بسمه تعالی
دفترچه راهنمای استفاده از
خودروی سواری
ARRIZO5

پیشگفتار
دیباچه
بابت انتخاب و خرید خودروی جدیدتان از میان تولیدات شرکت مدیران خودرو از شما متشکریم.
دفترچه راهنمای حاضر ،کلیه عملکردها و قابلیتهای خودروی شما را توضیح میدهد .جهت استفاده و
نگهداری صحیح از خودروی خود ،لطفا محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.
پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در صورت
فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه ،آن را همراه خودرو تحویل وی
دهید.
حق ایجاد هر گونه تغییرات در طراحی و امکانات و ویژگیهای خودروها و یا افزودن و یا بهبود امکانات
موجود در خودروها بدون ایجاد هر گونه تعهد و مسوولیتی ،برای شرکت مدیران خودرو محفوظ است.
بسته به مدل خودروی شما ،احتماال برخی امکانات و ویژگیهای توضیح داده شده در این دفترچه ،با
خودروی شما متفاوت خواهد بود.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارایه خدمات
باکیفیت و حرفهای ،در خدمت شما هستند .به یاد داشته باشید که نمایندگیهای مجاز ،خودروی شما را
بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزشدیده میباشند .قطعات یدکی اصلی ارایه
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شده توسط آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست.

2

جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس www.mvmco.ir :مراجعه کنید.
کلیه حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا کپیبرداری تمام و یا بخشی از آن ،بدون کسب مجوز کتبی از
شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع میباشد.

مالک محترم ،ارایه کامل خدمات گارانتی منوط به انجام منظم سرویسهای دورهای میباشد.
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فصل 1
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فصل
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فهرست تصویری

چراغ نور باال و پایین

اجزا و تجهیزات بیرونی

صفحه312 :

  

سانروف* صفحه۲۳۳ :

  

برف پاککن جلو

صفحه297 :

  

درب موتور صفحه۸۲ :

چراغ راهنمای جانبی صفحه۳02 :

جابجایی چرخها
تعویض چرخ
فشار باد تایر

صفحه293 :
صفحه۲۴۵ :
صفحه291 :

چراغ رانندگی در روز صفحه۲۲۵ :
چراغ کوچک جلو

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

صفحه۳02 :
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آینه جانبی

صفحه۲۱۳ :

چراغ مهشکن جلو

صفحه:

312
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قفل درب

صفحه۶۸ :

بکسلبند جلو

صفحه۲۶۰ :

فهرست تصویری

اجزا و تجهیزات بیرونی

آنتن رادیو
چراغ ترمز وسط صفحه۳02 :
چراغ کوچک عقب صفحه۳02 :

چراغ پالک صفحه۳05 :

گرمکن شیشه عقب صفحه۲۱۱ :

دوربین عقب* صفحه۱۴۹ :

چراغ مهشکن عقب صفحه۲۲۶ :

  

درب باک صفحه۸۳ :

  

چراغ راهنمای عقب صفحه۳04 :
صفحه۳02 :

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند
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چراغ دنده عقب

بکسلبندعقب صفحه۲۶۱:
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چراغ ترمز

صفحه۳02 :

سنسور دنده عقب صفحه۱۴۳ :
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فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس )CVT
دسته برف پاک کن
صفحه۲۱۵:

کلیدهای کنترل رادیو
کلیدتنظیم

دکمه استارت * صفحه۱۰۶ :
دریچه وسطی هوا

کلیدهای کروز کنترل صفحه۱۴۰ :

صفحه۲۰۲ :

اهرم ترمز دستی

دریچه بخارگیر شیشه جلو
صفحه۲۰۰ :

صفحه۱۷۸ :
صفحه۳۱ :

صفحه۱۲۸ :

کنسول وسط صفحه۲۳۵ :

دریچه کناری هوا صفحه۲۰۳  :
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جعبه داشبورد صفحه۲۳۵  :
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محفظه نگهداری اشیا

دسته دنده صفحه۱۲۰  :
اهرم تنظیم غربیلک فرمان
محفظه اشیا روی درب

صفحه۷۸  :
صفحه۲۳۷ :

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

جالیوانیجلو

صفحه۲۳۶ :

صفحه۲۳۰ :

فهرست تصویری
پنلکیلومترشمار
فندک

صفحه۲۲۹ :

رادیو پخش با مانیتور*

صفحه۱۷۹ :

ایربگ سرنشین جلو
صفحه۹۷ :

صفحه۲۷ :
کلید بوق

صفحه۷۷ :

ایربگ راننده

صفحه۹۷ :

جعبه پول خرد

صفحه۲۳۶ :

دریچه بخارگیر شیشه درب
صفحه۲۰۰ :

دسته چراغ و راهنما صفحه۲۲۲ :

دستگیره باز کردن درب موتور

محفظه پشتی کنسول وسط صفحه۲۳۷ :

صفحه۸۲ :

    محفظه جلوی دسته دنده صفحه۲۳۶ :
پدال گاز

دستگیره باز کردن درب باک

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند.
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صفحه۸۳ :
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      پورت USB

صفحه۱۷۵ :
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فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس دستی)

دسته برف پاک کن
صفحه215:
سوئیچ موتور *

کلیدهای کنترل رادیو
کلیدتنظیم

صفحه۱۰۹ :

دریچه وسطی هوا

کلیدهای کروز کنترل صفحه۱۴۰  :

صفحه۲۰۲:

اهرم ترمز دستی

دریچه بخارگیر شیشه جلو
صفحه۲۰۰ :

کنسول وسط

صفحه۱۷۸  :
صفحه۳۱:

صفحه۱۲۸ :
صفحه۲۳۵:

دریچه کناری هوا صفحه  ۲۰۳:
جعبه داشبورد صفحه  ۲۳۵:

محفظه نگهداری اشیا

دسته دنده صفحه  ۱۲۶:
اهرم تنظیم غربیلک فرمان
محفظه اشیا روی درب
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صفحه  ۷۸:
صفحه  ۲۳۷:

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

جالیوانیجلو

صفحه  ۲۳۶:
صفحه۲۳۰:

فهرست تصویری

فندک

پنلکیلومترشمار

صفحه۲۲۹ :

کلید بوق

رادیو پخش بدون مانیتور* صفحه۱۶۹ :

ایربگ سرنشین جلو
دریچه بخارگیر شیشه

صفحه۲۷ :
ایربگ راننده

محفظه جلوی دسته دنده

صفحه۲۳۶ :

دسته چراغ و راهنما
صفحه۲۲۲ :

صفحه۲۰۰ :

محفظه پشتی کنسول وسط

صفحه۹۷ :

جعبه پول خرد

صفحه۹۷ :

پورت USB

صفحه۷۷ :

دستگیره باز کردن درب موتور

صفحه۱۷۵ :
صفحه۲۳۷ :

دستگیره باز کردن درب باک

صفحه۲۳۶ :
پدال گاز

صفحه۸۲ :
صفحه۸۳ :

پدال کالج
پدال ترمز
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فهرست تصویری

داشبورد

پنل کنترل تهویه مطبوع(دستی)
        کلید گردش هوای داخل /خارج
کلید گرمکن شیشه عقب

کلید تنظیم دریچهها

صفحه۲۰۱ :

صفحه۲۱۱ :

کلید کولر

صفحه۱۹۸ :

کلید غیرفعال کردن ESP

کلید تنظیم سرعت فن

صفحه۱۹۸ :
صفحه۲۰۰ :

کلید تنظیم دما صفحه۱۹۷ :

صفحه۱۳۸ :

کلید فالشر صفحه۲۴۲ :

پنل کنترل تهویه مطبوع(اتوماتیک)
کلید تنظیم دریچه ها
کلید گرمکن شیشه عقب
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کلید تنظیم سرعت فن
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صفحه۲۰۶ :

صفحه۲۱۱ :

صفحه۲۰۶ :

کلید گردش هوای داخل

صفحه۲۰۹ :

کلید غیرفعال کردن ESP

صفحه۱۳۸ :

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

کلید دریچه بخارگیر شیشه
کلید کولر

۲۰۶

صفحه۲۰۸ :

کلید تنظیم دما

صفحه۲۰۵ :

        کلید گردش هوای خارج

صفحه۲۰۹ :

کلید فالشر

صفحه۲۴۲ :

فهرست تصویری

کلید شیشه باالبر درب راننده

کلید قفل شیشه باالبرها

صفحه۷۹ :

صفحه۸۱ :

کلید شیشه باالبر عقب چپ

کلید قفل مرکزی

صفحه۷۹ :

صفحه۷۱ :

کلید شیشه باالبر جلو راست صفحه۷۹ :

کلید شیشه باالبر عقب راست

صفحه۷۹ :

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
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صفحه۲۲۶ :

راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

کلید تنظیم آینه های جانبی

صفحه۲۱۳ :
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فهرست تصویری

تزئینات داخلی

کلیدچراغ سقف جلو
            چراغ تزئینی
کلید چراغ مطالعه سمت راست

صفحه۲۲۷ :
کلید سانروف صفحه۲۳۳ :

صفحه۲۲۸ :

کلید چراغ مطالعه سمت چپ

صفحه۲۲۷ :

چراغ مطالعه  سمت چپ

چراغ مطالعه  سمت راست صفحه۲۲۷ :
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چراغ سقف جلو صفحه۲۲۷ :
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آینه آرایش

صفحه۲۳۱ :
آینه داخل

صفحه۲۱۲ :

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

آفتابگیر صفحه۲۳۱ :

صفحه۲۲۷ :

صفحه۲۲۷ :

فهرست تصویری

              دستگیره سقف
ایربگ پرده ای*

صفحه۲۳۲ :

صفحه۹۷ :

جالیوانی عقب * صفحه۲۳۰ :

دستگیره داخلی درب

صفحه۷۱ :

شستی قفل کن درب عقب

صفحه۷۱ :

قالب باالیی کمربند صفحه۹۱ :

ضامن قفل پشتی صندلی عقب
صفحه۲۲۰ :

پشت سری

صفحه۲۲۰ :

صندلی  عقب

صفحه۲۱۹ :
صندلی جلو صفحه۲۱۸ :

237

محفظه اشیا درب عقب

صفحه:

کلید شیشه باالبر درب عقب

صفحه۸۰ :

ایربگ جانبی جلو *

صفحه۹۷ :
کیف پشت صندلی جلو*

تجهیزات ستارهدار (*) به صورت آپشن میباشند.
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صفحه۲۳۸ :
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کمربندایمنی صفحه۸۹ :
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فهرست تصویری

درب صندوق عقب

صندوق عقب

صفحه۷۰ :

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل اول

دستگیره خروج اضطراری درب صندوق
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صفحه۷۰:

زاپاس صفحه۲۴۴ :
کیف ابزار صفحه۲۴۴ :
چراغ داخل صندوق عقب صفحه۲۲۸:

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو
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روش دسترسی به مطالب .....................................................

۱۶
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مقدمه
 1-1روش دسترسی به مطالب
جهت دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان ،می توانید از دو روش زیر استفاده کنید:
فهرستها
فهرست فصول در صفحه  2قرار گرفته است که می توانید با مراجعه به آن ،لیست فصل های موجود در
دفترچه و شماره صفحات آن ها را مشاهده کنید.
پس از پیدا کردن شماره صفحه فصل مورد نظر ،به فهرست محتویات آن که در صفحه اول همان فصل
قرار دارد ،مراجعه کنید تا موقعیت و شماره صفحه مطالب مورد نظرتان در همان فصل را به دست آورید.
ت تصویری
فهرس 
هدف از گنجاندن فهرست تصویری ،ارائه یک دید کلی از خودرو به خواننده میباشد .اگر آشنایی کافی
به اسامی تجهیزات و امکانات خودرو نداشته باشید  ،فهرست تصویری می تواند کمک بزرگی برای پیدا

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل اول

کردن شماره صفحه مورد نظرتان باشد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

مقدمه
 ۱-۲هشدار ،اخطار و توجه
در این دفترچه جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی ،از عالئم زیر استفاده شده است.
به منظور به حداقل رساندن ریسک خطرات ،راهنمایی های قید شده در این هشدارها را قبل از اقدام به
رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو ،با دقت مطالعه کنید.

هشدار

این عالمت اعالم هشداردر خصوص عملی است که میتواند باعث بروز آسیب های شدید بدنی و یا حتی مرگ
شود .از انجام دادن این عمل پرهیز نموده و بر اساس راهنمائی های ارائه شده اقدام کنید.

توجه

این عالمت برای اعالم اخطار در خصوص عملی است که میتواند باعث ایجاد جراحات بدنی و یا خرابی خودرو
و یا کاهش عمر مفید وسیله نقلیه تان شود.

هشدار ایمنی

حفاظت از محیط زیست

این عالمت جهت دادن تذکر در خصوص قوانین حافظت از محیط زیست و یادآوری بازیافت و معدوم کردن
ضایعات می باشد .در صورت عدم رعایت این نکات باعث آلودگی محیط زیست خواهید شد.

رعایت این تذکرات در راستای حفظ ایمنی خودتان و خودرو دارای اهمیت ویژهای است .مطمئن شوید
که عالوه بر خودتان ،سرنشینان خودرو نیز موارد فوق را رعایت میکنند .رعایت کردن احتیاطها و هشدارها
باعث میشود تا خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.
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مقدمه
 1-3بازدید قبل از تحویل خودرو
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را قبل از تحویل  ،بر طبق ضوابط و آیین نامه و بر
اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار می دهند .نمایندگی فروش پس از ثبت زمان تحویل خودرو،
اسناد آن را به گواهی رسید مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و مهر خواهد نمود.
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما ،نمایندگی مجاز آموزشهایی راجع به عملکرد کلی خودرو و
برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگیها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را بر طبق کارت تحویل
خودرو ارایه خواهد داد.

کارت تحویل خودرو
طبقهبندی ردیف
1

موتور

بله    

خیر  

2

روغــن موتــور ،مایــع ترمــز ،روغــن هیدرولیــک،
مایــع خنککننــده ،باتــری ،مایــع شیشهشــوی

بله    

خیر  

بله    

خیر  

بله    

خیر  

3

شــماره شاســی ( ،)VINشــماره موتــور ،پــاک
شناســایی

5

چراغهــای جلــو ،چراغهــای راهنمــا ،چراغهــای
مهشــکن ،چراغهــای داخلــی ،چــراغ ترمــز ،چــراغ
بله    
دنــده عقــب ،چــراغ عقــب ،چــراغ مطالعــه ،چــراغ
روی درب ،چراغهــای روی داشــبورد

خیر  

6

شیشه جلو و رنگ بدنه

بله    

خیر  

7

سرعتسنج ،دورسنج و کیلومترشمار

بله    

خیر  

8

الستیک زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما

بله    

خیر  

9

صندلــی ،کمربنــد ایمنــی ،فنــدک ،کلیــد کولــر،
جعبــه داشــبورد و آفتابگیــر

بله    

خیر  

شیشــه باالبرهــا ،آینــه بغــل ،بــرف پاککنهــا،
شیشهشــورها ،بوق ،سانروف ،سیستم کمکی پارک ،بله    
تلفن ،رادیو و پخش و آنتن

خیر  

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل اول
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عملکرد
کلی

موارد مورد بررسی

تایید عملکرد

10

مجموعه سوییچهای خودرو

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

مقدمه

ارایه
اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده

1

لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  93و باالتر

بله    

خیر  

2

نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی

بله    

خیر  

3

عملکرد کلیه چراغهای خودرو

بله    

خیر  

4

آموزش و شناخت چراغهای اخطار

بله    

خیر  

5

جداول زمانی و کیلومتری سرویسها

بله    

خیر  

6

سرویسهای تابستانه و زمستانه

بله    

خیر  

7

شــناخت کامــل از سیســتم خنککننــده و مایع
خنککننده

بله    

خیر  

8

استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع

بله    

خیر  

9

احتیاطهای الزم در زمان استارت

بله    

خیر  

10

استفاده صحیح از سیستم صوتی

بله    

خیر  

امضا مسوول فروش                  :تاریخ                      :امضا مشتری            :تاریخ:
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مقدمه
گواهی رسید مشتری
مدل خودرو
شماره شاسی خودرو )(VIN
شماره موتور یا گیربکس
شماره ثبت خودرو

محل مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
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E-mail

تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب شده است:
• خودرو
• دفترچه راهنمای مشتری
• فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مشتری:
امضا نمایندگی:

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

مقدمه
 1-4ایجاد تغییر و اصالح غیرمجاز بر روی خودرو
قطعات یدکی ،تجهیزات و لوازم جانبی غیر اصلی و غیرشرکتی بصورت گسترده در بازار در دسترس
میباشند .استفاده از قطعات و لوازمی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو توزیع
و عرضه می شوند ،می تواند به طور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی شما تاثیر منفی بگذارد که شرکت
مدیران خودرو هیچ گونه مسوولیتی در قبال آن ها نداشته و قطعه مورد نظر و هزینه تعویض آن را گارانتی
نخواهد کرد.
بر روی خودروی خود به هیچ عنوان قطعات یدکی و یا تجهیزات جانبی ( آپشن ) غیر شرکتی نصب نکنید.
در غیر اینصورت ممکن است کارآئی  ،عملکرد و عمر مفید خودرویتان تحت تأثیر قرار بگیرد  .نصب برخی
تجهیزات جانبی باعث نقض قوانین اجتماعی و دولتی نیز می شود و شرکت مدیران خودرو هیچ گونه
خدمات گارانتی در خصوص این قطعات و تعویض آنها ارائه نخواهد کرد.

هشدار

•از ایجاد هرگونه تغییر و اصالح غیر مجاز بر روی خودروی خود جدا خودداری کنید  ،چرا که ایمنی خودرو را
تحت تأثیر قرار داده و ممکن است باعث بروز سوانح منجر به جراحت و حتی مرگ شود.
فصل اول  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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مدل مجهز به گیربکس CVT

 2دسته چراغ و راهنما

 3دریچه بخارگیر شیشه درب

 12جعبه کنسول وسط

 13محفظهی پشتی کنسول وسط

 4کلید تنظیم آینههای جانبی

 14فندک

 6پنل کیلومترشمار

 16پدال ترمز

 5کلید بوق و ایربگ راننده

 15پدال گاز

 7دریچه وسطی هوا

 17دستگیره بازکن درب باک

 9پنل کنترل کولر

 19جعبه پول خرد

 8رادیو پخش

 10پورت USB

 18دستگیره بازکن درب موتور
 20کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
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داشبورد
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 10جعبه داشبورد
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 4دسته برف پاککن

 5کلید استارت

 6اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

 7کلید فالشر
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 1کلیدهای کنترل رادیو پخش

 8دریچه بخارگیر شیشه جلو

 3کلیدهای کروز کنترل

 10جعبه داشبورد
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 4دسته برف پاککن

 5کلید استارت

 6اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

 7کلید فالشر
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 9ایربگ سرنشین جلو
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کلید غیرفعال کردن ESP

 12دسته دنده

 13اهرم ترمز دستی
 14جالیوانی

 15جعبه داشبورد

داشبورد
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4

5

ش چندمنظوره
صفحه نمای 
آمپر دور موتور
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داشبورد
آمپر سرعتسنج
آمپر سرعتسنج ،سرعت حرکت خودرو در هر لحظه
را نمایش میدهد .سرعت نشان داده شده توسط
آمپر سرعت بر حسب  Km/hخواهد بود.

توجه

•سایز تایر خودرو بر روی مقدار سرعت نشان داده شده توسط آمپر سرعتسنج تاثیرگذار است ،لذا از تایرهای
اصلی شرکت مدیران خودرو و با سایز استاندارد استفاده کنید .در غیر این صورت ،سرعت خودرو به صورت
واقعی نشان داده نخواهد شد.

آمپر دور موتور
آمپر دور موتور ،سرعت چرخش موتور در هر لحظه را
نمایش میدهد .عدد نمایش داده شده توسط آمپر
را باید در  1000ضرب کنید تا سرعت چرخش موتور
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

بر حسب ( rpmدور بر دقیقه) به دست آید.
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ناحیه قرمز رنگ روی آمپر دور موتور بیانگر حدا کثر
دوری میباشد که میتوان فقط برای لحظهای
کوتاه دور موتور را به آن حد رساند ،آن هم به
شرطی که دورهی آببندی خودرو به اتمام رسیده
باشد و دمای موتور در حد نرمال باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
توجه

• اجازه ندهید عقربه دورسنج موتور به مدت زیاد در ناحیه قرمز رنگ قرار گیرد ،زیرا باعث آسیبدیدگی شدید
موتور میشود.

• در دوره آببندی خودرو ،اجازه ندهید سرعت حرکت از  100 Km/hتجاوز کند.

آمپر بنزین
آمپر بنزین مقدار باقیمانده بنزین در داخل باک
را نشان میدهد .برای اینکه آمپر بنزین مقدار
صحیح را نشان دهد ،خودرو را در یک مکان صاف
پاک کرده و سویچ را باز کنید.
 -ظرفیت باک 48 :لیتر

زمانی که عقربه آمپر بنزین بر روی حرف  Eیا اطراف آن (ناحیه قرمز رنگ) برسد و یا اینکه چراغ اخطار
اتمام سوخت روشن شود ،یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمیباشد و در اولین فرصت اقدام به
سوختگیری کنید.
•در شرایطی نظیر شتابگیری ،ترمز شدید ،پیچیدن ناگهانی و یا رانندگی در جادههای شیبدار ،ممکن است
آمپر بنزین صحیح نشان ندهد.
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داشبورد
آمپر دمای آب موتور
آمپر دمای آب موتور ،پس از باز شدن سویچ ،دمای
آب موتور را نمایش خواهد داد.

� دمای پایین (عقربه بر روی  Cیا اطراف آن قرار گیرد)
زمانی که موتور شروع به گرم شدن میکند ،ممکن است عقربه به مدت کوتاهی در این ناحیه قرار بگیرد.
در این شرایط دمایی ،موتور نباید با دور باال کار کند ،عالوه بر این بار وارده به موتور نیز نباید زیاد باشد.
ا گر عقربه به مدت زیادی در این ناحیه ثابت بماند ،در اسر ع وقت جهت بازدید و تعمیر به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

� دمای نرمال (عقربه بین  Cو  Hقرار گیرد)
در رانندگیهای نرمال و صحیح ،عقربه در این ناحیه قرار میگیرد .اگر دمای هوای محیط باال بوده و یا بار
وارده به موتور زیاد باشد ،احتماال عقربه در نواحی باالتر قرار خواهد گرفت.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد ،میتوانید به رانندگی ادامه دهید.
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� دمای بیش از حد (عقربه بر روی  Hیا باالتر از آن قرار گیرد)
زمانی که عقربه به ناحیه قرمز رنگ یا ناحیه دما باال برسد  ،چراغ هشدار دمای آب روشن خواهد شد و
این یعنی موتور بیش از حد داغ شده است .در صورت مواجه شدن با این شرایط ،بالفاصله خودرو را
متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند .سپس موتور را خاموش کرده و پس
از خنک شدن آن به دنبال علت جوش آوردن موتور بگردید .اگر موفق به یافتن علت نشدید ،با یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
هشدار

•اگر موتور جوش آورده است ،به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را باز نکنید.

صفحه نمایشچندمنظوره(نوع )۱
صفحهنمایشگرچندمنظوره،اطالعاتمختلفیرا
در ارتباط با شرایط موجود به راننده فراهم میکند.

تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتمها
دکمه تنظیم نمایشگر چند منظوره بر روی غربیلک
فرمان قرار گرفته است.
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ناحیه  :Aآمپر دمای آب موتور را نمایش میدهد.
ناحیه  :Bساعت ،کیلومتر موقتی ،مصرف سوخت متوسط،مصرف سوخت لحظهای ،مسافت قابل
حرکت با بنزین موجود را نمایش میدهد.
ناحیه  :Cکیلومتر کلی طی شده خودرو را نمایش میدهد.
ناحیه  :Dنمایش دنده ی درگیر گیربکس (در مدل های مجهز به گیربکس )CVT
ناحیه  :Eنمایش آمپر بنزین
ناحیه  :Fنمایش اطالعات سنسور دنده عقب و وضعیت باز یا بسته بودن دربهای جانبی  ،درب
موتور و درب صندوق
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داشبورد
با فشار دادن دکمه نمایشگر میتوان آیتمها و موارد نمایش داده شده توسط صفحه نمایشگر چندمنظوره
را تعویض کرد (فلشهای صورتی یعنی فشار دادن دکمه به صورت لحظهای ،فلشهای آبی یعنی فشار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

دادن و نگه داشتن دکمه تنظیم و فلشهای زرد یعنی تعویض شدن خودکار صفحه پس از گذشت  5ثانیه).
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توجه

•صفحات نمایش داده شده در تصویر باال صرفا به عنوان مثال آورده شده است .ممکن است خودروی شما
متفاوت باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
� آیتمهای صفحه نمایشگر چندمنظوره
•موقعیت دستهدنده (در مدل مجهز گیربکس )CVT
موقعیت قرارگیری دسته دنده و دنده درگیر
گیربکس را نشان میدهد.

•وضعیت دربها
در صورت باز شدن هر یک از دربهای جانبی،
درب صندوق و یا درب موتور ،صفحه نمایشگر
وضعیت موجود آنها را نشان خواهد داد.

نمایشگر باز بودن درب مربوطه را نمایش خواهد داد .وقتی که سرعت خودرو از  5 Km/hفراتر رفت ،بوق
اخطار ،سه بار متوالی به صدا در آمده و صفحه نمایشگر ،باز بودن درب مربوطه را با چشمک زدن به
راننده اطالع خواهد داد.
هشدار

•در صورت باز ماندن و یا به طور کامل بسته نشدن دربها حرکت نکنید .چرا که ممکن است درب به طور
ناگهانی باز شده و سرنشین به بیرون پرتاب شود.
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ا گر سرعت حرکت خودرو کمتر از  5 Km/hباشد و یک یا چند درب به طور کامل بسته نشده باشد ،صفحه
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داشبورد
•ساعت
زمان توسط صفحه نمایشگر به صورت  24ساعته
نمایش داده میشود و قابل تنظیم توسط دکمه
تنظیم نمایشگر و یا توسط صفحه نمایشگر
سیستم صوتی میباشد.
روش تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم
صفحه نمایشگر (واقع بر روی غربیلک فرمان) به
شرح ذیل میباشد:
 -1با فشار دادن دکمه تنظیم ،وارد قسمت تنظیم
ساعت در صفحه نمایشگر چندمنظوره شوید.
 -2دکمه تنظیم را فشار داده و نگه دارید تا وارد
صفحه تنظیم عدد مربوط به ساعت شوید.
حال با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،ساعت
یک عدد افزایش مییابد .با فشار دادن و نگه
داشتن دکمه ،عدد ساعت به طور متوالی افزایش
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

خواهد یافت.
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 -3پس از تنظیم عدد مربوط به ساعت به مدت  5ثانیه صبر کنید و هیچ اقدامی انجام ندهید تا سیستم
به طور خودکار وارد قسمت تنظیم دقیقه شود.
در این مرحله با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،به شماره دقیقهها یک عدد افزوده میشود .با فشار
دادن و نگه داشتن دکمه ،عدد مربوط به دقیقهها به طور متوالی افزایش خواهد یافت.
 -4پس از تنظیم دقیقه 5 ،ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.
برای مشاهده روش تنظیم ساعت با استفاده از صفحه نمایشگر سیستم صوتی به بخش «تنظیم زمان و
ساعت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
•مسافت قابل حرکت
حداکثر مسافت تخمینی که میتوان با مقدار بنزین
موجود در باک طی کرد را نمایش میدهد.
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما
محاسبه شده است .بنابراین مقدار مسافت طی شده
واقعی میتواند با مقدار مسافت نشان داده شده
متفاوت باشد.

توجه

•اگر مقدار کمی بنزین به باک اضافه کنید ،مسافت محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.

•در زمان سوختگیری ،موتور را خاموش کنید .اگر موتور را خاموش نکنید ،مقدار مسافت محاسبه شده
بازیابی نخواهد شد.

•مصرف سوخت لحظهای
محدوده قابل نمایش برای مصرف سوخت
لحظهای  0-20لیتر در هر  100کیلومتر )(L/100Km
میباشد .اگر مصرف سوخت لحظهای شما بیشتر از
خواهد داد.

اگر سرعت حرکت خودرو  3 Km/hیا بیشتر از آن باشد ،مصرف سوخت لحظهای برحسب L/100Km
نمایش داده خواهد شد .در صورتی که سرعت حرکت از  3Km/hکمتر باشد ،مصرف سوخت لحظهای
برحسب ( L/hلیتر بر ساعت) نمایش داده خواهد شد.

میزان مصرف سوخت لحظهای در حافظه سیستم ذخیره نمیشود.
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 20باشد ،نمایشگر به طور ثابت عدد  20را نمایش
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داشبورد
•کیلومتر طی شده موقت
مسافت طی شده موقت در محدودهی 0-999/9Km
قابل نمایش میباشد و اگر مسافت طی شده از این
محدوده تجاوز کند ،کیلومترشمار روی صفر رفته و
مجددا از ابتدا شروع به شمارش خواهد نمود.
برای صفر کردن کیلومتر موقتی ،دکمه تنظیم روی
غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.

•مصرف سوخت متوسط
مصرف سوخت را میتوان به عنوان مرجعی برای
محاسبه مقدار سوخت مصرفی تلقی کرد.
برای صفر کردن میانگین مصرف سوخت ،دکمه
تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

•اطالعات سنسورهای دنده عقب
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اگر سوئیچ باز بوده و دسته دنده در موقعیت دنده
عقب( )Rقرار داشته باشد ،صفحه نمایشگر قادر
خواهد بود تا اطالعات دریافتی از رادار دنده عقب
و سنسورهای دنده عقب را نمایش دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت سیستم
هشدار دهنده دنده عقب در فصل  4مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
•کیلومتر طی شده کلی خودرو
مسافت کل طی شده توسط خودرو در بازهی
 0-999999Kmنمایش داده میشود.

در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر مقدار

خود برسد ،عدد  999999Kmبه طور دایم و ثابت
نمایش داده خواهد شد.

صفحه نمایش چندمنظوره نوع()2
صفحه نمایشگر چندمنظوره ،اطالعات مختلفی را در ارتباط با شرایط موجود به راننده ارائه میدهد.
ناحیه  :Aنمایش ساعت  ،کیلومتر موقتی ،
مصرف سوخت متوسط  ،مصرف سوخت لحظه
ای  ،مسافت قابل حرکت با بنزین موجود  ،سرعت
متوسط  ،مدت زمان رانندگی و پیغام های اخطار
ناحیه  :Bنمایش آمپر دمای آب موتور
ناحیه  :Cنمایش کیلومتر کلی خودرو و دنده ی درگیر
ناحیه  :Dنمایش آمپر بنزین
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گیربکس (در مدل های مجهز به گیربکس )CVT

37

داشبورد
� تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتم ها
دکمه تنظیم نمایشگر چند منظوره بر روی
غربیلک فرمان قرار گرفته است

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

با فشار دادن دکمه تنظیم نمایشگر می توان آیتمها و موارد نمایش داده شده توسط صفحه نمایشگر
چندمنظوره را تعویض کرد (فلشهای صورتی یعنی فشار دادن دکمه به صورت لحظهای ،فلشهای
آبی یعنی فشار دادن و نگه داشتن دکمه تنظیم و فلشهای زرد یعنی تعویض شدن آیتم های صفحه
بصورت خودکار پس از گذشت  5ثانیه)

38

توجه

•صفحــات نشــان داده شــده در تصویــر بــاال بــه عنــوان مثــال آورده شــده اســت .ممکــن
اســت ترتیــب نمایــش صفحــات در خــودروی شــما متفــاوت باشــد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
� آیتمهای صفحه نمایشگر چند منظوره
•دنده ی درگیر گیربکس و حالت رانندگی (در مدل های مجهز به گیربکس )CVT
نحــوه نمایــش موقعیــت دســته دنــده و حالــت
انتخــاب شــده بــرای رانندگــی بصــورت تصویــر
مقابــل مــی باشــد.

•اطالعات سیستم صوتی
اطالعــات مربــوط بــه حالــت مــورد اســتفاده از سیســتم
صوتــی ،بانــد رادیویــی ،مــوج ایســتگاه رادیویــی و
ســایر مشــخصات مرتبــط بــا سیســتم صوتــی را نمایــش
میدهد.بــه طــور مثــال در زمــان اســتفاده از حالــت رادیــو،

اطالعــات زیــر را نشــان میدهــدFM ” 95.3“ KHz :

در صورت باز شدن هر یک از درب های جانبی،
درب صندوق و یا درب موتور ،صفحه نمایشگر
وضعیت موجود آن ها را نشان خواهد داد.
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•وضعیت دربها
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داشبورد
اگــر ســرعت حرکــت خــودرو کمتــر از  5KM/hباشــد ،فقــط چــراغ مربــوط بــه بــاز مانــدن درب هــا  ،درب موتــور
یــا درب صنــدوق چشــمک زده و بــوق اخطــار فعــال نخواهــد شــد .زمانــی کــه ســرعت خــودرو بــه بــاالی
 5KM/hرســید  ،عــاوه بــر چشــمک زدن چــراغ اخطــار مربوطــه  ،بــوق اخطــاری نیــز جهــت یــادآوری موضــوع
بــه راننــده بــا فرکانــس  1Hzبــه صــدا در مــی آیــد.
توجه

•در صورت بازماندن یا بطور کامل بسته نشدن درب ها حرکت نکنید .چراکه ممکن است درب بطور ناگهانی
باز شده و سرنشین به بیرون پرتاب شود.

•ساعت
زمــان توســط صفحــه نمایشــگر بــه صــورت 24
ســاعته نمایــش داده میشــود و قابــل تنظیــم توســط
دکمــه تنظیــم نمایشــگر و یــا توســط صفحــه نمایشــگر
سیســتم صوتــی میباشــد.
بــرای مشــاهده روش تنظیــم ســاعت بــا اســتفاده
از صفحــه نمایشــگر سیســتم صوتــی بــه بخــش «
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

تنظیمــات زبــان و ســاعت » در ادامــه همیــن فصــل
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مراجعــه کنیــد.
روش تنظیــم ســاعت بــا اســتفاده از دکمــه تنظیــم
صفحــه نمایشــگر (واقــع بــر روی غربیلــک فرمــان)
بــه شــرح ذیــل میباشــد:

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
 -1بــا فشــار دادن دکمــه تنظیــم  ،وارد صفحــه مربــوط
بــه تنظیم ســاعت شــوید.
 -2دکمــه تنظیــم را فشــارداده و نگــه داریــد تــا عــدد
مربــوط بــه ســاعت بــه حالــت انتخــاب و قابــل تنظیــم
درآیــد.
اکنــون بــا هــر بــار فشــار لحظــه ای دکمــه تنظیــم،
ســاعت یــک عــدد افزایــش مــی یابــد .بــا فشــار دادن
و نگــه داشــتن دکمــه ،عــدد ســاعت بــه طــور متوالــی و
ســریع افزایــش خواهــد یافــت.
 -3پــس از تنظیــم عــدد مربــوط بــه ســاعت بــه مــدت  5ثانیــه صبــر کنیــد و هیــچ اقدامــی انجــام ندهیــد تــا
سیســتم بــه طــور خــودکار وارد قســمت تنظیــم دقیقــه شــود.
یشــود .بــا
در ایــن مرحلــه بــا هــر بــار فشــار لحظ ـهای دکمــه تنظیــم ،بــه شــماره دقیقــه هــا یــک عــدد افــزوده م 
فشــار دادن و نگــه داشــتن دکمــه ،عــدد مربــوط بــه دقیقــه هــا بــه طــور متوالــی افزایــش خواهــد یافــت.
-4در پایان به مدت  5ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.

•مســافت قابــل حر کــت بــا بنزیــن موجود

اگر مقدار بنزین موجود در باک کافی نباشد  ،عبارت “ “ Please Refuelنمایش داده خواهد شد.
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حداکثــر مســافت تخمینــي کــه میتــوان بــا مقــدار
بنزیــن موجــود در بــاک طــي کــرد را نمایــش میدهــد.
ایــن مســافت بــر اســاس میانگیــن مصــرف ســوخت
شــما محاســبه مــی شــود  .بنابرایــن مقــدار مســافت
طــي شــده واقعــي میتوانــد بــا مقــدار مســافت نشــان
داده شــده متفــاوت باشــد.
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داشبورد
توجه

•اگر مقدار کمی بنزین به باک اضافه کنید ،مسافت محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.

•در زمان سوختگیری ،موتور را خاموش کنید .اگر موتور را خاموش نکنید ،مقدار مسافت محاسبه شده بازیابی
نخواهدشد.

•مصرف سوخت لحظه ای
محدوده قابل نمایش براي مصرف سوخت لحظه
اي  0-20لیتر در هر  100کیلومتر ()L/km100
میباشد .اگر مصرف سوخت لحظه اي شما بیشتر
از20باشد ،نمایشگر به طور ثابت عدد  20را نمایش
خواهد داد.

اگــر ســرعت حرکــت خــودرو  3km/hیــا بیشــتر از آن باشــد ،مصــرف ســوخت لحظــه ای برحســب L/100km

نمایــش داده خواهــد شــد .در صورتــی کــه ســرعت حرکــت از  3km/hکمتــر باشــد ،مصــرف ســوخت لحظــه
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

ای برحســب (L/hلیتــر برســاعت) نمایــش داده خواهــد شــد.میزان مصــرف ســوخت لحظــه ای در حافظــه
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سیســتم ذخیــره نمــی شــود .

•کیلومتر طی شده موقت
مسافت طی شده موقت در محدوده0-999/9/mk

قابل نمایش میباشد و اگر مسافت طی شده از این
محدوده تجاوز کند ،کیلومترشمار روی صفر رفته
و مجددا از ابتدا شروع به شمارش خواهد نمود.
برای صفر کردن کیلومتر موقتی ،دکمه تنظیم روی
غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
•سرعت متوسط

•مدت زمان رانندگی

•پیغام های اخطار
مرتبــط بــا آن در صفحــه نمایشــگر چندمنظــوره
نمایــش داده خواهــد شــد.
بــه طــور مثــال ا گــر کلیــد اســتارت موتــور در موقعیــت
 ACCقــرار داشــته باشــد و راننــده خــودرو را بــا
همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند تــرک کنــد ،عبــارت
 No Smart Key in Rangeدر صفحــه نمایــش
ظاهــر شــده و آژیــر و بــوق خــودرو بــه صــدا در خواهنــد
آمــد.
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فصل دوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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داشبورد
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
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داشبورد
 2-3چراغهای نشانگر و هشدار
اطــاع رســانی بــه راننــده در خصــوص وضعیــت کارکــرد خــودرو توســط چــراغ های نشــان گــر صــورت میپذیرد.
چراغهــای هشــدار جهــت اعــام هشــدار بــه راننــده در زمــان بــروز ایــرادی کــه میتوانــد آســیب جــدی بــه
خــودرو وارد کنــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــه محــض اینکــه سیســتم خاصــی از خــودرو دچــار مشــکل
شــود ،چــراغ هشــدار مربــوط بــه آن سیســتم روشــن شــده یــا چشــمک خواهــد زد.
پــس از بــاز شــدن ســویچ ،بعضــی از چراغهــای هشــدار جهــت خودارزیابــی سیســتمها بــه مــدت چنــد ثانیــه
روشــن خواهنــد شــد .چنانچــه هــر کــدام از چراغهــای هشــدار روشــن نشــود و یــا اینکــه پــس از روشــن شــدن
موتــور همچنــان روشــن بمانــد و یــا چشــمک بزنــد ،جهــت بازدیــد و یــا تعمیــر سیســتم مربوطــه بــه یکــی از
نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری پس از باز شدن سویچ ،روشن شده و پس از استارت موتور،
خاموش خواهد شد .ا گر این چراغ پس از روشن شدن موتور ،خاموش نشود و یا اینکه در حین
رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است .خودرو را در یک مکان امن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

متوقف کرده و پس از روشن کردن فالشر ،موتور را خاموش کنید .بالفاصله جهت بازدید و تعمیر
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با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
توجه

•اگر چراغ هشدار سیستم شارژ باتری خودرو روشن شده است ،تا زمانی که ایراد برطرف نشده است ،از روشن
کردن موتور و یا استفاده از لوازم برقی خودرو اجتناب کنید تا باتری خالی نشود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
چراغ نشانگر مهشکن عقب

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

چراغ نشانگر مهشکن عقب

زمانی که نور باالی چراغ جلو مورد استفاده قرار گیرد یا چراغ سالم (چراغ پلیسی) داده شود،
چراغ نشانگر نور باال در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.

چراغ نشانگر مهشکن عقب

این چراغ پس از هر  5000Kmطی مسافت با خودرو روشن میشود (شمارش مسافت طی شده،
پس از هر بار خاموش شدن چراغ آچار روشن میشود) تا فرا رسیدن زمان سرویس دورهای و

مراجعه به نمایندگی را به راننده یادآوری کند.
توجه

•پس از هر سرویس دورهای ،چراغ آچار را توسط نمایندگی مجاز خاموش کنید.

فصل دوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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داشبورد
روشهای خاموش کردن چراغ آچار
� با استفاده از دستگاه عیبیاب
این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیبیاب صورت پذیرد و بدین منظور باید
به محل نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

� با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان
مرحله :1
سویچ را ببندید.
مرحله :2
دکمه تنظیم غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید ،سپس سویچ را باز کنید و منتظر بمانید تا
چراغ آچار خاموش شود .پس از خاموش شدن چراغ  ،دکمه تنظیم را رها کنید.

چراغ هشدار دمای آب موتور
چراغ هشدار دمای آب موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سویچ ،خاموش شود .اگر چراغ در حین
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

رانندگی روشن شود و همزمان پیغام هشدار مربوطه در صفحه نمایش چندمنظوره نیز ظاهر
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شود ،بالفاصله خودرو را در یک مکان مناسب پارک کنید و فالشر را روشن کنید .اجازه دهید
موتور به مدت چند دقیقه در حالت دور آرام روشن بماند و سپس آن را خاموش کنید .بررسی
کنید که ا گر سطح مایع خنککننده موتور پایین است ،به مقدار الزم اضافه کنید .جهت بازدید
و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

هشدار

• مراقب خطر سوختگی باشید! در زمان داغ بودن موتور ،مایع خنککننده موتور تحت دما و فشار زیاد قرار
دارد ،لذا از بازدید موتور قبل از خنک شدن آن جدا خودداری کنید.

• از تماس با فن خنککننده رادیاتور اجتناب کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
چراغ نشانگر چراغهای کوچک (چراغ پارک)
به محض روشن شدن چراغهای کوچک ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن
خواهد شد.

چراغ هشدار ایراد سیستم انژ کتوری )(EPC
پس از باز شدن سویچ ،چراغ  EPCروشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور اقدام به
خودارزیابی خواهد نمود .ا گر پس از روشن شدن موتور ،چراغ  EPCخاموش شود ،یعنی سیستم
انژکتوری یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد .ولی خاموش نشدن آن و یا روشن
شدن در حین رانندگی ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد که برای بازدید و رفع ایراد باید هر
چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد موتور (چراغ چک)
با باز شدن سویچ ،این چراغ روشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور شروع به خودارزیابی
خواهد کرد .در صورت عدم وجود هر گونه خطایی در سیستم ،پس از روشن شدن موتور ،چراغ
چک خاموش خواهد شد .اگر چراغ چک روشن باقی مانده و یا در حین رانندگی روشن شود،
یعنی خودرو ایراد دارد ،در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سویچ خاموش شود .ا گر
چراغ هشدار روشن باقی بماند یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کرده و همزمان بوق
اخطار نیز به صدا در آید ،فورا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید .فالشر را روشن کرده
و اقدام به بازدید سطح روغن موتور کنید .اگر مقدار روغن کم است به اندازه الزم اضافه کنید.
اگر ایراد برطرف نشد ،هر چه سریعتر با یکی از نمایندگان مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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چراغ هشدار فشار روغن موتور

49

داشبورد
توجه

•اگر مصرف روغن موتور خودرویتان زیاد است ،حتما به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ نشانگر راهنما
چراغ نشانگر راهنما و فالشر شامل نشانگر راهنمای چپ و راست میباشد .در صورت
چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به همان سمت به طور
آهسته چشمک خواهد زد .زمانی که فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو سمت به
طور همزمان چشمک خواهند زد .و فالشر شامل نشانگر راهنمای چپ و راست میباشد .در
صورت چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به همان سمت
به طور آهسته چشمک خواهد زد .زمانی که فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو سمت
به طور همزمان چشمک خواهند زد.
توجه

•اگر فرکانس یا سرعت چشمک زدن چراغ نشانگر راهنما دو برابر شده و یا اصال روشن نشود ،یعنی چراغ

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

راهنمای مربوط به همان سمت ایراد دارد .جهت رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

50

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
چراغ هشدار ایربگ
ا گر پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار ایربگ به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس خاموش
خواهد شد .ا گر چراغ هشدار ایربگ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم
ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریع تر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ اخطار کمربند راننده
پس از باز شدن سویچ ،چنانچه کمربند راننده قفل نشده و یا به خوبی بسته نشده باشد ،چراغ
اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت خودرو به باالی  25 Km/hبرسد،

یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری به راننده به صدا در خواهد آمد .اطالعات بیشتر را میتوانید
در بخش «چراغ اخطار کمربند» در فصل  3مشاهده کنید.

هشدار

•سیستم ایربگ خودروهای تصادفی باید در محل یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مورد بازدید و
تعمیر قرار گیرد ،حتی اگر ایربگها عمل نکرده باشند.

ا گر سویچ را باز کنید ،چراغ هشدار سیستم ترمز نیز به همراه سایر چراغها روشن شده و پس از
چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،
بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو میباشد و به عنوان اولین اقدام باید سطح روغن
مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بیفزایید .اگر علت ایراد مشخص نشد ،در
اسر ع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ هشدار سیستم ترمز
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داشبورد
هشدار

•روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز گویای وجود ایراد در سیستم ترمز میباشد .در صورت مواجه شدن با
این مساله ،خودرو را در یک محل مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید .جهت انجام بازدید و یا تعمیر
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.

• اگر مدارهای دوگانه سیستم ترمز دچار مشکل شوند ،ترمزگیری خیلی ضعیف و یا اصال وجود نخواهد داشت.
برای جلوگیری از بروز سوانح در این شرایط رانندگی نکنید.

چراغ هشدار ABS

پس از باز شدن سویچ چراغ  ABSبه منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن خواهد شد .اگر پس
از گذشت  3ثانیه چراغ خاموش شود ،یعنی سیستم  ABSبه درستی کار میکند .اگر چراغ خاموش
نشده و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم  ABSدچار مشکل شده است .با این حال
هنوز میتوان با خودرو رانندگی کرد و سیستم ترمز معمولی (بدون  )ABSکار میکند ولی باید با
احتیاط رانندگی نموده و از ترمزهای شدید و ناگهانی پرهیز شود .جهت بازدید و یا تعمیر سیستم
 ،ABSدر اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار

•اگر چراغ هشدار  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز به طور همزمان روشن شوند ،بالفاصله خودرو را متوقف
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کرده و فالشر را روشن کنید .جهت بازدید و تعمیر سیستم ترمز ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
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خودرو تماس بگیرید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
چراغ اخطار اتمام سوخت
پس از قرار گرفتن سویچ در وضعیت باز ،چراغ آمپر بنزین روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش
خواهد شد .زمانی که مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد ،چراغ اخطار سوخت روشن
میشود ،در این گونه مواقع فورا اقدام به سوختگیری نمایید.

توجه

•در جادههای شیبدار به علت حرکت موجیشکل سوخت و جمع شدن در یک سمت باک،
ممکن است چراغ اخطار سوخت روشن شود.

چراغ نشانگر کروز کنترل
زمانی که سویچ باز است ،ا گر کلید  ONکروز کنترل را بزنید ،چراغ نشانگر آن بر روی صفحه
کیلومترشمار شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده به کار قرار خواهد گرفت .پس
از فعال شدن سیستم کروز کنترل ،چراغ نشانگر آن به طور دایم روشن خواهد شد و با غیر فعال
شدن کروز کنترل ،چراغ نیز خاموش خواهد شد.

همزمان با باز شدن سویچ ،چراغ هشدار گیربکس نیز روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش
میشود .خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود ایراد در گیربکس
میباشد .در اسر ع وقت جهت انجام سرویس و یا تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
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چراغ هشدار ایراد گیربکس (گیربکس )CVT
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داشبورد
چراغ نشانگر ترمز دستی
چراغ نشانگر ترمز دستی تا زمانی که سویچ باز نشود ،روشن نخواهد شد .پس از اینکه اهرم
ترمز دستی کشیده شد ،چراغ نشانگر آن روشن شده و پس از آزاد شدن کامل اهرم ترمز دستی،
خاموش خواهد شد .ا گر اهرم ترمز دستی به طور کامل آزاد نشده باشد و سرعت خودرو باالتر از
 5Km/hباشد ،یک بوق اخطار  4بار به صدا در آمده و پیغام هشدار مربوطه در صفحه نمایشگر
چندمنظوره ظاهر خواهد شد.

چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO
(در مدل های مجهز به گیربکس )CVT
با فعال کردن کلید حالت رانندگی  ECOو ورود گیربکس به این حالت ،چراغ نشانگر آن در
صفحه نمایش گر چند منظوره روشن خواهد شد.با غیر فعال شدن کلید ،چراغ نشانگر نیز
خاموش خواهد شد..

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
ا گر سویچ باز باشد و کمربند سرنشین جلو قفل نشده و یا به درستی بسته نشده باشد ،چراغ
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل دوم

اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت حرکت خودرو از  25Km/hتجاوز
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کند ،عالوه بر چراغ چشمکزن  ،یک بوق اخطار نیز به صدا در خواهد آمد و باز بودن کمربند را
یادآوری خواهد نمود .اطالعات بیشتر را میتوانید در بخش «چراغ اخطار کمربند» در فصل 3
مشاهده کنید.

چراغ اخطار سیستم کنترل پایداری ( ESPدر صورت مجهز بودن)

چراغ اخطار  ESPپس از  3ثانیه از باز شدن سویچ ،به طور خودکار خاموش میشود .این چراغ
در زمانهایی که سیستم  ESPفعال میشود ،شروع به چشمک زدن میکند .اگر چراغ به طور
مداوم روشن بماند ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد .جهت حفظ ایمنی ،خودرو را جهت
بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ببرید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

داشبورد
چراغ نشانگر غیر فعال شدن سیستم ESP
با فشار دادن کلید غیر فعال شدن سیستم  ،)ESP OFF( ESPسیستم غیرفعال شده و چراغ کلید
 ESP OFFروشن خواهد شد .برای فعالسازی مجدد سیستم  ،ESPکلید را یک بار دیگر فشار
دهید .چراغ زمینه کلید نیز خاموش خواهد شد.

توجه

•برای بهبود کشش خودرو در جادههای سنگریزهای و دارای شن نرم ،توصیه میشود سیستم
 ESPرا غیرفعال کنید.
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-1کلیدها
سویچ
خودروی شما بسته به مدل آن میتواند دو نوع سویچ به شرح ذیل داشته باشد:

خودروهایی که مجهز به سیستم ورود و استارت بدون کلید میباشند:
 1کلید و ریموت هوشمند

 2پالک شماره سریال کلید

خودروهایی که فاقد سیستم ورود و استارت بدون کلید میباشند:
 1کلید و ریموت کنترل

 2کلید یدکی

 3پالک و شماره سریال کلید

قفل کردن و یا باز کردن دربها توسط امواج رادیویی ،فعال و غیرفعال کردن سیستم دزدگیر .همچنین
هر دو نوع کلید دارای سویچ مکانیکی جهت قفل کردن و باز کردن دربها ب ه صورت دستی میباشند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کلید هوشمند ،به بخش «سیستم ورود و استارت بدون کلید» در
ادامه همین فصل مراجعه کنید.

� شماره سریال کلید

پالک شماره کلید در داخل یک کاور قرار داده شده است .این پالک را در جای امن نگهداری کنید ،شماره
کلید را یادداشت کنید تا در مواقع الزم از آن استفاده کنید.
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� موارد استفاده از کلید هوشمند و ریموت
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تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

•پالک شماره کلید را در داخل خودرو قرار ندهید تا از کپیبرداری و ساخت کلید مشابه توسط افراد ناشناس
جلوگیری شود.

• کلید را تحت فشار قرار ندهید.

• از برخورد کلیدها با اجسام سخت جلوگیری کنید.

• کلیدها را به مدت زیاد در معرض دمای باال قرار ندهید.
• از تماس کلیدها با آب یا مواد خورنده جلوگیری کنید.

• اگر کلیدی نتوانست موتور را روشن کند ،برای تهیه کلید جدید به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

ریموت کنترل
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کلید هوشمند
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1
2
3
4
5
6

کلید ریموتدار

چراغ
دکمه قفل کردن
دکمه باز کردن
دکمه صندوقپران
سویچ مکانیکی
ضامن سویچ مکانیکی

 1ضامن سویچ مکانیکی

 2دکمه قفل کردن

 3دکمه صندوقپران
 4دکمه باز کردن

 5چراغ

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
ضامن روی کلیدها را فشار دهید تا بتوانید از سویچ مکانیکی کلید استفاده کنید .برای برگرداندن سویچ
به محل خود ،مجددا ضامن را فشار دهید و سویچ مکانیکی را با دست به محل خود هدایت کنید.
در صورت مفقود شدن کلیدها ،با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه
کلید جدید کنید.
کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری ،در یک مکان امن نگهداری کنید.
میدان اثر امواج رادیویی کلیدها برای باز کردن و یا قفل کردن دربها در حدود  10متر (مناطق بدون
مانع) میباشد .در صورتی که فاصله کلید هوشمند (ویا کلید ریموت دار) با خودرو بیشتر از  10متر باشد،
احتماال کار نخواهد کرد.

توجه

•برد موثر کلیدها برای قفل کردن و باز کردن دربها در صورتی که امواج آنها توسط موانع منحرف شود ،کوتاهتر
خواهد شد.

ا گر در فاصله مناسب ،کلید نتواند دربها را باز یا قفل کند ،موارد زیر را بررسی کنید:
• باتری کیت ریموت را بازدید کنید و در صورت خالی شدن ،تعویض کنید.
به قسمت «تعویض باتری ریموت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
• بررسی کنید که آیا در اطراف شما ایستگاه رادیویی و یا برج مراقبت فرودگاه وجود دارد که امواج
فرستندههای آنها باعث ایجاد اختالل در کارکرد ریموت کنترل کلید شده است؟
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با فشرده شدن هر کدام از دکمههای کلید ،چراغ روی کلید نیز روشن خواهد شد .اگر چراغ روشن نشود،
احتماال باتری ریموت خالی شده است و باید فورا تعویض شود.
قسمت اصلی کلیدها ،کیت الکترونیکی ریموت کنترل آنهاست که یک قطعه الکترونیکی است .برای
ممانعت از خراب شدن و آسیبدیدگی آن ،رعایت نکات زیر میتواند مفید باشد:
• کلیدها را در محیطهای با دمای باال قرار ندهید.
• کلیدها را دمونتاژ نکنید.
• آنها را از ارتفاع پرت نکنید و از برخورد آنها با اجسام سخت جلوگیری کنید.
• از تماس کلیدها با آب ممانعت کنید.
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تجهیزات و امکانات خودرو
فرکانس امواج ریموت کنترل کلیدها ممکن است با سایر امواج کوتاه مانند ایستگاه های رادیویی کوچک،
سایر ریموت کنترلها و یا سیستمهای دزدگیر ،برخورد کرده و ایجاد تداخل کند .در اینگونه مواقع که
کلیدها نمیتوانند دربها را قفل یا باز کنند ،از سویچ مکانیکی استفاده کنید.
توجه

•بدون کسب مجوز ،تغییری در فرکانس و قدرت ارسال امواج (نصب تقویتکننده) ندهید و یا هیچگونه
آنتن خارجی یا آنتن ارسال امواج نصب نکنید.

•مراقب باشید تا در زمان استفاده از ریموت ،تداخلی با ارتباطات رادیویی محلی نداشته باشید .در صورت
تداخل از ریموت استفاده نکنید .پس از خروج از این محدوده ،میتوانید مجددا از ریموت استفاده کنید.

•ریموت کنترل یک دستگاه فرستنده رادیویی با قدرت پایین میباشد که به راحتی میتواند تحتتاثیر
امواج رادیویی مختلف و تحت تشعشع دستگاه های صنعتی ،تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی قرار گیرد.

در صورت مفقود شدن کلیدها با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه کلید
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جدید نمایید.
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تعویض باتری ریموت
بروز هر یک از حاالت زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت است:
 -1کلید در فاصله مناسب و بدون مانع نتواند دربها را باز و یا قفل کند.
 -2چراغ روی کلید کم نور شده و یا اصال روشن نشود.
از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
باتری توصیه شدهPanasonic CR2032 :

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

• هنگام تعویض باتری مراقب باشید سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم نشوند.
• فقط از باتری استاندارد استفاده کنید.
هشدار

• نسبت به بلعیده شدن باتری تعویض شده توسط کودکان مراقبت ویژهای داشته باشید.

تعویض باتری کلید هوشمند
برای تعویض باتری ،طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1ضامن سویچ مکانیکی را فشار دهید و آن را از
مجموعه کلید جدا کنید.

آن درپوشهای باال و پایین ( )1را باز کرده و کیت
ریموت ( )2را از مجموعه جدا کنید.
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 .2یک پیچگوشتی تخت را نوارپیچ کرده و توسط
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تجهیزات و امکانات خودرو
.3صفحهنگهدارندهباتریرااز کیتریموتجدا کنید.

 .4باتری کهنه را از جای خود بیرون آورید و باتری
نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن رو به باال
باشد ،جایگزین کنید.

 .5اجزا باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز کردن آنها ،مونتاژ کنید.
 .6کنترل کنید که با فشار دادن هر دکمهای روی کلید ،چراغ روی آن روشن شود .عملکرد صحیح کلید را

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

پس از تعویض باتری بررسی کنید .اگر مشکلی مشاهده شد ،به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

62

تعویض باتری کلید ریموتدار
برای تعویض باتری طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1توسط پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده ،درپوش
کلید را باز کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
 .2باتری کهنه را از جای خود خارج کرده و باتری
نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن رو به باال
باشد ،جایگزین کنید.

 .3قطعات باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز کردن آنها ،مونتاژ کنید.
 .4بررسی کنید که آیا با فشار دادن دکمهها ،چراغ روی کلید روشن میشود یا خیر؟ همچنین عملکرد
درست کلید را پس از تعویض باتری کنترل کنید .در صورت مشاهده هر گونه ایراد ،با نمایندگی مجاز
مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.
توجه

•از آسیب دیدن پایههای نگهدارنده باتری ممانعت کنید.

• از قرارگیری صحیح قطبهای باتری در جای خود اطمینان حاصل کنید.

• با دستان خیس باتری را تعویض نکنید .زیرا آب میتواند باعث زنگزدگی شود.
• از تماس انگشتان دست و یا ناخن با باتری نو جلوگیری کنید- .
خواهد شد.

• از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.
• از نصب صحیح اجزا باز شدهی دیگر مطمئن شوید.
حفاظت از محیط زیست

•باتری لیتیومی مستعمل نباید در مجاورت زبالههای خانگی قرار داده شود .باتری مستعمل باید مطابق با قوانین
حفاظت از محیط زیست معدوم شود.
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• از تماس و یا دستکاری قطعات کیت الکترونیکی ریموت اجتناب کنید ،زیرا باعث ایجاد اختالل در کارکرد آن
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-2سیستم ورود و استارت بدون کلید
شرط استفاده از قابلیتهای سیستم ورود و استارت بدون کلید ،همراه داشتن کلید هوشمند توسط شما
میباشد .به عبارت دیگر راننده باید همیشه کلید هوشمند را همراه خود داشته باشد

قفل کردن و باز کردن دربها
ضمن همراه داشتن کلید هوشمند و با فشار دادن
دکمه روی دستگیره درب ،میتوانید دربها را باز
و یا قفل کنید و همچنین سیستم دزدگیر را فعال
یا غیرفعال کنید.

توجه

•در صورتی که کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در فاصله خیلی نزدیک به درب قرار داشته باشد ولی
استارت خاموش نشده باشد ،دکمه روی دستگیره درب ،غیرفعال خواهد بود .در این شرایط با دکمههای

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

ریموت میتوانید دربها را باز و یا قفل کنید.
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• دکمه روی دستگیره درب را به طور متوالی فشار ندهید ،در غیر این صورت سیستم به درستی کار نخواهد کرد.

باز کردن درب صندوق
اگر کلید هوشمند همراهتان باشد ،میتوانید با
فشار دادن دکمه دستگیره درب صندوق ،آن را باز
کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
روشن کردن موتور
زمانی که کلید هوشمند در داخل خودرو قرار داشته
باشد ،میتوان موتور را روشن کرد ویا حالت کلید
استارت موتور را تغییر داد.
بهبخش«روشن کردنموتور»در فصل 4مراجعه کنید.

محل قرارگیری آنتنها و میدان اثر آنها
� محل قرارگیری آنتنها
1
2
3
4
5

آنتن بیرونی درب صندوق
آنتن عقبی داخل کابین
آنتن مرکزی داخل کابین
آنتن بیرونی دربهای جلو
آنتن جلویی داخل کابین
فصل سوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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تجهیزات و امکانات خودرو
� میدان اثر آنتنها
(محدودهای که کلید هوشمند توسط آنتنها قابل شناسایی است)

برای باز و قفل کردن دربها
ا گر کلید هوشمند در فاصله حدودا  1/5متری دستگیره دربها قرار داشته باشد ،سیستم میتواند
فعال شود.
برای روشن کردن موتور و یا تغییر مد سویچ
ا گر کلید هوشمند در داخل کابین قرار داشته باشد ،سیستم میتواند فعال شود.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

رای باز کردن و قفل کردن درب صندوق
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اگر کلید هوشمند در فاصله حدودا  1/5متری دستگیره درب صندوق قرار داشته باشد ،سیستم
میتواند فعال شود.

تحتتاثیر قرار گرفتن سیستم
سیستم ورود و استارت بدون کلید از امواج رادیویی ضعیف بهره میگیرد و در شرایط زیر ،ارتباط بین کلید
هوشمند و خودرو ممکن است تحتتاثیر قرار گرفته و کارایی سیستم ورود و استارت بدون کلید ،عملکرد
ریموت کنترل و سیستم ایموبالیزر مختل شود.
 ا گر باتری کلید هوشمند ضعیف شده و یا خالی شده باشد. -در مجاورت بر جهای تلویزیونی ،نیروگاههای برق ،پمپبنزینها ،ایستگاههای رادیویی ،نمایشگرهای

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
بزرگ خیابانی ،فرودگاهها و سایر مکانهایی که در آنها امواج رادیویی قوی و نویزهای الکترونیکی تولید
میشود.
• در صورت مجاورت با رادیوهای قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم یا تجهیزات ارتباطی بیسیم
• وقتی که کلید هوشمند در نزدیکی اجسام فلزی قرار گیرد.
• در صورت نزدیکی با کلیدهای هوشمند متعدد

موارد احتیاطی
علیرغم قرار گرفتن کلید هوشمند در میدان اثر آنتنها ،در شرایط زیر ممکن است سیستم فعال نشود:
• کلید هوشمند خیلی نزدیک به شیشه درب یا خیلی نزدیک به زمین قرار داشته باشد و یا در هنگام
قفل و یا باز شدن دربها در ارتفاع باالتری قرار داشته باشد.
• کلید هوشمند در زمان باز شدن درب صندوق خیلی نزدیک زمین و یا در ارتفاع باالتری قرار داشته
باشد.
• در لحظه استارت ا گر کلید هوشمند بر روی داشبورد ،طاقچه عقب ،کف اتاق و یا جعبه داشبورد
قرار داشته باشد.
• هنگام ترک خودرو ،کلید هوشمند را بر روی داشبورد و یا محفظههای روی دربها قرار ندهید .زیرا
در بعضی شرایط و بر اثر دریافت امواج رادیویی مختلف توسط آنتنهای بیرونی ،دربها به راحتی
قابل باز شدن و قفل شدن خواهند بود.
شدن میباشند.
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• تا زمانی که کلید هوشمند در محدودهی اثر آنتنها قرار داشته باشد  ،دربها قابل قفل شدن و باز
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-3قفل کردن و باز کردن دربها
قفل کردن و باز کردن دربها به وسیله ریموت کنترل
قفل کردن

دکمه قفل روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را
فشار دهید تا دربها قفل شوند .همزمان با قفل
شدن ،چراغهای راهنما یک بار روشن و خاموش
شده و بوق یک بار به صدا در خواهد آمد .چراغ
ضدسرقت به طور مداوم به حالت چشمکزن در
خواهد آمد تا فعال شدن سیستم را اعالم نماید.
اگر یکی از دربها باز و یا نیمه باز مانده باشد ،پس از زدن دکمه قفل روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل)
کلیه دربها قفل شده و بالفاصله باز خواهند شد ،همزمان چراغهای راهنما دو بار چشمک زده و بوق به
صدا در نخواهد آمد تا به راننده اعالم کند که سیستم دزدگیر فعال نشده است.

باز کردن
دکمه باز کردن روی کلید هوشمند (یا ریموت
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

کنترل) را فشار دهید تا دربها باز شوند .همزمان با
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باز شدن ،چراغهای راهنما دو بار چشمک خواهند
زد .سیستم دزدگیر خودرو غیر فعال شده و چراغ
ضدسرقت نیز خاموش خواهد شد.
پس از باز شدن قفل دربها توسط کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) شما  30ثانیه فرصت دارید تا دربها را
باز کنید .ا گر در این مدت هیچیک از دربها باز نشوند ،دربها به طور خودکار قفل خواهند شد.
توجه

•در صورتی که سویچ باز باشد و یا در موقعیت  ACCقرار داشته باشد  ،قفل کردن دربها با استفاده از کلید
هوشمند (یا ریموت کنترل) امکانپذیر نخواهد بود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
قفل کردن و باز کردن دربها به وسیله سویچ مکانیکی

قفل

فقط درب راننده دارای مغزی جهت باز و یا قفل
شدن توسط سویچ مکانیکی میباشد.
سویچ را وارد مغزی قفل درب کرده و بچرخانید تا
قفل و یا باز شود.
سویچ را در جهت خالف عقربههای ساعت بچرخانید
تا باز شود.
سویچ را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
فقل شود.

باز

توجه

• اگر دربها را با استفاده از کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) قفل کنید و با استفاده از سویچ مکانیکی باز کنید،
سیستم دزدگیر اقدام به کشیدن آژیر خواهد کرد.

• سیستم دزدگیر در صورت قفل شدن دربها با سویچ مکانیکی فعال نخواهد شد .لذا توصیه میشود دربها را با
استفاده از کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) قفل کنید.

فصل سوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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تجهیزات و امکانات خودرو
قفل کردن و باز کردن درب صندوق
درب صندوق را میتوان به یکی از روشهای زیر باز کرد:

� با استفاده از سیستم ورود و استارت بدونکلید (در صورت مجهز بودن)
به بخش «سیستم ورود و استارت بدون کلید» در همین فصل مراجعه کنید.

� با استفاده از دکمه صندوقپران روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل)
دکمه صندوقپران روی کلید هوشمند (یا ریموت
کنترل) را به مدت  1/5ثانیه فشار داده و نگه دارید
تا درب صندوق باز شود .چراغهای راهنما نیز یک
بار روشن و خاموش خواهند شد .سپس با استفاده
از دستگیره درب صندوق ،آن را باز کنید.

هشدار

• از بسته شدن کامل درب صندوق قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید .در غیر این صورت ممکن است اشیا داخل

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

آن در هنگام رانندگی به بیرون پرتاب شوند.
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•به کودکان اجازه ندهید که درب صندوق را باز و بسته کنند ،چرا که ممکن است به علت باز شدن ناخواسته
دستها و یا گردن آنها در البهالی درب گیر کند.

� دستگیره اضطراری درب صندوق
اگر درب صندوق با استفاده از روشهای فوق باز نشد،
میتوانید از دستگیره اضطراری درب صندوق برای باز
کردن آن از سمت داخل کابین استفاده کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
 3-4قفل درب
قفل دربها
� قفل کردن و باز کردن دربها با استفاده از کلید قفل مرکزی
 1کلید باز کردن

 2کلید قفل کردن
با فشار دادن کلیدهای باال میتوانید دربها را باز
و یا قفل کنید.
اگر یکی از دربها باز باشد ،سایر دربها را
نمیتوانید قفل کنید.

� قفل کردن دربها با استفاده از دستگیره داخلی
زمانی که درب قفل است ،دستگیره داخلی را یک
بار بکشید تا از حالت قفل خارج شود .حال برای باز
کردن درب ،دستگیره را یک بار دیگر بکشید.
اگر درب قفل نباشد ،یک بار کشیدن دستگیره
داخلی برای باز کردن آن کافی است.

با استفاده ار شستی قفلکن درب راننده ،کلیه
دربها را میتوان به طور همزمان قفل یا باز نمود.
قفل کردن :شستی را به سمت پایین فشار دهید.
بازکردن :شستی را به سمت باال بکشید.
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� باز کردن و قفل کردن دربها با استفاده از شستی قفلکن داخلی
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تجهیزات و امکانات خودرو
درب سمت چپ:
هر کدام از درب های جلو و عقب خودرو بطور مجزا
دارای شستی قفل کن داخلی می باشند که برای
قفل کردن و بازکردن قفل همان درب مورد استفاده
قرار می گیرند.

برای قفل کردن درب های خودرو (به غیر از درب راننده ) از بیرون  ،ابتدا شستی قفل کن را به سمت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

پائین فشار داده و سپس درب را ببندید .درب راننده را نمی توان با استفاده از این روش قفل نمود .ا گر
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درب های خودرو قفل نشده باشند  ،پس از رسیدن سرعت خودرو به یک حد مشخص  ،کلیه درب ها بطور
خودکار قفل خواهند شد.

قفل کودک درب عقب
قفل کودک در داخل درب عقب تعبیه شده
است .برای فعال کردن یا غیر فعال کردن ،زبانه
مربوط به قفل کودک را مطابق شکل به سمت
باال یا پایین بکشید.
قفل کردن :زبانه را به سمت پایین بکشید.
باز کردن :زبانه را به سمت باال بکشید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

•در صورت فعال بودن قفل کودک ،درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز شدن است .این نکته را زمانی که
کودکی داخل خودرو است ،فراموش نکنید.
هشدار

• قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.

•چنانچه کودکی در صندلی عقب خودرو نشسته است ،جهت جلوگیری از باز شدن 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 میباشد.

•در هوای گرم ،دمای داخلی کابین پس از خاموش شدن موتور به سرعت افزایش مییابد .در این شرایط -
کودکان و یا حیوانات خانگی را تنها در داخل خودرو رها نکنید .چرا که دمای باال میتواند باعث خفگی و یا حتی
مرگ در زمان کوتاه شود.
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-5سیستم ضد سرقت و دزدگیر
خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز میباشد .سیستم ضدسرقت موتور (ایموبالیزر) و سیستم
دزدگیر.

سیستم ضدسرقت موتور (ایموبالیزر)
کلیدهای خودرو دارای چیپهای الکترونیکی میباشند که اجازه روشن شدن موتور توسط کلیدهای
غیرمجاز و کلیدهایی که به واحد کنترل ایموبالیزر معرفی نشدهاند را نمیدهد.
شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:
• اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.
• کلید متعلق به خودروی دیگر در تماس با کلید خودرو شما باشد و یا در نزدیکی سیستم ایموبالیزر قرار
گرفته باشد.
اگر خودروی شما قادر به روشن شدن نیست ،هر چه سریعتر جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای
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مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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توجه

•حذف یا ایجاد هرگونه تغیر در سیستم ایموبالیزر باعث از دست رفتن قابلیت ضدسرقت خودرو خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
سیستم دزدگیر
در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو ،سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن آژیر و روشن
و خاموش کردن چراغهای راهنما خواهد کرد.

� آماده به کار شدن سیستم دزدگیر
موتور را خاموش کرده و سویچ را ببندید ،کلیه دربها ،درب صندوق و درب موتور را ببندید و آنها را
توسط کلید هوشمند و یا ریموت کنترل ،قفل کنید .سیستم دزدگیر به طور خودکار وارد حالت آماده به کار
خواهد شد.
نشانههای فعال شدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
قفل بودن تمامی دربها ،یک بار چشمک زدن چراغهای راهنما ،یک بار به صدا در آمدن بوق.
در صورتی که یکی از دربهای جانبی ،درب صندوق و درب موتور به خوبی بسته نشده باشند و یا سویچ
به طور کامل بسته نشده باشد ،سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد.
نشانههای فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از :دو بار چشمک زدن چراغهای راهنما و به صدا در
نیامدن بوق.
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تجهیزات و امکانات خودرو
� نحوه اعالم هشدار
ا گر یکی از دربها ،درب صندوق و یا درب موتور که در حالت قفل قرار دارند ،به روشی غیر از استفاده از
کلید هوشمند و یا ریموت کنترل از حالت قفل خارج شده و یا باز شوند (مثال دربها توسط سویچ مکانیکی
باز شود ،یا شخصی دربها را از داخل خودرو باز کند و یا سویچ را باز کند) ،سیستم دزدگیر به کار افتاده و
به مدت  ۲۸ثانیه آژیر به صدا در آمده و چراغهای راهنما چشمک خواهند زد .پس از  5ثانیه فاصله ،آژیر
و چراغهای راهنما مجددا به مدت  ۲۸ثانیه به کار خواهند افتاد و این عمل  3بار تکرار خواهد شد .ضمنا
در این زمان چراغ ضدسرقت نیز با فرکانس باال و به طور سریع چشمک خواهد زد .در خالل این اتفاقات،
اگر دربهای خودرو ،درب صندوق عقب و درب موتور را ببندید ،سیستم دزدگیر پس از به اتمام رسیدن
سیکل  28ثانیهای که در حال اجراست ،مجددا به حالت آماده به کار بازخواهد گشت.

� غیرفعال کردن و یا متوقف کردن اعالم هشدار
با یکی از دو اقدام زیر میتوانید دزدگیر را خاموش کنید:
• قفل کردن دربها با استفاده از کلید هوشمند و یا ریموت کنترل.
کلیه دربها و درب صندوق از حالت قفل خارج شده و چراغهای راهنما دوبار چشمک خواهند زد.
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• روشن کردن کلید استارت(یا باز کردن سویچ) .آژیر پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.
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پس از اتمام سومین سیکل  ۲۸ثانیهای به صدا درآمدن آژیر و چشمکزن چراغهای راهنما ،سیستم
دزدگیر به طور خودکار خاموش میشود.
توجه

برای جلوگیری از به صدا در آمدن ناخواسته آژیر ،اطمینان حاصل کنید که:
• شخصی در داخل خودرو وجود نداشته باشد.

• شیشه دربها و سانروف به طور کامل بسته شده باشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
 3-6بوق
برای استفاده از بوق ،بر روی تصویر حک شدهی بوق
بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار دهید.
بوق در زمان خاموش بودن سویچ نیز قابل
استفاده است.

توجه

• از بوق در نزدیکی محلهایی مانند مدارس ،بیمارستانها و مجتمعهای مسکونی استفاده نکنید.
• ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.

فصل سوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-7غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان
برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت ،احتماال نیاز به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته باشید.
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان ،خودرو را در
یک مکان مناسب متوقف کرده و سویچ را ببندید.
اهرم قفلکننده تلسکوپی فرمان را به سمت
پایین بکشید و با باال و پایین بردن غربیلک ،آن
را در موقعیت مناسب تنظیم کنید ،سپس اهرم
قفلکننده را به جای اصلی خود بازگردانید.
هشدار

• در خالل رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید .انجام دادن این کار باعث از دست
رفتن کنترل خودرو و در نتیجه منجر به تصادف  ،جراحت و حتی مرگ میشود.
• به منظور رعایت ایمنی ،پس از تنظیم غربیلک فرمان ،آن را به سمت باال و پایین تکان دهید
تا از قفل شدن درست تلسکوپی اطمینان یابید .در غیر این صورت ممکن است در حین رانندگی
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

به طور ناگهانی تکان بخورد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
 3-8شیشه دربها
شیشه باالبرها

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

معرفی کلیدهای شیشه باالبر روی درب راننده:
 2کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 3کلید قفل شیشه باالبرها

 4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

 5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانی که سویچ باز باشد ،میتوان با استفاده از هر کلید ،شیشه متناظر با آن کلید را باال یا پایین برد .به
شرط آن که کلیه دربها به طور کامل بسته باشند 120 ،ثانیه پس از بستن سویچ نیز میتوان از شیشه
باالبرها استفاده کرد .ولی ا گر در این فاصله درب جلو باز شود ،دیگر نمیتوان از شیشه باالبرها استفاده کرد.
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تجهیزات و امکانات خودرو
 1بازشدنخودکار شیشهبافشار لحظهای کلید
 2بازشدنشیشهبافشاردادنونگهداشتن کلید
 3بسته شدن شیشه با کشیدن و نگه
داشتن کلید
 4بسته شدن خودکار شیشه با کشیدن
لحظهای کلید
برای متوقف شدن شیشه کافی است کلید را یک
بار فشار داده و یا بکشید.
بر روی تمامی دربهای جانبی  ،یک کلید مجزا
هم برای به کار انداختن شیشه باالبر همان درب
تعبیه شده است.
بازشدن خورکار شیشه با فشار لحظهای
1
کلید
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

باز شدن شیشه با فشار دادن و نگه
2
داشتن کلید
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بسته شدن شیشه با کشیدن و نگه
3
داشتن کلید
برای متوقف شدن شیشه کافی است کلید را یک
بار فشار داده و یا بکشید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
هشدار

• اعضا بدن سرنشینان نباید به گونهای قرار گیرد که موقع به کار افتادن شیشه باالبرها ،احتمال گیر کردن آنها
وجود داشته باشد.

• هرگز اجازه ندهید کودکان شیشه باالبرها را به تنهایی به کار بیاندازند .گیر کردن در بین شیشه هنگام باال رفتن
آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.

• هیچکس (مخصوصا کودکان) را در خودرو تنها نگذارید ،بهویژه اگر سویچ را روی مغزی جا گذاشته باشید.
احتمال دارد از شیشه باالبر استفاده کرده و در الی آن گیر بیفتد.

پایین آمدن شیشهها با ریموت (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که سویچ خاموش بوده و تمامی دربهای خودرو به طور کامل بسته باشند ،اگر دکمه باز
کردن روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را فشار داده و نگه دارید ،شیشهها به طور خودکار پایین
خواهند آمد .برای توقف این عمل ،دکمه روی ریموت را رها کنید.

کلید قفل شیشه باالبرها
با فشردن شدن کلید قفل شیشه باالبرها ،کلیه
کلیدهای شیشه باالبر روی دربها غیرفعال
خواهند شد .در این شرایط فقط کلیدهای روی
خواهند بود .برای خارج شدن از این حالت ،کلید
قفل شیشهباالبرها را یک بار دیگر فشار دهید.
در صورتی کودکان جزء سرنشینان خودرو باشند ،استفاده از این کلید توصیه میشود.
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درب راننده قادر به کار انداختن شیشهباالبرها
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-9درب موتور
دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در کنار پای راننده قرار گرفته است:

� باز کردن درب موتور
 -1دستگیره بازکن درب موتور را به سمت باال
بکشید تا درب موتور کمی به سمت باال بپرد.

 -2دست خود را به زیر درب موتور برده و انگشتان
خود را به شستی قفل درب موتور برسانید .شستی
را به سمت پایین فشار داده و همزمان درب موتور
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را به سمت باال بکشید.
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 -3درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید تا
اینکه به وسیله جکهای مخصوص خود نگه
داشته شود.

 -4برای بستن درب موتور ،ابتدا آن را با دست تا ارتفاع  20-30سانتیمتری باالی قفل پایین بیاورید و
سپس رها کنید تا در داخل قفل بیفتد.
 -5پس از بسته شدن درب موتور ،آن را کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن اطمینان
حاصل شود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
 3-10درب با ک
برای باز کردن درب باک ،مراحل زیر را طی کنید:

� قبل از سوختگیری
سویچ را خاموش کرده و کلیه دربها و شیشهها را ببندید.

� باز کردن درب با ک
 .1دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب باک
به آرامی باز شود.

 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
قبل از بیرون آوردن درپوش ،کمی صبر کنید.
شده بر روی درب باک آویزان کنید.
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درپوش را پس از باز کردن میتوانید از قالب تعبیه
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تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

• به گوش رسیدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش باک طبیعی است.
• از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.
هشدار

• -به علت ماهیت اشتعالپذیری بنزین ،از ایجاد جرقه و کشیدن سیگار در زمان سوختگیری خودداری
کنید.

• درپوش باک را پس از باز کردن به طور سریع برندارید ،در هوای گرم پاشیده شدن بنزین تحت فشار داخل
باک به بیرون میتواند باعث آسیبدیدگی شود.

•از استنشاق بخارات بنزین ممانعت کنید .چرا که بنزین حاوی مواد سمی است و برای سالمتی
زیانآور است.

•پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک ،یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا الکتریسیته ساکن
بدنتان تخلیه شود .انجام این کار قبل از سوختگیری مهم است  ،زیرا الکتریسیته ساکن میتواند باعث
احتراق بخارات بنزین شود.

� بستن درپوش با ک
 .1پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را در
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

جهت عقربههای ساعت بپیچانید تا بسته شود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

• بنزین پاشیده شده را فورا پاک کنید تا به تایر  ،شلگیر چرخ و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.

• پس از بستن درپوش ،دست خود را از روی آن بردارید زیرا ممکن است کمی در جهت خالف بستن بچرخد که
طبیعیاست.

• نیروی دست خود را فقط در جهتهای باز کردن و بستن و به درپوش باک وارد کنید و از کشیدن و یا فشار دادن
آن خودداری کنید.

هشدار

از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن شوید تا از بیرون ریختن احتمالی بنزین و بروز سانحه جلوگیری کرده
باشید.

 .2درب فلزی باک را ببندید.
حفاظت از محیط زیست

بنزین میتواند محیط زیست را آلوده کند .جمعآوری و معدوم کردن بنزین ریخته شده باید توسط افراد
متخصص صورت پذیرد.
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تجهیزات و امکانات خودرو
 3-11کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند
چراغ اخطار کمربند راننده
پس از باز شدن سویچ ،اگر کمربند راننده قفل نشده
و یا به درستی بسته نشده باشد ،این چراغ به طور
متوالی چشمک خواهد زد.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

پس از باز شدن سویچ ،اگر کسی بر روی صندلی
جلو راست نشسته باشد و کمربند خود را قفل
نکرده باشد ،این چراغ به طور متوالی شروع به
چشمک زدن خواهد کرد.
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اگر کمربند به درستی بسته شود ،چراغ اخطار کمربند و بوق اخطار آن خاموش خواهند شد .اگر کمربند
بسته نشده باشد و سرعت حرکت خودرو کمتر از  ۲۰ Km/hباشد ،فقط چراغ اخطار کمربند چشمک خواهد
زد و بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .ولی اگر سرعت حرکت خودرو از  ۲۰ Km/hفراتر رود ،عالوه بر
چشمک زدن چراغ اخطار ،بوق اخطار نیز توام با آن و به مدت  100ثانیه به صدا در خواهد آمد .پس از 100
ثانیه اگر کمربند همچنان باز باشد  ،بوق اخطار قطع خواهد شد ولی چراغ اخطار کمربند همچنان چشمک
خواهد زد .اگر در حین رانندگی کمربند را باز کنید ،باز هم مراحل باال تکرار خواهد شد.
با انجام دادن یکی از اقدامات زیر ،اخطار کمربند قطع خواهد شد:
• کمربند را ببندید.
• سویچ را ببندید.
•دسته تعویض دنده را در حالت دنده عقب ) (Rقرار دهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه میشود
که از کمربند ایمنی در کلیه زمانهای استفاده از
خودرو به درستی استفاده کنند .عدم انجام این
کار ،احتمال آسیب دیدن و شدت آسیبدیدگی
ناشی از حوادث رانندگی را افزایش میدهد.
کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد بازدید
و بررسی قرار گیرند .اگر متوجه شدید که هر کدام
از کمربندها به درستی کار نمیکند  ،جهت بازدید،
تعمیر و یا تعویض به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.

استفاده صحیح از کمربند
• پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید .به
نحوی که بتوانید بدنتان را به صورت صاف به
پشتی تکیه دهید.
شانههایتان عبور کند و نباید برخوردی با گردن و یا
بازوهای شما داشته باشد.
• تسمه پایینی کمربند باید تا جایی که امکان دارد
در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد.
کمربند نباید پیچخوردگی و تاخوردگی داشته باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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• کمربند را بکشید ،به طوری که از تمام عرض
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تجهیزات و امکانات خودرو
نگهداری کمربند
کمربند ایمنی باید به طور منظم از لحاظ خرابی و
آسیبدیدگی و فرسودگی مورد بازدید قرار گیرد .در
صورتی که خودرو تصادف کرده باشد و کمربندها
دچار کشیدگی شده باشند ،کمربند و قطعات مرتبط
با سیستم کمربند میبایست در نمایندگی مجاز
مدیران خودرو تعویض شوند.

هشدار

•شرکت مدیران خودرو در قبال تعمیر ،ایجاد تغییر و یا روغنکاری خودسرانه مکانیزم جمعکننده کمربند و
قفل کمربند و سایر اجزا سیستم کمربند ،هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.

برای شستن کمربندها از آب گرم یا ولرم استفاده
کنید .پس از شستن کمربندها اجازه دهید که به
طور طبیعی و خود به خود خشک شوند و از وسایل
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گرمکننده استفاده نکنید.
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هشدار

• برای شستن کمربند از شویندههای شیمیایی ،آب جوش ،مواد سفیدکننده و  ...استفاده نکنید.
• اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
قفل کردن و باز کردن کمربند
 1برای بستن و قفل کردن کمربند ،زبانه
آن را به داخل قفل فشار دهید تا صدای
«کلیک» به گوش برسد.

 2برای باز کردن کمربند ،دکمه قرمز رنگ
روی قفل را فشار دهید.

هشدار

•از قفل کمربندی که نتواند کمربند را به طور سفت نگه دارد ،استفاده نکنید .چرا که در زمان تصادف و
ترمزهای شدید ،نمیتواند از سرنشینان محافظت کند.

تنظیم کمربند سه نقطهای
تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد به

کمی به سمت باال
بکشید

قسمت پایین بدنتان و نزدیک لگن بکشید .تسمه

کمی به سمت پایین بکشید

سپس با کشیدن تسمه باالیی به سمت باال،
به سمت پایین و
لگن بکشید

موقعیت آن را تنظیم کنید.
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پایینی را روی شکم و دور کمرتان قرار ندهید.
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تجهیزات و امکانات خودرو
هشدار

•اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بستهاند.
•هر کمربند برای استفاده یک نفر است .از یک کمربند برای بیش از یک نفر ،بهویژه کودکان
استفاده نکنید.
• توصیه میشود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنند و
یا از سیستمهای محافظ کودک برای آنها استفاده کنید.
•اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند تقریبا از وسط عرض شانههای شما رد شده باشد.
البته نباید با گردن برخوردی داشته باشد و نیز نباید به صورت شل و افتاده قرار گرفته باشد.
عدم رعایت موارد فوق باعث کاهش ایمنی در زمان تصادف و افزایش احتمال آسیبدیدگی در
لحظه برخورد میشود.
•باالتر از لگن قرار گرفتن تسمه پایینی کمربند و نیز شل بودن آن میتواند باعث سر خوردن سرنشین
از زیر کمربند در زمان تصادف و وارد آمدن خسارت بدنی شود .تسمه پایینی را تا حد امکان به لگن
نزدیک کنید.
•کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید.
•کمربندهای ایمنی در حالتی کارایی دارند که سرنشینان به صورت صاف نشسته و به پشتی تکیه
داده باشند ،بنابراین پشتی صندلی را بیش از اندازه مورد نیاز خم نکنید.
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•کمربند را به آرامی بیرون بکشید .در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا این که اگر خودرو در
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محل شیبدار باشد ،احتمال قفل شدن کمربند وجود دارد.
•از پوشیدن لباس گشاد و یا ضخیم خودداری کنید .برای حصول ایمنی بیشتر ،کمربند باید به
بدن بچسبد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
تنظیم ارتفاع کمربند جلو
 1ضمن فشار دادن دکمه ضامن،
قالب نگهدارنده کمربند را به سمت
پایین بکشید.
 2قالب کمربند را به سمت باال بکشید.
پس از اتمام تنظیم ارتفاع ،قالب را به سمت باال و
پایین بکشید و پس از شنیدن صدای کلیک رها کنید.

مرتب کردن قفل کمربندهای عقب
در زمان عدم استفاده از کمربندهای عقب،
قفلهای آنها باید به طور مرتب قرار گیرند .قبل از
تا کردن پشتی صندلی عقب باید قفلهای کمبرند
عقب ،جمع و جور شوند.

پیشکشندههای کمربند راننده و سرنشین جلو
جهت واکنش در زمان تصادفات شدید از قسمت
جلو ،طراحی شدهاند .زمانی که سنسور مربوطه،
ضربه شدید وارده از قسمت جلوی خودرو را
تشخیص دهد ،کمربندها توسط پیشکشنده به
سرعت به سمت عقب کشیده میشوند،تا بتوانند
سرنشینان را مهار کنند.
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پیشکشنده کمربند صندلیهای جلو
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تجهیزات و امکانات خودرو
پیشکشندهها حتی اگر صندلی سرنشین خالی باشد ،عمل خواهد کرد.
پیشکشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو ،تصادف از طرفین خودرو و یا برخورد از عقب خودرو،
ممکن است فعال نشوند .قرار نیست درهر تصادف و برخوردی ،پیشکشندهها و ایربگها با هم و به طور
همزمان فعال شوند.
عمل کردن پیشکشندههای کمربند ،احتماال همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز غیر سمی باشد
که قابل اشتعال نبوده و بیضرر است .هنگامی که پیشکشندهها عمل میکنند ،مکانیزم جمعکننده
کمربندها ،قفل شده باقی میمانند.
هشدار

• برداشتن ،ایجاد تغییر ،ضربه زدن یا باز کردن پیشکشندهها ،سنسور ایربگ و دسته سیمها ممنوع است .عدم
رعایت این موارد باعث عملکرد نامناسب پیشکشندهها ،عمل کردن ناگهانی آنها و یا غیرفعال شدن آنها شود
که نتیجه آن ایجاد جراحت و مرگ میباشد.

• اگر پیشکشندهها عمل کنند ،چراغ هشدار ایربگ ( )SRSروشن خواهد شد .در این صورت کمربندقابل استفاده
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نبوده و باید تعویض شود.

92

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
توجه

اقدامات زیر را بدون انجام مشورت با شرکت مدیران خودرو انجام ندهید .بعضی از آنها در برخی مواقع در
نحوهیعملکرد پیشکشندهها اختالل ایجاد میکنند:
•نصب سیستمهای صوتی و تصویری غیر مجاز

• انجام تعمیرات در اطراف مکانیزم جمعکننده کمربند
• اصالح سیستم تعلیق

• ایجاد تغییرات در ساختار قسمت جلوی خودرو

• نصب گارد جلو پنجره ،باالبر ،یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو
• انجام تعمیرات بر روی گلگیرهای جلو و شاسی جلو و اطراف کنسول

بروز هر یک از موارد زیر ،بیانگر وجود ایراد در ایربگها یا پیشکشندههاست .لطفا با نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.
• وقتی که سویچ باز میشود ،چراغ هشدار ایربگ روشن نشود و یا اصال خاموش نشود.
• روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی
• باز نشدن و جمع نشدن کمربندها به علت وجود ایراد یا عمل کردن پیشکشنده متعلق به همان
کمربند.
• پیشکشنده و یا محفظهی آن آسیب دیده باشد.

محافظ مناسب کودکان استفاده کنید.
ا گر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند از سیستم محافظ استفاده کند ،باید در صندلی عقب
نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند.
ا گر نشستن کودک در صندلی جلو الزم باشد ،استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است .در صورتی
که کمربند به طور درست استفاده نشود و تصادفی رخ دهد ،نیروی حاصل از انفجار ایربگ ممکن است
باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.
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کمربندهای ایمنی خودروری شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شدهاند .برای کودک خود از سیستم
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تجهیزات و امکانات خودرو
استفاده کودکان از کمربند
کمربندهــای ایمنــی خــودروری شــما اصــوال بــرای افــراد بزرگســال طراحــی شــدهاند .بــرای کــودک خــود از
سیســتم محافــظ مناســب کــودکان اســتفاده کنیــد.
ا گــر کودکــی انــدازه بدنــش بــه قــدری باشــد کــه نتوانــد از سیســتم محافــظ اســتفاده کنــد ،بایــد در صندلــی
عقــب نشســته و از کمربنــد ایمنــی اســتفاده کنــد.
ا گر نشستن کودک در صندلی جلو الزم باشد ،استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است .در صورتی
که کمربند به طور درست استفاده نشود و تصادفی رخ دهد ،نیروی حاصل از انفجار ایربگ ممکن است
باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.
اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و
عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها و
بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف
در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار میگیرد.
همچنین اجازه ندهید یک کودک در بغل فرد
بزرگسال بنشیند نگه داشتن کودک در آغوش،
ایمنی کافی ندارد.
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ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺪاول  ISOFIXﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت 327
و  328ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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تجهیزات و امکانات خودرو
استفاده بانوان باردار از کمربند
ضمن کسب اطالعات و توصیههای پزشکی کافی،
کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده قرار
دهید .بانوان باردار ،میبایست تسمهی پایینی
کمربند را تاجایی که امکان دارد پایین برده و در
باالی لگن قرار دهند.

تسمه باالیی را از باالی شانه کشیده و از قفسه سینه عبور دهید .اجازه ندهید که کمربند با ناحیه شکم
شما برخوردی داشته باشد.
ا گر کمربند به طرز صحیح بسته نشود ،نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسیب شدید،
در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار میگیرد.
هشدار

• از قفل شدن کمربند و نداشتن تابیدگی و پیچیدگی آن اطمینان حاصل کنید .اگر کمربند به درستی کار نمیکند،
در اسرع وقت با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.

نظربرسند.

• هیچ اقدامی از قبیل باز کردن ،نصب ،اصالح ،برداشتن ،جابه جا کردن را روی کمربند انجام ندهید .تعمیرات
مورد نیاز می بایست توسط نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو صورت پذیرد.

• اجازه ندهید که کودکان با کمربند ایمنی بازی کنند .اگر کمربند به دور گردن آنها بپیچد ،باز کردن آن سخت
بوده و میتواند باعث خفگی یا سایر مصدومیتهای منجر به مرگ شود .در صورت بروز این اتفاق و باز نشدن
قفل کمربند ،باید با قیچی کمربند را ببرید.

ی و شل بودن قطعات را مورد بررسی
•سیستم کمربند ایمنی را به طور دورهای بازدید کنید و پارگیها ،فرسودگ 
قرار دهید .کمربند آسیبدیده را با کمربند نو تعویض کنید .کمربند آسیبدیده نمیتواند سرنشینان را در مقابل
مصدومیت و مرگ محافظت کند.
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• در تصادفات سنگین ،مجموعه کمربند را عوض کنید ،هر چند که ظاهر آنها هیچ ایرادی نداشته و سالم به
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 3-12ایربگ
چراغ هشدار ایربگ
پس از باز شدن سویچ ،چراغ هشدار ایربگ
روشنشده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد و
این یعنی سیستم ایربگ سالم بوده و کارکرد عادی
خود را دارد.

بروز هر یک از حاالت زیر ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ایربگ میباشد .در این گونه زمانها ،جهت بازدید
و یا تعمیر سیستم ایربگ ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• پس از باز شدن سویچ ،ا گر چرا غ هشدار ایربگ روشن نشود و یا پس از چند ثانیه خاموش نشود و یا به
حالت چشمکزن درآید.
• چراغ هشدار ایربگ در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمکزدن کند.
• ایربگهای خودروری شما باید پس از سپریشدن  10سال از تاریخ تولید آنها ،تعویض شوند .اینکار
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم
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تجهیزات و امکانات خودرو
سیستم ایربگ
ایربگ ها در زمان برخورد خودرو با برخی موانع که احتمال وارد آمدن آسیب های جدی به سرنشینان
وجود دارد  ،وارد عمل شده و باز می شوند .همزمان با بازشدن ایربگ ها  ،پیش کشنده های کمربند نیز
فعال می شوند تا ریسک آسیب دیدگی سرنشینان کمتر شود.

 2ایربگ های جانبی ( در صورت مجهز بودن ) :برای محافظت سرنشین از برخورد با کناره های
جانبی خودرو
 3ایربگ های پرده ای ( در صورت مجهز بودن ) :برای محافظت از ناحیه سر و گردن سرنشینان
صندلی های جلو و عقب

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 1ایربگ راننده و سرنشین جلو  :برای کاهش صدمات وارده به نواحی سر و صورت و قفسه سینهی
راننده و سرنشین جلو و جلوگیری از برخورد آنها با اجزاء داخلی خودرو
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ایربگ راننده و سرنشین جلو
به منظور واکنش در زمان تصادف از قسمت جلو،
ایربگهای جلو به همراه کمربندها جهت کاهش
صدمات وارده به نواحی سر و صورت و قفسه سینهی
راننده و سرنشین جلو وارد عمل میشوند .ایربگ
سرنشنین جلو ،در صورت عدم وجود سرنشین نیز
عمل خواهد کرد.
چنانچه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع
ثابت برخورد کند ،به شرطی که مانع از جای خود
تکان نخورد و یا تغییر شکل ندهد و روند کاهش
سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین شده برسد،
ایربگهای جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی
خوودرو به سطح آستانه برسد ،به طوری که ضربه
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

وارده قابل مقایسه با حالت ذکر شده در پاراگراف
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قبلی باشد ،ایربگهای جلو عمل خواهند کرد.
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تجهیزات و امکانات خودرو
اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالئم که پس از برخورد

برخورد با موانعی از
قبیل تیر برق ،تابلو
عالئم و درخت

تغییر شکل میدهند و یا تصادفی که در آن قسمت
جلوی خودر به صورت شیبدار زیر مانع برود مانند
برخورد به قسمت عقب کامیونها و یا در برخودرهایی
که به صورت مایل و زاویهدار صورت میپذیرند ،احتماال

برخورد شیبدار

برخورد مایل و زاویهدار

ایربگها عمل نخواهند کرد.

در برخی حاالت (مطابق شکل) که ضربه و برخورد
افتادن به گودالهای
عمیق یا پریدن از روی
آنها

برخورد به جدول حاشیه
خیابان ،لبه پیادهرو و یا
سطوح سخت

از قسمت زیرین خودرو اتفاق میافتد ،احتمال باز
شدن ایربگهای جلو وجود دارد.

فرودآمدن یا سقوط از بلندی

ایربگهای جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب و یا
چپ و راست خودرو صورت می پذیرند و نیز در زمان
چپشدن و واژگونی یا در تصادف با سرعت پایین،

برخورد از قسمت جلو

واژگون شدن

برخورد از طرفین

آن به اندازه کافی کاهش سرعت رو به جلو را داشته
باشیم ،احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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تجهیزات و امکانات خودرو
موارد احتیاطی

• ایربگها تجهیزاتی هستند که همراه کمربندها قابل استفاده هستند .راننده و سرنشینان خودرو ملزم
به بستن کمربند ایمنی هستند.
• ایربگ راننده با نیروی قابل توجهی باز میشود .و میتواند باعث صدمات جدی شود ،به خصوص ا گر
راننده خیلی نزدیک آن قرار گرفته باشد.
• ایربگ سرنشین با نیروی قابل مالحظهای باز میشود و در صورتی که سرنشین خیلی نزدیک آن قرار
داشته باشد ،احتمال واردآمدن صدمات جدی وجود دارد .صندلی سرنشین تا جایی که امکان دارد،
باید دورتر از ایربگ تنظیم شود .به طوری که بتواند صاف بنشیند.
• اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی ننشستهاند و یا از سیستم های محافظ کودک استفاده
نکردهاند ،در زمان بازشدن ایربگ ،با خطر مرگ یا جراحات شدید مواجه خواهند بود .کودکانی که
اندازه بدنشان در حدی نیست که بتوانند از کمربند ایمنی استفاده کنند ،باید با سیستمهای محافظ
کودک محافظت شوند .به علت ایمنبودن صندلی عقب ،توصیه میشود اطفال و کودکان به جای
صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و به خوبی تحت حفاظت قرار گیرند.
• روی لبه صندلی ننشینید و یا روی داشبورد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم

خم نشوید.
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تجهیزات و امکانات خودرو
•اجازه ایستادن جلوی ایربگ سرنشین و یا روی
زانو نشستن روی صندلی جلو را به کودکان
ندهید.
• سرنشین جلو نباید چیزی یا کسی را در آغوش
بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد.

•روی درب ،ستونهای جلو و عقب تکیه ندهید.
• بیشتر وزن خود را به لبه بیرونی صندلی وارد
نکنید .سعی کنید بطور صاف و کامال راحت بر
روی صندلی بنشینید تا وزن تان بطور متوازن بر
روی صندلی واردشود.

• به هیچکس اجازه ندهید روی صندلی زانو
بزند یا سر و دست خود را از پنجره بیرون
بگذارد.

غربیلک فرمان یا قسمت پایینی صفحه
کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید .این اشیا در
زمان بازشدن ایربگها ،پرتاب میشوند.
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• هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربها ،ستونهای جلو و عقب ،سقف و
دستگیره سقف نصب و یا آویزان نکنید.

• از وارد آوردن ضربه با نیروی قابل توجه به مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آنها قرار دارند،
خودداری کنید در غیر اینصورت ایربگها به مشکل خواهند خورد.
• از لوازم و تزئیناتی که محل خروج ایربگ های صندلی را می پوشانند استفاده نکنید .در غیر اینصورت در
صورت باز شدن ایربگ ها می توانند باعث آسیب دیدگی های جدی و حتی مرگ شوند.
• از جایگزین کردن و یا ایجاد تغییر در صندلی های دارای ایربگ و یا تزئینات آنها خودداری کنید .چرا که
باعث ایجاد اختالل در عملکرد صحیح ایربگ های جانبی و یا بازشدن ناگهانی آنها می شود.
• بالفاصله پس از بازشدن ایربگ به قطعات آن دست نزنید ،ممکن است خیلی داغ باشند.
• ا گر پس از باز شدن ایربگ مشکل تنفسی پیدا کردید ،درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه باز کنید
و یا خودرو را ترک کنید .پسماندههای روی پوستتان را فورا بشویید تا باعث بروز عوارض پوستی
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل سوم
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• در صورتی که درپوش ایربگها (غربیلک فرمان و داشبورد) آسیب دیده و یا ترکخورده باشند ،فقط
باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد تعمیر یا تعویض قرار گیرند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

تجهیزات و امکانات خودرو
دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم ایربگ
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو  ،ایربگ خودروی خود را حذف نکنید و یا تغییراتی مانند موارد زیر
را انجام ندهید .در غیر اینصورت باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم ایربگ و متعاقب آن وارد آمدن
صدمات جانی و یا حتی مرگ خواهد شد:
• نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر ایربگ
• تعمیر ،بازکردن و یا تعویض غربیلک فرمان ،داشبورد و صندلیها
• تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و کف اتاق
• اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق

فصل سوم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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 4-1دکمه استارت (در خودروی مجهز به سیستم ورود بدون کلید)
دکمه استارت دارای چهار حالت میباشد .وقتی که سوئیچ خودرو توسط سیستم شناسایی گردد و پدال
ترمز نیز آزاد باشد ،با هر بار فشار دادن دکمه استارت ،حالتهای آن تغییر خواهد کرد.

1

OFF

فالشر قابل استفاده میباشد.

2

ACC

برخی لوازم برقی خودرو مانند فندک قابل
استفاده میباشد.

3

ON

کلیه لوازم برقی خودرو قابل استفاده میباشد.
نور زمینه دکمه استارت به رنگ کهربایی در
خواهد آمد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم
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در هر حالتی از دکمه استارت به شرط آنکه پدال ترمز فشار داده شده باشد و دسته دنده در موقعیت P

یا ( Nبرای مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ (برای مدل مجهز به گیربکس دستی) فشرده
شده باشد ،ا گر رنگ نور زمینه دکمه استارت به سبز تغییر یابد ،یعنی دکمه استارت وارد حالت استارت
) (STARTشده است و با فشار دادن آن ،موتور روشن خواهد شد.

رنگ نور زمینه دکمه استارت در حالتهای
مختلف ،متفاوت میباشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
نور زمینه خاموش
• دکمه استارت در حالت  OFFقرار دارد و پدال ترمز (مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ
(در مدل مجهز به گیربکس دستی) آزاد میباشد.
• موتور را نمیتوان روشن کرد.

نور زمینه کهربایی
سویچ در حالت  ACCیا  ONقرار دارد و پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ
(در مدل مجهز به گیربکس دستی) آزاد است.

نور زمینه سبز

ا گر دسته دنده در موقعیت  Pیا  Nقرار داشته باشد و پدال ترمز را فشار داده باشید ،با فشار دادن دکمه
استارت ،موتور روشن خواهد شد(.برای مدل مجهز به گیربکس )CVT
اگر پدال کالچ را فشار داده و دکمه را فشار دهید ،موتور روشن خواهد شد(.برای مدل مجهز به
گیربکس دستی)
توجه

در مدل مجهز به گیربکس  CVTاگر در لحظه خاموش کردن موتور ،دسته دنده در موقعیتی به غیر از  Pقرار
داشته باشد ،دکمه استارت به حالت  ACCخواهد رفت و به حالت  OFFتغییر وضعیت نمیدهد.

برای استفاده از دکمه استارت ،یک فشار مناسب و به مدت کوتاه کافی است .اگر مقدار فشار وارده به
دکمه نامناسب بوده و یا زمان فشار دادن زیاد باشد ،احتماال موتور روشن نخواهد شد و یا حالتهای دکمه
استارت تغییر نخواهد یافت.
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� نحوه عملکرد دکمه استارت

107

نحوه استفاده از خودرو
قفل الکترونیکی فرمان
(درمدل دستی و مدل مجهز به سیستم ورود بدون کلید)
� قفل کردن غربیلک فرمان
• وقتی که خودرو متوقف باشد و دربها  ۱۰دقیقه پس از بستن سوئیچ باز یا بسته شوند ،غربیلک فرمان
قفل خواهد شد.

� باز کردن
• بعضی مواقع مانند پارک بودن خودرو در شیب به دلیل تحت فشار بودن ستون فرمان و پین قفل
غربیلک ،پین ممکن است از حالت قفل آزاد نشود .در این شرایط سیستم به طور خودکار  ۳مرتبه در مدت
زمان  ۳ثانیه تالش میکند تا غربیلک را از حالت قفل خارج کند .اگر همچنان غربیلک از حالت قفل خارج
نشد مطابق دستور العملی که در نمایشگر چند منظوره پنل کیلومتر نمایش داده میشود اقدام کنید.
توجه

•اگــر غربیلــک فرمــان از حالــت قفــل خــارج نشــد ،پــس از فشــردن دکمه اســتارت یا باز کردن ســوئیچ ،غربیلــک را به
ســمت چــپ یــا راســت بچرخانید .به غربیلک فشــار زیــاد وارد نکنید.
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•اگر غربیلک از حالت قفل خارج نشود ،به دلیل حفظ ایمنی سوئیچ باز نمیشود و امکان روشن شدن موتور وجود

108

نخواهد داشت .در صورت عدم آزاد کردن قفل فرمان با امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.
هشدار

اگر کنترل خودرو به دلیل ایراد موتور یا موارد دیگر از دست خارج شد یا فرمان خودرو به یک سمت کشید ،در این
شرایط دربها را باز یا بسته نکنید تا اینکه خودرو را در یک مکان امن متوقف کنید ،قفل کردن غربیلک فرمان
در چنین شرایطی میتواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و منجر به تصادف ،جراحت یا حتی مرگ شود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-2سوئیچ موتور (در خودروی بدون سیستم ورود و استارت هوشمند)
سوئیچ موتور
موقعیتهای مختلف مغزی سویچ در شکل مقابل
نشان داده شده است.

1

LOCK

سوئیچ خاموش (بسته) است .غربیلک فرمان را کمی به چپ یا راست بچرخانید تا قفل شود .سوئیچ تنها
در این موقعیت میتواند از مغزی خارج شود .اگر شما یادتان برود که سویچ را از مغزی بیرون بکشید ،به
محض باز شدن درب راننده ،یک بوق اخطار جهت یادآوری موضوع به صدا در خواهد آمد.
هشدار

در حین رانندگی سویچ را در موقعیت  LOCKقرار ندهید .در غیر این صورت ،غربیلک فرمان قفل شده و کنترل
وسیله نقلیه از دست خواهد رفت.

موتور خاموش است ،غربیلک فرمان را میتوان از حالت قفل خارج کرد و برخی از لوازم الکتریکی خودرو
از قبیل فندک ،آینههای برقی و  ...قابل استفاده میباشند .اگر تغییر موقعیت سویچ از  LOCKبه ACC

امکانپذیر نبوده و یا به سختی صورت پذیرد ،ممکن است علت آن قفل بودن غربیلک فرمان باشد ،لذا
ا گر غربیلک را به آرامی کمی به چپ و راست بچرخانید ،احتماال ایراد برطرف خواهد شد.
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2

ACC
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نحوه استفاده از خودرو
3

ON

کلیه لوازم برقی را میتوان مورد استفاده قرار داد .چراغهای هشدار صفحه کیلومترشمار یا روشن مانده و
یا پس از مدت کوتاهی روشن شدن ،خاموش میشوند .پس از روشن شدن موتور و در زمان رانندگی هم
سوئیچ در این موقعیت قرار میگیرد.
توجه

برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،در حالت خاموش بودن موتور ،سوئیچ را به مدت طوالنی در موقعیت ACC
یا  ONقرار ندهید.

۴

START

برای به حرکت در آوردن موتور استارت و در نتیجه روشن شدن موتور خودرو میباشد .پس از روشن شدن
موتور ،سوئیچ را رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت  ONباز گردد.
توجه

اندکی حرکت عقربهها و درجههای صفحه کیلومترشمار در موقعیتهای  ONیا  STARTسوئیچ ،طبیعی
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میباشد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
قفل فرمان
� قفل کردن
پس از آنکه سویچ را در موقعیت  LOCKقرار
دادید ،آن را بیرون بکشید .غربیلک را مقداری به
چپ یا راست بچرخانید تا صدای درگیر شدن قفل
غربیلک فرمان شنیده شود.

� باز کردن
سوئیچ را وارد مغزی کرده و آن را از موقعیت LOCK

به موقعیت  ACCبچرخانید.

اگر نتوانستید سویچ را از موقعیت  LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید ،غربیلک فرمان را تا زمانی که سوئیچ
بتواند بچرخد ،کمی به سمت چپ یا راست بچرخانید.
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نحوه استفاده از خودرو
 4-3روشن کردن موتور
اقدامات قبل از استارت
 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشتسری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم کنید.
 .3آینههای داخلی و جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید اهرم ترمزدستی به طور کامل باال کشیده شده است.
 .7در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید .در مدل مجهز به گیربکس
دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.
 .8ابتدا سویچ را در وضعیت  ONقرار دهید ولی بالفاصله به حالت  STARTنچرخانید و بررسی کنید که آیا
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چراغهای هشدار و نشانگر روشن میشوند؟ در غیر این صورت ،با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
مراحل استارت زدن
در خودروی مجهز به سیستم ورود بدون کلید:
با همراه داشتن کلید هوشمند (ریموت) میتوانید موتور را روشن کرده و یا حالتهای دکمه استارت را عوض
کنید.
 .1پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ (مدل مجهز به گیربکس دستی) را فشار دهید.
رنگ نور زمینه دکمه استارت سبز خواهد شد.
اگر رنگ نور زمینه دکمه سبز نشود ،موتور استارت نخواهد خورد.
 .2دکمه استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود.

توجه

•از قــرار دادن ریمــوت در محفظــه درب خــودرو یــا جایــی کــه امــواج آنتــن ضعیــف اســت خــودداری کنیــد زیــرا
•بــه دلیــل افزایــش ایمنــی ،اگــر پــدال ترمــز ( در مــدل اتوماتیــک ) یــا پــدال کالچ ( در مــدل معمولــی) تــا نصفــه
فشــرده شــود ،سیســتم از روشــن شــدن موتــور جلوگیــری میکنــد .بنابرایــن پــدال ترمــز و یــا کالچ را بطــور کامــل
فشــار دهیــد و مجــددا اســتارت بزنیــد.

در خودروی فاقد سیستم ورود بدون کلید:
سویچ را در موقعیت  STARTقرار دهید و پس از روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید تا به طور خودکار
به موقعیت  ONباز گردد.
توجه

پس از روشن شدن موتور ،حتما سوئیچ را رها کنید تا از آسیب دیدن موتور جلوگیری شود.
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ممکــن اســت موجــب شــود ریمــوت توســط سیســتم ضــد ســرقت شناســایی نشــود و موتــور روشــن نگــردد.
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نحوه استفاده از خودرو
در زمســتان یــا هنگامیکــه دمــای محیــط پاییــن باشــد ممکــن اســت مــدت زمــان اســتارت خــوردن موتــور
اندکــی نســبت بــه شــرایط عــادی افزایــش یابــد .ا گــر موتــور در مــدت  51ثانیــه روشــن نشــد ،ســوئیچ را ببندیــد
و  15تــا  20ثانیــه صبــر کنیــد و مراحــل اســتارت زدن را مجــددا انجــام دهیــد.
اگر همچنان موتور روشن نشد به بخش روشن نشدن موتور در فصل  ۶مراجعه کنید.

محدودیت زمانی در استارت زدن خودروی مجهز به سیستم ورود بدون کلید
وقتی که یک ایراد جدی در سیستم رخ دهد ،برای افزایش ایمنی و کاهش خطرات  ،دفعات استارت خوردن
خودرو محدود میشود .جمعا  ۱۰مرتبه امکان استارت زدن موتور ایجاد میشود بطوریکه با هر بار روشن شدن
موتور و رانندگی ،یک مرتبه از دفعات استارت زدن کاسته میشود .ایراد بوجود آمده در خودرو ممکن است
یکی از موارد زیر یا همه آنها باشد.
• معیوب بودن قفل الکترونیکی فرمان
• عدم انتقال اطالعات سنسور چرخ جلو سمت راست
• معیوب بودن سنسورهای سه چرخ دیگر
توجه

•سیستم ورد بدون کلید و استارت هوشمند سیگنال سرعت چر خها را از یونیت کنترلABS/ESP
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دریافت میکند .ا گر هریک از سنسور چر خها ایرادی داشته باشد چراغ هشدار  ABSدر پنل کیلومتر
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روشن خواهد شد.
• اگر ایرادات ذکر شده در باال برطرف نشود و تعداد دفعات استارت خوردن اضطراری (  10مرتبه) به پایان
برسد ،سیستم استارت هوشمند و ورود بدون کلید ،سوئیچ را شناسایی نمیکند و اجازه روشن شدن
موتور را نمیدهد .در این شرایط با امداد مدیران خودرو تماس بگیرید یا به یکی از نمایندگیهای مجاز
مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
اقدامات پس از استارت زدن موتور
دور موتور در زمان دور آرام توسط سیستم الکترونیکی موتور ،کنترل میشود .پس از روشن شدن موتور،
دور آرام باال میتواند به افزایش دمای موتور کمک کند .پس از گرم شدن موتور ،دور موتور به طور خودکار
پایین خواهد آمد .در غیر این صورت ،باید خودرویتان را برای بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو ببرید.

هشدار

دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق ،سالمتی انسان را به خطر میاندازد .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.

• اگر مجبور به نشستن در خودروی متوقف با موتور روشن در یک محیط باز هستید ،میبایست سیستم
تهویه مطبوع روی حالت چرخش هوای تازه و سرعت باالی فن تنظیم شود.

خاموش کردن موتور
در خودروی مجهز به سیستم استارت و ورود هوشمند:
 .2در خودروی با گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در خودروی با گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.

 .3دکمه استارت موتور را فشار دهید.
 .4پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا
پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) را آزاد
کنید و خاموش شدن دکمه استارت را چک کنید.
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 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
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نحوه استفاده از خودرو
در مدل مجهز به گیربکس  CVTاگر موتور را در حالتی که دسته دنده در موقعیتی به غیر از  Pقرار دارد،
خاموش کنید ،دکمه استارت خاموش نخواهد شد ولی به حالت  ACCمیتواند تغییر یابد .برای خاموش
کردن دکمه استارت طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1کنترل کنید که اهرم ترمز دستی کشیده شده باشد.
 .2دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.

 .3دکمه استارت را یک بار فشار دهید و از خاموش شدن چراغ زمینه کلید اطمینان یابید.
در خودروی بدون سیستم ورود و استارت هوشمند:
 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
 .2در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در مدل مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.
 .3سویچ را در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار دهید.

توجه

• قبل از خاموش کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.
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• اگر با خودرو به مدت طوالنی و با سرعتهای باال رانندگی کردهاید  ،بالفاصله پس از متوقف کردن خودرو ،موتور
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را خاموش نکنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت درجا روشن بماند و پس از پایین آمدن دما ،آن
را خاموش کنید .عدم رعایت موارد فوق میتواند به موتور آسیب برساند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
روشن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری( خودروی مجهز به سیستم
ورود بدون کلید)
� روشن کردن موتور در مواقع اضطراری

ا گر باتری ریموت تمام شده باشد و یا در محیط اطراف  ،امواج مزاحم قوی وجود داشته باشد ،احتماال
سیستم ورود و استارت هوشمند کارایی مناسبی نخواهد داشت .در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی،
طبق مراحل زیر عمل کنید:
 .1کلید را در جالیوانی روی کنسول وسط به طوری
که رو به جلوی خودرو باشد ،قرار دهید.
پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو
پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) را در
این لحظه فشار ندهید.
.2دکمهاستارترافشاردهیدتابهحالت ONقرار گیرد.
 .3پس از نمایش داده شدن عبارت “”KEY SUCCESS

مجهز به گیربکس  )CVTیا پدال کالچ (در مدل مجهز
به گیربکس دستی) را فشار دهید و همزمان دکمه
استارت را هم فشار دهید.
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در صفحه نمایشگر کیلومترشمار ،پدال ترمز (در مدل
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نحوه استفاده از خودرو
توجه

در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTوقتی که دکمه استارت در حالت  ACCقرار دارد ،در صورتی
که پدال ترمز آزاد باشد ،ا گر دکمه استارت را بیشتر از  15ثانیه فشار داده و نگه دارید ،سیستم از
لزوم ارسال سیگنال پدال ترمز صرفنظر کرده و اجازه روشن شدن موتور را خواهد داد .البته این
روش فقط برای مواقع اضطراری و ضروری توصیه میشود.
در صورت بروز هر گونه شرایط اضطراری با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

� خاموش کردن موتور در موارد اضطراری
اگر خاموش کردن موتور به طور اضطراری الزم باشد ،مطابق روشهای زیر اقدام کنید:

روش :1
دکمه استارت را  3بار پشت سر هم و به طور کوتاه فشار دهید و یا اینکه دکمه را در عرض  2ثانیه
چندین بار فشار دهید.

روش :2
دکمه استارت را فشار داده و بیشتر از  3ثانیه نگه دارید.
توجه
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هنگام رانندگی از لمس سویچ یا دکمه استارت خودداری کنید مگر در شرایط اضطراری .در صورت خاموش شدن
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موتور حین رانندگی  ،سیستم فرمان و ترمز غیر فعال نمی شوند ولی نیروی مورد نیاز توسط راننده جهت کنترل
آنها افزایش خواهد یافت .بنابراین کنترل خودرو و هدایت آن بسیار دشوار خواهد شد .در این شرایط هر چه
سریعتر خودرو را در کنار جاده و مکان امن متوقف کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-4گیربکس اتوماتیک
گیربکس متغیر پیوسته ) (CVTدر خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل میشود تا کارکرد نرم و با
حدا کثر قدرت تولید شود.
مراحل زیر برای آشنایی با کارکرد این نوع گیربکس ارائه میشود:
 .1پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دستهدنده را از موقعیت  Pیا  Nحرکت دهید و در موقعیت  Dقرار دهید.
 .2اهرم ترمزدستی را آزاد کنید و پا را از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید
تا خودرو حرکت کند.
هشدار

همیشه هنگامی که موتور خاموش است ،صرفنظر از موقعیت دستهدنده اهرم ترمزدستی را بکشید ،در غیر
اینصورت ممکن است خودرو حرکت کرده و منجر به آسیب جسمی و مالی شود.
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نحوه استفاده از خودرو
آشنایی با دندهها

گیربکس اتوماتیک موجود در خودروی شما شامل دنده پارک ) ،(Pدنده عقب ) ،(Rدنده خالص )،(N

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

دنده حرکت مستقیم ) ،(Dتعویض دنده دستی ) (Mو دنده سنگین ) (Lمیباشد.
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هر کدام از دندههای فوق توسط حروفهای قید شده در قاب دور دسته دنده مشخص شدهاند.
این گیربکس دارای حالت اسپرت میباشد که میتوانید این حالت را با استفاده از کلید تخصیصیافته به
آن واقع بر روی پنل دستهدنده فعال کنید.
با تغییر وضعیت دستهدنده ،دندههای گیربکس تغییر میکنند .به هنگام رانندگی بر اساس نیاز خود،
دنده مناسب را انتخاب کنید .اطالعات ارایه شده بعدی میتواند به شما کمک کند تا با اهداف ،ماهیت
و نحوه عملکرد دندههای مختلف آشنا شده و انتخاب دنده درستی انجام دهید.
قبل از اقدام به رانندگی ،مطمئن شوید که از این اطالعات آ گاهی دارید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� دنده پارک )(P
وقتی که دستهدنده در موقعیت  Pقرار گرفته
باشد ،دندههای گیربکس به طور مکانیکی قفل
میشوند .دستهدنده فقط هنگامی در موقعیت P
قرار میگیرد که خودرو ساکن باشد.

توجه

• دستهدنده را فقط هنگامی که خودرو ساکن است در موقعیت  Pقرار دهید و زمانی که خودرو در حال
حرکت است ،از قرار دادن دستهدنده در موقعیت  Pپرهیز کنید.

• قبل از خارج کردن دستهدنده از موقعیت  ،Pپدال ترمز بایستی تا انتها فشرده شود و سویچ در موقعیت
 ONقرار گرفته باشد.

• هرگز از قرار دادن دستهدنده در موقعیت  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.

� دنده عقب )(R
چراغ دنده عقب روشن شده و سیستم رادار دنده
عقب و دوربین دنده عقب (در صورت تجهیز) فعال
میشوند.
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وقتی که دستهدنده در این موقعیت قرار بگیرد،
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نحوه استفاده از خودرو
� دنده خالص )(N
وقتی که دستهدنده در این موقعیت قرار بگیرد،
گیربکس در حالت خالص خواهد بود .موتور در
دنده خالص میتواند روشن شود.
برای توقفهای کوتاه این حالت گیربکس مناسب
میباشد.

توجه

• در سرعتهای باال ،گیربکس را هرگز به حالت خالص در نیاورید ،در غیر اینصورت ،گیربکس آسیب
خواهد دید.

• خودرو را با دنده خالص بکسل نکنید ،زیرا به گیربکس آسیب وارد میشود.
هشدار

• • وقتی که دستهدنده در موقعیت  Nقرار دارد ،مطمنئ شوید که اهرم ترمز دستی را کشیدهاید و پا را
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روی پدال ترمز قرار دادهاید .در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید.
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� دنده حرکت جلو )(D
تصویر مقابل موسقعیت  Dدسته دنده را نشان
میدهد .با توجه به بار وارده به موتور و سرعت
حرکت خودرو ،افزایش و یا کاهش دندهها به طور
خودکار صورت خواهد پذیرفت.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� دنده سنگین )(L
از این حالت گیربکس در مواقعی که حداکثر قدرت
موتور مورد نیاز است و باید با سرعت پایینتر
رانندگی کرد ،استفاده میشود .مثال رانندگی در
سرباالییها و یا استفاده از قدرت ترمزی موتور برای
سرازیریها.

� دنده دستی )(M
در حالت دستی گیربکس ،راننده میتواند دندهها
را به طور دستی افزایش یا کاهش دهد .گیربکس
خودروی شما دارای حداکثر  7دنده دستی است و
میتوانید در هر لحظه دستهدنده را بین حالتهای
 Mو  Dجابهجا کنید و حالت دلخواه را انتخاب کنید.

•  :M-با هر بار حرکت دادن دستهدنده به سمت  M-میتوانید یک دنده پایینتر را انتخاب کنید.
توجه

•هنگام تعویض دنده دستی ) ،(Mزمانی که سرعت خودرو و دور موتور منطبق باشند و به محدوده تعریف شده
برسند ،تعویض دنده صورت خواهد پذیرفت .در غیر این صورت ،تعویض دنده دستی مقدور نخواهد بود.

•در حالت دنده دستی ) (Mراننده باید دندهها را به طور دستی افزایش دهد و فقط در زمانی به طور اتوماتیک
دندهها افزایش خواهند یافت که دور موتور خیلی باال رفته باشد .همچنین اگر دور موتور خیلی پایین بیاید،
دندهها به طور اتوماتیک کاهش خواهند یافت.
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•  :M+با هر بار حرکت دادن دستهدنده به سمت  M+میتوانید یک دنده باالتر را انتخاب کنید.
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نحوه استفاده از خودرو
حالت اقتصادی ()ECO
� فعال کردن حالت اقتصادی ()ECO
حرف “  “ Eکه بیانگر حالت اقتصادی ( )ECOاست
روی دکمه مربوطه حک شده و در پنل تعویض دنده
قرار دارد .وقتی که اهرم تعویض دنده در موقعیت
اتوماتیک قرار گرفته باشد با فشردن دکمه حالت
اقتصادی چراغ“ “ ECOدر پنل کیلومتر روشن می
شود و گیربکس در مد اقتصادی قرار می گیرد.

� غیر فعال کردن حالت اقتصادی ()ECO
با فشردن مجدد دکمه “  ، “ Eچراغ  ECOدر پنل کیلومتر خاموش می شود و گیربکس از حالت اقتصادی
خارج می گردد.
توجه
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•اگر در حالت اسپرت موتور را خاموش کنید ،گیربکس به طور خودکار از این حالت خارج خواهد شد.
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عملکرد قفل اهرم تعویض دنده
� خارج شدن اهرم تعویض دنده از حالت قفل
وقتی که یکی از شرایط زیر فراهم شود اهرم تعویض دنده از حالت قفل خارج می شود :
• سوئیچ موتور ( دکمه استارت ) در وضعیت  ONباشد.
• ریموت معرفی شده به خودرو  ،شناسایی شود.
• پدال ترمز فشرده شود .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� قفل شدن اهرم تعویض دنده
وقتی که هریک از موارد ذکر شده در بخش خارج شدن اهرم تعویض دنده از حالت قفل ایجاد نگردد و اهرم
در موقعیت  ( Pپارک ) قرار داشته باشد قفل می شود تا بطور تصادفی در وضعیت های دیگر قرار نگیرد.

حالت پیشگیری از خرابی بیشتر
وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد ،حالت خرابی ایمن گیربکس به طور خودکار فعال
میشود و اجازه میدهد تا خودرو مسافت کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت کند .در این شرایط چراغ
اخطار گیربکس در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.
با فعال شدن حالت خرابی امن  ،گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد داشت و به درخواست
راننده پاسخدهی نخواهد داشت و سرعت خودرو بهتدریج کاهش مییابد تا اینکه به کمترین مقدار برسد.
توجه

•در حالت خرابی ایمن ،نباید مسافت طوالنی با خودرو حرکت کرد  ،زیرا باعث وارد آمدن آسیبهای جدی
به گیربکس خواهد شد .جهت بازدید و سرویس گیربکس  ،هر چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
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نحوه استفاده از خودرو
 4-5گیربکس دستی
گیربکس دستی در این خودرو دارای  5دنده برای حرکتهای مستقیم و یک دنده عقب میباشد .دیاگرام
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انتخاب دنده با گیربکس دستی در تصویر باال نمایش داده شده است.

126

تعویض دنده
� اصول تعویض دنده:
 .1برای انتخاب موقعیت دلخواه برای دستهدنده ،ابتدا باید پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و سپس
دستهدنده را به سمت موقعیت دلخواه حرکت دهید.
 .2دنده عقب فقط در زمانی قابل انتخاب و استفاده است که خودرو به طور کامل متوقف شده باشد.
 .3برای جلوگیری از فرسودگی زیاد قطعات داخلی گیربکس ،هنگام تعویض دنده ،سر دستهدنده را به طور
کامل در دست گرفته و عمل تعویض دنده را با مهارت و به طور سریع انجام دهید.
 .4پس از اتمام تعویض دنده ،دست خود را همچنان روی دستهدنده قرار ندهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� احتیاطهای الزم برای تعویض دنده:
 .1برای شروع حرکت باید از دنده  1استفاده کنید.
 .2در جادههای سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین (دنده سنگین) استفاده کنید .هنگام
حرکت ،گیربکس را به مدت طوالنی در حالت خالص قرار ندهید.
 .3هنگام تغییر دندهها از پایین به باال (سنگین به سبک) ،دندهها را به ترتیب افزایش دهید و هیچ
دندهای را از قلم نیاندازید.
 .4در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی گیربکس مانند صدای غیرعادی ،تعویض دنده سخت و
 ،...فورا خودرو را در محل امنی متوقف کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5هنگام حرکت هرگز دستهدنده را به موقعیت دنده عقب نبرید .در غیر این صورت به گیربکس آسیب
جدی وارد خواهد شد.
 .6از گذاشتن پا بر روی پدال کالچ در حین رانندگی اجتناب کنید تا کالچ دچار ساییدگی ناخواسته نشود.

کاهش دنده(سرعت)
 .1برای بهتر شدن رانندگی در سرباالییها از دنده سنگین استفاده کنید.
 .2برای بهتر شدن شتابگیری ،ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس مجددا
 .3هنگام کاهش دنده و انتخاب دندهها از سبک به سنگین ،دندهها را به ترتیب کاهش دهید.
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اقدام به شتابگیری نمایید.
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نحوه استفاده از خودرو
 4-6سیستم ترمز

در چرخهای جلو از ترمز دیسکی و در چرخهای عقب از ترمز دیسکی – کاسهای استفاده شده است
که ترمز کاسهای آن مختص ترمز دستی میباشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

ترمز دستی
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 1پس از پارک کردن خودرو ،اهرم ترمز دستی را به طور کامل باال بکشید تا از حرکت احتمالی خودرو
جلوگیری شود .پس از کشیدن اهرم ترمز دستی ،چراغ نشانگر مربوطه در صفحه کیلومترشمار روشن
خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
هشدار

•برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو ،به جای ترمز دستی از دنده در زمان پارک کردن خودرو استفاده نکنید.
در هر پارک کردن خودرو باید از ترمز دستی استفاده کنید.

 2برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا اهرم را کمی به سمت باال بکشید و سپس دکمه ضامن اهرم را فشار
دهید و اهرم را تا انتها به سمت پایین فشار دهید .پس از آزاد شدن ترمز دستی ،چراغ نشانگر مربوطه در
صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد شد.
توجه

•قبل از شروع رانندگی ،از قرار گرفتن اهرم ترمز دستی در پایینترین موقعیت ممکن اطمینان حاصل کنید.
در غیر این صورت ،لنتهای ترمز دستی دچار فرسودگی زودرس خواهند شد.

ترمز
سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل ضربدری
میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی بوده و دارای دو
مدار مستقل از همدیگر میباشد .مزیت این نوع ترمز
این است که در صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از
البته در صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری در
مقایسه با شرایط عادی سختتر خواهد بود و توجه
داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیشتر خواهد بود.
چراغ هشدار سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد.
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نحوه استفاده از خودرو
هشدار

در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز ،توصیه میشود با خودرو رانندگی نکنید و فورا جهت بازدید و تعمیر آن
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل میشود و فقط در زمانی کارآیی دارد که موتور
روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.
توجه

•برای کارایی بیشتر سیستم ترمز در سراشیبیهای تند ،از دنده سنگینتر استفاده کنید .در خودروهای
مجهز به گیربکس  CVTاستفاده از حالت دستی گیربکس و انتخاب دنده مناسب توصیه میشود.

هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور ،بوستر ترمز از کار میافتد و برای جبران این نقصان باید فشار
بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.

روغن ترمز
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن باید مابین عالیم ” “MAXو ” “MINقرار داشته باشد.
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سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور منظم بازدید کنید.
در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن باید
مابین عالیم ” “MAXو ” “MINقرار داشته باشد.
سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور منظم
بازدید کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
هشدار

•روغن ترمز به شدت جاذب رطوبت میباشد .بنابراین درب مخزن روغن ترمز را به مدت طوالنی
باز نگذارید.
•روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی است .اجازه ندهید با پوست تماس پیدا کند .در صورت
پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم ،فورا محل را با مقدار زیادی آب شستوشو دهید.

چراغ هشدار سیستم ترمز
با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ترمز روشن شده
و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر چراغ
هشدار پس از گذشت چند ثانیه خاموش نشود و
یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم ترمز
دارای ایراد است و به عنوان اولین اقدام ،سطح
روغن ترمز مخزن را بررسی کنید و در صورت نیاز به
مقدار آن اضافه کنید .اگر علت ایراد موارد دیگری
باشد ،هر چه سریعتر با نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو تماس حاصل کنید.
• تولید صدای ترمز در برخی زمانها طبیعی است .ولی اگر ترمز ،ایجاد صدای سایش آهن به آهن به
مدت زیاد بکند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز است که نیاز به تعویض دارد .خودروی خود را به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.
• اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزشها را در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند ،فورا خودرو
را به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو بفرستید.
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نحوه استفاده از خودرو
•لنتهای ترمزی که جدیدا تعویض شدهاند ،برای رسیدن به کارایی حداکثری نیاز به یک دورهی
آببندی دارند .شاید در  200کیلومتر اول کارآیی ترمز کاهش یابد .زیاد کردن نیروی وارده به پدال
ترمز ،تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز میباشد.
• میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی که
بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند 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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ببرید.
• در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز موتور بیشترین
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 ،کارایی خود را از دست بدهند.
• یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و گیجی چرخ در زمان ترمزگیری میشود .پدال
ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید .پس از رانندگی در آب عمیق  ،این تست
میتواند نشان دهد که آیا کارایی ترمز تحتتاثیر قرار گرفته است یا خیر؟ برای خشک کردن لنت ترمز،
ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد.

کاهش اثر ترمز
ا گر در حین رانندگی کارایی ترمز خودرو کاهش یافت ،شما میتوانید با گرفتن ترمز دستی خودرو را متوقف
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

کنید ،با این تفاوت که فاصله ترمزگیری بیشتر از زمان استفاده از ترمز معمولی خواهد بود.
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هشدار

•استفاده از ترمز دستی در حین رانندگی باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده به مدت کوتاه،
خواهد شد .اگر مجبور به استفاده از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو هستید ،برای جلوگیری از
انحراف ناشی از قفل شدن چرخ عقب ،نیروی وارده به اهرم ترمز دستی را به آرامی اعمال کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-7سیستم ترمز ضدقفل )(ABS
ترمز ضدقفل ) (ABSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد و اصلیترین هدف استفاده از آن در خودروها ،حفظ
قدرت مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو با بهرهگیری از حداکثر نیروی چسبندگی بین تایر و جاده میباشد.
با این حال  ABSدر همه شرایط نمیتواند از لغزش چر خهای خودرو جلوگیری کند .به طور مثال در
رانندگی با سرعتهای خیلی زیاد در جادههای لغزنده و یا در صورت وجود برخی محدودیتهای فیزیکی
مثل ایراد الستیک چرخ.
سیستم ترمز ضدقفل ) (ABSخودروی شما به همراه سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ) (EBDجهت
باال بردن کارآیی ترمز طراحی شده است.

سیستم ترمز ضدقفل ) (ABSزمانی که چر خها در
اثر ترمزگیری در حال قفل شدن باشند ،وارد عمل
میشود .در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر پا ضربه
بزند و همراه با آن  ،مقداری صدا تولید شو د یعنی
 ABSفعال میباشد .به عبارت دیگر تولید کمی صدا
و لرزش پدال ترمز زیر پا طبیعی است  ،در این لحظه
پدال ترمز را رها نکنید.

در شرایط زیر سیستم  ABSتولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند:
 .1هنگامی که سویچ باز میشود و یا موتور روشن میشود ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی میکند که
همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
 .2صدای عمل کردن موتور ،پمپ و سوپاپهای بلوکه ABS
 .3صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربهزنی آن
 .4صدای فعال شدن سوپاپهای سیستم EBD
 .5صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید.
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نحوه استفاده از خودرو
هشدار

• در مورد سیستم  ABSنباید اغراق شود .اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل خودرو کمک میکند ولی
همچنان باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت فاصله از خودروی جلویی رانندگی کرد.

• اگر چسبندگی تایر با جاده بیش از حد مجاز باشد و یا در رانندگی در شرایط بارندگی و لغزنده بودن جاده که لغزش
تایر را داشته باشیم  ،سیستم ترمز ضدقفل ،کمکی به کنترل خودرو نخواهد کرد.

توجه

� سایز تایرها و طرح آج آنها تاثیر مهمی بر روی کارکرد  ABSدارند .اطمینان حاصل کنید تایرهای خودرو
یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آنها را دارید  ،دارای سایز و شاخص بار قابل تحمل و ساختار یکسانی با
تایرهای دیگر داشته باشند .متفاوت بودن مشخصات یکی از تایرها با تایرهای دیگر ،عملکرد  ABSرا میتواند
تحتتاثیر قرار دهد .توصیه شرکت مدیران خودرو استفاده از تایرهای استاندارد و شرکتی میباشد.

�

 ABSبه منظور کوتاه کردن فاصله ترمزگیری طراحی نشده است .هنگام رانندگی در شرایط زیر ،فاصله

مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:

• هنگام رانندگی در جادههای برفی و یا در جادههای گلی.
• زمانهایی که از زنجیر چرخ استفاده میکنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

• هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع.
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• هنگام عبور از روی چالهها و دستاندازها.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
عملکرد سیستم ABS
سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن پدال

اصــول مهــم در به
کارگیری ترمز ABS

ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد شد تا
عالوه بر عمل ترمزگیری ،کنترل فرمان نیز بتواند
در دست راننده باشد .حتی اگر فضای کافی

 .1محکم فشــاردادن و
نگهداشتن پدال ترمز

وجود داشته باشد ،میتوانید برای جلوگیری از
برخورد با مانع ،فرمان را نیز بپیچانید.

 .2برای جلوگیــری از برخورد با
مانع،فرمان را بپیچانید .با وجود
ترمزگیــری اضطراری ،میتوانید
عمل پیچیدن را انجام دهید.

هشدار

• درست است که  ،ABSاثربخشی بهتری به ترمز میدهد ،ولی بسته به شرایط جادهای فاصله ترمزگیریها
•  ABSنمیتواند کوتاه شدن فاصله ترمزگیری در شرایط مختلف جادهای از قبیل جاده ماسهای یا جاده
برفی را تضمین کند .در مقایسه با خودروهای بدون  ،ABSشاید خودروی شما نیاز به فاصله ترمزگیری
زیادی داشته باشد.

• همچنین  ABSنمیتواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی ،رانندگی در آب،
پیچیدنهای سریع یا رانندگی در جادههای نامساعد را کاهش دهد ،و یا نمیتواند از تصادف ناشی از
رانندگی بدون احتیاط و نامناسب جلوگیری کند.
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نحوه استفاده از خودرو
چراغ اخطار ABS
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ABSروشن
شده و سیستم  ABSشروع به خودارزیابی خواهد
کرد .اگر چند ثانیه پس از باز شدن سویچ ،چراغ
هشدار  ABSخاموش شود ،یعنی سیستم به درستی
کار میکند ولی اگر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در
حین رانندگی روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در
سیستم  ABSمیباشد.
ا گر  ABSایراد داشته باشد ،راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد ،با این تفاوت که برای ترمز
گرفتن باید نیروی کمتری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چر خها جلوگیری شود .اگر چراغ هشدار
روشن باشد باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و برای جلوگیری از بروز حادثه ناخواسته ،هر چه سریعتر
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار

•اگر چراغ  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز به طور همزمان روشن شوند ،فورا خودرو را در یک مکان مناسب
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل چهارم

متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر خودرو به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
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مراجعهنمایید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-8سیستم پایداری الکترونیکی خودرو ( ESPدر صورت تجهیز)

کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ) (ESPتعادل خودرو در شرایط مختلف رانندگی را حفظ کرده و کنترل
هدایت خودرو را بهتر میکند .ا گر خودرو به طور ناگهانی از مسیر خارج شود ESP ،با اعمال نیروی ترمز
بر روی چرخی که مناسب باشد ،خودرو را به مسیر اصلی خود باز میگرداند .برای حفظ پایداری خودرو
ممکن است قدرت موتور نیز کاهش داده شود.
 ESPاز سنسورهایی بهره میبرد که میتوانند مسیری که راننده قصد دارد خودرو را به آن سمت هدایت
کند ،تشخیص داده و با مسیر اصلی خودرو مقایسه کند .اگر مسیر اصلی حرکت خودرو با مسیری که راننده
قصد پیچیدن به آن سمت را دارد ،همسویی و شباهت نداشته باشد ESP ،چرخ مناسب را شناسایی کرده
و به آن نیروی ترمزی وارد میکند تا انحراف خودرو را بیاثر کند.

چراغ اخطار ESP
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ESPنیز روشن
شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.
زمانی که  ESPفعال باشد ،چراغ هشدار آن به
صورت چشمکزن در خواهد آمد .اگر چراغ هشدار
به طور دایم روشن بماند ،یعنی سیستم دارای ایراد
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.
هشدار

•سرعت زیاد ،پیچیدن ناگهانی ،شرایط جادهای و  ...ممکن است با وجود فعال بودن  ESPهم
منجر به حادثه شود ESP .نمیتواند تحت محدودیتهای ذکر شده از منحرف شدن خودرو به
طور حتمی جلوگیری کند .حتی ا گر خودروی شما مجهز به  ESPباشد ،همچنان باید با رعایت
احتیاط و احترام به قوانین رانندگی کنید.
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است .جهت حفظ ایمنی خودرو ،در اسرع وقت به
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نحوه استفاده از خودرو
کلید غیرفعال کردن ESP
کلید غیرفعال کردن  ESPدر باالی کلید تنظیم نور
زمینه داشبورد قرار دارد .این دکمه را فشار دهید تا
 ESPغیرفعال شود و چراغ  ESP OFFنیز روشن
شود .برای فعالسازی مجدد  ،ESPکلید را یک بار
دیگر فشار دهید .با فعال شدن  ،ESPچراغ نشانگر
 ESP OFFنیز خاموش خواهد شد.
توجه

•برای بهبود کشش خودرو در جادههای شنی و سنگریزهای ،توصیه میشود که  ESPرا غیرفعال کنید.

� شرایط نامناسب فعال بودن ESP
• هنگامی که خودرو در جادههای برفی یا جادههایی که دارای سطح نرم میباشند ،گیر افتاده باشد.
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• هنگامی که از زنجیر چرخ استفاده میشود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-9فرمان هیدرولیکی
استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو میشود.
توجه

•برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان ،غربیلک فرمان را بیشتر از  5ثانیه در منتهیالیه سمت
راست یا چپ نگه ندارید.

روغن هیدرولیک فرمان
سطح روغن هیدرولیک در مخزن باید بین
عالمتهای ” “MAXو ” “MINقرار داشته باشد.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت ” “MINباشد ،به
مقدار الزم روغن هیدرولیک اضافه کنید تا سطح
آن در حد استاندارد شود.

توجه

• اگر پس از روشن شدن موتور ،برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیشتری نیاز داشته باشید ،احتماال
مراجعه کنید.

• پس از خاموش شدن موتور ،خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود .در این زمان شما کماکان میتوانید فرمان
را بچرخانید ولی به نیروی بیشتری نیاز خواهید داشت.
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سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است .در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
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نحوه استفاده از خودرو
 4-10کروز کنترل (در صورت تجهیز)
از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال گاز استفاده میشود.

1

2

3

چراغ نشانگر کروز کنترل
SET/RES/+

 4دکمه روشن  /خاموش )(ON / OFF

نحوه استفاده از کروز کنترل
 .1دکمه  ON/OFFروی غربیلک فرمان را فشار دهید .چراغ نشانگر کروز کنترل بر روی صفحه کیلومترشمار
به حالت چشمکزن در خواهد آمد.
 .2زمانی که سرعت خودرو در محدوده  40-150 km/hقرار دارد ،دکمه تنظیم را به سمت

SET/-

بچرخانید تا سرعت خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل تنظیم شود .چراغ نشانگر کروز کنترل پس از
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تنظیم سرعت ،به طور دائم روشن میماند .
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توجه

•اگر چراغ نشانگر کروز کنترل همچنان چشمک بزند ،یعنی کروز کنترل هنوز فعال نیست ،مراحل باال را
مجددا تکرار کنید .اگر باز هم خودرو وارد سیستم کروز کنترل نشد ،جهت بررسی و یا تعمیر سیستم به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 .3برای خارج شدن از کروز کنترل ،دکمه  ON/OFFرا یک بار دیگر فشار دهید .چراغ نشانگر کروز کنترل
نیز خاموش خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
تنظیم سرعت
در زمان فعال بودن کروز کنترل به روشهای زیر میتوانید سرعت را تنظیم کنید:

� تنظیم دقیقتر
دکمه  RES /+را کمتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه 2 Km/h
افزایش دهید.
دکمه  SET /-را کمتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه2 Km/h
افزایش دهید.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل انتخاب
خواهد شد.

� تنظیم سریع
دکمه  RES /+را بیشتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور مرتب افزایش یابد.
دکمه  SET /-را بیشتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور پیوسته کاهش یابد.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظهی خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل
انتخاب خواهد شد.
• فشار دادن طوالنیمدت دکمه تنظیم کروز کنترل به سمت  RES/+توصیه نمیشود  ،چرا که باعث افزایش
مداوم و متوالی سرعت شده و میتواند خطرناک باشد.

• فشار دادن طوالنیمدت دکمه تنظیم کروز کنترل به سمت  SET/-به منزله ترمز گرفتن نیست ،لذا در صورت
نیاز به کاهش سرعت از پدال ترمز استفاده کنید.

پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد .سپس پدال گاز را رها کرده و دکمه تنظیم کروز کنترل
 SET/را فشار دهید تا کروز کنترل بر روی سرعت مورد نظر تنظیم شود .اگر دکمه تنظیم فشرده نشود،کروز کنترل روی تنظیم قبلی خواهد ماند.
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هشدار
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نحوه استفاده از خودرو
فعال/غیرفعال کردن مجدد کروز کنترل
زمانی که کروز کنترل فعال باشد ،با فشار دادن پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا فشار دادن
پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) ،کروز کنترل به طور موقت غیرفعال شده و چراغ نشانگر آن
به حالت چشمکزن در خواهد آمد و کروز کنترل وارد حالت آماده به کار خواهد شد.
• ا گر هیچ اقدامی روی دکمههای کروز کنترل صورت نپذیرد ،سیستم همچنان در حالت آماده به کار
قرار خواهد داشت و راننده میتواند به رانندگی معمولی خود بپردازد.
• برای فعال کردن مجدد کروز کنترل ،دکمه تنظیم را به سمت  RES/+بچرخانید تا کروز کنترل به
حالت قبلی خود بازگردد .اگر دکمه تنظیم را به سمت  RES/+فشار داده و نگه دارید ،سرعت خودرو
به طور متوالی افزایش خواهد یافت .سرعت لحظهای که دکمه تنظیم رها شود ،به عنوان سرعت کروز
کنترل منظور خواهد شد.
توجه

• فعال شدن مجدد کروز کنترل به شرطی میتواند صورت پذیرد که سرعت خودرو در محدوده
 40-150 Km/hباشد.
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• اگر از کروز کنترل استفاده نمیکنید ،آن را خاموش کنید تا در زمان استفاده مجدد ،دچار اشتباه نشوید.
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مواقعی که نباید از کروز کنترل استفاده کرد
در صورت مواجه شدن با شرایط زیر ،از کروز کنترل استفاده نکنید .استفاده از کروز کنترل میتواند باعث
بروز حادثه شود.
• در ترافیکهای سنگین
• در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشد
• در جادههای پر پیچ و خم
• در جادههای لغزنده (جادههای پوشیده از برف و یخ)
• در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن
• در شیبهای تند
(در سرازیری با شیب تند ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده کروز کنترل بیشتر شود).

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-11سیستم هشدار دهنده دنده عقب
یونیت کنترل هشدار دنده عقب
زمانی که دکمه استارت موتور روشن باشد یا سوئیچ
موتور باز باشد ،پس از درگیر شدن دنده عقب )،(R
سیستم هشدار دنده عقب فعال شده و اطالعات
مربوطه در نمایشگر صفحه کیلومترشمار نمایش
داده خواهد شد و همزمان با آن بوق اخطار توسط
صفحه کیلومترشمار تولید خواهد شد.

شرایط عملکرد سیستم هشدار دنده عقب
دنده در موقعیت دنده عقب ) (Rفعال میشود.
 .2خودرو در حال حرکت به سمت عقب باشد و سرعت آن بیشتر از  5 Km/hنباشد.
 .3محدودهی دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب بین  80تا  -40درجه سانتیگراد میباشد.
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 .1زمانی که دکمه استارت موتور روشن باشد و یا سوئیچ موتور باز باشد ،سیستم پس از قرار گرفتن دسته
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نحوه استفاده از خودرو
برد عملکرد سنسورهای دنده عقب
فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.

سنسور عقب
چپ

فاصله مستقیم
)(cm

سنسور عقب
وسط

سنسور عقب
راست

فرکانس بوق
اخطار

95 – 150

1 Hz

65 – 95

2 Hz

40 – 65

4 Hz

≥35

بوق ممتد

راهنمای استفاده
• فاصله تشخیص داده شده ،کوتاهترین فاصله مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع میباشد.
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• حدا کثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب برابر با 150سانتیمترمیباشد.
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•کمترین فاصله برای شناسایی دقیق تا مانع  5سانتیمتر میباشد .به طور مثال ا گر فاصله مانع با
سنسور  64سانتیمتر باشد ،سیستم آن را  60سانتیمتر نمایش خواهد داد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار به صدا در
نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
سنسورهایدندهعقبتواناییتشخیصاشیایینظیر
تور ،سیم خاردار ،فنس ،طناب ،نرده و  ...را ندارند.

اشیا و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم باشد ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

از سپر عقب زیادتر باشد ،تشخیص نخواهند داد .
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سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی که ارتفاع آنها
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نحوه استفاده از خودرو
موانعی مانند برف نرم ،پنبه و اسفنج که امواج
ماورا صوت را به راحتی جذب میکنند ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها یخ
بزند ،سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهد بود.

زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف یا
گل و الی پوشیده شود ،موانع برای سنسورها قابل
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تشخیص نخواهد بود.
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در صورت وجود چندین مانع ،فقط مانعی که
کمترین فاصله را با هر کدام از سنسورها داشته
باشد ،شناسایی خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
توجه

•برای موانع خارج از محدوده دید سنسور دنده عقب ،بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .اگر در یک لحظه
موانع متعددی وجود داشته باشند ،بوق اخطار فقط برای نزدیکترین مانع فعال خواهد شد .باید توجه
داشت که در این زمان شاید سنسور طرف دیگر با مانع دیگری روبهرو شود ،ولی چون فاصلهاش زیادتر
است ،محاسبه نمیشود.

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانی که خودرو در شیب بسیار تند قرار داده
شده باشد.

زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال روی
خودرو نصب شده باشد.

خودروی شما تولید امواج مافوق صوت کنند ،مانند
صدای بوق خودروهای دیگر ،موتور سیکلتها یا
صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین.
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در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف
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نحوه استفاده از خودرو
زمان رانندگی در جادههای برفی یا بارانی
در صورتی که بوق اخطار سیستم رادار دنده عقب اشتباه باشد ،موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:
.1پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی
.2یخ زدن سطح سنسورها
.3پارک بودن طوالنی مدتخودرودر هوای گرمو یاسرد

اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

تمیزکردن سنسورهای دنده عقب
در زمان شست و شوی خودرو ،برای تمیز کردن سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کم
فشار استفاده کنید.
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توجه
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شســتن سنســورها بــا آب پرفشــار و فشــار دادن
و ضربــه زدن باعــث آســیبدیدگی آنهــا و در
نتیجــه کارکــردنامناســبسنســورهاخواهــدشــد

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-12دوربین دنده عقب (در صورت تجهیز)
دوربین دنده عقب با نمایش منطقهی پشت خودرو به هنگام استفاده از دنده عقب به راننده کمک
میکند .تصاویر ارسالی دوربین در صفحه نمایشگر سیستم صوتی به نمایش در میآید .این تصاویر تقریبا
مشابه تصاویری است که در آینه داخل کابین مشاهده میشود.

به شرط باز بودن سوئیچ (یا روشن بودن دکمه
استارت) ،پس از درگیر شدن دنده عقب )،(R
تصاویر دوربین دنده عقب نمایش داده میشود.
منطقه سبز :احتیاط
منطقه زرد :رانندگی آهسته
منطقه قرمز :توقف
منطقه نارنجی :خطوط محرک و راهنما

� دوربین دنده عقب
دوربین دنده عقب بر روی درب صندوق و
لنز مخصوص میباشد .فواصل مشاهده شده در
تصویر با فواصل واقعی متفاوت است.

منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است .موانعی که به گوشههای سپر عقب نزدیکاند
و یا در زیر سپر قرار میگیرند ،در صفحه نمایش قابل مشاهده نمیباشند.
محدوده نمایش داده شده به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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نحوه استفاده از خودرو
در شرایط زیر حتی اگر سیستم به درستی کار کند ،احتماال دیدن تصاویر مشکل خواهد بود:
• ا گر خودرو در ناحیه تاریک قرار داشته باشد ،مانند شب.
• دمای هوای اطراف دوربین خیلی باال و یا خیلی پایین باشد.
• قطرات آب روی دوربین نشسته باشد یا رطوبت هوا خیلی باال باشد ،مانند هوای بارانی.
• مواد خارجی از قبیل برف و یا گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد.
• ا گر نور خورشید و یا نور چراغ خودروی عقبی به طور مستقیم به لنز دوربین بتابد.

� شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
• در جادههای یخی و لغزنده
• در جادههایی که پهن و صاف نباشند(.نظیر پیچها)
هشدار

در زمان استفاده از دوربین دنده عقب ،احتیاطهای زیر را رعایت کنید تا از بروز حادثه جلوگیری شود:
• هنگام حرکت با دنده عقب  ،فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.

• همیشه از آینههای خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.
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• فاصله نمایش داده شدهی مانع با خودرو ،با فاصله واقعی آنها متفاوت است.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
توجه

• از بازکردن  ،تعمیر یا دستکاری دوربین خودداری کنید ،زیرا ممکن است باعث عملکرد نادرست آن شود .
•در صــورت کثیــف شــدن لنــز دوربیــن آن را بــا آب بشــوییدو توســط پارچــه نــرم ســطح آن را پــاک کنیــد.
همچنیــن امــکان تمیــز کــردن ســطح لنــز دوربیــن بــا حــال هــای مالیــم وجــود دارد .
•از فشــار آوردن بیــش از حــد بــه ســطح دوربیــن هنــگام تمیــز کــردن آن خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت خــط
و خــش در ســطح لنــز ایجــاد گــردد.
•از تمــاس مســتقیم حــال هــای ارگانیــک  ،پولیــش  ،حــال پــاک کننــده مخصــوص شیشــه و رنــگ بــا ســطح
ً
لنــز دوربیــن جلوگیــری کنیــد و در صــورت تمــاس  ،فــورا ســطح لنــز را بشــویید و پــاک کنیــد.
•وقتــی کــه سیســتم در دمــای پاییــن عمــل کنــد ممکــن اســت برخــی تصاویــر تــار و تصاویــر متحــرک بهــم
ریختــه و دفرمــه باشــد .
ً
•هنــگام کارواش خــودرو از تمــاس مســتقیم آب تحــت فشــار واترجــت بــا ســطح لنــز دوربیــن جــدا خــودداری
کنیــد  ،در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت عملکــرد دوربیــن ایــراد پیــدا اکنــد.
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نحوه استفاده از خودرو
 ۴-۱۳سایر تجهیزات جانبی(در صورت تجهیز)
بــرای کمــک بــه رانندگــی ایمــن و راحــت  ،سیســتم هایــی کــه در زیــر تشــریح خواهنــد شــد بطــور خــودکاردر
شــرایط مختلــف رانندگــی فعــال مــی شــوند و پاســخگوی نیازهــای خــودرو و راننــده خواهنــد بــود  .مطلــع
ً
ً
باشــید کــه ایــن سیســتم هــا صرفــا تجهیزاتــی جهــت کمــک بــه راننــده مــی باشــند و نبایــد راننــده کامــا بــه آن
هــا متکــی باشــد و هوشــیاری و دقــت الزم را در رانندگــی نداشــته باشــد.

� سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ( ) HHC
سیســتم کنتــرل خــودرو در ســرباالیی و شــیب طراحــی شــده اســت تــا بــه راننــده کمــک کنــد در جــاده شــیب دار
خــودرو بــه راحتــی بــه ســمت جلــو حرکــت کنــد  .وقتــی کــه خــودرو در ســرباالیی قــرار گرفتــه باشــد و راننــده پــا
را از روی پــدال ترمــز بــردارد و روی پــدال گاز قــرار دهــد ،ایــن سیســتم از حرکــت لحظــه ای خــودرو بــه ســمت
ً
عقــب جلوگیــری مــی کنــد ( بــه مــدت حــدودا  2ثانیــه )
هشدار

• بیش از حد به سیستم  HHCمتکی نباشید ،زیرا ممکن است در شیب تند نتواند مانع حرکت خودرو به سمت
عقب شود  .بنابراین همیشه آماده باشید تا در صورت لزوم پا را روی پدال ترمز قرار دهید و مانع از حرکت به سمت
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عقب خودرو شوید  ،در غیر این صورت ممکن است خودرو به عقب حرکت کند و منجر به ناتوانی در کنترل آن
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و حتی تصادف شود.
ً
• پس از رها کردن پدال ترمز  ،فورا پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند  .اگر پایتان را بیش از  2ثانیه
از روی پدال ترمز بردارید و پدال گاز را فشار ندهید عملکرد سیستم  HHCغیرفعال خواهد شد و خودرو با توجه به
شیب جاده ممکن است به سمت عقب حرکت کند و منجر به تصادف شود.

سیستم  HHCپس از رها کردن پدال ترمز وقتی که شرایط زیر فراهم باشد حدود  2ثانیه فعال می شود و از
حرکت به سمت عقب خودرو جلوگیری می کند :
• اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو (  ) Dقرار داشته باشد .
• اهرم ترمز دستی آزاد باشد.
• خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� سیستم الکترونیکی کمکی ترمز () EBA
سیســتم الکترونیکــی کمکــی ترمــز در ترمزگیــری هــای اضطــراری بطــور اتوماتیــک فعــال مــی شــود و بــه
افزایــش راندمــان سیســتم ترمــز  ،کاهــش مســافت ترمــز و افزایــش ایمنــی سرنشــینان کمــک مــی کنــد.
در ترمزهــای ناگهانــی ایــن سیســتم بطــور اتوماتیــک موجــب افزایــش نیــروی ترمــزی شــده بــدون آنکــه
راننــده مجبــور باشــد نیــروی زیــادی را بــه پــدال ترمــز اعمــال کنــد.

� سیستم کنترل کشش ( ) TCS
سیستم کنترل کشش از لغزش و سرخوردن چرخ ها وقتی که خودرو در جاده لغزنده حرکت کند  ،جلوگیری
می نماید  .این سیستم فقط وقتی که لغزش در چرخ ها را شناسایی کند عمل می کند و ترمز چرخ های
جلو یا عقب رافعال می سازد تا گشتاور کمتری به چرخ در حال لغزش برسد .

� سیستم هشدار دهنده در ترمز نا گهانی
وقتــی کــه خــودرو بــا ســرعت معیــن ( بیشــتر از  50کیلومتــر بــر ســاعت ) در حرکــت باشــد و بطــور ناگهانــی پــدال
ترمــز فشــرده گــردد ،چــراغ هــای فالشــر بــا فرکانــس دو برابــر عملکــرد عــادی چشــمک مــی زننــد.
وقتــی کــه سیســتم هشــدار دهنــده در ترمزهــای نا گهانــی فعــال شــد تحــت یکــی از شــرایط زیــر
متوقــف میگــردد :
• کلید فالشر فشرده گردد.
• پدال گاز فشرده شود
برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم هشدار ترمز ناگهانی از طریق صفحه نمایشگر چند منظوره  ،به
بخش سیستم صوتی ( با نمایشگر چندمنظوره ) ،قسمت تنظیمات در فصل  5مراجعه نمایید .
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• سوئیچ موتور خاموش شود.
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نحوه استفاده از خودرو
 4-14اقدامات احتیاطی
انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید میباشد .چند دقیقه بازدید خودرو  ،تضمینی برای امنیت و
رانندگی ایده آل است.
هشدار

•اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته انجام میدهید ،از تهویه مناسب محل ،اطمینان حاصل کنید.

قبل از روشن کردن خودرو
� بیرون خودرو
 .1تایرها (شامل الستیک زاپاس) :فشار باد تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش بیش از حد تایرها را
بررسی کنید.
 .2پیچ چر خها :مطمئن شوید که هیچیک از پیچهای چر خها باز و یا شل نمیباشند.
 .3نشتی مایعات :مدتی پس از پارک کردن خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی سوخت ،روغن موتور،
آب و سایر مایعات بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی است).
 .4چراغها :از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای جلو ،چراغ ترمز ،چراغ عقب ،چراغهای راهنما و سایر
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چراغها اطمینان حاصل کنید .مهمتر از همه چراغهای جلو میباشند.
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 .5شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هر گونه
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
� داخل خودرو
 .1جک و آچار چرخ :از وجود جک و آچار چرخ در داخل خودرو اطمینان یابید.
 .2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی کمربندها را بازدید کنید.
 .3صفحه کیلومترشمار و کنترلهای روی داشبورد :از صحت کارکرد چراغهای هشداردهنده و چراغهای
نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.
 .4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب میباشد.

� محفظه و موتور
 .1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید در آمپرهای مختلف
مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
 .2مایع خنککننده :سطح مایع خنککننده باید در حد عالمت  MAXروی منبع انبساط رادیاتور باشد.
 .3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن و ترک برداشتن احتمالی قطبهای باتری را بررسی
کنید .کابلهای باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
 .4سیمکشی :دسته سیمها را از نظر شل بودن و افتادگی و یا تا شدن و  ...بررسی کنید.
 .5لولههای سوخت :لولهها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.

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 وجود خواهد داشت.

پس از روشن کردن خودرو
 .1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی هوا از لولههای اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا رفع عیب
کنید.
 .2سطح 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.
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� درب موتور
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نحوه استفاده از خودرو
هنگام رانندگی
 .1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.
 .2ترمزها :در یک مکان امن ،عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی کنید.
 .3هر چیز غیرعادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتیها و صداهای غیرطبیعی را بررسی کنید.

پارک کردن خودرو
پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .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:
 .1پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به طور کامل متوقف شود ،فشار دهید.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید.
 .3برای مدل مجهز به گیربکس  : CVTدستهدنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
برای مدل مجهز به گیربکس دستی :دستهدنده را در موقعیت ( Nخالص) قرار دهید.
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 .4دکمه استارت (سویچ موتور) را خاموش کنید.
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توجه

•هنگام ترک خودرو ،مطمئن شوید که همهی دربها را قفل کردهاید و کلید را همراه خود دارید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
پارک کردن خودرو در شیب
هنگام پارک کردن خودرو در خیابانهای شیبدار ،بهتر است که متناسب با شیب خیابان (مطابق تصاویر
زیر) چر خها را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو و بروز حوادث جلوگیری شود.

� پارک کردن در سرازیری
چر خهای جلو را به سمت جدول کنار خیابان
بچرخانید و اجازه دهید تا خودرو کمی به جلو
حرکت کند و چر خها به آرامی به جدول کنار خیابان
تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی را بکشید.

� پارک کردن در سرباالیی
چر خهای جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل کنید
و اجازه دهید تا خودرو کمی به عقب حرکت کرده و
چر خهای جلو به آرامی به جدول کنار خیابان تکیه
دهند .سپس اهرم ترمز دستی را بکشید.

چر خها را با توجه به شییب جاده به سمتی
بچرخانید تا در صورت حرکت احتمالی ،خودرو
به سمت مرکز جاده حرکت نکند .پس از توقف،
ترمزدستی را بکشید.
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� پارک کردن در سرباالیی یا
سرازیری بدون جدول
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نحوه استفاده از خودرو
نشستن سرنشین
هشدار

• هرگز اجازه نشستن کسی را در صندوق عقب ندهید .در غیر این صورت در زمان تصادف  ،احتمال آسیب
دیدن سایر سرنشینان نیز وجود دارد.

• نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی میباشد ،ممنوع است.

• قبل از شروع حرکت ،بایستی کلیه سرنشینان در حالی که کمربندهای خود را به درستی بستهاند ،در
صندلیهای خود نشسته باشند.

قفل کردن درب ها
توجه

در زمان ترک خودرو ،سویچ را خارج کرده و کلیه دربها را قفل کنید .اگر خودرو را در پارکینگ یا پیادهرو
جلوی منزلتان پارک میکنید ،بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب ،پارک کنید و در
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ضمن اشیا و لوازم گرانبها را در معرض دید نگذارید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
گازهای خروجی از ا گزوز
هشدار

• از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید .گاز مونواکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی خطرناک ،بیرنگ
و بیبو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.

• مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرویتان دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ نمیباشد .سیستم
اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتی که به سیستم اگزوز ضربهای وارد شده باشد یا متوجه
تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.

• خودرو را در محیطهای 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 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 عدم درزبندی مناسب 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 ا گزوز در داخل کابین ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت را پیدا
کرده و رفع کنید.

در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
 .1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
 .2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.
 .3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
 .4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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بازدید سیستم ا گزوز

159

نحوه استفاده از خودرو
 4-15رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده لغزنده
در زمان بارندگی با احتیاط رانندگی کنید ،زیرا قدرت دید پایین میآید ،شیشهها دچار بخارگرفتگی
میشوند و سطح جاده لغزنده میشود.
• به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید ،زیرا سطح جاده به طور ویژهای لغزنده میشود.
• از رانندگی با سرعت باال در بزرگراهها اجتناب کنید .زیرا الیهای از آب بین تایر و جاده تشکیل میشود
که میتواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.
هشدار

• ترمز ناگهانی ،شتابگیری و پیچیدن ناگهانی در جادههای لغزنده میتواند باعث سرخوردن
تایرها و از دست رفتن کنترل خودرو شود.
•ایجاد تغییر ناگهانی در دور موتور مانند استفاده ناگهانی از ترمز موتوری(دنده سنگین) میتواند
باعث لغزش و انحراف خودرو وبروز حادثه شود.
• پس از رانندگی در جادههای گلآلود ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح سیستم
ترمز مطئمن شوید .لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز میشوند .اگر لنت ترمز
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یک سمت خیس شده باشد ،سیستم فرمان و کنترل خودرو تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
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رانندگی در آب
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان آب
هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و سپس با
احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 .1هنگامی رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز در حالت طبیعی
خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از شتاب ناگهانی و گاز دادن
یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث پاشیده شدن آب به موتور شود و در نتیجه موتور
خاموش شود.
 .2فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته باشد .در
رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی پیچید.
 .3در صورت خاموش شدن موتور در آب ،برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور ،فورا استارت
نزنید .در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن و یا کمعمق منتقل کرده و سپس دنبال
علت بگردید.
توجه

 .1در مکانهایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد ،رانندگی نکنید.
 .2ورود آب به داخل موتور ،میتواند باعث قفل شدن آن ،خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن شود.
 .3آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس خواهد شد.
 .4نفوذ آب به داخل گیربکس و دیفرانسیل باعث کاهش یافتن کیفیت روغنکاری واسکازین میشود.
بنابراین همیشه مایعات موتور از قبیل روغن موتور و  ...را از نظر آلودگی (شیری رنگ شدن و کفآلود
بودن) بازدید کنید .در صورت وجود آلودگی از ادامه دادن به رانندگی خودداری کنید تا از صدمات پیش
 .5میزان 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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رو ،پیشگیری کنید.
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نحوه استفاده از خودرو
 4-16رانندگی در فصل زمستان
نکات رانندگی در زمستان
مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد .تنها از ضدیخ
توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
توجه

•فقط از آب به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.
باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت هر باتری میشود .برای استارت موتور در فصل زمستان باید
باتری دارای حدا کثر قدرت باشد.
روغن موتور :برای فصل زمستان از روغن موتور با مشخصات ( SAE 5W-40با گرید  SMیا باالتر)
استفاده کنید .در فصل زمستان ا گر از روغن تابستانی در داخل موتور باقیمانده باشد ،ممکن است موتور
نتواند روشن شود .در این صورت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید تا نوع روغن
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مورد نیاز را مشخص کنند.
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قفل دربها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین را
داخل قفلها اسپری کنید.
مایع شیشهشور :از مایع شیشهشوری که حاوی مواد ضدیخ میباشد استفاده کنید .این نوع مایع را
میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه کنید.
توجه

•از مایع خنککننده موتور و یا سایر مواد به جای مایع شیشهشور استفاده نکنید .در غیر این صورت ،رنگ بدنه
خودرو آسیب خواهد دید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
ترمزها :در شرایطی که احتمال یخ زدن قطعات و اجزا سیستم ترمز دستی وجود دارد ،از آن استفاده نکنید.
در غیر این صورت ،ترمز دستی یخ خواهد زد و آزاد شدن آن بسیار سخت خواهد شد .هنگام پارک دستهدنده
را در موقعیت ( Pدر مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا در دنده عقب و یا دنده ( 1در مدل مجهز به گیربکس
دستی) قرار دهید و در جلو و یا عقب چر خها موانعی قرار دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.
گلپخشکنها :از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گلپخشکنهای چر خها جلوگیری
کنید ،چرا که میتوانند 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 چر خها را بررسی کنید .توصیه
میشود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته باشید .مانند زنجیر چرخ ،برفروب شیشه،
کیسه شن و نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل رابط و ...

رانندگی در جاده پوشیده از برف و یخ
شتابگیری سریع در جادههای پوشیده از برف
و یخ باعث سر خوردن چر خهای جلو به چپ یا
راست میشود .بنابراین با احتیاط و سرعت پایین
نیروی اصطکاک بین زمین و چر خهای جلو با
هم متفاوت باشند و این امر باعث ایجاد ممانعت
در عملکرد سیستم ترمز یا فرمان میشود .برای
کاهش مقداری از گشتاور و جلوگیری از بکسوات،
میتوانید از دنده ( 2در مدل مجهز به گیربکس
دستی) برای شروع حرکت در جاده برفی و یخزده
استفاده کنید .همچنین توصیه میشود در چنین
شرایطی سیستم  ESPرا غیرفعال کنید.
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رانندگی کنید .این پدیده زمانی اتفاق میافتد که
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نحوه استفاده از خودرو
زنجیر چرخ
زنجیر چرخی را خریداری کنید که با سایز چر خهای خودروی شما سازگار باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
 .1زنجیر چرخ را بر اساس قوانین منطقهای استفاده کنید.
 .2نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.
 .3زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
هشدار

احتیاطهای زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید.
• دستورالعمل استفاده از زنجیر چرخ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است .بنابراین قبل
از نصب ،آنها را مدنظر قرار دهید.
• در حین استفاده از زنجیر چرخ ،از سرعت مجاز تجاوز نکنید.
• در جادههای ناهموار و دارای دستانداز رانندگی نکنید.
• از پیچیدن و ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید .زیرا در صورت استفاده از زنجیر چرخ میتوانید
بر روی کنترل وسیله نقلیه تاثیر منفی بگذارد.
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• قبل از رسیدن به پیچها ،از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو همچنان حفظ شود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو
 4-۱۷صرفجویی در مصرف سوخت
صرفهجویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادتهای رانندگی بستگی دارد.
از خودرو بیش از اندازه استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد.
در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارایه میشود:
 .1مطمئن شوید که فشار باد تایرها صحیح است .فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی الستیک و
افزایش مصرف سوخت میشود.
 .2بار بیش از حد به خودرو اعمال نکنید .بار زیاد خودرو باعث افزایش بار موتور و در نتیجه افزایش مصرف
سوخت میشود.
 .3برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید .میتوانید برای گرم شدن موتور،
با سرعت کم با خودرو رانندگی کنید .توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن موتور ،در فصل سرما
کمی بیشتر از سایر فصول میباشد.
 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،به آهستگی شتاب بگیرید.

بمانید ،باید خودرو را خاموش کنید.
 .6در هر دندهای با سرعت متناسب با آن رانندگی کنید .سرعت خودرو باید متناسب با دنده درگیر
گیربکس و شرایط جاده باشد.
 .7از گاز دادن و ترمز گرفتنهای متوالی اجتناب کنید .رانندگی به صورت توقف -حرکت مصرف سوخت
را افزایش میدهد.
 .8سرعت خودرو را به گونهای تنظیم کنید که به ترمزگیری زیاد نیاز نداشته باشید .تا جایی که میتوانید
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 .5خودرو را در حالت دور درجا به مدت طوالنی نگه ندارید .اگر خودرو را پارک کردهاید و میخواهید منتظر
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نحوه استفاده از خودرو
به گونهای رانندگی کنید که مدت زمان ایستادن پشت چراغ قرمز را کاهش دهید.
فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید تا عالوه
بر صرفهجویی در مصرف سوخت ،استهالک ترمز را نیز کاهش دهید.
 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین عبور نکنید.
 .10پای 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 میشود.
 .11در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید .مصرف سوخت با افزایش سرعت ،افزایش مییابد.
 .12زوایای چر خهای جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید .از برخورد چر خهای خودرو با
موانع و ناهمواریهای جاده جلوگیری کنید .در جادههای دستاندازدار با سرعت پایین رانندگی کنید.
تنظیم نبودن زوایای چر خهای جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام الستیکها ،باعث افزایش مصرف
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سوخت نیز میشود.

166

 .13موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد .کثیف بودن فیلتر هوا،
تنظیم نبودن سوپاپها ،کثیف بودن شمعها ،کثیف بودن روغن موتور ،تنظیم نبودن ترمزها و  ...باعث
اتالف سوخت میشوند .ا گر میخواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته و هزینههای نگهداری کاهش
یابد ،سرویسهای دورهای را به طور منظم انجام دهید.
توجه

•در سرازیریها موتور را خاموش نکنید ،زیرا در این حالت سیستم فرمان هیدرولیک و بوستر ترمز از کار
خواهند افتاد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

امکانات رفاهی
فصل 5
امکانات رفاهی
 5-1سیستم صوتی (بدون نمایشگر
چندمنظوره) 169 ............................
کنترل پنل سیستم صوتی 169 ..............

عملکردهای اصلی 171 .............................

کارکردهای اصلی 171 .............................
نحوه استفاده از رادیو 173 ..............................

نحوه استفاده از 175 ...................... USB

نحوه انجام تنظیمات 176 .........................

دکمههای کنترل سیستم صوتی-
تصویری روی فرمان 196 .........................

 5-3سیستم تهویه مطبوع دستی
(درصورت تجهیز) 197 ...................

کنترل پنل تهویه مطبوع(197 ........)A/C
کلید تنظیم دما 197 ................................
کلید تنظیم سرعت فن 198 .......................

کلید انتخاب دریچهها 198 ....................

کلیدکولر 200 ............................................ A/C

فرمت فایلهای قابل پشــتیبانی
(قابل اجرا) 177 ........................................

کلید گردش هوای داخل  /خارج 201 ..........

دکمههای کنترل سیســتم صوتی
روی غربیلک فرمان 178 .............................

موارد احتیاطی 204 .......................................

رادیو 180 ...................................................
مدیا (چند رسانه ای) 182 ......................
تلفن ...................................................

187

لینک شرکت چری 190 ........................
تنظیمات 191 ..........................................

 5-4سیستمتهویهمطبوعاتوماتیک
(درصورت تجهیز) 205 ...........................

کنترل پنل تهویه مطبوع(205 ........)A/C
کلید تنظیم دما 205 ...............................

کلید تنظیم سرعت فن 206 ..................

کلید انتخاب دریچهها 206 ....................

کلید کولر 208 ...................................... A/C
کلید گردش هوای داخل  /خارج 209 ..........

تنظیمدریچهها210 ..............................................

نکات ایمنی در سیستم تهویه
مطبوع ................................................

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

210

فصل پنجم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

 5-2سیســتم صوتی (با نمایشگر
چندمنظوره) 179 ............................
کنتــرل پنــل سیســتم صوتی-
تصویری 179 .............................................

تنظیم دریچه ها 202 ........................................

167

امکانات رفاهی
 5-5گرمکن شیشه عقب 211 ...............

 5-6آینهها 212 ...........................................
آین ه وسط 212 .....................................................
آینههای جانبی برقی213 .............................

 5-7سیستم شیشهشور و برف
.........................................
پاککن
215
برف پاککن جلو 215 .............................
شیشهشور جلو 216 ...............................

 5-8صندلیها 218 ...................................
صندلیهای جلو 218 ...............................
صندلیهای عقب 219 .............................
پشتسری صندلی 220 ...........................

 5-9سیستم روشنایی (چراغها) 222 .....
کلید چراغها....................................

222

چراغ راهنما 225 ....................................
چراغ روز 225 ...............................................

چراغ مهشکن عقب 226 ............................

تنظیم نور چراغهای جلو 226 ...............
چراغ سقف جلو 227 .............................
چراغ صندوق عقب 228 .........................

 5-10فندک229 .......................................
 5-11جالیوانی 230 .....................................

 5-12آفتابگیر231 ............................. ....

168

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

 5-13دستگیره سقف232 ....... ......................

 5-14سانروف (درصورت تجهیز) 233 ....

 5-15محفظههای نگهداری اشیا 235 ..........
جعبه داشبورد 235 ..................................
محفظه کنسول وسط235 ...............................

محفظههای روی داشبورد 236 .............

محفظههای روی درب237 ............... ...

کیف پشت صندلی (درصورت
تجهیز) 238 ...............................................
صندوق عقب 239 ....................................

احتیاطهای الزم در قرار دادن بار 240

امکانات رفاهی
 5-1سیستم صوتی( بدون نمایشگر چندمنظوره)
کنترل پنل سیستم صوتی

دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 1و تکرار
1
آهنگ

• در حالت  ،USBبا یک بار فشردن دکمه ،آهنگ
در حال خواندن تکرار میشود.
 2دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی2

• با یک بار فشار دادن دکمه ،ایستکاه رادیویی
 2انتخاب میشود .با فشردن و نگه داشتن
آن ،ایستگاه رادیویی در حال کار ذخیره
میشود.

• با یک بار فشار دادن دکمه ،ایستکاه رادیویی
 3انتخاب میشود .با فشردن و نگه داشتن
آن ،ایستگاه رادیویی در حال کار ذخیره
میشود.

• در حالت  ،USBبا یک بار فشردن دکمه،
آهنگها به صورت تصادفی و رندوم شروع به
پخش خواهند کرد.
دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 4و
 4انتخاب پوشه آهنگ قبلی
 5دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی5
دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی  6و
 6انتخاب پوشه آهنگ بعدی
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• با یک بار فشار دادن دکمه ،ایستکاه رادیویی
 1انتخاب میشود .با فشردن و نگه داشتن
آن ،ایستگاه رادیویی در حال کار ذخیره
میشود.

دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3و پخش
3
تصادفی آهنگ ها
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امکانات رفاهی
7

8

نمایشگر

LCD

دکمه انتخاب موج

FM

 •با یکبار فشردن دکمه  ،موج  FMانتخاب می
شود ( درحالت رادیو )
 •در حالت  USBبا یک بار فشردن این دکمه،
رادیو فعال می شود

9

دکمه انتخاب موج

AM

13

دکمه MUTE

 •قطع صدا (درحالت رادیو)
 •توقف آهنگ در حال اجرا (در حالت )USB
 14دکمه SCAN

 •اسکن ایستگاههای رادیو ( حالت رادیو)
 •اسکن و مرور آهنگها (در حالت )USB

 •یا یکبار فشردن دکمه  ،موج  AMانتخاب می
شود ( درحالت رادیو )
15
 •در حالت  USBبا یک بار فشردن این دکمه • ،انتخاب شیوه پخش صدا
رادیو فعال می شود
 16دکمه MODE
 10دکمه  POWERو تنظیم صدا
تغییر حالت از رادیو به  USBو برعکس
 •روشن و خاموش کردن سیستم صوتی
 17دکمه AST
 •تنظیم صدای سیستم صوتی
 •ذخیره خودکار ایستگاههای رادیویی
 11دکمه >
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دکمه
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 •فشردن لحظه ای دکمه برای کاهش فرکانس
امواج رادیو  .فشردن و نگه داشتن آن برای تنظیم
دستی موج رادیو( در حالت رادیو )
 •فشردن لحظه ای دکمه برای انتخاب آهنگ قبلی
و فشاردادن و نگه داشتن آن  ،برای برگشت سریع
آهنگ به عقب ( در حالت ) USB
 12دکمه <
 •فشردن لحظه ای دکمه برای افزایش فرکانس
امواج رادیو  .فشردن و نگه داشتن آن برای تنظیم
دستی موج رادیو( در حالت رادیو )
 •فشردن لحظه ای دکمه برای انتخاب آهنگ قبلی
و فشاردادن و نگه داشتن آن  ،برای جلو بردن
سریع آهنگ به عقب ( در حالت ) USB

شرکت صنایع خودروسازی مدیران
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EQ

دکمه SET

•تنظیم کردن عملکردها

امکانات رفاهی
عملکردهای اصلی
در این بخش برخی از عملکردهای اصلی سیستم صوتی تشریح خواهد شد .بعضی از عملکردها ممکن است در
سیستم صوتی خودروی شما وجو د نداشته باشد که بستگی به تیپ خودرو دارد.
توجه

ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد سیستم صوتی  ۱۲ولت میباشد .جریان منفی برای عملکرد سیستم صوتی از طریق
قطب منفی باتری به بدنه اتصال داده شده است .اگر هنگام نصب سیستم صوتی برق و اتصال بدنه جابجا
شوند ممکن است باعث صدمه دیدن شود.

� روشن خاموش کردن سیستم صوتی
دکمه powerرا یک مرتبه فشار دهید تا سیستم روشن شود .با فشردن مجدد آن ،سیستم صوتی خاموش میشود.

کارکردهای اصلی
� انتخاب عملکردها

• در حالت  ، USBبا فشردن دکمه  FM/AMرادیو فعال میشود.

• وقتی که  USBبه سیستم صوتی وصل شود ،سیستم به طور اتوماتیک در حالت ( USBپخش آهنگ)
قرار میگیرد.

• با فشردن دکمه  ، MODEسیستم از حالت  USBبه رادیو و بالعکس تغییر حالت می دهد.

• با چرخاندن دکمه تنظیم صدا در جهت عقربه های ساعت ،صدا زیاد میشود و با چرخاندن آن در
خالف جهت عقربههای ساعت ،صدا کم میگردد.
• محدوده تنظیم صدا از ( 0قظع بودن صدا) تا ( 31حداکثر صدا) میباشد.
توجه

همیشه پخش صدای سیستم صوتی را در محدودهای تنظیم کنید که امکان شنیدن صداهای بیرون از قبیل
آژیر خودروهای امدادی ،پلیس و صدای بوق خودروهای در حال حرکت ،باشد.
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� انتخاب ایستگاه رادیویی
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امکانات رفاهی
� قطع صدا /توقف آهنگ
• در حالت رادیو،با فشار دادن لحظهای دکمه  ، MUTEپخش صدا از باندها قطع میشود ،هرچند که رادیو
خاموش نمیشود و کلمه  MUTEدر نمایشگر سیستم صوتی نمایش داده میشود .با فشردن مجدد دکمه

 MUTEصدای رادیو از باندها پخش خواهد شد.

• در حالت  ، USBبا فشار دادن لحظهای دکمه  ، MUTEاجرای آهنگ متوقف میگردد و کلمه  MUTEدر
نمایشگر سیستم صوتی نمایش داده میشود .با فشردن مجدد این دکمه  ،پخش آهنگ ادامه پیدا میکند.

� حالت صدا
بــا فشــار دادن لحظـهای دکمــه  ، EQحالــت پخــش صــدای مــورد دلخــواه خــود را انتخــاب کنید.حالــت هــای
پخــش صــدا بــه ترتیــب EQ

BAL

FAD

 LOUتغییــر پیــدا میکنــد ،بــا دکمههــای < یــا >

میتوانیــد هریــک از حالتهــای فــوق را انتخــاب نماییــد.

EQمحــدوده تنظیمــات  EQ OFF ، ROCK ، VOCAL ، JAZZ ، CLASSIC ، POP :کــه بــرای تغییــر
پخــش حالــت صــدا براســاس عالقــه کاربــر انتخــاب میشــوند.

BAS BAS--

محدوده تنظیمات  -7 :تا +7
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

برای کاهش یا افزایش بمی صدا از این آیتم استفاده میشود.
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TREمحدوده تنظیمات  -7 :تا +7
برای کاهش یا افزایش صدای زیر از این آیتم استفاده میشود.
توجه

بمی و زیری صدا تنها وقتی که پخش صدا در حالت  EQ OFFقرار داشته باشد قابلیت تنظیم شدن دارد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
BAL-

محدوده تنظیمات  L7 :تا R7
بــرای توزیــع صــدا بیــن باندهــای چــپ و راســت و یکنواخــت کــردن نحــوه پخــش صــدا از همــه باندهــا از ایــن
گزینــه اســتفاده مــی شــود کــه تنظیــم اولیــه آن روی صفــر مــی باشــد .

FAD-

محدوده تنظیمات  R7 :تا F7
بــرای توزیــع پخــش صــدا از باندهــای عقــب و جلــو و یکنواخــت کــردن نحــوه پخــش صــدا از همــه باندهــا از
ایــن گزینــه اســتفاده مــی شــود کــه تنظیــم اولیــه آن روی صفــر قــرار دارد .

LOU-

محدوده تنظیمات  :روشن (  – ) ONخاموش ( ) OFF
برای تنظیم بلندی صدا از این گزینه استفاده می گردد

� نحوه استقاده از رادیو
• در حالت ، USBدکمه  FMیا AMرا فشار دهید تا سیستم صوتی از وضعیت پخش آهنگ به رادیو تغییر کند .
• در حالت رادیو  ،با هر مرتبه فشردن دکمه  FMباندها به ترتیب زیر تغییر خواهند کرد
FM1

FM2

AM1

AM2

FM3

FM1

ا گر دکمه  AMفشرده گردد  ،با هرمرتبه فشار دادن آن باندها به ترتیب زیر تغییر می کنند :
AM1

با انتخاب دکمه  SCANجستجوی فرکانس های رادیویی فعال یا غیر فعال می گردد.
هنگام روشن بودن رادیو  ،با فشار دادن این دکمه  ،ایستگاههای رادیویی یافت شده به مدت  10ثانیه
اجرا می شوند سپس رادیو شروع به جستجوی ایستگاه بعدی خواهد کرد  .برای توقف ،مجددا دکمه
 SCANرا فشار دهید .

� جستجوی دستی فرکانسها
• با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های < یا >  ،جستجوی فرکانس های رادیویی به طور دستی شروع
می شود .
•• با فشردن لحظه ای دکمه های < یا >  ،جستجوی فرکانس ها به طور مرحله ای انجام میگردد.
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� جستجوی ایستگاه (فرکانس) رادیویی
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امکانات رفاهی
• با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های < یا >  ،فرکانسها به طور پیوسته کم یا زیاد می شوند.
• پس از تنظیم رادیو در فرکانس مشخص  ،هیچ دکمه ای را فشار ندهید تا کلمه “  “ AUTOدر
نمایشگر سیستم صوتی نشان داده شود (حدودا  5ثانیه) و سیستم در حالت جستجوی خودکار
فرکانس ها قرار بگیرد .

� جستجوی خودکار ایستگاهها
• دکمه > را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایینتر انتخاب شود.
• دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.
• برای جستجوی ایستگاه دیگر ،دکمه < یا > را مجدد فشار دهید.

� ذخیره دستی ایستگاهها
با استفاده از دکمه های  1تا  6می توانید در هر باند  6ایستگاه رادیویی را ذخیره کنید .
• روی ایستگاه رادیویی مورد نظر بروید
• با فشردن و نگه داشتن یکی از دکمه های  1تا  6که مد نظرتان است  ،در نمایشگر سیستم صوتی آن
عدد نمایش داده می شود که نشان دهنده ذخیره شدن ایستگاه رادیویی در حال اجرا در همان دکمه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

فشار داده شده است .
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� ذخیره خودکار ایستگاهها
• اگر رادیو در هریک از باندهای  FMقرار گرفته باشد  ،با فشردن لحظه ای دکمه  ASTشما می توانید
 6ایستگاه رادیویی را با قویترین امواج  FMبه ترتیب در  FM3,FM2,FM1ذخیره کنید.
• اگر رادیو در هریک از باندهای  AMقرار گرفته باشد  ،با فشردن لحظه ای دکمه  ASTشما میتوانید 6
ایستگاه رادیویی را با قویترین امواج  AMبه ترتیب در  AM1و  AM2ذخیره کنید .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
وقتی کهایستگاههارابطور خودکار ذخیره کنید،ایستگاههایجدیدجایگزینایستگاههایقبلیمیشوند.
با فشردن لحظهای دکمه  ، ASTذخیره اتوماتیک ایستگاهها فعال میشود و شرایط زیر فراهم خواهد شد:
• فرکانس ایستگاهها بطور سریع در نمایشگر سیستم صوتی نمایش داده میشود.
• ایستگاهها متناسب با عملکرد دکمه های  1تا  6سیستم صوتی ذخیره میگردند.
• گاهی اوقات ممکن است کمتر از  6ایستگاه رادیویی موجود باشد (ذخیره گردد).

نحوه استفاده از USB
� پورت USB
پــس از اتصــال فلــش بــه پــورت ، USBسیســتم
صوتــی مســتقیما بــه حالــت پخــش  USBتبدیــل
میشــود.

عالئم زیر در نمایشگر سیستم صوتی هنگام وصل شدن  ،USBنمایش داده میشود:
• نماد اجرای USB

• زمان سپری شده از اجرای آهنگ
• وضعیت پخش صدا
اگر هیچ فایلی با فرمت  MP3یا  WMAداخل فلش نباشد ،عبارت « »NO Fileدر نمایشگر نشان داده میشود.
ا گر فلش به پورت  USBمتصل نگردد ،عبارت « »NO SRCنمایش داده میشود.
برای خروج از اجرای  ، USBفلش را از پورت مربوطه جدا کنید یا دکمه  MODEرا فشار دهید.
توجه

ا گــر فایلهــای زیــادی داخــل فلــش بــا شــد ،ممکــن اســت سیســتم بــا تاخیــری بیشــتر از  10ثانیــه فایلهــا
را اجــرا کنــد.
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• شماره آهنگ ()TRACK
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امکانات رفاهی
� انتخاب آهنگ
با فشردن لحظه ای دکمه های < یا > میتوانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب کنید.

� جلو بردن یا برگرداندن به عقب سریع آهنگ
بــا فشــردن و نگــه داشــتن دکمــه هــای < یــا > آهنــگ در حــال پخــش بــا ســرعت بیشــتری بــه جلــو یــا عقــب
انتقــال داده مــی شــود

� پخش تصادفی آهنگ ( ) RDM
این قابلیت موجب می شود تا سیستم صوتی آهنگ های پوشه انتخاب شده را بصورت رندوم اجرا کند.
در حالت  ، USBبا فشردن لحظهای دکمه  ( RDMدکمه ) 3پخش رندومی آهنگ فعال یا غیرفعال می شود .

� تکرار پخش آهنگ ( )RPT

ً
این عملکرد باعث می شود که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجددا پخش کند .
در حالــت  ، USBفشــردن لحظــه ای دکمــه  ( RPTدکمــه  )1پخــش تکــراری آهنــگ را فعــال یــا غیرفعــال مــی

سازد.

� اسکن آهنگ ها

با فشار دادن دکمه  ، SCANمرور آهنگ فعال یا غیرفعال می گردد.

� انتخاب پوشه

ا گر تعداد پوشه های ذخیره شده در فلش بیشتر از  2باشد  ،هر یک از پوشه ها قابلیت انتخاب برای پخش
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

خواهند داشت  .در حالت  ، USBبا فشردن دکمه های  4و  ، 6پوشه های قبلی و بعدی انتخاب می شوند.
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نحوه انجام تنظیمات
برای سیستم صوتی این قابلیت در نظر گرفته شده است که بر اساس عالقه خود عملکرد قسمت های
مختلف آن را تنظیم کنید .
• با فشردن دکمه  ، SETفعال شدن تنظیمات در نمایشگر سیستم صوتی نشان داده می شود .
• فشردن لحظه ای و پیوسته دکمه  SETموجب می شود که آیتم های قابل تنظیم شدن از قبیل
 ( SVOL ، ASIAناحیه رادیویی )  LOG ،و  SRCدر نمایشگر برای انجام تنظیمات نمایش داده شوند .
• با فشردن دکمه های < یا > بخش مورد نظر را انتخاب کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
انجام تنظیمات شامل  4بخش زیر است :
-1تنظیمات صدا
محدوده تنظیمات  05 :تا 25
با دکمه های < یا > مقدار پیش فرض صدای دلخواهتان را انتخاب کنید.
-2انتخاب ناحیه رادیویی
محدوده تنظیمات LATAM , USA , EUROPE , ASIA :

محــدوده رادیویــی را براســاس ناحیــه مــورد نظــر انتخــاب کنیــد  .محــدوده رادیویــی بطــور پیــش فــرض روی
 ASIAتنظیــم شــده اســت.
LOG-3
محدوده تنظیمات  :روشن  /خاموش ()OFF / ON
بــا انتخــاب  ، ONوقتــی کــه ســوئیچ موتــور بســته مــی شــود عملکــرد سیســتم صوتــی تــا  30دقیقــه محــدود مــی
شــود.
با انتخاب  ، OFFوقتی که سوئیچ موتور بسته می شود مانع از روشن شدن سیستم صوتی می گردد.
این عملکرد بطور پیش فرض روی  ONتنظیم شده است.
SRC-4
محدوده تنظیمات LO , DX :

فرمت فایل های قابل پشتیبانی ( قابل اجرا)
سیستم صوتی فقط فایل های با فرمت  MP3و  WMAرا اجرا و پشتیبانی می کند.
شناسایی و پشتیبانی حافظه های با فرمت  : USBاز  32مگابایت (  ) MBتا  32گیگا بایت ( ) G

فایل صوتی با فرمت  MPEGقابل پشتیانی  1.2 :و 2.5

پشتیبانی از حافظه های پارتیشن بندی شده  FAT16و FAT32
پشتیبانی از محدوده فرکانس های :

 44.1K ، 22.05K ، 11.025K ، 32K ، 16K ، 8Kو 48KHZ

پشتیبانی از محدوده بیت  8K :تا  320Kbpsو  ( VBRپیرشفته ) MP3
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با انتخاب  LOعملکردهای با برد کوتاه انتخاب می شوند و با انتخاب  DXعملکردهای با برد بیشتر فعال
می گردند.
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امکانات رفاهی
دکمه های کنترل سیستم صوتی روی
غربیلکفرمان
دکمــه هــای کنتــرل روی فرمــان مطابــق شــکل
جانمایــی شــده انــد .

1

دکمه

• فشردن لحظهای این دکمه امواج رادیویی
با فرکانس پایین را جستجو میکند(.حالت
رادیو)
• فشردن لحظهای دکمه فایل یا آهنگ قبلی را
اجرا میکند (.در حالت )USB

 2دکمه

• فشردن لحظهای این دکمه امواج رادیویی با
فرکانس باال را جستجو میکند(.حالت رادیو)
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• فشردن لحظهای دکمه فایل یا آهنگ قبلی را
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اجرا میکند (.در حالت )USB
 3دکمه تنظیمات پنل کیلومترشمار

4

5
6

 VOL-کم کردن میزان صدا

 VOL+زیاد کردن میزان صدا
دکمه  MODEتغییر وضعیت سیستم
صوتی از رادیو به  USBو بالعکس

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

( * SET/- 7کروز کنترل)

( * RES/+ 8کروز کنترل)

( * ON/OFF 9کروز کنترل)

* در صورت تجهیز

امکانات رفاهی
 ۵-۲سیستم صوتی ( با نمایشگر چند منظوره)
پنل کنترل سیستم صوتی-تصویری
5

دکمه RADIO

• روشن کردن رادیو (تغییر حالت از پخش
آهنگ و  ...به رادیو)
• تغییر موج رادیو از  AMبه  FMو بالعکس

6
1

نمایشگر چندمنظوره

 3دکمه بلوتوث موبایل

 2دکمه >

• فشار لحظهای برای تغییر فرکانس رادیو
(کاهش)

• فشار لحظهای برای اجرای آهنگ قبلی در
(حالت  iPod ،USB ،CDو )BT
 3دکمه <

• فشردن لحظهای برای ظاهر شدن صفحه
مربوط به بلوتوث موبایل
• فشردن و نگه داشتن برای دریافت تماسها

3

دکمه MENU

• قطع کردن صدا (در حالت رادیو)
• متوقف کردن اجرای آهنگ ( در حالت USB،

 CDو )...
 4محل قرارگیری کارت حافظه یا رم()SD
 4میکروفن

دکمه SET

• فشردن لحظهای برای وارد شدن به تنظیمات
• فشردن و نگه داشتن دکمه برای خاموش
کردن نمایشگر

دکمه ( POWERروشن و خاموش
 4کردن) و تنظیم صدا
• خاموش کردن و روشن کردن سیستم صوتی
• چرخاندن در جهت عقربههای ساعت برای
افزایش میزان صدا و چرخاندن برعکس برای
کاهش صدا
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•فشار لحظهای برای تغییر فرکانس رادیو
(افزایش)
• فشار لحظهای برای اجرای آهنگ قبلی در
(حالت  iPod ،USB ،CDو )BT

4

دکمه MODE
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امکانات رفاهی
� صفحه اصلی ()MENU
نحوه ورود به صفحه (منوی) اصلی :
• دکمه  MENUرا فشار دهید تا وارد صفحه
اصلی شوید.
• در صورت مخفی بودن صفحه اصلی  ،عالمت
واقع در سمت چپ نمایشگر را لمس کنید تا
صفحه فهرست نمایش داده شود.

زیر فهرستهای موجود در صفحه اصلی عبارتند از :لینک شرکت چری ،بلوتوث موبایل ( ،)BTرادیو،
مدیا و تنظیمات رادیو

رادیو
نحوه ورود به صفحه رادیو :
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• در صفحه اصلی فهرست  ،گزینه  Radioرا
لمس کنید.
• با فشردن دکمه  Radioوقتی که سیستم صوتی
در حالت های دیگر قرار دارد
• فشردن دکمه  MODEو تغییر وضعیت صوتی
به رادیو..
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وقتــی کــه سیســتم در حالــت رادیــو قــرار قــرار گرفتــه
اســت لمــس کــردن « »FM / AMدر نمایشــگر یــا
فشــردن دکمــه  Radioدر پنــل کنتــرل موجــب
تغییــر مــوج رادیــو بیــن  FMو  AMمیشــود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� جستجوی امواج رادیویی بصورت دستی
• عالمت

در صفحه نمایش را لمس کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های باالتر جستجو شود .

• عالمت

در صفحه نمایش را لمس کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر جستجو شود.

� جستجوی امواج رادیویی بطور خودکار
• عالمت

در صفحه نمایش را لمس کنید یا دکمه < در پنل کنترل سیستم صوتی را فشار دهید تا

جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های باالتر بطور خودکار صورت گیرد .
• عالمت

در صفحه نمایش را لمس کنید یا دکمه > در پنل کنترل سیستم صوتی را فشار دهید تا

جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر بطور خودکار انجام گیرد .

� ذخیره ایستگاههای رادیویی
• وقتی که در نمایشگر  ،صفحه رادیو فعال است با لمس

کردن و نگه داشتن عبارتHold to save

ایستگاهی که رادیو در حال پخش آن است ذخیره می گردد.
• حداکثر تا  8ایستگاه در موج های  FMو  AMبطور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند .

� فهرست ایستگاهها
• وقتی که صفحه رادیو در نمایشگر فعال باشد،
فهرست ایستگاه رادیویی نمایان می شود .
• با لمس کردن

ایستگاه های فعال

بطور اتوماتیک جستجو می شوند و در فهرست
ایستگاه ها ذخیره میگردند .
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با لمس

کردن  FM Stationیا AM Station
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امکانات رفاهی
مدیا ( چند رسانهای)
� حالت اجرای کارت حافظه ()SD
سه روش برای وارد شدن به صفحه مربوط به اجرای کارت حافظه ( )SDوجود دارد:
• هنگام قرار دادن رم داخل شیار کارت حافظه و تغییر خودکار وضعیت سیستم صوتی برای اجرای
محتویات داخل کارت حافظه.
• ا گر رم داخل شیار مربوط به کارت حافظه قرار گرفته باشد ،کلمه  Mediaرا در صفحه نمایش لمس
کنید ،سپس  SDرا لمس کنید تا صفحه اجرای کارت حافظه ( )SDنمایان شود.

• ا گر رم داخل شیار مربوط به کارت حافظه وارد شده باشد ،دکمه  MENUدر پنل کنترل سیستم صوتی
را فشار دهید ،سپس  Mediaرا در صفحه نمایش لمس کنید .بعد از ظاهر شدن صفحه مربوط به مدیا،
 SDرا لمس کنید تا سیستم در حالت اجرای کارت حافظه قرار گیرد.

هنــگام اجــرای کارت حافظــه ،قابلیــت پخــش
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توجــه :اطالعــات آهنــگ در حــال پخــش در نــوار نمایشــگر بــاالی فهرســت صفحــه مدیــا نمایــش داده
میشــود .اگــر صفحــه مربــوط بــه مدیــا (چنــد رســانه ای) بــه مــدت  10ثانیــه لمــس نگــردد ،صفحــه نمایــش
بــه وضعیــت صفحــه آهنــگ در حــال اجــرا برمیگــردد .بــا لمــس نــوار اطالعــات مربــوط بــه آهنــگ در حــال
اجــرا ،بطــور مســتقیم بــه صفحــه مربوطــه وارد خواهیــد شــد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
توجه

• اگر فرمت فایلها استاندارد نباشد  ،ممکن است اجرا نگردد.

• فایل های متنی با فرمت  TXTمی باشد و حجم آن ها  2Mیا کمتر است .

• این سیستم صوتی فقط قادر به شناسایی کارت های حافظه استاندارد می باشد  .از وارد کردن برعکس کارت
حافظه به داخل سیستم خودداری کنید تا درایو مربوطه آسیب نبیند.
ً
• اگر فایلی از کارت حافظه که در حال اجرا می باشد گیر کند  ،کارت را خارج کرده و مجددا وارد کنید

� نحوه استفاده از فایل های صوتی

را لمس کنید تا آهنگ قبلی یا
یا
•
بعدی انتخاب و اجرا شود .
• با لمس فایل صوتی اجرا می گردد.
• با لمس اجرای فایل صوتی متوقف می شود
• با لمس سیستم صوتی فایل در حال اجرا
را مجدد تکرار می کند .

• با لمس

وارد صفحه تنظیمات صدا می شوید

• با لمس

به صفحه قبلی بر می گردید .

•

را لمس کنید تا فایلهای صوتی ( آهنگها ) بصورت رندوم و تصادفی اجرا شوند .

پس از انتخاب یک ویدیو از فهرست فایل های
ویدیویی  ،روی فایل مورد نظر در صفحه نمایش را
لمس کنید تا اجرا شود .
• با لمس کردن عالئم

یا

در صفحه

نمایش  ،فایل ویدیویی قبلی یا بعدی اجرا می
شود .
• با لمس ویدیوی مورد نظرتان اجرا می شود.
••

را لمس کنید تا اجرای برنامه متوقف شود.
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� نحوهاستفادهاز فایلهایویدیویی
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امکانات رفاهی
� نحوه استفاده از فایلهای تصویری
پوشه ای که تصاویر را در آن ذخیره کرده اید
انتخاب کنید تا باز شود.
نحوه اجرا:
عالئم و را لمس کنید تا تصویر قبلی یا بعدی
انتخاب ونمایش داده شود.
• با لمس تصویر در صفحه نمایش نیز می توانید تصاویر را انتخاب کنید و تغییر دهید.
• با لمس

تصاویرنمایش داده می شوند.

• با لمس

نمایش تصاویر متوقف میشود.

• با لمس
• با لمس

و

تصاویر بزرگ یا کوچک میشوند.
چند تصویر بطور همزمان با مقیاس کوچک نمایش داده میشود .برای برگشت به

حالت نمایش کامل یک عکس

در گوشه سمت راست و باالی صفحه نمایش را لمس کنید.

• برای نمایش فایل های تصویری به صورت لیست روی

را لمس کنید.

� نحوه استفاده از فایلهای متنی
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• فایل متنی مورد نظر را انتخاب کنید تا اجرا
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شود .با لمس

به فهرست فایل های ذخیره

شده در کارت حافظه ( )SDبرمیگردید.
• برای برگشت به لیست فایل های متنی روی
نوار منوی پایین صفحه

یا نوار اطالعات

باالی صفحه را لمس کنید.
را لمس کنیدتا صفحه مورد نظرتان بطور خودکار
و
• برای رفتن به صفحات قبلی یا بعدی
نمایش داده شود .برای مالحظه صفحات با سرعت بیشتر آیکون سمت راست صفحه نمایش را با
انگشت به سمت باال یا پایین بکشید.
نمایش را متوقف میکند و با لمس نمایش صفحات
• هنگام اجرای فایل های متنی ،لمس
مجدد شروع میشود.
را لمس کنید.
• برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی متن روی و

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� حالت USB
از ســه روش مــی توانیــد حالــت اجــرای فایــل هــا از
 USBرا فعــال کنیــد:
وقتــی کــه فلــش یــا تجهیــزات جانبــی مشــابه  ،بــه
پــورت  USBمتصــل شــوند .سیســتم صوتــی فایــل
هــای مربوطــه را مــی خوانــد .پــس از شناســایی آنهــا
صفحــه مربوطــه بــه  USBبــاز مــی شــود.
• ا گر فلش به پورت  USBوصل شده باشد ،با لمس آیکون  Mediaدر صفحه اصلی و سپس لمس
آیکون  USBصفحه مربوطه برای اجرای  USBنمایش داده می شود.
• در صورت اتصال فلش به پورت ، USBبا فشردن دکمه  Menuدر پنل کنترل سیستم صوتی و سپس
لمس آیکون های  Mediaو  USBدر صفحه نمایشگر ،فایل های  USBاجرا خواهند شد.
در حالت اجرای  USBفایل های صوتی ،تصویری ،ویدیو ومتن قابل نمایش و اجرا هستند.
سایر بخش ها و نحوه عملکرد آنها در حالت  USBمشابه کارت حافظه ( )SDمی باشد که می توانید به
نکاتی که در صفحات قبل به آنها اشاره شد رجوع کنید.
توجه

است بطور خودکار اجرا نشود.

• اگر فایل ها خارج از فرمت استاندارد باشند ،سیستم صوتی آنها را شناسایی و اجرا نمیکند.
• فایل های ذخیره شده درتجهیزات با پورت  USBفقط با فرمت های  FAT16/32توسط سیستم اجرا
می شوند.
• اگر تجهیزات جانبی با پورت  USBمطابقت نداشته باشند ،قابل شناسایی و اجرا نخواهند بود.
• اگر تجهیزات متصل به پورت  ، USBدر مدت زمان کوتاه مدام خارج و متصل گردد ممکن است باعث
صدمه دیدن پورت  USBشود.
•بیرون کشیدن ناگهانی فلش یا تجهیزات مشابه از پورت  USBهنگام استفاده از آنها باعث آسیب دیدن
سیستم صوتی و تجهیزات جانبی خواهد شد
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• هنگام استارت زدن یا خاموش کردن موتور (باز و بست سویچ اصلی) اگر فلش به  USBوصل باشد ممکن
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امکانات رفاهی
� حالت iPod
ایــن سیســتم صوتــی ایــن قابلیــت را دارد کــه  Apple ipodاســتاندارد را پشــتیبانی کنــد و موزیــک را از طریــق
 ipodو  iphoneپخــش نمایــد  .تجهیــزات  ipodو iphoneاز طریــق کابــل  USBبــه سیســتم صوتــی متصــل
مــی شــوند و بــا انتخــاب آیکــون  ipodدر صفحــه نمایــش  ،صفحــه مربوطــه بــاز شــده و فایــل مــورد نظرتــان
قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت .

حالت  ipodاز سه روش قابل اجرا می باشد :
• اتصال تجهیزات مرتبط با  ipodاز طریق پورت  ،USBکه سیستم بطور خودکار آن را شناسایی و
صفحه مرتبط با آن را نمایش میدهد .
• لمس آیکون های  Mediaو سپس

 ipodدر صفحه نمایش برای اجرای فایل های ipod

• فشردن دکمه  Menuدر پنل کنترل سیستم صوتی و سپس لمس آیکون های  Mediaو  ipodدر
صفحه نمایش تا حالت  ipodفعال و اجرا گردد.
سایر بخش ها و نحوه عملکرد آن ها مشابه موارد ذکر شده در بخش کارت حافظه جانبی ( )SDمیباشد
که می توانید به آن ها رجوع نمایید .

� حالت بلوتوث ()BT
وقتــی کــه موبایــل دارای بلوتــوث توســط سیســتم
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صوتــی شناســایی شــد  ،آیکــون  Mediaدر صفحــه
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نمایــش را لمــس کنیــد تــا صفحــه مربــوط بــه
بلوتــوث بــرای اجــرای موســیقی از طریــق بلوتــوث
نمایــش داده شــود .
• برای انتخاب آهنگ قبلی

یا

بعدی

را لمس کنید.
• برای اجرای آهنگ
• برای متوقف کردن اجرا

را لمس کنید.
را لمس کنید .

بــرای آشــنایی بــا نحــوه اتصــال موبایــل از طریــق بلوتــوث بــه سیســتم صوتــی  ،بــه بخــش « تلفــن » در همیــن
فصــل رجــوع کنیــد .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� تلفن
برای استفاده از حالت تلفن سیستم صوتی  ،باید موبایل خود را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی
متصل نمایید  .بلوتوث تکنولوژی ارتباط بی سیم با برد کوتاه است و بدون اتصال فیزیکی تا حدود 5
متر با تجهیزات اطراف ارتباط برقرار می کند و این امکان را به شما میدهد تا از طریق هندزفری و ارتباط
بلوتوث موبایل با سیستم صوتی ،مکالمه کنید.

صفحه تنظیمات بلوتوث از  4روش فعال می شود :
• فشردن دکمه

در پنل کنترل سیستم صوتی

• لمس آیکون  Phoneدر صفحه اصلی

• لمس آیکون  Mediaدر صفحه اصلی و سپس لمس آیکون

BT

• به ترتیب لمس آیکون های  Setup ، Commonو  BTدر صفحه نمایش
وقتی که تجهیزات جانبی دارای بلوتوث ازقبیل
موبایل برای اولین بار و از طریق بلوتوث با سیستم
صوتی ارتباط برقرار کند ،آیکون  Phoneدر صفحه
نمایش را لمس کنید تا تصویر شکل روبرو در صفحه
نمایش ظاهر گردد  ،سپس حرف  YESرا لمس
اگر تیک عبارت  Always no promptدر پایین
صفحه زده شود ،در دفعات بعدی بطور مستقیم
صفحه تنظیمات بلوتوث ظاهر می شود  .ا گر
 NOرا انتخاب کنید  ،ورود به صفحه تنظیمات
بلوتوث کنسل می شود .
• با لمس آیکون  Matchپیغام ارتباط بلوتوث محو میشود و اسم دستگاه  ،پسورد و زمان باقیمانده
جهت اتصال بلوتوث ظاهر میگردد  .اگر در مدت  180ثانیه دستگاه به سیستم صوتی وصل نگردد،
صفحه تنظیمات بلوتوث بسته می شود .
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کنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث ظاهر شود .
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امکانات رفاهی
• وقتی که دستگاه بطور موفقیت آمیز از طریق بلوتوث با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند  ،آیکون
بلوتوت در سمت چپ و باالی صفحه نمایش ظاهر می گردد  .با انتخاب دستگاه مورد نظر و لمس
در پایین صفحه نمایش می توانید ارتباط دستگاه را حذف یا قطع
یا
“
قابلیت برقراری ارتباط با سیستم صوتی را از طریق
کنید  .تا  5دستگاه با لمس آیکون
بلوتوث دارا است .
دستگاه دارای بلوتوث مجدد وصل می شود .
• با لمس آیکون

� شماره گیری
• وقتی که موبایل با سیستم صوتی ارتباط برقرار
کند  ،با لمس آیکون  Dialدر صفحه بلوتوث،
صفحه شماره گیری ظاهر می شود .
• با لمس

شماره های وارد شده یک به یک

حذف می شوند .

• بعد از وارد کردن شماره مورد نظرتان ،آیکون
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• با لمس آیکون
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را لمس کنید تا تماس برقرارشود .

ارتباط تماس قطع می شود.

• در صورت لمس “  “ Phone “ and “ speakerتماس بین هندزفری و موبایل سوئیچ می شود .
• ا گر آیکون

لمس شود حالت میکروفن قطع می گردد و صدای شما توسط دیگران شنیده نمی شود .

با لمس مجدد این آیکون حالت میکروفن برقرار می شود .

� لیست مخاطبین
لیســت مخاطبیــن در صورتــی قابــل مشــاهده
خواهــد بــود کــه گوشــی شــما لیســت مخاطبین
در صفحــه
را پشــتیبانی کنــد  .بــا لمــس
مربــوط بــه بلوتــوث  ،وارد صفحــه لیســت
مخاطبیــن شــوید .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
بــرای مشــاهده پیغــام دانلــود لیســت مخاطبیــن آیکــون  Downloadرا لمــس کنیــد  .بــا انتخــاب  Yesنــرم
افــزار لیســت مخاطبیــن شــروع بــه دانلــود مــی شــود  .ا گــر “  “ Noلمــس شــود برنامــه دانلــود کنســل مــی گــردد.
ً
توجــه  :عمومــا قبــل از دانلــود لیســت مخاطبیــن از شــما ســئوال پرســیده مــی شــود کــه در صــورت تأییــد شــما
دانلــود انجــام مــی گــردد .

� لیست تماس های انجام شده
لیست تماس های برقرار شده از زمانیکه بلوتوث وصل باشد در “ ”call logسیستم ذخیره می شود.
توجه

• فاصله بین دستگاه تلفن همراه تا سیستم صوتی باید حداکثر در حدود  5متر باشد و شما باید مطمئن باشید
که در این فاصله قرار گرفته اید تا ارتباط بلوتوث دستگاه با سیستم صوتی برقرار شود .

• سیستم صوتی و تصویری این خودرو دارای قابلیت ارتباط از طریق بلوتوث را داراست  ،اگر موبایل شما از
طریق بلوتوث نتوانست با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند  ،دستگاه موبایل مربوطه را از لحاظ عدم وجود
ایراد در برقراری ارتباط با بلوتوث و دارا بودن قابلیت ارتباط با بلوتوث بررسی کنید .

• سیستم بلوتوث طراحی شده برای این خودرو  ،فقط می تواند با یک دستگاه بطور همزمان در ارتباط باشد .
بنابراین اگر موبایل شما از طریق بلوتوث نتوانست با سیستم ارتباط برقرار کند  ،بررسی کنید که موبایل شما
ً
با دستگاه دیگری که احتماال در مجاورت شماست ارتباط برقرار نکرده باشد .

• ارتباط طوالنی موبایل از طریق بلوتوث با سیستم صوتی به دلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی برای سالمتی
مضر میباشد همانطور که این حالت برای مکالمه مستقیم با تلفن همراه نیز وجود دارد .
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• تا  200مخاطب قابلیت اضافه شدن به لیست تلفن وجود دارد.
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امکانات رفاهی
لینک شرکت چری
� دریافت راهنمای ارتباط با چری

• راهنمای تلفن چری را از سایت آن دانلود و نصب کنید .
بــا اســکن کــردن کــد  QRدر ســمت چــپ نمایشــگر
بوســیله گوشــی موبایلتــان ،برنامــه راهنمــای
تلفــن چــرای را دانلــود کنیــد ،یــا اینکــه آیتــم
 chery linkرا در اینترنــت جســتجو کنیــد و آن را
پــس از دانلــود نصــب نماییــد .

� نصب اولیه
نرم افزار پیش نصب و تنظیمات آن در نوار  Installedنمایش داده می شود که شامل تقویم  ،پیام ها
و لیست مخاطبین می باشد .

� نرو افزار
لیست اپلیکیشن را برای نمایش تنظیمات آن در نوار  Softwareانتخاب کنید  .شما می توانید اپلیکیشن
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

های تنظیم شده دلخواهتان را برای دانلود انتخاب نمایید .
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� بروزرسانی
وقتی که برنامه های نصب شده دارای قابلیت بروز شدن باشند  ،گزینه  Updateدر نوار مربوطه نمایش
داده می شود تا شما برنامه به روز شده را دانلود کنید .

� دانلود
بــا انتخــاب لیســت برنامــه هــا و نمایــش آن هــا  ،برنامــه هــای قابــل دانلــود در نــوار  Downloadمشــخص
میشــوند  .بــرای حــذف درخواســت دانلــود  ،روی اپلیکیشــن مــورد نظــر را بــه مــدت طوالنــی لمــس کنیــد تــا
آیکــون  Deleteظاهــر شــود و روی آن را بــرای حــذف برنامــه لمــس کنیــد .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
تنظیمات
از دو روش می توان وارد قسمت تنظیمات شد
• با فشار دادن دکمه

SET

• با فشار دادن دکمه  MENUو سپس لمس کردن دکمه “ “Set upدر صفحه اصلی فهرست در
صفحه تنظیمات گزینه های “  “ Common “ ، “ Sound “ ، “ Audio “ ، “ Car infoو
“  “ Sysatemقابل انتخاب می باشند .

تنظیمات عمومی

از طریــق ایــن گزینــه مــی تــوان تنظیمــات مربــوط بــه
Brightness ، close screen ، Language

 Back groundو  BT settingرا انجــام داد .

• ( Brightnessروشنایی صفحه نمایش) :با حرکت دادن نوار پرشونده مقابل این گزینه،
میزان روشنایی صفحه نمایش را می توانید به دلخواه و در محدوده ی  1تا  10تنظیم کنید.
• ( close screenخاموش کردن صفحه نمایش) :با اشاره انگشت بر روی  close screenو یا فشار
با اینکه صفحه نمایش خاموش است ولی سیستم همچنان در حال اجرای آهنگ و  ..خواهد بود .
برای خروج ازاین حالت  ،کافی است یکی از دکمه های پنل کنترل را فشار دهید و یا یک نقطه ازصفحه
نمایش را لمس کنید.
•  ( Languageتنظیم زبان کاربری ) :با لمس گزینه های  Chinessیا  Englishزبان دلخواه خود را
انتخاب کنید.

•  ( Back groundپس زمینه صفحه نمایش ) :سه حالت  “Styl1“ ،و “  “ Styl2و “  “Styl3در
دسترس می باشد تا تصویر پس زمینه برای صفحه نمایش را انتخاب کنید.
•  ( BT settingتنظیمات بلوتوث )  :با لمس کردن “  “ Click to setوارد قسمت تنظیمات مربوط
به بلوتوث خواهید شد.
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دادن و نگه داشتن دکمه “  “ SETبه مدت  2ثانیه  ،صفحه نمایش خاموش خواهد شد  ،در این حالت
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امکانات رفاهی
� تنظیمات صدا
تنظیمات ، Key Volume ، SDVC

DFLT VOL

و  Loudnessرا در این قسمت می توان انجام داد.

 ( DFLT VOLصــدای پیــش فــرض ) :محــدوده قابــل انتخــاب بــرای صــدای پیــش فــرض سیســتم  5-24مــی
باشــد  .بــرای تنظیــم میــزان صــدای پیــش فــرض  ،خــط پرشــونده مقابــل ایــن گزینــه را بــه چــپ و راســت بکشــید .
بطــور مثــال ا گــر صــدای پیــش فــرض بــر روی  12تنظیــم شــود و در لحظــه خامــوش کــردن خــودرو صــدای
سیســتم کمتــر از  12باشــد .بــه محــض روشــن کــردن مجــدد خــودرو  ،صــدای سیســتم بــه طــور خــودکار بــر
روی  12خواهــد رفــت  .ا گــر در لحظــه خامــوش کــردن خــودرو  ،صــدای سیســتم بیشــتر از  12باشــد  ،در زمــان
روشــن کــردن مجــدد خــودرو  ،صــدای سیســتم بــه طــور خــودکار بــر روی  12خواهــد رفــت
 ( Key volumeصــدای دکمــه هــا )  :بــرای تنظیــم صــدای دکمــه هــا  ،نــوار پرشــونده را بــه ســمت چــپ یــا
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راســت بکشــید  .محــدوده قابــل انتخــاب  0-10مــی باشــد .
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 ( SVDCتنظیــم شــدن صــدا بــر اســاس ســرعت حرکــت خــودرو )  :میــزان بلنــدی صــدا مــی توانــد متناســب بــا
ســرعت خــودرو افزایــش یابــد  .چهــار حالــت “  “ Close “ ، “ L “ ، “ Mو “  “ Hبــرای ایــن ویژگــی قابــل
انتخــاب مــی باشــد .
واکنش سیستم در قبال انتخاب هریک از چهار حالت فوق به شرح ذیل است .
تغییرات بلندی صدا

حالت انتخاب شده
Close

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

L

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

M

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

H

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

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
•• ( Loudnessبمی صدا )  :برای بم کردن صدای سیستم  “ Loudness “ ،را لمس کنید و سپس در
پنجره ظاهر شده  YESرا انتخاب کنید و یا برای غیرفعال کردن آن  NOرا انتخاب کنید.

� شیوه پخش صدا
در ایــن قســمت از تنظیمــات مــی تــوان نحــوه توزیــع
صــدا بیــن بلندگوهــا “ ”Fieldرا نیــز تنظیــم نمــود.
• تنظیمات شیوه پخش صدا ( :) Mode
با فشار دادن دکمه “  ”Modeدر پنل
کنترل ،سیستم وارد این تنظیمات می شود
که می توانید یکی از  6شیوه پخش صدا
( POP ، Rock ، Vocal ، Classic،

 Jazzو  ) Customرا برگزینید  .برای انتخاب

هرکدام ،بر روی نام آن فشار دهید .

بــا انتخــاب گزینــه “  ، ”Customeپارامترهــای “ “ L” ، “ Mو “  “ Hصــدا را میتوانیــد بــه دلخــواه و در

بــازه  +7تــا  -7انتخــاب کنیــد .بــرای تنظیــم آنهــا  ،نوارهــای کشــویی در مقابــل هریــک از پارامترهــا را بــاال
خــودکار بــه تنظیمــات حالــت “ ”Customeبازخواهــد گشــت .
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یــا پاییــن بکشــید  .ا گــر پارامترهــای صــدا را در حالتــی غیــر از “ ”Customeتنظیــم کنیــد ،سیســتم بــه طــور
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امکانات رفاهی
• توزیع صدا بین بلندگوها ( :)Fieldتنظیم
توازن صدا بین بلندگوهای جلو ،عقب ،چپ و
راست از طریق این قسمت صورت میپذیرد .

با استفاده از دکمه های جهت نما بر روی صفحه نمایش یا پنل کنترل اقدام به تنظیم مورد نظر خود بکنید  .در
تصویر باال نقطه تنظیم در وسط قرار گرفته است که بهترین حالت برای گوش دادن به صدا می باشد .
محدوده ی قابل انتخاب برای هریک از بلندگوهای جلو  ،عقب ،چپ و راست  +7تا  -7می باشد

� CarInfo

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

در حالت “  ”Vehicleو “  “ Indicatorدر این
قسمت قابل مشاهده میباشد .

194

حالت “ : “ Vehicle
گزینه های “  “ Brake Alarmو “ ”Fortify Tip
برای تنظیمات نحوه هشدار در زمان ترمزگیری و
قفل کردن خودرو را می توان تنظیم نمود .
•  :Brake Alarmبا لمس کردن این گزینه می توان روشن شدن چراغ در زمان ترمزگیری را فعال یا
غیرفعال نمود.

•  :Fortify Tipبا انتخاب گزینه های “  “ Lamp” ، “ Hornو “  “ Lamp & Hornدر زمان قفل
کردن خودرو به ترتیب فقط چراغ روشن می شود ،فقط بوق به صدا در می آید و یا هم بوق به صدا در

می آید و هم چراغ روشن می شود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
در حا لــت “  ”Indicatorمــی تــوان ســاعت
(  ) Time settingو زبــان ( ) Language
را تنظیــم نمــود .

� System
در ایــن قســمت از تنظیمــات مــی تــوان گزینههــای
Calibration ، Factory Reset ، SW version

و  Machin IDرا مشــاهده نمــود .

•  : Calibrationبا فشار دادن دکمه  ، startصفحه کالیبره کردن صفحه نمایش  ،ظاهر می شود .با
استفاده از یک قلم مناسب ،مکان نمای واقع در وسط صفحه نمایش را به آرامی فشار دهید  .مکان نما

دهید و این عمل را تا اتمام کالیبره شده صفحه نمایش ادامه دهید.
•  : Factory Resetدکمه “  “ Click to setرا فشار دهید تا پنجره محاوره ای باز شود  .با انتخاب گزینه
“  ، “ Yesکلیه تنظیمات صورت پذیرفته بر روی سیستم به حالت اول و کارخانه ای خود باز خواهد گشت

 .برای انصراف  ،گزینه  Cancelرا انتخاب کنید.

• منطقه رادیویی  :چهار منطقه رادیویی “  “ CHN” ، “ USA “ ، “EURو “  ”LAAMقابل انتخاب می باشد.

••  : SW versionورژن نرم افزار سیستم را نمایش می دهد.
••  : Machin IDسریال ساخت سیستم را نمایش می دهد.
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حرکت کرده و در محل جدید متوقف می شود .مجددا مطابق حالت قبل با قلم برروی مکان نما فشار
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امکانات رفاهی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

دکمههای کنترل سیستم صوتی  -تصویری روی غربیلک فرمان
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 .1دکمه
• در حالت رادیو برای انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی
• در حالت  SD/ USB/ ipod/ BTبرای اجرای فایل قبلی
 .2دکمه
• در حالت رادیو برای انتخاب ایستگاه رادیویی بعدی
• در حالت  SD/ USB/ ipod/ BTبرای اجرای فایل بعدی
 .3دکمه تنظیم کیلومتر شمار
 .4دکمه VOL -
• برای کم کردن میزان صدا
 .5دکمه VOL +
• برای افزایش میزان صدا
 .6دکمه MODE
• برای تغییر دادن حالت سیستم
 .7دکمه  SET/-کروز کنترل*
 .8دکمه  RES/+کروز کنترل*
 .9دکمه  ON/OFFکروز کنترل*
* در صورت تجهیز

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-3سیستم تهویه مطبوع دستی (در صورت تجهیز)
کنترل پنل تهویه مطبوع

 1کلید کولر )(A/C

 2کلید گردش هوای بیرون یا داخل

 3کلید گرمکن شیشه عقب
 4کلید انتخاب دریچه ها

 5کلید تنظیم سرعت فن ،بخاری و کولر
 6کلید تنظیم دما

توجه

در زمان استفاده از کولر ،رطوبت هوا توسط اواپراتور جذب شده و مقداری آب در اطراف آن جمع میشود که از
طریق لوله تخلیه به زیر خودرو تخلیه میشود .بنابراین مشاهده مقداری آب در زیر خودرو پس از توقف خودرو
طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.

کلید تنظیم دما
برای تنظیم دمای هوای خروجی از دریچهها از این
کلید استفاده میشود.

را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.
• با چرخاندن کلید به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) هوای گرم از دریچهه ا خارج میشود .هر چه کلید
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ،باد خروجی از دریچه ها گرمتر میشود.
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• با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی رنگ) هوای خنک از دریچهها خارج میشود .هر چه کلید
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امکانات رفاهی
کلید تنظیم سرعت فن
از این کلید برای کنترل و تنظیم سرعت فن
استفاده میشود.
سرعت فن با چرخاندن کلید از موقعیت  0تا  4از آرام
به تند افزایش مییابد.
برایخاموش کردنفن ،کلیدرادر موقعیت 0قرار دهید.

کلید انتخاب دریچهها )(Mode
بــا اســتفاده از ایــن کلیــد ،دریچههــا و مســیر وزش
بــاد انتخــاب میشــود.
چراغ زمینه ( )LEDهریک از موقعیتها که روشن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

باشد بیانگر خروج هوا از دریچه متناظر با آن است.
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� جریان هوا به سمت باالی بدن
مسیر توزیع هوا از دریچههای روی داشبورد

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� جریانهوابهسمتباالیبدنوزیرپا
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا و دریچههای
روی داشبورد

� جریان هوا به سمت زیر پا
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه
جلو و شیشه دربهای جلو
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا ،دریچه
شیشه دربهای جلو ،سمت چپ و راست.

� جریان هوا به سمت شیشه جلو
و شیشههای جانبی
مسیر توزیع هوا از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو سمت
چپ و راست
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بخارزدای شیشه جلو و دریچههای بخارزدای
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امکانات رفاهی
توجه

شیشه جلو و شیشه دربهای جلو در مواقعی توصیه میشود که شیشهها دچار بخارگرفتگی در حین
رانندگی شدهاند.

کلید کولر )(A/C
با فشار دادن کلید  ،A/Cکمپرسور کولر شروع به کار
خواهد کرد .چراغ زمینه کلید نیز روشن خواهد شد.
با فشار مجدد کلید  ،A/Cکمپرسور کولر از کار خواهد
افتاد و چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد.

شرایط الزم برای فعال شدن کولر:
• موتور روشن باشد.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

• فن کولر روشن شده باشد.
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• کلید  A/Cروشن شده باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
توجه

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 .در صورت داغ شدن موتور،
کولر را خاموش کنید.

کلید گردش هوای داخل  /خارج
مسیر توزیع هوا از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو سمت
چپ و راست

با فشردن کلید گردش هوای داخل  /خارج ،سیستم تهویه مطبوع بین حالتهای گردش هوای داخل
کابین و ورود هوای تازه از بیرون ،تغییر وضعیت خواهد داد .با هر بار فشار دادن این دکمه چراغ زمینه
کلید ،حالت در حال استفاده را مشخص خواهد کرد.

• در هوای دارای گرد و غبار
• برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین
• برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین
• برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین
توجه

اگر به مدت طوالنی از حالت گردش هوای داخل استفاده شود ،از طراوت و تازگی هوای داخل کابین کاسته
خواهد شد.
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از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:

201

امکانات رفاهی
تنظیم دریچههای خروجی هوا
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان توسط زبانهها و دکمههای چرخشی روی
دریچهها تنظیم کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

� دریچههای وسط داشبورد

202

•زبانه واقع در وسط دریچهها را به سمت باال ،پایین ،چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به
دلخواه خود تنظیم کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� دریچههای کناری

• زبانه واقع در وسط دریچهها را به سمت باال ،پایین ،چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به
دلخواه تنظیم کنید.
• دکمه چرخشی را به سمت ( )1بچرخانید تا حجم هوای خروجی بیشتر شود.
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• دکمه چرخشی را به سمت ( )2بچرخانید تا حجم هوای خروجی کمتر شود.
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امکانات رفاهی
موارد احتیاطی
برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
• ا گر خودرو در فصل گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد  ،بالفاصله پس از روشن کردن موتور ،کولر
را روشن نکنید .ابتدا پنجرهها را باز کنید تا دمای هوای داخل کابین کمی پایینتر بیاید .سپس
پنجرهها را ببندید و کولر را روشن کنید.
• در صورتی که به مدت طوالنی با سرعت کم رانندگی میکنید ،از کولر استفاده نکنید.
•  2تا  3دقیقه قبل از پارک کردن خودرو  ،کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه مطبوع
همچنان کار کند .از آن جایی که دمای هوای بیرون خیلی باال است ،بهتر است از حالت گردش
هوای بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته و زودتر خشک شود تا

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

از تجمع باکتریها و یا مواد آلودهکننده دیگر در اطراف اواپراتور جلوگیری شود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-4سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک (در صورت تجهیز)
کنترل پنل تهویه مطبوع
 1کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو

 2کلید انتخاب دریچهها )(Mode

 3کلید گرمکن شیشه عقب

 4کلید گردش هوای داخل

 5کلید تنظیم سرعت فن بخاری و کولر
 6کلید تنظیم دما

 7کلید گردش هوای بیرون

۸
توجه

در زمان استفاده از کولر ،رطوبت هوا توسط اواپراتور جذب شده و مقداری آب در اطراف آن جمع میشود که از
طریق لوله تخلیه به زیر خودرو تخلیه میشود .بنابراین مشاهده مقداری آب در زیر خودرو پس از توقف خودرو
طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.

کلید تنظیم دما
دمای هوای خروجی از دریچهها تنظیم میشود.

• با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی رنگ) هوای خنک از دریچهها خارج میشود .هر چه کلید
را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.
• با چرخاندن کلید به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) هوای گرم از دریچه خارج میشود .هر چه کلید
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ،باد خروجی از دریچه ها گرمتر میشود.
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با چرخاندن کلید تنظیم دما به سمت چپ یا راست
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امکانات رفاهی
کلید تنظیم سرعت فن
با استفاده از این کلید سرعت فن کنترل میشود.
با چرخاندن در جهت عقربههای ساعت ،سرعت فن
و میزان پرتاب باد افزایش مییابد و برای کاهش
سرعت و حجم هوای خروجی ،کلید را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 7سرعت برای فن قابل انتخاب است .برای خاموش

کلید انتخاب دریچهها )(Mode

کردن فن ،کلید را به سمت  OFFبچرخانید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

با استفاده از این کلید دریچهها و مسیر وزش باد
انتخاب میشود.
چراغ زمینه هر کدام از موقعیتها که فعال شده
باشد ،روشن میشود.
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� جریان هوا به سمت باالی بدن
مسیر توزیع هوا از دریچههای روی داشبورد

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� جریانهوابهسمتباالیبدنوزیرپا
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا و دریچههای
روی داشبورد

� جریان هوا به سمت زیر پا
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه
جلو و شیشه دربهای جلو
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا ،دریچه
شیشه دربهای جلو ،سمت چپ و راست.

� جریان هوا به سمت شیشه جلو و
شیشه دربها
مسیر توزیع هوا از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
شیشه دربها میباشد.
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بخارزدای شیشه جلو و دریچههای بخارزدای
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امکانات رفاهی
توجه

انتخاب دریچههای بخارزدای شیشه جلو و شیشه دربهای جلو در مواقعی توصیه میشود که شیشهها دچار
بخارگرفتگی در حین رانندگی شدهاند.

کلید کولر )(A/C
با فشار دادن کلید  ،A/Cکمپرسور کولر شروع به کار
خواهد کرد .چراغ زمینه کلید نیز روشن خواهد شد.
با فشار مجدد کلید  ،A/Cکمپرسور کولر از کار خواهد
افتاد و چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد.

شرایط الزم برای فعال شدن کولر:
• موتور روشن باشد.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

• فن کولر روشن باشد (.کلید تنظیم سرعت فن از وضعیت  FFOخارج شده باشد.
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• کلید  A/Cروشن شده باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
توجه

ا گر 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 .در صورت داغ شدن موتور ،کولر را خاموش کنید.
ا گر دمای محیط کمتر از  -1درجه سانتیگراد باشد ،کمپرسور کولر غیرفعال میشود.

کلید گردش هوای داخل  /خارج
 1با فشردن کلید گردش هوای خارج ،هوای
محیط وارد کابین میشود .در این حالت
چراغ  LEDکلید نیز روشن میگردد.
 2با فشردن کلید گردش هوای داخل،
هوای کابین وارد سیستم کولر(اواپراتور)
میشود .در این حالت چراغ  LEDکلید
نیز روشن میگردد.
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
• درمحیط یا هوای غبارآلود و ذرات معلق
• برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین
• برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین
توجه

اگر به مدت طوالنی از حالت گردش هوای داخل استفاده شود ،از طراوت و تازگی هوای داخل کابین کاسته
خواهد شد.
وقتی که کلید تنظیم سرعت فن در وضعیت خاموش( )OFFباشد ،کلید گردش هوای خارج به طور اتوماتیک
روشن میشود تا هوای بیرون وارد کابین شود.
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• برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین
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امکانات رفاهی
تنظیم دریچهها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان توسط زبانهها و دکمههای چرخشی روی
دریچهها تنظیم کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم دریچهها به قسمت «تنظیم دریچهها» در بخش
«سیستم تهویه مطبوع دستی» مراجعه کنید.

نکات ایمنی در سیستم تهویه مطبوع
برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع،نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
• ا گر خودرو در فصل گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد ،بالفاصله پس از روشن کردن خودرو ،کولر را
روشن نکنید.ابتدا پنجرهها را باز کنید تا دمای هوای داخل کابین کمی کاهش یابد .سپس پنجرهها
را ببندید و کولر را روشن کنید.
• وقتی که با سرعت کم رانندگی میکنید از کولر به مدت طوالنی استفاده نکنید.
• 2تا  3دقیقه قبل از پارک کردن خودرو ،کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه مطبوع همچنان
کار کند .از آنجایی که دمای هوای بیرون خیلی باالست بهتر است از حالت گردش هوای بیرون استفاده
شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته و زودتر خشک شود تا از تجمع باکتریها و

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

یا مواد آلودهکننده دیگر در اطراف اوپراتور جلوگیری شود.
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امکانات رفاهی
 5-5گرمکن شیشه عقب
موقعیت کلید گرمکن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع دستی

موقعیت کلید گرمکن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع اتوماتیک

برای استفاده از گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی ،باید دکمه استارت (سویچ موتور) روشن باشد .با
فشار دادن کلید ،گرمکن شروع به کار خواهد نمود و همزمان ،چراغ  DELزمینه کلید روشن خواهد شد .با
گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی ،پس از کار کردن در حدود  20دقیقه ،به طور خودکار خاموش خواهد شد.
توجه

• مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینههای جانبی ،به گرمکن آسیبی وارد نشود.

• پس از تمیز شدن شیشه از وجود یخ و بخارگرفتگی ،گرمکن را خاموش کنید .روشن ماندن گرمکن شیشه به
مدت طوالنی باعث خالی شدن باتری میشود .گرمکن شیشه برای خشکاندن آب باران و یا ذوب کردن برف
ساخته نشده است.
هشدار

از لمس کردن شیشه عقب و آینهها هنگام روشن بودن گرمکن خودداری کنید .زیرا احتمال سوختگی وجود دارد.
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فشار مجدد کلید ،گرمکن و چراغ زمینه کلید خاموش خواهند شد.
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امکانات رفاهی
 5-6آینهها
آینه وسط
قبل از شروع رانندگی ،موقعیت آینه را طوری
تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو دید
کاملی داشته باشید .برای تنظیم آینه ،آن را توسط
دست در جهت مورد نیاز بچرخانید.

 1موقعیت آینه برای روز

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

 2موقعیت آینه برای شب
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهایی
که پشت سر شما هستند ،میتوانید شستی
ضدتابش آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.
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امکانات رفاهی
آینههای جانبی برقی
کلید تنظیم آینههای جانبی ،در سمت راننده و
قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
آینهها زمانی قابل تنظیم هستند که دکمه استارت
(سویچ موتور) روشن باشد.

1

آینه سمت چپ

2

آینه سمت راست

فلشهای روی کلید تنظیم آینهها را برای
تنظیم آینهها در جهت مورد نظر فشار دهید.
باال
پایین
چپ
راست

فصل پنجم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

213

امکانات رفاهی
هشدار

• قبل از شروع رانندگی ،آینهها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید ،به گونهای که نسبت به عقب
خودرو دید مناسبی داشته باشید.

• در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید ،چرا که باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه و در نتیجه بروز
تصادف و مصدومیت میشود.

• تصاویرمشاهدهشدهدرآینههایجانبیباواقعیتمقداریتفاوتدارند.بنابراینهمیشهبااحتیاطرانندگی کنید.

� جمع کردن آینههای جانبی
آینه را با دست گرفته و به سمت خود بکشید تا
اینکه به طور کامل جمع شود.
برای باز کردن آینه ،آن را با دست و به آرامی به
سمت بیرون فشار دهید تا بطور کامل باز شود.
توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن آینهها ،هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش از حد
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وارد نکنید.
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هشدار

• در حین رانندگی ،اقدام به باز کردن آینهها نکنید.
• مراقب باشید تا دستتان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-7سیستم برف پا ککن و شیشهشور
دسته برف پا ککن و شیشهشور در سمت راست
غربیلک فرمان قرار گرفته است.

توجه

•در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از برف پا ککنها ،مطمئن شوید که تیغههای برف پا ککن روی شیشه به
علت یخزدگی نچسبیده باشد .تا زمانی که یخ روی شیشه آب نشود ،از برف پا ککن استفاده نکنید .ممکن است
موجب آسیب دیدن موتور برف پا ککن شود.

• اگر شیئی روی شیشه وجود دارد ،در این حالت برف پا ککنها را حرکت ندهید زیرا موجب آسیب دیدن موتور
برف پا ککن خواهد شد ،ابتدا آن را بردارید ،سپس برف پا ککن را فعال کنید.

• همچنین زمانی که سطح شیشه خشک است ،از فعال کردن برف پا ککن خودداری کنید ،چون تیغههای برف
پا ککن و شیشه آسیب خواهند دید.

عملکردهای برف پا ککن زمانی قابل اجرا هستند
که دکمه استارت (سویچ موتور) روشن باشد.

� حرکت تکی برف پا ککن )(MIST
دسته برف پا ککن را به سمت باال بکشید و رها کنید تا به جای اول خود بازگردد .همزمان با این عمل،
برف پا ککن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف خواهد شد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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امکانات رفاهی
� حرکت تایمردار برف پا ککن )(INT
دسته برف پا ککن را در موقعیت ” “INTقرار دهید تا برف پا ککن با حرکت تکی و به طور متناوب (حالت
تایمردار) شروع به کار کند.
چهار حرکت برای حالت تایمردار برف پا ککن
وجود دارد ،به گونهای که میتوان فاصله بین دو
حرکت برف پا ککن را روی  8 ،4 ،2و یا  13ثانیه
تنظیم کرد.

� دور کند برف پا ککن )(LO
اگر دسته برف پا ککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت ” “LOقرار دهید ،برف پا ککن با سرعت کم
شروع به کار خواهد کرد.

� دور تند برف پا ککن )(HI
ا گر دسته برف پا ککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت ” “HIقرار دهید ،برف پا ککن با سرعت زیاد
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

شروع به کار میکند.
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شیشهشور جلو

آبپاشهای شیشهشور جلو بر روی قاب روی
موتور برف پاککن قرار گرفتهاند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
اگر دسته برف پا ککن و شیشهشور را به سمت
غربیلک فرمان (و یا به سمت خود) بکشید و
نگه دارید  ،برف پا ککن و شیشهشور جلو به طور
همزمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد.
پاشش آب شیشهشور به محض رها شدن دسته
برف پا ککن قطع میگردد و تیغه برف پاک کن
پس از چند دور کار کردن ،در موقعیت اصلی خود
متوقف خواهد شد.
توجه

• شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.

• زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را فعال نکنید.

• در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوکتیز و نامناسب تمیز نکنید ،در غیر این صورت،
آسیب خواهند دید.
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امکانات رفاهی
 5-8صندلیها
صندلیهای جلو
� تنظیمات دستی صندلی
اهرم تنظیم صندلی را با دست گرفته و به سمت
باال بکشید و در همان وضعیت نگ ه دارید .همزمان
صندلی را به سمت جلو یا عقب بکشید و پس از قرار
گرفتن در موقعیت دلخواه ،اهرم را رها کنید تا صندلی
در جای خود قفل شود .سپس جهت اطمینان از ثابت
بودن صندلی ،آن را کمی جلو و عقب بکشید.

� تنظیم زاویه پشتی صندلی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال
کشیده و در همان حالت نگهدارید .همزمان پشتی
صندلی را به سمت زاویه مورد نظر خود حرکت دهید
و سپس اهرم تنظیم را رها کنید تا پشتی در جای
خود قفل شود .پس از تنظیم ،پشتی را کمی به جلو و
عقب تکان دهید تا از قفل شدن آن اطمینان یابید.
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� تنظیم ارتفاع صندلی
(فقط صندلی راننده)
اهرم تنظیم ارتفاع تشک صندلی را به سمت باال
بکشید تا ارتفاع صندلی بیشتر شود .برای پایینتر
رفتن ارتفاع ،اهرم را به سمت پایین فشار دهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
هشدار

• در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.

• اشیا را در زیر صندلی قرار ندهید ،زیرا در حین تنظیم صندلی ،از حرکت آن جلوگیری خواهد کرد.

• برای شرایط رانندگی ایدهآل،پشتی صندلی را بیش از اندازه نخوابانید  ،چرا که کمربندهای ایمنی ،بیشترین و
بهترین نگهداری را زمانی خواهند داشت که صندلی تقریبا در حالت عمودی قرار گرفته باشد.

• بعد از تنظیم پشتی صندلی ،با بدن یا دست خود ،کمی آن را فشار دهید تا از قفل شدن آن در موقعیتش
مطمئن شوید.

صندلیهای عقب
� تا کردن صندلیهای عقب
 .1پشتسری صندلی را در پایینترین موقعیت خود
قرار داده و یا در صورت نیاز از جای خود خارج کنید.

توجه

قبل از باز کردن صندلی عقب ،مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی پشت صندلی قرار گرفتهاند ،تا از آسیبدیدن
فصل پنجم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

آنها جلوگیری شود.

 .2قفل کمربندهای عقب را مرتب کنید.
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امکانات رفاهی
 .3دکمه ضامن پشتی سمت راست و چپ را
همزمان بکشید و پشتی صندلی را با دست دیگر به
سمت جلو فشار دهید تا به طور کامل تا شود.

تا کردن صندلی عقب باعث میشود که فضای قسمت عقب افزایش یابد .برای قرار دادن بار در قسمت
عقب (صندوق) به نکات و احتیاطهایی که در این بخش خواهد آمد ،مراجعه کنید.

پشتسری صندلی
�تنظیم ارتفاع پشتسری صندلی

با فشار دادن ضامن پشتسری و نگهداشتن آن:
 1پشتسری را به قسمت باال بکشید
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 2و یا پشتسری را به سمت پایین بکشید.
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هنگام تنظیم کردن پشتسری صندلی ،مطمئن
شوید که خط فرضی که از مرکز پشتسری عبور
میکند ،تقریبا از باالی گوش شما میگذرد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� باز کردنونصبمجددپشتسری

با فشردن و نگهداشتن ضامن ،پشتسری را در
جهت رو به باال بکشید تا به طور کامل از روی
صندلی جدا شود.
برای نصب مجدد پشتسری ،ابتدا پایههای آن را
با سوراخهای روی صندلی همراستا کرده و ضمن
فشار دادن و نگه داشتن ضامن ،پشتسری را به
سمت پایین فشار دهید تا در جای خود ثابت شود.

هشدار

• همیشه پشتسری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.

م کردن پشتسری  ،جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن ،پشتسری را کمی به سمت پایین
• پس از تنظی 
بکشید.

• بدون وجود پشتسری رانندگی نکنید.
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امکانات رفاهی
 5-9سیستم روشنایی(چراغها)
کلیدچراغها
دسته چراغ در سمت چپ غربیلک فرمان قرار
گرفته است.
زمانی که دکمه استارت (سویچ موتور) روشن
است ،با چرخاندن قسمت انتهایی دسته چراغ
میتوانید چراغها را به صورت زیر روشن کنید:

1

چراغ کوچک (چراغ پارک)
چراغهای کوچک جلو ،چراغهای کوچک
عقب ،چراغ پالک و چراغ زمینه کلیدها و
داشبورد روشن خواهد شد.

2

نور پایین چراغ جلو
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نور پایین چراغ جلو به همراه چراغهای
ذکر شده در باال روشن خواهند شد.
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� روشن کردن نور باالی چراغ جلو
برای روشن کردن نور باالی چراغ جلو ،ابتدا نور پایین
چراغهای جلو را روشن کنید .سپس با کشیدن دسته
چراغ به سمت داشبورد (مطابق شکل) ،نور باالی
چراغ جلو را روشن کنید .همزمان نشانگر نور باال در
صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن نور باال ،دسته چراغ را به
موقعیت اول خود بازگردانید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
� چراغ پلیسی (چراغ سالم)
با کشیدن دست ه چراغ به سمت غربیلک فرمان (به
سمت خودتان) و رها کردن آن ،نور باالی چراغ جلو
ک بار روشن خواهد شد و همزمان چراغ نشانگر
ی 
نور باال در صفحه کیلومترشمار نیز یک بار روشن و
خاموش میشود.
با روشن بودن چراغهای جلو نیز میتوانید چراغ
پلیسی (چراغ سالم) را فعال کنید.
توجه

اگر قصد متوقف کردن خودرو به مدت طوالنی را دارید ،مطمئن شوید که چراغها را خاموش کردهاید .در غیر
اینصورت باتری خالی شده و در زمان استارت مجدد با مشکل مواجه خواهید شد.

� چراغ اسکورت (قابلیت مشایعت از کنار خودرو تا درب منزل)
این قابلیت خودرو میتواند نور کافی را برای شما هنگام ترک خودرو در مکانهای تاریک فراهم کند.
 .1دکمه استارت (سوئیچ موتور) را خاموش کنید.
به ازای هر بار انجام مراحل فوق (کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان) ،چراغهای کوچک ،نور
پایین چراغ جلو و چراغ پالک به مدت  30ثانیه روشن ،خواهند شد .این عملیات را میتوانید  8بار تکرار
کنید( .یعنی  240ثانیه روشن بودن چراغها)
پس از فعال شدن چراغ اسکورت ،عبارت متناسب با آن در نمایشگر صفحه کیلومترشمار ظاهر خواهد شد.
 .3برای غیر فعال کردن چراغ اسکورت ،دسته چراغ را به سمت غربیلک کشیده و نگه دارید ،و یا اینکه
سوئیچ را روشن کنید.
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امکانات رفاهی
� قابلیت مشایعت تا کنار اتومبیل ()LMC
قابلیت  LMCدر صورتیکه شرایط زیر فراهم باشد اجرا میشود:
•سوئیچ موتور ( دکمه استارت ) خاموش باشد.
•آخرینبار که خودرو را ترک کردهاید ،قابلیت مشایعت تا درب منزل فعال شده باشد.
•همه دربها بسته باشد.
•دکمه باز کردن ریموت فشرده باشد.
وقتی که قابلیت مشایعت تا کنار اتومبیل ( )LMCفعال شود ،چراغهای نور پایین و کوچک روشن میشوند.

در صورتیکه یکی از شرایط زیر ایجاد شود قابلیت  LMCغیر فعال میشود:
• هریک از دربهای خودرو باز شود.
• سوئیچ موتور ( دکمه استارت ) در موقعیت  ACCیا  ONباشد.
• دکمه قفل کردن ریموت فشرده شود.
• از فعال بودن  LMCیک دقیقه گذشته باشد ( .پس از یک دقیقه روشن شدن چراغ ،قابلیت LMC
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بطور خودکار غیر فعال میشود)
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
غ راهنما
چرا 
چراغهای راهنما را فقط زمانی که دکمه استارت
(سوئیچ موتور) روشن باشد ،میتوانید روشن کنید.
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت راست روشن شوند.

نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار با روشن شدن چراغهای راهنما به حالت چشمکزن در خواهد آمد.
پس از اتمام دور زدن ،دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود باز میگردد.
هنگام تغییر الین در بزرگراه ،با کشیدن سریع و لحظهای دسته راهنما به سمت باال یا پایین ،چراغ
راهنمای همان سمت  3مرتبه روشن میشود.
توجه

اگر چراغهای نشانگر راهنما در صفحه کیلومترشمار تندتر از حالت عادی چشمک بزنند ،احتماال یکی از
المپهای چراغ راهنمای جلو یا عقب سوخته است.

چراغ روز تحت شرایط زیر روشن میشود:
•چراغهای جلو خاموش باشد.
•موتور روشن باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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� چراغ روز
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امکانات رفاهی
� چراغ مهشکن عقب
پس از روشن کردن دکمه استارت (سوئیچ موتور)،
دسته چراغ را به موقعیت

بچرخانید .سپس

کلید چرخان دسته چراغ را در موقعیت قرار دهید
تا چرا غ مهشکن عقب و چراغ نشانگر آن در صفحه
کیلومترشمار روشن شوند.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن عقب کلید چرخان
ت قرار دهید.
مهشکن مه شکن را مجدد در موقعی 
توجه

• وقتی که دسته چراغ در وضعیت خاموش (  ) OFFقرار گیرد چراغ مهشکن بطور خودکار خاموش خواهد شد،
حتی اگر دسته چراغ مجدد در وضعیت روشن شدن چراغها قرار بگیرد ،چراغ مهشکن عقب روشن نخواهد شد.
• از چراغ مهشکن عقب میبایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

تنظیم نور چراغهای جلو
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� کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
کلید چرخان تنظیم ارتفاع چراغ جلو در سمت چپ
داشبورد و در کنار کلید تنظیم آینههای جانبی قرار
گرفته است.
 .1باال بردن ارتفاع نورچراغ جلو
 .2پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای  4سطح تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را میبایست بر اساس تعداد سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم کرد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به شکل زیر است:
تعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
تعداد سرنشینان

بار وارده به خودرو

موقعیت کلید تنظیم ارتفاع نور
چراغ جلو

راننده

-

0

راننده و سرنشین جلو

-

0

کلیه سرنشینان

-

1

کلیه سرنشینان

با بار کامل صندوق عقب

2

راننده

با بار کامل صندوق عقب

3

چراغ سقف جلو

 1کلید چراغ مطالعه سمت چپ

 2کلید چراغ سقف

 3کلید چراغ مطالعه سمت راست
 4کلید چراغ سقف در وضعیت درب ها

کلیــد چراغهــای مطالعــه بــا یــک مرتبــه فشــردن چــراغ را روشــن میکننــد و بــا فشــردن مجــدد چــراغ را
خامــوش مینماینــد .بــا فشــردن کلیــد چــراغ ســقف ،چــراغ روشــن میشــود .بــرای خامــوش کــردن آن بایــد
دکمــه خامــوش را فشــار دهیــد .عملکــرد چــراغ ســقف بــا وضعیــت بــاز یــا بســته بــودن دربهــای خــودرو رابطــه
مســتقیم دارد .اگــر کلیــد چــراغ ســقف متناســب بــا وضعیــت دربهــا انتخــاب شــده باشــد چــراغ ســقف طبــق
شــرایط زیــر عمــل میکنــد.
• ا گر یکی از دربها باز شود ،چراغ به مدت  3دقیقه روشن شده و سپس خاموش خواهد شد.
• ا گر سوئیچ یا دکمه استارت در موقعیت  ACCیا  OFFقرار داشته باشد پس از بسته شدن کلیه دربها،
چراغ به مدت  8ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.
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 5دکمه خاموش
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امکانات رفاهی
• اگر سوئیچ یا دکمه استارت در موقعیت  ONباشد ،با بسته شدن دربها ،چراغ سقف بالفاصله خاموش
خواهد شد.
• اگر دکمه باز کردن روی ریموت کنترل را فشار دهید ،چراغ سقف به مدت  15ثانیه روشن مانده و سپس
خاموش خواهد شد.
• وقتی که سوئیچ یا دکمه استارت در وضعیت  ONباشد و یونیت کنترل برق بدنه سیگنالی مبنی بر وقوع
تصادف در خودرو را دریافت کند ،چراغ سقف به مدت  15ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.

چراغ تزیینی
وقتی که دســته چراغ در وضعیت

یا

باشــد.

چراغ پیرامون اتاق روشــن خواهد شــد.
روشن یا خاموش بودن چراغ سقف تاثیری در
عملکرد چراغ تزیینی نخواهد داشت.

چراغ صندوق عقب
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

وقتی که درب صندوق باز بماند ،چراغ صندوق
عقب نیز روشن شده و پس از بسته شدن درب
صندوق ،به طور خودکار خاموش خواهد شد.
اگر درب صندوق باز بماند ،چراغ صندوق عقب
پس از گذشت  15دقیقه و به طور خودکار خاموش
خواهد شد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-10فندک
� فندک
فندک در زیر پنل کنترل کولر قرار گرفته است.
برای استفاده از فندک ،زمانی که سویچ در
موقعیت  ONیا  ACCقرار دارد ،آن را به سمت
داخل فشار دهید .پس از گر م شدن ،فندک به طور
خودکار کمی به سمت بیرون خواهد پرید.
هشدار

برای جلوگیری خطر سوختگی و آتشسوزی
• قسمت فلزی فندک را با دست نگیرید.

• فندک را بیش از حد به طور فشرده نگه ندارید .زیرا به علت داغ شدن زیاد میتواند باعث آتشسوزی شود.

• از وارد کردن سایر اجسام به داخل سوکت فندک خودداری کنید .انجام این کار باعث گیر کردن اجسام در داخل
سوکت فندک شده و منجر به تغییر شکل آن میشود.
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امکانات رفاهی
 5-11جالیوانی
جالیوانی جلو
جالیوانی جلو بر روی کنسول وسط و در کنار اهرم
ترمز دستی قرار گرفته است.

جالیوانی عقب (در صورت تجهیز)
جالیوانی عقب بر روی کنسول وسط صندلیهای
عقب قرار گرفته است.

هشدار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

ی در جا لیوانی خودداری کنید ،زیرا در صورت بروز تصادف و
• از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدن 
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ن به فضای داخل اتاق پاشیده میشوند.
یا در زمان ترمزگیری ناگهانی ،مواد داخل آ 

ی را بسته نگ ه دارید تا از پاشیدن آنها به داخل کابین جلوگیری شود.
• درب لیوان و ظرف نوشیدن 

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-12آفتابگیر

 1آفتابگیر راننده

 2آفتابگیر سرنشین جلو

 3آینه آرایش

فقط آفتابگیر سرنشین جلو دارای آینه آرایش
میباشد .برای استفاده از آینه ،آفتابگیر را به
سمت پایین بکشید.
 1آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.

 2برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت
پنجره ،آفتابگیر را از قالب آن آزاد
کرده و به سمت پنجره برگردانید.
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امکانات رفاهی
 5-13دستگیره سقف
دستگیرههای سقفی بر باالی درب جلو راست و
دربهای عقب دو طرف تعبیه شده است.
هنگامی که خودرو در جادههای ناهموار در حال
حرکت است ،سرنشینان خودرو میتوانند جهت
حفظ ایمنی از این دستگیرهها استفاده کنند.

� جا آرنجی (کنسول) صندلی عقب(درصورت تجهیز)
صندلی عقب وسط به جاآرنجی (کنسول) تاشو که
دارای جالیوانی نیز میباشد ،مجهز میباشد.
برای استفاده از جاآرنجی ،آن را به سمت داخل
بکشید .در صورت عدم نیاز به جاآرنجی ،آن را به

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل پنجم

سمت پشتی صندلی عقب تا کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-14سانروف (درصورت تجهیز)
زمانی که سوئیچ در موقعیت  ONباشد میتوانید از سانروف استفاده کنید.
کلیدهای سانروف در باالی سر و کنار چراغ سقفی قرار دارند.

� باز کردن و بستن سانروف
 1باز کردن سانروف

 2بستن سانروف
برای متوقف کردن حرکت سانروف در موقعیت
دلخواهتان ،یکی از کلیدها را به آرامی فشار دهید.
توجه

آفتابگیر کشویی سانروف به طور دستی باز و بسته میشود .با این وجود در صورت باز کردن سانروف،
آفتابگیر کشویی نیز به طور خودکار و همراه با سانروف باز خواهد شد.

� باز کردن اریب سانروف

 2بستن حالت اریب سانروف
برای متوقف کردن حرکت سانروف در موقعیت
دلخواهتان یکی از کلیدها را به آرامی فشار دهید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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امکانات رفاهی
� قابلیت برگشت خودکار سانروف
اگر در زمان بسته شدن سانروف ،مانعی مابین سانروف و چارچوب آن قرار گیرد ،سانروف به طور خودکار
به حالت کامال باز برمیگردد.
توجه

•وقتی که سوئیچ بسته شود سانروف بطور خودکار بسته نمیشود .بنابراین قبل از ترک خودرو ,سانروف را به
درستیببندید.
هشدار

• موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید .در صورت عدم رعایت احتمال مصدومیت و حتی مرگ وجود خواهد داشت:
• در حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه ندهید که دست و یا سر خود را از سانروف بیرون بگذارند.
• از قرار دادن اجسام بر روی سانروف خودداری کنید.

• اطمینان حاصل کنید که هیچ یک اعضا بدن سرنشینان در مسیر حرکتی سانروف قرار نداشته باشد.
• اجازه ندهید تا کودکان با سانروف و کلیدهای آن بازی کنند.

• برای تستکردن قابلیت برگشت خودکار سانروف ،اعضا بدن خود را در مقابل سانروف قرار ندهید.
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• برگشت خودکار سانروف ممکن است زمانی که سانروف در حال بسته شدن کامل است ،کار نکند.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
 5-15محفظههای نگهداری اشیاء
جعبه داشبورد
دستگیره درب جعبه داشبورد رابه سمت خودتان
بکشید تا باز شود

هشدار

• برای ایمنی بیشتر در تصادفات و یا ترمزگیریهای ناگهانی ،درب جعبه داشبورد را بسته نگ ه دارید .در غیر
اینصورت ممکن است درب جعبه داشبورد و یا اشیا داخل جعبه با سرنشین جلو برخورد کند.

• از قرار دادن اشیا با سایز بزرگ و اجسام نوک تیز در جعبه داشبورد خودداری کنید .زیرا در زمان تصادفات احتمال
آسیب دیدن افراد وجود خواهد داشت.

محفظه کنسول وسط

ضامن مربوطه را به سمت باال فشار دهید.
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امکانات رفاهی
محفظه های روی داشبورد
این محفظه مطابق شکل در سمت چپ داشبورد
و قاب زیر تلسکوپی فرمان قرار گرفته است.

.این محفظه در کنسول وسط و کنار جالیوانی قرار دارد.

محفظه دیگری مطابق شکل در قسمت جلویی
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کنسول وسط و اهرم تعویض دنده قرار دارد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
یک محفظه در پشت کنسول وسط برای
سرنشینان عقب در نظر گرفته شده است.

محفظههای روی درب
بر روی دربهای جلو و عقب خودرو ،محفظههایی جهت نگهداری اشیایی از قبیل نقشه ،بروشور و ...
تعبیه شده است.
محفظه روی درب جلو
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امکانات رفاهی
توجه

•درصورت استفاده از محفظه روی دربها برای نگهداری لیوان یا بطری:
•اگر از محفظه روی دربها برای نگهداری بطری استفاده میکنید ،درب بطری را ببندید .از قرار دادن لیوانهای
شیشهای و یا کاغذی در این محفظهها خودداری کنید .زیرا در صورت بروز حادثه ،مایعات به داخل اتاق پاشیده
میشوند و یا لیوان شیشهای ممکن است بشکند.
• ممکن است بطری با توجه به شکل و سایز به خوبی در محفظه جا نگیرد.
• از قرار دادن اشیا با سایز بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.

کیف پشت صندلی (درصورت تجهیز)
در پشت صندلیهای جلو کیفهایی جهت قرار
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دادن روزنامه ،پوشه و  ...در نظر گرفته شده است.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

امکانات رفاهی
صندوق عقب
قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود میآورد که فضای قسمت عقب خودرو را بتوان افزایش
داد .صندلی عقب به راحتی میتواند جمع شود و یک فضای مناسب و تقریبا همسطح با کف صندوق جهت
قرار دادن بار در اختیار قرار دهد.

� طاقچه عقب
اگر بستهها و اجسام با ارتفاع و اندازه کوچک در
صندوق عقب وجود داشته باشند ،طاقچه عقب از
پرتاب شدن آنها به سمت باال در زمان ترمزگیری
و  ...جلوگیری میکند و مانع وارد شدن آسیب
احتمالی به سرنشینان میشود.
هشدار

از قراردادن بار بر روی طاقچه عقب خودداری کنید .زیرا ممکن است در ترمزگیری ناگهانی یا تصادف ،اشیا
روی طاقچه به داخل اتاق پرتاب شوند و منجر به جراحت گردد.
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امکانات رفاهی
احتیاطهای الزم در قرار دادن بار
اگر قرار است که بار و چمدان و  ...را در قسمت باری عقب (صندوق عقب) بگذارید ،به نکات زیر توجه کنید:
• تا حدی که امکان دارد ،میتوانید بار و چمدان در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید که همه
آنها به طور صحیح و ثابت در محل خود قرار گرفتهاند.
• مطمئن شوید باری که در خودرو قرار میدهید ،موجب به هم زدن باالنس خودرو نشود و تا حد امکان
بهتر است بار قسمت جلو کمی بیشتر از عقب باشد تا تعادل بهتر برقرار شود.
• برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه خودداری کنید.
• از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت عقب خودداری کنید ،زیرا ممکن است باعث جلوگیری
از بسته شدن درب عقب شود.
هشدار

• برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از قرار دادن وسایل بلندتر از ارتفاع
صندلیهای عقب خودداری کنید و تا حد امکان بار به اندازه ارتفاع صندلیهای عقب قرار دهید.

• هرگز به سرنشینها اجازه ندهید که در قسمت عقب (صندوق) بنشینند و سرنشینها فقط مجاز هستند
که در صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی را ببندند .در غیر این صورت ،در ترمزهای شدید و یا تصادفها
احتمال آسیب دیدن زیاد است.
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• هرگز چیزی را در باال یا روی طاقچه صندوق عقب قرار ندهید ،زیرا در ترمزهای شدید و تصادفها ممکن
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است به سرنشینها صدمه بزند.

• قبل از رانندگی مطمئن شوید که درب عقب به طور کامل بسته شده است تا از نیفتادن بار به خیابان
مطمئن شوید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران
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شرایط اضطراری
 6-1فالشر
اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد ،چراغهای فالشر را
روشن کنید تا سایر رانندگان از موضوع باخبر شوند .سپس خودرو را در محلی که از جاده به اندازه کافی
دور باشد ،پارک کنید.

کلید فالشر در قسمت پایین پنل کولر قرار دارد.

با فشار دادن کلید فالشر ،کلیه چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن خواهند کرد .چراغ زمینه کلید فالشر
نیز به حالت چشمکزن در خواهد آمد .برای خاموش کردن فالشر ،کلید آن را مجددا فشار دهید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

در زمان روشن بودن فالشر ،دسته راهنما کار نخواهد کرد.
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در صورت خاموش بودن موتور ،میتوان از فالشر استفاده کرد.
توجه

• از فالشر فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.
• برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،اگر موتور خاموش است ،در مواقع غیرضروری از فالشر استفاده نکنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 6-2پنچرشدن تایر هنگام رانندگی
 .1ا گر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد ،ضمن کاهش تدریجی سرعت ،به آرامی خودرو را به کنار
جاده هدایت کرده و در یک مکان امن که دارای سطح صاف و سفت باشد ،پارک کنید .از توقف در وسط
بزرگراه و یا در کنار گارد ریل خودداری کنید.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید و دستهدنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )CVTیا ( Nمدل
مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.
 .3موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.
 .4افراد را از کنار جاده دور نگه دارید.
 .5مثلث احتیاط را از صندوق عقب برداشته و در
فاصلهی بیش از  50متری از قسمت عقب خودرو
یشت

ر از

ب

50

متر

قرار دهید.

توجه

بیش از  100متر و در شرایط بارانی و سر پیچها باید بیش از  150متر در نظر گرفته شود .انجام این کار باعث میشود
تا خودروهای عبوری زودتر متوجه توقف شما شوند و در مواقع شب و تاریکی هوا ،اهمیت این کار بیشتر نمود
پیدامیکند.
• از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید .حرکت با تایر پنچر حتی در مسافتهای کوتاه باعث صدمه دیدن آن
خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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• مثلث احتیاط را در جادههای معمولی در فاصلهی  50متری از خودرو قرار دهید .این فاصله در بزرگراهها باید
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شرایط اضطراری
چرخ زاپاس و ابزار مورد نیاز
در مواقع اضطراری باید خودتان اقدام به رفع عیب خودرو نمایید .لذا آشنا شدن با نحوهی استفاده از جک

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

و سایر ابزار و محل قرارگیری آنها ضروری است.
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 1کیف ابزار

 2چرخ زاپاس
مثلث خط زیر موکت صندوق عقب قرار دارد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 1جک

 2آچار چرخ

 3دسته جک
 4بکسلبند

احتیاطهای قبل از جک زدن
 .1محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
 .2توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چر خهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده از جک،
کسی داخل خودرو نباشد.
 .3اجازه ندهید کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار دهد.

تعویض چرخ زاپاس
 .1خارج کردن چرخ زاپاس
درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند
پیچ ثابتکننده چر خ زاپاس را در خالف جهت
عقربههای ساعت باز کرده و چر خ زاپاس را
بیرون بیاورید.
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کردن موکت کف صندوق ،ابزار را بردارید.
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شرایط اضطراری
 .2قرار دادن مانع در جلوی چرخها
در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که به صورت قطری در سمت
مخالف چرخ زاپاس قرار دارد ،مانعی قرار دهید تا
از حرکت چر خها جلوگیری شود.

چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید

چرخ جلو چپ

در پشت چرخ عقب راست

چرخ جلو راست

در پشت چرخ عقب چپ

چرخ عقب چپ

در جلوی چرخ جلو راست

چرخ عقب راست

در جلوی چرخ جلو چپ

 .3شل کردن پیچهای چرخ
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
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پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض کنید ،با
استفاده از آچار چرخ شل کنید.
برای حصول بیشترین گشتاور ،آچار چرخ را طوری
روی پیچ قرار دهید که دسته آن در سمت راست
شما قرار داشته باشد .سپس دسته آچار را گرفته و در
جهت فلش نشان داده شده در شکل ،آن را بکشید.
توجه

• اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید.

• پیچها را به طور کامل باز نکنید .پیچها را فقط در حدود  1/5دور شل کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 .4قرار دادن جک در زیر خودرو
جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم
باشد ،قرار دهید و از اینکه شیار روی جک در
مقابل محل مخصوص جک بر روی بدنه خودرو
قرار داشته باشد ،اطمینان حاصل کنید.
دسته جک را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا شکاف روی جک با محل مخصوص
جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند.

هشدار

• از جک فقط در مواقع تعویض چرخ و نصب زنجیر چرخ استفاده کنید.

• از استارت زدن و روشن نگه داشتن خودرو زمانی که جک زیر خودرو است ،خودداری کنید.
• از قرار گرفتن صحیح جک در زیر خودرو مطمئن شوید.

• از قرار دادن اجسام در زیر جک و یا بر روی آن خودداری کنید.

• هرگز به طور همزمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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در هنگام جک زدن به نکات زیر توجه داشته باشید:
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شرایط اضطراری
 .5بلند کردن خودرو
دسته جک را روی جک نصب کنید ،سپس آچار
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته جک
عبور دهید و آن را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید .زمانی که جک با خودرو تماس پیدا
کرد ،مجددا قرارگیری صحیح جک نسبت به بدنه
خودرو را کنترل نمایید.
هشدار

• زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است ،از قرار دادن اعضا بدن خود در زیر خودرو خودداری کنید.
• خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد ،بلند کنید.
• حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 800 Kg ،میباشد.

 .6باز کردن چرخ

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت باز کنید و چرخ را از
خودرو جدا کنید .چرخ را طوری روی زمین قرار
دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد
تا از آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 .7نصب چرخ زاپاس
الف) قبل از نصب زاپاس  ،هر گونه گرد و 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.

ب) چرخ را به آرامی در محل نصب خود قرار
دهید.

توجه

•برای نصب چرخ زاپاس احتماال الزم باشد که ارتفاع خودرو را کمی باال ببرید.

ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست سفت کنید.
سپس چرخ را در محل خود صاف کرده و توسط
آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.
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 .8بستن پیچهای چرخ
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شرایط اضطراری
هشدار

•هرگز بر روی پیچهای چرخ گریس یا روغن نزنید و در صورت چرب بودن ،قبل از نصب چرخ،
آنها را تمیز و خشک کنید.

 .9پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچها
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید تا زمانی
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که پیچها به طور کامل در جای خود قرار گیرند .برای
سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ استفاده کنید.

هشدار

• به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق ناخواسته در هنگام پایین آوردن خودرو ،مطمئن شوید که
خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفتهاید.
• پس از تعویض چرخ ،به آرامی رانندگی کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه ،پیچهای چرخ
را با گشتاور مجاز  110±10 N.mسفت کنید .سفت کردن پیچها با گشتاور مجاز باعث جلوگیری

از باز شدن آنها و بروز حوادث میشود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 .10بازکردن ونصب قالپاق رینگ
قبل از قرار دادن چرخ تعویض شده در صندوق
عقب ،قالپاق وسط رینگ را خارج کنید و قالپاق
رینگ را بر روی چرخی که تعویض شده است،
نصب کنید.

هشدار

• هنگام باز کردن و نصب قالپاق وسط رینگ مراقب باشید صدمه نبیند.

• قالپاقی که صدمه دیده است را مجددا روی رینگ نصب نکنید ،زیرا ممکن است هنگام حرکت خودرو به بیرون
پرتاب شود و منجر به حادثه گردد.

 .11قراردادن چرخ پنچر در صندوق عقب

 .13تا نزدیکترین تعمیرگاه به آرامی برانید و تایر پنچر را تعمیر و طبق مقدار استاندارد به آن باد بزنید،
سپس چرخ زاپاس را با چرخ اصلی جابهجا نمایید .فراموش نکنید که درپوش والو چرخ را ببندید .در غیر
این صورت گرد و خاک و رطوبت به داخل والو نفوذ میکند و باعث میشود که به تدریج نشتی به وجود
آید .در صورت مفقود شدن درپوش والو ،مشابه آن را جایگزین کنید.
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 .12جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق قرار دهید.
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شرایط اضطراری
 6-3جوش آوردن موتور
ا گر درجه دمای آب موتور دمای باالی موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور نیز چشمک بزند،
یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است.
در صورت مواجه شدن با این شرایط ،مطابق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1با رعایت احتیاط ،فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک مکان امن پارک کنید .ترمز
دستی را بکشید و دستهدنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا خالص( Nمدل مجهز
به گیربکس دستی) قرار داده و فالشر را روشن کنید .اگر کولر روشن باشد ،آن را خاموش کنید.

 .2ا گر مایع خنککننده یا بخار آن از منبع انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید و تا فروکش کردن
بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن نگه داشته و بررسی کنید که
آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله موتور را
خاموش کرده و جهت بازدید و رفع عیب با یکی از
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نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
هشدار

• خروج مایع خنککننده یا بخار آن از درب منبع
انبساط رادیاتور ،نشانه وجود فشار بسیار زیاد در مدار
سیستم خنککننده میباشد .برای جلوگیری از خطر
سوختگی ،درب منبع انبساط را تا زمانی که خروج بخار
تمام نشده باشد ،باز نکنید.

• در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور ،درب منبع انبساط را باز نکنید .در غیر این صورت ،فشار مدار خنککننده
باعث پرتاب مایع خنککننده و بخارات آن میشود که میتواند سوختگیهای شدیدی را به وجود بیاورد.

 .3رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع خنککننده بررسی کنید .البته در نظر
داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر خودرو عادی است.
هشدار

• زمانی که موتور در حال کار است ،از نزدیک کردن دست و لباس خود به فن رادیاتور خودداری کنید .حتی در موتور
خاموش نیز احتمال فعال شدن فن رادیاتور وجود دارد.

یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5اگر نشتی مشاهده نشد ،درب منبع انبساط را باز
کنید و بررسی کنید که آیا سطح مایع خنککننده
در حد مجاز میباشد؟ اگر مقدار آن کم است ،به
مقدار الزم اضافه کنید:
از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت
مدیران خودرو استفاده کنید.
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 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده موتور ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر با
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شرایط اضطراری
 6-4تعویض فیوز:
فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و بیشباری تجهیزات الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار
میگیرند .ا گر یک وسیله برقی نتواند روشن شود ،احتماال فیوز آن سوخته است که در این صورت باید فیوز
را بررسی و یا تعویض کنید.
 .1کلیه لوازم برقی و سویچ موتور را خاموش کنید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید.
 .3بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر است از یک
فیوز سالم دیگر استفاده کنید.

فیوز نوع A

فیوز سوخته

فیوز سالم

فیوز سوخته

فیوز سالم

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

فیوز نوع B
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
 .4فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها را میتوانید بر
روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخشهای جعبه فیوزداخل محفظه موتور و جعبه فیوز داخل
اتاق در فصل  8مراجعه کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط به برخی
وسایل برقی کماهمیتتر (مثل رادیو و فندک) استفاده کنید.
خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگهداری آنها در خودرو ،اقدام مفیدی است.
توجه

• قبل از تعویض فیوز ،سویچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.

• هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت مدار و تجهیزات الکتریکی آسیب خواهند دید .اگر
فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی میباشد .جهت بازدید و رفع عیب به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

• هیچوقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی به طور موقتی .انجام این کار باعث اتصالی و آسیب دیدن
مدار و حتی آتشسوزی میشود.

• بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.

فصل ششم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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شرایط اضطراری
 6-5حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو
از ایمن بودن زنجیرها و اهرمبندیهای خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو از قوانین
ترافیکی و محلی اطاعت کنید .چر خهایی که بر روی زمین قرار میگیرند باید در وضعیت مناسبی باشند.
اگر چر خها آسیبدیدهاند ،از چر خهای کمکی استفاده کنید.
شیوههای صحیح حمل خودرو در ذیل توضیح داده شدهاند:
• حملبابلندکردنچر خهایجلویخودرویمعیوب

توجه

• پس از بلند کردن چر خهای جلو ،آنها را باید توسط زنجیر ثابت نگه دارید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

• قبل از حمل خودرو ،اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت خالص ) (Nقرار
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دهید.
• شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را به طور مناسب تنظیم کنید تا از برخورد سپر عقب
و یا اجزا زیر خودرو با زمین جلوگیری شود.
• حمل با بلند کردن چر خهای جلوی خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چر خهای عقب
خودروی معیوب

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
• حمل با بلند کردن چر خهای عقب خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چر خهای جلوی
خودروی معیوب

• حمل با خودروبر

شیوههای نادرست حمل خودرو:

• حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چر خهای
جلوی خودرو استفاده میکنند.

زنجیر و قرقره برای بلند کردن چر خهای عقب
خودرو استفاده میکنند.
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فصل ششم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

• حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
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شرایط اضطراری
• حمل به حالتی که چر خهای عقب خودرو بلند
شده و چرخ های جلو روی زمین کشیده شوند.

حمل اضطراری
در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت با استفاده از
یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب ،بکسل کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید بیشتر از مواقع عادی
احتیاط را رعایت کنید .بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و محکم و در مسافتهای
کوتاه و حرکت با سرعت کم انجام دهید .باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند
کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در اختیاربگیرد.
قبل از بکسل کردن ،سویچ موتور را در موقعیت ON

یا  ACCو دسته دنده را در حالت خالص ) (Nقرار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

دهید .ترمز دستی را آزاد کنید و فالشر را روشن کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
هشدار

• قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چر خها ،اکسل ،سیستم انتقال قدرت و فرمان در شرایط خوبی قرار
داشته باشد.
• سیم یا کابل بکسل کردن را به بکسلبند یا قالب ببندید.
• زاویه بکسل کردن باید تا حد امکان مستقیم باشد .هرگز خودرو را از سمت کنار بکسل نکنید تا از آسیب
دیدن احتمالی پیشگیری شود.
• اگر موتور روشن نباشد ،غربیلک فرمان و پدال ترمز به دلیل کار نکردن پمپ هیدرولیک فرمان و بوستر
ترمز به شدت سفت میشود .بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این شرایط دقت کنید.
• اگر خودرو به نحوی آسیب دیده است که به سختی حرکت میکند ،با بکسل کردن اجباری ایرادی دیگر
به آن وارد نکنید .در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا خودروبر تماس بگیرید.

توجه

• هنگام بکسل کردن خودرو ،از روشن کردن موتور و پیچیدن ناگهانی بپرهیزید تا کابل یا سیم و بکسلبند تحت
فشار قرار نگیرند ،زیرا ممکن است تحت فشار زیاد صدمه ببینند و باعث ایجاد خسارت جانی و مالی گردد.
میبایستپیادهشوند.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل ششم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

• برای جلوگیری و پیشگیری از صدمات جسمی ،سایر سرنشینان به غیر از راننده در خودرویی که حمل میشود
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شرایط اضطراری
نصب بکسلبند
� محل نصب بکسلبند جلو

محل نصب بکسلبند جلو در سمت راست سپر جلو قرار دارد.
 .1درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت نوارپیچ شده باز کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

 .2بکسلبند را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،سپس توسط آچار ،آن را به طور محکم سفت کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
� محل نصب بکسلبند عقب

محل نصب بکسلبند عقب ،در قسمت پایینی وسمت راست سپر عقب قرار دارد.
 .1درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت نوارپیچ شده باز کنید.
 .2بکسلبند را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید .سپس توسط آچار ،آن را به طور محکم سفت کنید.
توجه

هشدار

•اطمینان یابید که بکسلبند 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.
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•فقط از بکسلبندی که به همراه خودرو توسط مدیران خودرو ارایه شده است ،استفاده کنید.
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شرایط اضطراری
 6-6تعویض باتری
برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .1کلیه لوازم برقی و سویچ موتور را خاموش کنید.
 .2درب موتور را باز کنید.

 .3کابل منفی باتری ( )1را جدا کنید.
 .4کابل مثبت باتری ( )2را جدا کنید.
 .5بست نگهدارنده باتری ( )3را باز کرده و باتری
را خارج کنید.

توجه

•مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به همدیگر نشود .همچنین نباید ابزار فلزی به

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته باشد.

262

 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی خودرو نصب کنید.
برای نصب باتری به ترتیب ،برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست

•باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که به طور معمولی قابل بازیافت نمیباشند.
باتریهای مصرف شده را جهت حفاظت از محیط زیست به مرا کز مجاز بازیافت تحویل دهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
هشدار

• باتری را هرگز بصورت اریب یا وارونه قرار ندهید ،زیرا اسید داخل باتری بسیار خورنده میباشد .هنگام باز
و بست یا حمل باتری از دستکش و لباس ایمنی استفاده نمایید.
• مراقب باشید پوست و لباستان با اسید باتری تماس نداشته باشد .در صورت تماس اسید با پوست یا
لباس ،محل تماس را فورا با آب و صابون بشویید و در صورت لزوم تحت مراقبت پزشک قرار گیرید.
• باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• نزدیک باتری از روشن کردن شعله ،فندک ،کبریت و کشیدن سیگار جدا خودداری کنید.
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شرایط اضطراری
 6-7روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه
اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شویدکه کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب بخش 4انجام
دادهاید و از وجود بنزین به اندازه کافی اطمینان دارید.

� ا گر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد.
 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ سقفی را روشن کرده و استارت بزنید .اگر چراغ
سقفی کمنور و یا خاموش شود ،باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید از باتری کمکی
استفاده کنید .اگر چراغ سقفی روشن بماند ،سیستم استارت خودرو دارای ایراد است که برای رفع آن با
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

� ا گر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود
 .1سوئیچ موتور را خاموش کرده و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و مجددا استارت بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده است.
توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده است .به یکی از
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نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق
در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن ،بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور میشود و ممکن
است موتور دچار خفگی شود.

� در مدل مجهز به سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمهای :
مجددا طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید .برای کسب اطالعات بیشتر به فصل  4مراجعه
کنید.

� در مدل مجهز به سوئیچ و ریموت معمولی :

سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید .پدال گاز و سوئیچ را به مدت 15

ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید .حال اقدام به استارت مجدد موتور بکنید.

ا گر در مدت زمان  15ثانیه استارت زدن ،موتور روشن نشود ،چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام به
استارت بکنید.
ا گر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید.
توجه

• اگر استارت زدن به سختی صورت پذیرد یا اصال صورت نپذیرد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
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• هر استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیبدیدگی استارت جلوگیری شود.
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شرایط اضطراری
 6-8باتری به باتری
چنانچه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید ،با امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر و یا انتقال خودرو
به نمایندگی تماس بگیرید .زیرا کوچکترین اشتباه منجر به آسیب دیدن خودتان و خودرو خواهد شد.
هشدار

• باتریها حاوی اسید سولفوریک که خورنده و سمی است ،میباشند .هنگام استفاده از باتری کمکی از عینک
استفاده کنید و مراقب باشید اسید روی پوست  ،لباس و یا بدنه خودرو نپاشد.
• در صورت تماس چشم و پوست با اسید باتری ،فورا محل را با مقدار زیادی آب شستوشو دهید و جهت ادامه
مداوا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
• از کابلهای رابط استاندارد استفاده کنید.
• باتریها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• از استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک خودداری کنید.
• در لحظه استارت زدن  ،خیلی به باتری نزدیک نشوید.
توجه

• ولتاژ باتری کمکی باید  12Vباشد .ا گر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن نیستید ،از آن
استفاده نکنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

• در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای فن ،تسمهها و پولیها گیر نکنند و
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درگیر نباشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرایط اضطراری
مراحل روشن کردن خودرو با استفاده از باتری کمکی
 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری کمکی استفاده
میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
توجه

• موتور خودرویی که از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده میکنید  ،اجازه دهید چند دقیقه روشن
بماند و در لحظه استارت کمکی ،پدال گاز را کمی فشار دهید.

 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 2گیره انتهای دیگر کابل مثبت را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید.

 3گیره کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی باتری کمکی وصل کنید.

 4گیره انتهای دیگر کابل منفی را به قطب منفی باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون رنگ
بدنه خودرو وصل کنید.
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 1گیره کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت باتری خالی وصل کنید
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شرایط اضطراری
توجه

• هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.

• اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزا فلزی خودرو تماس پیدا کنند.
• از وصل کردن کابلها و یا تماس آنها با قطعات متحرک خودرو خودداری کنید.

 .3اکنون موتور خودرویی که باتری آن دشارژ شده است را استارت بزنید و پس از روشن شدن به مدت چند
دقیقه پدال گاز را به آرامی فشار دهید.
هشدار

•در لحظه استارت به کابلها دست نزنید.

 .4کابلها را دقیقا به ترتیب ،برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی و سپس
کابل مثبت را باز کنید).
اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل ششم

ا گر استارت اول موفقیتآمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا اقدام به
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استارت زدن بکنید.
ا گر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

خدمات مشتریان

فصل 7
خدمات مشتریان
 7-1سرویس و نگهداری خودرو 270 ..................
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تعیین اولویت سرویس 270 ...........................
 7-2درخواست مشتریان 271 .......................
رضایتمندی مشتریان ..............................
انجام سرویسهای دورهای در
نمایندگیهای مجاز ..................................
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خدمات مشتریان
 7-1سرویس و نگهداری خودرو
تعیین وقت سرویسهای دورهای
ا گر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران گارانتی خودرو است ،در صورت مراجعه به نمایندگی ،اسناد
الزم را همراه داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویسهای ادواری شامل گارانتی نخواهد بود،
در این باره میتوانید با کارشناسان فنی شرکت صحبت کنید .سوابق سرویسهای گذشته را همراه داشته
باشید تا در صورت وجود مشکل ،راهگشا باشد.

لیست عملیات سرویسهای دورهای
لیستی از اقداماتی که باید روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده کنید و در حین پذیرش آنها را ارایه دهید.
همچنین ا گر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد ،آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا بتوانند بهترین
خدمات را به شما ارائه دهند.

تعیین اولویت سرویس
ا گر لیستی از ایرادات را تهیه کردهاید و از طرفی تا آخر وقت همان روز میخواهید خودرو را تحویل بگیرید،

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هفتم

اقدامات ضروری که در ابتدا باید صورت گیرد را به کارشناس فنی یا پذیرشگر توضیح دهید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

خدمات مشتریان
 7-2درخواست مشتریان
رضایتمندی مشتریان
مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات خود ،رضایتمندی
شما را فراهم کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است .چنانچه مشکل خاصی داشتید ،مراحل زیر
را انجام دهید:
• مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید .نمایندگان در اسر ع وقت اقدامات الزم را برای رفع
مشکل شما به کار خواهند بست.
• چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به شما کمک
کنند.
• و ا گر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند ،با شرکت خدمات پس از فروش مدیران
خودرو تماس بگیرید.

انجام سرویس دورهای در نمایندگیهای مجاز
برای انجام سرویس به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده میکنید،
حتما قطعات اصلی شرکت چری ) (Cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم چری باشند ،گارانتی خواهند شد.
فقط نمایندگیهای مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و زیر
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نظر شرکت مدیران خودرو آموزش دیدهاند تا بهترین خدمات را برای جلب رضایت شما ،ارائه دهند.
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خدمات مشتریان
 7-3شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
تماس با شرکت

نحوه تماس با شرکت ،یکی از روشهای زیر میباشد :

آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
ﺗﻠﻔﻦ44197989-90 :
ﻓﮑﺲ) :داﺧﻠﯽ 44197989-90 (1303
ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir :

وبسایتwww.mvmco.ir :

اطالعات مورد نیاز
اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر باشد:
 نام و آدرس مالک


 شماره تماس مالک


 آدرس ایمیل مالک


 نام و کد نمایندگی فروشنده و خدماتدهنده
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هفتم
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 شماره شاسی خودرو )(VIN


 تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی


 سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو


 توضیح مختصر و دقیق مشکل و شرایط وقوع آن


شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
فصل 8
سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو

 8-1سرویس و نگهداری 274 ...................
فهرست عملیات ســرویسهای
دورهای 274 ...............................................
سرویسهای دورهای 275 .....................
سیستم ایربگ 276 ................................

بازدید کشش تسمه 290 ..............................
بازدید باد چرخها291 .................................
بازدید تایرها292 .........................................
جابهجایی چرخها 293 ...............................
بازدید باتری 294 .......................................
بازدید فیوزها 294 ......................................
مایع شیشهشور 295 ..................................

محفظهی موتور 280 ...........................

بازدید تیغه برف پاک کن 296 ..................

جعبه فیوز داخل محفظه موتور 281 ..

تعویض تیغه برف پاککن 297 ....................

جعبه فیوزداخل اتاق 283 ....................

بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق

298

بازدید سطح روغن موتور 285 ...............

تعویض المپها 300 ..................................

بازدید سطح روغن گیربکس (در
مدل .................................. )CVT

287

بازدید سطح روغن ترمز 287 ...............
بازدید سطح مایع خنککننده 288 .....

تنظیم دستی نور چراغهای جلو

308

توشویداخلوبیرونخودرو 310
 8-3شس 
 8-4آببندی خودروی نو 312 .................

بازدید سطح روغن هیدرولیک
فرمان 289 ...............................................
بازدید رادیاتور و کندانسور 290 ..........
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 8-1سرویس و نگهداری
فهرست عملیات سرویسهای دورهای
زمانبندی سرویس ادواری بر اساس کیلومتر طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته میباشد که هر کدام
زودتر فرا برسد ،اولویت دارد .برای اطالعات بیشتر به فهرست آیتمهای سرویس ادواری رجوع کنید.
توجه

•انجام ندادن موارد سرویس ادواری ممکن است باعث ایجاد صدمه به موتور و خودرو شود.

�بازدیدهای روزانه
• کارکرد تمام المپهای داخلی و بیرونی را بازدید کنید و از شفافیت و کدر نبودن چراغها اطمینان یابید
و در صورت لزوم تمیز نمایید.
• فشار باد تایرها و ساییدگی آنها را بازدید کنید.

�بازدیدهای ماهیانه
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

• برای بازدید سطح روغن موتور ،موتور را روشن کنید تا درجه دمای آب به وسط برسد (موتور گرم شود)،
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سپس خودرو را به مدت  5دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک کرده و موتور را خاموش کنید .گیج
روغن را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در صورت کمتر بودن روغن از شاخص مشخص شده در
گیج ،مقداری روغن اضافه کنید تا به حد نرمال برسد.
• باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتریها را تمیز و سفت کنید.
• سطح آب رادیاتور  ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک فرمان و مایع شیشه شور را بازدید کنید و در صورت لزوم به
آن اضافه نمایید.
• کلیه چراغها و سیستمهای الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
�بازدیدهای فصلی
• بازدید سیستم ا گزوز
• بازدید لولهها و شیلنگهای ترمز
• بازدید متعلقات سیستمهای تعلیق و انتقال قدرت
• بازدید سطح مایع خنککننده ،شیلنگها و بستهای آن

� بازدیدهای پس از رانندگی در گل و شن و آب:
• بازدید شاسی و بدنه
• بازدید دیسک چر خها و لنتهای ترمز
• بازدید لولهها و اتصاالت سیستم ترمز
• بازدید نشتی روغن گیربکس
• بازدید نشتی سیستم فرمان و اتصاالت آن
• بازدید فیلتر هوا

سرویسهای دورهای
برای انجام سرویس های دوره ای لطفا به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید تا بر اساس




ﺑرای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدرو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
سیستم ایربگ
تمامی ایربگها و اجزا آنها باید در مدت  10سال پس از تولید خودرو تعویض شوند .بهتر است این
اقدامات را در نمایندگیهای مدیران خودرو انجام دهید.
برایاینکهازعملکردسیستمایربگدرطولاینمدتمطمئنشوید،درزمانمشخصازپیشتعیینشده،دریکیاز
نمایندگیهایمدیرانخودرو،آنراتعویض کنید.اگرچنانچهایربگهایخودرویشماقبلاززمانازپیشتعیینشده
(مثالبراثروقوعتصادف)تعویضشدهاند،تاریخزمانتعویضراجهتمراجعاتبعدییادداشت کنیدوفرمروبهرو
را با تایید نمایندگی پر نمایید:
ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده

کنترل یونیت ایربگ

پیشکشندههای کمربند ایمنی

------------------------- .1
------------------------- .3
------------------------- .5

تاریخ------------------------- :

دسته سیم ایربگ

سایر ایربگها (درصورت تجهیز)

------------------------- .2
------------------------- .4

------------------------- .6
مهر و امضا نمایندگی:

ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده

کنترل یونیت ایربگ

پیشکشندههای کمربند ایمنی

------------------------- .1
------------------------- .3
------------------------- .5

تاریخ------------------------- :
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دسته سیم ایربگ

سایر ایربگها (درصورت تجهیز)

------------------------- .2
------------------------- .4

------------------------- .6
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مهر و امضا نمایندگی:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده

دسته سیم ایربگ

کنترل یونیت ایربگ

سایر ایربگها (درصورت تجهیز)

پیشکشندههای کمربند ایمنی

------------------------- .2

------------------------- .1

------------------------- .4

------------------------- .3

------------------------- .6

------------------------- .5

تاریخ------------------------- :

مهر و امضا نمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده

دسته سیم ایربگ

کنترل یونیت ایربگ

سایر ایربگها (درصورت تجهیز)

پیشکشندههای کمربند ایمنی

------------------------- .2

------------------------- .1

------------------------- .4

------------------------- .3
------------------------- .5
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------------------------- .6

تاریخ------------------------- :

مهر و امضا نمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ راننده

کنترل یونیت ایربگ

پیشکشندههای کمربند ایمنی

------------------------- .1
------------------------- .3
------------------------- .5

تاریخ------------------------- :

ایربگ سرنشین جلو
دسته سیم ایربگ

سایر ایربگها (درصورت تجهیز)

------------------------- .2
------------------------- .4

------------------------- .6
مهر و امضا نمایندگی:
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 8-2سرویسهای به عهده مالک خودرو
اگر برخی اقدامات تعمیراتی خودرو را خودتان قصد دارید انجام دهید ،طبق مراحلی که گفته خواهد شد،
اقدام نمایید:
در این بخش مواردی ذکر خواهند شد که بازدیدها و تعمیرات آن آسان میباشد و مشتری توانایی انجام
آن را دارد.
موارد خاص که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد ،به عهده تکنسینهای آموزشدیده میباشد.
احتیاطهای الزم را قبل از انجام تعمیرات انجام دهید تا از هر گونه آسیب جلوگیری شود .بنابراین
مواردی که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید:
هشدار

• زمانی که موتور کار میکند ،مراقب دست و لباس و ابزارتان باشید تا به فنها ،پولی و تسمه گیر نکند.

• قطعات محفظه موتوری که کار میکند (از قبیل رادیاتور ،مانیفولد اگزوز و محفظه شمعها) بسیار داغ
میباشند .بنابراین احتیاط الزم را انجام دهید تا دچار سوختگی نشوید.

• از باز کردن درب رادیاتور خودرویی که روشن است ،خودداری کنید تا دچار سوختگی نشوید.
• از استعمال دخانیات در نزدیکی لولههای سوخت و همچنین باتری خودداری کنید.

• اگر باتری را باز و بست میکنید ،احتیاط را رعایت نمایید .زیرا باتری حاوی اسید سولفوریک که بسیار سمی
و خورنده است  ،میباشد.

چشمهایتان مراقبت کنید.
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• چنانچه زیر خودرو کار میکنید از عینک محافظ استفاده نمایید تا از افتادن ذرات ریز و مایعات به

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
توجه

• ضدیخ (مایع خنککننده) ،روغن ترمز ،مایع شیشهشور و روغن هیدرولیک فرمان را به مقدار استاندارد
اضافه کنید .اگر مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد ،فورا محل را با آب شستوشو دهید تا رنگ بدنه دچار
خسارت نشود.

• ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور خواهد شد.

• با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید تا به موتور آسیبی وارد نشود.

• قبل از بستن درب موتور ،محفظه موتور را بازدید کنید تا هیچ ابزار و وسایلی از قبیل آچار و دستمال و ...

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

در آن جا نمانده باشد.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
محفظه موتور

 1مخزن انبساط

 4گیج روغن موتور

 10فن

 5مخزن روغن ترمز
 6باتری

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

 9کندانسور

 11رادیاتور

 12مخزن مایع شیشهشور

فصل هشتم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

 2مخزن روغن هیدرولیک فرمان

 8هواکش(فیلتر هوا)

 3درب روغن موتور
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 7جعبه فیوز موتور

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
جعبه فیوز داخل محفظه موتور

جعبه فیوز محفظه موتور

� چیدمان فیوزها و رلههای جعبه فیوز محفظه موتور*

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

رله ACC

رله استارت

رله یدک

رله *A/C

فیوزکش

رله اصلی

رلهپمپبنزین

رله TCU

رله دور تند فن

رله IGN1

رله بوق

رلهنورپایین

رله IGN2

رله نور باال

رله دور کندفن

رله یدک
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 +معرفی فیوزهای جعبه فیوز موتور
شماره

عنوان

شماره

عنوان

شماره

EF12

BCM

یدک(آپشن)
-

EF32

EF14

یدک

EF15

نور پایین سمت راست
نور پایین سمت چپ

سنسور اکسیژن اول
انژکتور
سنسور موتور

EF35

نور باال سمت راست

یدک(آپشن)
سنسور اکسیژن دوم
ECU

EF38

دور کند فن

EF39

دور تند فن

EF40

EF01

سوئیچ

EF21

سوئیچ پدال ترمز

EF41

یدک
یدک

EF02

فن بخاری

EF22

چراغ دنده عقب

EF42

سانروف

FB01
FB02
FB03
FB04

یدک

جعبه فیوز داشبورد

EF13

FB05

یدک(آپشن)

EF16

FB06

یدک
آلترناتور

EF17
EF18

نور باال سمت چپ
PESP

FB08

یدک

EF19

EB09

یدک

EF20

جعبه فیوز
داشبورد(سوئیچ)
یدک

FB07

EF33
EF34
EF36
EF37

EF03

ایموالیزر/چراغ ترمز

سیستم هشدار دنده
 EF23عقب /سیستم کولرEF43 ،A/C
کلید سانروف

یدک

EF04

سوئیچ

استارت

EF44

یدک

EF24

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو
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عنوان

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
EF05

/TCUسیستم ورود
بدون کلید

شماره

عنوان

شماره

عنوان

شماره

عنوان

EF25

یدک

EF45

یدک

EF06

ABS

EF26

جعبه فیوز داشبورد

EF46

یدک

بوق
کمپرسور کولر

EF47

یدک

EF48
EF49

یدک(آپشن)
یدک

 EF07جعبه فیوز داشبوردEF27 +B

ACC

EF08

پمپ ABS

EF28

EF09

یدک(آپشن)

EF29

پمپ بنزین

EF10

یدک(آپشن)

EF30

ECU

EF31

کویل

(TCU EF11گیربکس)CVT

-

-

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

� جعبه فیوز داخل اتاق

جعبه فیوز داشبورد
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� چیدمان فیوزها و رلهها در جعبه فیوز داخل اتاق

رله فن بخاری

رله های یکپارچه

فیوزکش

� معرفی فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق
شماره
RF01

RF03

عنوان
-

 RF09سیستم  ،A/Cآینه های  RF17قفل درب صندوق عقب
جانبی/موتور فن بخاری

ABS/ESP/SAS

پنل کیلومترشمار
ایربگ

-

RF10

 RF18کلیدگرمکنشیشه عقب

 RF11سیستم
صوتی /تنظیم ارتفاع نور
چراغها
،A/C

سیستم RF19

RF12

PEPS/ECU/TCU

RF05

BCM

RF13

RF06

-

-

RF14

-

RF16

مه شکن عقب/ریموت

RF04

 RF07سیستم صوتیRF15 BCM /
RF08
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عنوان

فندک

گرمکن شیشه عقب

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

-

کانکتــور عیــب یابی/
RF20
سوئیچ
پنل کیلومترشمار
RF21
RF22

سیستم صوتی

فصل هشتم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

RF02

شماره

شماره

عنوان

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور ،در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد قرار دارد،
به ترتیب زیر اقدام کنید.
 .1خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه پس از خاموش کردن موتور صبر کنید

 .2درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون کشیده و
با دستمال تمیز آن را پاک کنید

توجه

•زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

 .3گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.
 .4مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن کنترل کنید.
اگر سطح روغن باالتر از عالمت “ ”XAMاست،
مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید.
اگر سطح روغن بین عالیم “ ”XAMو “ ”NIMقرار
دارد ،مقدار روغن صحیح است.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت “ ”NIMاست،
هشدار

به مقدار الزم روغن موتور اضافه کنید.

•مراقب باشید تا مانیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
توجه

• اجازه ندهید تا قطرات روغن روی اجزا خودرو بریزد.

• بالفاصله پس از گرم شدن موتور ،سطح روغن موتور را کنترل نکنید .موتور را خاموش کنید و منتظر بمانید تا روغن
موتور در کارتل جمع شود.

� اضافه کردن روغن موتور
 .1درب روغن موتور را در خالف جهت عقربههای
ساعت بپیچانید تا باز شود.

 .2روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح روغن را
توسط گیج کنترل نمایید.
 .3ا گر سطح روغن موتور درست است ،درب روغن را ببندید و درپوش روی کاور موتور را نصب کنید.
• روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.

• فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از ظرفیت روغن موتور
به بخش «سیستم روغنکاری» در فصل  9مراجعه کنید.

• هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور میکنید ،باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید.
حفاظت از محیط زیست

جهت جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زبالههای خانگی دفع
نکنید و یا در فاضالب و یا روی زمین تخلیه نکنید .برای دفع آنها از موسسات مجاز کمک بگیرید.
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توجه

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� بازدید سطح روغن گیربکس CVT
بازدید سطح روغن گیربکس  ،CVTاضافه کردن روغن و یا تعویض آن بایدتوسط افراد متخصص صورت
گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.

� بازدید سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین عالیم ” “MAXو ”“MIN
مخزن باشد .اگر سطح مایع مماس با شاخص ”“MIN
یا پایینتر از آن بود ،به مقدار الزم اضافه کنید.

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود .اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد ،فورا سطح
روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید.

اگر شاهد روغنریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید ،هر چه رسیعتر جهت بازدید و تعمیر به

یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط رشکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع روغن
ترمز به بخش «سیستم ترمز» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار

از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس ،فورا محلهای تماس را با مقدار
زیادی از آب شستوشو دهید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
توجه

• در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو ،جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ بدنه،
محل را با ابر خیس و یا آب شستوشو دهید.

• از آنجایی که روغن ترمز قدرت جذب رطوبت باالیی دارد ،درب مخزن روغن ترمز را به مدت طوالنی
باز نگذارید.

� بازدید سطح مایع خنک کننده
وقتی که موتور سرد است سطح مایع خنککننده
باید مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINمخزن باشد.
اگر سطح مایع مماس با شاخص “ ”MINیا پایینتر
از آن بود ،به مقدار الزم اضافه کنید.

� اضافه کردن مایع خنک کننده
 .1درب منبع انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا رسیدن سطح آن به عالمت “”MAX
 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال برسد .سطح مایع
خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ، ”MINمایع خنککننده را تا زمانی که
سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
توجه

اگر سطح مایع خنککننده به طور سریع افت پیدا میکند ،نشتی رادیاتور ،لوله ها و واترپمپ را بررسی کنید.

 .3موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع خنککننده صحیح
میباشد .ا گر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
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اضافه کنید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 .4درب منبع انبساط را ببندید.
تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع و ظرفیت مایع
خنککننده ،به بخش «سیستم خنککننده» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار

اگر مجبور به اضافه کردن مایع خنککننده در زمان گرم بودن موتور هستید ،ابتدا درب مخزن انبساط را
نیمه باز کنید تا فشار داخلی آن آزاد شود .چند لحظه صبر کنید و سپس درب مخزن انبساط را به طور کامل
باز کنید .در صورت عدم رعایت این نکته ،مایع موجود در مخزن انبساط به شدت بیرون پاشیده خواهد شد
که میتواند باعث سوختگی شدید شود.
توجه

از مایع خنککننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.

از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنککننده خودداری کنید.

از ریخته شدن مایع خنککننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.

بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان
سطح روغن هیدرولیک فرمان در مخزن باید مابین
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

عالیم ” “MAXو ” “MINباشد.

در صورتی که سطح روغن پایین است ،به مقدار
الزم به آن اضافه کنید.

اگر شاهد صدای غیرعادی ،کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید ،سطح روغن هیدرولیک فرمان را بازدید
کنید .اگر علت را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
برای اطالع از نوع و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش «سیستم فرمان» در فصل  9مراجعه کنید.
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بازدید رادیاتور و کندانسور
گرفتگی و انسداد رادیاتور آب و کندانسور توسط
اجسام خارجی نظیر شاخ و برگ ،گرد و خاک،
حشرات و  ...را بررسی کنید و در صورت نیاز ،اقدام
به تمیز کردن آنها نمایید .همچنین وضعیت
اتصال لولهها را بازدید کنید.

بازدید کشش تسمه
 .1دکمه استارت (یا سوئیچ موتور) را خاموش کنید و تا سرد شدن موتور منتظر بمانید.
 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را کنترل کنید .با اعمال
نیروی  100نیوتن مقدار جابجایی تسمه باید 10میلی متر باشد.
 .3اگر مقدار جمع شدن تسمه بیشتر از مجاز باشد ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
توجه

تسمه پس از مدتی رانندگی ،مقداری افزایش طول خواهد داشت ،لذا هر چند مدت یک بار ،کشش تسمه
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را تنظیم کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
بازدید بادچرخ ها
فشار باد تایرها و زاپاس را حداقل یک بار در ماه باید
کنترل کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها
به برچسب مربوطه که بر روی ستون درب راننده
الصاق شده است،مراجعه کنید( .محل نصب
برچسب بستگی به مدل خودرو دارد).

نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش ایمنی
رانندگی میشود ،لذا فشار باد تایرها باید همیشه در حد استاندارد باشد.
هشدار

در کلیه زمانها باید فشار باد تایرها صحیح باشد ،در غیر این صورت میتواند شرایط زیر پیش بیاید که ممکن است منجر
به تصادف ،جراحت و حتی مرگ شود:

• ساییدگی زیاد تایر
•ساییدگیغیریکنواخت
• امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

• شل شدن مهرههای چرخ
کم باد

بادصحیح

بادزیاد

• تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
توجه

• ظاهر تایر میتواند شما را به اشتباه اندازد ،بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازهگیری فشار باد تایر
استفاده کنید .فشار باد تایر فقط باید در زمان سرد بودن تایر اندازهگیری شود.
• باال بودن فشار باد تایر پس از رانندگی ،طبیعی است.
• از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ،مواد خارجی وارد آن شده
و مسدود خواهد شد .اگر درپوش گم شده است ،یک درپوش نو جایگزین کنید.
• اگر تایری به طور مکرر نیاز به باد شدن پیدا کند ،برای بررسی بیشتر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

بازدید تایرها
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی تایر مورد بررسی قرار دهید.
زمانی که میزان ساییدگی تایرها زیاد میشود،
نوارهای شاخص ساییدگی نمایان میشوند و این
یعنی کاهش جدی کارآیی و امنیت تایرها .در صورت
نیاز اقدام به تعویض تایر کنید.
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ا گر تایری صاف شده باشد یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد ،باید تعویض شود.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
حفاظت از محیط زیست

الستیک مستعمل را در محیط رها نکنید ،آنها را مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست و
توسط موسسات مجاز بازیافت و جمعآوری کنید.

جابهجایی چرخ ها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو توصیه میکند
که تقریبا در هر  ،10000 Kmتایرها را جابهجا کنید .با این حال بازه زمانی جابهجایی تایرها میتواند بسته
به عادتهای رانندگی شما و شرایط جادهای تغییر کند.
الگوی جابهجایی برای خودروهایی که تایر
زاپاس دارای مشخصات یکسان با سایر تایرهای
خودرو نمیباشد.
جلو

برای آشنایی با مراحل جابجایی تایرها به بخش تعویض چرخ در فصل 6مراجعه کنید.
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هشدار

برای جلوگیری از بروز حوادث ،هشدارهای زیر را جدی بگیرید:
• بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک ،نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید.
• از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با همدیگر دارند ،به طور همزمان در روی خودرو
استفاده نکنید.
• از تایرهای با سایز متفاوت با مقادیر استاندارد اعالم شده از سوی شرکت مدیران خودرو استفاده نکنید.
• تایرهای با ساختار متفاوت (رادیال و  )...را بر روی یک خودرو نصب نکنید.
• از تایرهای دست دوم که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید ،استفاده نکنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
بازدید باتری
 1قطب منفی باتری

 2قطب مثبت باتری

 3بست باتری

رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال کابلهای باتری ،شکستگی سر باتریها و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیازی به سرویس ندارد .باتریهای متفرقه برای
خودروی شما توصیه نمیشود.
در صورت نیاز به تعویض باتری ،باتری نو باید عینا دارای مشخصات مشابه با باتری اصلی خودرو باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بازدید فیوزها
آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز را
تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم را از فیوز
سوخته تشخیص دهید.

سوخته
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در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
 .1کلیه لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
 .2کابل منفی را جدا کنید.
.3درپوشجعبهفیوزرابرداشتهوفیوزهارایکبهیکبراساسراهنمایدرجشدهدرپشتدرپوشجعبهفیوز،مورد
بررسی قرار دهید.
برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش «جعبه فیوز محفظه موتور» در
همین فصل مراجعه کنید.

� بازدید فیوزهای جعبه فیوز داخل اتاق
 .1کلیه لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
 .2کابل منفی را باز کنید.
.3جعبهفیوزهایاتاقدرسمتچپوباالیپایرانندهقرار گرفت هاست.برایبررسیفیوزها،درپوشجعبهفیوزرا
ازرویداشبوردجدا کنید.فیوزهارایکبهیکبراساسچیدمانآنهاموردبررسیقراردهید.برایمشاهدهنحوه
چیدمان فیوزهای جعبه فیوزهای اتاق به بخش «جعبه فیوزهای اتاق» در همین فصل مراجعه کنید.

� تعویض فیوزها
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

نحوه تعویض فیوزها در بخش «تعویض فیوز» در فصل  6توضیح داده شده است.

مایع شیشهشور
اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش نکنند،
احتماال مخزن شیشهشور خالی است .استفاده از
شیشهشور را متوقف کرده و مایع شیشهشور را به
مقدار کافی اضافه کنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
توجه

در فصل سرما و زمانی که دمای هوا پایینتر از نقطهی انجماد است ،از آب خالص به عنوان شیشهشور استفاده
نکنید ،زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشهشور آسیب وارد میکند.

بازدید تیغه برف پا ککن
نرمی لبههای تیغه برف پا ککن را توسط انگشتان
دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها باعث کاهش
اثربخشی آنها خواهد شد.

توجه

• از به کار انداختن برف پا ککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد خراش بر روی شیشه و
آسیب دیدن تیغه برف پا ککن خواهد شد.

• در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پا ککن ،قبل از به کار انداختن آنها اطمینان
حاصل کنید که تیغهها روی شیشه نچسبیده باشند.
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• از برف پا ککن برای پاک کردن یخ و قطرات یخزده روی شیشه استفاده نکنید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
تعویض تیغه برف پا ککن
 .1بازویی برف پا ککن را از روی شیشه بلند کنید.

 .2خار ضامن را به سمت داخل فشار دهید و همزمان
تیغه را بکشید تا از بازویی جدا گردد.

.3تیغهبرفپا ککنجدیدرابهترتیببرعکسمراحلباز کردن،نصب کنید.ازبستهشدنمناسبدرپوش گیرهتیغه
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برف پا ککن مطمئن شوید.
 .4کارکرد برف پا ککن را تست کنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
فیلتر هوای تهویه مطبوع در پشت جعبه داشبورد نصب شده است .وظیفه این فیلتر ،ممانعت از ورود گرد
و غبار محیط از طریق کانالهای ورودی هوای تهویه مطبوع میباشد .پس از استفاده طوالنیمدت دچار
گرفتگی و انسداد میشود .اگر کارایی سیستم تهویه مطبوع به طور قابل مالحظهای کاهش یابد ،فیلتر
هوای کابین را بازدید کنید و در صورت لزوم ،آن را تعویض کنید.
.1دربجعبهداشبوردراباز کنید.خارضامندربجعبه
داشبورد را توسط پیچگوشتی تخت و یا ابزار مشابه باز
کرده و درب را از داشبورد جدا کنید.

 .2درپوش فیلتر هوای کابین را باز کرده و فیلتر را
بیرون بیاورید.

صورت لزوم ،آن را تمیز یا تعویض کنید.
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 .3وضعیت فیلتر هوای کابین را بررسی کنید و در

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
.4فیلترنورادر محلنصبوارد کردهودرپوشآنرابه
درستی نصب کنید .در پایان درب جعبه داشبورد را در
جای خود نصب نمایید.

توجه

• استفاده از تهویه مطبوع در زمانی که فیلتر هوای کابین از روی خودرو باز شده باشد ،باعث ورود گرد و غبار به
داخل کابین و سیستم تهویه مطبوع شده و کارایی سیستم را کاهش میدهد.

• توصیه میشود فیلتر هوای کابین هر  5000کیلومتر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم ،تعویض شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

• از شستن فیلتر هوای کابین با آب خودداری کنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
تعویض المپها
� موقعیت المپهای چراغ جلو

 2المپ چراغ نورباال /پایین

 3المپ چراغ راهنمای روی آینه

300

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

 5المپ چراغ روز (دی الیت)
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 1المپ چراغ راهنما جلو

 4المپ چراغ کوچک (پارک)

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� موقعیت المپ چراغهای عقب

 1المپ چراغ ترمز وسط

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

 2المپ چراغ راهنمای عقب

 3المپ چراغ کوچک (پارک) عقب

5
6
6

چراغ دنده عقب
چراغ پالک
چراغ مه شکن عقب

 4المپ چراغ ترمز
هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغها و سویچ موتور مطمئن شوید.
هشدار

هنگامی که المپها داغ هستند ،اقدام به تعویض آنها نکنید ،در غیر این صورت ،دچار سوختگی خواهید شد.
توجه

• از المپهایی استفاده کنید که دارای مشخصات توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو باشند.
• هنگام تعویض المپها به آنها دست نزنید .چرا که باعث آلودگی آنها شده و عمر مفیدشان را کاهش میدهد.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� مشخصات المپها
مشخصات

چراغ جلو (نور باال و نور پایین)
چراغ کوچک جلو
چراغ راهنمای جلو
چراغ ترمز وسط
چراغ مهشکن عقب
چراغ پالک
چراغ ترمز وسط
چراغ کوچک عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ دنده عقب
چراغ راهنمای جلو
چراغ سقفی جلو
چراغ روز (دی الیت)
چراغ صندوق

نام المپ
H7

LED

PY21W
LED

P21W
C5W
LED
LED

PY21W
P21W
LED

W5W
LED

C5W

� تعویض المپ چراغ جلو
 .1درپوش المپ چراغ جلو را جدا کنید.
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 .2سوکت المپ را جدا کنید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 .3بست نگهدارنده( )1را آزاد کرده و المپ نور
پایین و باال را خارج نمایید.

.4المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب ،بر عکس مراحل باز کردن دنبال کنید.

� تعویض المپ چراغ راهنمای جلو
 .1سوکت المپ چراغ راهنما را در خالف جهت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

عقربههای ساعت باز کنید.

 .2المپ را از روی سوکت جدا کنید.

 .3المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب ،بر عکس مراحل باز کردن دنبال کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

303

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� تعویض المپ چراغ راهنمای عقب

 .1درب صندوق عقب را باز کنید و کاور مجموعه چراغ
عقب را بکشید و از موکت صندوق جدا نمایید.

 .2سوکت المپ را در خالف جهت عقربه های ساعت
بچرخانید و از چراغ جدا کنید.

 .3المپ را از روی سوکت جدا کنید.
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 .4المپ جدید را روی سوکت نصب کنید و آن را برعکس مراحل باز کردن ببندید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
تعویض المپ چراغ پالک
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی مناسب ،پیچهای
طلق چراغ پالک را باز کنید و طلق به همراه المپ
را خارج کنید.

 .2المپ را از طلق جدا کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

۳

 .المپ جدید را روی طلق نصب کنید و طلق را برعکس باز کردن ،ببندید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
تعویض المپ چراغ سقف
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت  ،طلق چراغ را
جدا کرده و پیچهای چراغ سقف را باز کنید.

.2سوکتالمپهارادر خالفجهتعقربههایساعت
بچرخانید و از چراغ جدا کنید.

 .4المپ جدید را روی سوکت نصب کنید و چراغ را
برعکس مراحل باز کردن ،ببندید.
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 .3المپ را از سوکت جدا کنید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� تعویض المپ چراغ صندوق عقب
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت  ،طلق چراغ
صندوق را باز کنید.

 .2المپ را جدا کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

 .3المپ جدید را روی طلق قرار دهید و چراغ را برعکس باز کردن ،نصب کنید.

� سایر المپ ها
برای تعویض سایر المپها در صورت سوختن یا معیوب شدن آنها ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه نمایید و خودتان اقدام به تعویض آنها نکنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
تنظیم دستی نور چراغهای جلو
برای تنظیم چراغهای نور باال و نور پایین ،یک پیچگوشتی را وارد سوراخ مربوطه در روی چراغ کرده و با
پیچاندن آن در جهت عقربههای ساعت یا خالف آن تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

� روش تنظیم چراغ جلو چپ
 1تنظیم باال  /پایین
برای پایین آمدن نور  ،پیچگوشتی را در
جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای باال رفتن نور ،پیچگوشتی را در
جهت خالف عقربههای ساعت بپیچانید.
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 2تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور به سمت راست پیچگوشتی
را در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی
را در خالف جهت عقربههای ساعت
بپیچانید.

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� روش تنظیم چراغ جلو راست
 1تنظیم باال  /پایین
برای پایین آمدن نور ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای باال رفتن نور ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت
بپیچانید.
 2تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور به سمت چپ،
پیچگوشتی را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید
برای تنظیم نور به سمت راست،
پیچگوشتی را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.
توجه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

نور چراغها رابه درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم نمایید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 8-3شستوشوی داخل و بیرون خودرو
� کارواشهای خودکار
فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده از آب فشار قوی در کارواشها،
ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند.
توجه

قبل از شستوشوی خودرو در کارواشهای اتوماتیک،سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.

� شستوشوی دستی
ا گر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم زیادی از آب ،تمامی خودرو را بشویید و برای خشککردن آن
از پارچه نرم استفاده کنید.
توجه

• پس از اتمام شستوشو ،پدال ترمز را چندین مرتبه فشار دهید تا آب نفوذ کرده به دیسک چرخ ،خشک شود.
• اگر شما اکثرا در جادههای خاکی رانندگی میکنید ،توصی ه میشود هر ماه یکبار،کل بدنه خودرو را بشویید.
• از آب پرفشار جهت شستوشو موتور و محفظه موتور استفاده نکنید.

� تمیز کردن لوازم چرمی
لوازم چرمی استفاده کنید.
توجه

چرم نباید بیش از حد مرطوب شود و دقت کنید که آب از بین درزها به داخل آنها نفوذ نکند.
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برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص نگهدارنده

سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
� تمیز کردن چراغها
از مواد و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید .زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و
شیشه آنها را با ابزار نوکتیز خراش ندهید.

� تمیز کردن شیشه عقب
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرمکن شیشه و اتصاالت
آنتن رادیو جلوگیری شود .از ابزار نوکتیز و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید.

� تمیز کردن تایر و رینگ چرخ
کلیه تایرها باید با آب و صابون و بهطور مالیم تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند .از برسهای زبر استفاده
نکنید تا سطوح آنها آسیب نبینند.

� مواد ضد زنگ بدنه
بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی است .این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار دهید .در

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل هشتم

صورت نیاز به تعمیر به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

� نگهداری و مراقبت از رنگ بدنه
به منظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
توجه

• برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه ،مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان ،مواد رزینی و
چسب ،رسوبات و لکههای روغنی و  ...را فورا از سطح بدنه خودرو پاک کنید.
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سرویسهای دورهای و نگهداری از خودرو
 8-4آببندی خودروی نو
� توصیههایی برای آببندی موتور:
 1000کیلومتر اول:
• رانندگی با سرعت حدا کثری ممنوع است.
• با سرعتهای باالی  100Km/hرانندگی نکنید.
• در هر دندهای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.
 1000-1500کیلومتر
• سرعت خودرو را میتوان به طور تدریجی به باالتر از  100Km/hرساند.
• دور موتور میتواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.
توجه

• از افزایش غیر ضروری دور موتور جلوگیری کنید (حدا کثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه
 6000rpmمیباشد) .انتخاب دنده باالتر بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت ،کاهش آلودگی هوا و
ممانعت از افزایش صدای موتور میباشد.

• وقتی که موتور سرد است .دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر دندهها ،به حداکثر نرسانید.

توصیههایی برای آببندی ترمز:
به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود .این حالت پس از هر بار تعویض
لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.

توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی خوبی بین تایر و
جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
ً
مهره چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید با گشتاور مشخص شده ،مجددا سفت شود .عالوه بر این پس از
ً
تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن مهره چر خها ،پس از  800کیلومتر مجددا باید با گشتاور مشخصشده،
سفتشوند.
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ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند .شما باید پدال ترمز را

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
فصل 9
اطالعات فنی خودرو

 9-1شماره شاسی خودرو (314 ..... )VIN

 9-2ویژگیهای خودرو 316 ....................
مدل و تیپ خودرو 316 ...........................
ابعاد خودرو 317 .......................................

سیستم جرقهزنی 323 ...................................

سیستم تعلیق 323 ...................................
سیستم فرمان 324 ..................................

سیستم ترمز 324 .....................................

وزن خودرو 318 ........................................
ویژگیهای فنی خودرو 319 ....................

چرخ و تایر 325 ........................................

سیستم سوخترسانی 321 .....................

باتری 326 ..................................................

ویژگیهای فنی موتور 320 ......................
سیستم روغنکاری 322 ..........................

ظرفیت مایعات 326 .................................

323
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سیستم خنککننده .......................

زوایای چرخ 325 ......................................
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
 9-1شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی و
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از بیرون
خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده است.

شماره شاسی( )VINهمچنین داخل محفظه موتور
و روی سینی زیر شیشه جلو حک شده است.

توجه

اطراف آن ممنوع است.

پالک شناسایی خودرو در قسمت باالیی رکاب درب
جلو راست نصب شده است.
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•هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور ،رنگکردن ،بریدن ،جوشکاری و سوراخ کردن عدد  NIVو یا

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر منیفولد
دود حک شده است.

شماره گیربکس (مدل مجهز به گیربکس دستی) بر
روی پوسته گیربکس حک شده است.

شماره گیربکس (مدل مجهز به گیربکس  )CVTبر

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل نهم

روی پوسته گیربکس حک شده است.
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
 9-2ویژ گیهای خودرو
مدل و تیپ خودرو
جدول  -1مدل و تیپ خودرو
مدل و نوع

موتور  1/5لیتری با گیربکس دستی موتور  1/5لیتری با گیربکس CVT

نوع خودرو

چرخهای جلو محرک ( ،)4×2فرمان بر روی چرخهای جلو ،موتور جلو،
 3محفظهای  4 ،درب ،ظرفیت 5سرنشین ،فرمان در سمت چپ

تیپ موتور

SQRE4G158

نوع موتور

 4سیلندر خطی و عمودی ،خنکشونده با آب 4 ،زمانه و دارای دو میل
سوپاپ در باالی سرسیلندرمجهز به سیستمVVTوVIS

نوع سیستم سوخترسانی

پاشش الکترونیکی ،ترتیبی و چند نقطهای سوخت

مدل گیربکس

QR525 MHJ

QR19CHB
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی

ارتفاع خودرو
فاصله دو محور

فاصله نوک سپر تا
مرکز چرخ عقب

فاصله چرخهای جلو

فاصله نوک سپر تا
مرکز چرخ جلو

عرض خودرو

فاصله چرخهای عقب

طول خودرو

جدول  - 2ابعاد اصلی خودرو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل نهم

مدل خودرو
اندازه کلی

موتور  /لیتری با گیربکس  CVTموتور  /لیتری باگیربکسدستی
۵

فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ

۱

طول ()mm

4/532

عرض ()mm

1/814

ارتفاع ()mm

1/487

فاصله دو محور ()mm
فاصله مرکز تا مرکز چرخها

۵

۱

2/650

جلو ()mm

1/556

عقب ()mm

1/542

جلو ()mm

924

عقب ()mm

958
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
وزن خودرو

جدول  -3وزن و ظرفیت خودرو
توضیحات
مدل خودرو

اندازهها
موتور  1/5لیتری با
گیربکس دستی

وزن وارده به اکسلها بدون بار اکسل جلو ()kg
اکسل عقب ()kg
و سرنشین

805

775

492

490

حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) ()kg

375
۱۶۸۷

916

886

756

754
۱۳۸۷

46

815

526

525

حداکثر وزن قابل تحمل اکسلها اکسل جلو ()kg
اکسل عقب ()kg
()kg

756

ظرفیت سرنشین (شامل راننده) (نفر)

5
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۱۳۵۵

وزن خودرو در حین رانندگی ()kg
توزیع وزن وارده به اکسلها در اکسل جلو ()kg
اکسل عقب ()kg
حین رانندگی ()kg

۱۶۵۵

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()kg
حداکثــر وزن وارد شــده بــه اکسل جلو ()kg
اکسلها با بار و سرنشین ( )kgاکسل عقب ()kg

1265

۱۲۹۷

وزن خودرو بدون بار و سرنشین ()kg

موتور  1/5لیتری با
گیربکس CVT

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
ویژ گیهای فنی خودرو
جدول  -4ویژ گیهای فنی خودرو
توضیحات

اندازهها

مدل خودرو

موتور  1/5لیتری موتور  1/5لیتری
با گیربکس
با گیربکس
CVT
دستی

حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm
فاصله نقطه مرکزی اکسلها با زمین ()mm

129

حداقل فاصله تعلیق جلو از زمین ()mm
حداقل فاصله تعلیق عقب از زمین ()mm

211
11/1
11/3

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت جلو ()º
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129

173

حداقل قطر دور چرخش به راست ()m
ویژگیهــای فنــی
زدن
چرخش به چپ ()m
حرکت خودرو

14

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت عقب ()º
بدون بار ()º
زاویه رمپخور

16
16

با بار ()º

مشخصات سرعت

129

حداکثر سرعت خودرو ()km/h
حداکثر شیب جاده ()%

12
۱۸۵

۱۸۰

42

42
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
ویژ گیهای فنی موتور
جدول  -5ویژ گیهای فنی موتور
نوع موتور

موتور عمودی 4 ،سیلندر خطی ،خنکشونده با
آب 4 ،زمانه ،دومیل سوپاپ باالی سرسیلندر با
سیستم  VVTو VIS

قطر دهانه سیلندر ()mm

77

کورس پیستون ()mm

80/5

حجم جابجایی موتور ()mm

1499

نسبت تراکم

11:1

قدرت اسمی موتور ()kw

85

دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min

6150

حداکثر قدرت موتور () kw

85

دور موتور برای حداکثر قدرت موتور ()r/min

6150

حداکثر گشتاور موتور ()N.m

85

دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r.min

3800

مصرف سوخت
سیکل شهری
(لیتر در  001کیلومتر)

مدل خودرو

سیکل برون شهری
(لیتر در  001کیلومتر)

سیکل ترکیبی
(لیتر در  001کیلومتر)

ARRIZO5 TURBO
)مجهز به گیربکس)CVT

10.7

5.1

7.5

*میــزان مصــرف ســوخت خــودرو ارتبــاط مســتقیمی بــا شــیوه رانندگــی  ،شــرایط جــاده ای  ،شــرایط آب و هوائــی  ،میــزان بــار
وارده بــه خــودرو  ،اســتفاده از تجهیــزات جانبــی و نحــوه اســتفاده و نگهــداری خــودرو دارد.
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تیپ موتور

SQRE4G15B

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
سیستم سوخت رسانی
جدول -6سیستم سوخترسانی
تیپ موتور

SQRE4G158

نوع سوخت

بنزین بدون سرب

عدد اکتان

عدد اکتان  92یا باالتر

باک

نوع

باک پالستیکی

ظرفیت

 48لیتر
پمپ سوخت برقی

پمپ سوخت

انتخاب سوخت
فقط از بنزین با مشخصات ذکر شده در جدول باال استفاده کنید.
توجه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل نهم

• استفاده از بنزین با عدد اکتان پایینتر میتواند به موتور آسیب برساند.

• فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .بنزین سربدار باعث کاهش کارایی و راندمان کاتالیست کانورتور
و عملکرد غیر عادی سیستم اگزوز میشود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

321

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
سیستم روغنکاری
جدول -7سیستم روغنکاری

تیپ موتور

SQRE4G158

ظرفیت روغن موتور

4±0/5 L

نوع روغن موتور

( SAE 5W-30درجه  SMیا باالتر)

انتخاب روغن موتور
عبارت  5Wدر ابتدای شماره روغن  5W-30نشان میدهد که این روغن موتور باعث استارت آسانتر موتور
در هوای سرد میشود .هر چه عدد قبل از حرف  Wکمتر باشد ،یعنی این روغن موتور مناسب برای آب و
هوای سرد است.
عدد 30در شماره روغن  5W-30نشاندهنده ویسکوزیته یا گرانروی روغن موتور در دمای نرمال و کاری
موتور میباشد .روغنهای با ویسکوزیته باالتر برای خودروهایی که با سرعتهای زیاد حرکت میکنند و یا
تحت بار زیاد قرار دارند ،مناسب است.

• از روغن موتورهایی که دارای مشخصات ذکر شده در باال هستند ،استفاده کنید تا موتور خودرو
آسیب نبیند.
• اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حداکثر روی گیج روغن فراتر رود.
• مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید ،در غیر این صورت ،موتور آسیب خواهد دید.
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توجه

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
سیستم خنککننده
جدول -8سیستم خنککننده
مدل مجهز به گیربکس دستی

مدل خودرو
نوع رادیاتور

مدل مجهز به گیربکس CVT

رادیاتور با لولههای آلومینیومی
ککننده  7/4لیتر م 
حجم مایع خن 
یباشد.

مایع خنککننده

ﻧﻮع :ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺪﯾﺦ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ





سیستم جرقهزنی
جدول شماره  -9سیستم جرقهزنی

مدل موتور

SQRE4G158

مدل شمع موتور

3707110

توجه

• از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل نهم

• دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.

سیستم تعلیق


جدول شماره  -10سیستم تعلیق
مدل مجهز به گیربکس CVT

مدل خودرو

مدل مجهز به گیربکس دستی

تعلیق جلو

تعلیق مستقل از نوع مکفرسون با ارتفاع غیر قابل تنظیم،
دارای فنر لول و کمک فنر تلسکوپی ،دارای میل تعادل.

تعلیق عقب

تعلیق مستقل با اکسل طولی ،ارتفاع غیر قابل تنظیم ،دارای
فنر لول و کمک فنر تلسکوپی
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
سیستم فرمان
جدول  -11سیستم فرمان
مدل خودرو

مدل مجهز به گیربکس دستی
)

374

(

قطر غربیلک فرمان

mm

مدل مجهز به گیربکس CVT

نوع سیستم فرمان

هیدرولیکی

نوع جعبه فرمان

شانهای – پینیونی

روغن هیدرولیک فرمان

روغن را تا رسیدن سطح آن به بین عالیم ” “MAXو ”“MIN
پر کنید.
قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه

نوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم
غربیلک فرمان
حدود حرکتی
غربیلک فرمان

باال  -پایین ()mm

42

جلو  -عقب ()mm

0

حداکثر زاویه

چپ

1/42

راست

۱/۴۲

سیستم ترمز

مدل خودرو
ترمز

چرخ جلو

ترمز دیسکی

چرخ عقب

ترمز دیسکی و کاسهای

بوستر ترمز

بوستر خالئی

ترمز دستی

ترمز دستی با استفاده از کابلهای مکانیکی روی چرخهای عقب

روغن ترمز

نوع روغن  .DOT-4روغن را تا رسیدن سطح آن به بین عالیم
” “MAXو ” “MINپر کنید.
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مدل مجهز به گیربکس دستی

مدل مجهز به گیربکس CVT

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

فصل نهم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5

جدول  -12سیستم ترمز

خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
زوایای چرخها
جدول  -13زوایای چرخها (بدون بار)
عنوان

مقادیر

مدل خودرو

مدل مجهز به گیربکس دستی مدل مجهز به گیربکس CVT

کمبر
کستر

چرخ جلو

کینگپین
تواین
کمبر

چرخ عقب

تواین

انحراف از مسیر مستقیم

´-0º36´±30

´3º12´±45
´13º23´±45
´-0º06´±6
´-1º27´±30
´0 10´±20
º

≤3 m/km

چرخ و تایر

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - Arrizo 5فصل نهم

جدول  -14چرخ و تایر
مدل خودرو

مدل مجهز به گیربکس دستی مدل مجهز به گیربکس CVT

مدل تایر

205/55 R16

مدل رینگ

16×61/2J ،16×4T

فشار باد چرخها
در حالت سرد و
بدون بار KPa
)

(

205/50 R17

چرخ جلو

220

چرخ عقب

220

چرخ زاپاس

420

گشتاور پیچ چرخ N.m
)

(

110±10N.m
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی
ظرفیت مایعات
نام
روغن گیربکس

جدول  -15ظرفیت مایعات و نوع آن
ظرفیت

نوع

QR019CHB

8±0/2L

ATF SP-III

QR525MHJ

2/2±0/1L

API GL-4 75W-90

2/5L

نسبت اختالط آب و ماده شوینده20: 1 :

مایع شیشهشور

باتری
نام

جدول  -16باتری

باتری

مدل

12V, 60AH
فصل نهم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی

فصل نهم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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خودروخودرو
اطالعات فنی
اطالعات فنی

فصل نهم  -راهنمای استفاده از خودروی سواری Arrizo 5
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