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

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

پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگه داری کنید. در 
صورت فروش و واگذاری خودرو، جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه، آن را همراه 

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

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

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

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

نمی توانند مبنای دعاوی حقوقی واقع شوند. 

با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو
شرکت مدیران خودرو



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co. 4

۱57 ۱            درب موتور..............................................................................................

۱35 2 تیغه برف پاک کن ..................................................................................

۱33 3 آینه بیرونی ...........................................................................................

۱43 4 چراغ راهنمای جانبی ...........................................................................

۱43 5 چراغ راهنمای جلو ...............................................................................

۱38 6 چراغ روز ..............................................................................................

۱39 7 چراغ نور پایین/ چراغ نور باال ..............................................................

308 8 چرخ خودرو ..........................................................................................



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co.5

۱38 ۱         چراغ ترمز وسط ...................................................................................

۱38 2 چراغ کوچک عقب ...............................................................................

۱46 3 چراغ دنده عقب ...................................................................................

۱38 4 چراغ مه شکن جلو ................................................................................

۱46 5 چراغ پالک ...........................................................................................

۱38 6 چراغ ترمز .............................................................................................

۱38 7 چراغ راهنمای عقب .............................................................................

۱58 8 درب بیرونی باک ...................................................................................



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co. 6

۱38 ۱         دسته چراغ و راهنما .............................................................................

۱96 2 کلید کروز کنترل )در صورت تجهیز( ..................................................

50 3 صفحه کیلومترشمار .............................................................................

2۱0 4 کلیدهای کنترل سیستم صوتی و تصویری .........................................

۱35 5 دسته برف پاک کن ................................................................................

2۱0 6 سیستم صوتی و تصویری .....................................................................

۱58 7 دستگیره بازکن درب باک ....................................................................

۱57 8 دستگیره بازکن درب موتور .................................................................

 9 پدال ترمز 

 ۱0 پدال گاز 

2۱9 ۱۱ پنل کنترل تهویه مطبوع ......................................................................

2۱0 ۱2 پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری ..................................................

238 ۱3 جعبه داشبورد ......................................................................................



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co.7

۱63 ۱         کلید استارت موتور ..............................................................................

۱20 2 دسته دنده ............................................................................................

۱76 3 کلید ترمز پارک برقی ...........................................................................

.........................................................................  AUTO PARK ۱80 4 کلید

..................................................................................  ESP OFF ۱86 5 کلید

۱74 6 کلید حالت Economic/Sport )در صورت تجهیز( ...............................



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co. 8

240 ۱         درب صندوق عقب ...............................................................................

۱46 2 چراغ صندوق عقب ..............................................................................

 26۱ 3 محل نصب بکسل بند عقب ...................................................................



Modiran Vehicle Manufacturing Co.

ARRIZO5 NEW User Manual

فهرست مطالب
فصل1. مقدمه

۱۱8-۱. نحوه استفاده از این دفترچه
۱۸روش دسترسی به مطالب ....................
۱۸مراجعه به فهرست ................................
۱۸مراجعه به فهرست تصویری ................

این  در  رفته  کار  به  عالیم   .۱-2
۱9دفترچه

۱۹عالیم اخطارها و پیغام ها .....................
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۲۱کارت اطالعات مشتری ........................
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۲۸بازدید قبل از تحویل خودرو ..................
۲۹فرم بازدید قبل از تحویل ........................

630-۱ آب بندی خودروی نو
30نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

در  صرفه جویی  چگونگی   ۱-7
عمر  افزایش  و  سوخت  مصرف 

32مفید خودرو

از  قبل  الزم  احتیاط های   ۱-8
33رانندگی

33کنترل های ایمنی ..................................

34اقدامات قبل از استارت ...........................

35اقدامات پس از استارت ...........................

35اقدامات در حین رانندگی ......................

35پارک کردن خودرو ................................

37پارک کردن خودرو در شیب .................

40بازدید سیستم اگزوز ...............................

9-۱ احتیاط های الزم در جاده های 
4۱ناهموار

4۱رانندگی در جاده های ناهموار .............

۱042-۱ رانندگی در شرایط بارندگی
4۲رانندگی در جاده های لغزنده ................
4۲رانندگی در آب .......................................

۱۱44-۱ رانندگی در فصل زمستان
44توصیه های الزم برای فصل زمستان ...
45رانندگی در جاده های برفی و یخ زده ..
45زنجیر چرخ .............................................
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فصل 2. داشبورد و صفحه 
کیلومترشمار

۱50-2. صفحه کیلومترشمار
50معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .........
50سرعت سنج .............................................
5۱دورسنج موتور .......................................
5۲نمایشگر میزان بنزین .............................
5۲نمایشگر دمای آب موتور ........................
.....................................  LCD 54نمایشگر
56تنظیمات .................................................

2-2. نشانگرهای صفحه 
63کیلومترشمار

63نشانگرها و چراغ های هشدار ...............

فصل 3. راهنمای استفاده از خودرو

۱7۱-3. کلید خودرو
7۱ریموت کنترل ........................................
7۲کلید مکانیکی ........................................
73تعویض باتری ریموت کنترل ..............
75قفل کردن و باز کردن درب ها ............

صورت  )در  هوشمند  کلید   3-2
76تجهیز(

76اجزا کلید هوشمند ................................

76کلید مکانیکی .........................................

77تعویض باتری کلید هوشمند ................

۸0ورود بدون کلید .....................................

3-3. کلید هوشمند مچی )در 
82صورت تجهیز(

۸۲معرفی ......................................................

۸4استارت خودرو از راه دور ........................

486-3. سیستم ضدسرقت و دزدگیر
۸6سیستم ضدسرقت موتور ......................
۸7سیستم دزدگیر خودرو.........................

590-3 قفل درب ها
۹0کلید قفل درب ها ...................................

692-3. بوق
793-3. غربیلک فرمان

۹3تنظیم غربیلک فرمان ............................

894-3. صندلی های خودرو
۹4صندلی های جلو .....................................
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۹7صندلی های عقب ...................................

۹۸پشت سری صندلی ها ..............................
999-3 کمربند ایمنی

۹۹چراغ اخطار کمربند ...............................
۱04پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(

۱0۱09-3 سیستم محافظ کودک
از  استفاده  برای  ایمنی  دستورالعمل 
۱0۹صندلی محافظ کودک ...........................

۱۱۱گروه بندی صندلی محافظ کودک .......

...................... ISOFIX ۱۱4صندلی کودک

۱۱7زبانه مهار کننده صندلی کودک ..........

۱۱۸نصب کردن صندلی کودک ...................

۱۱۱24-3 سیستم ایربگ
۱۲4ایربگ های خودرو ..................................

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های 
۱۲6الزم  .........................................................

۱2۱33-3 آینه ها
۱33آینه داخل اتاق .......................................
۱34آینه های جانبی ......................................

۱3۱35-3 . برف پاک کن و شیشه شور

۱35دسته برف پاک کن ................................

۱36روش استفاده از برف پاک کن جلو ......

۱37روش استفاده از شیشه شور جلو .........

۱4۱38-3 چراغ های خودرو

۱3۸دسته چراغ و راهنما .............................

۱44چراغ مه شکن عقب ...............................

۱45بخارگرفتگی چراغ ها .............................

۱5۱46-3 شیشه درب ها

۱46شیشه باالبرها ........................................

۱4۹کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل

۱50عملکرد محافظت از داغ شدن ............

)در  شیشه  کامل  نشدن  بسته  آالرم 
۱5۱صورت تجهیز( ........................................

صورت  )در  شیشه  خودکار  برگشت 
۱5۱تجهیز( .....................................................

۱6۱54-3 سان روف )در صورت تجهیز(

۱54نحوه استفاده از سان روف ....................

۱56کنترل سان روف با ریموت کنترل .....

۱56روش کالیبره کردن سان روف .............
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۱7۱57-3 درب موتور
۱57باز کردن و بستن درب موتور ................

۱8۱58-3 درب باک
۱5۸باز کردن و بستن درب باک ...................

فصل 4. روشن کردن و رانندگی 
با خودرو

۱۱63-4. مغزی سوئیچ/کلید استارت
۱63مغزی سوئیچ ..........................................
۱64کلید استارت موتور )در صورت تجهیز(

2۱65-4 روشن کردن خودرو
۱65اقدامات قبل از استارت ........................
۱66مراحل استارت زدن ..............................
۱67پس از روشن شدن موتور ....................
۱67خاموش کردن موتور ............................
روشن کردن و خاموش کردن موتور 
۱6۸در موارد اضطراری ................................

۱70انطباق سیستم کنترل موتور ..............

3۱70-4. گیربکس اتوماتیک
۱70نحوه استفاده ..........................................
۱74حالت های رانندگی )در صورت تجهیز(

....... )Fail-Safe( ۱74حالت خرابی ایمن

4۱75-4 سیستم ترمز
۱75ترمز خودرو ...................................................
۱75سیستم ترمز دستی .....................................
۱76ترمز پارک برقی )در صورت تجهیز( .........
AUTO HOLD۱۸0 )در صورت تجهیز( 
۱۸3سیستم ترمز .................................................
۱۸3بوستر ترمز ....................................................
۱۸4روغن ترمز .....................................................
۱۸5چراغ هشدار سیستم ترمز ............................

پایداری  الکترونیکی  5-4 کنترل 
 )ESP( ۱86خودرو

................................ ESP ۱۸6عملکرد سیستم

......................... ESP ۱۸7چراغ هشدار سیستم

................... )ABS( ۱۸۸سیستم ترمز ضدقفل

۱۹۱احتیاط های الزم ..........................................

هیدرولیکی  فرمان  سیستم   4-6
 )HPS(۱94

۱۹4سیستم فرمان هیدرولیکی ..........................

 )EPS( 7-4 سیستم فرمان برقی
۱94)در صورت تجهیز(
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۱۹4سیستم فرمان برقی ...............................

8۱96-4 سیستم کروز کنترل
۱۹6عملکرد کروز کنترل .............................

شرایط نامناسب برای استفاده از کروز 
۱۹۹کنترل ......................................................

9۱99-4 سیستم کنترل فشار باد تایر
..... TPMS ۲00نمایش اطالعات سیستم
.............. TPMS ۲00چراغ هشدار سیستم
۲0۱هشدار کم بادی تایر .....................................
۲0۲هشدار دمای زیاد تایر ..............................

۱0203-4 سیستم رادار دنده عقب
۲03عملکرد سیستم .....................................
۲04اصول کار سنسور دنده عقب .................
۲0۸تمیز کردن سنسور دنده عقب ...........

فصل 5. امکانات خودرو
۱-5. سیستم صوتی و تصویری و 

2۱0سرگرمی
 DVD پنل کنترل رادیو و پخش

۲۱0)بدون دیسک خوان( .............................
۲۱3تنظیمات .................................................

۲۱4لینک شدن با موبایل ............................

۲۱5کلیدهای کنترل روی فرمان .................

22۱6-5 دوربین دنده عقب
۲۱6مانیتور دوربین دنده عقب ...................

پشت  فضای  نمای  و  راهنما  خطوط 
۲۱6خودرو ......................................................

32۱9-5 سیستم تهویه مطبوع
۲۱۹پنل کنترل تهویه مطبوع ....................
۲۲6کلید تنظیم مد دریچه ها .....................
۲۲۹تنظیم جهت باد دریچه ها ....................
۲30نحوه استفاده از کولر ............................
۲3۲نحوه استفاده از بخاری ........................
۲33موارد احتیاطی ......................................
۲33گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی

4234-5 سوکت ها
.... USB 12 و سوکتV ۲34سوکت برق

5236-5 جالیوانی ها
۲36جالیوانی جلو و عقب ............................

6237-5 آفتابگیر
۲37آفتابگیرها و آینه آرایش ......................
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کنسول  و  سقفی  دستگیره   5-7
237صندلی عقب

۲37دستگیره سقفی .....................................

۲3۸کنسول صندلی عقب ............................

8238-5 محفظه های نگه داری اشیا
۲3۸جعبه داشبورد .......................................
۲3۹جعبه کنسول وسط ...............................
۲3۹محفظه اشیا روی درب ........................
۲40کیف پشت صندلی ...............................
۲40صندوق عقب ..........................................
۲40احتیاط های الزم در قرار دادن بار ......

فصل 6. شرایط اضطراری
۱244-6 رانندگی در شرایط اضطراری
۲44فالشر .......................................................
۲45جلیقه شب نما ........................................
۲45مثلث خطر ..............................................
۲46ابزار داخل صندوق عقب .........................

2246-6 مدیریت شرایط اضطراری
۲46پنچر شدن تایر هنگام رانندگی ...........
۲5۲داغ کردن موتور .....................................

3254-6 فیوز
۲54جعبه فیوز ...............................................
۲55بازدید فیوز ..............................................
۲55تعویض فیوز ............................................

4256-6 حمل خودرو
۲56نکات ایمنی هنگام حمل خودرو .........
۲5۹حمل اضطراری ......................................
۲6۱نصب بکسل بند .......................................

5263-6 تعویض باتری
۲63مراحل تعویض باتری ..............................

6264-6 روشن نشدن موتور
۲64اگر خودرو به طور عادی روشن نشود

7266-6 استارت کمکی
۲66باتری به باتری کردن ...............................
۲66مراحل باتری به باتری کردن ................

8268-6 کلید مکانیکی درب
۲6۸باز کردن درب با کلید مکانیکی ...........

درب  اضطراری  کردن  باز   6-9
270صندوق

۲70دستگیره اضطراری درب صندوق .......
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فصل 7. سرویس و نگه داری از 
خودرو

۱272-7 تعمیر و نگه داری
۲7۲دستورالعمل تعمیر و نگه داری .............
۲7۲نمایندگی های مجاز ...............................
۲73بازدیدهای ایمنی ...................................

2-7 سرویس های به عهده مالک 
276خودرو

۲76سرویس های عادی ................................

۲77محفظه موتور .........................................
۲77بازدید سطح روغن موتور .......................
۲7۹بازدید سطح روغن گیربکس .................
۲7۹بازدید سطح روغن ترمز ..........................
۲۸0بازدید سطح مایع خنک کننده موتور

۲۸۲بازدید رادیاتور و کندانسور ....................
۲۸3بازدید تسمه ...........................................
۲۸4بازدید تایرها ...........................................
۲۸6جابه جایی چرخ ها ..................................
۲۸7بازدید باتری ...........................................
۲۸7بازدید فیلتر هوای اتاق ............................

۲۸۸بازدید مایع شیشه شور .........................
۲۸۸بازدید تیغه های برف پاک کن ...............
۲۸۹نگه داری تیغه های برف پاک کن .........
۲۹۱تعویض تیغه های برف پاک کن .............
۲۹۱تعویض المپ چراغ ها ..............................
۲۹4مشخصات فنی مواد مصرفی .................

فصل 8. اطالعات فنی خودرو
۱296-8 شماره های شناسایی خودرو
............................. )VIN( ۲۹6شماره شاسی
۲۹7پالک مشخصات خودرو .........................
۲۹7شماره موتور ...........................................
۲۹۸برچسب RF شیشه )در صورت تجهیز(

2299-8 اطالعات فنی خودرو
۲۹۹ابعاد خودرو .............................................
300نوع و مدل خودرو ..................................
30۱وزن خودرو ..............................................
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1-1. نحوه استفاده از این دفترچه
روش دسترسی به مطالب

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

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

دلخواه خود را به دست آورید. 
مراجعه به فهرست تصویری

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

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

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

 هشدار   
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن می توانــد 

باعــث بــروز خســارت های مالــی، آســیب های شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود. 

 احتیاط 
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن می توانــد باعث 

ایجــاد خرابــی در خــودرو یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد وســیله نقلیه تان شــود. 

 حفاظت از محیط زیست
ایــن پیغــام جهــت دادن تذکــر در خصــوص قوانیــن حفاظــت از محیــط  زیســت و یــادآوری 
ــی  ــث آلودگ ــکات باع ــن ن ــت ای ــدم رعای ــات می باشــد. ع ــردن ضایع ــدوم ک ــت و مع بازیاف

محیــط زیســت خواهــد شــد. 

    مطالعه
ــوط  ــی، فصــل مرب ــدام و عملیات ــد کــه قبــل از انجــام هــر اق ــادآوری می کن ــام ی ــن پیغ ای

ــه آن را مطالعــه کنیــد.  ب

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

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

پیوست و مهر خواهد نمود. 
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما، نمایندگی مجاز آموزش هایی راجع به عملکردهای 
کلی خودرو و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را 

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

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

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

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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کارت تحویل خودرو
تایید عملکردموارد بازدید شدهردیفعنوان

ویژگی ها 
و عملکرد 
تجهیزات 
عمومی 
خودرو

خیر بله کارکرد صحیح موتور۱

۲
سطح روغن موتور، روغن ترمز،  روغن هیدرولیک، 

مایع خنک کننده، مایع شیشه شور
خیر بله 

خیر بله شماره شاسی )VIN(، شماره موتور، پالک شاسی3

خیر بله عملکرد کلیه کلیدها و سویچ های خودرو4

خیر بله عملکرد کلیه چراغ های جلو5
خیر بله سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو6

7
عملکرد آمپر سرعت سنج، آمپر دورسنج و نمایشگر 

خیر بله LCD صفحه کیلومترشمار

خیر بله تایرها، چرخ زاپاس، جک، ابزار و دفترچه راهنما۸

۹
صندلی ها، کمربندهای ایمنی، پنل کنترل کولر، 

خیر بله دریچه های کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیرها

۱0

شیشه درب ها، آینه ها، برف پاک کن ها، آب پاش های 
شیشه شور، باتری، رادار دنده عقب،  بوق، سان روف )در 

صورت تجهیز(، سیستم صوتی و تصویری، آنتن رادیو
خیر بله 
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تایید عملکرداطالعات ارایه شدهردیفعنوان

ارایه اطالعات 
اولیه درباره 

نحوه استفاده 
و نگه داری 

خودرو

۱*

خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان ۹۱ و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان ۹۲ و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان ۹5 و باالتر

خیر بله نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی۲
خیر بله نحوه استفاده از چراغ های خودرو3
خیر بله آموزش و شناخت چراغ های اخطار و نشانگر4
خیر بله جداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5
خیر بله سرویس های تابستانه و زمستانه6

7
شناخت کامل از سیستم خنک کننده و مایع 

خنک کننده
خیر بله 

خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع۸
خیر بله احتیاط های الزم در زمان استارت۹
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی۱0
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سان روف )در صورت تجهیز(۱۱

امضا کارشناس فروش:                              تاریخ:

امضا مالک:                                            تاریخ:

*۱: از بنزین با نوع توصیه شده از طرف شرکت چری استفاده کنید.



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 24

 ARRIZO 5 NEW دفترچه راهنمای خودروی
ARRIZO 5 NEW User Manual

4-1 خدمات مشاوره حضوری
کارت خدمات مشاوره حضوری

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

خواهد گرفت. شما می توانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید. 
برگه شماره ۱ – مخصوص خریدار

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

:)VIN( شماره شاسی خودرو
گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:

” و در  ۱. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو )در صورت تاییـد از عالمت “
غیـر ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(.

اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حیـن 
تحویـل انجـام گرفته اسـت.

ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.

اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و 
کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.

بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگـی مجـاز مدیـران 
خـودرو اعالم شـده اسـت.

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

شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک 
توضیح داده شـده اسـت.
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 ”x“ و در غیـر این صـورت از عالمت ” ۲. مشـاوره حضـوری )در صـورت تاییـد از عالمـت “
اسـتفاده کنید(. 

آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخ گویی به 

سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟

اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت، آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور 
دیگـر را داشـت؟

” و در غیر این  3. وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش )در صورت تایید از عالمت “
صورت از عالمت “x” استفاده کنید(.

پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

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

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

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

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

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

گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در  ۱. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو )در صورت تاییـد از عالمت “

غیـر ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حیـن 

تحویـل انجـام گرفته اسـت. 
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است. 

نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است. 
اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و 

کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگـی مجـاز مدیـران 

خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.

شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک 
توضیح داده شـده اسـت.

” و در غیر این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. ۲. مشاوره حضوری )در صورت تایید از عالمت “
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟

آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخ گویی به 
سـواالت مشـتریان بود؟

آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت، آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور 

دیگـر را داشـت؟



فصل 1: مقدمه

Modiran Vehicle Manufacturing Co.27

” و در غیر  3. وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش )در صـورت تایید از عالمـت “
ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 

پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

برخـورد مناسـب و خوش آمدگویـی، توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و 
مناسـب ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان

4. کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

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

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

پیوست و مهر خواهد نمود. 
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما، نمایندگی مجاز آموزش هایی راجع به عملکردهای 
کلی خودرو و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را 

بر طبق کارت تحویل خودرو ارایه خواهد داد. 
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کارت بازدید قبل از تحویل
بدین وسیله گواهی می شود که این خودرو بر اساس ضوابط شرکت چری مورد بازدید قرار گرفته 

و واجد مشخصات فنی مورد تایید شرکت چری می باشد. 
مدل خودرو

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

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

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

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

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

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

۱000 کیلومتر اول:
رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.  ●
با سرعت های باالی 100Km/h رانندگی نکنید.  ●
در هر دنده ای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.  ●

1000 – 1500 کیلومتر اول:

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

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

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

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

تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی 
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خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد. بنابراین در ۱00 کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت 
پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 

توصیه هایی برای آب بندی ترمز: ■
نمی توانند  ابتدایی  کیلومتر  در ۲00  ترمزها  دارند.  آب بندی  به  نیاز  نیز  جدید  ترمزهای  لنت 
اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند. اگر کارایی ترمزها در این زمان پایین باشد، شما باید 
پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود. این حالت 

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

ــن راه  ــر بهتری ــده باالت ــاب دن ــد. انتخ ــری کنی ــور جلوگی ــروری دور موت ــش غیرض از افزای
بــرای کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت از افزایــش صــدای موتــور 

می باشــد. 
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7-1 چگونگی صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو
صرفه جویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادت های رانندگی بستگی 

دارد. از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد. 
در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:

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

نتیجه  بار موتور و در  افزایش  باعث  بار زیاد خودرو  از حد به خودرو وارد نکنید.  بار بیش   .۲
افزایش مصرف سوخت می شود. 

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

موتور، در فصل سرما کمی بیش تر از سایر فصول می باشد. 
4. به جای شتاب گیری و گاز دادن ناگهانی، پدال گاز را به آهستگی فشار دهید. 

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

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

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

با سرعت ثابت رانندگی نمایید.  از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره   .۸
کاهش  را  قرمز  چراغ  پشت  ایستادن  زمان  مدت  که  کنید  تنظیم  گونه ای  به  را  خود  سرعت 
دهید و یا مسیرهایی را انتخاب کنید که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی باشد. فاصله مناسب 
خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید تا عالوه بر 

صرفه جویی در مصرف سوخت، استهالک ترمز را نیز کاهش دهید. 
۹. تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید. 
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۱0. پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید، چرا که عالوه بر استهالک و 
گرم شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 

افزایش  سرعت،   افزایش  با  سوخت  مصرف  کنید.  رانندگی  مجاز  سرعت  با  بزرگراهها  در   .۱۱
می یابد. کاهش سرعت باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود. 

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

الستیک ها، باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 
۱3. سعی کنید در جاده های دارای گل و الی رانندگی نکنید. 

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

را کمتر کنید. 

 احتیاط 
در ســرازیری ها خــودرو را خامــوش نکنیــد، زیــرا در ایــن حالــت سیســتم فرمــان هیدرولیــک و 

بوســتر ترمــز از کار خواهنــد افتاد. 

8-1 احتیاط های الزم قبل از رانندگی
کنترل های ایمنی

خودرو،  کنترل  و  بازدید  دقیقه  چند  می باشد.  مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 
تضمینی برای ایمنی بیش تر و رانندگی دلپذیر است. 
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 هشدار   
اگــر ایــن بازدیدهــا را در یــک محــل سربســته انجــام می دهیــد، از تهویــه مناســب محــل، 

اطمینــان حاصــل کنیــد. 

اقدامات قبل از استارت
بیرون خودرو ■

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

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

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

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

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

یابید. 
فرسودگی  عدم  و  پارگی  وجود  عدم  کمربندها،  مطمئن  شدن  قفل  ایمنی:  کمربندهای   .۲

کمربندها را بازدید کنید. 
3. صفحه کیلومترشمار و کنترل های روی داشبورد: به طور ویژه از صحت کارکرد چراغ های 

هشداردهنده و چراغ های نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید. 
4. ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب می باشد. 

موتور و محفظه موتور ■



فصل 1: مقدمه

Modiran Vehicle Manufacturing Co.35

در  باید  یدکی  فیوزهای  کنید.  حاصل  اطمینان  یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   .۱
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 

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

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

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

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

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

سانحه وجود خواهد داشت. 
اقدامات پس از استارت

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

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

اقدامات در حین رانندگی
۱. آمپرها و درجه ها: از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل کنید. 

۲. ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی کنید. 
3. هر چیز غیر عادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتی ها و صداهای غیرعادی را بررسی کنید. 

پارک کردن خودرو
پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهم ترین بخش های رانندگی ایمن می باشد. شما باید خودرو 
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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:
۱. پدال کالچ )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به 

طور کامل متوقف شود، فشار دهید. 
۲. اطمینان حاصل کنید که سیستم رادار دنده عقب فعال شده است. 

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

4. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

 احتیاط 
ــود  ــا خ ــد را ب ــد و کلی ــل کرده ای ــودرو را قف ــه خ ــوید ک ــن ش ــودرو، مطمئ ــرک خ ــگام ت هن

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

خودرو جلوگیری شود. 

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

بعد از این کار ترمز پارک را بکشید. 

پارک کردن خودرو در سرباالیی دارای جدول ■
اگر جاده دارای جدول است فرمان را با یک زاویه 
کم به سمت چپ بگردانید تا بخش عقبی چرخ 
قرار  به جدول  یا چسبنده  نزدیک  راست  سمت 
اتفاقی  حرکت  صورت  در  ترتیب  این  به  گیرد. 
خودرو در امتداد شیب، جدول مانع حرکت آن 

می شود، بعد از این کار ترمز پارک را بکشید 
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پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی  ■
بدون جدول

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

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

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

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

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

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

نمی باشد. سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود. در صورتی که به سیستم اگزوز ضربه ای 
وارد شده باشد یا متوجه تغییری در صدای آن شدید، بالفاصله سیستم را بازدید کنید. 

خودرو را در محیط های سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید، مگر در زمان ورود  ●
یا خروج، چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد. 

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

وضعیت گردش هوای بیرون قرار دهید. 
هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد. در صورت باز ماندن و یا 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. 
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در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین، شیشه ها را فورا باز کنید و بالفاصله علت را  ●
پیدا کرده و رفع کنید. 

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

۱. در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز. 
۲. در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز. 
3. در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات. 

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

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

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

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

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

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

 هشدار   
ــد، گل و الی،  • ــای بلن ــا دارای علف ه ــطح آن ه ــه س ــی ک ــی در جاده های ــس از رانندگ پ

ــف،  ــه عل ــر گون ــود ه ــودرو را از وج ــر خ ــد، زی ــنگریزه، آب و ... می باش ــه، س ــن و ماس ش
ــا نفــوذ کــرده، تمیــز کنیــد،  ــه، کاغــذ، پارچــه کهنــه، ســنگ و ســنگریزه چســبیده ی بوت
ــی آتش ســوزی  ــا حت ــادن برخــی قســمت ها و ی ــال از کار افت ــن صــورت احتم ــر ای در غی

وجــود دارد. 
در زمــان رانندگــی در جاده هــای نامناســب و زمین هــای ســخت، داشــتن ســرعت بــاال،  •

پــرش از روی موانــع و دســت اندازها، دور زدن ســریع و ... ممنــوع اســت. چــرا کــه ممکــن 
اســت کنتــرل خــودرو از دســت خــارج شــده و واژگــون شــود و ســبب وارد آمــدن جراحــات 
شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود. هم چنیــن باعــث بــروز خرابی هــای پرهزینــه بــرای 

سیســتم تعلیــق و شاســی خــودرو خواهــد شــد. 
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10-1 رانندگی در شرایط بارانی
رانندگی در جاده های لغزنده

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

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

 احتیاط 
ــث  • ــد باع ــده می توان ــای لغزن ــی در جاده ه ــدن ناگهان ــتاب گیری و پیچی ــی، ش ــز ناگهان ترم

ســر خــوردن تایرهــا و از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه شــود. 
ــده  • ــوری )دن ــز موت ــی از ترم ــتفاده ناگهان ــد اس ــور مانن ــی در دور موت ــر ناگهان ــاد تغیی ایج

ــود.  ــادف ش ــودرو و تص ــراف خ ــزش و انح ــث لغ ــد باع ــنگین( می توان س
پــس از رانندگــی در جاده هــای گل آلــود، پــدال ترمــز را بــه آرامــی فشــار دهیــد و از عملکــرد  •

صحیــح سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید. لنت ترمزهــای خیــس مانع عملکرد مناســب سیســتم 
ترمــز می شــوند. اگــر لنــت ترمــز یــک ســمت خیــس شــده باشــد، سیســتم فرمــان و کنتــرل 

خــودرو تحت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت. 

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

آمدن ایرادات جدی در خودرو شود. 
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان 
بزنید و  ابتدا عمق آب را تخمین  آب هستید، 

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

داخل موتور شود. 
۲. فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث می شود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته 
باشد. در رانندگی در میان آب، نباید توقف کرد، نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی 

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

و سپس دنبال علت بگردید. 

 احتیاط 
در مکان هایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد، رانندگی نکنید.  •
ــراد  • ــا ای ــد باعــث قفــل شــدن آن، خامــوش شــدن و ی ــور، می توان ــه داخــل موت ورود آب ب

داخلــی آن شــود. 
آب باعــث شســته شــدن گریــس بلبرینــگ چــرخ شــده و منجــر بــه زنــگ زدن و ســاییدگی  •

زودرس خواهــد شــد. 
رانندگــی در آب ممکــن اســت بــه سیســتم انتقــال قــدرت و قطعــات آن آســیب برســاند.  •

بنابرایــن پــس از رانندگــی در آب، مایعــات موتــور )از قبیــل روغــن موتــور، روغن گیربکــس و ...( 
را از نظــر وجــود نشــتی بازدیــد کنیــد. در صــورت مشــاهده هــر گونــه نشــتی از ادامــه دادن بــه 

رانندگــی خــودداری کنیــد تــا از صدمــات پیــش رو، پیش گیــری شــود. 
میــزان کشــش خــودرو و کارآیــی ترمــز در زمــان رانندگــی در آب، کاهــش خواهــد یافــت.  •

فاصلــه ترمزگیــری نیــز افزایــش خواهــد یافــت. شــن و ماســه و گل و الی چســبیده بــه اطــراف 
دیســک ترمــز ممکــن اســت روی بازدهــی ترمــز تاثیرگــذار باشــد و یــا باعــث خرابــی قطعــات 
و اجــزا سیســتم ترمــز شــود. پــس از رانندگــی در آب، پــدال ترمــز را چندیــن بــار فشــار دهیــد 

تــا مجموعــه ترمــز خشــک شــود. 
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11-1 رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

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

ضدیخ به قسمت »سیستم خنک کننده موتور« در فصل ۸ مراجعه کنید. 
فصل  ● در  موتور  استارت  برای  می شود.  باتری  قدرت  افت  باعث  پایین  هوای  دمای  باتری: 

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

با شرایط آب و هوایی منطقه خودتان باشد. روغنی که در دماهای پایین ویسکوزیته کمی داشته 
باشد، دارای خاصیت روان کاری بهتری خواهد بود. اطالعات بیش تر در خصوص روغن موتور در 

فصل ۸ ارایه شده است. 
قفل درب ها: از یخ بستن قفل درب ها جلوگیری کنید. برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین  ●

را داخل قفل ها اسپری کنید. 
مایع شیشه شور: از مایع شیشه شوری که حاوی مواد ضدیخ می باشد استفاده کنید. این نوع  ●

لوازم یدکی  یا فروشگاههای معتبر  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو و  از  مایع را می توانید 
تهیه کنید. 

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

رابط و ... .
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 احتیاط 
فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید.  •
از مایــع خنک کننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشه شــور اســتفاده نکنیــد.  •

در غیــر ایــن صــورت، رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد دیــد. 

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

احتیاط رانندگی نمایید. 
در این گونه جاده ها الیه ای از آب بین چرخ و جاده شکل می گیرد و این پدیده مانع عملکرد 
از  و جلوگیری  از گشتاور  مقداری  برای کاهش  ترمز خودرو می شود.  و  فرمان  نرمال سیستم 
بکسوات، می توانید از دنده ۲ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( جهت شروع حرکت در 
را غیرفعال   ESP استفاده کنید. توصیه می شود در چنین شرایطی،  برفی و یخ زده  جاده های 

کنید. 
بیرون آوردن خودروی گیر کرده در برف و یخ ■

اگر چرخ های محرک خودرو در برف یا یخ گیر کرده باشد، خودرو را چندین بار با سرعت کم 
به جلو و عقب حرکت دهید. برای این کار دسته دنده را چندین بار بین دنده جلو و دنده عقب 
جابه جا کنید و در هر بار پدال گاز را به آرامی فشار دهید. از تعویض دنده بیش از حد در این 

گونه شرایط اجتناب کنید، زیرا باعث استهالک زیاد گیربکس می شود. 
زنجیر چرخ

زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخ های خودروی شما باشد. 
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ، به نکات زیر توجه کنید:
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۱. زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقه ای استفاده کنید. 
۲. نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید. 
3. زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید. 

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

عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
6. جهت کسب اطالعات بیش تر در این زمینه از نمایندگی مجاز مدیران خودرو مشاوره بگیرید.
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 احتیاط 
ــا  ــت آن ه ــدم رعای ــد. ع ــت کنی ــرات رعای ــتن ریســک خط ــت کاس ــر را جه ــای زی احتیاط ه
باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن اســت باعــث تصادفــات منجــر بــه 

مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
دســتورالعمل اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــر اســاس شــرایط منطقــه و جــاده متفــاوت اســت.  •

بنابرایــن قبــل از نصــب، آن هــا را مدنظــر قــرار دهیــد. 
از متناســب بــودن زنجیــر بــا خــودروی خــود اطمینــان حاصــل کنیــد. نصــب کــردن زنجیــر  •

بــر روی فرمان پذیــری خــودرو تاثیــر می گــذارد، لــذا بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد. اســتفاده از 
زنجیــر چــرخ نامناســب یــا نصــب ناصحیــح آن بــر روی چــرخ می توانــد باعــث بــروز تصــادف 

و مصدومیــت شــود. 
بســتن و بــاز کــردن زنجیــر چــرخ را بــر اســاس دســتورالعمل های ســازنده آن اجــرا کنیــد.  •

ــد. مطمئــن شــوید کــه  ــارک کنی ــک مــکان صــاف پ ــر خــودرو را در ی قبــل از بســتن زنجی
خــودرو را خامــوش کرده ایــد و دســته دنــده را در موقعیــت “P” قــرار داده ایــد. در صــورت لــزوم 

از مثلــث خطــر نیــز اســتفاده کنیــد. 
در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ، بــا ســرعت های بیش تــر از 30km/h رانندگــی نکنیــد  •

و یــا بــر اســاس حداکثــر ســرعت اعــالم شــده از طــرف ســازنده زنجیــر چــرخ رانندگــی کنیــد 
)هــر کــدام کــه کم تــر اســت را مبنــا قــرار دهیــد(. در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ بایــد 
ــی  ــدن ناگهان ــز، چرخان ــد و تی ــر از دســت انداز و دور زدن هــای تن از حرکــت در مســیرهای پ
غربیلــک فرمــان، ترمزهــای شــدید و شــتاب گیری و کاهــش شــتاب ناگهانــی خــودداری کنیــد. 
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1-2 صفحه کیلومترشمار
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 5         نمایشگر دمای آب موتور 3         نمایشگر میزان بنزین 1         چراغ های هشدار و نشانگر 

 6         دورسنج 4         نمایشگر LCD  2         سرعت سنج

سرعت سنج
عقربه ای  سرعت سنج  از  کیلومترشمار  صفحه 
برای نمایش سرعت حرکت خودرو در هر لحظه 

استفاده کرده است. 
)km/h :واحد اندازه گیری(
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 احتیاط 
ــنج  ــط سرعت س ــده توس ــان داده ش ــرعت نش ــدار س ــر روی مق ــودرو ب ــتیک خ ــدازه الس ان
تاثیرگــذار اســت، لــذا از الســتیک های اصلــی شــرکت مدیــران خــودرو و بــا انــدازه اســتاندارد 
اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت، ســرعت خــودرو بــه طــور واقعــی نشــان داده نخواهــد 
ــی  ــات فن ــه بخــش »اطالع ــر ب ــر در خصــوص مشــخصات تای ــات بیش ت ــت اطالع شــد. جه

خــودرو« در فصــل 8 مراجعــه کنیــد. 

دورسنج
عقربه ای  دورسنج  یک  از  کیلومترشمار  صفحه 
استفاده  لحظه  هر  در  موتور  دور  نمایش  برای 

)X1000 rpm :کرده است. )واحد اندازه گیری
خودرو،  آب بندی  دوره  شدن  سپری  از  پس 
باالتر    محدوده های  به  موتور  دور  رساندن 
دور  با  بود.  خواهد  مجاز   )6000-8000rpm(

رانندگی  با خودرو  به مدت طوالنی  باال،  موتور 
نکنید. 

 احتیاط 
اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج موتــور بــه مــدت زیــاد در حــدود 6000rpm قــرار گیــرد،  •

زیــرا باعــث آســیب دیدگی شــدید موتــور می شــود. 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید.  •
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نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین مقدار باقی مانده بنزین در داخل 

باک را نشان می دهد. 
را صحیح  بنزین  مقدار  نمایشگر  که  این  برای 
نشان دهد، خودرو را در یک مکان صاف پارک 
و  کنید  روشن  را  موتور  استارت  کلید  و  کرده 
باک،  در  موجود  بنزین  مقدار  از  اطالع  برای 

نمایشگر را مشاهده کنید. 
ظرفیت باک: 48 لیتر

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

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 

 احتیاط 
در شــرایطی نظیــر شــتاب گیری، ترمــز شــدید، پیچیــدن ناگهانــی و یــا رانندگــی در جاده هــای 

شــیب دار، ممکــن اســت نمایشــگر بنزیــن، مقــدار بنزیــن را بــه طــور صحیــح نشــان ندهد. 

نمایشگر دمای آب موتور
نمایشگر دمای آب موتور، پس از روشن شدن 
کلید استارت، دمای آب موتور در همان لحظه 

را نمایش خواهد داد. 
زمانی که نمایشگر بر روی C یا اطراف آن  ●

قرار گیرد )دمای پایین موتور(:
می کند،  گرم شدن  به  شروع  موتور  که  زمانی 
ممکن است نمایشگر به مدت کوتاهی در این 
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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. 
اگر نمایشگر به مدت زیادی در این ناحیه ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به 

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نمایشگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد )داغ کردن موتور(: ●

زمانی که نمایشگر دمای آب موتور به ناحیه H برسد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور 
این شرایط،  با  از حد داغ شده است. در صورت مواجه شدن  روشن شود، یعنی موتور بیش 
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 داغ کردن موتور بگردید. اگر 

موفق به یافتن علت نشدید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 هشدار   
اگــر موتــور جــوش آورده اســت، بــه هیــچ عنــوان درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد. پــس 
ــور، پاییــن آمــدن ســطح مایــع خنک کننــده را بررســی کنیــد. اگــر  از خنــک شــدن موت
مقــدار مایــع خنک کننــده موتــور خیلــی کــم اســت، هرگــز موتــور را روشــن نکنیــد، در 

غیــر ایــن صــورت موتــور دچــار آســیب دیدگی شــدیدی خواهــد شــد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 54

 ARRIZO 5 NEW دفترچه راهنمای خودروی
ARRIZO 5 NEW User Manual

LCD نمایشگر

 2       نمایشگر حالت های /ECO 1         نمایشگر ساعت 

SPORT )در صورت تجهیز(

 3         کیلومتر کلی کارکرد خودرو

 5         چراغ یادآوری سرویس 4        نشانگر دنده گیربکس

■  LCD دکمه های تنظیم نمایشگر
این دکمه ها در مجموعه کلیدهای سمت چپ 
غربیلک فرمان قرار دارند و برای کار کردن با 
منوهای صفحه کیلومترشمار مورد استفاده قرار 

می گیرند. 

 1         دکمه سمت چپ: برای انتخاب و نمایش صفحه سمت چپ در نمایشگر

 2         دکمه سمت راست: برای انتخاب و نمایش صفحه سمت راست در نمایشگر
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 3         دکمه Enter: جهت انتخاب و تایید

نمایش صفحات عمومی و نمایش صفحات منوی تنظیمات ■
نمایش صفحات عمومی ●

صفحات عمومی نمایشگر LCD را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش در بین 
« و  این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های تنظیم نمایشگر LCD )دکمه چپ: »

«( استفاده کنید.  دکمه راست: »

صفحه نمایش کیلومتر کارکرد/ مصرف سوخت میانگینصفحه نمایش کیلومتر موقتی/ مصرف سوخت لحظه ای

نمایش کیلومتر موقتی، مصرف سوخت لحظه ای 
و سایر اطالعات

صفحه نمایش آالرم سرعت غیرمجازصفحه نمایش فشار باد تایر )در صورت تجهیز( صفحه نمایش ساعت

نمایش کیلومتر کارکرد، مصرف سوخت میانگین 
و سایر اطالعات

نمایش فشار باد تایرها در زمان 
فعلی و سایر اطالعات مرتبط

نمایش زمان تنظیم شده 
فعلی و سایر اطالعات

نمایش اطالعات مرتبط مانند 
محدوده سرعت غیرمجاز

 احتیاط 
تصاویــر و اطالعــات نمایــش داده شــده در آن هــا صرفــا بــه عنــوان مثــال و مرجعــی جهــت 

یادگیــری می باشــند. سیســتم نصــب شــده بــر روی خــودرو مــالک اصلــی می باشــد. 
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منوی تنظیمات
تنظیم ساعت ■

برای تنظیم ساعت از دکمه های روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .1
 » « و دکمه راست: » استفاده از دکمه چپ: »
به روی صفحه مربوط به ساعت )Time( رفته و 
دکمه"  " را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد 

بخش تنظیم ساعت شوید. 
2. در صفحه باز شده، برای تنظیم عدد ساعت 
راست:         دکمه  و   » « چپ:  دکمه  از  دقیقه،  و 
« استفاده کنید و پس از اتمام تنظیم، دکمه  «
"  "را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و 

از صفحه خارج شوید. 
آالرم سرعت غیرمجاز ■

برای تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز از دکمه های روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .1
راست:        دکمه  و   » « چپ:  دکمه  از  استفاده 
به  به صفحه مربوط  « روی غربیلک فرمان  «
آالرم سرعت غیرمجاز )Speed Alarm( رفته 
و دکمه"  "را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد 

بخش تنظیم سرعت مجاز شوید. 
چپ:         دکمه  روی  بر  کوتاه  فشار  بار  هر  با   .2
« روی غربیلک فرمان،  « و دکمه راست: » «
 5km/h اندازه عدد مربوط به سرعت مجاز به 
اتمام  از  پس  یافت.  خواهد  کاهش  یا  افزایش 
تنظیم، دکمه "  "را فشار دهید تا تنظیمات 

ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.
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    مطالعه
ــوان  • ــل 5km/h می ت ــاز را در فواص ــرعت مج ــم، س ــای تنظی ــار دکمه ه ــار فش ــر ب ــا ه ب

کــم یــا زیــاد کــرد. 
آالرم سرعت غیرمجاز را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم کنید.  •
ــه جــای صفحــه  • ــه ســرعت مجــاز تنظیــم شــده برســد، ب هــر زمــان ســرعت خــودرو ب

ــش داده  ــاز نمای ــرعت غیرمج ــه آالرم س ــوط ب ــه مرب ــی، صفح ــات رانندگ ــش اطالع نمای
ــوق اخطــار فقــط  ــه صــدا در خواهــد آمــد. پیغــام هشــدار و ب ــوق اخطــار نیــز ب شــده و ب
ــم  ــرعت تنظی ــزان 5km/h از س ــه می ــودرو ب ــرعت خ ــه س ــوند ک ــف می ش ــی متوق زمان
شــده پایین تــر بیایــد. اگــر ســرعت خــودرو دوبــاره از حــد مجــاز فراتــر رود، آالرم ســرعت 

غیرمجــاز مجــددا فعــال خواهــد شــد. 

 احتیاط 
بــوق اخطــار تولیــد شــده توســط صفحــه کیلومترشــمار بــرای آالرم ســرعت غیرمجــاز در 

ــد. ــه صــدا در می آی ــز ب برخــی از شــرایط دیگــر نی
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■  LCD اطالعات نمایش داده شده در
نمایشگر LCD اطالعات زیر را نمایش می دهد:

اتوماتیک(،  کیلومتر کلی کارکرد خودرو، ساعت، دنده گیربکس )خودروی مجهز به گیربکس 
حالت ECO و SPORT گیربکس اتوماتیک، مصرف سوخت میانگین، مصرف سوخت لحظه ای، 
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود، کیلومتر موقتی، میانگین سرعت، وضعیت درب ها، اطالعات 
چراغ  دستی(،  گیربکس  به  مجهز  )خودروی  دنده  کاهش  افزایش/  یادآوری  عقب،  دنده  رادار 

سرویس، نشانگر وجود خطا در سیستم. 
کیلومتر کلی کارکرد خودرو ■

کل مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش 
می دهد. 

بین  ما  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر 
999,999km-0 نمایش داده می شود. 

در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر 
مقدار خود برسد، عدد “999,999km” به طور 

دایم و ثابت نمایش داده خواهد شد. 

مسافت قابل حرکت با بنزین موجود ■
مقدار  با  می توان  که  تخمینی  مسافت  حداکثر 
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش می دهد. 
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت 
محاسبه  سیستم  پردازشگر  واحد  توسط  شما 
شده است، لذا مقدار مسافت طی شده واقعی 
شده  داده  نشان  مسافت  مقدار  با  می تواند 
متفاوت باشد. این عدد صرفا به عنوان مرجعی 
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جهت اطالع شما می باشد. 
اگر فقط مقدار کمی به بنزین باک اضافه کنید، 

احتماال عدد محاسبه شده بازیابی نشود. 
مصرف سوخت میانگین ■

میانگین  سوخت  مصرف  میزان  نمایش  نحوه 
مطابق با شکل مقابل می باشد. 

شدن  روشن  از  پس  میانگین  سوخت  مصرف 
روشن  از  قبل  و  می شود  داده  نمایش  موتور 

شدن موتور عدد قبلی را نمایش خواهد داد. 
مصرف سوخت میانگین توسط واحد پردازشگر 
عنوان  به  صرفا  و  می شود  محاسبه  سیستم 

مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

دکمه         اگر  میانگین،  مصرف سوخت  موجود/  بنزین  با  قابل حرکت  مسافت  نمایش  در صفحه 
  "  " بر روی غربیلک فرمان را به طور طوالنی فشار دهید، مقادیر مصرف سوخت میانگین 

بازیابی خواهد شد.

مصرف سوخت لحظه ای ■
نحوه نمایش مصرف سوخت لحظه ای هم زمان 

با رانندگی، مطابق با شکل مقابل می باشد. 
پس از روشن کردن خودرو و گاز دادن، مصرف 
این  باال می رود که  به شدت  سوخت لحظه ای 

امر طبیعی بوده و مشکلی ندارد. 
مصرف سوخت لحظه ای توسط واحد پردازشگر 
عنوان  به  صرفا  و  می شود  محاسبه  سیستم 
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مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 

کیلومتر طی شده موقتی ■
نحوه نمایش کیلومتر طی شده موقتی مطابق با 
شکل مقابل می باشد. مسافت طی شده موقت 
نمایش  قابل   0.0~9999.9 km محدوده در 
می باشد و اگر مسافت طی شده از این محدوده 
تجاوز کند، کیلومترشمار صفر شده و مجددا از 

ابتدا شروع به شمارش خواهد کرد. 
در صفحه نمایش کیلومتر طی شده موقتی/ مصرف سوخت لحظه ای، اگر دکمه "  " بر روی 

غربیلک فرمان را به طور طوالنی فشار دهید، کیلومتر طی شده موقتی صفر خواهد شد. 

نشانگر دنده گیربکس ■
و  اتومات  حالت  در  چه  گیربکس  درگیر  دنده 
چه در حالت منوال، مطابق با تصویر مقابل در 

نمایشگر LCD صفحه نمایش داده می شود. 
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نشانگر وضعیت باز/ بسته بودن درب ها ■
این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 

جانبی خودرو را مشخص می سازد. 
 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
بسته  کامل  به طور  درب  یا چند  یک  و  باشد 
درب  بودن  باز  نمایشگر  صفحه  باشد،  نشده 
مربوطه را نمایش خواهد داد؛ در این حالت بوق 
اخطار به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت 
خودرو از 3km/h بیش تر شود، بوق اخطار به 
صدا در آمده و نشانگر باز بودن درب به صورت 
موضوع  از  را  راننده  و  روشن شده  چشمک زن 

مطلع خواهد ساخت. 

 هشدار   
در صــورت بــاز مانــدن و یــا بــه طــور کامــل بســته نشــدن درب هــا حرکــت نکنیــد. چــرا 
کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین بــه بیــرون پرتــاب شــود 

ــا حتــی مــرگ شــود.  ــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و ی کــه می توان
چراغ سرویس ■

زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 
سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 

سرویس  چراغ  کنون  تا  که  نو  خودروی  در 
به صورت  که  کیلومتری  است،  نشده  خاموش 
حافظه  در  اولیه  سرویس  برای  پیش فرض 
سیستم تعریف شده است، به عنوان مبنا قرار 
گرفته و هر وقت کارکرد خودرو به این کیلومتر 
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برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
فاصله  سرویس،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس 
در  که  دوره ای  سرویس  دو  بین  کیلومتری 
وجود  شده  تعریف  صورت  به  سیستم  حافظه 
دارد، به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر 
برسد،  به کیلومتر مذکور  وقت کارکرد خودرو 

چراغ سرویس روشن خواهد شد.

 احتیاط 
چــراغ ســرویس بایــد پــس از انجــام یافتــن هــر ســرویس دوره ای خامــوش شــود. توجــه 
داشــته باشــید کــه چــراغ سرویســی کــه روشــن شــده اســت، بــا قطــع شــدن بــرق خــودرو 

خامــوش نخواهــد شــد. 

اطالعات رادار دنده عقب ■
اگر موتور روشن بوده و دسته دنده در موقعیت 
اطالعات  باشد،  داشته  قرار   )R( عقب  دنده 
دریافتی از رادار دنده عقب و سنسورهای دنده 
مشاهده  قابل   LCD نمایشگر  مرکز  در  عقب 
این  از جزییات  یافتن  اطالع  برای  بود.  خواهد 
سیستم به بخش »رادار دنده عقب« در فصل 

4 مراجعه کنید. 
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2-2 نشانگرهای صفحه کیلومترشمار
نشانگرها و چراغ های هشدار

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

چراغ هشدار برای اعالم اخطار به راننده مبنی بر بروز ایراد در عملکرد سیستم خاصی از خودرو 
استفاده می شود. به محض این که سیستم خاصی از خودرو دچار مشکل شود، چراغ هشدار مربوط 
به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد. پس از باز شدن سوئیچ، بعضی از چراغ های هشدار 
جهت خودارزیابی سیستم ها به مدت چند ثانیه روشن خواهند شد. چنان چه هر کدام از چراغ های 
هشدار پس از روشن شدن موتور هم چنان روشن بماند و یا چشمک بزند، جهت بازدید و یا تعمیر 

سیستم مربوطه به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
نشانگر چراغ کوچک 

)چراغ پارک(
هم زمان با روشن شدن چراغ های کوچک، چراغ نشانگر 

آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد.

نشانگر چراغ راهنما

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

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

سمت به طور هم زمان چشمک خواهند زد. 

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

آن در صفحه کیلومترشمار هم روشن می شود.
نشانگر چراغ مه شکن 

عقب
با روشن شدن چراغ مه شکن عقب، چراغ نشانگر آن در 

صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد.
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چراغ اخطار کمربند 
)در صورت تجهیز(

کمربند  نشدن  بسته  اخطار  اعالم  جهت  چراغ  این 
ایمنی به راننده و یادآوری قفل کردن آن مورد استفاده 
قرار می گیرد. کمربند ایمنی را ببندید و به طور ایمن 

رانندگی کنید.

چراغ هشدار سیستم 
ترمز

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

مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر سیستم ترمز 
)EPB( پارک برقی

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

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
ترمز پارک برقی 

 )EPB(

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

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
نشانگر سیستم پارک 

اتوماتیک
 )AUTO HOLD( 

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

قرار دارد.
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چراغ هشدار سیستم 
ترمز ضدقفل 

 )ABS(

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

مراجعه کنید.

نشانگر فعال بودن 
 ESP

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

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر غیرفعال 
 ESP بودن

چراغ  شود،  خاموش   ESP عملکرد  که  زمان  هر 
معای  به  که  می شود  روشن   ESP OFF نشانگر 
غیر فعال شدن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری 

خودرو )ESP( است.

چراغ هشدار سیستم 
شارژ باتری

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

کنید.
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چراغ هشدار دمای 
آب موتور

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

برقرار کنید.

چراغ اخطار میزان 
بنزین

این چراغ برایاعالم اخطار به راننده در مورد کمبود 
سوخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. در فرصت 

مناسب سوخت گیری کنید.

چراغ هشدار سیستم 
ایربگ

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

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
کنترل فشار باد تایر

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

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم 
فرمان برقی

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

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ هشدار فشار 
پایین روغن موتور

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

برقرار کنید.

چراغ هشدار ایراد 
سیستم انژکتوری

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

کنید.

چراغ هشدار ایراد 
موتور

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

خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد 
گیربکس

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

نمایندگی مجاز مدیران خوردو مراجعه کنید.
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1-3 کلید خودرو
ریموت کنترل

ریموت کنترل برای باز کردن و قفل کردن 
خودرو از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ۱ ضامن کلید مکانیکی
 ۲ دکمه قفل کردن
 ۳ دکمه باز کردن

 4 دکمه صندوق پران
 ۵ چراغ نشانگر ریموت کنترل

اخطار فراموشی کلید ■
اگر راننده سوئیچ را خاموش کند ولی خارج کردن کلید از مغزی سوئیچ را فراموش کند، به 
محض باز شدن درب جلو چپ، صفحه کیلومترشمار شروع به دادن آالرم خواهد کرد تا راننده 

را متوجه جا ماندن کلید کند. 
قابلیت کنترل از راه دور ریموت کنترل برای قفل کردن و باز کردن کلیه درب های خودرو در 
شعاع ۲0 متری اطراف خودرو )بدون داشتن نقطه کور( طراحی شده است. در صورتی که فاصله 
کلید ریموت دار از خودرو بیش تر از ۲0 متر باشد، احتماال ریموت کنترل به طور مطلوب کار 
نخواهد کرد. شرایط زیر ممکن است هنگام استفاده از ریموت کنترل بر عملکرد آن تاثیر بگذارد:

قرار گرفتن ریموت کنترل در نزدیکی برج تلویزیونی، ایستگاه رادیویی، نیروگاه برق، فرودگاه،  ●
ایستگاه راه آهن یا سایر تاسیساتی که امواج رادیویی قوی تولید می کنند. 

زمانی که در نزدیکی رادیوی همراه یا سایر وسایل ارتباطی بی سیم که فرکانسی مشابه با  ●
فرکانس ریموت کنترل دارند، قرار می گیرد. 

در مواقعی که ریموت کنترل با اشیا فلزی تماس داشته و یا پوشانده شده است.  ●
اگر ریموت کنترل در کنار لوازم برقی )مانند موبایل و کامپیوتر( قرار داشته باشد.  ●
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چنان چه بیش تر از یک ریموت کنترل به طور هم زمان در کنار یک دیگر مورد استفاده قرار گیرند.  ●
    مطالعه

اگــر ســیگنال ریمــوت کنتــرل بــا ســیگنال های دیگــر تداخــل پیــدا کنــد، ممکــن اســت 
نتوانیــد بــه طــور مناســبی خــودرو را قفــل یــا بــاز کنیــد. در ایــن گونــه مــوارد می توانیــد 

از ســوئیچ مکانیکــی بــرای بــاز کــردن و قفــل کــردن درب هــا اســتفاده کنیــد. 

 احتیاط 
کلیــد را خــم نکنیــد و ریمــوت کنتــرل یدکــی را بــرای اســتفاده در مواقــع اضطــراری در  •

مکانــی امــن نگــه داری کنیــد. 
ــدون کســب مجــوز، تغییــری در فرکانــس و قــدرت ارســال امــواج فرســتنده ریمــوت  • ب

ــد و  ــاد نکنی ــو فرکانســی( ایج ــواج رادی ــده ام ــال نصــب تقویت کنن ــور مث ــه ط ــرل )ب کنت
ــد.  ــواج نصــب نکنی ــن ارســال ام ــا آنت ــن خارجــی ی ــه آنت هیچ گون

مراقــب باشــید تــا در زمــان اســتفاده از ریمــوت کنتــرل، تداخلــی بــا ارتباطــات رادیویــی  •
ــد و  ــرل اســتفاده نکنی ــی نداشــته باشــید. در صــورت تداخــل از ریمــوت کنت مجــاز محل
قبــل از ادامــه کار بــا ریمــوت کنتــرل اقدامــات الزم بــرای از بیــن بــردن تداخــل را انجــام 

دهیــد. 
ــه  • ــا قــدرت پاییــن می باشــد کــه ب ریمــوت کنتــرل یــک دســتگاه فرســتنده رادیویــی ب

ــتگاههای  ــع دس ــت تشعش ــف و تح ــی مختل ــواج رادیوی ــر ام ــد تحت تاثی ــی می توان راحت
ــرار گیــرد.  ــی و تجهیــزات پزشــکی ق صنعتــی، تحقیقات

کلید مکانیکی
در مواقعی که به دلیل ضعیف شدن باتری یا سایر تداخل های رادیویی نمی توانید از عملکردهای 
ریموت کنترل به درستی استفاده کنید، کلید مکانیکی را از جای خود بیرون آورده و برای قفل/ باز 

کردن خودرو از آن استفاده کنید. 
ضامن روی ریموت کنترل را فشار دهید تا کلید مکانیکی از جای خود بیرون بپرد. برای برگرداندن 
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کلید مکانیکی به محل خود، مجددا ضامن را فشار دهید و کلید را با دست به جای خود هدایت کنید 
تا حمل و نگه داری ریموت کنترل راحت تر شود. برای اطالعات بیش تر به بخش »کلید مکانیکی 

درب« در فصل 6 مراجعه کنید. 
تعویض باتری ریموت کنترل

ضعیف شدن باتری ریموت کنترل ■
بروز هر یک از عالیم زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت کنترل است: ●
عمل نکردن ریموت کنترل حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم ●
کم نور شدن یا روشن نشدن چراغ نشانگر کلید با فشار دادن دکمه های روی کلید ●
کاهش تدریجی محدوده اثر ریموت کنترل و کوچک تر شدن میدان برد امواج ریموت کنترل ●

 3V-CR2032 مدل توصیه شده برای باتری ریموت کنترل: باتری لیتیومی

 احتیاط 
ــدم 	  ــورت ع ــه در ص ــد ک ــزی می باش ــکات ری ــرل دارای ن ــوت کنت ــری ریم ــض بات تعوی

ــان ممکــن اســت کلیــد آســیب ببینــد.  ــری توســط خودت ــه آن هــا و تعویــض بات توجــه ب
ــپارید.  ــودرو بس ــران خ ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــن کار را ب ــود ای ــه می ش توصی

فقط از باتری توصیه شده استفاده کنید. 	 
ــژه ای 	  ــت وی ــودکان مراقب ــط ک ــده توس ــض ش ــری تعوی ــدن بات ــده ش ــه بلعی ــبت ب نس

ــید.  ــته باش داش

باتری ریموت کنترل را طبق مراحل زیر تعویض کنید: ■
۱. با اهرم کردن یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ

 شده، درپوش ریموت کنترل را باز کنید. 
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و  کرده  از جای خود خارج  را  کهنه  باتری   .۲
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت )+( آن رو 

به باال باشد، جایگزین کنید. 
۳. اجزا باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز 

کردن شان، مونتاژ کنید. 

4. بررسی کنید که آیا با فشار دادن دکمه ها، چراغ روی ریموت کنترل روشن می شود یا خیر؟ 
اگر  باتری کنترل کنید.  تعویض  از  را پس  ریموت کنترل  هم چنین عملکرد درست دکمه های 
ریموت کنترل نمی تواند به درستی کار کند، با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.

 احتیاط 
از آسیب دیدن پایه های نگه دارنده باتری ممانعت کنید.  •
ــان  • ــود اطمین ــای خ ــری در ج ــی بات ــت و منف ــای مثب ــح قطب ه ــری صحی از قرارگی

ــد.  ــل کنی حاص
در زمان تعویض باتری باید دست شما خشک و عاری از هر گونه رطوبت باشد.  •
از لمــس باتــری جدیــد ریمــوت کنتــرل بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن  •

اســت ســبب کاهــش عمــر مفیــد باتــری شــود. 
از تمــاس و یــا دســتکاری قطعــات کیــت الکترونیکــی ریمــوت کنتــرل اجتنــاب کنیــد،  •

زیــرا باعــث ایجــاد اختــالل در کارکــرد آن خواهــد شــد. 

 حفاظت از محیط زیست
ــود.  ــع ش ــی دف ــی معمول ــای خانگ ــد زباله ه ــد همانن ــده نبای ــی مصــرف ش ــری لیتیوم بات
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در قوانیــن 

ــود.  ــا ش ــت محیطی امح زیس
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باز کردن درب ها با ریموت کنترل
باز کردن درب ها ■

زمانی که خودرو به طور کامل در وضعیت قفل 
کنترل  ریموت  روی  بازکن  دکمه  دارد،  قرار 
چراغ های  روشن شدن  از  پس  دهید.  فشار  را 
خواهد  قرار  باز  وضعیت  در  خودرو  راهنما، 

گرفت. 

باز کردن درب صندوق ■
باز قرار  ● زمانی که قفل مرکزی در وضعیت 

دارد:
را  بر روی داشبورد  بازکن درب صندوق  کلید 
فشار داده و نگه دارید تا درب صندوق باز شود. 

زمانی که درب های خودرو قفل هستند: ●
را  کنترل  ریموت  روی  صندوق پران  دکمه 
از روشن شدن  تا پس  فشار داده و نگه دارید 

چراغ های راهنما، درب صندوق باز شود. 
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کلید مکانیکی
مانند  دالیلی  به  بنا  هوشمند  کلید  چنان چه 
در  اختالل  وجود  یا  کلید  باتری  شدن  ضعیف 
می توانید  نباشد،  استفاده  قابل  رادیویی  امواج 
از کلید مکانیکی برای باز و قفل کردن درب ها 

استفاده کنید. 
کلید  پشت  در  واقع  مکانیکی  کلید  ضامن 
کلید  و  داده  فشار  فلش  را در جهت  هوشمند 

2-3 کلید هوشمند )در صورت تجهیز(
اجزا کلید هوشمند

کلید هوشمند برای باز کردن و قفل کردن از راه دور درب های خودرو و درب صندوق و روشن 
هوشمند  کلید  بدنه  از  جزیی  که  مکانیکی  کلید  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خودرو  کردن 

می باشد برای باز کردن و قفل کردن درب های خودرو در مواقع اضطراری می باشد. 
 ۱ چراغ نشانگر

 ۲ دکمه قفل کردن
 ۳ دکمه باز کردن

 4 دکمه صندوق پران
 ۵ کلید مکانیکی

 6 ضامن کلید مکانیکی
قابلیت کنترل از راه دور کلید هوشمند برای قفل کردن و باز کردن کلیه درب های خودرو در 
قرار  استفاده  نقطه کور( مورد  مانع و  )به شرط عدم وجود  پیرامون خودرو  محدوده ۲0 متری 
می گیرد. اگر فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیش تر از ۲0 متر باشد، ممکن است کلید کارایی 
مطلوب خود را نداشته باشد. وجود سیگنال های مزاحم می تواند بر عملکرد کلید هوشمند تاثیرگذار 

باشد. در ادامه همین فصل جزییات بیش تری در خصوص کلید هوشمند ارایه خواهد شد. 
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کنید.  هوشمند جدا  کلید  بدنه  از  را  مکانیکی 
پس از استفاده،  کلید را به جای خود باز گردانید 
تا ضمن جلوگیری از مفقود شدن، همیشه در 
دسترس بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد. 
برای اطالعات بیش تر به بخش »کلید مکانیکی 

درب« در فصل 6 مراجعه کنید. 

تعویض باتری کلید هوشمند
ضعیف شدن باتری کلید هوشمند ■

بروز هر یک از عالیم زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری کلید هوشمند است:
عمل نکردن کلید هوشمند حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم ●
کم نور شدن یا روشن نشدن چراغ نشانگر کلید هوشمند با فشار دادن دکمه های روی کلید ●
کاهش تدریجی محدوده اثر کلید هوشمند و کوچک تر شدن میدان برد امواج کلید هوشمند ●

 3V-CR2032 مدل توصیه شده برای باتری کلید هوشمند: باتری لیتیومی

 احتیاط 
فقط از باتری توصیه شده استفاده کنید.  •
ــژه ای  • ــت وی ــودکان مراقب ــط ک ــده توس ــض ش ــری تعوی ــدن بات ــده ش ــه بلعی ــبت ب نس

ــید.  ــته باش داش
ــدم  • ــورت ع ــه در ص ــد ک ــزی می باش ــکات ری ــرل دارای ن ــوت کنت ــری ریم ــض بات تعوی

ــان ممکــن اســت کلیــد آســیب ببینــد.  ــری توســط خودت ــه آن هــا و تعویــض بات توجــه ب
ــپارید.  ــودرو بس ــران خ ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــن کار را ب ــود ای ــه می ش توصی
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باتری کلید هوشمند را طبق مراحل زیر تعویض کنید: ■
۱. ضامن پشت کلید هوشمند را فشار دهید و 

کلید مکانیکی را از بدنه کلید جدا کنید. 

۲. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ 
شده، درپوش کلید را باز کنید و برد الکترونیکی 

کلید هوشمند را خارج کنید. 

الکترونیکی  برد  از  را  باتری  نگه دارنده  قاب   .۳
ریموت کنترل جدا کنید. 
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و  آورید  بیرون  از جای خود  را  باتری کهنه   .4
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت )+( آن رو 

به باال باشد، جایگزین کنید. 
۵. اجزا باز شده کلید هوشمند را به ترتیب عکس 

مراحل باز کردن شان، مونتاژ کنید. 
6. دکمه های روی کلید هوشمند را فشار دهید و 
روشن شدن چراغ نشانگر کلید را بررسی کنید. 
هم چنین عملکرد صحیح کلید هوشمند پس از 
تعویض باتری را کنترل کنید. اگر کلید هوشمند 
نمی تواند به درستی کار کند، با نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تماس حاصل نمایید. 

 احتیاط 
ــان  • ــود اطمین ــای خ ــری در ج ــی بات ــت و منف ــای مثب ــح قطب ه ــری صحی از قرارگی

ــد.  ــل کنی حاص
در زمان تعویض باتری باید دست شما خشک و عاری از هر گونه رطوبت باشد.  •
هنگام تعویض باتری از الکترودها و ترمینال ها ممانعت کنید.  •
از لمــس باتــری جدیــد ریمــوت کنتــرل بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن  •

اســت ســبب کاهــش عمــر مفیــد باتــری شــود. 
از تمــاس و یــا دســتکاری قطعــات کیــت الکترونیکــی کلیــد هوشــمند اجتنــاب کنیــد،  •

زیــرا باعــث ایجــاد اختــالل در کارکــرد آن خواهــد شــد. 

 حفاظت از محیط زیست
ــود.  ــع ش ــی دف ــی معمول ــای خانگ ــد زباله ه ــد همانن ــده نبای ــی مصــرف ش ــری لیتیوم بات
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در قوانیــن 

ــود.  ــا ش ــت محیطی امح زیس
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ورود بدون کلید
اقدامات زیر را روی  بیرون آوردن آن( می توان  به  نیاز  با همراه داشتن کلید هوشمند )بدون 

خودرو انجام داد:
باز و بسته کردن قفل درب ها ■

به خودرو  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ضمن 
درب  دستگیره  روی  دکمه  اگر  شوید.  نزدیک 
را فشار دهید، سیستم پس از شناسایی و تایید 
کلید، به طور خودکار اقدام به باز یا بستن قفل 

درب ها خواهد کرد. 

 احتیاط 
اگر کلید هوشمند در خودرو جا مانده باشد، دکمه روی دستگیره درب کار نخواهد کرد. 

موقعیت آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید ■

 ۱ آنتن بیرونی درب صندوق عقب
 ۲ آنتن عقبی داخل اتاق

 ۳ آنتن وسطی داخل اتاق
 4 آنتن دستگیره بیرونی درب های جلو
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میدان اثر آنتن ها )محدوده ای که کلید هوشمند توسط آنتن ها قابل شناسایی است( ■
تغییر  یا  زدن  استارت  زمان  در   

وضعیت کلید استارت موتور
داشته  قرار  اتاق  داخل  در  هوشمند  کلید  اگر 

باشد،  سیستم می تواند فعال شود. 
قفل  کردن  بسته  و  باز  زمان  در   

درب ها
آنتن  اثر  محدوده  در  هوشمند  کلید  اگر 
دستگیره بیرونی درب های جلو باشد، سیستم 

می تواند فعال شود. 
 باز کردن درب صندوق

آنتن  اثر  محدوده  در  هوشمند  کلید  اگر 
دستگیره بیرونی درب صندوق عقب قرار داشته 

باشد، سیستم می تواند فعال شود. 

 احتیاط 
آنتــن روی درب هــای خــودرو، کلیدهــای هوشــمند را در شــعاع ۱.۲ متــری خــود می تواننــد 
شناســایی کننــد. بنابرایــن زمانــی کــه قصــد فشــردن دکمه هــای دســتگیره درب هــا بــرای 
ــن  ــمند در ای ــد هوش ــد کلی ــد، بای ــدوق را داری ــا درب صن ــو ی ــای جل ــردن درب ه ــاز ک ب

محــدوده قــرار داشــته باشــد. 

نکاتی در خصوص سیستم ورود و استارت بدون کلید ■
در شرایط زیر ممکن است سیستم به درستی کار نکند، حتی اگر کلید هوشمند در محدوده اثر 

آنتن ها قرار داشته باشد:
کلید هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد.  ●
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در زمان قفل کردن، کلید هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد.  ●
اگر پیغام “Please pay attention that there is a smart key in the vehicle” در  ●

صفحه کیلومترشمار نمایش داده شود. 
قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی.  ●
اعالم هشدار ■
به بخش »سیستم دزدگیر« در ادامه همین فصل مراجعه کنید.  ●
استارت دکمه ای ■

اگر کلید هوشمند در داخل خودرو قرار داشته 
باشد، شرایط استارت موتور برقرار باشد )چراغ 
زمینه کلید استارت به رنگ سبز شده باشد(، 
کلید  توسط  موتور  کردن  روشن  برای  شرایط 

استارت فراهم می باشد. 
»کلید  بخش  به  بیش تر  اطالعات  کسب  برای 

استارت موتور« در فصل 4 مراجعه کنید. 

3-3 کلید هوشمند مچی )در صورت تجهیز(
معرفی

از تجهیزات جدید  کلید هوشمند مچی یکی 
رسمی  طور  به  که  می باشد  خودرو  مدرن  و 
این  است.  شده  ارایه  چری  شرکت  طرف  از 
قابلیت های  این که  بر  مچ بند هوشمند عالوه 
استارت دکمه ای  و  کلید  بدون  ورود  سیستم 
از  دیگری  قابلیت های  واجد  می باشد،  دارا  را 
ورزش،  و  سالمتی  مولفه های  کنترل  قبیل 
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نظارت بر ضربان قلب، مدیریت زمان خواب و 
... نیز می باشد. 
    مطالعه

ــد  • ــتفاده از مچ بن ــا اس ــد ب ــدون کلی ــتارت ب ــوه ورود و اس ــات نح ــالع از جزیی ــرای اط ب
ــد. ــه کنی ــن فصــل مراجع ــد هوشــمند« در همی ــه بخــش »کلی هوشــمند، ب

ــات  • ــب اطالع ــت کس ــود. جه ــل می ش ــل وص ــن موبای ــه اپلیکیش ــمند ب ــد هوش مچ بن
بیش تــر در خصــوص نحــوه برقــراری ارتبــاط بیــن مچ بنــد هوشــمند بــا اپلیکیشــن موبایــل 

ــه دفترچــه راهنمــای مربوطــه کــه همــراه خــودرو ارایــه می شــود، مراجعــه کنیــد.  ب

کنترل خودرو با مچ بند هوشمند ■
با باال یا پایین کشیدن صفحات روی نمایشگر 
کلیدهای  به  مربوط  صفحه  هوشمند،  مچ بند 
قابلیت هایی  بتوانید  تا  کنید  انتخاب  را  خودرو 
مانند باز و بسته کردن قفل درب ها از راه دور و 

استارت زدن خودرو را کنترل کنید. 
قابلیت کنترل از راه دور مچ بند هوشمند برای قفل کردن و باز کردن کلیه درب های خودرو در 
محدوده ۲0 متری پیرامون خودرو )به شرط عدم وجود مانع و نقطه کور( مورد استفاده قرار 
می گیرد. اگر فاصله بین خودرو و مچ بند هوشمند بیشتر از ۲0 متر باشد، ممکن است مچ بند 
بر عملکرد  باشد. وجود سیگنال های مزاحم می تواند  نداشته  را  هوشمند کارایی مطلوب خود 
بخش  به  دور  راه  از  کترل  عملکرد  جزییات  از  اطالع  برای  باشد.  تاثیرگذار  هوشمند  مچ بند 

»ریموت کنترل« در همین فصل مراجعه کنید. 
ماندگاری باتری مچ بند هوشمند ■

باتری کامال شارژ شده مچ بند هوشمند به طور معمول تا دو هفته قابل استفاده می باشد. اگر 
این  باتری می شود که در  از %10 برسد، مچ بند وارد حالت کم-  باتری به کم تر  میزان شارژ 
حالت مچ بند صفحه نمایش و عملکردهای معمولی خود را خاموش می کند ولی عملکرد ریموت 
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کنترل )فشار دادن لحظه ای دکمه پشت مچ بند برای باز کردن خودرو( و عملکرد ورود بدون 
کلید و استارت دکمه ای را حفظ می کند. در صورتی که مچ بند هوشمند وارد حالت کم- باتری 
شده است، در اسرع وقت آن را شارژ کنید، در غیر این صورت باتری آن تمام شده و قادر به باز 

کردن خودرو نخواهد بود. 

استارت خودرو از راه دور
استارت از راه دور با استفاده از کلید هوشمند:

وضعیت  در  و  بوده  خاموش  خودرو  که  زمانی 
قفل قرار دارد و به شرط آن که کلید هوشمند 
دکمه  باشد،  نداشته  وجود  خودرو  داخل  در 
قفل کن روی کلید هوشمند را فشار داده و به 
مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا خودرو به صورت از 
تهویه مطبوع  و هم زمان  بزند  استارت  راه دور 

نیز به طور خودکار روشن شود. 

استارت از راه دور با استفاده از مچ بند هوشمند ■
زمانی که خودرو خاموش بوده و در وضعیت قفل قرار دارد و به شرط آن که مچ بند هوشمند در 
داخل خودرو وجود نداشته باشد، آیکون"  "بر روی مچ بند را فشار دهید تا وارد منوی کلید 
خودرو شوید و سپس آیکون"  " را به طور طوالنی فشار دهید تا خودرو به صورت از راه دور 

استارت بزند و هم زمان تهویه مطبوع نیز به طور خودکار روشن شود. 

خاموش کردن از راه دور با استفاده از کلید هوشمند:
خودرو ۱0 دقیقه پس از روشن شدن به صورت 
می شود.  خاموش  خودکار  طور  به  دور،  راه  از 
که  خودرویی  کردن  خاموش  برای  که  این  یا 
است، دکمه  راه دور روشن شده  از  به صورت 

بازکن کلید هوشمند را فشار دهید. 
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خاموش کردن از راه دور با استفاده از مچ بند هوشمند: خودرو ۱0 دقیقه پس از روشن شدن به 
صورت از راه دور، به طور خودکار خاموش می شود. یا این که برای خاموش کردن خودرویی که 

به صورت از راه دور روشن شده است، آیکون"  "روی مچ بند هوشمند را فشار دهید.
    مطالعه

هنــگام اســتارت خــودرو توســط کلیــد هوشــمند یــا ریمــوت کنتــرل، در خــودروی مجهــز  •
بــه تهویــه مطبــوع دســتی، تهویــه مطبــوع بــه طــور خــودکار در حالتــی کــه آخریــن بــار 

متوقــف شــده بــود، شــروع بــه کار خواهــد کــرد. 
هنــگام اســتارت خــودرو توســط کلیــد هوشــمند یــا ریمــوت کنتــرل، در خــودروی مجهــز  •

بــه تهویــه مطبــوع اتوماتیــک، تهویــه مطبــوع بــه طــور خــودکار در حالتــی AUTO شــروع 
بــه کار خواهــد کــرد. 

 احتیاط 
هنــگام اســتارت خــودرو از راه دور، هیچ کــس از جملــه راننــده نبایــد در داخــل خــودرو  •

 . شد با
پــس از روشــن شــدن خــودرو بــه صــورت از راه دور، اگــر از خــودرو اســتفاده نکنیــد بــه  •

طــور خــودکار خامــوش خواهــد شــد. 
ــا کلیــد هوشــمند یــا مچ بنــد هوشــمند در زمــان اســتارت از راه  • فاصلــه بیــن خــودرو ب

ــد هوشــمند باشــد.  ــا مچ بن ــد هوشــمند ی ــر کلی ــرد موث ــر از ب ــد بیش ت دور نبای
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4-3 سیستم ضدسرقت و دزدگیر
سیستم ضدسرقت موتور

خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز می باشد: سیستم ضدسرقت موتور یا ایموبالیزر 
)در صورت تجهیز( و سیستم دزدگیر خودرو. 

سیستم ضدسرقت موتور ■
یا مچ بند هوشمند خودرو دارای یک چیپ فرستنده در ساختار خود هستند.  کلید هوشمند 
چنان چه کلید هوشمند یا مچ بند هوشمند به واحد کنترل ایموبالیزر معرفی نشده باشند، این 

چیپ الکترونیکی اجازه روشن شدن موتور را نخواهد داد. 
شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:

اگر کلید هوشمند یا مچ بند هوشمند در تماس با اشیا فلزی باشد.  ●
کلید هوشمند یا مچ بند هوشمند متعلق به خودروی دیگر )که دارای چیپ فرستنده است(  ●

در تماس با کلید خودروی شما قرار گرفته باشد. 

 احتیاط 
بــه هیــچ عنــوان معرفــی کلیــد هوشــمند را بــه افــراد غیرمجــاز نســپارید، چــرا کــه ممکــن  •

اســت کارکــرد عــادی سیســتم دچــار اختــالل شــود. 
در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچ گونــه تغییــری ایجــاد نکنیــد و یــا آن را حــذف نکنیــد.  •

در غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار خواهــد افتاد. 
اگــر موتــور اســتارت بخــورد ولــی نتوانــد روشــن شــود، یکــی از علت هــای ممکــن مختــل  •

ــات  ــرای جزیی ــد. ب ــد باش ــح آن می توان ــرد صحی ــدم کارک ــزر و ع ــتم ایموبالی ــدن سیس ش
بیش تــر بــه بخــش »اگــر خــودرو بــه طــور عــادی روشــن نشــود« در فصــل 6 مراجعــه کنیــد. 

سیستم دزدگیر ■
در صورت تشخیص یک ورود غیر مجاز به داخل خودرو، سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن 
آژیر و روشن و خاموش کردن چراغ های راهنما خواهد کرد تا بدین وسیله مالک خودرو را از 
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موضوع سرقت مطلع سازد. توضیحات بیش تر در مورد دزدگیر خودرو در بخش بعدی ارایه شده 
است. 

 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن ناخواســته دزدگیــر و پیش گیــری از ســرقت خــودرو، قبــل 
از تــرک خــودرو اطمینــان یابیــد کــه کســی در داخــل خــودرو باقــی نمانــده باشــد و کلیــه 

درب هــا و شیشــه ها بــه طــور کامــل بســته شــده باشــند. 

سیستم دزدگیر
عملکرد دزدگیر ■
آماده به کار شدن سیستم دزدگیر: ●

کلید استارت را خاموش کنید، کلیه درب ها و 
صندوق را ببندید. 

دکمه قفل کن ریموت کنترل یا کلید هوشمند 
دستگیره  روی  دکمه  یا  و  هوشمند  مچ بند  یا 
درب را فشار دهید تا درب ها قفل شوند. اکنون 
سیستم دزدگیر خودرو فعال شده و در حالت 

آماده به کار قرار دارد. 
نشانه های فعال شدن سیستم دزدگیر عبارت اند از:  ●

قفل شدن تمامی درب ها، یک بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما و یک بار به صدا در 
آمدن آژیر دزدگیر 

علل فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: ●
خاموش نبودن کلید استارت، باز ماندن یکی از درب های جانبی خودرو یا درب صندوق عقب

نشانه های فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: ●
دو بار چشمک زدن چراغ های راهنما و به صدا در نیامدن آژیر دزدگیر
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 احتیاط 
نحــوه اعــالم فعــال شــدن دزدگیــر را از طریــق سیســتم صوتــی و تصویــری نیــز می تــوان  •

تنظیــم کــرد. 
اگر کلید استارت در موقعیت ON یا ACC باشد، دزدگیر نمی تواند فعال شود.  •
اگــر چهــار درب جانبــی خــودرو بســته باشــد و درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته نشــده  •

باشــد، قفــل مرکــزی درب هــا را قفــل می کنــد ولــی دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد. اگــر درب 
ــل  ــل بســته نباشــد، قف ــور کام ــه ط ــی ب ــای جانب ــی از درب ه ــدوق بســته باشــد و یک صن
مرکــزی ابتــدا درب هــا را قفــل می کنــد ولــی بالفاصلــه مجــددا از حالــت قفــل خــارج کــرده 

و دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد. 

فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار ■
پس از خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر، چنان چه در عرض ۳0 ثانیه هیچ یک از درب های 
جانبی، درب موتور یا درب صندوق باز و بسته نشوند، درب ها به طور خودکار قفل شده و سیستم 

دزدگیر بار دیگر فعال خواهد شد. 
غیرفعال شدن دزدگیر ■
راههای غیر فعال کردن: ●

اگر دکمه بازکن ریموت کنترل، کلید هوشمند 
دزدگیر  دهید،  فشار  را  هوشمند  مچ بند  یا 
همراه  ضمن  که  این  یا  و  می شود؛  غیرفعال 
به  هوشمند  مچ بند  یا  هوشمند  کلید  داشتن 
دستگیره  روی  دکمه  و  شده  نزدیک  خودرو 
درب را فشار دهید، اگر سیستم به طور خودکار 
معتبر بودن کلید را تایید کند، خودرو از حالت 

قفل خارج خواهد شد. 
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نشانه های غیرفعال شدن دزدگیر: ●
دو بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما

    مطالعه
زمانــی کــه خــودرو در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد، بــا فشــار دادن دکمــه بازکــن ریمــوت  •

کنتــرل و یــا روشــن کــردن خــودرو، خــودرو از وضعیــت دزدگیــر خــارج می شــود. 
اگــر پــس از غیرفعــال شــدن دزدگیــر، هــر کــدام از درب هــای جانبــی، درب موتــور یــا  •

درب صنــدوق بــاز شــود، فعــال شــدن خــودکار دزدگیــر مقــدور نخواهــد بــود. 
دکمــه بازکــن ریمــوت کنتــرل را فشــار دهیــد تــا قفــل درب هــا بــاز شــود، حــال اگــر  •

همــان دکمــه را فشــار داده و مدتــی نگــه داریــد، شیشــه درب هــای خــودرو و ســان روف 
)در صــورت تجهیــز( بــه طــور خــودکار بــاز خواهنــد شــد تــا قبــل از ورود شــما بــه خــودرو 

هــوای داخــل اتــاق تهویــه شــود. 
حالت اعالم هشدار سیستم دزدگیر ■

اگر در خودرویی که در وضعیت دزدگیر قرار دارد وقوع یک ورود غیرمجاز تشخیص داده شود، 
دزدگیر وارد حالت اعالم هشدار خواهد شد. 

مثال اگر یکی از درب های جانبی خودرو یا درب صندوق به صورت غیرمجاز باز شود )حتی با 
استفاده از کلید مکانیکی( آژیر به صدا در خواهد آمد. 

نحوه اعالم هشدار: ●
به خودرو، سیستم  غیرمجاز  ورود  تشخیص  با 
وارد مرحله اعالم هشدار می شود که در آن آژیر 
به  راهنما شروع  و چراغ های  آمده  در  به صدا 

چشمک زدن خواهد کرد. 
قطع کردن اعالم هشدار: ●

بازکن  دکمه  اگر  آژیر  بودن  فعال  زمان  در 
مچ بند  یا  هوشمند  کلید  کنترل،  ریموت  روی 
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هوشمند را فشار دهید و یا اگر کلید استارت 
غیرفعال  هشدار  اعالم  حالت  کنید،  روشن  را 

خواهد شد. 
    مطالعه

ــر ۳ ســیکل  • ــرای اعــالم هشــدار وجــود داشــته باشــد، حداکث ــک عامــل ب اگــر فقــط ی
آالرم فعــال می شــود. 

اگــر چندیــن عامــل بــرای اعــالم هشــدار وجــود داشــته باشــد، حداکثــر 8 ســیکل آالرم  •
فعــال می شــود )آالرم چراغ هــای راهنمــا و آژیــر بعــد از 8 ســیکل متوقــف خواهنــد شــد(. 

5-3 قفل درب ها
کلیدهای قفل درب ها

کلید قفل مرکزی
 ۱ کلید باز کردن

 ۲ کلید قفل کردن
به شرط بسته بودن کامل درب ها، با فشار دادن 
باز  یا  قفل  را  درب ها  می توانید  فوق  کلیدهای 

کنید. 
باز کردن درب با استفاده از دستگیره داخلی ■
اگر درب قفل نشده باشد: ●

می توان  داخلی  دستگیره  کشیدن  بار  یک  با 
درب را باز کرد

اگر درب قفل باشد: ●
از  درب  تا  بکشید  بار  یک  را  داخلی  دستگیره 
حالت قفل خارج شود، حال دستگیره را یک بار 

دیگر بکشید تا درب باز شود. 
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    مطالعه
اگــر هــر چهــار درب خــودرو بســته باشــند، زمانــی کــه ســرعت خــودرو از 15km/h فراتــر  •

مــی رود، کلیــه درب هــا بــه طــور خــودکار قفــل خواهنــد شــد )در صــورت تجهیــز(. 
پــس از قفــل کــردن درب هــا بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل یــا کلیــد هوشــمند، چنان چــه  •

درب راننــده را توســط کلیــد مکانیکــی بــاز کنیــد، آژیــر دزدگیــر بــه کار خواهــد افتاد. 
ــت  • ــه حال ــا اســتفاده از کلیــد مکانیکــی قفــل کــرده باشــید، دزدگیــر ب اگــر درب هــا را ب

آمــاده بــه کار نخواهــد رفــت. لــذا توصیــه می شــود درب هــا را توســط ریمــوت کنتــرل و کلید 
هوشــمند قفــل کنیــد. 

قفل کودک درب های عقب ■
تعبیه  عقب  درب های  داخل  در  کودک  قفل 

شده است. 
برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک زبانه 
مربوطه را مطابق شکل به سمت باال یا پایین 

بکشید. 
قفل کردن: زبانه را به سمت باال بکشید. 

باز کردن: زبانه را به سمت پایین بکشید. 

 احتیاط 
ــاز شــدن  ــل ب ــودن قفــل کــودک، درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قاب در صــورت فعــال ب
اســت. توصیــه می شــود زمانــی کــه کودکــی در داخــل خــودرو حضــور دارد از قفــل کــودک 

اســتفاده کنیــد. 

قفل

باز
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 هشدار   
قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی درب ها اطمینان حاصل کنید.  •
ــاز  • ــی عقــب خــودرو نشســته اســت، جهــت جلوگیــری از ب چنان چــه کودکــی در صندل

شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی، حتمــا قفــل کــودک را فعــال کنیــد. 
ــاد  • ــه ی ــان تصــادف،  ب ــودرو در زم ــوس شــدن سرنشــینان خ ــری از محب ــت جلوگی جه

ــرون  ــط از ســمت بی ــب فق ــال باشــد،  درب عق ــودک فع ــل ک ــر قف ــه اگ داشــته باشــید ک
ــد.  ــدن می باش ــاز ش ــل ب قاب

اگــر خــودرو در هــوای گــرم متوقــف شــده و تمامــی درب هــا و شیشــه ها بســته اند، بــه  •
هیــچ عنــوان کــودکان و حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا نکنیــد. چــرا کــه 

دمــای بــاال می توانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ آن هــا در زمــان کوتــاه شــود. 

6-3 بوق
نحوه استفاده

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

دهید. 

 احتیاط 
از بــوق در نزدیکــی محل هایــی ماننــد  •

مجتمع هــای  و  بیمارســتان ها  مــدارس، 
ــد.  ــتفاده نکنی ــکونی اس مس

ضمــن احتــرام بــه قوانیــن و مقــررات  •
اجتماعــی از بــوق اســتفاده نکنیــد. 
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7-3 غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت، می توانید زاویه شیب غربیلک فرمان را تنظیم کنید. 
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان، خودرو را در 
یک مکان امن متوقف کرده و کلید استارت را 

خاموش کنید. 
۱. اهرم قفل کننده تلسکوپی فرمان را به سمت 

پایین بکشید. 
در  را  آن  غربیلک،  بردن  پایین  و  باال  با   .۲

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

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

خوردن، مرحله ۳ را مجددا تکرار کنید. 

 هشدار   
ــن کار  • ــام دادن ای ــد. انج ــان نکنی ــک فرم ــم غربیل ــه تنظی ــدام ب ــی اق ــالل رانندگ در خ

ــادف،  ــه تص ــر ب ــه منج ــودرو و در نتیج ــرل خ ــن کنت ــت رفت ــث از دس ــت باع ــن اس ممک
ــود.  ــرگ ش ــی م جراحــت و حت

ــاال و  • ــه ســمت ب ــان، آن را ب ــک فرم ــم غربیل ــس از تنظی ــی، پ ــت ایمن ــه منظــور رعای ب
پاییــن تــکان دهیــد تــا از قفــل شــدن درســت ســتون فرمــان اطمینــان یابیــد. در غیــر ایــن 
صــورت ممکــن اســت در حیــن رانندگــی بــه طــور ناگهانــی تــکان بخــورد و ســبب ایجــاد 

تلفــات جانــی و مالــی شــود. 
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8-3 صندلی های خودرو
صندلی های جلو

نحوه نشستن صحیح بر روی صندلی ■
از  محافظت  برای  مفید  تجهیزات  ایربگ ها  و  ایمنی  کمربندهای  پشت سری ها،  صندلی ها، 

سرنشینان خودرو می باشند. 
استفاده صحیح از این وسایل محافظت بیش تری را برای سرنشینان ایجاد می کند. لطفا موارد 

زیر را رعایت کنید:
پشتی  ● اندکی  صندلی،  روی  نشستن  موقع 

را به عقب کج کنید )زاویه ۲۵ درجه مناسب 
است( و به آن تکیه دهید. 

پشت سری ها را به طور صحیح تنظیم کنید  ●
با  پشت سری  نقطه  باالترین  که  گونه ای  به 
باالترین نقطه سر شما در یک راستا قرار گیرند. 

را  ● صندلی  نباید  جلو  سرنشین  و  راننده 
خیلی به داشبورد نزدیک کنند. غربیلک فرمان 
را طوری در دست بگیرید که در حین رانندگی 
بازوهای شما با کمی انحنا قرار گیرند. پاهایتان 
بتوانید  تا  باشند  داشته  خم  کمی  باید  نیز 

پدال ها را به طور کامل فشار دهید. 

نوار باالیی کمربند ایمنی باید از وسط عرض  ●
و  بچسبد  سینه  قفسه  به  کرده،  عبور  شانه ها 
کمربند  پایینی  نوار  نگیرد.  قرار  گردن  نزدیک 
ناحیه  به  فشاری  و  گرفته  قرار  لگن  روی  باید 

شکم وارد نکند.
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تنظیم دستی صندلی ■
 ۱         تنظیم پشتی صندلی

اهرم  سپس  و  دهید  تکیه  صندلی  پشتی  به 
تنظیم پشتی را به سمت باال بکشید. پشتی را 
با تغییر زاویه بدن در وضعیت مناسب تنظیم 
نمایید. بعد از یافتن زاویه مناسب، اهرم را رها 
کنید. بعد از آن به پشتی تکیه کنید تا مطمئن 

شوید که پشتی به درستی قفل شده است. 
 ۲         تنظیم ارتفاع صندلی

اهرم تنظیم صندلی را به سمت باال و پایین بکشید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود. 
 ۳         تنظیم موقعیت افقی صندلی

دستگیره تنظیم افقی صندلی جلو در جهت های جلو و عقب در زیر صندلی قرار دارد. دستگیره را 
به سمت باال بکشید و صندلی را به سمت موقعیت دلخواه خود هدایت کرده و پس از قرار گرفتن 
صندلی در موقعیت مورد نظر، اهرم را رها کنید. سپس جهت اطمینان از قفل شدن صندلی، آن 

را کمی به جلو و عقب بکشید. 
محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی جلو:

کورس کامل حرکتی صندلی در جهت افقی 216mm می باشد. اگر صندلی در موقعیت کارخانه ای 
خود باشد می تواند به اندازه 180mm به سمت جلو و 36mm به سمت عقب حرکت کند. 

زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانه ای روی ۲۵ درجه تنظیم شده است که می توانید آن 
را تا ۳۲ درجه به سمت جلو و تا ۵۲ درجه به سمت عقب خم کنید. 
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تنظیم صندلی برقی )فقط صندلی راننده( )در صورت تجهیز( ■
 ۱         تنظیم موقعیت افقی صندلی

با جلو و عقب کشیدن کلید تنظیم نشیمنگاه، 
صندلی را در جهت افقی و در موقعیت دلخواه 

تنظیم کنید. 
 ۲         تنظیم ارتفاع صندلی

کلید  عقبی  انتهای  کشیدن  پایین  و  باال  با 
تنظیم نشیمنگاه، ارتفاع صندلی را باال یا پایین 

بیاورید. 
 ۳         تنظیم زاویه پشتی صندلی

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، کلید تنظیم را به سمت جلو یا عقب بچرخانید. 
محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی جلو:

موقعیت  در  صندلی  اگر  می باشد.   220mm افقی  جهت  در  صندلی  حرکتی  کامل  کورس 
کارخانه ای خود باشد می تواند به اندازه 170mm به سمت جلو و 50mm به سمت عقب حرکت 

کند. 
زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانه ای روی ۲۵ درجه تنظیم شده است که می توانید آن 

را تا ۳۲ درجه به سمت جلو و تا ۵۲ درجه به سمت عقب خم کنید. 
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 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.  •
بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی، بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در موقعیتــش  •

ــان یابید.  اطمین
ــت  • ــم موقعی ــن تنظی ــرا در حی ــد، زی ــرار ندهی ــی ق ــر صندل ــیئی را در زی ــه ش هیچ گون

ــرد.  ــد ک ــری خواه ــت آن جلوگی ــی، از حرک صندل
پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد، زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو  •

ــت را از  ــن محافظ ــی بیش تری ــی در صورت ــد ایمن ــد، کمربن ــودرو روی می دهن ــب خ و عق
سرنشــین بــه عمــل مــی آورد کــه راننــده و سرنشــین جلــو بــه طــور صــاف و راحــت بــه 

پشــتی تکیــه داده باشــند. 
گرم کن صندلی )در صورت تجهیز( ■

کلید گرم کن صندلی راننده/ سرنشین جلو
صندلی  گرم کن  کلید،   روی  بر  فشار  اولین  با 
روشن  نشانگر  عدد  )دو  گرمایش  سطح  دو  با 
می شود( کار خواهد کرد. با فشار مجدد کلید، 
گرمایش در سطح ۱ )یک عدد نشانگر روشن 
برای  را  کلید  اگر  شد.  خواهد  انجام  می شود( 
فشار دهید، گرم کن صندلی خاموش  بار سوم 

خواهد شد. 
صندلی های عقب

پشتی صندلی های عقب را به صورت یک پارچه 
پشتی  کردن  تا  برای  می باشد.  کردن  تا  قابل 
پشتی  قفل  ضامن  عقب،   صندلی های 
صندلی های عقب در هر دو طرف چپ و راست 

را باال بکشید و پشتی را بخوابانید. 
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 احتیاط 
هنــگام تــا کــردن پشــتی صندلی هــای عقــب، ضامن هــای هــر دو ســمت چــپ و راســت  •

بایــد بــه ســمت بــاال کشــیده شــوند. 
هنــگام تــا کــردن پشــتی صندلی هــای عقــب،  نبایــد از ضامن هــای چــپ و راســت بــرای  •

خــم کــردن پشــتی صندلــی اســتفاده کنیــد. 
تنظیم پشتی صندلی عقب:

تنظیم  قابل  و  شده  تنظیم  درجه   ۲۵ روی  کارخانه ای  صورت  به  عقب  صندلی  پشتی  زاویه 
نمی باشد، ولی می توان آن را به طور کامل جمع کرد. 

نکته: هنگام اندازه گیری ابعاد صندلی، صندلی ها و پشتی باید در موقعیت های اصلی )طراحی 
شده( تنظیم شده باشند.

پشت سری صندلی ها
تنظیم پشت سری صندلی ■

 ۱ برای باال بردن پشت سری فقط کافی است 
باال  سمت  به  و  گرفته  دست  با  را  پشت سری 

بکشید و در موقعیت دلخواه رها کنید.
ابتدا ضامن  پایین آوردن پشت سری،   برای   ۲ 
قفلی آن را فشار دهید و هم زمان پشت سری را 

به سمت پایین بکشید. 
برای جدا کردن پشت سری از صندلی، ضامن قفلی را فشار داده و نگه دارید و هم زمان پشت سری 

را تا زمان جدا شدن از صندلی به سمت باال بکشید.

 هشدار   
همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.  •
بدون وجود پشت سری، رانندگی نکنید.  •
پــس از تنظیــم کــردن پشت ســری، جهــت حصــول اطمینــان از قفــل شــدن آن،  •

ــد.  ــار دهی ــن فش ــمت پایی ــه س ــی ب ــری را کم پشت س
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9-3 کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

راننده  کمربند  اگر  می شود،  باز  سوئیچ  وقتی 
قفل  کامال  یا  نباشد  بسته  جلو  سرنشین  یا 
صفحه  در  کمربند  اخطار  چراغ  باشد،  نشده 
کیلومترشمار شروع به چشمک زدن خواهد کرد. 

 25km/h  چراغ اخطار کمربند چشمک می زندسرعت خودرو

25km/h  سرعت خودرو
 هم زمان با چشمک زدن چراغ اخطار، بوق

 اخطار نیز به صدا در می آید. بوق اخطار پس
از ۱00 ثانیه قطع خواهد شد

اگر در حین رانندگی کمربند ایمنی باز شود،  اعالم اخطارهای توضیح داده شده در باال تکرار 
خواهند شد. 

با صورت پذیرفتن هر یک از اقدامات زیر، بوق اخطار کمربند قطع می شود:
کمربند قفل شود ●
کلید استارت خاموش شود ●

 احتیاط 
ــنج  • ــر سرعت س ــه آمپ ــت ک ــرعتی اس ــودرو، س ــرعت خ ــور از س ــاال منظ ــات ب در توضیح

ــد.  ــان می ده ــمار نش ــه کیلومترش صفح
چــراغ اخطــار کمربنــد سرنشــین جلــو )در صــورت تجهیــز( زمانــی اعــالم اخطــار می کنــد  •

کــه سرنشــین بــر روی صندلــی نشســته باشــد. 
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توصیه  خودرو  سرنشینان  و  راننده  به  اکیدا 
خودرو  در  حضور  زمان های  کلیه  در  می شود 
عدم  دارند.  نگاه  بسته  را  خود  ایمنی  کمربند 
شدت  و  دیدن  آسیب  احتمال  کار،  این  انجام 
را  رانندگی  حوادث  از  ناشی  آسیب دیدگی 

افزایش می دهد. 
مورد  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربندهای 
بازدید و بررسی قرار گیرند. اگر متوجه شدید 
کار  درستی  به  کمربندها  از  کدام  هر  که 
به  تعویض  یا  و  تعمیر  بازدید،  نمی کند، جهت 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی 

مراجعه کنید. 

استفاده صحیح از کمربند ■
هرگز کمربند ایمنی را نپیچانید.  ●
پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید. به  ●

نحوی که بتوانید بدن تان را به صورت صاف به 
پشتی صندلی تکیه دهید. 

نوار پایینی کمربند باید تا جایی که امکان  ●
دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد. 

نوار باالیی کمربند را بکشید، به طوری که  ●
نباید  و  کند  عبور  شانه هایتان  عرض  تمام  از 
داشته  شما  بازوهای  یا  و  گردن  با  برخوردی 

باشد. 
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نگه داری از کمربند ■
لحاظ  از  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربند 
خرابی و آسیب دیدگی و فرسودگی مورد بازدید 
قرار گیرد. در صورتی که خودرو تصادف کرده 
باشد و کمربندها دچار کشیدگی شده باشند، 
باید بالفاصله توسط نمایندگی خدمات پس از 
فروش مدیران خودرو مورد بازرسی قرار گیرد و 

قطعات مورد نیاز تعویض شوند. 

 احتیاط 
بــه هیــچ عنــوان مکانیــزم جمع کننــده کمربنــد و قفــل کمربنــد ایمنــی را مــورد تعمیــر و  •

روغــن کاری قــرار ندهیــد و از ایجــاد هــر گونــه تغییــر در سیســتم کمربنــد خــودداری کنیــد. 
ــول  ــات مســوولیتی را قب ــن اقدام ــال مشــکالت ناشــی از ای ــران خــودرو در قب شــرکت مدی

نخواهــد کــرد. 
کمربنــد بایــد بــا شــوینده های مالیــم یــا بــا آب گــرم شســته شــده و در معــرض هــوای  •

آزاد خشــک شــود. هرگــز کمربنــد را بــا گرمــای غیرطبیعــی خشــک نکنیــد. 
بــرای شســتن کمربنــد از شــوینده های شــیمیایی، آب جــوش، ســفیدکننده و مــواد رنگــی  •

ــتفاده نکنید.  اس
اجازه نفوذ آب به مکانیزم جمع کننده کمربند را ندهید.  •
قفل کردن و باز کردن کمربند ■

 ۱ برای بستن و قفل کردن کمربند،  زبانه آن 
را به داخل قفل فشار دهید تا صدای »کلیک« 

به گوش برسد. 
 ۲  برای باز کردن کمربند، کلید آزادکن قفل 
کمربند را فشار دهید تا کمربند جمع شود. اگر 
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نشود،  یک نواخت جمع  و  نرم  به طور  کمربند 
آن را به سمت بیرون بکشید و تاب خوردگی یا 
پیچ خوردگی آن را بررسی کنید. پس از جمع 
شدن، کمربند باید به صورت صاف و بدون پیچ 

و خم بایستد. 

 احتیاط 
ــد  • ــح کمربن ــدن صحی ــل ش ــد و قف ــل کمربن ــری قف ــت قرارگی ــودن موقعی ــح ب از صحی

ــبب  ــد س ــت می توان ــورت نادرس ــه ص ــد ب ــدن کمربن ــل ش ــد. قف ــل کنی ــان حاص اطمین
مصدومیت هــای جــدی شــود. 

از قفــل کمربنــدی کــه نتوانــد کمربنــد را بــه طــور ســفت نگــه دارد، اســتفاده نکنیــد. چــرا  •
کــه در زمــان تصــادف و ترمزهــای شــدید، نمی توانــد از سرنشــینان محافظــت کنــد. 

تنظیم موقعیت کمربند سه نقطه ای ■
نوار کمربند اگر به طور سریع کشیده شود، قفل 
قفل  آرام کشیده شود،  به طور  اگر  و  می شود 
نمی شود. نوار پایینی کمربند را باید تا جایی که 
امکان دارد به سمت پایین بکشید و روی لگن 
قرار دهید، نباید آن را دور کمر و یا شکم خود 
قرار دهید. سپس نوار باالیی کمربند را کمی به 
سایز  با  متناسب  کمربند  تا  بکشید  باال  سمت 

بدن شما قرار گیرد. 

به سمت باال بکشید
به سمت پایین بکشید

در پایین ترین قسمت روی لگن قرار دهید
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 احتیاط 
نوار باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.  •
اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بسته اند.  •
هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت. از یــک کمربنــد بــرای بیــش از یــک نفــر، بــه  •

ویــژه کــودکان اســتفاده نکنید. 
توصیــه می شــود کــه کــودکان در صندلــی عقــب بنشــینند و همیشــه از کمربنــد ایمنــی  •

اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای آن هــا اســتفاده کنیــد. 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد تقریبــا از تمــام عــرض شــانه های شــما  •

ــاده باشــد کــه  ــدر شــل و افت ــد آن ق ــدارد. کمربنــد نبای ــا گــردن برخــوردی ن رد شــده و ب
ــای  ــش قابلیت ه ــث کاه ــوارد باع ــن م ــت ای ــدم رعای ــد. ع ــده و بیفت ــانه ها لغزی از روی ش

ــود.  ــات می ش ــد در تصادف ــی کمربن ــی و ایمن حفاظت
اگــر نــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن قــرار  •

گیــرد، در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر، ممکــن اســت سرنشــین از زیــر 
کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیب های جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود. نــوار پایینــی را تــا 

حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد. 
ــد.  • ــاز نخوابانی ــد نی ــش از ح ــی را بی ــتی صندل ــت، پش ــواری راح ــک س ــب ی ــرای کس ب

ــه  ــین ب ــه سرنش ــند ک ــته باش ــر داش ــی موث ــد کارای ــی می توانن ــی زمان ــای ایمن کمربنده
ــد.  ــه داده باش ــی تکی ــتی صندل ــه پش ــت ب ــور راح ــه ط ــته و ب ــاف نشس ــورت ص ص

کمربنــد را بــه آرامــی بیــرون بکشــید. در صــورت اعمــال نیــروی بیــش از حــد و یــا زمانــی  •
کــه خــودرو در محــل شــیب دار اســت، احتمــال قفــل شــدن کمربنــد وجــود دارد. 

از پوشــیدن لبــاس گشــاد و یــا ضخیــم خــودداری کنیــد. بــرای حصــول ایمنــی بیش تــر،  •
کمربنــد بایــد بــه بــدن بچســبد. 
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تنظیم ارتفاع کمربند جلو ■
قالب  ضامن،  دکمه  دادن  فشار  ضمن   ۱

نگه دارنده کمربند را به سمت پایین بکشید. 
قالب  ضامن،  دکمه  دادن  فشار  ضمن   ۲

نگه دارنده کمربند را به سمت باال بکشید. 

پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(
به  کمک  جهت  کمربند  پیش کشنده های 
ایربگ های جلو در زمان تصادفات شدید خودرو 

طراحی شده اند. 

پیش کشنده کمربند حتی اگر صندلی سرنشین جلو خالی باشد،  عمل خواهد کرد.  ●
پیش کشنده کمربند در قبال ضربات کوچک وارده از جلو و عقب یا تصادف از طرفین خودرو  ●

ممکن است فعال نشود. 
در تصادفی که ایربگ ها باز شوند، پیش کشنده ها و ایربگ ها با هم و به طور هم زمان فعال  ●

می شوند. 
گاز تولید شده در زمان عمل کردن پیش کشنده باعث آتش سوزی نمی شود و بی ضرر است.  ●
هنگامی که پیش کشنده عمل می کند، مکانیزم جمع کننده کمربندها، قفل خواهند شد.  ●
عمل کردن پیش کشنده کمربند، ممکن است همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز  ●
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غیرسمی باشد. 
زمانی که سنسور واحد کنترل ایربگ، ضربه شدید وارده از قسمت جلوی خودرو را تشخیص  ●

بتوانند  تا  می شوند  کشیده  عقب  سمت  به  سرعت  به  پیش کشنده  توسط  کمربندها  دهد، 
سرنشینان را مهار کنند. 

 احتیاط 
ــح  ــرد صحی ــالل در عملک ــاد اخت ــث ایج ــد باع ــع می توانن ــی مواق ــر در برخ ــات زی اقدام

پیش کشــنده کمربنــد شــوند:
دست کاری در سیستم تعلیق •
دست کاری در قسمت جلوی بدنه خودرو •
تعمیر پیش کشنده کمربند یا تجهیزات نزدیک به آن •
نصب گارد جلو پنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو •

 هشدار   
اگــر پیش کشــنده عمــل کنــد، چــراغ هشــدار ایربــگ )SRS( روشــن خواهــد شــد. در  •

ایــن صــورت کمربنــد قابــل اســتفاده نخواهــد بــود و بایــد تعویــض شــود. 
ــور  • ــد، سنس ــنده کمربن ــردن پیش کش ــاز ک ــا ب ــه زدن ب ــر، ضرب ــاد تغیی ــتن، ایج برداش

ــرد  ــث عملک ــوارد باع ــن م ــت ای ــدم رعای ــت. ع ــوع اس ــیم ها ممن ــته س ــا و دس ایربگ ه
نامناســب پیش کشــنده، عمــل کــردن ناگهانــی آن و یــا غیرفعــال شــدن آن می شــود کــه 

ــد.  ــه می باش ــان حادث ــرگ در زم ــت و م ــاد جراح ــه آن ایج نتیج
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بروز هر یک از موارد زیر، بیانگر وجود ایراد در ایربگ ها یا پیش کشنده است. در این گونه موارد 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید:

وقتی که کلید استارت را روشن می کنید، چراغ هشدار ایربگ برای چند ثانیه روشن نشود و  ●
یا به طور دایم روشن بماند. 

روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی ●
باز نشدن و جمع نشدن کمربندها به علت وجود ایراد در کمربند و یا عمل کردن پیش کشنده  ●

کمربند
پیش کشنده و یا اطراف آن آسیب دیده باشد.  ●
روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان ■

کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شده اند. برای کودک خود 
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید )اطالعات بیش تر در زمینه صندلی کودک در بخش 
»سیستم محافظ کودک« در ادامه همین فصل ارایه شده است( تا زمانی که کودک تان به اندازه 
کافی رشد کند که بتواند به طور صحیح و ضمن رعایت دستورالعمل های استفاده از کمربند 
از صندلی  نتواند  باشد که  قدری  به  بدنش  اندازه  اگر کودکی  استفاده کند.  از کمربند  ایمنی 

کودک استفاده کند، باید در صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند. 
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و  ندهید کودکان روی صندلی های جلو  اجازه 
رها  بزنند. یک کودک  زانو  یا  و  بایستند  عقب 
یا  و  ناگهانی  ترمز  هنگام  به  محافظ  بدون  و 
تصادف در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار 
می گیرد. هم چنین اجازه ندهید یک کودک در 
بغل فرد بزرگسال بنشیند، نگه داشتن کودک 

در آغوش ایمنی کافی ندارد.

روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن  ■
کمربند بانوان باردار

و  اطالعات  کسب  ضمن  باید  باردار  بانوان 
توصیه های پزشکی کافی،  کمربند ایمنی را به 
بانوان  دهند.  قرار  استفاده  مورد  شکل صحیح 
باردار،  می بایست نوار پایینی کمربند را تا جایی 
که امکان دارد پایین برده و همانند سایر افراد 
در زیر کمر و باالی لگن قرار دهند. نوار باالیی 
باید  ناحیه شکم  با  برخورد  بدون  و  را کشیده 
اگر  دهند.  عبور  سینه  قفسه  و  شانه  عرض  از 
تنها  نه  نشود،  بسته  صحیح  طرز  به  کمربند 
در معرض مرگ  نیز  او  بلکه جنین  باردار  فرد 
یا آسیب شدید، در زمان ترمزگیری یا تصادف 

قرار می گیرد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 108

 ARRIZO 5 NEW دفترچه راهنمای خودروی
ARRIZO 5 NEW User Manual

 هشدار   
از قفــل شــدن کمربنــد و نبــود تابیدگــی و پیچیدگــی در آن اطمینــان حاصــل کنیــد. اگر  •

کمربنــد بــه درســتی کار نمی کنــد، در اســرع وقــت بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو 
تمــاس بگیریــد. 

اگــر خــودروی شــما تصــادف جــدی داشــته اســت، جهــت بازدیــد و تعویــض کمربندهــا  •
بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد، هــر چنــد کــه ظاهــر آن هــا هیــچ 

ایــرادی نداشــته و ســالم بــه نظــر برســد. 
هیــچ اقدامــی از قبیــل بــاز کــردن، نصــب، اصــالح، برداشــتن و جــا بــه جــا کــردن را روی  •

کمربنــد انجــام ندهیــد. هــر گونــه تعمیــرات مــورد نیــاز می بایســت توســط نمایندگی هــای 
مجــاز مدیــران خــودرو صــورت پذیرد. 

سیســتم کمربنــد ایمنــی را بــه طــور دوره ای بازدیــد کنیــد و پارگــی، فرســودگی و شــل  •
بــودن قطعــات را مــورد بررســی قــرار دهیــد. 

ــن  • ــو جایگزی ــد ن ــا کمربن ــد و آن را ب ــتفاده نکنی ــده اس ــیب دی ــد آس ــز از کمربن هرگ
ــرگ  ــت و م ــل مصدومی ــینان در مقاب ــد از سرنش ــیب دیده نمی توان ــد آس ــد. کمربن نمایی

ــد.  ــت کن محافظ
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10-3 سیستم محافظ کودک
دستورالعمل ایمنی برای استفاده از صندلی محافظ کودک

آمدن  وارد  از  تا  کنید  استفاده  کودک  محافظ  سیستم  از  کودک  با  رانندگی  هنگام  همیشه 
آسیب های جدی ناشی از نشستن نادرست در تصادف جلوگیری شود. 

لطفا قبل از نصب و استفاده از سیستم محافظ کودک، کتابچه راهنمای آن را به دقت مطالعه 
کنید. ضمنا از مقررات و قوانین مربوط به رانندگی در حضور کودکان پیروی کنید. 

سیستم محافظ کودک مخصوص نوزادان باید به درستی روی صندلی مهار شود و باید کامال 
مطابق با دستورالعمل های سازنده سیستم محافظ کودک نصب شود. 

صندلی کودک خریداری شده باید با فضای داخلی خودرو، سن کودک و سایز بدن او تناسب 
داشته باشد. برای اطالع از جزیینات نحوه نصب صندلی کودک به دفترچه راهنمای آن مراجعه 
کنید. در این کتابچه فقط روش متداول بین المللی در خصوص نحوه نصب صندلی کودک ارایه 

شده است. 
سیستم محافظ کودک باید بر روی صندلی عقب خودرو نصب شود. بر اساس آمار برگرفته از 
تصادفات، استقرار مهار شده ی کودکان بر روی صندلی عقب، ایمن تر از نشستن آن ها بر روی 

صندلی جلو می باشد. 

 هشدار   
صندلی کودک را فقط باید در صندلی عقب خودرو نصب کنید.  •
ــه  • ــه را مطالع ــتورالعمل های مربوط ــودک دس ــظ ک ــرای نصــب سیســتم محاف ــواره ب هم

کنیــد. در زمــان اســتفاده از سیســتم محافــظ کــودک از بســته شــدن محکــم آن اطمینــان 
حاصــل کنیــد. 

ــن و  • ــده در قوانی ــرح ش ــی مط ــتانداردهای ایمن ــا اس ــق ب ــد مطاب ــودک بای ــی ک صندل
ــوادث  ــات و ح ــال صدم ــودرو در قب ــران خ ــرکت مدی ــد. ش ــور باش ــی کش ــررات داخل مق
ــر  ناشــی از عــدم اســتفاده صحیــح از سیســتم محافــظ کــودک هیچ گونــه مســوولیتی را ب

ــت.  ــد گرف ــده نخواه عه
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در این کتابچه ۳ نوع متداول صندلی کودک که قابلیت مهار شدن توسط کمربند ایمنی خودرو 
را دارند، معرفی شده اند. 

لطفا صندلی کودک را مطابق با دستورالعمل های ارایه شده توسط سازنده آن نصب کنید. 
صندلی نوزاد رو به عقب خودرو ■

جهت قرار گیری این نوع صندلی باید بر خالف 
جهت حرکت رو به جلوی خودرو باشد،  یعنی 
صورت نوزاد رو به عقب خودرو باشد. در زمان 
قرار  خودرو  جلوی  به  رو  نوزاد  اگر  تصادف 
گرفته باشد،  ممکن است ستون فقرات و نخاع 
باعث  نوزاد  بودن  عقب  به  رو  ببیند.  آسیب  او 
می شود تا صندلی کودک بتواند از سر، گردن 
عقب  به  رو  نصب  کند.  محافظت  او  باالتنه  و 
صندلی کودک مناسب ترین روش برای نوزادان 
بوده و برداشتن و حمل آن نیز راحت تر است. 
این نوع صندلی برای گروههای 0 و 0+ توصیه 

می شود.

صندلی خردسال رو به جلوی خودرو ■
خودرو  حرکت  جهت  به  رو  صندلی  نوع  این 
نصب می شود. این صندلی برای کودکان گروه 

I با وزن 9 تا ۱8 کیلوگرم توصیه می شود. 
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صندلی کمکی کودکان ■
یک  از  کودک،  صندلی  کارایی  افزایش  برای 
نمود.  استفاده  می توان  جداگانه  کمکی  تشک 
کم تری  وزن  و  کوتاه تر  قد  کودک  که  وقتی 
افزایش  برای  می توان  را  کمکی  تشک  دارد، 
استقرار  و  خودرو  در  کودک  دید  خط  ارتفاع 
دارای  ایمنی  )کمربند  نمود  استفاده  او  ایمن 
اندازه بدن  استانداردهای بین المللی، بر اساس 
افراد با قد بیش تر از ۱/۵ متر طراحی می شود. 
کمربند  از  متر   ۱/۵ از  کم تر  قد  با  فردی  اگر 
کمربند  صورت  آن  در  نماید،  استفاده  ایمنی 
ممکن است هنگام تصادف به گردن او آسیب 

برساند(. 
 III و گروه II این صندلی برای کودکان گروه

توصیه می شود. 

گروه بندی صندلی محافظ کودک
سیستم  در خصوص  موتوری  نقلیه  وسایل  ملی  استانداردهای  با  باید  کودک  محافظ  صندلی 
معموال  باشد.  داشته  مطابقت   )ECE R44( کودکان  ایمنی  حفظ  سیستم  و  کودک  محافظ 
سیستم های محافظ کودک مورد تایید، دارای برچسب صدور گواهینامه استاندارد ملی می باشند 
و هم چنین پس از تست شدن بر مبنای استاندارد ECE R44، یک برچسب نارنجی رنگ نیز 
می گیرند. اطالعاتی مانند گروه وزنی، سطح ISOFIX و مجوز تولید سیستم محافظ کودک در 

این برچسب وجود دارد. 
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بر اساس قوانین و مقررات موجود، صندلی کودک را می توان در ۵ گروه دسته بندی کرد:
وزن کودکگروه وزنی

0 تا ۱0 کیلوگرمگروه 0 

0 تا ۱۳ کیلوگرمگروه +0  

 I 9 تا ۱8 کیلوگرمگروه

 II ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرمگروه

 III ۲۲ تا ۳6 کیلوگرمگروه

 I/0 گروه وزنی +0/0: صندلی نوزاد رو به عقب مناسب برای گروههای +0/0 و 
 II و I صندلی کودک دارای کمربند مناسب برای گروههای :I گروه وزنی

گروه وزنی II/III: صندلی کودک دارای تکیه گاه پشتی، مناسب برای گروه II و صندلی کودک 
 III بدون تکیه گاه پشتی،  مناسب برای گروه

 هشدار   
هرگز از یک صندلی کودک رو به عقب بر روی

 صندلی محافظت شده بوسیله ایربگ فعال
 استفاده نشود، در این صورت ممکن است

 مرگ و یا صدمه جدی برای کودک رخ دهد.
جهت مشاهده جدول ISOFIX به صفحه ۱۱۵ مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلی های خودرو

صندلی سرنشین گروه وزنی
جلو راست

صندلی های 
عقب کناری

صندلی 
عقب وسط

صندلی ردیف سوم 
)در صورت تجهیز(

گروه 0
U,L×U×0 تا ۱0 کیلوگرم

 گروه 0+

U,L×U× 0 تا ۱۳ کیلوگرم

 I گروه
U,L×U×9 تا ۱8 کیلوگرم

 II گروه
UF,L×U×۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم

 III گروه
UF,L×U×۲۲ تا ۳6 کیلوگرم

L: اگر خودروی شما در لیست مدل خودروهای اعالم شده توسط سازنده صندلی کودک قرار 
کودک  وزنی  گروه  با  متناسب  و   ”semi-universal“ مدل  کودک  صندلی  از  باشد،  داشته 

می توان استفاده کرد. 
U: از صندلی کودک مدل “universal” و متناسب با گروه وزنی کودک می توان استفاده کرد. 
UF: از صندلی کودک مدل “universal” نوع رو به جلو و متناسب با گروه وزنی کودک می توان 

استفاده کرد. 
X: استفاده از هر نوع صندلی کودک مجاز نمی باشد. 
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 ISOFIX صندلی کودک
بر  نصب  سیستم  نوع  یک   ISOFIX اتصاالت 
اساس استانداردهای ملی وسایل نقلیه موتوری 
در خصوص سیستم محافظ کودک و سیستم 

حفظ ایمنی کودکان )ECE R44( می باشد. 
ISOFIX صندلی کودک در قسمت  اتصاالت 
عقب  و  چپ  عقب  صندلی های  پشتی  پایینی 
ISO-  راست قرار گرفته است. معموال اتصاالت
FIX در کنار عالمت  در قسمت پایینی 

پشتی صندلی های عقب قرار دارند. 

 هشدار   
ــه اتصــاالت ISOFIX، لطفــا دســتورالعمل های  هنــگام نصــب سیســتم محافــظ کــودک ب

ارایــه شــده توســط ســازنده سیســتم محافــظ کــودک را بــه طــور کامــل رعایــت کنیــد. 

گروه بندی سایز برای ISOFIX: استفاده از جدول گروه بندی سایز صندلی کودک برای اتصال 
کند. انتخاب  را  کودک  صندلی  نوع  مناسب ترین  تا  می کند  کمک  کاربر  به   ،ISOFIX
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توضیحاتگروه سایز

Aصندلی کودک رو به جلو با سایز کامل

Bصندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

B1صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

Cصندلی کودک رو به عقب با سایز کامل

Dصندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک شده

Eصندلی نوزاد رو به عقب

Fصندلی نوزاد عرضی رو به سمت چپ

Gصندلی نوزاد عرضی رو به سمت راست
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:ISOFIX صندلی کودک مناسب برای

گروه وزنی
 گروه
سایز

 نوع
موقعیت صندلیاتصال

صندلی سرنشین 
جلو راست

صندلی های 
عقب کناری

صندلی 
عقب وسط

صندلی ردیف سوم 
)در صورت تجهیز(

گروه 0 )0 تا 
۱0 کیلوگرم(

FISO/L1XXXX
GISO/L2XXXX
EISO/R1XILXX

گروه +0 )0 تا 
۱۳ کیلوگرم(

EISO/R1XILXX
DISO/R2XILXX
CISO/R3XILXX

گروه ۱ )9 تا 
۱8 کیلوگرم(

DISO/R2XILXX
CISO/R3XILXX
BISO/F2XIL, IUFXX

B1ISO/
F2XXIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX
AISO/F3XIL, IUFXX

گروه ۲ )۱۵ تا 
////)1(/۲۵ کیلوگرم(

گروه ۳ )۲۲ تا 
۳6 کیلوگرم(

/)1(
//

//

X: برای صندلی کودک ISOFIX مناسب نیست. 
IL: مناسب برای صندلی کودک ISOFIX برای »خودروهای مشخص شده« و یا صندلی کودک 

مدل “semi-universal” تایید شده برای این گروه وزنی. 
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IUF: مناسب برای صندلی کودک رو به جلو مدل “universal” تایید شده برای این گروه وزنی. 

)۱(: مناسب برای صندلی کودک های فاقد ISO/XX گروه وزنی A تا G. برای اطالع از جزییات 
بیش تر در خصوص گروه وزنی مناسب، لیست مدل های صندلی کودک ISOFIX را بررسی کنید. 

زبانه مهارکننده صندلی کودک
مدل SUV و مدل هاچ بک ■

مهارکننده  زبانه  به  مجهز  خودروها  مدل  این 
جلو  به  رو  نوع  کودک  صندلی  برای  باالیی 
عقب  صندلی  پشت  در  زبانه ها  این  می باشند. 

واقع شده اند. 

مدل صندوق دار ■
مهارکننده  زبانه  به  مجهز  خودروها  مدل  این 
جلو  به  رو  نوع  کودک  صندلی  برای  باالیی 
می باشند. این زبانه ها بر روی طاقچه عقب واقع 

شده اند. 

قبل از استفاده، پشت سری صندلی که قصد نصب کردن صندلی کودک بر روی آن را دارید، 
باز کنید. سپس قالب صندلی کودک را به زبانه مهارکننده باالیی وارد کنید. دقت کنید تا نوار 
باالیی  نوار  یا دور آن نپیچد.  از روی پشت سری عبور نکند و  باالیی صندلی کودک مستقیما 
صندلی کودک و پشت سری صندلی عقب نباید برخوردی با یک دیگر داشته باشند. همواره پس 
از اتصال صندلی کودک به زبانه مهارکننده باالیی، نوار باالیی صندلی کودک را سفت کنید. 
به  کودک  صندلی  باالیی  نوار  کردن  سفت  و  بستن  نحوه  در خصوص  بیش تر  اطالعات  برای 

دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید.
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 هشدار   
اجــازه ندهیــد تــا نــوار باالیــی صندلــی کــودک از روی پشت ســری عبــور کنــد و یــا دور  •

ــوار باالیــی را ســفت کنیــد. عــدم  آن بپیچــد و همیشــه پــس از نصــب کــردن صندلــی، ن
ــد باعــث مصدومیــت شــدید کــودک شــود.  نصــب صحیــح می توان

ــود دارای  • ــدوق خ ــه صن ــه در محفظ ــی ک ــک: در خودروهای ــدل هاچ ب ــدل SUV و م م
طاقچــه عقــب می باشــند، قبــل از اتصــال صندلــی کــودک بــه زبانــه مهارکننــده، طاقچــه 

عقــب را بــاز کنیــد. 

نصب کردن صندلی کودک
مطابق با دستورالعمل های دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک عمل کنید. 
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی و قالب های صندلی کودک، بر روی صندلی عقب 

خودرو به طور ایمن مهار کنید. در زمان نصب صندلی کودک حتما نوار باالیی را وصل کنید. 
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 هشدار   
احتیاط های الزم در استفاده از صندلی کودک:

ــا  • ــد ب ــودک بای ــی، ک ــای ناگهان ــات و توقف ه ــودک در تصادف ــر از ک ــت موث ــرای محافظ ب
ــه روی  ــه خــود ک ــا ســن و جث ــودک مناســب ب ــی ک ــا صندل ــی ی ــد ایمن ــتفاده از کمربن اس

ــار شــود.  ــه درســتی مه ــب نصــب شــده اســت، ب ــی عق صندل
در آغوش گرفتن کودک جایگزین صندلی کودک نیست.  •
بــرای نصــب صحیــح، مطابــق بــا توضیحــات دفترچــه راهنمــای ارایــه شــده توســط ســازنده  •

صندلــی کــودک اقــدام کنیــد. عــدم نصــب درســت صندلی کــودک می توانــد باعــث مصدومیت 
شــدید و یــا حتــی مــرگ در زمــان توقف هــا و پیچیدن هــای ناگهانــی و تصادفــات شــود. 

چنان چــه صندلــی کــودک باعــث ایجــاد اختــالل در عملکــرد مکانیــزم ثابت کننــده صندلــی  •
جلــو می شــود، صندلــی کــودک را بــر روی صندلــی عقــب نصــب نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت 
احتمــال دارد در زمــان ترمزهــای ناگهانــی یــا تصادفــات، هــم کــودک و هــم سرنشــین جلــو 

دچــار مصدومیــت و حتــی مــرگ شــوند. 
اجــازه ندهیــد کــه کــودکان بــا کمربنــد صندلــی خــود بــازی کننــد. اگــر ایــن کمربنــد دور  •

ــی  ــبب خفگ ــد س ــود و می توان ــد ب ــوار خواه ــد دش ــد، در آوردن کمربن ــودک بپیچ ــردن ک گ
ــن اتفــاق، اگــر نتوانســتید قفــل  ــا مشــکالت دیگــر شــود. در صــورت روی دادن ای کــودک ی

کمربنــد را آزاد کنیــد، بایــد کمربنــد را بــا قیچــی ببریــد. 
اگر از صندلی کودک استفاده نمی کنید:

در زمان هایــی کــه از صندلــی کــودک اســتفاده نمی شــود، بایــد هم چنــان روی صندلــی بــه  •
صــورت نصــب شــده باقــی بمانــد. صندلــی کــودک بــاز شــده را در داخــل کابیــن رهــا نکنید. 

اگــر الزم اســت کــه صندلــی کــودک را بــاز کنیــد، آن را پــس از بــاز کــردن در صنــدوق عقب  •
یــا در مکانــی خــارج از خــودرو نگــه داری کنیــد. بــا ایــن کار از مصدومیــت سرنشــینان داخــل 

خــودرو در زمــان ترمزهــای ناگهانــی و تصــادف پیش گیــری خواهــد شــد. 
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک ■

جلو  سرنشین  آفتابگیر  سمت  دو  هر  روی  بر 
برچسبی جهت یادآوری مجهز بودن خودرو به 
این برچسب  الصاق شده است. بر روی  ایربگ 
راهنما، پیغام هایی درج شده است که باید در 
زمان نصب صندلی کودک به آن ها دقت داشته 

باشید. 

۱. به هیچ عنوان صندلی کودک هایی که به صورت رو به عقب نصب می شوند را بر روی صندلی 
جلوی خودروهای مجهز به ایربگ سرنشین نصب نکنید. 

۲. ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگه دارنده های صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت 
هر شرایطی ممنوع است. 

از  همواره  نکنید.  اکتفا  خودرو  ایمنی  کمربند  توسط  صرفا  کودک  صندلی  مهار  به  هرگز   .۳
تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک بر روی صندلی عقب استفاده کنید.

4. عدم رعایت سه اقدام احتیاطی فوق، عواقب بعدی را برای استفاده کننده در پی خواهد داشت. 
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 هشدار   
به هیچ کس اجازه نشستن یا ایستادن در مقابل صندلی سرنشین جلو را ندهید.  •
بــه هیــچ عنــوان صندلــی کودک هایــی کــه بــه صــورت رو بــه عقــب نصــب می شــوند را  •

بــر روی صندلــی جلــوی خودروهــای مجهــز بــه ایربــگ سرنشــین نصــب نکنیــد.
در صــورت از کار افتــادن ایربــگ سرنشــین جلــو هرگــز اجــازه نشســتن افــراد بــر روی  •

صندلــی جلــو را ندهیــد. 
عــدم رعایــت نــکات احتیاطــی فــوق می توانــد باعــث مصدومیــت افــراد و حتــی مــرگ  •

آن هــا شــود. 
ــل آن دو  • ــدن کام ــت ش ــد از چف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد پیچ خوردگــی داشــته باشــد.  ــد نبای ــی و پایینــی کمربن ــد. نوارهــای باالی ــان یابی اطمین
ــد  • ــل کمربن ــل قف ــه داخ ــر آن ب ــره و نظای ــکه و گی ــد س ــامی مانن ــردن اجس از وارد ک

خــودداری کنیــد تــا در مقابــل وارد شــدن زبانــه بــه قفــل کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود. 
همــواره اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد از عــرض شــانه های کــودک  •

ــانه های  ــد از ش ــا نبای ــد ام ــودک دور باش ــردن ک ــد از گ ــد بای ــت. کمربن ــرده اس ــور ک عب
ــات  ــی و تصادف ــای ناگهان ــورت در ترمزه ــن ص ــر ای ــد. در غی ــورده و بیفت ــر خ ــودک س ک

ــود.  ــدید ش ــای ش ــار مصدومیت ه ــت دچ ــن اس ممک
ــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن  • اگــر ن

قــرار گیــرد، در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر، ممکــن اســت کــودک 
ــوار  ــود. ن ــرگ ش ــی م ــا حت ــار آســیب های جــدی و ی ــر بخــورد و دچ ــد س ــر کمربن از زی

پایینــی را تــا حــد امــکان بــه لگــن کــودک نزدیــک کنیــد. 
اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد، نمی توانــد از کــودکان در مقابــل مصدومیــت  •

محافظــت کنــد. در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه 
کنیــد. تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری کنیــد. 
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■  ISOFIX نصب صندلی کودک
قالب های  اتصال  جهت  که  حلقه هایی   :۱ گام 
تعبیه  عقب  صندلی  زیر  در  کودک  صندلی 

می شوند را پیدا کنید. 

گام ۲: صندلی کودک را بر روی صندلی عقب 
خودرو بگذارید. 

گام ۳: قالب پایه صندلی کودک را به حلقه های 
بودن  محکم  از  و  داده  گیر  عقب  صندلی  زیر 

اتصال آن ها مطمئن شوید. 

باالیی صندلی کودک را بکشید و  نوار  گام 4: 
آن را به زبانه مهارکننده که برای صندلی های 
نوع رو به جلو در پشت صندلی عقب )مطابق 
با تصویر مقابل( تعبیه شده است، وصل کنید. 
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 هشدار   
پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی را تنظیم نکنید.  •
مطمئن شوید که کمربند ایمنی به درستی قفل شده و فاقد تابیدگی و پیچ خوردگی می باشد.  •
موقعیت های صندلی جلو را به گونه ای تنظیم کنید که تداخل و برخوردی با صندلی کودک  •

نداشته باشد. 
صندلی کودک را در جهات مختلف تکان دهید تا از ثابت بودن آن در جای خود اطمینان  •

حاصل شود. 
سازنده  • توسط  شده  ارایه  راهنمای  دفترچه  دستورالعمل های  با  مطابق  کردن،  نصب  برای 

صندلی کودک عمل کنید. 
هرگز بیش از یک صندلی کودک را به حلقه های نگه دارنده یک صندلی وصل نکنید.  •
اگر وزن کودک بیش تر از ۲۲ کیلوگرم می باشد، صندلی کودک را نباید توسط حلقه های زیر  •

صندلی ثابت کرد. 
اگر حلقه های نگه دارنده صندلی کودک آسیب دیده اند یا در تصادف از جای خود جدا شده اند،  •

جهت تعویض به نمایندگی مدیران خودرو مراجعه کنید. 
اگر صندلی راننده با صندلی کودک برخوردی پیدا می کند، صندلی کودک را بر روی صندلی  •

عقب سمت راست نصب کنید. 
هنگام نصب کردن صندلی کودک دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما را رعایت کرده  •

و آن را در جای خود به طور مطمئنی مهار کنید. 
از قالب های مهارکننده صندلی کودک برای بستن یا مهار کردن اشیا و لوازم دیگر استفاده  •

نکنید. شرکت مدیران خودرو مسوولیتی در قبال این گونه استفاده های غیراصولی نخواهد داشت. 
چنان چه صندلی کودک به درستی در جای خود نصب و مهار نشود، در صورت بروز ترمزهای  •

معرض  در  نیز  سرنشینان  سایر  کودک،  بر  عالوه  تصادفات  و  شدید  پیچیدن های  ناگهانی، 
مصدومیت های جانی و حتی مرگ قرار خواهند گرفت. 

طبق  • را  کودک  صندلی  شوید.  مطمئن  کودک  صندلی  باالیی  نوار  خوب  شدن  مهار  از 
دستورالعمل سازنده آن نصب کنید. صندلی کودک را پس از نصب کردن در جهات مختلف 

تکان دهید تا از ثابت بودن آن اطمینان حاصل شود. 
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11-3 سیستم ایربگ
ایربگ های خودرو

در تصادفات شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت می پذیرند، اگر شرایط الزم برای باز 
شدن ایربگ فراهم باشد، ایربگ ها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو 

محافظت خواهند کرد. 
ایربگ ها می توانند نیروی حاصل از تصادف را به طور یک نواخت بین قسمت های باالیی بدن 
سرنشین توزیع کنند، بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین، سرعت حرکت بدن کاهش 
جلوگیری  سرنشینان  و  راننده  مصدومیت  از  بدین طریق  و  می شود  متوقف  که  این  تا  می یابد 

می کند. 



فصل ۳: راهنمای استفاده از خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.125

 ۳         ایربگ جانبی صندلی )در صورت تجهیز( ۱         ایربگ راننده 

 4         ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( ۲         ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده ■
وقتی ایربگ راننده فعال می شود، درپوش روی 
غربیلک فرمان جدا می شود و ایربگ از غربیلک 

فرمان بیرون آمده و باز می شود. 

ایربگ سرنشین جلو ■
می شود،  فعال  جلو  سرنشین  ایربگ  وقتی 
و  می شود  جدا  داشبورد  روی  از  آن  درپوش 

ایربگ از داشبورد بیرون آمده و باز می شود. 
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ایربگ جانبی صندلی جلو )در صورت تجهیز( ■
راست  یا  چپ  طرفین  از  خودرو  که  زمانی 
باز  برای  الزم  شرایط  و  باشد  داشته  تصادف 
شدن ایربگ فراهم باشد، ایربگ جانبی صندلی 
باز  است،  شده  وارد  ضربه  که  سمتی  جلوی 
خواهد شد. در کنار کمربند ایمنی، ایربگ های 
و  راننده  از  محافظت  جهت  تجهیزاتی  جانبی 

سرنشین جلو می باشد. 
ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( ■

باشد و  از طرفین تصادف داشته  وقتی خودرو 
شرایط الزم برای باز شدن ایربگ تامین شود، 
ایربگ پرده ای جهت محافظت از سر سرنشین 
جلو و سرنشینان صندلی های کناری عقب باز 

می شود و ریسک خطرات را کاهش می دهد. 

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های الزم
چراغ هشدار ایربگ ■

پیش آمدن هر یک از حالت های زیر گویای وجود ایراد در سیستم ایربگ می باشد. در این شرایط 
در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید:

چراغ هشدار ایربگ در حین رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن کند.  ●
اگر پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود یا دایما روشن بماند و یا این  ●

که چشمک بزند. 
باز شدن ایربگ ■
پس از باز شدن ایربگ، گاز موجود در آن به طور سریع تخلیه می شود و برخی از قطعات  ●

سیستم ایربگ تولید حرارت می کنند لذا در این لحظات آن ها را لمس نکنید. 
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در لحظه باز شدن ایربگ ها، درب های خودرو از حالت قفل خارج می شوند، چراغ های داخلی  ●
روشن می شوند و فالشر فعال می شود. 

ایربگ خالی می شود، مقداری دود و گرد و غبار در فضای داخل  ● هم چنین زمانی که گاز 
اتاق منتشر می شود. دود و گرد و غبار پخش شده در هوا برای افرادی که دارای آسم و یا دیگر 
مشکالت تنفسی می تواند مضر باشد و ممکن است باعث ایجاد تحریک در سیستم تنفسی آن ها 
شود. بنابراین افراد داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشه ها را جهت ورود 

هوای تازه باز کنند و در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند. 
اگر محل نصب ایربگ ها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترک خوردگی داشته  ●

باشد، هر چه سریع تر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

استفاده صحیح از ایربگ ■
همراه  ● به  که  هستند  تجهیزاتی  ایربگ ها 

حفاظت  سرنشینان  و  راننده  از  ایمنی  کمربند 
می کنند. با این حال ایربگ نمی تواند به تنهایی 
دیگر  طرفی  از  شود.  ایمنی  کمربند  جایگزین 
شدت  که  شود  باز  می تواند  زمانی  تنها  ایربگ 
تعریف  آستانه  حد  به  خودرو  به  وارده  ضربه 
شده برسد. بنابراین در تصادفاتی که ایربگ باز 
نمی شود، تنها وسیله حفاظت کننده از سرنشین 
کمربند می باشد. بستن کمربند در زمان تصادف 
به کاهش ریسک برخورد اشیا داخل خودرو و یا 
جلوگیری از پرت شدن سرنشین کمک می کند 
و به طور موثری از راننده و سرنشینان محافظت 
می کند. لذا کلیه افراد داخل خودرو باید کمربند 

را به نحو صحیح مورد استفاده قرار دهند. 
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باز شدن ایربگ ها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی می باشد که برای جلوگیری از وارد آمدن  ●
آسیب دیدگی و حتی مرگ، هرگز خیلی نزدیک به ایربگ ها قرار نگیرید. به طور مثال بر لبه 
راحتی  حفظ  ضمن  راننده  نکنید.  خم  جلو  سمت  به  خیلی  را  خود  بدن  و  ننشینید  صندلی 

رانندگی خود، باید نسبت به سرنشین دورتر از ایربگ قرار گیرد. 
ایربگ و کمربند ایمنی از بزرگساالن و نوجوانان می توانند محافظت کنند ولی برای محافظت  ●

از کودکان و خردساالن طراحی نشده اند. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص محافظت از 
کودکان به بخش »سیستم محافظ کودک« در همین فصل مراجعه کنید. 

احتیاط های الزم در استفاده از ایربگ ■
در مسیر باز شدن ایربگ ها نباید چیزی قرار  ●

و  موبایل  مانند  وسایلی  دادن  قرار  شود.  داده 
نظایر آن مابین ایربگ و سرنشین ممنوع است. 
نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش ایربگ ها 
ممنوع است، چرا که در زمان باز شدن ایربگ 
را عوض کنند  ایربگ  می توانند مسیر حرکتی 
و یا این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث 
و منجر  به سمت سرنشینان شده  اشیا  پرتاب 
مرگ  حتی  و  شدید  مصدومیت های  ایجاد  به 

آن ها شود. 
در لبه صندلی ننشینید و یا بدن خود را به  ●

سمت داشبورد خم نکنید. 
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مقابل  ● در  ایستادن  اجازه  کودکان  به  هرگز 
جلو  سرنشین  ندهید.  را  جلو  سرنشین  ایربگ 

نباید کودک را بر روی زانوهای خود بنشاند.

جلو،  ● ستون  درب،  روی  به  دادن  تکیه  از 
ستون وسط یا ستون عقب خودداری کنید. 

به هیچ کس اجازه ندهید روی صندلی زانو  ●
بیرون  پنجره  از  را  خود  دست  و  سر  یا  بزند 

بگذارد. 

به  ● اشیا  دادن  تکیه  یا  و  کردن  وصل  از 
و  فرمان  غربیلک  داشبورد،  مانند  قسمت هایی 
اشیا  کنید.  خودداری  داشبورد  پایینی  قسمت 
می توانند هنگام عمل کردن ایربگ راننده و یا 

ایربگ سرنشین به اطراف پرتاب شوند.

هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلو، شیشه  ●
درب ها، ستون های جلو، وسط و عقب، سقف و 

دستگیره سقفی نصب و یا آویزان نکنید. 
از وارد آوردن ضربه یا نیروی قابل توجه به  ●

ایربگ در آن ها قرار  مناطقی که اجزا سیستم 
این کار می تواند  انجام  دارند، خودداری کنید. 
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باعث بروز ایراد در ایربگ ها شود. 
باز شدن ایربگ های جلو ■

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

عدم وجود سرنشین نیز عمل کند. 
شرایط باز شدن ایربگ های جلو ■

شرایط فعال شدن: به طور کلی چنان چه خودرو 
از ناحیه جلوی خود با یک مانع ثابت برخورد 
کند، به شرطی که روند کاهش سرعت خودرو 
به میزان از پیش تعیین شده برای واحد کنترل 
ایربگ برسد، ایربگ های راننده و سرنشین جلو 

عمل خواهند کرد. 

قسمت  به  وارده  ضربه  و  برخورد  شدت  اگر 
برسد،  عملکرد  آستانه  به سطح  جلوی خودرو 
باز خواهند  جلو  و سرنشین  راننده  ایربگ های 
شد. مثل حالتی که خودرو با یک سرعت معین 
به مانعی که از جای خود تکان نخورد و تغییر 

شکل ندهد، برخورد کند. 
با مانعی مانند تابلو عالیم که پس  اگر خودرو 

برخورد با موانعی 
مانند تابلو عالیم

برخورد مایل و زاویه داربرخورد شیب دار
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شکل  تغییر  فقطت  و  نمی شکنند  برخورد  از 
ندهد ، برخورد کند. تصادفی که در آن قسمت 
جلوی خودرو به صورت شیب دار زیر مانع برود 
یا  و  کامیون ها  عقب  قسمت  به  برخورد  مانند 
در برخوردهایی که به صورت مایل و زاویه دار 
صورت می پذیرند، احتماال ایربگ های راننده و 

سرنشین جلو عمل نخواهند کرد. 
شرایطی که بدون وجود تصادف نیز احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد ■

و  ضربه  که  شکل(  )مطابق  حاالت  برخی  در 
زیرین خودرو  قسمت  از  توجه  قابل  برخوردی 
ایربگ های  شدن  باز  احتمال  می افتد،  اتفاق 

راننده و سرنشین جلو وجود دارد. 

شرایطی که در آن ها ایربگ ها باز نمی شوند ■

از  یا  عقب خودرو  قسمت  از  که  تصادفاتی  در 
که  زمانی  یا  می پذیرند  طرفین خودرو صورت 
که  تصادفاتی  در  یا  و  می شود  واژگون  خودرو 
و  راننده  ایربگ های  است،  کم  برخورد  شدت 

سرنشین جلو معموال باز نمی شوند. 

برخورد از عقب

برخورد از طرفین
واژگون شدن
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ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی  ایربگ 
به قسمت هایی  وارده  قبال ضربات  در  پرده ای 
کابین  محدوده  از  خارج  که  طرفین خودرو  از 
سرنشینان باشد )مانند گلگیرها( و تصادفاتی که 
با خودرو صورت می پذیرند،  با زاویه مشخصی 

باز نخواهند شد.

ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی  ایربگ 
و  عقب  قسمت  از  که  تصادفاتی  در  پرده ای 
جلوی خودرو صورت می پذیرند و نیز در زمان 
چپ شدن و واژگونی یا در تصادف از طرفین 
باز  باشد،  کم  وارده  ضربه  شدت  که  خودرو 

نخواهند شد.

برخورد از عقب

برخورد از جلو واژگون شدن

 هشدار   
روکــش صندلــی نبایــد جلــوی ایربــگ جانبــی را مســدود کنــد. در غیــر ایــن صــورت  •

ــاز شــدن پیــدا  ــرای خــروج و ب ــگ پــس از فعــال شــدن راهــی ب در زمــان تصــادف، ایرب
ــد.  ــت بکن ــد محافظ ــین نمی توان ــد و از سرنش نمی کن

در زمــان تمیــز کــردن صندلــی دقــت کنیــد تــا مایعــات بــه داخــل صندلــی و ایربــگ  •
جانبــی نفــوذ کنــد. ایربــگ در صــورت خیــس و نــم دار شــدن کارایــی خــود را از دســت 

می دهــد. 

اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ ■
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو، خودروی خود را اسقاط نکنید و یا اصالح و تعمیراتی 
مانند موارد زیر را بر روی خودروی خود انجام ندهید. در غیر این صورت ممکن است ایربگ های 

خودرو به طور ناگهانی باز شده و منجر به وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی مرگ شوند. 



فصل ۳: راهنمای استفاده از خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.133

هرگز بدون کسب اجازه از شرکت مدیران خودرو با قطعات ذکر شده در ذیل کار نکنید:
نصب کردن، باز کردن، باز و بست و تعمیر ایربگ ●
تعمیر، ایجاد تغییر، باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان، داشبورد، صفحه کیلومترشمار و صندلی ها ●
اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق ●
اصالح و ایجاد تغییر در سپر جلو و بدنه جلوی اتاق و غیره ●

12-3 آینه ها
آینه داخل اتاق

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. 

 ۱         تنظیم آینه برای روز

 ۲         تنظیم آینه برای شب

برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهایی که 
ضد  شستی  می توانید  هستند،  شما  سر  پشت 

تابش آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود. 
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آینه های جانبی
کلید تنظیم آینه های جانبی، در سمت راننده و قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 

زمانی که سوئیچ باز باشد، آین های جانبی را می توانید توسط کلید تنظیم آینه ها، در موقعیت 
دلخواه تنظیم کنید. 

 ۱          کلید را به سمت چپ بکشید تا آینه جانبی 

سمت راست جهت تنظیم شدن انتخاب شود. 
آینه  تا  بکشید  راست  سمت  به  را  کلید           ۲ 

جانبی سمت راست جهت تنظیم شدن انتخاب 
شود. 

 : باال
 : پایین
 : چپ

 : راست

 هشدار   
ــری خــود  • ــت قرارگی ــا وضعی ــی را متناســب ب ــای جانب ــی، آین ه ــل از شــروع رانندگ قب

تنظیــم کنیــد، بــه گونــه ای کــه نســبت بــه عقــب خــودرو دیــد مناســبی داشــته باشــید. 
در حیــن رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم آینــه نکنیــد، زیــرا باعــث از دســت رفتــن کنتــرل  •

وســیله نقلیــه و در نتیجــه بــروز تصــادف و ایجــاد مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ می شــود. 
تصویــر و فاصلــه نمایــش داده شــده در آینــه جانبــی ممکــن اســت بــا واقعیــت تفــاوت  •

داشــته باشــد، بنابرایــن همیشــه بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد. 
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جمع کردن و باز کردن آینه های جانبی ■
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت دستی:

با  به آرامی و  را  با دست بگیرید و آن  را  آینه 
)نیروی  بکشید  عقب  سمت  به  کافی  نیروی 
که  وقتی  تا  دهید(  افزایش  به تدریج  را  وارده 

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

به طور کامل باز شود. 

 هشدار   
در حین رانندگی، اقدام به جمع کردن آینه ها نکنید.  •
ــه ســطح  • ــاز کــردن ب ــا کــردن و ب ــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن آینه هــا، هنــگام ت ب

آن فشــار بیــش از حــد وارد نکنیــد. 

13-3 سیستم برف پاک کن و شیشه شور

دسته برف پاک کن
سمت  در  شیشه شور  و  پاک کن  برف  دسته 

راست غربیلک فرمان قرار گرفته است. 
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 هشدار   
زمانــی کــه ســطح شیشــه خشــک اســت، از بــه کار انداختــن بــرف پاک کــن خــودداری  •

کنیــد، چــون تیغه هــای بــرف پاک کــن آســیب خواهنــد دیــد و در شیشــه جلــو 
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــیدگی ایج خراش

اگــر موانعــی روی شیشــه وجــود دارنــد، نبایــد بــرف پاک کن هــا را بــه کار اندازیــد، زیــرا  •
موجــب آســیب دیــدن موتــور بــرف پاک کــن و ایجــاد خــراش بــر روی شیشــه جلــو خواهــد 

شــد، ابتــدا موانــع را برداریــد، ســپس بــرف پــاک کــن را فعــال کنیــد. 
ــرف  • ــای ب ــخ زدن تیغه ه ــا، ی ــرف پاک کن ه ــل از اســتفاده از ب ــوای ســرد، قب در آب و ه

ــاهده  ــورت مش ــد. در ص ــودرو را بررســی کنی ــه خ ــه شیش ــا ب ــبیدن آن ه ــن و چس پاک ک
ــن  ــر ای ــد. در غی ــن ببری ــا را از بی ــن، یخ ه ــرف پاک ک ــتفاده از ب ــل از اس ــی، قب یخ زدگ

ــد.  ــد دی ــیب خواهن ــن آس ــرف پاک ک ــور ب ــا و موت ــورت تیغه ه ص

روش استفاده از برف پاک کن جلو
عملکردهای برف پاک کن زمانی قابل اجرا هستند که کلید استارت موتور روشن باشد. 

 :)MIST( حرکت تکی برف پاک کن
دسته برف پاک کن را به سمت باال و به موقعیت 
“MIST” بکشید و رها کنید تا به طور خودکار 
به جای اول خود بازگردد. هم زمان با این عمل، 
و  داده  انجام  تکی  حرکت  یک  پاک کن  برف 

متوقف خواهد شد. 
:)LO( دور کند برف پاک کن

پایین  سمت  به  را  پاک کن  برف  دسته  اگر 
برف  دهید،  قرار   ”LO“ موقعیت  در  و  بکشید 
پاک کن به صورت متوالی و با سرعت کم شروع 

به کار خواهد کرد. 
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:)HI( دور تند برف پاک کن
پایین  سمت  به  را  پاک کن  برف  دسته  اگر 
برف  دهید،  قرار   ”HI“ موقعیت  در  و  بکشید 
بیش تر  با سرعت  و  متوالی  به صورت  پاک کن 

شروع به کار خواهد کرد. 
:)OFF( توقف برف پاک کن

اگر دسته برف پاک کن را به سمت باال بکشید و در موقعیت “OFF” قرار دهید، سرعت برف 
پاک کن به طور خودکار پایین می آید تا این که در موقعیت اصلی خود متوقف شود. 

:)INT( حرکت زمان بندی شده برف پاک کن
اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “INT” قرار دهید، برف پاک کن 
با حرکت تکی و به طور متناوب )به صورت تایمردار( شروع به کار خواهد کرد. در این حالت برف 
پاک کن در فواصل زمانی مشخص یک حرکت را انجام خواهد داد. با استفاده از کلید چرخشی 
تنظیم کرد.  را می توان  پاک کن  برف  بین حرکت های  زمانی  فواصل  پاک کن  برف  روی دسته 
اگر کلید را به سمت باال بچرخانید، زمان بین دو حرکت افزایش، و اگر کلید را به سمت پایین 

بچرخانید، زمان بین دو حرکت کاهش خواهد یافت. 
روش استفاده از شیشه شور جلو

زیر  قاب  روی  بر  جلو  شیشه شور  آب پاش های 
شیشه جلوی خودرو قرار گرفته اند. 
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 احتیاط 
شیشه شور را بیش تر از ۱0 ثانیه به کار نیاندازید.  •
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، شیشه شور را به کار نیاندازید.  •
ــب  • ــز و نامناس ــام نوک تی ــا اجس ــا را ب ــا، آن ه ــداد آب پاش ه ــی و انس ــورت گرفتگ در ص

تمیــز نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت، آســیب خواهنــد دیــد. 
اگر دسته برف پاک کن و شیشه شور را به سمت 
نگه  و  بکشید  )به سمت خود(  فرمان  غربیلک 
به طور  پاک کن و شیشه شور جلو  برف  دارید، 
هم زمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد. 
پاشش آب شیشه شور به محض رها شدن دسته 

برف پاک کن، متوقف خواهد شد.

14-3 چراغ های خودرو
دسته چراغ و راهنما

غربیلک  چپ  سمت  در  راهنما  و  چراغ  دسته 
فرمان قرار گرفته است. 

با  است،  موتور روشن  استارت  کلید  زمانی که 
راهنما  و  چراغ  دسته  انتهایی  کلید  چرخاندن 
روشن  زیر  روش های  به  را  چراغ ها  می توانید 

کنید:
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راهنما  و  چراغ  دسته  انتهایی  کلید  چرخاندن  با  است،  روشن  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
می توانید چراغ ها را به روش های زیر روشن کنید:

 ۱         وضعیت “AUTO” )در صورت تجهیز(

با قرار گرفتن کلید در این وضعیت، سیستم به صورت خودکار شدت نور خارجی را بررسی کرده 
و بر اساس آن اقدام به روشن و خاموش کردن چراغ نور پایین و چراغ های کوچک می کند. 

 ۲         وضعیت 

این وضعیت چراغ های کوچک جلو و عقب، چراغ پالک، چراغ های فضای داخلی و چراغ  در 
زمینه داشبورد و کلیدها روشن می شوند. هم زمان با روشن شدن چراغ های اشاره شده، نشانگر 

 در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
 ۳         وضعیت 

در این وضعیت چراغ های نور پایین و چراغ پارک ها روشن می شوند. 
روشن کردن چراغ نور باال ■

چراغ نور باال
برای روشن کردن چراغ نور باال، ابتدا چراغ نور 
پایین را روشن کنید. سپس دسته چراغ را به 
تا نور باالی چراغ جلو  سمت داشبورد بکشید 
روشن شود. هم زمان نشانگر چراغ نور باال "  "در 

صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ نور باال، دسته چراغ 

را به موقعیت اول خود بازگردانید. 
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فالش نور باال )چراغ سبقت(
با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان 
بار روشن  باال یک  نور  آن، چراغ  رها کردن  و 
و خاموش خواهد شد و هم زمان با آن نشانگر 
باال در صفحه کیلومترشمار نیز یک  چراغ نور 

بار روشن و خاموش می شود. 
با  هم  و  جلو  چراغ های  بودن  روشن  با  هم 
خاموش بودن آن ها می توانید از فالش نور باال 

استفاده کنید. 

 احتیاط 
اگــر قصــد داریــد خــودرو را بــه مــدت طوالنــی پــارک کنیــد، مطمئــن شــوید کــه چراغ هــا 
را خامــوش کرده ایــد. در غیــر ایــن صــورت باتــری خالــی شــده و در زمــان اســتارت مجــدد 

بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. 

فعال/ غیرفعال کردن قابلیت تاخیر در خاموش شدن چراغ ها ■

۱. بر روی مانیتور گزینه “Settings” را کلیک 
خودرو  تنظیمات  صفحه  وارد  سپس  و  کنید 

شوید. 
 ”Headlight delay“ گزینه  مقابل  در   .۲

دکمه های ON یا OFF را لمس کنید. 
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چراغ مشایعت تا درب منزل ■
)AUTO چراغ های معمولی )فاقد آپشن

کلید استارت )سوئیچ موتور( را خاموش کنید. 
اگر دسته چراغ را یک بار به سمت خود بکشید 
و  کوچک  چراغ های  سبقت(  چراغ  )مانند 
چراغ نور پایین پس از پیاده شدن شما روشن 
دسته  کشیدن  بار  هر  ازای  به  شد.  خواهند 
چراغ، چراغ مشایعت به مدت ۳0 ثانیه روشن 
بار می توان دسته چراغ را  می ماند. حداکثر 8 
کشید. پس از اتمام زمان تنظیم شده، قابلیت 
خودکار  طور  به  منزل  درب  تا  مشایعت  چراغ 
غیرفعال شده و به تبع آن چراغ های نور پایین 

و چراغ های پارک نیز خاموش خواهند شد. 
برای خاموش کردن چراغ مشایعت، دسته چراغ را بکشید و به مدت بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید. 

چراغ مشایعت تا درب منزل متوقف شده و چراغ ها خاموش خواهند شد.
 AUTO چراغ های دارای آپشن

قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. زمانی که خودرو 
در محیط تاریک قرار دارد با فشار دادن دکمه قفل کن روی ریموت کنترل، چراغ های کوچک و 
چراغ نور پایین به طور خودکار به مدت ۳0 ثانیه روشن می مانند. برای تکرار این حالت، دکمه 

قفل کن را یک بار دیگر فشار دهید. 
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پیدا کردن محل خودرو در تاریکی ■
)AUTO چراغ های معمولی )فاقد آپشن

زمانی که کلید استارت )سوئیچ موتور( خاموش 
هوشمند  کلید  روی  بازکن  دکمه  اگر  است، 
و  می شود  فعال  قابلیت  این  دهید،  فشار  را 
مدت  به  پایین  نور  چراغ  و  کوچک  چراغ های 
60 ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شوند. 
دکمه بازکن را مجددا فشار دهید تا این قابلیت 

یک 60 ثانیه دیگر فعال بماند. 
    مطالعه

بــرای ایــن کــه ایــن قابلیــت اجرایــی شــود، الزم اســت کــه قبــل از پیــاده شــدن از خــودرو، 
قابلیــت چــراغ مشــایعت تــا درب منــزل را فعــال و تنظیــم کنیــد. 

 AUTO چراغ های دارای آپشن
قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. زمانی که خودرو 
در محیط تاریک قرار دارد با فشار دادن دکمه قفل کن روی ریموت کنترل، چراغ های کوچک و 

چراغ نور پایین روشن خواهند شد. 
تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ■

 ۱         باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو

 ۲         پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای 4 سطح 
تنظیم 0 و ۱ و ۲ و ۳ می باشد. 

اساس  بر  می بایست  را  چراغ  نور  ارتفاع  سطح 
به خودرو تنظیم  وارده  بار  و  تعداد سرنشینان 

کرد. 
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جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است:
تعداد سرنشینان و بار صندوق عقب

وضعیت کلید
بار صندوق عقبتعداد سرنشین

0بدون بارراننده

0بدون بارراننده و سرنشین جلو

1بدون بارکلیه سرنشینان

2با بار کاملکلیه سرنشینان

3با بار کاملراننده

چراغ های راهنما ■
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغ های 

راهنمای سمت راست روشن شوند. 
تا  بکشید  پایین  سمت  به  را  چراغ  دسته 

چراغ های راهنمای سمت چپ روشن شوند. 
نشان گر  راهنما،  چراغ های  شدن  روشن  با 
چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت 
چشمک زن در می آید و پس از اتمام دور زدن، 
دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت وسط 

باز می گردد. 
کلید  که  زمانی  فقط  را  راهنما  چراغ های 
استارت )سوئیچ موتور( روشن باشد، می توانید 

روشن کنید. 

قابلیت اعالم تغییر الین )در صورت تجهیز(
هنگام تغییر الین در بزرگراه، اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظه ای کشیده و رها کنید، 

چراغ های راهنما ۳ بار چشمک زده و خاموش خواهند شد. 

راهنمای چپ

راهنمای سمت راست
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 احتیاط 
اگــر زاویــه چرخــش غربیلــک فرمــان کــم باشــد، ممکــن اســت دســته راهنمــا بــه طــور  •

خــودکار بــه موقعیــت وســط بــاز نگــردد. 
اگــر چراغ هــای نشــانگر راهنمــا در صفحــه کیلومترشــمار تندتــر از حالــت عــادی چشــمک  •

بزننــد، احتمــاال یکــی از المپ هــای چــراغ راهنمــای جلــو یــا عقــب ســوخته اســت. 

چراغ مه شکن عقب
زمانی که کلید استارت )سوئیچ موتور( روشن 
قرار  موقعیت   در  را  چراغ  دسته  است، 
به  را  مه شکن  چراغ  چرخان  کلید  و  دهید 
مه شکن  چراغ های  تا  "بچرخانید  سمت"  
چراغ  نشانگر  هم زمان  شوند.  روشن  عقب 
هم  کیلومترشمار  صفحه  در  عقب  مه شکن 

روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب، کلید 
چرخان را بار دیگر به موقعیت"  "ببرید و 
یا این که کلید استارت را در موقعیت ACC یا 

OFF قرار دهید. 

 احتیاط 
اگــر دســته چــراغ را در وضعیــت خامــوش قــرار دهیــد، چراغ هــای مه شــکن عقــب نیــز  •

ــه صــورت خــودکار می شــوند.  ب
از چراغ مه شکن می بایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کنید. •
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بخارگرفتگی چراغ ها
وقتی هوا سرد یا مرطوب است، قسمت داخلی چراغ ها به خاطر اختالف دمای بین سطوح داخلی 
و بیرونی طلق چراغ بخار می گیرد. بعد از روشن کردن چراغ ها برای مدتی، بخار داخل چراغ 
به تدریج از بین می رود، ولی ممکن است هنوز در لبه های طلق چراغ اندکی بخار باقی بماند که 
عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمر مفید چراغ ها ندارد. اگر چراغ ها بخار گرفته اند، چراغ 
نور پایین یا نور باال را به مدت ۳0 دقیقه روشن کنید و درپوش پالستیکی پشت چراغ را بردارید 

تا بخارات داخل چراغ به تدریج از بین بروند. 

 هشدار   
هنــگام رانندگــی در آب، مولفه هایــی ماننــد عمــق آب و ســرعت حرکــت را مدنظــر قــرار  •

ــت  ــا را رعای ــه داخــل چراغ ه ــوذ آب ب ــری از نف ــت جلوگی ــای الزم جه ــد و احتیاط ه دهی
کنیــد. 

پــس از اتمــام کار بــر روی چــراغ، درپــوش پشــتی آن را بــه درســتی نصــب کنیــد تــا از  •
ورود آب بــه داخــل چــراغ جلوگیــری شــود. 

ــا را  • ــزا چراغ ه ــایر اج ــودن س ــدی ب ــح و آب بن ــب صحی ــپ، نص ــض الم ــان تعوی در زم
ــوش پشــتی چــراغ، واشــر  ــگام نصــب درپ ــد. هن ــرار دهی ــورد بررســی ق ــت م ــه دق ــز ب نی
ــه داخــل چــراغ  ــا از ورود گــرد و خــاک و رطوبــت ب آن را بازدیــد کــرده و تمیــز کنیــد ت

پیش گیــری شــود.
ــا  • ــژه چراغ ه ــه وی ــور و ب ــه موت ــوی محفظ ــرای شست وش ــوی ب ــار ق ــز از آب فش هرگ

اســتفاده نکنیــد. بــه خاطــر فشــار بــاالی آب پاش هــای فشــار قــوی، تجهیــزات و متعلقــات 
روی چراغ هــا ممکــن اســت شــل شــوند و یــا بیافتنــد، مجــرای تهویــه و کانکتــور دســته 
ســیم چــراغ ممکــن اســت از آب پــر شــوند و ســبب ورود آب و رطوبــت بــه داخــل چــراغ 

ــد.  ــن نرون ــی از بی ــا مدت هــای طوالن ــه ت شــود ک
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چراغ سقفی جلو ■
دهید،  فشار  را  درب  وضعیت  کلید  اگر           ۱ 
باز شود  ازدرب های خودرو  کدام  هر  چنان چه 
دقیقه  به مدت ۳  بماند، چراغ سقفی  باز  یا  و 

روشن خواهد ماند. 
 ۲          اگر کلید چراغ مطالعه را فشار دهید، چراغ 
مطالعه هر دو سمت چپ و راست روشن خواهد 

شد. 
 ۳          اگر کلید چراغ مطالعه چپ/ راست را فشار 
دهید، چراغ مطالعه چپ/ راست روشن خواهد 

شد. 
چراغ محفظه صندوق عقب ■

وقتی که در صندوق باز شود، چراغ صندوق عقب به طور خودکار روشن می شود و پس از بسته 
شدن درب صندوق، چراغ بالفاصله خاموش می شود. 

چراغ پالک ■
"قرار دهید تا چراغ های  زمانی که کلید استارت موتور روشن است، دسته چراغ را در موقعیت"
پالک روشن شوند. چراغ پالک جهت دیده شدن پالک خودرو در هوای تاریک روشن می شود. 

چراغ دنده عقب ■
 ،)R( عقب  دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  گرفتن  قرار  و  موتور  استارت  کلید  شدن  روشن  با 

چراغ های دنده عقب روشن خواهند شد. 

15-3 شیشه درب ها
شیشه باالبرها

مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشه ها را دارد.  ■
کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر می باشد:
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 ۱         کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

 ۲         کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 ۳         کلید قفل شیشه باالبرها

 4         کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

 ۵         کلید شیشه باالبر درب عقب راست

زمانی که سوئیچ باز باشد، می توان با استفاده از هر کلید، شیشه متناظر با آن را باال یا پایین برد.

باال  سمت  به  لحظه ای  طور  به  را  کلید           ۱ 

خودکار  طور  به  شیشه  تا  کنید  رها  و  بکشید 
بار  یک  را  کلید  اگر  کند.  رفتن  باال  به  شروع 
موقعیت  همان  در  شیشه  دهید،  فشار  دیگر 

متوقف خواهد شد. 
فشار  پایین  به  لحظه ای  طور  به  را  کلید           ۲ 

خودکار  طور  به  شیشه  تا  کنید  رها  و  دهید 
یک  را  کلید  اگر  کند.  رفتن  پایین  به  شروع 
بار دیگر فشار دهید، شیشه در همان موقعیت 

متوقف خواهد شد. 
دارید  نگه  و  بکشید  باال  به سمت  را   ۳         کلید 

تا شیشه شروع به باال رفتن کند. هر زمان که 
موقعیت  همان  در  شیشه  کنید،  رها  را  کلید 

متوقف خواهد شد. 
 4         کلید را به سمت پایین فشار دهید و نگه 

دارید تا شیشه شروع به پایین رفتن کند. هر 
همان  در  شیشه  کنید،  رها  را  کلید  که  زمان 

موقعیت متوقف خواهد شد. 
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 احتیاط 
ــارک کــرده باشــید، ممکــن اســت  • ــی پ ــه مــدت طوالن در هــوای ســرد اگــر خــودرو را ب

شیشــه ها در بــار اول اســتفاده از کلیدهــا بــه طــور کامــل بــاز یــا بســته نشــوند. در ایــن گونــه 
شــرایط کار بــا کلیــد را ۳ تــا ۵ بــار تکــرار کنیــد. 

زمانــی کــه شیشــه درب بــه صــورت خــودکار در حــال بــاال رفتــن اســت، دقــت کنیــد تــا  •
اعضــا بــدن سرنشــینان در البــه الی شیشــه گیــر نکنــد. 

ــای دارای  • ــط در خودروه ــد فق ــه ای کلی ــیدن لحظ ــا کش ــه ب ــودکار شیش ــن خ ــاال رفت ب
ــت.  ــر اس ــه امکان پذی ــودکار شیش ــت خ ــت برگش قابلی

 هشدار   
ــا  • ــرا می شــود ت ــل اج ــر قاب ــن شیشــه غی ــن رفت ــا پایی ــاال ی ــتارت زدن، ب در لحظــه اس

ــور تامیــن شــود.  ــرای اســتارت موت ــاز ب ــرق مــورد نی ــان ب جری
ــینان  • ــت سرنش ــری از جراح ــت جلوگی ــا جه ــه باالبره ــن شیش ــه کار انداخت ــگام ب هن

ــن  ــد. هم چنی ــر نکن ــه ها گی ــه الی شیش ــا در الب ــدن آن ه ــای ب ــه اعض ــوید ک ــن ش مطمئ
ــد.  ــح دهی ــودرو توضی ــه سرنشــینان خ ــا را ب ــا شیشــه باالبره اصــول کار ب

موقــع رانندگــی در جاده هــای ناهمــوار، ممکــن اســت نیــروی جاذبه روی سیســتم شیشــه  •
باالبــر تاثیــر بگــذارد. در ایــن حالــت ممکــن اســت شیشــه هنــگام بــاال رفتــن خــودکار، بــه 
ــدک  ــت ان ــن حال ــادن ای ــاق افت ــال اتف ــد احتم ــر چن ــد. ه ــن بیای ــن، پایی ــاال رفت جــای ب

اســت، امــا عــادی اســت. 
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کلید قفل شیشه باالبرها ■
این کلید برای غیرفعال کردن تمامی کلیدهای 
شیشه باالبر واقع بر روی درب سرنشینان مورد 
کلید  شدن  فشرده  با  می گیرد.  قرار  استفاده 
قفل شیشه باالبرها،  فقط کلیدهای روی درب 
باالبرهای  شیشه  انداختن  راه  به  قادر  راننده 
سرنشینان خواهد بود. در صورتی که کودکان 
این  از  استفاده  باشند،  جزو سرنشینان خودرو 

کلید توصیه می شود.
فعال کردن: کلید را یک بار فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها فعال شود. چراغ زمینه کلید  ●

نیز روشن می شود. 
غیرفعال کردن: کلید را مجددا فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها غیرفعال شود. چراغ زمینه  ●

کلید نیز خاموش می شود. 
کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل

پایین آمدن شیشه ها با ریموت کنترل ■
زمانی که کلید استارت موتور خاموش است، کلیه درب های خودرو را ببندید و دکمه بازکن روی 
کلید هوشمند را فشار داده و حداقل به مدت ۱.۵ ثانیه نگه دارید، شیشه هر چهار درب خودرو 
باز خواهند شد. در حین باز شدن شیشه ها چنان چه دکمه بازکن کلید هوشمند را رها کنید، باز 

شدن شیشه ها متوقف خواهد شد. 

 احتیاط 
در طــول اجــرای بــاز کــردن شیشــه ها بــا کلیــد هوشــمند، دکمــه بازکــن کلیــد را فشــار 
داده و نگــه داریــد. اگــر ســیگنال کلیــد هوشــمند بــه علــت لــرزش )شــامل لــرزش دســت 
ــف  ــه ها متوق ــدن شیش ــاز ش ــود، ب ــع ش ــی( قط ــا الکترومغناطیس ــی ی ــع فیزیک ــا موان ی

خواهــد شــد. 
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پایین آمدن شیشه ها با مچ بند هوشمند )در صورت تجهیز( ■
گزینه                 روی  بر  هوشمند  مچ بند  نمایشگر  در  است،  خاموش  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
"  "فشار دهید تا وارد منوی کلیدها شوید. سپس گزینه"  "را لمس کرده و نگه دارید تا 

شیشه ها شروع به باز شدن بکنند. 

 احتیاط 
ــد  ــن مچ بن ــه بازک ــمند، دکم ــد هوش ــا مچ بن ــه ها ب ــردن شیش ــاز ک ــرای ب ــول اج در ط
ــرزش  ــت ل ــه عل ــد. اگــر ســیگنال مچ بنــد هوشــمند ب هوشــمند را فشــار داده و نگــه داری
ــاز شــدن  )شــامل لــرزش دســت یــا موانــع فیزیکــی یــا الکترومغناطیســی( قطــع شــود، ب

ــد.  ــد ش ــف خواه ــه ها متوق شیش
باال رفتن شیشه ها با ریموت کنترل ■

یا دکمه روی  زمانی که درب های خودرو بسته شده اند، دکمه قفل کن روی کلید هوشمند و 
دستگیره درب را فشار دهید تا درب ها قفل شده و خودرو وارد وضعیت دزدگیر شود، اگر شیشه 
درب ها باز مانده باشند، شیشه هر چهار درب خودرو به طور خودکار بسته خواهند شد. در حین 
بسته شدن شیشه ها چنان چه هر کدام از دکمه های بازکن یا قفل کن کلید هوشمند و یا دکمه 

روی دستگیره درب را فشار دهید، باال رفتن شیشه ها متوقف خواهد شد. 

 احتیاط 
در زمــان بســتن شیشــه ها بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظــر شــما بــوده و آن 
را بــه طــور کامــل ببینیــد تــا احتمــاال اعضــا بــدن کســی در بیــن شیشــه ها گیــر نکنــد. 
ــد اســتارت و  ــودن کلی ــوش ب ــرک خــوردن خــودرو از خام ــل از ت ــام کار و قب ــس از اتم پ

بســته بــودن شیشــه کلیــه درب هــا اطمینــان حاصــل کنیــد. 

عملکرد محافظت در برابر داغ شدن
در صورت استفاده مداوم از شیشه باالبر، عملکرد محافظت در برابر داغ شدن کارکرد شیشه 
باالبر را متوقف می کند تا از موتور شیشه باالبر محافظت شود. پس از گذشت مدت زمان کمی، 

مجددا می توانید با فشار دادن کلید، شیشه مورد نظر را باال/ پایین ببرید. 
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 احتیاط 
ــن  ــرل مطمئ ــا ریمــوت کنت ــا بســتن شیشــه ب ــردن خــودکار شیشــه و ی ــاال ب ــان ب در زم
شــوید کــه مانعــی در مقابــل حرکــت شیشــه قــرار نداشــته باشــد. در صورتــی کــه شیشــه 
بــه علــت اجــرای قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه بــه ســمت پاییــن بــرود، صــدای آژیــر و 

روشــن شــدن چراغ هــا، بســته نشــدن کامــل شیشــه ها را اعــالم خواهــد کــرد. 

آالرم بسته نشدن کامل شیشه )در صورت تجهیز(
در زمان بستن شیشه ها با استفاده از ریموت کنترل،  چنان چه یک یا چند شیشه درب به طور 

کامل بسته نشود، آالرم مربوطه توسط آژیر و چراغ ها اعالم خواهد شد. 
برگشت خودکار شیشه )در صورت تجهیز(

قابلیت برگشت خودکار ■
را  مانع  دارد،  قرار  کامل  بسته شدن  آستانه  در  که شیشه  زمانی  در  باالبر  ویژگی شیشه  این 
نمی تواند تشخیص دهد. بنابراین گیر کردن اجسام خیلی نازک در البه الی شیشه در زمان باال 

رفتن ممکن است نتواند باعث فعال شدن این قابلیت شود. 
چنان چه عملکرد برگشت خودکار شیشه کارکرد عادی خود را داشته باشد،  در زمان باال رفتن 
شیشه به طور خودکار و یا توسط ریموت کنترل، اگر مانعی در مقابل شیشه وجود داشته باشد 
و مقاومت مانع بیش تر از حد معینی باشد، باال رفتن شیشه متوقف شده و مقداری پایین خواهد 
رفت. برای این که بتوانید شیشه را ببندید، ابتدا مانع را بردارید و سپس مجددا کلید شیشه 

باالبر را فعال کنید. 
معرفی موقعیت شیشه به طور دستی ■

اگر عملکردهای باال رفتن خودکار شیشه و برگشت خودکار شیشه به طور عادی کار نمی کنند، 
مراحل زیر را برای فعال سازی مجدد آن ها انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که در طول انجام 

عملیات معرفی موقعیت، مانعی در مقابل حرکت شیشه وجود ندارد. 
۱. کلید استارت موتور را روشن کنید. 

۲. کلید شیشه باالبر را باال کشیده و حداقل به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل 
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بسته شود. 
۳. کلید را رها کنید.

4. کلید شیشه باالبر را فشار دهید و حداقل به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل باز شود. 
۵. کلید را رها کنید. 

6. عملکرد باال رفتن خودکار شیشه را اجرا کنید. 
۷. اگر شیشه نتواند به طور خودکار بسته شود، مراحل فوق را مجددا تکرار کنید. 

اگر تنظیمات مربوط به موقعیت شیشه ها از حافظه سیستم پاک شده است، از طریق عملکرد بستن 
شیشه ها با استفاده از ریموت کنترل می توان مجددا تنظیمات را بازیابی نمود. با انجام این کار ابتدا 
شیشه باز شده و به پایین ترین موقعیت خود می رود و سپس بسته شده و به باالترین موقعیت خود 

خواهد رفت. اگر شیشه به طور عادی بسته شود یعنی تنظیمات موفقیت آمیز بوده است. 
    مطالعه

اگــر عملکــرد بــاال رفتــن خــودکار شیشــه بتوانــد اجــرا شــود، بــه معنــای ایــن اســت کــه 
ــا موفقیــت صــورت پذیرفتــه اســت.  عملیــات تعریــف موقعیت هــای شیشــه ب
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 احتیاط 
همــواره در هنــگام بســته شــدن شیشــه مســیر حرکتــی آن را از وجــود مانــع خالــی کنیــد،  •

حتــی اگــر سیســتم مجهــز بــه قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه باشــد. کمــا ایــن کــه اگــر 
ــایی آن  ــه شناس ــادر ب ــرد و سیســتم ق ــرار بگی ــت شیشــه ق ــازک در مســیر حرک ــی ن مانع
نباشــد، عملکــرد برگشــت خــودکار شیشــه فعــال نخواهــد شــد. اگــر دســت یا انگشــت کســی 

گیــر بیفتــد، جراحــت بســیار جــدی ایجــاد خواهــد شــد. 
قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه یــک ویژگــی ایمنــی اســت. از اجســام و ابــزار مختلــف  •

ــرای تســت کــردن ایــن ویژگــی اســتفاده  ــدن خــود ب ــا اعضــا ب و روش هــای غیرعــادی و ی
نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت منجــر بــه خرابــی مکانیــزم شیشــه باالبــر و یــا مصدومیــت افراد 

خواهــد شــد. 
عملکردهــای برگشــت خــودکار شیشــه، بســته شــدن شیشــه بــا ریمــوت کنتــرل و بــاال  •

رفتــن خــودکار شیشــه تنهــا زمانــی می توانــد بــه طــور عــادی صــورت پذیرنــد کــه معرفــی 
موقعیــت شیشــه بــا موفقیــت انجــام گرفتــه باشــد. 

ــودکار  • ــن خ ــاال رفت ــای ب ــود، قابلیت ه ــل ش ــاره وص ــده و دوب ــاز ش ــری ب ــل بات ــر کاب اگ
شیشــه و برگشــت خــودکار شیشــه غیرفعــال خواهنــد شــد و بایــد آن هــا را مجــددا فعــال 

کنیــد. 
ــی،  • ــی ایمن ــرات احتمال ــری از خط ــر و جلوگی ــه باالب ــتم شیش ــت از سیس ــرای محافظ ب

ــرایط  ــودکار شیشــه در برخــی ش ــن خ ــاال رفت ــودکار شیشــه و ب ــای برگشــت خ عملکرده
ــاز و  ــوان ب ــی می ت ــور معمول ــه ط ــرایط شیشــه ها را ب ــن ش ــه در ای ــوند. البت ــف می ش متوق
بســته کــرد. بعــد از تعریــف کــردن عملکــرد برگشــت خــودکار شیشــه، عملکــرد شیشــه باالبر 

درب مربوطــه بــه حالــت عــادی بــاز خواهــد گشــت. 
توقف قابلیت برگشت خودکار شیشه ■
اگر در زمان باال رفتن شیشه دو بار متوالی جلوی شیشه مانعی قرار گیرد، سیستم شیشه  ●

باالبر بسته شدن شیشه را متوقف کرده و عملکرد برگشت خودکار شیشه اجرا نخواهد شد. 
بدون توجه به این که شیشه در حال حرکت است یا خیر، سیستم شیشه باالبر برق را قطع  ●

خواهد کرد و عملکرد برگشت خودکار شیشه نیز متوقف خواهد شد. 
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16-3 سان روف )در صورت تجهیز(
راههای گوناگونی برای باز کردن/ بستن سان روف وجود دارد از جمله استفاده از کلید سان روف 

و یا از طریق عملکرد تشخیص صدا. 

نحوه استفاده از سان روف
کلید سان روف ■

باز کردن/ بستن سان روف
تا  دارید  نگه  و  داده  فشار  را   " کلید"           ۱ 
هر  کند.  شدن  باز  به  شروع  سان روف  شیشه 
در  سان روف  شیشه  کنید،  رها  را  کلید  زمان 
کلید اگر  شد.  خواهد  متوقف  موقعیت  همان 
 را به طور لحظه ای و کوتاه فشار داده و 
تا  به طور خودکار  رها کنید، شیشه سان روف 

انتها باز خواهد شد. 
"را فشار داده و نگه دارید تا شیشه   ۲         کلید"
هر  در  کند.  شدن  بسته  به  شروع  سان روف 
لحظه ای که کلید را رها کنید، شیشه سان روف 
در همان موقعیت متوقف خواهد شد. اگر کلید 
" را به طور لحظه ای و کوتاه فشار داده و  "
رها کنید، شیشه سان روف به طور کامل بسته 

خواهد شد.
باز کردن و بستن سان روف به صورت نیمه باز )حالت تهویه سان روف(

" را به طور لحظه ای و کوتاه   ۱         زمانی که شیشه سان روف به صورت نیمه باز است، کلید "

فشار دهید تا بسته شود. 
" را به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید تا   ۲         زمانی که شیشه سان روف بسته است، کلید "

شیشه سان روف به صورت نیمه باز شود. 
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    مطالعه
بــرای اطــالع از جزییــات عملکــرد تشــخیص صــدای ســان روف بــه بخــش »سیســتم صوتــی 

و تصویــری و ســرگرمی« در فصــل ۵ مراجعــه کنیــد. 

 احتیاط 
ــای  • ــاال موقعیت ه ــد، احتم ــان روف از کار بیفت ــودکار س ــت خ ــرد برگش ــه عملک چنان چ

اولیــه ســان روف از حافظــه پــاک می شــود. در ایــن صــورت بایــد ســان روف کالیبــره شــود. 
ــه  • ــا ب ــدا و ی ــخیص ص ــرد تش ــر عملک ــی در براب ــه عکس العمل ــان روف هیچ گون ــر س اگ

ــدن دارد.  ــره ش ــه کالیب ــاز ب ــد، نی ــته باش ــان روف نداش ــد س ــری کلی کارگی
ــه  • ــان روف را ب ــای س ــا و نواره ــر روی ریل ه ــده ب ــاک باقی مان ــرد و خ ــواد خارجــی و گ م

طــور دوره ای و منظــم پــاک کنیــد. پــس از بارندگــی یــا شســتن خــودرو، آب و رطوبــت روی 
شیشــه ســان روف را قبــل از اســتفاده بــه طــور کامــل خشــک کنیــد. 

ــاری  • ــاز کــردن اجب ــرف پوشــیده شــده باشــد، ب ــا ب ــا ب ــخ زده باشــد و ی اگــر ســان روف ی
ــد شــد.  ــور ســان روف خواه ــدن شیشــه و موت ــث آســیب دی ســان روف باع

پــس از بارندگــی آب هــای باقی مانــده در بیــن اجــزا ســان روف را جهــت جلوگیــری از نفــوذ  •
بــه داخــل کابیــن، پــاک کنیــد و یــا ســان روف را بــه صــورت تهویــه بــاز نگــه داریــد تــا زمانی 

که ســان روف خشــک شــود. 
وقتــی کــه ســان روف بــاز اســت، آفتابگیــر آن را نبندیــد. در غیــر ایــن صــورت ســان روف به  •

طــور مناســب کار نخواهــد کــرد و یــا قطعــات مرتبــط آســیب خواهنــد دید. 

 هشدار   
در زمــان بســتن ســان روف بایــد خــودرو تحــت نظــر شــما بــوده و آن را بــه طــور کامــل 

ببینیــد تــا احتمــاال اعضــا بــدن کســی در بیــن ســان روف و بدنــه خــودرو گیــر نکنــد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 156

 ARRIZO 5 NEW دفترچه راهنمای خودروی
ARRIZO 5 NEW User Manual

کنترل سان روف با ریموت کنترل
باز کردن سان روف با استفاده از ریموت کنترل ■

زمانی که خودرو در وضعیت دزدگیر قرار دارد، اگر دکمه بازکن روی کلید هوشمند را فشار 
داده و به مدت حداقل ۳.۵ ثانیه نگه دارید، شیشه سان روف به طور خودکار باز خواهد شد. 
برای متوقف کردن حرکت شیشه سان روف، یکی از دکمه های بازکن یا قفل کن روی کلید را 

فشار دهید. 
بستن سان روف با استفاده از ریموت کنترل ■

کلید استارت را خاموش کنید و درب های خودرو را ببندید. سپس دکمه قفل کن روی کلید 
هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید تا درب ها قفل شده و خودرو وارد وضعیت 
دزدگیر شود، اگر سان روف باز مانده باشد، به طور خودکار بسته خواهد شد. در حین بسته شدن 
سان روف اگر دکمه قفل کن یا بازکن روی کلید هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار 

دهید، سان روف در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 

 احتیاط 
در زمــان بســتن ســان روف بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظــر شــما بــوده و آن را 
بــه طــور کامــل ببینیــد و مطمئــن شــوید کــه اعضــا بــدن کســی در بیــن ســان روف و بدنــه 
خــودرو گیــر نکــرده اســت. پــس از اتمــام کار و قبــل از تــرک کــردن خــودرو از خامــوش 

بــودن کلیــد اســتارت و بســته شــدن ســان روف اطمینــان حاصــل کنیــد. 

روش کالیبره کردن سان روف
۱. کلید OFF را فشار دهید تا سان روف به حالت تهویه باز شود، سپس کلید را رها کنید. 

۲. مجددا کلید OFF را فشار داده و نگه دارید تا سان روف بسته شود. بدین طریق سان روف 
کالیبره خواهد شد. 

 احتیاط 
اگــر نتوانســتید ســان روف را کالیبــره کنیــد بــه نمایندگی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعه کنید 

تــا توســط تکنســین های خدمــات پــس از فــروش کالیبره شــود. 
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17-3 درب موتور
باز کردن و بستن درب موتور

دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در باالی پای راننده قرار 
گرفته است. 

باز کردن درب موتور
۱. دستگیره بازکن درب موتور را بکشید تا قفل 
درب موتور باز شده و درب کمی به سمت باال 

بپرد. 

۲. دست خود را از ناحیه وسط لبه درب موتور 
درب  قفل  شستی  و  برده  موتور  درب  زیر  به 
چپ  سمت  به  را  شستی  کنید.  پیدا  را  موتور 
به سمت  را  موتور  درب  هم زمان  و  داده  فشار 

باال باز کنید.

۳. درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید 
و آن را توسط میله نگه دارنده ثابت نگه دارید.
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4. برای بستن درب موتور، آن را با دست چپ نگه دارید و با دست راست میله نگه دارنده را از 
شیار خارج کرده و در جای اصلی خود قرار دهید. سپس لبه جلویی درب موتور را به کمک هر 
دو دست بگیرید و درب موتور را تا ۱۵ الی ۲۵ سانتی متری قفل درب موتور پایین آورده و رها 

کنید تا بسته شود. 
۵. پس از بستن درب موتور، آن را کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن اطمینان 

حاصل شود. 

18-3 درب باک
باز کردن و بستن درب باک

۱. دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب 
باک به آرامی باز شود. 

۲. برای باز کردن درپوش پیچی باک، آن را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

۳. پس از اتمام سوخت گیری، درپوش باک را 
در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که صدای 
»کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته شود. 

4. درب فلزی باک را ببندید. 
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    مطالعه
ــن  ــردن بنزی ــدوم ک ــع آوری و مع ــد. جم ــوده کن ــت را آل ــط زیس ــد محی ــن می توان بنزی

ــرد.  ــورت پذی ــص ص ــراد متخص ــط اف ــد توس ــط بای ــده در محی ــه ش ریخت

 احتیاط 
بــه گــوش رســیدن صــدای آرام خالــی شــدن بــاد در زمــان بــاز کــردن درپــوش پیچــی  •

بــاک طبیعــی اســت. 
از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.  •
اگــر در زمــان ســوخت گیری، بنزیــن ســرریز شــود، جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن  •

رنــگ بدنــه، بنزیــن پاشــیده شــده را فــورا پــاک کنیــد. 
پــس از بســتن درپــوش، دســت خــود را از روی آن برداریــد زیــرا ممکــن اســت کمــی در  •

جهــت خــالف بســتن بچرخــد کــه طبیعــی اســت. 
نیــروی دســت خــود را فقــط در جهت هــای بــاز کــردن و بســتن و بــه درپــوش بــاک وارد  •

کنیــد و از کشــیدن و یــا فشــار دادن آن خــودداری کنیــد. 
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 هشدار   
قبــل از اقــدام بــه پــر کــردن بــاک، کلیــد اســتارت را خامــوش کنیــد و کلیــه درب هــا و  •

ــد. ــه ها را ببندی شیش
ــی  • ــن احتمال ــرون ریخت ــا از بی ــن شــوید ت ــاک مطمئ ــوش ب از بســته شــدن کامــل درپ

ــرده باشــید.  ــری ک ــروز ســانحه جلوگی ــن و ب بنزی
ــه علــت ماهیــت اشــتعال پذیری بنزیــن، از ایجــاد جرقــه و کشــیدن ســیگار در زمــان  • ب

ــد.  ــودداری کنی ــوخت گیری خ س
از استنشــاق بخــارات بنزیــن ممانعــت کنیــد. چــرا کــه بنزیــن حــاوی مــواد ســمی اســت  •

و بــرای ســالمتی زیــان آور اســت. 
درپــوش بــاک را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد، در هــوای گــرم پاشــیده  •

شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون می توانــد باعــث آســیب دیدگی شــود. 
پــس از قطــع شــدن خــودکار نــازل پمــپ بنزیــن، ســوخت گیری را ادامــه ندهیــد. زیــرا  •

ممکــن اســت بــاک بیــش از انــدازه پــر شــده باشــد و بنزیــن ســرریز شــود کــه می توانــد 
ــه راحتــی باعــث ایجــاد آتش ســوزی، انفجــار و مصدومیت هــای شــدید شــود.  ب

ــگ را  • ــدون رن ــز ب ــک فل ــاک، ی ــوش ب ــاز کــردن درپ ــل از ب ــرک خــودرو و قب ــس از ت پ
ــل از  ــن کار قب ــام ای ــود. انج ــه ش ــان تخلی ــاکن بدن ت ــیته س ــا از الکتریس ــد ت ــس کنی لم
ــث  ــد باع ــاکن می توان ــیته س ــل از الکتریس ــه حاص ــرا جرق ــت، زی ــم اس ــوخت گیری مه س

ــود.  ــوخت گیری ش ــان س ــن در زم ــارات بنزی ــراق بخ احت
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1-4 مغزی سوئیچ / کلید استارت
مغزی سوئیچ

کلید خودرو را وارد مغزی سوئیچ کنید و برای تغییر دادن نحوه تامین برق خودرو، آن را در 
بین موقعیت های مختلف مغزی سوئیچ بچرخانید )با هر بار چرخاندن کلید، حالت مغزی سوئیچ 

تغییر خواهد کرد(. 
از  پس  حالت  این  در   :LOCK موقعیت           ۱ 

غربیلک  سوئیچ،  مغزی  از  کلید  کردن  خارج 
درگیر  صدای  اگر  بچرخانید.  کمی  را  فرمان 
شدن را بشنوید، به معنای قفل شدن غربیلک 

فرمان می باشد. 
غربیلک  حالت  این  در   :ACC موقعیت           ۲ 

فرمان از وضعیت قفل خارج می شود و برخی از 
لوازم الکتریکی خودرو قابل استفاده می باشند. 
 ACC به LOCK اگر مغزی سوئیچ نتواند از
فرمان  غربیلک  احتماال  دهد،  موقعیت  تغییر 
با کمی  مانده است.  باقی  هنوز در حالت قفل 
راست  یا  چپ  به  فرمان  غربیلک  چرخاندن 

می توانید آن را از حالت قفل خارج کنید. 
 ۳         موقعیت ON: در این حالت کلیه لوازم الکتریکی خودرو قابل استفاده می باشند. 

 ۴         موقعیت START: پس از قرار گرفتن مغزی سوئیچ در موقعیت های ACC و ON، کلید را 

به سمت موقعیت START بچرخانید تا موتور استارت زده و روشن شود. 
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 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری، در زمــان خامــوش بــودن موتــور، ســوئیچ را بــه  •

مــدت طوالنــی در موقعیــت ACC یــا ON قــرار ندهیــد. 
ــدت  • ــه م ــز ب ــد. هرگ ــا کنی ــد را ره ــد کلی ــور بای ــدن موت ــن ش ــس از روش ــه پ بالفاصل

ــد.  ــه نداری ــت START نگ ــد را در موقعی ــی کلی طوالن
•  LOCK در حیــن رانندگــی و حرکــت خــودرو بــه هیــچ عنــوان ســوئیچ را در موقعیــت

قــرار ندهیــد. در غیــر ایــن صــورت، غربیلــک فرمــان قفــل شــده و کنتــرل وســیله نقلیــه 
از دســت خواهــد رفــت. 

آالرم جا ماندن کلید در مغزی سوئیچ ■
چنان چه مغزی سوئیچ در موقعیت OFF قرار داشته و کلید از مغزی سوئیچ خارج نشده باشد، 
به محض باز شدن درب راننده صفحه کیلومترشمار شروع به دادن بوق اخطار خواهد کرد تا جا 

ماندن کلید در مغزی سوئیچ را یادآوری کند. 
کلید استارت موتور )در صورت تجهیز(

زمانی که سیستم وجود کلید هوشمند مجاز را تشخیص داده باشد و پدال ترمز آزاد باشد، با 
فشار دادن کلید استارت موتور حالت های تامین برق خودرو تغییر می یابد )با هر بار فشرده شدن 

کلید استارت، حالت تامین برق خودرو تغییر خواهد کرد(. 
 ۱         حالت OFF یا خاموش )چراغ زمینه کلید 

خاموش است(. در این حالت برق کلیه لوازم 
برقی خودرو قطع می باشد. 

 ۲         حالت ACC )چراغ زمینه کید به رنگ زرد 
روشن است(. در این حالت برخی لوازم برقی 

خودرو مانند فندک قابل استفاده می باشد. 
 ۳         حالت ON )چراغ زمینه کلید به رنگ زرد 

برقی  لوازم  کلیه  این حالت  در  است(.  روشن 
خودرو قابل استفاده می باشند. 
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 ۴         حالت START )چراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن می شود(. اگر پدال ترمز را فشار داده 

و دسته دنده در موقعیت “P” یا “N” )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( قرار دهید و 
یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( را فشار دهید، چراغ زمینه کلید استارت 
موتور با رنگ سبز روشن می شود که نشان دهنده قرار گرفتن کلید در حالت START می باشد. 

اگر کلید را فشار دهید، خودرو روشن خواهد شد. 

 احتیاط 
ــور،  • ــردن موت ــوش ک ــر در لحظــه خام ــه گیربکــس اتوماتیــک اگ ــز ب ــای مجه در مدل ه

ــه جــای  ــه غیــر از “P” قــرار داشــته باشــد، کلیــد اســتارت ب دســته دنــده در موقعیتــی ب
ــت ACC خواهــد رفــت.  ــه حال ــت OFF ب حال

اگــر در زمــان روشــن بــودن موتــور کلیــد هوشــمند بــه بیــرون از خــودرو بــرده شــود،  •
موتــور بــه طــور خــودکار خامــوش نخواهــد شــد. در ایــن شــرایط بــوق هشــدار ۶ مرتبــه 
بــه صــدا در می آیــد و پیغــام “Smart Key Not Detected” در نمایشــگر صفحــه 

ــد شــد.  ــر خواه کیلومترشــمار ظاه
کلیــد اســتارت را بــه مــدت طوالنــی در حالــت ACC یــا ON نگــه نداریــد تــا از خالــی  •

ــری پیش گیــری شــود.  شــدن بات

خاموش شدن خودکار کلید استارت ■
در زمان هایی که موتور خودرو خاموش است، اگر کلید استارت به مدت بیش از یک ساعت در 
حالت ON باقی بماند )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک و به شرط قرار داشتن دسته 
دنده در موقعیت P(، کلید به طور خودکار خاموش خواهد شد. با این حال این قابلیت نمی تواند 

به تنهایی جلوی خالی شدن باتری را بگیرد. 

2-4 روشن کردن خودرو
اقدامات قبل از استارت

۱. قبل از سوار شدن، اطراف خودرو را بررسی کنید. 
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۲. موقعیت صندلی، زاویه پشتی صندلی، ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم کنید. 
۳. آینه داخلی و آینه های جانبی را تنظیم کنید. 

۴. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. 
۵. کمربند ایمنی را ببندید. 

۶. مطمئن شوید که ترمز پارک کشیده شده است. 
۷. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت “P” یا “N” قرار دهید. در 

مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 
۸. ابتدا کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغ های هشدار و 
نشانگر در صفحه کیلومترشمار روشن می شوند؟ در غیر این صورت، جهت انجام بازدید یا تعمیر 

با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
مراحل استارت زدن

با همراه داشتن کلید هوشمند می توانید موتور را روشن کرده و یا حالت های کلید استارت را 
عوض کنید. 

۱. دسته دنده را در موقعیت “P” یا “N” قرار 
دهید. 

۲. پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس 
مجهز  مدل های  )در  کالچ  پدال  یا  اتوماتیک( 
به گیربکس اتوماتیک( را فشار دهید. رنگ نور 
زمینه کلید استارت سبز می شود. اگر رنگ نور 
زمینه کلید سبز نشود، موتور استارت نخواهد 

خورد. 
۳. کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن 

شود. 
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پس از روشن شدن موتور
دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور، کنترل می شود. پس از روشن 
شدن موتور، دور آرام کمی باال می رود تا به افزایش دمای موتور کمک کند که این مساله عادی 
است. پس از باال رفتن دمای موتور، دور موتور به طور خودکار پایین خواهد آمد. در غیر این 

صورت در اسرع وقت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
دود اگــزوز حــاوی گازهــای خطرناکــی اســت کــه در صــورت استنشــاق، می توانــد ســالمتی 
انســان را بــه خطــر انــدازد. جهــت جلوگیــری از استنشــاق دود اگــزوز، مــوارد زیــر را رعایــت 

: کنید
خــودرو را در محیــط سربســته نظیــر گاراژ و پارکینــگ بــه مــدت طوالنــی روشــن نگــه  •

نداریــد. 
هنــگام روشــن بــودن خــودرو و در یــک محیــط بــاز و دارای تهویــه، می بایســت سیســتم  •

تهویــه مطبــوع خــودرو را روی حالــت چرخــش هــوای تــازه و فــن تهویــه مطبــوع را روی 
باالتریــن ســرعت تنظیــم کنیــد. 

خاموش کردن موتور
۱. خودرو را متوقف کرده و ترمز پارک را بکشید. 
اتوماتیک  ۲. در خودروهای مجهز به گیربکس 

دسته دنده را در موقعیت “P” قرار دهید. 
۳. کلید استارت را فشار دهید تا موتور خاموش 

شود. 
۴. خاموش شدن موتور را بررسی کنید. 

اتوماتیک اگر در لحظه خاموش کردن موتور، دسته دنده در  در مدل های مجهز به گیربکس 
 ACC به حالت OFF قرار داشته باشد،  کلید استارت به جای حالت ”P“ موقعیتی به غیر از

خواهد رفت. 
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برای خاموش کردن کلید استارت طبق مراحل زیر اقدام کنید:
۱. کنترل کنید که ترمز پارک فعال شده باشد. 

۲. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
۳. کلید استارت را یک بار فشار دهید و از خاموش شدن چراغ زمینه کلید اطمینان یابید. 

 احتیاط 
قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.  •
اگــر بــا خــودرو بــه مــدت طوالنــی و بــا ســرعت های بــاال رانندگــی کرده ایــد، بالفاصلــه  •

پــس از متوقــف کــردن خــودرو، موتــور را خامــوش نکنیــد. اجــازه دهیــد موتــور بــه مــدت 
چنــد دقیقــه در حالــت درجــا روشــن بمانــد و پــس از پاییــن آمــدن دمــا، آن را خامــوش 

کنیــد. عــدم رعایــت مــوارد فــوق می توانــد بــه موتــور آســیب برســاند. 

روشن کردن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری
اگر باتری کلید هوشمند تمام شده باشد و یا در محیط اطراف، امواج مزاحم قوی وجود داشته 
باشد،  احتماال سیستم ورود و استارت بدون کلید کارکرد عادی خود را نخواهد داشت. در صورت 

مواجه شدن با چنین شرایطی برای روشن کردن موتور طبق مراحل زیر عمل کنید:
در  را  هوشمند  مچ بند  یا  هوشمند  کلید   .۱
آن  نحوی که روی  به  جالیوانی کنسول وسط 
به سمت باال باشد، قرار دهید. پدال ترمز )در 
مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال 
کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( 

را در این لحظه فشار ندهید. 
۲. کلید استارت موتور را روشن کنید. 

Verify success-“ پیغام  نمایش  از  پس   .۳
 LCD نمایشگر  در   ”fully, start ready
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صفحه کیلومترشمار، پدال ترمز )در مدل های 
مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در 
فشار  را  دستی(  گیربکس  به  مجهز  مدل های 

داده و استارت بزنید تا موتور روشن شود. 

 احتیاط 
ــت  • ــتارت در وضعی ــد اس ــه کلی ــی ک ــک وقت ــه گیربکــس اتوماتی ــز ب ــای مجه در مدل ه

ACC قــرار دارد،  در صورتــی کــه پــدال ترمــز آزاد باشــد، اگــر کلیــد اســتارت را بــه مــدت 

بیــش از ۱۵ ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد، سیســتم از لــزوم ارســال ســیگنال پــدال ترمــز 
صرف نظــر کــرده و اجــازه روشــن شــدن موتــور را خواهــد داد. البتــه ایــن روش فقــط بــرای 
ــه شــرایط در  ــن گون ــا ای ــه می شــود. در صــورت مواجــه شــدن ب ــع اضطــراری توصی مواق

اســرع وقــت بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
در اســتفاده های روزانــه خــود از خــودرو، کلیــد هوشــمند را در جالیوانــی دارای عالمــت  •

کلیــد واقــع بــر روی کنســول وســط قــرار ندهیــد. زیــرا در صــورت مناســب بــودن قــدرت 
باتــری ممکــن اســت کلیــد هوشــمند باعــث فعــال شــدن اخطــار صفحــه کیلومترشــمار و 
 Verify successfully,“ و ”Smart key not detected“ نمایــش پیغام هایــی ماننــد

start ready” و بــه اشــتباه انداختــن راننــده شــود. 

خاموش کردن موتور در موارد اضطراری ■
اگر تمامی سیستم های خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به 

شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود، مطابق روش های زیر اقدام کنید:
روش ۱: در عرض ۲ ثانیه دکمه استارت را ۳ بار یا بیش تر به صورت پشت سر هم و به طور 

کوتاه فشار دهید. 
روش ۲: دکمه استارت را فشار داده و بیش تر از ۳ ثانیه نگه دارید. 
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انطباق سیستم کنترل موتور
اگر کابل باتری را باز و بسته کرده اید، کلید استارت را به مدت ۱۵ ثانیه در وضعیت ON قرار دهید 

و سپس آن را خاموش کنید. پس از انجام این کار می توان موتور را به صورت عادی روشن کرد. 
پس از جدا کردن و وصل کردن کابل باتری ممکن است در مراحل اول استفاده از خودرو برخی 
شرایط مانند سخت استارت خوردن موتور یا ریپ زدن و لرزش موتور اتفاق بیفتند که عادی 
می باشد و نشان دهنده این است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود 

با موتور است. 

3-4 گیربکس اتوماتیک
نحوه استفاده

گیربکس اتوماتیک )CVT( یک گیربکس هیدرولیکی خودکار با کنترل الکترونیکی است که هم 
قابلیت تعویض دنده به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی را دارد. 

گیربکس  یک   )CVT( اتوماتیک  گیربکس 
هیدرولیکی خودکار با کنترل الکترونیکی است 
که هم قابلیت تعویض دنده به صورت اتوماتیک 

و هم به صورت دستی را دارد. 
نحوه استفاده از این گیربکس به شرح زیر است:
۱. پدال ترمز را تا انتها فشار داده و دکمه روی 
دسته دنده را فشار دهید و هم زمان دسته دنده 
را از موقعیت P حرکت داده و در موقعیت دنده 

حرکت به جلو قرار دهید. 
۲. ترمز پارک را آزاد کنید و پا را از روی پدال 
ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید 

تا خودرو حرکت کند. 
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۳. برای قرار دادن دسته دنده در موقعیت های 
P و R یا خارج کردن از آن ها، باید دکمه روی 

دسته دنده را فشار دهید. 
کردن  آزاد  نحوه  در خصوص  بیش تر  جزییات 
ترمز پارک در بخش »سیستم ترمز« در ادامه 

همین فصل ارایه شده است. 
دنده های اتوماتیک )P، R، N و D( و دنده های 
رانندگی در دسترس  دستی )+ و -( در طول 
برای  شده  انتخاب  دنده  بود.  خواهد  شما 
داده  نمایش  نیز   LCD نمایشگر  در  گیربکس 

خواهد شد. 

حالت اتوماتیک: پس از آن که راننده دسته دنده را در موقعیت D قرار داد، سیستم بر اساس 
سرعت خودرو، دنده ها را افزایش یا کاهش خواهد داد. تمام عملیات به صورت خودکار و بدون 

مداخله دست صورت می گیرد. 
حالت دستی: راننده می تواند به طور دستی دنده ها را افزایش یا کاهش دهد، راننده می تواند در 
هر زمان با قرار دادن دسته دنده در موقعیت D حالت های گیربکس را بین دستی و اتوماتیک 

تغییر دهد. 
وقتی گیربکس بر روی دنده D باشد، می توانید با کشیدن دسته دنده به سمت راست وارد حالت 
دستی شوید. در این حالت اگر دسته دنده را به سمت جلو حرکت دهید، دنده افزایش می یابد 

و اگر دسته دنده را به سمت عقب بکشید، دنده کاهش می یابد. 
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به هنگام رانندگی دنده مناسب را با توجه به نیازهای واقعی انتخاب کنید. اطالعات جدول زیر 
می تواند آشنایی الزم با ویژگی ها و کاربرد دنده ها و روش انتخاب دنده صحیح را به شما ارایه 
دهد. قبل از اقدام به رانندگی، مطمئن شوید که آشنایی کافی نسبت به این اطالعات را کسب 

کرده اید.
عملکرددنده

P )دنده پارک(

چرخ های  باشد،  گرفته  قرار   P موقعیت  در  دنده  دسته  که  وقتی 
محرک خودرو به طور مکانیکی قفل می شوند. در این موقعیت موتور 

می تواند روشن شود.

R )دنده عقب(
R قرار می گیرد، چراغ های دنده  وقتی که دسته دنده در موقعیت 

عقب روشن می شوند، سیستم رادار دنده عقب به کار می افتد.

N )دنده خالص(
مناسب  گیربکس  حالت  این  آرام،  دور  در  و  کوتاه  توقف های  برای 

می باشد.

D )دنده حرکت 
مستقیم(

بار  بر اساس  این دنده استفاده می شود.  از  برای حرکت رو به جلو 
وارده به موتور و سرعت حرکت خودرو، افزایش و یا کاهش دنده ها 

به طور خودکار صورت می پذیرد.

حالت دستی

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت جلو )+(، گیربکس به یک دنده +
سبک تر خواهد رفت.

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت عقب )-(، گیربکس به یک دنده -
سنگین تر خواهد رفت.
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 احتیاط 
قبــل از توقــف کامــل خــودرو هرگــز دســته دنــده را در موقعیــت P قــرار ندهیــد. ایــن کار  •

باعــث ایجــاد صــدای غیرعــادی و خرابــی گیربکــس می شــود. 
جهــت جلوگیــری از خرابــی گیربکــس، زمانــی کــه موتــور خامــوش اســت، گیربکــس را در  •

وضعیــت خــالص )N( قــرار ندهیــد. 
هیــچ گاه در هنــگام حرکــت رو بــه جلــو، دســته دنــده را از موقعیــت D خــارج نکنیــد، در  •

غیــر ایــن صــورت گیربکــس بــه شــدت آســیب می بینــد. 
هرگــز در هنــگام حرکــت رو بــه عقــب، دســته دنــده را از موقعیــت R خــارج نکنیــد، در  •

ــه شــدت آســیب می بینــد.  غیــر ایــن صــورت گیربکــس ب
زمانــی کــه می خواهیــد دســته دنــده را از موقعیــت P خــارج کنیــد، الزم اســت ابتــدا پــدال  •

ترمــز را فشــار دهیــد تــا خــودرو بــه طــور کامــل متوقــف شــود و ســپس دســته دنــده را در 
موقعیــت دلخــواه قــرار دهیــد، در غیــر ایــن صــورت مکانیــزم تعویــض دنــده آســیب می بینــد. 

چنان چــه خــودرو بــه علــت ضعیــف شــدن باتــری معیــوب باشــد، حتــی بــا فشــار دادن  •
پــدال ترمــز نیــز دســته دنــده از موقعیــت P خــارج نخواهــد شــد. در چنیــن شــرایطی جهــت 
ــران خــودرو تمــاس  ــا نمایندگــی مجــاز مدی ــر خــودرو هــر چــه ســریع تر ب ــد و تعمی بازدی

بگیریــد. 
ــاال رود، دنــده بــه طــور اتوماتیــک افزایــش و  • در حالــت دســتی اگــر دور موتــور خیلــی ب

اگــر دور موتــور خیلــی پاییــن بیایــد بــه طــور اتوماتیــک کاهــش خواهــد یافــت. در زمــان 
ترمزگیــری و کاهــش ســرعت دنــده هــم بــه طــور اتوماتیــک کاهــش خواهــد یافــت. 

در حالــت دســتی راننــده بایــد بــر اســاس دور موتــور و ســرعت خــودرو از طریــق کشــیدن  •
ــده برقــرار نباشــد،  ــد. اگــر شــرایط تعویــض دن ــده نمای ــه تعویــض دن ــده اقــدام ب دســته دن

گیربکــس اقــدام بــه تعویــض دنــده نخواهــد کــرد. 
در زمــان پــارک کــردن خــودرو در ســطح شــیب دار ابتــدا بایــد ترمــز پــارک را درگیــر کنید  •

و ســپس دســته دنــده را در موقعیــت P قــرار دهیــد. هنگام شــروع حرکت در ســطح شــیب دار 
ابتــدا دســته دنــده را از موقعیــت P خــارج کــرده و ســپس ترمــز پــارک را آزاد کنید. 
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ــا  • ــا ب ــی ی ــافت های طوالن ــز در مس ــک را هرگ ــس اتوماتی ــه گیربک ــز ب ــودروی مجه خ

ســرعت بــاال بکســل نکنیــد. در صــورت بکســل کــردن، بایــد چرخ هــای جلــو را از زمیــن 
ــد.  ــدا کنی ــا ج ــودرو را از چرخ ه ــای خ ــا پلوس ه ــد و ی ــد کنی بلن

وقتــی کــه دســته دنــده در موقعیــت N قــرار دارد، مطمئــن شــوید کــه ترمــز پــارک را  •
کشــیده اید و یــا پــدال ترمــز را فشــار داده ایــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت دچــار 

حادثــه شــوید. 

حالت های رانندگی )در صورت تجهیز(
حالت  گیربکس،  نوع  این  پیش فرض  حالت 
شدن  روشن  از  پس  یعنی  می باشد.   ECO
این  بر روی  خودرو، گیربکس به طور خودکار 
ECO/ حالت قرار می گیرد. با فشار دادن کلید

بین  را  گیربکس  حالت  می توانید   SPORT
ECO و SPORT تغییر دهید. 

شرایط  اساس  بر  می توانید  را  گیربکس  حالت 
حالت  در  کنید.  انتخاب  جاده ای  گوناگون 
می شود  اصالح  خودرو  سوخت  مصرف   ECO
قابلیت  فرمان پذیری،   SPORT حالت  در  و 
کنترل و قدرت خروجی خودرو بهبود می یابد.

 )Fail-Safe( حالت خرابی ایمن
وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد، حالت خرابی ایمن گیربکس به طور خودکار 

فعال می شود و اجازه می دهد 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 ایمن، گیربکس دیگر امکان کارکرد عادی در حالت انتخاب شده را 
نخواهد داشت و سرعت خودرو کاهش می یابد و فقط با کم ترین سرعت می تواند حرکت کند. 
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 احتیاط 
در حالــت خرابــی ایمــن، نبایــد مســافت زیــادی را بــا خــودرو رانندگــی کــرد، زیــرا باعــث وارد 
آمــدن آســیب های جــدی بــه گیربکــس خواهــد شــد. جهــت بازدیــد و ســرویس گیربکــس، 

هــر چــه ســریع تر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

4-4 سیستم ترمز
ترمز خودرو

دیسکی-  ترمز  از  عقب  برای چرخ های  و  دیسکی  ترمز  از  برای چرخ های جلو  این خودرو  در 
کاسه ای استفاده شده است. سیستم ترمزدستی با مکانیزم نوع مکانیکی- کابلی/ ترمز پارک برقی 

)EPB( بر روی چرخ های عقب عمل می کند. 

سیستم ترمز دستی
پس از پارک کردن خودرو، اهرم ترمز دستی را 
به طور کامل باال بکشید تا از حرکت احتمالی 

خودرو جلوگیری شود. 

ترمزگیری اضطراری با ترمز دستی ■
چنان چه هنگام رانندگی کنترل ترمز خودرو را از دست دادید، می توانید به طور اضطراری از 
ترمز دستی استفاده کنید. با این تفاوت که فاصله توقف خودرو بیش تر از زمان استفاده از ترمز 

معمولی خودرو خواهد بود. 

 احتیاط 
در صــورت نصــب کــردن اســپویلر جلــو بــر روی خــودرو بایــد هــوا بتوانــد بــه طــور یک نواخــت 
از روی سیســتم ترمــز چــرخ جریــان یابــد. در غیــر ایــن صــورت بــه علــت تهویه ضعیــف ممکن 

اســت سیســتم ترمــز داغ کــرده و کارایــی اش کاهــش یابــد. 
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در رانندگی هــای عــادی از عملکــرد ترمــز اضطــراری بــا رعایــت احتیــاط اســتفاده کنیــد،  •

در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت باعــث تصــادف شــود. 
بــرای جلوگیــری از حرکــت ناخواســته خــودرو، در زمــان پــارک کــردن خــودرو بــه جــای  •

ترمــز دســتی از درگیــر کــردن دنــده D گیربکــس اســتفاده نکنیــد. اگــر ترمــز دســتی بــه 
طــور تصادفــی آزاد شــود، خــودرو در مســیر شــیب حرکــت کــرده و باعــث خســارت های 

جــدی خواهــد شــد. 
اگــر ترمــز خــودرو خــراب باشــد یــا پــدال ترمــز گیــر کــرده باشــد، عملکــرد ترمزگیــری  •

اضطــراری می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه سیســتم ESP و 
اجــزا آن نمی تواننــد بــر تمامــی محدودیت هــای فیزیکــی جــاده غلبــه کنــد، لــذا اســتفاده 
از ایــن عملکــرد در جاده هــای پرپیــچ و خــم، جاده هــای نامســاعد، ترافیک هــای ســنگین 
ــه یــک ســمت و  ــد باعــث انحــراف خــودرو، کشــیدن ب و شــرایط جــوی نامناســب می توان

واژگونــی شــود. مراقــب باشــید کــه تصــادف نکنیــد. 

ترمز پارک برقی )در صورت تجهیز(
برای  هم  که  می باشد  خودرو  این  در  رفته  کار  به  تکنولوژی  یک   )EPB( برقی  پارک  ترمز 
توقف های موقتی و کوتاه مدت در زمان رانندگی مورد استفاده قرار می گیرد و هم برای توقف های 
بلندمدت پس از پارک کردن خودرو. این نوع ترمز پارک جایگزین نوع سنتی و معمولی ترمز 

پارک شده است. 
درگیر کردن ترمز پارک:

زمانی که موتور روشن است یا کلید استارت  ●
کلید  اگر  است،  متوقف  خودرو  و  است  روشن 
ترمز پارک برقی را بکشید، چراغ نشانگر قرمز 
و چراغ  کیلومترشمار  رنگ  در صفحه 
فعال  بیانگر  که  می شود  روشن  کلید  زمینه 
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شدن ترمز پارک است. 
می شود،  ● خاموش  استارت  کلید  که  وقتی 

سیستم EPB به صورت خودکار فعال و درگیر 

خواهد شد. 
آزاد کردن ترمز پارک به صورت دستی

وقتی که موتور روشن است یا کلید استارت روشن است، اگر پدال ترمز را فشار دهید و کلید  ●
ترمز پارک را با دست فشار دهید، چراغ زمینه کلید و چراغ نشانگر ترمز پارک  در صفحه 

کیلومترشمار خاموش می شود که نشان دهنده آزاد شدن ترمز پارک می باشد. 
آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار

اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را بسته باشد، چنان چه خودرو در جاده با  ●
سطح صاف متوقف باشد، هم زمان با فشار دادن پدال گاز و حرکت خودرو رو به جلو یا با دنده 
عقب، ترمز پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد. متعاقب آزاد شدن ترمز پارک، چراغ نشانگر 

قرمز رنگ  در صفحه کیلومترشمار خاموش می شود. 
اگر خودرو در سطح شیب دار متوقف باشد، برای حرکت در دنده D یا R، پدال گاز را کمی  ●

بیش تر فشار دهید. هر زمان که نیروی محرک بزرگتر از نیروی لغزش و سر خوردن شود، ترمز 
پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد. 

    مطالعه
موقــع بکســل کــردن خــودرو، ترمــز پــارک را آزاد کنیــد. جهــت کســب اطالعــات بیش تــر 

در خصــوص حمــل خــودرو بــه فصــل ۶ مراجعــه کنیــد. 
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چنان چــه باتــری خــودرو خالــی شــده باشــد، ترمــز پــارک خامــوش نخواهــد شــد. در ایــن  •

صــورت ابتــدا بایــد موتــور را از طریــق باتــری بــه باتــری کــردن روشــن کنیــد. بــرای اطالعات 
بیش تــر بــه بخــش »اســتارت کمکــی« در فصــل ۶ مراجعــه کنیــد. 

هنــگام آزاد کــردن یــا درگیــر کــردن ترمــز پــارک بــا فشــار دادن کلیــد، ممکن اســت پدال  •
ترمــز کمــی بــه ســمت بــاال و پاییــن حرکــت کنــد. در ایــن حالت، بایــد پــدال ترمــز را محکم 

ــار دهید.  فش
در زمــان آزاد کــردن ترمــز پــارک بــه صــورت خــودکار، کمربند ایمنــی راننــده را قفل کنید  •

ــدادن ایــن کار ممکــن اســت باعــث عــدم رضایت بخــش  ــد. انجــام ن و درب راننــده را ببندی
بــودن عملکــرد آزاد شــدن خــودکار ترمــز پــارک شــود. 

موقــع فعال ســازی و آزاد کــردن ترمــز پــارک برقــی، صدایــی از بخــش عقــب خــودرو بــه  •
گــوش می رســد. ایــن صــدای کار کــردن سیســتم اســت و عــادی اســت. 

اگــر در فاصلــه کوتاهــی پــس از توقــف، خــودرو حرکــت داشــته باشــد، سیســتم بــه طــور  •
ــه شــکل ایمــن متوقــف  ــا خــودرو را ب ــارک را افزایــش می دهــد ت خــودکار نیــروی ترمــز پ
کنــد. ایــن افزایــش نیــروی ترمــز پــارک ممکــن اســت بــا مقــداری صــدا همــراه باشــد کــه 

عــادی اســت. 
ــا فشــار دادن پــدال ترمــز،  • ــا موتــور روشــن اســت، اگــر ب زمانــی کــه کلیــد اســتارت و ی

ترمــز پــارک نتوانــد آزاد شــود، ابتــدا پــدال گاز را فشــار دهیــد و ســپس کلیــد ترمــز پــارک را 
فشــار دهیــد تــا ترمــز پــارک آزاد شــود. ایــن روش بایــد فقــط در شــرایط خــاص کــه ترمــز 
پــارک را نمی توانیــد آزاد کنیــد، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. هنــگام آزاد کــردن ترمــز پــارک 
بــه ایــن روش جوانــب احتیــاط را در نظــر بگیریــد و در اولیــن فرصــت بــه نمایندگــی مجــاز 

مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
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 هشدار   
بــرای جلوگیــری از حرکــت اتفاقــی خــودرو، در وضعیــت AUTO HOLD، قبــل از گاز  •

دادن بــرای آغــاز حرکــت، از وضعیــت دســته دنــده مطمئــن شــوید. 
در زمــان توقــف کــردن خــودرو یــا در زمــان تــرک خــودرو و پــس از روشــن کــردن ترمــز  •

پــارک،  چــراغ نشــانگر قرمــز رنــگ ترمــز پــارک  و چــراغ زمینــه کلیــد ترمــز پــارک 
ــری از حرکــت  ــرای جلوگی ــده و ســپس خامــوش می شــوند. ب ــی روشــن مان ــرای لحظات ب
ناخواســته خــودرو، روشــن شــدن چــراغ نشــانگر  و چــراغ زمینــه کلیــد را جهــت 

اطمینــان از فعــال شــدن ترمــز پــارک بررســی کنیــد. 

ترمزگیری اضطراری
اگر ترمز خودرو عمل نکرد، کلید ترمز پارک را به طور متوالی بکشید تا سیستم ترمز پارک برقی 
نیروی الزم برای ترمزگیری اضطراری را اعمال کند. در این شرایط چراغ قرمز رنگ نشانگر ترمز 
پارک در صفحه کیلومترشمار  به صورت چشمک زن روشن خواهد شد. پس از خارج 

شدن از شرایط اضطراری، کلید ترمز پارک را رها کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 1۸۰

 ARRIZO 5 NEW دفترچه راهنمای خودروی
ARRIZO 5 NEW User Manual

 هشدار   
فعال شدن ترمز اضطراری توام با تولید صدا است که عادی می باشد.  •
در ترمزگیــری اضطــراری اعمــال شــدن نیــروی ترمــز پــارک برقــی باعــث کاهش ســرعت  •

خــودرو بــا نــرخ ثابــت می شــود کــه ممکــن اســت بــا کاهــش ســرعت مــورد نظــر راننــده 
متفــاوت بــوده و فاصلــه ترمزگیــری زیــاد باشــد. 

ــا احتیــاط اســتفاده کنیــد. در ایــن مواقــع  • موقــع رانندگــی معمولــی از ایــن عملکــرد ب
ــد  ــات می توان ــه اقدام ــن گون ــد. ای ــارک دســت بزنن ــز پ ــد ترم ــه کلی ــد ب ــینان نبای سرنش

ــه شــود.  ــروز حادث باعــث ب
اگــر ترمــز خــودرو خــراب باشــد یــا پــدال ترمــز گیــر کــرده باشــد، عملکــرد ترمزگیــری  •

اضطــراری می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه سیســتم ESP و 
اجــزا آن نمی تواننــد بــر تمامــی محدودیت هــای فیزیکــی جــاده غلبــه کنــد، لــذا اســتفاده 
از ایــن عملکــرد در جاده هــای پــر پیــچ و خــم، جاده هــای نامســاعد، ترافیک هــای 
ــه یــک  ــد باعــث انحــراف خــودرو، کشــیدن ب ســنگین و شــرایط جــوی نامناســب می توان

ســمت و واژگونــی شــود. مراقــب باشــید کــه تصــادف نکنیــد. 

AUTO HOLD )در صورت تجهیز(
به  از حرکت خود  برای جلوگیری  قابلیت  این 
خودی خودرو در زمانی که خودرو از وضعیت 
استفاده  به حرکت می کند، مورد  توقف شروع 

واقع می شود. 
●  :AUTO HOLD شرایط الزم برای فعال شدن

موتور باید روشن باشد، درب راننده به طور کامل 
بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد. 
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●  :AUTO HOLD روشن کردن
 AUTO فراهم باشد، اگر کلید AUTO HOLD در صورتی که شرایط الزم برای فعال شدن
HOLD بر روی کنسول وسط را فشار دهید، چراغ زمینه کلید روشن شده و خودرو در حالت 

AUTO HOLD قرار خواهد گرفت. 

 :AUTO HOLD فعال شدن
●  AUTO شدن  فعال  برای  الزم  شرایط  و  باشد  شده  روشن   AUTO HOLD کلید  اگر 

HOLD مهیا باشد، با گرفتن ترمز و پس از توقف کامل خودرو، AUTO HOLD فعال می شود 

و چراغ نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
موقعی که خودرو ایستاده است، پدال ترمز را فشار دهید؛ اگر کلید AUTO HOLD روشن  ●

شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن AUTO HOLD فراهم باشد، AUTO HOLD فعال 
می شود و چراغ نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

:AUTO HOLD خاموش کردن
کلید AUTO HOLD واقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود.  ●

چراغ زمینه کلید خاموش شده و خودرو از حالت AUTO HOLD خارج خواهد شد. 
زمانی که AUTO HOLD فعال است،  کلید واقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا  ●

سیستم خاموش شود. پس از آن چراغ نشانگر سبز رنگ  و چراغ زمینه کلید خاموش 
خواهد شد و سیستم از حالت AUTO HOLD خارج شده و به ترمز پارک برقی )EPB( تغییر 

حالت خواهد داد. 
 :AUTO HOLD آزاد کردن

راههای آزاد کردن AUTO HOLD مشابه راههای آزاد کردن ترمز پارک برقی می باشد که  ●
به دو روش سنتی و خودکار صورت می پذیرد. 
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 احتیاط 
قبل از بردن خودرو به کارواش صنعتی، AUTO HOLD را غیرفعال کنید.  •
همــواره خــودرو را بــا در نظــر گرفتــن نــکات ایمنــی پــارک کنیــد و مراقــب باشــید کــه  •

بــه خــود و دیگــران آســیب نرســانید. 
اگــر پــدال گاز بــه آرامــی فشــار داده شــود، غیرفعــال شــدن AUTO HOLD بــا تاخیــر  •

صــورت می پذیــرد کــه عــادی اســت. 
اگــر پــس از روشــن شــدن خــودرو، درب راننــده و کمربنــد راننــده بســته نشــوند، قابلیــت  •

AUTO HOLD بــه کار نخواهــد افتاد. 

در زمــان فعــال بــودن AUTO HOLD اگــر درب راننــده یــا کمربنــد راننــده بــاز شــود،  •
AUTO HOLD بــه ترمــز پــارک برقــی تبدیــل می شــود. 

در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی پــدال کالچ را تــا انتهــا فشــار دهیــد و دنــده  •
ــال  ــا AUTO HOLD غیرفع ــد ت ــدال گاز را فشــار دهی ــد. پ ــب را انتخــاب کنی ــا عق ۱ ی
شــود. اگــر خــودرو در مســیر ســرباالیی قــرار دارد، جهــت شــروع حرکــت توصیــه می شــود 

پــدال گاز را تــا نیمــه فشــار دهیــد. 
وقتــی کــه AUTO HOLD روشــن اســت و خــودرو را بــا فشــار پــدال ترمــز بــه طــور  •

ــگاه  ــودرو را ن ــی خ ــارک برق ــز پ ــد ترم ــد، AUTO HOLD مانن ــف می کنی ــل متوق کام
خواهــد داشــت، بــا ایــن تفــاوت کــه خــودرو در دنــده D یــا R قــرار دارد. اگــر توقف تــان 
کوتــاه اســت، دســته دنــده را در موقعیــت N قــرار دهیــد و اگــر توقف تــان طوالنــی اســت، 

دســته دنــده را در موقعیــت P قــرار دهیــد. 
در زمــان روشــن بــودن AUTO HOLD اگــر درب راننــده یــا کمربنــد راننــده بــاز شــود،  •

خــودرو از AUTO HOLD خــارج می شــود و پــس از بســتن آن هــا مجــددا بــه وضعیــت 
ــاز می گــردد. روشــن بــودن ب
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سیستم ترمز
دوبل  مدار  دارای  خودرو  این  ترمز  سیستم 
هیدرولیکی  ترمز  نوع  این  می باشد.  ضربدری 
هم دیگر  از  مستقل  مدار  دو  دارای  و  بوده 
می باشد. مزیت این نوع ترمز این است که در 
صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها، 
مدار دیگر قادر به ادامه کار می باشد. البته در 
صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری در 
مقایسه با شرایط عادی سخت تر خواهد بود و 
توجه داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیش تر 
نیز  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  بود.  خواهد 

روشن خواهد شد. 

 هشدار   
در صــورت خرابــی و عــدم کارکــرد یکــی از مدارهــای ترمــز، توصیــه می شــود بــا خــودرو 
ــران  ــاز مدی ــای مج ــه نمایندگی ه ــر آن ب ــد و تعمی ــت بازدی ــورا جه ــد و ف ــی نکنی رانندگ

خــودرو مراجعــه کنیــد. 

بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل می شود و فقط در زمانی کارآیی دارد 

که موتور روشن باشد. بنابراین در سرازیری ها از خاموش کردن موتور خودداری کنید. 

 هشدار   
 در سراشــیبی ها موتــور خــودرو را خامــوش نکنیــد. بــرای کارآیــی بیش تــر سیســتم ترمــز 

در سراشــیبی های تنــد، از دنــده ســنگین تر اســتفاده کنیــد. 
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هنگام بکسل شدن خودرو یا ایراد موتور، بوستر ترمز از کار می افتد، در این گونه شرایط برای 
جبران این نقصان باید فشار بیش تری به پدال ترمز وارد کنید. 

در شرایط آب و هوایی معمولی، مدت زمان الزم برای رسیدن موتور به دمای الزم در دور آرام، 
۱۵ ثانیه پس از روشن شدن است )هر چه دما پایین تر باشد، وقت بیش تری برای گرم کردن 
و  فعال شود  و  گرم شده  کانورتر سریع تر  کاتالیست  وسیله  بدین  تا  داد(  خواهد  الزم  خودرو 
راندمان فرآیند تبدیل گازهای خروجی به گازهای کم خطر را بهبود بخشد. از طرف دیگر، این 
شرایط برای خودرویی که به مدت طوالنی )مثال شب تا صبح( پارک بوده، مفید است تا بدین 
وسیله خال الزم برای بوستر ترمز و رسیدن به شرایط مطلوب حاصل شود. لذا توصیه می شود 

قبل از شروع رانندگی، خودرو را حداقل به مدت ۱۵ ثانیه در حالت دور آرام نگه دارید.

روغن ترمز
مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  نرمال،  حالت  در 
قرار   ”MIN“ و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید 

داشته باشد. 
سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور 
منظم بازدید کنید. روغن ترمز باید هر دو سال 

یک بار یا هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود. 

 هشدار   
روغــن ترمــز بــه شــدت جــاذب رطوبــت می باشــد. بنابرایــن درب مخــزن روغــن موتــور  •

را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد. 
ــا پوســت تمــاس پیــدا  • روغــن ترمــز دارای خاصیــت خورندگــی اســت. اجــازه ندهیــد ب

کنــد. در صــورت پاشــیدن روغــن ترمــز بــر روی پوســت و یــا چشــم، فــورا محــل را بــا آب 
ــز  ــه مراک ــورا ب ــد، ف ــی می کنی ــاس ناراحت ــان احس ــر هم چن ــد. اگ ــو دهی ــز شست وش تمی

درمانــی مراجعــه نماییــد. 



فصل 4: روشن کردن و رانندگی با خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.1۸۵

چراغ هشدار سیستم ترمز
با روشن شدن کلید استارت، چراغ هشدار  ●

خاموش  ثانیه   ۳ از  پس  و  شده  روشن  ترمز 
خواهد شد. 

داشته  ● وجود  ایرادی  ترمز  سیستم  در  اگر 
باشد، چراغ هشدار هم چنان روشن می ماند. در 
این صورت به عنوان اولین اقدام، سطح روغن 

ترمز مخزن را بررسی کنید. 
اگر سطح روغن کم تر از عالمت “MIN” بود، 
به مقدار روغن ترمز اضافه کنید. اگر علت ایراد 
را پیدا نکردید، هر چه سریع تر با نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید.
نکات الزم در خصوص سیستم ترمز

تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. ولی اگر ترمز به مدت زیاد صدای سایش  ●
آهن به آهن یا صدای سوت ایجاد کند، بیانگر تمام شدن لنت های ترمز است که نیاز به تعویض 

دارد. خودروی خود را جهت تعویض لنت ها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 
اگر موقع ترمز کردن لرزشی در غربیلک فرمان احساس می کنید، در اسرع وقت به نمایندگی  ●

مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 
لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارآیی نیاز به یک دوره آب بندی دارند. شاید  ●

در ۲۰۰ کیلومتر اول کارآیی ترمز بهینه نباشد. در این شرایط برای جبران کم اثر شدن ترمز، 
نیروی وارده به پدال ترمز را افزایش دهید. 

میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد. خودروهایی  ●
که بیش تر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار می گیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند، 
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در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند. بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید 
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو، به یکی از نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو ببرید. 
ترمز  ● نیروی  از  تا  استفاده کنید  از دنده سنگین  رانندگی در جاده های سرازیری،  در زمان 

موتوری بیش ترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید. در غیر این صورت، 
ترمزها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع، کارایی خود 

را از دست بدهند. 
یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و کشیدن چرخ به یک سمت در زمان  ●

ترمزگیری می شود. پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید. پس 
از رانندگی در آب عمیق برای خشک کردن لنت ترمز، ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه، پدال 

ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد. 

 )ESP( 5-4 کنترل الکترونیکی پایداری خودرو
 ESP عملکرد سیستم

ESP )سیستم کنترل الکترونیکی پایداری( یک سیستم کنترل ایمنی فعال است که از اطالعات 

سنسورها برای نظارت بر شرایط حرکتی و رانندگی خودرو استفاده می کند. در صورت مواجهه 
با شرایطی مانند عبور اضطراری از روی موانع یا پیچیدن که می توانند باعث ناپایداری خودرو 
شوند، سیستم ESP با ایجاد هم آهنگی بین قوای محرکه و سیستم ترمز سبب جلوگیری از 
انحراف خودرو از مسیر و در نتیجه ایمن تر شدن رانندگی می شود. اگر نیروی ترمز اعمال شده به 
یک چرخ جهت حفظ پایداری خودرو کافی نباشد، ESP گشتاور خروجی موتور را کم می کند تا 
به چرخ های دیگر خودرو نیروی ترمزی بیش تری وارد شود تا عملکرد سیستم ESP تحقق یابد. 
سیستم ESP با تلفیق دادن سیستم های ABS)سیستم ترمز ضدقفل( و EBD )سیستم توزیع 

الکترونیکی نیروی ترمز( تعادل جانبی در حین رانندگی را تامین می کند. 
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 ESP چراغ هشدار سیستم
چراغ  ● استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 

هشدار ESP نیز روشن شده و پس از ۳ ثانیه 
خاموش خواهد شد. 

زمانی که ESP فعال باشد، چراغ هشدار آن  ●
به صورت چشمک زن در خواهد آمد. 

اگر چراغ هشدار به طور دایم روشن بماند،  ●
یعنی سیستم دارای ایراد است. 

برنامه کنترل الکترونیکی پایداری ■
وقتی خودرو می خواهد بپیچد، سیستم ESP جهت چرخش غربیلک فرمان را تشخیص داده و 
با مسیر اصلی خودرو مقایسه می کند و نیروی ترمزی وارده به چرخ ها را مدیریت می کند و با 

کمک سیستم کنترل الکترونیکی موتور، حرکت پایدار خودرو را کنترل می کند. 

 احتیاط 
در صــورت مشــاهده ایــراد در عملکــرد سیســتم ESP، در اســرع وقــت جهــت بازدیــد و تعمیــر 

بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

 هشدار   
ســرعت زیــاد،  پیچیــدن ناگهانــی و شــرایط جــاده ای ممکــن اســت بــا وجــود فعــال بــودن 
ESP هــم منجــر بــه حادثــه شــوند. سیســتم ESP نمی توانــد بــه طــور قطعــی اطمینــان 
دهــد کــه در صــورت از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو در شــرایط گوناگــون شــما بتوانیــد 
کنتــرل آن را مجــددا در دســت بگیریــد. حتــی اگــر خــودروی شــما مجهــز بــه ESP باشــد،  

هم چنــان بایــد بــا رعایــت احتیــاط و احتــرام بــه قوانیــن رانندگــی کنیــد. 
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 ESP کلید غیرفعال کردن
اگر کلید غیرفعال کردن ESP را فشار دهید، 
کلید  زمینه  چراغ  و  می شود  غیرفعال   ESP

صفحه  در   " " نشانگر  چراغ  هم چنین  و 
کیلومترشمار روشن می شوند. 

اگر کلید غیرفعال کردن ESP را یک بار دیگر 
فشار دهید، چراغ زمینه کلید خاموش می شود، 
نشانگر     چراغ  و  می شود  روشن   ESP عملکرد 

" خاموش خواهد شد. "

 احتیاط 
بــرای بهبــود کشــش خــودرو در جاده هــای شــنی و ســنگریزه ای، توصیــه می شــود کــه  •

ESP را غیرفعــال کنیــد. 

سیستم ESP را نمی توان در حین فعال بودن، غیرفعال کرد.  •

 )ABS( سیستم ترمز ضدقفل
ترمز ضدقفل )ABS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم جهت جلوگیری از 
قفل شدن چرخ ها، حفظ قدرت مانورپذیری حتی در زمان ترمزگیری های ناگهانی می باشد و 
راننده را قادر می سازد از کنار موانع عبور کند. با این حال ABS در همه شرایط نمی تواند از 
لغزش چرخ های خودرو جلوگیری کند. به طور مثال در صورت رانندگی در جاده هایی که دارای 

محدودیت های فیزیکی می باشند و یا رانندگی با سرعت های خیلی زیاد در جاده های لغزنده. 
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که  ● زمانی   )ABS( ضدقفل  ترمز  سیستم 
شدن  قفل  حال  در  ترمزگیری  اثر  در  چرخ ها 
باشند، وارد عمل می شود و در ترمزگیری های 

معمولی فعال نمی شود. 
پا  ● زیر  ترمز  پدال  اگر  ترمزگیری  زمان  در 

تولید  مقداری صدا  آن،  با  و همراه  بزند  ضربه 
این  وجود  و  می باشد  فعال   ABS یعنی  شود 

صدا عادی است، پدال ترمز را رها نکنید. 
■  ABS اصول ترمزگیری

سیستم ABS بالفاصله پس از فشار دادن پدال
ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد شد.

تا عالوه بر عمل ترمزگیری، کنترل فرمان نیز 
فضای  اگر  باشد. حتی  راننده  در دست  بتواند 
برای  می توانید  باشد،  داشته  وجود  کافی 
نیز  را  فرمان  مانع،  با  برخورد  از  جلوگیری 

بپیچانید. 

اصول مهم در به 
ABS کارگیری ترمز

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

۲. برای جلوگیری از برخورد با مانع،  
فرمان را بپیچانید. با وجود ترمزگیری 
اضطراری، می توانید عمل پیچیدن را 

هم انجام دهید. 
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 هشدار   
درســت اســت کــه ABS، اثربخشــی بهتــری بــه ترمــز می دهــد، ولــی بســته بــه شــرایط  •

جــاده ای فاصلــه ترمزگیری هــا تفــاوت زیــادی خواهــد داشــت. 
ABS نمی توانــد کوتــاه شــدن فاصلــه ترمزگیــری در شــرایط مختلــف جــاده ای از قبیــل  •

جــاده ماســه ای یــا جــاده برفــی یــا در زمــان اســتفاده از زنجیــر چــرخ را تضمیــن کنــد. در 
مقایســه بــا خودروهــای بــدون ABS، شــاید خــودروی شــما نیــاز بــه فاصلــه ترمزگیــری 

زیــادی داشــته باشــد. 
ــا خــودروی  • ــد ریســک خطــر ناشــی از عــدم رعایــت فاصلــه ب هم چنیــن ABS نمی توان

ــاعد  ــای نامس ــی در جاده ه ــا رانندگ ــریع ی ــای س ــی در آب، پیچیدن ه ــی، رانندگ جلوی
ــت  ــاط و بی دق ــدون احتی ــی ب ــی از رانندگ ــات ناش ــروز تصادف ــا از ب ــد، و ی ــش ده را کاه

جلوگیــری کنــد. 
همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچ ها از سرعت خود بکاهید.  •

 ABS چراغ هشدار سیستم
روشن می شود، چراغ  استارت  کلید  که  زمانی 
هشدار ABS به مدت ۳ ثانیه روشن می شود و 

سپس خاموش می شود. 
چراغ  باشد،  ایراد  دارای   ABS سیستم  اگر 

هشدار به طور دایمی روشن می ماند. 
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 احتیاط 
ــی را در  ــز معمول ــتم ترم ــوز سیس ــده هن ــد، رانن ــته باش ــراد داش ــتم ABS ای ــر سیس اگ
ــدال  ــه پ ــری ب ــروی کم ت ــد نی ــن بای ــز گرفت ــرای ترم ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــار دارد، ب اختی
ــا از قفــل شــدن چرخ هــا جلوگیــری شــود. اگــر چــراغ هشــدار روشــن  ترمــز وارد شــود ت
باشــد بایــد بــا احتیــاط بیش تــری رانندگــی کنیــد و بــرای جلوگیــری از بــروز حادثــه، هــر 

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج ــی از نمایندگی ه ــه یک ــریع تر ب ــه س چ

 هشدار   
ــان  ــور هم زم ــه ط ــز ب ــتم ترم ــدار سیس ــراغ هش ــتم ABS و چ ــدار سیس ــراغ هش ــر چ اگ
روشــن شــوند، فــورا خــودرو را در یــک مــکان مناســب متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن 
ــاس  ــودرو تم ــران خ ــاز مدی ــی مج ــا نمایندگ ــودرو ب ــر خ ــد و تعمی ــت بازدی ــد و جه کنی

ــد.  بگیری
احتیاط های الزم

در شرایط زیر سیستم ABS تولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند: ■
در زمان روشن شدن کلید استارت یا استارت زدن موتور، سیستم ABS شروع به خودارزیابی  ●

می کند که همراه با تولید صدای خیلی کمی می باشد. 
●  ABS صدای عمل کردن موتور، پمپ و سوپاپ های بلوکه
صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن ●
●  EBD در زمان فعال شدن سیستم ABS صدای عمل کردن سوپاپ های بلوکه
صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید ●
هنگام رانندگی در شرایط زیر، فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید: ■
هنگام رانندگی در جاده های گل آلود، سنگریزه ای یا پوشیده از برف ●
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ●
هنگام رانندگی در جاده های ناهموار ●
هنگام رانندگی در جاده هایی با چاله یا سطح ناصاف ●
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 هشدار   
ــا جــاده  • ــر ب ــر چســبندگی تای ــی، اگ ــوای باران ــاد در ه ــا ســرعت زی ــگام رانندگــی ب هن

ــا چنان چــه لغــزش چــرخ وجــود داشــته باشــد، سیســتم  بیــش از حــد مجــاز باشــد و ی
ــود.  ــه کنتــرل وســیله نقلیــه نخواهــد ب ــادر ب ترمــز ضدقفــل ق

در مــورد سیســتم ABS نبایــد اغــراق شــود. اگــر چــه سیســتم ترمــز ضدقفــل بــه حفــظ  •
ــن و  ــاط و ســرعت مطمئ ــا احتی ــد ب ــان بای ــی هم چن ــد ول ــودرو کمــک می کن ــرل خ کنت
رعایــت فاصلــه از خــودروی جلویــی رانندگــی کــرد. زیــرا حتــی اگــر سیســتم ترمــز ضدقفل 
ــای  ــا محدودیت ه ــان ب ــک فرم ــرل غربیل ــودرو و کنت ــداری خ ــرل پای ــد، کنت ــم کار کن ه

خاصــی روبــه رو خواهــد شــد. 
ســایز تایرهــا و نحــوه ســاییدگی آج آن هــا تاثیــر مهمــی بــر روی کارکــرد ABS دارنــد.  •

ــد دارای  ــد بای ــا را داری ــض آن ه ــه قصــد تعوی ــدی ک ــای جدی ــا تایره ــای خــودرو ی تایره
ســایز و شــاخص بــار قابــل تحمــل و ســاختار یکســانی بــا تایرهــای اصلــی خــودرو باشــند. 
در صــورت نامناســب بــودن وضعیــت تایــر، توصیــه آن را توســط نمایندگــی مجــاز مدیــران 

خــودرو بــا تایــر شــرکتی جایگزیــن کنیــد.

شرایطی که برای استفاده از ESP مناسب نمی باشند ■
جاده های پوشیده با برف عمیق، جاده های با سطح نرم و شنی، هنگام استفاده از زنجیر چرخ، 

هنگام استارت خودرو بر روی دستگاه تست قدرت. 
■  )EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( نیروی ترمز را با توجه به اختالف بارهای وارده به 
اکسل های جلو و عقب به صورت خودکار و الکترونیکی بین چرخ های جلو و عقب توزیع می کند 
تا کارآیی ترمز را بهبود بخشد. EBD به همراه ABS و به عنوان مکمل آن، ثبات و پایداری در 

ترمزگیری را بهبود می بخشد. 
■  )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

راننده جهت کنترل خودرو  به  به منظور کمک   )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی 
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در جاده های شیب دار طراحی شده است. زمانی که خودرو در سرباالیی متوقف شده باشد، این 
سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی مساله را متوجه شده و فعال می شود تا در فاصله زمانی 
که راننده پای خود را از روی پدال ترمز برمی دارد و پدال گاز را فشار می دهد به مدت ۱ تا ۲ 
ثانیه نیروی ترمز اعمال شده قبل از رها کردن پدال ترمز را هم چنان حفظ کرده و از حرکت 
خودرو به سمت عقب جلوگیری نماید. پس از فشار پدال گاز توسط راننده و با افزایش گشتاور 
موتور، به تدریج از فشار ترمز کاسته می شود و خودرو بدون این که حرکتی به سمت عقب داشته 

باشد، به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد. 
■  )TCS( سیستم کنترل کشش

سیستم کنترل کشش )TCS( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. در لحظه 
شروع حرکت و یا شتاب گیری ناگهانی ممکن است چرخ های محرک خودرو دچار بکسوات و 
هرزگردی شوند و در صورتی که این اتفاق در جاده های پوشیده از برف یا یخ روی دهد، خودرو 
به یک سمت کشیده می شود و کنترل فرمان از دست راننده خارج می شود که می تواند خطرناک 
باشد. سیستم TCS سرعت دوران چرخ ها را از طریق سنسور چرخ ها به دست می آورد و اگر 
تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخ های محرک بیش تر از چرخ های متحرک است، به این 
نتیجه می رسد که چرخ های محرک دچار بکسوات شده اند که در این صورت با ارسال فرامین 
مختلف، تایمینگ احتراق موتور را تنظیم می کند، میزان بازشدگی دریچه گاز را کاهش می دهد، 
دنده گیربکس را سنگین تر می کند و ترمز چرخ ها را فعال می کند تا هرزگردی و بکسوات چرخ ها 

را کاهش دهد. 
■  )HBA( سیستم کمک ترمز هیدرولیکی

سیستم کمک ترمز هیدرولیکی )HBA( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. در 
شرایط اضطراری، راننده معموال بالفاصله ترمز می کند، اما غالبا نمی تواند حداکثر نیروی ترمزی 
را وارد کند و نتیجتا خط ترمز طوالنی می شود. در این حالت سیستم HBA وارد عمل می شود. 
وقتی که راننده به طور سریع پدال ترمز را فشار می دهد، سیستم HBA موجب افزایش سریع 
نیروی ترمزی تا حداکثر مقدار ممکن شده و از طریق سیستم ترمز ضدقفل باعث کاهش سریع 

و موثر مسافت ترمزگیری می شود. 
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اندکی  به صورت خودکار  ترمز  پدال  فعال می شود،   HBA وقتی که سیستم  احتیاطی:  اقدام 
پایین تر می رود تا فشار ترمز به سطح ماکزیمم فعالیت ABS برسد. در این حالت، راننده باید 

پدال ترمز را فشار دهد و نباید آن را رها کند.

 )HPS( 6-4 سیستم فرمان هیدرولیکی
سیستم فرمان هیدرولیکی

در سیستم فرمان هیدرولیکی )HPS( از سیستم کنترل هیدرولیکی به عنوان منبع قدرت برای 
سیستم فرمان استفاده شده است. 

 احتیاط 
بــه منظــور جلوگیــری از وارد آمــدن آســیب دیدگی بــه سیســتم فرمــان هیدرولیکــی، هرگــز 

ــد.  ــر از ۵ ثانیــه در منتهی الیــه ســمت چــپ و راســت نگــه نداری غربیلــک فرمــان را بیش ت

7-4 سیستم فرمان برقی )EPS( )در صورت تجهیز(
سیستم فرمان برقی

سیستم فرمان برقی )EPS( به جای روش استفاده شده در خودروهای معمولی که در آن پمپ 
هیدرولیک فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در می آید، از گشتاور تولید شده توسط موتور 

مخصوص سیستم فرمان برقی به عنوان منبع قدرت بهره می گیرد.
پس از روشن شدن کلید استارت، سیستم  ●

خودارزیابی  به  اقدام  ثانیه   ۳ مدت  به   EPS

هشدار  چراغ  مدت  این  در  که  نمود  خواهد 
کیلومترشمار  صفحه  در  زرد  رنگ  به  سیستم 
نداشته  ایرادی  سیستم  اگر  می شود.  روشن 

باشد، چراغ خاموش خواهد شد. 
هر زمان که سیستم ایراد داشته باشد، چراغ  ●

هشدار روشن خواهد ماند 



فصل 4: روشن کردن و رانندگی با خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.1۹۵

 احتیاط 
در زمــان پــارک بــودن خــودرو یــا رانندگــی بــا ســرعت پاییــن،  اگــر غربیلــک فرمــان بــه  •

ــا انتهــا چرخانــده شــود، ممکــن اســت فرمــان ســفت شــود.  ــه طــور متوالــی ت کــرات و ب
ایــن حالــت بــه علــت داغ شــدن سیســتم فرمــان اتفــاق می افتــد و سیســتم فرمــان بــرای 
ــرد و  ــه را در پیــش می گی ــن روی ــر داغ شــدن بیــش از حــد ای محافظــت از خــود در براب
ــی  ــرای مدت امــری عــادی تلقــی می شــود. در چنیــن شــرایطی اگــر غربیلــک فرمــان را ب

ــاز می گــردد.  کوتــاه نچرخانیــد، سیســتم مجــددا بــه وضعیــت نرمــال خــود ب
ــود  • ــت خ ــان در برگش ــر فرم ــد، اگ ــادی کار می کن ــورت ع ــه ص ــور ب ــه موت ــی ک زمان

ضعیــف عمــل کنــد و یــا در طــول رانندگــی بــه یــک ســمت متمایــل شــود، ممکــن اســت 
ایــراد ناشــی از عــدم کامــل شــدن کالیبراســیون زاویــه فرمــان باشــد. در ایــن گونــه مــوارد 
ســرعت خــودرو را بــه 65km/h افزایــش دهیــد و بــه مســافت بیــش از ۱۰۰ متــر بــه طــور 
مســتقیم حرکــت کنیــد و یــا ایــن کــه موتــور را مجــددا روشــن کنیــد و ســرعت خــودرو 
ــه طــور مســتقیم رانندگــی  ــر از ۵۰ متــر ب ــه مســافت بیش ت ــه 30km/h برســانید و ب را ب
ــی اســت،  ــان باق ــراد هم چن ــر ای ــل شــود. اگ ــان تکمی ــه فرم ــا کالیبراســیون زاوی ــد ت کنی
ــه  ــران خــودرو مراجع ــه نمایندگــی مجــاز مدی ــت ب ــر در اســرع وق ــد و تعمی جهــت بازدی

کنیــد. 

 هشدار   
ــل  • ــان قاب ــودرو هم چن ــی خ ــان معمول ــی، فرم ــان برق ــتم فرم ــی سیس ــورت خراب در ص

ــاال  ــرعت های ب ــا س ــی ب ــاط، از رانندگ ــت احتی ــن رعای ــد ضم ــا بای ــت، ام ــتفاده اس اس
اجتنــاب کنیــد. جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم، هــر چــه ســریع تر بــه نمایندگــی مجــاز 

ــد.  ــه کنی ــران خــودرو مراجع مدی
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8-4 سیستم کروز کنترل )در صورت تجهیز(
از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در یک مقدار تنظیم شده، بدون فشار دادن 

پدال گاز استفاده می شود. 
 ۱         دکمه کروز کنترل

برای روشن و خاموش کردن کروز کنترل مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

 CANCEL ۲         دکمه 

برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه 
استفاده می شود. 

 RES/+ ۳         دکمه 

برای بازگشت مجدد به کروز کنترل و تنظیم 
سرعت به کار می رود. 

 SET/- ۴         دکمه 

برای تعیین و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار 
می گیرد. 

عملکرد کروز کنترل ■
از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در یک مقدار تنظیم شده، بدون فشار دادن 

پدال گاز استفاده می شود. 
اگر  ● است،  روشن  استارت  کلید  که  زمانی 

دکمه کروز کنترل را فشار دهید، چراغ نشانگر 
به  کیلومترشمار  صفحه  روی  بر  کنترل  کروز 
نشانه  )که  آمد  خواهد  در  چشمک زن  حالت 
عادی  و  بوده  کنترل  کروز  بودن  کار  به  آماده 

می باشد(.
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مطابق با تصویر مقابل، نشانگر کروز کنترل  ●
شده  واقع   LCD نمایشگر  چپ  سمت  در 
محدوده  در  خودرو  سرعت  که  زمانی  است. 
را   SET/- دکمه  دارد،  قرار   40~150km/h
فشار دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به 
تنظیم شود. چراغ  عنوان سرعت کروز کنترل 
به  سرعت  تنظیم  از  پس  کنترل  کروز  نشانگر 
طور دایمی روشن خواهد ماند. به عنوان مثال 
است،   110km/h خودرو  سرعت  که  وقتی 
دکمه -/SET را فشار دهید تا خودرو با همین 

سرعت وارد حالت کروز کنترل شود.
خارج شدن از کروز کنترل ■

وقتی کروز کنترل در حال استفاده است:
از  ● تا  دهید  فشار  را  کنترل  کروز  دکمه 

این  در  شوید.  خارج  کنترل  کروز  وضعیت 
حالت چراغ نشانگر در صفحه کیلومترشمار 

خاموش می شود. 
کروز  ● از   CANCEL دکمه  فشار  با  اگر 

در صفحه  کنترل خارج شوید، چراغ نشانگر
روشن  چشمک زن  صورت  به  کیلومترشمار 

خواهد شد. 
اگر پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به 
گیربکس دستی( فشار داده شود یا از ترمز اضطراری استفاده شود، خودرو از حالت کروز خارج 

شده و چراغ نشانگر به صورت چشمک زن روشن می شود.
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تنظیم سرعت کروز کنترل ■
در زمان فعال بودن کروز کنترل، با فشار دادن پدال گاز یا ترمز، سرعت خودرو را افزایش یا 
کاهش دهید. هر وقت که به سرعت مورد نظرتان رسیدید، پدال را رها کرده و هم زمان دکمه 
-/SET را فشار دهید تا سرعت جدید برای کروز کنترل تنظیم شود. چراغ نشانگر کروز کنترل 

هم چنان به طور دایم روشن می ماند. سرعت جدید کروز کنترل در سمت چپ باالی نمایشگر 
LCD نمایش داده می شود. 

افزایش یا کاهش دادن سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل ■
با هر بار فشار دکمه +/RES ، به سرعت فعلی کروز کنترل به اندازه 1km/h افزوده می شود. 
اگر دکمه +/RES  را فشار داده و نگه دارید، سرعت فعلی کروز کنترل به طور متوالی و سریع 

افزایش می یابد. 
با هر بار فشار دکمه -/SET ، از سرعت فعلی کروز کنترل به اندازه 1km/h کاسته می شود. 
اگر دکمه -/SET  را فشار داده و نگه دارید، سرعت فعلی کروز کنترل به طور متوالی و سریع 

کاهش می یابد. 
سرعت خودرو در لحظه رها شدن دکمه ها، به عنوان سرعت جدید کروز کنترل ذخیره خواهد شد. 

بازگشت مجدد به حالت کروز کنترل ■
در زمان فعال بودن کروز کنترل، با فشار دادن پدال ترمز، چراغ نشانگر کروز کنترل در صفحه 
کیلومترشمار به صورت چشمک زن در می آید )که نشانه آماده به کار بودن کروز کنترل بوده و 

عادی می باشد( و سرعت خودرو کاهش می یابد. 
دکمه            ● و  کرده  رها  را  ترمز  پدال  اگر  رسید،   40km/h حدود  به  خودرو  سرعت  که  وقتی 

+/ RES را فشار بدهید، کروز کنترل مجددا فعال شده و سرعت خودرو افزایش می یابد و به 

سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم شده بود، می رسد. نشانگر کروز کنترل 
به طور دایمی روشن می ماند. 

●  RES/+ 40 برسد و پدال ترمز را رها کنید، چنان چه دکمهkm/h اگر سرعت خودرو به زیر
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را فشار بدهید، کروز کنترل قادر به فعال شدن و برگشت مجدد به سرعت قبل از ترمزگیری 
نخواهد بود. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو به 
باالی 40km/h برسد. حال اگر دکمه +/RES  را فشار بدهید، کروز کنترل مجددا فعال شده و 
سرعت خودرو افزایش می یابد و به سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم شده 

بود،  می رسد. نشانگر کروز کنترل به طور دایمی روشن می ماند. 
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز کنترل

در صورت مواجه شدن با شرایط زیر، از کروز کنترل استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن 
است کنترل خودرو از دست رفته و منجر به بروز حادثه و مصدومیت شود. 

در ترافیک های سنگین ●
در جاده هایی که دارای پیچ های تند می باشند ●
در جاده های بادخیز و هوای طوفانی ●
در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو ●
در جاده های لغزنده )جاده های بارانی یا پوشیده از برف و یخ( ●
ممکن است در جاده های شیب دار سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل  ●

باالتر یا پایین تر برود. 

9-4 سیستم کنترل فشار باد تایر
سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم به 
فشار باد تایرها و درجه حرارت آن ها در هر لحظه نظارت کرده و مقادیر مرتبط با آن ها را در 
نمایشگر LCD صفحه کیلومترشمار به نمایش می گذارد. اگر فشار باد تایر کم تر از حد استاندارد 
باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد، سیستم TPMS اقدام به دادن هشدار خواهد 

کرد. 
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 TPMS نمایش اطالعات سیستم
زمانی که کلید استارت موتور روشن می شود، 
صفحه  در  آن ها  دمای  و  تایرها  باد  فشار 

کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد. 

 TPMS چراغ هشدار سیستم
از  دقیقه   ۱۰ از  بیش  گذشت  از  پس  اگر 
از  باالتر  سرعت های  با  خودرو  با  رانندگی 
30km/h، سیستم TPMS هیچ گونه سیگنال 

دریافت  چرخ ها  سنسور  از  را  فرکانسی  رادیو 
اقدام به اعالم هشدار می نماید.  نکند، سیستم 
 TPMS بدین ترتیب که چراغ هشدار سیستم
به صورت چشمک زن  ثانیه  مدت ۷۵  به  ابتدا 
روشن می شود و سپس به طور دایم روشن باقی 
 Please check“ می ماند. هم زمان پیغام اخطار
 the tire inflation pressure monitoring

system” در نمایشگر LCD ظاهر می شود. 

سیستم TPMS تحت شرایط زیر می تواند اعالم هشدار کند: ■
سنسور چرخ می تواند تحت تاثیر میدان مغناطیسی تولید شده توسط زنجیر چرخ قرار گرفته  ●

و عملکرد صحیح سیستم کنترل فشار باد تایر را مختل کند. 
سیستم کنترل فشار باد تایر ممکن است بر اثر تداخل امواج رادیویی نتواند کار کند.  ●
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سنسورها                فرکانس  با  مشابه  فرکانس  با  قوی  الکترومغناطیسی  امواج  تداخل  صورت  در 
)MHZ 433(، سیستم TPMS به درستی عمل نخواهد کرد. 

اگر سیستم TPMS پس از تعویض تایرها )شامل تایر زاپاس( کالیبره نشده باشد.  ●
اگر سنسور فشار باد تایر یا سایر اجزا و قطعات سیستم آسیب دیده باشند. در این صورت  ●

جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
در صورتی که امواج تجهیزات الکتریکی غیراستاندارد نصب شده بر روی خودرو باعث ایجاد تداخل  ●

با سیستم شود، سیستم TPMS به درستی کار نخواهد کرد و سبب اعالم اخطار خواهد شد.
    مطالعه

منابــع ایجــاد تداخــل رادیویــی معمــوال شــامل سیســتم بــرق خــودرو، دســتگاههای ثبــت 
ــرل،  ــوت کنت ــمند، ریم ــای هوش ــوا، کارت ه ــه ه ــتگاههای تصفی ــی، دس ــات رانندگ اطالع

ــت.  ــر آن اس ــون و نظای ــای تلویزی ــراه، برج ه ــن هم ــتگاههای تلف ایس

هشدار کم بادی تایر
●  30km/h از  باالتر  سرعت  با  خودرو  با  اگر 

از تایرها  مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی 
کم تر از 1.92bar باشد، سیستم اقدام به اعالم 

هشدار خواهد کرد. 
پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی  ●

باشد،   1.92bar از  کم تر  تایری  باد  فشار  که 
سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 

در صورت بروز وضعیت کم بادی تایر، عالمت نشانگر متناظر با تایر کم باد در صفحه نمایشگر به 
صورت چشمک زن در آمده و میزان فشار باد تایر نمایش داده خواهد شد. چراغ هشدار سیستم 

نیز روشن خواهد شد. 
در صورتی که میزان فشار باد تایر بیش از اندازه پایین آمده باشد، فورا آن را به مقدار استاندارد 
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یعنی 2.33bar باد کنید. اگر مدتی با سرعت های باالتر از 30km/h با خودرو رانندگی کنید، 
هشدار کم بادی تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
کــم بــودن فشــار بــاد تایــر باعــث افزایــش مصــرف ســوخت و ســاییدگی زودتــر از موعــد  •

تایــر می شــود. تایــر بــا ســاییدگی زیــاد دایمــا در معــرض خطــر ترکیدگــی قــرار دارد. 
ــاد را پیــدا کنیــد و جهــت رفــع  • ــاد شــدن یــک تایــر، علــت نشــتی ب در صــورت کــم ب

ــران خــودرو مراجعــه کنیــد.  ــه نمایندگــی مجــاز مدی ــراد ب ای

هشدار دمای زیاد تایر
پس از روشن شدن کلید استارت موتور، در صورتی که دمای تایر بیش تر از C°85 باشد،  ●

سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 
اگر با خودرو با سرعت های باالتر از 30km/h مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها  ●

به باالی C°85 برسد، سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 
نشانگر  عالمت  شرایط  این  بروز  صورت  در 
متناظر با تایری که دمای آن باال رفته است در 
صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن در آمده 
شد.  خواهد  داده  نمایش  تایر  دمای  میزان  و 

چراغ هشدار سیستم نیز روشن خواهد شد.
شده  فعال  تایر  زیاد  دمای  هشدار  که  زمانی 
است، بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه 
دهید تا تایر به طور طبیعی خنک شود. در غیر 

این صورت می تواند باعث بروز حادثه شود. 
اگر دمای تایر به کم تر از C°80 افت پیدا کند، 
از  باالتر  سرعت های  با  رانندگی  مدتی  از  پس 
30km/h هشدار مربوط به باال بودن دمای تایر 

به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
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 احتیاط 
وقتــی دمــای تایــر خیلــی بــاال اســت، آن را بــا ریختــن آب خنــک نکنیــد، زیــرا ممکــن اســت 
ــا نمایندگــی مجــاز  ــروز حادثــه شــود. جهــت رفــع مشــکل ب ــر آســیب ببینــد و ســبب ب تای

مدیــران خــودرو تمــاس بگیریــد. 

10-4 سیستم رادار دنده عقب
سیستم رادار دنده عقب با استفاده از سنسورهای خود که بر اساس فن آوری اولتراسونیک کار 
می کنند، فاصله مانع با خودرو را تشخیص می دهد. این سیستم با اعالم فاصله مانع با قسمت 
عقب خودرو و اعالم اخطارهای سمعی و بصری به راننده، باعث کاهش احتمال وارد آمدن صدمه 

به خودرو و افراد در هنگام حرکت با دنده عقب می شود. 
سیستم رادار دنده عقب از چند سنسور دنده عقب، یک واحد کنترل و تجهیزات اعالم اخطار 

تشکیل یافته است. 
عملکرد سیستم

زمانی که کلید استارت موتور روشن باشد، پس 
انتخاب دنده عقب )R(، سیستم رادار دنده  از 
عقب فعال می شود. چنان چه یکی از سنسورها 
وجود مانعی را تشخیص دهد، اطالعات مربوط 
 LCD نمایشگر  در  خودرو  از  مانع  فاصله  به 
با  متناسب  اخطار  بوق  و  شده  داده  نمایش 

فاصله مانع از خودرو تولید خواهد شد. 

نمایش اطالعات سیستم )دارای ۳ عدد سنسور( ■
چنان چه سیستم رادار دنده عقب وجود مانعی را تشخیص دهد،  اطالعات مربوط به فاصله مانع 
از خودرو در نمایشگر LCD نمایش داده شده و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از خودرو 

توسط صفحه کیلومترشمار به صدا در خواهد آمد. 
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فرکانس بوق 
اخطار

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
سنسور سمت 

راست
سنسور وسط

سنسور سمت 
چپ

)cm( فاصله با مانع

35  بوق ممتد

بوق با فرکانس 
 4Hz

40  L  60

بوق با فرکانس 
2Hz

65  L  90

بوق با فرکانس 
 1Hz

95  L  150

 احتیاط 
اگــر در سنســورهای دنــده عقــب ایــرادی وجــود داشــته باشــد، پیغام اخطــار مربوطــه در صفحه 

کیلومترشــمار نمایش داده می شــود. 

اصول کار سنسور دنده عقب
فاصله تشخیص داده شده، کوتاه ترین فاصله عمودی و مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع 

می باشد. 
 150cm حداکثر فاصله قابل تشخیص: بیش ترین فاصله استاندارد بین سنسور دنده عقب و مانع

می باشد. 
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند، بوق اخطار به 

صدا در نمی آید. به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:



فصل 4: روشن کردن و رانندگی با خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.2۰۵

نظیر  باریک  اشیا  تشخیص  توانایی  سنسورها 
سیم، فنس، طناب و ... را ندارند. 

ارتفاع  که  تخته سنگ ها  مانند  موانعی  و  اشیا 
آن ها خیلی کم باشد، توسط سنسورها تشخیص 

داده نمی شوند.

که  را  موانعی  احتماال  عقب  دنده  سنسورهای 
ارتفاع آن ها از سپر عقب زیادتر باشد، تشخیص 

نخواهند داد.

موانعی مانند برف نرم، پنبه و اسفنج که امواج 
ماورا صوت را به راحتی جذب می کنند، توسط 
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمی شوند.
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بزند،  یخ  عقب  دنده  سنسورهای  سطح  اگر 
سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهند بود.

زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف 
یا گل و الی پوشیده شود، موانع برای سنسورها 

قابل تشخیص نخواهد بود.

در صورت وجود چندین مانع، فقط مانعی که 
کم ترین فاصله را با هر یک از سنسورها داشته 

باشد، شناسایی خواهد شد.

 احتیاط 
برای موانع خارج از محدوده دید سنسورها، بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد.  •
موقــع حرکــت کــردن مراقــب باشــید کــه ممکــن اســت سنســور ســمت دیگــر بــه مانــع  •

ــود.  ــر ش نزدیک ت
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در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند: ■

زمانی که خودرو در شیب بسیار تند قرار گرفته 
باشد. 

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

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

یا صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین.
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زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی.

تمیز کردن سنسور دنده عقب
در زمان شست وشوی خودرو، برای تمیز کردن آلودگی های خارجی مانند برف، گل و الی و گرد 

و خاک از سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کم فشار استفاده کنید. 
شستن سنسورها با آب پرفشار و وارد آوردن فشار زیاد و ضربه زدن باعث آسیب دیدگی آن ها 

خواهد شد. 
فشار  تحت  هرگز  را  عقب  دنده  سنسورهای 
کارکرد  باعث  که  چرا  ندهید،  قرار  ضربه  و 

نامناسب سنسور خواهد شد. 

در صورتی که بوق اخطار سیستم کمکی پارک به صدا در نیاید، موارد زیر را مورد بررسی قرار 
دهید:

۱. پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی را چک کنید. 
۲. اگر سنسور موانعی مانند فنس و کابل را تشخیص نمی دهد، یخ زدن سطح سنسورها توسط 

مواد خارجی را چک کنید. 
۳. بررسی کنید که آیا خودرو به مدت طوالنی در شرایط دمایی گرم یا سرد پارک بوده است؟
۴. اگر علت ایراد را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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فصل 5. امکانات خودرو

1-5. سیستم صوتی و تصویری و 
سرگرمی

۲1۰

 DVD پنل کنترل رادیو و پخش
۲۱۰)بدون دیسک خوان( .............................

۲۱۳تنظیمات .................................................

۲۱۴لینک شدن با موبایل ............................

۲۱۵کلیدهای کنترل روی فرمان .................

۲۲1۶-5 دوربین دنده عقب
۲۱۶مانیتور دوربین دنده عقب ...................

پشت  فضای  نمای  و  راهنما  خطوط 
۲۱۶خودرو ......................................................

3۲1۹-5 سیستم تهویه مطبوع
۲۱۹پنل کنترل تهویه مطبوع ....................
۲۲۶کلید تنظیم مد دریچه ها .....................
۲۲۹تنظیم جهت باد دریچه ها ....................
۲۳۰نحوه استفاده از کولر ............................
۲۳۲نحوه استفاده از بخاری ........................
۲۳۳احتیاط های الزم ..................................

۲۳۳گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی

4۲34-5 سوکت ها
.... USB 12 و سوکتV ۲۳۴سوکت برق

5۲3۶-5 جالیوانی ها
۲۳۶جالیوانی جلو و عقب ............................

۶۲3۷-5 آفتابگیر
۲۳۷آفتابگیرها و آینه آرایش ......................

کنسول  و  سقفی  دستگیره   5-۷
صندلی عقب

۲3۷

۲۳۷دستگیره سقفی .....................................

۲۳۸کنسول صندلی عقب ............................

8۲38-5 محفظه های نگه داری اشیا
۲۳۸جعبه داشبورد .......................................
۲۳۹جعبه کنسول وسط ...............................
۲۳۹محفظه اشیا روی درب ........................
۲۴۰کیف پشت صندلی ...............................
۲۴۰صندوق عقب ..........................................
۲۴۰احتیاط های الزم در قرار دادن بار ......
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1-5 سیستم صوتی و تصویری و سرگرمی

پنل کنترل رادیو و پخش DVD )بدون دیسک خوان(

 ۱         سیستم رهیاب )NAVI( )در صورت تجهیز(

بر روی آیکون کلیک کنید تا وارد سیستم رهیاب 
شوید 

 ۸         کلید NAVI )در صورت تجهیز(

جهت ورود به سیستم رهیاب

 )Multimedia( ۲         پخش چند رسانه ای 
برای وارد شدن به صفحه پخش چند رسانه ای 
شامل پخش رادیو، موزیک، تصویر و ویدیو بر 

روی آیکون کلیک کنید

 ۹         کلید فالشر

برای روشن کردن فالشر

 )Phone( ۳         تلفن 
صفحه  وارد  آیکون  روی  بر  کلیک  با 
ورودی،  تماس های  شامل  بلوتوثی  تلفن 
تنظیمات  و  مخاطبین  لیست  شماره گیری، 

بلوتوث می شوید

 ۱۰         کلید منوی اصلی

برای نمایش صفحه منوی اصلی سیستم
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 Cloudrive         ۴ 
صفحه  به  تا  کنید  کلیک  آیکون  روی  بر 
اپلیکیشن های  منوی  شامل  که   Cloudrive

سیستم می باشد،  وارد شوید

 ۱۱         کلید روشن/ خاموش کردن

برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی و 
تصویری و سرگرمی

 ۵         دکمه منوی سریع تهویه مطبوع
کارکرد  اطالعات  به صفحه  ورود سریع  برای 
سیستم تهویه مطبوع، دکمه منوی سریع را 

بکشید

 +Volume ۱۲         کلید 

برای افزایش صدا کلید را فشار دهید

 )SET( ۶         کلید تنظیمات 
اصلی  صفحه  به  تا  دهید  فشار  را  کلید 
تنظیمات که شامل تنظیمات کلیه عملکردها 

می باشد، وارد شوید

 -Volume ۱۳         کلید 

برای کاهش صدا کلید را فشار دهید

 Cloudrive ۷         اتصال 
با فشار دادن کلید به صفحه اتصال موبایل به 

سیستم وارد می شوید

فایل    به  تصویری،  و  صوتی  سیستم  از  استفاده  نحوه  مورد  در  بیش تر  اطالعات  کسب  جهت 
Owner’s Manual که در خود سیستم قابل مشاهده است، مراجعه کنید 

■  )Navigation( سیستم رهیاب
منوی  صفحه  در   ]Navigation[ دکمه  روی 
یا دکمه  و  کنید  مانیتور کلیک  روی  بر  اصلی 
]Navi[ بر روی پنل کنترل داشبورد را فشار 

دهید تا وارد صفحه اصلی رهیاب شوید. 
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■  )Multimedia( پخش چند رسانه ای
رادیو،   پخش  شامل  رسانه ای  چند  پخش 

موزیک، تصویر و ویدیو می باشد. 

تلفن بلوتوثی ■
برای استفاده از این عملکرد، ابتدا باید ارتباط 
از  را  تصویری  و  صوتی  سیستم  و  تلفن  بین 

طریق بلوتوث برقرار کنید. 

■  Cloudrive

و  تصویری  و  صوتی  سیستم  از  بخش  این 
سرگرمی شامل یک سری برنامه های کاربردی 
دفترچه   ،Cloudrive تلفن،  تنظیمات  مانند 
رسانی  به روز  سیستم،  از  استفاده  راهنمای 

سیستم و غیره می باشد. 

فایل دفترچه راهنمای استفاده از سیستم
گزینه               روی  بر  برنامه ها  صفحه  در 
در  کنید.  کلیک   ”Owner’s Manual“

و  جزییات  کلیه  می توانید  راهنما  متنی  فایل 
دستورالعمل های استفاده از سیستم را مشاهده 

کنید. 
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تنظیمات
صفحه  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Bluetooth[

تنظیمات مربوط به بلوتوث شوید. 
]Sound[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات 

مربوط به صدای سیستم شوید. 
]Display[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات 

صفحه نمایش مانیتور شوید. 
]Vehicle[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات 

مربوط به برخی عملکردهای خودرو شوید. 
]System[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات 
مربوط به سیستم صوتی و تصویری و سرگرمی 

شوید. 

عملکردهای زیر در بخش Vehicle از منوی تنظیمات قابل تنظیم می باشند: ■

یا   )ON( فعال  برای   :]Headlight delay[
غیرفعال )OFF( کردن قابلیت تاخیر در خاموش 

شدن چراغ ها. 
یا خاموش   )ON( برای روشن شدن   :]DRL[

کردن )OFF( چراغ های روز. 
هشدار  اعالم  نحوه  تنظیم   :]Security Tips[

دزدگیر. 
چهار حالت خاموش، فقط روشن شدن چراغ های 
راهنما، فقط روشن شدن آژیر، روشن شدن هم 
چراغ های راهنما و هم آژیر؛ قابل انتخاب است. 
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 .”English“ و ”Chinese“ برای انتخاب زبان کاربری برای سیستم از بین دو زبان :]Language[
]Overspeed alarm[: برای فعال )ON( یا غیرفعال کردن )OFF( آالرم سرعت غیرمجاز. تعیین 

مقدار برای سرعت مجاز هم قابل انجام می باشد. 
]Instrument Backlight[: برای تنظیم میزان نور زمینه صفحه کیلومترشمار و کلیدهای روی 

داشبورد. محدوده قابل تنظیم: 10~1 
]Instrument Time[: برای تنظیم کردن ساعت نمایش داده شده بر روی صفحه کیلومترشمار. 
به  بخش  این  در  یافته  انجام  تنظیمات  کلیه  برگرداندن  برای   :]Reset Default Settings[

تنظیمات کارخانه ای. 
    مطالعه

بســته بــه مــدل خــودرو ممکــن اســت منــوی تنظیمــات در خــودروی شــما متفــاوت باشــد. 
مــالک عمــل، سیســتم نصــب شــده بــر روی خــودروی شــما می باشــد. 

لینک شدن با موبایل
■  Cloudrive اتصال از طریق

۱. برنامه “Cloudrive” را دانلود کرده و در موبایل خود نصب کنید. 
Cloudrive .۲ خودرو را از طریق بلوتوث به موبایل وصل کنید. 

۳. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت USB شماره ۱ وصل کنید. 
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کلیدهای کنترل روی فرمان
 دکمه کروز کنترل

کروز  سیستم  کردن  خاموش  و  روشن  برای 
کنترل مورد استفاده قرار می گیرد. 

CANCEL دکمه 
برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه 

استفاده می شود. 
RES/+ دکمه 

تنظیم  و  کنترل  کروز  به  برگشت مجدد  برای 
سرعت به کار می رود. 

SET/- دکمه 
برای ورود به کروز کنترل و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار می گیرد. 

 دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار
برای تعویض کردن صفحات و تایید تنظیمات صورت گرفته بر روی صفحه کیلومترشمار از این 

دکمه استفاده می شود. 

 دکمه افزایش صدا
فشار لحظه ای: افزایش صدا به اندازه یک واحد 

فشار طوالنی: افزایش صدا به طور متوالی
 دکمه کاهش صدا

فشار لحظه ای: کاهش صدا به اندازه یک واحد
فشار طوالنی: کاهش صدا به طور متوالی

 دکمه پاسخ دادن به تماس ورودی
یا  تلفنی ورودی و  به تماس  برای پاسخ دادن 
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وارد شدن به صفحه بلوتوث، این دکمه را فشار دهید. 
 دکمه قطع کردن تماس تلفنی

برای قطع کردن و یا به اتمام رساندن یک تماس تلفنی از این دکمه استفاده کنید. 
 جهت فعال کردن قابلیت تشخیص صدا، دکمه را به طور لحظه ای فشار دهید؛ برای فعال 
کردن دستیار صوتی Siri یا CarLife )در صورت تجهیز( دکمه را به طور طوالنی فشار دهید. 

 دکمه قطع کردن صدای سیستم
 دکمه تغییر حالت سیستم صوتی و تصویری

از  برای تغییر دادن حالت استفاده از سیستم به ترتیب بین رادیو – USB – اجرای موزیک 
طریق بلوتوث- اجرای موزیک از طریق کارت حافظه- رادیو

 دکمه چپ/ راست
برای انتخاب آهنگ قبلی/ بعدی و یا ایستگاه رادیویی قبلی/ بعدی از این دکمه ها استفاده کنید. 

2-5 دوربین دنده عقب
مانیتور دوربین دنده عقب

در خودروهای مجهز به دوربین عقب،  هنگام استفاده از دنده عقب این دوربین تصاویر مربوط 
به فضای قسمت عقب خودرو را جمع آوری کرده و تصاویر آن را از طریق مانیتور سیستم صوتی 
و تصویری به راننده نمایش می دهد. هم زمان با چرخیدن غربیلک فرمان، مسیر حرکتی خودرو 

پیش بینی شده و متناسب با آن خطوط راهنمای ثابت و پویا به همراه تصاویر ارایه می شود. 
خطوط راهنما و نمای فضای پشت خودرو

خطوط راهنمای ثابت ●
پس از قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده 
عقب و روشن شدن مانیتور، خطوط راهنمای 
ثابت و پویا به همراه تصاویر مربوط به فضای 

پشت خودرو در مانیتور نمایش داده می شود. 
مفاهیم رنگ های خطوط راهنمای ثابت:
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ناحیه قرمز رنگ نشان دهنده فاصله کم و محدوده 
۲۵ تا ۵۰ سانتی متری از سپر عقب می باشد. 

و  متوسط  فاصله  نشان دهنده  رنگ  زرد  ناحیه 
محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متری از سپر عقب 

می باشد. 
ناحیه سبز رنگ کوتاه نشان دهنده فاصله ۱۰۰ تا 

۲۰۰ سانتی متری از سپر عقب می باشد. 
ناحیه سبز رنگ بلند نشان دهنده فاصله ۲۰۰ تا 

۳۰۰ سانتی متری از سپر عقب می باشد. 
خطوط راهنمای پویا ●

مقدار  به  استناد  با  متحرک،  راهنمای  خطوط 
خودرو  حرکتی  مسیر  فرمان  غربیلک  گردش 
در دنده عقب را برای راننده پیش بینی کرده و 

نمایش می دهد. 

 احتیاط 
ــر از  • ــب، بیش ت ــده عق ــن دن ــی دوربی ــتاتیکی و دینامیک ــای اس ــوط راهنم ــرض خط ع

ــد.  ــی می باش ــدازه واقع ان
اگــر ســایز رینــگ و الســتیک خــودرو اســتاندارد نباشــد،  خطــوط راهنمــای دینامیکــی  •

ــتفاده  ــودرو اس ــای خ ــرایط از آینه ه ــن ش ــد. در ای ــان نمی دهن ــتی نش ــه درس ــیر را ب مس
کنیــد و ســعی کنیــد تــا فاصلــه واقعــی بــا مانــع را تخمیــن بزنیــد. 

مراقــب باشــید تــا در زمــان تمیــز کــردن بــرف و گل و الی از روی دوربیــن، ســطح لنــز  •
آن دچــار خراشــیدگی نشــود. 

در نواحی شیب دار فاصله واقعی را مرجع تصمیم گیری قرار دهید.  •
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 هشدار   
دوربیــن عقــب بــرای راحتــی بیش تــر در رانندگــی اســت، امــا نمی توانــد جایگزیــن دنــده  •

عقــب گرفتــن صحیــح باشــد. قبــل از حرکــت بــا دنــده عقــب اطــراف خــودرو را بررســی کنیــد 
و از ایمــن بــودن محــل اطمینــان حاصــل کنیــد، ســپس بــا احتیــاط دنــده عقــب بگیریــد. 

ــتفاده  • ــترده اس ــه گس ــا زاوی ــای ب ــب از لنزه ــده عق ــای دن ــه در دوربین ه ــی ک از آن جای
ــه واقعــی متفــاوت  ــا فاصل ــده عقــب ب ــر دن ــه نشــان داده شــده در تصاوی ــذا فاصل می شــود، ل

می باشــد. 
در زمــان دنــده عقــب گرفتــن مطمئــن باشــید کــه درب صنــدوق عقــب بــه طــور کامــل  •

بســته شــده اســت. 
بــه علــت محدودیت هــای موجــود در گســتره دیــد دوربیــن عقــب، نواحــی زیــر ســپر عقــب  •

و گوشــه های ســپر عقــب دیــده نمی شــوند. 
ــه اطــراف دوربیــن عقــب  • ــا آب فشــار قــوی، از پاشــیدن آب ب در زمــان شســتن خــودرو ب

خــودداری کنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت آب وارد دوربیــن شــده و ســبب ایجــاد 
ــود.  ــوزی ش ــی آتش س ــی و حت ــی، برق گرفتگ ــرد، اتصال ــالل در عملک ــی، اخت بخارگرفتگ

ــد. در صــورت  • ــه وارد نکنی ــا ضرب ــه آن ه ــن ب ــی هســتند، بنابرای ــات ظریف ــا قطع دوربین ه
ــی و  ــرق گرفتگــی، اتصال ــا ممکــن اســت باعــث ایجــاد ب ــدن خــراب می شــوند و ی ــه دی ضرب

ــوند.  ــوزی ش آتش س
لنــز دوربیــن عقــب ممکــن اســت باعــث بزرگ نمایــی یــا تغییــر تصویــر واقعــی شــود. لــذا  •

ــا را  ــد فاصله ه ــد و نتوان ــق نباش ــت منطب ــا واقعی ــاید ب ــد ش ــه مشــاهده می کنی ــری ک تصوی
بــه طــور واقعــی نشــان دهــد. هم چنیــن تصاویــر بــا کمــی تاخیــر دریافــت می شــود و دارای 

ــور می باشــد.  ــاط ک ــدادی نق تع
هنــگام حرکــت بــا دنــده عقــب، دقــت کنیــد تــا کــودکان و حیوانــات و اشــیا کوچــک در  •

اطــراف خــودرو وجــود نداشــته باشــند. چــرا کــه ممکــن اســت در برخی مواقــع توســط دوربین 
تشــخیص داده نشــوند. 

ســعی کنیــد نــگاه کــردن بــه تصاویــر دوربیــن باعــث حواس پرتی تــان نشــود و از ترافیــک  •
اطــراف خــودرو و رفــت و آمــد ســایر خودروهــا غافــل نشــوید. 
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3-5 سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع

افزایش/  لمسی  دکمه           ۱ 

کاهش دما 
 ۹         دکمه لمسی گردش 

هوای داخلی/ بیرونی
 ۱۷         کلید خاموش کردن

 ۲         دکمه لمسی انتخاب 

دریچه های روبه رو
 ۱۰         دکمه مخفی کردن صفحه 

پنل کنترل تهویه مطبوع
 ۱۸         کلید گرم کن صندلی 

سرنشین جلو )در صورت 
تجهیز(

 ۳         دکمه لمسی انتخاب 

دریچه های روبه رو و زیر پا
 ۱۱         دکمه لمسی انتخاب 

دریچه بخارزدای شیشه جلو
 ۱۹         کلید تنظیم سرعت فن

 ۲۰         کلید گردش هوای  ۱۲         دکمه لمسی کولر ۴         نشانگر وضعیت دریچه ها

داخلی/ بیرونی
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 ۵         دکمه لمسی انتخاب 

دریچه های زیرپا و دریچه 
بخارزدا

 ۱۳         دکمه لمسی روشن/ 

خاموش کردن
 ۲۱         کلید گرم کن شیشه 

عقب

 ۶         دکمه لمسی انتخاب 

دریچه زیرپا
 ۱۴         کلید گرم کن صندلی 

راننده )در صورت تجهیز(
 ۲۲         کلید دریچه بخارزدای 

شیشه جلو

 ۷         دکمه لمسی افزایش/ 

کاهش سرعت فن
 ۲۳         کلید حداکثر سرمایش  ۱۵         کلید کولر

کولر
 ۸         دکمه لمسی حداکثر 

سرمایش کولر
 ۲۴         کلید تنظیم دما ۱۶         کلید انتخاب دریچه ها

تنظیم سرعت فن ■
می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  حجم 
از طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل 
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در 

مانیتور تنظیم کرد. 
جهت  ● در  را  فن  سرعت  تنظیم  کلید 

فن  سرعت  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 
افزایش یابد و برای کاهش سرعت فن، کلید را 
در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

خاموش  ● مطبوع  تهویه  سیستم  که  زمانی 
کار  به  را  فن  سرعت  تنظیم  کلید  اگر  است، 
بیاندازید، فن تهویه مطبوع روشن خواهد شد. 
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تنظیم دما ■
می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  دمای 
از طریق کلید تنظیم دما بر روی پنل کنترل 
تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در مانیتور 

تنظیم کرد. 
عقربه های  ● جهت  در  را  دما  تنظیم  کلید 

برای  و  یابد  افزایش  دما  تا  بچرخانید  ساعت 
کاهش دما، کلید را در خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید. 

کلید کولر ■
فشار  را  کولر  کنترل  پنل  روی  بر   A/C کلید
دهید و یا دکمه لمسی بر روی مانیتور را کلیک 

کنید تا کولر شروع به کار کند. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید A/C بیانگر  ●

خاموش شدن  و  کولر  کمپرسور  کار  به  شروع 
چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف شدن کمپرسور 

کولر می باشد.
خاموش  ● مطبوع  تهویه  سیستم  که  زمانی 

است با فشار دادن کلید A/C، سیستم تهویه 
مطبوع نیز روشن می شود.
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کلید حداکثر سرمایش کولر ■
دادن  فشار  با  کولر  سرمایش  حداکثر  عملکرد 
تهویه  کنترل  پنل  روی   MAX/AC کلید 
روی  بر  لمسی  دکمه  طریق  از  یا  و  مطبوع 
این  اجرای  با  می باشد.  اجرا  قابل  مانیتور 
طور  به  داخلی  هوای  گردش  حالت  عملکرد 
هوای  دریچه های  می شود،  روشن  اجباری 
تهویه  فن  سرعت  می شوند،  انتخاب  روبه رو 
مطبوع بر روی حداکثر تنظیم می شود،  دما بر 
کمپرسور  و  می شود  تنظیم  دما  کم ترین  روی 

کولر روشن می شود. 
خاموش  ● مطبوع  تهویه  سیستم  که  زمانی 

است با فشار دادن کلید MAX/AC، سیستم 
تهویه مطبوع نیز روشن می شود. 

کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو ■
از  خودرو  جلوی  شیشه  از  بخارزدایی  جهت 
کلید دریچه بخارزدا بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی 

مربوطه در مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه بخارزدای 
شیشه جلو بیانگر فعال شدن عملکرد بخارزدایی 
و خاموش شدن چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف 
شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو می باشد. 
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هنگام اجرا عملکرد بخارزدایی شیشه جلو: قسمت اعظم هوای خروجی از دریچه ها به سمت شیشه 
جلو می رود و قسمت کوچکی از هوای خروجی هم به سمت شیشه درب های جانبی می رود. 

با روشن شدن کلید دریچه  نباشد، هم زمان  تنظیم سرعت فن خاموش  به شرط آن که کلید 
بخارزدا، حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به طور خودکار روشن می شود. 

برای بهتر شدن اثر بخارزدایی از شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:
۱. قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که سطح داخلی شیشه جلو تمیز و خشک است. اگر گرد 

و غبار یا قطرات آب بر روی شیشه مشاهده می شود، باید آن را پاک کنید. 
۲. تنظیم سرعت فن: بر روی حداکثر تنظیم کنید. 

۳. تنظیم دما: بر روی مناسب ترین دما برای خودتان تنظیم کنید. 
۴. حالت گردش هوا: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید. 

۵. تنظیم دریچه ها: دریچه بخارزدای شیشه جلو و یا دریچه بخارزدا/ دریچه زیر پا را انتخاب کنید. 
۶. کولر را روشن کنید: چراغ زمینه کلید باید روشن شود.
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    مطالعه
ــی(:  • ــی و برف ــوای باران ــد ه ــوای مرطــوب )مانن ــی در شــرایط ه ــگام انجــام بخارزدای هن

ــر عملکــرد بخارزدایــی تحت تاثیــر  ــودن کول ــر را روشــن کنیــد. در صــورت خامــوش ب کول
قــرار خواهــد گرفــت. 

ــی(:  • ــی و برف ــوای باران ــد ه ــوای مرطــوب )مانن ــی در شــرایط ه ــگام انجــام بخارزدای هن
ــوای  ــردش ه ــاب گ ــورت انتخ ــد. در ص ــاب کنی ــی را انتخ ــوای بیرون ــردش ه ــت گ حال

ــی رود.  ــن نم ــه از بی ــار شیش ــی، بخ داخل
هنــگام انجــام بخارزدایــی در زمســتان: حالــت گــردش هــوای بیرونــی را انتخــاب کنیــد و  •

بخــاری را روی گرمــای کــم تنظیــم کنیــد و دریچه هــای ســمت چــپ و راســت داشــبورد 
 0°C ــه ســمت شیشــه درب هــا تنظیــم کنیــد. اگــر دمــای هــوای بیــرون باالتــر از را رو ب

اســت، بخارزدایــی بــه کمــک کولــر الزم خواهــد شــد. 
ــت  • ــرع وق ــد داد. در اس ــرار خواه ــر ق ــی را تحت تاثی ــد، بخارزدای ــک نکن ــر خن ــر کول اگ

ــد.  ــه کنی ــران خــودرو مراجع ــه نمایندگــی مجــاز مدی ــر ب ــد و تعمی جهــت بازدی
ــا از بیــن رفتــن تمامــی یخ زدگی هــا و بخــارات شیشــه، جهــت مطبــوع شــدن هــوای  • ب

داخــل کابیــن، دریچه هــا و ســرعت فــن مــورد نظــر خــود را تنظیــم کنیــد. 

 احتیاط 
برای ایمنی رانندگی، از عملکرد بخارزدایی به درستی استفاده کنید.  •
در فصــل زمســتان از حالــت گــردش هــوای داخلــی بــه مــدت طوالنــی اســتفاده نکنیــد،  •

ــرا باعــث بخارگرفتگــی ســریع شیشــه ها می شــود.  زی
ــن،  • ــد. بنابرای ــش می ده ــات را افزای ــی و صدم ــات رانندگ ــال تصادف ــف احتم ــد ضعی دی

ــرای ایمنــی بســیار مهــم اســت.  ــد خــوب در هنــگام رانندگــی ب ــان از دی اطمین



فصل ۵: امکانات خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.۲۲5

کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی ■
برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش 
هوا، کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی بر روی 
یا  و  دهید  فشار  را  مطبوع  تهویه  کنترل  پنل 
را کلیک  مانیتور  بر روی  مربوط  لمسی  دکمه 

کنید. 
روشن بودن چراغ زمینه کلید گردش هوای  ●

داخلی/ بیرونی بیانگر این است که سیستم در 
حالت گردش هوای داخلی قرار دارد. خاموش 
بودن چراغ زمینه بیانگر این است که سیستم 

در حالت گردش هوای بیرونی قرار دارد. 
در حالت گردش هوای داخلی: فقط هوای  ●

در  گردش  به  سیستم  توسط  کابین  داخل 
می آید. 

داخل  هوای  بیرون:  هوای  گردش  حالت  در 
بیرون،  از  تازه  هوای  ورود  واسطه  به  کابین 

تهویه می شود. 
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:

در محیط های دارای گرد و غبار ●
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل  ●

کابین
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای  ●

داخل کابین
به  ● نامطبوع  بوی  ورود  از  جلوگیری  برای 
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داخل کابین
کلید خاموش کردن ■

سیستم تهویه مطبوع را می توان با فشار دادن 
کلید OFF در پنل کنترل کولر و یا با کلیک 
کردن دکمه لمسی مربوطه در مانیتور خاموش 

کرد. 
سیستم تهویه مطبوع پس از خاموش شدن  ●

هوای  گردش  حالت  روی  بر  خودکار  طور  به 
بیرونی قرار می گیرد. 

کلید تنظیم مد دریچه ها
مطبوع  تهویه  مد  یا  حالت  تنظیم  جهت 
می توانید از کلیدهای تنظیم دریچه ها در پنل 
کنترل تهویه مطبوع و یا دکمه های لمسی روی 

صفحه مانیتور استفاده کنید. 
 دریچه های روبه رو: خروج هوا از دریچه های 

وسط داشبورد و دریچه های چپ و راست
از  فقط  هوا  خروج  پا:  زیر  دریچه های   

دریچه های زیر پا
از  هوا  خروج  پا:  زیر  روبه رو/  دریچه های   
چپ  دریچه های  و  داشبورد  وسط  دریچه های 

و راست به همراه دریچه های زیر پا
از  هوا  خروج  بخارزدا:  پا/  زیر  دریچه های   
بخارزدای  دریچه های  و  پا  زیر  دریچه های 

شیشه ها
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 جریان هوا به سمت قسمت های فوقانی  ■
بدن 

پیدا  جریان  داشبورد  روی  دریچه های  از  هوا 
می کند. 

 جریان هوا به سمت قسمت های فوقانی  ■
بدن و زیر پا 

دریچه های  داشبورد،  روی  دریچه های  از  هوا 
پشت کنسول وسط و دریچه های زیر پا خارج 

می شود. 
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 جریان هوا به سمت زیر پا ■
هوا فقط از دریچه های زیر پا خارج می شود.

  جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و 
شیشه درب ها

بخارزدای  دریچه  و  پا  زیر  دریچه های  از  هوا 
شیشه  بخارزدای  دریچه های  و  جلو  شیشه 

درب های جلو خارج می شود. 

و شیشه  ■ پا  زیر  به سمت  هوا   جریان 
جلو و شیشه درب ها

و  جلو  شیشه  بخارزدای  دریچه  از  فقط  هوا 
جلو  درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های 

خارج می شود. 

 احتیاط 
در صــورت بخارگرفتگــی شیشــه ها در حیــن 
رانندگــی، انتخــاب حالــت بخارزدایــی توصیــه 

می شــود. 
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تنظیم جهت باد دریچه ها
دریچه ها  تنظیم  اهرم  با کشیدن  می توان  را  دریچه ها  از  هوای خروجی  میزان حجم  و  جهت 

تنظیم کرد. 
دریچه های روی داشبورد ■

اهرم تنظیم واقع در وسط دریچه ها را به سمت 
باال، پایین، چپ و راست حرکت دهید تا مسیر 

خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه های کناری داشبورد ■
سمت  به  را  کناری  دریچه های  تنظیم  اهرم 
باال،  پایین، چپ و راست حرکت دهید تا مسیر 

خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه های پشت کنسول وسط ■
پایین،  باال،  به سمت  را  دریچه ها  تنظیم  اهرم 
چپ و راست حرکت دهید تا مسیر خروج هوا 

را به دلخواه خود تنظیم کنید. 
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نحوه استفاده از کولر
زمانی که موتور روشن است:

 A/C )نشانگر  دهید  فشار  را  کولر  کلید   .۱
را  مطبوع  تهویه  فن  سرعت  و  شود(  روشن 

تنظیم کنید. 
تنظیم  تهویه مطبوع، کلید  پنل کنترل  ۲. در 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  را  دما 
چرخانده و دماهای پایین را انتخاب کنید و یا 
با استفاده از دکمه های لمسی در مانیتور، دمای 

دلخواه خود را تنظیم کنید. 
۳. انتخاب مد دریچه ها: دریچه های روبه رو

۴. انتخاب حالت گردش هوا: حالت گردش هوای داخلی را زمانی انتخاب کنید که دمای هوای 
بیرون بیش تر از C°30 باشد. 

۵. اگر کلید MAX A/C را فشار دهید، سرمایش حداکثری، انتخاب دریچه های روبه رو، حالت 
گردش هوای داخلی، روشن شدن چراغ نشانگر A/C و تنظیم حداکثر سرعت برای فن به طور 
دریچه های  انتخاب  یا  فن  و سرعت  دما  کردن  تنظیم  در صورت  کنترل خواهد شد.  خودکار 

بخارزدای شیشه جلو، سیستم از وضعیت MAX A/C خارج خواهد شد. 
برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:

۱. سطح فیلتر هوای کابین را تمیز نگه دارید. 
۲. تنظیم سرعت فن: حداکثر سرعت

۳. تنظیم دما: حداکثر سرما
۴. حالت گردش هوا: گردش هوای داخلی را انتخاب کنید. 

۵. انتخاب مد دریچه ها: دریچه های روبه رو
۶. کولر را روشن کنید: کلید کولر را فشار دهید )چراغ نشانگر A/C روشن شود(. 
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    مطالعه
اگــر بــا کولــر روشــن بــه مــدت طوالنــی در ســرباالیی حرکــت کنیــد و یــا در ترافیک ســنگین  •

در حــال رانندگــی باشــید، احتمــاال موتــور داغ خواهــد کــرد. بنابرایــن چــراغ هشــدار دمــای آب 
موتــور را زیــر نظــر داشــته باشــید و در صــورت داغ شــدن موتــور، کولــر را خامــوش کنیــد. 

اگــر در هــوای گــرم و مرطــوب، هــوای داخــل کابیــن خیلــی ســریع خنک شــود، ممکن اســت  •
در هــوای خروجــی از دریچه هــا بخــار مشــاهده شــود کــه امــری طبیعــی و عادی اســت. 

ــه  • ــدت ۵ دقیق ــه م ــل ب ــر را حداق ــتم کول ــال سیس ــای س ــه ماهه ــود در کلی ــه می ش توصی
روشــن کنیــد و هم زمــان شیشــه ها را بــاز کنیــد، تــا از آســیب دیــدن سیســتم بــه علــت عــدم 
روغــن کاری جلوگیــری شــود. هم چنیــن از تولیــد بــوی نامطبــوع در اواپراتــور ناشــی از تجمــع 

ــود.  ــری می ش ــت پیش گی ــرم و رطوب ج
در هــوای ســرد و زمســتانی، بــا وجــود روشــن بــودن چــراغ زمینــه کلیــد کولــر، ممکــن اســت  •

هنــوز کمپرســور کولر روشــن نشــود. 
پــس از آن کــه دمــای هــوای داخــل کابیــن بــه پایین تریــن ســطح رســید، جهت جلوگیــری از  •

وارد آمــدن بــار اضافــی بــه موتــور و افزایــش مصــرف ســوخت، کمپرســور کولــر بــه طور خــودکار 
خامــوش می شــود. بنابرایــن اگــر در فصــل بهــار و پاییــز کــه دمــای هــوا نســبتا خنــک می باشــد 
از کولــر اســتفاده کنیــد، ممکــن اســت کمپرســور کولــر بــه دفعــات روشــن و خامــوش شــود کــه 

ایــن مســاله عــادی اســت. 
مقــدار گاز کولــر بــا گذشــت زمــان کاهــش می یابــد. لــذا در صورتــی کــه احســاس می کنیــد  •

میــزان ســرمایش کولــر خــودرو کــم شــده اســت، جهــت بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز 
مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

آلودگــی ســطح کندانســور و انســداد آن می توانــد باعــث کاهــش ســرمایش کولــر شــود. لــذا  •
همــواره ســطح کندانســور را تمیــز نگــه داریــد. 

مشــاهده چکــه کــردن و تجمــع آب در زیــر خــودرو پــس از اســتفاده از کولــر مســاله ای عــادی  •
ــت.  و طبیعی اس

ــودرو  • ــور خ ــرباالیی ها، موت ــی در س ــا رانندگ ــبقت گیری ی ــی، س ــتاب گیری های ناگهان در ش
دچــار افــت قــدرت می شــود. در چنیــن شــرایطی اگــر از کولــر اســتفاده کنیــد، کمپرســور کولــر 
بــه طــور خــودکار خامــوش می شــود. اگــر بــه طــور خــودکار خامــوش نشــد و شــما احســاس 

افــت قــدرت در خــودرو کردیــد، توصیــه می شــود کولــر را خامــوش کنیــد. 
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 احتیاط 
بــه منظــور افزایــش عمــر مفیــد سیســتم تهویــه مطبــوع، در صورتــی کــه بــا ســرعت کــم  •

رانندگــی می کنیــد از کولــر بــرای مــدت طوالنــی اســتفاده نکنیــد. 
ــر موجــود در سیســتم  • ــرا گاز کول ــوع اســت، زی ــر ممن ــر خودســرانه سیســتم کول تعمی

تحــت فشــار زیــاد قــرار دارد کــه بــرای ســالمتی انســان مضــر اســت. الزم اســت کــه بــرای 
بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

خریــد و تعویــض گاز کولــر وروغــن کمپرســور کولــر را توســط نمایندگــی مجــاز مدیــران  •
ــه  ــتم تهوی ــه سیس ــای وارده ب ــارت ه ــورت خس ــن ص ــر  ای ــد، در غی ــام دهی ــودرو انج خ

ــود. مطبــوع خــودرو تحــت پوشــش گارانتــی نخواهــد ب
در فصــل زمســتان از حالــت گــردش هــوای داخلــی بــه مــدت طوالنــی اســتفاده نکنیــد،  •

ــرا باعــث بخارگرفتگــی ســریع شیشــه ها می شــود.  زی

نحوه استفاده از بخاری
زمانی که موتور روشن است:

۱. فن تهویه مطبوع را روشن کنید. 
تنظیم  تهویه مطبوع، کلید  پنل کنترل  ۲. در 
بچرخانید  ساعت  عقربه های  جهت  در  را  دما 
نشان  را  گرمایش  وضعیت  کلید  نشانگر  تا 
دهد، سپس با استفاده از دکمه های لمسی در 

مانیتور، دمای دلخواه خود را تنظیم کنید. 
۳. توصیه می شود دریچه های زیر پا را انتخاب 

کنید و کلید کولر را خاموش نگه دارید. 
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احتیاط های الزم
برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع، نکات زیر را در استفاده از آن مورد توجه قرار 

دهید:
در صورتی که با سرعت کم رانندگی می کنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید.  ●
۲ تا ۳ دقیقه قبل از پارک کردن خودرو، کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه  ●

مطبوع هم چنان 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 لوله های سیستم کولر از بین 
رفته و زودتر خشک شوند تا از تجمع باکتری ها و یا مواد آلوده کننده دیگر در اطراف اواپراتور و 

لوله های کولر جلوگیری شود. 
گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی

و  ● عقب  شیشه  گرم کن  کردن  روشن  برای 
تجهیز(  صورت  )در  جانبی  آینه های  گرم کن 
ابتدا باید کلید استارت را روشن کنید. سپس 
با فشار دادن کلید گرم کن بر روی پنل کنترل 
شد.  خواهد  روشن  گرم کن  مطبوع،  تهویه 
فشار  با  روشن می شود.  کلید هم  زمینه  چراغ 
دادن مجدد کلید، گرم کن و چراغ زمینه کلید 

خاموش خواهند شد. 
آینه های  ● گرم کن  و  عقب  شیشه  گرم کن 

جانبی، پس از کار کردن در حدود ۱۵ دقیقه، 
به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
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 احتیاط 
مراقــب باشــید تــا هنــگام تمیــز کــردن شیشــه عقــب و آینه هــای جانبــی، بــه  •

نشــود.  وارد  آســیبی  گرم کــن  المنت هــای 
پــس از تمیــز شــدن شیشــه از وجــود یــخ و بخارگرفتگــی، گرم کــن را خامــوش کنیــد.  •

ــودرو،  ــودن خ ــوش ب ــان خام ــی در زم ــدت طوالن ــه م ــه ب ــن شیش ــدن گرم ک ــن مان روش
ــود.  ــری می ش ــدن بات ــی ش ــث خال باع

 هشدار   
از لمــس کــردن شیشــه عقــب و آینه هــا هنــگام روشــن بــودن گرم کــن یــا بالفاصلــه پــس 

از خامــوش شــدن آن خــودداری کنیــد. زیــرا احتمــال ســوختگی وجــود دارد. 

4-5 سوکت ها
 USB 12 و سوکتV سوکت برق

■  12V سوکت برق
سوکت برق 12V در قسمت جلویی کنسول  ●

وسط واقع شده است. 
روشن  ● از  پس  تنها   12V برق  سوکت  از 

شدن کلید استارت می توان استفاده کرد. 
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 احتیاط 
ــوان  • ــا ت ــی ب ــزات الکتریک ــردن تجهی ــل ک ــوز، از متص ــوختن فی ــری از س ــرای جلوگی ب

ــد.  ــودداری کنی ــرق خ ــوکت ب ــه س ــر از 120W( ب ــاال )بیش ت ــی ب مصرف
ــه مــدت  • ــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری، زمانــی کــه موتــور روشــن نیســت ب ب

ــرق اســتفاده نکنیــد.  ــی از ســوکت ب طوالن
بــه غیــر از ســوکت های هم انــدازه و مناســب، از ورود اجســام دیگــر و یــا نفــوذ مایعــات  •

ــالل  ــاد اخت ــث ایج ــورت باع ــن ص ــر ای ــد. در غی ــت کنی ــرق ممانع ــوکت ب ــل س ــه داخ ب
ــی مــدار خواهــد شــد.  الکتریکــی و اتصال

■  USB سوکت
کنسول  ● جلویی  قسمت  در   USB سوکت 

وسط واقع شده است. 
USB برای وصل کردن موبایل،  ● از سوکت 

ipad، فلش مموری و سایر تجهیزات الکتریکی 

استفاده  خودرو  تصویری  و  صوتی  سیستم  به 
می شود. 

سوکت USB دیگری نیز در پشت کنسول  ●
قرار  وسط و در زیر دریچه هوای کابین عقب 

گرفته است. 
کردن  ● شارژ  برای   USB سوکت  این  از 

مانند  کم  مصرفی  توان  با  الکترونیکی  وسایل 
موبایل استفاده می شود. 
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5-5 جالیوانی ها
جالیوانی جلو و عقب

جالیوانی جلو
جالیوانی جلو در قسمت جلوی جعبه کنسول 
وسط قرار گرفته است. درپوش جالیوانی جلو را 

می توان با کشیدن باز و بسته کرد. 

جالیوانی عقب
وسط  کنسول  روی  بر  عقب  جالیوانی 

صندلی های عقب قرار گرفته است. 

 هشدار   
درب لیــوان و ظــرف نوشــیدنی ها را بســته نگــه داریــد تــا از پاشــیدن آن هــا بــه داخــل  •

کابیــن جلوگیــری شــود. 
از قــرار دادن اشــیا دیگــر بــه غیــر از لیــوان و ظــرف نوشــیدنی ها در جالیوانــی خــودداری  •

ــواد داخــل  ــی، م ــری ناگهان ــان ترمزگی ــا در زم ــروز تصــادف و ی ــرا در صــورت ب ــد. زی کنی
آن هــا بــه فضــای داخــل اتــاق پاشــیده می شــود کــه ممکــن اســت باعــث آســیب دیدگی 

شــود. 
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6-5 آفتابگیر
آفتابگیرها و آینه آرایش

 ۱         آفتابگیر راننده

 ۲         آفتابگیر سرنشین جلو

 ۳         آینه آفتابگیر سرنشین جلو

 ۱         آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید. 

سمت  از  آفتاب  تابش  از  جلوگیری  برای           ۲ 
پنجره، آفتاب گیر را از پایه اش آزاد کرده و به 

سمت پنجره برگردانید. 

7-5 دستگیره سقفی و کنسول صندلی عقب

دستگیره سقفی
و  باالی درب جلو راست  دستگیره های سقفی 

درب های عقب دو طرف تعبیه شده است. 
در  ناهموار  جاده های  در  خودرو  که  هنگامی 
حال حرکت است، سرنشینان خودرو می توانند 
با گرفتن از این دستگیره ها تعادل خود را حفظ 

کنند. 
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کنسول صندلی عقب
صندلی عقب وسط به کنسول تاشو )جاآرنجی( 
که دارای جالیوانی نیز می باشد، مجهز شده است. 
برای استفاده از جاآرنجی آن را به سمت پایین 

بکشید. 
در صورت عدم نیاز به جاآرنجی، آن را به سمت 

پشتی صندلی عقب تا کنید. 

 هشدار   
ــی  ــول در صندل ــدن کنس ــاز ش ــس از ب ــد پ ــال نبای ــال و خردس ــم از بزرگس ــس اع هیچ ک
ــت  ــد وضعی ــت نمی توان ــن حال ــه در ای ــا روی کنســول بنشــیند. چــرا ک ــب وســط و ی عق

ــود.  ــیب دیدگی ش ــار آس ــد دچ ــی می توان ــه راحت ــد و ب ــظ کن ــود را حف ــح خ صحی

8-5 محفظه های نگه داری اشیا
جعبه داشبورد

از جعبه داشبورد برای نگه داری دفترچه راهنما، 
نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود. 

 هشدار   
بــرای ایمنــی بیش تــر در تصادفــات و یــا ترمزگیری هــای ناگهانــی، درب جعبــه داشــبورد  •

را بســته نگــه داریــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت درب جعبــه داشــبورد و یــا اشــیا 
داخــل جعبــه بــا سرنشــین جلــو برخــورد کنــد. 

ــا انــدازه بــزرگ و اجســام نوک تیــز در جعبــه داشــبورد خــودداری  • از قــرار دادن اشــیا ب
کنیــد. زیــرا در زمــان تصادفــات احتمــال آســیب  دیــدن افــراد وجــود خواهــد داشــت. 
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جعبه کنسول وسط
از جعبه کنسول وسط برای نگه داری دفترچه 
استفاده  مشابه  اقالم  سایر  و  نقشه  راهنما، 

می شود. 

 هشدار   
ــت داشــته  • ــی دق ــن رانندگ ــه کنســول وســط در حی ــردن درب جعب ــاز ک ــه ب نســبت ب

ــد.  ــده مزاحمــت ایجــاد کن ــازوی رانن ــت ب ــر حرک باشــد،  چــون ممکــن اســت در براب
در طول زمان رانندگی، درب جعبه کنسول وسط باید همواره بسته بماند.  •
از نشســتن افــراد و کــودکان بــر روی جعبــه کنســول وســط در هنــگام رانندگــی ممانعــت  •

 . کنید

محفظه  اشیا روی درب
خودرو،  عقب  و  جلو  درب های  روی  بر 
جهت  که  است  شده  تعبیه  محفظه هایی 
نگه داری اشیایی از قبیل نقشه، بطری و سایر 
اقالم مشابه می تواند مورد استفاده واقع شوند. 

 هشدار   
از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید. 
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کیف پشت صندلی
در پشت صندلی های جلو کیف هایی جهت قرار 
گرفته شده  نظر  در   ... و  دفترچه  پوشه،  دادن 

است. 

صندوق عقب
فضای قرار دادن بار ■

امکان را به  این  تا شدن صندلی عقب  قابلیت 
وجود می آورد که نگه داری بار در قسمت عقب 

خودرو راحت تر شود. 
برای اطالع از جزییات تا کردن صندلی عقب به 
بخش »صندلی های خودرو« در فصل ۳ مراجعه 

کنید. 

احتیاط های الزم در قرار دادن بار
در زمان قرار دادن بار در صندوق عقب، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود.  ●
برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه و غیرضروری خودداری کنید.  ●
مطمئن شوید که بارهای قرار داده شده بیش از حد بزرگ نباشند تا مانع بسته شدن درب  ●

صندوق عقب نشوند. 
در صورت عدم استفاده سرنشینان از صندلی عقب، می توانید فضای صندوق عقب را با تا  ●

کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید. 
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 هشدار   
اگــر درب صنــدوق عقــب بــاز مانــده یــا بــه طــور کامــل بســته نشــده اســت، اقــدام بــه  •

رانندگــی نکنیــد تــا از بیــرون افتــادن بارهــا و ایجــاد حادثــه جلوگیــری شــود. 
هرگــز بــه سرنشــین ها اجــازه ندهیــد کــه در قســمت صنــدوق عقــب بنشــینند،  •

ــی را  ــد ایمن ــینند و کمربن ــا بنش ــه روی صندلی ه ــتند ک ــاز هس ــط مج ــین ها فق سرنش
بــه درســتی ببندنــد. در غیــر ایــن صــورت، در ترمزهــای شــدید و یــا تصادف هــا احتمــال 

ــاد اســت.  ــدن زی آســیب دی
بــرای جلوگیــری از ســر خــوردن بارهــای قســمت عقــب در حیــن ترمزگیــری، از قــرار  •

ــا  ــد. آن ه ــدوق خــودداری کنی ــب در صن ــای عق ــاع صندلی ه ــر از ارتف دادن وســایل بلندت
ــراد  ــن صــورت می تواننــد باعــث مصدومیــت اف ــر ای را در کــف صنــدوق بخوابانیــد، در غی

داخــل خــودرو شــوند. 
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1-6 رانندگی در شرایط اضطراری
فالشر

حادثه  بروز  یا  و  خودرو  خرابی  صورت  در 
تا ضمن  کنید  روشن  را  فالشر   ،... و  رانندگی 
اعالم هشدار به سایر خودروهای عبوری از بروز 

سانحه دوم جلوگیری شود. 
کلید فالشر را فشار دهید تا چراغ های راهنما 
کنند.  شدن  خاموش  و  روشن  به  شروع 
صفحه  در  راهنما  نشانگر  چراغ های  هم زمان 
کیلومترشمار نیز به صورت چشمک زن روشن 
خواهند شد. برای خاموش کردن فالشر، کلید 

آن را مجددا فشار دهید. 
روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری ناگهانی ■

در سرعت های باال چنان چه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود به طوری که شتاب منفی 
خودرو قابل توجه باشد، کلیه چراغ های راهنمای خودرو شروع به چشمک زدن خواهند کرد. 
نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به صورت چشمک زن روشن خواهند شد. اگر 
پدال ترمز رها شود یا کلید فالشر فشار داده شود و یا این که کلید استارت خاموش شود، فالشر 

خاموش می شود. 
    مطالعه

فالشر را حتی در زمان خاموش بودن کلید استارت نیز می توان روشن کرد.  •
در زمان باز شدن ایربگ ها، فالشر به طور خودکار روشن می شود.  •

 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری، اگــر موتــور خامــوش اســت، در موانــع غیــر ضــروری 

از فالشــر اســتفاده نکنیــد. 
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جلیقه شب نما )در صورت تجهیز(
جلیقه شب نما در داخل جعبه داشبورد قرار داده 

شده است. 
در صورت خرابی خودرو یا بروز حادثه رانندگی 
نوارهای  که  صورتی  به  را  شب نما  جلیقه   ،... و 
شب نمای آن رو به بیرون باشد، بپوشید. بازتاب 
نور توسط نوار شب نما می تواند رانندگان دیگر را 
خبردار کرده و از وقوع تصادف دوم جلوگیری کند. 

مثلث خطر
بر روی موکت کف صندوق عقب  مثلث خطر 

قرار داده شده است. 
در صورت خرابی خودرو یا بروز حادثه رانندگی 
و ...، بازتاب نور توسط شبرنگ های مثلث خطر 
از  و  کرده  خبردار  را  دیگر  رانندگان  می تواند 

وقوع تصادف دوم جلوگیری کند. 

در جاده های معمولی مثلث خطر را در فاصله 
بیش تر از 50 متری از عقب خودرو قرار دهید. 
در بزرگراهها مثلث خطر را در فاصله بیش تر از 

150 متری از عقب خودرو قرار دهید. 
مثلث  پیچ ها  سر  در  یا  و  بارندگی  شرایط  در 
خطر را در فاصله بیش تر از 150 متری از عقب 

خودرو قرار دهید. 

5 متر
تر از 0

بیش 
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ابزار داخل صندوق عقب
 1         جک

 2         آچار چرخ

 3         بکسل بند

 4         دسته جک

2-6 مدیریت شرایط اضطراری
پنچر شدن تایر هنگام رانندگی

اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت، غربیلک فرمان را با 
دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. به آرامی خودرو را به کنار 

جاده هدایت کرده و در یک مکان امن و دورتر از جاده پارک کنید. 
آمادگی های قبل از تعویض چرخ پنچر ■

1. خودرو را در یک مکان مناسب که دارای سطح صاف و سفت باشد، پارک کنید. 
2. ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در موقعیت P )در خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک( و یا در موقعیت N )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 
3. موتور و کلید استارت را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 

4. کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آن ها را از کنار جاده دور نگه دارید. 
5. جلیقه شب نما را بپوشید، مثلث خطر را در فاصله 50 تا 150 متری )متناسب با شرایط محل( 

از قسمت عقب خودرو قرار دهید. 

 احتیاط 
از رانندگــی بــا تایــر پنچــر خــودداری کنیــد. حرکــت بــا تایــر پنچــر حتــی در مســافت های 

کوتــاه باعــث صدمــه دیــدن تایــر خواهــد شــد کــه قابــل تعمیــر نیــز نخواهــد بــود. 
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احتیاط های قبل از جک زدن ■
1. جک را در یک محل صاف و دارای سطح سفت مورد استفاده قرار دهید. 

2. توصیه می شود توسط موانعی از حرکت چرخ های خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده 
از جک، کسی داخل خودرو حضور نداشته باشد. 

3. اجازه ندهید کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است، قرار دهد. 

خارج کردن چرخ زاپاس از صندوق عقب ■
1. درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند 

کردن موکت کف صندوق ابزار را بردارید. 
خالف  در  را  زاپاس  چرخ  ثابت کننده  پیچ   .2
جهت عقربه های ساعت باز کرده و چرخ زاپاس 

را بیرون بیاورید. 

تعویض چرخ زاپاس ■
1. قرار دادن مانع در جلوی چرخ ها

در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در 
سمت  در  قطری  صورت  به  که  چرخی  مقابل 
مخالف چرخ پنچر قرار دارد، مانعی قرار دهید 

تا از حرکت چرخ ها جلوگیری شود. 
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چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهیدچرخ پنچر
در پشت چرخ عقب راستچرخ جلو چپ
در پشت چرخ عقب چپچرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو راستچرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو چپچرخ عقب راست

2. شل کردن پیچ های چرخ
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک، 
تعویض  می خواهید  که  را  چرخی  پیچ های 
کنید، با استفاده از آچار چرخ شل کنید. آچار 
قرار دهید که دسته  چرخ را طوری روی پیچ 
آن در سمت چپ شما قرار داشته باشد. سپس 
فلش  جهت  در  و  گرفته  را  چرخ  آچار  دسته 
نشان داده شده در شکل، آن را به سمت پایین 

فشار دهید. 

 احتیاط 
اجــازه ســر خــوردن آچــار چــرخ بــر روی پیــچ را ندهیــد. در غیــر ایــن صــورت پیچ هــا بــه 

راحتــی آســیب خواهنــد دیــد. 

 هشدار   
ــاز  ــل ب ــور کام ــه ط ــا را ب ــد و آن ه ــل کنی ــداری ش ــط مق ــا را فق ــه پیچ ه ــن مرحل در ای
نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت بــه علــت فشــار وارده از خــودرو ممکــن اســت چــرخ از خــودرو 

ــا آســیب دیدگی خــودرو شــود.  ــراد و ی ــت اف ــد باعــث مصدومی ــه می توان جــدا شــود ک
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3. قرار دادن جک در زیر خودرو
جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم 
باشد، قرار دهید و از این که شیار روی جک در 
مقابل زبانه مخصوص جک بر روی بدنه خودرو 
قرار داشته باشد، اطمینان حاصل کنید. دسته 
بچرخانید  عقربه های ساعت  در جهت  را  جک 
تا شکاف روی جک با زبانه مخصوص جک در 

روی بدنه خودرو تماس پیدا کند. 

 هشدار   
حداکثر بار قابل تحمل توسط جک، 800kg می باشد.  •
خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد، بلند کنید.  •
بــرای جلوگیــری از صدمــات بدنــی، زمانــی کــه خــودرو توســط جــک بلنــد شــده اســت،  •

از قــرار دادن اعضــا بــدن خــود در زیــر خــودرو خــودداری کنیــد. 

4. بلند کردن خودرو پس از اطمینان یافتن از 
عدم وجود افراد در داخل خودرو

دسته جک را روی جک نصب کنید، سپس آچار 
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته 
را در جهت عقربه های  و آن  جک عبور دهید 
خودرو  با  جک  که  زمانی  بچرخانید.  ساعت 
تماس پیدا کرد، مجددا قرارگیری صحیح جک 

نسبت به بدنه خودرو را کنترل نمایید. 
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5. باز کردن چرخ پنچر
توسط آچار چرخ، 5 عدد پیچ چرخ را در خالف 
باز کنید و چرخ را از  جهت عقربه های ساعت 

خودرو جدا کنید. 
که  دهید  قرار  زمین  روی  طوری  را  چرخ 
از  تا  بگیرد  قرار  باال  به  رو  چرخ  رینگ  سطح 
رینگ  سطح  بر  خراش  ایجاد  و  آسیب دیدگی 

جلوگیری شود. 
6. نصب چرخ زاپاس

و  خاک  و  گرد  گونه  هر  زاپاس،  نصب  از  قبل 
رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ 
سطح  که  شوید  مطمئن  کنید.  تمیز  چرخ 
تماس بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در شرایط 
مناسبی قرار دارد. سپس چرخ را بر روی خودرو 

نصب کنید. 
7. سفت کردن پیچ های چرخ

جهت  در  دست  با  را  چرخ  پیچ  عدد   5 ابتدا 
توسط  سپس  کنید.  سفت  ساعت  عقربه های 

آچار چرخ، پیچ ها را سفت کنید. 

 احتیاط 
هرگــز بــر روی پیچ هــای چــرخ گریــس یــا 
ــودن،  ــرب ب ــورت چ ــد و در ص ــن نزنی روغ
قبــل از نصــب چــرخ، آن هــا را تمیــز و 

ــد.  ــک کنی خش



فصل 6: شرایط اضطراری

Modiran Vehicle Manufacturing Co.251

8. پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچ ها
در  را  جک  دسته  خودرو،  آوردن  پایین  برای 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب 
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  شماره های 
بار تکرار  کنید. مراحل سفت کردن را 2 تا 3 
کنید تا زمانی که پیچ ها به طور کامل در جای 

خود قرار گیرند. 
چرخ  آچار  از  فقط  پیچ ها  کردن  سفت  برای 

استفاده کنید.

9. چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید. 
10. جک، مثلث خطر و سایر ابزارها را جمع آوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق 

قرار دهید. 
11. فشار باد تایر تعویض شده را کنترل کنید و در صورتی که کم تر از مقدار استاندارد می باشد، 

ضمن رانندگی با احتیاط، در اولین اتوسرویس اقدام به تنظیم فشار باد تایر بکنید. 
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 هشدار   
•  80km/h در زمــان اســتفاده از چــرخ زاپــاس بــا ســایز کوچک تــر، ســرعت رانندگــی بایــد

یــا کم تــر از آن باشــد. 
بــه منظــور جلوگیــری از هــر گونــه اتفــاق ناخواســته در هنــگام پاییــن آوردن خــودرو،  •

مطمئــن شــوید کــه خودتــان و ســایر افــراد در فاصلــه مناســبی از خــودرو قــرار گرفته ایــد. 
بــرای جلوگیــری از صدمــات بدنــی، زمانــی کــه خــودرو توســط جــک بلنــد شــده اســت،  •

از قــرار دادن اعضــا بــدن خــود در زیــر خــودرو خــودداری کنیــد. 
بـا چـرخ زاپـاس با سـایز کوچک تر نبایـد به مـدت طوالنی رانندگـی کرد. پـس از تعویض  •

زاپـاس بـا سـایز کوچک تـر، پیچ هـای چـرخ را بـا گشـتاور 10N.m±110 سـفت کنیـد. بـا 
سـرعت کـم رانندگـی کنید و جهـت جایگزین کردن چـرخ زاپاس با چرخ اسـتاندارد خودرو، 
خودتـان را بـه نزدیک تریـن نمایندگـی مجـاز مدیـران خـودرو برسـانید )توصیـه مـی شـود 
مسـافت طـی شـده کمتـر یـا مسـاوی 80km باشـد( . در غیر این صـورت ممکن اسـت پیچ 

ایـن نـوع چـرخ زاپاس شـل شـده و چـرخ از خودرو جدا شـود. 

داغ کردن موتور
اگر در حین رانندگی دمای آب موتور باال رود و نشانگر دمای آب در ناحیه نزدیک به H قرار 
گیرد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور  در صفحه کیلومترشمار با رنگ قرمز روشن 

شود، فورا خودرو را در یک مکان ایمن و دورتر 
از مسیر جاده متوقف کنید. 

و  صاف  سطح  با  مکان  یک  در  را  خودرو   .1
محکم پارک کنید. 

در  را  دنده  دسته  و  بکشید  را  پارک  ترمز   .2
گیربکس  به  مجهز  خودروی  )در   P موقعیت 
به  مجهز  خودروی  )در  خالص  یا  اتوماتیک( 

گیربکس دستی( قرار دهید. 
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3. اگر کولر خودرو روشن است، آن را خاموش 
کنید )چکه کردن قطرات آب از زیر خودرو پس 

از خاموش کردن کولر عادی است(. 
4. پس از چند دقیقه کار کردن موتور در حالت 
درجا، موتور را خاموش کنید و فالشر را روشن 

کنید. 
5. قبل از باز کردن درب موتور، فوران بخار یا نشتی مایع خنک کننده از موتور را بررسی کنید. 
فقط در صورتی که خروج بخار یا نشتی مایع خنک کننده مشاهده نشود، می توان درب موتور را 

باز کرد، در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوید. 
6. سطح مایع خنک کننده در مخزن را بازدید کنید. اگر سطح آن مناسب است علت ایراد ممکن 
با نمایندگی مجاز مدیران  بازدید و تعمیر  باشد. فورا جهت  از خرابی فن رادیاتور  است ناشی 

خودرو تماس بگیرید. 
7. اگر میزان مایع خنک کننده در مخزن کم است، فورا جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تماس بگیرید. 
    مطالعه

ــی از  ــور موقت ــه ط ــوان ب ــت، می ت ــن اس ــزن پایی ــده در مخ ــع خنک کنن ــطح مای ــر س اگ
ــه  ــور ب ــده موت ــع خنک کنن ــض مای ــت جهــت تعوی ــی در اســرع وق آب اســتفاده نمــود. ول

ــد.  ــران خــودرو مراجعــه کنی نمایندگــی مجــاز مدی

 احتیاط 
ــد و  ــت بازدی ــریع تر جه ــه س ــر چ ــت، ه ــاد اس ــور زی ــدن موت ــات داغ ش ــداد دفع ــر تع اگ

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج ــی از نمایندگی ه ــه یک ــر ب تعمی
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3-6 فیوز
جعبه فیوز

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیش باری تجهیزات الکتریکی خودرو 
و  فیوز  توسط  شده  محافظت  الکتریکی  قطعه  بسوزد،  فیوز  اگر  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 

سیستم مرتبط با آن به درستی کار نخواهند کرد. 

جعبه فیوز و رله موتور ■
1. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

2. کابل منفی باتری را باز کنید.
3. درب جعبه فیوز را باز کنید و فیوزها و رله 

ها بازدید و یا تعویض کنید. 

جعبه فیوز داشبورد ■
1. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

2. کابل منفی باتری را باز کنید.
3. درپوش جعبه فیوز واقع در قسمت پایینی 
سمت چپ داشبورد را بردارید و فیوزها و رله ها 

را بازدید و یا تعویض کنید. 

جعبه فیوز و رله محفظه موتور

جعبه فیوز داشبورد
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    مطالعه
فیوزهــای مشــکوک بــه ســوختن را بــا توجــه بــه راهنمــای نصــب شــده در پشــت درب  •

جعبــه فیــوز بررســی کنیــد. 
ــات  • ــه تزیین ــا ب ــید ت ــب باش ــبورد مراق ــپ داش ــمت چ ــوش س ــردن درپ ــاز ک ــگام ب هن

داخلــی خــودرو آســیبی وارد نکنیــد. در صــورت نیــاز بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو 
مراجعــه کنیــد. 

جعبــه فیــوز همــواره بایــد تمیــز و خشــک باشــد. در زمــان بــاز کــردن اجــازه ورود آب و  •
رطوبــت بــه جعبــه فیــوز را ندهیــد. آلودگــی و رطوبــت ســبب ایجــاد خرابــی در مدارهــای 

برقــی خواهــد شــد. 

بازدید فیوز

 A         فیوز سالم

 B         فیوز سوخته

    مطالعه
اگــر فیوزهــا ســوخته اند، بایــد تعویــض 

ــوند. ش

تعویض فیوز
1. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

درب  پشت  راهنمای  اساس  بر  را  فیوزها   .2
جعبه فیوز بررسی کنید. 

3. فیوز را پس از شناسایی توسط گیره فیوزکش 
از جعبه فیوز بیرون بکشید. 

فیوز سالمفیوز سوخته
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4. بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر 
خیر،  یا  است  سالم  فیوز  که  نیستید  مطمئن 
دارای  که  دیگر  سالم  فیوز  یک  از  است  بهتر 
آمپر یکسان با فیوز اصلی است، استفاده کنید. 
داخل  راهنمای  مدار  در  را  فیوزها  مجاز  آمپر 

درب جعبه فیوز مشاهده کنید. 
    مطالعه

در صورتــی کــه فیــوز یدکــی در دســترس نباشــد،  می توانیــد بــه طــور موقــت از فیوزهــای 
ــوز فنــدک( اســتفاده  ــل فی ــر )مث ــی کــم اهمیت ت ــه برخــی وســایل برق ــوط ب مشــابه مرب

کنیــد. 
بهتــر اســت یــک دســت فیــوز بــا آمپرهــای مختلــف را خریــداری کــرده و جهــت اســتفاده 

در مواقــع اضطــراری در خــودرو نگــه داری کنیــد. 

 احتیاط 
بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچ گونه تعمیری انجام ندهید.  •
فقــط فیــوزی را نصــب کنیــد کــه دارای آمپــر یکســان بــا فیــوز قبلــی باشــد. هرگــز بــه  •

ــد  ــه طــور موقتــی. انجــام ایــن کار می توان جــای فیــوز از ســیم اســتفاده نکنیــد، حتــی ب
ــود.  ــی آتش ســوزی ش ــی و حت ــزات الکتریک ــث آســیب دیدگی جــدی تجهی باع

4-6 حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

در کلیه خودروهای یدک کش باید از زنجیرها و اهرم بندی های ایمن استفاده کنید و در هنگام 
حمل خودرو از قوانین کشوری و دستورالعمل های ترافیکی اطاعت کنید. چرخ هایی که بر روی 
زمین قرار می گیرند و اکسل مربوط به آن چرخ ها باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. در 
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غیر این صورت از کامیون خودروبر استفاده کنید. 
یدک کردن: قبل از یدک کردن خودرو، ترمز پارک را آزاد کنید و گیربکس را در وضعیت خالص 

قرار دهید. 
شیوه های صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شده اند:

جلوی  ● چرخ های  کردن  بلند  با  حمل 
خودروی معیوب

حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودرو  ●
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های عقب 

خودرو
حمل با بلند کردن چرخ های عقب خودرو و  ●

قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های جلوی 
خودرو

حمل با خودروبر ●
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 احتیاط 
قبــل از بکســل کــردن خــودرو، ترمــز پــارک برقــی را آزاد کنیــد و دســته دنــده را در حالــت  •

خــالص )N( قــرار دهیــد. 
پــس از بلنــد کــردن چرخ هــای جلــو، آن هــا را بایــد توســط زنجیــر یــا ابــزار مناســب ثابــت  •

نگــه داریــد. 
شــیب چرخــی کــه بلنــد نشــده اســت را نســبت بــه زمیــن بــه طــور مناســب تنظیــم کنیــد.  •

در غیــر ایــن صــورت ســپر و اجــزا زیــر خــودرو در حیــن حمــل شــدن بــا زمیــن برخــورد کرده 
و آســیب خواهنــد دید. 

شیوه های نادرست حمل خودرو:
از  ● که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 

زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخ های جلوی 
خودرو استفاده می کنند. 

از  ● که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخ های عقب 

خودرو استفاده می کنند. 
که  ● حالتی  به  یدک کش  خودروی  با  حمل 

چرخ های  و  شده  بلند  خودرو  عقب  چرخ های 
جلو روی زمین کشیده شوند. 

 احتیاط 
خــودرو را چــه از قســمت جلــو و چــه از قســمت عقــب توســط جرثقیل هــای زنجیــری یــا 

طنابــی حمــل نکنیــد. زیــرا احتمــال آســیب دیدگی بدنــه خــودرو وجــود دارد. 
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حمل اضطراری
در صورتی که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت 
با استفاده از یک کابل، زنجیر یا میله مناسب که به بکسل بند خودرو وصل شده است،  بکسل 
کنید. در زمان بکسل کردن خودرو باید بیش تر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید. بکسل 
کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های کوتاه انجام دهید و 
با سرعت پایین حرکت کنید. باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند 

کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در اختیار بگیرد. 
اقدامات قبل از بکسل کردن:
1. ترمز پارک را آزاد کنید. 

2. دسته دنده را در موقعیت N )خالص( قرار دهید. 
3. کلید استارت باید در وضعیت ON یا ACC قرار داشته باشد. 

 احتیاط 
سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینان بخش به قالب بکسل بند ببندید.  •
قبــل از بکســل کــردن مطمئــن شــوید کــه چرخ هــا، اکســل، سیســتم انتقــال قــدرت،  •

سیســتم فرمــان و سیســتم ترمــز خــودرو در شــرایط خوبــی قــرار دارنــد. 
زاویــه بکســل کــردن بایــد تــا حــد امــکان مســتقیم باشــد. هرگــز خــودرو را از ســمت  •

ــری شــود.  ــدن خــودرو پیش گی ــا از آســیب دی ــد ت ــار بکســل نکنی کن
اگــر موتــور روشــن نباشــد،  غربیلــک فرمــان و پــدال ترمــز بــه دلیــل کار نکــردن پمــپ  •

ــه شــدت ســفت می شــوند. بنابرایــن هنــگام بکســل  هیدرولیــک فرمــان و بوســتر ترمــز ب
کــردن خــودرو در ایــن شــرایط دقــت کنیــد. 

ــا  • ــد، ب ــت می کن ــختی حرک ــه س ــه ب ــت ک ــده اس ــیب دی ــوی آس ــه نح ــودرو ب ــر خ اگ
ــداد  ــا ام ــرایط ب ــن ش ــد. در ای ــه آن وارد نکنی ــر ب ــرادی دیگ ــاری ای ــردن اجب ــل ک بکس

ــد.  ــاس بگیری ــودرو تم ــل خ ــرکت های حم ــا ش ــودرو ی ــران خ مدی
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 هشدار   
خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید.  •
ــر از  • ــه غی ــینان ب ــایر سرنش ــمی، س ــات جس ــری از صدم ــری و پیش گی ــرای جلوگی ب

ــوند.  ــاده ش ــده پی ــل ش ــودروی بکس ــد از خ ــده بای رانن
بکســل کــردن را بایــد فقــط در جاده هــای بــا ســطح ســفت و محکــم و در مســافت های  •

کوتــاه و حرکــت بــا ســرعت پاییــن انجــام دهیــد. قبــل از بکســل کــردن مطمئــن شــوید 
کــه چرخ هــا، اکســل، سیســتم انتقــال قــدرت و فرمــان در شــرایط خوبــی قــرار دارنــد. 

هنــگام بکســل کــردن خــودرو، از شــتاب ناگهانــی، پیچیــدن ناگهانــی و حــرکات مارپیچی  •
بپرهیزیــد تــا کابــل یــا ســیم و بکســل بند تحــت فشــار قــرار نگیرنــد،  زیــرا ممکــن اســت 

تحــت فشــار زیــاد صدمــه ببیننــد و باعــث ایجــاد خســارت جانــی و مالــی شــود. 
ــا  • پیشــنهاد می شــود جهــت بکســل کــردن خــودروی مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک ب

امــداد مدیــران خــودرو یــا شــرکت های حمــل خــودرو تمــاس بگیریــد. 
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نصب بکسل بند
محل نصب بکسل بند ■

محل نصب بکسل بند جلو در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر جلو قرار دارد. 
1. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، درپوش محل نصب بکسل بند جلو را از 

روی سپر جدا کنید. 
2. بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را با 

استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 
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محل نصب بکسل بند عقب ■

محل نصب بکسل بند عقب در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر عقب قرار دارد.

1. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، درپوش محل نصب بکسل بند عقب را از 
روی سپر جدا کنید. 

2. بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را با 
استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 

3. سیم یا کابل بکسل فقط زمانی می تواند به خودرو وصل شود که بکسل بند در محل خود 
نصب شده باشد. 

4. راننده هر دو خودرو باید با اصول حمل خودرو به روش بکسل کردن آشنا باشند، در غیر این 
صورت در انجام کار موفق نخواهند بود. 

5. هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید. نیروها و تنش های ناشی از کشش 
شدید ممکن است به خودرو آسیب برساند. 
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 احتیاط 
فقــط از بکســل بندی کــه بــه همــراه خــودرو توســط مدیــران خــودرو ارایــه شــده اســت، 

اســتفاده کنیــد. 

 هشدار   
ــده  ــب ش ــود نص ــل خ ــم در مح ــن و محک ــور ایم ــه ط ــل بند ب ــه بکس ــد ک ــان یابی اطمین
اســت. در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت در زمــان بکســل کــردن، شــل شــده و باعــث 

ــه جراحــت و حتــی مــرگ شــود.  ــروز حــوادث منجــر ب ب

5-6 تعویض باتری
مراحل تعویض باتری

برای پیاده و سوار کردن باتری، مراحل زیر را به 
ترتیب انجام دهید:

1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش 
کنید. 

2. درب موتور را باز کنید. 
3. کابل منفی باتری )-( را جدا کنید. 
4. کابل مثبت باتری )+( را جدا کنید. 

باتری  و  باز کرده  را  باتری  نگه دارنده  5. بست 
را خارج کنید. 

6. باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو می باشد را بر روی خودرو قرار 
دهید. برای نصب باتری جدید، به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
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 حفاظت از محیط زیست
ــی  ــور معمول ــه ط ــه ب ــد ک ــرب می باش ــولفوریک و س ــید س ــاوی اس ــتعمل ح ــری مس بات
ــتورالعمل های  ــاس دس ــر اس ــده را ب ــرف ش ــای مص ــند. باتری ه ــت نمی باش ــل بازیاف قاب

ــد.  ــل دهی ــت تحوی ــاز بازیاف ــز مج ــه مراک ــا ب ــد و ی ــه داری کنی ــت محیطی نگ زیس

 احتیاط 
ــود.  ــر نش ــه هم دیگ ــری ب ــب بات ــال دو قط ــث اتص ــزی باع ــزار فل ــا اب ــید ت ــب باش مراق
هم چنیــن نبایــد بــه طــور ناخواســته در یــک لحظــه هــم بــه قطــب مثبــت باتــری و هــم 

ــد.  ــته باش ــورد داش ــه خــودرو برخ ــه بدن ب

 هشدار   
باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •
از کشــیدن ســیگار، روشــن کــردن کبریــت یــا فنــدک و از قــرار دادن شــعله در اطــراف  •

باتــری خــودداری کنیــد. 
هنــگام کار بــر روی باتــری همــواره از دســتکش و عینــک ایمنــی اســتفاده کنیــد، زیــرا  •

ــه  ــز ب ــری را هرگ ــد. بات ــوی می باش ــی ق ــت خورندگ ــری دارای خاصی ــل بات ــید داخ اس
ــرار ندهیــد.  ــه ق ــا وارون صــورت اریــب ی

مراقــب باشــید پوســت و لباس تــان بــا اســید باتــری تمــاس نداشــته باشــد. در صــورت  •
تمــاس اســید بــا پوســت یــا لبــاس، محــل تمــاس را فــورا بــا محلــول آب و صابــون و ســپس 

بــا آب فــراوان بشــویید و در صــورت لــزوم بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد. 

6-6 روشن نشدن موتور
اگر خودرو به طور عادی روشن نشود

اگر موتور روشن نمی شود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را انجام داده اید، 
سپس مقدار بنزین موجود در باک را کنترل کنید. 
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اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد ■
1. تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتری ها را بررسی کنید. 

2. چراغ های جلو را روشن کنید. اگر چراغ ها کم نور و یا خاموش شوند، نشان می دهد که باتری 
خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید از باتری کمکی استفاده کنید. 

3. مجددا استارت بزنید. اگر هم چنان موتور به طور عادی قادر به استارت زدن نمی باشد، احتماال 
سیستم استارت خودرو ایراد دارد. برای بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود ■

1. کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت ACC قرار دهید و سپس مجددا استارت بزنید. 
2. اگر موتور باز هم روشن نشد، احتماال به خاطر تکرار زیاد استارت زدن، موتور دچار خفگی 

شده است. کلید استارت موتور را خاموش کنید و پس از چند دقیقه مجددا استارت بزنید. 
3. یک بار دیگر استارت بزنید. اگر موتور هم چنان نمی تواند روشن شود، جهت بازدید و تعمیر 

فورا با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید. 
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق ■

موتور  سیلندرهای  وارد  زیاد  بنزین  زدن،  استارت  تکرار  و  موتور  نشدن  روشن  صورت  در   .1
می شود، لذا احتماال موتور دچار خفگی شده است. 

2. در مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک: مجددا طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید. 
برای کسب اطالعات بیش تر به بخش »مراحل استارت زدن« در فصل 4 مراجعه کنید. 

3. در مدل مجهز به گیربکس دستی: کلید استارت موتور را خاموش کنید و پس از چند دقیقه 
مجددا استارت بزنید. اگر موتور هم چنان قادر به روشن شدن نیست، جهت بازدید و تعمیر با 

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 احتیاط 
هــر بــار اســتارت زدن را بیش تــر از 15 ثانیــه طــول ندهیــد تــا از خرابــی و آســیب دیدگی  •

اســتارتر جلوگیری شــود. 
ــاد خامــوش می شــود، در  • ــه دفعــات زی ــا ب ــه ســختی روشــن می شــود و ی ــور ب اگــر موت

اولیــن فرصــت جهــت بازدیــد و تعمیــر بــه یکــی از نمایندگی هــای مجــاز مدیــران خــودرو 
مراجعــه کنیــد. 

7-6 استارت کمکی
باتری به باتری کردن

چنان چه به توانایی خودتان در انجام استارت کمکی مطمئن نیستید، به منظور جلوگیری از وارد 
آمدن خسارت به خودرو و آسیب دیدگی خودتان توصیه می شود از امدادگران مدیران خودرو یا 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست کمک نمایید. 

 احتیاط 
ولتــاژ باتــری کمکــی بایــد 13V-12 باشــد. اگــر از صحیــح و مناســب بــودن ولتــاژ باتــری  •

کمکــی مطمئــن نیســتید، از آن اســتفاده نکنیــد. 
در حیــن اتصــال کابل هــای رابــط، مراقــب باشــید کــه آن هــا بــه پره هــای فــن و تســمه  •

موتــور گیــر نکننــد. 

 هشدار   
باید از کابل های رابط استاندارد استفاده کنید.  •
در لحظه استارت زدن، خیلی به باتری نزدیک نشوید.  •
از استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک خودداری کنید.  •

مراحل باتری به باتری کردن
1. کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری 
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کمکی استفاده می کنید، مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچ گونه تماسی برقرار نباشد.

 احتیاط 
ــد  ــتفاده می کنی ــی اس ــری کمک ــوان بات ــه عن ــری آن ب ــه از بات ــی ک ــور خودروی ــر موت اگ
خامــوش اســت، آن را روشــن کنیــد و اجــازه دهیــد چنــد دقیقــه روشــن بمانــد و در لحظــه 

اســتارت کمکــی، پــدال گاز را کمــی فشــار دهیــد. 

2. کابل های رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 1         قطب مثبت )+( باتری خالی را توسط کابل قرمز رنگ به قطب مثبت )+( باتری کمکی وصل 

کنید. 
 2         یک سر کابل مشکی را به قطب منفی )-( باتری کمکی و انتهای دیگر کابل منفی را به قطب 

منفی باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون رنگ بدنه خودرو وصل کنید. کابل را به طور 
سفت وصل کنید تا از برخورد آن با قطعات متحرک موتور جلوگیری شود. 

 3         اکنون 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. 
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 4         کابل ها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتری ها جدا کنید )ابتدا کابل منفی 

و سپس کابل مثبت را باز کنید(. 

 احتیاط 
هنگام وصل کردن کابل ها، خیلی به سمت باتری ها خم نشوید.  •
ــزی  • ــزا فل ــه و اج ــا بدن ــا ب ــر و ی ــا هم دیگ ــا ب ــای کابل ه ــه گیره ه ــد ک ــازه ندهی اج

ــد.  ــدا کنن ــاس پی ــا تم خودروه
ــا  • ــک آن ه ــی نزدی ــا نواح ــودرو و ی ــرک خ ــات متح ــه قطع ــل ب ــردن کاب ــل ک از وص

ــد.  ــودداری کنی خ
ــا را بررســی  • ــره کابل ه ــودن اتصــال گی ــود، ســفت ب ــز نب ــر اســتارت اول موفقیت آمی اگ

کنیــد و مجــددا اقــدام بــه اســتارت زدن بکنیــد. اگــر در اســتارت های بعــدی نیــز موتــور 
ــودرو  ــران خ ــاز مدی ــای مج ــی از نمایندگی ه ــا یک ــکل ب ــع مش ــت رف ــود، جه ــن نش روش

ــد.  تمــاس بگیری

8-6 کلید مکانیکی درب
باز کردن درب با کلید مکانیکی

قفل کردن درب جلو راست و درب های عقب به طور دستی ■
اگر باتری خودرو خالی و یا ضعیف شده باشد، 
الکترونیکی  طور  به  را  درب ها  نمی توان  دیگر 
این وضعیت  قفل کرد. در صورت پیش آمدن 
باید از روش قفل کردن اضطراری استفاده نمود. 
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1. درب خودرو را باز کنید. 
2. درپوش پالستیکی قفل درب واقع در سطح داخلی درب را بردارید. 

3. شستی زرد رنگ قفل درب که از محل سوراخ قفل مشاهده می شود را با نوک کلید مکانیکی 
فشار دهید تا قفل درب های یک سمت فعال شود. 

4. درپوش پالستیکی قفل درب را در محل خود نصب کنید و درب را ببندید. 
5. جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب، دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید. 

6. سایر درب ها را نیز به همین روش می توانید قفل کنید )درب راننده را نمی توان به این روش 
قفل کرد(. 

باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی ■
دستگیره  روی  سوراخ  وارد  را  مکانیکی  کلید 
در  چرخاندن  با  و  کرده  راننده  درب  بیرونی 
کنید.  قفل  را  درب  ساعت  عقربه های  جهت 
برای باز کردن درب، کلید مکانیکی را در خالف 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

 احتیاط 
ــور  • ــه ط ــدن درب ب ــل ش ــدن و قف ــاز ش ــدم ب ــکل ع ــا مش ــدن ب ــه ش ــورت مواج در ص

ــاز  ــای مج ــی از نمایندگی ه ــه یک ــراد ب ــع ای ــت رف ــت جه ــن فرص ــی، در اولی الکترونیک
ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ مدی

ــد،   • ــل کرده ای ــراری قف ــور اضط ــه ط ــا را ب ــودرو، درب ه ــرق خ ــع ب ــت قط ــه عل ــر ب اگ
جهــت حصــول اطمینــان از موفقیت آمیــز بــودن عملیــات، تک تــک درب هــا را بــا کشــیدن 
دســتگیره بیرونــی مجــددا تســت کنیــد. در صــورت وجــود مشــکل در قفــل شــدن درب هــا، 

هــر چــه ســریع تر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
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9-6 باز کردن اضطراری درب صندوق
دستگیره اضطراری درب صندوق

بر  ● عقب  صندوق  درب  اضطراری  دستگیره 
روی رودری درب صندوق قرار دارد. 

چنان چه برق خودرو قطع شده باشد، درب  ●
دستگیره  توسط  نمی توان  را  عقب  صندوق 
باز کرد. در  یا توسط کلید هوشمند  و  بیرونی 
این گونه شرایط افراد داخل خودرو می توانند با 
استفاده از دستگیره اضطراری، درب صندوق را 

باز کرده و سریعا از خودرو خارج شوند. 

روش انجام کار:
1. خودرو را متوقف کنید. 

2. صندلی عقب را جمع کنید. 
3. به داخل صندوق عقب رفته و دستگیره اضطراری را بکشید و درب صندوق عقب را باز کنید. 
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1-7 تعمیر و نگه داری
دستورالعملتعمیرونگهداری

دو نوع برنامه تعمیر و نگه داری برای خودرو وجود دارد: نوع اول سرویس های عادی خودرو است 
که توسط مالک قابل انجام می باشند؛ نوع دیگر آن، سرویس و بازدید و تعمیرهای دوره ای است 

که نیاز دارد توسط نمایندگی های مجاز مدیران خودرو صورت پذیرند. 
برای اطالع از جزییات بیش تر در خصوص روش های انجام سرویس، بازدید و تعمیرهای ساده به 
بخش »سرویس های عادی« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. سرویس های دوره ای و منظم به 
شما در کشف و از بین بردن خطرات احتمالی کمک می کند تا از خرابی های بیش تر پیش گیری 
و  سرویس  برنامه  شدن  اجرایی  جهت  است.  الزامی  خودرو  دوره ای  سرویس های  انجام  شود. 
نگه داری خودرو، لطفا جدول سرویس های دوره ای مندرج در دفترچه راهنما را به طور دقیق 
انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که خودروی شما بهترین عملکرد و شرایط کاری را حفظ 

نماید و در نتیجه عمر مفید آن به طور موثری افزایش یابد. 
لطفا فقط از روان کارهای توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده نمایید، در غیر این 

صورت احتمال خرابی خودرو وجود خواهد داشت. 
نمایندگیهایمجاز

نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش مدیران خودرو در خدمت شما هستند. 
فقط استفاده از قطعات یدکی اصلی می تواند عمر مفید خودرو را افزایش دهد. شرکت مدیران 
خودرو تنها قطعات یدکی اصلی شرکت چری را در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 
خود در سراسر کشور توزیع می کند. لذا در نمایندگی های مجاز فقط قطعات یدکی شرکت چری 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
به یاد داشته باشید که برای انجام سرویس، نمایندگی های مجاز خودروی شما را بهتر از هر 
کس دیگری می شناسند و جهت برآورده کردن نیازمندی های شما به تکنسین های حرفه ای و 

قطعات یدکی اصلی مجهز شده اند. 
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حفاظتازمحیطزیست
ضایعــات روغــن موتــور، روغــن ترمــز، مایــع خنک کننــده، روغــن فرمــان هیدرولیــک )در 
صــورت تجهیــز(، باتری هــا و تایرهــا فقــط بایــد توســط موسســات مجــاز جمــع آوری زبالــه 
ــی  ــای خانگ ــد زباله ه ــد مانن ــوند و نبای ــع ش ــت دف ــرکت های بازیاف ــورت ش ــا مش ــا ب و ی

دفــع شــوند و یــا در سیســتم فاضــالب شــهری تخلیــه شــوند. 

مقدماتانجامسرویس
در زمان مراجعه به نمایندگی مجاز جهت انجام سرویس دوره ای، کلیه اسناد الزم را به همراه 
داشته باشید. همه عملیات صورت گرفته در سرویس های ادواری شامل گارانتی نخواهد بود، در 
این باره می توانید با کارشناسان فنی صحبت کنید. سوابق سرویس ها و تعمیرات گذشته را همراه 

داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راه گشا باشد. 
لیستی از ایرادات خودرو یا اقداماتی که می خواهید بر روی خودرویتان صورت گیرد، آماده کنید 
و در حین پذیرش آن ها را ارایه دهید. هم چنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد که در 
سوابق خودرو ثبت نشده است، آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا بتوانند بهترین خدمات 

را به شما ارایه دهند. 
اگر تعداد تعمیرات و سرویس های مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز 
می خواهید خودرو را تحویل بگیرید، با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از 

نظر اهمیت اولویت بندی کنید. 
بازدیدهایایمنی

بهتر است قبل از شروع رانندگی، یک سری بازدیدهای ایمنی را جهت بهبود امنیت و راحتی 
رانندگی انجام دهید. 

هشدار
هنگام بازدید خودرو، موتور را روشن نکنید. 
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بازدیدهایروزانه

بررســی کنیــد کــه آیــا رنــگ بدنــه خراشــیدگی دارد؟ چراغ هــا شکســتگی دارنــد؟ شاســی 
ــا  ــتی آب ی ــد؟ نش ــا افتاده ان ــده ی ــل ش ــا ش ــچ چرخ ه ــت؟ پی ــتاده اس ــج ایس ــودرو ک خ
ــا  ــدوق ی ــور، درب صن ــی، درب موت ــای جانب ــود دارد؟ درب ه ــودرو وج ــر خ ــن در زی روغ

شیشــه ها آســیب  دیده انــد؟

ــن  ــده، روغ ــع خنک کنن ــز، مای ــن ترم ــور، روغ ــن موت ــا ســطح روغ ــه آی ــد ک بررســی کنی
ــد؟ ــب می باش ــور مناس ــع شیشه ش ــز( و مای ــورت تجهی ــان )در ص ــک فرم هیدرولی

فشــار بــاد تایــر در حالــت ســرد و وضعیــت ظاهــری تایرهــا )ماننــد ســاییدگی، متــورم شــدن، 
ترک خوردگــی، آســیب های فیزیکــی و ...( را بررســی کنیــد. تایــر زاپــاس را نیــز بازدیــد کنیــد. 

ــا  ــه طــور قابــل اطمینــان چفــت می شــوند؟ آی ــا قفــل کمربندهــا ب بررســی کنیــد کــه آی
ــده اند؟ ــودگی ش ــی و فرس ــار نخ زدگ ــا دچ کمربنده

بررسی کنید که آیا روشنایی چراغ ها مناسب است؟
بررسی کنید که آیا کارکرد نشانگرهای صفحه کیلومترشمار عادی است؟
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بازدیدهایماهیانه

ــور و  ــور و کندانس ــاک رادیات ــرد و خ ــور )گ ــه موت ــد، محفظ ــز کنی ــودرو را تمی ــه خ بدن
رســوبات روغنــی ســطح موتــور( را تمیــز کنیــد، فضــای داخلــی کابیــن و صنــدوق عقــب 

ــد.  ــز کنی را تمی
نشــتی لوله هــا، شــیلنگ ها و مخزن هــا را بازدیــد کنیــد، بررســی کنیــد کــه آیــا 
ســرباتری ها و کابل هــای باتــری ســولفاته یــا شــل شــده اند؟ آیــا دســته ســیم ها 
ــا  ــتی آب ی ــا نش ــده اند؟ آی ــع ش ــا قط ــا کانکتوره ــد و ی ــدگی دارن ــیب دیدگی و شل ش آس

ــود دارد؟ ــودرو وج ــر خ ــن در زی روغ
بررسی کنید که آیا سیستم تهویه مطبوع به درستی کار می کند؟

بررسی کنید که آیا ترمز پارک برقی به درستی کار می کند؟
بررســی کنیــد کــه آیــا فیــوز یدکــی و ابــزار )از قبیــل جــک، آچــار چــرخ، آچــار و ...( در 

خــودرو وجــود دارنــد؟ 

مطالعه 
ضایعــات روغــن موتــور، روغــن ترمــز، مایــع خنک کننــده، روغــن فرمــان هیدرولیــک )در 
صــورت تجهیــز(، باتری هــا و تایرهــا فقــط بایــد توســط موسســات مجــاز جمــع آوری زبالــه 
ــی  ــای خانگ ــد زباله ه ــد مانن ــوند و نبای ــع ش ــت دف ــرکت های بازیاف ــورت ش ــا مش ــا ب و ی

دفــع شــوند و یــا در سیســتم فاضــالب شــهری تخلیــه شــوند. 
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2-7 سرویس های به عهده مالک خودرو
سرویسهایعادی

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگه داری خودرو را دارید، سعی کنید طبق توضیحات 
ارایه شده در این بخش عمل کنید. 

در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویس هایی بحث شده است که انجام دادن آن ها آسان 
می باشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آن ها را دارد. ولی هم چنان موارد خاص زیادی 
وجود دارند که انجام آن ها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسین های 

آموزش دیده صورت پذیرند. 

احتیاط
قبــل از بســتن درب موتــور، محفظــه موتــور را بازدیــد کنیــد تــا هیــچ ابــزار و وســایلی از  •

قبیــل آچــار و دســتمال و ... در آن جــا نمانــده باشــد. 
بــا خودرویــی کــه فیلتــر هــوای آن بــاز شــده اســت رانندگــی نکنیــد زیــرا موتــور را دچــار  •

اســتهالک زیــاد می کنــد. 
ــودرو  • ــه خ ــر روی بدن ــات ب ــر مایع ــد. اگ ــه کنی ــتاندارد اضاف ــدار اس ــه مق ــات را ب مایع

بپاشــد، فــورا محــل را بــا دســتمال خیــس تمیــز کنیــد تــا رنــگ بدنــه دچــار آســیب نشــود. 
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هشدار
زمانــی کــه موتــور خــودرو داغ اســت از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط اجتنــاب کنیــد  •

تــا دچــار ســوختگی نشــوید. 
زمانــی کــه موتــور کار می کنــد، مراقــب دســت و لبــاس و ابزارتــان باشــید تــا بــه فن هــا،  •

پولی هــا و تســمه گیــر نکنــد. 
از استعمال دخانیات در نزدیکی لوله های سوخت و باتری خودداری کنید.  •
اجــزا و قطعــات سیســتم جرقه زنــی دارای ولتــاژ بســیار باالیــی می باشــند. لــذا در زمــان  •

روشــن بــودن کلیــد اســتارت و یــا روشــن بــودن موتــور بــه هیــچ عنــوان بــا ایــن قطعــات 
تمــاس پیــدا نکنیــد. 

موتــور، رادیاتــور، لولــه اگــزوز، مانیفولــد دود و درپــوش سرســیلندر بعــد از رانندگــی بســیار  •
گــرم می شــوند، بنابرایــن هرگــز بــه آن هــا دســت نزنیــد. مواظــب باشــید کــه لباس هایتــان 
ــم  ــوش شــدن خــودرو ه ــس از خام ــی پ ــن حت ــرا ف ــد، زی ــر نکن ــه گی ــای پروان ــن پره ه بی

می توانــد بــه طــور خــودکار روشــن شــود و ممکــن اســت ســبب بــروز ســانحه شــود. 

محفظهموتور
بازدیدسطحروغنموتور

با استفاده از گیج روغن  سطح روغن موتور را 
و در زمانی که موتور خاموش بوده و خنک تر 

شده است، بررسی کنید. 
1. خودرو را پس از گرم شدن موتور در سطح 
صاف و هموار متوقف کنید و تا 5 دقیقه پس از 

خاموش کردن موتور صبر کنید. 
2. درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون 

کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید. 
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3. گیج را در جای خود قرار داده و به آرامی و 
به طور یک نواخت تا انتها فشار دهید. 

4. در حدود 3 ثانیه صبر کنید و سپس مجددا 
گیج را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از 

روی آن کنترل کنید. 
زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن 
روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری شود. 
موتور، سطح روغن  از گرم شدن  بالفاصله پس 
موتور را کنترل نکنید. موتور را خاموش کنید و 
منتظر بمانید تا روغن موتور در کارتل جمع شود. 

اضافهکردنروغنموتور ■
جهت  خالف  در  را  موتور  روغن ریز  درب   .1

عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود. 
2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده 
موتور  داخل  به  مرحله  چند  در  قیف  یک  از 
گیج  توسط  را  روغن  سطح  سپس  و  بریزید 

کنترل نمایید. 
محدوده  به  موتور  روغن  سطح  که  وقتی   .3
صحیح رسید، درب روغن ریز موتور را ببندید. 

زیاد بودن روغن

نرمال

کمبود روغن

حفاظتازمحیطزیست
ــی را  ــن مصرف ــر روغ ــور و فیلت ــن موت ــط زیســت، روغ ــری از آلودگــی محی جهــت جلوگی
ماننــد زباله هــای خانگــی دفــع نکنیــد و یــا در فاضــالب و یــا روی زمیــن تخلیــه نکنیــد. 

بــرای نگــه داری یــا دفــع آن هــا از موسســات مجــاز کمــک بگیریــد. 
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احتیاط
روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید، زیرا باعث خرابی موتور می شود.  •
فقــط از روغــن موتــور توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده کنیــد. در  •

غیــر ایــن صــورت مســوولیت کلیــه خســارت های مســتقیم و غیرمســتقیم وارده بــه عهــده 
مالــک خــودرو خواهــد بــود. 

ــطح  • ــر روی س ــی ب ــور تصادف ــه ط ــردن ب ــرریز ک ــگام س ــور در هن ــن موت ــه روغ چنان چ
ــه  ــتفاده از پارچ ــا اس ــن را ب ــای روغ ــز، لکه ه ــتن درب روغن ری ــل از بس ــزد، قب ــور بری موت

تمیــز کنیــد. 
درب روغن ریــز را پــس از بــاز کــردن بــه صــورت رو بــه پاییــن بــر روی موتــور قــرار ندهیــد  •

ــر وجــود نشــتی از  ــی ب ــث تصــور اشــتباه مبن ــور باع ــر روی موت ــن از آن ب ــزش روغ ــا ری ت
اورینــگ آب بنــدی آن نشــود. 

بازدیدسطحروغنگیربکس
افراد  توسط  باید  آن  تعویض  یا  و  روغن  اضافه کردن  اتوماتیک،  گیربکس  روغن  بازدید سطح 
متخصص صورت گیرد. لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو 

مراجعه نمایید. 

بازدیدسطحروغنترمز
و   ”MAX“ بین عالیم  باید  ترمز  سطح روغن 
نزدیک  مایع  سطح  اگر  باشد.  مخزن   ”MIN“
عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به مقدار 
یافتن علت کم شدن  اضافه کنید. جهت  الزم 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو  به  ترمز  روغن 

مراجعه کنید. 
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احتیاط
از آن جایــی کــه روغــن ترمــز قــدرت جــذب رطوبــت باالیــی دارد، درب مخــزن روغــن  •

ترمــز را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد. 
فقــط از روغــن ترمــز توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده کنیــد. در  •

غیــر ایــن صــورت مســوولیت کلیــه خســارت های مســتقیم و غیرمســتقیم وارده بــه عهــده 
مالــک خــودرو خواهــد بــود. 

ــری از  • ــت جلوگی ــودرو، جه ــه خ ــر روی بدن ــز ب ــن ترم ــدن روغ ــیده ش ــورت پاش در ص
ــر  ــا اب ــودرو، محــل را ب ــات خ ــی در قطع ــاد خوردگ ــا ایج ــه و ی ــگ بدن ــدن رن ــیب دی آس

ــد.  ــو دهی ــا آب شست وش ــس و ی خی

هشدار
ــورا  ــا پوســت و چشــم جلوگیــری کنیــد و در صــورت تمــاس، ف از تمــاس روغــن ترمــز ب
ــه  ــاز ب ــورت نی ــد و در ص ــو دهی ــادی از آب شست وش ــدار زی ــا مق ــاس را ب ــای تم محل ه

ــی مراجعــه کنیــد.  مراکــز درمان

بازدیدسطحمایعخنککنندهموتور
مایع  سطح  است،  سرد  موتور  که  وقتی 
و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید  خنک کننده 
مایع  اگر سطح  باشد.  انبساط  مخزن   ”MIN“
نزدیک عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به 
مقدار الزم اضافه کنید و جهت بازدید و تعمیر 
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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اضافهکردنمایعخنککننده ■
1. وقتی که موتور سرد است درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنک کننده را تا 

رسیدن سطح آن به عالمت “MAX” اضافه کنید. 
2. موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنک کننده به دمای کاری و نرمال برسد. 
سطح مایع خنک کننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “MIN”، مایع 

خنک کننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه کنید. 
3. موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده 

صحیح می باشد. اگر نیست، مراحل باال را مجددا تکرار کنید. 
4. درب منبع انبساط را ببندید. 

احتیاط
اگــر ســطح مایــع خنک کننــده بــه طــور ســریع افــت پیــدا می کنــد، وجــود نشــتی آب  •

از رادیاتــور، لوله هــا و واترپمــپ را بررســی کنیــد. 
ــتفاده  • ــودرو اس ــران خ ــرکت مدی ــط ش ــده توس ــه ش ــده توصی ــع خنک کنن ــط از مای فق

کنیــد. در غیــر ایــن صــورت مســوولیت کلیــه خســارت های مســتقیم و غیرمســتقیم وارده 
بــه عهــده مالــک خــودرو خواهــد بــود. 

ــور  • ــای موت ــرا دم ــد. زی ــتفاده نکنی ــن اس ــت پایی ــا کیفی ــای ب ــع خنک کننده ه از مای
ــد  ــت نمی توان ــده بی کیفی ــع خنک کنن ــی رود و مای ــاال م ــی ب ــردن خیل ــان کار ک در زم
خنک کنندگــی مناســبی را بــرای موتــور تامیــن کنــد و همچنیــن خاصیــت ضدخورندگــی 

ــدارد.  ــی ن خوب
در مناطق سردسیر باید از ضدیخ خالص استفاده شود.  •
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هشدار
زمانــی کــه موتــور داغ اســت، فشــار در سیســتم خنک کننــده بســیار بــاال اســت. در ایــن  •

زمان هــا از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط خــودداری کنیــد. در غیــر ایــن صــورت فــوران 
بخــار مایــع خنک کننــده باعــث ایجــاد ســوختگی خواهــد شــد. 

ضدیــخ یــک مــاده ســمی اســت، لــذا هنــگام اضافــه کــردن ضدیــخ نســبت بــه پاشــیده  •
ــژه ای داشــته  ــت وی ــن دق ــا روی زمی ــه خــودرو و ی ــدن، بدن ــر روی پوســت ب شــدن آن ب
باشــید. در صــورت تمــاس ضدیــخ بــا پوســت یــا چشــم، فــورا محــل تمــاس را بــا مقــدار 

ــد.  ــه کنی ــه پزشــک مراجع ــداوا ب ــه م ــد و جهــت ادام ــادی از آب شست وشــو دهی زی

بازدیدرادیاتوروکندانسور
با گذشت زمان و استفاده طوالنی از خودرو، سطح جلویی کندانسور و رادیاتور ممکن است با 
این عامل می تواند بر روی عملکرد  بقایای حشرات، شاخ و برگ و سایر اجسام مسدود شود. 
سیستم تهویه مطبوع و سیستم خنک کننده موتور تاثیر بگذارد و عدم سرمایش خوب کولر و داغ 
شدن موتور را در پی داشته باشد. الزم است که در این گونه مواقع سطح رادیاتور و کندانسور 

را تمیز کنید. 
کندانسور: پس از خاموش کردن خودرو و خنک شدن موتور، کندانسور را با گرفتن هوا از پشت 

رادیاتور و از سمت عقب رو به سمت جلو تمیز کنید. 
رادیاتور: توصیه می شود سطح رادیاتور را سالی یک بار تمیز کنید. پس از خاموش کردن خودرو 
و خنک شدن موتور، با استفاده از هوای فشرده یا آب، البه الی پره های رادیاتور را از وجود اجسام 
خارجی تمیز کنید. فشار آب یا باد مورد استفاده نباید بیش تر از 150Kpa باشد. در غیر این 

صورت پره های رادیاتور آسیب خواهند دید. 
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احتیاط
ــوع مــواد تشــکیل دهنده اش دارای قابلیــت انتقــال حــرارت  • ــه علــت ن پره هــای رادیاتــور ب

ــا اســتفاده از  خوبــی جهــت خنــک کــردن مایــع خنک کننــده می باشــند. هرگــز آن هــا را ب
ــا  ــی آن ه ــر خنک کنندگ ــث آســیب دیدگی و کاهــش اث ــه باع ــد، چــرا ک ــز نکنی ــرس تمی ب

می شــود. 
هرگــز در زمانــی کــه موتــور و رادیاتــور داغ هســتند بــر روی رادیاتــور آب نپاشــید. بخــار  •

ــک  ــس از خن ــواره پ ــور را هم ــث ایجــاد ســوختگی شــود. رادیات ــد باع ــد شــده می توان تولی
شــدن موتــور و رادیاتــور تمیــز کنیــد. 

بازدیدتسمه
تسمه موتور بعد از مدتی استفاده شدن افزایش طول پیدا می کند و کشش استاندارد خود را 
از دست می دهد که ممکن است بر کارکرد موتور تاثیر بگذارد. تسمه باید در دوره های منظم 

بازدید شده و کشش آن کنترل شود. 
1. کلید استارت را خاموش کنید. 

2. سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت 
دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را 

کنترل کنید. 
از 90  بیش تر  تسمه  زاویه جمع شدن  اگر   .3
درجه باشد، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

هشدار
هنــگام بازدیــد کشــش تســمه، موتــور را خامــوش کــرده و اجــازه دهیــد تــا خنــک شــود و 

از ســاکن بــودن تســمه مطمئــن شــوید. 
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بازدیدتایرها
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی 
میزان  زمانی که  قرار دهید.  بررسی  تایر مورد 
ساییدگی تایرها زیاد می شود، نوارهای شاخص 
ساییدگی نمایان می شوند و با آج تایر در یک 
سطح قرار می گیرند و این یعنی کاهش جدی 
تایر را  این شرایط  تایرها. در  امنیت  کارآیی و 

تعویض کنید.
حفاظتازمحیطزیست

تایرهــای مســتعمل را در محیــط رهــا نکنیــد، آن هــا را مطابــق بــا قوانیــن زیســت محیطی 
و توســط موسســات مجــاز، جمــع آوری و بازیافــت کنیــد. 
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احتیاط
باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی، طبیعی است.  •
اگــر تایــری بــه طــور مکــرر نیــاز بــه بــاد شــدن پیــدا کنــد، بــرای بازدیــد و تعمیــر بــه  •

نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
اگــر تایــری اغلــب مواقــع نشــتی بــاد دارد یــا بــه دلیــل بریدگــی یــا آســیب دیدگی های  •

دیگــر قابــل تعمیــر نیســت، می بایســت تعویــض شــود. 
ظاهــر تایــر می توانــد شــما را بــه اشــتباه بیانــدازد، بنابرایــن همیشــه از فشارســنج بــرای  •

اندازه گیــری فشــار بــاد تایــر اســتفاده کنیــد. فشــار بــاد تایــر بایــد در زمــان ســرد بــودن 
ــود.  ــری ش ــر اندازه گی تای

ــه رانندگــی ادامــه  • ــا پنچــری شــد، ب ــادی ی ــری دچــار کم ب اگــر در حیــن رانندگــی تای
ــر را از رده  ــد تای ــاه می توان ــافت های کوت ــی در مس ــت حت ــن حال ــا ای ــی ب ــد. رانندگ ندهی

خــارج کنــد. 
از نصــب صحیــح درپــوش والــو بــاد تایــر اطمینــان حاصــل کنیــد. در غیــر ایــن صــورت،  •

مــواد خارجــی وارد والــو بــاد شــده و آن را مســدود خواهــد کــرد. اگــر درپــوش گــم شــده 
اســت، یــک درپــوش نــو جایگزیــن کنیــد. 

و  تایر  مفید  عمر  کاهش  مصرف سوخت،  افزایش  باعث  بیش تر  تایر  باد  فشار  بودن  نامناسب 
کاهش تعادل خودرو و ایمنی رانندگی می شود، بنابراین برای رانندگی با خودرو، فشار باد تایرها 
همواره باید در حد استاندارد باشد )برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها به برچسب 

راهنمای مربوطه که بر ستون وسط سمت راننده الصاق شده است،  مراجعه کنید(. 
اگر مقدار فشار باد تایر بیش تر از حد مجاز باشد و یا از تایر با فشار کم استفاده شود، راحتی 

رانندگی نیز کاهش می یابد. فشار باد تایرها را بر اساس الزامات تنظیم کنید. 
در کلیه زمان ها باید فشار باد تایرها صحیح باشد، در غیر این صورت شرایط زیر می تواند  ■

پیش بیاید که ممکن است منجر به تصادف، جراحت و حتی مرگ شود:
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ساییدگی زیاد تایر ●
کنترل ضعیف خودرو ●
ساییدگی غیریک نواخت ●
آب بندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ ●
تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ ●
امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش  ●

از حد
تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و  ●

آسیب دیدن آن

جابهجاییچرخها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و 
افزایش عمر مفید آن ها، شرکت مدیران خودرو 
 10000km هر  در  تقریبا  که  می کند  توصیه 

تایرها را جا به جا کنید.
)بهترین بازه 7000km-5000 می باشد(. با این 
حال بازه زمانی جابه جایی تایرها می تواند بسته 
جاده ای  شرایط  و  شما  رانندگی  عاد ت های  به 

تغییر کند. 

فشار باد 
نرمال

سایش یک نواخت

پرباد
 بودن تایر

سایش وسط تایر

کم باد 
بودن تایر

سایش شانه های تایر

رو به جلوی خودرو

به  باعث بروز حوادث منجر  اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید. عدم رعایت آن ها می تواند 
مصدومیت و یا حتی مرگ شود:

1. از تایرهای دست دوم استفاده نکنید. 
2. از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با هم دیگر دارند، به طور هم زمان در 

روی خودرو استفاده نکنید. 



فصل 7: سرویس و نگه داری از خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.287

3. از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید، استفاده نکنید. 
4. بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک،  نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید. 

5. تایرهای با ساختار متفاوت )رادیال و بیاس و ...( را بر روی یک خودرو نصب نکنید. 
تایرهای نصب شده  اگر سایز  است.  تاثیرگذار  آمپر سرعت سنج  عملکرد  روی  بر  تایر  6. سایز 
متفاوت از سایز استاندارد این خودرو باشند، سرعت دقیق نمایش داده نمی شود که می تواند 

منجر به حادثه شود. خسارت های ناشی از این عامل تحت پوشش گارانتی نمی باشد. 
مطالعه 

جابه جایــی چرخ هــا بایــد توســط افــراد متخصــص صــورت پذیــرد، لــذا بــه نمایندگی هــای 
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنید. 

بازدیدباتری
رسوب بستن قطب های باتری، شل بودن اتصال کابل های باتری، شکستگی سر باتری ها و شل 

بودن بست باتری را بررسی کنید. 
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده، نیاز به سرویس دیگری ندارد. باتری های متفرقه 
برای خودروی شما توصیه نمی شود. در صورت تعویض باتری، مشخصات فنی باتری نو باید با 
مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد. توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
بازدیدوتعویضفیلترهوایاتاق

از طریق کانال های ورودی هوای تهویه  از ورود گرد و غبار محیط  فیلتر هوای تهویه مطبوع 
مطبوع به داخل اتاق ممانعت می کند. این فیلتر پس از استفاده طوالنی مدت دچار گرفتگی و 
انسداد می شود. اگر کارآیی سیستم تهویه مطبوع به طور قابل مالحظه ای کاهش یابد، فیلتر 

هوای کابین را بازدید کنید و در صورت لزوم، آن را تعویض کنید. 
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مطالعه 
ــه  • ــذا ب ــرد، ل ــورت پذی ــص ص ــراد متخص ــط اف ــد توس ــاق بای ــوای ات ــر ه ــض فیلت تعوی

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج نمایندگی ه
اســتفاده از تهویــه مطبــوع در زمانــی کــه فیلتــر هــوای اتــاق از روی خــودرو بــاز شــده  •

باشــد، باعــث ورود گــرد و غبــار بــه داخــل کابیــن و سیســتم تهویــه مطبــوع شــده و کارایــی 
سیســتم را کاهــش می دهــد. 

بازدیدمایعشیشهشور
اگر آب پاش های شیشه شور اقدام به پاشش نکنند، احتماال مخزن شیشه شور خالی است. استفاده 
از شیشه شور را متوقف کرده و مایع شیشه شور را به مقدار کافی اضافه کنید. اگر پس از سرریز 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  نکند، جهت  کار  شیشه شور  هم چنان  مایع  کردن 

خودرو مراجعه کنید. 

احتیاط
هرگز به مایع شیشه شور ضدیخ اضافه نکنید، زیرا به رنگ بدنه آسیب می رساند.  •
در فصــل ســرما و زمانــی کــه دمــای هــوا زیــر صفــر درجــه اســت، از آب خالــص بــه عنــوان  •

ــه پمــپ شیشه شــور آســیب وارد  ــرا آب منجمــد شــده و ب ــد، زی شیشه شــور اســتفاده نکنی
می کنــد. 

بازدیدتیغههایبرفپاککن
نرمی لبه های تیغه برف پاک کن را توسط انگشتان دست بررسی کنید. زبر بودن تیغه ها باعث 

کاهش اثربخشی آن ها خواهد شد. 
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احتیاط
ــتفاده  • ــه اس ــخ روی شیش ــرف و ی ــای ب ــردن توده ه ــاک ک ــرای پ ــن ب ــرف پاک ک از ب

ــد.  نکنی
ــی  • ــره قفل ــد گی ــد بای ــد می کنی ــرویس بلن ــد و س ــرای بازدی ــا را ب ــه تیغه ه ــی ک زمان

وســط تیغــه را بــه طــرز صحیــح بــاز کنیــد )بــرای اطالعــات بیش تــر بــه بخــش »تعویــض 
ــد(.  ــه کنی ــل مراجع ــن فص ــه همی ــن« در ادام ــرف پاک ک ــای ب تیغه ه

اگــر ســطح شیشــه بــه علــت برخــورد ســنگریزه و شــن دارای حفــره و پریدگــی اســت،  •
جهــت جلوگیــری از خرابــی تیغــه بــرف پاک کــن، ســطح شیشــه را ترمیــم کنیــد. 

در فصــل زمســتان جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن تیغه هــای بــرف پاک کــن، قبــل  •
ــا روی شیشــه نچســبیده  ــه تیغه ه ــد ک ــان حاصــل کنی ــا اطمین ــن آن ه ــه کار انداخت از ب

باشــند. 
ــیلیکون و  • ــن، س ــد روغ ــوادی مانن ــن از م ــرف پاک ک ــای ب ــردن تیغه ه ــز ک ــرای تمی ب

ــز  ــرای تمی ــود. ب ــا می ش ــب آن ه ــرد نامناس ــث عملک ــرا باع ــد، زی ــتفاده نکنی ــن اس بنزی
ــد.  ــتفاده کنی ــور اس ــع شیشه ش ــا از مای ــردن تیغه ه ک

نگهداریتیغههایبرفپاککن
1. هنگام شست وشوی خودرو از آب فشار قوی برای شستن تیغه ها استفاده نکنید، زیرا ممکن 

است آسیب ببینند. 
2. برای جلوگیری از شوره بستن یا لکه دار شدن شیشه، بهتر است تیغه ها را به صورت منظم و 

هفته ای یک بار با مایع شیشه شور تمیز کنید. 
3. بعد از شستن خودرو در کارواش های صنعتی، از آب تمیز برای شستن تیغه و شیشه استفاده 

کنید تا الیه چربی روی شیشه و تیغه تمیز شود. 
4. برای ایمنی بیش تر توصیه می شود که سالی یک تا دو بار تیغه های برف پاک کن را تعویض 

کنید. تیغه های جدید را از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو خریداری نمایید. 
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5. از به کار انداختن برف پاک کن ها روی شیشه خشک خودداری کنید. چرا که باعث ایجاد 
خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاک کن خواهد شد. 

6. از تمیز کردن شیشه جلو با بنزین، الک پاک کن، تینر و یا مایعات مشابه خودداری کنید تا 
تیغه ها آسیب نبینند. 

7. وقتی سطح شیشه جلو یخ زده است و یا وقتی گرد و خاک، حشرات مرده، چسب و یا ذرات 
پارچه خشک  از  کنید.  تمیز  پارچه خیس  یک  با  را  آن ها  به سطح شیشه چسبیده اند،  دیگر 
استفاده نکنید و یا آن ها را مستقیما یا تیغه برف پاک کن تمیز نکنید، در غیر این صورت شیشه 

و تیغه ها آسیب می بینند. 
استفادهازبرفپاککن

1. با نیروی دست برف پاک کن ها را حرکت ندهید. در غیر این صورت سیستم برف پاک کن 
دچار آسیب دیدگی خواهد شد. 

2. قبل از به کار گرفتن برف پاک کن ها، شاخ و برگ، برف و سایر اجسام انباشته شده بر روی 
شیشه را بردارید. 

3. مایع شیشه شور را به موقع اضافه کنید. از مایع شیشه شوری که دارای مشخصات ذکر شده در 
این کتابچه است، استفاده کنید. از آب شهری به جای مایع شیشه شور استفاده نکنید. 

4. در آب و هوای سرد قبل از استفاده از برف پاک کن، یخ زدن تیغه ها و چسبیدن آن ها به 
شیشه را بررسی کنید. 

در صورت یخ زدن، قبل از به کارگیری برف پاک کن، یخ آ ن ها را باز کنید. در غیر این صورت 
ممکن است هم موتور برف پاک کن و هم تیغه ها آسیب ببینند. 

5. برای یخ زدایی می توانید از گرمای بخاری خودرو یا وسایل تولید گرما استفاده کنید. هرگز 
آب گرم را برای از بین بردن یخ به طور مستقیم بر روی شیشه نریزید، زیرا باعث ترک خوردن 

شیشه و دفرمه شدن تیغه ها می شود. 
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تعویضتیغههایبرفپاککن
بلند  از روی شیشه  بازویی برف پاک کن را   .1

کنید. 
2. هم زمان با فشار دادن گیره قفلی، تیغه برف 
بازویی  از  تا  بکشید  باال  سمت  به  را  پاک کن 

خارج شود. 
باز  روش  برعکس  ترتیب  به  را  تیغه جدید   .3
به  را  تیغه  قفلی  گیره  و  کنید  نصب  کردن 

درستی چفت کنید. 
4. پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن را 

تست کنید. 
تعویضالمپچراغها

موقعیتالمپچراغهایجلو ■
 1 چراغ نور باال/ پایین

 2 چراغ راهنمای آینه جانبی

 3 چراغ راهنمای جلو

 4 چراغ روز )دی الیت(

موقعیتالمپچراغهایعقب ■
 1 چراغ ترمز وسط

 2 چراغ کوچک عقب

 3 چراغ راهنمای عقب

 4 چراغ ترمز

 5 چراغ دنده عقب

 6 چراغ پالک

 7 چراغ مه شکن عقب
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هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید استارت موتور و کلید چراغ ها اطمینان حاصل کنید.

احتیاط
ــذار  • ــران خــودرو واگ ــی مجــاز مدی ــه نمایندگ ــا را ب ــض المپ ه پیشــنهاد می شــود تعوی

کنیــد. 
ــرکت  • ــط ش ــده توس ــه ش ــخصات توصی ــه دارای مش ــد ک ــتفاده کنی ــی اس از المپ های

ــند. ــودرو باش ــران خ مدی
هنــگام تعویــض المپ هــا بــه آن هــا دســت نزنیــد. چــرا کــه باعــث آلودگــی آ ن هــا شــده  •

و عمــر مفیدشــان را کاهــش می دهــد. 
بعــد از تعویــض المــپ، درپــوش گردگیــر پشــت چــراغ را نصــب کنیــد تــا از نفــوذ آب  •

بــه داخــل چــراغ جلوگیــری شــود. 
ــا ایمنــی رانندگــی دارد. تنظیــم  • ــو ارتبــاط مســتقیمی ب تنظیــم صحیــح چراغ هــای جل

ــی  ــررات قانون ــرار دادن مق ــر ق ــد نظ ــن م ــژه و ضم ــزات وی ــط تجهی ــا توس ــا صرف چراغ ه
ــاز  ــی مج ــه نمایندگ ــا ب ــم چراغ ه ــرای تنظی ــه ب ــرد. همیش ــورت پذی ــد ص ــه بای مربوط

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــرکت مدی ش

هشدار
هنگامــی کــه المپ هــا داغ هســتند، اقــدام بــه تعویــض آن هــا نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت 

دچــار ســوختگی خواهید شــد. 
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مشخصاتالمپها ■
توصیهبرایتعویضمشخصاتنامالمپ

12V H7/55Wالمپ چراغ جلو

توصیه می شود المپ چراغ ها 
توسط نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تعویض شود

12V P21W/21Wالمپ چراغ مه شکن عقب

12V LED/6Wالمپ چراغ روز

12V LED/2.8Wالمپ چراغ کوچک جلو

12V LED/0.6Wالمپ چراغ کوچک عقب

12V LED/4.8Wالمپ چراغ ترمز

12V LED/1.0Wالمپ چراغ ترمز وسط

12V P21W/21Wالمپ چراغ دنده عقب

12V PY21W/21Wالمپ چراغ راهنمای جلو

12V PY21W/21Wالمپ چراغ راهنمای عقب

12V C5W*2/5Wالمپ چراغ پالک
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مشخصاتفنیموادمصرفی
توضیحاتمشخصاتنامالمپ

روغن موتور
 )SQRE4T15B برای موتور(

SMSAE-5W-30

0.2±4.7 لیتر

)روغن و فیلتر روغن هم زمان 
تعویض شوند(

روغن گیربکس
)025CHA گیربکس مدل(

CVTF WCF-10.2±7.3 لیتر

ضدیخ
)SQRE4T15B برای موتور(

ضدیخ کامال ارگانیک
 )LEC-II(

0.5±9 لیتر

/DOT4روغن ترمز

/3707AAGشمع موتور

احتیاط
ــه شــرط آن کــه گیربکــس نشــتی روغــن نداشــته  ــان تعویــض روغــن گیربکــس ب در زم
ــو  ــن ن ــد روغ ــود، بای ــه می ش ــس تخلی ــن از گیربک ــه روغ ــداری ک ــان مق ــه هم ــد، ب باش
اضافــه شــود. بــرای کســب اطالعــات بیش تــر بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس 

بگیریــد. 
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1-8 شماره های شناسایی خودرو
 )VIN( شماره شاسی

■  )VIN( محل درج شماره شاسی
راست  سمت  در   )VIN( شاسی  شماره           1 

جلو  شیشه  زیر  سینی  در  و  موتور  محفظه 
)شماره 1 در تصویر مقابل( حک شده است. 

داخلی  سطح  در   )VIN( شاسی  شماره           2 

در   2 )شماره  آن  عقبی  لبه  در  و  موتور  درب 
تصویر مقابل( حک شده است. 

 3         شماره شاسی خودرو )VIN( به صورت یک 

پالک در قسمت باالیی و سمت چپ داشبورد 
است  شده  نصب  مقابل(  تصویر  در   3 )شماره 
قابل  جلو  شیشه  زیر  از  و  خودرو  بیرون  از  و 

مشاهده است. 

 )VIN( شماره شاسی خودرو مطابق با تصویر
نیز  و وسط درب صندوق عقب  باالیی  لبه  در 

حک شده است.
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    مطالعه
چنان چــه نیــاز بــه خوانــدن شــماره VIN داریــد، توصیــه می شــود ایــن کار را از طریــق  •

پرســنل آموزش دیــده نمایندگــی مجــاز صــورت دهیــد. 
بــه علــت متفــاوت بــودن کشــورهای تولیدکننــده خودروهــا، ممکــن اســت محــل درج  •

شــماره VIN نیــز متفــاوت باشــد. 

 احتیاط 
هــر گونــه اقدامــی از قبیــل قــرار دادن کاور، رنــگ کــردن، بریــدن، جــوش کاری و ســوراخ 

کــردن شــماره VIN و یــا اطــراف آن ممنــوع اســت. 

پالک مشخصات خودرو
پالک مشخصات خودرو در قسمت باالیی رکاب 

درب جلو راست نصب شده است. 

شماره موتور
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در قسمت 
شده  حک  مقابل  تصویر  در  شده  داده  نشان 

است. 
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برچسب RF شیشه )در صورت تجهیز(

و  جلو  شیشه  داخلی  سمت  در   RF برچسب 
است  شده  نصب  کابین  داخل  آینه  پشت  در 
انتقال سیگنال های رادیو فرکانسی و  که برای 
خواندن شماره شناسایی خودرو مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
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2-8 اطالعات فنی خودرو
ابعاد خودرو

فاصله دو محورفاصله چرخ های جلو

طول خودرو فاصله چرخ های عقب

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

جلو

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

عقب

ارتفاع خودرو

ض خودرو
عر

1.5T CVTمدل خودرو

اندازه های کلی

 )mm( 4,532طول
 )mm( 1,814عرض
 )mm( 1,487ارتفاع

)mm( 2,650فاصله دو محور
فاصله مرکز تا مرکز 

چرخ ها
 )mm( 1,556جلو

 )mm( 1,549عقب
فاصله نوک سپر تا 

مرکز چرخ
 )mm( 924جلو

 )mm( 958عقب
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نوع و مدل خودرو
1.5T CVTمدل خودرو

نوع خودرو

چرخ های جلو محرک )2×4(، فرمان بر روی چرخ های جلو، 
موتور جلو و عرضی، اتاق 2 محفظه ای، 5 درب، ظرفیت 5 

نفر، اسکلت اتاق یک پارچه، فرمان در سمت چپ

SQRE4T15B مدل موتور

نوع موتور

4 سیلندر خطی و عمودی، خنک شونده با آب، 4 زمانه و 
دارای دو میل سوپاپ در باالی سرسیلندر، مجهز به توربوشارژ 

و اینترکولر

پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطه ای سوختنوع سیستم سوخت رسانی
025CHA مدل گیربکس
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وزن خودرو
مقادیرعناوین

1.5T CVT مدل خودرو
 )Kg( 1,335وزن خالص خودرو

توزیع وزن خالص 
خودرو بین محورها

 )Kg( 832محور جلو

 )Kg( 503محور عقب

)Kg( )375حداکثر وزن قابل تحمل )شامل سرنشینان
)Kg( 1,710حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین

توزیع حداکثر 
وزن خودرو با بار و 

سرنشین بین محورها

 )Kg( 941محور جلو

 )Kg( 769محور عقب

5ظرفیت سرنشین با راننده )نفر(

 هشدار   
ــار بیش تــر از حداکثــر وزن قابــل  مقادیــر جــدول فــوق را رعایــت کنیــد و از وارد آوردن ب
تحمــل بــه خــودرو اجتنــاب کنیــد. در غیــر ایــن صــورت کنتــرل خــودرو و کارآیی سیســتم 

ترمــز تحت تاثیــر قــرار گرفتــه و ممکــن اســت باعــث بــروز ســانحه شــود. 
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مشخصات فنی خودرو
مقادیرعناوین

1.5T CVTمدل خودرو

پارامترهای حرکت 
خودرو

)mm( 125حداقل فاصله خودرو از زمین
حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 

قسمت جلو )°(
14

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 
قسمت عقب )°(

16

/بدون بار )°(زاویه رمپ خور
12با بار )°(

حداقل شعاع دور 
زدن

چرخش به چپ 
 )m(

11.3

چرخش به راست 
 )m(

11.1

مشخصات سرعت
 )km/h( 190حداکثر سرعت خودرو
45حداکثر شیب قابل صعود )%( 
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مشخصات فنی موتور
SQRE4T15Bمدل موتور

 )mm( 77قطر دهانه سیلندر
 )mm( 80.5کورس پیستون

 )mL( 1,498حجم جابه جایی موتور
9.5:1نسبت تراکم

 )kw( 108قدرت اسمی موتور
 )r/min( 5,500دور موتور برای قدرت اسمی موتور

 )N.m( 210حداکثر گشتاور موتور
 )r/min( 4,000~1,750  دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور

 )g/kw.h( 275حداقل راندمان سوخت

مصرف سوخت
L/100kmمصرف سوخت

10.5میزان مصرف سوخت شهری
5.4میزان مصرف سوخت برون شهری

7.2میزان مصرف سوخت ترکیبی

میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی، شرایط جاده ای، شرایط آب و 
هوایی، میزان بار وارده به خودرو، استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگه داری خودرو 

دارد.
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سیستم سوخت رسانی
SQR477Fمدل موتور

نوع سوخت*

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 91 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 95 یا باالتر )بنزین سوپر(

باک پالستیکینوع باک بنزین

48 لیترظرفیت باک بنزین

پمپ بنزین برقینوع پمپ بنزین

* از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
    مطالعه

ــه کاتالیســت کانورتــر فقــط بنزیــن بــدون ســرب قابــل اســتفاده  در خودروهــای مجهــز ب
اســت. بــه منظــور جلوگیــری از اشــتباه در پــر کــردن بــاک بــا نــوع دیگــر بنزیــن، طراحــی 
ویــژه ای بــرای دهانــه لولــه ورودی بــاک در نظــر گرفتــه شــده اســت، بــه طــوری کــه فقــط 

بــا نازل هــای اســتاندارد مخصــوص بنزیــن بــدون ســرب بتــوان بــاک را پــر کــرد. 
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 احتیاط 
فقط از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.  •
ــا کاتالیســت کانورتــر کارایــی خــود را از  • اســتفاده از بنزیــن ســرب دار باعــث می شــود ت

دســت بدهــد و سیســتم کنتــرل آالیندگــی بــه درســتی کار نکنــد. 
ــیب های  • ــود. آس ــور ش ــی موت ــث خراب ــد باع ــر می توان ــان پایین ت ــدد اکت ــا ع ــن ب بنزی

وارده بــه موتــور ناشــی از اســتفاده از بنزیــن بــا عــدد اکتــان پاییــن تحــت پوشــش گارانتــی 
نخواهــد بــود. 

اگــر بــه صــورت تصادفــی بنزیــن ســرب دار در بــاک بریزیــد )حتــی بــه میــزان انــدک( و  •
موتــور را روشــن کنیــد، کاتالیســت کانورتــر دچــار ایــراد دایمــی خواهــد شــد. در صــورت 
ــه  ــراد ب ــع ای ــد و رف ــت بازدی ــریع تر جه ــه س ــر چ ــی ه ــن وضعیت ــادن چنی ــاق افت اتف

ــد.  ــه کنی ــران خــودرو مراجع ــی مجــاز مدی نمایندگ

سیستم خنک کننده
SQRE4T15Bمدل موتور

رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

ضدیخ ارگانیکنوع ضدیخ

سیستم تعلیق
1.5T CVTمدل خودرو

تعلیق جلو
تعلیق مستقل از نوع مک فرسون، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای میل 

تعادل، دارای فنر لول و کمک فنر تلسکوپی

تعلیق عقب
تعلیق نیمه مستقل با اکسل پیچشی، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای میل 

تعادل و دارای فنر لول و کمک فنر تلسکوپی
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سیستم فرمان
1.5T CVTمدل خودرو

سیستم فرمان برقینوع سیستم فرمان

 )mm( 374قطر غربیلک فرمان

شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان

قابلیت تنظیم غربیلک فرمان
)mm( 38در جهت باال – پایین

)mm( 0در جهت جلو – عقب
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سیستم ترمز
1.5T CVTمدل خودرو

نوع ترمز
ترمز دیسکیچرخ جلو

ترمز دیسکیچرخ عقب

بوستر خالییبوستر ترمز

ترمز پارک
ترمز پارک مکانیکی/ برقی که بر روی چرخ های عقب 

اعمال می شود
mm 25 مقدار مجاز خالصی پدال ترمز

ضخامت قابل قبول لنت ترمز و 
دیسک چرخ ها

ضخامت لنت ترمز نو چرخ جلو: 11.0mm؛ حداقل 
 2.0mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ جلو: 25mm؛ حداقل ضخامت 
 23mm :قابل قبول

ضخامت لنت ترمز نو چرخ عقب: 10.2mm؛ حداقل 
 2.0mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ عقب: 10mm؛ حداقل ضخامت 
 8mm :قابل قبول

 هشدار   
اگــر بــار وارده بــه سیســتم ترمــز زیــاد اســت، هم زمــان بــا تعویــض لنــت ترمزهــا بایــد  •

روغــن ترمــز نیــز تعویــض شــود. 
ــز اســت  • ــال تمی ــن شــوید کــه روغــن کام ــد، مطمئ ــه می کنی ــز اضاف ــی روغــن ترم وقت

ــد.  ــن می آی ــی آن پایی ــز، کارای ــه سیســتم ترم ــی ب ــرا در صــورت ورود آلودگ زی
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زوایای چرخ ها
مقادیرنام زاویه

1.5T CVTمدل خودرو

چرخ جلو

30 ± 36°0-کمبر
12°3کستر  ± 45

23°13کینگ پین  ± 45
06°0-تو - این  ± 6

چرخ عقب
27°1-کمبر   ± 30

10°0تو – این  ± 20
m/km 3 میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

چرخ و تایر
1.5T CVTمدل خودرو

R17 205/50مدل تایر
1/2J 6 × 17مدل رینگ چرخ

فشار باد چرخ ها در 
حالت سرد و بدون بار 

 )kPa(

220چرخ جلو
220چرخ عقب
420چرخ زاپاس

N.m 10±110گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

    مطالعه
مقادیــر فشــار بــاد تایــر درج شــده در جــدول فــوق بــرای تایــر ســرد می باشــد. زمانــی کــه 
تایــر گــرم می شــود، فشــار بــاد آن مقــداری افزایــش می یابــد کــه طبیعــی بــوده و نیــازی 

بــه کــم کــردن بــاد وجــود نــدارد. 
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 احتیاط 
فشــار بــاد تایرهــا را حداقــل یــک بــار در مــاه کنتــرل کنیــد. صحیــح بــودن فشــار بــاد  •

ــادی اســت.  ــاال دارای اهمیــت زی ــرای ســرعت های ب ــر ب تای
برچســب راهنمــای فشــار بــاد تایــر جهــت اطــالع شــما بــر روی ســتون وســط ســمت  •

راننــده نصــب شــده اســت. جهــت اطــالع از مقادیــر اســتاندارد فشــار بــاد تایرهــا می توانیــد 
بــه آن مراجعــه کنیــد. 

باتری
1.5T CVTمدل خودرو

 12V, 60Ahنوع باتری

اجزایی از خودرو که در اندازه گیری ابعاد خودرو مد نظر قرار نمی گیرند
اجزایی که شامل اندازه گیری طول خودرو نیستند

از  اندازه آن ها بیش تر از 50 میلی متر  اجزا و قطعات زیر جنبه عملیاتی و کاربردی نداشته و 
انتهای جلو و عقب خودرو فراتر نمی رود و شعاع لبه و گوشه های آن ها کم تر از 5 میلی متر نیست:

- برف پاک کن و شیشه شور
- عالیم شناسایی و برچسب های بیرونی مانند عالیم تجاری، نام کارخانه، نام و نوع مدل، نوع 

سیستم کنترل آالیندگی، نوع گیربکس و سایر عالیم شناسایی خودرو. 
- چراغ ها و دستگاههای هشداردهنده

- بلوک های الستیکی ضربه گیر
- سایه بان های بیرونی

- مهر و موم های گمرکی و محافظ آن ها
- ابزارهایی که برای نصب چادر خودرو مورد استفاده قرار می گیرند

- تجهیزات قفل کننده مانند دستگیره،  لول، ریموت کنترل، کلید و غیره
- پله )یا نردبام(، پایه ای که برای باال رفتن از خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، دستگیره هایی 
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که برای کمک به تمیز کردن شیشه ها مورد استفاده قرار می گیرد
- لوگو و آرم عقب

- تریلر و تجهیزات بکسل شده
- لوله اگزوز

اجزایی که شامل اندازه گیری عرض خودرو نیستند
- تجهیزات مربوط به دید غیرمستقیم

- تابلوی سرویس مدرسه در زمان غیرکاری
از 50  بیش تر  آن ها  اندازه یک طرف  و  نداشته  کاربردی  و  عملیاتی  زیر جنبه  قطعات  و  اجزا 
میلی متر از یک سمت خودرو فراتر نمی رود و شعاع لبه و گوشه های آن ها کم تر از 5 میلی متر 

نیست:
- عالیم شناسایی و برچسب های بیرونی مانند عالیم تجاری، نام کارخانه، نام و نوع مدل، نوع 

سیستم کنترل آالیندگی، نوع گیربکس و سایر عالیم شناسایی خودرو. 
- چراغ ها و دستگاههای هشداردهنده

- بلوک های الستیکی ضربه گیر
- مهر و موم های گمرکی و محافظ آن ها

- ابزارهایی که برای نصب چادر خودرو مورد استفاده قرار می گیرند
- کانال تخلیه آب: کانال هایی که برای هدایت آب باران از باالی درب راننده )یا شیشه درب 

راننده( و درب سرنشین که در دو طرف شیشه جلو نصب می شود. 
- قسمت های بیرون زده از گل پخش کن ها 

- پلکان های جمع شونده، تجهیزات ورود و خروج معلوالن به اتوبوس، باالبرها و سایر تجهیزات 
مشابه که قابل جمع و باز شدن هستند. 

- تجهیزات قفل کننده مانند دستگیره، لول، ریموت کنترل، کلید و غیره
- دستگاه اعالم هشدار خرابی تایر

- نشانگر فشار باد تایر
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- قسمت های تغییر کل یافته از تایر که باالتر از نقطه تماس بین تایر و زمین بایستد
- تجهیزات کمکی حرکت در دنده عقب

- لوله اگزوز
اجزایی که شامل اندازه گیری ارتفاع خودرو نیستند:

- قسمت های پالستیکی آنتن
اجزا و قطعاتی که جنبه عملیاتی و کاربردی ندارند:

- کانال هواکش
- تجهیزات مربوط به دید غیرمستقیم

- تجهیزات ذخیره برق در خودروهای برقی )شامل لوازم ثابت کننده شان(
- بال عقب خودرو که قابل جدا شدن و یا جمع شدن هستند، به طوری که طول باز شده و جمع 

شده آن به ترتیب بیش تر از 2000 میلی متر و 200 میلی متر نباشند. 
- تخته تخلیه بار از قسمت عقب خودرو، رمپ ورود و خروج معلوالن یا نظایر آن که طول باز 

شده آن ها از 300 میلی متر تجاوز نکند. 
- نردبام مخصوص قسمت عقب خودرو


