرو

1282-4 کلید استارت
282نحوه کار با کلید استارت .........................

قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز 
283به گیربکس اتوماتیک( ...............................

2284-4 روشن و خاموش کردن موتور 
موتـور در  روشـن و خامـوش کـردن 
284شـرایط عادی ..........................................

موتور  کردن  خاموش  و  کردن  روشن 
287در موارد اضطراری ..................................

288انطباق سیستم کنترل موتور ................

328۹-4 گیربکس

289گیربکس دستی ......................................

291گیربکس اتوماتیک ....................................

42۹8-4 سیستم فرمان
................ )EPS( 298سیستم فرمان برقی

53۰۰-4 سیستم ترمز

........ )EPB( 300سیستم ترمز پارک برقی

 AUTO( اتوماتیـک  پـارک  سیسـتم 
..................................................... )HOLD304

307بوستر ترمز ...............................................
308سیستم ترمز .............................................

 )SRS( 631۰-4 سیستم ایربگ

............. )SRS( 310معرفی سیستم ایربگ
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اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ 
..................................................... )SRS(319

محدودیت  کمکی  سیستم   5-1
323سرعت )SLA( )در صورت تجهیز(

سرعت  محدودیت  کمکی  سیستم 
..................................................... )SLA(323

)در  سرعت  تثبیت  سیستم   5-2
324صورت تجهیز(

324سیستم کروز کنترل ..............................

 )ACC( 327سیستم کروز کنترل تطبیقی

336سیستم محدودکننده سرعت فعال ......

در  خودرو  کنترل  سیستم   5-3
صورت  )در   )HDC( سراشیبی 

33۹تجهیز(

سراشیبی  در  خودرو  کنترل  سیستم 
.................................................... )HDC(339

در  رانندگی  کمکی  سیستم   5-4
341بین خطوط )در صورت تجهیز(

341سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط

مسیر  از  انحراف  هشدار  سیستم 
................................................... )LDW(343

بین  در  خودرو  حفظ  کمکی  سیستم 
...................................... )LKA( 344خطوط

کور  نقطه  تشخیص  سیستم   5-5
BSD(346( )در صورت تجهیز(

 /)BSD( کور  نقطه  تشخیص  سیستم 
.... )LCA( 346سیستم کمکی تغییر الین

  )DOW( 349سیستم هشدار باز بودن درب
عقب  در  تردد  وجود  هشدار  سیستم 
.................................... )RCTA( 350خودرو
 )RCW( 350سیستم هشدار برخورد از عقب
اضطراری  ترمز  سیستم   5-6
351خودکار )AEB( )در صورت تجهیز(

خودکار  اضطراری  ترمز  سیستم 
از  برخورد  هشدار  سیستم   /  )AEB(

..................................... )FCW( 351جلو

در  رانندگی  کمکی  سیستم   5-7
کمکی  سیستم   /)TJA( ترافیک 
)در   )ICA( یک پارچه  حرکت 

355صورت تجهیز(

فصل 5. سیستم های کمکی رانندگی
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ترافیک  در  رانندگی  کمکی  سیستم 
حرکت  کمکی  سیستم   /)TJA(
.................................... )ICA( 355یک پارچه

8-5 سیستم کنترل فشار باد تایر 
 )TPMS(358

 )TPMS( سیستم کنترل فشار باد تایر
358)در صورت تجهیز( ..................................  

)در  پارک  کمکی  سیستم   5-۹
363صورت تجهیز(

363سیستم دوربین دنده عقب .....................
صورت  )در  پانوراما  تصویر  سیستم 
365تجهیز( ......................................................

370سیستم رادار پارک .................................. 

1۰376-5 سیستم های کنترل نیروی ترمز 
خودرو  پایداری  الکترونیکی  کنترل 
 ...................................................... )ESP(376

............... )ABS( 378سیستم ترمز ضدقفل

381عملکردهای تکمیلی ...............................

فصل 6. شرایط اضطراری
در  استفاده  مورد  تجهیزات   6-1

384وضعیت های اضطراری

384امداد و نجات اضطراری خودرو ..............

385فالشر .........................................................

386جلیقه شب نما ..........................................
386مثلث خطر ...............................................

صورت  )در  عقب  صندوق  داخل  ابزار 
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1-1. نحوه استفاده از این کتاب
روش دسترسی به مطالب

جهت استفاده از این کتاب و دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان، می توانید به 
دو روش که نحوه آن ها به طور خالصه در زیر آمده است، اقدام کنید. 

مراجعه به فهرست
برای تعیین این که کدام بخش از کتاب راهنمای خودرو شامل اطالعات مورد نیاز شماست، به 
فهرست کلی مندرج در ابتدای کتاب مراجعه کنید تا موقعیت و شماره صفحه فصل و مطلب 

دلخواه خود را به دست آورید. 
مراجعه به فهرست تصویری

اگر آشنایی کافی به اسامی تجهیزات و امکانات خودرو نداشته باشید، فهرست تصویری می تواند 
شما را جهت پیدا کردن شماره صفحه مورد نظرتان یاری کند. 
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2-1 عالیم به کار رفته در این کتاب
عالیم اخطارها و پیغام ها

در این کتاب جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی، از عالیم زیر استفاده 
شده است. برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی، راهنمایی های قید شده در این پیغام ها را 

قبل از اقدام به رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو، با دقت مطالعه کنید. 

 هشدار   
این پیغام بیانگر وضعیت بالقوه خطرناکی است که اگر از آن اجتناب نشود، می تواند باعث بروز 

خسارت های مالی، آسیب های شدید بدنی و یا حتی مرگ شود. 

 احتیاط 
این پیغام بیانگر وضعیت بالقوه خطرناکی است که اگر از آن اجتناب نشود، می تواند باعث 

ایجاد خرابی در خودرو یا تجهیزات آن و کاهش عمر مفید وسیله نقلیه تان شود. 

 حفاظت از محیط زیست
این پیغام جهت دادن تذکر در خصوص قوانین حفاظت از محیط زیست و یادآوری بازیافت و 
معدوم کردن ضایعات می باشد. عدم رعایت این نکات باعث آلودگی محیط زیست خواهد شد. 

    مطالعه
نشان دهنده مطلب یا فصلی از این کتاب است که قبل از انجام هر اقدام و عملیاتی باید مطالعه 

شود. 
با ایمنی فردی و حفظ و نگه داری از  پیغام های هشدار و احتیاط به علت ارتباط تنگاتنگ 
خودرو دارای اهمیت ویژه ای هستند. مطمئن شوید که عالوه بر خودتان، سرنشینان خودرو 
نیز موارد فوق را به دقت رعایت می کنند. رعایت کردن این تذکرات باعث می شود تا عالوه بر 

لذت بخش بودن رانندگی، خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند. 
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3-1 بازدید قبل از تحویل
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، خودروی شما را قبل از تحویل، بر طبق ضوابط و آیین نامه های 
مختص شرکت مدیران خودرو مورد بازدید قرار می دهند. نمایندگی فروش پس از ثبت زمان 

تحویل خودرو، کارت اطالعات مشتری را ممهور به مهر رسمی نمایندگی خواهد نمود. 
به  راجع  آموزش هایی  مجاز  نمایندگی  خریدار،  توسط  مشتری  اطالعات  کارت  امضا  از  قبل 
عملکردهای کلی خودرو و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح 

از خودرو را بر طبق کارت تحویل خودرو ارایه خواهد داد. 
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کارت اطالعات مشتری
مدل خودرو

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

شماره تلفن
موارد زیر تحویل این جانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آن ها ارایه شده است: 

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:

امضا نمایندگی:
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کارت تحویل خودرو
تایید عملکردموارد بازدید شدهردیفعنوان

ویژگی ها 
و عملکرد 
تجهیزات 
عمومی 
خودرو

خیر بله کارکرد صحیح موتور1

2
سطح روغن موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک 

فرمان )در صورت تجهیز(، مایع خنک کننده، مایع 
شیشه شور

خیر بله 

3
اطالعات  پالک  موتور،  شماره   ،)VIN( شاسی  شماره 

خودرو
خیر بله 

خیر بله عملکرد کلیه کلیدها و سویچ های خودرو4

خیر بله عملکرد کلیه چراغ های خودرو5
خیر بله سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو6

7
عملکرد آمپر سرعت سنج، آمپر دورسنج و نمایشگر 

خیر بله LCD صفحه کیلومترشمار

خیر بله تایرها، چرخ زاپاس، جک، ابزار و دفترچه راهنما8

9
صندلی ها، کمربندهای ایمنی، پنل کنترل کولر، 

خیر بله دریچه های کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیرها

10

شیشه درب ها، آینه ها، برف پاک کن ها، آب پاش های 
شیشه شور، باتری، رادار دنده عقب،  بوق، سقف پانوراما  

)در صورت تجهیز(، سیستم صوتی و تصویری، آنتن 
رادیو

خیر بله 
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تایید عملکرداطالعات ارایه شدهردیفعنوان

ارایه اطالعات 
اولیه درباره 

نحوه استفاده 
و نگه داری 

خودرو

1*

خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 91 و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 92 و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 95 و باالتر

E22-E100 خیر بله
خیر بله نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2
خیر بله نحوه استفاده از چراغ های خودرو3
خیر بله آموزش و شناخت چراغ های اخطار و نشانگر4
خیر بله جداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5
خیر بله سرویس های تابستانه و زمستانه6

7
شناخت کامل از سیستم خنک کننده و مایع 

خنک کننده
خیر بله 

خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع8
خیر بله احتیاط های الزم در زمان استارت9
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی10
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سان روف )در صورت تجهیز(11

امضا کارشناس فروش:                              تاریخ:

امضا مالک:                                            تاریخ:

1*: از بنزین با نوع توصیه شده از طرف شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
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4-1 خدمات مشاوره حضوری
کارت خدمات مشاوره حضوری

در راستای ارایه بهترین خدمات به مشتری، نمایندگی خدمات پس از فروش مدیران خودرو در زمان 
خرید خودرو یک مشاور اختصاصی در خصوص امور مربوط به خدمات پس از فروش برای شما در نظر 

خواهد گرفت. شما می توانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید. 
برگه شماره 1 – مخصوص خریدار

نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:

:)VIN( شماره شاسی خودرو

گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در غیر  1. تحویل خودرو و بازدیدهای حین تحویل خودرو )در صورت تایید از عالمت “

این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(.
اصول اولیه استفاده از خودرو به مالک آموزش داده شده و بازرسی های حین تحویل 

به همراه خریدار انجام گرفته است. 

ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.

نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به خریدار آموزش داده شده است.
و  زمانی  بازه  رعایت  لزوم  هم چنین  و  منظم  دوره ای  سرویس های  انجام  اهمیت 

کیلومتری بین سرویس های دوره ای به خریدار یادآوری شده است. 
به خریدار اهمیت و لزوم انجام سرویس های دوره ای در نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

اعالم شده است. 
دفترچه راهنمای مشتری تحویل خریدار شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است. 

شماره تلفن تماس با خدمات پس از فروش و نحوه برقراری ارتباط به خریدار توضیح 
داده شده است. 
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 ”x“ عالمت  از  این صورت  غیر  در  و   ” “ عالمت  از  تایید  )در صورت  مشاوره حضوری   .2
استفاده کنید(. 

آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟
آیا شخص مشاور تنها فرد مجاز شده از طرف نمایندگی برای پاسخ گویی به سواالت 

مشتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟

اگر مشتری از مشاور خود رضایت نداشت، آیا وی امکان انتخاب یک مشاور دیگر را 
داشت؟

گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در غیر این  3. وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش )در صورت تایید از عالمت “

صورت از عالمت “x” استفاده کنید(.
پذیرش مناسب در زمان مراجعه جهت خدمات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تعیین وقت به موقع جهت سرویس های دوره ای
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

تبریک  و  پذیرفته  توضیح خدمات صورت  و خوش آمدگویی مجدد،  مناسب  برخورد 
اعیاد و مناسبت ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان
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4. ارتباط با مشاور خدمات

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

امضا مشاور / تاریخ:
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برگه شماره 2 – مخصوص نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:

نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:
:)VIN( شماره شاسی خودرو

گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در غیر  1. تحویل خودرو و بازدیدهای حین تحویل خودرو )در صورت تایید از عالمت “

این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. 
اصول اولیه استفاده از خودرو به مالک آموزش داده شده و بازرسی های حین تحویل 

به همراه خریدار انجام گرفته است. 
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است. 

نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به خریدار آموزش داده شده است. 
و  زمانی  بازه  رعایت  لزوم  هم چنین  و  منظم  دوره ای  سرویس های  انجام  اهمیت 

کیلومتری بین سرویس های دوره ای به خریدار یادآوری شده است. 
به خریدار اهمیت و لزوم انجام سرویس های دوره ای در نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

اعالم شده است. 
دفترچه راهنمای مشتری تحویل خریدار شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.

شماره تلفن تماس با خدمات پس از فروش و نحوه برقراری ارتباط به خریدار توضیح 
داده شده است.

” و در غیر این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. 2. مشاوره حضوری )در صورت تایید از عالمت “
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟

آیا شخص مشاور تنها فرد مجاز شده از طرف نمایندگی برای پاسخ گویی به سواالت 
مشتریان بود؟

آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگر مشتری از مشاور خود رضایت نداشت، آیا وی امکان انتخاب یک مشاور دیگر را 

داشت؟
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گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در غیر این  3. وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش )در صورت تایید از عالمت “

صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. 
پذیرش مناسب در زمان مراجعه جهت خدمات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تعیین وقت به موقع جهت سرویس های دوره ای

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

تبریک  و  پذیرفته  توضیح خدمات صورت  و خوش آمدگویی مجدد،  مناسب  برخورد 
اعیاد و مناسبت ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتری

4. ارتباط با مشاور خدمات

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

امضا مشاور / تاریخ:
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5-1 بازدید خودروی نو
بازدید قبل از تحویل خودرو

و  ضوابط  طبق  بر  تحویل،  از  قبل  را  شما  خودروی  خودرو،  مدیران  مجاز  نمایندگی های 
آیین نامه های مختص شرکت مدیران خودرو مورد بازدید قرار می دهند. نمایندگی فروش پس از 
ثبت زمان تحویل خودرو، اسناد آن را به کارت اطالعات مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو 

پیوست و مهر خواهد نمود. 
نمایندگی فروش، خودرو را بر طبق آیتم های »کارت تحویل خودرو« مورد تایید قرار داده و پس 
از ارایه آموزش های الزم در خصوص نحوه استفاده از خودرو، آن را به شما تحویل خواهد داد. 

پس از طی این مراحل کارت تحویل باید توسط فروشنده و خریدار امضا شود.
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گواهی بازدید خودرو در زمان تحویل
توسط  شده  تنظیم  خودرو  تحویل  زمان  بازدیدهای  خودرو  این  می شود  گواهی  بدین وسیله 
از طرف  با مشخصات فنی اعالم شده  را گذرانده و کیفیت آن مطابق  شرکت مدیران خودرو 

شرکت مدیران خودرو می باشد. 
مدل خودرو

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

امضا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

تاریخ تحویل
نام مالک

آدرس
ایمیل

شماره تلفن
موارد زیر تحویل این جانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آن ها ارایه شده است: 

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:

امضا نمایندگی:
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6-1 آب بندی خودروی نو
نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

از آن جایی که اصطکاک بین قطعات متحرک خودروی صفر کیلومتر در اوایل استفاده از خودرو 
بسیار بیش تر از شرایط عادی است، لذا دوره آب بندی می تواند تاثیر زیادی بر روی طول عمر 
مفید خودرو، عملکرد مطمئن آن و کاهش هزینه نگه داری خودرو داشته باشد. بر این اساس در 
استفاده از خودروی صفر کیلومتر باید اصول به دقت رعایت شود. دوره آب بندی معموال 3000 

کیلومتر است.
اصول رانندگی با خودروی نو در دوره آب بندی: ■

1000 کیلومتر اول:
رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.  ●
با سرعت های باالی 100Km/h رانندگی نکنید.  ●
در هر دنده ای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.  ●

1500 – 1000 کیلومتر اول:

سرعت خودرو را می توان به طور تدریجی به حداکثر رساند.  ●
دور موتور می تواند به طور تدریجی تا حداکثر مقدار مجاز خود افزایش یابد.  ●
توصیه هایی برای رانندگی بعد از دوره آب بندی: ■
به هنگام رانندگی حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه 6000r/min می باشد.  ●

اگر از حالت دستی گیربکس استفاده می کنید، بالفاصله پس از رسیدن آمپر دورسنج به ناحیه 
قرمز رنگ، دنده را به یک دنده باالتر تغییر دهید. 

با دور موتور  ● از دنده متناسب  باید  باشد و  پایین  نباید دور موتور خیلی  در زمان رانندگی 
استفاده کنید. وقتی که موتور سرد است، دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر 

دنده ها به حداکثر نرسانید. 
توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: ■

تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی 
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خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد. بنابراین در 100 کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت 
پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 

توصیه هایی برای آب بندی ترمز: ■
نمی توانند  ابتدایی  کیلومتر  در 200  ترمزها  دارند.  آب بندی  به  نیاز  نیز  جدید  ترمزهای  لنت 
اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند. اگر کارایی ترمزها در این زمان پایین باشد، شما باید 
پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود. این حالت 

پس از هر بار تعویض لنت های ترمز نیز باید رعایت شود. 
 حفاظت از محیط زیست

از افزایش غیرضروری دور موتور جلوگیری کنید. انتخاب دنده باالتر، بهترین راه برای کاهش 
مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و ممانعت از افزایش صدای موتور می باشد. 
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7-1 چگونگی صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو
راه های صرفه جویی در مصرف سوخت

صرفه جویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادت های رانندگی بستگی 
دارد. از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد. 

در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:

1. مطمئن شوید که فشار باد چرخ ها صحیح است. فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی 
الستیک و افزایش مصرف سوخت می شود. 

نتیجه  بار موتور و در  افزایش  باعث  بار زیاد خودرو  از حد به خودرو وارد نکنید.  بار بیش   .2
افزایش مصرف سوخت می شود. 

3. برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید. بعد از آن که کارکرد 
موتور نرم و یک نواخت شد، رانندگی را آغاز کنید. توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن 

موتور، در فصل سرما کمی بیش تر از سایر فصول می باشد. 

4. برای شتاب گیری پدال گاز را به آهستگی فشار دهید. از شروع حرکت ناگهانی خودداری 
کنید. 

5. خودرو را در حالت دور در جا به مدت طوالنی نگه ندارید. اگر خودرو را پارک کرده اید و 
می خواهید منتظر بمانید، باید خودرو را خاموش کنید. 

6. با دنده مرده و یا با دورهای باالتر رانندگی نکنید. همیشه بر اساس شرایط جاده ای دنده را 
تعویض و انتخاب کنید. 

به صورت توقف- حرکت  رانندگی  اجتناب کنید.  از شتاب گرفتن و کاهش شتاب متوالی   .7
مصرف سوخت را افزایش می دهد. 

با سرعت ثابت رانندگی نمایید.  از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره   .8
کاهش  را  قرمز  چراغ  پشت  ایستادن  زمان  مدت  که  کنید  تنظیم  گونه ای  به  را  خود  سرعت 
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دهید و یا مسیرهایی را انتخاب کنید که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی باشد. فاصله مناسب 
خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید تا عالوه بر 

صرفه جویی در مصرف سوخت، استهالک ترمز را نیز کاهش دهید. 

9. تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید. 

10. پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید، چرا که عالوه بر استهالک و 
گرم شدن کالچ و ترمز، باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 

افزایش  سرعت،  افزایش  با  سوخت  مصرف  کنید.  رانندگی  مجاز  سرعت  با  بزرگراهها  در   .11
می یابد. کاهش سرعت باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود. 

12. زوایای چرخ های جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید. از برخورد چرخ های 
خودرو با موانع و ناهمواری های جاده جلوگیری کنید. در جاده های دارای دست انداز و ناهموار 
با سرعت پایین رانندگی کنید. تنظیم نبودن زوایای چرخ های جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام 

الستیک ها، باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 

13. سعی کنید در جاده هایی که امکان تماس گل و الی با شاسی خودرو وجود دارد، رانندگی نکنید. 

14. موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد. کثیف بودن 
فیلتر هوا، تنظیم نبودن سوپاپ ها، کثیف بودن شمع ها، کثیف بودن روغن موتور، تنظیم نبودن 
ترمزها و ... باعث اتالف سوخت می شوند. اگر می خواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته 
و هزینه های نگه داری کاهش یابد، سرویس های دوره ای را به طور منظم انجام دهید. اگر اکثرا 
خودرو را در شرایط سخت مورد استفاده قرار می دهید، باید فواصل بین سرویس های دوره ای 

را کم تر کنید. 

 احتیاط 
در سرازیری ها خودرو را خاموش نکنید، زیرا در این حالت سیستم فرمان هیدرولیک و سیستم 

ترمز عملکرد عادی خود را نخواهند داشت. 
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8-1 احتیاط های الزم قبل از رانندگی
کنترل های ایمنی

خودرو،  کنترل  و  بازدید  دقیقه  چند  می باشد.  مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 
تضمینی برای ایمنی بیش تر و رانندگی دلپذیر است. 

 هشدار   
از تهویه مناسب محل اطمینان  انجام می دهید،  را در یک محل سربسته  بازدیدها  این  اگر 

حاصل کنید. 

اقدامات قبل از استارت
بیرون خودرو ■

1. تایرها )شامل چرخ زاپاس(: فشار باد تایرها، بریدگی، آسیب دیدگی و یا سایش بیش از حد 
تایرها را بررسی کنید. 

2. پیچ چرخ ها: مطمئن شوید که هیچ کدام از پیچ های چرخ ها شل و یا باز نباشند. 
بنزین،  بازدید نشتی  برای  را  از پارک کردن خودرو، زیر خودرو  3. نشتی مایعات: مدتی پس 
روغن موتور، آب و سایر مایعات بررسی کنید )چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی 

است(. 
4. چراغ ها: از کارکرد صحیح و مناسب چراغ های جلو، چراغ روز، چراغ ترمز، مه شکن ها، چراغ 

عقب، چراغ های راهنما و سایر چراغ ها اطمینان حاصل کنید. 
5. شبکه زیر شیشه جلو: برف، برگ و هر گونه گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید. 

داخل خودرو ■
1. ابزار: از وجود جک و آچار چرخ، چرخ زاپاس و سایر ابزار مورد نیاز در داخل خودرو اطمینان 

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

کمربندها را بازدید کنید. 
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3. صفحه کیلومترشمار و کنترل های روی داشبورد: به طور ویژه از صحت کارکرد چراغ های 
هشداردهنده و چراغ های نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید. 

4. ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب می باشد. 
موتور و محفظه موتور ■

در  باید  یدکی  فیوزهای  کنید.  حاصل  اطمینان  یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   .1
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 

مخزن  روی   MAX در حد عالمت  باید  مایع خنک کننده  مایع خنک کننده: سطح  2. سطح 
انبساط رادیاتور باشد. 

3. باتری و کابل های آن: رسوب بستن، شل شدن و ترک برداشتن احتمالی بدنه باتری را بررسی 
کنید. کابل های باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد. 

4. سیم کشی خودرو: دسته سیم ها را از نظر شل بودن، آسیب دیدگی و ترک خوردگی روکش 
سیم ها بررسی کنید. 

5.  لوله های بنزین: لوله ها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید. 
درب موتور ■

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که قفل درب موتور به درستی و به طور کامل چفت شده 
باشد. در غیر این صورت، احتمال باز شدن و مسدود کردن دید شما در حین رانندگی و بروز 

سانحه وجود خواهد داشت. 
اقدامات پس از استارت

1. سیستم اگزوز: هر گونه نشتی هوا از لوله های اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا 
رفع عیب کنید. 

2. سطح روغن موتور: خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. 5 دقیقه 
بعد میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید. 

اقدامات در حین رانندگی
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1. آمپرها و درجه ها: از صحت عملکرد کلیه 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. 
3. هر چیز غیرعادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتی ها و صداهای غیرطبیعی را بررسی 

کنید. 
پارک کردن خودرو

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهم ترین بخش های رانندگی ایمن می باشد. شما باید خودرو 
را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و شما بتوانید دید خوبی نسبت به اطراف 

داشته باشید و پارک کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد. 

مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:

1. پدال کالچ )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به 
طور کامل متوقف شود، فشار دهید. 

2. ترمز پارک برقی را فعال کنید. 

در  قرار دهید.   ”P“ موقعیت  در  را  دنده  اتوماتیک، دسته  به گیربکس  در مدل های مجهز   .3
مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 

4. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

 احتیاط 
هنگام ترک خودرو، مطمئن شوید که خودرو را قفل کرده اید و کلید را با خود برداشته اید. 
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پارک کردن خودرو در شیب
نیروی ترمز پارک صورت می پذیرد. در  پارک خودرو در مکان های شیب دار بیش تر به کمک 
صورت نکشیدن ترمز پارک و یا در صورت وجود نقص در عملکرد آن، ممکن است خودرو در 
امتداد شیب به حرکت در آمده و خسارات جانی و مالی به بار آورد. هنگام پارک کردن خودرو در 
محل شیب دار، بهتر است که چرخ های خودرو را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته 

خودرو جلوگیری شود. 
پارک کردن خودرو در سرازیری دارای جدول ■

با یک  را  فرمان  دارای جدول است،  اگر جاده 
بخش  تا  بچرخانید  راست  سمت  به  کم  زاویه 
قرار  نزدیک جدول  راست  جلویی چرخ سمت 
اتفاقی  ترتیب در صورت حرکت  این  به  گیرد. 
حرکت  مانع  جدول  شیب،  امتداد  در  خودرو 
آن می شود، بعد از این کار ترمز پارک را فعال 

کنید. 
پارک کردن خودرو در سرباالیی دارای جدول ■

با یک  را  فرمان  دارای جدول است،  اگر جاده 
بخش  تا  بچرخانید  چپ  سمت  به  کم  زاویه 
قرار  جدول  نزدیک  راست  سمت  چرخ  عقبی 
اتفاقی  ترتیب در صورت حرکت  این  به  گیرد. 
حرکت  مانع  جدول  شیب،  امتداد  در  خودرو 
آن می شود، بعد از این کار ترمز پارک را فعال 

کنید. 
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پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی بدون جدول ■
زاویه  با  را  فرمان  است،  فاقد جدول  اگر جاده 
در  خودرو  تا  بگردانید  راست  سمت  به  زیاد 
صورت حرکت به جلو و یا عقب در امتداد شیب 
به سمت وسط جاده منحرف نشود. فرمان باید 
موقع  خودرو  که  شود  چرخانده  سمتی  به 
پارک  از  دور شود. پس  مرکز جاده  از  حرکت 

کردن ترمز پارک را فعال کنید. 

نشستن سرنشین ■
قبل از شروع حرکت می بایست کلیه سرنشینان در صندلی خود مستقر شده و کمربند ایمنی 
خودشان را به درستی بسته باشند. اجازه ندهید افراد در محل هایی که فاقد صندلی و کمربند 

ایمنی می باشند، بنشینند، چرا که در صورت بروز تصادف آسیب خواهند دید. 
قفل کردن خودرو ■
در زمان ترک خودرو، کلید را همراه خود بیرون ببرید و کلیه درب ها را قفل کنید، حتی اگر  ●

خودرو را در پارکینگ یا پیاده روی جلوی منزل تان پارک کرده باشید. 
بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و  ●

لوازم گران بها را در معرض دید قرار ندهید. 
دود اگزوز ■
از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید. گاز مونو اکسید کربن موجود در دود اگزوز، گازی مضر،  ●

بی رنگ و بی بو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود. 
سوراخ  ● دارای  یا  و  شده  شل  اتصاالت  دارای  خودرویتان  اگزوز  سیستم  که  شوید  مطمئن 

نمی باشد. سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود. در صورتی که به سیستم اگزوز ضربه ای 
وارد شده باشد یا متوجه تغییری در صدای آن شدید، بالفاصله سیستم را بازدید کنید. 
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خودرو را در محیط های سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید، مگر در زمان ورود  ●
یا خروج، چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد. 

به مدت طوالنی در داخل خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید. اگر ناگزیر به این  ●
کار باشید، خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و بخاری و یا کولر را روشن کنید و آن را در 

وضعیت گردش هوای بیرون قرار دهید. 
هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد. در صورت باز ماندن و یا به طور کامل  ●

بسته نشدن آن، دود اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد. 
جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع، شبکه ورود هوای کابین واقع در جلوی شیشه  ●

جلو را از وجود هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و ... تمیز نگه دارید. 
در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین، شیشه ها را جهت ورود هوای تازه باز کنید و  ●

سپس وضعیت خودرو را مورد بررسی قرار دهید. 
بازدید سیستم اگزوز

در شرایط زیر، سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
1. در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز. 

2. در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز. 
3.  در صورت آسیب دیدگی سیستم اگزوز بر اثر تصادف. 

4. بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است. 
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9-1 احتیاط های الزم در جاده های ناهموار
رانندگی در جاده های ناهموار

جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیه تان، احتیاط های 
زیر را جدی بگیرید:

در جاده های ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل، اصال  ●
رانندگی نکنید. 

هنگام رانندگی در جاده های ناهموار با هر دو دست خود، دایره پیرامونی غربیلک فرمان را  ●
بگیرید. 

بالفاصله پس از رانندگی در جاده های پوشیده از شن و ماسه، گل و الی،  آب کم عمق یا برف،  ●
کارآیی سیستم ترمز را بررسی کنید. 

تا زمانی که خودرو در حال حرکت است، راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود  ●
را ببندند. 

 هشدار   
پس از رانندگی در جاده هایی که سطح آن ها دارای علف های بلند، گل و الی، شن و ماسه،  •

سنگریزه، آب و ... می باشد، زیر خودرو را از وجود هر گونه علف، بوته، کاغذ، پارچه کهنه، 
سنگ و سنگریزه ای که چسبیده و یا گیر کرده، تمیز کنید، در غیر این صورت احتمال از کار 

افتادن برخی قسمت ها و یا حتی آتش سوزی وجود دارد. 
از روی  • پرش  باال،  ناهموار، سرعت  زمین های  و  نامناسب  رانندگی در جاده های  زمان  در 

... ممنوع است. چرا که ممکن است کنترل خودرو  موانع و دست اندازها، دور زدن سریع و 
از دست خارج شده و واژگون شود و سبب وارد آمدن جراحات شدید بدنی و یا حتی مرگ 
شود. هم چنین باعث بروز خرابی های پرهزینه برای سیستم تعلیق و شاسی خودرو خواهد شد. 
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10-1 رانندگی در شرایط بارانی
رانندگی در جاده های لغزنده

دچار  شیشه ها  می آید،  پایین  دید  قدرت  زیرا  کنید،  رانندگی  احتیاط  با  بارندگی  زمان  در 
بخارگرفتگی می شوند و سطح جاده لغزنده می شود. 

و جاده  ● تایر  بین  از آب  زیرا الیه ای  اجتناب کنید.  بزرگراهها  در  باال  با سرعت  رانندگی  از 
تشکیل می شود که می تواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود. 

 احتیاط 
ترمز ناگهانی، شتاب گیری و پیچیدن ناگهانی در جاده های لغزنده می تواند باعث سر خوردن  •

تایرها و از دست رفتن کنترل خودرو و بروز سانحه شود. 
ایجاد تغییر ناگهانی در دور موتور مانند استفاده ناگهانی از ترمز موتوری )دنده سنگین(  •

می تواند باعث لغزش و انحراف خودرو و تصادف شود. 
پس از رانندگی در جاده های گل آلود، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح  •

سیستم ترمز مطمئن شوید. لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز می شوند. 
اگر لنت ترمز یک سمت خیس شده باشد و عملکرد خوبی نداشته باشد، سیستم فرمان و 

کنترل خودرو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می تواند منجر به تصادف شود. 

رانندگی در آب
عبور خودرو از میان آب های عمیق و آب های 
جمع شده پس از باران می تواند باعث به وجود 

آمدن ایرادهای جدی در خودرو شود. 

اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان 
بزنید و  ابتدا عمق آب را تخمین  آب هستید، 

سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید. 
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1. هنگام رانندگی در آب، مطمئن شوید که موتور به خوبی کار می کند و فرمان و ترمز نیز در 
حالت طبیعی خود هستند. در زمان رانندگی آرام در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از 
شتاب ناگهانی و گاز دادن یک باره پرهیز کنید. انجام این کار باعث جلوگیری از پاشیدن آب و 

ورود آن به داخل موتور می شود. 

2. پدال گاز را فشار داده و ثابت نگه دارید تا موتور قدرت مناسب و باثبات داشته باشد. به طور 
مستقیم رانندگی کنید و از توقف، تعویض دنده و پیچیدن با زاویه تند خودداری کنید. 

3. در صورت خاموش شدن موتور در آب، برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت بیش تر به موتور، 
بالفاصله استارت نزنید. در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن که عمق آب در 

آنجا کم است منتقل کرده و سپس دنبال علت بگردید. 

 احتیاط 
در مکان هایی که عمق آب بیش تر از ارتفاع رینگ چرخ است، رانندگی نکنید.  •
ورود آب به داخل موتور، می تواند باعث قفل شدن آن، خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن  •

شود. 
آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس  •

خواهد شد. 
رانندگی در آب ممکن است به سیستم انتقال قدرت و قطعات آن آسیب برساند. بنابراین  •

از  را   )... و  گیربکس  روغن  موتور،  روغن  قبیل  )از  موتور  مایعات  آب،  در  رانندگی  از  پس 
نظر وجود نشتی بازدید کنید. در صورت مشاهده هر گونه نشتی از ادامه دادن به رانندگی 

خودداری کنید تا از صدمات پیش رو، پیش گیری شود. 
میزان کشش خودرو و کارآیی ترمز در زمان رانندگی در آب، کاهش خواهد یافت. فاصله  •

ترمزگیری نیز افزایش خواهد یافت. شن و ماسه و گل و الی چسبیده به اطراف دیسک ترمز 
ممکن است روی بازدهی ترمز تاثیرگذار باشد و یا باعث خرابی قطعات و اجزا سیستم ترمز 
شود. پس از رانندگی در آب، پدال ترمز را چندین بار فشار دهید تا مجموعه ترمز خشک شود. 
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11-1 احتیاط های رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

مایع خنک کننده موتور: مطمئن شوید که مایع خنک کننده موتور دارای ضدیخ می باشد.  ●
تنها از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از جزییات 

نوع ضدیخ به فصل 7 مراجعه کنید. 
باتری و کابل های آن: دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری می شود. برای روشن شدن   ●

موتور در فصل زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد. 
روغن موتور: در فصل زمستان، توصیه می شود که روغن موتوری را انتخاب کنید که مناسب  ●

با شرایط آب و هوایی منطقه خودتان باشد. روغنی که در دماهای پایین ویسکوزیته کمی داشته 
باشد، دارای خاصیت روان کاری بهتری خواهد بود. اطالعات بیش تر در فصل 7 ارایه شده است. 

قفل درب ها: از یخ بستن قفل درب ها جلوگیری کنید. برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین  ●
را داخل قفل ها اسپری کنید. 

مایع شیشه شور: از مایع شیشه شوری که حاوی مواد ضدیخ می باشد استفاده کنید. این نوع  ●
لوازم یدکی  یا فروشگاههای معتبر  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو و  از  مایع را می توانید 

تهیه کنید. 
گل پخش کن ها: از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شل گیرها و گل پخش کن های چرخ ها  ●

جلوگیری کنید، چرا که می توانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند. هنگام رانندگی در 
شرایط آب و هوایی سرد، شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف 
چرخ ها را بررسی کنید. توصیه می شود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته 
باشید، اقالمی مانند زنجیر چرخ، برف روب شیشه، کیسه شن و نمک، چراغ قوه، بیلچه، کابل 

رابط و ... 
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 احتیاط 
از آب به عنوان جایگزین مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید.  •
از مایع خنک کننده موتور و یا سایر مواد مشابه به جای مایع شیشه شور استفاده نکنید. در  •

غیر این صورت، رنگ بدنه خودرو آسیب خواهد دید. 

رانندگی در جاده های برفی و یخ زده
مانند  لغزنده  مناطق  در  سریع  شتاب گیری 
است  ممکن  یخ،  و  برف  از  پوشیده  جاده های 
یا  چپ  به  عقب  چرخ های  خوردن  سر  سبب 
راست شود. بنابراین همواره در این گونه جاده ها 

با سرعت پایین و با احتیاط رانندگی نمایید. 

در این گونه جاده ها الیه ای از آب بین چرخ و جاده شکل می گیرد و این پدیده مانع عملکرد 
از سر  و جلوگیری  نیروی گشتاور  برای کاهش  ترمز خودرو می شود.  و  فرمان  نرمال سیستم 
خوردن، می توانید از دنده 2 )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( جهت شروع حرکت در 
جاده های برفی و یخ زده استفاده کنید. توصیه می شود در چنین شرایطی، ESP را فعال کنید.

بیرون آوردن خودروی گیر کرده در برف و یخ یا گل و الی ■
اگر چرخ های محرک خودرو در برف و یخ یا گل و الی گیر کرده باشد،  جهت تکان دادن خودرو 
از جای خود، به طور مکرر به جلو و عقب حرکت کنید. برای این کار دسته دنده را چندین بار 
بین دنده جلو و دنده عقب جا به جا کنید و در هر بار پدال گاز را به آرامی فشار دهید. از تعویض 
دنده بیش از حد در این گونه شرایط اجتناب کنید، زیرا باعث استهالک زیاد گیربکس می شود. 

زنجیر چرخ
زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخ های خودروی شما باشد. 

برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ، به نکات زیر توجه کنید:
1. زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقه ای استفاده کنید. 
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2. نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید. 
3. زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید. 

4. زنجیر چرخ باید بر روی چرخ های محرک خودرو نصب شوند. 
5. توصیه می شود از زنجیر چرخ های ضد سر خوردن یا زنجیرهای پالستیکی که ضخامت آن ها 
تایرها، رینگ چرخ ها،  این صورت ممکن است  باشد، استفاده کنید. در غیر   12mm از  کم تر 
پلوس ها، سیستم ترمز، شل گیر و گل پخش کن ها دچار آسیب دیدگی شوند. خرابی های ناشی از 

عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
6. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص سایز رینگ و تایر از نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مشاوره بگیرید. 
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 احتیاط 
احتیاط های زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید. عدم رعایت آن ها باعث از دست 
رفتن ایمنی وسیله نقلیه شده و ممکن است باعث تصادفات منجر به مصدومیت و یا حتی 

مرگ شود:
دستورالعمل استفاده از زنجیر چرخ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است. بنابراین  •

قبل از نصب، آن ها را مد نظر قرار دهید. 
از متناسب بودن زنجیر چرخ با خودروی خود اطمینان حاصل کنید. نصب کردن زنجیر  •

بر روی کنترل خودرو تاثیر می گذارد، لذا با احتیاط رانندگی کنید. استفاده از زنجیر چرخ 
نامناسب یا نصب ناصحیح آن بر روی چرخ می تواند باعث بروز تصادف و مصدومیت شود. 

بستن و باز کردن زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل های سازنده آن اجرا کنید. قبل از  •
بستن زنجیر، خودرو را در یک مکان صاف پارک کنید. مطمئن شوید که خودرو را خاموش 
نیز  مثلث خطر  از  لزوم  در صورت  داده اید.  قرار   ”P“ موقعیت  در  را  دنده  دسته  و  کرده اید 

استفاده کنید. 
در زمان نصب بودن زنجیر چرخ، با سرعت  بیش تر از 30km/h رانندگی نکنید و یا بر اساس  •

حداکثر سرعت اعالم شده از طرف سازنده زنجیر چرخ رانندگی کنید، هر کدام که کم تر است 
را مبنا قرار دهید. در زمان نصب بودن زنجیر چرخ باید از حرکت در مسیرهای پر از دست انداز 
و  شتاب گیری   ، شدید  ترمزهای  فرمان،  غربیلک  ناگهانی  چرخاندن  تند،  پیچ های  چاله،  و 

کاهش ناگهانی سرعت خودداری کنید.
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1-2 صفحه کیلومترشمار 
51)مدل 3,5 اینچی(

۵۱معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

۵۴نمایشگر اطالعات خودرو .....................

۵۶اطالعات رانندگی ...................................

۶۱تنظیمات .................................................

2-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 7 اینچی(

۶۶

۶۶معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

۶۹نمایشگر اطالعات خودرو .....................

۷۰اطالعات رانندگی ...................................

۷۷تنظیمات .................................................

3-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 7 اینچ ترکیبی(

۸3

۸۳معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......

۸۶نمایشگر اطالعات خودرو .....................

۸۷اطالعات رانندگی ...................................

۹۴تنظیمات .................................................

4-2 صفحه کیلومترشمار 
)مدل 12/3 اینچی(

1۰1

۱۰۱معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......
۱۰۴نمایشگر اطالعات خودرو .....................
۱۰۶اطالعات رانندگی ...................................
۱۱۱تنظیمات .................................................

5-2 عالیم هشداردهنده و 
نشانگرها

12۰

۱۲۰نشانگرها و چراغ های هشدار .................
۶12۸-2 غربیلک فرمان

۱۲۸بوق ...........................................................
صورت  )در  فرمان  غربیلک  گرم کن 
۱۲۸تجهیز( .....................................................

۱۲۹تنظیم غربیلک فرمان .............................

713۰-2 آینه ها
۱۳۰آینه داخل اتاق .......................................
۱۳۱آینه جانبی ..............................................

و  پاک کن  برف  سیستم   2-۸
شیشه شور

134

۱۳۴عملکرد سیستم .....................................
۱۳۸روش تعویض تیغه برف پاک کن ..........

914۰-2 سیستم روشنایی
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۱۴۰چراغ های بیرونی ....................................

۱۴۵چراغ های داخلی ....................................

۱۴۶چراغ مشایعت تا درب منزل .................

۱۴۷پیدا کردن محل خودرو در تاریکی .....

 )IHC( جلو  چراغ  هوشمند  کنترل 
۱۴۸)در صورت تجهیز( .................................

۱۴۹بخارگرفتگی چراغ ها ...............................

1۰15۰-2 صندلی های خودرو
۱۵۰پشت سری صندلی ها ..............................
۱۵۱صندلی های جلو .....................................
۱۵۵صندلی های عقب ردیف دوم .................
۱۵۶گرم کن صندلی )در صورت تجهیز( ....

11157-2 کمربند ایمنی
۱۵۷کمربندهای ایمنی خودرو .....................
صورت  )در  کمربند  پیش کشنده 
۱۶۴تجهیز( .....................................................

121۶۶-2 سیستم محافظ کودک
از  استفاده  برای  ایمنی  دستورالعمل 
صندلی  محافظ کودک  .........................

۱۶۶

۱۷۰صندلی های کودک پیشنهادی ............

۱۷۰قالب نگه دارنده صندلی کودک ...........

۱۷۲نصب کردن صندلی کودک ..................
خودرو  در  کودک  ماندن  جا  هشدار 
)در صورت تجهیز( .................................

۱۷۹
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1-2 صفحه کیلومترشمار )مدل 3/5 اینچی(
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 ۵         دورسنج ۳         نمایشگر اطالعات خودرو ۱         سرعت سنج 

 ۴         نمایشگر دمای آب موتور ۲         نمایشگر میزان بنزین

سرعت سنج
 .)km/h :نشانگر سرعت رانندگی فعلی خودرو است )واحد اندازه گیری

 احتیاط 
تاثیرگذار  توسط سرعت سنج  داده شده  نشان  مقدار سرعت  روی  بر  اندازه الستیک خودرو 
است، لذا از الستیک های اصلی شرکت مدیران خودرو و با اندازه استاندارد استفاده کنید. در 
غیر این صورت، سرعت خودرو به طور واقعی نشان داده نخواهد شد. جهت اطالعات بیش تر 

در خصوص مشخصات تایر به بخش »مشخصات فنی خودرو« در فصل ۸ مراجعه کنید. 

دورسنج
 .)X1000 rpm :دور موتور در هر لحظه را نشان می دهد )واحد اندازه گیری
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)ناحیه   6000-8000rpm به محدوده  موتور  دور  رساندن  آب بندی خودرو  دوره  از  فقط پس 
قرمز رنگ دورسنج( مجاز می باشد. هرگز با دور موتورهای باال به مدت طوالنی رانندگی نکنید. 

 احتیاط 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید.  •
باعث  • زیرا  گیرد،  قرار   6000rpm حدود  در  زیاد  مدت  به  دورسنج  عقربه  ندهید  اجازه 

آسیب دیدگی شدید موتور می شود. 

نمایشگر میزان بنزین
مقدار بنزین باقی مانده در داخل باک را نشان می دهد. 

زمانی که درجه نمایشگر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن قرار می گیرد و یا این که چراغ 
اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد، در اولین 

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 
    مطالعه

جاده های  در  رانندگی  یا  و  ناگهانی  پیچیدن  شدید،  ترمز  شتاب گیری،  نظیر  شرایطی  در 
شیب دار، ممکن است نمایشگر بنزین، مقدار بنزین را به طور صحیح نشان ندهد. 

نمایشگر دمای آب موتور
دمای فعلی آب موتور را نمایش می دهد. 

دمای پایین موتور: نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار دارد. 
زمانی که نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی دمای مایع خنک کننده موتور پایین 
است. در این محدوده دمایی نباید موتور با دورهای باال کار کند و نباید بار وارده به موتور خیلی 

زیاد باشد. 
داغ کردن موتور: نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار دارد. 

زمانی که نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی موتور بیش از حد داغ شده است. در 
صورت مواجه شدن با این شرایط، بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن و دور از مسیر جاده 
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متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند، سپس موتور را خاموش 
کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
اگر نشانگر مدت زیادی در ناحیه دمای پایین ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و  •

تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نشانگر در محدوده دماهای باال قرار دارد، به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را  •

باز نکنید. پس از خنک شدن موتور، پایین آمدن سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اگر 
مقدار مایع خنک کننده موتور خیلی کم است، هرگز موتور را روشن نکنید، در غیر این صورت 

موتور دچار آسیب دیدگی شدیدی خواهد شد. 
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نمایشگر اطالعات خودرو
نمایش صفحات اصلی

صفحات اصلی این نوع نمایشگر در شکل زیر نشان داده شده است. برای چرخش در بین این 
صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر، دکمه  در سمت چپ صفحه کیلومترشمار را به طور 
کوتاه فشار دهید. برای وارد شدن به صفحه تنظیمات، دکمه  در سمت راست صفحه 

کیلومترشمار را به طور کوتاه فشار دهید. 

صفحه نمایش کیلومتر کارکرد کلی خودرو/ 
میانگین مصرف سوخت

نمایش فشار باد تایرها در زمان فعلی 
و سایر اطالعات مرتبط

صفحه تنظیماتصفحه نمایش فشار باد تایر )در صورت تجهیز(

ساعت، هشدار سرعت غیرمجاز و زبان 
کاربری سیستم قابل تنظیم می باشد

صفحه نمایش کیلومتر موقتی/ 
مصرف سوخت لحظه ای

نمایش کیلومتر موقتی، مصرف سوخت 
لحظه ای و سایر اطالعات مرتبط

نمایش کیلومتر کارکرد کلی خودرو، مصرف 
سوخت میانگین و سایر اطالعات مرتبط
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صفحه تنظیمات
صفحه تنظیمات شامل تنظیمات نمایش داده شده در شکل زیر است. دکمه  در سمت 
چپ صفحه کیلومترشمار را به طور کوتاه فشار دهید تا صفحات تنظیم عوض شوند. پس از 
انتخاب تنظیمات مورد نظر خود، دکمه  در سمت راست صفحه کیلومترشمار را فشار 

دهید تا به منوی تنظیمات اطالعات انتخاب شده وارد شوید. 
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    مطالعه
تصاویر و اطالعات نمایش داده شده در آن ها صرفا به عنوان مثال و مرجعی جهت یادگیری 

می باشند. لطفا بر اساس سیستم نصب شده بر روی خودرو عمل کنید. 
اطالعات رانندگی

کیلومتر کلی کارکرد خودرو
کل مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش 

 .)km :می دهد )واحد اندازه گیری
تا  صفر  مابین  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر 
999999 نمایش داده می شود. در صورتی که 
خود  مقدار  حداکثر  به  خودرو  کلی  کیلومتر 
برسد، عدد 999,999km به طور دایم و ثابت 

نمایش داده خواهد شد. 
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود / میانگین مصرف سوخت

مسافت قابل حرکت: حداکثر مسافت تخمینی 
که می توان با مقدار بنزین موجود در باک طی 
 .)km :کرد را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
مصرف  بنزین  مقدار  سوخت:  مصرف  میانگین 
)واحد  می دهد  نشان  را  مسافت  ازای  به  شده 

 .)L/100 km :اندازه گیری
روش تنظیم میانگین مصرف سوخت در این نوع 

صفحه کیلومترشمار به صورت زیر است:
  ” 0.0/SET“با بنزین موجود/ میانگین مصرف سوخت، دکمه در صفحه مسافت قابل حرکت 
در سمت راست صفحه کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید تا عدد میانگین مصرف سوخت 

صفر شود. 
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    مطالعه
میانگین مصرف سوخت توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان  •

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا  •

به عنوان مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

مصرف سوخت لحظه ای / کیلومتر طی شده موقتی
سوخت  مصرف  لحظه ای:  سوخت  مصرف 
)واحد  نمایش می دهد  را  خودرو در هر لحظه 

 .)L/100km :اندازه گیری
هر  در  شده  پیموده  مسافت  موقتی:  کیلومتر 
محاسبه می کند  را  تنظیم مجدد  از  سفر پس 

 .)km :واحد اندازه گیری(
تا  صفر  محدوده  در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   9999/9km

رود،  فراتر   9999/9km از  شده  طی  مسافت 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع 

به شمارش خواهد کرد. 
روش صفر کردن کیلومتر طی شده موقتی در این نوع صفحه کیلومترشمار به صورت زیر است:

در سمت   ” 0.0/SET“ در صفحه مصرف سوخت لحظه ای/ کیلومتر طی شده موقتی، دکمه
راست صفحه کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید تا عدد کیلومتر موقتی صفر شود. 
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    مطالعه
پس از روشن کردن خودرو و گاز دادن، مصرف سوخت لحظه ای به طور قابل توجهی باال  •

می رود که این امر طبیعی بوده و مشکلی ندارد. 
مصرف سوخت لحظه ای توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان  •

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

نشانگر دنده گیربکس
برای  شده  انتخاب  دنده  به  مربوط  اطالعات 
گیربکس چه در حالت اتومات و چه در حالت 

دستی را نمایش می دهد. 
واحد پردازشگر سیستم بر اساس شرایط موجود 
خودرو، با نشان دادن دنده مناسب و یک فلش 
در کنار آن، دستور انجام تعویض دنده معقول 

را به راننده می دهد:
شما  به  را  باالتر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 
به شما  را  پایین تر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 

    مطالعه
زمان  هر  در  راننده  اطالع شما می باشد.  عنوان مرجعی جهت  به  ارایه شده صرفا  اطالعات 

افزایش یا کاهش دنده را باید با توجه به شرایط واقعی خودرو انجام دهد. 
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نشانگر وضعیت درب ها
این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 

جانبی خودرو را مشخص می سازد. 
 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
باشد و یکی از درب های خودرو به طور کامل 
بسته نشده باشد، نشانگر باز بودن درب مربوطه 
روشن خواهد شد ولی در این حالت بوق اخطار 
به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو 
صدا  به  اخطار  بوق  شود،  بیش تر   3km/h از 
صورت  به  درب  بودن  باز  نشانگر  و  آمده  در 
چشمک زن روشن خواهد شد تا بستن درب را 

به راننده یادآوری کند. 

 هشدار   
قبل از اقدام به رانندگی از بسته بودن کامل درب های خودرو اطمینان حاصل کنید. 

چراغ یادآوری سرویس
زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 

سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 
سرویس  چراغ  کنون  تا  که  نو  خودروی  در 
به صورت  که  کیلومتری  است،  نشده  خاموش 
حافظه  در  اولیه  سرویس  برای  پیش فرض 
سیستم تعریف شده است، به عنوان مبنا قرار 
گرفته و هر وقت کارکرد خودرو به این کیلومتر 

برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
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فاصله  سرویس،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس 
در  که  دوره ای  سرویس  دو  بین  کیلومتری 
وجود  شده  تعریف  صورت  به  سیستم  حافظه 
دارد، به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر 
برسد،  به کیلومتر مذکور  وقت کارکرد خودرو 

چراغ سرویس روشن خواهد شد. 

    مطالعه
چراغ سرویس باید پس از انجام یافتن هر سرویس دوره ای خاموش شود. توجه داشته باشید 

که کیلومتر مابین سرویس های دوره ای، با قطع شدن برق خودرو تغییر نمی کند. 

نشانگر گرم شدن موتور
دمای  زمانی که  و  موتور  از روشن کردن  پس 
مایع خنک کننده پایین است، تصویر و پیغامی 
داده  نمایش  کیلومترشمار  نمایشگر صفحه  در 
می شود که بیانگر این است که موتور در حال 
مایع  دمای  افزایش  از  پس  است.  شدن  گرم 
نمایشگر  در  پیغامی  و  تصویر  خنک کننده 
شد  خواهد  داده  نمایش  کیلومترشمار  صفحه 
که بیانگر این است که فرآیند گرم شدن موتور 

به اتمام رسیده است. 
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تنظیمات
تنظیم ساعت

در صفحه تنظیمات و با استفاده از دکمه های 
طی  می توان  را  ساعت  کیلومترشمار،  صفحه 

مراحل زیر تنظیم کرد:
در  دکمه   تنظیمات،  در صفحه   :۱ گام 
طور  به  را  کیلومترشمار  صفحه  چپ  سمت 
تنظیمات  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 
سمت  در  دکمه   سپس  شوید.  ساعت 
راست صفحه کیلومترشمار را به طور لحظه ای 
فشار دهید تا وارد مرحله تنظیم ساعت شوید. 
گام ۲: با فشار لحظه ای بر روی دکمه  در 
سمت چپ صفحه کیلومترشمار می توانید بین 
بدهید.  وضعیت  تغییر  دقیقه  و  ساعت  تنظیم 
با فشاردادن لحظه ای یا طوالنی دکمه  
در سمت راست صفحه کیلومترشمار می توانید 
اعداد مربوط به ساعت و دقیقه را تنظیم کنید. 
اقدامی  هیچ  ثانیه   ۵ مدت  به  که  صورتی  در 
را  اگر دکمه   این که  یا  و  ندهید  انجام 
یک بار فشار دهید، تنظیمات به صورت پیش 
فرض ذخیره شده و سیستم از صفحه تنظیمات 

ساعت خارج خواهد شد. 
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تنظیم زبان
در صفحه تنظیمات و با استفاده از دکمه های 
را  سیستم  کاربری  زبان  کیلومترشمار،  صفحه 

می توان طی مراحل زیر تنظیم کرد:
در  دکمه   تنظیمات،  در صفحه   :۱ گام 
طور  به  را  کیلومترشمار  صفحه  چپ  سمت 
تنظیمات  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 
در  دکمه   سپس  شوید.  کاربری  زبان 
طور  به  را  کیلومترشمار  صفحه  راست  سمت 
لحظه ای فشار دهید تا وارد مرحله انتخاب زبان 

بشوید. 
گام ۲: با فشار لحظه ای دکمه  در سمت 
راست صفحه کیلومترشمار، زبان کاربری مورد 
انتخاب   English و   Chinese بین  از  را  نظر 
هیچ  ثانیه   ۵ مدت  به  که  صورتی  در  کنید. 
دکمه  اگر  که  این  یا  و  ندهید  انجام  اقدامی 
به  تنظیمات  دهید،  فشار  بار  یک  را   
از  سیستم  و  شده  ذخیره  فرض  پیش  صورت 

صفحه تنظیمات زبان خارج خواهد شد. 

    مطالعه
تنظیم زبان کاربری از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. 
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هشدار سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز(

    مطالعه
بوق اخطار تولید شده توسط صفحه کیلومترشمار عالوه بر هشدار سرعت غیرمجاز در برخی 

از شرایط دیگر نیز به صدا در می آید. 
با  غیرمجاز  سرعت  هشدار  تنظیم  مراحل 
به  کیلومترشمار  صفحه  دکمه های  از  استفاده 

شرح زیر است:
در  دکمه   تنظیمات،  در صفحه   :۱ گام 
طور  به  را  کیلومترشمار  صفحه  چپ  سمت 
تنظیمات  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 
دکمه  سپس  شوید.  غیرمجاز  سرعت  هشدار 
کیلومترشمار  صفحه  راست  سمت  در   
وارد مرحله  تا  به طور لحظه ای فشار دهید  را 

تنظیم سرعت شوید. 

از مقدار  در مواقعی که سرعت حرکت خودرو 
نمایشگر  رود،  فراتر  شده  تنظیم  مجاز  سرعت 
سرعت  اخطار  صفحه  وارد  رانندگی  اطالعات 
غیرمجاز می شود و هم زمان بوق اخطار نیز به 
خاموش  زمانی  اخطار  هشدار  می آید.  در  صدا 
 5km/h میزان  به  خودرو  سرعت  که  می شود 
از سرعت تعیین شده پایین تر برود. اگر سرعت 
خودرو دوباره از سرعت مجاز تنظیم شده تجاوز 

کند، اخطار مجددا فعال خواهد شد. 
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گام ۲: با فشار دادن لحظه ای دکمه  در سمت راست صفحه کیلومترشمار می توانید عدد 
مربوط به سرعت مجاز را تنظیم کنید. در صورتی که به مدت ۵ ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید 
و یا این که اگر دکمه  را یک بار فشار دهید، تنظیمات به صورت پیش فرض ذخیره شده 

و سیستم از صفحه تنظیمات هشدار سرعت غیر مجاز خارج خواهد شد. 
    مطالعه

با هر بار فشار دکمه تنظیم، مقدار سرعت به اندازه 5km/h تغییر می یابد.  •
سرعت مجاز برای هشدار را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم نمایید و یا  •

این که هشدار را غیرفعال کنید. 
هشدار سرعت غیرمجاز غیر قابل تنظیم )در صورت تجهیز(

زمانی که سرعت خودرو به 120km/h می رسد، نمایشگر اطالعات رانندگی وارد صفحه اخطار 
سرعت غیرمجاز می شود و هم زمان بوق اخطار نیز به صدا در می آید. پیغام و بوق اخطار زمانی 
خاموش می شود که سرعت خودرو به کم تر از 115km/h کاهش یابد. در صورت باال رفتن مجدد 

سرعت خودرو تا 120km/h، هشدار اخطار بار دیگر فعال خواهد شد. 
هشدار خستگی در رانندگی

رانندگی،  در  خستگی  هشدار  تنظیم  برای 
صفحه  دکمه های  از  تنظیمات  صفحه  در 

کیلومترشمار به ترتیب زیر استفاده کنید:
دکمه   تنظیمات،  صفحه  در   :۱ گام 
به  را  کیلومترشمار  صفحه  چپ  سمت  در 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  طور 
رانندگی شوید.  در  تنظیمات هشدار خستگی 
صفحه  راست  سمت  در  دکمه   سپس 
کیلومترشمار را به طور لحظه ای فشار دهید تا 
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وارد مرحله تنظیم زمان برای هشدار شوید. 
گام ۲: با فشار دادن لحظه ای دکمه  در سمت راست صفحه کیلومترشمار می توانید عدد 
مربوط به زمان خستگی را تنظیم کنید. در صورتی که به مدت ۵ ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید 
و یا این که اگر دکمه  را یک بار فشار دهید، تنظیمات به صورت پیش فرض ذخیره شده 

و سیستم از صفحه تنظیمات هشدار خارج خواهد شد. 
    مطالعه

بازه قابل تنظیم برای مدت زمان رانندگی از ۱ تا ۴ ساعت می باشد و یا این که می توانید 
هشدار را خاموش کنید. 

صفحه گزارش پیغام های خطا
یا  ایراد  وجود  خودرو  عیب یابی  سیستم  اگر 
بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی  وضعیت 
نمایشگر  استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 
اطالعات خودرو پیغام های خطا را یک به یک 
صفحه  در  را  آن ها  نهایت  در  و  داده  نمایش 

گزارش پیغام های خطا ثبت خواهد کرد. 

در صفحه اصلی نمایشگر اطالعات خودرو برای اطالع و مشاهده لیست خطاها و ایرادات ثبت 
شده مطابق مراحل اقدام کنید:

گام ۱: در صفحه اصلی نمایشگر، دکمه  در سمت چپ صفحه کیلومترشمار را به طور 
لحظه ای فشار دهید تا به صفحه نمایش پیغام های خطا برسید. چنان چه پیغام خطایی وجود 

دارد، مجددا دکمه   را فشار دهید تا به صفحه نمایش پیغام های خطا وارد شوید. 
گام ۲: جهت مشاهده و بررسی پیغام خطا دکمه  در سمت راست صفحه کیلومترشمار 
را به طور لحظه ای فشار دهید. در صورت وجود خطاهای متعدد با هر بار فشار کوتاه بر روی 
، پیغام بعدی نمایش داده می شود. در صورتی که به مدت ۵ ثانیه هیچ اقدامی انجام  دکمه 
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ندهید و یا این که اگر دکمه  را یک بار فشار دهید، تنظیمات به صورت پیش فرض ذخیره 
شده و سیستم از صفحه تنظیمات خارج خواهد شد. 

 احتیاط 
اگر پیغام خطایی در سیستم مشاهده کردید، بر طبق توضیحات ارایه شده در پیغام، اقدام به 
بررسی خودرو نمایید. اگر نتوانستید ایراد را برطرف کنید، خودرو را خاموش کنید و بالفاصله 

با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 

2-2 صفحه کیلومترشمار )مدل 7 اینچی(
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار 

 ۵         نمایشگر میزان بنزین ۳         نمایشگر اطالعات خودرو ۱         نمایشگر دمای آب موتور 

 ۴         دورسنج ۲         سرعت سنج

سرعت سنج
 .)km/h :نشانگر سرعت رانندگی فعلی خودرو است )واحد اندازه گیری
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 احتیاط 
تاثیرگذار  توسط سرعت سنج  داده شده  نشان  مقدار سرعت  روی  بر  اندازه الستیک خودرو 
است، لذا از الستیک های اصلی شرکت مدیران خودرو و با اندازه استاندارد استفاده کنید. در 
غیر این صورت، سرعت خودرو به طور واقعی نشان داده نخواهد شد. جهت اطالعات بیش تر 

در خصوص مشخصات تایر به بخش »مشخصات فنی خودرو« در فصل ۸ مراجعه کنید. 

دورسنج
 .)X1000 rpm :دور موتور در هر لحظه را نشان می دهد )واحد اندازه گیری

)ناحیه   6000-8000rpm به محدوده  موتور  دور  رساندن  آب بندی خودرو  دوره  از  فقط پس 
قرمز رنگ دورسنج( مجاز می باشد. هرگز با دور موتورهای باال به مدت طوالنی رانندگی نکنید. 

 احتیاط 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید. 	 
باعث 	  زیرا  گیرد،  قرار   6000rpm حدود  در  زیاد  مدت  به  دورسنج  عقربه  ندهید  اجازه 

آسیب دیدگی شدید موتور می شود. 

نمایشگر میزان بنزین
مقدار بنزین باقی مانده در داخل باک را نشان می دهد. 

زمانی که درجه نمایشگر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن قرار می گیرد و یا این که چراغ 
اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد، در اولین 

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 
    مطالعه

جاده های  در  رانندگی  یا  و  ناگهانی  پیچیدن  شدید،  ترمز  شتاب گیری،  نظیر  شرایطی  در 
شیب دار، ممکن است نمایشگر بنزین، مقدار بنزین را به طور صحیح نشان ندهد. 
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نمایشگر دمای آب موتور
دمای فعلی آب موتور را نمایش می دهد. 

دمای پایین موتور: نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار دارد. 
زمانی که نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی دمای مایع خنک کننده موتور پایین 
است. در این محدوده دمایی نباید موتور با دورهای باال کار کند و نباید بار وارده به موتور خیلی 

زیاد باشد. 
داغ کردن موتور: نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار دارد. 

زمانی که نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی موتور بیش از حد داغ شده است. در 
صورت مواجه شدن با این شرایط، بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن و دور از مسیر جاده 
متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه به صورت درجا کار کند، سپس موتور را خاموش 
کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
اگر نشانگر به مدت زیادی در ناحیه دمای پایین ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و 	 

تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نشانگر در محدوده دماهای باال قرار دارد، به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را 	 

باز نکنید. پس از خنک شدن موتور، پایین آمدن سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اگر 
مقدار مایع خنک کننده موتور خیلی کم است، هرگز موتور را روشن نکنید، در غیر این صورت 

موتور دچار آسیب دیدگی شدیدی خواهد شد. 
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نمایشگر اطالعات خودرو
نمایش صفحات اصلی

صفحات اصلی نمایشگر اطالعات خودرو را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش در 
بین این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های تنظیم چپ گرد  و راست گرد  

واقع بر روی غربیلک فرمان استفاده کنید. 

صفحه نمایش اطالعات رانندگیصفحه نمایش اطالعات سیستم صوتی و تصویری

صفحه نمایش اطالعات فشار باد تایرصفحه نمایش اطالعات سیستم رهیاب )در صورت تجهیز(

وضعیت فعلی رادیو، اطالعات آهنگ در حال پخش، 
وضعیت تلفن و سایر اطالعات مرتبط را نمایش می دهد.  

نام خیابان، فاصله تا مقصد و راهنمای نمادهای 
به کار رفته در نقشه را نمایش می دهد

اطالعات فشار باد و دمای تایرها را نمایش می دهد. 
فشار باد تایرها در هر لحظه را می توان در این صفحه 

کنترل نمود. 

در این صفحه کیلومتر کلی کارکرد خودرو، میانگین 
مصرف سوخت، مصرف سوخت لحظه ای، کیلومتر 

موقتی و سایر اطالعات نمایش داده می شود. 

صفحه تنظیمات
تصویر  در  که  است  تنظیم  کیلومترشمار شامل چند صفحه  نمایشگر صفحه  تنظیمات  منوی 
بعدی نمایش داده شده اند. در مجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان بر روی دکمه  یک 
بار فشار دهید تا به منوی تنظیمات نمایشگر وارد شوید. در منوی تنظیمات، برای انتخاب صفحه 
تنظیم مورد نظر خود از دکمه های چپ گرد  و یا راست گرد  واقع بر روی غربیلک 
فرمان استفاده کنید. برای وارد شدن به صفحه تنظیم انتخاب شده، یک بار دیگر بر روی دکمه 

 به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید. 
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    مطالعه
کیلومترشمار  • صفحه  در  آیکون   بلوتوث،  طریق  از  تلفنی  تماس  برقراری  طول  در 

نمایش داده می شود. 
تصاویر و اطالعات نمایش داده شده در آن ها صرفا به عنوان مثال و مرجعی جهت یادگیری  •

می باشند. لطفا بر اساس سیستم نصب شده بر روی خودرو عمل کنید. 

اطالعات رانندگی
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود/ مصرف سوخت لحظه ای/ کیلومتر کلی کارکرد خودرو

مسافت قابل حرکت: حداکثر مسافت تخمینی 
که می توان با مقدار بنزین موجود در باک طی 
 .)km :کرد را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  لحظه ای:  سوخت  مصرف 
)واحد  نمایش می دهد  را  خودرو در هر لحظه 

 .)L/100 km :اندازه گیری
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توسط  شده  طی  مسافت  کل  کلی:  کیلومتر 
 .)km :خودرو را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
تا  صفر  مابین  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر 
999999 نمایش داده می شود. در صورتی که 

خود  مقدار  حداکثر  به  خودرو  کلی  کیلومتر 
برسد، عدد 999,999km به طور دایم و ثابت 

نمایش داده خواهد شد. 

    مطالعه
مسافت قابل حرکت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما توسط واحد پردازشگر سیستم  •

محاسبه شده است. این عدد صرفا به عنوان مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
مصرف سوخت لحظه ای توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان  •

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

کیلومتر طی شده موقتی
هر  در  شده  پیموده  مسافت  موقتی:  کیلومتر 
محاسبه می کند  را  تنظیم مجدد  از  سفر پس 

 .)km :واحد اندازه گیری(
تا  صفر  محدوده  در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   9999/9km

رود،  فراتر   9999/9km از  شده  طی  مسافت 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع 

به شمارش خواهد کرد. 
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طریق  از  موقتی  کیلومتر  کردن  صفر  روش 
دکمه های روی غربیلک فرمان به شرح زیر است:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(
اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 

رانندگی شوید. 
از  استفاده  با  شده،  باز  تنظیم  صفحه  در   .۲
راست گرد  دکمه  یا  و  چپ گرد   دکمه 
 واقع بر روی غربیلک فرمان، به تنظیمات 

کیلومتر طی شده موقتی )Trip( وارد شوید. 
را  دکمه   موقتی  کیلومتر  در صفحه   .۳
فشار داده و نگه دارید تا عدد کیلومتر طی شده 

موقتی صفر شود. 
میانگین مصرف سوخت

این عدد، مصرف سوخت متوسط خودرو پس 
از روشن شدن موتور را نمایش می دهد. قبل از 
روشن شدن، مقدار قبلی ثبت شده در حافظه 

نمایش داده می شود. 

    مطالعه
به عنوان  پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا  واحد  میانگین مصرف سوخت توسط 

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
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بنزین مصرف  میزان  میانگین مصرف سوخت: 
نمایش  را  شده  طی  مسافت  ازای  به  شده 

 .)L/100 km :می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  میانگین  دوباره  تنظیم  برای 
روی  دکمه های  از  نمایشگر  اصلی  صفحه  در 

غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
دکمه  از  استفاده  با  نمایشگر  صفحه  در   .۱
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(
اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 

رانندگی شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  واقع 
میانگین  تنظیمات  به  فرمان،  غربیلک  بر روی 

مصرف سوخت )A.F.E( وارد شوید. 
۳. در صفحه تنظیمات میانگین مصرف سوخت 
دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا عدد 

میانگین مصرف سوخت بازیابی شود. 
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 ESP عملکرد
دکمه های  طریق  از   ESP سیستم  عملکرد 
تنظیم  قابل  زیر  به روش  فرمان  روی غربیلک 

می باشد:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد   به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(

اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 
رانندگی شوید. 

۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
تنظیمات             به  فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع 

)ESP )ESP Switch وارد شوید. 

۳. در صفحه تنظیمات ESP، دکمه  بر 
روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید 
تا وضعیت ESP بین ON یا OFF تغییر کند. 

    مطالعه
در خصوص  بیش تر  جزییات  از  اطالع  برای 

سیستم ESP به فصل ۵ مراجعه کنید. 
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نشانگر دنده گیربکس
برای  شده  انتخاب  دنده  به  مربوط  اطالعات 
گیربکس چه در حالت اتومات و چه در حالت 

دستی را نمایش می دهد. 
واحد پردازشگر سیستم بر اساس شرایط موجود 
خودرو، با نشان دادن دنده مناسب و یک فلش 
در کنار آن، دستور انجام تعویض دنده معقول 

را به راننده می دهد:
شما  به  را  باالتر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 
به شما  را  پایین تر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 
    مطالعه

زمان  هر  در  راننده  اطالع شما می باشد.  عنوان مرجعی جهت  به  ارایه شده صرفا  اطالعات 
افزایش یا کاهش دنده را باید با توجه به شرایط واقعی خودرو انجام دهد. 

نشانگر وضعیت درب ها
این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 

جانبی خودرو را مشخص می سازد. 
 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
باشد و یکی از درب های خودرو به طور کامل 
بسته نشده باشد، نشانگر باز بودن درب مربوطه 
روشن خواهد شد ولی در این حالت بوق اخطار 
به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو 
صدا  به  اخطار  بوق  شود،  بیش تر   3km/h از 
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صورت  به  درب  بودن  باز  نشانگر  و  آمده  در 
چشمک زن روشن خواهد شد تا بستن درب را 

به راننده یادآوری کند. 

 هشدار   
قبل از اقدام به رانندگی از بسته بودن کامل درب های خودرو اطمینان حاصل کنید. 

چراغ یادآوری سرویس
زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 

سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 
سرویس  چراغ  کنون  تا  که  نو  خودروی  در 
به صورت  که  کیلومتری  است،  نشده  خاموش 
حافظه  در  اولیه  سرویس  برای  پیش فرض 
سیستم تعریف شده است، به عنوان مبنا قرار 
گرفته و هر وقت کارکرد خودرو به این کیلومتر 

برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
فاصله  سرویس،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس 
در  که  دوره ای  سرویس  دو  بین  کیلومتری 
وجود  شده  تعریف  صورت  به  سیستم  حافظه 
دارد، به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر 
برسد،  به کیلومتر مذکور  وقت کارکرد خودرو 

چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
    مطالعه

چراغ سرویس باید پس از انجام یافتن هر سرویس دوره ای خاموش شود. توجه داشته باشید 
که کیلومتر مابین سرویس های دوره ای، با قطع شدن برق خودرو تغییر نمی کند. 
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نشانگر گرم شدن موتور
دمای  که  زمانی  و  موتور  شدن  روشن  از  پس 
مایع خنک کننده پایین است، تصویر و پیغامی 
داده  نمایش  کیلومترشمار  نمایشگر صفحه  در 
روشن  رنگ  آبی  نشانگر  هم زمان  و  می شود 
می شود که بیانگر این است که موتور در حال 
مایع  دمای  افزایش  از  پس  است.  شدن  گرم 
رنگ  آبی  نشانگر  و  پیغام  تصویر،  خنک کننده 
شد  خواهند  خاموش  کیلومترشمار  صفحه  در 
که بیانگر این است که فرآیند گرم شدن موتور 

به اتمام رسیده است. 
تنظیمات

تنظیم ساعت
روی  دکمه های  طریق  از  ساعت  تنظیم  روش 

غربیلک فرمان به شرح زیر است:
با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .۱
دکمه  یا  و  چپ گرد   دکمه  از  استفاده 
به  مربوط  صفحه  روی  به  راست گرد  
ساعت )Time( رفته و دکمه  را به طور 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و  کوتاه 

تنظیم ساعت شوید. 
دکمه  از  استفاده  با  شده،  باز  صفحه  در   .۲
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

7۸

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

اقدام  می توانید  فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع 
پس  نمایید.  ساعت  و  تاریخ  کردن  تنظیم  به 
از اتمام تنظیم، دکمه  را فشار دهید تا 
تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید. 

    مطالعه
تنظیم کردن ساعت از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای اطالع از 

جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 
تنظیم زبان

روی  دکمه های  از  کاربری،  زبان  تنظیم  برای 
غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:

۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده از 
دکمه چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  
زبان کاربری  تنظیم  به  به روی صفحه مربوط 
)Language( رفته و دکمه  را به طور 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و  کوتاه 

تنظیم زبان شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
نظر  مورد  زبان  فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع 
انتخاب   English و   Chinese بین  از  را  خود 
را  دکمه   تنظیم،  اتمام  از  پس  نمایید. 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید. 
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    مطالعه
تنظیم کردن زبان کاربری از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای 

اطالع از جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 

هشدار سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز(
از مقدار  در مواقعی که سرعت حرکت خودرو 
نمایشگر  رود،  فراتر  شده  تنظیم  مجاز  سرعت 
سرعت  اخطار  نشانگر  رانندگی  اطالعات 
بوق  هم زمان  و  داده  نمایش  را  غیرمجاز  
اخطار نیز به صدا در خواهد آمد )عدد تعیین 
شده برای حداکثر سرعت مجاز در وسط آیکون 
اخطار  هشدار  می باشد(.  مشاهده  قابل  اخطار 
به  خودرو  سرعت  که  می شود  خاموش  زمانی 
پایین تر  تعیین شده  از سرعت   5km/h میزان 
برود. اگر سرعت خودرو دوباره از سرعت مجاز 
مجددا  اخطار  کند، هشدار  تجاوز  تنظیم شده 

فعال خواهد شد. 

    مطالعه
بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید. 
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از  غیرمجاز،  سرعت  هشدار  تنظیم  برای 
زیر  ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

استفاده کنید:
در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده از 
دکمه چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  
به روی صفحه مربوط به تنظیم هشدار سرعت 
غیرمجاز )Alarm( رفته و دکمه  را به 
طور کوتاه و لحظه ای فشار دهید تا وارد صفحه 

تنظیم سرعت شوید. 
افزایش  برای  شده،  باز  تنظیم  صفحه  در   .۲
میزان  به  خود  نظر  مورد  سرعت  کاهش  یا 
یا  و  چپ گرد   دکمه  روی  بر   ،5km/h
غربیلک  روی  بر  واقع  راست گرد   دکمه 
فرمان یک بار فشار دهید. پس از اتمام تنظیم، 
دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره 

شده و از صفحه خارج شوید. 
    مطالعه

با هر بار فشار دکمه های تنظیم، مقدار سرعت به اندازه 5km/h افزایش یا کاهش می یابد.  •
هشدار سرعت غیر مجاز را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم نمایید و یا این  •

که آن را غیرفعال کنید. 
آالرم سرعت غیرمجاز غیر قابل تنظیم )در صورت تجهیز(

زمانی که سرعت خودرو به 120km/h می رسد، نمایشگر اطالعات رانندگی وارد صفحه اخطار 
سرعت غیرمجاز می شود و هم زمان بوق اخطار نیز به صدا در می آید. پیغام و بوق اخطار زمانی 
خاموش می شود که سرعت خودرو به کم تر از 115km/h کاهش یابد. در صورت باال رفتن مجدد 

سرعت خودرو تا 120km/h، هشدار بار دیگر فعال خواهد شد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۸1

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

هشدار خستگی در رانندگی
از  شده  سپری  زمان  مدت  چنان چه 
برای  شده  تنظیم  زمان  از  رانندگی  شروع 
صورت                            به  مربوطه  پیغام  رود،  فراتر  هشدار 
 ”Driving time exceeds--h, take a rest“
داده  نمایش  خودرو  اطالعات  نمایشگر  در 
یک  مدت  به  اخطار  بوق  هم زمان  و  می شود 
ثانیه به صدا در آمده و نشانگر  در صفحه 
کیلومترشمار روشن می شود تا لزوم استراحت 

کردن را به راننده یادآوری کنند. 
    مطالعه

بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید. 

از  رانندگی،  در  خستگی  هشدار  تنظیم  برای 
زیر  ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

استفاده کنید:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .۱
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
رانندگی       در  خستگی  هشدار  صفحه  روی  به 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Fatigue(
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و  کوتاه 

هشدار خستگی در رانندگی شوید. 
دکمه  لحظه ای  و  کوتاه  فشار  بار  هر  با   .۲
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
روی غربیلک فرمان می توانید زمان مورد نظر 
افزایش یا  اندازه نیم ساعت  برای هشدار را به 
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کاهش دهید. پس از اتمام تنظیم، دکمه  
از  و  شده  ذخیره  تنظیمات  تا  دهید  فشار  را 

صفحه خارج شوید. 
    مطالعه

بازه قابل تنظیم برای مدت زمان رانندگی از ۱ تا ۴ ساعت می باشد و یا این که می توانید 
هشدار را خاموش کنید. در صورت عدم تنظیم، سیستم به طور پیش فرض پس از یک ساعت 

رانندگی، هشدار را فعال خواهد نمود. 
صفحه گزارش پیغام های خطا

یا  ایراد  وجود  خودرو  عیب یابی  سیستم  اگر 
بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی  وضعیت 
نمایشگر  استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 
اطالعات خودرو پیغام های خطا را یک به یک 
صفحه  در  را  آن ها  نهایت  در  و  داده  نمایش 

گزارش پیغام های خطا ثبت خواهد کرد. 
مشاهده پیغام های خطا با استفاده از دکمه های 
روی غربیلک فرمان مطابق با روش زیر مقدور 

می باشد:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .۱
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
 )Fault( خطا  پیغام های  گزارش  صفحه  روی 
رفته و دکمه  را به طور کوتاه و لحظه ای 
پیغام های  گزارش  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار 

خطا شوید. 
حافظه  در  متعددی  خطاهای  یا  ایراد  اگر   .۲
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سیستم ثبت شده باشد، پیغام های مربوطه در مرکز نمایشگر مشاهده خواهند شد. با به کار بردن 
دکمه چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  روی غربیلک فرمان می توانید پیغام ها را یک به 

یک مرور کنید. 

 احتیاط 
اگر پیغام خطایی در سیستم مشاهده کردید، بر طبق توضیحات ارایه شده در پیغام، اقدام به 
بررسی خودرو نمایید. اگر نتوانستید ایراد را برطرف کنید، خودرو را خاموش کنید و بالفاصله 

با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 

3-2 صفحه کیلومترشمار )مدل 7 اینچ ترکیبی(
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 ۵         نمایشگر میزان بنزین ۳         دورسنج ۱         سرعت سنج

 ۴         نمایشگر دمای آب موتور ۲         نمایشگر اطالعات خودرو

سرعت سنج
 .)km/h :نشانگر سرعت رانندگی فعلی خودرو است )واحد اندازه گیری
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 احتیاط 
تاثیرگذار  توسط سرعت سنج  داده شده  نشان  مقدار سرعت  روی  بر  اندازه الستیک خودرو 
است، لذا از الستیک های اصلی شرکت مدیران خودرو و با اندازه استاندارد استفاده کنید. در 
غیر این صورت، سرعت خودرو به طور واقعی نشان داده نخواهد شد. جهت اطالعات بیش تر 

در خصوص مشخصات تایر به بخش »مشخصات فنی خودرو« در فصل ۸ مراجعه کنید. 

دورسنج
 .)X1000 rpm :دور موتور در هر لحظه را نشان می دهد )واحد اندازه گیری

)ناحیه   6000-8000rpm به محدوده  موتور  دور  رساندن  آب بندی خودرو  دوره  از  فقط پس 
قرمز رنگ دورسنج( مجاز می باشد. هرگز با دور موتورهای باال به مدت طوالنی رانندگی نکنید. 

 احتیاط 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید. 	 
باعث 	  زیرا  گیرد،  قرار   6000rpm حدود  در  زیاد  مدت  به  دورسنج  عقربه  ندهید  اجازه 

آسیب دیدگی شدید موتور می شود. 

نمایشگر میزان بنزین
مقدار بنزین باقی مانده در داخل باک را نشان می دهد. 

زمانی که درجه نمایشگر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن قرار می گیرد و یا این که چراغ 
اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد، در اولین 

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 
    مطالعه

جاده های  در  رانندگی  یا  و  ناگهانی  پیچیدن  شدید،  ترمز  شتاب گیری،  نظیر  شرایطی  در 
شیب دار، ممکن است نمایشگر بنزین، مقدار بنزین را به طور صحیح نشان ندهد. 
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نمایشگر دمای آب موتور
دمای فعلی آب موتور را نمایش می دهد. 

دمای پایین موتور: نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار دارد. 
زمانی که نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی دمای مایع خنک کننده موتور پایین 
است. در این محدوده دمایی نباید موتور با دورهای باال کار کند و نباید بار وارده به موتور خیلی 

زیاد باشد. 
داغ کردن موتور: نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار دارد. 

زمانی که نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی موتور بیش از حد داغ شده است. در 
صورت مواجه شدن با این شرایط، بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن و دور از مسیر جاده 
متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه به صورت درجا کار کند، سپس موتور را خاموش 
کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
اگر نشانگر به مدت زیادی در ناحیه دمای پایین ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و 	 

تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نشانگر در محدوده دماهای باال قرار دارد، به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را 	 

باز نکنید. پس از خنک شدن موتور، پایین آمدن سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اگر 
مقدار مایع خنک کننده موتور خیلی کم است، هرگز موتور را روشن نکنید، در غیر این صورت 

موتور دچار آسیب دیدگی شدیدی خواهد شد. 
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نمایشگر اطالعات خودرو
نمایش صفحات اصلی

صفحات اصلی نمایشگر اطالعات خودرو را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش در 
بین این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های تنظیم چپ گرد  و راست گرد  

واقع بر روی غربیلک فرمان استفاده کنید. 

صفحه نمایش اطالعات رانندگیصفحه نمایش اطالعات سیستم صوتی و تصویری صفحه نمایش اطالعات سیستم رهیاب

صفحه نمایش سیستم های پیشرفته کمک رانندهصفحه نمایش اطالعات فشار باد تایر

وضعیت فعلی رادیو، اطالعات آهنگ 
در حال پخش، وضعیت تلفن و سایر 
اطالعات مرتبط را نمایش می دهد.   

نام خیابان، فاصله تا مقصد و 
راهنمای نمادهای به کار رفته در 

نقشه را نمایش می دهد

اطالعات فشار باد و دمای تایرها را نمایش می دهد. 
فشار باد تایرها در هر لحظه را می توان در این صفحه 

کنترل نمود. 

اطالعات سیستم هشدار خروج از الین را نشان می دهد. 
در زمان انحراف خودرو از مسیر، اخطارهای سمعی و 

بصری را انجام می دهد. 

در این صفحه کیلومتر کلی کارکرد 
خودرو، میانگین مصرف سوخت، مصرف 
سوخت لحظه ای، کیلومتر موقتی و سایر 

اطالعات نمایش داده می شود. 

صفحه تنظیمات
منوی تنظیمات نمایشگر صفحه کیلومترشمار شامل چند صفحه تنظیم است که در تصویر زیر 
نمایش داده شده اند. در مجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان بر روی دکمه  یک بار 
فشار دهید تا به منوی تنظیمات نمایشگر وارد شوید. در منوی تنظیمات، برای انتخاب صفحه 
تنظیم مورد نظر خود از دکمه های چپ گرد  و یا راست گرد  واقع بر روی غربیلک 
فرمان استفاده کنید. برای وارد شدن به صفحه تنظیم انتخاب شده، یک بار دیگر بر روی دکمه 

 به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید. 
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    مطالعه
کیلومترشمار  • صفحه  در  آیکون   بلوتوث،  طریق  از  تلفنی  تماس  برقراری  طول  در 

نمایش داده می شود. 
تصاویر و اطالعات نمایش داده شده در آن ها صرفا به عنوان مثال و مرجعی جهت یادگیری  •

می باشند. لطفا بر اساس سیستم نصب شده بر روی خودرو عمل کنید. 

اطالعات رانندگی
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود/ مصرف سوخت لحظه ای/ کیلومتر کلی کارکرد خودرو

مسافت قابل حرکت: حداکثر مسافت تخمینی 
که می توان با مقدار بنزین موجود در باک طی 
 .)km :کرد را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  لحظه ای:  سوخت  مصرف 
)واحد  نمایش می دهد  را  خودرو در هر لحظه 

 .)L/100 km :اندازه گیری
توسط  شده  طی  مسافت  کل  کلی:  کیلومتر 
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 .)km :خودرو را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
تا  صفر  مابین  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر 
صورتی  در  می شود.  داده  نمایش    999999

که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر مقدار خود 
برسد، عدد 999,999km به طور دایم و ثابت 

نمایش داده خواهد شد. 
    مطالعه

مسافت قابل حرکت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما توسط واحد پردازشگر سیستم  •
محاسبه شده است. این عدد صرفا به عنوان مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

مصرف سوخت لحظه ای توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان  •
مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

کیلومتر طی شده موقتی
هر  در  شده  پیموده  مسافت  موقتی:  کیلومتر 
محاسبه می کند  را  تنظیم مجدد  از  سفر پس 

 .)km :واحد اندازه گیری(
تا  صفر  محدوده  در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   9999/9km

رود،  فراتر   9999/9km از  شده  طی  مسافت 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع 

به شمارش خواهد کرد. 
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طریق  از  موقتی  کیلومتر  کردن  صفر  روش 
زیر  شرح  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

است:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(
اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 

رانندگی شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  واقع 
کیلومتر  تنظیمات  به  فرمان،  غربیلک  روی  بر 

طی شده موقتی )Trip( وارد شوید. 
را  دکمه   موقتی  کیلومتر  در صفحه   .۳
فشار داده و نگه دارید تا عدد کیلومتر طی شده 

موقتی صفر شود. 
میانگین مصرف سوخت

این عدد، مصرف سوخت متوسط خودرو پس 
از روشن شدن موتور را نمایش می دهد. قبل از 
روشن شدن، مقدار قبلی ثبت شده در حافظه 

نمایش داده می شود. 
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    مطالعه
به عنوان  پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا  واحد  میانگین مصرف سوخت توسط 

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

میانگین مصرف سوخت: میزان بنزین مصرف 
نمایش  را  شده  طی  مسافت  ازای  به  شده 

 .)L/100 km :می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  میانگین  مجدد  تنظیم  برای 
روی  دکمه های  از  نمایشگر  اصلی  صفحه  در 

غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(
اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 

رانندگی شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  واقع 
بر روی غربیلک فرمان، به تنظیمات میانگین 

مصرف سوخت )A.F.E( وارد شوید. 
۳. در صفحه تنظیمات میانگین مصرف سوخت 
دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا عدد 

میانگین مصرف سوخت بازیابی شود. 
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 ESP عملکرد
دکمه های  طریق  از   ESP سیستم  عملکرد 
تنظیم  قابل  زیر  به روش  فرمان  روی غربیلک 

می باشد:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد   به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
طور  به  را  دکمه   و  رفته   )Driving(
اطالعات  تنظیمات  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه 

رانندگی شوید. 
از  استفاده  با  شده،  باز  تنظیم  صفحه  در   .۲
راست گرد  دکمه  یا  و  چپ گرد   دکمه 
 واقع بر روی غربیلک فرمان، به تنظیمات          

)ESP )ESP Switch وارد شوید. 

۳. در صفحه تنظیمات ESP، دکمه  بر 
روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید 
تا وضعیت ESP بین ON یا OFF تغییر کند. 

    مطالعه
در خصوص  بیش تر  جزییات  از  اطالع  برای 

سیستم ESP به فصل ۵ مراجعه کنید. 
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نشانگر دنده گیربکس
برای  شده  انتخاب  دنده  به  مربوط  اطالعات 
گیربکس چه در حالت اتومات و چه در حالت 

دستی را نمایش می دهد. 
شرایط  اساس  بر  سیستم  پردازشگر  واحد 
و  مناسب  دنده  دادن  نشان  با  موجود خودرو، 
تعویض  انجام  دستور  آن،  کنار  در  فلش  یک 

دنده معقول را به راننده می دهد:
شما  به  را  باالتر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 
انتخاب دنده پایین تر را به شما  عالمت  

یادآوری می کند. 

    مطالعه
زمان  هر  در  راننده  اطالع شما می باشد.  عنوان مرجعی جهت  به  ارایه شده صرفا  اطالعات 

افزایش یا کاهش دنده را باید با توجه به شرایط واقعی خودرو انجام دهد. 
نشانگر وضعیت درب ها

این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 
جانبی خودرو را مشخص می سازد. 

 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
باشد و یکی از درب های خودرو به طور کامل 
بسته نشده باشد، نشانگر باز بودن درب مربوطه 
روشن خواهد شد ولی در این حالت بوق اخطار 
به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو 
صدا  به  اخطار  بوق  شود،  بیش تر   3km/h از 
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صورت  به  درب  بودن  باز  نشانگر  و  آمده  در 
چشمک زن روشن خواهد شد تا بستن درب را 

به راننده یادآوری کند. 

 هشدار   
قبل از اقدام به رانندگی از بسته بودن کامل درب های خودرو اطمینان حاصل کنید. 

چراغ یادآوری سرویس
زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 

سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 
سرویس  چراغ  کنون  تا  که  نو  خودروی  در 
به صورت  که  کیلومتری  است،  نشده  خاموش 
حافظه  در  اولیه  سرویس  برای  پیش فرض 
سیستم تعریف شده است، به عنوان مبنا قرار 
گرفته و هر وقت کارکرد خودرو به این کیلومتر 

برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
فاصله  سرویس،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس 
در  که  دوره ای  سرویس  دو  بین  کیلومتری 
وجود  شده  تعریف  صورت  به  سیستم  حافظه 
دارد، به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر 
برسد،  به کیلومتر مذکور  وقت کارکرد خودرو 

چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
    مطالعه

چراغ سرویس باید پس از انجام یافتن هر سرویس دوره ای خاموش شود. توجه داشته باشید 
که کیلومتر مابین سرویس های دوره ای، با قطع شدن برق خودرو تغییر نمی کند. 
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نشانگر گرم شدن موتور
پس از استارت موتور و زمانی که دمای مایع 
در  پیغامی  و  تصویر  است،  پایین  خنک کننده 
داده  نمایش  کیلومترشمار  صفحه  نمایشگر 
روشن  رنگ  آبی  نشانگر  هم زمان  و  می شود 
می شود که بیانگر این است که موتور در حال 
مایع  دمای  افزایش  از  پس  است.  شدن  گرم 
رنگ  آبی  نشانگر  و  پیغام  تصویر،  خنک کننده 
خواهند شد  خاموش  کیلومترشمار  در صفحه 
که بیانگر این است که فرآیند گرم شدن موتور 

به اتمام رسیده است. 
تنظیمات

تنظیم ساعت
روی  دکمه های  از طریق  تنظیم ساعت  روش 

غربیلک فرمان به شرح زیر است:
با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .۱
دکمه  یا  و  چپ گرد   دکمه  از  استفاده 
به  مربوط  صفحه  روی  به  راست گرد  
ساعت )Time( رفته و دکمه  را به طور 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و  کوتاه 

تنظیم ساعت شوید. 
دکمه  از  استفاده  با  شده،  باز  صفحه  در   .۲
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
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اقدام  می توانید  فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع 
پس  نمایید.  ساعت  و  تاریخ  کردن  تنظیم  به 
از اتمام تنظیم، دکمه  را فشار دهید تا 
تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید. 

    مطالعه
تنظیم کردن ساعت از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای اطالع از 

جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 
تنظیم زبان کاربری

روی  دکمه های  از  کاربری،  زبان  تنظیم  برای 
غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:

۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده از 
دکمه چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  
زبان کاربری  تنظیم  به  به روی صفحه مربوط 
)Language( رفته و دکمه  را به طور 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و  کوتاه 

تنظیم زبان شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
نظر  مورد  زبان  فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع 
انتخاب   English و   Chinese بین  از  را  خود 
را  دکمه   تنظیم،  اتمام  از  پس  نمایید. 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید. 
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    مطالعه
تنظیم کردن زبان کاربری از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای 

اطالع از جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 
صفحه گزارش پیغام های خطا

یا  ایراد  وجود  خودرو  عیب یابی  سیستم  اگر 
بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی  وضعیت 
نمایشگر  استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 
اطالعات خودرو پیغام های خطا را یک به یک 
صفحه  در  را  آن ها  نهایت  در  و  داده  نمایش 

گزارش پیغام های خطا ثبت خواهد کرد. 

مشاهده پیغام های خطا با استفاده از دکمه های 
روی غربیلک فرمان مطابق با روش زیر مقدور 

می باشد:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .۱
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
 )Fault( خطا  پیغام های  گزارش  صفحه  روی 
رفته و دکمه  را به طور کوتاه و لحظه ای 
پیغام های  گزارش  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار 

خطا شوید. 
حافظه  در  متعددی  خطاهای  یا  ایراد  اگر   .۲
مربوطه  پیغام های  باشد،  شده  ثبت  سیستم 
به  با  شد.  خواهند  مشاهده  نمایشگر  مرکز  در 
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دکمه  یا  و  چپ گرد   دکمه  بردن  کار 
راست گرد  روی غربیلک فرمان می توانید 

پیغام ها را یک به یک مرور کنید. 

 احتیاط 
اگر پیغام خطایی در سیستم مشاهده کردید، بر طبق توضیحات ارایه شده در پیغام، اقدام به 
بررسی خودرو نمایید. اگر نتوانستید ایراد را برطرف کنید، خودرو را خاموش کنید و بالفاصله 

با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 
هشدار خستگی در رانندگی

از  شده  سپری  زمان  مدت  چنان چه 
برای  شده  تنظیم  زمان  از  رانندگی  شروع 
صورت                            به  مربوطه  پیغام  رود،  فراتر  هشدار 
 ”Driving time exceeds--h, take a rest“

داده  نمایش  خودرو  اطالعات  نمایشگر  در 
یک  مدت  به  اخطار  بوق  هم زمان  و  می شود 
ثانیه به صدا در آمده و نشانگر  در صفحه 
کیلومترشمار روشن می شود تا لزوم استراحت 

کردن را به راننده یادآوری کنند. 

    مطالعه
بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید. 
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از  رانندگی،  در  خستگی  هشدار  تنظیم  برای 
زیر  ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

استفاده کنید:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .۱
راست گرد   دکمه  یا  و  چپ گرد  
رانندگی       در  خستگی  هشدار  صفحه  روی  به 
)Fatigue( رفته و دکمه  را به طور کوتاه 
و لحظه ای فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات 

خستگی در رانندگی شوید. 
۲. با هر بار فشار کوتاه و لحظه ای دکمه چپ گرد 
 و یا دکمه راست گرد  روی غربیلک 
فرمان می توانید زمان مورد نظر برای هشدار را 
به اندازه نیم ساعت افزایش یا کاهش دهید. پس 
تا  را فشار دهید  اتمام تنظیم، دکمه   از 

تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید. 
    مطالعه

بازه قابل تنظیم برای مدت زمان رانندگی از ۱ تا ۴ ساعت می باشد و یا این که می توانید 
هشدار را خاموش کنید. در صورت عدم تنظیم، سیستم به طور پیش فرض پس از یک ساعت 

رانندگی، اخطار را فعال خواهد نمود. 
آالرم سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز(
از مقدار  در مواقعی که سرعت حرکت خودرو 
نمایشگر  رود،  فراتر  شده  تنظیم  مجاز  سرعت 
اطالعات رانندگی آیکون نشانگر اخطار سرعت 
بوق  هم زمان  و  داده  نمایش  را  غیرمجاز  
اخطار نیز به صدا در خواهد آمد )عدد تعیین 
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اخطار  آالرم  قابل مشاهده می باشد(.  اخطار  آیکون  در وسط  مجاز  برای حداکثر سرعت  شده 
زمانی خاموش می شود که سرعت خودرو به میزان 5km/h از سرعت تعیین شده پایین تر برود. 
اگر سرعت خودرو دوباره از سرعت مجاز تنظیم شده تجاوز کند، اخطار مجددا فعال خواهد شد. 

    مطالعه
در صورت روشن بودن سیستم محدودکننده سرعت، آالرم سرعت غیرمجاز فعال نخواهد شد.  •
بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید.  •

برای تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز، از دکمه های 
روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده 
از دکمه چپ گرد  و یا دکمه راست گرد 
 به روی صفحه مربوط به تنظیم هشدار 
سرعت غیرمجاز )Alarm( رفته و دکمه  
را به طور کوتاه و لحظه ای فشار دهید تا وارد 

صفحه تنظیم سرعت شوید. 
افزایش  برای  شده،  باز  تنظیم  صفحه  در   .۲
میزان  به  خود  نظر  مورد  سرعت  کاهش  یا 
یا  و  چپ گرد   دکمه  روی  بر   ،5km/h

غربیلک  روی  بر  واقع  راست گرد   دکمه 
فرمان یک بار فشار دهید. پس از اتمام تنظیم، 
دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره 

شده و از صفحه خارج شوید. 
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    مطالعه
با هر بار فشار دکمه های تنظیم، مقدار سرعت به اندازه 5km/h افزایش یا کاهش می یابد.  •
هشدار سرعت غیر مجاز را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم نمایید و یا این  •

که آن را غیرفعال کنید. 
هشدار سرعت غیرمجاز غیر قابل تنظیم )در صورت تجهیز(

زمانی که سرعت خودرو به 120km/h می رسد، نمایشگر اطالعات رانندگی وارد صفحه اخطار 
سرعت غیرمجاز می شود و هم زمان بوق اخطار نیز به صدا در می آید. پیغام و بوق اخطار زمانی 
خاموش می شود که سرعت خودرو به کم تر از 115km/h کاهش یابد. در صورت باال رفتن مجدد 

سرعت خودرو تا 120km/h، هشدار بار دیگر فعال خواهد شد. 
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4-2 صفحه کیلومترشمار )مدل 12/3 اینچی(
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 ۵         نمایشگر میزان بنزین ۳         دورسنج ۱         سرعت سنج 

 ۴         نمایشگر دمای آب موتور ۲         نمایشگر اطالعات خودرو

سرعت سنج
 .)km/h :نشانگر سرعت رانندگی فعلی خودرو است )واحد اندازه گیری

 احتیاط 
تاثیرگذار  توسط سرعت سنج  داده شده  نشان  مقدار سرعت  روی  بر  اندازه الستیک خودرو 
است، لذا از الستیک های اصلی شرکت مدیران خودرو و با اندازه استاندارد استفاده کنید. در 
غیر این صورت، سرعت خودرو به طور واقعی نشان داده نخواهد شد. جهت اطالعات بیش تر 

در خصوص مشخصات تایر به بخش »مشخصات فنی خودرو« در فصل ۸ مراجعه کنید. 

دورسنج
 .)X1000 rpm :دور موتور در هر لحظه را نشان می دهد )واحد اندازه گیری
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)ناحیه   6000-8000rpm محدوده به  موتور  دور  رساندن  آب بندی خودرو  دوره  از  فقط پس 
قرمز رنگ دورسنج( مجاز می باشد. هرگز با دور موتورهای باال به مدت طوالنی رانندگی نکنید. 

 احتیاط 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید.  •
باعث  • زیرا  گیرد،  قرار   6000rpm حدود  در  زیاد  مدت  به  دورسنج  عقربه  ندهید  اجازه 

آسیب دیدگی شدید موتور می شود. 

نمایشگر میزان بنزین
مقدار بنزین باقی مانده در داخل باک را نشان می دهد. 

زمانی که درجه نمایشگر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن قرار می گیرد و یا این که چراغ 
اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد، در اولین 

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 
    مطالعه

جاده های  در  رانندگی  یا  و  ناگهانی  پیچیدن  شدید،  ترمز  شتاب گیری،  نظیر  شرایطی  در 
شیب دار، ممکن است نمایشگر بنزین، مقدار بنزین را به طور صحیح نشان ندهد. 

نمایشگر دمای آب موتور
دمای فعلی آب موتور را نمایش می دهد. 

دمای پایین موتور: نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار دارد. 
زمانی که نشانگر بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی دمای مایع خنک کننده موتور پایین 
است. در این محدوده دمایی نباید موتور با دورهای باال کار کند و نباید بار وارده به موتور خیلی 

زیاد باشد. 
داغ کردن موتور: نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار دارد. 

زمانی که نشانگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد، یعنی موتور بیش از حد داغ شده است. در 
صورت مواجه شدن با این شرایط، بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن و دور از مسیر جاده 
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متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند، سپس موتور را خاموش 
کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
اگر نشانگر به مدت زیادی در ناحیه دمای پایین ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و  •

تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نشانگر در محدوده دماهای باال قرار دارد، به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را  •

باز نکنید. پس از خنک شدن موتور، پایین آمدن سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید. اگر 
مقدار مایع خنک کننده موتور خیلی کم است، هرگز موتور را روشن نکنید، در غیر این صورت 

موتور دچار آسیب دیدگی شدیدی خواهد شد. 
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نمایشگر اطالعات خودرو
نمایش صفحات اصلی

صفحات اصلی نمایشگر اطالعات خودرو را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش 
در بین این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های  واقع بر روی غربیلک 

فرمان استفاده کنید. 

صفحه نمایش فشارباد تایر صفحه نمایش اطالعات سیستم رهیاب 

نام خیابان، فاصله تا مقصد و 
راهنمای نمادهای به کار رفته در 

نقشه را نمایش می دهد

صفحه نمایش اطالعات رانندگیصفحه نمایش اطالعات سیستم صوتی و تصویری

اطالعات فشار باد و دمای تایرها را 
نمایش می دهد. فشار باد تایرها در 
هر لحظه را می توان در این صفحه 

کنترل نمود. 

وضعیت فعلی رادیو، اطالعات آهنگ 
در حال پخش، وضعیت تلفن و سایر 

اطالعات مرتبط را نمایش می دهد. 

در این صفحه کیلومتر کلی کارکرد خودرو، میانگین 
مصرف سوخت، مصرف سوخت لحظه ای، کیلومتر 

موقتی و سایر اطالعات نمایش داده می شود. 

صفحه نمایش سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط

برخی از اطالعات مربوط به وضعیت 
رانندگی )از قبیل وضعیت خودرو 

در بین خطوط، نقاط کور و غیره( را 
نمایش می دهد



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1۰5

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

نمایش صفحات منوی تنظیمات
تصویر  در  که  است  تنظیم  کیلومترشمار شامل چند صفحه  نمایشگر صفحه  تنظیمات  منوی 
یا   ”OK“ بر روی دکمه نمایش داده شده اند. در مجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان  زیر 
دکمه های جهت باال/ پایین آن یک بار فشار دهید تا به منوی تنظیمات نمایشگر وارد شوید. در 
منوی تنظیمات برای انتخاب صفحه تنظیم مورد نظر خود از دکمه های  واقع بر 
روی غربیلک فرمان استفاده کنید. برای وارد شدن به صفحه تنظیم انتخاب شده، یک بار دیگر 

بر روی دکمه “OK” یا دکمه جهت پایین آن به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید. 

    مطالعه
تصاویر و اطالعات نمایش داده شده در آن ها صرفا به عنوان مثال و مرجعی جهت یادگیری 

می باشند. لطفا بر اساس سیستم نصب شده بر روی خودرو عمل کنید. 
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اطالعات رانندگی
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود/ مصرف سوخت لحظه ای/ کیلومتر کلی کارکرد خودرو

مسافت قابل حرکت: حداکثر مسافت تخمینی 
که می توان با مقدار بنزین موجود در باک طی 
 .)km :کرد را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  لحظه ای:  سوخت  مصرف 
)واحد  نمایش می دهد  را  خودرو در هر لحظه 

 .)L/100 km :اندازه گیری
کیلومتر کلی: کل مسافت طی شده توسط خودرو 

 .)km :را نمایش می دهد )واحد اندازه گیری
تا  صفر  مابین  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر 
999999 نمایش داده می شود. در صورتی که 

خود  مقدار  حداکثر  به  خودرو  کلی  کیلومتر 
برسد، عدد 999,999km به طور دایم و ثابت 

نمایش داده خواهد شد. 
    مطالعه

مسافت قابل حرکت توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه شده است. این عدد صرفا به  •
عنوان مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

مصرف سوخت لحظه ای توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان  •
مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
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کیلومتر طی شده موقتی
هر  در  شده  پیموده  مسافت  موقتی:  کیلومتر 
محاسبه می کند  را  تنظیم مجدد  از  سفر پس 

 .)km :واحد اندازه گیری(
تا  صفر  محدوده  در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   9999/9km
رود،  فراتر   9999/9km از  شده  طی  مسافت 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع 

به شمارش خواهد کرد. 
طریق  از  موقتی  کیلومتر  کردن  صفر  روش 
دکمه های روی غربیلک فرمان به شرح زیر است:

۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
)Driving( رفته و دکمه “OK” یا دکمه جهت 
پایین آن را به طور کوتاه و لحظه ای فشار دهید 

تا وارد تنظیمات اطالعات رانندگی شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  واقع 
کیلومتر  تنظیمات  به  فرمان،  غربیلک  روی  بر 
طی شده موقتی )Trip( برسید و دکمه جهت 
وارد  تا  دهید  فشار  بار  یک  را   ”OK“ پایین 

تنظیمات کیلومتر موقتی شوید. 
۳. در صفحه کیلومتر موقتی دکمه جهت پایین 
کیلومتر  عدد  تا  دهید  فشار  مجددا  را   ”OK“

طی شده موقتی صفر شود. 
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میانگین مصرف سوخت 
این عدد، مصرف سوخت متوسط خودرو پس 
از روشن شدن موتور را نمایش می دهد. قبل از 
روشن شدن، مقدار قبلی ثبت شده در حافظه 

نمایش داده می شود. 

    مطالعه
به عنوان  پردازشگر سیستم محاسبه می شود و صرفا  واحد  میانگین مصرف سوخت توسط 

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
بنزین مصرف  میزان  میانگین مصرف سوخت: 
نمایش  را  شده  طی  مسافت  ازای  به  شده 

 .)L/100 km :می دهد )واحد اندازه گیری
سوخت  مصرف  میانگین  مجدد  تنظیم  برای 
روی  دکمه های  از  نمایشگر  اصلی  صفحه  در 

غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
۱. در صفحه اصلی نمایشگر با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  به 
روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی 
)Driving( رفته و دکمه “OK” یا دکمه جهت 
پایین آن را به طور کوتاه و لحظه ای فشار دهید 

تا وارد تنظیمات اطالعات رانندگی شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
چپ گرد  و یا دکمه راست گرد  واقع 
میانگین  تنظیمات  به  فرمان،  غربیلک  بر روی 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

1۰9

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

مصرف سوخت )A.F.E( برسید و دکمه جهت 
وارد  تا  دهید  فشار  بار  یک  را   ”OK“ پایین 

تنظیمات میانگین مصرف سوخت شوید. 
۳. در صفحه تنظیمات میانگین مصرف سوخت، 
دکمه جهت پایین “OK” را مجددا فشار دهید 

تا عدد میانگین مصرف سوخت بازیابی شود. 
نشانگر دنده گیربکس

برای  شده  انتخاب  دنده  به  مربوط  اطالعات 
گیربکس چه در حالت اتومات و چه در حالت 

دستی  را نمایش می دهد. 
واحد پردازشگر سیستم بر اساس شرایط موجود 
خودرو، با نشان دادن دنده مناسب و یک فلش 
در کنار آن، دستور انجام تعویض دنده معقول 

را به راننده می دهد:
شما  به  را  باالتر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 
به شما  را  پایین تر  دنده  انتخاب  عالمت  

یادآوری می کند. 

    مطالعه
زمان  هر  در  راننده  اطالع شما می باشد.  عنوان مرجعی جهت  به  ارایه شده صرفا  اطالعات 

افزایش یا کاهش دنده را باید با توجه به شرایط واقعی خودرو انجام دهد. 
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نشانگر وضعیت درب ها
این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 

جانبی خودرو را مشخص می سازد. 
 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
باشد و یکی از درب های خودرو به طور کامل 
بسته نشده باشد، نشانگر باز بودن درب مربوطه 
روشن خواهد شد ولی در این حالت بوق اخطار 
به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو 
صدا  به  اخطار  بوق  شود،  بیش تر   3km/h از 
صورت  به  درب  بودن  باز  نشانگر  و  آمده  در 
چشمک زن روشن خواهد شد تا بستن درب را 

به راننده یادآوری کند. 

 هشدار   
قبل از اقدام به رانندگی از بسته بودن کامل درب های خودرو اطمینان حاصل کنید. 

نشانگر گرم شدن موتور
دمای  زمانی که  و  موتور  از روشن کردن  پس 
مایع خنک کننده پایین است، تصویر و پیغامی 
داده  نمایش  کیلومترشمار  نمایشگر صفحه  در 
روشن  رنگ  آبی  نشانگر  هم زمان  و  می شود 
می شود که بیانگر این است که موتور در حال 
مایع  دمای  افزایش  از  پس  است.  شدن  گرم 
رنگ  آبی  نشانگر  و  پیغام  تصویر،  خنک کننده 
شد  خواهند  خاموش  کیلومترشمار  صفحه  در 
که بیانگر این است که فرآیند گرم شدن موتور 

به اتمام رسیده است. 
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تنظیمات
تنظیم ساعت

روی  دکمه های  طریق  از  ساعت  تنظیم  روش 
غربیلک فرمان به شرح زیر است:

با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .۱
استفاده از دکمه  به روی صفحه 
 ”OK“ رفته و دکمه )Time( مربوط به ساعت
و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا 
تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 

ساعت شوید. 
دکمه  از  استفاده  با  شده،  باز  صفحه  در   .۲
فرمان،  غربیلک  روی  بر  واقع   
می توانید اقدام به تنظیم کردن تاریخ و ساعت 
را   ”OK“ دکمه  تنظیم،  اتمام  از  پس  نمایید. 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و به منوی 

تنظیمات بازگردید. 
    مطالعه

تنظیم کردن ساعت از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای اطالع از 
جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 
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تنظیم زبان
روی  دکمه های  از  کاربری،  زبان  تنظیم  برای 

غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .۱
استفاده از دکمه  به روی صفحه 
و  رفته   )Language( کاربری  زبان  تنظیم 
به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا   ”OK“ دکمه 
طور کوتاه و لحظه ای فشار دهید تا وارد صفحه 

تنظیم زبان شوید. 
۲. در صفحه تنظیم باز شده، با استفاده از دکمه 
 واقع بر روی غربیلک فرمان، زبان 
 English و Chinese مورد نظر خود را از بین
دکمه  تنظیم،  اتمام  از  پس  نمایید.  انتخاب 
“OK” را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و 

به منوی تنظیمات بازگردید. 
    مطالعه

تنظیم کردن زبان کاربری از طریق سیستم صوتی و تصویری هم قابل انجام می باشد. برای 
اطالع از جزییات بیش تر به فصل ۳ مراجعه کنید. 

آالرم سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز(
از مقدار  در مواقعی که سرعت حرکت خودرو 
نمایشگر  رود،  فراتر  شده  تنظیم  مجاز  سرعت 
اطالعات رانندگی آیکون نشانگر اخطار سرعت 
بوق  هم زمان  و  داده  نمایش  را  غیرمجاز  
اخطار نیز به صدا در خواهد آمد )عدد تعیین 
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شده برای حداکثر سرعت مجاز در وسط آیکون 
اخطار  هشدار  می باشد(.  مشاهده  قابل  اخطار 
به  خودرو  سرعت  که  می شود  خاموش  زمانی 
پایین تر  تعیین شده  از سرعت   5km/h میزان 
برود. اگر سرعت خودرو دوباره از سرعت مجاز 
فعال  مجددا  اخطار  کند،  تجاوز  شده  تنظیم 

خواهد شد. 
    مطالعه

در صورت روشن بودن سیستم محدودکننده سرعت، هشدار سرعت غیرمجاز فعال نخواهد شد.  •
بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید.  •

از  غیرمجاز،  سرعت  هشدار  تنظیم  برای 
زیر  ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

استفاده کنید:
۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده 
از دکمه  به روی صفحه اطالعات 
 ”OK“ دکمه  و  رفته   )Driving( رانندگی 
و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا 
تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 

اطالعات رانندگی شوید. 
از  استفاده  با  رانندگی  اطالعات  صفحه  در   .۲
دکمه  به منوی مربوط به تنظیم 
هشدار سرعت غیرمجاز )Alarm( رفته و دکمه 
جهت پایین “OK” را فشار دهید تا وارد صفحه 

تنظیم شوید. 
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۳. در صفحه تنظیم باز شده، با هر بار فشار کوتاه بر روی دکمه  واقع بر روی غربیلک 
فرمان، عدد مربوط به سرعت مجاز به اندازه 5km/h افزایش یا کاهش خواهد یافت. پس از اتمام 

تنظیم، دکمه “OK” را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و به منوی تنظیمات بازگردید. 
۴. برای خاموش کردن هشدار سرعت غیرمجاز، دکمه جهت پایین “OK” بر روی غربیلک فرمان 
را فشار دهید. برای روشن کردن هشدار سرعت غیرمجاز، دکمه جهت باالی “OK” را فشار 

دهید و سپس اقدام به تنظیم مقدار دلخواه برای سرعت بکنید. 
    مطالعه

با هر بار فشار دکمه های تنظیم، مقدار سرعت به اندازه 5km/h افزایش یا کاهش می یابد.  •
هشدار سرعت غیر مجاز را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم نمایید و یا این  •

که آن را غیرفعال کنید. 
هشدار خستگی در رانندگی

از  شده  سپری  زمان  مدت  چنان چه 
برای  شده  تنظیم  زمان  از  رانندگی  شروع 
صورت                            به  مربوطه  پیغام  رود،  فراتر  هشدار 
 ”Driving time exceeds X, take a rest“

داده  نمایش  خودرو  اطالعات  نمایشگر  در 
یک  مدت  به  اخطار  بوق  هم زمان  و  می شود 
ثانیه به صدا در آمده و نشانگر  در صفحه 
کیلومترشمار روشن می شود تا لزوم استراحت 

کردن را به راننده یادآوری کنند. 

    مطالعه
بوق اخطار صفحه کیلومترشمار می تواند در دیگر شرایط اخطار نیز به صدا در آید. 
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از  رانندگی،  در  خستگی  هشدار  تنظیم  برای 
زیر  ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

استفاده کنید:
۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده 
از دکمه  به روی صفحه اطالعات 
 ”OK“ دکمه  و  رفته   )Driving( رانندگی 
و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا 
تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 

اطالعات رانندگی شوید. 
از  استفاده  با  رانندگی  اطالعات  صفحه  در   .۲
دکمه  به منوی مربوط به تنظیم 
هشدار خستگی در رانندگی )Fatigue( رفته و 
دکمه جهت پایین “OK” را فشار دهید تا وارد 

صفحه تنظیم شوید. 
بر روی  بر روی دکمه  واقع  بار فشار کوتاه  با هر  باز شده،  ۳. در صفحه تنظیم 
غربیلک فرمان، می توانید زمان مورد نظر برای هشدار را به اندازه نیم ساعت افزایش یا کاهش 
به منوی  تا تنظیمات ذخیره شده و  را فشار دهید   ”OK“ اتمام تنظیم، دکمه از  دهید. پس 

تنظیمات بازگردید. 
۴. برای خاموش کردن هشدار خستگی در رانندگی، دکمه جهت پایین “OK” بر روی غربیلک 
 ”OK“ فرمان را فشار دهید. برای روشن کردن هشدار خستگی در رانندگی، دکمه جهت باالی

را فشار دهید و سپس اقدام به تنظیم زمان دلخواه بکنید. 
    مطالعه

بازه قابل تنظیم برای مدت زمان رانندگی از ۱ تا ۴ ساعت می باشد و یا این که می توانید 
اخطار را خاموش کنید. 
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 ESP عملکرد
عملکرد سیستم ESP از طریق دکمه های روی 
غربیلک فرمان به روش زیر قابل تنظیم می باشد:

۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده 
از دکمه   به روی صفحه اطالعات 
 ”OK“ دکمه  و  رفته   )Driving( رانندگی 
و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا 
تنظیمات  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 

اطالعات رانندگی شوید. 
استفاده  با  رانندگی  اطالعات  صفحه  در   .۲
غربیلک  روی  بر  دکمه   از 
ESP عملکرد  تنظیمات  صفحه  فرمان، 

سپس  و  کنید  انتخاب  )ESP Function(   را 

دکمه جهت پایین “OK” را فشار دهید تا وارد 
صفحه تنظیم عملکرد ESP شوید. 

۳. در صفحه تنظیم باز شده، با فشار کوتاه بر 
روی دکمه  واقع بر روی غربیلک 
فرمان، می توانید وضعیت عملکرد ESP را بین 
کار،  اتمام  از  پس  دهید.  تغییر   OFF یا   ON

دکمه “OK” را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره 
شده و به منوی تنظیمات بازگردید. 

    مطالعه
برای اطالع از جزییات بیش تر در خصوص سیستم ESP به فصل ۵ مراجعه کنید. 
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چراغ یادآوری سرویس
زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 

سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 
سرویس  چراغ  کنون  تا  که  نو  خودروی  در 
به صورت  که  کیلومتری  است،  نشده  خاموش 
حافظه  در  اولیه  سرویس  برای  پیش فرض 
سیستم تعریف شده است، به عنوان مبنا قرار 
گرفته و هر وقت کارکرد خودرو به این کیلومتر 

برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
فاصله  سرویس،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس 
در  که  دوره ای  سرویس  دو  بین  کیلومتری 
وجود  شده  تعریف  صورت  به  سیستم  حافظه 
دارد، به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر 
برسد،  به کیلومتر مذکور  وقت کارکرد خودرو 

چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
طریق  از  سرویس  چراغ  کیلومتر  کردن  صفر 
زیر  روش  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های 

قابل انجام می باشد:
۱. در صفحه اصلی منوی تنظیمات با استفاده 
از دکمه  به روی صفحه اطالعات 
 ”OK“ دکمه  و  رفته   )Driving( رانندگی 
و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت  دکمه  یا 
تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای 

اطالعات رانندگی شوید. 
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استفاده  با  رانندگی  اطالعات  صفحه  در   .۲
غربیلک  روی  بر  دکمه   از 
سرویس                                  چراغ  کیلومتر  نمایش  فرمان، صفحه 
)Maintenance Mileage( را انتخاب کنید و 

سپس دکمه جهت پایین “OK” را فشار دهید 
تا وارد صفحه نمایش کیلومتر سرویس شوید. 

۳. در صفحه تنظیم باز شده، دکمه جهت پایین “OK” را فشار دهید تا کیلومتر چراغ سرویس 
به منوی تنظیمات  تا تنظیمات ذخیره شده و  را فشار دهید   ”OK“ صفر شود. سپس دکمه

بازگردید. 
    مطالعه

چراغ سرویس باید پس از انجام یافتن هر سرویس دوره ای خاموش شود. توجه داشته باشید 
که کیلومتر مابین سرویس های دوره ای، با قطع شدن برق خودرو تغییر نمی کند. 

صفحه گزارش پیغام های خطا
یا  ایراد  وجود  خودرو  عیب یابی  سیستم  اگر 
بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی  وضعیت 
نمایشگر  استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 
اطالعات خودرو پیغام های خطا را یک به یک 
صفحه  در  را  آن ها  نهایت  در  و  داده  نمایش 

گزارش پیغام های خطا ثبت خواهد کرد. 
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مشاهده پیغام های خطا با استفاده از دکمه های 
روی غربیلک فرمان مطابق با روش زیر مقدور 

می باشد:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .۱
 به روی صفحه گزارش پیغام های 
دکمه  یا   ”OK“ دکمه  و  رفته   )Fault( خطا 
لحظه ای  و  کوتاه  طور  به  را  آن  پایین  جهت 
پیغام های  گزارش  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار 

خطا شوید. 
حافظه  در  متعددی  خطاهای  یا  ایراد  اگر   .۲
مربوطه  پیغام های  باشد،  شده  ثبت  سیستم 
به  با  شد.  خواهند  مشاهده  نمایشگر  مرکز  در 
کار بردن دکمه  بر روی غربیلک 
مرور  یک  به  یک  را  پیغام ها  می توانید  فرمان 
کنید. با فشار دادن دکمه “OK” می توانید از 
صفحه خارج شده و به منوی اصلی تنظیمات 

بازگردید. 

 احتیاط 
اگر پیغام خطایی در سیستم مشاهده کردید، بر طبق توضیحات ارایه شده در پیغام، اقدام به 
بررسی خودرو نمایید. اگر نتوانستید ایراد را برطرف کنید، خودرو را خاموش کنید و بالفاصله 

جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 
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5-2 عالیم هشداردهنده و نشانگرها
نشانگرها و چراغ های هشدار

از خودرو  راننده در مورد وضعیت عملکرد سیستم خاصی  به  اطالع رسانی  برای  نشانگر  چراغ 
استفاده می شود. روشن ماندن چراغ نشانگر به معنای فعال بودن عملکرد مربوطه می باشد. 

چراغ هشدار برای اعالم اخطار به راننده مبنی بر بروز ایراد در عملکرد سیستم خاصی از خودرو 
استفاده می شود. به محض این که یک سیستم از خودرو دچار مشکل شود، چراغ هشدار مربوط 

به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد. 
پس از روشن شدن کلید استارت، بعضی از چراغ های هشدار جهت خودارزیابی سیستم ها به 
مدت چند ثانیه روشن خواهند شد. چنان چه هر کدام از چراغ های هشدار پس از روشن شدن 
موتور هم چنان روشن بماند و یا چشمک بزند، جهت بازدید و یا تعمیر سیستم مربوطه به یکی 

از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

نشانگر چراغ روز
پس از روشن شدن موتور، چراغ روز و نشانگر آن در 

صفحه کیلومترشمار روشن می شود.

نشانگر چراغ کوچک
چراغ  کوچک،  چراغ های  شدن  روشن  با  هم زمان 
نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد 

شد. 

نشانگر چراغ راهنما

یا  چپ  سمت  راهنمای  چراغ های  شدن  روشن  با 
راست، چراغ نشانگر مربوط به همان سمت به طور 

آهسته چشمک می زند. 
زمانی که فالشر روشن می شود، چراغ نشانگر هر دو 

سمت به طور هم زمان چشمک خواهند زد. 
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

نشانگر چراغ نور باال
وقتی چراغ نور باال روشن می شود و یا به صورت فالش 
زدن روشن و خاموش می شود، نشانگر آن در صفحه 

کیلومترشمار هم روشن می شود. 
نشانگر چراغ 
مه شکن عقب

نشانگر  چراغ  عقب،  مه شکن  چراغ  شدن  روشن  با 
آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد. 

نشانگر چراغ جلوی 
 )IHC( هوشمند

که  است  این  معنای  به  نشانگر  این  شدن  روشن 
چراغ های اتوماتیک جلو در حال کار می باشند.

نشانگر اخطار چراغ 
جلوی هوشمند 

 )IHC(

این چراغ برای نشان دادن وجود ایراد در سیستم 
قرار  استفاده  مورد  خودرو  جلو  اتوماتیک  چراغ 
به  وقت  اسرع  در  تعمیر  و  بازدید  جهت  می گیرد. 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ اخطار کمربند 
سرنشین جلو

)در صورت تجهیز(

کمربند  نشدن  بسته  اخطار  اعالم  جهت  چراغ  این 
ایمنی سرنشین جلو به راننده و یادآوری قفل کردن 

آن مورد استفاده قرار می گیرد. 
کمربند ایمنی را ببندید و به طور ایمن رانندگی کنید. 

چراغ اخطار کمربند 
صندلی های عقب
)در صورت تجهیز(

کمربند  نشدن  بسته  اخطار  اعالم  جهت  چراغ  این 
قفل  یادآوری  و  راننده  به  عقب  صندلی های  ایمنی 

کردن آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
کمربند ایمنی را ببندید و به طور ایمن رانندگی کنید. 
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

چراغ هشدار سیستم 
ترمز

این چراغ جهت اعالم هشدار به راننده در خصوص 
در  ایراد  وجود  یا  و  ترمز  روغن  بودن سطح  پایین 
جهت  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ترمز  سیستم 
مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع  در  تعمیر  و  بازدید 

مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر سیستم ترمز 
)EPB( پارک برقی

این است که در  معنای  به  این چراغ  بودن  روشن 
حال حاضر EPB خودرو در وضعیت فعال قرار دارد. 
در زمان ترمزگیری اضطراری این چراغ به صورت 
چشمک زن روشن می شود که امری عادی است و 
نیاز به اقدام خاصی وجود ندارد. ولی اگر چشمک 
اتفاق بیفتد،  نشان دهنده  نیز  زدن در سایر شرایط 
گونه  این  در  می باشد.  سیستم  در  ایراد  وجود 
بازدید و تعمیر به  وضعیت ها در اسرع وقت جهت 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

چراغ هشدار سیستم 
ترمز پارک برقی 

)EPB(

بر  مبنی  راننده  به  هشدار  اعالم  جهت  چراغ  این 
قرار  استفاده  مورد   EPB سیستم  در  ایراد  وجود 
به  وقت  اسرع  در  تعمیر  و  بازدید  جهت  می گیرد. 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر سیستم 
پارک اتوماتیک 

)AUTO HOLD(

این است که در  معنای  به  این چراغ  بودن  روشن 
 AUTO HOLD وضعیت در  خودرو  حاضر  حال 

قرار دارد.
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

چراغ هشدار سیستم 
ترمز ضدقفل 

 )ABS(

بر  مبنی  راننده  به  هشدار  اعالم  جهت  چراغ  این 
 )ABS( ضدقفل  ترمز  سیستم  در  ایراد  وجود 
بازدید و تعمیر  قرار می گیرد. جهت  استفاده  مورد 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع  در 

مراجعه کنید.
نشانگر سیستم 

کنترل خودرو در 
 )HDC( سراشیبی

این است که در  معنای  به  این چراغ  بودن  روشن 
سراشیبی  در  خودرو  کنترل  سیستم  حاضر  حال 

)HDC( در وضعیت فعال قرار دارد.

چراغ هشدار سیستم 
کنترل خودرو در 

 )HDC( سراشیبی

بر  مبنی  راننده  به  هشدار  اعالم  جهت  چراغ  این 
وجود ایراد در سیستم کنترل خودرو در سراشیبی 
)HDC( مورد استفاده قرار می گیرد. جهت بازدید 
و تعمیر در اسرع وقت به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید.

نشانگر سیستم 
کنترل الکترونیکی 

پایداری خودرو 
 )ESP(

چشمک زدن این چراغ بیانگر این است که در حال 
خودرو  پایداری  الکترونیکی  کنترل  سیستم  حاضر 

)ESP( در وضعیت فعال قرار دارد. 
هشدار  اعالم  معنای  به  چراغ  این  ماندن  روشن 
کنترل  سیستم  در  ایراد  وجود  بر  مبنی  راننده  به 
چه  هر  است.   )ESP( خودرو  پایداری  الکترونیکی 
مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  جهت  سریع تر 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

نشانگر غیرفعال 
 ESP بودن

چراغ  شود،  خاموش   ESP عملکرد  که  زمان  هر 
معنای  به  که  می شود  روشن   ESP OFF نشانگر 
غیرفعال شدن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری 

خودرو )ESP( است.
نشانگر سیستم ترمز 
اضطراری خودکار 

 )AEB(

این است که در  معنای  به  این چراغ  بودن  روشن 
 )AEB( حال حاضر سیستم ترمز اضطراری خودکار

در وضعیت فعال قرار دارد.

چراغ هشدار سیستم 
ترمز اضطراری 

 )AEB( خودکار

ایراد  وجود  بر  مبنی  اعالم هشدار  این چراغ جهت 
مورد   )AEB( خودکار  اضطراری  ترمز  سیستم  در 
استفاده قرار می گیرد. جهت بازدید و تعمیر در اسرع 
وقت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
دستیار رانندگی در 
 /)TJA( راهبندان

سیستم دستیار حرکت 
 )ICA( یک پارچه

ایراد  وجود  بر  مبنی  اعالم هشدار  این چراغ جهت 
 /)TJA( راهبندان  در  رانندگی  دستیار  سیستم  در 
مورد   )ICA( یک پارچه  حرکت  دستیار  سیستم 
استفاده قرار می گیرد. جهت بازدید و تعمیر در اسرع 
وقت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر سیستم 
هشدار انحراف از 
)LDW( مسیر

در  که  است  این  بیانگر  چراغ  این  زدن  چشمک 
حال حاضر سیستم هشدار انحراف از مسیر خودرو 

)LDW( در وضعیت فعال قرار دارد. 
هشدار  اعالم  معنای  به  چراغ  این  ماندن  روشن 
هشدار  سیستم  در  ایراد  وجود  بر  مبنی  راننده  به 
چه  هر  است.   )LDW( خودرو  مسیر  از  انحراف 
مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  جهت  سریع تر 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

نشانگر سیستم 
کمکی حفظ خودرو 

در بین خطوط 
 )LKA(

این است که در  معنای  به  این چراغ  بودن  روشن 
بین  در  خودرو  حفظ  کمکی  سیستم  حاضر  حال 

خطوط )LKA( در وضعیت فعال قرار دارد.

چراغ هشدار سیستم 
کمکی حفظ خودرو 

در بین خطوط 
 )LKA(

ایراد  این چراغ جهت اعالم هشدار مبنی بر وجود 
خطوط  بین  در  خودرو  حفظ  کمکی  سیستم  در 
)LKA( مورد استفاده قرار می گیرد. جهت بازدید 
و تعمیر در اسرع وقت به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
شارژ و باتری

شارژ  سیستم  عملکردی  وضعیت  بیانگر  چراغ  این 
کلید  شدن  روشن  از  پس  اگر  می باشد.  باتری 
استارت، این چراغ روشن نشود و یا پس از روشن 
شدن موتور هم چنان روشن بماند، هر چه سریع تر 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  جهت 

خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار دمای 
آب موتور

این چراغ زمانی روشن می شود که مایع خنک کننده 
موتور بیش از حد داغ شده باشد. در این گونه شرایط 
و  کرده  متوقف  ایمن  مکان  در یک  را  فورا خودرو 
اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت در 
را خاموش کنید. هر  بماند و سپس آن  جا روشن 
چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تماس برقرار کنید.
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

چراغ اخطار میزان 
بنزین

مورد  در  راننده  به  اخطار  اعالم  برای  چراغ  این 
کمبود سوخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. 

در فرصت مناسب سوخت گیری کنید.

چراغ هشدار سیستم 
 )SRS( ایربگ

این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص 
وجود ایراد در سیستم ایربگ )SRS( مورد استفاده 
قرار می گیرد. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
کنترل فشار باد تایر 

 )TPMS(

از این چراغ هشدار برای نشان دادن نامناسب بودن 
بررسی کنید که  استفاده می شود.  تایرها  باد  فشار 
تایر  دمای  یا  و  است  کم  خیلی  تایر  باد  فشار  آیا 
است،  صحیح  تایر  باد  فشار  اگر  است؟  باال  خیلی 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  برای 

خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 

 )EPS( فرمان برقی

این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص 
استفاده  مورد  برقی  فرمان  سیستم  در  ایراد  وجود 
قرار می گیرد. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار فشار 
پایین روغن موتور

این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص پایین 
بودن فشار روغن موتور مورد استفاده قرار می گیرد. در 
این گونه شرایط بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن 
متوقف کرده و فورا جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید.
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نام
 تصویر نشانگر/
چراغ هشدار

توضیحات

چراغ هشدار ایراد 
سیستم انژکتوری

ایراد  وجود  مورد  در  راننده  به  هشدار  اعالم  برای 
این چراغ  از  موتور  الکترونیکی  کنترل  در سیستم 
و  بازدید  جهت  سریع تر  چه  هر  می شود.  استفاده 
مراجعه  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر 

کنید. 

چراغ هشدار ایراد 
موتور

برای اعالم هشدار به راننده در مورد وجود ایراد در 
موتور از این چراغ استفاده می شود. هر چه سریع تر 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  جهت 

خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد 
گیربکس

این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص 
وجود ایراد در سیستم گیربکس مورد استفاده قرار 
می گیرد. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

12۸

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

6-2 غربیلک فرمان
بوق

برای استفاده از بوق، بر روی تصویر حک شده 
بوق بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار 

دهید. 
    مطالعه

ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از 
بوق استفاده کنید. 

گرم کن غربیلک فرمان )در صورت تجهیز(

کلید گرم کن را فشار دهید تا گرم کن غربیلک 
فرمان فعال شود، هم زمان چراغ زمینه کلید نیز 

روشن می شود. 
اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید، گرم کن 
خاموش  کلید  زمینه  چراغ  و  فرمان  غربیلک 

خواهند شد. 

 احتیاط 
گرم کن غربیلک فرمان زمانی می تواند روشن شود که شرایط زیر برقرار باشد:

موتور روشن باشد.  •
ولتاژ باتری در حد نرمال باشد.  •
کلید گرم کن غربیلک فرمان فشرده شده باشد.  •
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 احتیاط 
در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، گرم کن غربیلک فرمان پس از مدتی روشن ماندن 

خاموش خواهد شد:
موتور خاموش شود.  •
مدت زمان گرم شدن غربیلک فرمان بیش تر از ۲۵ دقیقه باشد.  •
کلید گرم کن غربیلک فرمان مجددا فشار داده شود.  •
اگر دمای غربیلک فرمان به باالی C°52 برسد، گرم کن غربیلک فرمان خاموش خواهد شد  •

و پس از آن که دمای آن به کم تر از C°50 رسید، مجددا روشن خواهد شد. 

تنظیم غربیلک فرمان
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان، خودرو را در یک مکان امن و دور از مسیر اصلی جاده متوقف 

کرده و کلید استارت را خاموش کنید. 
۱. اهرم قفل کننده تلسکوپی فرمان را به سمت پایین بکشید. 

۲. با باال و پایین/ جلو و عقب بردن غربیلک، آن را در موقعیت مناسب تنظیم کنید. 

ثابت  موقعیت  همان  در  را  فرمان  غربیلک   .۳
را به جای اصلی  نگه دارید و اهرم قفل کننده 

خود بازگردانید. 
۴. غربیلک فرمان را کمی تکان دهید و ثابت 
تکان  صورت  در  کنید.  بررسی  را  آن  شدن 

خوردن، مرحله ۳ را مجددا تکرار کنید. 
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 هشدار   
قبل از اقدام به رانندگی از قفل بودن کامل غربیلک فرمان اطمینان حاصل کنید. در غیر  •

این صورت ممکن است باعث بروز تصادف و ایجاد صدمات جانی شود. 
در خالل رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید. انجام این کار می تواند باعث بروز  •

تصادف و ایجاد صدمات جانی شود. 

7-2 آینه ها
آینه داخل اتاق 

تنظیم موقعیت آینه داخل کابین ■
قبل از شروع رانندگی، موقعیت آینه را طوری 
تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو 

دید کاملی داشته باشید. 

تنظیم موقعیت ضدتابش آینه داخل کابین ■
کاهش  برای  شب،  در  رانندگی  شروع  از  قبل 
سر  پشت  که  خودروهایی  چراغ  نور  انعکاس 
شما هستند، شستی آینه را بکشید و آن را در 

موقعیت ضدتابش تنظیم کنید. 
 ۱         تنظیم آینه در موقعیت عادی

 ۲         تنظیم آینه در موقعیت ضدتابش
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آینه داخل اتاق مدل اتوماتیک )در صورت تجهیز( ■
نصب  نوری  سنسور  شب،  در  رانندگی  هنگام 
به طور  اتاق  آینه داخل  یا عقب  شده در جلو 
خودروهای  جلوی  چراغ  نور  تابش  خودکار 
پشت سری را تشخیص داده و به طور اتوماتیک 
زاویه شیشه آینه را به گونه ای تنظیم می کند تا 

شدت تابش نور چراغ ها را کاهش دهد. 

آینه جانبی
تنظیم آینه های جانبی

خودرو را در یک مکان امن و دور از مسیر اصلی 
روشن  را  استارت  کلید  و  کرده  متوقف  جاده 

کنید. 
 ۱         کلید تنظیم آینه ها را به سمت چپ بکشید 

آینه جانبی سمت چپ جهت تنظیم شدن  تا 
انتخاب شود. 

راست  سمت  به  را  آینه ها  تنظیم  کلید           ۲ 

بکشید تا آینه جانبی سمت راست جهت تنظیم 
شدن انتخاب شود. 

 تنظیم کردن شیشه آینه به سمت باال
 تنظیم کردن شیشه آینه به سمت پایین
 تنظیم کردن شیشه آینه به سمت چپ

 تنظیم کردن شیشه آینه به سمت راست
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 هشدار   
تصویر و فاصله نمایش داده شده در آینه جانبی ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد،  •

بنابراین همیشه با احتیاط رانندگی کنید. 
در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث بروز  •

تصادف و ایجاد صدمات جانی شود. 

جمع کردن و باز کردن آینه های جانبی
جمع کردن و باز کردن آینه جانبی مدل دستی ■

با  به آرامی و  را  با دست بگیرید و آن  را  آینه 
)نیروی  بکشید  عقب  سمت  به  کافی  نیروی 
وارده را به تدریج از کم به زیاد افزایش دهید( 

تا زمانی که آینه جمع شود. 
برای باز کردن آینه، کناره های آن را با دست 
گرفته و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا 

به طور کامل باز شود. 
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت برقی )در صورت تجهیز( ■

با استفاده از کلید جمع کن آینه: وقتی که کلید 
استارت موتور روشن است، کلید را فشار دهید 
تا آینه های جانبی به طور خودکار جمع شوند.

)به صورت دستی جمع نشود( کلید را یک بار 
دیگر فشار دهید تا آینه ها به طور خودکار باز 

شوند. 
وقتی که خودرو  کلید هوشمند:  از  استفاده  با 
طور  به  آینه ها  می شود،  دزدگیر  وضعیت  وارد 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

133

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

خودکار جمع می شوند و بالعکس هنگام خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر، آینه ها به طور 
خودکار باز می شوند. 

    مطالعه
عملکرد جمع شدن خودکار آینه ها باید از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری تنظیم و  •

فعال شود. برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« مراجعه کنید. 
یک دیگر  • با  راست  و  چپ  جانبی  آینه های  شدن  جمع  زاویه  دیداری،  الزامات  اساس  بر 

متفاوت اند. بنابراین در زمان جمع شدن خودکار، آینه های چپ و راست با یک دیگر هم آهنگ 
نخواهند بود؛ که این امر عادی است. 

 احتیاط 
در مدل های مجهز به آینه های برقی تاشو، از جمع و باز کردن آینه ها به وسیله دست جدا 	 

خودداری کنید، زیرا باعث بروز ایراد در عملکردهای آن می شود. 
هنگام جمع کردن و باز کردن آینه برقی تاشو، از تماس با آن خودداری کنید تا از آسیب 	 

دیدن آن بر اثر نیروی زیاد جلوگیری شود. 
وقتی که سرعت خودرو بیش تر از 10km/h باشد، عملکرد جمع شدن خودکار آینه غیرفعال 	 

می شود ولی عملکرد باز شدن خودکار آینه قابل انجام می باشد )از جمع کردن آینه به صورت 
دستی هم در حین رانندگی خودداری کنید(. 

برف و آب، یخ 	  به علت تجمع  آینه های جمع شده  در هوای سرد زمستانی ممکن است 
ببندند و نتوانند باز شوند. برای جلوگیری از این پدیده توصیه می شود عملکرد جمع شدن 
خودکار آینه های جانبی را از طریق تنظیمات مانیتور سیستم صوتی و تصویری غیرفعال کنید. 
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8-2 سیستم برف پاک کن و شیشه شور
عملکردهای سیستم

دسته برف پاک کن و شیشه شور
کلید استارت موتور را روشن کنید و دسته برف 

پاک کن را در موقعیت های زیر قرار دهید:
 :”MIST“ حرکت تکی برف پاک کن یا

به  پاک کن  برف  دسته  کردن،  رها  از  پس 
موقعیت اصلی خود باز می گردد. در این حالت 
و  داده  انجام  تکی  حرکت  یک  پاک کن  برف 

متوقف خواهد شد. 
:”LO“ دور کند برف پاک کن یا

برف پاک کن به صورت متوالی و با سرعت کم 
کار می کند. 

:”HI“ دور تند برف پاک کن یا
برف پاک کن به صورت متوالی و به طور سریع تر 

کار می کند. 
:”OFF“ توقف برف پاک کن یا

برف پاک کن به طور خودکار با دور کند کار می کند تا این که در موقعیت اصلی خود متوقف 
شود. 

:”INT“ حرکت زمان بندی شده برف پاک کن یا
برف پاک کن به طور متناوب )به صورت تایمردار( کار می کند. در این حالت برف پاک کن در 

فواصل زمانی چند ثانیه ای یک حرکت را انجام خواهد داد. 
از کلید چرخشی “INT” روی دسته برف پاک کن، فواصل زمانی بین حرکت های  با استفاده 
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برف پاک کن را می توان تنظیم کرد. برای کوتاه کردن زمان بین حرکت های برف پاک کن، کلید 
را به سمت پایین بچرخانید و برای زیاد کردن زمان بین حرکت های برف پاک کن، کلید را به 

سمت باال بچرخانید. 
حالت اتوماتیک برف پاک کن یا “AUTO” )در صورت تجهیز(:

بر  پاک کن  برف  حالت سرعت حرکت  این  در 
اساس حجم بارش باران کنترل می شود. 

از  پاک کن  برف  میزان حساسیت  تنظیم  برای 
کلید چرخشی “AUTO” استفاده کنید. برای 
پایین  سمت  به  را  کلید  حساسیت،  کاهش 
بچرخانید و برای افزایش حساسیت، کلید را به 

سمت باال بچرخانید. 

 احتیاط 
زمانی که سطح شیشه خشک است، از به کار انداختن برف پاک کن خودداری کنید، چون  •

ممکن است تیغه های برف پاک کن آسیب دیده یا بر روی شیشه خراشیدگی ایجاد شود. 
زیرا موجب  • اندازید،  کار  به  را  پاک کن ها  برف  نباید  دارند،  موانعی روی شیشه وجود  اگر 

آسیب دیدن موتور برف پاک کن و ایجاد خراش بر روی شیشه خواهد شد. 
در آب و هوای سرد، قبل از استفاده از برف پاک کن ها، یخ زدن تیغه های برف پاک کن و  •

چسبیدن آن ها به شیشه خودرو را بررسی کنید. در صورت مشاهده یخ زدگی، قبل از استفاده 
از برف پاک کن، یخ ها را از بین ببرید. در غیر این صورت، تیغه ها و موتور برف پاک کن آسیب 

خواهند دید. 
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روش استفاده از برف پاک کن و شیشه شور جلو
کلید استارت موتور را روشن کنید، اگر دسته 
)به  فرمان  غربیلک  سمت  به  را  پاک کن  برف 
سمت خودتان( بکشید و نگه دارید، شیشه شور 
برف  هم زمان  و  کرده  پاشیدن  به  اقدام  جلو 
کرد.  خواهد  کار  به  شروع  نیز  جلو  پاک کن 
کنید،  رها  را  پاک کن  برف  دسته  که  زمانی 
شیشه شور متوقف می شود و برف پاک کن ابتدا 
سپس  و  می دهد  انجام  کند  دور  با  حرکت   ۳
یک حرکت دیگر انجام داده و پس از چند ثانیه 

خاموش خواهد شد. 
    مطالعه

زمانی که برف پاک کن جلو در حال کار کردن است، اگر دسته دنده در موقعیت R قرار گیرد، 
برف پاک کن عقب به طور اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد. 

روش استفاده از برف پاک کن و شیشه شور عقب
 ۱         کلید استارت موتور را روشن کنید، اگر کلید 

برف  دسته  انتهای  در  واقع  چرخشی  
پاک کن را به سمت موقعیت “ON” بچرخانید، 
کرد.  خواهد  کار  به  شروع  عقب  پاک کن  برف 
برف   ،”OFF“ موقعیت  در  کلید  دادن  قرار  با 

پاک کن عقب خاموش می شود. 
اگر  کنید،  روشن  را  موتور  استارت  کلید           ۲ 

دسته  انتهای  در  واقع  چرخشی   کلید 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

137

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

موقعیت   سمت  به  را  پاک کن  برف 
اقدام  عقب  شیشه شور  دارید،  نگه  و  چرخانده 
به پاشیدن کرده و هم زمان برف پاک کن عقب 
نیز به کار خواهد افتاد. پس از رها کردن کلید، 
شیشه شور و برف پاک کن متوقف خواهند شد. 

 احتیاط 
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، دسته برف پاک کن و شیشه شور را به کار نیاندازید.  •
برای استفاده از شیشه شور، دسته برف پاک کن را بیش تر از ۱۰ ثانیه روشن نگه ندارید.  •
در صورت گرفتگی و انسداد آب پاش ها، آن ها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیز نکنید،  •

در غیر این صورت، آسیب خواهند دید. 
ضدیخ باعث ایجاد خوردگی در سطوح رنگی می شود. لذا دقت کنید تا در زمان پر کردن  •

مخزن شیشه شور، اشتباها ضدیخ موتور به مخزن اضافه نکنید. 
از مخلوط کردن آب با مواد شیشه شور خودداری کنید. زیرا آب می تواند باعث یخ زدن مایع  •

شیشه شور شده و سبب خرابی مخزن و سایر اجزا سیستم شیشه شور شود. 

گرم کن آب پاش شیشه شور )در صورت تجهیز(
در صورت برقرار بودن شرایط زیر، گرم کن آب پاش شیشه شور فعال می شود:

ولتاژ باتری در محدوده نرمال باشد.  ●
کلید استارت موتور روشن باشد و یا این که موتور روشن شده باشد.  ●
دمای هوای بیرون به مدت ۵ ثانیه یا بیش تر به کم تر از C°2 برسد.  ●

آب پاش  گرم کن  زیر،  وضعیت های  از  یک  هر  با  شدن  مواجه  صورت  در  شدن،  فعال  از  پس 
شیشه شور خاموش خواهد شد:

کلید استارت موتور خاموش شود و یا در موقعیت ACC قرار گیرد.  ●
در شرایط زیر، گرم کن آب پاش شیشه شور به طور موقتی قطع می شود:
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در لحظه استارت زدن موتور، گرم کن آب پاش شیشه شور خاموش می شود و پس از روشن  ●
شدن موتور مجددا گرم کن به طور خودکار روشن می شود. 

اگر دمای هوای بیرون به مدت ۵ ثانیه یا بیش تر به باالتر از C°4 برسد، عملکرد گرم کن  ●
آب پاش شیشه شور متوقف می شود. زمانی که دمای هوای بیرون به مدت ۵ ثانیه یا بیش تر به 

کم تر از C°2 برسد، گرم کن مجددا به طور خودکار روشن خواهد شد. 

روش تعویض تیغه برف پاک کن
تعویض تیغه برف پاک کن جلو

خاموش  از  پس  ثانیه   ۳ عرض  در   :۱ مرحله 
را  پاک کن  برف  دسته  استارت،  کلید  کردن 
در موقعیت “MIST” قرار دهید. بدین طریق 
قرار  سرویس  حالت  در  پاک کن  برف  سیستم 

می گیرد. 
از روی  را  بازویی برف پاک کن جلو  مرحله ۲: 

شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید. 
مرحله ۳: هم زمان با فشار دادن گیره قفلی، تیغه برف پاک کن را به سمت پایین بکشید تا از 

بازویی خارج شود. 
مرحله ۴: تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و گیره قفلی 

تیغه را به درستی چفت کنید. 
مرحله ۵: پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن جلو را تست کنید. 
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تعویض تیغه برف پاک کن عقب
مرحله ۱: بازویی برف پاک کن عقب را از روی 

شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید. 
دست  توسط  را  پاک کن  برف  تیغه   :۲ مرحله 
از بازویی  در جهت نشان داده شده در تصویر 

جدا کنید. 
مرحله ۳: تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش 
باز کردن نصب کنید و از جا افتادن آن مطمئن 

شوید. 
برف  کارکرد  نصب،  اتمام  از  پس   :۴ مرحله 

پاک کن عقب را تست کنید. 

    مطالعه
پیشنهاد می شود جهت تعویض تیغه برف پاک کن به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید تا این کار توسط تکنسین های خدمات پس از فروش صورت گیرد. 

 احتیاط 
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید که برف پاک کن ها در موقعیت اصلی خود قرار گرفته اند. 

در غیر این صورت سیستم برف پاک کن آسیب می بیند و می تواند باعث بروز تصادف شود. 
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9-2 سیستم روشنایی
چراغ های بیرونی
دسته چراغ و راهنما

کلید استارت موتوررا روشن کنید و دسته چراغ 
و راهنما را در موقعیت های زیر قرار دهید:

قرار  با   :”AUTO“ اتوماتیک   ۱         چراغ جلوی 

گرفتن کلید در این وضعیت، سیستم به صورت 
خودکار شدت نور محیط بیرون را بررسی کرده 
و بر اساس آن اقدام به روشن کردن چراغ های 

کوچک و چراغ نور پایین می کند. 
 ۲         چراغ کوچک 

چراغ های  کوچک،  چراغ های  وضعیت  این  در 
زمینه  چراغ  و  داخلی  فضای  چراغ  پالک، 

داشبورد و کلیدها روشن می شوند. 
 ۳         چراغ نور پایین 

در این وضعیت چراغ های نور پایین روشن می شوند و چراغ های کوچک نیز در وضعیت روشن 
باقی می مانند. 

 ”OFF“ ۴         وضعیت خاموش 

در این وضعیت چراغ های جلو خاموش می شوند. 
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روشن کردن چراغ نور باال
چراغ نور باال ■

کلید استارت موتور را روشن کنید. زمانی که 
چراغ نور پایین روشن است، دسته چراغ را به 
سمت داشبورد کشیده و رها کنید تا چراغ نور 

باال روشن شود. 
برای خاموش کردن چراغ نور باال، دسته چراغ 
را به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها کنید. 

فالش نور باال )چراغ سبقت( ■
با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان 
بار روشن  باال یک  نور  آن، چراغ  رها کردن  و 
و خاموش خواهد شد و هم زمان با آن نشانگر 
باال در صفحه کیلومترشمار نیز یک  چراغ نور 

بار روشن و خاموش می شود. 

    مطالعه
در زمان خاموش بودن چراغ نور پایین هم می توانید از فالش نور باال استفاده کنید.  •
اگر قصد دارید خودرو را به مدت طوالنی پارک کنید، هنگام ترک خودرو مطمئن شوید که  •

دسته چراغ و راهنما در موقعیت خاموش قرار دارد. در غیر این صورت باتری خالی شده و در 
زمان استارت مجدد با مشکل مواجه خواهید شد. 
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چراغ های راهنما
دسته  و  کنید  روشن  را  موتور  استارت  کلید 

راهنما را در موقعیت های زیر قرار دهید:
دسته راهنما را به سمت باال بکشید: چراغ های 

راهنمای سمت راست روشن شوند. 
بکشید:  پایین  سمت  به  را  راهنما  دسته 

چراغ های راهنمای سمت چپ روشن شوند. 
نشانگر  راهنما،  چراغ های  شدن  روشن  با 
چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت 
دور  اتمام  از  پس  می شود.  روشن  چشمک زن 
زدن، دسته راهنما به طور خودکار به موقعیت 

وسط باز می گردد. 
عملکرد اعالم تغییر الین

زمانی که کلید استارت موتور روشن است، اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظه ای تا نیمه 
بکشید و رها کنید، چراغ های راهنما ۳ بار چشمک زده و خاموش خواهند شد. 

    مطالعه
هنگام پیچیدن اگر زاویه پیچ و میزان چرخش غربیلک فرمان کم باشد، ممکن است دسته 

راهنما به طور خودکار به موقعیت وسط بازنگردد. 
چراغ مه شکن جلو )در صورت تجهیز(

کلید استارت موتور را روشن کنید، زمانی که 
کلید  است،  روشن  خودرو  کوچک  چراغ های 
سمت   به  را  مه شکن  چراغ  چرخان 
روشن  جلو  مه شکن  چراغ های  تا  بچرخانید 

شوند. 
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برای خاموش کردن چراغ مه شکن جلو، کلید 
موقعیت  سمت  به  دیگر  بار  یک  را  چرخان 
را  استارت  این که کلید  یا  و   بچرخانید 

خاموش کنید. 
    مطالعه

اگر چراغ های کوچک خودرو را خاموش کنید، چراغ های مه شکن جلو نیز به صورت هم زمان  •
خاموش می شوند. 

از چراغ مه شکن می بایست به طور صحیح و طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.  •

چراغ مه شکن عقب
دسته  و  کنید  روشن  را  موتور  استارت  کلید 
چراغ را در موقعیت چراغ نور پایین  قرار 
دهید، کلید چرخان چراغ مه شکن را به سمت 
عقب  مه شکن  چراغ های  تا  بچرخانید   

روشن شوند. 
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب، کلید 
چرخان را یک بار دیگر به سمت موقعیت  
بچرخانید و یا این که کلید استارت را خاموش 

کنید. 
    مطالعه

اگر چراغ نور پایین را خاموش کنید، چراغ های مه شکن عقب نیز به صورت هم زمان خاموش  •
می شوند. 

از چراغ مه شکن می بایست به طور صحیح و طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده  •
کنید. 
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چراغ ترمز
با فشار دادن پدال ترمز، چراغ های ترمز و چراغ ترمز وسط روشن می شوند. 

چراغ دنده عقب
اگر کلید استارت موتور را روشن کنید و دسته دنده را در موقعیت R قرار دهید، چراغ های دنده 

عقب روشن می شوند. 
چراغ پالک

کلید استارت موتور را روشن کنید و دسته چراغ و راهنما را در موقعیت  قرار دهید تا 
انتظامی خودرو در تاریکی  از این چراغ ها برای روشنایی پالک  چراغ های پالک روشن شوند. 

استفاده می شود. 
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو 

 ۴ دارای  جلو  چراغ  نور  ارتفاع  تنظیم  کلید 
سطح تنظیم )۰ و ۱ و ۲ و ۳( می باشد. سطح 
ارتفاع نور چراغ جلو را می توان بر اساس تعداد 
این  توسط  خودرو  به  وارده  بار  و  سرنشینان 

کلید تنظیم کرد. 
می گیرد،  قرار   ۰ سطح  روی  بر  کلید  زمانی 
سطح ارتفاع نور چراغ جلو در باالترین موقعیت 

قرار خواهد گرفت. 
 ۱         کلید را به سمت باال بچرخانید تا ارتفاع نور 

چراغ جلو باالتر رود.
 ۲         کلید را به سمت پایین بچرخانید تا ارتفاع 

نور چراغ جلو پایین رود. 
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چراغ های داخلی
)A چراغ سقفی جلو )مدل

چراغ  اصلی،  کلید  دادن  فشار  صورت  در           ۱ 

سقفی جلو روشن می شود. 
 ۲          اگر کلید وضعیت درب چراغ سقفی را فشار 

خودرو  درب های  از  کدام  هر  چنان چه  دهید، 
باز شده و باز بماند، چراغ سقفی جلو و چراغ 
سقفی صندلی عقب ردیف دوم روشن می شوند. 
مطالعه  چراغ  کلید  دادن  فشار  در صورت           ۳ 

همان  به  مربوط  مطالعه  چراغ  راست،  یا  چپ 
سمت روشن می شود. 

)B چراغ سقفی جلو )مدل
را بچرخانید و در  ۱. کلید چراغ سقفی: کلید 
چراغ  مجموعه  تا  دهید  قرار  موقعیت  

سقفی روشن شود. 
۲. کلید وضعیت درب: اگر کلید را در موقعیت 
از  کدام  هر  چنان چه  دهید،  قرار   
درب های خودرو باز شده و باز بماند، مجموعه 
چراغ سقفی جلو و چراغ سقفی صندلی عقب 

ردیف دوم روشن می شوند. 
۳. کلید چراغ مطالعه: برای روشن شدن چراغ 
مطالعه، کلید را در موقعیت  قرار دهید. 
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چراغ سقفی صندلی عقب ردیف دوم
را  کلید چراغ سقفی صندلی عقب ردیف دوم 
فشار دهید تا چراغ روشن شود. برای خاموش 
فشار  دیگر  بار  یک  را  آن  کلید  چراغ،  کردن 

دهید. 
چراغ مشایعت تا درب منزل

حالت دستی چراغ )کلید AUTO غیرفعال است(
کلید استارت را خاموش کنید. اگر دسته چراغ 
را به سمت غربیلک فرمان بکشید و سپس آن 
درب  تا  مشایعت  چراغ  عملکرد  کنید،  رها  را 
و  و چراغ های کوچک  فعال خواهد شد  منزل 
چراغ نور پایین پس از پیاده شدن شما روشن 
دسته  کشیدن  بار  هر  ازای  به  شد.  خواهند 
چراغ، چراغ مشایعت به مدت ۳۰ ثانیه روشن 
بار می توان دسته چراغ را  می ماند. حداکثر ۸ 

کشید. 
اگر دسته چراغ را به سمت غربیلک فرمان بکشید و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، عملکرد چراغ 

مشایعت تا درب منزل خاموش خواهد شد. 
پس از اتمام زمان تنظیم شده، عملکرد چراغ مشایعت تا درب منزل به طور خودکار غیرفعال 

شده و به تبع آن چراغ های نور پایین و چراغ های کوچک نیز بالفاصله خاموش خواهند شد. 
حالت اتوماتیک چراغ )کلید AUTO فعال است(

قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. زمانی که خودرو 
در محیط تاریک قرار دارد، با فشار دادن دکمه قفل کن روی کلید هوشمند، چراغ های کوچک و 
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چراغ نور پایین به طور خودکار به مدت ۳۰ ثانیه روشن می مانند. برای تکرار این حالت، دکمه 
قفل کن کلید هوشمند را یک بار دیگر فشار دهید. 

اگر دسته چراغ از وضعیت AUTO خارج شود و یا این که زمان تنظیم شده برای چراغ مشایعت 
به اتمام برسد، عملکرد چراغ مشایعت تا درب منزل به طور خودکار غیرفعال شده و چراغ های 

نور پایین و چراغ های کوچک نیز بالفاصله خاموش خواهند شد. 
پیدا کردن محل خودرو در تاریکی 

حالت دستی چراغ )کلید AUTO غیرفعال است(
اگر  است،  خاموش  استارت  کلید  که  زمانی 
دکمه بازکن روی کلید هوشمند را فشار دهید، 
این قابلیت فعال می شود و چراغ های کوچک و 
چراغ نور پایین به مدت ۶۰ ثانیه روشن شده و 
سپس خاموش می شوند. دکمه بازکن را مجددا 
فشار دهید تا این قابلیت ۶۰ ثانیه دیگر فعال 

بماند. 
حالت اتوماتیک چراغ )کلید AUTO فعال است(

قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. زمانی که خودرو 
در محیط تاریک قرار دارد، با فشار دادن دکمه بازکن روی کلید هوشمند، چراغ های کوچک و 
چراغ نور پایین به طور خودکار به مدت ۳۰ ثانیه روشن می مانند. برای تکرار این حالت، دکمه 

بازکن کلید هوشمند را یک بار دیگر فشار دهید.
    مطالعه

در خودروهای مجهز به چراغ غیراتوماتیک، برای استفاده از این عملکرد الزم است که قبل از 
پیاده شدن از خودرو، عملکرد چراغ مشایعت تا درب منزل را فعال و تنظیم کنید. 
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کنترل هوشمند چراغ جلو )IHC( )در صورت تجهیز(
کلید استارت را روشن کنید و دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. زمانی که چراغ نور 
پایین به طور اتوماتیک روشن می شود، دسته چراغ را به سمت داشبورد کشیده و رها کنید تا 
چراغ نور باال روشن شود. زمانی که سرعت خودرو به باالی 40km/h برسد، چراغ نشانگر سفید 
رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن شده و عملکرد چراغ جلوی هوشمند )IHC( فعال 
خواهد شد. در این زمان این سیستم روشن و خاموش شدن چراغ نور باال را بر اساس شرایط 
موجود جاده ای از قبیل نزدیک شدن خودرو از روبه رو، نزدیک شدن به خودرو جلویی و سبقت 

گرفتن کنترل خواهد کرد. 
در زمانی که عملکرد چراغ جلوی هوشمند )IHC( فعال است، اگر شما نور باال را روشن کنید یا 
با نور باال فالش بزنید، چراغ نشانگر سفید رنگ  در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد 
شد. برای فعال شدن مجدد عملکرد چراغ جلوی هوشمند )IHC(، باید دسته چراغ را به سمت 

داشبورد کشیده و رها کنید. 
    مطالعه

زمانی که سرعت خودرو به کم تر از 30km/h برسد،  سیستم کنترل هوشمند چراغ جلو  •
)IHC( به طور خودکار نور باال را خاموش خواهد کرد. 

جلو  • چراغ  هوشمند  کنترل  سیستم  است،  زیاد  بیرون  محیط  روشنایی  میزان  که  زمانی 
)IHC( به طور خودکار نور باال را خاموش خواهد کرد. 

در زمان روشن شدن چراغ های راهنمای چپ یا راست، سیستم کنترل هوشمند چراغ جلو  •
)IHC( قادر به روشن یا خاموش کردن چراغ نور باال نخواهد بود. 

سیستم کنترل هوشمند چراغ جلو )IHC( نیاز به تنظیم شدن از طریق مانیتور سیستم  •
صوتی و تصویری دارد. برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« 

در فصل ۳ مراجعه کنید. 
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بخارگرفتگی چراغ ها
وقتی هوا سرد یا مرطوب است، قسمت داخلی چراغ ها به خاطر اختالف دمای بین سطوح داخلی 
و بیرونی طلق چراغ بخار می گیرد. بعد از روشن کردن چراغ ها و پس از گذشت مدتی، بخار 
داخل چراغ به تدریج از بین می رود، ولی ممکن است هنوز در لبه های طلق چراغ اندکی بخار 
باقی بماند که عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمر مفید چراغ ها ندارد. اگر چراغ ها بخار 
گرفته اند، چراغ نور پایین یا نور باال را به مدت ۳۰ دقیقه روشن کنید و درپوش گردگیر پشت 

چراغ را بردارید تا بخار داخل چراغ به تدریج از بین بروند.

 هشدار   
هنگام رانندگی در آب، مولفه هایی مانند عمق آب و سرعت حرکت را مدنظر قرار دهید و  •

احتیاط های الزم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چراغ ها را رعایت کنید. 
پس از اتمام کار بر روی چراغ، درپوش گردگیر پشت آن را به درستی نصب کنید تا از ورود  •

آب به داخل چراغ جلوگیری شود. 
در زمان تعویض المپ، نصب صحیح و آب بندی بودن سایر اجزای چراغ ها را نیز به دقت  •

مورد بررسی قرار دهید. هنگام نصب درپوش گردگیر پشت چراغ، واشر آن را بازدید کرده و 
تمیز کنید تا از ورود گرد و خاک و رطوبت به داخل چراغ پیش گیری شود. 

هرگز از آب فشار قوی برای شست وشوی محفظه موتور و به ویژه چراغ ها استفاده نکنید.  •
به خاطر فشار باالی آب پاش های فشار قوی، تجهیزات و متعلقات روی چراغ ها ممکن است 
شل شوند و یا بیفتند، مجرای تهویه و کانکتور دسته سیم چراغ ممکن است از آب پر شوند و 

سبب ورود آب و رطوبت به داخل چراغ شده و تا مدت های طوالنی از بین نروند. 
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10-2 صندلی های خودرو
پشت سری صندلی ها

تنظیم پشت سری صندلی جلو
تنظیم در جهت باال: برای باال بردن پشت سری 
با دست گرفته  را  فقط کافی است پشت سری 
دلخواه  موقعیت  در  و  بکشید  باال  سمت  به  و 

رها کنید. 
آوردن  پایین  برای  پایین:  جهت  در  تنظیم 
میله  روی  بر  قفلی  ضامن  ابتدا  پشت سری، 
پشت سری را فشار دهید و هم زمان پشت سری 

را به سمت پایین بکشید و تنظیم کنید. 
صندلی  پشت سری  کردن  باز  برای  کردن:  باز 
ابتدا هر دو ضامن قفلی آن را به طور هم زمان 
از  پشت سری  میله  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار 
حالت قفل کامال خارج شود. سپس پشت سری 

را کشیده و از صندلی جدا کنید. 
نصب کردن: برای نصب مجدد پشت سری، ابتدا میله های آن را با سوراخ های روی صندلی هم تراز 

کنید و سپس پشت سری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین فشار دهید. 
تنظیم پشت سری صندلی عقب

تنظیم در جهت باال: برای باال بردن پشت سری 
با دست گرفته  را  فقط کافی است پشت سری 
دلخواه  موقعیت  در  و  بکشید  باال  سمت  به  و 

رها کنید. 
آوردن  پایین  برای  پایین:  جهت  در  تنظیم 
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میله  روی  بر  قفلی  ضامن  ابتدا  پشت سری، 
پشت سری را فشار دهید و هم زمان پشت سری 

را به سمت پایین بکشید و تنظیم کنید. 
صندلی  پشت سری  کردن  باز  برای  کردن:  باز 
ابتدا هر دو ضامن قفلی آن را به طور هم زمان 
از  پشت سری  میله  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار 
حالت قفل کامال خارج شود. سپس پشت سری 

را کشیده و از صندلی جدا کنید. 
نصب کردن: برای نصب مجدد پشت سری، ابتدا میله های آن را با سوراخ های روی صندلی هم تراز 

کنید و سپس پشت سری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین فشار دهید. 

 هشدار   
قبل از رانندگی از قفل شدن صحیح پشت سری در جای خود اطمینان حاصل کنید. در غیر 

این صورت می تواند منجر به تصادف و مصدومیت بدنی شود. 

صندلی های جلو
حالت صحیح نشستن بر روی صندلی

از  محافظت  برای  مفید  تجهیزات  ایربگ ها  و  ایمنی  کمربندهای  پشت سری ها،  صندلی ها، 
سرنشینان خودرو می باشند. استفاده صحیح از این وسایل محافظت بیش تری را برای سرنشینان 

ایجاد می کند. 
صندلی  پشتی  صندلی،  روی  نشستن  موقع 
)زاویه ۲۵  کنید  عقب کج  به سمت  اندکی  را 
درجه نسبت به خط عمود مناسب است( و به 
خیلی  نباید  جلو  صندلی های  دهید.  تکیه  آن 
به داشبورد نزدیک باشند. راننده باید غربیلک 
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حین  در  که  بگیرد  دست  در  طوری  را  فرمان 
رانندگی بازوهای او با کمی انحنا قرار بگیرند. 
بتواند  تا  باشند  خم  کمی  باید  نیز  او  پاهای 
پدال ها را به طور کامل فشار دهد. پشت سری ها 
که  گونه ای  به  کنید  تنظیم  به طور صحیح  را 
باالترین نقطه پشت سری با باالترین نقطه سر 

شما در یک راستا قرار گیرند. 
از وسط عرض  باید  ایمنی  کمربند  باالیی  نوار 
و  بچسبد  سینه  قفسه  به  کرده،  عبور  شانه ها 
کمربند  پایینی  نوار  نگیرد.  قرار  گردن  نزدیک 
ناحیه  به  فشاری  و  گرفته  قرار  لگن  روی  باید 

شکم وارد نکند. 

تنظیم صندلی مدل دستی )در صورت تجهیز(
 ۱         تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم  سپس  و  دهید  تکیه  صندلی  پشتی  به 
تنظیم پشتی را به سمت باال بکشید. پشتی را 
تنظیم  دلخواه  موقعیت  بدن در  زاویه  تغییر  با 
را  اهرم  مناسب،  زاویه  یافتن  از  بعد  نمایید. 
و  دهید  تکیه  پشتی  به  آن  از  پس  کنید.  رها 
به سمت عقب فشار دهید تا مطمئن شوید که 

پشتی به درستی قفل شده است. 

 ۲         تنظیم ارتفاع صندلی )فقط صندلی راننده()در صورت تجهیز(

برای تنظیم ارتفاع صندلی، اهرم تنظیم آن را به سمت باال یا پایین بکشید. 
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 ۳         تنظیم موقعیت صندلی در جهت جلو و عقب

دستگیره تنظیم افقی صندلی در جهت های جلو و عقب در زیر صندلی قرار دارد. دستگیره را به 
سمت باال بکشید و صندلی را به سمت موقعیت دلخواه خود هدایت کرده و پس از قرار گرفتن 

صندلی در موقعیت مورد نظر، دستگیره را رها کنید. 
تنظیم صندلی برقی )در صورت تجهیز(

 ۱         تنظیم موقعیت صندلی در جهت جلو و عقب

با جلو و عقب کشیدن کلید تنظیم نشیمنگاه، 
صندلی را در جهت افقی و در موقعیت دلخواه 

تنظیم کنید. 
 ۲         تنظیم ارتفاع صندلی )فقط صندلی راننده( 

)در صورت تجهیز(
تنظیم  کلید  انتهای  کشیدن  پایین  و  باال  با 
نشیمنگاه، ارتفاع صندلی را باال یا پایین بیاورید. 

 ۳         تنظیم زاویه پشتی صندلی

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، انتهای باالیی 
کلید تنظیم را به سمت جلو یا عقب بچرخانید. 

کمر  گودی  موقتی  یا  دایمی  کردن  تنظیم 
صندلی )در صورت تجهیز(، این امکان را فراهم 
می سازد تا کمر راننده در وضعیت راحت قرار 
گیرد و مشکالت ناشی از انحنا و پیچش کمر بر 

روی صندلی مرتفع شود. 
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و  یابد  افزایش  باالیی کمر  برای قسمت  تا تنظیم قوس  نگه دارید  را فشار داده و  دکمه  
هم زمان تنظیم قوس برای قسمت پایینی کمر کاهش یابد. 

دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا تنظیم قوس برای قسمت پایینی کمر افزایش یابد و 
هم زمان تنظیم قوس برای قسمت باالیی کمر کاهش یابد. 

دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا قوس تمام قسمت های کمر به سمت جلو افزایش یابد. 
دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا قوس تمام قسمت های کمر به سمت جلو کاهش یابد. 

    مطالعه
تنظیم قوس کمر صندلی در جهت های باال، پایین، جلو و عقب دارای محدودیت های حرکتی 
می باشد. هنگام رسیدن میزان قوس کمر به موقعیت انتهایی، بالفاصله دکمه تنظیم را رها 

کنید. 

 احتیاط 
هنگام تنظیم و حرکت صندلی هیچ گونه شیئی را در زیر آن قرار ندهید، در غیر این صورت 

صندلی آسیب خواهد دید. 

 هشدار   
به  • نکنید، چرا که می تواند منجر  تنظیم کردن صندلی  به  اقدام  رانندگی  هرگز در حین 

تصادف و مصدومیت بدنی شود. 
پشتی صندلی را بیش از حد لزوم نخوابانید، زیرا در تصادفاتی که از قسمت جلو و عقب  •

خودرو روی می دهند، کمربند ایمنی در صورتی بیش ترین محافظت را از افراد به عمل می آورد 
که راننده و سرنشین جلو به طور صاف و راحت و با کمی تمایل به عقب به پشتی تکیه داده 

باشند. 

محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی جلو )اطالعات ارایه شده برای هر 
دو مدل صندلی دستی و برقی می باشد(:



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

155

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

اگر  می باشد.   240mm و عقب  به سمت جلو  و  افقی  کورس کامل حرکت صندلی در جهت 
 40mm 200 به سمت جلو وmm صندلی در موقعیت کارخانه ای خود باشد، می تواند به اندازه

به سمت عقب حرکت کند. 
کورس کامل تنظیم ارتفاع صندلی راننده 60mm می باشد. اگر صندلی در موقعیت کارخانه ای 

خود باشد، می تواند به اندازه 40mm به سمت باال و 20mm به سمت پایین حرکت کند. 
زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانه ای روی ۲۵ درجه تنظیم شده است که می توانید آن 

را تا ۳۰ درجه به سمت جلو و تا ۵۲ درجه به سمت عقب خم کنید. 
نکته: هنگام اندازه گیری ابعاد صندلی، صندلی ها و پشتی باید در موقعیت های اصلی )طراحی 

شده( تنظیم شده باشند. 
صندلی عقب ردیف دوم 

خواباندن پشتی صندلی عقب )روش خواباندن صندلی های چپ و راست یکسان است(
تنظیم  را  صندلی ها  پشت سری  ارتفاع  ابتدا 
باز  را  لزوم آن ها  این که در صورت  یا  کنید و 
کنید، کنسول صندلی عقب را جمع کنید. اهرم 
جلو  سمت  به  را  عقب  صندلی  پشتی  تنظیم 
به  را  صندلی  پشتی  دست،  فشار  با  و  بکشید 
آرامی جمع کنید. تا کردن پشتی صندلی عقب 
برای  را  عقب  صندوق  محفظه  حجم  می تواند 

قرار دادن بار افزایش دهد. 
    مطالعه

در زمان تا کردن پشتی صندلی عقب، جهت جلوگیری از آسیب دیدن کمربندهای عقب چپ 
و راست، مطمئن شوید که کمربندها از اطراف پشتی صندلی رد شده باشند. 
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 هشدار   
به  • نکنید، چرا که می تواند منجر  تنظیم کردن صندلی  به  اقدام  رانندگی  هرگز در حین 

تصادف و مصدومیت بدنی شود. 
پشتی صندلی را بیش از حد لزوم نخوابانید، زیرا در تصادفاتی که از قسمت جلو و عقب  •

خودرو روی می دهند، کمربند ایمنی در صورتی بیش ترین محافظت را از سرنشین به عمل 
می آورد که راننده و سرنشین جلو به طور صاف و راحت و با کمی تمایل به عقب به پشتی 

تکیه داده باشند. 

موقعیت صندلی عقب ردیف دوم در جهت های جلو و عقب و زاویه پشتی صندلی عقب ردیف 
دوم قابل تنظیم نیستند. زاویه طراحی شده و کارخانه ای برای پشتی صندلی عقب ردیف دوم 

۲۵ درجه می باشد.
گرم کن صندلی )در صورت تجهیز(

کلید گرم کن صندلی راننده/ کلید گرم کن سرنشین جلو
با اولین فشار بر روی کلید، گرم کن صندلی با 
سطح گرمایش ۲ یعنی گرمایش بیش تر روشن 
خواهد شد )دو چراغ نشانگر روشن می شوند(. 
با فشار مجدد کلید، گرمایش در سطح ۱ یعنی 
عدد  )یک  شد  خواهد  انجام  کم تر  گرمایش 
چراغ نشانگر روشن می شود(. اگر کلید را برای 
فشار دهید، گرم کن صندلی خاموش  بار سوم 

خواهد شد. 
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گرم کن صندلی عقب 
گرم کن صندلی عقب دارای دو سطح گرمایش است. 

سطح  با  گرم کن  کلید،  روی  بر  اول  فشار  با 
چراغ  دو  )هر  شد  خواهد  روشن   ۲ گرمایش 
با  پایین روشن می شوند(.  و  باال  نشانگر دمای 
انجام  فشار مجدد کلید، گرمایش در سطح ۱ 
روشن  پایین  دمای  نشانگر  )چراغ  شد  خواهد 
می شود(. اگر کلید را برای بار سوم فشار دهید، 
دو  )هر  شد  خواهد  خاموش  صندلی  گرم کن 

چراغ نشانگر خاموش می شوند(. 

11-2 کمربند ایمنی
کمربندهای ایمنی خودرو

توصیه  خودرو  سرنشینان  و  راننده  به  اکیدا 
خودرو  در  حضور  زمان های  کلیه  در  می شود 
عدم  دارند.  نگاه  بسته  را  خود  ایمنی  کمربند 
شدت  و  دیدن  آسیب  احتمال  کار،  این  انجام 
را  رانندگی  حوادث  از  ناشی  آسیب دیدگی 
به  باید  ایمنی  کمربندهای  می دهد.  افزایش 
گیرند.  قرار  بررسی  و  بازدید  مورد  منظم  طور 
اگر متوجه شدید که هر کدام از کمربندها به 
درستی کار نمی کند، جهت بازدید، تعمیر و یا 
تعویض به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
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اگر کمربند ایمنی صندلی های جلو بسته نباشند و یا به طور کامل قفل نشده باشند: 
وقتی که سرعت خودرو کم تر از 25km/h است، چراغ اخطار قرمز رنگ کمربند  در صفحه 
کیلومترشمار چشمک خواهد زد. زمانی که سرعت خودرو از 25km/h باالتر می رود، همراه با 

، بوق اخطار نیز به صدا در می آید.  چشمک زدن چراغ اخطار 
اگر کمربند ایمنی صندلی های عقب بسته نباشند و یا به طور کامل قفل نشده باشند:

)توجه: زمانی که کمربند ایمنی صندلی های عقب بسته نباشند، چراغ اخطار به رنگ قرمز روشن 
می شود و پس از بسته شدن کمربند به رنگ سبز روشن می شود. در صورت بسته شدن تمامی 

کمربندها، چراغ خاموش می شود(. 
وقتی که سرعت خودرو کم تر از 25km/h است، چراغ اخطار قرمز رنگ کمربند  در 
صفحه کیلومترشمار به مدت ۳۰ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شود و همراه با چراغ، 

بوق اخطار نیز به صدا در خواهد آمد. 
استفاده صحیح از کمربند

گام اول: تنظیم ارتفاع کمربند جلو

فشار  ضمن  کمربند:  ارتفاع  آوردن  پایین           ۱ 

دادن دکمه ضامن، قالب نگه دارنده کمربند را 
به سمت پایین بکشید. 

 ۲          باال بردن ارتفاع کمربند: ضمن فشار دادن 

به  را  کمربند  نگه دارنده  قالب  ضامن،  دکمه 
سمت باال بکشید. 
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گام دوم: قفل کردن و باز کردن کمربند
کمربند،  بستن  برای  کمربند:  کردن  قفل           ۱ 

به  »کلیک«  صدای  که  زمانی  تا  را  آن  زبانه 
گوش برسد به داخل قفل کمربند فشار دهید. 
 ۲         باز کردن کمربند: برای باز کردن کمربند، 

تا  دهید  فشار  را  کمربند  قفل  آزادکن  کلید 
کمربند جمع شود. 

اگر کمربند به طور نرم و یک نواخت جمع نشود، 
آن را به سمت بیرون بکشید و تاب خوردگی یا 
پیچ خوردگی آن را بررسی کنید. از جمع شدن 
نرم و یک نواخت کمربند اطمینان حاصل کنید. 

    مطالعه
هر کمربند برای استفاده یک نفر است. از یک کمربند برای بیش از یک نفر، به ویژه کودکان  •

استفاده نکنید. 
نوار کمربند اگر به طور سریع کشیده شود و یا این که خودرو در یک مسیر شیب دار قرار  •

داشته باشد، قفل می شود؛ و اگر به طور آرام کشیده شود، قفل نمی شود. 

 احتیاط 
از صحیح بودن موقعیت قرارگیری قفل کمربند و قفل شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل  •

کنید. قفل شدن کمربند به صورت نادرست می تواند سبب مصدومیت های جدی شود. 
نتواند کمربند را محکم نگه دارد،  استفاده نکنید. چرا که در زمان  • از قفل کمربندی که 

تصادف و ترمزهای شدید، نمی تواند از سرنشینان محافظت کند. 
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گام سوم: تنظیم موقعیت کمربند
به سمت باال بکشید

به سمت پایین بکشید
در پایین ترین قسمت روی لگن قرار دهید

به  کنید.  تنظیم  درستی  به  را  صندلی  پشتی 
نحوی که بتوانید بدن تان را به صورت صاف و 
راحت به پشتی صندلی تکیه دهید. نوار پایینی 

به سمت پایین 
بکشید

در پایین ترین قسمت روی لگن قرار دهید

به سمت باال 
بکشید

کمربند را باید تا جایی که امکان دارد به سمت پایین بکشید و روی لگن قرار دهید، نباید آن 
را دور کمر و یا شکم خود قرار دهید. سپس نوار باالیی کمربند را کمی به سمت باال بکشید، به 
طوری که از تمام عرض شانه هایتان عبور کند. نوار باالیی نباید آن قدر محکم باشد که با گردن 

برخورد داشته باشد و نه آن قدر شل باشد که از روی شانه بیفتد. 

 احتیاط 
توصیه می شود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده  •

کنند و یا از صندلی کودک مناسب استفاده کنید. 
در زمان رانندگی از پوشیدن لباس های نامناسب که از تماس نزدیک کمربند با بدن شما  •

جلوگیری می کند، خودداری کنید. در غیر این صورت محافظت مطلوب حاصل نخواهد شد. 
پشتی صندلی را به بهانه یک سواری راحت بیش از حد نیاز نخوابانید. کمربندهای ایمنی  •

زمانی می توانند کارآیی موثر داشته باشند که سرنشین به صورت صاف نشسته و به طور راحت 
به پشتی صندلی تکیه داده باشد. 

اطمینان حاصل کنید که نوار باالیی کمربند تقریبا از تمام عرض شانه های شما رد شده  •
است، به هیچ عنوان نوار کمربند را از زیر بازوی خود عبور ندهید. کمربند را از گردن خود 
دورتر نگه دارید، البته نباید آن قدر شل و افتاده باشد که از روی شانه ها لغزیده و بیفتد. عدم 

رعایت این موارد باعث کاهش قابلیت های حفاظتی و ایمنی کمربند در تصادفات می شود. 
اگر نوار پایینی کمربند خیلی شل تنظیم شود و یا اگر خیلی باالتر از لگن قرار گیرد، در  •

زمان بروز تصادف یا اتفاقات ناخواسته دیگر، ممکن است سرنشین دچار آسیب های جدی و 
یا حتی مرگ شود. 
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نگه داری از کمربند
لحاظ  از  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربند 
کشیدگی  و  شدن  شل  فرسودگی،  پاره گی، 
)مثال پس از تصادفات( مورد بازدید قرار گیرد. 
بالفاصله جهت  است،  اگر کمربند خراب شده 
از  پس  خدمات  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید 

فروش مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 احتیاط 
اجازه نفوذ آب به مکانیزم جمع کننده کمربند و قفل کمربند را ندهید.  •
برای شستن کمربند از شوینده های شیمیایی، آب جوش، مواد سفیدکننده و مواد رنگی  •

استفاده نکنید. 
کمربند باید با شوینده های مالیم یا با آب گرم شسته شده و در معرض هوای آزاد خشک  •

شود. هرگز کمربند را با گرمای غیرطبیعی خشک نکنید. 
به هیچ عنوان مکانیزم جمع کننده کمربند و قفل کمربند ایمنی را مورد تعمیر و روغن کاری  •

مدیران  کنید. شرکت  کمربند خودداری  در سیستم  تغییر  گونه  هر  ایجاد  از  و  ندهید  قرار 
خودرو در قبال مشکالت ناشی از این اقدامات مسوولیتی را قبول نخواهد کرد. 
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 هشدار   
اگر خودروی شما تصادف جدی داشته است، جهت بازدید و تعویض کمربندها به نمایندگی  •

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید، هر چند که ظاهر آن ها هیچ ایرادی نداشته و سالم به نظر 
برسد. 

اطمینان حاصل کنید که کمربند به درستی قفل می شود و بدون پیچ خوردگی قرار می گیرد.  •
اگر کمربند عملکرد مناسبی ندارد، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
هیچ اقدامی از قبیل باز کردن، نصب، اصالح، برداشتن و جا به جا کردن را روی کمربند  •

انجام ندهید. هر گونه تعمیرات مورد نیاز می بایست توسط نمایندگی های مجاز مدیران خودرو 
صورت پذیرد. 

احتیاط های الزم در استفاده از کمربند ایمنی
روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان ■

کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شده اند. برای کودک خود 
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید )اطالعات بیش تر در زمینه صندلی کودک در بخش 
»محافظت از کودکان« در ادامه همین فصل ارایه شده است(. تا زمانی که کودک تان به اندازه 
کافی رشد کند که بتواند ضمن رعایت دستورالعمل های استفاده از کمربند ایمنی ، به طور 

صحیح از کمربند استفاده کند. 
اگر کودکی اندازه بدنش به قدری رشد کرده باشد که دیگر نتواند از صندلی کودک استفاده کند، 

باید در صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند. 
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آن  به جای  و  از صندلی کودک  استفاده  عدم 
استفاده از روش هایی مانند ایستاده نگه داشتن 
نشستن  صندلی،  روی  بر  زدن  زانو  کودک، 
گرفتن  آغوش  در  یا  بزرگساالن  پای  روی  بر 
حتی  یا  و  جدی  آسیب دیدگی  باعث  می تواند 
اتفاقات  یا  تصادفات  زمان  در  کودک  مرگ 

ناخواسته دیگر شود. 
روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند بانوان باردار ■

و  اطالعات  کسب  ضمن  باید  باردار  بانوان 
توصیه های پزشکی کافی، کمربند ایمنی را به 
بانوان  دهند.  قرار  استفاده  مورد  شکل صحیح 
باردار، می بایست نوار پایینی کمربند را تا جایی 
که امکان دارد پایین برده و همانند سایر افراد 
در زیر شکم و باالی لگن قرار دهند. نوار باالیی 
برخوردی  که  این  بدون  و  کشیده  را  کمربند 
با ناحیه شکم داشته باشد، باید از عرض شانه 
به  اگر کمربند  داده شود.  قفسه سینه عبور  و 
طرز صحیح بسته نشود، در زمان ترمزگیری یا 
تصادف نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در 
معرض مرگ یا آسیب شدید قرار خواهد گرفت. 
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پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(
به  کمک  جهت  کمربند  پیش کشنده   .۱
ایربگ های جلو در زمان تصادفات شدید خودرو 

طراحی شده اند. 
۲. در تصادفات جزیی یا ضربه وارده از طرفین 

خودرو ممکن است پیش کشنده فعال نشود. 
بر  اگر سرنشینی  تصادفات شدید حتی  در   .۳
روی صندلی وجود نداشته باشد، احتمال فعال 

شدن پیش کشنده وجود دارد. 
سریعا سفت  را  ایمنی  کمربند  مکانیزم جمع کننده،  می شود،  فعال  پیش کشنده  که  زمانی   .۴

می کند تا بتواند سرنشین را به طور محکم مهار کند. 
۵. فعال شدن پیش کشنده کمربند توام با تولید صدا و آزاد شدن مقدار کمی از یک نوع گاز 

غیرسمی خواهد بود. این گاز قابل اشتعال نبوده و بی ضرر می باشد. 

 هشدار   
پس از فعال شدن پیش کشنده کمربند، چراغ هشدار ایربگ روشن خواهد شد و کمربند  •

ایمنی قادر به باز شدن و جمع شدن نخواهد بود. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

برداشتن، ایجاد تغییر، ضربه زدن با باز کردن پیش کشنده کمربند، سنسور ایربگ ها و دسته  •
سیم ها ممنوع است. عدم رعایت این موارد می تواند باعث مرگ یا ایجاد مصدومیت های شدید 

در تصادفات شود. 
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محدودیت های عملکردی پیش کشنده کمربند
پیش کشنده  صحیح  عملکرد  در  اختالل  ایجاد  باعث  می توانند  مواقع  برخی  در  زیر  اقدامات 

کمربند شوند:
۱. دست کاری در سیستم تعلیق

۲. دست کاری در قسمت جلوی بدنه خودرو
۳. تعمیر پیش کشنده کمربند یا تجهیزات نزدیک به آن

۴. آسیب دیدگی پیش کشنده کمربند یا نواحی اطراف آن
۵. نصب گارد جلوپنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو
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12-2 سیستم محافظ کودک
دستورالعمل ایمنی برای استفاده از صندلی محافظ کودک

طبق آمار تصادفات، کودکی که در صندلی عقب نشسته و به طور صحیح مهار می شود، نسبت 
به کودکی که در صندلی جلو نشسته است، ایمن تر است. صندلی کودک خریداری شده باید با 
فضای داخلی خودرو، سن کودک و سایز بدن او تناسب داشته باشد. کمربند ایمنی صندلی های 
خودرو که دارای استانداردهای بین المللی است، برای افراد یا کودکان با قد بیش تر از ۱/۵ متر 
طراحی شده اند. در صورتی که افراد با قد کم تر از ۱/۵ متر از کمربند ایمنی استفاده کند، در 

زمان تصادف کمربند می تواند به گردن او آسیب های جدی وارد کند. 
ISOFIX توضیح داده شده است.  در این بخش فقط دستورالعمل های نصب صندلی کودک 
برای نصب کردن صندلی کودک باید دقیقا بر اساس دستورالعمل های ارایه شده از طرف سازنده 

صندلی کودک اقدام کنید. 

 هشدار   
هرگز برای ثابت کردن صندلی کودک فقط به کمربند ایمنی خودرو اکتفا نکنید. صندلی  •

کودک را فقط باید در صندلی عقب ردیف دوم نصب کنید و همیشه از تجهیزات ثابت کننده 
استاندارد صندلی کودک استفاده کنید. 

صندلی کودک باید مطابق با استانداردهای ایمنی مطرح شده در قوانین و مقررات داخلی  •
کشور باشد. شرکت مدیران خودرو در قبال صدمات و حوادث ناشی از عدم استفاده صحیح از 

سیستم محافظ کودک هیچ گونه مسوولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. 
ناگهانی، کودکان بسته به سن و جثه شان  • برای محافظت موثر در تصادفات و توقف های 

باید با استفاده از کمربند ایمنی یا صندلی کودک مناسب که روی صندلی عقب ردیف دوم 
نصب شده است، به درستی مهار شوند. در آغوش گرفتن کودک نمی تواند جایگزین سیستم 

محافظ کودک باشد. 
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گروه بندی صندلی محافظ کودک
سیستم  در خصوص  موتوری  نقلیه  وسایل  ملی  استانداردهای  با  باید  کودک  محافظ  صندلی 
معموال  باشد.  داشته  مطابقت   )ECE R44( کودکان  ایمنی  حفظ  سیستم  و  کودک  محافظ 
سیستم های محافظ کودک مورد تایید، دارای برچسب صدور گواهی نامه استاندارد ملی می باشند 
و هم چنین پس از تست شدن بر مبنای استاندارد ECE R44، یک برچسب نارنجی رنگ نیز 
می گیرند. اطالعاتی مانند گروه وزنی، سطح ISOFIX و مجوز تولید سیستم محافظ کودک در 

این برچسب وجود دارد. 
صندلی کودک را می توان در ۵ گروه وزنی زیر دسته بندی کرد: ■

وزن کودکگروه صندلی کودک

۰ تا ۱۰ کیلوگرمگروه 0 

۰ تا ۱۳ کیلوگرمگروه +0  

۹ تا ۱۸ کیلوگرمگروه 1 

۱۵ تا ۲۵ کیلوگرمگروه 2 

۲۲ تا ۳۶ کیلوگرمگروه 3 

گروه وزنی +0/0: صندلی نوزاد رو به عقب؛ مناسب برای گروههای +0/0 و 0/1
گروه وزنی 1: صندلی کودک دارای کمربند؛ مناسب برای گروههای 1 یا 2/1 

گروه وزنی 2/3: صندلی کودک دارای تکیه گاه پشتی، مناسب برای گروه 2 و صندلی کودک 
بدون تکیه گاه پشتی، مناسب برای گروه 3

 هشدار   
هرگز از یک صندلی کودک رو به عقب بر روی

 صندلی محافظت شده بوسیله ایربگ فعال
 استفاده نشود، در این صورت ممکن است

 مرگ و یا صدمه جدی برای کودک رخ دهد.
جهت مشاهده جدول ISOFIX به صفحه ۱۷۳ مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلی های خودرو )خودروی فرمان چپ(: ■

صندلی سرنشین گروه وزنی
جلو راست

صندلی های عقب 
صندلی عقب وسطکناری

گروه 0
۰XU,LX تا ۱۰ کیلوگرم

 گروه 0+
XU,LX ۰ تا ۱۳ کیلوگرم

گروه 1 
۹XU,LX تا ۱۸ کیلوگرم

گروه 2 
۱۵XUF,LX تا ۲۵ کیلوگرم

گروه 3 
۲۲XUF,LX تا ۳۶ کیلوگرم

صندلی کودک مناسب برای صندلی های خودرو )خودروی فرمان راست(: ■

صندلی سرنشین گروه وزنی
جلو چپ

صندلی های عقب 
صندلی عقب وسطکناری

گروه 0
۰XLX تا ۱۰ کیلوگرم

 گروه 0+
XLX ۰ تا ۱۳ کیلوگرم

گروه 1 
۹XLX تا ۱۸ کیلوگرم

گروه 2 
۱۵XUF,LX تا ۲۵ کیلوگرم

گروه 3 
۲۲XUF,LX تا ۳۶ کیلوگرم
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X .۱: استفاده از هر نوع صندلی کودک در این گروه وزنی مجاز نمی باشد. 
را  وزنی  این گروه  به  مربوط  “universal” که گواهی نامه  برای صندلی کودک کالس   :U  .۲

دریافت کرده است، مناسب است. 
UF .۳: برای صندلی کودک نوع رو به جلو و در کالس “universal” که گواهی نامه مربوط به 

این گروه وزنی را دریافت کرده است، مناسب است. 
L .۴: اگر خودروی شما در لیست مدل خودروهای اعالم شده توسط سازنده صندلی کودک قرار 
داشته باشد، از صندلی کودک کالس “semi-universal” که گواهی نامه مربوط به این گروه 

وزنی را دریافت کرده است، می توان استفاده کرد. 
دقت:

صندلی کودک کالس “universal”: این نوع صندلی کودک به وسیله کمربند ایمنی خودرو که 
مخصوص بزرگساالن است،  مهار می شود. 

اتصاالت          وسیله  به  کودک  صندلی  نوع  این   :”semi-universal“ کالس  کودک  صندلی 
ISOFIX و قالب نگه دارنده صندلی کودک نصب می شود. 

اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک
آفتاب گیر سرنشین جلو  بر روی هر دو سمت 
برچسبی جهت یادآوری مجهز بودن خودرو به 
ایربگ های جلو الصاق شده است. احتیاط های 

زیر را رعایت کنید:
۱. به هیچ عنوان صندلی کودکی که به صورت 
صندلی  روی  بر  را  می شود  نصب  عقب  به  رو 
سرنشین  ایربگ  به  مجهز  خودروهای  جلوی 

نصب نکنید. 
۲. ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگه دارنده های صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت 
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هر شرایطی ممنوع است. 
از  همواره  نکنید.  اکتفا  خودرو  ایمنی  کمربند  توسط  صرفا  کودک  صندلی  مهار  به  هرگز   .۳

تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک بر روی صندلی عقب استفاده کنید. 
قبال  در  مسوولیتی  خودرو  مدیران  شرکت  فوق،  احتیاطی  اقدام  سه  رعایت  عدم  صورت  در 

مشکالت به وجود آمده از این طریق نخواهد داشت. 
صندلی های کودک پیشنهادی

۱. صندلی کودکی را خریداری نمایید که دارای تاییدیه استاندارد ECE R44 باشد. برچسب 
نارنجی رنگ گواهی نامه استاندارد ECE R44 باید بر روی صندلی کودک الصاق شده باشد. 

۲. برای استفاده از صندلی کودک ابتدا دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک 
را مطالعه کنید و در زمان نصب صندلی کودک دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما را 
به دقت رعایت کنید. مطمئن شوید که صندلی کودک در جای خود ثابت و محکم شده است. 

قالب نگه دارنده صندلی کودک
مدل SUV و مدل هاچ بک ■

مهارکننده  قالب  به  مجهز  خودروها  مدل  این 
جلو  به  رو  نوع  کودک  صندلی  برای  باالیی 
در پشت صندلی عقب  این قالب  ها  می باشند. 

واقع شده اند. 

قبل از استفاده، پشت سری صندلی که قصد نصب کردن صندلی کودک بر روی آن را دارید، 
باز کنید. سپس قالب صندلی کودک را به قالب مهارکننده باالیی وارد کنید. دقت کنید تا نوار 
باالیی  نوار  یا دور آن نپیچد.  از روی پشت سری عبور نکند و  باالیی صندلی کودک مستقیما 
صندلی کودک و پشت سری صندلی عقب نباید برخوردی با یک دیگر داشته باشند. همواره پس 
از اتصال صندلی کودک به قالب مهارکننده باالیی، نوار باالیی صندلی کودک را محکم کنید. 
به  کودک  باالیی صندلی  نوار  کردن  محکم  و  بستن  نحوه  در خصوص  بیش تر  اطالعات  برای 
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دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید. 

 هشدار   
اجازه ندهید تا نوار باالیی صندلی کودک از روی پشت سری عبور کند و یا دور آن بپیچد  •

و همیشه پس از نصب کردن صندلی کودک، نوار باالیی را محکم کنید. عدم نصب صحیح 
می تواند باعث مصدومیت شدید کودک شود. 

مدل SUV و مدل هاچ بک: در خودروهایی که در محفظه صندوق خود دارای طاقچه عقب  •
می باشند، قبل از اتصال صندلی کودک به قالب مهارکننده، طاقچه عقب را باز کنید. 

صندلی کودک رو به عقب خودرو ■
جهت قرارگیری این نوع صندلی باید بر خالف 
جهت حرکت رو به جلوی خودرو باشد، یعنی 
در  باشد.  خودرو  عقب  به  رو  کودک  صورت 
خودرو  جلوی  به  رو  کودک  اگر  تصادف  زمان 
باشد، ممکن است ستون فقرات و  قرار گرفته 
عقب  به  رو  کودک  اگر  ببیند.  آسیب  او  نخاع 
باشد، صندلی کودک می تواند از سر، گردن و 

باالتنه او محافظت کند. 
 ۱۰ تا   :۰ گروه های  برای  صندلی  نوع  این 
کیلوگرم و ۰+: تا ۱۳ کیلوگرم توصیه می شود. 

صندلی کودک رو به جلوی خودرو ■
خودرو  حرکت  جهت  به  رو  صندلی  نوع  این 
نصب می شود. این صندلی برای کودکان گروه 

۱: ۹ تا ۱۸ کیلوگرم توصیه می شود. 
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صندلی کمکی کودکان ■
یک  از  کودک،  صندلی  کارآیی  افزایش  برای 
نمود.  استفاده  می توان  جداگانه  کمکی  تشک 
وزن  یا  و  دارد  کوتاه تری  قد  کودک  که  وقتی 
برای  می توان  را  کمکی  تشک  است،  کم تر  او 
افزایش ارتفاع خط دید کودک در داخل خودرو 
و استقرار ایمن او استفاده نمود )کمربند ایمنی 
دارای استانداردهای بین المللی، بر اساس اندازه 
طراحی  متر   ۱/۵ از  بیش تر  قد  با  افراد  بدن 
از  متر   ۱/۵ از  کم تر  قد  با  فردی  اگر  شده اند. 
صورت  آن  در  نماید،  استفاده  ایمنی  کمربند 
گردن  به  تصادف  هنگام  است  ممکن  کمربند 

او آسیب برساند(. 
تا ۲۵  برای کودکان گروه ۲: ۱۵  این صندلی 
کیلوگرم و گروه ۳: ۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم توصیه 

می شود. 
نصب کردن صندلی کودک

 i-Size/ISOFIX اتصاالت
اتصاالت       چپ،  فرمان  خودروهای  برای 
نصب  تجهیزات  نوع  یک   i-Size/ISOFIX

سیستم محافظ کودک بر اساس استانداردهای 
ECE R14 و ECE R145 می باشند. 

کودک  صندلی   i-Size/ISOFIX اتصاالت 
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عقب  صندلی های  پشتی  پایینی  قسمت  در 
معموال  است.  گرفته  قرار  راست  عقب  و  چپ 
یا   عالمت   کنار  در  اتصاالت  این 
در قسمت پایینی پشتی صندلی های عقب قرار 

دارند. 
سیستم  نصب  تجهیزات  نوع  یک   i-Size/ISOFIX اتصاالت راست،  فرمان  خودروهای  برای 

محافظ کودک بر اساس استاندارد ECE R14 می باشند. 
اتصاالت i-Size/ISOFIX صندلی کودک در قسمت پایینی پشتی صندلی های عقب چپ و 
پایینی  کنار عالمت  در قسمت  در  اتصاالت  این  معموال  است.  قرار گرفته  راست  عقب 

پشتی صندلی های عقب قرار دارند. 
■  :ISOFIX گروه بندی سایز برای صندلی های کودک

استفاده از جدول گروه بندی سایز صندلی کودک برای اتصال ISOFIX، به کاربر کمک می کند 
تا مناسب ترین نوع صندلی کودک را انتخاب کند. 

توضیحاتگروه سایز

Aصندلی کودک رو به جلو با سایز کامل
Bصندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک
B1صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک
Cصندلی کودک رو به عقب با سایز کامل
Dصندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک
Eصندلی نوزاد رو به عقب
Fصندلی نوزاد عرضی، رو به سمت چپ
Gصندلی نوزاد عرضی، رو به سمت راست
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■ :)ISOFIX( تناسب صندلی های خودروی فرمان چپ برای نصب صندلی کودک

گروه وزنی
 گروه
سایز

صندلی سرنشین نوع اتصال
جلو راست

صندلی های عقب 
صندلی عقب وسطکناری

گروه 0 )۰ تا 
۱۰ کیلوگرم(

FISO/L1XXX
GISO/L2XXX
EISO/R1XILX

گروه +0 )۰ تا 
۱۳ کیلوگرم(

EISO/R1XILX
DISO/R2XILX
CISO/R3XILX

گروه 1 )۹ تا 
۱۸ کیلوگرم(

DISO/R2XILX
CISO/R3XILX
BISO/F2XIL, IUFX

B1ISO/F2XXIL, IUFX
AISO/F3XIL, IUFX

گروه 2 )۱۵ تا 
۲۵ کیلوگرم(

)1(

گروه 3 )۲۲ تا 
۳۶ کیلوگرم(

)1(
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■ :)ISOFIX( تناسب صندلی های خودروی فرمان راست برای نصب صندلی کودک

گروه وزنی
 گروه
سایز

صندلی سرنشین نوع اتصال
جلو راست

صندلی های عقب 
صندلی عقب وسطکناری

تخت خواب 
قابل حمل

FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

)1(
گروه 0 )۰ تا 
۱۰ کیلوگرم(

EISO/R1XILX

)1(

گروه +0 )۰ تا 
۱۳ کیلوگرم(

EISO/R1XILX
DISO/R2XILX
CISO/R3XILX

)1(

گروه 1 )۹ تا 
۱۸ کیلوگرم(

DISO/R2XILX
CISO/R3XILX
BISO/F2XIL, IUFX

B1ISO/F2XXIL, IUFX

AISO/F3XIL, IUFX
)1(

گروه 2 )۱۵ تا 
۲۵ کیلوگرم(

)1(

گروه 3 )۲۲ تا 
۳۶ کیلوگرم(

)1(

X .۱: برای صندلی کودک ISOFIX مناسب نیست. 
IL .۲: مناسب برای صندلی کودک ISOFIX مدل های “special” یا “universal” که دارای 
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گواهی نامه مربوطه برای این گروه وزنی باشند. 
IUF .۳: مناسب برای صندلی کودک رو به جلو مدل “universal” که دارای گواهی نامه مربوطه 

برای این گروه وزنی باشد. 
از  برای اطالع   .G تا   A گروه وزنی   ISO/XX فاقد  برای صندلی کودک های  )1(: مناسب   .۴
جزییات بیش تر در خصوص گروه وزنی مناسب، لیست مدل های صندلی کودک ISOFIX را 

بررسی کنید. 
تناسب صندلی های خودرو برای نصب صندلی کودک )i-Size( )مدل خودروهای فرمان چپ(: ■

 نوع سیستم
محافظ کودک

صندلی سرنشین 
جلو راست

صندلی های عقب 
صندلی عقب وسطکناری

 صندلی کودک
i-Size X i-UX

I-U: مناسب برای صندلی کودک i-Size مدل “universal” رو به جلو و رو به عقب. 
X: برای صندلی های کودک مدل “universal” مناسب نمی باشد. 

نصب صندلی کودک
قالب های  اتصال  جهت  که  حلقه هایی   :۱ گام 
تعبیه  عقب  صندلی  زیر  در  کودک  صندلی 

می شوند را پیدا کنید. 
گام ۲: صندلی کودک را بر روی صندلی عقب 

خودرو قرار دهید. 
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گام ۳: قالب پایه صندلی کودک را به حلقه های 
بودن  محکم  از  و  داده  گیر  عقب  صندلی  زیر 

اتصال آن ها مطمئن شوید. 

باالیی صندلی کودک را بکشید و  نوار  گام ۴: 
آن را به قالب مهارکننده که برای صندلی های 
نوع رو به جلو در پشت صندلی عقب )مطابق 
با تصویر مقابل( تعبیه شده است، وصل کنید. 

دقت: با توجه به نوع صندلی کودک خریداری 
شده، از الزم بودن وصل شدن صندلی کودک 
حاصل  اطمینان  باالیی  مهارکننده  قالب  به 

کنید. 

    مطالعه
قبل از استفاده، پشت سری صندلی که قصد نصب کردن صندلی کودک بر روی آن را دارید،  •

باز کنید. سپس زبانه صندلی کودک را به قالب مهارکننده باالیی وارد کنید. دقت کنید تا نوار 
باالیی صندلی کودک مستقیما از روی پشت سری عبور نکند و یا دور آن نپیچد. نوار باالیی 

صندلی کودک و پشت سری صندلی عقب نباید برخوردی با یک دیگر داشته باشند. 
همواره پس از اتصال صندلی کودک به قالب مهارکننده باالیی، نوار باالیی صندلی کودک را  •

محکم کنید. برای اطالعات بیش تر در خصوص نحوه بستن و محکم کردن نوار باالیی صندلی 
کودک به دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید. 
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 هشدار   
پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی را تنظیم نکنید.  •
صندلی کودک باید بر روی صندلی عقب ردیف دوم نصب شود.  •
هرگز بیش از یک صندلی کودک را به حلقه های نگه دارنده یک صندلی وصل نکنید.  •
اجازه ندهید تا نوار باالیی صندلی کودک مستقیما از روی پشت سری عبور کند و یا دور آن  •

بپیچد و اطمینان یابید که پس از اتمام نصب، نوار باالیی صندلی کودک محکم شده است. عدم 
نصب صحیح می تواند باعث وارد آمدن مصدومیت های جدی به کودکان شود. 

اتصال  • از  قبل  می باشند،  عقب  طاقچه  دارای  در محفظه صندوق خود  که  در خودروهایی 
صندلی کودک به قالب مهارکننده، طاقچه عقب را باز کنید. 

اگر حلقه های نگه دارنده صندلی کودک آسیب دیده اند یا در تصادف از جای خود جدا شده اند،  •
جهت تعویض به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

اگر صندلی راننده در نصب صحیح صندلی کودک مزاحمت ایجاد می کند، صندلی کودک را  •
بر روی صندلی عقب سمت راست نصب کنید. 

از قالب های مهارکننده صندلی کودک برای بستن یا مهار کردن اشیا و لوازم دیگر استفاده  •
نکنید. شرکت مدیران خودرو مسوولیتی در قبال این گونه استفاده های غیراصولی نخواهد داشت. 

چنان چه صندلی کودک به درستی در جای خود نصب و مهار نشود، در صورت بروز ترمزهای  •
معرض  در  نیز  سرنشینان  سایر  کودک،  بر  عالوه  تصادفات،  و  شدید  پیچیدن های  ناگهانی، 

مصدومیت های جانی و حتی مرگ قرار خواهند گرفت. 
از مهار شدن خوب نوار باالیی صندلی کودک مطمئن شوید. صندلی کودک را پس از نصب  •

کردن در جهات مختلف تکان دهید تا از ثابت بودن آن اطمینان حاصل شود. صندلی کودک را 
طبق دستورالعمل سازنده آن نصب کنید. در صورت عدم نصب صحیح صندلی کودک، در زمان 
بروز تصادف یا اتفاقات ناخواسته دیگر، کودک در معرض مصدومیت های جدی و یا حتی مرگ 

قرار خواهد گرفت. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

179

فصل 2: آمادگی برای رانندگی

 هشدار   
تنظیمات صندلی جلو می شود، صندلی  • در  اختالل  ایجاد  باعث  اگر نصب صندلی کودک 

کودک را بر روی صندلی عقب خودرو نصب نکنید. در غیر این صورت ممکن است در تصادفات، 
سرنشین جلو و کودک به شدت آسیب ببینند و یا حتی کشته شوند. 

اجازه ندهید که کودکان با کمربند صندلی خود بازی کنند. اگر این کمربند دور گردن کودک  •
بپیچد، در آوردن کمربند دشوار خواهد بود و می تواند سبب خفگی کودک یا مشکالت دیگر 
شود. در صورت روی دادن این اتفاق، اگر نتوانستید قفل کمربند را آزاد کنید، باید کمربند را با 

قیچی ببرید. 
در زمان هایی که از صندلی کودک استفاده نمی شود، باید هم چنان روی صندلی به صورت  •

نصب شده باقی بماند. صندلی کودک باز شده را در داخل کابین رها نکنید. 
اگر الزم است که صندلی کودک را باز کنید، آن را پس از باز کردن در صندوق عقب یا در  •

مکانی خارج از خودرو نگه داری کنید. با این کار از مصدومیت سرنشینان داخل خودرو در زمان 
ترمزهای ناگهانی و تصادف پیش گیری خواهد شد. 

هشدار جا ماندن کودک در خودرو )در صورت تجهیز(
زمانی که راننده قصد ترک خودرو را دارد، اگر به طور اتفاقی کودک خود را در داخل خودرو فراموش 
کند، در زمان خروج راننده از خودرو، صفحه کیلومترشمار با دادن هشدار، بررسی مجدد صندلی عقب 

را به وی یادآوری خواهد کرد، به شرط آن که یکی از شرایط زیر قبال اتفاق افتاده باشد:
۱. قبل از شروع رانندگی و پس از روشن شدن کلید استارت، درب عقب خودرو باز شده باشد. 
۲. قبل از شروع رانندگی، در مدت ۱۰ دقیقه قبل از روشن کردن کلید استارت و روشن کردن 

خودرو، درب عقب باز شده باشد. 
اتمام رانندگی و توقف خودرو و پس  از  باشد، پس  افتاده  اتفاق  از شروط فوق  چنان چه یکی 
صفحه  در   ”Check Rear Seats“ عبارت  با  یادآوری  پیغام  یک  موتور  شدن  خاموش  از 

کیلومترشمار ظاهر شده و بوق اخطار یک ثانیه ای به صدا در خواهد آمد. 





Modiran Vehicle Manufacturing Co.

TIGGO 7 PRO User Manual

فصل 3. امکانات داخلی خودرو

1183-3 کلیدهای خودرو
183کلید هوشمند .........................................
187برد موثر کلید هوشمند ........................
190سیستم ضدسرقت .................................
191ورود بدون کلید .....................................
194سیستم دزدگیر خودرو .........................
پیدا کردن محل خودرو با استفاده از 
196کلید هوشمند ........................................

روشـن کـردن خـودرو از راه دور )در 
197صورت تجهیـز( ......................................

2198-3 قفل درب ها
198کلید قفل درب ها ...................................

دستگیره  توسط  درب ها  کردن  باز 
198داخلی ......................................................

199کلید مکانیکی قفل درب ......................
200قفل کودک درب های عقب .................

3202-3 شیشه درب ها
202شیشه باالبرها .........................................
204کنترل شیشه باالبرها از راه دور ............

)در  شیشه  خودکار  برگشت  عملکرد 
206صورت تجهیز( ........................................

4209-3 سقف پانوراما
........................ )A 209سقف پانوراما )مدل
........................ )B 212سقف پانوراما )مدل
213کنترل سقف پانوراما از راه دور ...........
214عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما

صورت  )در  وایرلس  شارژر   3-5
تجهیز(

215

215نحوه استفاده از شارژر وایرلس .............

6217-3 سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
............... )DVD 217)مدل رادیو و پخش

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
219)مدل مانیتوردار یکپارچه( ...................

220عملکردهای اصلی .................................
223تنظیمات سیستم صوتی ......................
225کلیدهای کنترل روی فرمان ...............

226عملکرد تشخیص صدا )در صورت تجهیز( 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

TIGGO 7 PRO User Manual

226لینک شدن با موبایل ............................

7235-3 سیستم تهویه مطبوع
235پنل کنترل تهویه مطبوع الکتریکی ....
241پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک ....
249تنظیم حالت دریچه ها ..........................
250تنظیم جهت باد دریچه ها ....................
251نحوه استفاده از کولر .............................
256نحوه استفاده از بخاری .........................
تهویه  هوای  کیفیت  کنترل  سیستم 
256مطبوع )در صورت تجهیز( .....................

)در  مطبوع  هوای  تصفیه  عملکرد 
257صورت تجهیز( ........................................

تهویه  هوای  کردن  یونیزه  عملکرد 
259مطبوع )در صورت تجهیز( .....................

259گرم کن شیشه جلو )در صورت تجهیز(

)در  اتوماتیک  بخارزدایی  عملکرد 
259صورت تجهیز( ........................................

عملکرد فعال تهویه هوای داخل کابین 
260و سیستم تصفیه اتوماتیک  ..................

260تصفیه اتوماتیک داخلی ..........................

)در  وسط  کنسول  گرم کن  سردکن/ 
261صورت تجهیز( ........................................

8261-3 محفظه های نگه داری اشیا
261معرفی محفظه ها ...................................

9266-3 سوکت ها
................................ 12V 266خروجی برق
......................................... USB 267سوکت

10268-3 آفتاب گیر
268آفتاب گیرها و آینه آرایش ....................

11269-3 درب موتور
269باز کردن و بستن درب موتور .............

12270-3 درب صندوق عقب
270درب صندوق عقب مدل دستی ...........

)در  برقی  مدل  عقب  صندوق  درب 
271صورت تجهیز( ........................................

شرایط  در  صندوق  درب  کردن  باز 
276اضطراری .................................................

13277-3 درب باک
277باز کردن و بستن درب باک ................



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

183

فصل 3: امکانات داخلی خودرو

1-3 کلیدهای خودرو
کلید هوشمند

کلید هوشمند برای باز کردن و قفل کردن درب های خودرو و باز کردن درب صندوق از راه دور 
و در محدوده 20 متری پیرامون خودرو )به شرط عدم وجود مانع و نقاط کور( مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
 1         کلید هوشمند )با بدنه فلزی(

 2         کلید هوشمند )بابدنه پالستیکی(

 1         چراغ نشانگر

 2         دکمه قفل کن

 3         دکمه بازکن

 4         دکمه باز کننده صندوق

 5         کلید مکانیکی

 6         ضامن کلید مکانیکی

محدودیت های عملکردی کلید هوشمند
در شرایط زیر ممکن است کلید هوشمند به درستی کار نکند: ■

1. چنان چه بیش تر از یک کلید هوشمند به طور هم زمان در کنار یک دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 
2. فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیش تر از 20 متر باشد. 

3. در مواقعی که کلید هوشمند با اشیا فلزی تماس داشته و یا پوشانده شده باشد. 
4. اگر کلید هوشمند در کنار لوازم الکترونیکی )مانند موبایل و کامپیوتر( قرار داشته باشد. 
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کلید  فرکانس  با  مشابه  فرکانسی  که  بی سیم  ارتباطی  وسایل  نزدیکی  در  کلید  که  زمانی   .5
هوشمند دارند )مانند رادیوی جیبی(، قرار می گیرد. 

6. قرار گرفتن کلید هوشمند در نزدیکی تجهیزاتی که امواج قوی تولید می کنند )مانند برج 
تلویزیونی، ایستگاه رادیویی، نیروگاه برق، فرودگاه، ایستگاه راه آهن(. 

 احتیاط 
راحتی  • به  که  می باشد  پایین  فرکانس  با  رادیویی  فرستنده  دستگاه  یک  هوشمند  کلید 

می تواند تحت تاثیر امواج رادیویی مختلف و تحت تشعشع دستگاههای صنعتی، تحقیقاتی و 
تجهیزات پزشکی قرار گیرد. 

بدون کسب مجوز، تغییری در فرکانس و قدرت ارسال امواج فرستنده کلید هوشمند )به  •
طور مثال نصب تقویت کننده امواج رادیو فرکانسی( ایجاد نکنید و هیچ گونه آنتن خارجی یا 

آنتن فرستنده امواج نصب نکنید. 
مراقب باشید تا در زمان استفاده از کلید هوشمند، تداخلی با ارتباطات رادیویی مجاز محلی  •

با آن  از ادامه کار  نداشته باشید. در صورت تداخل از کلید هوشمند استفاده نکنید و قبل 
اقدامات الزم برای از بین بردن تداخل را انجام دهید. 

تحت شرایط زیر احتمال این که باتری کلید هوشمند ضعیف یا خالی شده باشد وجود دارد: ■
1. کاهش تدریجی محدوده اثر کلید هوشمند و کوچک تر شدن میدان برد امواج آن

2. عمل نکردن کلید هوشمند حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم
3. نمایش داده شدن پیغام “Smart key battery power is low” در صفحه کیلومترشمار

4. کم نور شدن یا روشن نشدن چراغ نشانگر کلید هوشمند با فشردن هر کدام از دکمه های 
کلید

کلید مکانیکی
کلید مکانیکی به صورت یک پارچه با کلید هوشمند و در داخل بدنه آن قرار گرفته است که 

می تواند در موارد اضطراری جهت باز/ قفل کردن درب ها مورد استفاده قرار گیرد. 
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کلید  و  داده  فشار  را  مکانیکی  کلید  ضامن 
کنید.  هوشمند جدا  کلید  بدنه  از  را  مکانیکی 
پس از استفاده، کلید مکانیکی را به جای خود 
باشد  تا حمل و نگه داری آن آسان  بازگردانید 
)برای اطالع از جزییات بیش تر به قسمت »قفل 

درب ها« در همین فصل مراجعه کنید(. 
تعویض باتری کلید هوشمند

و  دهید  فشار  را  مکانیکی  کلید  1: ضامن  گام 
جدا  هوشمند  کلید  بدنه  از  را  مکانیکی  کلید 

کنید. 

و  تخت  پیچ گوشتی  یک  از  استفاده  با   :2 گام 
برد  و  کنید  باز  را  کلید  نوارپیچ شده، درپوش 

الکترونیکی کلید هوشمند را خارج کنید.
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گام 3: باتری کهنه را از جای خود بیرون آورید 
و باتری نو را به نحوی که قطب مثبت )+( آن 

رو به باال باشد، جایگزین کنید. 
به ترتیب عکس  را  باز شده کلید  گام 4: اجزا 

مراحل باز کردن شان، مونتاژ کنید. 
باتری،  عملکرد صحیح  تعویض  از  گام 5: پس 
کلید هوشمند را بررسی کنید )اطمینان حاصل 
کنید که با فشار دادن هر یک از دکمه های کلید 

هوشمند، چراغ روی کلید روشن می شود(. 

 حفاظت از محیط زیست
این  نباید همانند زباله های خانگی معمولی دفع شود. ضایعات  لیتیومی مصرف شده  باتری 
نوع باتری باید بر اساس مقررات محلی و شرایط مندرج در قوانین زیست محیطی امحا شود. 

    مطالعه
از قرارگیری صحیح قطب های مثبت و منفی باتری در جای خود اطمینان حاصل کنید.  •
•  3V-CR2032 نوع باتری کلید هوشمند: باتری لیتیومی مدل
اگر کلید هوشمند نمی تواند به درستی کار کند، جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز  •

مدیران خودرو تماس حاصل نمایید. 
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 احتیاط 
فقط از باتری با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده نمایید.  •
در زمان نصب مراقب باشید تا ترمینال ها و الکترودهای باتری خم نشوند.  •
در زمان تعویض باتری باید دست شما خشک و عاری از هر گونه رطوبت باشد.  •
از لمس باتری با دست روغنی خودداری کنید زیرا ممکن است سبب ایجاد خوردگی در  •

باتری شود. 
از تماس و یا دست کاری قطعات الکترونیکی کلید هوشمند اجتناب کنید، زیرا باعث ایجاد  •

اختالل در کارکرد آن خواهد شد. 
تعویض باتری کلید هوشمند نیاز به کمی دقت و ظریف کاری دارد و اگر خودتان اقدام به  •

این کار کنید، ممکن است به کلید آسیب وارد شود. لذا توصیه می شود تعویض باتری را توسط 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو انجام دهید. 

 هشدار   
کودکان  توسط  هوشمند  کلید  قطعات  سایر  یا  شده  تعویض  باتری  شدن  بلعیده  به  نسبت 
مراقبت ویژه ای داشته باشید. چرا که ممکن است باعث آسیب دیدگی جدی و یا حتی مرگ 

کودکان شود. 

برد موثر کلید هوشمند
موقعیت آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید

 1         آنتن جلویی داخل کابین

 2         آنتن درب جلو راست

 3         آنتن درب جلو چپ

 4         آنتن بیرونی درب صندوق عقب
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محدوده شناسایی کلید هوشمند
وضعیت  تغییر  یا  زدن  استارت  محدوده   

کلید استارت موتور
آنتن  اثر  محدوده  در  کلید هوشمند  که  وقتی 
را  خودرو  دارد،  قرار  کابین  داخل  جلویی 
می توان استارت زد و یا وضعیت کلید استارت 

را تغییر داد. 
 محدوده باز و بسته کردن قفل درب ها

آنتن  اثر  محدوده  در  کلید هوشمند  که  وقتی 
را می توان  قرار دارد، درب های خودرو  درب ها 

قفل/ باز کرد. 
 محدوده باز کردن درب صندوق

وقتی که کلید هوشمند در محدوده اثر آنتن بیرونی درب صندوق قرار دارد، درب صندوق را 
می توان باز کرد. 

در شرایط زیر ممکن است کلید هوشمند شناسایی نشود:
1. کلید هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد. 

2. در زمان قفل کردن، کلید هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد. 
3. قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی )مانند منبع 

تغذیه برق، تلفن و ...(. 
    مطالعه

آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید، کلیدهای هوشمند را در شعاع حدودا 1/5 متری 
خود می توانند شناسایی کنند. بنابراین زمانی که قصد ورود به خودرو یا کار با کلید استارت 
موتور را دارید، اطمینان حاصل کنید که فاصله بین کلید هوشمند و آنتن مربوط به همان 

عملکرد، در این محدوده قرار دارد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

189

فصل 3: امکانات داخلی خودرو

شناسایی خودکار کلید هوشمند )در صورت تجهیز(
 ناحیه روشن شدن هوشمند چراغ های پیشواز

به  اگر  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ضمن 
ناحیه چراغ های  این  نزدیک شوید، در  خودرو 

پیشواز به طور خودکار روشن می شوند. 
 ناحیه قفل شدن درب ها

ضمن همراه داشتن کلید هوشمند اگر خودرو 
را ترک کنید، در این ناحیه درب های خودرو به 

طور خودکار قفل می شوند. 
 ناحیه باز شدن درب ها

ضمن همراه داشتن کلید هوشمند اگر به خودرو نزدیک شوید، در این ناحیه قفل درب های 
خودرو به طور خودکار باز می شوند. 

 محدوده باز شدن هوشمند درب صندوق
از طریق  نزدیک می شوید، درب ها  از خودرو  ناحیه  این  به  کلید هوشمند  به همراه  وقتی که 

تشخیص خودکار کلید نمی توانند باز/ قفل شوند. 
    مطالعه

خودرو را زمانی ترک کنید که هر چهار درب جانبی خودرو و درب صندوق عقب بسته شده  •
باشند، در غیر این صورت عملکرد شناسایی خودکار کلید هوشمند به درستی کار نخواهد کرد. 

موارد  • برخی  در  است  ممکن  اطراف  محیط  امواج  از  هوشمند  کلید  تاثیرپذیری  علت  به 
عملکردهایی مانند ورود بدون کلید، کلید استارت موتور، روشن شدن چراغ پیشواز، باز شدن 
قفل درب ها در زمان نزدیک شدن به خودرو و قفل شدن درب ها در زمان دور شدن از خودرو 
با اختالل همراه شوند. در صورت غیر عادی شدن این عملکردها، از روش های دیگر برای قفل 
یا  با کلید مکانیکی  باز کردن  )مانند  استفاده کنید  یا روشن کردن خودرو  باز کردن  کردن/ 

استفاده از دکمه های روی کلید هوشمند(. 
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سیستم ضدسرقت
)immobilizer( سیستم ضدسرقت موتور

کلید هوشمند خودرو دارای یک تراشه فرستنده در ساختار داخلی خود است، چنان چه کلید 
هوشمند به واحد کنترل ضد سرقت معرفی نشده باشد، این تراشه الکترونیکی اجازه روشن شدن 

موتور را نخواهد داد. 
در شرایط زیر ممکن است سیستم ضد سرقت به درستی کار نکند:

1. اگر کلید هوشمند در تماس با اشیا فلزی باشد. 
2. اگر سیستم ضد سرقت دست کاری شده باشد. 

3. کلید هوشمند متعلق به خودروی دیگر )که دارای تراشه فرستنده است( در نزدیکی یا تماس 
با کلید خودروی شما قرار گرفته باشد. 

 احتیاط 
به هیچ عنوان معرفی کلید هوشمند را به افراد غیرمجاز نسپارید، چرا که ممکن است کارکرد  •

عادی سیستم ضد سرقت دچار اختالل شود. 
اگر استارتر به طور نرمال کار می کند ولی موتور نمی تواند روشن شود، یکی از علت های ممکن  •

مختل شدن سیستم ضد سرقت و عدم کارکرد صحیح آن می تواند باشد. در این شرایط فورا 
جهت بازدید و تعمیر سیستم ضدسرقت موتور با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

اعالم هشدار سیستم دزدگیر خودرو
ورود  یک  تشخیص  در صورت  دارد،  قرار  کار  به  آماده  وضعیت  در  خودرو  دزدگیر  که  زمانی 
غیرمجاز به داخل خودرو، سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن آژیر و روشن و خاموش کردن 

چراغ های راهنما خواهد کرد تا بدین وسیله مالک خودرو را از موضوع سرقت مطلع سازد. 
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    مطالعه
چنان چه درب های خودرو توسط کلید مکانیکی قفل شوند، سیستم دزدگیر نمی تواند در  •

وضعیت فعال قرار بگیرد. لذا توصیه می شود درب های خودرو را با استفاده از کلید هوشمند 
قفل کنید. 

پس از قفل شدن درب ها توسط کلید هوشمند، اگر درب راننده با استفاده از کلید مکانیکی  •
باز شود، آژیر دزدگیر فعال خواهد شد. 

برای جلوگیری از سرقت خودرو و به صدا در آمدن ناخواسته آژیر دزدگیر، قبل از ترک خودرو  •
مطمئن شوید که کسی در داخل خودرو نمانده باشد و کلیه درب ها و شیشه ها به درستی بسته 

باشند و سیستم دزدگیر خودرو در وضعیت آماده به کار قرار گرفته باشد. 
زمانی که دزدگیر خودرو در وضعیت اعالم هشدار قرار دارد، چنان چه دکمه بازکن روی کلید  •

هوشمند فشرده شود و یا کلید استارت موتور روشن شود، سیستم دزدگیر غیرفعال خواهد شد. 

ورود بدون کلید
باز کردن قفل درب ها

به همراه  را  کلید هوشمند  زمانی که  روش 1: 
به  حساس  ناحیه  خود  انگشت  چهار  با  دارید، 
تشخیص دستگیره درب را لمس کنید. سیستم 
بودن  مجاز  خودکار  تایید  و  شناسایی  از  پس 
کلید، اقدام به باز کردن قفل درب ها خواهد کرد. 
روش 2: ضمن همراه داشتن کلید هوشمند به 
خودرو نزدیک شوید. سیستم پس از شناسایی 
و تایید خودکار مجاز بودن کلید، اقدام به روشن 
کردن چراغ های پیشواز کرده و قفل درب ها را 

باز خواهد کرد. 
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قفل کردن درب ها
روش 1: زمانی که کلید هوشمند را به همراه 
دارید،  با انگشت های دست خود ناحیه حساس 
کنید.  لمس  را  درب  دستگیره  تشخیص  به 
سیستم پس از شناسایی و تایید خودکار مجاز 
بودن کلید، اقدام به قفل کردن درب ها خواهد 

کرد. 
هوشمند،  کلید  داشتن  همراه  ضمن   :2 روش 
خودرو را ترک کنید. سیستم پس از شناسایی 
و تایید خودکار مجاز بودن کلید، اقدام به قفل 

کردن درب ها خواهد کرد. 

    مطالعه
عملکرد قفل/ باز کردن قفل درب ها به روش شناسایی خودکار کلید، نیاز به تنظیم شدن از  •

طریق سیستم صوتی و تصویری دارد )برای اطالع از جزییات کار به بخش »سیستم صوتی و 
تصویری« در ادامه همین فصل مراجعه کنید(. 

چنان چه خودرو به مدت 3 روز در وضعیت قفل باقی مانده باشد، عملکرد قفل/ باز کردن  •
قفل درب ها به روش شناسایی خودکار کلید غیرفعال می شود. برای اجرایی شدن مجدد این 

عملکرد باید موتور یک بار روشن شود. 
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 احتیاط 
کلید هوشمند را در مجاورت وسایلی مانند ماوس بی سیم کامپیوتر، موبایل و نظایر آن قرار  •

ندهید. چرا که ممکن است عملکرد قفل/ باز کردن آن به روش شناسایی خودکار کلید عمل 
نکند. 
عملکرد قفل کردن درب ها به روش شناسایی خودکار کلید هوشمند فقط در صورتی اجرا  •

می شود که کلید استارت موتور خاموش باشد، تمامی درب های جانبی و درب صندوق به طور 
کامل بسته باشند و کلید هوشمند در داخل خودرو قرار نداشته باشد. 

پس از ترک کردن خودرو و بستن کلیه درب های جانبی و درب صندوق، اگر کلید هوشمند  •
در داخل خودرو جا مانده باشد و یا این که در محدوده 2/5 متری پیرامون خودرو قرار نداشته 

باشد، عملکرد قفل کردن کلید هوشمند از طریق شناسایی خودکار کلید اجرا نخواهد شد. 
اگر کلید هوشمند در حدود 2/5 متر از خودرو دور شود و چراغ های راهنما چشمک نزنند  •

و صدای آژیر هم شنیده نشود )دزدگیر به حالت آماده به کار نرود(، در این شرایط قفل بودن 
ناخواسته  و پیش آمدن شرایط  ناقص سیستم  از عملکرد  تا  بررسی کنید  را مجددا  خودرو 

حاصل از باز ماندن درب ها جلوگیری کرده باشید. 
پس از فعال شدن عملکرد شناسایی خودکار کلید هوشمند و باز شدن درب ها، اگر کلید  •

هم چنان در نزدیکی خودرو باقی بماند، خودرو پس از 15 دقیقه به طور خودکار قفل خواهد 
شد. اگر کلید برای یک 15 دقیقه دیگر در کنار خودرو بماند، به منظور صرفه جویی در مصرف 
انرژی باتری، عملکرد شناسایی خودکار کلید هوشمند به طور موقتی غیرفعال خواهد شد و در 
صورتی مجددا فعال می شود که یکی از درب های جانبی خودرو یا درب صندوق باز و سپس 

کلیه درب ها بسته شوند. 
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سیستم دزدگیر خودرو
عملکرد دزدگیر

آماده به کار شدن سیستم دزدگیر ■
کلیه  و  بوده  خاموش  استارت  کلید  که  زمانی 
درب  و  موتور  درب  خودرو،  جانبی  درب های 
صندوق بسته شده اند، اگر دکمه قفل کن کلید 
به  حساس  ناحیه  یا  دهید  فشار  را  هوشمند 
تشخیص اطراف دستگیره درب را لمس کنید و 
یا این که ضمن همراه داشتن کلید هوشمند از 
خودرو دور شوید، درب ها به طور خودکار قفل 
شده و سیستم دزدگیر خودرو فعال شده و در 

حالت آماده به کار قرار خواهد گرفت. 
نشانه های فعال شدن سیستم دزدگیر: یک بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما و یک 

بار به صدا در آمدن آژیر دزدگیر. 
نشانه های فعال نشدن سیستم دزدگیر: دو بار چشمک زدن چراغ های راهنما و به صدا در نیامدن 

آژیر دزدگیر. 
فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار ■

پس از خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر، چنان چه در عرض 30 ثانیه هیچ یک از درب های 
و  شده  قفل  خودکار  طور  به  درب ها  نشوند،  بسته  و  باز  درب صندوق  یا  موتور  درب  جانبی، 
سیستم دزدگیر بار دیگر در وضعیت آماده به کار قرار خواهد گرفت. ولی اگر در این مدت یکی 
کار شدن مجدد  به  آماده  قابلیت  باز شوند،  یا درب صندوق  موتور  از درب های جانبی، درب 

دزدگیر غیرفعال می شود. 
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    مطالعه
نحوه اعالم نشانه های آماده به کار شدن سیستم دزدگیر )روشن شدن چراغ راهنما و به صدا  •

در آمدن آژیر( از طریق سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است. جهت اطالع از جزییات 
کار به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. 

اگر پس از خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر یکی از درب های جانبی یا درب صندوق  •
باز شود، عملکرد فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار، مقدور نخواهد بود. 

 احتیاط 
اگر کلید استارت در موقعیت OFF یا خاموش قرار نداشته باشد، دزدگیر نمی تواند فعال شود.  •
اگر چهار درب جانبی خودرو بسته باشد ولی درب موتور یا درب صندوق به طور کامل بسته  •

نشده باشد، قفل مرکزی درب ها را قفل می کند ولی دزدگیر فعال نخواهد نشد. 
نباشد، قفل  • از درب های جانبی به طور کامل بسته  اگر درب صندوق بسته باشد و یکی 

مرکزی ابتدا درب ها را قفل می کند ولی بالفاصله مجددا از حالت قفل خارج کرده و دزدگیر 
فعال نخواهد شد. 

غیرفعال شدن دزدگیر
یا  دهید  فشار  را  هوشمند  کلید  بازکن  دکمه 
ناحیه  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ضمن 
را  درب  اطراف دستگیره  تشخیص  به  حساس 
با انگشت های دست لمس کنید و یا این که به 
خودرو نزدیک شوید، سیستم به طور خودکار 
قفل  و  می دهد  تشخیص  را  کلید  بودن  معتبر 
این  در  می شود،  باز  خودکار  طور  به  درب ها 
حالت خودرو از وضعیت دزدگیر خارج خواهد 

شد. 
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نشانه های غیرفعال شدن دزدگیر: دو بار روشن 
و خاموش شدن چراغ های راهنما. 

حالت اعالم هشدار سیستم دزدگیر
قرار  دزدگیر  در وضعیت  که  در خودرویی  اگر 
داده  تشخیص  غیرمجاز  ورود  یک  وقوع  دارد، 
شود )مثال اگر یکی از درب های جانبی خودرو 
شود(  باز  غیرمجاز  به صورت  درب صندوق  یا 
شد  خواهد  هشدار  اعالم  حالت  وارد  دزدگیر 
می آید  در  صدا  به  آژیر  وضعیت  این  در  که 
زدن  چشمک  به  شروع  راهنما  چراغ های  و 
اعالم  وضعیت  شدن  متوقف  برای  می کنند. 
فشار  را  هوشمند  کلید  بازکن  دکمه  هشدار، 

دهید یا کلید استارت موتور را روشن کنید. 

    مطالعه
اگر فقط یک عامل برای اعالم هشدار وجود داشته باشد، اعالم هشدار حداکثر 3 دور تکرار  •

می شود. 
اگر بیش از یک عامل برای اعالم هشدار وجود داشته باشد، اعالم هشدار حداکثر 8 دور  •

تکرار می شود )چراغ های راهنما و آژیر بعد از 8 دور اعالم هشدار خاموش خواهند شد(. 

پیدا کردن محل خودرو با استفاده از کلید هوشمند
اگر دکمه قفل کن کلید هوشمند را در عرض چند ثانیه دو بار متوالی فشار دهید، آژیر 6 بار به 
صدا در می آید و هم زمان با آن چراغ های راهنما نیز 6 بار روشن و خاموش می شوند. بدین طریق 

خودروی خود را به راحتی می توانید پیدا کنید. 
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استارت خودرو از راه دور )در صورت تجهیز(
زمانی که خودرو خاموش بوده و در وضعیت قفل قرار دارد و به شرط آن که کلید هوشمند 
دیگری در داخل خودرو وجود نداشته باشد، دکمه قفل کن یا دکمه استارت از راه دور روی کلید 
هوشمند را فشار داده و به مدت چند ثانیه نگه دارید تا خودرو به روش کنترل از راه دور استارت 
بزند، هم زمان سیستم تهویه مطبوع خودرو نیز به طور خودکار روشن می شود. خودرو 10 دقیقه 

پس از روشن شدن به روش کنترل از راه دور، به طور خودکار خاموش می شود. 
    مطالعه

هنگام استارت خودرو از راه دور، هیچ کس از جمله راننده نباید در داخل خودرو باشد.  •
در خودرویی که از راه دور روشن شده است، فقط می توان قفل درب ها را باز کرد و قفل  •

کردن آن ها امکان پذیر نیست. 
فاصله بین خودرو با کلید هوشمند در زمان استارت از راه دور نباید بیش تر از برد موثر  •

کلید هوشمند باشد. 
خودرو پس از روشن شدن از طریق استارت از راه دور به مدت 10 دقیقه روشن می ماند،  •

خودرو می تواند دو بار از طریق استارت از راه دور روشن شود. اگر هر دو فرصت استارت از 
راه دور استفاده شده باشد، برای انجام مجدد این کار باید کلید استارت یک بار روشن شود. 

پس از روشن شدن خودرو به صورت از راه دور، برخی از امکانات قابل استفاده نخواهند  •
بود )مانند دسته چراغ و راهنما، دسته برف پاک کن و سیستم صوتی و تصویری(، برای خارج 
شدن از وضعیت کنترل از راه دور و بازگشت به وضعیت عادی، ضمن به همراه داشتن کلید 

هوشمند، پدال ترمز را فشار دهید. 
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2-3 قفل درب ها
کلید قفل درب ها

خودرو،  درب های  کردن  قفل  کردن/  باز  برای 
کلیدهای مربوطه را فشار دهید. 

 1         کلید باز کردن

 2         کلید قفل کردن

    مطالعه
اگر هر چهار درب خودرو بسته باشند، زمانی که سرعت خودرو به باالتر از 15km/h برسد، 
درب ها به طور خودکار قفل خواهند شد )در صورت تجهیز خودرو به این عملکرد(. فعال شدن 
این قابلیت نیاز به تنظیم از طریق سیستم صوتی و تصویری دارد. جهت اطالع از جزییات کار 

به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. 

باز کردن درب ها توسط دستگیره داخلی
اگر درب قفل نشده باشد، دستگیره داخلی را 

یک بار بکشید تا درب باز شود. 
را  داخلی  است، دستگیره  قفل شده  درب  اگر 
یک بار بکشید تا درب از حالت قفل خارج شود، 
سپس دستگیره را یک بار دیگر بکشید تا درب 

باز شود. 
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کلید مکانیکی قفل درب
الکترونیکی  به طور  را  نمی توان درب ها  باشد، دیگر  یا ضعیف شده  و  باتری خودرو خالی  اگر 
باز/ قفل کرد. در صورت پیش آمدن این وضعیت برای باز/ قفل کردن درب ها می توان از کلید 

مکانیکی استفاده نمود. 
باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی

گام 1: کلید مکانیکی را به سوراخ واقع در زیر 
کاور دستگیره وارد بکنید. کلید را به سمت باال 

بچرخانید تا کاور جدا شود. 
قفل درب  به سوراخ  را  مکانیکی  کلید   :2 گام 
راننده وارد کنید. برای قفل کردن درب، کلید 
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و برای 
باز کردن قفل درب، کلید مکانیکی را در خالف 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
قفل کردن درب جلو راست/ درب های عقب به طور دستی

گام 1: درب جلو راست را باز کنید و درپوش 
کلید  نوک  با  بردارید.  را  قفل درب  پالستیکی 
به  را  درب  قفل  رنگ  زرد  شستی  مکانیکی 
سمت پایین فشار دهید تا قفل درب جلو راست 

فعال شود. 
گام 2: درپوش پالستیکی قفل درب را در جای 
را  راست  جلو  درب  و سپس  کنید  نصب  خود 
شدن  قفل  از  اطمینان  حصول  جهت  ببندید. 
درب، دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید. 
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گام 3: درب عقب چپ یا راست را باز کنید و کلید مکانیکی را در سوراخ قفل واقع در لبه داخلی 
درب وارد کنید. با کلید مکانیکی شستی سفید رنگ قفل درب را به سمت پایین فشار دهید تا 

قفل درب عقب فعال شود.

گام 4 : درب عقب را ببندید. جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب ، دستگیره بیرونی درب 
را یکبار بکشید.
    مطالعه

در صورت مواجه شدن با مشکل عدم باز شدن و قفل شدن درب به طور الکترونیکی، در  •
اولین فرصت جهت بازدید و رفع ایراد به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید. 
در صورت استفاده از کلید مکانیکی، جهت حصول اطمینان از موفقیت آمیز بودن عملیات،  •

تک تک درب ها را با کشیدن دستگیره بیرونی مجددا تست کنید. در صورت وجود مشکل در 
قفل شدن درب ها، هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

قفل کودک درب های عقب
قفل کودک مدل دستی

یا  مکانیکی  کلید  از  استفاده  با  کردن:  قفل 
درب  کودک  قفل  مناسب،  پیچ گوشتی  یک 
تصویر  در  شده  داده  نشان  فلش  جهت  در  را 
بچرخانید تا قفل کودک درب عقب فعال شود. 
یا یک  از کلید مکانیکی  استفاده  با  باز کردن: 
در  را  درب  کودک  قفل  مناسب،  پیچ گوشتی 
تصویر  در  داده شده  نشان  فلش  خالف جهت 

بچرخانید تا قفل کودک درب عقب باز شود. 
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قفل کودک مدل برقی )در صورت تجهیز(
اگر کلید غیرفعال کردن شیشه باالبر درب های 
فشار  را  راننده  درب  روی  بر  واقع  سرنشینان 
دهید، چراغ زمینه کلید روشن می شود و ضمن 
کودک  قفل  باالبرها،  شیشه  شدن  غیرفعال 
درب های عقب نیز فعال می شود. کلید مذکور 
کودک  قفل  تا  دهید  فشار  دیگر  بار  یک  را 
درب های عقب غیرفعال شود، چراغ زمینه کلید 

هم خاموش می شود. 
    مطالعه

باز  از درب های خودرو  از خاموش کردن کلید استارت موتور هیچ یک  تا 2 دقیقه پس  اگر 
نشوند، هم چنان می توان از کلید قفل کودک برقی استفاده نمود. 

 هشدار   
مکانیزم قفل کودک درب های عقب از سیستم قفل مرکزی مجزا و متفاوت می باشد و نباید  •

به عنوان جایگزینی برای سیستم قفل مرکزی تلقی شود. 
قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی درب ها اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت  •

احتمال اتفاق افتادن حادثه و مصدومیت وجود خواهد داشت. 
شدن  • باز  از  جلوگیری  جهت  است،  نشسته  خودرو  عقب  صندلی  در  کودکی  چنان چه 

ناخواسته درب در حین رانندگی، حتما قفل کودک را فعال کنید. 
جهت جلوگیری از محبوس شدن سرنشینان خودرو در زمان تصادف، به یاد داشته باشید  •

که اگر قفل کودک فعال باشد، درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز شدن می باشد. 
اگر خودرو در هوای گرم متوقف شده و تمامی درب ها و شیشه ها بسته اند، به هیچ عنوان  •

دما  افزایش سریع  که  چرا  نکنید.  رها  داخل خودرو  در  تنها  را  خانگی  و حیوانات  کودکان 
می تواند باعث بدحالی و یا حتی مرگ آن ها در زمان کوتاه شود. 
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3-3 شیشه درب ها
شیشه باالبرها

کلید شیشه باالبر
 1         کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

 2         کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 3         کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

 4         کلید شیشه باالبر درب عقب راست

 5         کلید قفل شیشه باالبرها

کلیدهای  و  کنید  روشن  را  موتور  استارت  کلید 
شیشه باالبر را به شرح زیر مورد استفاده قرار دهید:
 1         کلید را به سمت باال بکشید و رها کنید تا 

شیشه به طور خودکار شروع به باال رفتن کند. 
اگر کلید را یک بار فشار دهید، شیشه در همان 

موقعیت متوقف خواهد شد. 
 2         کلید را به سمت پایین فشار دهید و رها 

کنید تا شیشه به طور خودکار شروع به پایین 
رفتن کند. اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید،  

شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 

 3         کلید را به سمت باال بکشید و نگه دارید تا شیشه شروع به باال رفتن کند. هر زمان که کلید 

را رها کنید، شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 4         کلید را به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید تا شیشه شروع به پایین رفتن کند. هر زمان 

که کلید را رها کنید، شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد.
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    مطالعه
به  • لحظه ای کلید فقط در خودروهای مجهز  با کشیدن  رفتن خودکار شیشه  باال  عملکرد 

عملکرد برگشت خودکار شیشه امکان پذیر است. 
در لحظه استارت زدن، باال یا پایین رفتن شیشه متوقف می شود تا جریان برق مورد نیاز برای  •

استارت موتور تامین شود. 
تا 2 دقیقه پس از خاموش شدن کلید استارت موتور و به شرط آن که درب جلو در این مدت  •

باز نشود، هم چنان می توان از شیشه باالبر استفاده نمود. 
اگر خودرو را به مدت طوالنی در هوای سرد پارک کرده باشید، هنگام به کارگیری کلیدهای  •

شیشه باالبر ممکن است شیشه ها نتوانند به طور کامل باز یا بسته شوند. در این گونه شرایط 
کلید را برای مدتی رها کرده و سپس مجددا کار با کلید را از سر بگیرید و باز و بسته کردن 

شیشه را 3 تا 5 بار تکرار کنید. 

 هشدار   
به منظور پیش گیری از جراحت های فردی، مسوولیت یادآوری نحوه استفاده از کلیدهای  •

شیشه باالبر به سرنشینان و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده کودکان از شیشه باالبرها بر 
عهده راننده است. توصیه می شود هنگام ترک خودرو از خاموش بودن کلید استارت موتور و 

بسته بودن شیشه های خودرو اطمینان حاصل کنید. 
هنگام بستن شیشه ها احتیاط کنید، عدم دقت می تواند باعث آسیب دیدگی جدی سرنشینان  •

شود. به ویژه در مدل هایی که به عملکرد برگشت خودکار شیشه مجهز نیستند، هنگام باال 
رفتن شیشه ها ممکن است اعضای بدن سرنشینان در البه الی شیشه گیر کرده و منجر به 
جراحت شود. در مدل های مجهز به عملکرد برگشت خودکار با این که این قابلیت می تواند در 
شرایطی از اعضای بدن سرنشینان محافظت کند، با این حال احتمال دارد این قابلیت در قبال 

اعضا و اجسام نازک و ضعیف فعال نشود که می تواند باعث جراحت های جدی شود. 
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کلید قفل شیشه باالبر سرنشینان
کلید قفل شیشه باالبرها را فشار دهید تا چراغ 
این کار کلید شیشه  با  زمینه آن روشن شود. 
غیرفعال  سرنشینان  درب  روی  بر  واقع  باالبر 
می شود و هم زمان قفل کودک برقی درب های 
عقب )در صورت تجهیز( فعال می شود. در این 
درب  روی  کلیدهای  طریق  از  فقط  وضعیت 
راننده می توان شیشه سایر درب ها را باز و بسته 
)در صورتی که کودکان جزو سرنشینان  نمود 
توصیه  کلید  این  از  استفاده  باشند،  خودرو 
مجددا  را  کلید  حالت  این  لغو  برای  می شود(. 
خاموش  نیز  کلید  زمینه  چراغ  دهید،  فشار 

خواهد شد. 

کنترل شیشه باالبرها از راه دور
پایین آمدن شیشه ها با کنترل از راه دور

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و کلیه درب های خودرو بسته شده اند، دکمه بازکن 
هر چهار  تا شیشه  دارید  نگه  ثانیه   1/5 به مدت  و حداقل  داده  فشار  را  کلید هوشمند  روی 
درب خودرو به طور خودکار باز شوند. در حین باز شدن شیشه ها، چنان چه دکمه بازکن کلید 
هوشمند را رها کنید و یا یکی از درب های خودرو را باز کنید، باز شدن شیشه ها متوقف خواهد 

شد. 
باال رفتن شیشه ها با کنترل از راه دور )در مدل های مجهز به قابلیت برگشت خودکار شیشه(

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و هر چهار درب خودرو بسته شده اند، اگر دکمه 
قفل کن روی کلید هوشمند را فشار دهید و یا با انگشتان دست ناحیه حساس به تماس دستگیره 
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درب را لمس کنید )به شرط همراه داشتن کلید هوشمند(، خودرو وارد وضعیت آماده به کار 
دزدگیر شده و شیشه هر چهار درب خودرو به طور خودکار بسته خواهند شد. 

در حین بسته شدن خودکار شیشه ها چنان چه 
کلید  قفل کن  یا  بازکن  دکمه های  از  کدام  هر 
شیشه ها  رفتن  باال  دهید،  فشار  را  هوشمند 

متوقف خواهد شد. 
پس از فشار دادن دکمه بازکن کلید هوشمند 
چنان چه  شیشه ها  رفتن  باال  شدن  متوقف  و 
اقدامی بر روی درب های جانبی خودرو و درب 
صندوق عقب انجام نگیرد، خودرو پس از گذشت 
30 ثانیه به طور خودکار قفل شده و دزدگیر به 

وضعیت آماده به کار وارد خواهد شد. 

حین بسته شدن خودکار شیشه ها چنان چه با 
انگشتان دست ناحیه حساس به تماس دستگیره 
درب را لمس کنید )به شرط همراه داشتن کلید 
هوشمند(، باال رفتن شیشه ها متوقف خواهد شد. 
پس از تماس با ناحیه حساس به لمس )به شرط 
شدن  متوقف  و  هوشمند(  کلید  داشتن  همراه 
درب های  روی  بر  اقدامی  چنان چه  شیشه ها، 
جانبی خودرو و درب صندوق عقب انجام نگیرد، 
خودرو پس از گذشت 30 ثانیه به طور خودکار 
قفل شده و دزدگیر به وضعیت آماده به کار وارد 

خواهد شد. 
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    مطالعه
در زمان باال بردن خودکار شیشه با روش کنترل از راه دور چنان چه بسته شدن شیشه با 
شرایط غیرعادی مواجه شود، چراغ های راهنما یک بار چشمک زده و آژیر 5 بار متوالی به صدا 

در می آید تا به راننده نشان دهد که احتماال شیشه ها به طور عادی بسته نشده اند. 

 هشدار   
در زمان بستن شیشه ها با روش کنترل از راه دور باید خودرو تحت نظر شما بوده و آن را به 

طور کامل ببینید تا احتماال اعضای بدن کسی در بین شیشه ها گیر نکند. 

عملکرد برگشت خودکار شیشه )در صورت تجهیز(
عملکرد برگشت خودکار

در زمان باال رفتن شیشه به طور خودکار و یا به روش کنترل از راه دور، اگر مانعی در مقابل 
شیشه وجود داشته باشد و مقاومت مانع در برابر حرکت شیشه بیش تر از یک حد معین باشد، 
باال رفتن شیشه متوقف شده و مقداری به عقب باز خواهد گشت. برای این که بتوانید شیشه را 

ببندید، ابتدا مانع را بردارید و سپس مجددا کلید شیشه باالبر را فعال کنید. 
غیرفعال شدن عملکرد برگشت خودکار

اگر در زمان باال رفتن شیشه دو بار متوالی جلوی شیشه مانعی قرار گیرد، سیستم شیشه باالبر 
بسته شدن شیشه را متوقف کرده و عملکرد برگشت خودکار شیشه غیرفعال خواهد شد. 

صرف نظر از این که شیشه باالبر در حال کار باشد یا خیر، چنان چه کابل باتری باز شود، عملکرد 
برگشت خودکار شیشه غیرفعال خواهد شد. 

عملکردهای  ایمنی،  احتمالی  خطرات  از  جلوگیری  و  باالبر  شیشه  سیستم  از  محافظت  برای 
برگشت خودکار شیشه و باال رفتن خودکار شیشه در برخی شرایط متوقف می شوند. البته در 
این شرایط شیشه ها را به طور معمولی می توان باز و بسته کرد. بعد از تعریف کردن عملکرد 
برگشت خودکار شیشه، کارکردهای شیشه باالبر درب مربوطه به حالت عادی باز خواهد گشت. 
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عملکرد محافظت در برابر داغ شدن
در صورت استفاده مداوم از شیشه باالبر، عملکرد محافظت در برابر داغ شدن فعال شده و کارکرد 
کلید مربوط به آن شیشه باالبر را متوقف می کند تا از موتور شیشه باالبر محافظت شود. پس از 
بازگشت دمای موتور شیشه باالبر به حالت عادی، مجددا عملکرد عادی کلید بازیابی خواهد شد. 

اجرای این عملکرد تاثیری بر روی کارکرد عادی سایر شیشه باالبرها نمی گذارد. 
معرفی موقعیت شیشه به طور دستی

اگر عملکردهای باال رفتن خودکار شیشه و برگشت خودکار شیشه به طور عادی کار نمی کنند، 
مراحل زیر را برای فعال سازی مجدد آن ها انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که در طول انجام 

عملیات معرفی موقعیت، مانعی در مقابل حرکت شیشه وجود ندارد. 
1. کلید استارت موتور را روشن کنید. 

2. کلید شیشه باالبر را باال کشیده و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل 
بسته شود، سپس کلید را رها کنید.

3. کلید شیشه باالبر را فشار دهید و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل 
باز شود، سپس کلید را رها کنید. 

4. عملکرد باال رفتن خودکار شیشه را اجرا کنید )کلید را یک بار باال کشیده و رها کنید(. 
5. اگر شیشه نتواند به طور خودکار بسته شود، مراحل فوق را مجددا تکرار کنید. 

اگر تنظیمات مربوط به موقعیت شیشه ها از حافظه سیستم پاک شده است، از طریق عملکرد 
بستن شیشه ها با استفاده از روش کنترل از راه دور می توان مجددا تنظیمات را بازیابی نمود. 
با انجام این کار ابتدا شیشه باز شده و به پایین ترین موقعیت خود می رود و سپس بسته شده 
و به باالترین موقعیت خود خواهد رفت. اگر شیشه به طور عادی بسته شود، یعنی تنظیمات 

موفقیت آمیز بوده است. 
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    مطالعه
چنان چه عملکرد باال رفتن خودکار شیشه علی رغم تکرار کردن مراحل فوق نمی تواند فعال  •

شود، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
انداز و ناهموار، ممکن است نیروی جاذبه روی  • موقع رانندگی در جاده های دارای دست 

سیستم شیشه باالبر تاثیر بگذارد. در این حالت ممکن است شیشه هنگام باال رفتن خودکار، 
به جای باال رفتن، پایین بیاید. هر چند احتمال اتفاق افتادن این شرایط اندک است، اما عادی 

است. 

 احتیاط 
اگر کابل باتری باز شده و دوباره وصل شود، عملکردهای باال رفتن خودکار شیشه و برگشت  •

خودکار شیشه غیرفعال خواهند شد و باید آن ها را مجددا فعال کنید. 

 احتیاط 
به  • مختلف،  ابزار  و  اجسام  از  است.  ایمنی  ویژگی  یک  شیشه  خودکار  برگشت  عملکرد 

کارگیری روش های غیرعادی و یا قرار دادن اعضای بدن خود در مقابل شیشه برای تست 
کردن این ویژگی استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به خرابی مکانیزم شیشه باالبر و یا 

مصدومیت های بدنی خواهد شد. 
همواره در هنگام بسته شدن شیشه مسیر حرکتی آن را از وجود مانع خالی کنید، حتی  •

اگر سیستم مجهز به عملکرد برگشت خودکار شیشه باشد. چرا که اگر مانعی نازک در مسیر 
برگشت خودکار  عملکرد  نباشد،  آن  به شناسایی  قادر  و سیستم  بگیرد  قرار  حرکت شیشه 
شیشه فعال نخواهد شد. اگر دست یا انگشت کسی گیر بیفتد، جراحت بسیار جدی ایجاد 

خواهد شد. 
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4-3 سقف پانوراما
)A سقف پانوراما )مدل

معرفی
راههای گوناگونی برای باز کردن/ بستن سقف پانوراما وجود دارد. از جمله استفاده از کلید سقف 

پانوراما، به روش کنترل از راه دور )در صورت تجهیز( و یا از طریق عملکرد تشخیص صدا. 

نحوه استفاده
باز کردن/ بستن سایه بان ■

کلید  اگر  است،  بسته  سایه بان  که  زمانی 
مربوطه اش را به سمت عقب بکشید، سایه بان 
بار دیگر  را یک  اگر کلید  باز می شود.  نیمه  تا 
بکشید، سایه بان به طور کامل باز خواهد شد. 

است،  باز  کامل  طور  به  سایه بان  که  زمانی 
به سمت جلو بکشید،  را  اگر کلید مربوطه اش 
سایه بان تا نیمه بسته می شود. اگر کلید را یک 
بسته  کامل  به طور  بکشید، سایه بان  دیگر  بار 

خواهد شد. 
باز کردن و بستن سقف پانوراما به صورت نیمه باز )حالت تهویه( ■

به صورت  تا سقف  به سمت عقب بکشید  را  پانوراما بسته است، کلید سقف  زمانی که سقف 
نیمه باز بلند شود. 

زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز بلند شده است، کلید سقف را به سمت جلو بکشید تا 
سقف بسته شود. و یا این که کلید سایه بان را به سمت جلو بکشید تا سقف و سایه بان به طور 

هم زمان بسته شوند. 

کلید سقف

کلید 
سایه بان
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باز کردن/ بستن سقف پانوراما ■
زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز بلند شده است، کلید سقف را به سمت عقب بکشید 
تا سقف تا نیمه باز شود. اگر کلید را یک بار دیگر به سمت عقب بکشید، سقف پانوراما تا انتها 

باز خواهد شد. 
زمانی که سقف پانوراما باز است، کلید سقف را به سمت جلو بکشید تا سقف بسته شود. و یا 

این که کلید سایه بان را به سمت جلو بکشید تا سقف و سایه بان به طور هم زمان بسته شوند. 
    مطالعه

برای اطالع از جزییات عملکرد تشخیص صدا به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در ادامه  •
همین فصل مراجعه کنید. 

    مطالعه
برای اطالع از جزییات عملکرد کنترل سقف پانوراما به طریقه کنترل از راه دور به ادامه  •

همین بخش مراجعه کنید. 
کلید سقف پانوراما و کلید سایه بان به صورت 2 مرحله ای طراحی شده اند، مرحله اول: برای  •

کنترل میزان باز شدن به صورت دستی می باشد که می توانید به میزان دلخواه آن ها را باز 
کنید؛ مرحله دوم: کنترل میزان باز شدن به صورت اتوماتیک است که سیستم میزان باز شدن 

آن ها را کنترل می کند. کلیدها را بر اساس نیاز خود به کار گیرید. 
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 احتیاط 
اولیه  • از کار بیفتد، احتماال موقعیت های  چنان چه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما 

سقف پانوراما از حافظه پاک شده است. در این صورت باید سقف پانوراما دوباره تنظیم شود. 
اگر سقف پانوراما یخ زده باشد و یا با برف پوشیده شده باشد، باز کردن اجباری آن باعث  •

آسیب دیدن شیشه و موتور سقف پانوراما خواهد شد. 
پس از بارندگی آب های باقی مانده در بین اجزای سان روف را قبل از باز کردن آن پاک کنید  •

تا از نفوذ آب به داخل کابین جلوگیری شود و یا سقف پانوراما را تا زمانی که قطرات آب از 
بین بروند به صورت نیمه باز بلند کنید. 

مواد خارجی و گرد و خاک باقی مانده بر روی ریل ها و نوارهای سقف پانوراما را به طور  •
دوره ای و منظم با آب پاک کنید. پس از بارندگی یا شستن خودرو، آب و رطوبت روی شیشه 

سقف پانوراما را قبل از استفاده به طور کامل خشک کنید. 
زمانی که متوجه وجود ایراد در اجرای عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما شدید، در  •

اسرع وقت جهت بازدید و رفع عیب به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
در زمان بستن سقف پانوراما باید خودرو تحت نظر شما بوده و کامال احتیاط کنید تا احتماال 

اعضای بدن کسی در البه الی آن گیر نکند. 
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)B سقف پانوراما )مدل
راههای گوناگونی برای باز کردن/ بستن سقف پانوراما وجود دارد. از جمله استفاده از کلید سقف 

پانوراما، به روش کنترل از راه دور )در صورت تجهیز( و یا از طریق عملکرد تشخیص صدا. 

نحوه استفاده
باز کردن/ بستن سایه بان ■

تا  آرام فشار دهید  به طور  را   1         دکمه  

را  دکمه  شود.  باز  کشویی  صورت  به  سایه بان 
دکمه  شود.  متوقف  آن  حرکت  تا  کنید  رها 
 را به طور محکم تر فشار دهید تا سایه بان 

به طور کامل باز شود. 
تا  آرام فشار دهید  به طور  را   2         دکمه  

دکمه  شود،  بسته  کشویی  صورت  به  سایه بان 
تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را رها کنید 
 را به طور محکم تر فشار دهید تا سایه بان 

به طور کامل بسته شود. 
باز کردن/ بستن سقف پانوراما ■

 3         دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا سقف پانوراما به صورت کشویی باز شود، دکمه را 

رها کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را به طور محکم تر فشار دهید تا سقف پانوراما 
به طور کامل باز شود. 

 4         دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا سقف پانوراما به صورت کشویی بسته شود، دکمه را 

رها کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را به طور محکم تر فشار دهید تا سقف پانوراما 
به طور کامل بسته شود. 
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باز کردن و بستن سقف پانوراما به صورت نیمه باز )حالت تهویه( ■
 3         زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز بلند شده است، دکمه  را به آرامی فشار دهید 

تا بسته شود. 
 4         زمانی که سقف پانوراما بسته است، دکمه  را به آرامی فشار دهید تا به صورت نیمه 

باز بلند شود. 
    مطالعه

برای اطالع از جزییات عملکرد تشخیص صدا به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در ادامه  •
همین فصل مراجعه کنید. 

طور  • به  سقف  شود،  خاموش  موتور  استارت  کلید  اگر  است،  باز  پانوراما  سقف  که  زمانی 
خودکار بسته خواهد شد. 

 احتیاط 
چنان چه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما از کار بیفتد، احتماال موقعیت های اولیه سقف  •

پانوراما از حافظه پاک شده است. در این صورت باید سقف پانوراما دوباره تنظیم شود. 
مواد خارجی و گرد و خاک باقی مانده بر روی ریل ها و نوارهای سقف پانوراما را به طور دوره ای  •

و منظم با آب پاک کنید. پس از بارندگی یا شستن خودرو، آب و رطوبت روی شیشه سقف 
پانوراما را قبل از استفاده به طور کامل خشک کنید. 

اگر سقف پانوراما یخ زده باشد و یا با برف پوشیده شده باشد، باز کردن اجباری آن باعث آسیب  •
دیدن شیشه و موتور سقف پانوراما خواهد شد. 

کنترل سقف پانوراما از راه دور
باز شدن سقف پانوراما با کنترل از راه دور

زمانی که خودرو در وضعیت دزدگیر قرار دارد و یا زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و 
هر چهار درب خودرو بسته شده اند، اگر دکمه بازکن روی کلید هوشمند را فشار داده و به مدت 
چند ثانیه نگه دارید، سقف پانوراما باز خواهد شد. بدین ترتیب که ابتدا سایه بان و سپس سقف 
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پانوراما به طور خودکار باز خواهند شد. 
بسته شدن سقف پانوراما با کنترل از راه دور

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و هر چهار درب خودرو بسته شده اند، اگر دکمه 
قفل کن روی کلید هوشمند را فشار دهید، خودرو وارد وضعیت آماده به کار دزدگیر شده و سقف 

پانوراما به طور خودکار بسته خواهد شد.
عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما

عملکرد برگشت خودکار
زمانی که سقف پانوراما از وضعیت باز یا نیمه باز به سمت وضعیت بسته شدن در حال حرکت 
است، اگر مقاومتی در برابر حرکت آن وجود داشته باشد، سقف پانوراما به طور خودکار به سمت 
عقب برگشت خواهد کرد. اگر عملکرد برگشت خودکار در زمان حرکت افقی سقف پانوراما اتفاق 
بیفتد، سقف پانوراما تا موقعیت نیمه باز برگشت خواهد کرد. اگر عملکرد برگشت خودکار در 
زمان حرکت عمودی )تهویه( سقف پانوراما اتفاق بیفتد، سقف پانوراما مجددا به موقعیت تهویه 

باز خواهد گشت. 
سایه بان سقف پانوراما هم چنان چه در زمان حرکت از وضعیت نیمه باز به سمت وضعیت بسته 

با مقاومتی روبه رو شود، به طور خودکار به سمت عقب برگشت خواهد کرد. 

 هشدار   
حتی با وجود مجهز بودن سقف پانوراما به عملکرد برگشت خودکار، در حین باز و بسته شدن 

آن اشیا یا اجزا بدن خود را در البه الی سقف پانوراما قرار ندهید. 

عملکرد محافظت در برابر داغ شدن
در مدت زمان کوتاه سقف پانوراما را به دفعات زیاد به کار نیاندازید، در غیر این صورت موتور آن 
داغ شده و یا وارد وضعیت محافظت در برابر داغ شدن خواهد شد. در این وضعیت سقف پانوراما 
از خنک شدن موتور  در قبال فشار دادن کلیدها هیچ گونه عکس العملی نشان نمی دهد. پس 

سقف پانوراما، وضعیت محافظت در برابر داغ شدن به طور خودکار لغو خواهد شد. 
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5-3 شارژر وایرلس )در صورت تجهیز(
نحوه استفاده از شارژر وایرلس

شارژر وایرلس از فن آوری شارژ القایی الکترومغناطیسی استفاده می کند. این شارژر با ایجاد حس 
راحتی، تنوع، تازگی و ایمنی، تجربه یک رانندگی بهتر را مهیا می سازد. 

روش استفاده
 ON زمانی که کلید استارت خودرو در وضعیت
قرار دارد، شارژر وایرلس پس از قرار داده شدن 
گوشی موبایل بر روی پد حسگر شارژر شروع 
به کار خواهد کرد. در این زمان نشانگر  
در مانیتور سیستم صوتی و تصویری به نمایش 
شارژ  تکمیل شدن  از  پس  و  می شود  گذاشته 
داده  نمایش  مانیتور  در  نشانگر   موبایل، 

خواهد شد. 
در شرایط زیر احتمال دارد شارژر وایرلس نتواند به درستی کار کند: ■

1. اگر سمت پشتی موبایل بیش تر از 8 میلی متر از پد حسگر شارژر فاصله داشته باشد، موبایل 
شارژ نخواهد شد. 

باشد،  فلزی( چسبیده  یا صفحه محافظ  فلزی  پایه  )مانند  فلز ضخیم  موبایل  به پشت  اگر   .2
موبایل قادر به شارژ شدن نبوده و نشانگر  در مانیتور نمایش داده خواهد شد. 

 65°C 3. اگر دمای پد حسگر شارژر به علت قرار گرفتن در معرض تابش نور آفتاب به باالتر از
برسد، مرکز کنترل شارژر وایرلس برنامه محافظت از خود را فعال می کند و باعث می شود تا 

موبایل قادر به شارژ شدن نباشد. 
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    مطالعه
شارژر وایرلس فقط از موبایل هایی که دارای قابلیت شارژ وایرلس هستند، پشتیبانی می کند.  •
موبایل خود را در مرکز چارچوب تعیین شده بر روی پد حسگر شارژر قرار دهید. در غیر  •

این صورت در زمان شتاب گیری، ترمزگیری و یا پیچیدن ناگهانی در حین رانندگی، موبایل 
از جای خود تکان می خورد که می تواند بر کارایی شارژر و پیوستگی شارژ شدن تاثیر منفی 

بگذارد. 
عملکرد شارژر وایرلس از طریق تنظیمات مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم  •

می باشد )برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« مراجعه کنید(. 

 احتیاط 
در استفاده های روزمره از خودرو به منظور اطمینان بخش بودن فرآیند شناسایی کلید هوشمند  •

توسط خودرو ممکن است یک اختالل موقتی در عملکرد شارژر رخ دهد. 
از  • می شود  توصیه  نمی کند،  پشتیبانی  وایرلس  شارژ  عملکرد  از  شما  موبایل  گوشی  اگر 

گیرنده های شارژر وایرلس بر روی گوشی خود استفاده نکنید. از آن جایی که کیفیت گیرنده های 
موجود در بازار مناسب نیست، در صورت استفاده مکرر از گیرنده های متفرقه، شارژر وایرلس 

خودرو به راحتی دچار ایراد می شود. 

یادآوری جا ماندن موبایل در شارژر
زمانی که کلید استارت موتور خاموش می شود، اگر موبایل بر روی پد حسگر شارژر وایرلس جا 
مانده باشد، به محض باز شدن درب راننده، بوق اخطاری به مدت 20 ثانیه به صدا در خواهد 
آمد. اگر در مدت 20 ثانیه موبایل از روی شارژر برداشته شود، بوق اخطار متوقف خواهد شد. 
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    مطالعه
قابلیت شارژ  • از موبایل هایی که دارای  ماندن موبایل در شارژر فقط  یادآوری جا  عملکرد 

وایرلس هستند، پشتیبانی می کند. 
عملکرد یادآوری جا ماندن موبایل در شارژر از طریق تنظیمات مانیتور سیستم صوتی و  •

و  به بخش »سیستم صوتی  بیش تر  از جزییات  اطالع  )برای  تنظیم می باشد  قابل  تصویری 
تصویری« مراجعه کنید(. 

6-3 سیستم صوتی و تصویری
)DVD پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری )مدل رادیو و پخش

 )Media( 1         پخش چند رسانه ای 
برای وارد شدن به صفحه پخش چند رسانه ای 
شامل پخش رادیو، موزیک، تصویر و ویدیو بر 

روی آیکون کلیک کنید. 

 Volume + 7         دکمه 

برای افزایش صدا دکمه را فشار دهید. 
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 )Phone( 2         تلفن 
صفحه  وارد  آیکون  روی  بر  کردن  کلیک  با 
ورودی،  تماس های  شامل  بلوتوثی  تلفن 
تنظیمات  و  مخاطبین  لیست  شماره گیری، 

بلوتوث می شوید. 

 8         کلید فالشر

برای روشن کردن فالشر، کلید را فشار دهید. 

 Cloudrive         3 
صفحه  به  تا  کنید  کلیک  آیکون  روی  بر 
اپلیکیشن های  منوی  شامل  که   Cloudrive

سیستم می باشد، وارد شوید. 

 9         دکمه منوی اصلی

اصلی  منوی  صفحه  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
سیستم باز شود. 

 4         دکمه لمسی منوی سریع تهویه مطبوع
کارکرد  اطالعات  به صفحه  ورود سریع  برای 
منوی  لمسی  دکمه  مطبوع،  تهویه  سیستم 

سریع را پایین بکشید. 

 Cloudrive 10         دکمه اتصال 

با فشار دادن دکمه به صفحه اتصال موبایل به 
سیستم صوتی و تصویری وارد می شوید. 

 5         دکمه روشن/ خاموش کردن
برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی 
صورت  در  دهید.  فشار  را  دکمه  تصویری  و 
عملکرد غیرعادی سیستم، دکمه را فشار داده 
و نگه دارید تا سیستم دوباره راه اندازی شود. 

 11         دکمه پاسخ گویی به تماس تلفنی

دکمه را فشار داده و به تماس ورودی پاسخ 
دهید.

Volume – 6         دکمه 

برای کاهش صدا دکمه را فشار دهید. 
 )SET( 12         دکمه تنظیمات 

اصلی  صفحه  به  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
تنظیمات که شامل تنظیمات کلیه عملکردها 

می باشد، وارد شوید. 
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پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری )مدل مانیتوردار یک               پارچه(

)Navigation( 1         سیستم رهیاب 
سیستم  وارد  تا  کنید  کلیک  آیکون  روی  بر 

رهیاب شوید

 Volume + 8         دکمه 

برای افزایش صدا دکمه را فشار دهید. 

)Media( 2         پخش چند رسانه ای 
برای وارد شدن به صفحه پخش چند رسانه ای 
شامل پخش رادیو، موزیک، تصویر و ویدئو بر 

روی آیکون کلیک کنید. 

 9         کلید فالشر

برای روشن کردن فالشر، کلید را فشار دهید. 

 )Phone( 3         تلفن 
صفحه  وارد  آیکون  روی  بر  کلیک  با 
ورودی،  تماس های  شامل  بلوتوثی  تلفن 
تنظیمات  و  مخاطبین  لیست  شماره گیری، 

بلوتوث می شوید. 

  10         دکمه منوی اصلی
اصلی  منوی  صفحه  تا  دهید  فشار  را  دکمه 

سیستم باز شود. 
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 Cloudrive         4 
صفحه  به  تا  کنید  کلیک  آیکون  روی  بر 
اپلیکیشن های  منوی  شامل  که   Cloudrive

سیستم می باشد، وارد شوید. 

 Cloudrive 11         دکمه اتصال 

با فشار دادن دکمه به صفحه اتصال موبایل به 
سیستم صوتی و تصویری وارد می شوید. 

 5         دکمه لمسی منوی سریع تهویه مطبوع
کارکرد  اطالعات  به صفحه  ورود سریع  برای 
منوی  لمسی  دکمه  مطبوع،  تهویه  سیستم 

سریع را پایین بکشید.  

 12         دکمه سیستم رهیاب

رهیاب  سیستم  وارد  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
شوید

 6         دکمه روشن/ خاموش کردن

برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی 
صورت  در  دهید.  فشار  را  دکمه  تصویری  و 
عملکرد غیرعادی سیستم، دکمه را فشار داده 
و نگه دارید تا سیستم دوباره راه اندازی شود. 

 )SET( 13         دکمه تنظیمات 
اصلی  صفحه  به  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
تنظیمات که شامل تنظیمات کلیه عملکردها 

می باشد، وارد شوید. 

 Volume – 7          دکمه 

برای کاهش صدا دکمه را فشار دهید

عملکردهای اصلی
 )Navigation( سیستم رهیاب

منوی  صفحه  در   Navigation آیکون  روی 
دکمه      یا  و  کنید  کلیک  مانیتور  در  اصلی 
سیستم  کنترل  پنل  روی  بر   Navigation

صوتی و تصویری را فشار دهید تا وارد صفحه 
اصلی سیستم رهیاب شوید. 

صفحه  رهیاب،  سیستم  شدن  روشن  از  پس 
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»پیغام های راهنمای کاربر« 'user notice' باز 
دکمه  روی  بر  کلیک  با  می توانید  که  می شود 
، نمایش پیغام های بعدی را لغو کنید.  لمسی
صفحه نقشه آنالین پس از کلیک کردن بر روی 

گزینه ]Agree[ قابل نمایش خواهد بود. 
 )Media( پخش چند رسانه ای

رادیو،  پخش  شامل  رسانه ای  چند  پخش 
موزیک، تصویر  و ویدیو می باشد. 

تلفن بلوتوثی
اصلی  صفحه  در  تلفن  لمسی  دکمه  روی  بر 

کلیک کنید تا صفحه تلفن بلوتوثی باز شود. 
برای استفاده از این عملکرد، ابتدا باید ارتباط 
از  را  تصویری  و  صوتی  سیستم  و  تلفن  بین 

طریق بلوتوث برقرار کنید. 
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 Cloudrive

صفحه Cloudrive شامل تعدادی برنامه کاربری 
از قبیل تنظیمات، تنظیم عملکردهای خودرو، 
                                 Baidu Carlife, account, KuWo, 

koala FM, Amap, emergency,      

assistance

                                  

                   و غیره می باشد. 

فایل الکترونیکی راهنمای استفاده از سیستم
اصلی  صفحه  در   Cloudrive آیکون  روی  بر 
وارد   Cloudrive صفحه  به  تا  کنید  کلیک 

شوید. 
دستورالعمل های  جزییات  از  اطالع  جهت 
بر  تصویری،  و  صوتی  سیستم  این  از  استفاده 
در صفحه   USER MANUAL آیکون روی 

Cloudrive کلیک کنید. 

فایل الکترونیکی راهنمای عملکردهای خودرو

اصلی  صفحه  در   Cloudrive آیکون  روی  بر 
وارد   Cloudrive صفحه  به  تا  کنید  کلیک 

شوید. 
دستورالعمل های  جزییات  از  اطالع  جهت 
سیستم  طریق  از  خودرو  عملکردهای  تنظیم 
صوتی و تصویری، بر روی این آیکون در صفحه 

Cloudrive کلیک کنید. 
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تنظیمات سیستم صوتی
منوی تنظیمات

صفحه  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Bluetooth[

تنظیمات مربوط به بلوتوث شوید. در این منو 
تنظیمات مربوط به ارتباط بلوتوثی قابل انجام 

است. 

]Sound[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات مربوط به صدای سیستم شوید. در این منو 

تنظیماتی از قبیل صدای دکمه ها، میزان بلندی صدا، پخش صدای تماس تلفنی، میزان صدای 
از بلندگو، تنظیم صدا متناسب با سرعت خودرو،  پیش فرض سیستم، پخش صدای میکروفن 
به  بازگشت  و  صدا  پخش  شیوه های  بلندگوها،  بین  صدا  توزیع   ،Arkamys صوتی  جلوه های 

تنظیمات کارخانه ای قابل انجام می باشد. 
منو  این  در  شوید.  مانیتور  نمایش  تنظیمات صفحه  منوی  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Display[

تنظیماتی از قبیل تعویض صفحه نمایش، تنظیم محدودیت ذخیره سازی ویدیو، تنظیم روشنایی 
تصویر، تنظیم تصویر پس زمینه، تنظیم مضمون و بازگشت به تنظیمات کارخانه ای قابل انجام 

می باشد. 
]System Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات مربوط به سیستم صوتی و تصویری 

شوید. در این منو می توان تنظیماتی از انتخاب جمله “Hello, Xiaohu” برای روشن شدن 
صفحه  برای  عبارت  تنظیم  جمله،  شخصی سازی  یا  صدا  تشخیص  عملکرد  طریق  از  سیستم 
لینک  رادیویی،  مناطق  انتخاب  موبایل،  ماندن  جا  یادآوری  وایرلس،  شارژر  سیستم،  آغازین 
شدن موبایل با سیستم، مشاهده اطالعات ورژن سیستم، ظرفیت حافظه سیستم و بازگشت به 

تنظیمات کارخانه ای را انجام داد. 
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تنظیم عملکردهای خودرو
صفحه  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Smart Key[

تنظیمات کلید هوشمند شوید. در این صفحه 
می توانید عملکرد چراغ های پیشواز، ورود بدون 
کلید بلوتوثی، عملکرد باز کردن درب صندوق 
هوشمند،  کلید  خودکار  تشخیص  روش  به 
عملکرد قفل کردن/ باز کردن درب ها به روش 
یا  فعال  را  هوشمند  کلید  خودکار  تشخیص 

غیرفعال کنید. 
صفحه  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Cluster[

این  در  شوید.  کیلومترشمار  صفحه  تنظیمات 
غیرمجاز،  سرعت  هشدار  مانند  تنظیماتی  منو 
میزان نور زمینه و ساعت صفحه کیلومترشمار 

قابل انجام است. 
]Light Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات چراغ شوید. در این منو تنظیماتی 

مانند فعال و غیرفعال کردن چراغ های روز، چراغ نور باالی هوشمند، تنظیم عملکرد تاخیر در 
خاموش شدن چراغ های جلو و چراغ های فضای داخلی را می توان انجام داد. 

]A/C Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات تهویه مطبوع شوید. در این منو روشن 

شدن تهویه مطبوع پیش از سوار شدن به خودرو و خاموش کردن آن پس از ترک خودرو و 
عملکرد بخارزدایی خودکار را می توان تنظیم کرد. 

]Auxiliary Drive Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات کمک رانندگی شوید. 

در این منو تنظیمات مربوط به سیستم هشدار انحراف از مسیر، سیستم تشخیص نقطه کور، 
مانع،  با  فاصله  هشدار  محدودکننده سرعت، سیستم  درب، سیستم  بودن  باز  هشدار  سیستم 
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سیستم ترمز اضطراری خودکار، سیستم دستیار رانندگی در ترافیک و راهبندان/ سیستم دستیار 
حرکت یک پارچه و سیستم هشدار برخورد از جلو، سیستم کروز کنترل تطبیقی، سیستم هشدار 

برخورد از عقب و تنظیم حالت برای سیستم فرمان را می توان انجام داد. 
]Vehicle Basic Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات پایه ای خودرو شوید. در این 

منو تنظیماتی مانند قفل شدن خودکار درب ها در حین رانندگی، جمع شدن آینه های جانبی، 
نحوه اعالم هشدار دزدگیر، زبان کاربری سیستم، درجه باز شدن درب صندوق و بازگشت به 

تنظیمات کارخانه ای را می توان انجام داد. 
    مطالعه

بسته به مدل خودرو ممکن است منوی تنظیمات در خودروی شما متفاوت باشد. مالک  •
عمل، سیستم نصب شده بر روی خودرو می باشد. 

تنظیم عملکردهای خودرو پس از روشن شدن کلید استارت موتور باید انجام گیرد.  •
در بخش تنظیم چراغ های فضای داخلی، برای شیوه های مختلف پخش صدا و حالت های  •

رانندگی، رنگ های مختلفی را می توان تنظیم کرد. 

کلیدهای کنترل روی فرمان
دکمه افزایش صدا  :
فشار لحظه ای: افزایش صدا

فشار طوالنی: افزایش صدا به طور متوالی
دکمه کاهش صدا  :
فشار لحظه ای: کاهش صدا

فشار طوالنی: کاهش صدا به طور متوالی
دکمه پاسخ دادن به تماس ورودی  : 
برای پاسخ دادن به تماس تلفنی ورودی و یا وارد 
شدن به صفحه بلوتوث این دکمه را فشار دهید. 
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دکمه قطع کردن تماس تلفنی  :  برای قطع کردن و یا به اتمام رساندن یک تماس 
تلفنی از این دکمه استفاده کنید. 

دکمه عملکرد تشخیص صدا  : دکمه را به طور کوتاه فشار دهید تا عملکرد تشخیص 
صدا فعال شود. برای فعال کردن دستیار صوتی Siri یا CarLife دکمه را به طور طوالنی فشار 

دهید. 
دکمه قطع کردن صدا  : صدای خروجی سیستم را قطع می کند. 

دکمه تغییر حالت سیستم صوتی و تصویری  : برای تغییر دادن حالت استفاده از 
سیستم به ترتیب بین رادیو- USB- اجرای موزیک از طریق بلوتوث- پخش آهنگ های حافظه 

سیستم- می باشد. 
دکمه چپ/ راست  :

در زمان پخش موزیک: برای انتخاب آهنگ قبلی/ بعدی
در زمان پخش رادیو: برای انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی/ بعدی

عملکرد تشخیص صدا )در صورت تجهیز(
زمانی که سیستم صوتی و تصویری روشن است، عملکرد تشخیص صدا را با استفاده از روش های 

زیر می توان فعال کرد:
روش 1: با فشار کوتاه بر روی دکمه  بر روی غربیلک فرمان، عملکرد تشخیص صدا فعال 

می شود. 
روش 2: با گفتن عبارت “Hello, Xiaohu” مستقیما رو به سیستم، عملکرد تشخیص صدا 

فعال می شود. 
لینک شدن با موبایل

Baidu Carlife )برای سیستم عامل اندروید( )در صورت تجهیز(

روش انجام کار به شرح زیر است:
1. برنامه CarLife را دانلود کرده و در تلفن هوشمند خود نصب نمایید. 
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2. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به پورت USB خودرو وصل کنید. 
3. وارد برنامه CarLife شوید تا اجرا شود. 
QDLink )برای سیستم عامل اندروید(

روش های دانلود ■
نرم افزار  می توانید  زیر  روش های  از  یک  هر  با 
QDLink را بر روی موبایل خود دانلود کنید:

 QDLink QR code 1. از طریق اسکن کردن
نرم افزار را دانلود کنید. 

 Google QR code 2. از طریق اسکن کردن
نرم افزار را دانلود کنید. 

جست وجو   Google Play در  را  نرم افزار   .3
کرده و دانلود کنید. 

روش برقراری ارتباط ■
 )Bluetooth( مرحله 1: در تنظیمات بلوتوث

موبایل خود، بلوتوث را روشن کنید. 
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و  صوتی  سیستم  تنظیمات  در   :2 مرحله 
از  پس  کنید.  روشن  را  آن  بلوتوث  تصویری، 
و  صوتی  سیستم  و  خود  موبایل  جست وجو، 
تصویری را از طریق بلوتوث به هم دیگر متصل 
دو  هر  شدن  جفت  درخواست  پیغام  کنید. 
بلوتوث بر روی صفحه موبایل ظاهر خواهد شد.

 
مرحله 3: در پیغام نمایش داده شده در صفحه 
تا  PAIR کلیک کنید  بر روی گزینه  موبایل، 
دستگاه  دو  هر  بلوتوث  شدن  جفت  عملیات 

تکمیل شود. 

 QDLink برنامه  آیکون  روی  بر   :4 مرحله 
کلیک کنید. 
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رابط  کابل  از  استفاده  با  را  موبایل   :5 مرحله 
وصل  سیستم   USB پورت  به  خودش  اصلی 
از  ارتباط  برای  اجازه  درخواست  پیغام  کنید. 
خواهد  ظاهر  موبایل  صفحه  در   USB طریق 

شد. 
عالمت   با   USB پورت  فقط  نکته: 
 QDLink طریق  از  تصویر  پخش  عملکرد  از 

پشتیبانی می کند. 
قبل از لینک کردن سیستم صوتی و تصویری با 
موبایل، گزینه developer در تنظیمات گوشی 

را فعال کنید. 

برای  اجازه  درخواست  پیغام  در   :6 مرحله 
ارتباط از طریق USB در صفحه موبایل، گزینه 
برنامه  و  کنید  انتخاب  را   Transfer files

QDLink را باز کنید. پیغام درخواست اجازه 

ظاهر  موبایل  صفحه  روی  بر  تصاویر  پخش 
خواهد شد. 
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مرحله 7: در پیغام ظاهر شده بر روی صفحه 
انتخاب  را   START NOW گزینه  موبایل 

کنید. 

وارد   QDLink نمایش  صفحه  به   :8 مرحله 
شوید. 

)iOS برای سیستم عامل( Apple CarPlay

روش برقراری ارتباط ■
 Siri&search مرحله 1: در صفحه تنظیمات
در موبایل، گزینه های "Listen for ”Hi siri و 

Press Home for Siri را فعال کنید. 
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در   General تنظیمات  صفحه  در   :2 مرحله 
موبایل، گزینه CarPlay را فعال کنید. 

رابط  کابل  از  استفاده  با  را  موبایل   :3 مرحله 
وصل  سیستم   USB پورت  به  خودش  اصلی 

کنید. 
عالمت  با   USB پورت  فقط  نکته: 
طریق                             از  تصویر  پخش  عملکرد  از   

Apple CarPlay پشتیبانی می کند. 
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 CarPlay مرحله 4: در پیغام درخواست مجوز
گزینه Allow را انتخاب کنید. 

وارد   Apple CarPlay صفحه  به   :5 مرحله 
شوید. 
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Android Auto )برای سیستم عامل اندروید(

روش برقراری ارتباط ■
نصب  را   Google نرم افزاری  بسته   :1 مرحله 

کنید. 
مرحله 2: برنامه Android Auto را از طریق 
Google Play نصب کرده و اجرا کنید. مطابق 

پیغام های سیستم، کلیه نرم افزارهای پشتیبان را 
هم نصب کرده و آن ها را به روزرسانی کنید. پس 
 Android Auto از اتمام به روزرسانی، نرم افزار

قابل اجرا و استفاده خواهد بود. 

رابط  کابل  از  استفاده  با  را  موبایل   :3 مرحله 
وصل  سیستم   USB پورت  به  خودش  اصلی 
از  ارتباط  برای  اجازه  درخواست  پیغام  کنید. 
خواهد  ظاهر  موبایل  صفحه  در   USB طریق 

شد. 
از  با عالمت    USB فقط پورت نکته: 
 Android Auto عملکرد پخش تصویر از طریق

پشتیبانی می کند. 
گزینه  موبایل،  با  لینک کردن سیستم  از  قبل 
developer در تنظیمات گوشی را فعال کنید. 
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مرحله 4: اگر موبایل شما برای اولین بار است 
که با سیستم ارتباط برقرار می کند، یک پنجره 
محاوره ای در مانیتور نمایش داده می شود که 
بر اساس آن ابتدا باید خودرو را متوقف کنید و 
ترمز پارک را بکشید، پس از انجام این مراحل 
و  سیستم  بین  ارتباط  اولین  برای  تنظیمات 

موبایل تکمیل می شود. 

 Android“ برنامه  آیکون  روی  بر   :5 مرحله 
Auto” در مانیتور کلیک کنید تا صفحه کاربری 

مربوط به لینک شدن موبایل با سیستم باز شود. 
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7-3 سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع الکتریکی

پنل کنترل برای صندلی های ردیف جلو
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افزایش/  لمسی  دکمه           1 

کاهش دما
 7         دکمه لمسی مخفی 

کردن صفحه پنل کنترل 
تهویه مطبوع

 13         کلید گردش هوای داخلی/ 

بیرونی

 14         کلید انتخاب حالت دریچه ها 8         دکمه لمسی کولر 2         نمایشگر حالت دریچه ها

 3         دکمه لمسی افزایش/ 

کاهش سرعت فن
روشن/  لمسی  دکمه           9 

خاموش کردن
 15         کلید کولر

 4         دکمه لمسی گردش 

هوای بیرونی
 10         کلید چرخشی تنظیم 

دما
 16          کلید گرم کن شیشه 

عقب

 5         دکمه لمسی گردش 

هوای داخل کابین
صندلی  گرم کن  کلید           11 

راننده/ سرنشین جلو
 17         کلید دریچه بخارزدا و گرم 

کن شیشه جلو

دریچه  لمسی  دکمه           6 

بخارزدا و گرم کن شیشه جلو
 12         کلید چرخشی تنظیم 

سرعت فن
خاموش  روشن/  کلید           18 

کردن
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تنظیم دما
دمای هوای خروجی از دریچه ها را می توان از طریق چرخاندن کلید تنظیم دما بر روی پنل 

کنترل تهویه مطبوع و یا از طریق کشیدن دکمه لمسی بر روی مانیتور تنظیم کرد. 
کلید تنظیم دما: برای افزایش دما کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و برای کاهش 

دما کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
تنظیم سرعت فن

حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان با استفاده از کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل 
کنترل تهویه مطبوع و یا از طریق کشیدن دکمه لمسی بر روی مانیتور تنظیم کرد. 

کلید تنظیم سرعت فن: برای افرایش سرعت فن، کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و برای کاهش سرعت فن، کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی
تغییر حالت گردش هوای تهویه مطبوع بین گردش هوای بیرونی و گردش هوای داخلی از طریق 
فشار دادن کلید مربوطه بر روی پنل کنترل تهویه مطبوع و یا از طریق کلیک کردن بر روی 

دکمه لمسی گردش هوای بیرونی/ داخلی در مانیتور امکان پذیر است. 
بر روی دکمه گردش هوای داخلی/ بیرونی کلیک کنید، اگر چراغ نشانگر کلید روشن شود، 
نشان دهنده این است که سیستم تهویه مطبوع در حالت گردش هوای داخلی قرار دارد. اگر 
چراغ نشانگر کلید خاموش شود، بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع در حالت گردش 

هوای بیرونی قرار دارد. 
از حالت گردش هوای داخلی در شرایط زیر استفاده کنید: ■

1. در محیط های دارای گرد و غبار
2. برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین

3. برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین
4. برای خنک شدن سریع تر هوای داخل کابین
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کلید کولر
پنل  بر روی   )A/C( کولر  کلید  از طریق  تهویه مطبوع  از عملکرد سرمایش سیستم  استفاده 

کنترل تهویه مطبوع و یا دکمه لمسی کولر در مانیتور مقدور می باشد. 
روشن شدن چراغ نشانگر کلید کولر بیانگر روشن شدن کمپرسور و قابل استفاده بودن کولر 
کولر  کمپرسور  بودن  خاموش  نشان دهنده  کولر  کلید  نشانگر  چراغ  بودن  خاموش  می باشد. 

می باشد. 
کلید خاموش کردن تهویه مطبوع

با فشار بر روی کلید روشن/ خاموش کردن در پنل کنترل  سیستم تهویه مطبوع را می توان 
تهویه مطبوع و یا با کلیک کردن بر روی دکمه لمسی  در مانیتور خاموش کرد. 

کلید دریچه بخارزدا و گرم کن شیشه جلو
جهت بخارزدایی از شیشه جلوی خودرو از کلید دریچه گرم کن و بخارزدای شیشه جلو بر روی 
پنل کنترل تهویه مطبوع استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی مربوطه در مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه گرم کن و بخارزدای شیشه جلو بیانگر فعال شدن عملکرد 
بخارزدایی و خاموش شدن چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو 

می باشد. 
هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو، قسمت اعظم هوای خروجی از دریچه ها به سمت 
شیشه جلو می رود و قسمت کوچکی از هوای خروجی هم به سمت شیشه درب های جانبی می رود. 
به شرط آن که کلید تنظیم سرعت فن خاموش نباشد، هم زمان با روشن شدن کلید دریچه 
گرم کن و بخارزدای شیشه جلو، حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به 

طور خودکار روشن می شود. 
برای بهتر شدن اثر بخارزدایی و گرم کن شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:

1. قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که سطح داخلی شیشه جلو تمیز و خشک است. اگر 
گرد و غبار یا قطرات آب بر روی شیشه مشاهده می شود، باید آن را پاک کنید. 
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2. تنظیم سرعت فن: بر روی حداکثر تنظیم کنید. 
3. تنظیم دما: بر روی مناسب ترین دما برای خودتان تنظیم کنید. 
4. حالت گردش هوا: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید. 

5. تنظیم حالت دریچه ها: دریچه گرم کن شیشه جلو و یا دریچه گرم کن زیر پا را انتخاب کنید. 
6. کولر را روشن کنید: چراغ زمینه کلید باید روشن شود. 

    مطالعه
هنگام انجام بخارزدایی در هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: کولر را روشن کنید.  •

در صورت خاموش بودن کولر، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: حالت گردش  •

بین  از  بخار شیشه  انتخاب گردش هوای داخلی،  انتخاب کنید. در صورت  را  بیرونی  هوای 
نمی رود. 

و کلید  • انتخاب کنید  را  بیرونی  بخارزدایی در زمستان: حالت گردش هوای  انجام  هنگام 
تنظیم دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچه های سمت چپ و راست داشبورد را رو 
به سمت شیشه درب ها تنظیم کنید. اگر دمای هوای بیرون باالتر از C°0 است، بخارزدایی به 

کمک کولر الزم خواهد شد. 
اگر کولر خنک نکند، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اسرع وقت جهت  •

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
پس از پاک شدن تمامی یخ زدگی ها و بخار شیشه، جهت مطبوع شدن هوای داخل کابین،  •

دریچه ها و سرعت فن مورد نظر خود را تنظیم کنید. 
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 احتیاط 
برای ایمنی رانندگی، از عملکرد بخارزدایی به درستی استفاده کنید.  •
در فصل زمستان از حالت گردش هوای داخلی به مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا باعث  •

بخارگرفتگی سریع شیشه ها می شود. 
دید ضعیف، احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش می دهد. بنابراین، اطمینان از  •

دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی بسیار مهم است. 

کلید گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی
پس از روشن شدن خودرو اگر کلید گرم کن شیشه عقب را فشار دهید، چراغ زمینه کلید روشن 
خواهد شد که نشانگر به کار افتادن گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی است. خاموش شدن 

چراغ زمینه کلید نشانگر توقف عملکرد گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی می باشد. 
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، پس از کار کردن در حدود 20 دقیقه، به طور 

خودکار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه جلو، از خاموش شدن گرم کن  •

شیشه عقب اطمینان حاصل کنید. 
مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینه های جانبی، المنت های گرم کن دچار  •

خرابی و خراشیدگی نشوند. 
در صورت ضعیف بودن باتری، از روشن شدن گرم کن شیشه عقب ممانعت خواهد شد تا  •

موتور بتواند به راحتی استارت بخورد. 

 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، از لمس کردن شیشه عقب و آینه های جانبی هنگام روشن بودن 

گرم کن یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید. 
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پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک
)A سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک )مدل

 1         دکمه لمسی افزایش/    

کاهش دمای هوای سمت 
راننده

 10         دکمه لمسی حالت 

 AUTO

 19         کلید یونیزه کردن هوا

 11          دکمه لمسی حالت یک  2         نشانگر حالت دریچه ها

طرفه  
 20         کلید گردش هوای 

داخلی/ بیرونی
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 3         دکمه لمسی تنظیم 

سرعت فن
 21         کلید انتخاب حالت  12         دکمه لمسی کولر

دریچه ها

 4         دکمه لمسی افزایش/ 

کاهش دمای هوای سمت 
سرنشین جلو

 13         دکمه لمسی روشن/ 

خاموش کردن
 22         کلید کولر جلو

 23         کلید گرم کن شیشه عقب 14         کلید حالت یک طرفه 5         دکمه لمسی تصفیه هوا

 6         دکمه لمسی گردش 

هوای بیرونی
 15         صفحه نشانگر حالت 

دریچه ها
 24         کلید کولر

 7         دکمه لمسی گردش 

هوای داخل کابین
 16         کلید گرم کن صندلی 

راننده/ سرنشین جلو
 25         کلید روشن/ خاموش 

کردن

 8         دکمه لمسی دریچه 

بخارزدا و گرم کن شیشه جلو
 17         کلیدهای تنظیم سرعت 

فن

 9           دکمه لمسی مخفی 

کردن صفحه پنل کنترل 
تهویه مطبوع

 AUTO 18         کلید حالت 
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)B سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک )مدل

 1         دکمه لمسی افزایش/    

کاهش دمای هوای سمت 
راننده

 11         دکمه لمسی حالت یک 

طرفه  
 21         کلید کولر

 22         کلید حالت یک طرفه 12          دکمه لمسی کولر 2         نشانگر حالت دریچه ها
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 3         دکمه لمسی تنظیم 

سرعت فن
 23         کلید افزایش دمای هوای  13         دکمه لمسی کولر

سمت سرنشین جلو

 4         دکمه لمسی افزایش/ 

کاهش دمای هوای سمت 
سرنشین جلو

 14         کلید گرم کن صندلی 

راننده
 24         کلید کاهش دمای هوای 

سمت سرنشین جلو

 15         کلید انتخاب حالت  5         دکمه لمسی تصفیه هوا

دریچه ها
 25         کلید کاهش دمای هوای 

سمت راننده

 6         دکمه لمسی گردش 

هوای بیرونی
 16         کلید گردش هوای 

داخلی/ بیرونی
 26         کلید افزایش دمای هوای 

سمت راننده

 7         دکمه لمسی گردش 

هوای داخل کابین
 17         کلید دریچه بخارزدا و 

گرم کن شیشه جلو
 AUTO 27         کلید حالت 

 8         دکمه لمسی دریچه 

بخارزدا و گرم کن شیشه جلو
 18         کلید گرم کن شیشه 

عقب
 28         کلید روشن/ خاموش 

کردن

 9           دکمه لمسی مخفی 

کردن صفحه پنل کنترل 
تهویه مطبوع

 19         کلید گرم کن صندلی 

سرنشین جلو

 10         دکمه لمسی حالت 

AUTO

 20         کلید تنظیم سرعت فن

کلید تنظیم دمای سمت راننده/ کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو
کلید  راننده/  دمای سمت  تنظیم  کلید  از طریق  را می توان  دریچه ها  از  هوای خروجی  دمای 
تنظیم دمای سمت سرنشین جلو بر روی پنل کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در 

مانیتور تنظیم کرد. 
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تنظیم سرعت فن
کلید  راننده/  دمای سمت  تنظیم  کلید  از طریق  می توان  را  دریچه ها  از  هوای خروجی  حجم 
تنظیم دمای سمت سرنشین جلو بر روی پنل کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی بر 

روی مانیتور تنظیم کرد. 
فن تهویه مطبوع در 7 سرعت قابل تنظیم است و سرعت تنظیم شده برای فن در مانیتور نمایش 

داده خواهد شد. 
با فشار دادن دکمه تنظیم سرعت فن در پنل کنترل، صفحه نمایش سیستم تهویه  هم زمان 

مطبوع در مانیتور روشن خواهد شد. 
کلید حالت دو طرفه

انتخاب حالت یک طرفه یا دو طرفه هم از طریق کلید حالت یک طرفه بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع و هم از طریق دکمه لمسی در مانیتور قابل کنترل است. 

حالت یک طرفه: روشن بودن چراغ زمینه کلید SYNC بیانگر این است که سیستم در حالت 
به طور  جلو  و سمت سرنشین  راننده  هوای سمت  دمای  حالت  این  در  دارد.  قرار  یک طرفه 

هم زمان تنظیم می شوند و نمی توانند به طور مستقل تنظیم شوند. 
حالت دوگانه: خاموش بودن چراغ زمینه کلید SYNC بیانگر این است که سیستم در حالت دو 
طرفه قرار دارد. در این حالت دمای هوای سمت راننده و سمت سرنشین جلو به طور مستقل 

از هم قابل تنظیم هستند. 
    مطالعه

اگر مستقیما کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو را بچرخانید، می توانید به حالت دوطرفه 
وارد شوید. در این صورت چراغ زمینه کلید SYNC نیز خاموش خواهد شد. 

کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی
تغییر حالت گردش هوای تهویه مطبوع بین گردش هوای بیرونی و گردش هوای داخلی از طریق 
فشار دادن کلید مربوطه بر روی پنل کنترل تهویه مطبوع و یا از طریق کلیک کردن بر روی 
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دکمه لمسی گردش هوای بیرونی/ داخلی در مانیتور امکان پذیر است. 
بر روی دکمه گردش هوای داخلی/ بیرونی کلیک کنید، اگر چراغ نشانگر کلید روشن شود، 
نشان دهنده این است که سیستم تهویه مطبوع در حالت گردش هوای داخلی قرار دارد. اگر 
چراغ نشانگر کلید خاموش شود، بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع در حالت گردش 

هوای بیرونی قرار دارد. 
از حالت گردش هوای داخلی در شرایط زیر استفاده کنید:

در محیط های دارای گرد و غبار ●
برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین ●
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین ●
برای خنک شدن یا گرم شدن سریع تر هوای داخل کابین ●

کلید کولر
پنل  روی  بر   )A/C( کولر کلید  از طریق  تهویه مطبوع  از عملکرد سرمایش سیستم  استفاده 

کنترل تهویه مطبوع و یا دکمه لمسی کولر در مانیتور مقدور می باشد. 
روشن شدن چراغ نشانگر کلید کولر بیانگر روشن شدن کمپرسور و قابل استفاده بودن کولر 
کولر  کمپرسور  بودن  خاموش  نشان دهنده  کولر  کلید  نشانگر  چراغ  بودن  خاموش  می باشد. 

می باشد. 
 AUTO کلید حالت

حالت AUTO سیستم تهویه مطبوع از طریق فشار دادن کلید AUTO در پنل کنترل تهویه 
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی مربوطه در مانیتور قابل انتخاب است. 

و  فن  تنظیم سرعت  کلید  دریچه ها،  حالت  انتخاب  کلید   ،A/C کلید اگر   AUTO حالت  در 
کلید تنظیم دمای LOW/HI مورد استفاده قرار گیرند، عملکرد مربوط به همان کلید از حالت 

اتوماتیک خارج خواهد شد. 
در حالت AUTO اگر وضعیت دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی تغییر داده شود، وضعیت 
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گردش هوای سیستم از حالت اتوماتیک خارج می شود ولی سایر عملکردها هم چنان در حالت 
اتوماتیک باقی خواهند ماند. 

در حالت AUTO می توانید کلید AUTO را بدون این که از وضعیت اتوماتیک خارج شوید، 
مورد استفاده قرار دهید.  

کلید خاموش کردن تهویه مطبوع
با فشار بر روی کلید روشن/ خاموش کردن در پنل کنترل  سیستم تهویه مطبوع را می توان 

تهویه مطبوع و یا با کلیک کردن بر روی دکمه لمسی  در مانیتور خاموش کرد. 
کلید دریچه گرم کن و بخارزدای شیشه جلو

جهت بخارزدایی از شیشه جلوی خودرو از کلید دریچه گرم کن و بخارزدای شیشه جلو بر روی 
پنل کنترل تهویه مطبوع استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی مربوطه در مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه گرم کن و بخارزدای شیشه جلو بیانگر فعال شدن عملکرد 
بخارزدایی و خاموش شدن چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو 

می باشد. 
هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو، قسمت اعظم هوای خروجی از دریچه ها به سمت 
از هوای خروجی هم به سمت شیشه درب های جانبی  شیشه جلو می رود و قسمت کوچکی 

می رود. 
به شرط آن که کلید تنظیم سرعت فن خاموش نباشد، هم زمان با روشن شدن کلید دریچه 
گرم کن و بخارزدای شیشه جلو، حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به 

طور خودکار روشن می شود. 
برای بهتر شدن اثر بخارزدایی و گرم کن شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:

1. قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که سطح داخلی شیشه جلو تمیز و خشک است. اگر 
گرد و غبار یا قطرات آب بر روی شیشه مشاهده می شود، باید آن را پاک کنید. 

2. تنظیم سرعت فن: بر روی حداکثر تنظیم کنید. 
3. تنظیم دما: بر روی مناسب ترین دما برای خودتان تنظیم کنید. 
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4. حالت گردش هوا: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید. 
5. تنظیم حالت دریچه ها: دریچه گرم کن شیشه جلو و یا دریچه گرم کن زیر پا را انتخاب کنید. 

6. کولر را روشن کنید: چراغ زمینه کلید باید روشن شود. 
    مطالعه

هنگام انجام بخارزدایی در هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: کولر را روشن کنید. در  •
صورت خاموش بودن کولر، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: حالت گردش  •
هوای بیرونی را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گردش هوای داخلی، بخار شیشه از بین نمی رود. 

هنگام انجام بخارزدایی در زمستان: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید و کلید تنظیم  •
دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچه های سمت چپ و راست داشبورد را رو به سمت 
شیشه درب ها تنظیم کنید. اگر دمای هوای بیرون باالتر از C°0 است، بخارزدایی به کمک کولر 

الزم خواهد شد. 
اگر کولر خنک نکند، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اسرع وقت جهت  •

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
پس از پاک شدن تمامی یخ زدگی ها و بخار شیشه، جهت مطبوع شدن هوای داخل کابین،  •

دریچه ها و سرعت فن مورد نظر خود را تنظیم کنید. 

 احتیاط 
برای ایمنی رانندگی، از عملکرد بخارزدایی به درستی استفاده کنید.  •
در فصل زمستان از حالت گردش هوای داخلی به مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا باعث  •

بخارگرفتگی سریع شیشه ها می شود. 
دید ضعیف، احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش می دهد. بنابراین، اطمینان از  •

دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی بسیار مهم است. 
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کلید گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی
پس از روشن شدن خودرو اگر کلید گرم کن شیشه عقب را فشار دهید، چراغ زمینه کلید روشن 
خواهد شد که نشانگر به کار افتادن گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی است. خاموش شدن 

چراغ زمینه کلید، نشانگر توقف عملکرد گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی می باشد. 
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، پس از کار کردن در حدود 20 دقیقه، به طور 

خودکار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه، از خاموش شدن گرم کن شیشه  •

عقب اطمینان حاصل کنید. 
مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینه های جانبی، المنت های گرم کن دچار  •

خرابی و خراشیدگی نشوند. 
در صورت ضعیف بودن باتری، از روشن شدن گرم کن شیشه عقب ممانعت خواهد شد تا  •

موتور بتواند به راحتی استارت بخورد. 

 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، از لمس کردن شیشه عقب و آینه های جانبی، هنگام روشن بودن 

گرم کن یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید. 

تنظیم حالت دریچه ها
انتخاب حالت دریچه ها از طریق کلیدهای تنظیم حالت دریچه ها در پنل کنترل تهویه مطبوع یا 
از طریق کلیک کردن بر روی دکمه لمسی حالت دریچه ها در مانیتور قابل انجام می باشد )حالت 
دریچه های بخارزدا و حالت دریچه های روبه رو می توانند با حالت دریچه های زیر پا به صورت 

ترکیبی و هم زمان مورد استفاده قرار گیرند(. 
 حالت دریچه بخارزدا: در این حالت هوا از دریچه بخارزدای شیشه ها خارج می شود. 
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 حالت دریچه های روبه رو: در این حالت هوا از دریچه های وسط داشبورد و دریچه های چپ 
و راست خارج می شود. 

 حالت دریچه های زیر پا: در این حالت هوا از دریچه های زیر داشبورد خارج می شود. 
    مطالعه

حالت دریچه های روبه رو و حالت دریچه های گرم کن نمی توانند به صورت ترکیبی و هم زمان  •
مورد استفاده قرار گیرند. 

اگر در حین رانندگی شیشه های خودرو دچار بخارگرفتگی شوند، استفاده از حالت گرم کن  •
به بخش کلید بخارزدا و گرم کن در همین  از جزییات بیش تر  برای اطالع  توصیه می شود. 

فصل مراجعه کنید. 
تنظیم جهت باد دریچه ها

دریچه های وسط داشبورد
به  را  داشبورد  وسط  دریچه های  تنظیم  اهرم 
سمت باال، پایین، چپ و راست حرکت دهید تا 
مسیر خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه های کناری داشبورد
سمت  به  را  کناری  دریچه های  تنظیم  اهرم 
باال، پایین، چپ و راست حرکت دهید تا مسیر 

خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید. 
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دریچه های پشت کنسول وسط
پایین،  باال،  به سمت  را  دریچه ها  تنظیم  اهرم 
چپ و راست حرکت دهید تا مسیر خروج هوا 

را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

نحوه استفاده از کولر
روشن کردن کولر )سیستم تهویه مطبوع الکتریکی(

هنگامی که موتور روشن است:
تا کمپرسور کولر  1. کلید کولر را فشار دهید 
روشن شود )نشانگر A/C روشن شود( و سرعت 

فن تهویه مطبوع را تنظیم کنید. 
کلید  کولر،  دمای  کردن  تنظیم  برای   .2
مطبوع  تهویه  کنترل  پنل  روی  بر  دما  تنظیم 
را بچرخانید )برای خنک تر شدن هوا،  کلید را 
در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید( و 
یا این که بر روی دکمه لمسی تنظیم دما در 

مانیتورکلیک کنید. 
3. انتخاب حالت دریچه ها: دریچه های روبه رو

4. انتخاب حالت گردش هوا: حالت گردش هوای داخلی را زمانی انتخاب کنید که دمای هوای 
بیرون بیش تر از C°30 باشد. 

برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:
1. سطح فیلتر هوای کابین را همواره تمیز و بدون هر گونه گرفتگی و انسداد نگه داری کنید. 
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2. تنظیم سرعت فن: حداکثر سرعت
3. تنظیم دما: حداکثر سرما

4. حالت گردش هوا: گردش هوای داخلی را انتخاب کنید. 
5. انتخاب حالت دریچه ها: دریچه های روبه رو

 A/C 6. کولر را روشن کنید: کلید کولر را فشار دهید تا کمپرسور روشن شود )چراغ نشانگر
روشن شود(. 

روشن کردن کولر )سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک(

هنگامی که موتور روشن است: 
با فشار دادن کلید AUTO ، حالت دریچه ها، 
هوای  گردش  دریچه  وضعیت  و  فن  سرعت 
داخلی/ بیرونی به طور اتوماتیک کنترل شده و 
به طور  نیز  کولر  دما، سیستم  تنظیم کردن  با 

اتوماتیک روشن خواهد شد. 
در حالت AUTO اگر کلید A/C، کلید انتخاب 
حالت دریچه ها، کلید تنظیم سرعت فن و کلید 
قرار  استفاده  مورد   LOW/HI دمای  تنظیم 
گیرند و اگر وضعیت دریچه گردش هوای داخلی/ 
بیرونی تغییر داده شود، عملکرد مربوط به همان 

کلید از حالت اتوماتیک خارج خواهد شد. 
برای ایجاد شرایط بهتر برای خودتان و بهبود اثربخشی خنک کنندگی سیستم تهویه مطبوع، 

کلید AUTO را فعال کنید و دمای سیستم را بر روی C°22 تنظیم کنید. 
برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع، اقدامات زیر را انجام دهید:

1. سطح فیلتر هوای کابین را همواره تمیز و بدون هر گونه گرفتگی و انسداد نگه داری کنید. 
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2. تنظیم سرعت فن: حداکثر سرعت
3. تنظیم دما: حداکثر سرما

4. حالت گردش هوا: گردش هوای داخلی را انتخاب کنید. 
5. انتخاب حالت دریچه ها: دریچه های روبه رو. 

 A/C 6. کولر را روشن کنید: کلید کولر را فشار دهید تا کمپرسور روشن شود )چراغ نشانگر
روشن شود(. 
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    مطالعه
آلودگی سطح کندانسور و انسداد آن می تواند باعث کاهش سرمایش کولر شود. لذا همواره  •

سطح کندانسور را تمیز نگه دارید. 
اگر در هوای گرم و مرطوب، هوای داخل کابین خیلی سریع خنک شود، ممکن است در  •

هوای خروجی از دریچه ها بخار مشاهده شود که امری طبیعی و عادی است. 
در هوای سرد و زمستانی، با وجود روشن بودن چراغ زمینه کلید کولر، ممکن است هنوز  •

کمپرسور کولر روشن نشده باشد. 
مشاهده چکه کردن و تجمع آب در زیر خودرو پس از استفاده از کولر مساله ای عادی و  •

طبیعی است. 
مقدار گاز کولر با گذشت زمان کاهش می یابد. لذا در صورتی که احساس می کنید میزان  •

سرمایش کولر خودرو کم شده است، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 
مراجعه کنید. 

توصیه می شود در کلیه ماههای سال، سیستم کولر را حداقل به مدت 5 دقیقه روشن کنید  •
و هم زمان شیشه ها را باز کنید، تا از آسیب دیدن سیستم به علت عدم روغن کاری جلوگیری 
شود. هم چنین از تولید بوی نامطبوع ناشی از تجمع جرم و رطوبت در اواپراتور پیش گیری 

می شود. 
اگر با کولر روشن به مدت طوالنی در سرباالیی حرکت کنید و یا در ترافیک سنگین در  •

حال رانندگی باشید، احتماال موتور داغ خواهد کرد. بنابراین چراغ هشدار دمای آب موتور را 
زیر نظر داشته باشید و در صورت داغ شدن موتور، کولر را خاموش کنید. 

پس از آن که دمای هوای داخل کابین به پایین ترین سطح رسید، جهت جلوگیری از وارد  •
آمدن بار اضافی به موتور و افزایش مصرف سوخت، کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش 
می شود. بنابراین اگر در فصل بهار و پاییز که دمای هوا نسبتا خنک می باشد از کولر استفاده 
کنید، ممکن است کمپرسور کولر به دفعات روشن و خاموش شود که این مساله عادی است. 
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    مطالعه
در شتاب گیری های ناگهانی، سبقت گیری یا رانندگی در سرباالیی ها، موتور خودرو دچار  •

افت قدرت می شود. در چنین شرایطی اگر از کولر استفاده کنید، کمپرسور کولر به منظور 
جبران افت قدرت به طور خودکار خاموش می شود. اگر به طور خودکار خاموش نشد و شما 

احساس افت قدرت در خودرو کردید، توصیه می شود کولر را خاموش کنید. 

 احتیاط 
پایین  • موتور  دور  با  که  صورتی  در  مطبوع،  تهویه  سیستم  مفید  عمر  افزایش  منظور  به 

رانندگی می کنید، از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید. 
تعمیر خودسرانه سیستم کولر ممنوع است، زیرا گاز کولر موجود در سیستم، تحت فشار  •

به  تعمیر  و  بازدید  برای  که  است  الزم  است.  مضر  انسان  سالمتی  برای  و  دارد  قرار  زیاد 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

خرید و تعویض گاز کولر و روغن کمپرسور کولر را توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو  •
تحت  مطبوع خودرو  تهویه  به سیستم  وارده  این صورت خسارت های  غیر  در  دهید،  انجام 

پوشش گارانتی نخواهد بود. 
در فصل تابستان در صورت پارک کردن خودرو در مقابل نور آفتاب، دمای هوای داخل  •

اتاق به سرعت افزایش می یابد که می تواند باعث بدحالی و یا مرگ افراد مخصوصا اطفال و یا 
حیوانات خانگی در یک زمان کوتاه شود. 
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نحوه استفاده از بخاری
هنگامی که موتور روشن است:

1. فن تهویه مطبوع را روشن کنید. 
تنظیم  تهویه مطبوع، کلید  پنل کنترل  2. در 
دماهای  و  ساعت  عقربه های  جهت  در  را  دما 
باالتر بچرخانید، سپس با استفاده از دکمه های 
لمسی تنظیم دما در مانیتور، دمای دلخواه خود 

را تنظیم کنید. 
3. توصیه می شود دریچه های زیر پا را انتخاب 

کنید و کلید کولر را خاموش نگه دارید. 

سیستم کنترل کیفیت هوای تهویه مطبوع )در صورت تجهیز(
در حالت AUTO هنگامی که سطح کیفیت هوای بیرون کاهش می یابد، حالت گردش هوای 
داخل کابین به طور خودکار فعال می شود و زمانی که کیفیت هوا به سطح مناسب بازگردد، 
حالت گردش هوای داخل کابین به طور خودکار خاموش می شود. این عملکرد برای تشخیص 
بوهای نامطبوع و گازهای مضر نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که دمای هوای 
بیرون کم تر از C°2 باشد، سیستم کنترل کیفیت هوا اقدامی نمی کند تا از بخارگرفتگی شیشه ها 

جلوگیری شود. 
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عملکرد تصفیه هوای مطبوع )در صورت تجهیز(
برای فعال شدن عملکرد تصفیه هوای مطبوع 
جهت تصفیه و پاالیش هوای داخل کابین، الزم 
است تا ابتدا کلید عملکرد یونیزه کردن هوای 
را    )ION )کلید  پنل کنترل  در  تهویه مطبوع 

روشن کنید. 
روشن شدن چراغ نشانگر عملکرد یونیزه کردن 
شدن  فعال  معنای  به  مطبوع  تهویه  هوای 
عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع نیز می باشد 
و خاموش شدن چراغ نشانگر به معنای غیرفعال 

شدن عملکرد تصفیه هوا می باشد. 
عملکرد  لمسی  دکمه  روی  بر  کردن  کلیک 
تصفیه هوا صرفا جهت ورود به صفحه نمایش 
این عملکرد می باشد و روشن و خاموش کردن 
مقدور  مرحله  این  در  هوا  تصفیه  عملکرد 

نمی باشد. 
وقتی که کیفیت هوای داخل کابین پایین است، سیستم یک پیغام یادآوری را در این خصوص 
ارایه خواهد داد. در این گونه شرایط پیرو پیغام نمایش داده شده، کلید عملکرد یونیزه کردن 

هوا را روشن کنید تا عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع نیز شروع به کار نماید. 
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    مطالعه
پس از روشن شدن کلید ION، عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع فعال خواهد شد. به  •

اتوماتیک در  تهویه مطبوع  بخار گرفتن شیشه ها، عکس العمل سیستم  از  منظور جلوگیری 
فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان متفاوت خواهد بود، ولی عمل تصفیه هوا به هر ترتیب 

صورت خواهد پذیرفت. 
با روشن شدن کلید ION، حالت گردش هوای داخلی/ بیرونی تعویض می شود و ممکن  •

است سرعت فن و حالت دریچه ها هم تغییر یابد. نشانگر هر یک از این عملکردها نیز روشن 
خواهند شد. 

پس از 5000 کیلومتر اول کارکرد خودرو پیغامی جهت یادآوری کثیف شدن فیلتر هوای  •
تهویه مطبوع در نمایشگر ظاهر می شود )پیغام به مدت 60 ثانیه نمایش داده می شود(. نوبت 

بعدی نمایش این پیغام پس از پیمایش 10000 کیلومتر خواهد بود. 
در شرایط زیر عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع کار نمی کند و کلید مربوطه اش هم غیر  •

فعال می شود.

    مطالعه
1. پس از 20 ثانیه از روشن شدن برف پاک کن )دور تند یا دور کند برف پاک کن( عملکرد 

تصفیه هوای تهویه مطبوع نمی تواند روشن نمی شود. 
2. زمانی که حالت دریچه های گرم کن و بخارزدای شیشه جلو در حال کار است، عملکرد 

تصفیه هوای تهویه مطبوع نمی تواند روشن نمی شود. 
 15°C 70 باشد و یا دمای هوای داخل کابین کم تر از°C 3. زمانی که دمای آب موتور کم تر از
و دمای هوای بیرون کم تر از C°2 باشد، عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع نمی تواند روشن 
شود )فقط زمانی عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع می تواند روشن شود که دمای آب موتور 
بیش تر از C°70 و دمای هوای داخل کابین بیش تر از C°15 و دمای هوای بیرون کم تر از 

C°2 باشد(. 
اثربخشی عملکرد تصفیه هوای تهویه مطبوع در فصل زمستان به علت پایین بودن دمای  •

هوا خیلی ملموس نخواهد بود. 
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عملکرد یونیزه کردن هوای تهویه مطبوع )در صورت تجهیز(
کنترل  پنل  در   ION کلید  کردن  روشن  با 
تهویه مطبوع، عملکرد یونیزه کردن و عملکرد 
هم زمان  طور  به  مطبوع  تهویه  هوای  تصفیه 
فقط  که  زمانی  با  مقایسه  در  روشن می شوند. 
روشن  مطبوع  تهویه  هوای  تصفیه  عملکرد 
است، پس از روشن شدن عملکرد یونیزه کردن 
بیش تر  هوا  تصفیه  و  پاکسازی  اثربخشی  هوا، 
شده و کیفیت هوای داخل کابین بهتر می شود. 

 گرم کن شیشه جلو )در صورت تجهیز(
عملکرد،  این  کردن  خاموش  روشن/  برای 
در  جلو  شیشه  گرم کن  لمسی  دکمه  روی  بر 

مانیتور کلیک کنید. 
به  جلو  شیشه  گرم کن  داشتن  نگه  روشن  از 

مدت طوالنی خودداری کنید. 

عملکرد بخارزدایی اتوماتیک )در صورت تجهیز(
عملکرد بخارزدایی اتوماتیک از طریق تنظیمات 
سیستم صوتی و تصویری قابل فعال شدن می باشد. 
زمانی که احتمال بخارگرفتگی شیشه جلوی خودرو 
وجود دارد، سیستم تهویه مطبوع جهت تضمین 
ایمنی رانندگی، به طور خودکار اقدام به از بین بردن 

بخار شیشه جلو خواهد نمود. 
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    مطالعه
پس از فعال شدن عملکرد بخارزدایی اتوماتیک از طریق سیستم صوتی و تصویری، سیستم 
تهویه مطبوع تحت شرایط خاصی اقدام به روشن کردن خودکار کولر خواهد نمود که امری 

عادی تلقی می شود. 

عملکرد فعال تهویه هوای داخل کابین و سیستم تصفیه اتوماتیک
تهویه فعال هوای داخل کابین

چنان چه خودرو را در هوای گرم تابستان در محیط باز پارک کرده باشید، دمای هوای داخل 
خودرو خیلی باال خواهد رفت. عملکرد تهویه هوای داخل کابین پیش از ورود به خودرو که از 
طریق تنظیمات سیستم صوتی و تصویری قابل فعال شدن است، این امکان را می دهد تا قبل از 
سوار شدن به خودرو، دمای هوای داخل کابین را کاهش دهید، در عین حال بوی ساطع شده 

از تزیینات داخلی خودرو ناشی از دمای باال نیز از بین خواهد رفت. 
زمانی که دمای هوای بیرون بیش تر از C°20 است، اگر سیستم تشخیص دهد که ولتاژ باتری 
خودرو در حد قابل قبول است، خودرو از وضعیت دزدگیر خارج شده و فن تهویه مطبوع پیش 

از سوار شدن شما به خودرو به طور خودکار روشن خواهد شد )به مدت 30 ثانیه(. 
اگر مدت زمان 30 ثانیه ای روشن ماندن فن تمام شود یا یکی از درب های خودرو باز شود و یا 

این که خودرو مجددا به وضعیت دزدگیر وارد شود، کار کردن فن متوقف خواهد شد. 
    مطالعه

قبل از استارت خودرو، فن تهویه مطبوع حداکثر دو بار می تواند به این روش روشن شود. 

تصفیه اتوماتیک داخلی
عملکرد تصفیه اتوماتیک داخلی از طریق تنظیمات سیستم صوتی و تصویری قابل فعال شدن 
لوله های  خطوط  و  مجاری  داشتن  نگه  و خشک  کردن  منظور خشک  به  عملکرد  این  است. 
سایر  و  باکتری ها  از  زیادی  حجم  انباشت  از  جلوگیری  جهت  کولر  و  مطبوع  تهویه  سیستم 

آالینده ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
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اگر در آخرین رانندگی با خودرو کولر روشن بوده و ولتاژ باتری نیز در حد قابل قبول باشد، 5 
دقیقه پس از قرار گرفتن خودرو در وضعیت دزدگیر، فن تهویه مطبوع به مدت یک دقیقه روشن 

شده و سپس خاموش خواهد شد. 
    مطالعه

عملکرد روشن و خاموش شدن فن تهویه مطبوع پیش از ورود به خودرو و پس از ترک خودرو 
نیاز به تنظیم شدن از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری دارد. 

سردکن/ گرم کن کنسول وسط )در صورت تجهیز(
اقالمی که نیاز به خنک/ گرم شدن دارند )مانند 
کنسرو و نوشیدنی ها( را در جعبه کنسول وسط 
قرار دهید و کولر/ بخاری را روشن کنید. برای 
خنک/ گرم شدن اقالم قرار داده شده در جعبه 
کنسول وسط، کلید واقع در داخل جعبه را در 

جهت مورد نظر بچرخانید. 

 هشدار   
سایز وسایل قرار داده شده در جعبه کنسول وسط نباید خیلی بزرگ باشد، در غیر این صورت 
ممکن است درب جعبه کنسول وسط قادر به بسته شدن نباشد. باز ماندن درب جعبه کنسول 
وسط در حین رانندگی می تواند باعث ایجاد مزاحمت در برابر حرکت بازوی راننده شود.مراقب 

باشید که آسیب نبینید. 

8-3 محفظه های نگه داری اشیا
معرفی محفظه ها

جاعینکی
جاعینکی در کنار مجموعه چراغ سقفی جلو قرار گرفته و برای نگه داری عینک و سایر اقالم 

کوچک می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
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محفظه های روی درب
بر روی درب های جلو و عقب خودرو، محفظه هایی تعبیه شده است که جهت نگه داری اشیایی 

از قبیل نقشه، بطری و سایر اقالم مشابه می تواند مورد استفاده واقع شوند. 
جعبه داشبورد

از جعبه داشبورد برای نگه داری دفترچه راهنما، نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود. 

 هشدار   
قبل از شروع رانندگی از بسته بودن درب جعبه داشبورد اطمینان حاصل کنید. در غیر این 
صورت ممکن است در زمان ترمزهای شدید یا پیچیدن ناگهانی، درب جعبه داشبورد و یا 
اشیا داخل جعبه با سرنشین جلو برخورد کرده و منجر به مصدومیت های جدی و یا حتی 

مرگ شود. 

جعبه کنسول وسط
از جعبه کنسول وسط برای نگه داری دفترچه راهنما، نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود. 

 هشدار   
نشستن افراد و کودکان بر روی جعبه کنسول وسط ممنوع است.  •
در طول زمان رانندگی، درب جعبه کنسول وسط باید همواره بسته بماند. باز شدن درب  •

جعبه کنسول وسط در حین رانندگی می تواند باعث ایجاد مزاحمت در برابر حرکت بازوی 
راننده شود.

کیف پشت صندلی
در پشت هر دو صندلی جلو کیف هایی جهت قرار دادن پوشه، دفترچه و ... در نظر گرفته شده 

است. 
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صندوق عقب
به  امکان را  این  تا شدن صندلی عقب  قابلیت 
عقب خودرو  قسمت  فضای  که  می آورد  وجود 
را بتوان جهت قرار دادن بار افزایش داد )برای 
اطالع از جزییات بیش تر به بخش »صندلی های 

خودرو« در فصل 2 مراجعه کنید(. 

طاقچه پرده ای صندوق عقب )در صورت تجهیز(
طاقچه پرده ای را بکشید و زبانه  های دو طرف 
آن را به شیارهای واقع در نقاط A و B وصل 
کنید تا به طور ثابت قرار گیرد. مطمئن شوید 
قرار  ثابت  طور  به  خود  جای  در  طاقچه  که 

گرفته است. 
    مطالعه

طاقچه  روی  بر  وسایل  و  اشیا  دادن  قرار  از 
به  منجر  تا  کنید  خودداری  عقب  صندوق 

آسیب دیدگی آن نشود.

طرف  دو  هر  پرده ای،  طاقچه  کردن  باز  برای 
تا  دهید  فشار  داخل  سمت  به  را  آن  انتهای 
طاقچه  کردن  باز  از  پس  شود.  جمع  طاقچه 
عقب  صندوق  ابزار  جعبه  در  را  آن  می توانید 
)در صورت تجهیز( نگه داری کنید. برای خارج 
صندوق  ابزار  جعبه  از  پرده ای  طاقچه  کردن 
عقب می توانید آن را از وسط گرفته و به صورت 

عمودی خارج کنید. 
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قالب های طناب بار
طرف  دو  دیواره های  روی  بر  قالب ها  این 
برای  و  شده اند  تعبیه  عقب  صندوق  محفظه 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بار  طناب  اتصال 
تا بارهای قرار داده شده در صندوق را محکم 

کرده و از افتادن آن ها جلوگیری شود. 
در زمان قرار دادن بار در صندوق عقب، اقدامات 

احتیاطی زیر را رعایت کنید:

1. بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود. 
2. برای کاهش مصرف سوخت از حمل بارهای اضافه و غیرضروری خودداری کنید. 

3. مطمئن شوید که بارهای قرار داده شده بیش از حد بزرگ نباشند تا مانع بسته شدن درب 
صندوق عقب نشوند. 

4. در صورت عدم استفاده سرنشینان از صندلی عقب، می توانید فضای صندوق عقب را با تا 
کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید )برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »صندلی های 

خودرو« در فصل 2 مراجعه کنید(. 

 هشدار   
اگر درب صندوق عقب باز مانده یا به طور کامل بسته نشده است، اقدام به رانندگی نکنید  •

تا از بیرون افتادن بارها و ایجاد حادثه جلوگیری شود. 
برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری، از قرار دادن وسایل  •

بلندتر از ارتفاع صندلی های عقب در صندوق خودداری کنید. آن ها را در کف صندوق بخوابانید 
تا از مصدومیت افراد داخل خودرو جلوگیری شود. 

هرگز به سرنشین ها اجازه ندهید که در قسمت صندوق عقب بنشینند، سرنشین ها فقط  •
مجاز هستند که روی صندلی ها بنشینند و کمربند ایمنی را به درستی ببندند. در غیر این 

صورت، در ترمزهای شدید و یا تصادف ها احتمال آسیب دیدن زیاد است. 
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باربند
وزن  با  بارها  از  بخشی  دادن  قرار  برای  باربند 
قرار  استفاده  مورد  کیلوگرم   50 حداکثر 
می گیرد. اطمینان حاصل کنید که مجموع وزن 
بارهای قرار داده شده در باربند مانند چمدان 
و ... بیش تر از 50 کیلوگرم نیست، بار بیش از 
حد باعث ایجاد آسیب دیدگی در باربند، سقف 
و  خودرو  پانوراما، سقف  پانوراما، شیشه سقف 
از  ناشی  ایراد  گونه  هر  می شود.  قطعات  دیگر 
باربند، مشمول  از حد بر روی  بارگذاری بیش 

گارانتی نخواهد بود. 

 احتیاط 
از قرار دادن بار بیش از حد بر روی باربند اجتناب کنید.  •
قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شده اند.  •
طول و عرض بارهای قرار داده شده در باربند باید به اندازه ای باشد که از خودرو درازتر و  •

یا عریض تر نباشد. 
مراقب باشید به رنگ سقف آسیبی وارد نشود. می توانید پتو یا محافظ دیگری را مابین بار  •

و سقف خودرو قرار دهید.
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 هشدار   
بارها را به گونه ای در باربند قرار دهید که وزن وارده به طرفین یکسان باشد. در غیر این  •

صورت ممکن است در پیچیدن ها و ترمزگیری ها، کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر 
به ایجاد حادثه و مصدومیت و یا حتی مرگ شود. 

قرار دادن بار بر روی باربند باعث می شود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد، لذا در این  •
شرایط از سرعت زیاد، پیچیدن های ناگهانی، ترمزهای شدید و حرکات مارپیچی خودداری 
کنید. در غیر این صورت خطر واژگونی و از دست دادن کنترل خودرو وجود خواهد داشت. 

9-3 سوکت ها
 12V خروجی برق

در برخی از مدل ها سوکت برق 12V جلویی در 
داخل کنسول وسط واقع شده است. 

می توان  زمانی  تنها   12V برق  سوکت  از 
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا 

در موقعیت ACC قرار داشته باشد. 

 12V برق  سوکت  مدل ها  از  دیگر  برخی  در 
واقع  وسط  کنسول  جلویی  قسمت  در  جلویی 

شده است. 
می توان  زمانی  تنها   12V برق  سوکت  از 
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا 

در موقعیت ACC قرار داشته باشد. 
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خروجی برق 12V عقب )در صورت تجهیز(
سوکت برق 12V عقبی بر روی دیواره سمت 

چپ محفظه صندوق عقب قرار گرفته است. 
می توان  زمانی  تنها   12V برق  سوکت  از 
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا 

در موقعیت ACC قرار داشته باشد. 

 احتیاط 
برای جلوگیری از سوختن فیوز، از متصل کردن تجهیزات الکتریکی با توان مصرفی باال  •

)بیش تر از 120W( به سوکت برق خودداری کنید. 
از  • به مدت طوالنی  باتری، زمانی که موتور روشن نیست،  از خالی شدن  برای جلوگیری 

سوکت برق استفاده نکنید. 
به غیر از سوکت های هم اندازه و مناسب، از ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل  •

سوکت برق ممانعت کنید. عدم رعایت این مساله باعث ایجاد اختالل الکتریکی و اتصالی مدار 
خواهد شد. 

 USB سوکت
)A جلو )مدل USB سوکت

سوکت های USB جلویی مدل A در داخل جعبه 
کنسول وسط واقع شده اند. 

 ،ipad ،برای وصل کردن موبایل USB از سوکت
به  الکتریکی  تجهیزات  سایر  و  مموری  فلش 
سیستم صوتی و تصویری خودرو استفاده می شود. 
قابلیت  از  راستی  سمت  سوکت  فقط  نکته: 
لینک کردن موبایل با سیستم صوتی و تصویری 

پشتیبانی می کند. 
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)B جلو )مدل USB سوکت
قسمت  در   B مدل  جلویی   USB سوکت های 

جلوی کنسول وسط واقع شده اند. 
 ،ipad ،برای وصل کردن موبایل USB از سوکت
به  الکتریکی  تجهیزات  سایر  و  مموری  فلش 
سیستم صوتی و تصویری خودرو استفاده می شود. 
نکته: فقط سوکت باالیی از قابلیت لینک کردن 
پشتیبانی  تصویری  و  صوتی  سیستم  با  موبایل 

می کند. 
سوکت USB عقب

سوکت USB عقبی در زیر دریچه های خروجی 
هوا در پشت کنسول وسط قرار گرفته است. 

تجهیزات  کردن  شارژ  برای  سوکت  این  از 
استفاده  موبایل  مانند  کم مصرف  الکترونیکی 

می شود. 

10-3 آفتاب گیر
آفتاب گیرها و آینه آرایش

از آینه آرایش، کاور کشویی آن  برای استفاده 
را به صورت افقی و در جهت فلش نشان داده 
شده در تصویر بکشید. در خودروهای مجهز به 
چراغ آینه آرایش، با کشیدن کاور کشویی آینه، 

چراغ به طور خودکار روشن می شود. 
 1         آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید. 
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سمت  از  آفتاب  تابش  از  جلوگیری  برای           2 

پنجره، آفتاب گیر را از پایه اش آزاد کرده و به 
سمت پنجره برگردانید. 
11-3 درب موتور

باز کردن و بستن درب موتور
گام 1: دستگیره بازکن درب موتور را بکشید تا 
درب موتور از قفل بیرون پریده و کمی از جای 

خود بلند شود. 

از ناحیه وسط لبه درب  گام 2: دست خود را 
قفل  شستی  و  برده  موتور  درب  زیر  به  موتور 
به سمت  را  کنید. شستی  پیدا  را  موتور  درب 
چپ فشار داده و در همان موقعیت نگه دارید 
و هم زمان درب موتور را به سمت باال باز کنید. 
گام 3: درب موتور را تا نزدیکی های قفل درب 

موتور پایین آورده و قفل کنید. 
از بستن درب موتور، آن را کمی  گام 4: پس 
به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن 

اطمینان حاصل شود. 
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 احتیاط 
قبل از بستن درب موتور مطمئن شوید که اشیایی از قبیل ابزار، دستمال و ... در داخل  •

محفظه موتور جا نمانده باشد. 
هنگام بستن درب موتور، هرگز آن را با دست فشار ندهید، زیرا ممکن است باعث کج شدن  •

درب موتور شوید. 
قبل از شروع رانندگی از بسته شدن صحیح و محکم درب موتور اطمینان حاصل کنید. در  •

غیر این صورت ممکن است باعث بروز تصادف و مصدومیت شود. 
12-3 درب صندوق عقب

درب صندوق عقب مدل دستی
باز کردن / بستن درب صندوق

وضعیت  در  خودرو  مرکزی  قفل  که  زمانی 
دکمه  و  بروید  خودرو  پشت  به  دارد،  قرار  باز 
دهید.  فشار  را  عقب  صندوق  درب  دستگیره 

سپس درب صندوق را بلند کنید تا باز شود. 
زمانی که قفل مرکزی خودرو در وضعیت قفل 
کلید هوشمند  داشتن  دارد،  ضمن همراه  قرار 
به قسمت پشت خودرو نزدیک شوید و با فشار 
دادن دکمه دستگیره درب صندوق، آن را بلند 

کنید تا باز شود. 
سمت  به  را  صندوق  درب  کمکی  دستگیره 
صندوق  درب  که  این  از  قبل  و  بکشید  پایین 
بسته شود، آن را رها کنید. قبل از ترک کردن 
خودرو اطمینان حاصل کنید که درب صندوق 

عقب به طور کامل بسته شده است. 
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 هشدار   
این  از شروع رانندگی مطمئن شوید که درب صندوق عقب بسته شده است، در غیر  قبل 

صورت ممکن است باعث ایجاد تصادف یا آسیب دیدگی اجزا خودرو شود. 

درب صندوق عقب مدل برقی )در صورت تجهیز(
معرفی سیستم

برای راحتی شما، جهت باز و بسته کردن درب صندوق عقب مدل برقی، روش های متعددی 
از قبیل استفاده از کلید بازکننده صندوق، باز کردن و بستن به طور دستی، باز کردن و بستن 
از طریق دکمه بازکننده صندوق کلید هوشمند، باز کردن و بستن به روش تشخیص صدا، باز 
کردن و بستن به روش کنترل از راه دور )در صورت تجهیز(، باز کردن از طریق شناسایی کلید 

هوشمند و هم چنین قابلیت تنظیم ارتفاع باز شدن درب صندوق در نظر گرفته شده است. 

باز کردن/ بستن درب صندوق
از  یکی  در  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
وضعیت های خاموش، ACC یا روشن باشد و 
قفل  و  گرفته  قرار   P موقعیت  در  دنده  دسته 
اگر  دارد،  قرار  باز  وضعیت  در  خودرو  مرکزی 
نگه  و  داده  فشار  را  صندوق  بازکننده  کلید 
دارید، چراغ های راهنما روشن شده و هم زمان 
درب صندوق عقب برقی باز یا بسته خواهد شد. 
که  زمانی  دستی:  صورت  به  بستن  کردن/  باز 
دارد،  قرار  باز  قفل مرکزی خودرو در وضعیت 
به پشت خودرو بروید و دکمه دستگیره درب 
زمان  این  در  دهید.  فشار  را  عقب  صندوق 
صندوق  درب  و  شده  روشن  راهنما  چراغ های 

عقب برقی باز یا بسته خواهد شد. 
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باز کردن/ بستن به وسیله کلید هوشمند: زمانی که کلید استارت موتور خاموش است، اگر دکمه 
بازکننده صندوق روی کلید هوشمند را فشار داده و نگه دارید، چراغ های راهنما روشن شده و 

هم زمان درب صندوق عقب برقی باز یا بسته خواهد شد. 
باز کردن از طریق شناسایی کلید )در صورت تجهیز(

گام 1: زمانی که کلید استارت موتور خاموش 
است و یا این که خودرو از طریق استارت از راه 
دور روشن شده است و هر چهار درب خودرو 

بسته است. 
را همراه  این که کلید هوشمند  گام 2: ضمن 
خود دارید به ناحیه پشت خودرو و در محدوده 
طور  به  سیستم  تا  شوید  نزدیک  متری   0/8
خودکار کلید هوشمند را شناسایی کند. پس از 
روشن شدن چراغ های راهنما یک قدم به عقب 

برگردید تا درب صندوق عقب برقی باز شود. 

زمانی   : دستی  صورت  به  بستن  کردن/  باز 
قرار  قفل  در وضعیت  قفل مرکزی خودرو  که 
به  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ، ضمن  دارد 
فشار  با   ، شوید  نزدیک  خودرو  پشت  قسمت 
دادن دکمه دستگیره درب صندوق چراغ های 
صندوق  درب  همزمان  و  شده  روشن  راهنما 

عقب برقی باز یا بسته خواهد شد.
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    مطالعه
و  • صوتی  »سیستم  بخش  به  صدا  تشخیص  عملکرد  خصوص  در  بیش تر  اطالعات  برای 

تصویری« مراجعه کنید. 
عملکرد باز شدن درب صندوق از طریق شناسایی کلید هوشمند نیاز به تنظیم شدن از  •

و  به بخش »سیستم صوتی  از جزییات  اطالع  برای  دارد.  تصویری  و  طریق سیستم صوتی 
تصویری« مراجعه کنید. 

و  • موبایل  بی سیم،  کامپیوتر، موس  مانند  الکترونیکی  لوازم  در مجاورت  را  کلید هوشمند 
نظایر آن قرار ندهید. چرا که ممکن است باعث عدم باز و بسته شدن درب صندوق برقی شود. 

چنان چه خودرو به مدت 3 روز در وضعیت قفل باقی بماند، عملکرد باز شدن درب صندوق  •
از طریق شناسایی کلید هوشمند غیرفعال می شود. برای بازیابی مجدد این عملکرد، موتور 

باید یک بار روشن و خاموش شود. 
در طول باز یا بسته شدن درب صندوق برقی، چنان چه یکی از کلیدها )از قبیل کلید داخل  •

درب صندوق برقی، دکمه بازکننده صندوق کلید هوشمند و یا کلید بازکننده صندوق( فعال 
شود، حرکت درب صندوق متوقف خواهد شد. 
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 احتیاط 
در صورت قطع شدن برق باتری، الزم است تا درب صندوق برقی را توسط دست و با سرعت  •

ثابت ببندید تا قفل شود، پس از آن کلید درب صندوق را فشار دهید و اجازه دهید تا درب 
صندوق یک بار به طور عادی باز و بسته شود. 

هنگام باز شدن درب صندوق، اهرم برقی آن را در جهت های جانبی نکشید. در غیر این  •
صورت قطعات مرتبط آسیب خواهند دید. 

زمانی که درب صندوق به طور کامل باز شده و در ارتفاع تنظیم شده قرار گرفته است،  •
نباید در جهت بسته شدن و یا در جهت بیش تر باز کردن به آن نیرویی وارد کنید، در غیر این 

صورت مجموعه درب صندوق آسیب خواهد دید. 
قبل از باز کردن درب صندوق اطمینان حاصل کنید که در محدوده باز شدن درب صندوق  •

موانعی مانند ضایعات ساختمانی، دیوار و غیره که می تواند باعث خراشیدگی درب صندوق 
شود، وجود ندارد. 

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که درب صندوق به طور کامل بسته شده است تا از  •
بروز حادثه و وارد آمدن خسارت به اجزای خودرو جلوگیری شود. 

هنگام بستن درب صندوق با دست، این کار را به آرامی انجام دهید و از وارد آوردن فشار  •
بیش از حد اجتناب کنید، چرا که می تواند باعث خرابی موتور و مرکز کنترل درب صندوق شود. 

زمانی که در سرباالیی یا سراشیبی هستید، به علت تغییر مرکز ثقل خودرو ممکن است  •
درب صندوق نتواند به طور برقی باز و بسته شود که امری عادی است. در این گونه شرایط 

درب صندوق را به طور دستی باز و بسته کنید. 
اگر عملکرد درب صندوق برقی غیر عادی است، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به  •

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
نکرده  • اطمینان حاصل کنید که کسی در البه الی درب گیر  هنگام بستن درب صندوق 

باشد. اگر در بسته شدن درب وقفه ایجاد شد، مجددا اقدام به بستن آن کنید. 
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 هشدار   
قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که درب صندوق عقب بسته شده است، در غیر این  •

صورت ممکن است باعث ایجاد تصادف یا آسیب دیدگی اجزای خودرو شود. 
اگر چه درب صندوق به عملکرد برگشت خودکار مجهز شده است، با این حال سعی نکنید که  •

کارایی این عملکرد را با قرار دادن عمدی اعضای بدن خود در برابر آن تست کنید. 
کلید داخل درب صندوق عقب

باز  برقی  مدل  عقب  صندوق  درب  که  زمانی 
درب  دهید،  فشار  را  کلید   اگر  است، 

صندوق عقب برقی بسته خواهد شد. 
زمانی که درب صندوق عقب در حال حرکت 
فشار  مجددا  را  کلید   اگر  است،  کردن 
حرکت  از  برقی  عقب  صندوق  درب  دهید، 
ایستاده و در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
صندوق  درب  داخل  کلید  دادن  فشار  از  پس 
عقب و باز شدن آن، درب صندوق عقب را تا 
ارتفاع دلخواه خود بلند کنید. سپس کلید  
چراغ  که  زمانی  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار  را 
راهنما روشن شود. اکنون ارتفاع باز شدن درب 

صندوق عقب برقی تنظیم شده است. 
    مطالعه

ارتفاع باز شدن درب صندوق عقب از طریق سیستم صوتی و تصویری نیز قابل تنظیم است.  •
برای اطالعات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« مراجعه کنید. 

اگر میزان باز شدن درب صندوق عقب خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد، تنظیم کردن ارتفاع  •
برای درب صندوق مقدور نخواهد بود. 
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عملکرد برگشت خودکار درب صندوق برقی
برگشت خودکار مثبت: زمانی که درب صندوق برقی در حال باز شدن است،  اگر با مقاومتی 
)مانند دیوار، مانع و ...( روبه رو شود،  عملکرد برگشت خودکار مثبت فعال شده و مانع از آسیب 

دیدن خودرو خواهد شد. 
برگشت خودکار معکوس: زمانی که درب صندوق برقی در حال بسته شدن است، اگر با مقاومتی 
از  مانع  و  فعال شده  معکوس  برگشت خودکار  عملکرد  شود،  روبه رو   )... و  بار  کودک،  )مانند 

مصدومیت کودک و آسیب دیدن خودرو خواهد شد. 
باز کردن درب صندوق در شرایط اضطراری

در صورت خالی شدن باتری خودرو یا شرایط مشابه دیگر، درب صندوق عقب را نمی توان با 
روش های عادی باز کرد. در این گونه شرایط درب صندوق با استفاده از دستگیره اضطراری قابل 

باز شدن خواهد بود. 
گام 1: خودرو را متوقف کرده و به طور ثابت 

نگه دارید. 
گام 2: پشتی صندلی عقب را بخوابانید. 

گام 3: به داخل صندوق عقب بروید و درپوش 
سوئیچ اضطراری درب صندوق را باز کنید. 

به سمت  با دست  را  اضطراری  گام 4: سوئیچ 
راست کشیده و رها کنید. سپس درب صندوق 

را به سمت باال فشار داده و آن را باز کنید. 
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13-3 درب باک
باز کردن و بستن درب باک

درب باک مدل دستی )در صورت تجهیز(
گام 1: دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا 

درب بیرونی باک به آرامی باز شود. 

گام 2: برای باز کردن درپوش پیچی باک، آن 
را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

درپوش  سوخت گیری،  اتمام  از  پس   :3 گام 
باک را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که 
صدای »کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته 

شود. 
گام 4: درب بیرونی باک را ببندید. 

    مطالعه
بنزین می تواند محیط زیست را آلوده کند. جمع آوری و معدوم کردن بنزین ریخته شده در 

محیط باید توسط افراد متخصص صورت پذیرد. 
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درب باک مدل برقی )در صورت تجهیز(
گام 1: در زمانی که خودرو از وضعیت دزدگیر 
خارج شده است، اگر ناحیه مرکزی درب بیرونی 
باک را فشار دهید، درب از قفل خود آزاد شده 
و سپس به آرامی و به طور کامل باز خواهد شد. 

 احتیاط 
درب باک مدل برقی را باید پس از غیرفعال شدن دزدگیر خودرو باز کنید، در غیر این صورت 

به اجزا و قطعات آن آسیب وارد می شود. 

گام 2: برای باز کردن درپوش پیچی باک، آن 
را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

درپوش  سوخت گیری،  اتمام  از  پس   :3 گام 
باک را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که 
صدای »کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته 

شود. 
گام 4: درب فلزی باک را ببندید. 

    مطالعه
بنزین می تواند محیط زیست را آلوده کند. جمع آوری و معدوم کردن بنزین ریخته شده در 

محیط باید توسط افراد متخصص صورت پذیرد. 
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 احتیاط 
به گوش رسیدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش پیچی باک طبیعی  •

است. 
از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.  •
اگر در زمان سوخت گیری، بنزین سرریز شود، جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ بدنه،  •

بنزین پاشیده شده را فورا پاک کنید. 
پس از بستن درپوش پیچی باک، دست خود را از روی آن بردارید زیرا ممکن است کمی  •

در جهت خالف بستن بچرخد که طبیعی است. 
به منظور جلوگیری از خرابی درپوش پیچی باک، نیروی دست خود را فقط در جهت های  •

باز کردن و بستن به درپوش باک وارد کنید و از کشیدن و یا فشار دادن آن خودداری کنید. 
اگر خودرو از وضعیت دزدگیر خارج نشده است، هرگز درب باک مدل برقی را با وارد آوردن  •

نیروی زیاد تحت فشار قرار ندهید، زیرا باعث آسیب دیدگی آن و خراب شدن متعلقات آن 
می شود. 

در صورت یخ زدن درب باک در هوای سرد و پس از غیرفعال شدن دزدگیر، ممکن است باز  •
شدن درب باک نیاز به یک ضربه مختصر داشته باشد که امری طبیعی است. 

چنان چه در حین رانندگی متوجه شدید که درب بیرونی باک بسته نشده است، خودرو را  •
به یک مکان ایمن هدایت کنید و سپس درب بیرونی باک را مجددا ببندید. 
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 هشدار   
قبل از اقدام به پر کردن باک، کلید استارت را خاموش کنید و کلیه درب ها و شیشه ها را  •

ببندید. 
از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن شوید تا از بیرون ریختن احتمالی بنزین و بروز  •

سانحه جلوگیری کرده باشید. 
بنزین، کشیدن سیگار در زمان سوخت گیری ممنوع  • زیاد  اشتعال پذیری  به علت ماهیت 

است. از ایجاد شعله و جرقه در محل خودداری کنید. 
درپوش باک را پس از باز کردن به طور سریع برندارید، در هوای گرم ممکن است بخارات  •

تحت فشار بنزین از داخل باک به بیرون فوران یابد که می تواند باعث آسیب دیدگی شود. 
برای  • و  است  مواد سمی  بنزین حاوی  ممانعت کنید. چرا که  بنزین  بخارات  استنشاق  از 

سالمتی زیان آور است. 
پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک،  یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا  •

از سوخت گیری مهم است، زیرا  این کار قبل  انجام  الکتریسیته ساکن بدن تان تخلیه شود. 
جرقه حاصل از الکتریسیته ساکن می تواند باعث احتراق بخار بنزین در زمان سوخت گیری 

شود. 
ممکن  • زیرا  ندهید.  ادامه  را  سوخت گیری  بنزین،  پمپ  نازل  خودکار  شدن  قطع  از  پس 

است باک بیش از اندازه پر شده باشد و بنزین سرریز شود که می تواند به راحتی باعث ایجاد 
آتش سوزی، انفجار و مصدومیت های شدید شود. 
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1282-4 کلید استارت
282نحوه کار با کلید استارت .........................

قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز 
283به گیربکس اتوماتیک( ...............................

2284-4 روشن و خاموش کردن موتور 
موتـور در  روشـن و خامـوش کـردن 
284شـرایط عادی ..........................................

موتور  کردن  خاموش  و  کردن  روشن 
287در موارد اضطراری ..................................

288انطباق سیستم کنترل موتور ................

3289-4 گیربکس

289گیربکس دستی ......................................

291گیربکس اتوماتیک ....................................

4298-4 سیستم فرمان
................ )EPS( 298سیستم فرمان برقی

5300-4 سیستم ترمز

........ )EPB( 300سیستم ترمز پارک برقی

 AUTO( اتوماتیـک  پـارک  سیسـتم 
..................................................... )HOLD304

307بوستر ترمز ...............................................
308سیستم ترمز .............................................

 )SRS( 6310-4 سیستم ایربگ

............. )SRS( 310معرفی سیستم ایربگ
اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ 
..................................................... )SRS(319
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1-4 کلید استارت
نحوه کار با کلید استارت

زمانی که سیستم وجود کلید هوشمند مجاز را تشخیص داده باشد و پدال ترمز آزاد باشد،  با 
فشار دادن کلید استارت موتور، حالت های تامین برق خودرو تغییر می یابد. با هر بار فشرده شدن 

کلید استارت، حالت تامین برق خودرو به ترتیب زیر تغییر می یابد. 
زمینه  )چراغ  خاموش  یا   OFF حالت           1 

کلیه  برق  حالت  این  در  است(.  خاموش  کلید 
تجهیزات الکتریکی خودرو قطع می باشد. 

رنگ  به  کلید  زمینه  )چراغ   ACC حالت           2 

زرد کهربایی است(. در این حالت برخی لوازم 
برقی خودرو قابل استفاده می باشد. 

 3         حالت ON یا روشن )چراغ زمینه کلید به 

کلیه  حالت  این  در  است(.  کهربایی  زرد  رنگ 
لوازم برقی خودرو قابل استفاده می باشند. 

 4         حالت START )چراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن می شود(. زمانی که کلید استارت در 

حالت ACC یا ON قرار دارد، اگر پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( را فشار 
داده و دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید و یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس 
دستی( را فشار داده و دسته دنده در موقعیت خالص قرار دهید، رنگ چراغ زمینه کلید استارت 
به رنگ سبز تغییر خواهد یافت،  این بدان معناست که کلید وارد حالت استارت )START( شده 

است و با فشار دادن آن موتور می تواند روشن شود.
    مطالعه

اگر کلید استارت به طور صحیح فشار داده نشود، ممکن است موتور روشن نشود یا حالت های 
کلید تعویض نشود. 
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 احتیاط 
برای جلوگیری از خالی شدن باتری،  در زمان خاموش بودن موتور، کلید استارت موتور را  •

در حالت OFF قرار دهید. 
اگر در زمان روشن بودن موتور کلید هوشمند به بیرون از خودرو برده شود، موتور به طور  •

خودکار خاموش نخواهد شد. در این شرایط بوق خودرو 6 مرتبه به صدا در می آید و پیغام 
“Smart Key Not Detected” در نمایشگر صفحه کیلومترشمار ظاهر خواهد شد. 

زمانی که موتور روشن بوده و دسته دنده در یکی از موقعیت های R، N یا D قرار داشته  •
باشد، اگر موتور را خاموش کنید، کلید استارت به جای حالت OFF به حالت ACC خواهد 
رفت. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید تا کلید استارت در حالت ON قرار گیرد، سپس 

کلید استارت را فشار دهید تا حالت آن OFF شود. 

خاموش شدن خودکار کلید استارت
در زمان هایی که موتور خودرو خاموش است، اگر کلید استارت به مدت بیش از یک ساعت در 
حالت ON باقی بماند، کلید به طور خودکار خاموش خواهد شد )در مدل های مجهز به گیربکس 
اتوماتیک و به شرط قرار داشتن دسته دنده در موقعیت P(. با این حال این قابلیت نمی تواند به 

تنهایی جلوی خالی شدن باتری را بگیرد. 
قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک(

زمانی که سرعت خودرو و دور موتور صفر است، اگر کلید استارت موتور را خاموش کنید، قفل 
الکترونیکی فرمان به طور خودکار درگیر خواهد شد. 

کلید هوشمند را به داخل خودرو ببرید و کلید استارت را فشار دهید. زمانی که کلید استارت به 
حالت ACC/ON وارد می شود، قفل الکترونیکی فرمان به طور خودکار باز می شود. 

در بعضی شرایط مانند پارک بودن خودرو در مکان شیب دار به دلیل تحت فشار زیاد بودن پین 
قفل فرمان و ستون فرمان، ممکن است پین قفل فرمان گیر کند. در این گونه شرایط اگر قفل 
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الکترونیکی فرمان نمی تواند از حالت قفل خارج شود، مطابق دستورالعمل:
 ”Electronic steering column lock is stuck, please turn the steering wheel to start again“

که در نمایشگر صفحه کیلومتر نمایش داده می شود، غربیلک فرمان را کمی بچرخانید و سپس 
مجددا کلید استارت را فشار دهید. 

    مطالعه
اگر قفل الکترونیکی فرمان به طور عادی قادر به باز شدن نیست و موتور هم امکان روشن  •

شدن ندارد، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 
کنید. 

اگر قفل الکترونیکی فرمان نمی تواند باز شود، سعی کنید چندین بار غربیلک فرمان را تکان  •
دهید و سپس کلید استارت موتور را فشار دهید. از چرخاندن غربیلک فرمان با نیروی زیاد 

خودداری کنید. 

 احتیاط 
پس از تغییر حالت کلید استارت موتور از ON به OFF، اگر خودرو بالفاصله وارد وضعیت 
دزدگیر نشود و یا اصال ورود به وضعیت دزدگیر موفقیت آمیز نباشد، قفل الکترونیکی فرمان 
قادر به درگیر شدن نخواهد بود. برای فعال سازی مجدد عملکرد قفل الکترونیکی فرمان، الزم 
است که با خودرو با سرعت های باالتر از 5km/h رانندگی شده و سپس حالت کلید استارت 

موتور به حالت OFF تغییر داده شود و دزدگیر خودرو در وضعیت آماده به کار قرار گیرد. 

2-4 روشن و خاموش کردن خودرو
روشن و خاموش کردن موتور در شرایط عادی

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

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



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

285

فصل 4: رانندگی با خودرو

3. آینه داخلی و آینه های جانبی را تنظیم کنید. 
4. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. 

5. کمربند ایمنی را ببندید. 
6. مطمئن شوید ترمز پارک کشیده شده است. 

7. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت P و در مدل های مجهز 
به گیربکس دستی در موقعیت خالص قرار دهید. 

8. ابتدا کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغ های هشدار و 
نشانگر در صفحه کیلومترشمار در وضعیت عادی قرار دارند؟ در صورت وجود شرایط غیرعادی، 

جهت انجام بازدید یا تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

مراحل استارت زدن
باشید  داشته  همراه خود  به  را  کلید هوشمند 
تا توسط  یا آن را در داخل خودرو قرار دهید 

سیستم شناسایی شود:
1. دسته دنده را در موقعیت P )در مدل های 
مجهز به گیربکس اتوماتیک( و یا در موقعیت 
خالص )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( 

قرار دهید. 
2. کلید استارت را فشار دهید تا در حالت ACC/ON قرار گیرد. پدال ترمز )در مدل های مجهز 
به گیربکس اتوماتیک( و یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( را فشار دهید تا 

چراغ زمینه کلید استارت به رنگ سبز روشن شود. 
3. کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود. 

    مطالعه
هنگام کار با کلید استارت موتور، یک فشار کوتاه و نسبتا محکم کافی است. 
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پس از روشن شدن موتور
دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور، کنترل می شود. پس از روشن 
شدن موتور، دور آرام کمی باال می رود تا به افزایش دمای موتور کمک کند که این مساله عادی 
است. پس از باال رفتن دمای موتور، دور موتور به طور خودکار پایین خواهد آمد. اگر دور موتور 
نتواند به دور آرام بازگردد، جهت بازدید و تعمیر در اسرع وقت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید.

 هشدار   
دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق، می تواند سالمتی انسان را به 

خطر اندازد. جهت جلوگیری از استنشاق دود اگزوز، موارد زیر را رعایت کنید:
خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.  •
در زمانی که خودرو با موتور روشن در یک فضای دارای تهویه مناسب کار می کند، کسی که  •

در داخل خودرو حضور دارد می بایست ضمن کنترل کارکرد موتور، سیستم تهویه مطبوع خودرو 
را روی حالت چرخش هوای تازه و فن تهویه مطبوع را روی باالترین سرعت تنظیم کند. 

خاموش کردن موتور
را  پارک  ترمز  و  کرده  متوقف  را  خودرو   .1

بکشید. 
2. دسته دنده را در موقعیت P )در مدل های 
مجهز به گیربکس اتوماتیک( و یا در موقعیت 
خالص )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( 

قرار دهید.
3. کلید استارت موتور را فشار دهید. 

4. از خاموش شدن موتور مطمئن شوید. 
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 احتیاط 
قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.  •
اگر با خودرو به مدت طوالنی و با سرعت های باال رانندگی شود، دمای موتور باال خواهد  •

از متوقف کردن خودرو، موتور را خاموش نکنید. اجازه دهید موتور به  رفت. بالفاصله پس 
مدت چند دقیقه در حالت درجا روشن بماند و پس از پایین آمدن دما، آن را خاموش کنید. 

عدم رعایت موارد فوق می تواند به موتور آسیب برساند.

روشن کردن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری
روشن کردن موتور در موارد اضطراری

اگر باتری کلید هوشمند تمام شده باشد و یا سیگنال های کلید دچار اختالل جدی شده باشد، 
انجام نخواهد گرفت. در صورت مواجه  عملکردهای روشن و خاموش کردن موتور به درستی 

شدن با چنین شرایطی برای روشن کردن موتور طبق مراحل زیر عمل کنید:
در  تصویر  با  مطابق  را  هوشمند  کلید   .1 گام 
آن  نحوی که روی  به  جالیوانی کنسول وسط 
به سمت باال باشد، قرار دهید. پدال ترمز )در 
یا  و  اتوماتیک(  گیربکس  به  مجهز  مدل های 
گیربکس  به  مجهز  مدل های  )در  کالچ  پدال 

دستی( را در این لحظه فشار ندهید. 

گام 2. کلید استارت را فشار داده و حالت آن را به ACC/ON تغییر دهید و سپس پدال ترمز 
به گیربکس  یا پدال کالچ )در مدل های مجهز  اتوماتیک( و  به گیربکس  )در مدل های مجهز 

دستی( را فشار دهید تا چراغ زمینه کلید استارت به رنگ سبز روشن شود. 
گام 3. کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود. 

در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک در صورتی که علی رغم قرار داشتن کلید استارت در 
وضعیت ACC و با وجود پایین بودن پدال ترمز، موتور قادر به استارت نباشد، اگر کلید استارت 
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را به مدت پانزده ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید، سیستم از لزوم ارسال سیگنال پدال 
ترمز صرف نظر کرده و اجازه روشن شدن موتور را خواهد داد )تکرار استفاده از این روش توصیه 

نمی شود، مگر این که شرایط خاصی پیش بیاید(. 
خاموش کردن موتور در موارد اضطراری

اگر تمامی سیستم های خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به 
شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود، مطابق روش های زیر اقدام کنید:

روش 1: در عرض 2 ثانیه دکمه استارت را 3 بار یا بیش تر به صورت پشت سر هم و به طور 
لحظه ای فشار دهید. 

روش 2: دکمه استارت را فشار داده و بیش تر از 3 ثانیه نگه دارید. 
انطباق سیستم کنترل موتور

در  را  استارت  کلید  ابتدا  موتور،  استارت زدن  از  قبل  بسته کرده اید،  و  باز  را  باتری  کابل  اگر 
وضعیت ON قرار داده و 15 ثانیه صبر کنید، سپس کلید استارت را خاموش کنید. 

پس از جدا کردن و وصل کردن کابل باتری ممکن است در مراحل اول استفاده از خودرو، برخی 
شرایط غیرعادی )مانند لرزش موتور و یا ریپ زدن در ابتدای حرکت( اتفاق بیفتند که عادی 
می باشد و نشان دهنده این است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود 

با موتور است. 
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3-4 گیربکس
گیربکس دستی

گیربکس دستی این خودرو )6MT( از شش دنده جلو و یک دنده عقب بهره می برد. 
نحوه رانندگی:

کامل  طور  به  را  ترمز  پدال  و  کالچ  پدال   .1
فشرده کنید و دسته دنده را در موقعیت مورد 

نظر خود قرار دهید. 
طور  به  یا  و  دستی  طور  به  را  پارک  ترمز   .2
پدال  و  ترمز  پدال  سپس  کنید،  آزاد  خودکار 
کالچ را رها کنید تا خودرو به آرامی شروع به 

حرکت نماید. 
    مطالعه

این نوع گیربکس دستی دارای یک قفل برای دنده عقب می باشد. برای تعویض دنده عقب 
ابتدا باید ضامن قفل دسته دنده را به سمت باال بکشید و هم زمان دسته دنده را به سمت 

موقعیت دنده عقب هدایت کنید. 
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 احتیاط 
در جاده های سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین )دنده سنگین( استفاده کنید  •

و هرگز گیربکس را در حالت خالص قرار ندهید. 
هنگام تعویض دنده و افزودن دنده از کم به زیاد )از دنده سنگین به دنده های سبک(، دنده ها  •

را به ترتیب افزایش دهید و هیچ دنده ای را از قلم نیاندازید. 
از گذاشتن غیرضروری پا بر روی پدال کالچ در حین رانندگی اجتناب کنید تا کالچ دچار  •

ساییدگی ناخواسته نشود. 
قبل از تعویض دنده عقب ابتدا خودرو را کامال متوقف کنید. پدال کالچ را به طور کامل فشار  •

دهید و قبل از قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب در حدود 3 ثانیه صبر کنید تا از 
درگیری ضعیف دنده های گیربکس و تولید صدای غیرعادی جلوگیری شود. 

قبل از تعویض دنده عقب ابتدا خودرو را کامال متوقف کنید. پدال کالچ را به طور کامل فشار  •
دهید و قبل از قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب در حدود 3 ثانیه صبر کنید. این 
کار باعث کاهش قابل توجه در استهالک دنده های گیربکس و احتمال شکستگی آن ها می شود. 

هنگام تعویض دنده استفاده از روش فشار دادن و رها کردن سریع دسته دنده اکیدا ممنوع  •
است. در زمان تعویض دنده همواره دسته دنده را به طور کامل در دست بگیرید تا استهالک 

قطعات داخلی گیربکس کاهش یابد. 
در مواقعی که تعویض دنده ضرورتی ندارد، دست خود را به طور مداوم بر روی دسته دنده قرار  •

ندهید. این کار باعث استهالک زودرس ماهک های گیربکس می شود. 
برای شروع حرکت باید از دنده 1 استفاده کنید. هنگام تعویض دنده پدال کالچ را تا انتها  •

فشار دهید تا ارتباط بین موتور و گیربکس به طور کامل قطع شود، سپس تعویض دنده را به 
طور سریع انجام دهید. 

در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی گیربکس مانند صدای غیرعادی، تعویض دنده سخت  •
و ...، فورا خودرو را در یک مکان ایمن و دور از جریان ترافیک متوقف کرده و جهت انجام بازدید 
و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. پس از رفع عیب می توانید به رانندگی 

خود ادامه دهید. 
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کاهش دنده
1. هنگام کاهش دنده و انتخاب دنده ها از سبک به سنگین، دنده ها را به ترتیب کاهش دهید. 

2. جهت حفظ ایمنی رانندگی، هنگام پایین آمدن از شیب های تند از دنده سنگین استفاده 
کنید. 

3. برای بهتر شدن شتاب گیری، ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس 
مجددا اقدام به شتاب گیری نمایید. 

 هشدار   
در جاده های لغزنده با هدف افزایش ترمز موتوری، دنده را کاهش ندهید. در غیر این صورت 
چرخ های محرک خودرو، کشش و چسبندگی خود را از دست می دهند که می تواند باعث 

لغزش چرخ ها و از دست رفتن کنترل خودرو شود. 

گیربکس اتوماتیک
گیربکس اتوماتیک نوع CVT یک گیربکس هیدرولیکی خودکار با کنترل الکترونیکی است که 

هم قابلیت تعویض دنده به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی را دارد. 
گیربکس اتوماتیک نوع 7DCT یک گیربکس خودکار با کنترل الکترونیکی است که هم قابلیت 

تعویض دنده به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی را دارد. 
نحوه رانندگی:

سپس  و  دهید  فشار  انتها  تا  را  ترمز  پدال   .1
دسته دنده را از موقعیت P حرکت داده و در 

موقعیت D قرار دهید. 
2. ترمز پارک را به صورت دستی و یا به صورت 
الکترونیکی آزاد کنید و پا را از روی پدال ترمز 
تا  را فشار دهید  آرامی پدال گاز  به  بردارید و 

خودرو حرکت کند. 
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    مطالعه
برای قرار دادن دسته دنده در موقعیت P )دنده پارک( باید دکمه P بر روی دسته دنده را 
فشار دهید. برای انتخاب سایر موقعیت ها )R و N و D( دسته دنده را به سمت جلو و عقب 

بکشید. 
موقعیت های دسته دنده

در حین حرکت خودرو راننده می تواند دنده های 
و  اتوماتیک  حالت  در  را   )D و   P، R، N(

دنده های M)-,+( را در حالت دستی گیربکس 
انتخاب کند. 

در  گیربکس  برای  شده  انتخاب  دنده  نام 
نمایشگر صفحه کیلومترشمار نیز نمایش داده 

خواهد شد. 

حالت اتوماتیک: پس از آن که راننده دسته دنده را در موقعیت D قرار داد، سیستم بر اساس 
سرعت خودرو، دنده ها را به طور اتوماتیک افزایش یا کاهش خواهد داد. تمام عملیات به صورت 

خودکار و بدون مداخله دست صورت می گیرد. 
حالت دستی: وقتی گیربکس بر روی دنده D باشد، می توانید با کشیدن دسته دنده به سمت 
این حالت اگر دسته دنده را به سمت جلو حرکت  شوید. در   M)-,+(چپ وارد حالت دستی

دهید، دنده افزایش می یابد و اگر دسته دنده را به سمت عقب بکشید، دنده کاهش می یابد. 
دنده  انتخاب  و روش  دنده ها  کاربرد  و  ویژگی ها  با  آشنایی الزم  زیر می تواند  اطالعات جدول 

صحیح بر اساس نیازهای واقعی را به شما ارایه دهد. 
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عملکرددنده

P )دنده پارک(

چرخ های  باشد،  گرفته  قرار   P موقعیت  در  دنده  دسته  که  وقتی 
محرک خودرو به طور مکانیکی قفل می شوند. در این موقعیت موتور 

می تواند روشن شود. 

R )دنده عقب(
R قرار می گیرد، چراغ های دنده  وقتی که دسته دنده در موقعیت 

عقب روشن می شوند و سیستم رادار دنده عقب به کار می افتد. 

N )دنده خالص(
حالت  این  دارد،  قرار  آرام  دور  در  موتور  که  کوتاه  توقف های  برای 

گیربکس مناسب می باشد. 

D )دنده حرکت 
مستقیم(

بار  بر اساس  این دنده استفاده می شود.  از  برای حرکت رو به جلو 
وارده به موتور و سرعت حرکت خودرو، افزایش و یا کاهش دنده ها 

به طور خودکار صورت می پذیرد. 

حالت دستی

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت جلو )+(، گیربکس به یک دنده +
سبک تر خواهد رفت. 

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت عقب )-(، گیربکس به یک دنده -
سنگین تر خواهد رفت. 
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 احتیاط 
تغییری  • که سرعت  در صورتی  و  گیربکس  حالت دستی  در  فقط  معکوس کشیدن  دنده 

نداشته باشد، مجاز است و در این وضعیت اجازه افزایش دنده اتوماتیک داده نمی شود. 
قبل از توقف کامل خودرو هرگز دسته دنده را در موقعیت P قرار ندهید. این کار باعث ایجاد  •

صدای غیرعادی و خرابی گیربکس می شود. 
جهت جلوگیری از خرابی گیربکس، زمانی که موتور خاموش است، گیربکس را در وضعیت  •

خالص )N( قرار ندهید. 
هیچ گاه در هنگام حرکت رو به جلو، دسته دنده را از موقعیت D خارج نکنید،  در غیر این  •

صورت گیربکس به شدت آسیب می بیند. 
هرگز در هنگام حرکت رو به عقب، دسته دنده را از موقعیت R خارج نکنید، در غیر این  •

صورت گیربکس به شدت آسیب می بیند. 
زمانی که می خواهید دسته دنده را از موقعیت P خارج کنید، الزم است ابتدا پدال ترمز را  •

فشار دهید تا خودرو به طور کامل متوقف شود و سپس دسته دنده را در موقعیت دلخواه قرار 
دهید، در غیر این صورت مکانیزم تعویض دنده آسیب می بیند. 

چنان چه باتری خودرو ضعیف شده باشد، حتی با فشار دادن پدال ترمز نیز دسته دنده از  •
موقعیت P خارج نخواهد شد. در چنین شرایطی جهت بازدید و تعمیر خودرو، هر چه سریع تر 

با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
در حالت دستی اگر دور موتور خیلی باال رود، دنده به طور اتوماتیک افزایش می یابد و اگر  •

دور موتور خیلی پایین بیاید، دنده به طور اتوماتیک کاهش خواهد یافت. در زمان ترمزگیری 
و کاهش سرعت هم، دنده به طور اتوماتیک کاهش خواهد یافت. 

در حالت دستی راننده باید بر اساس دور موتور و سرعت حرکت خودرو از طریق حرکت  •
دادن دسته دنده اقدام به تعویض دنده نماید. اگر شرایط تعویض دنده برقرار نباشد، گیربکس 

اقدام به تعویض دنده نخواهد کرد. 
در زمان پارک کردن خودرو در سطح شیب دار ابتدا باید ترمز پارک را درگیر کنید و سپس  •

دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. هنگام شروع حرکت در سطح شیب دار ابتدا دسته 
دنده را از موقعیت P خارج کنید و سپس ترمز پارک را آزاد کرده و حرکت کنید. 
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 هشدار   
خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک را هرگز در مسافت های طوالنی یا با سرعت باال بکسل  •

نکنید. در صورت بکسل کردن، باید چرخ های محرک را از زمین بلند کنید و یا پلوس های 
خودرو را آزاد کنید. 

وقتی که دسته دنده در موقعیت N قرار دارد، مطمئن شوید که ترمز پارک را کشیده اید و  •
یا پدال ترمز را فشار داده اید. در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید. 

)CVT درگیر شدن دنده پارک به طور خودکار )گیربکس مدل
زمانی که گیربکس در دنده R یا D قرار دارد و سرعت خودرو کم تر از 1km/h است، اگر درب 
 P راننده باز شود و پدال ترمز هم فشرده نشده باشد، گیربکس به طور خودکار بر روی دنده
خواهد رفت. در صورتی که درب راننده بنا به عللی مانند خرابی یا تغییر شکل قادر به بسته 
شدن نباشد، اگر سرعت خودرو بیش تر از 1km/h باشد، گیربکس به طور خودکار بر روی دنده 
N رفته و خالص می شود و اگر سرعت خودرو کم تر از 1km/h باشد، گیربکس به طور خودکار بر 
روی دنده P خواهد رفت. جهت بازدید و تعمیر درب هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
)7DCT درگیر شدن دنده پارک به طور خودکار )گیربکس مدل

اگر خودرو در حین حرکت با سرعت های باالتر از 15km/h متوقف شود و گیربکس در دنده 
به طور  گیربکس  باز شود،  راننده  ترمز درب  پدال  دادن  فشار  بدون  باشد، چنان چه   D یا   R
خودکار بر روی دنده P خواهد رفت. اگر درب راننده بنا به عللی مانند خرابی قادر به بسته شدن 
نباشد، راننده می بایست ابتدا گیربکس را به صورت اتومات در دنده P قرار دهد و سپس یکی از 

دنده های R یا D را درگیر کند تا بتواند به رانندگی خود ادامه دهد. 
 7DCT مراحل معرفی مجدد موقعیت دنده های گیربکس مدل

اگر بالفاصله پس از خاموش شدن کلید استارت کابل باتری باز شود، پس از وصل شدن مجدد 
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کابل، موقعیت تعریف شده برای دنده های گیربکس از حافظه سیستم پاک می شود. در این گونه 
شرایط جهت بازگشت خودرو به وضعیت عادی، انجام عملیات معرفی مجدد موقعیت کالچ ها و 

دنده های گیربکس الزم می باشد. 
گام 1: کابل باتری را وصل کنید و کلید استارت را روشن کنید. 

گام 2: پدال ترمز را به طور کامل فشار داده و به مدت 30 ثانیه یا بیش تر در همان وضعیت نگه 
دارید تا زمانی که حرف P در صفحه کیلومترشمار مشاهده شود، در این زمان عملیات معرفی 

دنده های گیربکس به اتمام می رسد. 
گام 3: اگر حرف P نمایش داده نمی شود، کابل منفی باتری را باز کنید و گام های 1 و 2 را تا 

زمانی که حرف P در صفحه کیلومترشمار نمایان شود، تکرار کنید. 
    مطالعه

توصیه می شود جهت معرفی دنده های گیربکس به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 
کنید تا این کار توسط تکنسین های خدمات پس از فروش صورت پذیرد. 

نمایش پیغام های هشدار گیربکس
اگر دمای گیربکس از حد مجاز باالتر برود، پیغام 
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار 

نمایش داده می شود:

لطفا در یک مکان ایمن پارک کنید(. 
اگر دمای گیربکس بیش از حد باال رود، پیغام 
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار 

نمایش داده می شود:

”High transmission temperature, stop  

“at a safe place )دمـای گیربکس باالسـت،

”Gearbox Over Heat, Please Park In 

A Safe Place For about 5 Minutes“
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 5 مدت  به  لطفا  است،  کرده  داغ  )گیربکس 
دقیقه در یک مکان ایمن پارک کنید(. 

 احتیاط 
پس از پایین آمدن دمای گیربکس می توانید خودرو را روشن کنید. اگر پس از روشن کردن 
خودرو، پیغام هشدار هم چنان وجود داشته باشد، فورا موتور را خاموش کرده و جهت بازدید 

و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
حالت های رانندگی

 NORMAL رانندگی  به حالت  اگر گیربکس 
گیربکس  موتور،  شدن  روشن  با  نباشد  مجهز 
قرار   ECO حالت  روی  بر  پیش فرض  طور  به 
رانندگی،  حالت  کلید  دادن  فشار  با  می گیرد. 
حالت های  بین  می توانید  را  گیربکس  وضعیت 

SPORT و ECO تغییر دهید. 

اگر گیربکس به حالت رانندگی NORMAL مجهز باشد، با روشن شدن موتور، گیربکس به 
کلید حالت  متوالی  دادن  فشار  با  قرار می گیرد.   NORMAL روی حالت  بر  پیش فرض  طور 
رانندگی، وضعیت گیربکس را می توانید بین حالت های NORMAL، SPORT و ECO تغییر 

دهید. شما با توجه به شرایط جاده ای می توانید حالت رانندگی را انتخاب کنید. 
فرمان پذیری،   SPORT حالت  در  و  می شود  اصالح  خودرو  سوخت  مصرف   ECO حالت  در 

قابلیت کنترل و قدرت خروجی خودرو بهبود می یابد. 
    مطالعه

هم زمان با تعویض حالت رانندگی، رنگ پس زمینه صفحه کیلومترشمار نیز می تواند تغییر یابد.  •
سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( در حالت ECO برای شتاب گیری مالیم و در حالت  •

SPORT برای شتاب گیری سریع مورد استفاده واقع می شود. 
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 )Fail-Safe( حالت خرابی ایمن
طور  به  گیربکس  ایمن  خرابی  حالت  دهد،  رخ  اتوماتیک  گیربکس  سیستم  در  ایرادی  وقتی 
خودکار فعال شده و هم زمان چراغ اخطار زرد رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
با فعال شدن حالت خرابی ایمن، گیربکس دیگر امکان کارکرد عادی خود را نخواهد داشت و 

فقط با کم ترین سرعت قادر به حرکت خواهد بود. 

 احتیاط 
در حالت خرابی ایمن، رانندگی کردن در مسافت های طوالنی مجاز نیست، زیرا باعث وارد 
آمدن آسیب های جدی به گیربکس خواهد شد. جهت بازدید و سرویس گیربکس، هر چه 

سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

4-4 سیستم فرمان
)EPS( سیستم فرمان برقی

معرفی
سیستم فرمان برقی )EPS( به جای روش استفاده شده در خودروهای معمولی که در آن پمپ 
هیدرولیک فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در می آید، از گشتاور تولید شده توسط موتور 

مخصوص سیستم فرمان برقی به عنوان منبع تامین قدرت بهره می گیرد. 
پس از باز شدن و وصل شدن مجدد کابل باتری 
و روشن شدن موتور، به علت خارج شدن زاویه 
زرد  اخطار  چراغ  تنظیم،  وضعیت  از  فرمان 
صفحه  در  برقی   فرمان  سیستم  رنگ 
روشن  چشمک زن  صورت  به  کیلومترشمار 
به  را  فرمان  غربیلک  صورت  این  در  می شود. 
طور کامل به سمت چپ و راست بچرخانید تا 
زاویه فرمان دوباره تعریف و تنظیم شود. پس 
خاموش  اخطار   چراغ  شدن  کالیبره  از 

خواهد شد. 
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 )EPS( چراغ اخطار سیستم فرمان برقی
ایراد داشته باشد، چراغ اخطار زرد رنگ  در   )EPS( هر زمان که سیستم فرمان برقی

صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

 احتیاط 
اگر غربیلک فرمان به دفعات و به مدت طوالنی تا انتها چرخانده شود، ممکن است مکانیزم  •

سیستم فرمان برقی )EPS( آسیب ببیند. 
برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد سیستم فرمان برقی، در زمان پارک بودن خودرو  •

با موتور روشن، از چرخاندن غربیلک فرمان به دفعات زیاد و به طور سریع خودداری کنید. 
در صورت داغ شدن سیستم، فرمان سنگین خواهد شد که امری عادی است. برای مدتی 
تا  قرار دهید  یا خاموش   ACC را در وضعیت  استارت  را نچرخانید و کلید  غربیلک فرمان 

سیستم خنک شود. 

 هشدار   
در صورت خرابی سیستم فرمان برقی، فرمان معمولی خودرو هم چنان قابل استفاده است، ولی 
الزم است که با رعایت احتیاط رانندگی کنید. جهت بازدید و تعمیر سیستم، هر چه سریع تر 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
حالت های سیستم فرمان برقی

استفاده  حالت  دو  دارای  برقی  فرمان  سیستم 
SPORT و COMFORT است. وقتی خودرو 

پیش فرض  طور  به  سیستم  می شود،  روشن 
می گیرد.  قرار   COMFORT حالت  روی  بر 
حالت         با  مقایسه  در   SPORT حالت  در 
COMFORT نیروی فرمان کاهش می یابد و 

دست احساس راحتی می کند. 
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    مطالعه
حالت  • با  برقی  فرمان  حالت  همگام سازی  قابلیت  می توان  فرمان  سیستم  تنظیمات  در 

رانندگی  حالت  در  همگام سازی،  انجام  از  پس  تجهیز(.  صورت  )در  نمود  فعال  را  رانندگی 
رانندگی                                       حالت  در  و  می شود   SPORT هم  برقی  فرمان  سیستم  حالت   ،SPORT

NORMAL یا ECO، حالت سیستم فرمان برقی COMFORT می شود. پس از غیرفعال 

کردن قابلیت همگام سازی می توان حالت دلخواه خود برای سیستم فرمان را مجددا به طور 
مستقل انتخاب نمود. 

تنظیم و انتخاب حالت برای سیستم فرمان برقی از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری  •
امکان پذیر است. برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در فصل 

3 مراجعه کنید. 

5-4 سیستم ترمز
 )EPB( سیستم ترمز پارک برقی

معرفی
ترمز پارک برقی )EPB( یکی از تکنولوژی های به کار رفته در خودرو می باشد که ترمزگیری برای 
توقف های موقتی و کوتاه مدت در طول رانندگی و هم چنین توقف های بلندمدت پس از پارک 
خودرو را در قالب یک سیستم ادغام کرده است و عملکرد ترمز دستی را به طور الکترونیکی کنترل 

می کند. این نوع ترمز پارک جایگزین نوع مکانیکی و سنتی ترمز دستی شده است. 
نحوه استفاده

درگیر کردن ترمز پارک به صورت دستی: ■
زمانی که کلید استارت روشن است و یا خودرو 
ترمز  کلید  اگر  است،  متوقف  روشن  موتور  با 
پارک برقی را بکشید، چراغ نشانگر قرمز رنگ 
هم چنین  و  کیلومترشمار  صفحه  در   
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چراغ زمینه کلید روشن می شوند که بیانگر فعال شدن ترمز پارک است. 
وقتی که کلید استارت خاموش می شود، سیستم ترمز پارک برقی )EPB( به صورت خودکار 

فعال و درگیر خواهد شد. 
آزاد کردن ترمز پارک به صورت دستی ■

وقتی که موتور روشن است یا کلید استارت روشن است، اگر پدال ترمز را فشار داده و کلید 
در  پارک   ترمز  نشانگر  چراغ  دهید،  فشار  دستی   صورت  به  هم  را  برقی  پارک  ترمز 
صفحه کیلومترشمار و چراغ زمینه کلید خاموش می شوند که نشان دهنده آزاد شدن ترمز پارک 

می باشد. 
آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار ■

اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را قفل کرده باشد و چنان چه خودرو در جاده 
با سطح صاف متوقف باشد، هم زمان با قرار دادن دسته دنده در موقعیت D یا R و فشار دادن 
پدال گاز، ترمز پارک برقی به طور خودکار آزاد خواهد شد. متعاقب آزاد شدن ترمز پارک، چراغ 

نشانگر قرمز رنگ   در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد شد. 
اگر خودرو در سطح شیب دار متوقف باشد، برای حرکت در دنده D یا R، پدال گاز را کمی 
بیش تر فشار دهید. هر زمان که نیروی محرک چرخ بزرگ تر از نیروی لغزش آن شود، ترمز پارک 

برقی به طور خودکار آزاد خواهد شد. 
    مطالعه

موقع بکسل کردن خودرو باید ترمز پارک را آزاد کنید و گیربکس را خالص کنید.  •
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 احتیاط 
سیستم  • و   )EPB( برقی  پارک  ترمز  سیستم  باشد،  شده  خالی  خودرو  باتری  چنان چه 

پارک اتوماتیک )AUTO HOLD( قادر به کار نخواهند بود. در این صورت ابتدا باید موتور 
»مدیریت  بخش  به  بیش تر  اطالعات  برای  کنید.  روشن  کردن  باتری  به  باتری  طریق  از  را 

وضعیت های اضطراری« در فصل 6 مراجعه کنید. 
اگر هم زمان با آزاد کردن یا درگیر کردن ترمز پارک، پدال ترمز فشار داده شود، ممکن  •

است پدال کمی به سمت باال و پایین حرکت کند. در این حالت باید پدال ترمز را محکم 
فشار دهید. 

در زمان آزاد کردن ترمز پارک به صورت خودکار، کمربند ایمنی راننده را قفل کنید و درب  •
راننده را ببندید. انجام ندادن این کار ممکن است باعث عدم رضایت بخش بودن عملکرد آزاد 

شدن خودکار ترمز پارک برای راننده شود. 
موقع درگیر کردن و آزاد کردن ترمز پارک برقی، صدایی از بخش عقب خودرو به گوش  •

می رسد که ناشی از عملکرد سیستم بوده و عادی است. 
به طور  • باشد، سیستم  داشته  اضافه  توقف، خودرو حرکت  از  کوتاهی پس  فاصله  در  اگر 

این  ایمن متوقف کند.  به شکل  را  تا خودرو  افزایش می دهد  را  پارک  ترمز  نیروی  خودکار 
افزایش نیروی ترمز پارک ممکن است با مقداری صدا همراه باشد که عادی است. 

با فشار دادن پدال ترمز  • یا موتور روشن است، اگر ترمز پارک  زمانی که کلید استارت و 
نتواند آزاد شود، می توانید با فشار دادن پدال گاز و کلید ترمز پارک، آن را آزاد کنید. این 
روش باید فقط در شرایط خاص که ترمز پارک نمی تواند به طور دستی و با فشار دادن پدال 
ترمز آزاد شود، مورد استفاده قرار گیرد. هنگام آزاد کردن ترمز پارک به این روش، جوانب 
احتیاط را در نظر بگیرید و در اولین فرصت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
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 هشدار   
پس از فعال کردن ترمز پارک برقی در زمان پارک کردن و یا ترک کردن خودرو، چراغ نشانگر 
قرمز رنگ ترمز پارک  و چراغ زمینه کلید ترمز پارک برای لحظاتی روشن مانده و سپس 
خاموش می شوند. برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو، روشن شدن چراغ نشانگر  

و چراغ زمینه کلید را جهت اطمینان از فعال شدن ترمز پارک بررسی کنید. 

ترمزگیری اضطراری
اگر ترمز خودرو عمل نکرد، کلید ترمز پارک را به طور متوالی بکشید تا سیستم ترمز پارک برقی 
نیروی الزم برای ترمزگیری اضطراری را اعمال کند. در این شرایط چراغ نشانگر قرمز رنگ ترمز 
پارک  در صفحه کیلومترشمار به صورت چشمک زن روشن خواهد شد. پس از خارج شدن 

از شرایط اضطراری، کلید ترمز پارک را رها کنید. 

 هشدار   
فعال شدن ترمز اضطراری توام با تولید صدا است که عادی می باشد.  •
در ترمزگیری اضطراری اعمال شدن نیروی ترمز پارک برقی باعث کاهش سرعت پایدار  •

فاصله  و  بوده  متفاوت  راننده  نظر  مورد  سرعت  کاهش  با  است  ممکن  که  می شود  خودرو 
ترمزگیری زیاد باشد. 

موقع رانندگی معمولی از این عملکرد با احتیاط استفاده کنید. در حین رانندگی سرنشینان  •
نباید به کلید ترمز پارک دست بزنند. این گونه اقدامات می تواند باعث بروز حادثه شود. 

باشد، عملکرد ترمزگیری اضطراری  • یا پدال ترمز گیر کرده  باشد  اگر ترمز خودرو خراب 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باید توجه داشت که سیستم ESP و اجزا آن نمی توانند بر 
تمامی محدودیت های فیزیکی جاده غلبه کند، لذا استفاده از این عملکرد در جاده های پر پیچ 
و خم، جاده های نامساعد، ترافیک های سنگین و شرایط جوی نامناسب می تواند باعث انحراف 

خودرو، کشیدن به یک سمت و واژگونی شود. مراقب باشید که تصادف نکنید. 
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آزاد کردن ترمز پارک به صورت اضطراری
زمانی که سیستم ترمز پارک برقی )EPB( فعال است، اگر کلید ترمز پارک را فشار دهید و 
هم زمان کلید استارت را خاموش کنید، ترمز پارک برقی به صورت اضطراری آزاد خواهد شد. 
توصیه می شود از روش آزاد کردن ترمز پارک به صورت اضطراری فقط در شرایط خاص استفاده 

شود. 
 )AUTO HOLD( سیستم پارک اتوماتیک

معرفی
سیستم پارک اتوماتیک )AUTO HOLD( برای جلوگیری از حرکت اتفاقی خودرو در زمانی 

که از وضعیت توقف، شروع به حرکت می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
نحوه استفاده

■  :AUTO HOLD شرایط الزم برای فعال شدن

موتور باید روشن باشد، درب راننده به طور کامل 
بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد. 

■  :AUTO HOLD روشن کردن
شدن  فعال  برای  الزم  شرایط  که  صورتی  در 
کلید  اگر  باشد،  فراهم   AUTO HOLD

AUTO HOLD بر روی کنسول وسط را فشار 

دهید، چراغ زمینه کلید روشن می شود که بیانگر روشن شدن سیستم پارک اتوماتیک می باشد. 
■  :AUTO HOLD فعال شدن

باز  از حرکت  تا خودرو  بگیرید  را  ترمز  پدال  است،  روشن  اتوماتیک  پارک  زمانی که سیستم 
ایستاده و متوقف شود. در این زمان عملکرد AUTO HOLD فعال می شود و چراغ نشانگر 

سبز رنگ  یا  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
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موقعی که خودرو ایستاده است، پدال ترمز را فشار دهید؛ اگر کلید AUTO HOLD روشن 
 AUTO عملکرد  باشد،  فراهم   AUTO HOLD فعال شدن برای  الزم  شرایط  و  باشد  شده 
HOLD فعال می شود و چراغ نشانگر سبز رنگ  یا  در صفحه کیلومترشمار روشن 

می شود. 
■  :AUTO HOLD خاموش کردن

زمانی که سیستم پارک اتوماتیک روشن است، کلید AUTO HOLD واقع بر روی کنسول 
وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود. چراغ زمینه کلید خاموش می شود که بیانگر خارج 

شدن خودرو از وضعیت پارک اتوماتیک می باشد. 
زمانی که سیستم پارک اتوماتیک فعال است، کلید AUTO HOLD واقع بر روی کنسول وسط 
را فشار دهید تا سیستم خاموش شود. چراغ زمینه کلید AUTO HOLD و چراغ نشانگر سبز 
رنگ  یا  خاموش خواهند شد و سیستم ترمز خودرو از وضعیت پارک اتوماتیک خارج 

شده و به ترمز پارک برقی )EPB( تغییر حالت خواهد داد. 
■ :AUTO HOLD آزاد کردن

روش آزاد کردن AUTO HOLD مشابه روش آزاد کردن ترمز پارک برقی می باشد که به دو 
روش دستی و خودکار صورت می پذیرد. 

    مطالعه
بسته به مدل خودرو و تجهیزات نصب شده بر روی آن، شکل چراغ نشانگر سیستم پارک 

اتوماتیک می تواند متفاوت باشد. 
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 احتیاط 
قبل از بردن خودرو به کارواش، AUTO HOLD را غیرفعال کنید.  •
همواره خودرو را با در نظر گرفتن نکات ایمنی پارک کنید و مراقب باشید که به خود و  •

عابران پیاده آسیب نرسانید. 
صورت  • تاخیر  با   AUTO HOLD شدن  آزاد  شود،  داده  فشار  آرامی  به  گاز  پدال  اگر 

می پذیرد که عادی است. 
پس از روشن شدن موتور چنان چه کمربند ایمنی راننده قفل نباشد و یا درب راننده بسته  •

نشده باشد، سیستم AUTO HOLD نمی تواند فعال شود. 
زمانی که سیستم AUTO HOLD فعال است، اگر درب راننده یا کمربند ایمنی راننده باز  •

شود، سیستم AUTO HOLD به سیستم ترمز پارک برقی تغییر حالت می دهد. 
در خودروهای مجهز به گیربکس دستی، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و دنده جلو یا  •

عقب را انتخاب کنید و پدال گاز را فشار دهید تا AUTO HOLD آزاد شود. اگر خودرو در 
مسیر سرباالیی قرار دارد، جهت شروع حرکت توصیه می شود پدال گاز را تا نیمه فشار دهید. 

وقتی که AUTO HOLD روشن است، این سیستم خودرو را به طور خودکار از وضعیت  •
حرکت به وضعیت توقف در آورده و مانند ترمز پارک برقی خودرو را کامال متوقف می کند، با 
این تفاوت که خودرو در دنده D یا R قرار دارد. اگر توقف تان کوتاه است،  دسته دنده را در 
موقعیت N قرار دهید و اگر توقف تان طوالنی است، دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 

در زمان روشن بودن AUTO HOLD اگر درب راننده یا کمربند ایمنی راننده باز شود،  •
ایمنی،  کمربند  یا  درب  بستن  از  پس  و  می شود  خارج   AUTO HOLD حالت از  خودرو 

سیستم AUTO HOLD مجددا به وضعیت روشن باز می گردد. 
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 هشدار   
برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو در وضعیت AUTO HOLD، قبل از فشار دادن 
اطمینان حاصل  دنده  قرارگیری دسته  موقعیت  بودن  از صحیح  و شروع حرکت،  گاز  پدال 

کنید. 

بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل می شود و فقط در زمانی کارآیی دارد 
که موتور روشن باشد. بنابراین در زمان خاموش بودن موتور از حرکت دادن خودرو خودداری کنید. 

 هشدار   
در  ترمز  سیستم  بیش تر  کارآیی  برای  نکنید.  خاموش  را  خودرو  موتور  سراشیبی ها  در 

سراشیبی های تند، از دنده سنگین تر استفاده کنید. 

هنگام بکسل شدن خودرو یا خرابی موتور بوستر ترمز از کار می افتد، در این گونه شرایط برای 
جبران این نقصان باید فشار بیش تری به پدال ترمز وارد کنید. 

در شرایط دمایی معمولی، مدت زمان الزم برای رسیدن موتور به دمای نرمال در دور آرام، 15 
ثانیه پس از روشن شدن است )هر چه دمای هوا پایین تر باشد، وقت بیش تری برای گرم کردن 
خودرو الزم خواهد بود( تا بدین وسیله کاتالیست کانورتر سریع تر گرم شده و فعال شود و راندمان 
فرآیند تبدیل گازهای خروجی به گازهای کم خطر را بهبود بخشد. از طرف دیگر، این شرایط 
برای خودرویی که به مدت طوالنی )مثال شب تا صبح( پارک بوده، مفید است تا بدین وسیله خال 
الزم برای بوستر ترمز و رسیدن به شرایط مطلوب حاصل شود. لذا توصیه می شود قبل از شروع 

رانندگی، خودرو را حداقل به مدت 15 ثانیه در حالت دور آرام نگه دارید. 
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سیستم ترمز
دوبل  مدار  دارای  خودرو  این  ترمز  سیستم 
هیدرولیکی  ترمز  نوع  این  می باشد.  ضربدری 
یک دیگر  از  مستقل  مدار  دو  دارای  و  بوده 
می باشد. مزیت این نوع ترمز این است که در 
صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها، 
البته  می باشد.  کار  ادامه  به  قادر  دیگر  مدار 
در  ترمز  پدال  بروز چنین شرایطی  در صورت 
مقایسه با شرایط عادی باید محکم تر فشار داده 
شود و توجه داشته باشید که فاصله ترمزگیری 
بیش تر خواهد بود. چراغ هشدار سیستم ترمز 

نیز روشن خواهد شد. 

 هشدار   
رانندگی  با خودرو  توصیه می شود  ترمز،  از مدارهای  و عدم کارکرد یکی  در صورت خرابی 

نکنید و فورا جهت بازدید و تعمیر آن به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

چراغ هشدار سیستم ترمز
چنان چه ایرادی در سیستم ترمز وجود داشته باشد،  چراغ هشدار قرمز رنگ سیستم ترمز  

در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

 هشدار   
اگر در سیستم ترمز ایرادی وجود داشته باشد، ابتدا سطح روغن ترمز در مخزن را بررسی کنید. 
اگر سطح روغن کم تر از عالمت MIN بود، به مقدار الزم روغن ترمز اضافه کنید. اگر علت ایراد 

را پیدا نکردید، هر چه سریع تر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید.
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نکات الزم در خصوص سیستم ترمز
در زمان به کارگیری سیستم ترمز، احتیاط های زیر را رعایت کنید:

1. در زمان ترمزگیری، اگر به طور مداوم لرزش یا ارتعاشی به غربیلک فرمان منتقل می شود، 
در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 

ترمز  نیروی  از  تا  استفاده کنید  از دنده سنگین  رانندگی در جاده های سرازیری،  2. در زمان 
موتوری بیش ترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید. در غیر این صورت، 
ترمزها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع، سیستم ترمز 

کارایی خود را از دست خواهد داد. 
3. تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. ولی اگر ترمز به مدت زیاد صدای سایش 
آهن به آهن یا صدای سوت ایجاد کند، بیانگر تمام شدن لنت های ترمز است که نیاز به تعویض 

دارند. خودروی خود را جهت تعویض لنت ها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 
4. لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارایی، نیاز به یک دوره آب بندی دارند. شاید 
در 200 کیلومتر اول کارایی ترمز بهینه نباشد. در این شرایط برای جبران کم اثر شدن ترمز، 

نیروی وارده به پدال ترمز را افزایش دهید. 
5. یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی سرعت خودرو و کشیدن چرخ به یک سمت در زمان 
ترمزگیری می شود. پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید. پس 
از رانندگی در آب عمیق برای خشک کردن لنت ترمز، ضمن رانندگی با سرعت مطمئن، پدال 

ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد. 
6. میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد. خودروهایی 
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. 
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 )SRS( 6-4 سیستم ایربگ
 )SRS( معرفی سیستم ایربگ

در تصادفات شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت می پذیرند، اگر شرایط الزم برای باز شدن 
ایربگ فراهم باشد، ایربگ ها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو محافظت 

خواهند کرد. 
بدن  باالیی  قسمت های  بین  یک نواخت  به طور  را  تصادف  از  نیروی حاصل  می توانند  ایربگ ها 
سرنشین توزیع کنند، بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین، سرعت حرکت بدن کاهش 
می یابد تا این که متوقف می شود و بدین طریق از مصدومیت راننده و سرنشینان جلوگیری می کند.

موقعیت ایربگ های خودرو

  3         ایربگ جانبی صندلی جلو )در صورت تجهیز( 1         ایربگ راننده
  4         ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( 2         ایربگ سرنشین جلو
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ایربگ راننده ■
وقتی ایربگ راننده فعال می شود، درپوش روی 
غربیلک فرمان جدا می شود و ایربگ از غربیلک 

فرمان بیرون آمده و باز می شود. 

ایربگ سرنشین جلو ■
می شود،  فعال  جلو  سرنشین  ایربگ  وقتی 
و  می شود  جدا  داشبورد  روی  از  آن  درپوش 

ایربگ از داشبورد بیرون آمده و باز می شود. 

ایربگ جانبی صندلی جلو )در صورت تجهیز( ■
راست  یا  چپ  طرفین  از  خودرو  که  زمانی 
باز  برای  الزم  شرایط  و  باشد  داشته  تصادف 
شدن ایربگ فراهم باشد، ایربگ جانبی صندلی 
باز  است،   شده  وارد  ضربه  که  سمتی  جلوی 
خواهد شد. در کنار کمربند ایمنی،  ایربگ های 
و  راننده  از  محافظت  جهت  تجهیزاتی  جانبی 

سرنشین جلو می باشد. 
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ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( ■
باشد و  از طرفین تصادف داشته  وقتی خودرو 
شرایط الزم برای باز شدن ایربگ تامین شود، 
ایربگ پرده ای جهت محافظت از سر سرنشین 
عقب  کناری  صندلی های  سرنشینان  و  جلو 
کاهش  را  مصدومیت ها  ریسک  و  می شود  باز 

می دهد. 
استفاده صحیح از ایربگ

جلو،  قسمت  از  خودرو  تصادف  زمان  در 
ایربگ سرنشین جلو به همراه  ایربگ راننده و 
کمربندها جهت کاهش صدمات وارده به نواحی 
سر و صورت و قفسه سینه ی راننده و سرنشین 
خودرو  داخلی  اجزای  با  برخورد  از  ناشی  جلو 
در  جلو،  سرنشین  ایربگ  می شوند.  عمل  وارد 
صورت عدم وجود سرنشین بر روی صندلی نیز 

می تواند عمل کند. 
ایربگ ها تجهیزاتی هستند که به همراه کمربند 
ایمنی از راننده و سرنشینان حفاظت می کنند. 
با این حال ایربگ نمی تواند به تنهایی جایگزین 
کمربند ایمنی شود. از طرفی دیگر ایربگ تنها 
وارده  باز شود که شدت ضربه  زمانی می تواند 
برسد.  شده  تعریف  آستانه  حد  به  خودرو  به 
نمی شود،  باز  ایربگ  که  تصادفاتی  در  بنابراین 
تنها وسیله حفاظت کننده از سرنشین کمربند 
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به  تصادف  زمان  در  کمربند  بستن  می باشد. 
یا  و  داخل خودرو  اشیا  برخورد  ریسک  کاهش 
جلوگیری از پرت شدن سرنشین کمک می کند 
و به طور موثری از راننده و سرنشینان محافظت 
می کند. لذا کلیه افراد داخل خودرو باید کمربند 

را به نحو صحیح مورد استفاده قرار دهند. 
باز شدن ایربگ ها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی می باشد، لذا برای جلوگیری از مصدومیت و 
یا حتی مرگ، هرگز خیلی نزدیک به ایربگ ها قرار نگیرید. به طور مثال بر لبه صندلی ننشینید 
و بدن خود را خیلی به سمت جلو خم نکنید. راننده ضمن حفظ راحتی رانندگی خود، باید 

همانند سرنشین عقب تر نشسته و دورتر از ایربگ قرار گیرد. 
ایربگ و کمربند ایمنی از بزرگساالن و نوجوانان می توانند محافظت کنند ولی برای محافظت 
از کودکان و خردساالن طراحی نشده اند. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص محافظت از 

کودکان به بخش »سیستم محافظ کودک« در فصل 2 مراجعه کنید. 
شرایط باز شدن ایربگ های جلو

چنان چه  کلی  طور  به  شدن:  فعال  شرایط 
به  کند،  تصادف  خود  جلوی  ناحیه  از  خودرو 
شرطی که روند کاهش سرعت خودرو از میزان 
بیش تر  ایربگ  کنترل  واحد  برای  شده  تعیین 
عمل  جلو  سرنشین  و  راننده  ایربگ های  شود، 

خواهند کرد. 
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قسمت  به  وارده  ضربه  و  برخورد  شدت  اگر 
برسد،  عملکرد  آستانه  به سطح  جلوی خودرو 
باز خواهند  جلو  و سرنشین  راننده  ایربگ های 
شد. مثل حالتی که خودرو با یک سرعت معین 
به مانعی که از جای خود تکان نخورد و تغییر 

شکل ندهد، برخورد کند. 
عالیم  تابلو  مانند  مانعی  با  خودرو  جلوی  اگر 
تصادفی  در  یا  و  باشد  داشته  خفیفی  برخورد 
صورت  به  خودرو  جلوی  قسمت  آن  در  که 
به  برخورد  )مانند  برود  مانع  زیر  شیب دار 
برخوردهایی  در  یا  و  کامیون ها(  عقب  قسمت 
که به صورت مایل و زاویه دار صورت می پذیرند، 
احتماال ایربگ های راننده و سرنشین جلو عمل 

نخواهند کرد. 
شرایطی که بدون وجود تصادف نیز احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد ■

و  ضربه  که  شکل(  )مطابق  حاالت  برخی  در 
زیرین خودرو  قسمت  از  توجه  قابل  برخوردی 
ایربگ های  شدن  باز  احتمال  می افتد،  اتفاق 

راننده و سرنشین جلو وجود دارد. 

برخورد از جلو

برخورد مایل و زاویه دار برخورد شیب دار
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شرایطی که در آن ها ایربگ باز نمی شود ■
از  یا  عقب خودرو  قسمت  از  که  تصادفاتی  در 
که  زمانی  یا  می پذیرند  طرفین خودرو صورت 
خودرو واژگون می شود و یا در تصادفاتی که در 
سرعت پایین از طرفین خودرو روی می دهند، 
ایربگ راننده و ایربگ سرنشین جلو معموال باز 

نمی شوند. 

ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی  ایربگ 
به قسمت هایی  وارده  قبال ضربات  در  پرده ای 
کابین  محدوده  از  خارج  که  طرفین خودرو  از 
تصادفاتی  و  گلگیرها(  )مانند  باشد  سرنشینان 
صورت  خودرو  بدنه  با  مشخصی  زاویه  با  که 

می پذیرند، باز نخواهند شد. 

عقب  یا  جلو  قسمت های  از  که  تصادفاتی  در 
خودرو  که  زمانی  یا  می پذیرند  صورت  خودرو 
واژگون می شود و یا در تصادفاتی که در سرعت 
ایربگ  از طرفین خودرو روی می دهند،  پایین 
پرده ای  ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی 

ممکن است باز نشوند. 

برخورد از عقب

برخورد از طرفین
واژگون شدن

برخورد از عقب

برخورد از طرفین
واژگون شدن
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 هشدار   
در زمان تمیز کردن صندلی دقت کنید تا مایعات به داخل صندلی و ایربگ جانبی نفوذ  •

نکند. ایربگ در صورت خیس و نم دار شدن کارایی خود را از دست می دهد. 
زمان  • در  صورت  این  غیر  در  کند.  مسدود  را  جانبی  ایربگ  جلوی  نباید  صندلی  روکش 

تصادف، ایربگ پس از فعال شدن راهی برای خروج و باز شدن پیدا نمی کند و از سرنشین 
نمی تواند محافظت بکند. 

چراغ هشدار سیستم ایربگ
چنان چه ایرادی در سیستم ایربگ وجود داشته باشد، چراغ هشدار قرمز رنگ   در صفحه 

کیلومترشمار روشن می شود. 
احتیاط های الزم در استفاده از ایربگ

در لحظه باز شدن ایربگ ها، درب های خودرو از حالت قفل خارج می شوند، چراغ های داخلی 
روشن می شوند و فالشر فعال می شود. پس از باز شدن ایربگ، گاز موجود در آن به طور سریع 
لحظات  این  در  لذا  می کنند  حرارت  تولید  ایربگ  سیستم  قطعات  از  برخی  و  می شود  تخلیه 
هیچ یک از اجزای ایربگ را لمس نکنید. زمانی که گاز ایربگ خالی می شود، مقداری دود و گرد 
و غبار در فضای داخل اتاق منتشر می شود که می تواند برای افراد دارای آسم و یا دیگر مشکالت 
تنفسی مضر باشد و ممکن است باعث ایجاد تحریک در سیستم تنفسی آن ها شود. بنابراین افراد 
داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشه ها را جهت ورود هوای تازه باز کنند و 

در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند. 
اگر محل نصب ایربگ ها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترک خوردگی داشته 

باشد، هر چه سریع تر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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قرار  چیزی  نباید  ایربگ ها  شدن  باز  مسیر  در 
و  موبایل  مانند  وسایلی  دادن  قرار  شود.  داده 
نظایر آن مابین ایربگ و سرنشین ممنوع است. 
نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش ایربگ ها 
ممنوع است، چرا که در زمان باز شدن ایربگ 
را عوض کنند  ایربگ  می توانند مسیر حرکتی 
و یا این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث 
و منجر  به سمت سرنشینان شده  اشیا  پرتاب 
مرگ  حتی  و  شدید  مصدومیت های  ایجاد  به 

آن ها شود. 

به  را  خود  بدن  یا  و  ننشینید  صندلی  لبه  در 
سمت داشبورد خم نکنید. 

مقابل  در  ایستادن  اجازه  کودکان  به  هرگز 
ایربگ سرنشین جلو یا نشستن بر روی زانوهای 

وی را ندهید. 
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از تکیه دادن به روی درب، ستون جلو، ستون 
وسط یا ستون عقب خودداری کنید. 

به هیچ کس اجازه ندهید روی صندلی و رو به 
شیشه درب زانو بزند یا سر و دست خود را از 

پنجره بیرون بگذارد.

 از چسباندن و یا تکیه دادن اشیا به قسمت هایی 
مانند داشبورد، غربیلک فرمان و قسمت پایینی 
داشبورد خودداری کنید. اشیا می توانند هنگام 
عمل کردن ایربگ راننده و یا ایربگ سرنشین 

به اطراف پرتاب شوند. 

هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلوی خودرو، 
شیشه درب ها، ستون های جلو، وسط و عقب، 
آویزان  یا  و  نصب  سقفی  دستگیره  و  سقف 

نکنید. 
به  توجه  قابل  نیروی  یا  ضربه  آوردن  وارد  از 
مناطقی که اجزای سیستم ایربگ در آن ها قرار 
این کار می تواند  انجام  دارند، خودداری کنید. 

باعث بروز ایراد در ایربگ ها شود. 
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 )SRS( اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو، خودروی خود را اسقاط نکنید و یا اصالح و تعمیراتی 
مانند موارد زیر را بر روی خودروی خود انجام ندهید. چرا که ممکن است باعث بروز سانحه و 

وارد آمدن صدمات جانی شود:
1. اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق

2. اصالح و ایجاد تغییر در سپر جلو و بدنه جلوی اتاق و غیره
3. نصب کردن، باز کردن، باز و بست و تعمیر ایربگ ها

4. تعمیر، ایجاد تغییر، باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان، داشبورد، صفحه کیلومترشمار و 
صندلی ها
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فصل 5. سیستم های کمکی رانندگی

محدودیت  کمکی  سیستم   5-1
۳۲۳سرعت )SLA( )در صورت تجهیز(

سرعت  محدودیت  کمکی  سیستم 
..................................................... )SLA(۳۲۳

)در  سرعت  تثبیت  سیستم   5-۲
۳۲۴صورت تجهیز(

۳۲۴سیستم کروز کنترل ..............................

 )ACC( ۳۲۷سیستم کروز کنترل تطبیقی

۳۳۶سیستم محدودکننده سرعت فعال ......

در  خودرو  کنترل  سیستم   5-۳
صورت  )در   )HDC( سراشیبی 

۳۳۹تجهیز(

سراشیبی  در  خودرو  کنترل  سیستم 
.................................................... )HDC(۳۳۹

در  رانندگی  کمکی  سیستم   5-۴
۳۴1بین خطوط )در صورت تجهیز(

۳۴۱سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط

مسیر  از  انحراف  هشدار  سیستم 
................................................... )LDW(۳۴۳

بین  در  خودرو  حفظ  کمکی  سیستم 
...................................... )LKA( ۳۴۴خطوط

کور  نقطه  تشخیص  سیستم   5-5
BSD(۳۴۶( )در صورت تجهیز(

 /)BSD( کور  نقطه  تشخیص  سیستم 
.... )LCA( ۳۴۶سیستم کمکی تغییر الین

  )DOW( ۳۴۹سیستم هشدار باز بودن درب
عقب  در  تردد  وجود  هشدار  سیستم 
.................................... )RCTA( ۳۵۰خودرو
 )RCW( ۳۵۰سیستم هشدار برخورد از عقب
اضطراری  ترمز  سیستم   5-۶
۳51خودکار )AEB( )در صورت تجهیز(

خودکار  اضطراری  ترمز  سیستم 
از  برخورد  هشدار  سیستم   /  )AEB(

..................................... )FCW( ۳۵۱جلو

در  رانندگی  کمکی  سیستم   5-7
کمکی  سیستم   /)TJA( ترافیک 
)در   )ICA( یک پارچه  حرکت 

۳55صورت تجهیز(
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ترافیک  در  رانندگی  کمکی  سیستم 
حرکت  کمکی  سیستم   /)TJA(
.................................... )ICA( ۳۵۵یک پارچه

8-5 سیستم کنترل فشار باد تایر 
 )TPMS(۳58

 )TPMS( سیستم کنترل فشار باد تایر
۳۵۸)در صورت تجهیز( ..................................  

)در  پارک  کمکی  سیستم   5-۹
۳۶۳صورت تجهیز(

۳۶۳سیستم دوربین دنده عقب .....................
صورت  )در  پانوراما  تصویر  سیستم 
۳۶۵تجهیز( ......................................................

۳۷۰سیستم رادار پارک .................................. 

10۳7۶-5 سیستم های کنترل نیروی ترمز 
خودرو  پایداری  الکترونیکی  کنترل 
 ...................................................... )ESP(۳۷۶

............... )ABS( ۳۷۸سیستم ترمز ضدقفل

۳۸۱عملکردهای تکمیلی ...............................
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1-5 سیستم کمکی محدودیت سرعت )SLA( )در صورت تجهیز(
 )SLA( سیستم کمکی محدودیت سرعت

معرفی
SLA جهت یادآوری محدودیت های مختلف در خصوص سرعت خودرو در جاده، حفظ سرعت 

قانونی و رعایت قوانین ترافیکی محلی مورد استفاده قرار می گیرد. 
روی  بر  شده  درج  عدد  شدن  خوانده  از  پس 
 ،SLA تابلوهای محدودیت سرعت جاده توسط
روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  نشانگر  
اندازه  به  خودرو  حرکت  سرعت  اگر  می شود. 
تابلو  در  شده  اعالم  مجاز  سرعت  از   5km/h

فراتر رود، بوق اخطار یک بار به صدا در خواهد 
آمد.

    مطالعه
سیستم  مانیتور  طریق  از   SLA عملکرد 
برای  است.  تنظیم  قابل  تصویری  و  صوتی 
اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم 
صوتی و تصویری« در فصل ۳ مراجعه کنید. 

محدودیت های عملکردی دستیار محدودیت سرعت
در شرایط زیر احتمال دارد SLA نتواند تابلوها را تشخیص دهد: ■

۱. تابلوهای کم رنگ شده
۲. تابلوهای موجود در جاده های پر پیچ و خم

۳. تابلوهای چرخیده و آسیب دیده
۴. تابلوهایی که در بزرگراهها در ارتفاع باال نصب می شوند
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۵. تابلوهایی که تمام یا قسمتی از آن ها توسط موانع مخفی می شوند یا موقعیت نصب آن ها 
باعث می شود تا دیده نشوند

۶. تابلوهایی که توسط برف، یخ یا گرد و غبار پوشانده شده اند. 

 هشدار   
اساس عملکرد SLA بر پایه دوربین چندمنظوره جلوی خودرو پایه ریزی شده است که آن هم 
می تواند تحت تاثیر نور و شرایط آب و هوایی محیط قرار گیرد، لذا این عملکرد ممکن است 

برای استفاده در تمامی شرایط مناسب نباشد. 

2-5 سیستم تثبیت سرعت )در صورت تجهیز(
سیستم کروز کنترل 

معرفی
ثابت  به طور  را  راننده  توسط  برای خودرو  تنظیم شده  سیستم کروز کنترل می تواند سرعت 

حفظ کند. 
دکمه های سیستم کروز کنترل

و  روشن  برای   : کنترل  کروز  دکمه 
مورد  کنترل  کروز  سیستم  کردن  خاموش 

استفاده قرار می گیرد. 
: برای  دکمه خروج موقتی از کروز کنترل 
این  از  کنترل  کروز  وضعیت  از  موقتی  خروج 

دکمه استفاده می شود. 
: برای بازگشت مجدد به سیستم  دکمه 

کروز کنترل و تنظیم سرعت به کار می رود. 
کروز  سیستم  به  ورود  برای   : دکمه 
محدودکننده  سیستم  کردن  فعال  کنترل، 
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سرعت فعال و تنظیم سرعت کروز کنترل مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

نحوه استفاده
ورود به سیستم کروز کنترل  ■

و  کرده  روشن  را  موتور  استارت  کلید   :۱ گام 
کروز  سیستم  تا  دهید  فشار  را  دکمه   
کنترل به حالت آماده به کار وارد شود. هم زمان 
کیلومترشمار  صفحه  در  نشانگر   چراغ 

روشن می شود. 
گام ۲: در حالت آماده به کار، زمانی که سرعت 
دارد،  قرار   40-150km/h محدوده  در  خودرو 
خودرو  تا سرعت  دهید  فشار  را  دکمه  
در همان لحظه به عنوان سرعت کروز کنترل 
تنظیم شده و سیستم کروز کنترل فعال شود. 
صفحه  در  نشانگر   چراغ  زمان  این  در 

کیلومترشمار روشن می شود. 
خارج شدن از سیستم کروز کنترل ■

دکمه  را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید و چراغ نشانگر  در صفحه 
کیلومترشمار هم خاموش شود. 

دکمه  را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید، در این زمان سیستم کروز 
روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  نشانگر   چراغ  و  شده  کار  به  آماده  حالت  وارد  کنترل 

می شود. 
از سیستم کروز کنترل خارج  تا  در زمان فعال بودن کروز کنترل دکمه  را فشار دهید 
این زمان سیستم  شوید و چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار هم خاموش شود. در 
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صفحه  در  نشانگر   چراغ  و  می گیرد  قرار  کار  به  آماده  حالت  در  سرعت  محدودکننده 
کیلومترشمار روشن می شود. 

اگر پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به 
گیربکس دستی( فشار داده شود یا در زمان فعال بودن کروز کنترل به طور ناگهانی ترمزگیری 
شود، خودرو از حالت کروز کنترل خارج شده و به وضعیت آماده به کار وارد می شود و چراغ 

نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن می ماند. 
تنظیم سرعت کروز کنترل ■

، سرعت تنظیمی  در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه 
برای کروز کنترل به اندازه 1km/h افزوده می شود. 

، سرعت تنظیمی برای  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 
کروز کنترل به طور متوالی افزایش می یابد. 

، از سرعت تنظیم  در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه 
شده برای کروز کنترل به اندازه 1km/h کاسته می شود. 

، سرعت تنظیم شده  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 
برای کروز کنترل به طور متوالی کاهش می یابد. 

محدودیت های عملکردی کروز کنترل
تحت شرایط زیر، از کروز کنترل استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است کنترل خودرو 

از دست رفته و منجر به بروز حادثه و مصدومیت و یا مرگ شود:
۱. در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو

۲. در ترافیک های سنگین
۳. در جاده های پر پیچ و خم

۴. در جاده هایی که دارای پیچ های تند می باشند
۵. در جاده های لغزنده مانند جاده های بارانی یا پوشیده از برف و یخ

۶. در جاده های شیب دار که ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل 
باالتر یا پایین تر برود
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 )ACC( سیستم کروز کنترل تطبیقی
معرفی

توسط  تنظیم شده  نگه داشتن سرعت  ثابت  بر  )ACC( عالوه  تطبیقی  سیستم کروز کنترل 
راننده، می تواند فاصله ایمنی تعیین شده برای خودرو را نیز رعایت کند. 

سیستم  و   )AEB( خودکار  اضطراری  ترمز  سیستم   ،)ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم 
هشدار برخورد از جلو )FCW( از یک رادار و 
یک سنسور دوربین مشترک استفاده می کنند. 
تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  دکمه های 

 )ACC(

دوربین

رادار

فاصله  تعیین  برای   : ایمنی  فاصله  تنظیم  دکمه 
ایمنی در جلوی خودرو به کار می رود. 

: برای روشن  دکمه کروز کنترل تطبیقی 
و خاموش کردن سیستم کروز کنترل تطبیقی 

)ACC( مورد استفاده قرار می گیرد. 
: برای خروج موقتی  دکمه خروج موقتی 
استفاده  دکمه  این  از  کنترل  کروز  سیستم  از 

می شود. 
فعال  سرعت  محدودکننده  سیستم  دکمه 
سیستم  کردن  خاموش  و  روشن  برای   :
قرار  استفاده  مورد  فعال  سرعت  محدودکننده 

می گیرد. 
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: برای بازگشت مجدد به سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( و تنظیم سرعت  دکمه 
به کار می رود. 

سیستم  کردن  فعال   ،)ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  به  ورود  برای   : دکمه 
محدودکننده سرعت فعال و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار می گیرد. 

    مطالعه
+RES و -SET دکمه های مشترک بین سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( و سیستم 

محدودکننده سرعت فعال می باشند. 

 )ACC( شرایط الزم برای فعال شدن سیستم کروز کنترل تطبیقی
 )ACC( تطبیقی  کنترل  کروز  سیستم  هم زمان،  طور  به  زیر  شرایط  بودن  فراهم  صورت  در 

می تواند فعال شود:
۱. پدال ترمز فشرده نشود )در طول رانندگی(

۲. درب راننده بسته باشد
۳. کمربند ایمنی راننده بسته شده باشد

۴. گیربکس در دنده D باشد
۵. ترمز پارک درگیر نباشد

۶. سیستم HDC روشن نباشد
۷. سیستم ESP روشن باشد

ESP .۸ در وضعیت فعال نباشد
ABS .۹ در وضعیت فعال نباشد



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۲۹

فصل ۵: سیستم های کمکی رانندگی

نحوه استفاده
■  )ACC( ورود به سیستم کروز کنترل تطبیقی

و  کرده  روشن  را  موتور  استارت  کلید   :۱ گام 
دکمه  را فشار دهید تا سیستم به حالت 
نشانگر  وارد شود. هم زمان چراغ  کار  به  آماده 
 در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

گام ۲: در حالت آماده به کار، زمانی که سرعت 
دارد،  قرار   30-150km/h محدوده  در  خودرو 
خودرو  سرعت  تا  دهید  فشار  را  دکمه  
در همان لحظه به عنوان سرعت کروز کنترل 
تنظیم شده و سیستم کروز کنترل فعال شود. 
صفحه  در  نشانگر   چراغ  زمان  این  در 

کیلومترشمار روشن می شود. 
گام ۳: زمانی که خودرو ساکن است دکمه  را فشار دهید و در عرض ۳ ثانیه پدال ترمز 
را فشار دهید )اگر زمان بیش تر از ۳ ثانیه شد، پدال گاز را کمی فشار دهید( تا سیستم کروز 
نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود.  زمان چراغ  این  فعال شود. در  کنترل 

سرعت تنظیم شده به طور پیش فرض، 30km/h می باشد.
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    مطالعه
تطبیقی  • از سیتم کروز کنترل  فعال، خودرو  فعال شدن سیستم محدودکننده سرعت  با 

خارج می شود. 
اگر در جاده در جلوی خودروی شما خودروی دیگری باشد که سرعت آن از سرعت تنظیم  •

شده برای کروز کنترل خودروی شما کم تر است، سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( جهت 
حفظ فاصله با خودروی جلویی اقدام به کنترل سرعت خودروی شما خواهد نمود. 

اگر در جاده در جلوی خودروی شما خودروی دیگری وجود نداشته باشد و یا اگر وجود  •
داشته باشد ولی سرعت آن از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل خودروی شما بیش تر 
باشد،  خودروی شما با سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل به حرکت خود ادامه خواهد داد. 

در صورتی که ترمز پارک را درگیر کنید و سیستم کروز کنترل به حالت آماده به کار برود،  •
اگر دکمه  را فشار دهید، پیغام زیر در صفحه کیلومترشمار ظاهر خواهد شد:

“Please depress accelerator pedal to activate adaptive cruise control system
)ACC(” 

بر اساس این پیغام راننده باید پدال گاز را مقداری فشار دهد تا سیستم کروز کنترل تطبیقی 
)ACC( مجددا فعال شود. 

خارج شدن از سیستم کروز کنترل تطبیقی ■
در زمان فعال بودن کروز کنترل در صورت موجود بودن یک یا چند مورد از شرایط زیر، خودرو 

از سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( خارج می شود:
۱. پدال ترمز فشرده شود

۲. درب راننده باز شود
۳. کمربند ایمنی راننده باز شود

۴. ترمز پارک برقی فعال شود
۵. دکمه   فشار داده شود
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۶. سیستم HDC روشن شود
ESP .۷ فعال شود
ABS .۸ فعال شود

۹. ترمز اضطراری خودکار )AEB( فعال شود
۱۰. سیستم ESP روشن نشده باشد

۱۱. گیربکس در دنده ای به غیر از D باشد
۱۲. راننده به مدت بیش تر از ۱۵ دقیقه پدال گاز را فشرده نگه دارد

پس از خروج از حالت کروز کنترل که به علت وجود داشتن شرایط فوق اتفاق افتاده است، با 
فشار دادن دکمه  مجددا حالت کروز کنترل فعال شده و تنظیمات قبل از خروج آن بار 

دیگر بازیابی می شود. 
تنظیم سرعت ■

، سرعت تنظیمی  در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه 
برای کروز کنترل به اندازه 1km/h افزایش می یابد. 

، سرعت تنظیمی برای  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 
 80km/h 5 افزایش می یابد. زمانی که سرعت بهkm/h کروز کنترل به طور متوالی با فاصله های

رسید، سرعت تنظیمی با فاصله های 10km/h افزایش خواهد یافت. 
، از سرعت تنظیم شده  در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر فشار لحظه ای بر روی دکمه 

برای کروز کنترل به اندازه 1km/h کاسته می شود. 
، سرعت تنظیم شده  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 
به  زمانی که سرعت  می یابد.  کاهش   5km/h فاصله های با  متوالی  به طور  کنترل  کروز  برای 

80km/h رسید، سرعت تنظیمی با فاصله های 10km/h کاهش خواهد یافت. 
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    مطالعه
برای سیستم کروز کنترل تطبیقی )ACC( حداقل سرعت قابل تنظیم 30km/h و حداکثر  •

سرعت قابل تنظیم 150km/h می باشد. 
سرعت حرکت خودرو در سرباالیی ها کم تر و در سرازیری ها بیش تر از سرعت تنظیم شده  •

برای کروز کنترل خواهد شد. 

تنظیم فاصله طولی
از میان  را  با خودروی جلویی  با فشار دادن دکمه  فاصله طولی  در حالت کروز کنترل 
دسته بندی های »فاصله حداقل«، »فاصله استاندارد« و »فاصله حداکثر« می توانید انتخاب کنید. 

    مطالعه
فاصله طولی با خودروی جلویی بر اساس سرعت حرکت تغییر می یابد و با افزایش سرعت  •

خودرو، فاصله نیز افزایش خواهد یافت. 
در صورت انتخاب حالت »فاصله حداقل«، در سرعت های پایین فاصله طولی با خودروی  •

جلویی خیلی کم خواهد شد. برای حفظ ایمنی در جاده های لغزنده حالت »فاصله حداکثر« 
را انتخاب کنید. 

یابد،  • کاهش  طولی  فاصله  اگر  هستید،  حرکت  در  جلویی  خودروی  سر  پشت  که  زمانی 
سیستم ESP به طور متوالی ترمزگیری خواهد کرد که می تواند هم زمان با صدای کارکرد 
و چرخش موتور باشد. این وضعیت عادی است و با آرامش می توانید به رانندگی خود ادامه 

دهید. 

 هشدار   
و  • راهنمایی  قوانین  بر  منطبق  باید  رانندگی  رفتارهای  کلیه  که  باشید  داشته  دقت  لطفا 

رانندگی باشد. 
راننده باید کنترل خودرو را در دست داشته باشد و کلیه اقدامات الزم جهت جلوگیری از  •

خطرات احتمالی را در تمام مراحل رانندگی انجام دهد. 
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سبقت گیری
برای گرفتن سبقت، پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای کروز 
کنترل پیشی بگیرد. پس از رها کردن پدال گاز، وضعیت کنترل سرعت خودرو مجددا به حالت 
قبل باز خواهد گشت. در طول سبقت گیری، اگر خیلی به خودروی جلویی نزدیک شوید پیغام 
”Please take over the vehicle by driver“ در صفحه کیلومترشمار ظاهر شده و هم زمان 

بوق هشدار نیز به صدا در می آید تا به راننده رعایت احتیاط را یادآوری کند. 
کنترل سرعت در پیچ جاده

در زمان فعال بودن کروز کنترل هنگامی که وارد یک پیچ می شوید، سرعت خودرو را کاهش 
دهید. این کار به راننده کمک می کند تا از پیچ جاده به طور ایمن عبور کند. 

 هشدار   
راننده باید کنترل خودرو را در دست داشته و در طول عبور از پیچ جاده تا جایی که امکان  •

دارد با سرعت پایین رانندگی کند. 
در حین رانندگی در پیچ به علت به وجود آمدن محدودیت در دامنه تشخیص رادار نسبت  •

به اهداف، ممکن است خودروی جلویی که در همان مسیر در حال حرکت است، تشخیص 
داده نشود. لذا ضروری است که راننده در همه زمان ها آمادگی در دست گرفتن کنترل وسیله 

نقلیه را داشته باشد. 
عملکرد توقف- شروع حرکت

در زمان فعال بودن کروز کنترل تطبیقی )ACC( اگر خودروی جلویی اقدام به کاهش سرعت 
و سپس توقف نماید، خودروی شما هم کاهش سرعت داده و متوقف خواهد شد. پس از توقف 

خودروها: 
اگر خودروی جلویی در عرض ۳ ثانیه اقدام به حرکت نماید، خودروی شما نیز به طور خودکار 

شروع به حرکت خواهد نمود. 
اگر خودروی جلویی بیش تر از ۳ ثانیه توقف کند و شروع حرکت مجدد آن از ۳ ثانیه تا ۱۰ 
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دقیقه طول بکشد، برای فعال شدن مجدد کروز کنترل تطبیقی )ACC( الزم خواهد بود تا پدال 
گاز را مقداری فشار دهید. 

در زمان ۱۰ دقیقه ای که خودرو توقف کرده است، اگر راننده کمربند ایمنی خود را باز کند یا 
درب راننده باز شود، سیستم ترمز پارک برقی )EPB( به طور خودکار فعال شده و خودرو در 

وضعیت پارک قرار خواهد گرفت. 
 )ACC( اگر مدت زمان توقف بیش تر از ۱۰ دقیقه طول بکشد، خودرو از کروز کنترل تطبیقی
خارج می شود و سیستم ترمز پارک برقی )EPB( به طور خودکار فعال شده و خودرو در وضعیت 

پارک قرار خواهد گرفت. 

 هشدار   
در طول حرکت در پشت سر خودروی جلویی به چراغ نشانگر  دقت داشته باشید که 
خارج شدن  معنای  به  شود  چراغ طوسی  رنگ  اگر  باشد.  روشن  سبز  رنگ  به  باید  همواره 
خودروی جلویی از هدف سیستم ACC می باشد که در این صورت خودروی شما مطابق با 

سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل اقدام به افزایش سرعت خود خواهد کرد. 

 )ACC( احتیاط های الزم در استفاده از سیستم کروز کنترل تطبیقی
در طول استفاده از سیستم ACC، همواره نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

۱. سیستم ACC نمی تواند بر خالف قوانین فیزیک عمل کند و دارای محدودیت های خاص 
خودش می باشد. راننده همیشه باید کنترل وسیله نقلیه را حفظ کرده و مسوولیت کامل خودرو 

را بر عهده داشته باشد. 
۲. اگر خودروهای موجود در الین مجاور به خودروی شما خیلی نزدیک باشند، ممکن است 

سیستم ACC آن ها را به عنوان هدف جلویی خود شناسایی کند. 
تقاطع،  از  عبوری  خودروهای  ثابت،  خودروهای  و  اشیا  قبال  در  نمی تواند   ACC سیستم   .۳
خودروهایی که از روبه رو می آیند، عابران پیاده، دوچرخه ها و حیوانات عکس العمل نشان دهد. 

۴. در توقف های کوتاه در زمان فعال بودن ACC، راننده باید نسبت به عدم وجود موانع و عوامل 
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ترافیکی مانند عابر پیاده، دوچرخه، حیوانات و ... در جلوی خودرو اطمینان حاصل کند. 
صفحه  در  زرد  رنگ  به  نشانگر   چراغ   ،ACC عملکرد  در  ایراد  وجود  صورت  در   .۵
کیلومترشمار روشن می شود که در این شرایط سیستم ACC کار نخواهد کرد. در اسرع وقت 

جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
۶. در طول مدتی که خودرو تحت کنترل سیستم ACC است، هرگز به طور سهوی پا را روی 
باید  راننده  ترمزگیری کند.  برای خودرو  نمی تواند   ACC نگذارید، چرا که سیستم  گاز  پدال 

همواره برای ترمزگیری آماده باشد تا از ایمنی خودرو اطمینان حاصل شود. 
ACC .۷ ترمزگیری را به طور محدود می تواند انجام دهد. اگر خودروی جلویی به طور ناگهانی 
ترمز کند، خودروی شما ممکن است هم از قسمت جلو تصادف کند و هم خودروی عقبی به 
پشت خودروی شما برخورد کند. سیستم ACC در قبال کاهش شدید سرعت خودروی جلویی 
نمی تواند عکس العمل نشان دهد و در چنین شرایطی این شما هستید که باید کنترل خودروی 

خود را به دست گیرید. 
۸. راننده باید فاصله طولی با خودروی جلویی را با در نظر گرفتن حجم ترافیک جاده و شرایط 
آب و هوایی تنظیم کند و مسوولیت اطمینان از این که خودرو بتواند با راحتی در هر زمانی 
 )... و  باران، مه  بارش برف و  )از قبیل  نامساعد  راننده است. در شرایط جوی  با  متوقف شود، 
احتمال دارد ACC نتواند خودروی جلویی را تشخیص دهد. در این شرایط ACC باید خاموش 

شود. 
ACC .۹ برای استفاده در بزرگراهها و جاده های با شرایط خوب مناسب است و برای استفاده 
... توصیه نمی شود.  در داخل شهر، جاده های کم عرض، مناطق کوهستانی و تپه ای، تونل ها و 
اگر از سیستم ACC در پیچ جاده استفاده می کنید، به علت وجود محدودیت در دامنه دید 
سنسورهای سیستم، ممکن است خودروی جلویی از هدف خارج شود و یا با تاخیر شناسایی 
شود که در این صورت ACC ممکن است سرعت خودرو را بر مبنای سرعت تنظیم شده برای 

کروز کنترل افزایش دهد. 
۱۰. در برخی شرایط در حین حرکت در پشت سر خودروی جلویی که در حال توقف کردن 
است،  ممکن است ACC نتواند نقطه انتهایی خودرو را تشخیص دهد و فقط قادر به تشخیص 
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قسمت های باالیی یا پایینی آن ها باشد )مانند کامیون هایی که ارتفاع شاسی آن ها زیاد است و یا 
تریلرهای کفی که ارتفاع شاسی پایینی دارند(. در این گونه موارد سیستم نمی تواند فاصله توقف 
مناسب را برآورد کند و حتی ممکن است منجر به تصادف شود. بنابراین، راننده باید مراقب 

خودرو باشد و آماده باشد تا کنترل خودرو را در هر زمانی به عهده بگیرد. 
۱۱. دو عدد سنسور در جلوی خودرو و یک عدد دوربین در پشت شیشه جلو نصب شده اند. 
توجه داشته باشید که جلوی دید سنسورها نباید پوشیده شود و سطح بیرونی یا اطراف آن ها 
اگر سطح  پوشانده شود.  آن  نظایر  و  پالک  قاب  مانند  تزییناتی  با  یا  و  نباید دستکاری شده 
سنسورها با برف پوشانده شود، خودرو از عملکرد ACC خارج خواهد شد. در صورت ارتعاش 
یا ضربه خوردن سنسورها، کارایی آن ها کاهش می یابد و حتی شاید از کار بیفتند. در صورت 
مواجه شدن با چنین وضعیتی در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
اقدامات احتیاطی ذکر شده در باال همه شرایطی که ممکن است بر عملکرد عادی سیستم تاثیر 
تا عملکرد سیستم نتیجه  نیز می توانند باعث شوند  بگذارد را شامل نمی شود. عوامل دیگری 
مورد انتظار را نداشته باشد. این وظیفه راننده است که باید مسوولیت کنترل وسیله نقلیه را در 

هر زمان بر عهده بگیرد. 
سیستم محدودکننده سرعت فعال

معرفی
این سیستم باعث می شود تا راننده خودرو را با سرعت مجاز تنظیم شده رانندگی کند. 

نحوه استفاده
ورود به سیستم محدودکننده سرعت فعال  ■

گام ۱: کلید استارت موتور را روشن کرده و دکمه 
 را فشار هید تا سیستم محدودکننده سرعت 
به حالت آماده به کار وارد شده و چراغ نشانگر 

 در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
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گام ۲: زمانی که موتور خاموش است و یا این که 
است، دکمه   30km/h از سرعت خودرو کم تر 
تا سیستم محدودکننده   را فشار دهید 
نشانگر  چراغ  زمان  این  در  شود.  فعال  سرعت 
 در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

سرعت پیش فرض سیستم 30km/h است. 
گام ۳: در حالت آماده به کار، زمانی که سرعت خودرو در محدوده بین 200km/h-30 قرار دارد، 
اگر دکمه  را فشار دهید، سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان سرعت مجاز تنظیم 
در صفحه  نشانگر   هم زمان چراغ  و  فعال شده  محدودکننده سرعت  و سیستم  می شود 

کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
■  )ASL( خارج شدن از محدودکننده سرعت

دکمه  را فشار دهید تا از سیستم محدودکننده سرعت خارج شوید و چراغ نشانگر  
هم خاموش شود. 

به حالت  و  از سیستم محدودکننده سرعت خارج شده  تا خودرو  را فشار دهید  دکمه  
آماده به کار وارد شود. در این زمان چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
دکمه  را فشار دهید تا خودرو از سیستم محدودکننده سرعت خارج شده و به حالت آماده 
به کار کروز کنترل وارد شود. در این زمان چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن 

می شود. 
دکمه  را فشار دهید تا خودرو از سیستم محدودکننده سرعت خارج شده و به حالت آماده 
به کار کروز کنترل وارد شود. در این زمان چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن 

می شود. 
تنظیم سرعت ■

به  دکمه   روی  بر  لحظه ای  فشار  بار  هر  با  بودن سیستم محدودکننده،  فعال  زمان  در 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۳8

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

سرعت تنظیم شده به اندازه 1km/h افزوده می شود. 
، سرعت  با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  در زمان فعال بودن سیستم محدودکننده، 

تنظیم شده به طور متوالی با فاصله های 5km/h افزایش می یابد. 
از   ، بر روی دکمه  لحظه ای  بار فشار  با هر  بودن سیستم محدودکننده،  فعال  زمان  در 

سرعت تنظیم شده به اندازه 1km/h کاسته می شود. 
، سرعت  با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  در زمان فعال بودن سیستم محدودکننده، 

تنظیم شده به طور متوالی با فاصله های 5km/h کاهش می یابد. 
سبقت گیری

در زمان فعال بودن سیستم محدودکننده سرعت برای سبقت گرفتن یا شرایط مشابه دیگر، 
پدال گاز را به طور کامل فشار دهید تا سیستم محدودکننده سرعت وارد حالت آماده به کار 
شده و چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن شود. پس از اتمام سبقت گیری، اگر 
سرعت خودرو بیش تر از سرعت تنظیم شده برای سیستم محدودکننده سرعت باشد، سیستم 
هم چنان در حالت آماده به کار باقی مانده و چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار هم 

روشن باقی می ماند. 
وارد  باشد، خودرو  از سرعت تنظیم شده  اتمام سبقت گیری، سرعت خودرو کم تر  از  اگر پس 
سیستم محدودکننده سرعت شده و چراغ نشانگر  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
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3-5 سیستم کنترل خودرو در سراشیبی )HDC( )در صورت تجهیز(
 )HDC( سیستم کنترل خودرو در سراشیبی

معرفی
را  شیب دار  جاده های  خودرو  تا  می کند  کمک   )HDC( سراشیبی  در  خودرو  کنترل  سیستم 
از یک  پایین آمدن  به صورت کنترل شده و بدون خطر طی کند. زمانی که خودرو در حال 
سراشیبی است، اگر HDC روشن شده باشد،  سیستم به طور خودکار سرعت خودروهای مجهز 
به گیربکس اتوماتیک را در بازه 35km/h-10 و سرعت خودروهای مجهز به گیربکس دستی را 
در بازه 35km/h-14 ثابت نگه می دارد. اگر سرعت خودرو کم تر از حداقل سرعت ذکر شده در 
بازه های فوق باشد، سیستم به طور پیش فرض سرعت خودرو را بر روی سرعت حداقل بازه ها 
کنترل خواهد کرد و اگر سرعت خودرو در بازه های فوق باشد، راننده می تواند با فشار دادن پدال 
گاز یا پدال ترمز، سرعت خودرو را به شرط آن که از حداقل و حداکثر سرعت بازه ها تجاوز نکند، 

افزایش یا کاهش دهد. 
نحوه استفاده

روشن کردن ■
کم تر  یا   60km/h خودرو  سرعت  که  زمانی 
سیستم  تا  دهید  فشار  را   HDC کلید  است، 
HDC روشن شود. هم زمان چراغ نشانگر سبز 

رنگ  هم در صفحه کیلومترشمار روشن 
می شود. 

خاموش کردن ■
زمانی که HDC روشن بوده و سرعت خودرو از 
60km/h بیش تر است، اگر کلید HDC را فشار 

نشانگر  چراغ  و  شده  خاموش  سیستم  دهید، 
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کیلومترشمار  صفحه  در  هم  رنگ   سبز 
خاموش می شود. 

در زمان روشن بودن سیستم HDC با فشار دادن کلید HDC، سیستم و متعاقب آن چراغ 
نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
قبل از رسیدن به سراشیبی، HDC را فعال کنید تا بتوانید کنترل فرمان را با تمرکز بیش تر  •

در اختیار داشته باشید. 
در حین فعال بودن HDC چنان چه یک چرخ از زمین بلند شود، نیروی ترمز آن به چرخی  •

که بیش ترین ضریب اصطکاک را با زمین دارد، توزیع خواهد شد. 
عملکرد HDC به واسطه اعمال نیروی ترمز از طریق سیستم ESP اجرا می شود که طی آن  •

یک سری فعل و انفعاالت هیدرولیکی صورت می پذیرد و ممکن است توام با تولید مقداری صدا 
باشد که عادی است. اگر سیستم ESP ایراد داشته باشد،  HDC قادر به فعال شدن نخواهد بود. 

در این صورت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 هشدار   
راننده باید کنترل خودرو را در کلیه مراحل رانندگی در اختیار داشته باشد و هر گونه اقدام 

الزم را جهت جلوگیری از خطر انجام دهد. 
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نحوه استفاده
کمکی  سیستم  کلید  دادن  فشار  بار  هر  با 
سیستم  وضعیت  خطوط،  بین  در  رانندگی 
تغییر   OFF و  LDW، LKA بین  ترتیب  به 

خواهد یافت. 

4-5 سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط )در صورت تجهیز(
سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط 

معرفی
سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط شامل دو سیستم به نام های سیستم هشدار انحراف از 
مسیر )LDW( و سیستم کمکی حفظ خودرو در بین خطوط )LKA( می باشد که می توانند به 
راننده در جهت کاهش سوانح ترافیکی ناشی از خروج از خط و بهبود ایمنی رانندگی کمک کنند. 
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    مطالعه
بین خطوط  • در  رانندگی  کمکی  سیستم  کلید  دادن  فشار  با  راننده  که  وضعیتی  آخرین 

انتخاب کرده است در حافظه سیستم ذخیره خواهد شد. 
خطوط جاده که تصویر آن ها توسط دوربین گرفته می شود: این دوربین می تواند خط ممتد  •

سفید، خط مقطع سفید، خط ممتد زرد، خط مقطع زرد و خطوط ممتد دوتایی را تشخیص دهد. 
در هوای خیلی سرد، شرایط جوی نامناسب، بارندگی، هوای برفی، مه و نیز در صورت تابش  •

نور قوی و مستقیم که بر سنسورها تاثیر می گذارد، ممکن است سیستم کمکی رانندگی در 
بین خطوط کار نکند. 

این سیستم فقط در جاده ای که دارای دو خط واضح و مشخص باشد، کار می کند.  •
ممکن است سیستم در جاده های با سطح بتنی کار نکند.  •
این سیستم ممکن است هنگام رانندگی در منطقه ای که عملیات راهسازی در حال انجام  •

است، کار نکند. 
این سیستم ممکن است هنگام رانندگی در جاده های آب گرفته و گل آلود کار نکند.  •
هنگام رانندگی در پیچ های تند یا جاده های باریک ممکن است سیستم کار نکند.  •
زمانی که فقط یک خط در جاده قابل تشخیص باشد، ثبات در اعالم هشدارهای سیستم  •

کاهش می یابد. 
در صورت بروز اختالل در کارکرد سنسور، ممکن است سیستم کار نکند.  •
سنسورها ممکن است برخی خطوط راهنمای موقتی که در عملیات راهسازی مورد استفاده  •

قرار می گیرند را اشتباه تشخیص داده و به اشتباه اعالم هشدار نمایند. 
اگر سیستم تعلیق خودروی شما دستکاری شده و مورد تایید شرکت مدیران خودرو نباشد،  •

سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط به طور درست کار نخواهد کرد. 
هر گونه مانعی مانند فضله پرندگان، بقایای حشرات و نظایر آن را از سطح دوربین های جلو،  •

چپ و راست پاک کنید.  
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 هشدار   
سیستم کمکی رانندگی در بین خطوط صرفا جهت کمک به شماست و در برخی شرایط  •

رانندگی، شرایط آب و هوایی، وضعیت ترافیک و شرایط جاده ای ممکن است به درستی کار 
نکند. 
راننده باید کنترل خودرو را در کلیه مراحل رانندگی در اختیار داشته باشد و هر گونه اقدام  •

الزم را جهت جلوگیری از خطر انجام دهد. 

 )LDW( سیستم هشدار انحراف از مسیر
معرفی

سیستم LDW خطوط جاده را از طریق دوربین چندمنظوره جلو تشخیص می دهد. زمانی که 
چرخ ها از روی خط جاده رد می شوند و خودرو از الین خود خارج می شود، سیستم هشدار داده 

و در غربیلک فرمان لرزش ایجاد می کند. 
زمانی که سرعت خودرو به 65km/h یا باالتر 
می رسد، سیستم LDW وارد فعالیت می شود. 
باالتر  یا   65km/h از زمانی که سرعت خودرو 
 LDW سیستم  می یابد،  کاهش   60km/h به 
وارد وضعیت آماده به کار می شود و زمانی که 
کاهش   60km/h از  کم تر  به  خودرو  سرعت 
 LDW می یابد، پس از گذشت ۳ ثانیه سیستم

خارج می شود. 

    مطالعه
میزان حساسیت سیستم LDW از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است. 
برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در فصل ۳ مراجعه کنید. 
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 )LDW( چراغ هشدار و نشانگر سیستم هشدار انحراف از مسیر
زمانی که سیستم در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد، چراغ نشانگر  به رنگ طوسی در 

صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
زمانی که سیستم در وضعیت فعال قرار می گیرد، چراغ نشانگر  به رنگ سبز روشن می شود. 
زمانی که سیستم در حال کار است، چراغ نشانگر  به رنگ زرد در صفحه کیلومترشمار 

چشمک می زند. 
صفحه  در  زرد  رنگ  به  نشانگر   چراغ  باشد،  داشته  وجود  سیستم  در  ایرادی  که  زمانی 

کیلومترشمار روشن می ماند. 
محدودیت های عملکردی

در شرایط زیر ممکن است سیستم LDW نتواند به درستی کار کند: ■
۱. هنگام تغییر الین

۲. هنگام پیچیدن با سرعت زیاد
۳. در صورت فشار دادن پدال گاز با نیروی بیش تر

۴. در صورت فشار دادن پدال ترمز با نیروی بیش تر
۵. در صورت روشن بودن فالشر

۶. زمانی که چراغ راهنمای سمتی از خودرو که از الین خارج شده است، روشن می شود
۷. در زمان رانندگی در جاده قوس دار با شعاع کوچک

۸. اگر خط جاده باریک، ترک خورده و یا کمرنگ باشد و یا جاده در سمتی از خودرو که از الین 
خارج شده است، فاقد خط کشی باشد

 )LKA( سیستم کمکی حفظ خودرو در بین خطوط
معرفی

از  تشخیص می دهد. پس  دوربین چندمنظوره جلو  از طریق  را  LKA خطوط جاده  سیستم 
شناسایی شدن خط های سمت چپ و راست خودرو توسط سیستم، برنامه اصالح فرمان دهی 

توسط سیستم اعمال می شود تا خودرو را در وسط الین حفظ کند. 
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زمانی که سرعت خودرو به 60km/h یا باالتر 
می رسد، سیستم LKA وارد فعالیت می شود. 
زمانی که سرعت خودرو از 60km/h یا باالتر به 
55km/h کاهش می یابد، سیستم LKA وارد 

وضعیت آماده به کار می شود. 

 احتیاط 
هنگام مواجه شدن با پیچ بزرگ در جاده، راننده باید کنترل موثری بر خودرو داشته باشد.  •
در برخی شرایط مانند افزایش تعداد الین های جاده یا ادغام الین ها در یک دیگر، راننده باید  •

کنترل خودرو را به طور مناسب در دست داشته باشد. 
راننده در هنگام روبه رو شدن با شرایط پیچیده ترافیکی )مانند تقاطع ها و راه بندان ها( باید  •

کنترل موثری بر خودرو داشته باشد. 

 )LKA( چراغ هشدار و نشانگر سیستم کمکی حفظ خودرو در بین خطوط
زمانی که سیستم در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد، چراغ نشانگر  به رنگ طوسی در 

صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
زمانی که سیستم در وضعیت فعال قرار می گیرد و یا در حال کار کردن است، چراغ نشانگر 

 به رنگ سبز روشن می شود. 
زرد در صفحه  رنگ  به  نشانگر   باشد، چراغ  داشته  ایرادی در سیستم وجود  که  زمانی 

کیلومترشمار روشن می ماند. 
محدودیت های عملکردی

در شرایط زیر ممکن است سیستم LKA نتواند به درستی کار کند: ■
۱. هنگام تغییر الین

۲. هنگام روشن شدن چراغ راهنما
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۳. در صورت فشار دادن پدال ترمز با نیروی بیش تر
۴. هنگام پیچیدن با سرعت زیاد

۵. در صورت فشار دادن پدال گاز با نیروی بیش تر
۶. در صورت روشن بودن فالشر

۷. در صورتی که سیستم LKA تشخیص دهد که راننده برای لحظه ای از فرمان استفاده نکرده 
است. 

۸. اگر در زمانی که سیستم LKA در حال اجرای برنامه اصالح فرمان دهی می باشد، غربیلک 
فرمان توسط راننده چرخانده شود. 

در شرایط زیر از سیستم LKA استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است منجر به بروز  ■
سانحه و ایجاد مصدومیت جدی و یا مرگ شود:

۱. هنگام رانندگی در جاده های نامناسب
۲. هنگام رانندگی در جاده های در حال تعمیر
۳. هنگام رانندگی در جاده های پر پیچ و خم

۴. رانندگی در هنگام شب و تاریکی هوا
۵. هنگام رانندگی به سبک اسپرت

۶. هنگام رانندگی در شرایط جوی نامناسب )برف، باران، مه و ...(
5-5 سیستم تشخیص نقطه کور )BSD( )در صورت تجهیز(

)LCA( سیستم کمکی تغییر الین / )BSD( سیستم تشخیص نقطه کور
معرفی

سیستم BSD برای نظارت بر حضور وسایل نقلیه در حال حرکت در سمت چپ و راست قسمت 
عقب خودروی شما و اطالع دادن شرایط موجود به راننده استفاده می شود تا رعایت ایمنی در 
رانندگی و تغییر الین را به او یادآوری کند. سیستم تشخیص نقطه کور شامل سیستم هشدار 

باز بودن درب )DOW( و سیستم هشدار وجود تردد در عقب خودرو )RCTA( می باشد. 
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زمانی که سرعت خودرو به 15km/h یا باالتر 
فعالیت می شود.  وارد   BSD می رسد، سیستم 
زمانی که سرعت خودرو از 15km/h یا باالتر به 
10km/h کاهش می یابد، سیستم BSD وارد 

وضعیت آماده به کار می شود. 
توسط  شناسایی  قابل  کور  نقاط  ناحیه           ۱ 

 BSD سیستم
قابل شناسایی شده توسط سیستم  ناحیه           ۲ 

نزدیک شدن خودروی  BSD جهت تشخیص 

دیگر

 )BSD( چراغ نشانگر سیستم تشخیص نقطه کور
در حین کار کردن سیستم، چراغ نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
صفحه  در  رنگ    زرد  نشانگر  چراغ  باشد،   داشته  وجود  سیستم  در  ایرادی  که  زمانی 

کیلومترشمار روشن می شود. 
)BSD( نحوه اعالم اخطار سیستم تشخیص نقطه کور

اخطار سطح ۱: اگر خودرویی به ناحیه شناسایی وارد شود و شرایط اعالم خطر را داشته باشد، 
اخطار سطح ۱ فعال می شود. چراغ نشانگر زرد رنگ  در آینه جانبی و چراغ نشانگر سبز 

رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
اخطار سطح ۲: در ادامه اخطار سطح ۱، چراغ راهنمای همان سمت روشن می شود. چراغ نشانگر 
به صدا در  به صورت چشمک زن روشن می شود و بوق اخطار  آینه جانبی  زرد رنگ  در 

می آید و صفحه کیلومترشمار وارد صفحه اعالم اخطار ADAS می شود. 
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    مطالعه
با روشن شدن کلید استارت موتور، سیستم BSD به طور پیش فرض روشن می شود.  •
عملکرد سیستم BSD از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است. برای  •

اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« مراجعه کنید. 

 احتیاط 
شرایط 	  برخی  در  و  به شماست  )BSD( صرفا جهت کمک  کور  نقطه  تشخیص  سیستم 

رانندگی، شرایط آب و هوایی، وضعیت ترافیک و شرایط جاده ای ممکن است به درستی کار 
نکند. 

راننده باید خودرو را در کنترل خود داشته باشد، بر سیستم های مدیریت خودرو نظارت 	 
کرده و هر گونه اقدام الزم در مدت رانندگی را انجام دهد. 

سیستم تشخیص نقطه کور )BSD( ممکن است اجسام ثابت در جاده یا کنار جاده )مانند 	 
گارد ریل، تونل ها، دیواره کناری جاده و خودروهای پارک شده( را هم شناسایی کرده و چراغ 

اخطار را روشن کند. 
در زمان بکسل کردن و یا نصب تجهیزات اضافی به پشت خودرو  )مانند باربند دوچرخه(، 	 

سیستم BSD را خاموش کنید. در غیر این صورت امواج رادیویی سنسورها تحت تاثیر قرار 
گرفته و باعث عملکرد غیرعادی سیستم خواهد شد. 

در صورت انباشته شدن مقدار زیادی برف و یخ بر روی سپر عقب یا اطراف سنسور پارک 	 
و یا در صورت رانندگی طوالنی مدت در جاده برفی، احتمال دارد سیستم BSD کار نکند. 
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)DOW( سیستم هشدار باز بودن درب
از  یکی  در  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
دارد  قرار   ON یا   OFF، ACC وضعیت های 
 BSD و خودرو ساکن است، چنان چه سیستم
نزدیک شدن خودروی دیگری از سمت چپ یا 
راست را تشخیص دهد و هر کدام از درب های 
بوق  یک   DOW سیستم  باشد،  باز  خودرو 
یا  راننده  به  تا  می آورد  در  صدا  به  را  اخطار 
سرنشین یادآوری کند که در هنگام پیاده شدن 
به خودروی پشت سری دقت داشته باشند تا از 

برخورد جلوگیری شود. 
)DOW( نحوه اعالم اخطار سیستم هشدار باز بودن درب

اخطار سطح ۱: اگر خودرویی به ناحیه شناسایی وارد شود و شرایط اعالم اخطار را داشته باشد، 
اخطار سطح ۱ فعال می شود. چراغ نشانگر زرد رنگ  در آینه جانبی همان سمت روشن 

می شود، چراغ نشانگر واقع بر رودری درب نیز روشن می شود. 
اخطار سطح ۲: در ادامه اخطار سطح ۱ و در صورت باز شدن درب خودرو، پس از فعال شدن 
اخطار سطح ۲، چراغ نشانگر زرد رنگ  در آینه جانبی همان سمت به صورت چشمک زن 
روشن می شود، چراغ نشانگر واقع بر رودری درب روشن می شود و بوق اخطار به صدا در می آید. 

محدودیت های عملکردی
در شرایط زیر ممکن است سیستم DOW کار نکند:

۱. اگر سرعت خودرو بیش تر از صفر باشد. 
۲. پس از گذشت ۵ دقیقه از خاموش کردن کلید استارت موتور

۳. اگر در مدت ۵ دقیقه پس از خاموش کردن کلید استارت موتور، خودرو به وضعیت دزدگیر 
وارد شود. 
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 )RCTA( سیستم هشدار وجود تردد در عقب خودرو
 ON زمانی که کلید استارت موتور در وضعیت
باشد و خودرو در دنده عقب باشد )دسته دنده 
 BSD قرار داده شود(، سیستم R در موقعیت
راست  و  چپ  جهت های  از  که  خودروهایی 
چراغ  و  می کند  شناسایی  را  می شوند  نزدیک 
به  آینه جانبی  روی  بر  رنگ   زرد  نشانگر 
صورت چشمک زن روشن شده و بوق اخطار به 

صدا در می آید. 

 )RCW( سیستم هشدار برخورد از عقب
و  بوده  روشن  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
سرعت خودرو 15km/h یا بیش تر از آن است، 
اگر خودروی پشت سری به طور سریع نزدیک 
شود، فالشر روشن می شود و بوق اخطار به صدا 
وارد صفحه  کیلومترشمار  صفحه  و  می آید  در 

اعالم اخطار ADAS می شود. 

    مطالعه
عملکرد سیستم RCW از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است. برای 

اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در فصل ۳ مراجعه کنید. 
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6-5 سیستم ترمز اضطراری خودکار )AEB( )در صورت تجهیز( 
 )FCW( سیستم هشدار برخورد از جلو /)AEB( سیستم ترمز اضطراری خودکار

معرفی
 FCW و AEB .وقتی که خودرو در آستانه برخورد با خودروی جلویی یا عابر پیاده قرار دارد
به اتفاق هم عمل می کنند و یک بوق اخطار را جهت یادآوری به راننده به صدا در می آورند. اگر 
راننده نتواند سریعا عکس العمل نشان دهد، خودرو به طور خودکار ترمزگیری خواهد کرد تا از 

میزان خسارت ناشی از تصادف کاسته شود. 

 ۱         آغاز مرحله پیش هشدار قبل از تصادف

 ۲         شروع ترمزگیری خودرو قبل از تصادف

 ۳         شروع ترمزگیری اضطراری قبل از تصادف

 ۴         اگر راننده واکنش صحیح نشان بدهد )مثال 

با چرخاندن فرمان از تصادف جلوگیری کند(، 
بقیه مراحل ترمز اضطراری لغو می شود.

    مطالعه
قابل  تصویری  و  مانیتور سیستم صوتی  طریق  از  فاصله،  هشدار  و سیستم   FCW عملکرد 
تنظیم است. برای اطالع از جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در فصل 

۳ مراجعه کنید. 
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 احتیاط 
وقتی که سرعت کم تراز 30km/h است، FCW بوق اخطار را به صدا در نمی آورد. زمانی که 	 

سرعت بیش تر از 85km/h است، FCW بوق اخطار را برای اهداف ثابت به صدا در نمی آورد. 
 	 4-53km/h ،برای خودروهای هدفی که ثابت هستند AEB محدوده سرعت برای عملکرد

و  پیاده  عابران  برای  و   4-80km/h هستند،  متحرک  که  هدفی  خودروهای  برای  می باشد؛ 
دوچرخه سواران، 64km/h-4 می باشد. 

راننده باید اطمینان حاصل کند که کلیه کمربندهای ایمنی قفل شده و تمامی درب های 	 
خودرو بسته شده اند. در غیر این صورت AEB کار نخواهد کرد. 

ESP، FCW و AEB باید روشن باشند، در غیر این صورت FCW و AEB کار نخواهد 	 

کرد. 
در صورت روشن شدن چراغ نشانگر زرد رنگ  در صفحه کیلومترشمار، در اسرع وقت 	 

جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
ترمز 	  توسط  خودرو  که  زمانی  زیرا  باشد،  داشته  دست  در  را  خودرو  کنترل  باید  راننده 

اضطراری خودکار در حال ترمزگیری و توقف است، نمی تواند وضعیت ثابت خود را حفظ کند. 
در زمان فعال بودن AEB اگر راننده غربیلک فرمان را به طور سریع بچرخاند و یا پدال گاز 	 

را به طور محکم فشار دهد، AEB از وضعیت فعال بودن خارج خواهد شد. 
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 هشدار   
•  AEB اهداف خودرویی شامل خودروهای سواری، اتوبوس ها و کامیون ها می توانند توسط

تشخیص داده شوند. AEB در تشخیص برخی از خودروهایی که تغییر کاربری داده شده اند 
)مانند بونکر سیمان یا خودروهایی که ارتفاع شاسی آن ها بلندتر یا کوتاه تر هستند( ممکن 

است محدودیت داشته باشد. 
ایفا می کند که مشخصات بدیهی یک  • AEB در شناسایی عابران زمانی بهترین نقش را 

انسان در حال پیاده روی کردن )مانند چرخش سر، حرکت دست ها و حرکت پاها( را تشخیص 
دهد. AEB عابرین پیاده ای که از عرض الین خودرو عبور می کنند را به عنوان هدف شناسایی 
می کند و عابرین پیاده ای که در طول الین حرکت می کنند یا مسیر پیچ را طی می کنند و یا 

این که توسط موانع دیگر پنهان شوند، را شناسایی نمی کند. 
AEB در شناسایی دوچرخه زمانی بهترین کارایی را دارد که بتواند بدنه و شکل و شمایل  •

دوچرخه و هم چنین حرکاتی که مشخصه دوچرخه سواری است را تشخیص دهد. AEB به 
دوچرخه هایی که از روبه رو می آیند،  اعتنایی نمی کند. 

و  • نیست  پیاده  عابران  یا  دوچرخه سواران  نقلیه،  وسایل  تشخیص  به  قادر  همیشه   AEB

احتمال این وجود دارد که سیستم گاهی اوقات به طور خودکار در موارد غیرضروری ترمز 
AEB فقط یک سیستم  بنا به دالیل مختلفی کار نکند.  این که بعضی وقت ها  یا  بگیرد و 
کمکی رانندگی برای کاهش شدت تصادفات است و قرار نیست همیشه بتواند به طور کامل 
از برخورد جلوگیری کند. لذا راننده باید همواره کنترل خودرو را در دست داشته و هر گونه 

اقدام الزم را انجام دهد. 
رانندگی، شرایط آب و هوایی،  • به شماست و در برخی شرایط  AEB صرفا جهت کمک 

وضعیت ترافیک و شرایط جاده ای ممکن است به درستی کار نکند. 
راننده باید کنترل خودرو را در دست داشته باشد و در تمام مراحل رانندگی جهت دوری  •

جستن از خطرات، هر گونه اقدام الزم را انجام دهد. 
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 )AEB( احتیاط های الزم در خصوص سیستم ترمز اضطراری خودکار
برای استفاده صحیح از سیستم AEB، موارد احتیاطی زیر را به دقت مطالعه کنید:

AEB .۱ نمی تواند بر خالف قوانین فیزیک عمل کند و دارای محدودیت های خاص خودش 
می باشد. راننده همیشه باید کنترل وسیله نقلیه را حفظ کرده و مسوولیت کامل خودرو را بر 

عهده داشته باشد. 
۲. راننده باید بر اساس شرایط جوی، شرایط جاده ای، وضعیت ترافیک و ... سرعت خودرو را 

کنترل کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کند. 
AEB .۳ در رابطه با حیوانات، خودروهایی که به طور عرضی و متقاطع عبور می کنند، خودروها 

و دوچرخه ها و عابران پیاده ای که از روبه رو می آیند، عکس العملی نشان نمی دهد. 
۴. عملکرد سیستم در رابطه با اهدافی که به سرعت وارد الین شما می شوند، اهدافی که پس از 
تغییر الین توسط خودروی شما شناسایی می شوند و اهدافی که در پیچ جاده شاسایی می شوند، 

ممکن است با محدودیت های زیادی مواجه شود. 
۵. تمامی کمربندهای ایمنی را ببندید و کلیه بارهای داخل خودرو را به طور اطمینان بخش مهار 

کنید تا از خطرات احتمالی در زمان ترمزگیری اضطراری جلوگیری شود. 
۶. در صورت وجود ایراد در AEB چراغ نشانگر زرد رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن 
می شود. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

۷. در زمان بازدید خودرو توسط دستگاه تست ترمز، FCW و AEB باید خاموش شوند. 
۸. در صورت نصب کردن چرخ زاپاس با سایز کوچک تر بر روی خودرو، توصیه می شود FCW و 

AEB را خاموش کرده و در اسرع وقت چرخ استاندارد خودرو را جایگزین آن کنید. 

۹. در برخی شرایط خاص مانند عبور کامیون از عرض جاده، ورود به پارکینگ های زیرزمینی 
و تو در تو و نظایر آن ممکن است AEB هشدار و ترمزگیری غیرضروری انجام دهد. برخی 
شرایط مانند تونل ها، تابش نور چراغ خودروهای روبه رویی و بازتاب نور از سطح جاده های لغزنده 
بر تشخیص سنسور تاثیر گذاشته و آن را تضعیف می کند و عملکردهای مربوط به سیستم را 
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تحت تاثیر قرار می دهد. 
۱۰. دو عدد سنسور در جلوی خودرو و یک عدد دوربین در پشت شیشه جلو نصب شده اند. 
توجه داشته باشید که جلوی دید سنسورها نباید پوشیده شود و نواحی جلو یا اطراف آن ها نباید 
دستکاری شده و یا با تزییناتی مانند قاب پالک و نظایر آن پوشانده شود. اگر سطح سنسورها 
ارتعاش یا ضربه  از عملکرد AEB خارج خواهد شد. در صورت  با برف پوشانده شود، خودرو 
خوردن سنسورها کارایی سیستم کاهش می یابد و حتی شاید از کار بیفتد. در صورت مواجه 
شدن با چنین وضعیتی در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 
اقدامات احتیاطی ذکر شده در باال همه شرایطی که ممکن است بر عملکرد عادی سیستم تاثیر 
بگذارند را شامل نمی شود. عوامل دیگری نیز می توانند باعث شوند تا عملکرد سیستم نتیجه 
مورد انتظار را نداشته باشد. این وظیفه راننده است که باید مسوولیت کنترل وسیله نقلیه را در 

هر زمان بر عهده بگیرد. 
7-5 سیستم کمکی رانندگی در ترافیک )TJA(/ سیستم کمکی حرکت 

یک پارچه )ICA( )در صورت تجهیز(
حرکت  کمکی  سیستم   /)TJA( ترافیک  در  رانندگی  کمکی  سیستم 

 )ICA( یک پارچه
معرفی

TJA/ICA خط کشی های جاده را از طریق دوربین جلو تشخیص می دهد و بر مبنای آن خودرو 

را در جهت های طولی و عرضی کنترل می کند تا بدین وسیله ضمن کمک به راننده، حجم کار 
وی هنگام رانندگی در جاده های یک نواخت و خسته کننده یا ترافیک های پرحجم را کاهش دهد. 
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و  صوتی  سیستم  مانیتور  طریق  از   TJA/ICA

تصویری روشن می شود و هم زمان با آن سیستم 
کروز کنترل تطبیقی )ACC( هم به طور خودکار 
رنگ  به  نشانگر   چراغ  و  می شود  روشن 
طوسی در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
شدن  فعال  برای  الزم  شرایط  کلیه  که  زمانی 
ACC برقرار است، دکمه  را فشار دهید تا 

ابتدا ACC فعال شود. در همین حال اگر دوربین 
را  اهداف خودرویی  یا  جلو خط کشی های جاده 
 TJA/ICA تشخیص دهد و شرایط فعال شدن
هم موجود باشند، چراغ نشانگر سبز رنگ  در 

صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
TJA زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرعت خودرو کم تر از 60km/h باشد: خودرو در وسط 

الین حفظ می شود و اگر خط کشی جاده تشخیص داده نشود، خودروی جلویی به عنوان هدف 
تلقی شده و خودروی شما از پشت آن را دنبال خواهد کرد. اگر نه خط کشی جاده تشخیص داده 

شود و نه خودروی هدف، TJA خاموش خواهد شد. 
ICA زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرعت خودرو در محدوده 60km/h-150km/h باشد: 

خودرو در وسط الین حفظ می شود و اگر خط کشی جاده تشخیص داده نشود، ICA صرف نظر از 
این که خودروی هدفی در جلو وجود داشته باشد یا نداشته باشد، خاموش خواهد شد. 

    مطالعه
از  اطالع  برای  است.  تنظیم  قابل  تصویری  و  صوتی  سیستم  مانیتور  طریق  از   TJA/ICA

جزییات بیش تر به بخش »سیستم صوتی و تصویری« در فصل ۳ مراجعه کنید. 
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محدودیت های عملکردی
در شرایط زیر ممکن است سیستم TJA/ICA نتواند به درستی کار کند: ■

۱. در صورتی که هر کدام از شروط خارج شدن از سیستم ACC اتفاق بیفتد. 
۲. اگر الین خیلی عریض و یا خیلی باریک باشد. 

۳. در موقعیت هایی که شعاع قوس الین خیلی کوچک باشد. 
۴. در صورتی که خط کشی جاده تشخیص داده نشود. 

۵. چنان چه راننده غربیلک فرمان را زیاد بچرخاند. 
۶. اگر دست راننده از روی غربیلک فرمان برداشته شود.

۷. اگر چراغ های راهنما روشن شود. 
۸. اگر فالشر روشن شود. 

۹. اگر سرعت خودرو کم تر از 1km/h باشد. 

 هشدار   
TJA/ICA صرفا جهت کمک به شماست و در برخی شرایط رانندگی، شرایط آب و هوایی،  •

وضعیت ترافیک و شرایط جاده ای ممکن است به درستی کار نکند. 
راننده باید کنترل خودرو را در دست داشته باشد و در تمام مراحل رانندگی جهت دوری  •

جستن از خطرات هر گونه اقدام الزم را انجام دهد. 

سیستم   /)TJA( ترافیک  در  رانندگی  کمکی  سیستم  خصوص  در  الزم  احتیاط های 
 )ICA( کمکی حرکت یک پارچه

TJA/ICA .۱ به عنوان یک سیستم کمکی رانندگی نمی تواند بر خالف قوانین فیزیک عمل 
کند و دارای محدودیت های خاص خودش می باشد. راننده همیشه باید کنترل وسیله نقلیه را 

حفظ کرده و مسوولیت کامل خودرو را بر عهده داشته باشد. 
۲. در وضعیت TJA/ICA کنترل خودرو در جهت طولی توسط ACC صورت می گیرد و کنترل 
 ACC صورت می پذیرد. لذا کلیه احتیاط های الزم برای LKA خودرو در جهت عرضی توسط
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و LKA برای سیستم TJA/ICA نیز صدق می کند. 
TJA/ICA .۳ به معنای اتومات شدن خودرو نیست و رها کردن غربیلک فرمان مجاز نمی باشد. 
راننده جهت تامین ایمنی باید کنترل خودرو را در کلیه شرایط مانند دور زدن، عبور از تقاطع، 
ادغام شدن الین های جاده در یک الین یا حرکت زیگزاگی خودروهای دیگر در دست داشته 

باشد. 
۴. کارایی TJA/ICA از شرایط جوی، روشنایی محیط و نحوه خط کشی جاده تاثیر می پذیرد. 
در شرایطی از قبیل تابش نور از پشت سر، غروب آفتاب، اوقات شبانه، جاده های پوشیده از برف 
و یخ و محو شدن خط کشی ها ناشی از فرسودگی سطح جاده با کاهش قابل توجه عملکرد و یا 

حتی عدم عملکرد همراه خواهد بود. 
صفحه  در  زرد  رنگ  به  نشانگر   چراغ  باشد،  داشته  ایرادی   TJA/ICA سیستم  اگر   .۵
کیلومترشمار روشن می شود که در این وضعیت سیستم TJA/ICA از کار می افتد. در اسرع 

وقت جهت بازدید و رفع عیب به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
اقدامات احتیاطی ذکر شده در باال همه شرایطی که ممکن است بر عملکرد عادی سیستم تاثیر 
بگذارد را شامل نمی شود. عوامل دیگری نیز می توانند باعث شوند تا عملکرد سیستم نتیجه مورد 
انتظار را نداشته باشد. این وظیفه راننده است که همیشه باید مسوولیت کنترل وسیله نقلیه را 

در هر زمان بر عهده بگیرد. 
)TPMS( ۸-5 سیستم کنترل فشار باد تایر

سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( )در صورت تجهیز(
معرفی

سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم به 
فشار باد تایرها و درجه حرارت آن ها در هر لحظه نظارت می کند. اطالعات سیستم از طریق 
نمایشگر صفحه کیلومترشمار قابل بررسی و کنترل می باشد. اگر فشار باد تایر خیلی کم تر یا 
زیادتر از حد استاندارد باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد، سیستم TPMS اقدام 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳5۹

فصل ۵: سیستم های کمکی رانندگی

به دادن هشدار خواهد کرد. 
در صفحه نمایش اطالعات رانندگی، دکمه های 
بر  واقع  راست گرد   و  چپ گرد  
روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا به صفحه 

نمایش سیستم کنترل فشار باد تایر برسید. 
زمانی که کلید استارت موتور روشن می شود، 
مقادیر مربوط به فشار و دمای تایرها در صفحه 
قابل  تایر  باد  فشار  کنترل  سیستم  نمایش 

مشاهده می شود. 
 ،30km/h پس از مدتی)بیش تر از چهل و پنج  ثانیه( رانندگی با خودرو با سرعت های بیش تر از
مقادیر فشار باد و دمای تایرها در هر لحظه در نمایشگر صفحه کیلومترشمار نشان داده خواهد 
شد. هم چنین زمانی که کلید استارت موتور از حالت خاموش به حالت روشن تغییر وضعیت داده 

شود، فشار باد تایرها و دمای آن ها در صفحه کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد. 
اگر پس از گذشت ۱۰ دقیقه از رانندگی با خودرو با سرعت های باالتر از 30km/h، سیستم 
TPMS هیچ گونه سیگنال رادیو فرکانسی را از یک یا چند سنسور چرخ دریافت نکند، سیستم 

  TPMS اقدام به اعالم هشدار می نماید. بدین ترتیب که چراغ هشدار زرد رنگ سیستم
روشن  دایم  طور  به  سپس  و  می شود  روشن  چشمک زن  صورت  به  ثانیه   ۷۵ مدت  به  ابتدا 
باقی می ماند. در این زمان پیغام اخطار ”Abnormal Tire Pressure, Check TPMS“ در 
نمایشگر ظاهر شده و پس از ۵ ثانیه مخفی خواهد شد که البته مجددا در صفحه نمایش سیستم 

کنترل فشار باد تایر قابل چک کردن می باشد. 
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هشدار کم بادی تایر
اگر با خودرو با سرعت باالتر از 30km/h مدتی 
رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها کم تر از 
1.75bar باشد، سیستم اقدام به اعالم هشدار 

کم بادی تایر خواهد کرد. در طول مدت زمان 
اعالم هشدار کم بادی تایر، عالمت نشانگر تایر 
کم باد در صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن 
داده  نمایش  تایر  باد  فشار  میزان  و  آمده  در 
سیستم  رنگ  زرد  هشدار  چراغ  شد.  خواهد 
کیلومترشمار  صفحه  در  هم    TPMS

روشن خواهد ماند. 
پس از روشن شدن کلید استارت موتور در صورتی که فشار باد تایری کم تر از bar 1.75 باشد، 
سیستم اقدام به اعالم هشدار کم بادی تایر خواهد کرد. در طول مدت زمان اعالم هشدار کم بادی 
تایر، عالمت نشانگر تایر کم باد در صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن در آمده و میزان فشار 
باد تایر نمایش داده خواهد شد. چراغ هشدار زرد رنگ سیستم TPMS  هم در صفحه 

کیلومترشمار روشن خواهد ماند. 
در صورت مواجه شدن با وضعیت اعالم هشدار کم بادی تایر، فورا تایر را به مقدار استاندارد یعنی 
2.2bar باد کنید. اگر مدتی با سرعت های باالتر از 30km/h با خودرو رانندگی کنید، هشدار 

کم بادی تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
    مطالعه

کم بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت و ساییدگی زودتر از موعد تایر می شود.  •
تایر با ساییدگی زیاد دایما در معرض خطر ترکیدگی قرار دارد. 

در صورت کم باد شدن یک تایر، علت نشتی باد را پیدا کنید و جهت رفع ایراد به نمایندگی  •
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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هشدار دمای زیاد تایر
اگر دمای یک تایر بیش تر از C°85 باشد، پس 
از مدتی رانندگی کردن با خودرو با سرعت های 
اعالم  به  اقدام  سیستم   ،30km/h از  باالتر 
در  کرد.  خواهد  تایر  دمای  بودن  باال  هشدار 
طول مدت زمان اعالم هشدار دمای زیاد تایر، 
رفته  باال  آن  دمای  که  تایری  نشانگر  عالمت 
است در صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن 
در آمده و میزان دمای تایر نمایش داده خواهد 
 TPMS سیستم  رنگ  زرد  هشدار  چراغ  شد. 
 هم در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد 

ماند. 
پس از روشن شدن کلید استارت موتور اگر دمای یک تایر بیش تر از C°85 باشد، سیستم اقدام 
به اعالم هشدار باال بودن دمای تایر خواهد کرد. در طول مدت زمان اعالم هشدار دمای زیاد تایر، 
عالمت نشانگر تایری که دمای آن باال رفته است، در صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن در 
  TPMS آمده و میزان دمای تایر نمایش داده خواهد شد. چراغ هشدار زرد رنگ سیستم

هم در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد ماند. 
پس از پایین آمدن دمای تایر به کم تر از C°80، پس از مدتی رانندگی با سرعت های باالتر از 

30km/h، اعالم هشدار دمای زیاد تایر به طور خودکار متوقف خواهد شد. 
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 احتیاط 
زمانی که هشدار دمای زیاد تایر فعال شده است، بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه  •

دهید تا تایر به طور طبیعی خنک شود. در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید. 
باعث  • زیرا  نکنید،  خنک  سرد  آب  ریختن  با  را  آن  هرگز  است،  رفته  باال  تایر  دمای  اگر 

آسیب دیدگی تایر شده و می تواند باعث بروز حادثه شود. 
در زمان باال رفتن دمای تایر در صورت نیاز جهت بازدید و رفع عیب به نمایندگی مجاز  •

مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 TPMS محدودیت های عملکردی سیستم
در شرایط زیر احتمال دارد سیستم TPMS اقدام به اعالم هشدار نماید: ■

۱. اگر پس از تعویض چرخ های خودرو )شامل چرخ زاپاس( عملیات پیکربندی سیستم کنترل 
فشار باد تایر انجام نگرفته باشد. 

۲. سنسور فشار چرخ ممکن است تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی ناشی از نصب شدن زنجیر 
چرخ قرار گیرد که می تواند باعث ایجاد اختالل در عملکرد سیستم TPMS شود. 

۳. در صورتی که سنسور فشار باد چرخ یا سایر بخش های سیستم خراب شده باشند، جهت 
بازدید و رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

TPMS .۴ ممکن است در صورت تداخل امواج رادیویی کار نکند و یا ممکن است به دلیل 
سیگنال های رادیویی الکترومغناطیسی قوی با فرکانس یکسان با خودش )433MHZ( به طور 

موقت عملکردش مختل شود. 
TPMS .۵ ممکن است به دلیل تداخل با تجهیزات الکترونیکی نصب شده بر روی خودرو )عالوه 

بر تجهیزات استاندارد خودرو( به درستی کار نکند و منجر به اعالم هشدار اشتباهی شود. 
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9-5 سیستم کمکی پارک )در صورت تجهیز(
سیستم دوربین دنده عقب 

سیستم کمکی پارک تصاویر و نمای قسمت عقب خودرو را توسط دوربین عقب جمع آوری و 
ضبط کرده و تصاویر آن را به همراه خطوط راهنمای مسیر، از طریق مانیتور سیستم صوتی و 
تصویری به راننده نمایش می دهد تا بدین وسیله یک پارک ایمن و راحت را برای او میسر سازد. 

با کشیدن دسته دنده به سمت موقعیت دنده 
مانیتور  و  فعال شده  عقب )R(، دوربین عقب 
خودرو  پشت  فضای  دادن  نمایش  به  اقدام 
خطوط  کرد.  خواهد  راهنما  خطوط  همراه  به 
غربیلک  چرخش  میزان  اساس  بر  که  راهنما 
جهت  است،  حرکت  و  تغییر  حال  در  فرمان 
خودرو  حرکتی  مسیر  پیش بینی  به  کمک 
هنگام حرکت با دنده عقب مورد استفاده قرار 

می گیرد. 

 احتیاط 
فاصله نمایش داده شده در تصاویر صرفا به عنوان یک معیار می باشد، شما باید فاصله واقعی  •

را مرجع تصمیم گیری خود قرار دهید )مخصوصا در نواحی شیب دار(. 
عرض خطوط راهنمای ثابت و متحرک دوربین دنده عقب، بیش تر از اندازه واقعی می باشد.  •
مراقب باشید تا در زمان تمیز کردن برف و گل و الی از روی دوربین، سطح لنز آن دچار  •

خراشیدگی نشود. 
اگر سایز رینگ و الستیک خودرو استاندارد نباشد، مسیر پیش بینی شده توسط خطوط  •

راهنمای متحرک با واقعیت متفاوت خواهد بود. در این شرایط از آینه های خودرو استفاده 
کنید و سعی کنید تا فاصله واقعی با مانع را تخمین بزنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۶۴

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

 هشدار   
در زمان دنده عقب گرفتن مطمئن باشید که درب صندوق عقب به طور کامل بسته شده  •

است. 
و  • عقب  سپر  زیر  نواحی  عقب،  دوربین  دید  گستره  در  موجود  محدودیت های  علت  به 

گوشه های سپر عقب نمی توانند توسط دوربین دیده شوند.
از آن جایی که در دوربین های دنده عقب از لنزهای با زاویه گسترده استفاده می شود، لذا  •

فواصل نشان داده شده در تصاویر دوربین دنده عقب با فاصله واقعی متفاوت می باشد. 
عقب  • دنده  جایگزین  نمی تواند  اما  است،  رانندگی  در  بیش تر  راحتی  برای  عقب  دوربین 

گرفتن صحیح باشد. قبل از حرکت با دنده عقب اطراف خودرو را بررسی کنید و از ایمن بودن 
محل اطمینان حاصل کنید، سپس با احتیاط دنده عقب بگیرید. 

در زمان شستن خودرو با آب فشار قوی، از پاشیدن آب به اطراف دوربین عقب خودداری  •
بخارگرفتگی،  ایجاد  سبب  و  شده  دوربین  وارد  آب  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  کنید. 

اختالل در عملکرد، اتصالی، شوک الکتریکی و حتی آتش سوزی شود. 
دوربین ها قطعات ظریفی هستند، بنابراین به آن ها ضربه وارد نکنید. در صورت ضربه دیدن  •

خراب می شوند و یا ممکن است باعث ایجاد شوک الکتریکی، اتصالی و آتش سوزی شود. 
لنز دوربین عقب ممکن است باعث بزرگ نمایی یا تغییر تصویر واقعی شود. لذا تصویری که  •

مشاهده می کنید شاید با واقعیت منطبق نباشد و نتواند فاصله ها را به طور واقعی نشان دهد. 
هم چنین تصاویر با کمی تاخیر دریافت می شود و دارای تعدادی نقاط کور می باشد. 

با دنده عقب، نسبت به وجود کودکان، حیوانات و اشیا کوچک در اطراف  • هنگام حرکت 
خودرو توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که ممکن است در برخی مواقع توسط دوربین تشخیص 

داده نشوند. 
سعی کنید نگاه کردن به تصاویر دوربین باعث حواس پرتی تان نشود و از ترافیک اطراف  •

خودرو و رفت و آمد سایر خودروها غافل نشوید. 
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سیستم تصویر پانوراما )AVM( )در صورت تجهیز(
معرفی

سیستم تصویر پانوراما تصاویر و نمای پیرامون خودرو را توسط چهار عدد دوربین جمع آوری 
و  صوتی  سیستم  مانیتور  طریق  از  مسیر  راهنمای  خطوط  همراه  به  را  آن  تصاویر  و  می کند 
تصویری به راننده نمایش می دهد تا بدین وسیله یک پارک ایمن و راحت را برای او میسر سازد. 

جانمایی دوربین ها
موقعیت نصب دوربین جلو:

بر روی سپر جلو و در مرکز جلو پنجره نصب 
شده است. 

موقعیت نصب دوربین های چپ و راست:
سمت  و  چپ  سمت  بیرونی  آینه های  زیر  در 

راست نصب شده اند. 
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موقعیت نصب دوربین عقب:
دوربین دنده عقب در باالی پالک خودرو و در 

وسط درب صندوق قرار گرفته است. 

نحوه استفاده
نحوه وارد شدن به سیستم تصویر پانوراما ■

زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت 
خودرو کم تر از 15km/h است )دنده D انتخاب 
شده است(: اگر سیگنال فاصله با مانع از طرف 
رادار پارک دریافت شود، سیستم تصویر پانوراما 
به  خودرو  که  صورتی  )در  شد  خواهد  روشن 
)APA( تجهیز  پارک خودکار  سیستم کمکی 

شده باشد(. 
زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت 
خودرو کم تر از 20km/h است: اگر دسته دنده 
در موقعیت دنده عقب )R( قرار گیرد، سیستم 

تصویر پانوراما روشن می شود. 
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کلید سیستم  است:   20km/h از و سرعت خودرو کم تر  است  استارت روشن  کلید  زمانی که 
تصویر پانوراما را فشار دهید تا وارد این سیستم شوید.

زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت خودرو کم تر از 20km/h است: در صورت پیچیدن 
با زاویه زیاد، سیستم تصویر پانوراما فعال می شود )برای اجرایی شدن این روش الزم است تا 
در تنظیمات سیستم تصویر پانوراما قابلیت روشن شدن سیستم با پیچیدن غربیلک فرمان را 

فعال کنید(. 
که  زمانی  هر  است:   20km/h از و سرعت خودرو کم تر  است  روشن  استارت  کلید  که  زمانی 
چراغ های راهنمای سمت چپ یا راست روشن شوند، سیستم تصویر پانوراما فعال می شود )برای 
اجرایی شدن این روش الزم است تا در تنظیمات سیستم تصویر پانوراما قابلیت روشن شدن آن 

را  با چراغ راهنما فعال کنید(. 
نحوه خارج شدن از سیستم تصویر پانوراما ■

اگر سرعت حرکت خودرو به باالتر از 30km/h برسد، سیستم تصویر پانوراما خاموش می شود. 
اگر کلید استارت موتور خاموش شود، سیستم تصویر پانوراما خاموش می شود. 

با مانع روشن شده است،  به واسطه دریافت سیگنال فاصله  پانوراما  زمانی که سیستم تصویر 
دسته دنده به سمت موقعیت N یا P حرکت داده شود و یا این که سیگنال فاصله با مانع وجود 
نداشته باشد، سیستم تصویر پانوراما پس از ۱۵ ثانیه خاموش خواهد شد )در صورتی که خودرو 

به این قابلیت تجهیز شده باشد(. 
اگر سیستم تصویر پانوراما به واسطه انتخاب دنده عقب )R( روشن شده باشد، با خارج شدن 

دسته دنده از موقعیت R، سیستم تصویر پانوراما پس از ۱۵ ثانیه خاموش خواهد شد. 
اگر سیستم تصویر پانوراما با فشار داده شدن کلید مربوطه اش روشن شده باشد، با فشار دادن 

مجدد کلید، سیستم تصویر پانوراما خاموش می شود. 
اگر سیستم تصویر پانوراما به علت روشن شدن چراغ های راهنمای چپ یا راست روشن شده 

باشد، با خاموش شدن چراغ های راهنما، سیستم تصویر پانوراما هم خاموش می شود. 
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 احتیاط 
سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی می باشد، اما باید در نظر 
داشته باشید که اندازه و اشیا و فاصله های نمایش داده شده در تصاویر، واقعیت ها را انعکاس 
نمی دهد. تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت می شود و بسته به 
موقعیت مکانی خودرو می تواند دارای تعدادی نقطه کور باشد. لذا این سیستم به هیچ عنوان 
نمی تواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم، با 

رعایت احتیاط رانندگی کند. 
تعویض نما

دکمه  شوید؛  وارد  پانوراما  تصویر  سیستم  به 
BACK را فشار دهید تا از تنظیمات سیستم 

خارج شوید. 
 2D به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه
View یا 3D View را فشار دهید تا تصاویر 

با زاویه دوبعدی یا سه بعدی نمایش داده شود. 
دکمه  شوید؛  وارد  پانوراما  تصویر  سیستم  به 
 Rear Wide View یا Front Wide View

عقب  یا  جلو  گسترده  نمای  تا  دهید  فشار  را 
نمایش داده شود. 

به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه  را لمس کنید تا نمای متناظر با دکمه نمایش 
داده شود. 

به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه میانبر واقع در سمت راست تصویر پانوراما بر روی 
مانیتور را لمس کنید تا وارد تنظیمات سیستم تصویر پانوراما شوید. 
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    مطالعه
سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک قابلیت مفید برای پارک کردن خودرو و حفظ ایمنی 
با  و  استفاده کنید  این سیستم  از  باز و راحت  ابتدا در یک فضای  می شود. توصیه می شود 

عملکردهای مختلف آن آشنا شوید. 

 احتیاط 
مراقب باشید تا در زمان تمیز کردن برف و گل و الی از روی دوربین ها، سطح لنز آن ها  •

دچار خراشیدگی نشود. 
در  • جانبی  آینه های  که  کنید  حاصل  اطمینان  پانوراما  تصویر  سیستم  از  استفاده  از  قبل 

وضعیت باز قرار دارند و درب صندوق عقب به طور کامل بسته شده است. 
فاصله موانع نمایش داده شده در سیستم تصویر پانوراما با واقعیت تفاوت دارد.  •
دوربین های سیستم تصویر پانوراما بر روی جلوپنجره سپر جلو، آینه های جانبی و باالی  •

چراغ پالک نصب شده اند. هیچ گونه اجسامی را بر روی دوربین ها قرار ندهید. 
سیستم تصویر پانوراما به طور حرفه ای و تخصصی در کارخانه تنظیم شده است. هر گونه  •

باز و بست غیرمجاز اجزای سیستم و ایجاد تغییر در محل نصب و زاویه نصب دوربین ها بر 
روی سیستم و عملکرد آن تاثیر خواهد گذاشت. 

سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی می باشد، اما باید در نظر  •
داشته باشید که اندازه موانع و فاصله های نمایش داده شده در تصاویر، واقعیت ها را انعکاس 
نمی دهد. تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت می شود و بسته به 
موقعیت مکانی خودرو می تواند دارای تعدادی نقطه کور باشد. لذا این سیستم به هیچ عنوان 
نمی تواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم، با 

رعایت احتیاط رانندگی کند. 
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تنظیمات سیستم
 ]Panoramic view starting screen[ بر روی
وقتی  شود:  باز  آغازین  صفحه  تا  کنید  کلیک 
با فشار دادن کلید  که راننده برای بار نخست 
می شود،  سیستم  وارد  پانوراما  تصویر  سیستم 

صفحه آغازین نمایش داده می شود. 
برای تماشای تصویر بزرگ نمایی شده بر روی 
میزان  کنید:  کلیک   ]Auto zoomin view[

مانع  با  فاصله  اساس  بر  تصویر  بزرگ نمایی 
صورت می گیرد. 

با کلیک کردن بر روی ]Door open view[ نمای درب باز روشن می شود: با باز کردن درب 
جلو چپ/ راست، نمای مربوط به درب باز شده چپ/ راست نمایش داده خواهد شد. 

بر روی ]Lane guideline display[ کلیک کنید تا خطوط راهنما نمایش داده شود: دسته 
دنده را در موقعیت R قرار دهید تا سیستم تصویر پانوراما روشن شده و خطوط راهنمای ثابت/ 

متحرک و خط مسیر حرکت چرخ ها بر روی تصویر بارگذاری شود. 
جهت نمایش تصویر پالک خودرو بر روی ]License plate number display[ کلیک کنید. 
با کلیک کردن بر روی ]Parking radar display[ تصویر مربوط به سیستم رادار پارک نمایش 

داده می شود. 
برای بازگشت به تنظیمات کارخانه ای بر روی ]Restore Default Setting[ کلیک کنید. 

سیستم رادار پارک
معرفی

سیستم رادار پارک نوعی دستگاه تشخیص راداری است که با استفاده از سنسورهای خود )۳ 
عدد سنسور یا ۱۲ عدد سنسور( وجود موانع در جلو و فضای پشت خودرو و فاصله مانع با خودرو 
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را تشخیص می دهد. این سیستم از طریق نمایش دادن اطالعات تصویری مانع نسبت به خودرو 
در مانیتور و به صدا در آوردن بوق اخطار به راننده هشدار می دهد تا به او در انجام یک پارک 

ایمن و آسان کمک کند. 
در صورتی که سنسور پارک ایراد داشته باشد، با روشن شدن سیستم رادار پارک یک بوق اخطار 
به مدت ۲ ثانیه به صدا در خواهد آمد. )در مدل های مجهز به ۱۲ سنسور اگر ترمز پارک برقی 

درگیر شود یا دسته دنده در موقعیت P گذاشته شود، اعالم اخطار متوقف می شود(. 
نحوه استفاده

کلید  زمانی که  به ۳ سنسور:  مدل های مجهز 
استارت موتور روشن است، پس از انتخاب دنده 
می شود.  فعال  پارک  رادار  )R(، سیستم  عقب 
را  مانعی  وجود  سنسورها  از  یکی  چنان چه 
نسبت  مانع  تصویری  اطالعات  دهد،  تشخیص 
به خودرو در مانیتور نمایش داده می شود و بوق 
تولید  از خودرو  مانع  فاصله  با  متناسب  اخطار 

خواهد شد. 
مدل های مجهز به ۱۲ سنسور: زمانی که کلید استارت موتور روشن می شود و یا پس از انتخاب 
دنده عقب )R(، سیستم رادار پارک فعال می شود. چنان چه یکی از سنسورها وجود مانعی را 
تشخیص دهد، اطالعات تصویری مانع نسبت به خودرو در مانیتور نمایش داده می شود و بوق 

اخطار متناسب با فاصله مانع از خودرو تولید خواهد شد. 
در خودروهای مجهز به سیستم رادار پارک با ۱۲ سنسور، پس از روشن شدن کلید استارت 
موتور، سیستم رادار پارک به طور پیش فرض روشن می شود و چراغ زمینه کلید این سیستم هم 
روشن می شود. اگر کلید را مجددا فشار دهید، چراغ زمینه کلید خاموش می شود و به دنبال آن 
سیستم رادار پارک نیز خاموش می شود. اگر سرعت حرکت خودرو از 15km/h بیش تر شود، 
سیستم رادار پارک خاموش می شود. چنان چه سرعت خودرو به کم تر از 15km/h کاهش یابد، 
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سیستم رادار پارک با فشار دادن کلید، مجددا روشن خواهد شد. 
    مطالعه

زمانی که رادار پارک جلو روشن است، اگر ترمز پارک برقی را بکشید یا دسته دنده را در  •
موقعیت P قرار دهید، مانیتور فقط اقدام به نمایش اطالعات تصویری مانع نسبت به خودرو 

می نماید و بوق اخطار را به صدا در نمی آورد. 
در مدل های مجهز به ۱۲ سنسور، دسته دنده را در موقعیت R قرار دهید تا رادار پارک  •

روشن شود. )صرف نظر از این که قبل از دنده عقب گرفتن شما سیستم رادار پارک روشن 
بوده است یا خیر(، با انتخاب یک دنده دیگر سیستم هم چنان به کار خود ادامه خواهد داد. 

نمایش اطالعات سیستم مجهز به ۳ سنسور
وقتی که سیستم رادار پارک مانعی را شناسایی می کند، اطالعات تصویری مانع نسبت به خودرو 
در مانیتور نمایش داده می شود و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از خودرو تولید خواهد شد. 

فرکانس بوق 
اخطار

نحوه نمایش اطالعات
سنسور عقب 

راست
سنسور عقب 

وسط
سنسور عقب 

چپ
)cm( فاصله با مانع

35  بوق ممتد

بوق با فرکانس 
 4Hz

40  L  60

بوق با فرکانس 
2Hz

65  L  90

بوق با فرکانس 
 1Hz

95  L  150
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نمایش اطالعات سیستم مجهز به 1۲ سنسور
وقتی که سنسورهای پارک جلو یا عقب مانعی را شناسایی می کنند، اطالعات تصویری مانع 
نسبت به خودرو در مانیتور نمایش داده می شود و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از خودرو 
تولید خواهد شد. اگر سنسورهای جانبی مانعی را شناسایی می کنند، فقط اطالعات تصویری 

مانع نسبت به خودرو نمایش داده می شود و بوق اخطار به صدا در نمی آید. 
نمایش اطالعات ۶ عدد سنسور پارک جلو ■

فرکانس 
بوق 
اخطار

نحوه نمایش اطالعات
سنسور 
جانبی 
جلو 
راست

سنسور 
جلو 
راست

سنسور 
جلو 

وسط - 
راست

سنسور 
جلو 

وسط – 
چپ

سنسور 
جلو چپ

سنسور 
جانبی 
جلو چپ

فاصله با مانع 
)cm(

بوق 
ممتد

  35

بوق با 
فرکانس 
 4Hz

40  L  60

بوق با 
فرکانس 

2Hz

65  L  90
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نمایش اطالعات ۶ عدد سنسور پارک عقب ■

فرکانس 
بوق 
اخطار

نحوه نمایش اطالعات
سنسور 
جانبی 
عقب 
راست

سنسور 
عقب 
راست

سنسور 
عقب 

وسط - 
راست

سنسور 
عقب 

وسط – 
چپ

سنسور 
عقب 
چپ

سنسور 
جانبی 
عقب 
چپ

فاصله با مانع 
)cm(

بوق 
ممتد

  35

بوق با 
فرکانس 
 4Hz

40  L  60

بوق با 
فرکانس 

2Hz

65  L  90

بوق با 
فرکانس 

1Hz

95  L  150

    مطالعه
مانع  و  پارک  بین سنسور  و مستقیم  فاصله عمودی  کوتاه ترین  داده شده،  تشخیص  فاصله 

می باشد. 

محدودیت های عملکردی سیستم رادار پارک
در شرایط زیر احتمال دارد سیستم رادار پارک کارکرد عادی خود را نداشته باشد:

۱. زمانی که خودرو در شیب تند قرار گرفته باشد. 
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۲. زمانی که در جاده های برفی یا بارانی رانندگی می شود. 
۳. اشیا و موانعی مانند تخته سنگ ها که ارتفاع آن ها خیلی کم باشد، توسط سنسورها تشخیص 

داده نمی شوند. 
۴. سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی را که ارتفاع آن ها از سپر عقب زیادتر باشد،  تشخیص 

نخواهند داد. 
۵. سنسورها توانایی تشخیص اشیا باریک نظیر سیم، فنس، طناب و ... را ندارند. 

۶. زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال روی خودرو نصب شده باشد. 
۷. اگر سطح سنسور دنده عقب یخ بزند، سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهد بود. 

۸. زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف یا گل و الی پوشیده شود، موانع برای سنسورها 
قابل تشخیص نخواهد بود. 

۹. موانعی مانند برف نرم، پنبه و اسفنج که امواج ماورا صوت را به راحتی جذب می کنند، توسط 
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمی شوند. 

۱۰. در صورتی که در اطراف خودروی شما سر و صدای زیاد مانند صدای بوق خودروهای دیگر، 
موتورسیکلت ها، صدای ترمز بادی کامیون های سنگین یا صداهای بلند دیگری که تولید امواج 

فراصوتی می کنند، وجود داشته باشد. 
۱۱. اگر چندین مانع توسط سنسورهای دنده عقب تشخیص داده شوند، تصاویر مربوط به فاصله 
موانع با سنسورها به طور هم زمان در مانیتور نمایش داده می شود ولی بوق اخطار فقط برای 

مانعی به صدا در خواهد آمد که نزدیک ترین فاصله را با سنسورها داشته باشد. 

 احتیاط 
برای موانع خارج از محدوده دید سنسورها، بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد.  •
موقع حرکت کردن مراقب باشید که سنسور سمت دیگر خودرو ممکن است در حال نزدیک  •

شدن به مانع دیگری باشد. 
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تمیز کردن سنسور پارک
در زمان شست وشوی خودرو، برای تمیز کردن 
و  و الی  برف، گل  مانند  خارجی  آلودگی های 
گرد و خاک از سطح سنسورهای پارک از یک 

پارچه نرم و آب کم فشار استفاده کنید. 
جریان آب با فشار باال مانند استفاده از نازل های 
فشار قوی و هم چنین وارد آوردن نیروی زیاد 
شود.  سنسورها  دیدن  آسیب  باعث  می تواند 
سنسورهای پارک را هرگز تحت فشار و ضربه 
نامناسب  کارکرد  باعث  که  چرا  ندهید،  قرار 

آن ها خواهد شد. 
10-5 سیستم های کنترل نیروی ترمز

 )ESP( کنترل الکترونیکی پایداری خودرو
معرفی

پایداری خودرو را حفظ می کند. هنگامی که وجود  یا کم فرمانی،  ESP در زمان بیش فرمانی 
بیش فرمانی یا کم فرمانی تشخیص داده می شود، سیستم ESP با اعمال نیروی ترمز بر روی یک 

یا چند چرخ، اقدامات کنترلی بر روی پایداری خودرو را افزایش می دهد. 
سیستم ESP با تلفیق دادن سیستم های ABS )سیستم ترمز ضدقفل( و EBD )سیستم توزیع 

الکترونیکی نیروی ترمز( تعادل جانبی خودرو در حین رانندگی را تامین می کند. 
نحوه استفاده

سیستم  تا  دهید  فشار  را   ESP OFF کلید 
مجدد  کردن  فعال  برای  شود.  غیرفعال   ESP
بار  یک  را   ESP OFF کلید   ،ESP سیستم 

دیگر فشار دهید. 
روش فعال سازی ESP بر اساس مدل خودروها 
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متفاوت می باشد. برای اطالع از جزییات بیش تر 
 ۲ فصل  در  کیلومترشمار«  »صفحه  بخش  به 

مراجعه کنید. 
    مطالعه

در زمان شروع رانندگی با خودرو، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( به  •
طور پیش فرض روشن خواهد بود. 

سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( را در زمان فعال بودن نمی توان خاموش کرد.  •

 )ESP( چراغ نشانگر سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو
زمانی که سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( خاموش است، چراغ نشانگر زرد 

رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
زمانی که سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( فعال می شود، چراغ نشانگر زرد 

رنگ  در صفحه کیلومترشمار چشمک خواهد زد. 
اگر سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( ایراد داشته باشد، چراغ نشانگر زرد رنگ 

 در صفحه کیلومترشمار به طور دایم روشن خواهد ماند. 

 هشدار   
در صورت بروز ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP(، در اسرع وقت  •

جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
حتی با وجود فعال بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP(، سرعت زیاد،  •

پیچیدن ناگهانی و شرایط نامناسب جاده ای ممکن است منجر به حادثه شوند. 
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( نمی تواند به طور قطعی اطمینان دهد  •

که در صورت از دست رفتن کنترل خودرو در شرایط سخت رانندگی، شما بتوانید کنترل آن 
را مجددا به دست بگیرید. حتی اگر خودروی شما مجهز به ESP باشد،  هم چنان باید با رعایت 

احتیاط و احترام به قوانین رانندگی کنید تا دچار حادثه نشوید. 
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 ESP محدودیت های عملکردی سیستم
تحت شرایط زیر الزم است تا سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( خاموش شود:

۱. هنگام استفاده از زنجیر چرخ
۲. هنگام راه اندازی خودرو بر روی دستگاه تست قدرت

۳. هنگام رانندگی در جاده های پوشیده از برف یا جاده های با سطح نرم
    مطالعه

کنترل  سیستم  می شود  توصیه  ماسه ای  و  شنی  جاده های  در  خودرو  کشش  بهبود  برای 
الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( را خاموش کنید. 

 )ABS( سیستم ترمز ضدقفل
معرفی

سیستم ABS قادر است با ممانعت از قفل شدن چرخ ها در زمان ترمزهای شدید و یا ترمزگیری 
آن  انحراف  و  سمت  یک  به  خودرو  شدن  کشیده  از  تا  شود  باعث  لغزنده  جاده های  روی  بر 

جلوگیری شده و تعادل خودرو حفظ شود. 
فعال  معمولی  ترمزگیری های  در   ABS

نمی شود و فقط در زمان قفل شدن چرخ های 
عمل  وارد  ناگهانی  ترمزگیری  از  ناشی  خودرو 
می شود )در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر 
پا ضربه بزند و همراه با آن، مقداری صدا تولید 
راننده  و  است  شده  فعال   ABS یعنی  شود 
فضای  اگر  و  کرده  کنترل  را  فرمان  می تواند 
پیچاندن  با  می تواند  باشد،  داشته  وجود  کافی 
فرمان از برخورد با موانع جلوگیری کند(. هرگز 

در این وضعیت پدال ترمز را رها نکنید. 

اصول مهم در به 
ABS کارگیری ترمز

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

۲. برای جلوگیری از برخورد با مانع، 
فرمان را بپیچانید. با وجود ترمزگیری 
اضطراری، می توانید عمل پیچیدن را 

هم انجام دهید. 
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 هشدار   
همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچ ها از سرعت خود بکاهید.  •
اگر سیستم ABS ایراد دارد، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران  •

خودرو مراجعه کنید.
درست است که ABS اثربخشی بهتر برای ترمز را تضمین می کند، ولی بسته به شرایط  •

جاده ای فاصله ترمزگیری ها تفاوت زیادی خواهد داشت. 
ABS نمی تواند ریسک خطرات ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی، رانندگی در  •

آب، پیچیدن های سریع یا رانندگی در جاده های نامساعد را کاهش دهد، و یا از بروز تصادفات 
ناشی از رانندگی بدون احتیاط و بی دقت جلوگیری کند. 

قبیل جاده  • از  ترمزگیری در شرایط مختلف جاده ای  فاصله  کوتاه شدن  نمی تواند   ABS

با  مقایسه  در  کند.  تضمین  را  چرخ  زنجیر  از  استفاده  زمان  در  یا  برفی  جاده  یا  ماسه ای 
نیاز به فاصله ترمزگیری  خودروهای بدون ABS، در این گونه شرایط شاید خودروی شما 

زیادی داشته باشد. 

 ABS چراغ هشدار سیستم
در صورت بروز ایراد در سیستم ABS، چراغ هشدار زرد رنگ   در صفحه کیلومترشمار 

روشن خواهد شد. 

 هشدار   
اگر چراغ هشدار سیستم ABS و چراغ هشدار سیستم ترمز به طور هم زمان روشن شوند، 
فورا خودرو را در یک مکان امن و به دور از مسیر اصلی ترافیک متوقف کرده و جهت بازدید 

و تعمیر خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

ABS محدودیت های عملکردی سیستم
در شرایط زیر سیستم ABS تولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند: ■
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۱. صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن
۲. صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید
 ABS ۳. صدای عمل کردن موتور، شیربرقی ها و پمپ برگشت بلوکه

 EBD در زمان فعال شدن سیستم ABS ۴. صدای عمل کردن شیربرقی های بلوکه
۵. در زمان روشن شدن کلید استارت یا استارت زدن موتور، سیستم ABS شروع به خودارزیابی 

می کند که همراه با تولید صدای خیلی کمی می باشد. 
هنگام رانندگی در شرایط زیر، فاصله ایمن از خودروی جلویی را رعایت کنید: ■

۱. هنگام رانندگی در جاده های ناهموار
۲. هنگام رانندگی در جاده های دارای چاله یا سطح ناصاف

۳. هنگام رانندگی با زنجیر چرخ
۴. هنگام رانندگی در جاده های گل آلود، سنگریزه ای یا پوشیده از برف

 احتیاط 
سایز تایرها و نحوه ساییدگی آج آن ها تاثیر مهمی بر روی کارکرد ABS دارند. تایرهای خودرو 
یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آن ها را دارید، باید دارای سایز و شاخص بار قابل تحمل و 
ساختار یکسانی با تایرهای اصلی خودرو باشند. در صورت نامناسب بودن وضعیت تایر، توصیه 

می شود آن را با تایر شرکتی و توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو جایگزین کنید. 

 هشدار   
هنگام رانندگی در هوای بارانی، سرعت خودرو را به طور صحیح کنترل کنید. اگر چرخ های  •

خودرو دچار بکسوات یا لغزش شوند، سیستم ABS قادر به کنترل وسیله نقلیه نخواهد بود. 
اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل خودرو کمک می کند ولی هم چنان باید با  •

اگر  زیرا حتی  رانندگی کرد.  از خودروی جلویی  فاصله  و رعایت  احتیاط و سرعت مطمئن 
سیستم ABS هم کار کند، کنترل پایداری خودرو و کنترل غربیلک فرمان هم محدودیت های 

خاص خودشان را دارند. 
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عملکردهای تکمیلی
 )EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( با توجه به اختالف بارهای وارده به اکسل های 
و  خودکار  صورت  به  را  عقب  و  جلو  چرخ های  بین  ترمز  نیروی  توزیع  نسبت  عقب،  و  جلو 
الکترونیکی تنظیم می کند تا کارایی ترمز را بهبود بخشد. عالوه بر آن EBD به همراه ABS و 
به عنوان مکمل آن، ثبات و پایداری در ترمزگیری را بهبود می بخشد. همچنین EBD هنگام 
ترمزگیری در سر پیچ ها با توزیع کردن نیروی ترمز بین چرخ داخل پیچ و چرخ خارج پیچ باعث 

می شود تا تعادل خودرو حفظ شود. 
 )TCS( سیستم کنترل کشش

TCS یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. در لحظه شروع حرکت و یا شتاب گیری 

ناگهانی ممکن است چرخ های محرک خودرو دچار بکسوات و هرزگردی شوند و در صورتی که 
این اتفاق در جاده های لغزنده و پوشیده از برف یا یخ روی دهد، خودرو به یک سمت کشیده 
می شود و کنترل فرمان از دست راننده خارج می شود که می تواند خطرناک باشد. اگر سیستم 
TCS از طریق سنسور چرخ ها تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخ های متحرک کم تر از 

باعث  ارسال سیگنال های الزم  با  از عالیم لغزش چرخ(،  چرخ های محرک خودرو است )یکی 
می شود تا زمان بندی احتراق موتور تنظیم شود، میزان بازشدگی دریچه گاز کاهش یابد، دنده 
گیربکس سنگین تر شود و ترمز چرخ ها فعال شود تا هرزگردی و بکسوات چرخ ها کاهش یابد. 

 )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی )HHC( مانع برگشت خودرو به عقب موقع آغاز به حرکت 
در سرباالیی ها می شود. زمانی که خودرو ساکن است، این سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی 
تشخیص می دهد که آیا خودرو در سرباالیی قرار دارد یا خیر. زمانی که خودرو در مسیر شیب دار 
 HHC از حال سکون با دنده جلو یا با دنده عقب شروع به باال رفتن از سرباالیی می کند، سیستم
به طور خودکار فعال می شود. در لحظه شروع حرکت و در فاصله زمانی که راننده پای خود را 
از روی پدال ترمز بر می دارد، سیستم به مدت ۱ تا ۲ ثانیه نیروی ترمز اعمال شده قبل از رها 
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کردن پدال ترمز را هم چنان حفظ کرده و از حرکت خودرو در جهت عکس جلوگیری می نماید. 
با افزایش گشتاور موتور، به تدریج از فشار ترمز کاسته  پس از فشار پدال گاز توسط راننده و 
می شود تا خودرو بدون این که برگشتی داشته باشد و بدون بروز حادثه ای به حرکت خود در 

سرباالیی ادامه دهد. 
 )HBA( سیستم کمک ترمز هیدرولیکی

سیستم کمک ترمز هیدرولیکی )HBA( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد 
و به منظور کاهش فاصله ترمزگیری در زمان ترمز اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد. در 
شرایط اضطراری، راننده معموال بالفاصله ترمز می کند، اما غالبا نمی تواند حداکثر نیروی ترمزی 
را اعمال کند و  در نتیجه خط ترمز طوالنی تر می شود. در این حالت سیستم HBA وارد عمل 
می شود. وقتی که راننده در مواقع اضطراری به طور سریع ولی با نیروی ناکافی پدال ترمز را 
فشار می دهد، سیستم HBA موجب افزایش سریع نیروی ترمزی تا حداکثر مقدار ممکن شده 

و سیستم ترمز ضدقفل را وادار به کاهش سریع و موثر مسافت ترمزگیری می کند. 
 )DTC( سیستم هدایت گشتاور

دنده  اشتباها  یا  و  کند  رها  را  گاز  پدال  ناگهانی  طور  به  راننده  اگر  عادی  رانندگی  حین  در 
سنگین تری را انتخاب کند، یک نیروی ترمزی و بازدارنده در خودرو ایجاد می شود که باعث 
 ESP قفل شدن چرخ های خودرو مخصوصا در جاده های لغزنده می شود. در این زمان سیستم
درخواست افزایش گشتاور را به موتور اعالم می کند تا چرخش چرخ های محرک از سر گرفته 

شده و کنترل پایداری فرمان بهتر شود. 
 )RMI( سیستم محافظت از واژگونی

سیستم RMI به منظور جلوگیری از واژگونی خودرو در جاده در زمان انجام حرکات دینامیکی 
)مانند تغییر الین( یا استاتیکی )مانند حرکت در جاده منحنی( مورد استفاده واقع می شود.

عملکرد گشتاور کمکی در شروع حرکت )در صورت تجهیز(
تا  باعث می شود  زمان شروع حرکت  در  موتور  دادن گشتاور خروجی  افزایش  با  عملکرد  این 

خودرو به راحتی شروع به حرکت نماید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

TIGGO 7 PRO User Manual

فصل 6. شرایط اضطراری

در  استفاده  مورد  تجهیزات   6-1
۳۸۴وضعیت های اضطراری

۳۸۴امداد و نجات اضطراری خودرو ..............

۳۸۵فالشر .........................................................

۳۸۶جلیقه شب نما ..........................................
۳۸۶مثلث خطر ...............................................

صورت  )در  عقب  صندوق  داخل  ابزار 
تجهیز( ......................................................

۳۸۷

2۳۸۷-6 مدیریت وضعیت های اضطراری
)در  اضطراری  پنچرگیری  تجهیزات 
۳۸۷صورت تجهیز( .........................................

رانندگی  حین  در  تایر  شدن  پنچر 
۳90)تعویض تایر( )در صورت تجهیز( .........

۳9۵داغ کردن موتور ......................................

۳9۷خالی شدن باتری ..........................................

۴00روشن نشدن موتور .................................

۳۴01-6 حمل خودرو
۴01یدک کردن خودرو .....................................
۴0۳نصب بکسل بند ........................................
۴0۴حمل اضطراری ........................................

۴۴06-6 فیوز
۴0۶جعبه فیوز .................................................
۴0۷بازدید فیوز ...............................................
۴0۷تعویض فیوز .............................................

در  خودکار  تماس  سیستم   6-5
۴0۸شرایط اضطراری )در صورت تجهیز(

............. ERA-GLONASS ۴0۸سیستم



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۸۴

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

1-6 تجهیزات مورد استفاده در وضعیت های اضطراری
امداد و نجات اضطراری خودرو

درخواست امداد و نجات به صورت دستی:
بیفتد،  اتفاق  اضطراری  وضعیت  یا  حادثه  اگر 
مانیتور  روی  بر   Assistance لمسی  دکمه 
جهت  طریق  این  از  خودرو  تا  دهید  فشار  را 
ادامه سفر  امداد و مطمئن تر شدن  درخواست 
با مرکز تماس مشتریان شرکت مدیران خودرو 

تماس برقرار نماید. 
درخواست امداد و نجات به صورت خودکار:

بیفتد،  اتفاق  اضطراری  وضعیت  یا  حادثه  اگر 
خودرو به طور خودکار جهت درخواست امداد 
تماس  مرکز  با  سفر  ادامه  شدن  مطمئن تر  و 
برقرار  تماس  خودرو  مدیران  مشتریان شرکت 

خواهد کرد. 

    مطالعه
هنگام استفاده از قابلیت امداد و نجات اضطراری خودرو تمرکز خود را حفظ نموده و به  •

موقع اقدام نمایید. 
در صورت وارد شدن خودرو به تعمیرگاه یا پارکینگ زیرزمینی یا حرکت در جاده هایی که  •

تحت تداخل شدید امواج الکترومغناطیسی قرار دارند )عدم وجود سیگنال 2G( عملکرد امداد 
و نجات اضطراری ممکن است به درستی کار نکند. 
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فالشر
در صورت خرابی خودرو یا بروز حادثه رانندگی 
و ...، فالشر را روشن کنید تا ضمن اعالم هشدار 
به سایر خودروهای در حال عبور از بروز تصادف 

دوم جلوگیری شود. 
کلید فالشر را فشار دهید تا چراغ های راهنما 
کنند.  شدن  خاموش  و  روشن  به  شروع 
صفحه  در  راهنما  نشانگر  چراغ های  هم زمان 
کیلومترشمار نیز به صورت چشمک زن روشن 
خواهند شد. برای خاموش کردن فالشر، کلید 

آن را مجددا فشار دهید.
    مطالعه

فالشر را در هر زمانی حتی در زمان خاموش بودن کلید استارت نیز می توان روشن کرد.  •
در زمان باز شدن ایربگ ها، فالشر به طور خودکار روشن می شود.  •

 احتیاط 
برای جلوگیری از خالی شدن باتری، اگر موتور خاموش است، در مواقع غیرضروری از فالشر 

استفاده نکنید. 

روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری اضطراری
در سرعت های باال چنان چه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود، به طوری که شتاب منفی 
خودرو قابل توجه باشد، کلیه چراغ های راهنمای خودرو شروع به روشن و خاموش شدن کرده 
و نشانگرهای چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به صورت چشمک زن روشن خواهند شد. 
اگر پدال ترمز رها شود یا کلید فالشر فشار داده شود و یا این که کلید استارت موتور خاموش 

شود، فالشر و نشانگرهای چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهند شد. 
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جلیقه شب نما
در صورت خرابی خودرو یا بروز حادثه رانندگی 
...، جلیقه شب نما را به صورتی که نوارهای  و 
شب نمای آن رو به بیرون باشد، بپوشید. بازتاب 
رانندگان  می تواند  شب نما  نوار  توسط  نور 
دوم  تصادف  وقوع  از  و  کرده  خبردار  را  دیگر 

جلوگیری کند. 
مثلث خطر

عقب  موکت کف صندوق  زیر  در  مثلث خطر 
قرار داده شده است. 

در صورت خرابی خودرو یا بروز حادثه رانندگی 
و ...، بازتاب نور توسط شبرنگ های مثلث خطر 
از  و  کرده  خبردار  را  دیگر  رانندگان  می تواند 

وقوع تصادف دوم جلوگیری کند.

در جاده های معمولی مثلث خطر را در فاصله 
بیش تر از ۵0 متری از عقب خودرو قرار دهید. 
در بزرگراهها مثلث خطر را در فاصله بیش تر از 

1۵0 متری از عقب خودرو قرار دهید. 
در شرایط بارانی و یا در سر پیچ ها مثلث خطر 
عقب  از  متری   1۵0 از  بیش تر  فاصله  در  را 
خودرو قرار دهید تا خودروهای در حال عبور 

زودتر متوجه توقف شما شوند. 

۵ متر
تر از 0

بیش 
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ابزار داخل صندوق عقب )در صورت تجهیز(
 1         جک

 2         آچار چرخ

 ۳         بکسل بند

 ۴         دسته جک

2-6 مدیریت وضعیت های اضطراری
تجهیزات پنچرگیری اضطراری )در صورت تجهیز(

اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت، غربیلک فرمان را با 
دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. به آرامی خودرو را به کنار 

جاده هدایت کرده و در یک مکان امن و دورتر از مسیر اصلی جاده پارک کنید. 
اقدامات قبل از پنچرگیری اضطراری:

1. خودرو را در یک مکان مناسب که دارای سطح صاف و سفت باشد، پارک کنید. 
2. ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در موقعیت P )در خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک( و یا در موقعیت N )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 
۳. موتور و کلید استارت را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 

۴. کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آن ها را از کنار جاده دور نگه دارید. 
۵. جلیقه شب نما را بپوشید، مثلث خطر را در فاصله ۵0 تا 1۵0 متری از قسمت عقب خودرو 

)متناسب با شرایط محل( قرار دهید. 

 احتیاط 
از رانندگی با چرخ پنچر خودداری کنید. حرکت با چرخ پنچر حتی در مسافت های کوتاه 

باعث صدمه دیدن تایر خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳۸۸

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

2. پنچرگیری اضطراری:
روش پنچرگیری اضطراری برای چرخ پنچری که بر روی خودرو سوار است، به شرح زیر است:

برای پنچرگیری اضطراری تایر در زمان بروز نشتی باد و کم باد شدن تایر از پمپ باد و مایع 
پنچرگیری استفاده می شود. 

از  را  مایع پنچرگیری  و  باد  ابتدا پمپ  گام 1: 
مخزن  بیاورید.  بیرون  خودرو  عقب  صندوق 

مایع پنچرگیری را تکان دهید. 
گام 2: شلنگ و کابل پمپ باد را بیرون بکشید 
و سپس شیلنگ پمپ باد را به اتصال خروجی 
را  آن  و  کرده  وصل  پنچرگیری  مایع  مخزن 

محکم کنید. 
گام ۳: درپوش والو باد چرخ پنچر را باز کنید و 

آن را کنار بگذارید. 
محل  در  را  پنچرگیری  مایع  مخزن   :۴ گام 
پمپ  کنید.  نصب  باد  پمپ  روی  بر  مخصوص 
باد را نزدیک چرخ پنچر بگذارید به طوری که 
قرار  وارونه  صورت  به  پنچرگیری  مایع  مخزن 

گیرد. 
گام ۵: لوله مخزن مایع پنچرگیری را به والو باد 
چرخ پنچر وصل کرده و آن را محکم ببندید. 

گام ۶: خودرو را روشن کنید و سوکت پمپ باد را به سوکت برق اضطراری خودرو وصل کنید. 
کلید پمپ باد را روشن کنید. 

گام ۷: پمپ باد در مدت 10 دقیقه می تواند مایع پنچرگیری را به داخل تایر وارد کند. هم زمان 
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فشار باد تایر را کنترل کنید و هر زمان که میزان آن به حد استاندارد رسید، پمپ باد را خاموش 
کنید و آن را در جای مناسب قرار دهید. 

گام ۸: پس از اتمام تعمیر تایر با خودرو رانندگی کنید. پس از ۵ کیلومتر رانندگی کردن فشار 
باد تایر را توسط پمپ باد بررسی کنید. 

 احتیاط 
در صورت کافی بودن فشار باد تایر، لوله مخزن مایع پنچرگیری را به والو باد وصل نکنید.  •

چرا که ممکن است به علت فشار باد، مایع پنچرگیری از والو باد چرخ سرریز شود. 
در صورتی که فشار باد تایر در محدوده استاندارد قرار داشته باشد، می توانید تا مسافت  •

به  تایر  این حال جهت تکمیل کردن تعمیر  با  ادامه دهید.  به رانندگی خود  200 کیلومتر 
نزدیک ترین نمایندگی مجاز مدیران خوردو مراجعه کنید. در این مدت رانندگی با سرعت های 

بیش تر از 80km/h مجاز نیست. 
اگر فشار باد تایر کم تر از 2bar است، مجددا آن را با استفاده از پمپ باد تا رسیدن به حد  •

استاندارد باد بزنید و مراحل فوق را یک بار دیگر تکرار کنید. اگر هم چنان نشتی باد وجود 
دارد، با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 

 هشدار   
عملیات  • نرسید،  استاندارد  محدوده  به  آن  باد  فشار  تایر،  زدن  باد  دقیقه   10 از  پس  اگر 

تعمیر تایر را متوقف کرده و جهت دریافت کمک فورا با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس 
بگیرید. 

پس از اتمام تعمیر تایر، لوله مخزن مایع پنچرگیری را به آرامی از روی والو باد تایر باز کنید  •
تا از پاشیده شدن مایع باقی مانده در لوله بر اثر فشار باد جلوگیری شود. در صورت پاشیدن 

مایع پنچرگیری، آن را با استفاده از آب تمیز پاک کنید.
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پنچر شدن تایر در حین رانندگی )تعویض تایر( )در صورت تجهیز(
اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت، غربیلک فرمان را با 
دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. به آرامی خودرو را به کنار 

جاده هدایت کرده و در یک مکان امن و دورتر از مسیر اصلی جاده پارک کنید. 
1. آمادگی های قبل از تعویض چرخ پنچر

گام 1: خودرو را در یک مکان مناسب که دارای سطح صاف و سفت باشد، پارک کنید. 
گام 2: ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در موقعیت P )در خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک( و یا در موقعیت N )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 
گام ۳: موتور و کلید استارت را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 

گام ۴: کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آن ها را از کنار جاده دور نگه دارید. 
گام ۵: جلیقه شب نما را بپوشید، مثلث خطر را در فاصله ۵0 تا 1۵0 متری از قسمت عقب 

خودرو )متناسب با شرایط محل( قرار دهید. 

 احتیاط 
از رانندگی با چرخ پنچر خودداری کنید. حرکت با چرخ پنچر حتی در مسافت های کوتاه 

باعث صدمه دیدن تایر خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود. 

2. چرخ زاپاس را خارج کنید. 
گام 1: درب صندوق عقب را باز کنید و پس از 
بلند کردن موکت کف صندوق، جعبه ابزار را از 

محل خود خارج کنید. 
    مطالعه

برخی از مدل ها مجهز به چرخ زاپاس با سایز 
استاندارد می باشند. 
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گام 2: پیچ ثابت کننده چرخ زاپاس را در خالف 
جهت عقربه های ساعت باز کرده و چرخ زاپاس 

را بیرون بیاورید. 

۳. چرخ پنچر را از روی خودرو باز کنید. 
گام 1: در مقابل چرخی که به صورت قطری در 
سمت مخالف چرخ پنچر قرار دارد، مانعی قرار 

دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. 

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهیدچرخ پنچر
در پشت چرخ عقب راستچرخ جلو چپ
در پشت چرخ عقب چپچرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو راستچرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو چپچرخ عقب راست

گام 2: آچار چرخ را طوری روی پیچ چرخ پنچر 
قرار دهید که دسته آن در سمت چپ شما قرار 
داشته باشد. سپس دسته آچار چرخ را گرفته و 
به سمت پایین فشار دهید و هر یک از پیچ ها را 

به اندازه نیم دور باز کنید تا شل شوند.
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 احتیاط 
هنگام باز کردن پیچ های چرخ توسط آچار، اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید. 

در غیر این صورت پیچ ها به راحتی آسیب خواهند دید. 

 هشدار   
در این مرحله پیچ ها را فقط مقداری شل کنید و آن ها را به طور کامل باز نکنید. در غیر 
این صورت به علت فشار وارده از طرف خودرو ممکن است چرخ از خودرو جدا شده و باعث 

مصدومیت افراد و یا آسیب دیدگی خودرو شود. 
صاف  آن  که سطح  محلی  در  را  ۳: جک  گام 
جک  تنظیم  پیچ  دهید.  قرار  باشد،  محکم  و 
ساعت  عقربه های  جهت  در  دست  توسط  را 
محل  با  جک  دماغه  که  زمانی  تا  بچرخانید 
خودرو  بدنه  روی  بر  جک  اتکای  مخصوص 

تماس پیدا کند.
    مطالعه

حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 1200  •
کیلوگرم می باشد. 

کافی است خودرو را تا ارتفاع مناسبی که  •
بتوان چرخ را از زیر خودرو خارج کرد، بلند 

کنید. 

 هشدار   
برای جلوگیری از صدمات بدنی، زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است، از قرار دادن 

اعضای بدن خود در زیر خودرو خودداری کنید. 
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گام ۴: زمانی که دماغه جک با محل مخصوص 
پیدا  تماس  خودرو  بدنه  روی  بر  جک  اتکای 
کنید،  نصب  جک  روی  را  جک  دسته  کرد، 
در  شده  تعبیه  سوراخ  از  را  چرخ  آچار  سپس 
انتهای دسته جک عبور دهید و آن را در جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو بلند شود. 

پیچ های چرخ  آچار چرخ، همه  توسط   :۵ گام 
به  عقربه های ساعت  در خالف جهت  را  پنچر 
از روی خودرو  را  و چرخ  باز کنید  طور کامل 

جدا کنید. 

 احتیاط 
چرخ باز شده را طوری روی زمین قرار دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد تا از 

آسیب دیدگی و ایجاد خراش بر روی سطح رینگ جلوگیری شود. 

۴. چرخ زاپاس را نصب کنید. 
و  گرد  گونه  هر  زاپاس،  نصب  از  قبل   :1 گام 
خاک و رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و 
رینگ چرخ تمیز کنید. مطمئن شوید که سطح 
تماس بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در شرایط 
مناسبی قرار دارد. سپس چرخ زاپاس را بر روی 

خودرو نصب کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۳9۴

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

گام 2: ابتدا کلیه پیچ های چرخ را با دست به 
طور اولیه محکم کنید. سپس چرخ را در محل 
خود صاف کرده و توسط آچار چرخ، پیچ ها را 

محکم کنید. 

 احتیاط 
هرگز بر روی پیچ های چرخ گریس یا روغن 

نزنید. 

گام ۳: مطمئن شوید که تمامی افراد از اطراف 
خودرو دور بوده و در نقطه ایمن مستقر شده اند. 
دسته جک را به جک وصل کرده و سپس آچار 
چرخ را به دسته جک وصل کنید. برای پایین 
را در خالف جهت  آوردن خودرو، دسته جک 

عقربه های ساعت بچرخانید. 

و  چرخ  آچار  توسط  را  چرخ  پیچ های   :۴ گام 
به ترتیب شماره های نشان داده شده در شکل 
محکم کنید. مراحل محکم کردن را 2 تا ۳ بار 
تکرار کنید تا زمانی که پیچ ها به طور کامل در 

جای خود محکم شوند. 
زاپاس  چرخ  جای  در  را  پنچر  چرخ   :۵ گام 
قرار دهید. جک، مثلث خطر و سایر ابزارها را 
جمع آوری کرده و در محل اصلی خود در داخل 

خودرو قرار دهید. 
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زاپاس  چرخ  باد  فشار  که  صورتی  در   :۶ گام 
کم تر از مقدار استاندارد است، ضمن رانندگی 
مجاز  نمایندگی  نزدیک ترین  در  احتیاط،  با 
تایر  باد  فشار  تنظیم  به  اقدام  خودرو  مدیران 

بکنید. 

 هشدار   
در زمان استفاده از چرخ زاپاس موقتی )چرخ زاپاس با سایز کوچک تر(، سرعت رانندگی  •

باید 80km/h یا کم تر از آن باشد. 
با چرخ زاپاس موقتی نباید به مدت طوالنی رانندگی کرد. پس از تعویض زاپاس موقتی،  •

پیچ های چرخ را با گشتاور 10N.m±130 محکم کنید. با سرعت کم رانندگی کنید و جهت 
جایگزین کردن چرخ زاپاس با چرخ استاندارد خودرو، خودتان را به نزدیک ترین نمایندگی 
مجاز مدیران خودرو برسانید )توصیه می شود مسافت رانندگی بیش تر از ۸0 کیلومتر نباشد(. 
در غیر این صورت ممکن است پیچ این نوع چرخ زاپاس شل شده و چرخ از خودرو جدا شود. 

داغ کردن موتور
اگر در حین رانندگی دمای آب موتور باال رود و نشانگر دمای آب در ناحیه نزدیک به H قرار 
گیرد و یا این که چراغ هشدار قرمز رنگ دمای آب موتور  در صفحه کیلومترشمار روشن 

شود، فورا خودرو را در یک مکان ایمن و دورتر از مسیر جاده متوقف کنید. 
گام 1: خودرو را در یک مکان با سطح صاف و 

محکم پارک کنید. 
را  دنده  و دسته  بکشید  را  پارک  ترمز   :2 گام 
در موقعیت P )در خودروی مجهز به گیربکس 
به  مجهز  خودروی  )در  خالص  یا  اتوماتیک( 

گیربکس دستی( قرار دهید. 
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را  آن  است،  روشن  خودرو  کولر  اگر   :۳ گام 
زیر  از  آب  قطرات  کردن  کنید، چکه  خاموش 
خودرو پس از خاموش شدن کولر عادی است. 
گام ۴: پس از چند دقیقه کار کردن موتور در 
حالت درجا، موتور را خاموش کنید و فالشر را 

روشن کنید. 
گام ۵: قبل از باز کردن درب موتور، فوران بخار یا نشتی مایع خنک کننده از موتور را بررسی 
کنید. فقط در صورتی که خروج بخار یا نشتی مایع خنک کننده مشاهده نشود، می توان درب 

موتور را باز کرد، در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوید. 
گام ۶: سطح مایع خنک کننده در مخزن را بازدید کنید. اگر سطح آن مناسب است، علت داغ 
کردن موتور ممکن است ناشی از خرابی فن رادیاتور باشد. فورا جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
گام ۷: اگر میزان مایع خنک کننده در مخزن کم است، فورا جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
    مطالعه

اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن پایین است، می توان به طور موقتی از آب استفاده نمود. 
ولی در اسرع وقت جهت تعویض مایع خنک کننده موتور به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 

 احتیاط 
اگر تعداد دفعات داغ شدن موتور زیاد است، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به یکی از 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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خالی شدن باتری
باتری به باتری کردن

گام 1: کلید استارت موتور را خاموش کنید و کابل های رابط را مطابق با مراحل زیر وصل کنید:
 1         یک سر کابل مثبت را به قطب مثبت )+( باتری خالی وصل کنید و انتهای دیگر کابل را به 

قطب مثبت )+( باتری کمکی وصل کنید. 
 2         یک سر کابل منفی را به قطب منفی )-( باتری کمکی و انتهای دیگر کابل منفی را به یک 

قسمت فلزی و بدون رنگ از بدنه خودروی معیوب وصل کنید. 
گام 2: خودروی کمکی را استارت بزنید تا روشن شود. پدال گاز را فشار داده و دور موتور را 
کمی باال ببرید و به مدت حدودا ۵ دقیقه در همان وضعیت نگه دارید تا باتری معیوب به طور 

موقتی شارژ شود. 
گام ۳: اگر خودروی معیوب هم چنان قادر به استارت زدن نیست، اتصال صحیح کابل ها به هر دو 

باتری را بررسی کرده و مجددا اجازه دهید تا باتری خالی به طور موقتی شارژ شود. 
گام ۴: پس از روشن شدن خودرو، کابل ها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از 

باتری ها جدا کنید )ابتدا کابل منفی و سپس کابل مثبت را باز کنید(. 
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 احتیاط 
اگر اطمینان ندارید که ولتاژ باتری کمکی در حدود 13V-12 است، اقدام به استارت کمکی  •

نکنید. 
اگر باتری خودرو به دفعات دچار خالی شدن می شود، در اسرع وقت جهت بازدید و رفع  •

ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
قطب منفی باتری کمکی نباید مستقیما به قطب منفی باتری خالی وصل شود.  •
هنگام وصل کردن و جدا کردن کابل ها اجازه ندهید که آن ها با قطعات متحرک موتور مانند  •

فن خنک کننده، تسمه و نظایر آن برخورد داشته باشند. 
بین  • باشند.  به سرباتری ها وصل شده  به درستی  کابل ها  اطمینان حاصل کنید که گیره 

گیره ها و کابل ها باید فاصله مناسبی وجود داشته باشد و از برخورد آن ها با یک دیگر یا تماس 
با قسمت های فلزی بدنه خودرو جلوگیری کنید. 

اطمینان  • برقی  لوازم و تجهیزات  بودن  از خاموش  از خاموش کردن و ترک خودرو،  قبل 
حاصل کنید تا از ایجاد مشکل در استارت بعدی ناشی از ضعیف شدن باتری جلوگیری کرده 

باشید. 

 هشدار   
برای انجام استارت کمکی فقط از کابل های استاندارد استفاده کنید.  •
از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت یا فندک و یا ایجاد شعله در اطراف باتری خودداری  •

کنید. 
چنان چه به توانایی خودتان در انجام استارت کمکی مطمئن نیستید، شرکت مدیران خودرو  •

اکیدا توصیه می کند که از امدادگران حرفه ای یا نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست 
کمک نمایید. 
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تعویض باتری
را  استارت  کلید  و  برقی  لوازم  کلیه   :1 گام 

خاموش کنید. 
گام 2: درب موتور را باز کنید. 

گام ۳: کابل منفی باتری )-( را جدا کنید. 
گام ۴: کابل مثبت باتری )+( را جدا کنید. 

و  کرده  باز  را  باتری  نگه دارنده  بست   :۵ گام 
باتری را خارج کنید. 

گام ۶: باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری اصلی خودرو می باشد را بر روی 
خودرو قرار دهید. 

گام ۷: برای نصب باتری جدید، به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید. 
 حفاظت از محیط زیست

باتری ها حاوی اسید سولفوریک می باشند که ماده ای سمی و خورنده است. آن ها را براساس 
دستورالعمل های زیست محیطی نگه داری کنید و یا به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید. 

 احتیاط 
هنگام پیاده و سوار کردن باتری مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به 

یک دیگر نشود و یا قطب مثبت )+( باتری با بدنه خودرو تماس پیدا نکند. 
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 هشدار   
باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •
از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت یا فندک و یا ایجاد شعله در اطراف باتری خودداری کنید.  •
هنگام کار بر روی باتری همواره از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید، زیرا اسید داخل  •

باتری سمی بوده و دارای خاصیت خورندگی قوی می باشد. باتری را هرگز به صورت اریب یا 
وارونه قرار ندهید. 

در صورت تماس اسید باتری با پوست یا لباس، مواد اسیدی را باید فورا توسط یک محلول  •
با آب فراوان بشویید. در  قلیایی )مانند آب و صابون( خنثی کنید و سپس محل تماس را 

صورت لزوم سریعا به فوریت های پزشکی مراجعه کنید. 

روشن نشدن موتور
اگر خودروی شما نمی تواند به طور عادی روشن شود، مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح 

استارت زدن را انجام داده اید، سپس کافی بودن بنزین موجود در باک را کنترل کنید. 
سرعت چرخش استارتر پایین است و موتور نمی تواند به طور عادی روشن شود ■

گام 1: تمیز بودن و محکم بودن اتصال سرباتری ها را بررسی کنید. 
گام 2: چراغ های جلو را روشن کنید. اگر چراغ ها کم نور و سپس خاموش شوند، نشان می دهد 

که باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید از باتری کمکی استفاده کنید. 
گام ۳: مجددا استارت بزنید. اگر هم چنان موتور به طور عادی قادر به روشن شدن نمی باشد، 
احتماال سیستم استارت خودرو ایراد دارد. برای بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
سرعت چرخش استارتر عادی است ولی موتور نمی تواند به طور عادی روشن شود ■

گام 1: کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت ACC قرار دهید و سپس مجددا استارت 
بزنید. 

گام 2: اگر موتور باز هم روشن نشد، احتماال به خاطر تکرار زیاد استارت زدن، موتور دچار خفگی 
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شده است. کلید استارت موتور را خاموش کنید و پس از چند دقیقه مجددا استارت بزنید.
گام ۳: یک بار دیگر استارت بزنید. اگر موتور هم چنان نمی تواند روشن شود، جهت بازدید و 

تعمیر فورا با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید. 

 احتیاط 
هر بار استارت زدن را بیش تر از 1۵ ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیب دیدگی استارتر  •

جلوگیری شود. 
اگر موتور به سختی روشن می شود و یا به دفعات زیاد خاموش می شود، در اولین فرصت  •

جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

3-6 حمل خودرو
یدک کردن خودرو

یدک کشی خودرو باید مطابق با قوانین ملی و محلی موجود در زمینه حمل خودرو صورت پذیرد. 
قبل از حمل خودرو ترمز پارک را آزاد کنید )برای اطالع از جزییات نحوه آزاد کردن اضطراری 
ترمز پارک برقی به بخش »سیستم ترمز« در فصل ۴ مراجعه کنید( و گیربکس را در وضعیت 

خالص )N( قرار دهید. 
شیوه های صحیح حمل خودرو

 1         حمل از طریق بلند کردن چرخ های جلوی 

خودروی معیوب و اتصال ایمن و محکم خودرو 
جلو  چرخ  خودروهای  )برای  یدک کش  به 

محرک(. 
 2         حمل از طریق بلند کردن چرخ های جلوی 

قرار دادن چرخ کمکی در  و  خودروی معیوب 
محکم  و  ایمن  اتصال  و  عقب  چرخ های  زیر 
خودروهای  کلیه  )برای  یدک کش  به  خودرو 
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چهارچرخ محرک، چرخ جلو محرک، چرخ عقب محرک(. 
 ۳         حمل از طریق بلند کردن چرخ های عقب خودروی معیوب و قرار دادن چرخ کمکی در زیر 

)برای کلیه خودروهای چهارچرخ  به یدک کش  ایمن و محکم خودرو  اتصال  و  چرخ های جلو 
محرک، چرخ جلو محرک،  چرخ عقب محرک(. 

 ۴          قرار دادن خودرو بر روی خودروبر کفی و اتصال ایمن و محکم خودرو )برای کلیه خودروهای 

چهارچرخ محرک، چرخ جلو محرک، چرخ عقب محرک(. 

 احتیاط 
توصیه می شود برای حمل خودروی چهارچرخ محرک از کامیون خودروبر کفی استفاده شود.  •
با کامیون خودروبر کفی  • باید  خودروهایی که دچار آسیب دیدگی چرخ ها و اکسل شده اند 

حمل شوند.
شیب چرخی که بلند نشده است را نسبت به زمین به طور مناسب تنظیم کنید. در غیر این  •

صورت سپر و اجزای زیر خودرو در حین حمل شدن با زمین برخورد کرده و آسیب خواهند دید. 
شیوه های نادرست حمل خودرو

 1         حمل توسط خودروهای جرثقیل دار که از 

زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخ های جلوی 
خودرو استفاده می کنند. 

 2         حمل توسط خودروهای جرثقیل دار که از 

زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخ های عقب 
روی  جلو  چرخ های  و  کرده  استفاده  خودرو 

زمین کشیده می شوند. 
به حالتی که  با خودروی یدک کش   ۳         حمل 

چرخ های  و  شده  بلند  خودرو  عقب  چرخ های 
جلو روی زمین کشیده می شوند. 
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 احتیاط 
برای جلوگیری از آسیب دیدن بدنه خودرو، آن را توسط جرثقیل های زنجیری یا طنابی حمل 

نکنید. 

نصب بکسل بند
بکسل بند جلو

را  جلو  بکسل بند  نصب  محل  درپوش   :1 گام 
توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از 

روی سپر جدا کنید. 
جهت  در  دست  با  ابتدا  را  بکسل بند   :2 گام 
کنید.  پیچ  خود  محل  در  ساعت  عقربه های 
کامال  چرخ  آچار  از  استفاده  با  را  آن  سپس 

محکم کنید. 
بکسل بند عقب

را  بکسل بند عقب  گام 1: درپوش محل نصب 
توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از 

روی سپر جدا کنید. 
جهت  در  دست  با  ابتدا  را  بکسل بند   :2 گام 
کنید.  پیچ  خود  محل  در  ساعت  عقربه های 
کامال  چرخ  آچار  از  استفاده  با  را  آن  سپس 

محکم کنید. 
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 احتیاط 
وارد  • به خودرو آسیب  این صورت  استفاده کنید. در غیر  اصلی خودرو  بکسل بند  از  فقط 

می شود. 
سیم یا کابل بکسل فقط زمانی می تواند به خودرو وصل شود که بکسل بند در محل خود  •

نصب شده باشد. 
هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید. نیروها و تنش های ناشی از کشش  •

شدید ممکن است به خودرو آسیب برساند. 

 هشدار   
اطمینان یابید که بکسل بند به طور ایمن و محکم در محل خود نصب شده است. در غیر این 
صورت، ممکن است در زمان بکسل کردن، شل شده و باعث بروز حوادث منجر به جراحت 

و حتی مرگ شود. 

حمل اضطراری
در صورتی که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت 
با استفاده از یک کابل، زنجیر یا میله مناسب که به بکسل بند خودرو وصل شده است، بکسل 
کنید. بکسل کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های کوتاه انجام 

دهید و با سرعت پایین حرکت کنید.
باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند کنترل فرمان و کنترل پدال ترمز 
را در اختیار بگیرد. در خودروی بکسل شده باید چرخ ها، اکسل، سیستم انتقال قدرت، سیستم 

فرمان و سیستم ترمز در شرایط خوبی قرار داشته باشند. 
قبل از بکسل کردن ترمز پارک را آزاد کنید )برای اطالع از جزییات نحوه آزاد کردن اضطراری 
ترمز پارک برقی به بخش »سیستم ترمز« در فصل ۴ مراجعه کنید(، دسته دنده را در موقعیت 

N قرار دهید و کلید استارت را در وضعیت ON یا ACC قرار دهید. 
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 احتیاط 
خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید.  •
کابل یا زنجیر بکسل را به شکل اطمینان بخش به قالب بکسل بند ببندید.  •
به هیچ عنوان خودرویی را که از لحاظ وزنی سنگین تر از خودروی شماست بکسل نکنید،  •

در غیر این صورت خودروی تان آسیب خواهد دید. 
راننده هر دو خودرو باید با اصول بکسل کردن آشنایی داشته باشند، در غیر این صورت قادر  •

به انجام صحیح این کار نخواهند بود. 
حتی االمکان خودرو را در مسیر مستقیم و رو به جلو بکسل کنید. هرگز خودرو را از سمت  •

کنار بکسل نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیش گیری شود. 
اگر موتور روشن نباشد، سیستم های کمکی خودرو کار نخواهند کرد. در نتیجه غربیلک  •

فرمان و پدال ترمز سفت تر از حالت عادی خواهند بود. بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو 
در این شرایط دقت کنید. 

پیشنهاد می شود جهت بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک با امداد مدیران  •
خودرو یا شرکت های حمل خودرو تماس بگیرید.

اگر خودروی بکسل شده قادر به حرکت نیست، با بکسل کردن اجباری ایرادی دیگر به آن  •
وارد نکنید. با تاکید توصیه می شود در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا شرکت های حمل 

خودرو تماس بگیرید. 

 هشدار   
برای جلوگیری و پیش گیری از صدمات جسمی، سایر سرنشینان به غیر از راننده باید از  •

خودروی بکسل شده پیاده شوند. 
هنگام بکسل کردن خودرو، از شتاب ناگهانی، پیچیدن ناگهانی و حرکات مارپیچی بپرهیزید  •

تا کابل یا زنجیر و بکسل بند تحت فشار قرار نگیرند، زیرا ممکن است تحت فشار زیاد جدا شده 
و باعث ایجاد خسارت جانی و مالی شود. 
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 4-6 فیوز
جعبه فیوز

تجهیزات  بیش باری  و  مدار  اتصالی  از  جلوگیری  و  برقی  مدارهای  از  محافظت  جهت  فیوزها 
الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. اگر فیوز بسوزد، قطعه الکتریکی محافظت شده 

توسط فیوز و سیستم مرتبط با آن کار نخواهند کرد. 
جعبه فیوز محفظه موتور

گام 1: کلید استارت موتور را خاموش کنید. 
گام 2: کابل منفی باتری را باز کنید. 

باز  را  موتور  محفظه  فیوز  جعبه  درب   :۳ گام 
کنید و فیوزها را بازدید و یا تعویض کنید. 

جعبه فیوز داشبورد
گام 1: کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

گام 2: کابل منفی باتری را باز کنید. 
گام ۳: درب جعبه فیوز واقع در قسمت پایینی 
را  فیوزها  و  کنید  باز  را  داشبورد  چپ  سمت 

بازدید و یا تعویض کنید. 
جعبه فیوز داشبورد

    مطالعه
فیوزهای مشکوک به سوختن را با توجه به راهنمای جعبه فیوز بررسی کنید.  •
هنگام باز کردن و بستن درپوش سمت چپ داشبورد مراقب باشید تا به تریینات داخلی  •

خودرو آسیبی وارد نکنید. در صورت نیاز به نمایندگی مجاز مدیران خودو مراجعه کنید. 
جعبه فیوز همواره باید تمیز و خشک باشد. در زمان باز کردن اجازه ورود آب و رطوبت به  •

جعبه فیوز را ندهید. آلودگی و رطوبت سبب ایجاد خرابی در سیستم های الکتریکی می شود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

۴0۷

فصل ۶: شرایط اضطراری

بازدید فیوز
 A           فیوز سالم

 B         فیوز سوخته

    مطالعه
اگر فیوزها سوخته اند، باید تعویض شوند. 

تعویض فیوز
گام 1: کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

گام 2: فیوزها را بر اساس راهنمای جعبه فیوز 
بررسی کنید. 

از  پس  را  سوختن  به  مشکوک  فیوز   :۳ گام 
از جای خود  فیوزکش  گیره  توسط  شناسایی، 

بیرون بکشید. 

گام ۴: بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر، 
بهتر است از یک فیوز سالم دیگر که دارای آمپر یکسان با فیوز اصلی است، استفاده کنید. آمپر 

مجاز فیوزها را می توانید در مدار راهنمای داخل درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
    مطالعه

مشابه  فیوزهای  از  موقت  طور  به  می توانید  نباشد،  دسترس  در  یدکی  فیوز  که  در صورتی 
مربوط به برخی وسایل برقی کم اهمیت تر استفاده کنید. بهتر است یک دست فیوز با آمپرهای 

مختلف را خریداری کرده و جهت استفاده در مواقع اضطراری در خودرو نگه داری کنید. 

فیوز سالم فیوز سوخته
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 احتیاط 
بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچ گونه تعمیری انجام ندهید.  •
فقط فیوزی را نصب کنید که دارای آمپر یکسان با فیوز اصلی باشد. هرگز به جای فیوز از  •

سیم استفاده نکنید، حتی به طور موقتی. انجام این کار می تواند باعث آسیب دیدگی جدی 
تجهیزات الکتریکی و حتی آتش سوزی شود.

5-6 سیستم تماس خودکار در شرایط اضطراری )در صورت تجهیز(
 ERA-GLONASS سیستم

تماس  نوع سیستم  ERA-GLONASS یک 

دچار  خودرو  که  زمانی  می باشد.  اضطراری 
ایربگ ها  تصادف شدید می شود )به طور مثال 
سرنشین  و  راننده  که  این  یا  و  می شوند(  باز 
نیازمند  که  بگیرند  قرار  اضطراری  وضعیت  در 
امداد و نجات باشند، با فشردن کلید مربوطه، 
به مراکز  اطالعات وضعیت پیش آمده می تواند 
امدادرسانی اطالع داده شود. مرکز امدادرسانی 
با ردیابی کردن موقعیت مکانی خودرو بالفاصله 
عملیات امداد و نجات را به اجرا خواهد گذاشت. 
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1-7 تعمیر و نگه داری
دستورالعملتعمیرونگهداری

دونوعبرنامهتعمیرونگهداریبرایخودرووجوددارد:نوعاولسرویسهایعادیخودرواست
کهتوسطمالکقابلانجاممیباشند؛نوعدیگرآنسرویس،بازدیدوتعمیرهایدورهایاست

کهنیازداردتوسطنمایندگیهایمجازمدیرانخودروصورتپذیرند.
برایاطالعازجزییاتبیشتردرخصوصروشهایانجامسرویس،بازدیدوتعمیرهایمنظم
ادامههمینفصلمراجعهکنید.سرویسهایدورهایو بهبخش»سرویسهایدورهای«در
منظمبهشمادرکشفوازبینبردنخطراتاحتمالیکمکمیکندتاازخرابیهایبیشتر

پیشگیریشود.انجامسرویسهایدورهایخودروالزامیاست.
لطفافقطازروانکارهایتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهنمایید،درغیراین

صورتاحتمالخرابیخودرووجودخواهدداشت.
نمایندگیهایمجازخدماتپسازفروش

نمایندگیهایمجازخدماتپسازفروشمدیرانخودرو
فقطاستفادهازقطعاتیدکیاصلیمیتواندعمرمفیدخودروراافزایشدهد.شرکتمدیران
خودروتنهاقطعاتیدکیاصلیشرکترادرنمایندگیهایمجازخدماتپسازفروشخود
درسراسرکشورتوزیعمیکند.لذادرنمایندگیهایمجازفقطقطعاتیدکیشرکتمدیران

خودرومیتواندمورداستفادهقرارگیرد.
نمایندگیهایمجازخدماتپسازفروشمدیرانخودرومتخصصدرامرخدماتمیباشندو
مجوزهایانحصاریالزمراازطرفشرکتمدیرانخودرودریافتکردهاند.بهیادداشتهباشید
کهبرایانجامسرویس،نمایندگیهایمجازخودرویشمارابهترازهرکسدیگریمیشناسند
وجهتبرآوردهکردننیازمندیهایشمابهتکنسینهایحرفهایوقطعاتیدکیاصلیمجهز

شدهاند.
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حفاظتازمحیطزیست
صورت )در هیدرولیک فرمان روغن خنککننده، مایع ترمز، روغن موتور، روغن ضایعات
بامشورت یا و زباله توسطموسساتمجازجمعآوری باید فقط تایرها و باتریها تجهیز(،
سیستم در یا و شوند دفع خانگی زبالههای مانند نباید و شوند دفع بازیافت شرکتهای

فاضالبشهریتخلیهشوند.
مقدماتانجامسرویس

درزمانمراجعهبهنمایندگیمجازجهتانجامسرویسدورهای،کلیهاسنادالزمرابههمراه
داشتهباشید.همهعملیاتصورتگرفتهدرسرویسهایادواریشاملگارانتینخواهدبود،
باکارشناسانفنیصحبتکنید.سوابقسرویسهاوتعمیراتگذشته بارهمیتوانید این در
راهمراهداشتهباشید.سوابقتعمیراتیخودرومیتوانداطالعاتمفیدیدرجهترفععیوب

بعدیخودروارایهنماید.
آماده بررویخودرویتانصورتگیرد، اقداماتیکهمیخواهید یا ایراداتخودرو از لیستی
کنیدودرحینپذیرشآنهاراارایهدهید.همچنیناگرتصادفیامسالهخاصیوجودداردکه

درسوابقخودروثبتنشدهاست،آنرابهکارشناسانفنیتوضیحدهید.
اگرتعدادتعمیراتوسرویسهایموردنظرشمازیاداستوازطرفیتاآخروقتهمانروز
میخواهیدخودروراتحویلبگیرید،باکارشناسیامشاورخودمشورتکردهوتعمیراترااز

نظراهمیتاولویتبندیکنید.
بازدیدهایایمنی

بهتراستقبلازشروعرانندگی،یکسریبازدیدهایایمنیراجهتبهبودامنیتوراحتی
رانندگیانجامدهید.

هشدار
هنگامبازدیدخودرو،موتورراروشننکنید.
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بازدیدهایروزانه

بررسیکنیدکهآیارنگبدنهخراشیدگیدارد؟چراغهاشکستگیدارند؟شاسیخودروکج
ایستادهاست؟پیچچرخهاشلشدهیاافتادهاند؟نشتیآبیاروغندرزیرخودرووجوددارد؟

دربهایجانبی،دربموتور،دربصندوقیاشیشههاآسیبدیدهاند؟
بررسیکنیدکهآیاسطحروغنموتور،روغنترمز،مایعخنککننده،روغنهیدرولیکفرمان

)درصورتتجهیز(ومایعشیشهشورمناسبمیباشد؟
فشاربادتایردرحالتسردووضعیتظاهریتایرها)مانندساییدگی،متورمشدن،ترکخوردگی،

آسیبهایفیزیکیو...(رابررسیکنید.تایرزاپاسرانیزبازدیدکنید.

بررسیکنیدکهآیاقفلکمربندهابهطورقابلاطمینانچفتمیشوند؟آیاکمربندهادچار
ساییدگیوفرسودگیشدهاند؟

بررسیکنیدکهآیاروشناییچراغهامناسباست؟
بررسیکنیدکهآیاکارکردنشانگرهایصفحهکیلومترشمارعادیاست؟

بازدیدهایماهیانه

بدنهخودروراتمیزکنید،محفظهموتور)گردوخاکرادیاتوروکندانسورورسوباتروغنی
سطحموتور(راتمیزکنید،فضایداخلیکابینوصندوقعقبراتمیزکنید.

نشتیلولهها،شیلنگهاومخزنهارابازدیدکنید،بررسیکنیدکهآیاسرباتریهاوکابلهای
باتریسولفاتهیاشلشدهاند؟آیادستهسیمهاآسیبدیدگیوشلشدگیدارندویاکانکتورها

قطعشدهاند؟آیانشتیآبیاروغندرزیرخودرووجوددارد؟
بررسیکنیدکهآیاسیستمتهویهمطبوعبهدرستیکارمیکند؟

بررسیکنیدکهآیاترمزپارکبرقیبهدرستیکارمیکند؟
بررسیکنیدکهآیافیوزیدکیوابزار)ازقبیلجک،آچارچرخ،و...(درخودرووجوددارند؟
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مطالعه 
ضایعاتروغنموتور،روغنترمز،مایعخنککننده،باتریهاوتایرهافقطبایدتوسطموسسات
مجازجمعآوریزبالهویابامشورتشرکتهایبازیافتدفعشوندونبایدمانندزبالههای

خانگیدفعشوندویادرسیستمفاضالبشهریتخلیهشوند.

2-7 سرویس های عادی خودرو
سرویسهایساده

اگرقصدانجامبرخیاقداماتتعمیراتیونگهداریخودرورادارید،سعیکنیدطبقتوضیحات
ارایهشدهدراینبخشعملکنید.

دراینبخشدرخصوصبازدیدهاوسرویسهاییبحثشدهاستکهانجامدادنآنهاآسان
میباشدومالکخودروبهتنهاییتواناییانجامآنهارادارد.ولیهمچنانمواردخاصزیادی
وجوددارندکهانجامآنهانیازبهمهارتفنیوابزارمخصوصداردوبایدتوسطتکنسینهای

آموزشدیدهصورتپذیرند.

احتیاط
قبلازبستندربموتور،محفظهموتوررابازدیدکنیدتاهیچابزارووسایلیازقبیلآچار •

ودستمالو...درآنجانماندهباشد.
باخودروییکهفیلترهوایآنبازشدهاسترانندگینکنیدزیراموتوررادچاراستهالک •

زیادمیکند.
مایعخنککنندهموتور،روغنترمزومایعشیشهشوررابهمقداراستاندارداضافهکنید. •

اگرمایعاتبررویبدنهخودروبپاشد،فورامحلرابادستمالخیستمیزکنیدتارنگبدنه
دچارآسیبنشود.
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هشدار
انبساطاجتنابکنیدتادچار • بازکردندربمخزن از زمانیکهموتورخودروداغاست،

سوختگینشوید.
زمانیکهموتورکارمیکند،مراقبدستولباسوابزارتانباشیدتابهفنخنککنندهو •

تسمهگیرنکند.
ازاستعمالدخانیاتدرنزدیکیلولههایسوختوباتریخودداریکنید.چراکهممکناست •

باعثایجادانفجاریاآتشسوزیشود.
اجزاوقطعاتسیستمجرقهزنیالکترونیکیدارایولتاژبسیارباالییمیباشند.لذادرزمان •

وصلبودنبرقخودروویاروشنبودنموتوربههیچعنوانبااینقطعاتتماسپیدانکنید.
موتور،رادیاتور،لولهاگزوز،مانیفولددودوسرسیلندربعدازرانندگیبسیارگرممیشوند، •

...(بین لباسهایتان)مانندکراواتو باشیدکه نزنید.مواظب بهآنهادست بنابراینهرگز
پرههایپروانهگیرنکندزیرافنحتیپسازخاموششدنخودروهممیتواندبهطورخودکار

روشنشودوممکناستسبببروزسانحهشود.

بازدیدسطحروغنموتور
بااستفادهازگیجروغن سطحروغنموتوررا
ودرزمانیکهموتورخاموشبودهوخنکتر

شدهاست،بررسیکنید.
در موتور گرمشدن از پس را 1:خودرو گام
سطحصافوهموارمتوقفکنیدوتا5دقیقه

پسازخاموشکردنموتورصبرکنید.
گام2:دربموتوررابازکنیدوگیجروغنرا
پاک را آن تمیز دستمال با و کشیده بیرون

کنید.
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گام3:گیجرادرجایخودقراردادهوبهآرامیوبهطوریکنواختتاانتهافشاردهید.
گام4:درحدود3ثانیهصبرکنیدوسپسمجدداگیجرابیرونبکشیدوسطحروغنموتور

راازرویآنکنترلکنید.

زیرگیجروغنیکپارچهبگیریدتاازچکیدن
روغنبهرویقطعاتموتوروبدنهجلوگیری

شود.
بالفاصلهپسازگرمشدنموتور،سطحروغن
موتورراکنترلنکنید.موتورراخاموشکنید
ومنتظربمانیدتاروغنموتوردرکارتلجمع

شود.
اضافهکردنروغنموتور

گام1:دربروغنریزموتوررادرخالفجهت
عقربههایساعتبپیچانیدتابازشود.

را ازیکقیفروغنموتور استفاده با گام2:
چندینباربهمقدارکمبهداخلموتوربریزیدو
سپسسطحروغنراتوسطگیجکنترلنمایید.
گام3:وقتیکهسطحروغنموتوربهمحدوده
صحیحرسید،دربروغنریزموتوررادرجهت

عقربههایساعتببندید.

زیادبودنروغن

نرمال

کمبودروغن

SQRF4J16 موتورSQRE4T15Cموتور

حفاظتازمحیطزیست
جهتجلوگیریازآلودگیمحیطزیست،روغنموتوروفیلترروغنمصرفیرامانندزبالههای
خانگیدفعنکنیدویادرفاضالبویارویزمینرهانکنید،چراکهباعثآلودگیشدید
محیطزیستمیشوند.آنهارامطابقبادستورالعملهایحفاظتازمحیطزیستدفعکنید.
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احتیاط
روغنموتوررابیشازحدمجازسرریزنکنید،زیراباعثخرابیموتورمیشود. •
فقطازروغنموتورتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.درغیراین •

صورتمسوولیتکلیهخسارتهایمستقیموغیرمستقیمواردهبهعهدهمالکخودروخواهد
بود.
چنانچهروغنموتوردرهنگامسرریزکردنبهطورتصادفیبررویسطحموتوربریزد، •

قبلازبستندربروغنریز،لکههایروغنرابااستفادهازپارچهتمیزکنید.
ریزش • تا ندهید قرار موتور روی بر وارونه بهصورت بازکردن از راپس روغنریز درب

روغنازآنبررویموتورباعثتصوراشتباهمبنیبروجودنشتیازاورینگآببندیدرب
روغنریزنشود.

بازدیدسطحروغنگیربکس
افرادمتخصص توسط باید تعویضآن یا و اضافهکردنروغن بازدیدسطحروغنگیربکس،
صورتگیرد.لطفابرایانجاممواردفوقبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعه

نمایید.
بازدیدسطحروغنترمز

و ”MAX“ بینعالیم باید ترمز سطحروغن
نزدیک مایع سطح اگر باشد. مخزن ”MIN“
عالمت“MIN”یاپایینترازآنبود،بهمقدار
الزماضافهکنید.جهتبازدیدوتعمیرسیستم
ترمزبهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعه

کنید.
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احتیاط
ازآنجاییکهروغنترمزقدرتجذبرطوبتباالییدارد،دربمخزنروغنترمزرابهمدت •

طوالنیبازنگذارید.
فقطازروغنترمزتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.درغیراینصورت •

مسوولیتکلیهخسارتهایمستقیموغیرمستقیمواردهبهعهدهمالکخودروخواهدبود.
درصورتپاشیدهشدنروغنترمزبررویبدنهخودرو،جهتجلوگیریازآسیبدیدن •

رنگبدنهویاایجادخوردگیدرقطعاتخودرو،محلراباابرخیسویاآب،شستوشودهید.

هشدار
باپوستوچشمراندهیدودرصورتتماس،فورا بههیچعنواناجازهتماسروغنترمز
محلهایتماسراباحجمزیادیازآبشستوشودهیدودرصورتنیازبهمراکزدرمانی

مراجعهکنید.

بازدیدسطحمایعخنککنندهموتور
مایع سطح است، سرد موتور که وقتی
و ”MAX“ عالیم مابین باید خنککننده
مایع اگرسطح باشد. انبساط مخزن ”MIN“
نزدیکعالمت“MIN”یاپایینترازآنبود،به
مقدارالزماضافهکنیدودراسرعوقتجهت
مدیران مجاز نمایندگی به تعمیر و بازدید

خودرومراجعهکنید.

اضافهکردنمایعخنککننده
گام1:وقتیکهموتورسرداست،دربمخزنانبساطرادیاتوررابازکنیدومایعخنککنندهرا

تارسیدنسطحآنبهعالمت“MAX”اضافهکنید.
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گام2:موتورراروشنکنیدواجازهدهیدکهدمایمایعخنککنندهبهدماینرمالبرسد.
سطحمایعخنککنندهراکنترلکنیدودرصورتافتسطحبهزیرعالمت“MIN”،مایع

خنککنندهراتازمانیکهسطحآندیگرافتپیدانکند،اضافهکنید.
3.موتورراخاموشکردهوبررسیکنیدکهآیاپسازخنکشدنموتور،سطحمایعخنککننده

صحیحمیباشد.اگرنیست،مراحلباالرامجدداتکرارکنید.
4.دربمنبعانبساطراببندید.

احتیاط
اگرسطحمایعخنککنندهبهطورسریعافتپیدامیکند،وجودنشتیآبازرادیاتور، •

لولههاوواترپمپرابررسیکنید.
فقطازمایعخنککنندهتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.درغیر •

اینصورتمسوولیتکلیهخسارتهایمستقیموغیرمستقیمواردهبهعهدهمالکخودرو
خواهدبود.

ازمایعخنککنندههایباکیفیتپاییناستفادهنکنید.زیرادمایموتوردرزمانکارکردن •
برای را مناسبی خنککنندگی نمیتواند بیکیفیت خنککننده مایع و میرود باال خیلی

موتورتامینکندوهمچنینخاصیتضدزنگزدگیخوبیندارد.

هشدار
زمانیکهموتورداغاست،فشاردرسیستمخنککنندهبسیارباالاست.دراینزمانهاازباز •

کردندربمخزنانبساطخودداریکنید.درغیراینصورتفورانبخارمایعخنککنندهباعث
ایجادسوختگیخواهدشد.

ضدیخیکمادهسمیاست،لذاهنگاماضافهکردنضدیخنسبتبهپاشیدهشدنآنبرروی •
پوستبدن،بدنهخودروویارویزمیندقتویژهایداشتهباشید.درصورتتماسضدیخبا
پوستیاچشم،فورامحلتماسرابامقدارزیادیازآبشستوشودهیدودرصورتنیازبه

مراکزدرمانیمراجعهکنید.
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بازدیدرادیاتوروکندانسور
باگذشتزمانواستفادهطوالنیازخودرو،سطحجلوییکندانسورورادیاتورممکناستبا
اینعاملمیتواندبررویعملکرد بقایایحشرات،شاخوبرگوسایراجساممسدودشود.
سیستمتهویهمطبوعوسیستمخنککنندهموتورتاثیربگذاردوعدمتهویهمناسبهواوداغ
شدنموتوررادرپیداشتهباشد.الزماستکهدراینگونهمواقعسطحرادیاتوروکندانسور

راتمیزکنید.
کندانسور:پسازخاموشکردنخودرووخنکشدنموتور،کندانسورراباگرفتنهوایفشرده

ازپشترادیاتوروازسمتعقبروبهسمتجلوتمیزکنید.
رادیاتور:توصیهمیشودسطحرادیاتورراسالییکبارتمیزکنید.پسازخاموشکردنخودرو
وخنکشدنموتور،بااستفادهازهوایفشردهیاآب،البهالیپرههایرادیاتورراازوجودبقایای
حشرات،شاخوبرگوسایراجسامتمیزکنید.فشارآبیابادمورداستفادهنبایدبیشتراز

150Kpaباشد.درغیراینصورتپرههایرادیاتورآسیبخواهنددید.

احتیاط
پرههایرادیاتوربهعلتنوعموادتشکیلدهندهاشدارایقابلیتانتقالحرارتخوبیجهت •

خنککردنمایعخنککنندهمیباشند.هرگزآنهارابااستفادهازبرستمیزنکنید،چراکه
باعثآسیبدیدگیوکاهشاثرخنککنندگیآنهامیشود.

هرگزدرزمانیکهموتورورادیاتورداغهستند،بررویرادیاتورآبنپاشید.بخارتولید •
شدهمیتواندباعثایجادسوختگیشود.رادیاتورراهموارهپسازخاموششدنوخنک

شدنموتورتمیزکنید.

بازدیدتسمه
تسمهموتوربعدازمدتیاستفادهشدنافزایشطولپیدامیکندوکششاستانداردخودرا
ازدستمیدهدکهممکناستباعثخرابیموتورشود.تسمهبایددردورههایمنظمبازدید

شدهوکششآنکنترلشود.
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گام1:کلیداستارتراخاموشکنید.
فشار با ابتدا را تسمه شلی و سفتی :2 گام
انگشتدستتستکنیدوزاویهتاشدنتسمه

راکنترلکنید.
گام3:اگرزاویهتاشدنتسمهبیشتراز90
درجهباشد،جهتبازدیدوتعمیربهنمایندگی

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هشدار
هنگامبازدیدکششتسمه،موتورراخاموشکردهواجازهدهیدتاخنکشودوازساکنبودن

تسمهمطمئنشوید.

بازدیدتایرها
ساییدگیتایرهارابابازدیدشاخصساییدگی
میزان زمانیکه قراردهید. بررسی تایرمورد
ساییدگیتایرهازیادمیشود،نوارهایشاخص
ساییدگینمایانمیشوندوباآجتایردریک
کاهش معنای به این و میگیرند قرار سطح
این در است. تایرها امنیت و کارآیی جدی

شرایطتایرراتعویضکنید.

حفاظتازمحیطزیست
قوانین با مطابق باید آنها نکنید، رها محیط در بیاحتیاطی با را مستعمل تایرهای

زیستمحیطیوتوسطموسساتمجاز،جمعآوریوبازیافتشوند.
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احتیاط
باالبودنفشاربادتایرپسازمدتیرانندگی،طبیعیاست. •
اگرتایریبهطورمکررنیازبهبادشدنپیداکند،برایبازدیدوتعمیربهنمایندگیمجاز •

مدیرانخودرومراجعهکنید.
همیشهازفشارسنجبرایاندازهگیریفشاربادتایرودرزمانسردبودنآناستفادهکنید. •

بازدیدظاهریتایرمیتواندباعثبرآوردنادرستازمیزانفشاربادتایرشود.
اگردرحینرانندگیتایریدچارکمبادییاپنچریشد،بهرانندگیادامهندهید.رانندگی •

بااینحالتحتیدرمسافتهایکوتاهمیتواندتایرراازردهخارجکند.
ازطریقسیستمکنترلفشاربادتایر)TPMS(فشاربادتایرهارادرهرلحظهمیتوانید •

کنترلکنید.جهتاطالعاتبیشتربهبخشمربوطهدرفصل5مراجعهکنید.
ازنصبصحیحدرپوشوالوبادتایراطمینانحاصلکنید.درغیراینصورت،موادخارجی •

نو اگردرپوشگمشدهاست،یکدرپوش رامسدودخواهدکرد. بادشدهوآن والو وارد
جایگزینکنید.

نادرستبودنفشاربادتایرباعثافزایشمصرفسوخت،کاهشعمرمفیدتایروکاهشتعادل
خودرووایمنیرانندگیمیشود،بنابراینبرایرانندگیباخودرو،فشاربادتایرهاهموارهباید
درحداستانداردباشد)برایکسباطالعدرموردمیزانفشاربادتایرهابهبرچسبراهنمای
مربوطهکهبرستونوسطسمترانندهالصاقشدهاست،مراجعهکنید(.اگرتایریاغلبمواقع
میبایست نیست، تعمیر قابل دیگر آسیبدیدگیهای یا بریدگی دلیل به یا دارد باد نشتی

تعویضشود.
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هشدار
ازصحیحبودنفشاربادتایرهادرکلیهزمانهااطمینانحاصلکنید.درغیراینصورتشرایط

زیرمیتواندپیشبیایدکهممکناستمنجربهتصادف،جراحتوحتیمرگشود:
ساییدگیزیادتایر •
کنترلضعیفخودرو •
ساییدگیغیریکنواخت •
آببندیضعیفبینتایرورینگچرخ •
تابیدگیرینگوجداشدنتایرازرینگ •
امکانترکیدنتایرناشیازگرمشدنبیش •

ازحد
باالرفتناحتمالآسیبدیدگیتایرتحتتاثیرشرایطجادهای •

فشارباد
نرمال

سایشیکنواخت

پرباد
بودنتایر

سایشوسطتایر

کمباد
بودنتایر

سایششانههایتایر

جابهجاییچرخها
تایرها متعادل و متوازن ساییدگی منظور به
مدیران شرکت آنها، مفید عمر افزایش و
خودروتوصیهمیکندکهتقریبادرهر10000
بازه )بهترین کنید راجابهجا کیلومترچرخها
حال این با میباشد(. کیلومتر 5000-7000
بسته میتواند چرخها جابهجایی زمانی بازه
جادهای شرایط و شما رانندگی عادتهای به

تغییرکند.

جلویخودرو

باعثبروزحوادثمنجربه اقداماتاحتیاطیزیررارعایتکنید.عدمرعایتآنهامیتواند
مصدومیتویاحتیمرگشود:

1.ازتایرهاییکهقبالبرروییکخودرویدیگرنصببودهاند،استفادهنکنید.
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2.ازتایرهاییکهدرمیزانساییدگیاختالفقابلتوجهیباهمدیگردارند،بهطورهمزماندر
رویخودرواستفادهنکنید.

3.ازتایرهاییکهاطالعیازنحوهاستفادهقبلیآنندارید،استفادهنکنید.
4.برروییکخودروازتایرهایبامارک،نوعوطرحآجمختلفاستفادهنکنید.

5.تایرهایباساختارمتفاوت)رادیالوبیاسو...(رابرروییکخودرونصبنکنید.
تایرهاینصبشده اگرسایز است. تاثیرگذار آمپرسرعتسنج عملکرد روی بر تایر 6.سایز
متفاوتازسایزاستانداردخودروباشند،سرعتدقیقنمایشدادهنمیشودکهمیتواندمنجر

بهحادثهشود.خسارتهایناشیازاینعاملتحتپوششگارانتینمیباشد.
مطالعه 

جابهجاییچرخهابایدتوسطافرادمتخصصصورتپذیرد،لذابهنمایندگیهایمجازمدیران
خودرومراجعهکنید.

بازدیدباتری
رسوببستنقطبهایباتری،شلبودناتصالکابلهایباتری،شکستگیبدنهباتریوشل

بودنبستباتریرابررسیکنید.
بازدیدهایذکرشده،نیازیبهسرویسدیگریندارد.درصورت باتریخودرویشمابهجز
باشد. یکسان خودرو اصلی باتری مشخصات با باید نو باتری فنی مشخصات باتری، تعویض

توصیهمیشودجهتتعویضباتریبهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
بازدیدفیلترهوایاتاق

فیلترهوایتهویهمطبوعازورودگردوغبارمحیطازطریقکانالهایورودیبهداخلاتاق
اگر انسدادمیشود. ازاستفادهطوالنیمدتدچارگرفتگیو اینفیلترپس ممانعتمیکند.
کارآییسیستمتهویهمطبوعبهطورقابلمالحظهایکاهشیافته،فیلترهوایکابینرابازدید

کنیدودرصورتلزوم،آنراتعویضکنید.
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مطالعه 
نمایندگیهای • به لذا پذیرد، افرادمتخصصصورت توسط باید اتاق فیلترهوای تعویض

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
استفادهازتهویهمطبوعدرزمانیکهفیلترهوایاتاقازرویخودروبازشدهباشد،باعث •

کاهشکاراییعملکردتصفیههوایسیستمتهویهمطبوعشدهوراندمانسیستمراکاهش
میدهد.

بر • N95میباشد. بهعملکردحفاظتی ازمدلهامجهز برخی در تهویهمطبوع سیستم
اساسمدلخودرویخوداقدامنمایید.

بازدیدمایعشیشهشور
است. خالی شیشهشور مخزن احتماال نکنند، پاشیدن به اقدام شیشهشور آبپاشهای اگر
استفادهازشیشهشوررامتوقفکردهومایعشیشهشوررابهمقدارکافیاضافهکنید.اگرپساز
اضافهکردنمایعهمچنانشیشهشورکارنکند،جهتبازدیدوتعمیربهنمایندگیمجازمدیران

خودرومراجعهکنید.

احتیاط
هرگزبهمایعشیشهشورضدیخاضافهنکنید،زیرابهرنگبدنهآسیبمیرساند. •
درفصلسرماوزمانیکهدمایهوازیرصفردرجهاست،ازآبخالصبهعنوانشیشهشور •

استفادهنکنید،زیراآبمنجمدشدهوبهپمپشیشهشورآسیبواردمیکند.
ظرفیتمخزنشیشهشورمیتواند2یا4/5لیترباشد.براساسمدلخودرویخوداقدام •

نمایید.

بازدیدتیغههایبرفپاککن
نرمیلبههایتیغهبرفپاککنراباکشیدنانگشتاندستبررسیکنید.زبربودنتیغههاباعث

کاهشاثربخشیآنهاخواهدشد.
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احتیاط
ازبرفپاککنبرایپاککردنتودههایبرفویخرویشیشهاستفادهنکنید. •
جهتبازدیدوسرویستیغههایبرفپاککنالزماستتاسیستمبرفپاککنواردحالت •

سرویسشود)برایاطالعازجزییاتبیشتربهبخش»سیستمبرفپاککنوشیشهشور«
درفصل2مراجعهکنید(.زمانیکهتیغههارابرایبازدیدوسرویسبلندمیکنید،بایدگیره

قفلیوسطتیغهرابهطرزصحیحبازکنید.
جهت • است، پریدگی و حفره دارای شن و سنگریزه برخورد علت به شیشه سطح اگر

جلوگیریازخرابیتیغهبرفپاککن،سطحشیشهراترمیمکنید.
درفصلزمستانجهتجلوگیریازآسیبدیدنتیغههایبرفپاککن،قبلازبهکار •

بررویشیشهنچسبیده بهعلتیخزدگی انداختنآنهااطمینانحاصلکنیدکهتیغهها
باشند.

برایتمیزکردنتیغههایبرفپاککنازموادیمانندروغن،سیلیکونوبنزیناستفاده •
نکنید،زیراباعثعملکردنامناسبآنهامیشود.برایتمیزکردنتیغههاازمایعشیشهشور

استفادهکنید.

نگهداریتیغههایبرفپاککن
1.هنگامشستوشویخودروازآبفشارقویبرایشستنتیغههااستفادهنکنید،زیراممکن

استآسیبببینند.
2.برایجلوگیریازشورهبستنیالکهدارشدنشیشه،بهتراستتیغههارابهصورتمنظمو

هفتهاییکباربامایعشیشهشورتمیزکنید.
3.بعدازشستنخودرودرکارواشهایصنعتی،ازآبتمیزبرایشستنتیغهوشیشهاستفاده

کنیدتاالیهچربیرویشیشهوتیغهتمیزشود.
4.برایایمنیبیشترتوصیهمیشودکهسالییکتادوبارتیغههایبرفپاککنراتعویض

کنید.تیغههایجدیدراازنمایندگیهایمجازمدیرانخودروخریدارینمایید.
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5.ازبهکارانداختنبرفپاککنهارویشیشهخشکخودداریکنید.چراکهباعثایجاد
خراشبررویشیشهوآسیبدیدنتیغهبرفپاککنخواهدشد.

6.ازتمیزکردنشیشهجلوبابنزین،الکپاککن،تینرویامایعاتمشابهکهباعثخرابی
تیغههایبرفپاککنمیشوند،خودداریکنید.

7.وقتیسطحشیشهجلویخزدهاستویااگرگردوخاک،بقایایحشرات،چسبویاذرات
پارچهخشک از کنید. تمیز پارچهخیس یک با را آنها بهسطحشیشهچسبیدهاند، دیگر
استفادهنکنیدویاآنهارامستقیماباتیغهبرفپاککنتمیزنکنید،درغیراینصورتشیشه

وتیغههاآسیبمیبینند.
استفادهازبرفپاککن

1.بانیرویدستبرفپاککنهاراحرکتندهید.درغیراینصورتسیستمبرفپاککن
دچارآسیبدیدگیخواهدشد.

2.قبلازبهکارگرفتنبرفپاککنها،شاخوبرگ،برفوسایراجسامانباشتهشدهبرروی
شیشهرابردارید.

3.مایعشیشهشوررابهموقعاضافهکنید.ازمایعشیشهشوریکهدارایمشخصاتذکرشدهدر
اینکتابچهاست،استفادهکنید.ازآبشهریبهجایمایعشیشهشوراستفادهنکنید.

4.درآبوهوایسردقبلازاستفادهازبرفپاککن،یخزدنتیغههاوچسبیدنآنهابه
شیشهرابررسیکنید.درصورتیخزدن،قبلازبهکارگیریبرفپاککن،یخآنهارابازکنید.

درغیراینصورتممکناستهمموتوربرفپاککنوهمتیغههاآسیبببینند.
5.براییخزداییمیتوانیدازگرمایبخاریخودرویاوسایلتولیدگرمااستفادهکنید.هرگز
آبگرمرابرایازبینبردنیخبهطورمستقیمبررویشیشهنریزید،زیراباعثترکخوردن

شیشهوکجشدنتیغههامیشود.
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3-7 سرویس های دوره ای
مشخصاتمایعاتمصرفیوشمعموتور

ظرفیتمشخصاتعناوین

روغنموتور
)SQRE4T15Cموتور(

SM SAE-5W-30

SM SAE-5W-40

SM SAE-10W-40

0.2 ± 4.7لیتر
)روغنوفیلترروغنباید
همزمانتعویضشوند(

روغنموتور
)SQRF4J16موتور(

SM SAE-5W-30

0.2 ± 4.3 لیتر

)روغنوفیلترروغنباید
همزمانتعویضشوند(

روغنگیربکس
)621MHBگیربکس(

FUCHS GL-4 75W-900.1 ± 2.5لیترL

روغنگیربکس
)025CHCگیربکس(

CVTF WCF-10.2 ± 7.3لیترL

روغنگیربکس
)730DHBگیربکس(

FUCHS Pentosin

FFL-7A
0.2L ± 4.25لیتر

ضدیخ
)SQRE4T15Cموتور(

ضدیختمامارگانیک
)LEC-II(

9L

ضدیخ
)SQRF4J16موتور(

ضدیختمامارگانیک
)LEC-II(7.5L

/DOT4روغنترمز

/3707AAG شمعموتور
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احتیاط
درزمانتعویضروغنگیربکسبهشرطآنکهگیربکسنشتیروغننداشتهباشد،بههمان
مقداریکهروغنازگیربکستخلیهمیشود،بایدروغنتازهاضافهشود.برایانجاماینکار

بهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توضیحاتمولفههایگریدروغن
SMدرجهکیفیتروغن

SAEکلمهاختصاریانجمنمهندسانخودرویآمریکا

5W
دردماهایپایینهرچهعددویسکوزیتهقبلازWکمترباشد،
تواناییسازگاریروغنباسرماقویترمیشودوعملکرداستارت

درهوایسردنیزبهتراست.

40

هرچهاینشاخصباالترباشد،مقاومتروغندربرابرحرارت
باالتربودهوویسکوزیتهباالییخواهدداشت.روغنهایبا

ویسکوزیتهباالتربرایموتورهاییکهبادورهایباالکارمیکنند،
مناسباست.

منطقه هوایی و آب شرایط گرفتن نظر در با
بامنطقه باسطحکیفیمتناسب خود،روغن
رابراساساطالعاتجدولفوقانتخابکنید.
وقتیکهدمایمحیطخیلیپاییناست،اگر
 SM SAE-10W-40ازروغنموتورباگرید
سختی به موتور است ممکن شود، استفاده
با ازروغن لذاتوصیهمیشود استارتبخورد.
با روغنهای یا و  SM SAE-5W-30 گرید

درجهویسکوزیتهپایینتراستفادهشود.
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روغن SM SAE-5W-30ازنقطهنظرمیزان
مصرفروغننیزتوصیهمیشود.

احتیاط
فقطازمایعاتبانوعتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.سایرمایعات •

متفرقهمیتوانندباعثخرابیسیستمهایمربوطهشوند.
فقطازقطعاتیدکیاصلیشرکتمدیرانخودروومایعاتتوصیهشدهتوسطآنباید •

مورداستفادهقرارگیرد،درغیراینصورتگارانتیخودروتحتتاثیرقرارخواهدگرفت.
ظرفیتمایعاتدرجداولفوقصرفابهعنوانمرجعمیباشد.میزانواقعیاضافهکردن •

مایعاتبراساسشرایطموجودخودروتعیینمیشود.
درزمانتعویضروغنگیربکساتوماتیکبهشرطآنکهگیربکسنشتیروغننداشته •

باشد،بههمانمقداریکهروغنازگیربکستخلیهمیشود،بایدروغنتازهاضافهشود.برای
انجاماینکاربهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.
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1-8 موقعیت شماره های شناسایی خودرو
 )VIN( شماره شاسی

محل درج شماره شاسی )VIN( در خودروهای تولیدی ■
راست  سمت  در   )VIN( شاسی  شماره           1 

جلو  شیشه  زیر  سینی  در  و  موتور  محفظه 
)شماره 1 در تصویر مقابل( حک شده است. 

داخلی  سطح  در   )VIN( شاسی  شماره           2 

در   2 )شماره  آن  عقبی  لبه  در  و  موتور  درب 
تصویر مقابل( حک شده است. 

 3         شماره شاسی خودرو )VIN( به صورت یک 

پالک در قسمت باالیی و سمت چپ داشبورد 
است  شده  نصب  مقابل(  تصویر  در   3 )شماره 
قابل  جلو  شیشه  زیر  از  و  خودرو  بیرون  از  و 

مشاهده است. 

    مطالعه
•  VIN به علت متفاوت بودن کشورهای تولیدکننده خودروها، ممکن است محل درج شماره

نیز متفاوت باشد. 
چنان چه نیاز به خواندن شماره VIN دارید، توصیه می شود این کار را از طریق تکنسین های  •

نمایندگی مجاز انجام دهید. 

 احتیاط 
هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور، رنگ کردن، بریدن، جوشکاری و سوراخ کردن شماره 

VIN و یا نواحی اطراف آن ممنوع است. 
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پالک مشخصات خودرو
پالک مشخصات خودرو مطابق با تصویر مقابل 
بر روی رکاب درب جلو راست نصب شده است. 

شماره موتور
در  و  سیلندر  بلوکه  روی  بر  موتور  شماره 
موقعیت نشان داده شده در تصویر مقابل حک 

شده است. 

برچسب RF شیشه
و  جلو  شیشه  داخلی  سمت  در   RF برچسب 
است  شده  نصب  کابین  داخل  آینه  پشت  در 
فرکانسی  رادیو  سیگنال های  انتقال  برای  که 
صورت  به  خودرو  شناسایی  شماره  خواندن  و 

الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. 
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2-8 اطالعات فنی خودرو
ابعاد خودرو

فاصله دو محورفاصله چرخ های جلو

طول خودرو فاصله چرخ های عقب

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

جلو

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

عقب
درو

خو
اع 

رتف
ا

درو
خو

ض 
عر

/SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9 مدل خودرو
SQR7160T1ET9

اندازه های کلی

 )mm( 4,500طول
 )mm( 1,842عرض
 )mm( 1,705ارتفاع

)mm( 2,670فاصله دو محور
فاصله مرکز تا مرکز 

چرخ ها
 )mm( 1,556 / 1,550جلو
 )mm( 1,556 /1,550عقب

فاصله نوک سپر تا 
مرکز چرخ

 )mm( 897 / 889جلو
 )mm( 933 / 931عقب 
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نوع و مدل خودرو

SQR7150T1E9SQR7150T1ET9SQR7160T1ET9مدل خودرو

نوع خودرو

چرخ های جلو محرک )2 × 4(، فرمان بر 
روی چرخ های جلو، موتور جلو و عرضی، 
اتاق 2 محفظه ای، 5 درب، ظرفیت 5 نفر، 
اسکلت اتاق یک پارچه، فرمان در سمت 

چپ

چرخ های جلو محرک )2 × 
4(، فرمان بر روی چرخ های 

جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق 
2 محفظه ای، 5 درب، ظرفیت 
5 نفر، اسکلت اتاق یک پارچه، 

فرمان در سمت چپ
SQRE4T15CSQRF4J16مدل موتور

نوع موتور

موتور عمودی، 4 سیلندر خطی، 
خنک شونده با آب، 4 زمانه و دارای دو 

میل سوپاپ در باالی سرسیلندر، مجهز به 
توربوشارژر و اینترکولر

موتور عمودی، 4 سیلندر 
خطی، خنک شونده با آب، 4 
زمانه و دارای دو میل سوپاپ 

در باالی سرسیلندر

نوع سیستم 
سوخت رسانی

پاشیدن الکترونیکی، ترتیبی و چند 
نقطه ای سوخت

پاشیدن مستقیم سوخت

MHB025 CHC730 DHB 621مدل گیربکس
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وزن خودرو
مقادیرعناوین

SQR7150T1E9SQR7150T1ET9SQR7160T1ET9 مدل خودرو
 )Kg( 1,497 / 1,4211,4651,482وزن خالص خودرو

توزیع وزن 
خالص 

خودرو بین 
محورها

محور جلو 
 )Kg(

819859863 / 870

محور عقب 
 )Kg(

602606619 / 627

حداکثر وزن مجاز با بار 
)Kg(  )شامل سرنشینان(

1,9871,9871,987

)Kg( 1,8871,8871,887حداکثر وزن خودرو
توزیع 

حداکثر وزن 
خودرو بین 

محورها

محور جلو 
 )Kg(

982996982

محور عقب 
 )Kg(

905892905

ظرفیت سرنشین با راننده 
)نفر(

5

 هشدار   
مقادیر جدول فوق را رعایت کنید و از وارد آوردن بار بیش تر از حداکثر وزن قابل تحمل به 
خودرو اجتناب کنید. در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی سیستم ترمز تحت تاثیر قرار 

گرفته و ممکن است باعث بروز سانحه و مصدومیت شود. 
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مشخصات عملکردی خودرو
مقادیرعناوین

SQR7150Tمدل خودرو
1E9

SQR7150T
1ET9

SQR7160T
1ET9

پارامترهای 
حرکت 
خودرو

حداقل فاصله خودرو از 
)mm( 163163163زمین

حداقل شعاع 
)m( دور زدن

چرخش به 
 )m( چپ

11.011.011.0

چرخش به 
 )m( راست

11.011.011.0

حداکثر شیب قابل قبول 
جاده برای قسمت جلو )°(

202020

حداکثر شیب قابل قبول 
جاده برای قسمت عقب )°(

212121

زاویه رمپ خور

بدون بار 
)°(

202020

171717با بار )°(

مشخصات 
سرعت

حداکثر سرعت خودرو 
 )km/h(

188186200

حداکثر شیب قابل صعود 
 )%(

464547



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

438

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

مشخصات عملکردی موتور
SQRE4T15CSQRF4J16مدل موتور

 )mm( 7777قطر دهانه سیلندر
 )mm( 80.585.8کورس پیستون

 )mL( 1,4981,598حجم جابه جایی موتور
9.5:19.9:1نسبت تراکم

 )kw( 115145قدرت موتور
 )r/min( 5,5005,500دور قدرت موتور

 )N.m( 230290حداکثر گشتاور موتور
 )r/min( 4,000-4,0002,000 – 1,750دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور

)g/kw.h( 275270حداقل راندمان سوخت

مصرف سوخت
L/100kmمصرف سوخت

10.8میزان مصرف سوخت شهری
6.6میزان مصرف سوخت برون شهری

8.2میزان مصرف سوخت ترکیبی

میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی، شرایط جاده ای، شرایط آب و 
هوایی، میزان بار وارده به خودرو، استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگه داری خودرو 

دارد.
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سیستم سوخت رسانی
SQRE4T15CSQRF4J16مدل موتور

نوع سوخت*

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 91 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 95 یا باالتر )بنزین سوپر بدون سرب(

E22-E100

باک پالستیکینوع باک بنزین

51 لیترظرفیت باک بنزین

پمپ بنزین برقینوع پمپ بنزین

*: از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
    مطالعه

به  است.  استفاده  قابل  سرب  بدون  بنزین  فقط  کانورتر  کاتالیست  به  مجهز  خودروهای  در 
منظور جلوگیری از اشتباه در پر کردن باک با نوع دیگر بنزین، طراحی ویژه ای برای دهانه 
لوله ورودی باک در نظر گرفته شده است، به طوری که فقط با نازل های استاندارد مخصوص 

بنزین بدون سرب بتوان باک را پر کرد. 
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 احتیاط 
فقط از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.  •
استفاده از بنزین سرب دار باعث می شود تا کاتالیست کانورتر کارایی خود را از دست بدهد  •

و سیستم کنترل آالیندگی به درستی کار نکند. 
بنزین با عدد اکتان پایین تر می تواند باعث خرابی موتور شود. آسیب های وارده به موتور  •

ناشی از استفاده از بنزین با عدد اکتان پایین تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
اگر به صورت تصادفی بنزین سرب دار در باک بریزید )حتی به میزان اندک( و موتور را  •

روشن کنید، کاتالیست کانورتر دچار ایراد دایمی خواهد شد. در صورت اتفاق افتادن چنین 
وضعیتی هر چه سریع تر جهت بازدید و رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید. 

سیستم خنک کننده
SQRE4T15CSQRF4J16مدل موتور

رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

سیستم تعلیق

SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9/ SQR7160T1ET9مدل خودرو

تعلیق جلو
تعلیق مستقل از نوع مک فرسون، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای میل 

تعادل، دارای فنر لول مخروطی و کمک فنر تلسکوپی

تعلیق عقب
تعلیق مستقل چند اهرمی، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای میل تعادل و 

دارای فنر لول مخروطی و کمک فنر تلسکوپی
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سیستم فرمان

/SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9 مدل خودرو
SQR7160T1ET9

سیستم فرمان برقینوع سیستم فرمان
 )mm( 374قطر غربیلک فرمان

شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان
قابل تنظیم، دارای خاصیت جذب ضربهنوع تلسکوپی فرمان

قابلیت تنظیم
 غربیلک فرمان

)mm( 34در جهت باال – پایین
)mm( 40در جهت جلو – عقب
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سیستم ترمز

/SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9مدل خودرو
 SQR7160T1ET9

نوع ترمز
ترمز دیسکیچرخ جلو

ترمز دیسکیچرخ عقب

بوستر خالییبوستر ترمز

ترمز پارک برقی که بر روی چرخ های عقب اعمال ترمز پارک
می شود

mm 25 مقدار مجاز خالصی پدال ترمز

ضخامت قابل قبول لنت ترمز و 
دیسک چرخ ها

ضخامت لنت ترمز نو چرخ جلو: 10mm؛ حداقل 
 2mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ جلو: 25mm؛ حداقل ضخامت 
 23mm :قابل قبول

ضخامت لنت ترمز نو چرخ عقب: 9mm؛ حداقل 
 2mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ عقب: 10mm؛ حداقل ضخامت 
8mm :قابل قبول

 هشدار   
اگر بار وارده به سیستم ترمز زیاد است، هم زمان با تعویض لنت ترمزها باید روغن ترمز نیز  •

تعویض شود. 
وقتی روغن ترمز اضافه می کنید، مطمئن شوید که روغن کامال تمیز است، زیرا در صورت  •

ورود آلودگی به سیستم ترمز، کارایی آن پایین می آید. 
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زوایای چرخ ها
مقادیرعناوین

 /SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9مدل خودرو
SQR7160T1ET9

چرخ جلو

25-کمبر  ± 45
14°4کستر  ± 60

30°11کینگ پین  ± 60
5 )یک سمت(تو - این  ± 5

42-کمبر چرخ عقب  ± 30
5 )یک سمت(تو – این  ± 10

m/km 3 میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر
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چرخ و تایر

مدل خودرو
SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9/

 SQR7160T1ET9

مدل تایر
215/60 R17، 225/65R17، 225/60R18، 

225/55R19، 
 T125/80R17 )برای چرخ زاپاس(

مدل رینگ چرخ
19×7J، 18×6 12J، 17×6 1/2J، 

4T×17 )برای چرخ زاپاس(

فشار باد چرخ ها 
در حالت سرد و 
 )kPa( بدون بار

220چرخ جلو
220چرخ عقب
2* 1250* 420چرخ زاپاس

N.m 10±130گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

الزامات باالنس دینامیکی چرخ در 
خودروهایی که برای حداکثر سرعت 
باالتر از 100km/h طراحی شده اند

 ماکزیمم ناباالنسی مجاز باقی مانده
)کیفیت باالنس(:

وزنه باالنس نوع گیره ای  8 گرم
10 گرم وزنه باالنس نوع چسبی 

1*: چرخ زاپاس موقتی
2*: چرخ زاپاس با سایز استاندارد

    مطالعه
تایر گرم  تایر سرد می باشد. زمانی که  برای  تایر درج شده در جدول فوق  باد  مقادیر فشار 
می شود، فشار باد آن مقداری افزایش می یابد که طبیعی بوده و نیازی به کم کردن باد وجود 

ندارد. 
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 احتیاط 
برای  • تایر  باد  فشار  بودن  کنید. صحیح  ماه کنترل  در  بار  را حداقل یک  تایرها  باد  فشار 

سرعت های باال دارای اهمیت زیادی است. 
برچسب راهنمای فشار باد تایر جهت اطالع شما بر روی ستون وسط سمت راننده نصب  •

شده است. جهت اطالع از مقادیر استاندارد فشار باد تایرها می توانید به آن مراجعه کنید. 

باتری
SQR7150T1E9/ SQR7150T1ET9SQR7160T1ET9مدل خودرو

12V 60Ah12V, 70 Ahنوع باتری



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

446

TIGGO 7 PRO دفترچه راهنمای خودروی

TIGGO 7 PRO User Manual

مشخصات المپ چراغ ها
مشخصاتنام المپ

)نوع / مدل(
توصیه برای تعویض

V LED 12المپ چراغ جلو

توصیه می شود المپ چرا غ ها 
توسط نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تعویض شود

V P21W 12المپ چراغ مه شکن عقب

V LED 12المپ چراغ روز

V LED 12المپ چراغ کوچک جلو

V LED 12المپ چراغ کوچک عقب

V P21W 12المپ چراغ ترمز

V LED 12المپ چراغ ترمز وسط

V W16W 12المپ چراغ دنده عقب

V LED 12المپ چراغ راهنمای جلو

V PY21W 12المپ چراغ راهنمای عقب

المپ چراغ راهنمای جانبی
13.5 V 4414AAY / 

605ACM

V LED 12المپ چراغ پالک
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اجزایی از خودرو که در اندازه گیری ابعاد خودرو مدنظر قرار نمی گیرند
اجزایی که در اندازه طول خودرو گنجانده نشده اند

اجزا و قطعات زیر تاثیری بر وزن خودرو نداشته و اندازه آن ها بیش تر از 50 میلی متر از انتهای 
جلو و عقب خودرو فراتر نمی رود و شعاع لبه و گوشه های آن ها کم تر از 5 میلی متر نیست:

- برف پاک کن و شیشه شور
- عالیم شناسایی و برچسب های بیرونی مانند عالیم تجاری، نام کارخانه، نام و نوع مدل، نوع 

سیستم کنترل آالیندگی، نوع گیربکس و سایر عالیم شناسایی خودرو. 
- چراغ ها و دستگاههای هشداردهنده

- بلوک های الستیکی ضربه گیر
- سایه بان های بیرونی

- مهر و موم های گمرکی و محافظ آن ها
- ابزارهایی که برای نصب چادر ماشین مورد استفاده قرار می گیرند

- تجهیزات قفل کننده مانند دستگیره، لوال، کنترلر، کلید و غیره
- رکاب )یا نردبام(، پایه ای که برای باال رفتن از خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، دستگیره هایی 

که برای کمک به تمیز کردن شیشه ها مورد استفاده قرار می گیرد
- لوگو و آرم عقب

- تریلر و تجهیزات بکسل شده
- دنباله لوله اگزوز یا سر اگزوز

اجزایی که شامل اندازه گیری عرض خودرو نیستند
- تجهیزات مربوط به دید غیرمستقیم

- تابلوی سرویس مدرسه در زمان غیر کاری
اجزا و قطعات زیر تاثیری بر وزن خودرو نداشته و اندازه یک طرف آن ها بیش تر از 50 میلی متر 

از یک سمت خودرو فراتر نمی رود و شعاع لبه و گوشه های آن ها کم تر از 5 میلی متر نیست:
- عالیم شناسایی و برچسب های بیرونی مانند عالیم تجاری، نام کارخانه، نام و نوع مدل، نوع 

سیستم کنترل آالیندگی، نوع گیربکس و سایر عالیم شناسایی خودرو. 
- چراغ ها و دستگاههای هشداردهنده
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- بلوک های الستیکی ضربه گیر
- مهر و موم های گمرکی و محافظ آن ها

- ابزارهایی که برای نصب چادر ماشین مورد استفاده قرار می گیرند
)یا شیشه درب  راننده  زیر درب  از  باران  برای هدایت آب  کانال هایی که  آب:  تخلیه  کانال   -

راننده( و درب سرنشین و یا در دو طرف شیشه جلو نصب می شود. 
- قسمت های بیرون زده از گل پخش کن ها

- پلکان های جمع شونده، تجهیزات ورود و خروج معلوالن به اتوبوس، باالبرها و سایر تجهیزات 
مشابه که قابل جمع و باز شدن هستند. 

- تجهیزات قفل کننده مانند دستگیره، لوال، کنترلر، کلید و غیره
- دستگاه اعالم هشدار خرابی تایر

- نشانگر فشار باد تایر
- قسمت های تغییرشکل یافته از تایر که باالتر از نقطه تماس بین تایر و زمین بایستد

- تجهیزات کمکی حرکت در دنده عقب
- دنباله لوله اگزوز یا سر اگزوز

اجزایی که شامل اندازه گیری ارتفاع خودرو نیستند:
- قسمت های انعطاف پذیر آنتن

اجزا و قطعاتی که تاثیری بر وزن خودرو ندارند:
- کانال هواکش

- تجهیزات مربوط به دید غیرمستقیم
- تجهیزات ذخیره برق در خودروهای برقی )شامل لوازم ثابت کننده  آنها(

- بال عقب خودرو که قابل جدا شدن و یا جمع شدن هستند، به طوری که طول باز شده و جمع 
شده آن به ترتیب بیش تر از 2000 میلی متر و 200 میلی متر نباشد. 

- تخته تخلیه بار از قسمت عقب خودرو، رمپ ورود و خروج معلوالن یا نظایر آن که طول باز 
شده آن ها از 300 میلی متر تجاوز نکند. 

- نردبام مخصوص قسمت عقب خودرو


