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پیشگفتار
شرکت مدیران خودرو ضمن ارج نهادن به اعتماد و حمایت شما، ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت باال و پشتیبانی کارآمد را بر خود وظیفه می داند. 

برای استفاده دلپذیر و ایمن از خودروی خود، توصیه می شود محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دفترچه حاوی راهنمایی ها و یادآوری هایی 
است که رعایت کردن آن ها رانندگی شما را ایمن و عمر مفید خودرویتان را افزایش خواهد داد. 

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

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

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

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

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

کلیه حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا کپی برداری تمام و یا بخشی از آن، بدون مجوزکتبی شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع می باشد.
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نحوهمطالعهایندفترچه
این در رفته بهکار راهنمای عالیم معرفی

دفترچه

هشدار

اعالم هشدار در مورد عملی که 
جراحات  بروز  باعث  می تواند 
آسیب دیدن  یا  و  بدنی  شدید 
از  پرهیز  ضمن  خودرو  گردد. 
در  را  صحیح  روش  عمل،  این 

پیش گیرید.

احتیاط

خصوص  در  اخطار  اعالم  برای 
بروز  باعث  تواند  می  که  عملی 
صدمه   یا  و  بدنی  جراحات 
رسیدن به خودرو به کار می رود. 
ریسک نکنید و به روش صحیح 

توصیه شده عمل کنید. 

آپشن

خصوص  در  اطالع رسانی  برای 
خودروی  تجهیز  عدم  احتمال 
شما به برخی امکانات می باشد. 
امکانات جانبی یا آپشن ها فقط 
توسط شرکت مدیران خودرو و 
یا نمایندگی های مجاز آن قابل 

نصب روی خودرو می باشد.

جهتروبه
جلو

رو  جهت  کردن  مشخص  برای 
تصاویر  در  خودرو  جلوی  به 
شماتیک و کمک به فهم مطالب 

ارایه شده به کار می رود.

توجه

به  اقدام  از  قبل  یاد آوری  یک 
اطمینان  شما  تا  است  عملی 
یابید که با آن عمل کامال آشنا 

شده اید.

حفاظت
ازمحیط
زیست

به  مربوط  نکات  یاد آوری  برای 
زیست  محیط  حفظ  قوانین 
مثال  به طور  می رود.  به کار 
اصولی  کردن  معدوم  یادآوری 

مواد روغنی و ...

معرفیعالیمنشانگرهاواخطارها
تحت  است  یا هشدار ممکن  و  نشانگر  چراغ های 
شرایطی خاص روشن شوند. روشن شدن برخی 
از آن ها طبیعی و نرمال بوده و برخی دیگر گویای 
و  این چراغ ها  با  ایراد در خودرو می باشد.  وجود 
عالیم در صفحه بعد آشنا خواهید شد. برای کسب 
اطالعات بیش تر در این زمینه به فصل “داشبورد 

و کلیدهای کنترل” مراجعه نمایید.
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گرمکن شیشه عقب
و آینه های برقی

گردش هوای
 داخل

برف پاک کن و 
شیشه شور جلو

کلید صندوق
پران

دکمه باز و قفل کردن
روی ریموت

ایربگکلید فالشرفندکبوق

شاخص نور پایین 
چراغ جلو

دکمه روشن و 
خاموش کردن 
سیستم صوتی

حرکت سریع
روبه عقب 
آهنگ ها

حرکت سریع
روبه جلو
 آهنگ ها

دریچه هوای  زیرپا
و بخارگیر 
شیشه جلو

دریچه هوای 
 زیرپا و روبه رو

دریچه هوای 
 زیرپا

دریچه هوای 
روبه رو

دریچه هوای 
بخارگیر شیشه جلو

کلید چراغ های جلو چراغ چک
گیربکس

کلید تنظیم 
ارتفاع چراغ جلو

شاخص چراغ
کوچک

شاخص نور باالی
چراغ جلو

شاخص چراغ
مه شکن جلو

چراغ  هشدار
اتمام سوخت

شاخص حالت
زمستان گیربکس

چراغ هشدارشاخص شارژ باتری
فشار روغن موتور

چراغ چک 
موتور

چراغ هشدار
دمای آب موتور

چراغ کمربند شاخص ایربگ شاخص ترمز دستی چراغ هشدار
سیستم ترمز

چراغ هشدار
ABS سیستم

شیشه باالبر شاخص قفل شدن
درب

شاخص باز شدن
درب

کلید قفل
شیشه باالبر

سیستم کمکی
پارک

شاخص باز بودن
درب

چراغ سرویس

شاخص چراغ 
مه شکن عقب

شاخص چراغ
راهنما و فالشر

حالت زمستان
گیربکس
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بازدیدخودروینو

مجاز  نمایندگی  نو،  خودروی  تحویل  از  قبل 
مدیران خودرو، خودروی شما را بر طبق ضوابط 
مورد  مخصوص  جداول  اساس  بر  و  آیین نامه  و 
ثبت  از  پس  فروشنده  است.  داده  قرار  بازدید 
زمان تحویل خودرو، اسناد آن را به گواهی رسید 
مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و 

مهر خواهد نمود. 
شما،  توسط  مشتری  رسید  برگ  امضا  از  قبل 
عملکرد  به  راجع  آموزش هایی  مجاز  نمایندگی 
کلی خودرو و یک سری اطالعات اولیه در رابطه با 
ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو بر 

طبق کارت تحویل خودرو، ارایه خواهد داد.

جهت حفظ حقوق خود، از کامل بودن اطالعات 
خودرو،  تحویل  لحظه  در  شده  ارایه  مدارک  و 

اطمینان حاصل کنید. 
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کارتتحویلخودرو

تاییدعملکرد مواردموردبررسی ردیف طبقهبندی
خیر     بله     موتور 1

عملکرد
کلی

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

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

خیر     بله     مجموعه سویچ های خودرو 4

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

خیر     بله     شیشه جلو و رنگ بدنه 6

خیر     بله     سرعت سنج، دورسنج و کیلومترشمار 7

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

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

خیر     بله     کمکی  سیستم  سان روف،  بوق،  شیشه شورها،  پاک کن ها،  برف  بغل،  آینه  باالبرها،  شیشه 
پارک، تلفن، رادیو و پخش و آنتن 10
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کارتتحویلخودرو

ارایه
اطالعات

اولیهدرباره
نحوهاستفاده

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

خیر    بله    نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2

خیر    بله    عملکرد کلید چراغ های خودرو3

خیر    بله    آموزش و شناخت چراغ های اخطار4

خیر    بله    جداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5

خیر    بله    سرویس های تابستانه و زمستانه6

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

خیر    بله    استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع8

خیر    بله    احتیاط های الزم در زمان استارت9

خیر    بله    استفاده صحیح از سیستم صوتی10
امضا مسوول فروش:                                           تاریخ:                              امضا مشتری:                               تاریخ:
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گواهیرسیدمشتری

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

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

مهر نمایندگی:

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

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

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

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

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

امضا نمایندگی: ..............................................................................................................
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آببندیخودروینو
خودروی  آب بندی  دوره  ابتدایی  و  اولیه  مراحل 
نو، تاثیر مستقیم و به سزایی در طول عمر مفید 
خودرو، اقتصادی شدن هزینه ها و کارآیی خودرو 
دوره  این  به  مربوط  اصول  رعایت  بنابراین  دارد. 

دارای اهمیت خاصی می باشد.

مدلمجهزبهگیربکسدستی
نکاتمربوطبه1000کیلومتراول

 با حداکثر سرعت رانندگی نکنید.	•
نرمال، سرعت 	• شرایط  در  رانندگی  زمان  در   

از  موتور  دور  و   100 km/h از  نباید  حرکت 
rpm 2500 تجاوز کند.

 از بکسل کردن خودروهای دیگر پرهیز کنید.	•

نکاتمربوطبهکیلومترهای1000-1500

حد  تا  را  موتور  دور  و  حرکت  سرعت  تدریج  به 
مجاز و قابل قبول افزایش دهید.

موتور  دور  حداکثر  آب بندی،  دوره  اتمام  از  پس 
 6000 rpm کوتاه،  لحظاتی  برای  قبول  قابل 
می باشد. توصیه می شود تعویض دنده به یک دنده 
 2500-3000 rpm موتور  دور  در  را  سبک تر 
انجام دهید. زمانی که دور موتور rpm 6000 و یا 

باالتر می باشد. هرگز دنده را تعویض نکنید.

حفاظتازمحیطزیست 

ضروری	• غیر موتور دور افزایش از 
پرهیزکنید.افزایشدوروتعویضدنده
مصرف در صرفهجویی باعث مناسب
و عادی غیر صدای کاهش سوخت،
کاهشآلودگیمحیطزیستمیشود.

مدلمجهزبهگیربکساتوماتیک

برای خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک،  اصول 
زیر باید در 2000 کیلومتر اولیه خودرو، بدرستی 

رعایت شوند:

1- کیلومتر 500-1، مرحله اول دوره آب بندی 
 80 km/h از  باید کمتر  است. سرعت حرکت 

و دور موتور نباید بیشتر از rpm 2200 شود.

دوره  میانی  1000-500،  مرحله  کیلومتر   -2
این  در  حرکت  سرعت  که  می باشد  آب بندی 
مرحله باید کمتر از km/h 100 و حداکثر دور 

موتور باید rpm 2500 باشد.



آببندیخودروینو
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دوره  آخر  مرحله   ،1000-2000 کیلومتر   -3
باید  حرکت  سرعت  حداکثر  است.  آب بندی 
ید  با ر  تو مو ر  و د کثر  ا حد و   120 km/h

. شد با  3000  rpm

احتیاط 
مدت	• به آببندی، آخر مرحله در 

از کمتر سرعت با نباید طوالنی
به را سرعت کنید. حرکت 60 km/h
تدریجتارسیدنبهمقدارالزمافزایش

دهید.
با	• بهمدتطوالنی آببندی، دوره در 

یکسرعتثابتحرکتنکنید.
دردورهآببندیازترمزگیریشدید،	•

افزایشوکاهشسرعتناگهانیپرهیز
کنید.

آببندیچرخوتایر

مهره های  کیلومتر،   800 مسافت  طی  از  پس 
سفت  مجاز  گشتاور  با  و  شده  بازدید  باید  چرخ 
شوند. برای اطالع از میزان گشتاور مجاز، به فصل 

اطالعات فنی مراجعه نمایید.

تایر نو در مراحل اولیه استفاده، چسبندگی الزم را 
با جاده ندارد و نیاز به یک دوره آب بندی دارد. در 
100 کیلومتر ابتدایی استفاده از خودرو با سرعت 

ایمن و مطمئن حرکت کنید.

احتیاط 
مواردذکرشدهدرباال،برایتایرهایی	•

کهجدیداتعویضشدهاندنیزبایدمورد
توجهقرارگیرد.

آببندیترمزها

و  ترمزها  خودرو،  از  استفاده  اولیه  مراحل  در 
نمی رسند.  خود  کارآیی  حداکثر  به  ترمزها  لنت 
تا رسیدن به بهترین کارکرد باید دوره آب بندی 

را طی کنید.

خودرو،  از  استفاده  ابتدایی  کیلومتر   200 در 
ضمن رعایت فاصله مناسب از خودروها، از گرفتن 
ترمزهای ناگهانی پرهیز کنید. هنگام ترمزگیری، 

پدال ترمز را به طور مناسب فشار دهید.
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لیتری(

27

WWW1/8 Wموتور( Wموتور Wمحفظه
لیتری(

28
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صندلی،WکمربندWوWسیستمWایمنی
ایربگ سرنشین جلو1-
ایربگ راننده2-
پشت سری صندلی جلو3-
کمربند ایمنی صندلی عقب4-
پشت سری صندلی عقب5-
صندلی عقب6-
کمربند ایمنی صندلی جلو7-
پیش کشنده کمربند صندلی جلو8-
صندلی جلو9-

1 2 3 4 5

6789
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قسمتWجلویWخودرو

1 2 3 4 5 6

789101112131415

درب موتور1-
آب پاش شیشه شور جلو2-
برف پاک کن جلو3-
چراغ نور باال4-
سان روف )آپشن(5-
شیشه  برقی درب6-
دستگیره بیرونی درب7-
آینه برقی8-
راهنمای روی گلگیر9-
راهنمای جلو10-
چراغ نور پایین 11-
چراغ مه شکن جلو12-
سنسور پارک )آپشن(13-
چراغ کوچک14-
قالب بکسل15-
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قسمتWعقبWخودرو
آنتن 1-
شیشه عقب2-
چراغ ترمز وسط3-
درب صندوق4-
قفل درب صندوق5-
دوربین دنده عقب )آپشن(6-
چراغ مه شکن عقب7-
قالب بکسل8-
سنسور دنده عقب )آپشن(9-
چراغ پالک10-
چراغ دنده عقب11-
چراغ راهنما12-
چراغ ترمز و چراغ کوچک13-
درب باک14- 14

1 2 3 4

5678910111213
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)1(WاتاقWداخلیWفضای
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWاتوماتیک(

21 2 3 4 5 6 7 8

910111213141516171819
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)1(WاتاقWداخلیWفضای
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWاتوماتیک(

دستگیره داخلی درب1-
آفتاب گیر2-
کلید چراغ مطالعه چپ3-
کلید چراغ سقف4-
آینه داخل5-
کلید باز شدن اریب سان روف )آپشن(6-

کلید سان روف )آپشن(7-
کلید چراغ مطالعه راست8-
محفظه نگهداری اشیاء درب جلو9-
جعبه داشبورد10-
محفظه اشیاء جلوی دسته دنده11-
دسته دنده12-
کنسول وسط13-

قفل کمربند ایمنی14-
اهرم ترمز دستی15-
پدال گاز16-
پدال ترمز17-
اهرم باز کن درب باک18-
کلید شیشه باالبر و کلید قفل مرکزی19-



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

20

)2(WاتاقWداخلیWفضای
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWدستی(

201 2 3 4 5 6 7 8

91011121314151617181920
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W)2(WاتاقWداخلیWفضای
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWدستی(

دستگیره داخلی درب1-
آفتاب گیر2-
کلید چراغ مطالعه چپ3-
کلید چراغ سقف4-
آینه داخل5-
کلید باز شدن اریب سان روف )آپشن(6-

کلید سان روف )آپشن(7-
کلید چراغ مطالعه راست8-
محفظه نگهداری اشیاء درب جلو9-
جعبه داشبورد10-
محفظه اشیاء جلوی دسته دنده11-
دسته دنده12-
کنسول وسط13-

قفل کمربند ایمنی14-
اهرم ترمز دستی15-
پدال گاز16-
پدال ترمز17-
پدال کالچ18-
اهرم باز کن درب باک19-
کلید شیشه باالبر و کلید قفل مرکزی20-
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)3(WاتاقWداخلیWفضای

دستگیره سقفی جلو1-
کمربند ایمنی جلو2-
دستگیره داخلی درب عقب3-
دستگیره سقفی عقب4-
تشک صندلی عقب5-
کمربند 3 نقطه ای عقب6-
پشتی صندلی عقب7-
کمربند 2 نقطه ای عقب8-
کلید شیشه  باالبر عقب9-
 محفظه عقبی کنسول وسط10-
کیف پشت صندلی جلو11-

1 2 3 4 5 6

7891011
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)1(WداشبوردWجلوW
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWاتوماتیک(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

131415161718192021222324
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W)1(WداشبوردWجلو
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWاتوماتیک(

کلید تنظیم آینه بیرونی )آپشن(1-
دسته چراغ و راهنما2-
 ایربگ راننده و کلید بوق3-
صفحه کیلومتر شمار4-
کلیدهای کنترل سیستم صوتی )آپشن(5-
دسته برف پاک کن6-
 سیستم صوتی7-

چراغ ضد سرقت8-
کلید فالشر9-
دریچه هوای وسط10-
ایربگ سرنشین جلو11-
دریچه هوای طرفین12-
جعبه داشبورد13-
صفحه کنترل تهویه مطبوع14-
-15USB پورت
فندک16-

مغزی سویچ و قفل فرمان17-
پدال گاز18-
پدال ترمز19-
اهرم تنظیم غربیلک فرمان20-
جعبه پول خرد21-
دستگیره باز کن درب موتور22-
دکمه صندوق پران23-
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو24-
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)2(WداشبوردWجلو
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWدستی(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12131415161718192021222324
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)2(WداشبوردWجلو
)مدلWمجهزWبهWگیربکسWدستی(

کلید تنظیم آینه بیرونی )آپشن(1-
دسته چراغ و راهنما2-
 ایربگ راننده و کلید بوق3-
صفحه کیلومتر شمار4-
دسته برف پاک کن5-
 سیستم صوتی6-
چراغ ضد سرقت7-

کلید فالشر8-
دریچه هوای وسط9-
ایربگ سرنشین جلو10-
دریچه هوای طرفین11-
جعبه داشبورد12-
صفحه کنترل تهویه مطبوع13-
-14USB پورت
فندک15-
مغزی سویچ و قفل فرمان16-

پدال گاز17-
پدال ترمز18-
پدال کالچ19-
اهرم تنظیم غربیلک فرمان20-
جعبه پول خرد21-
دستگیره باز کن درب موتور22-
کلید صندوق پران23-
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو24-
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مخزن روغن هیدرولیک فرمان 1-محفظهWموتورW)موتورW1/5Wلیتری(
مخزن انبساط2-
درپوش گیج روغن موتور3-
مخزن روغن ترمز4-
محفظه هواکش5-
جعبه فیوز6-
باتری7-
درب روغن موتور8-
تسمه 9-
مخزن شیشه شور10-

1 2 3 4 5 6

78910
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محفظهWموتورW)موتورW1/8Wلیتری(
مخزن روغن هیدرولیک فرمان1-
مخزن انبساط2-
درب روغن موتور3-
محفظه هواکش4-
مخزن روغن ترمز5-
جعبه فیوز6-
باتری7-
گیج روغن گیربکس اتوماتیک8-
گیج روغن موتور9-
تسمه10-
مخزن شیشه شور11-

1 2 3 4 5 6

7891011



خودرو معرفی 

29



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

30

فهرست                                           صفحه

W 31صندلی های جلو
YYجلوYهایYصندلیY31تنظیم
YYهاYسریY32پشت
YYصندلیYگرمکنY34کلید
W 35صندلی های عقب
YYعقبYصندلیYکردنY35تا
W 36وضعیت نشستن صحیح
YYصحیحYنشستنY36اهمیت
YYرانندهYنشستنYصحیحY37وضعیت
YYYنشستن Yصحیح Yوضعیت

سرنشینYجلو
38
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W 39کمربند ایمنی
YYYایمنی Yکمربند Yاز Yباید Yچرا

استفادهYشود؟
39
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40

YYالزمYهایY44احتیاط
W 46محافظت از کودکان
YYYکودکانY46ایمنی
YYYاستفاده Yدر Yالزم YهایYاحتیاط
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YYتعویضYوY57تعمیر
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صندلی های جلو
تنظیم صندلی های جلو

   هشدار

تنظیم 	• به  اقدام  رانندگی  حین  در   
صندلی نکنید.

1

2

تنظیم در جهت جلو و عقب

Yباال Yسمت Yبه Yرا Y)1( Yصندلی Yتنظیم Yاهرم Y-1
بکشید.

Yتکان Yعقب Yو Yجلو YهایYجهت Yدر Yرا Yصندلی Y-2
دهیدYوYدرYموقعیتYموردYنظرYخودتانYقرارYدهید.
Yخود Yجای Yدر Yصندلی Yتا Yکنید Yرها Yرا Yاهرم Y-3

Y.شودYقفل

تنظیم پشتی صندلی جلو

YسمتYبهYراY)2(YصندلیYپشتیYتنظیمYاهرمY-1Y
باالYبکشید.

YقرارYخودYدلخواهYموقعیتYدرYراYصندلیYپشتیY-2
دهید.

YموقعیتYدرYصندلیYپشتیYتاYکنیدYرهاYراYاهرمY-3
تنظیمYشده،YقفلYشود.
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   احتیاط
 بهترین موقعیت پشتی صندلی زمانی 	•

خط  به  نسبت   25° زاویه  با  که  است 
عمود قرار گرفته شود.

جلو، 	• صندلی های  تنظیم  زمان  در   
از  تا  کنید  باخبر  را  عقب  سرنشین 

آسیب های احتمالی جلوگیری شود.
 پس از تنظیم صندلی راننده، آینه های 	•

باید  آن  با  متناسب  نیز  بیرون  و  داخل 
تنظیم مجدد شوند.

   هشدار!

بودن صندلی ها 	• ثابت  و  از قفل شدن    
غیر  در  شوید.  مطمئن  خود  جای  در 
این صورت احتمال تکان خوردن صندلی 
رفتن  دست  از  و  رانندگی  زمان  در 

کنترل رانندگی وجود خواهد داشت.

پشت سری ها

   هشدار!

  در صورت عدم نصب و یا نصب اشتباه  	•
آمدن  وارد  احتمال  پشت سری ها، 
جراحت های بدنی افزایش خواهد یافت.

باعث 	• تنظیم صحیح پشت سری،   عدم 
بروز آسیب های بدنی در زمان تصادف 

و ترمزگیری ناگهانی خواهد شد.
 پشت سری ها باید متناسب با اندازه قد 	•

تنظیمسرنشین تنظیم شوند.

Yو Yباال Yبا Yو YدهیدYفشار Yرا Y)1( YضامنYدکمهY-1
YآنYقرارگیریYموقعیتY،سریYپشتYبردنYپایین

راYتنظیمYکنید.

احتیاط های الزم

Yحفاظت Yاجزا Yمهمترین Yاز Yیکی YهاYسریYپشت
Yشرط Yبه Yو YشوندYمی Yمحسوب Yسرنشین Yکننده
Yشدت Yاز YتوانندYمی YY،مناسب Yو Yصحیح Yتنظیم

آسیبYهایYواردهYبرسرنشینانYبکاهند.

1
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•	Yزمان Yدر Yسر Yبودن Yایمن Yاز Yاطمینان Yجهت Y
YشودYتنظیمYایYگونهYبهYبایدYسریYپشتY،حادثه
YسرنشینYگوشYوسطYاز Yآن Yمرکزی YخطYکه

عبورYکرد.
•	Yدر Yباید Yرا YسریYپشت Y،بلندقد Yافراد Yبرای Y

YراYآنY،قدYکوتاهYافرادYبرایYوYموقعیتYباالترین
بایدYدرYپایینYترینYموقعیتYخودYتنظیمYکنید.

باز کردن

YتاYسریYپشتYوYدهیدYفشارYراY)1(ضامنYدکمهY-1
باالترینYموقعیتYخودYباالYبکشید.

YراYسریYپشتYوYدهیدYفشارYراY)2(YضامنYدکمهY-2
بهYسمتYباالYکشیدهYوYازYرویYصندلیYجداYکنید.

1
2

   توجه

 قبل از خارج کردن پشت سری، از ثابت  	•
بودن پشتی صندلی مطمئن شوید.

   هشدار!

 از رانندگی و یا نشستن در خودرویی 	•
اجتناب  باشد،  پشت سری  فاقد  که 

کنید.
 پشت سری ها را قبل از رانندگی تنظیم 	•

کنید.
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کلید گرمکن صندلی جلو

12

Y-1کلیدYگرمکنYصندلیYسرنشینYجلو
Y-2کلیدYگرمکنYصندلیYراننده

کلیدYگرمکنYصندلیYراYفشارYدهید.
YبهYشروعYصندلیYوYشدهYروشنYکلیدYزمینهYچراغ

گرمYشدنYخواهدYکرد.

YزمینهYچراغY،صندلیYگرمکنYکلیدYمجددYفشارYبا
کلیدYوYگرمکنYصندلیYخاموشYخواهندYشد.

   احتیاط

آسیب دیدگی 	• از  جلوگیری  برای   
اعمال  از  صندلی،  گرمکن  المنت های 
بارهای نقطه ای، مانند زانو زدن بر روی 
دستمال  با  کنید.  خودداری  صندلی 

خیس، صندلی را تمیز نکنید.
و 	• باتری  از خالی شدن  برای جلوگیری   

کاهش عمر مفید آن،  در زمان خاموش 
از  از استفاده طوالنی مدت  بودن موتور 

گرمکن صندلی پرهیز کنید.
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صندلی های عقب

تا کردن صندلی عقب

YعقبYصندلیYYسریYپشتYکنارYدرYواقعY)1(Yضامن
Yتا Yرا Y)2( Yعقب Yصندلی Yپشتی Yو Yدهید Yفشار Yرا
Yدر Yرا Yآن Y،صندلی Yپشتی Yبرگرداندن Yبرای Y.کنید
YبرگردانیدYخودYاولYجایYبهY،کردنYتاYجهتYخالف

وYدرYجایYخودYقفلYکنید.

1

2

   هشدار!

فضای 	• در  سرنشینان  نشستن  اجازه   
صندوق عقب و یا برروی صندلی عقب 

که پشتی آن تا شده است،  ندهید.
روی 	• بر  افراد  نشستن  صورت  در   

اشیایی  داشتن  قرار  یا  و  صندلی عقب 
عقب  صندلی  کردن  تا  از  آن،  روی  بر 

خودداری کنید.
 از قرارگیری مناسب بار و اشیاء بر روی 	•

صندلی عقب مطمئن شوید و از لغزیدن 
بارهای  ارتفاع  کنید.  جلوگیری  آن ها 
ارتفاع  از  نباید  عقب  صندلی  روی 

پشت سری تجاوز کند.

 پس از برگرداندن پشتی صندلی عقب 	•
به جای خود، از قفل شدن مناسب آن 
اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت 
و در صورت بروز تصادف و یا در زمان 
ترمزگیری شدید و ناگهانی، سرنشینان 

آسیب خواهند دید.
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وضعیت صحیح نشستن
 اهمیت نشستن صحیح

Y،صندلیYرویYبرYنشستنYصحیحYوYمناسبYوضعیت
YکردهYتکمیلYراYایربگYوYکمربندYحفاظتیYقابلیت

وYبهYحداکثرYخودYخواهدYرساند.
YاساسYبرYجلوYسرنشینYصندلیYوYرانندهYصندلی
Yمختلفی YهایYوضعیت Yدر YتوانندYمی Y،بدن Yاندازه

تنظیمYشوند.YوضعیتYصحیحYنشستنYباعث:

YکنترلYصحیح،YموثرYوYایمنYوسیلهYنقلیه	•
YکاهشYخستگیYناشیYازYرانندگی	•
   هشدار!YافزایشYکاراییYکمربندYوYایربگYمیYشود.	•

شدید 	• صدمات  از  جلوگیری  جهت   
بدنی پشتی صندلی را در زمان حرکت 

خودرو،  بیش از اندازه  نخوابانید.

   هشدار!

 جهت جلوگیری از آسیب های ناخواسته 	•
در حین رانندگی از قرار دادن دست و 
پنجره، خودداری  از  بیرون  بازوی خود 

کنید.
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   هشدار!

 در حین رانندگی بدن خود را به سمت 	•
و  شما  بدن  بین  باید  نکنید.  خم  جلو 

ایربگ فاصله مناسب، رعایت شود.

وضعیت صحیح نشستن راننده

Yملزومات Yاز Yیکی Yراننده Yنشستن YصحیحYوضعیت
YY،خودتان Yایمنی Yبرای Y.باشدYمی Yایمن Yرانندگی
Y،جراحات Yو YهاYدیدگیYآسیب Yاحتمال Yکاهش
Yراننده Yتوسط Yزیر Yتنظیمات Yکه YشودYمی Yتوصیه

صورتYپذیرد:

•	Yغربیلک Yبین Yفاصله Y:فرمان Yغربیلک Yتنظیم
Yحداقل Yباید Yراننده Yسینه Yقفسه Yو Yفرمان

Y25Ycmباشد.

•	YمناسبYاستفادهYبرایY:صندلیYموقعیتYتنظیم
YرانندهYصندلیY،کالچYوYترمزY،گازYهایYپدالYاز

بایدYدرYموقعیتYمناسبYقرارYگیرد.

•	Yراننده YصندلیYسریYپشت Y:سریYپشت Yتنطیم
بایدYمتناسبYباYاندازهYقدYرانندهYتنظیمYشود.
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YباYوYعمودیYوضعیتYدرYبایدYرانندهYصندلیYپشتی
YبطورYرانندهYکهYطوریYYبهY،گیردYقرارYمناسبYزاویه

کامالYراحتYبتواندYبهYپشتیYصندلیYتکیهYدهد.

کمربندYایمنیYراYبهYدرستیYببندید.	•

وضعیت صحیح نشستن سرنشین جلو

YدیدگیYآسیبYاحتمالYکاهشYوYایمنیYافزایشYبرای
YتنظیماتYجلوYسرنشینYشودYمیYتوصیهY،جراحتYو

زیرYراYانجامYدهد:

•	YازYبیشترYبایدYداشبوردYازYجلوYسرنشینYفاصلهY
Y25Ycmباشد.

•	Yبا YوYعمودیYوضعیتYدرYباید YصندلیYپشتیY
YسرنشینYکهYطوریYبهY،گیردYقرارYمناسبYزاویه
Yصندلی Yپشتی Yبه Yبتواند Yراحت Yکامال YطورYبه

تکیهYدهد.

•	Yارتفاع Yبا Yمتناسب Yباید Yصندلی YسریYپشت Y
سرنشینYجلوYتنظیمYشود.

YکمربندYایمنیYراYبهYدرستیYببندید.	•
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کمربند ایمنی
چرا باید از کمربند ایمنی استفاده شود؟

Yبه Yرا Yخود Yایمنی Yکمربند Yکه YهاییYسرنشین
YترمزگیریYیاYوYتصادفYزمانYدرY،اندYنبستهYدرستی
YشدYخواهندYپرتابYجلوYسمتYبهY،ناگهانیYوYشدید
YهایYجراحتYوYدیدگیYآسیبYباYزیادYاحتمالYبهYکه

شدیدYوYیاYحتیYمرگYروبروYخواهندYشد.

Yبروز Yصورت Yدر Yنیز YYپایین YهایYسرعت Yدر Yحتی
Yبر Yوارده Yنیروی Y،شدید Yترمزگیری Yیا Yو Yتصادف
YایجادYباعثYبتواندYکهYهستYقدریYبهY،انسانYبدن

جراحاتYشدیدYوYیاYحتیYمرگYشود.

Yکمربند Yاز Yباید Yنیز Yعقب Yصندلی YهایYسرنشین
Yدر YصورتYاین Yغیر Yدر Y.نمایند Yاستفاده Yایمنی
Yجلو Yسمت YبهYY،ترمزگیری Yیا Yو Yبرخورد Yزمان
YبدنیYصدماتYایجادYباعثYکهYشدYخواهندYپرتاب
Yباعث YتوانندYمی YچنینYهمY.شدYخواهدYمرگ Yیا Yو

آسیبYدیدگیYرانندهYوYیاYسرنشینYجلوYشوند.
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استفاده صحیح از کمربند ایمنی
کمربند 3 نقطه ای

Y-1تسمهYباالیی
Y-2قالبYکمربند
Y-3تسمهYپایینی

Y-4مکانیزمYجمعYکنندهY)پیشYکشنده(
Y-5قفلYکمربند

Y-6زبانه

بستن کمربند 3 نقطه ای

Y-1صندلیYراYتنظیمYکنید.

YعرضYازYوYکشیدهYبیرونYآرامیYبهYراYکمربندY-2
YداخلYدرYراYآنYزبانهYوYدادهYعبورYخودYسینهYقفسه
Yقفل Y”کلیک“ Yصدای Yتا Yکنید Yوارد Yکمربند Yقفل

شدنYآنYبهYگوشYبرسد.

   توجه

 پیش کشنده جهت قفل کردن کمربند 	•
تصادف،  و  ناگهانی  توقف  زمان  در 

طراحی شده است.

YترینYپایین Yدر Yباید Yکمربند Yپایینی Yتسمه Y-3
قسمتYبدنYوYبرYرویYلگنYقرارYگیرد.

1

2

3

45

6
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Yبه Yتا Yبکشید Yکمی Yرا Yکمربند Yباالیی Yتسمه Y-4
Yباالیی Yتسمه Yهمیشه Y. Yبایستد YشلYنسبتا Yحالت
YعبورYخودYسینهYقفسهYعرضYازYوYشانهYرویYازYرا

دهید.

تنظیم ارتفاع کمربند

   هشدار!

با 	• متناسب  همیشه  را  کمربند  ارتفاع   
تنظیم  به درستی  و  خود  بدن  اندازه 
صحیح  تنظیم  عدم  صورت  در  کنید 
آسیب دیدگی  احتمال  کمربند،  ارتفاع 

در تصادفات افزایش خواهد یافت.
 تسمه باالیی کمربند باید از روی شانه 	•

شما رد شده باشد و هرگز آن را نزدیک 
ناحیه گردن خود قرار ندهید.

پیچ خوردن 	• و  تاخوردن  صورت  در   
کمربند، هرگز از آن استفاده نکنید.

 پس از تنظیم ارتفاع کمربند، قالب آن 	•
را به سمت باال و پایین حرکت دهید تا 
از ثابت ماندن آن در جای خود اطمینان 

حاصل نمایید.

YشانهYرویYازYراYآنY،کمربندYارتفاعYتنظیمYزمانYدر
خودYعبورYدهیدYتاYتنظیمYآنYدقیقYترYبشود.

•	Yبه Yرا YآنYضامنY،کمربندYارتفاع Yتنظیم Yبرای Y
YتنظیمYمکانیزمYهمزمانYوYبکشیدYبیرونYسمت
YتاYدهیدYحرکتYپایینYوYباالYسمتYبهYراYارتفاع
YکمربندYندهیدYاجازهY.برسیدYدلخواهYارتفاعYبه

باYگردنYشماYبرخوردیYداشتهYباشد.
•	YاطمینانYحصولYجهتY،تنظیمYاتمامYازYپسY

Yسمت Yبه Yکمی Yرا Yکمربند Y،آن Yشدن Yقفل Yاز
عقبYبکشید.

باز کردن کمربند 3 نقطه ای

YکمربندYتاYدهیدYفشارYراYکمربندYقفلYرویYدکمه
Y.نمایدYشدنYجمعYبهYشروعYخودکارYطورYبه
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کمربند 2 نقطه ای

YوسطYعقبYصندلیYبرایYفقطYایYنقطهY2Yکمربند
Yکه Yشوید Yمطمئن Y.گیردYمی Yقرار Yاستفاده Yمورد
Yصندلی Yبه Yمربوط Yکمربند Yقفل Yبه Yکمربند Yزبانه

عقبYوسطYوصلYشدهYباشد.

کمربند 3 نقطه ای صندلی عقب وسط )فقط 
برای برخی مدل ها(

YازYنیزYوسطYعقبYصندلیYبرایYهاYمدلYبرخیYدر
کمربندY3YنقطهYایYاستفادهYشدهYاست.

Yقفل Yبه Yفقط Yکمربند Yزبانه Yکه Yشوید Yمطمئن
YشدهYوصلYوسطYعقبYصندلیYبهYمربوطYکمربند

باشد.

بستن کمربند 2 نقطه ای 

YتاYدهیدYفشارYمربوطهYقفلYدرYراYکمربندYزبانهY-1
صدایYقفلYشدنYآنYراYبشنوید.
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YکردنYکمYبرایY.کنیدYتنظیمYراYکمربندYطولY-2
YآزادYانتهایYوYداریدYنگهYراYآنYزبانهY،کمربندYطول
YحالتYباYمطابقY.بکشیدYبیرونYسمتYبهYراYکمربند
YنگهYراYآنYزبانهY،کمربندYطولYافزایش YبرایY.)1(
YداخلYسمتYبهYراYکمربندYداخلیYقسمتYوYداشته

)2(YحالتYباYمطابقY.بکشید

YترینYپایینYدرYداردYامکانYکهYجاییYتاYراYکمربندY-3
قسمتYبدنYوYدرYناحیهYلگنYخودYقرارYدهید.

باز کردن کمربند 2 نقطه ای 

YکمربندYتاYدهیدYفشارYراYکمربندYقفلYرویYدکمه
آزادYشود.

   احتیاط

را جمع 	• آن  کمربند،  کردن  باز  از  پس   
کنید.

استفاده بانوان باردار از کمربند

1

2
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Yو Yخودشان Yسالمتی Yبه Yنسبت Yباید Yباردار Yبانوان
Yباید YهاYآن Y.باشند Yداشته YایYویژه Yدقت Yفرزندشان
YیاYوYفرمانYغربیلکYازYمناسبYفاصلهYرعایتYضمن
YکامالYوYصافYصورتYبهYخودYصندلیYدرY،داشبورد
Yدرستی Yبه Yایمنی Yکمربند Yاز Yو Yبنشینند Yراحت

استفادهYنمایند.

   هشدار!

•	 3 کمربندهای  از  باید  باردار  بانوان   
نقطه ای استفاده نمایند و تسمه پایینی 
در  دارد  امکان  جایی که  تا  را  کمربند 
پایین ترین قسمت بدن خود قرار دهند.

احتیاط های الزم در استفاده از کمربند

Yاحتمال Y،کمربند Yاز Yصحیح Yاستفاده Yصورت Yدر
YایYمالحظهYقابلYطورYبهYبدنیYصدماتYآمدنYوارد

کاهشYخواهدYیافت.

•	YشدهYقیدYهایYروشYباYمطابقYراYکمربندهایتانY
درYاینYدفترچهYببندید.

•	Yصحیح Yعملکرد Yو Yبودن Yاستفاده Yقابل Yاز Y
کمربندهاYاطمینانYیابید.

   هشدار!
 استفاده صحیح از کمربند، ریسک وارد 	•

آمدن آسیب های بدنی در زمان تصادف 
و یا ترمزگیری شدید را به میزان قابل 

توجهی کاهش می دهد.
بر 	• لباس های گشاد، می تواند   پوشیدن 

کارآیی کمربند تاثیر منفی بگذارد.
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   هشدار!
و 	• فلزی  اجسام  روی  بر  را  کمربند   

شیشه ای نبندید زیرا ممکن است باعث 
جراحت بدنی شود.

 کمربندهای ایمنی نباید دارای بریدگی 	•
پیچ خوردگی و ساییدگی باشد.

خارجی 	• احسام  با  نباید  کمربند  قفل   
مسدود شده باشند. در غیر این صورت 
زبانه کمربند نخواهد توانست در داخل 

آن قفل شود.

   هشدار!

کمربند، 	• پارگی  یا  و  فرسودگی   
جمع کننده  خرابی  و  آسیب دیدگی 
کمربند و یا قفل کمربند، باعث افزایش 
ریسک جراحت در زمان تصادف خواهد 
کمربند  سیستم  اجزا  بنابراین  شد. 
بازدید  مورد  منظم  به طور  باید  ایمنی 

قرار گیرند.
نگه  	• تمیز  باید  ایمنی  کمربندهای   

یا  و  کمربند  بودن  کثیف  داشته شوند. 
باعث  آن  روی  بر  خارجی  مواد  وجود 
ایجاد اختالل در جمع شدن خودکار آن 

خواهد شد.
کلیه 	• تصادف،  از  پس  بالفاصله   

در  را  خود  خودروی  ایمنی  تجهیزات 
مدیران  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی 

خودرو مورد بازدید قرار دهید.

   هشدار!

تغییرات 	• ایجاد  و  تعمیرات  انجام  از   
ایمنی  کمربند  سیستم  در  خودسرانه 
قابلیت  و  عملکرد  تا  کنید  خودداری 
عملیات  کلیه  نگردد.  ایراد  دچار  آن 
نمایندگی های  در  باید  فقط  تعمیری 

مجاز مدیران خودرو صورت پذیرد.
کمربند 	• قفل  به  باید  کمربند  هر  زبانه   

غیر  در  شود.  وصل  خود  مختص 
حوادث  بروز  زمان  در  این صورت 
عمل  به درستی  کمربندها  رانندگی، 

نخواهند کرد.
هشدارهای 	• و  اطالعات  کلیه  لطفا   

مطالعه  را  ایمنی  کمربندهای  به  مربوط 
کرده و به آن ها عمل کنید.



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

46

محافظت از کودکان
ایمنی کودکان

   هشدار!

محافظت 	• به  نیاز  نوزادان  و  کودکان   
آن ها  برای  کمربندها  و  دارند  ویژه ای 
کمربند  باالیی  تسمه  نیستند.  مناسب 
و  صورت  به  نزدیک  خیلی  می تواند 
پایینی  و تسمه  گیرد  قرار  گردن آن ها 
پاهای کوچک  برای  عنوان  به هیچ   نیز 

 آن ها مناسب نمی باشد.

   هشدار!

 زمانی که خودرو در حال حرکت است از 	•
نگه داری کودکان بر روی زانوهای خود 
صورت  در  زیرا  کنید.  خودداری  جدا 
بروز تصادف،  نیروی وارده ممکن است 
باعث پرتاب آن ها و آسیب دیدن آن ها 

شود.
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   هشدار!

 زمانی که خودرو در حال حرکت است 	•
به صورت  کودکان  که  ندهید  اجازه 
یک  از  همیشه  گیرند.  قرار  ایستاده 
سیستم محافظ کودک )صندلی کودک( 

مناسب استفاده کنید.

YبزرگسالYافرادYمحافظتYبهYنیازYنوزادانYوYکودکان
دارندYتاYایمنیYمناسبYآنYهاYتامینYگردد.

Yکودک Yصندلی Y،کودکان Yبدن Yاندازه Yبا Yمتناسب
مناسبYراYانتخابYکنید.

نوزادان

Yدر Yرا Yنوزاد Yمخصوص Yصندلی YشودYمی Yتوصیه
Yبزرگسال Yنفر Yیک Yو Yکنید Yنصب Yعقب Yصندلی

جهتYمراقبتYدرYکنارYاوYبنشیند.

کودکان

YکودکانYبرایY،کودکYصندلیYازYاستفادهYماYتوصیه
درYهمهYزمانYهاست.

Yآن Yاندازه Yتناسب Y،کودک Yصندلی Yانتخاب Yدر
Yطبق Yو Yدهید Yقرار Yمدنظر Yرا Yخود Yخودروی Yبا

راهنماییYهایYسازندهYآنYعملYکنید.
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نوجوان

Yاز Yباید YاندYشده Yبزرگ Yنسبتا Yکه Yکودکانی Yبرای
YبایدYصورتYاینYدرY.کنیدYاستفادهYکمکیYصندلی
Yبسته Yصحیح YطورYبه Yنیز Yخودرو Yایمنی Yکمربند

شود.

صندلی  از  استفاده  در  الزم  احتیاط های 
کودک

   هشدار!

 بسیار خطرناک!
خودروهای  در  را  کودک  صندلی  هرگز 
بر  به عقب  رو  به صورت  ایربگ،  به  مجهز 

روی صندلی جلو نصب نکنید.

Yبر Yعقب Yبه Yرو YصورتYبه Yرا Yکودک YصندلیYهرگز
Yجلو Yایربگ Yزیرا Y،Yنکنید Yنصب Yجلو Yصندلی Yروی
YصورتYدرY.باشدYمیYخطرناکYبسیارYکودکانYبرای
Yکودکانی Yبه Y،تصادفات Yدر Yایربگ YکردنYعمل
Yقرار Yجلو Yصندلی Yروی Yبر Yذکرشده YصورتYبه Yکه

گرفتهYاند،YآسیبYهایYشدیدیYواردYخواهدYشد.
YصندلیYرویYبایدYسالY12YزیرYکودکانYکلیYطورYبه

عقبYخودروYبنشینند.
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سرویس و نگه داری کمربند ایمنی
بررسی عملکرد کمربندها

YدرYکمربندYکردنYقفلYبرایYکمربندYکشندهYپیش
حالتYهایYزیرYطراحیYشدهYاست:

•	Yبیرون Yآنی Yو YسریعYطورYبه YکمربندYکهYزمانی Y
کشیدهYشود

•	YترمزگیریYوYناگهانیYسرعتYکاهشYزمانYدرY
شدیدYوYیاYتصادف

YباالییYتسمهY،کمربندYصحیحYعملکردYبررسیYبرای
کمربندYراYباYدستYگرفتهYوYبهYطورYسریعYبکشید.

Yاجازه Yو Yکرده Yقفل Yرا Yکمربند Yباید YکشندهYپیش
افزایشYطولYبهYآنYندهد.

•	Yعادی YطورYبه Yکمربند Yآیا Yکه Yکنید Yبررسی Y
جمعYمیYشودYیاYخیر؟

   احتیاط

کمربندها 	• بررسی هایتان،  طبق  اگر   
در  باشند،  نداشته  مناسبی  عملکرد 
نمایندگی های  از  یکی  به  وقت  اسرع 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بازدید و تمیز کردن کمربندها

Yاجزا Yصحیح Yعملکرد YایYدوره Yو Yمنظم YطورYبه
Y،کمربند Yقفل Yقبیل Yاز Yایمنی Yکمربند Yسیستم
YکمربندYپارچهYوYکمربندYقالبY،کشندهYپیشY،زبانه
Yصورت Yدر Y.دهید Yقرار Yبررسی Yو Yبازدید Yمورد Yرا
Yهر Yو Yبریدگی Y،فرسودگی Y،شدگیYشل Yمشاهده
Yایمنی Yکمربند Yمجموعه YدیدگیYآسیب Yگونه

مربوطهYراYتعویضYکنید.
Yشده Yکثیف Yکمربند Yقالب Yو Yکمربند Yتسمه Yاگر
Yخواهد Yصورت Yکندی Yبه Yآن YYشدنYجمع Y،باشند

Y.پذیرفت
Yپارچه Yبا YبودنYکثیف YصورتYدر Yرا Yکمربند Yقالب

تمیزYوYخشک،YتمیزYکنید.

   احتیاط

از 	• کمربند،   پارچه  کردن  تمیز  برای   
سایر  یا  مالیم  صابون  و  آب  محلول 
و  منزل  لوازم  متداول  شوینده های 
فرش استفاده کنید. پس از شستشوی 
به خود  خود  تا  دهید  اجازه  کمربند 
خشک شود و از نور آفتاب و سایر لوازم 
برقی برای خشک کردن استفاده نکنید.

به 	• کمربند،  کامل  خشک شدن  از  قبل   
هیچ عنوان اجازه جمع شدن کمربند در 

داخل پیش کشنده را ندهید.
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تجهیزات ایمنی )ایربگ(
ایربگ راننده

YشدهYنصبYفرمان Yغربیلک Yروی Yبر Yراننده Yایربگ
است.

ایربگ سرنشین جلو

YسمتYدرYوYداشبوردYرویYبرYجلوYسرنشینYایربگ
راستYآنYنصبYشدهYاست.

)SRS( سیستم ایربگ
YسرنشینYوYرانندهYایربگYدوYبهYمجهزYشماYخودروی
YایمنیYکمربندهایYهمراهYبهYهاYایربگY.باشدYمیYجلو
YازYناشیYضرباتYمقابلYدرYسرنشینانYازYتوانندYمی
YکنندYمحافظتYجلوYقسمتYازYشدیدYبرخوردهای

وYبهYتنهاییYکارآییYکاملYراYنخواهدYداشت.

Yهمراه Yبه Yخودرو Yاین Yایربگ Yسیستم
YهاYایربگ Y.کندYمی Yعمل Yکمربند YهایYکشندهYپیش
Yعدم Y.شد Yنخواهند Yباز YترYسبک Yتصادفات Yدر
Yخودرو Yاینکه Yتفکر Yبا Yایمنی Yکمربند Yاز Yاستفاده
YاشتباهYوYخطرناکYاقدامیY،باشدYمیYایربگYدارای

است.

Yاتفاق Yباالیی Yبسیار Yسرعت Yبا Yایربگ Yشدن Yباز
Yاز Yصحیح Yاستفاده Yعدم Yصورت Yدر Yو YافتدYمی
YباYخودروYداخلYسرنشینY،آنYنبستنYباYوYکمربند
YخواهدYروYروبهYمرگYحتیYوYشدیدYجراحاتYخطر

بود.
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اجزا سیستم ایربگ

•	Yدر Yو Yفرمان Yغربیلک Yروی Yبر Yراننده Yایربگ Y
YسرنشینYایربگ Yو Yاست YگرفتهYقرار Yآن Yمرکز
Yآن Yراست YسمتYدر Yو Yداشبورد Yروی Yبر Yجلو
YعبارتYهاYآنYدویYهرYرویYبرY.استYشدهYنصب

"YY”SRS AIRBAGحکYشدهYاست.

•	Yصفحه Yروی Yبر Yایربگ Yهشدار Yچراغ Y
YرسانیYاطالع Yبرای Yو Yدارد Yقرار Yکیلومترشمار
YموردYایربگYسیستمYدرYایرادYوجودYصورتYدر

استفادهYقرارYمیYگیرد.

•	Yو YوسطYکنسولYزیر Yدر Yایربگ YکنترلYواحد Y
YسویچYکهYزمانی Y.استYگرفتهYقرار YدندهYدسته
Yسیستم Y،گیردYمی Yقرار YON Yموقعیت Yدر
Yدریافتی Yاطالعات Yکلیه Yبر Yایربگ Yالکترونیکی

ازYاجزاءYمختلفYنظارتYخواهدYکرد.

•	YتاYداردYراYقابلیتYاینYایربگYکنترلYسیستمY
Yالکتریکی Yو Yبرقی Yسیستم Yکه Yتصادفاتی Yدر
YشدنYبازYبرایYالزمYبرقY،افتدYمیYکارYازYخودرو

ایربگYهاYراYتامینYکند.

   هشدار!

 بسته به پارامترهایی از قبیل موقعیت، 	•
زاویه و شدت برخورد و جنس و ماهیت 
از  برخی  در  است  ممکن   ... و  مانع 

تصادفات ایربگ ها عمل نکنند.

 فضای اطراف ایربگ ها باید آزاد و عاری 	•
از هر گونه مانع باشد. هیچ گونه اجسام 
و اشیایی را بین ایربگ و سرنشین قرار 

ندهید.
ایربگ  درپوش  و  فرمان  غربیلک  برروی 
را  داشبورد جسمی  برروی  و  سرنشین 
قرار ندهید. در غیر این صورت ایربگ ها 
شوند  باز  توانست  نخواهند  خوبی  به 
سمت  به  اشیاء  پرتاب  احتمال  یا  و 
سرنشینان در لحظه باز شدن ایربگ ها 
ایجاد  باعث  که  داشت  خواهد  وجود 

جراحت خواهند شد.
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اصول کار ایربگ

Y،جلو Yقسمت Yاز Yسنگین Yتصادف Yبروز Yصورت Yدر
YراYالزمYدستوراتYوYهاYسیگنالYایربگYکنترلYواحد
Y،ایربگYشدنYبازYجهتYایربگYگازYکنندهYمشتعلYبه

ارسالYخواهدYنمود.

Yخالی Yآن Yباد Y،ایربگ Yشدن Yباز Yاز Yپس Yبالفاصله
YغربیلکYکنترلYوYراننده YدیدYمانعYتا YشدYخواهد

فرمانYنشود.

Yو Yمرطوب Yگاز Yمقداری Y،ایربگ Yشدن Yباز Yاز Yپس
YخواهدYپخشYکابینYفضایYدرYشکلYپودریYذرات
Yطور Yبه Yاست Yممکن Yو Yاست Yسمی Yغیر Yکه Yشد
YشودYتنفسYدرYضعیفYاختاللYایجادYباعثYموقتی
YترکYراYخودروYفوراYمشکلYاینYبروزYصورتYدرYکه

کنید.

   هشدار!

برخی 	• ایربگ ها،  شدن  باز  لحظه  در   
از  می شوند،  داغ  آن ها  قسمت های 
لمس کردن آن ها قبل از خنک شدن شان 

پرهیز کنید.

لحظه 	• در  است  ممکن  قطعات  برخی   
باعث  و  شده  پرتاب  ایربگ ها  باز شدن 
آسیب   یا  و  پولت  خراشیدگی  ایجاد 
چشمی شوند که باید اقدامات پزشکی 

الزمه را در پیش گیرید.

رو 	• به صورت  کودک  صندلی  نصب  از   
به عقب در صندلی جلو جدا خودداری 
شدن  باز  صورت  در  که  چرا  کنید. 
سر  ناحیه  نزدیکی  علت  به  ایربگ، 
کودک به ایربگ، خطر جراحات شدید 

و حتی مرگ وجود خواهد داشت.
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   هشدار!

ساختار 	• در  تغییرات  هرگونه  ایجاد   
ممنوع  ایربگ  سیستم  سیم کشی  و 

می باشد.

از 	• ایربگ ها یک بار مصرف بوده و پس   
باز شدن باید بالفاصله تعویض شوند.

جایگزین 	• و  اضافی  تجهیزات  نصب  از   
کنید.  خودداری  ایربگ  سیستم  در 
ایجاد تغییرات و دستکاری در ساختار 
غیر  آن  سیم کشی  و  ایربگ  سیستم 

مجاز می باشد.

برچسب های هشدار ایربگ

Yبر Yایربگ YسیستمYبهYمربوطYهشدارYهایYبرچسب
رویYآفتابYگیرYالصاقYشدهYاست.

باز شدن ایربگ جلو

Yاز Yکه Yسنگینی Yتصادفات Yدر Yجلو YهایYایربگ
Yزاویه YکهYآن Yشرط Yبه Yو Yخودرو Yجلوی Yقسمت
Yخودرو Yعرض Yبر Yعمود Yخط Yبه Yنسبت Yبرخورد

حداکثرYY30°Yباشد،YعملYخواهندYکرد.

Yایربگ YکنترلYواحدY،تصادفYوYبرخوردYلحظهYدر
YوYکردهYمحاسبهYراYYخودروYمنفیYوYمثبتYشتاب
YهایYکیسهYشدنYباز YدستورY،تشخیصYصورتYدر

هواYراYصادرYخواهدYنمود.
YزاویهY،ایربگYشدنYبازYدرYدخیلYعواملYمهمترین

وYجهتYبرخوردYوYشتابYمنفیYخودروYمیYباشد.
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Yبا Yفقط Yنباید Yایربگ Yنشدن Yیا YشدنYباز Yمورد Yدر
استنادYبهYشدتYبرخوردYقضاوتYنمود

YایجادYازYجلوگیریYجهتY،ایربگYشدنYبازYازYپس
YانتشارY.شودYجمعYفوراYبایدY،رانندهYدیدYدرYمشکل
Yایربگ Yشدن Yباز Yزمان Yدر Y،دود Yیا Yگاز Yمقداری

طبیعیYمیYباشدYوYنگرانYکنندهYنمیYباشد.

ایربگYهاYدرYشرایطYزیرYبازYنخواهندYشد:

YخودروYخاموشYباشد.	•

•	Yدچار Yبرخورد Yاز Yپس Yکه Yموانعی Yبا Yبرخورد Y
Yمانند Y،شوندYمی Yمکان Yتغییر Yو Yشکل Yتغییر

درختانYکوچک.

•	Y،حرکتYهنگامYدرYارتفاعYکمYموانعYباYبرخوردY
مانندYپلهYوYجدول.
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کامیونY	Y•افتادنYناگهانیYدرYچالهYهاYوYگودالYهایYعمیق	• Yعقب Yقسمت Yبا YدارYشیب Yبرخورد Y
Yزیر Yبه Yخودرو Yجلوی Yقسمت YکهYطوریYبه

کامیونYبرود.

YبرخوردYباYخودروهایYمتوقفYوYیاYپارکYشده.	•

•	YزاویهYکهYطوریYبهYهاYگوشهYوYهاYکنارهYازYبرخوردY
برخوردYبیشترYازY30°Yباشد.
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•	YقسمتYازYبرخوردY،خودروYطرفینYازYبرخوردY
YجزئیYتصادفاتYوYشدنYواژگونY،خودروYعقب

وYسبکYازYقسمتYجلو

•	Y،ایربگ Yسیستم Yدر Yایراد Yوجود Yصورت Yدر Y
Y.کردYنخواهندYعملYهاYایربگ

   هشدار!
و 	• اجسام  دادن  قرار  و  چسباندن  از   

اشیاء بر روی غربیلک فرمان و داشبورد 
باز  لحظه  در  که  چرا  کنید،   خودداری 

شدن ایربگ پرتاب خواهند شد.

 پس از باز شدن ایربگ، اجزاء و قطعات 	•
مربوطه داغ می شوند. لذا از لمس کردن 
سوختگی  دچار  تا  کنید  اجتناب  آن ها 

نشوید.

YشدیدYنسبتاYصدایYایجادYباYتوامYایربگYشدنYباز
Yغیر Yدود Yاین Y.بود Yخواهد Yدود Yمقداری Yانتشار Yو
YوقوعYدهندهYنشانYوYباشدYنمیYمضرYوYبوده Yسمی

آتشYسوزیYنمیYباشد.

YممکنYگازهاYاینYاستنشاقYکهYباشیدYداشتهYتوجه
Yاحساس Yو Yسوزش Yمقداری Yایجاد Yباعث Yاست
YتنفسیYهایYبیماریYسابقهYکهYافرادیY.شودYخفگی
Yهدایت Yخودرو Yاز Yبیرون Yبه Yبالفاصله Yباید Yدارند

شوند.
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تعمیر و تعویض

   هشدار!

 در صورت عمل کردن ایربگ ها، واحد 	•
کنترل نیز باید تعویض شود. در صورت 
از  تصادفی  و  برخورد  گونه  هر  وقوع 
ایربگ ها عمل  اگر  و حتی  قسمت جلو 
سیستم  کل  می بایست  باشند،  نکرده 
مدیران  مجاز  نمایندگی  توسط  ایربگ 
خودرو مورد تست و بررسی قرار گیرد.

 هر اقدام مرتبط با سیستم ایربگ فقط 	•
مدیران  مجاز  نمایندگی های  در   باید 
سیم کشی های  پذیرد.  صورت  خودرو 
مورد  نباید  ایربگ  سیستم  به  مربوط 

دستکاری و یا باز و بست قرار گیرند.

   هشدار!
روی 	• بر  مجاز  غیر  تغییرات  گونه  هر   

آن،  سیم کشی  و  ایربگ  سیستم  اجزا 
زمان  در  ایربگ ها  عملکرد  عدم  باعث 

تصادف خواهد شد.

 جهت تعمیر، تعویض و یا معدوم کردن 	•
ایربگ ها، حتما با یکی از نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرند.

   هشدار!

اصولی 	• غیر  تغییرات  ایجاد  گونه  هر   
بر  اجسام  و  اشیاء  دادن  قرار  قبیل  از 
یا  و  داشبورد  و  فرمان  غربیلک  روی 
اطراف  در  تزیینی  اشیاء  چسبانیدن 
باعث آسیب دیدگی  ایربگ ها،  می تواند 

و جراحات بدنی در تصادفات شود.

 تعویض سیستم های برقی و الکترونیکی 	•
قسمت های  در  صافکاری  عملیات  یا  و 
جلو و زیرین و طرفین خودرو و تعمیرات 
مربوط به سیستم  تعلیق خودرو را باید 
در یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو انجام دهید.
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YبایدYشدنYبازYازYپسYوYبودهYمصرفYبارYیکYهاYایربگ
تعویضYشوند.

Yسیستم Yهشدار YچراغY،هاYایربگ Yشدن Yباز Yاز Yپس
YخواهدYروشنYکیلومترشمارYصفحهYرویYبرYایربگ
YیکیYدرYراYخودYخودرویYبایدYشرایطYاینYدرY.شد
ازYنمایندگیYهایYمجازYمدیرانYخودروYتعمیرYکنید.
Yنوار Yیک Yبا Yایربگ Yسیستم YهایYسیم Yدسته
YشناساییYتاYاندYشدهYنوارپیچY،رنگYزردYپالستیکی

آنYهاYآسانYترYشود.

YهایYسرویسYانجامYجهتYخودروYمراجعهYزمانYدر
YتوسطYبایدYمربوطهYاجزاYوYایربگYسیستمY،ایYدوره

افرادYمتخصصYبازدیدYوYتستYشوند.
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فهرست                                             صفحه
W نمای داشبورد و معرفی اجزا

)مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک(
61

W نمای داشبورد و معرفی اجزا
)مدل مجهز به گیربکس دستی(

63

W 65نمای صفحه کیلومترشمار
W 66صفحه کیلومترشمار
YYهاYدرجهYوY66آمپرها
YYهشدارYوYنشانگرYهایYچراغ

)مدلYمجهزYبهYگیربکسYدستی(
68

YYYهشدارYوYنشانگرYهایYچراغ
)مدلYمجهزYبهYگیربکسYاتوماتیک(

70

فهرست                                          صفحه
YYYو Yنشانگر YهایYچراغ Yعملکرد

هشدار
72

YYLCDY80نمایشگر
YYLCDYنمایشگرY81عملکردهای
W  84چراغ های بیرونی
YYکوچکYهایY84چراغ
YYجلوYهایY85چراغ
YYشکنYمهYهایY86چراغ
YYراهنماY87چراغ
W 88کلید فالشر

فهرست                                          صفحه
W 89دسته برف  پاک کن
YYکنYپاکY89برف
YYشورYY90شیشه
W 91بوق
W 91کلید شیشه باالبر
YYرانندهYدربYباالبرYشیشهY92کلید
YYYجلوYسرنشینYباالبرYشیشهYکلید

وYسرنشینانYعقب
92

W )93سان روف )آپشن
YYروفYسانYکردنY94باز
YYروفYسانY94بستن
YYروفYسانYخودکارY95برگشت
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فهرست                                            صفحه
YYروفYسانYکشوییYگیرY95آفتاب
W 96فندک
W 96زیرسیگاری
W 97محفظه های نگه داری اشیاء
YYداشبوردY97جعبه
YYدندهYدستهYجلویY97محفظه
YYوسطYکنسولYرویY97محفظه
YYهاYدربYرویY98محفظه
YYخردYپولY98جعبه
YYجلوYسرنشینYپایYبغلY99محفظه

فهرست                                            صفحه
YYجلوYهایYصندلیYپشتYهایY99کیف
YYوسطYکنسولYپشتیY99محفظه
YYعقبY100صندلی
YYلیوانیY100جا
W 101آفتاب گیر
W 102چراغ های داخلی
YYسقفY102چراغ
YYمطالعهY102چراغ
YYعقبYYصندوقY103چراغ
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نمای داشبورد و معرفی اجزا
)مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

1314
15161718192021222324



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

62

کلیدYتنظیمYآینهYهایYبرقیY)آپشن(1-
دستهYچراغYوYراهنما2-
ایربگYرانندهYوYکلیدYبوق3-
صفحهYکیلومترشمار4-

-5Yروی Yپخش Yرادیو Yکنترل Yکلیدهای
فرمانY)آپشن(

دستهYبرفYپاکYکن6-
رادیوYپخشYوYمسیریابY)آپشن(7-

چراغYضدYسرقت8-
کلیدYفالشر9-
دریچهYYهوایYوسط10-
-11YجلوYسرنشینYایربگ
دریچهYهوایYطرفین12-
-13YداشبوردYجعبه
صفحهYکنترلYتهویهYمطبوع14-
-15USBYپورت
فندک16-

مغزیYسویچYوYقفلYفرمان17-
پدالYگاز18-
پدالYترمز19-
اهرمYتنظیمYغربیلکYفرمان20-
جعبهYپولYخرد21-
دستگیرهYبازکنYدربYموتور22-
کلیدYصندوقYپران23-
کلیدYتنظیمYارتفاعYچراغYجلو24-
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نمای داشبورد و معرفی اجزا
)مدل مجهز به گیربکس(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12131415161718192021222324
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کلیدYتنظیمYآینهYهایYبرقیY)آپشن(1-
دستهYچراغYوYراهنما2-
ایربگYرانندهYوYکلیدYبوق3-
صفحهYکیلومترشمار4-
دستهYبرفYپاکYکن5-
رادیوYپخشYوYمسیریابY)آپشن(6-
چراغYضدYسرقت7-

کلیدYفالشر8-
دریچهYYهوایYوسط9-
-10YجلوYسرنشینYایربگ
دریچهYهوایYطرفین11-
-12YداشبوردYجعبه
صفحهYکنترلYتهویهYمطبوع13-
-14USBYپورت
فندک15-
مغزیYسویچYوYقفلYفرمان16-

پدالYگاز17-
پدالYترمز18-
پدالYکالچ19-
اهرمYتنظیمYغربیلکYفرمان20-
جعبهYپولYخرد21-
دستگیرهYبازکنYدربYموتور22-
کلیدYصندوقYپران23-
کلیدYتنظیمYارتفاعYچراغYجلو24-
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آمپرYسرعتYسنج1-نمای صفحه کیلومترشمار
شاخصYچراغYراهنما2-
-3)1(YهشدارYوYنشانگرYهایYچراغ
آمپرYدورYموتور4-
-5)2(YهشدارYوYنشانگرYهایYچراغ
دکمهYتنظیمYصفحهYکیلومترشمار6-
-7)3(YهشدارYوYنشانگرYهایYچراغ
-8LCDYنمایشگر
دکمهYتنظیمYساعت9-
درجهYسوخت10-

1 2 3 2 4

5678910
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صفحه کیلومترشمار
Yکیلومتر Yصفحه Yدر Yشده Yداده Yنمایش Yاطالعات

ممکنYاستYدرYمدلYهایYمختلفYمتفاوتYباشد.

آمپرها و درجه ها
1- آمپر سرعت سنج

Yهر Yدر Yخودرو Yحرکت Yسرعت Y،سنجYسرعت Yآمپر
Y)km/h( Yساعت Yبر Yکیلومتر Yحسب Yبر Yرا Yلحظه
YYYYYYYYYYYنمایش Yقابل Yعدد Yحداکثر Yو YدهدYمی Yنشان

Y220Ykm/hYمیYباشد.
YکهYصورتی Yدر Y:زیاد YهایYسرعت Yدر Yاخطار Yبوق
YY 120Y km/h Yمرز Yاز Yخودرو Yحرکت Yسرعت
Yاعالم Yعنوان Yبه Yکیلومترشمار YصفحهY،کند Yتجاوز
Y.آوردYخواهدYدرYصداYبهYراYاخطارYبوقYبارY3Y،هشدار
Y120Ykm/hYازYباالترYچنانYهمYخودروYسرعتYاگر
YنخواهدYدرYصداYبهYمجدداYاخطارYبوقY،بماندYباقی
YآنYازYترYپایینYیاYوY115Ykm/hYبهYسرعتYاگرY.آمد
YبگذردY120Ykm/hYمرزYازYمجدداYوYیابدYکاهش

بوقYاخطارYبهYصداYدرYخواهدYآمد.

   احتیاط
 به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام 	•

بگذارید و محدودیت سرعت در جاده ها 
را رعایت کنید.

2- آمپر دور موتور

Yهر Yدر Yموتور Yچرخش Yسرعت Y،موتور Yدور Yآمپر
YنمایشY)rpm(YدقیقهYدرYدورYحسبYبرYراYلحظه

میYدهد.

   احتیاط
 موتور را با دور خیلی باال مورد استفاده 	•

دور  آمپر  ندهید  اجازه  و  ندهید  قرار 
موتور به ناحیه قرمز رنگ برسد.
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  حفاظت از محیط زیست
کاهش 	• باعث  مناسب  دنده  تعویض   

اضافی  و کاهش صدای  مصرف سوخت 
موتور می شود.

افت 	• دچار  موتور  دور  صورتی که  در   
سنگین تر  و  پایین  دنده  بالفاصله  شد، 

را انتخاب کنید.

دور 	• با  رانندگی  از  آب بندی  دوره  در   
موتور باال اجتناب کنید.

3- درجه سوخت

Y،گیرد Yقرار YON Y Yموقعیت Yدر Yسویچ YکهYزمانی
YباکYداخلYسوختYتقریبیYمقدارY،سوختYدرجه

راYنشانYخواهدYداد.

Yو YگیریYشتاب Y،زدن Yدور Y،ترمزگیری Yزمان Yدر
Yدرجه Yاست Yممکن YهاYسرازیری Yو YهاYسرباالیی Yدر

سوختYکمیYانحرافYداشتهYباشد.

Yچراغ Y،باشد Yکم Yباک Yداخل Yسوخت Yمقدار Yاگر
اخطارYاتمامYسوختYروشنYخواهدYشد.

Y،برسد YE Yحرف Yبه Yعقربه YکهYاین Yاز Yقبل
سوختYگیریYکنید.

Y،باشدYلیترY8.5Y~Y11.5YسوختYمیزانYکهYزمانی
چراغYاخطارYاتمامYسوختYروشنYخواهدYشد.
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چراغ های نشانگر و هشدار
)مدل مجهز به گیربکس دستی(

1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11

1213141516



کیلومترشمار صفحه  نمای 

69

شاخصYچراغYراهنماYوYفالشر1-

-2YسطحYوYموتورYآبYدمایYهشدارYچراغ
آبYمخزنYانبساط

شاخصYچراغYمهYشکنYجلو3-
چراغYهشدارYایربگ4-
شاخصYنورYباالیYچراغYجلو5-

چراغYهشدارYکمربند6-
-7ABSYهشدارYچراغ
چراغYهشدارYفشارYروغنYموتور8-
شاخصYچراغYکوچک9-
شاخصYچراغYمهYشکنYعقب10-
چراغYشارژYباتری11-

چراغYسرویس12-
چراغYهشدارYسطحYروغنYترمز13-
چراغYاخطارYترمزYدستی14-
چراغYهشدارYاتمامYسوخت15-
-16YموتورYچکYچراغ
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چراغ های نشانگر و هشدار
)مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک(

12131415161718

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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شاخصYچراغYراهنماYوYفالشر1-

-2YسطحYوYموتورYآبYدمایYهشدارYچراغ
آبYمخزنYانبساط

شاخصYچراغYمهYشکنYجلو3-
چراغYهشدارYایربگ4-
شاخصYنورYباالیYچراغYجلو5-

چراغYهشدارYکمربندYایمنی6-
-7ABSYهشدارYچراغ
چراغYهشدارYفشارYروغنYموتور8-
شاخصYچراغYکوچک9-
شاخصYچراغYمهYشکنYعقب10-
چراغYشارژYباتری11-
شاخصYحالتYزمستانYگیربکس12-

چراغYسرویس13-
چراغYچکYگیربکس14-
چراغYهشدارYسطحYروغنYترمز15-
چراغYاخطارYترمزYدستی16-
چراغYهشدارYاتمامYسوخت17-
-18YموتورYچکYچراغ
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عملکرد چراغ های نشانگر و هشدار

Yصفحه Yدر Yموجود Yنشانگر Yو Yهشدار YهایYچراغ
Yمورد Yدر Yاطالعات Yارایه Yجهت Yکیلومترشمار
YزمانYدرYهشدارYاعالمYیاYوYخودروYکارکردYوضعیت
Yاستفاده Yمورد Yخودرو YهایYسیستم Yدر Yایراد Yبروز

قرارYمیYگیرند.

1- شاخص چراغ راهنما و فالشر

Yجهت Yرا Yراهنما Yو Yچراغ Yدسته Yاگر
Yو Yچپ Yراهنمای Yچراغ YکردنYروشن
YشاخصY،دهیدYحرکتYپایینYیاYباالYسمتYبهYراست
Yکیلومترشمار Yصفحه Yدر Yسمت Yهمان Yراهنمای
Yچراغ Yاگر Y.کرد Yخواهد YزدنYچشمک Yبه Yشروع
Yشاخص Y،شود Yایراد Yدچار Yسمت Yیک Yراهنمای
YکیلومترشمارYصفحهYرویYوYسمتYهمانYبهYمربوط
باYسرعتYدوYبرابرYحالتYنرمالYچشمکYخواهدYزد.

YراهنمایYچراغYشاخصY،کنیدYفعالYراYفالشرYکلیدYاگر
مربوطYبهYهرYدوYسمتYچشمکYخواهندYزد.

   توجه

 فالشر برای استفاده در مواقع اضطراری 	•
می باشد. با فعال شدن کلید فالشرکلیه 
شد  خواهد  روشن  راهنما  چراغ های 

سایر رانندگان را مطلع سازد.

سطح  و  موتور  آب  دمای  هشدار  چراغ   -2
مخزن آب انبساط

Yچراغ Yاین Y،سویچ Yشدن Yباز Yاز Yپس
YشدهYروشنYسیستمYارزیابیYخودYبرای
Yخاموش Yموتور Yاستارت Yاز Yپس Yو

خواهدYشد.

Yو Yشده Yروشن Yرانندگی Yحین Yدر Yچراغ Yاین Yاگر
YمحلYیکYدر Yرا YخودYخودرویY،بزند YچشمکYیا
Y.کنید Yخاموش Yرا Yموتور Yو Yکرده Yمتوقف Yمناسب
سپسYباYامدادگرانYمدیرانYخودروYتماسYبگیرید.

   هشدار!
فشار 	• می کند،  داغ  موتور  زمانی که   

بیش  نیز  موتور  خنک کننده  سیستم 
از  قبل  بنابراین  می رود،  باال  اندازه  از 
درب  کردن  باز  از  موتور  خنک شدن 

مخزن انبساط  خودداری کنید.

 حتی اگر موتور خاموش باشد، به فن 	•
احتمال  زیرا  نزنید،  دست  رادیاتور 

روشن شدن فن وجود دارد.
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3-  شاخص چراغ مه شکن جلو 

Yروشن Yجلو YشکنYمه Yچراغ YکهYزمانی
Yصفحه Yدر Yآن Yشاخص Yچراغ Y،شود
کیلومترشمارYنیزYروشنYخواهدYشد.

Yمربوط Yقسمت Yبه Yبیشتر Yاطالعات Yکسب Yبرای
Yفصل Yاین Yدر Yعقب Yو Yجلو YشکنYمه YهایYچراغ Yبه

مراجعهYکنید.

4- چراغ هشدار ایربگ

YبهYچراغYاینY،سویچYشدنYبازYازYپس
YپسYوYشدهYروشنYثانیهYچندYمدت
Yخاموش Yسیستم Yارزیابی Yخود Yاز
Yبودن Yنرمال Yو YسالمYمعنای Yبه Yاین Yو YشدYخواهد

سیستمYایربگYمیYباشد.

YدرYایرادYوجودYمعنایYبهYزیرYمواردYازYیکYهرYبروز
YترینYنزدیک Yبه Yباید Yکه YباشدYمی Yایربگ Yسیستم

نمایندگیYمجازYمدیرانYخودروYمراجعهYکنید.

•	YسویچYشدنYباز Yاز YپسYایربگ YهشدارYچراغY
همYچنانYروشنYبماند.

•	YچشمکYمتناوبYطورYبه Yایربگ YهشدارYچراغY
بزند.

YچراغYهشدارYایربگYاصالYروشنYنشود.	•

   هشدار!

روشن 	• اصال  ایربگ  هشدار  چراغ  اگر   
مناسب  عملکرد  عدم  احتمال  نشود، 

ایربگ در تصادفات وجود دارد.

5- شاخص نور باالی چراغ جلو

Y،جلوYچراغYباالی Yنور YشدنYروشنYبا
Yصفحه Yدر Yآن Yشاخص Yچراغ
کیلومترشمارYنیزYروشنYخواهدYشد.

6- چراغ اخطار کمربند ایمنی

Yنیز Yکمربند Yچراغ Y،سویچ Yبازشدن Yبا
Yکمربند YکهYزمانی Yتا Yو YشودYمی Yروشن
YپسY.ماندYمیYنشودروشنYبستهYراننده
YخواهدYخاموشYچراغYرانندهYکمربندYشدنYبستهYاز

شد.

YکمترYسرعتYبا YخودروYنشودو Yبسته YکمربندYاگر
YشروعYکمربندYچراغY،کند YحرکتY25Ykm/h Yاز
Yخودرو Yسرعت Yاگر Y.کرد Yخواهد YزدنYچشمک Yبه
YزدنYچشمکYبرYعالوهY،شودY25Ykm/hYازYبیشتر
YکیلومترشمارYصفحهYتوسطYنیزYاخطارYبقYیکY،چراغ

بهYصداYدرYخواهدYآمد.
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Yدر Yو Yیافته Yادامه Yثانیه Y100 Yمدت Yبه Yحالت Yاین
YچراغY،مدتYاین YدرYکمربندYنشدنYبسته Yصورت
Yخواهد Yادامه YزدنYچشمک Yبه Yتنهایی Yبه Yکمربند

داد.

   هشدار!

سرنشینان، 	• و  خود  ایمنی  حفط  برای   
درستی  به  را  ایمنی  کمربندهای  حتما 

ببندید.

ABS 7- چراغ هشدار

Yچراغ YY،سویچ Yشدن Yباز Yمحض Yبه
YپسYوYشدهYروشنYنیزYABSYهشدار
Yاز Yپس Yیا Yو Yسیستم Yخودارزیابی Yاز
Yچراغ Yاگر Y.شودYمی Yخاموش Y،موتور Yشدن Yروشن
Y،شودYروشنYرانندگی YحینYدرYیا Yو Yبماند Yروشن

بیانگرYوجودYایرادYدرYسیستمYABSYمیYباشد.

•	Y،ABSYYهشدارYچراغYشدنYروشنYصورتYدرY
YخودYقفلیYضدYخاصیتYخودروYترمزYسیستم
Yمعمولی Yترمز Yولی YدهدYمی Yدست Yاز Yموقتا Yرا
YلذاY.دهدYادامه YخودYکارYبهYتواندYمیYچنانYهم
YجوانبYرعایتYبا Y،شرایطYاین Yبروز YصورتYدر
YبهYرسیدنYتاYمطمئنهYسرعتYرعایتYوYاحتیاط
YتوانیدYمیYخودروYمدیرانYمجازYنمایندگیYاولین

رانندگیYکنید.

•	YسطحYهشدارYچراغYوYABSYهشدارYچراغYاگرY
YY،شوند Yروشن Yهمزمان YطورYبه Yترمز Yروغن
YمشکلYدچارYABSYوYترمزYسیستمYکلYیعنی
YدرYراYخودروYبالفاصلهYشرایطYاینYدرY.اندYشده
YامدادگرانYباYوYکردهYپارکYمناسبYمکانYیک

مدیرانYخودروYتماسYبگیرید.

   احتیاط

چراغ 	• دو  هر  روشن شدن  صورت  در   
هشدار ABS و ترمز، به رانندگی ادامه 
ندهید و به یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید.

باشد، 	• روشن   ABS چراغ  زمانی که   
استفاده  قابل  هنوز  ترمز  سیستم 
قابل  به طور  آن  کارآیی  از  لیکن  است،  
که می تواند  کاسته می شود  مالحظه ای 
احتیاط  با  بنابراین  باشد.  خطرناک 
به  فرصت  اولین  در  و  کنید  رانندگی 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی 

خودرو مراجعه کنید.
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8- چراغ هشدار فشار روغن موتور

Yهشدار Yچراغ Y،سویچ Yشدن Yباز Yبا
YوYشدهYروشنYنیزYموتورYروغنYفشار
Y.شودYمیYخاموشYثانیهYچندYازYپس
Yروغن Yفشار Yهشدار Yچراغ Yرانندگی Yحین Yدر Yاگر
YروغنYفشارYیعنیY،بزندYچشمکYیاYوYشدهYروشن
YوYکردهYمتوقفYراYخودروY.استYپایینYخیلیYموتور
YتماسYخودروYمدیرانYمجازYنمایندگیYباYبالفاصله

بگیرید.

   هشدار!

 اگر با وجود روشن بودن چراغ هشدار 	•
ادامه  رانندگی  به  موتور  روغن  فشار 
دهید، موتور خودرو دچار خسارت های 
پوشش  تحت  که  شد  خواهد  سنگینی 

گارانتی نیز نخواهد بود.

ایراد در 	• به علت وجود   در مواقعی که 
ابتدا  هستید،  توقف  به  مجبور  خودرو 
یک مکان امن برای پارک کردن در نظر 
از پارک  خودرو فالشر را  بگیریدو پس 

روشن کنید.

   احتیاط

مرتب 	• به طور  را  موتور  روغن  سطح   
بازدید کنید. 

9- شاخص چراغ کوچک

YهایYچراغ YشدنYروشن Yاز Yپس
Yآن Yشاخص Yچراغ Y،خودرو Yکوچک
YروشنYنیزYکیلومترشمارYصفحهYدر

خواهدYشد.

10- شاخص چراغ مه شکن عقب

YشکنYمه Yچراغ Yشدن Yروشن Yبا
Yدر Yنیز Yآن Yشاخص YچراغY،عقب
Yخواهد Yروشن Yکیلومترشمار Yصفحه
YراYشکنYمهYهایYچراغYدربارهYبیشترYاطالعاتY.شد

درYادامهYاینYفصلYخواهیدYدید.
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11- چراغ شارژ باتری

Yسویچ Yشدن Yباز Yاز Yپس Yچراغ Yاین
YشدنYروشن Yاز Yپس Yو Yشده Yروشن
YبودنYروشنYزمانYدرYاگرY.شودYمیYخاموشYموتور
Yباتری Yشارژ Yچراغ Yرانندگی Yحین Yدر Yیا Yو Yموتور
Yتعمیر Yو Yبازدید Yبه Yنیاز Yو YکندYنمی Yکار Yبدرستی
Yو Yکرده Yمتوقف Yرا Yخودرو Yصورت Yاین Yدر Y.دارد
YترینYساده Yعنوان Yبه Yو Yکنید Yخاموش Yرا Yموتور
Yصورت Yدر Y.کنید Yبررسی Yرا Yدینام Yتسمه Y،بازدید
YکردنYروشنYازYآنYزدنYYبیرونYیاYوYتسمهYپارگی
Yاز Yیکی Yبا Yو Yنموده Yخودداری Yرانندگی Yو Yموتور
نمایندگیYهایYمجازYمدیرانYخودروYتماسYبگیرید.

   احتیاط

شارژ 	• چراغ  روشن شدن  صورت  در   
باتری کلیه لوازم و تجهیزات برقی غیر 

ضروری را خاموش کنید.

)فقط  گیربکس  زمستان  حالت  12- شاخص 
در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک(

Yلغزنده YجادهYیا YوYبرفیYشرایطYاگردر
YزمستانYحالتYکلیدY،کنیدYمیYرانندگی
YباY.شودYحالتYاینYواردYگیربکسYتاYدهیدYفشارYرا
YصفحهYدرYزمستانYحالتYشاخصYچراغYعملYاین
Yمجدد Yفشار Yبا Y.شد Yخواهد Yروشن Yکیلومترشمار
Yغیرفعال Yگیربکس Yزمستان Yحالت Yمربوطه Yکلید
شدهYوYچراغYشاخصYآنYنیزYخاموشYخواهدYشد.

   احتیاط

لغزنده 	• جاده های  در  رانندگی  هنگام   
زمستان  حالت  اگر  برفی،  شرایط  و 
گیربکس را فعال کنید، سیستم کنترل 
خروجی  قدرت  موتور  الکترونیکی 
افزایش  را  گشتاور  و  کاهش  را  موتور 
بکسوات  و  لغزش  از  تا  داد  خواهد 
چرخ ها جلوگیری کرده و حرکت خودرو 
را با ثبات تر و یکنواخت  کند که نتیجه 
آن افزایش تسلط بر رانندگی و کنترل 
رانندگی  شدن  دلپذیرتر  و  خودرو 

خواهد بود.

   احتیاط
برای 	• فقط  گیربکس  زمستان  حالت   

برفی  و  لغزنده  جاده های  در  رانندگی 
طراحی شده است. در شرایط عادی از 

این حالت استفاده نکنید.
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13- چراغ سرویس

Yطی Yکیلومتر Y5000 Yهر Yازای Yبه
Yسرویس Yچراغ Y،خودرو Yبا Yمسافت
Yزمان Yرسیدن Yفرا Yتا YشودYمی Yروشن

سرویسYراYبهYرانندهYیادآوریYکند.
YمجازYنمایندگیYدرYسرویسYانجامYازYپسYچراغYاین

مدیرانYخودروYتوسطYآنYهاYبایدYخاموشYشود.

14- چراغ چک گیربکس
گیربکس  به  مجهز  مدل های  در  )فقط 

اتوماتیک(

Yبودن Yباز Yزمان Yدر Yچراغ Yاین Yاگر
Yدر Yیا Yو Yموتور Yبودن Yروشن Y،سویچ
YچشمکYیاYوYشودYروشنYحرکتYحین
Yالکترونیکی Yکنترل Yسیستم Yدر Yیعنی Y،بزند
YشرایطYاینYدرY.استYآمدهYپدیدYایرادیYگیربکس
Yبا Yو Yنموده Yپارک YمحلYیکYدرYرا YخودYخودروی
YتماسYخودروYمدیرانYمجازYهایYنمایندگیYازYیکی

Y.بگیرید

   احتیاط
آسیب دیدگی 	• ریسک  کاهش  برای   

گیربکس، زمانی که چراغ چک گیربکس 
روشن شده است، موارد زیر را رعایت 

کنید:

 با سرعت زیاد رانندگی نکنید.	•

شتاب 	• ناگهانی  کاهش  یا  افزایش  از   
خودداری کنید.

بار 	• و  از حد  بیش  فشار  کردن  وارد  از   
اضافی به خودرو اجتناب کنید.

 15- چراغ هشدار سطح روغن ترمز

YبهYچراغYاینYسویچYشدنYبازYازYپس
Yو Yمانده Yروشن Yثانیه Yچند Yمدت
Yاین Yاگر Y.شودYمی Yخاموش Yسپس
YروشنYدایمYطورYبهYترمزYروغنYسطحYهشدارYچراغ
YحینYدرYیاYوYموتورYبودنYروشنYهنگامYدرYیاYبماند
YسطحYکهYاست Yاین Yبیانگر Y،شودYروشن Yرانندگی
Yمتوقف Yرا YخودروY.است Yپایین YخیلیYترمز Yروغن
Yاز Yیکی Yبا Yو Yکنید Yخاموش Yرا Yموتور Yو Yکرده
Y.بگیریدYتماسYخودروYمدیرانYمجازYهایYنمایندگی
Yرانندگی Y،است Yنشده Yبرطرف Yایراد YکهYزمانی Yتا

نکنید.
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   هشدار!
 اگر چراغ هشدار ABS و چراغ هشدار 	•

سطح روغن ترمز به طور همزمان روشن 
شوند، بالفاصله خودرو را متوقف کرده 
و با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 
خودرو تماس بگیرید و تا زمانی که ایراد 

برطرف نشده است رانندگی نکنید.

با 	• می توان  کنید  احساس  اگر  حتی   
نکنید  را  این کار  کرد،  رانندگی  خودرو 

و آن را با یدک کش حمل کنید.

 اگر خودرو را به صورت بکسل شده و 	•
دقت  می کنید  حمل  خاموش  موتور  با 
در  ترمزگیری  فاصله  که  باشید  داشته 
عادی  حالت های  از  بیشتر  حالت  این 
است و نیروی وارده به پدال ترمز باید 

بیشتر از مواقع عادی باشد.

16- چراغ اخطار ترمز دستی

Yاینکه Yشرط Yبه Yدستی Yترمز Yچراغ
YباشدYشدهYکشیدهYدستیYترمزYاهرم
YوYشودYمیYروشنY،باشدYبازYسویچYو
Yخاموش Y،شود Yآزاد Yدستی Yترمز Yاهرم YکهYزمانی
YدادنYنشانYبرایYچراغYاینYکلیYطورYبهY.شدYخواهد
YقرارYاستفادهYموردYدستیYترمزYدرگیریYوضعیت

میYگیرد.

   احتیاط
حرکت 	• باشد،   درگیر  دستی  ترمز  اگر   

نکنید در غیر این صورت سیستم ترمز 
رانندگی  کیفیت  و  دید  خواهد  آسیب 

نیز پایین خواهد آمد.

17- چراغ هشدار اتمام سوخت 

YبرایYچراغYاینYY،کنیدYبازYراYسویچYاگر
Yسپس Yو Yشده Yروشن Yثانیه Yچند
Yچراغ Yاین Yاگر Y.شد Yخواهد Yخاموش
Yآمپر Yعقربه Yو Yبماند Yروشن YچنانYهم
YسوختYمقدارYیعنیY،باشدYرنگYقرمزYناحیهYدرYنیز
Yباید Yفرصت Yاولین Yدر Yو Yاست Yکم Yباک Yداخل

سوختYگیریYکنید.

18- چراغ چک موتور

YچکYچراغY،سویچYشدنYبازYازYپس
Yاز Yپس Yو Yشده Yروشن Yنیز Yموتور
Yخاموش Yموتورر Yشدن Yروشن
YچراغY،موتورYشدنYYروشنYازYپسYاگرY.شدYخواهد
YحینYدرYکهYاین Yیا Yو Yبماند YروشنYچنانYهمYچک
Yیعنی YY،بزند Yچشمک Yو Yشده Yروشن Yرانندگی
YآالیندگیYکنترلYسیستمYیاYموتورYکنترلYسیستم
Yخودرو Y،شرایط YگونهYاین Yدر Y.اندYشده Yایراد Yدچار
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YمدیرانYمجازYهایYنمایندگیYازYیکیYدرYبایستYمی
خودروYتحتYبازدیدYوYتعمیرYقرارYگیرد.

   احتیاط
است، 	• روشن  موتور  چک  چراغ  اگر   

آسیب های  کاهش  یا  و  جلوگیری  برای 
احتمالی سیستم کنترل موتور:

 با سرعت های باال رانندگی نکنید.	•

شتاب 	• کاهش  یا  و  شتاب گیری  از   
ناگهانی خودداری کنید.

بار 	• به موتور و تحمیل  از فشار آوردن   
اضافی اجتناب کنید.

  حفاظت از محیط زیست

و 	• موتور  کارکرد  کیفیت  آمدن  پایین   
باعث  است  ممکن  آن،  کنترل  سیستم 
نقض قوانین ملی و منطقه ای و مقررات 

حفظ محیط زیست شود.
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LCD سرعت1-نمایشگرYگرYنشان
-2Yدر Yمانع Yبا Y Yفاصله Yنشانگر Yو Yساعت

حالتYدندهYعقب
-3YگیربکسYبهYمجهزYمدل(YدندهYنشانگر

اتوماتیک(
نشانگرYبازYبودنYدربYها4-
کیلومترYطیYشدهYموقت5-
کیلومترYطیYشدهYکلیYخودرو6-
نشانگرYسیسیتمYکمکیYپارک7-
مصرفYسوختYلحظهYای8-
نشانگرYمصرفYسوختYلحظهYای9-
میانگینYمصرفYسوخت10-
-11YطیYکیلومتر Yبه Yمربوط Yاعداد Yنمایش

YوYکلیYشدهYطیYکیلومترY،موقتYشده
میانگینYمصرفYسوخت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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LCD عملکردهای نمایشگر
1- نشانگر ساعت

2- ساعت و نشانگر فاصله با مانع

Y24 YصورتYبه Y،نمایشگر Yدر Yشده Yاستفاده Yساعت
ساعتهYمیYباشد.

تنظیم ساعت:
Yو Yکنید Yباز Yرا Yسویچ Y،ساعت YکردنYتنظیم Yبرای
YفشارYراY)چپYسمتYدکمه(YساعتYتنظیمYدکمه

دهید.

•	Y3YازYبیشترYکمیYمدتYبهYراYشدهYذکرYدکمهY
YتنظیمYمرحلهYواردYساعتYتاYدهیدYفشارYثانیه
YعددY،دکمهYایYلحظهYدادنYفشارYبارYهرYباY.شود
Y.یافتYخواهدYافزایشYعددYیکY،ساعتYبهYمربوط
YمربوطYعددYداریدYYنگهYوYدادهYفشارYراYدکمهYاگر

بهYساعتYبهYطورYمتوالیYافزایشYخواهدYیافت.

•	Y،ساعتYبه Yمربوط YعددYشدنYYتنظیم Yاز YپسY
Yتا Yکنید Yصبر Yثانیه Y5 Yو Yکرده Yرها Yرا YدکمهY
YهمانندY.شودYدقیقهYتنظیمYمرحلهYواردYساعت
YY،دکمهYایYلحظهYدادنYفشارYهرYباYقبلYمرحله
YخواهدYافزایشYعددYیکYدقیقهYبهYمربوطYعدد
Y،دارید YYنگه Yو Yداده Yفشار Yرا YدکمهYاگر Yو Yیافت
دقیقهYهاYبهYطورYمتوالیYافزایشYخواهندYیافت.

•	YکهYزمانی Y،ساعت Yتنظیم Yشدن YYتکمیل Yبرای Y
Yرا YتنظیمYدکمهY،دادYنشانYراYصفرYعددYثانیه

فشارYدهید.

   احتیاط
تنظیم 	• به  اقدام  رانندگی،  حین  در   

ساعت نکنید.

3- نشانگر دنده 
)مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک(

YگیربکسYدندهYدرگیریYوضعیتYدادنYنشانYبرای
YموردYدندهYدستهYقرارگیری YموقعیتYو Yاتوماتیک
YحالتYازYاستفادهYزمانYدرY.گیردYمیYقرارYاستفاده
YخواهدYدادهYنمایشYدندهYشمارهY،گیربکسYدستی

شد.

4- نشانگر باز بودن درب ها
Yدرب Yیا Yو YهاYدرب Yاز Yیکی YکهYزمانی
Yکامل YطورYبه Yیا Yو Yباشد Yباز Yصندوق
YظاهرYنشانگر Yاین Y،باشد Yنشده Yبسته
YکهYکردYخواهدYمشخصYوYشدYخواهد

کدامYدربYبهYطورYکاملYبستهYنشدهYاست.

   هشدار!
کامل 	• شدن  بسته  از  رانندگی  از  قبل   

درب ها اطمینان حاصل کنید.
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   توجه

به طور کامل بسته 	• از درب ها  اگر یکی   
نشده باشد و سرعت حرکت خودرو از  
اخطار  بوق  یک  رود،  باالتر   10 km/h 

جهت یادآوری به صدا درخواهد آمد. 

5- کیلومتر طی شده موقت
YظاهرYLCD Yنمایشگر YدرY”TRIP Y“ YعبارتYاگر
YطیYمسافتYY،آنYراستYسمتYدرYواقعYعددY،شود

Y.دادYخواهدYنمایشYراYموقتیYشده
YموقتYشدهYطیYکیلومترYبرایYنمایشYقابلYاعداد
YطیYمسافتYاگرY.باشدYمیY999/9YkmYتاYصفرYاز
YشدهYصفرYمربوطهYعددY،999/9برسدYkmYبهYشده
YشمارشYبهYشروعYصفرYازYمجدداYکیلومترشمارYو

خواهدYکرد.

صفر کردن کیلومتر طی شده موقت
YصفحهYتنظیمYدکمهYاز Y،استYباز YسویچYکهYزمانی
YبرایYتوانYمیY)راستYسمتYدکمه(Yکیلومترشمار
YموقتYکیلومترYنمایشYبینYنمایشگرYحالتYتغییر

YصفرYبرای Y.نمود Yاستفاده YخودروYکلیYکیلومترYو
YحالتYرویYبرYراYنمایشگرY،موقتYکیلومترYکردن
YتنظیمYدکمهYوYکردهYتنظیمYموقتYکیلومترYنمایش
Yنمایش Yعدد YکهYزمانی Yتا Yرا Yکیلومترشمار Yصفحه

دادهYشدهYصفرYشود،YYفشارYدادهYوYنگهYدارید.

6- کیلومتر طی شده کلی

Yظاهر YLCD Yنمایشگر Yدر Y”ODO“ Yعبارت Yاگر
YطیYمسافتY،آنYراستYسمتYدرYواقعYعددY،شود

شدهYکلیYخودروYراYنمایشYخواهدYداد.
YازYکلیYYشدهYطیYکیلومترهایYکلYبیانگرYعددYاین
YطیYمسافتYاگرY.باشدYمیY999999YkmYتاYصفر
YمربوطYعددYY،برسدY999999YkmYبهYخودروYشده
YصفرYاز Yمجددا Yکیلومترشمار Yو YشدهYصفرYآن Yبه

شروعYبهYشمارشYخواهدYکرد.

Yدادن Yفشار Yبا YتوانYمی Y،است Yباز Yسویچ YکهYزمانی
Yحالت Y،کیلومترشمار Yتنظیم Yدکمه Yمتوالی
YشدهYطیYکیلومترYبهYموقتYکیلومترYازYراYنمایشگر

کلیYتغییرYداد.

7- نشانگر سیستم کمکی پارک

   توجه

سیستم 	• به  مجهز  خودروهای  در   
به  مربوط  پیغام های   ،)GPS( مسیریاب 
نمایش  صفحه  در  پارک  کمی  سیستم 

مسیریاب ظاهر خواهند شد. 

YسمتYدرYمانعYباYفاصلهYوYساعتYبهYمربوطYاعداد
چپYاینYنماد،YنمایشYدادهYمیYشوند.

Yبه Yعقب Yدنده Yبه Yمربوط YهایYسیگنال YکهYزمانی
YواردYLCDYنمایشگرY،برسدYکیلومترشمارYصفحه
YعالمتYوYشدYخواهدYپارکYکمکیYسیستمYحالت
YسیستمYبه Yمربوط Yنماد YچپYسمتYدر Yرا Y“- Y-“
YضمنYنمایشگر Y.دادYخواهدYنمایش Yپارک Yکمکی
YY،دهدYمی Yنشان Yرا Yمانع Yفاصله Yو Yجهت YکهYاین
Yرا Y1HZ Yفرکانس Yبا Yاخطار Yبوق Yیک YزمانYهم
Yمحدوده Yدر Yمانع Yاگر Y.آورد Yدرخواهد YصداYبه Yنیز
Yدر Y1 Yعدد Y،باشد Yچپ Yسمت Yسنسور Yتشخیص
Yسمت Yدر Yصفر Yعدد Yو Yاول Yرقم Yدور YچپYسمت
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راستYدوYرقمYاولYنمایشYدادهYخواهدYشد.

YرقمYدوYدرYنیزYخودروYباYمانعYفاصلهYبهYمربوطYعدد
سمتYراستYنمایشYدادهYخواهدYشد.

Yبین Yفاصله Yو Yشده YترYنزدیک Yمانع Yبه Yخودرو Yاگر
YصورتYبهYاخطارYبوقY،شودY35YcmYازYکمترYهاYآن
YنمایشگرYدرY”STOP“YعبارتYوYشدهYنواختهYممتد

ظاهرYخواهدYشد.

YیاYوY”L -Y-“YهایYعبارتYزدنYچشمکYصورتYدر
Y،پارکYکمکیYسیستمYنمادYچپYسمتYدرY”R -Y-“
YازYیکیYبهYایرادYرفعYبرایYY،داردYایرادYسیستمYیعنی
نمایندگیYهایYمجازYمدیرانYخودروYمراجعهYکنید.

8- مصرف سوخت لحظه ای
Yواحد Yحسب Yبر Yخودرو YایYلحظه Yسوخت Yمصرف
لیترYدرYصدYکیلومترY)L/100Ykm(YبیانYمیYشود.

9- نشانگر مصرف سوخت لحظه ای
Yاین Yدر Yنمایش Yقابل Yسوخت Yمصرف Yحداقل

نشانگر،Y./5L/100YkmYمیYباشد.

Y5Ykm/h Yاز YترYپایین Yخودرو Yسرعت YکهYزمانی Yتا
Yداده Yنمایش YایYلحظه Yسوخت Yمصرف Y،باشد
YنمایشY،خودورYکاملYتوقفYمحضYبهY.شدYنخواهد

مصرفYسوختYلحظهYایYنیزYمتوقفYخواهدYشد.

10- میانگین مصرف سوخت
Yاز Yخودرو Yسوخت Yمصرف Yمیانگین Y،بخش Yاین
YراYحالYزمانYتاYعددYاینYشدنYریستYآخرینYزمان
YوYبودهYروشنYموتورYآنکهYشرطYبهY،دهدYمیYنشان

خودروYمتوقفYباشد.

YطورYبه Yنمایشگر Y،عدد Yاین Yشدن Yریست Yاز Yپس
YخواهدYنمایشYراY7/5L/100kmYYعددYفرضYپیش

داد.

ریست کردن میانگین مصرف سوخت 
Yمتوالی Yدادن Yفشار Yبا Y،سویچ Yکردن Yباز Yاز Yپس
YنمایشگرYحالتY،کیلومترشمارYصفحهYتنظیمYدکمه
YYتنظیم Yسوخت Yمصرف Yمیانگین Yنمایش Yروی Yرا
YعددYشدنYصفرYزمانYتاYراYشدهYذکرYدکمهYوYکرده
YYنگهYوYدادهYفشارYسوختYمصرفYمیانگینYبهYمربوط

دارید.

و  کلی  کیلومتر  موقت،  کیلومتر  نمایش   -11
میانگین مصرف سوخت

YدادنYYنشان Yجهت Yنمایشگر Yحالت Yتغییر Yبرای
Yصفحه Yتنظیم Yدکمه Y،فوق Yمقادیر Yاز Yیک Yهر
Yفشار YایYلحظه Yطور Yبه Yو YبارYیک Yرا Yکیلومترشمار

دهید.
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چراغ     های بیرونی
چراغ های کوچک

YY”A" YحهتYدرYرا Y Y 1 YچراغYدستهYانتهای Yکلید
YY YرویYبهYروYآنYرویY"˙"عالمتYتاYبچرخانید
YچراغY،کوچکYهایYچراغY،عملYاینYبا Y.گیردYقرار
Yچراغ Y،داشبورد Yو Yکیلومترشمار Yصفحه Yزمینه
YخواهندYروشنYکلیدهاYکلیهYYرویYچراغYوYپالک

شد.

اخطار روشن ماندن چراغ کوچک:

YمغزیYازYراYسویچYوYباشدYروشنYکوچکYچراغYاگر
Y،کنیدYبازYراYYرانندهYدربYوYکشیدهYبیرونYسویچ
YبهYراYاخطارYبوقYمتوالیYبارY4YکیلومترشمارYصفحه

صداYدرYخواهدYآورد.

خاموش شدن خودکار چراغ کوچک:

YشدنYخاموشYقابلیتY،باشندYبرقرارYزیرYشرایطYاگر
YدقیقهY3YگذشتYازYپسYکوچکYهایYچراغYخودکار

فعالYخواهدYشد:
Yبیرون Yسویچ Yو Yمانده Yروشن Yکوچک Yچراغ Y-1

کشیدهYشود.
Yباز Yسویچ YشدنYخارج Yاز Yپس Yراننده YYدرب Y-2

شود.

   هشدار!
خارج شدن 	• از  پس  کوچک  چراغ  اگر   

سویچ روشن شود،  قابلیت خاموش شدن 
خودکار چراغ کوچک فعال نخواهد شد.

1
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چراغ های جلو
نور پایین چراغ جلو

YY”A" Yحهت Yدر Yرا Y 1 Yچراغ Yدسته Yانتهای Yاگر
YرویYبه Yرو Yآن Yروی Y"˙" Yعالمت Yتا Yبچرخانید
YنورYصورتYبهYجلوYهایYچراغY،گیردYقرار

پایینYروشنYخواهندYشد.

   توجه

زمانی که 	• جلو  چراغ های  پایین  نور   
سویچ باز باشد و کلید چراغ جلو روشن 
زمانی که  و  شد،   خواهد  روشن  باشد، 
 ”START“ یا ”Off“ سویچ در موقعیت

باشد، خاموش خواهد شد. 

تنظیم ارتفاع نور پایین

Yدر Y،جلو Yچراغ Yپایین Yنور Yارتفاع Yتنظیم Yکلید
YآنYازYترYپایینYکمیYوYفرمانYغربیلکYچپYسمت

1

Yنور Yارتفاع Y.است Yگرفته Yقرار Yداشبورد Yروی Yبر Yو
Yاعداد Yبا Yمتناظر Yو YسطحY6 Yدر YتوانYمی Yرا Yپایین
Y0،1،2،3،4،5درجYشدهYبرYرویYکلید،YتنظیمYکرد.
Yیا Yو Yنشود Yوارد Yخودرو Yبر Yباری Yهیچ YکهYزمانی
YکلیدY،کنیدYمیYرانندگی YصافYجادهYدرYکهYزمانی

راYرویYصفرYتنظیمYکنید.
YدرYبارYمقدارYوYسرنشینانYتعدادYافزایشYصورتYدر
YباالترY،خودYنرمالYحدYازYپایینYنورYارتفاعY،خودرو

خواهدYرفت.
YهایYچراغYنورYتابشY،هاYسراشیبیYوYهاYسرباالییYدر
Yشیشه Yیا Yو Yجلویی Yخودروی YهایYآینه Yبه Yجلو
Yاست Yممکن Y،آیندYمی Yمقابل Yاز Yکه Yخودروهایی

باعثYایجادYاختاللYدرYدیدYسایرYرانندگانYشود.
YآنYکلیدYچرخاندنYباYراYجلوYچراغYپایینYنورYارتفاع
Y،باشدYبزرگترYکلیدYرویYعددYچهYهرY.کنیدYتنظیم

ارتفاعYنورYچراغYکمترYخواهدYشد.

   احتیاط
به 	• نور چراغ جلو  ارتفاع  تنظیم شدن   

بنابراین  می پذیرد،  صورت  آهستگی 
کلید را به طور سریع نچرخانید.
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نور باالی چراغ جلو
Yدسته Y،جلو Yچراغ Yپایین Yنور YکردنYروشن Yاز Yپس
YچراغYباالیYنورYتاYبکشیدYفلشYجهتYدرYراYYچراغ
Y،جلوYچراغYباالیYنورYشدنYروشنYباY.شودYروشن
Yنیز Yکیلومترشمار Yصفحه Yدر Yآن Yنشانگر Yچراغ

روشنYخواهدYشد.

Y.برگردانید Yخود Yاول Yجای Yبه Yرا Yچراغ Yدسته Yاگر
مجدداYنورYپایینYچراغYجلوYروشنYخواهدYشد.

   توجه

طبق 	• جلو  چراغ  پایین  و  باال  نور  از   
قوانین و آیین نامه راهنمایی و رانندگی 

استفاده کنید.

چراغ پلیسی )چراغ سالم(

YجلوYچراغYباالیYنورYازYاستفادهY،رانندگیYطولYدر
Yهشدار Yو YدادنYعالمت Yبرای YایYلحظه YصورتYبه
YدستهY.است YضروریYرانندگان Yو Yعابران Yبه Yدادن

YچراغYباالیYنورYتاYبکشیدYفلشYجهتYدرYراYچراغ
YنورYشاخصYچراغY،نیزYحالتYاینYدرY.شودYروشن

باالYدرYصفحهYکیلومترشمارYروشنYخواهدYشد.

چراغ های مه شکن
چراغ مه شکن جلو
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YوYآلودYمهYهوایYقبیلYازYنامساعدیYشرایطYدرYاگر
YضعیفYدیدYقابلیتYکهYبارانYوYبرفYشدیدYبارشYیا
YوYجلوYشکنYمهYهایYچراغYY،کنیدYمیYرانندگیY،است

عقبYراYروشنYکنید.
Yنور Yیا Yو Yکوچک YهایYچراغ YبودنYروشن Yشرط Yبه
Yروی Y 2 YشکنYمه YYچراغ Yکلید Y،جلو Yچراغ Yپایین
YYYعالمتYتاYبچرخانیدY”A"YجهتYدرYراYچراغYدسته
Yچراغ Yتا Yگیرد Yقرار Y روبهYروی Yآن مهYشکنYجلوYروشنYشود."˙" 

چراغ مه شکن عقب 

2

Yچراغ Yپایین Yنور Yیا Yو Yکوچک YهایYچراغ YکهYزمانی
Yرا Y 2 YشکنYمه Yچراغ Yکلید YاگرY،است Yروشن Yجلو
Yآن Y"˙" Yعالمت Yتا Yبچرخانید Y”A" Yجهت Yدر Yدر
YعقبYشکنYمهYچراغYY،گیردYقرارY روYبهYروی

روشنYخواهدYشد.

   توجه

و چراغ 	• زمانی که چراغ های کوچک  تا   
چراغ  نشود ،  روشن  جلو  مه شکن 

مه شکن عقب روشن نخواهد شد. 

چراغ راهنما

Yسویچ Yشدن Yباز Yاز Yپس Yفقط Yراهنما YهایYچراغ
میYتوانندYروشنYشوند.

Yتا Yبچرخانید Y”C" Yجهت Yدر Yرا Yچراغ Yدسته
چراغYهایYراهنمایYسمتYچپYروشنYشوند.
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YهایYچراغYتاYبچرخانیدY”B"YجهتYدرYراYچراغYدسته
راهنمایYسمتYراستYروشنYشوند.

Yیا Yراست Yراهنمای YهایYچراغ Yشدن Yروشن Yبا
YدرYنیز YسمتYهمانYبهYمربوطYنشانگرYچراغY،چپ

صفحهYکیلومترشمارYروشنYخواهدYشد.

کلید فالشر

Yدر Yرانندگان Yسایر Yبه YرسانیYاطالع Yبرای Yفالشر
YگیردYمی Yقرار Yاستفاده Yمورد Yاضطراری YهایYزمان

تاYازYبروزYتصادفYجلوگیریYشود.

Yروشن Yزیر YهایYوضعیت Yدر YتوانیدYمی Yرا Yفالشر
کنید:

YتوقفYاجباریYخودرو	•

YتوقفYناگهانیYوYاضطراری	•

YبروزYایرادYفنیYدرYخودرو	•

Y.دهیدYفشارYراYآنYکلیدY،فالشرYکردنYروشنYبرای
YهرYراهنمایYچراغYشاخصY،فالشرYشدنYروشنYبا
YخواهدYچشمکYکیلومترشمارYصفحهYدرYسمتYدو

زد.

   احتیاط
آیین نامه 	• و  قوانین  طبق  فالشر  از   

راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.
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دسته برف  پاک کن
برف پاک کن

YذیلYشرحYبهYوضعیتY5Y،سویچYبودنYبازYشرطYبه
برایYدستهYبرفYپاکYکنYقابلYانتخابYمیYباشد:

Yخاموش Y،)MIST( YکنYپاک Yبرف Yتکی Yحرکت
Y)LO(YکندYدورY،)INT(YتایمردارYحالتY،)OFF(
YبرفYدستهYبردنYپایینYیاYباالYباY.)HI(YتندYدورYو
YهایYحالتYازYکدامYهرY،آنYموقعیتYتغییرYوYکنYپاک
YبرفYازYاستفادهYاگرY.کنیدYانتخابYتوانیدYمیYراYباال

YدرYراYکنYپاکYبرفYدستهY،استYشدهYتمامYکنYپاک
موقعیتYOFFYقرارYدهید.

   احتیاط

سرد،  	• خیلی  هوایی  و  آب  شرایط  در   
یخ  پاک کن،  برف  از  استفاده  از  قبل 
 زدن و چسبیدن برف پاک کن به شیشه 
این  وجود  صورت  در  کنید.  بررسی  را 
کنید،  در  را گرم  ابتدا شیشه  وضعیت، 
و  پاک کن  برف  موتور  این صورت  غیر 

تیغه های آن آسیب خواهند دید.

برف 	• باشد،  زده  یخ  شیشه  روی  اگر   
شما  و  داشت  نخواهد  کارایی  پاک کن 

باید با احتیاط رانندگی کنید. 

 )MIST( حرکت تکی برف پاک کن

YبکشیدYباالYسمتYبهYبارYیکYراYکنYپاکYبرفYدسته
Yتکی Yحرکت YصورتYبه Yو YبارYیک YکنYپاک Yبرف Yتا

بهYکارYبیافتد.

YبرفY،داریدYنگهYوYبکشیدYراYکنYپاکYبرفYدستهYاگر
پاکYکنYبهYصورتYمتوالیYکارYخواهدYکرد.
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)INT( حالت تایمردار

Yبه Y”OFF" Yموقعیت Yاز Yرا YکنYپاک Yبرف Yدسته
YقرارY”INT"YموقعیتYرویYوYکشیدهYپایینYسمت
Yثانیه Y5 Yهر Yخودکار YطورYبه YکنYپاک Yبرف Y.دهید

یکYبارYبهYکارYخواهدYافتاد.

)LO( دور کند
YقرارY”LO“YموقعیتYدرYراYکنYپاکYبرفYدستهYاگر
YخواهدYکندYدور YحالتYوارد YکنYپاک Yبرف Y،دهید

شد.

)HI( دور تند
Yقرار YHI Yموقعیت Yدر YکنYپاک Yبرف Yدسته Yاگر
گیرد،YبرفYپاکYکنYواردYحالتYدورYتندYخواهدYشد.

شیشه شور

Yبه Yو Yفلش Yجهت Yدر Yرا YکنYپاک Yبرف Yدسته Yاگر
YشورYشیشهYمایعY،داریدYنگهYوYبکشیدYخودتانYسمت
Yروی Yبه Yموتور Yدرب Yروی YهایYپاشYآب Yطریق Yاز
Yبرف Yآن Yبا YزمانYهم Yو Yشده Yپاشیده Yجلو Yشیشه
YدستهYکردنYرهاYباY.افتادYخواهدYکارYبهYنیزYکنYپاک

Yخواهد Yمتوقف YهاYپاشYآب Yپاشش Y،کنYپاک Yبرف
YخودYکارYبهYثانیهY2YحدودYدرYکنYپاکYYبرفYولیYشد

ادامهYخواهدYداد.

   احتیاط
 در هوای سرد و یخبندان،  احتماال مایع 	•

خواهد  یخ  شیشه  روی  بر  شیشه شور 
بست و مانع دید بهتر شما خواهد شد، 
بنابراین  قبل از استفاده از شیشه  شور، 

شیشه را گرم کنید.

 شیشه شور را بیشتر از 10 ثانیه متوالی  	•
به صورت فعال نگه  ندارید.

مخزن 	• بودن  خالی   صورت  در   
استفاده  شیشه شور  از  شیشه شور، 
پمپ  این صورت  غیر  در  نکنید. 

شیشه شور آسیب خواهد دید.
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بوق

YبوقYکلیدYفشردنYباY،سویچYموقعیتYازYنظرYصرف
YشدنYخاموشYبرایY.کنیدYاستفادهYآنYازYتوانیدYمی

آن،YکلیدYبوقYراYرهاYکنید.

کلید شیشه باالبر

Yکه Yهستند Yاستفاده Yقابل Yزمانی Yباالبرها Yشیشه
سویچYبازYباشد.

YکلیدهایYاز YاستفادهYبا YتوانYمیYراYهاYشیشهYکلیه
Yفشار Yبا Y.آورد Yپایین Yیا Yبرد Yباال YهاYآن Yاختصاصی
YکشیدنYباالYباYوYآیدYمیYپایینYشیشهY،کلیدYدادن

کلید،YشیشهYباالYخواهدYرفت.

Yآمدن Yپایین Yیا Yرفتن YYباال Yاز YایYلحظه Yهر Yدر
Yهمان Yدر YشیشهYY،کنید Yرها Yرا Yکلید Y،هاYشیشه

موقعیتYYباقیYخواهدYماند.

YدربYکهYآنYشرطYبهY،شودYکشیدهYبیرونYسویچYاگر
YبهYباالبرهاYشیشهYکلیدهایY،نشودYبازYاصالYراننده

مدتY60YثانیهYمیYتوانندYکارYکنند.

YبهYوYایYلحظهYصورتYبهYراYباالبرهاYشیشهYکلیدYاگر
Y،کنیدYرهاYبالفاصلهYوYدادهYفشارYثانیهY0/3Yمدت
YخواهدYبازYکاملYطورYبهYوYخودکارYصورتYبهYشیشه

شد.

ریموت  از  استفاده  با  شیشه ها  شدن  بسته 
کنترل )فقط در برخی مدل ها(

Yموتور Yدرب Yو Yصندوق Yدرب Y،هاYدرب Yکلیه Yاگر
Yکنترل Yریموت Yتوسط Yرا YهاYدرب Yو Yباشند Yبسته
YوYشدهYروشنYبارYیکYراهنماYهایYچراغY،کنیدYقفل
YقفلYتاYآمدYخواهدYدرYصداYبهYبارYیکYدزدگیرYآژیر

شدنYدربYهاYراYاعالمYنماید.

YوYخودکارYطورYبهYنیز YاندYماندهYباز YکهYهاییYشیشه
همYزمانYباYمراحلYباال،YبستهYخواهندYشد.
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   هشدار!

بسته 	• هنگام  سالمتی،   حفظ  جهت   
شدن شیشه ها هیچ یک از اعضا  بدن 

خود را از پنجره بیرون نبرید.

شیشه ها،  	• سایر  شدن  بسته  زمان  در   
مسایل  رعایت  تا  است  راننده  وظیفه 

ایمنی را به سرنشینان گوشزد کند.

تنها 	• خودرو  داخل  در  را  کودکان   
به طور  است  ممکن  که  چرا  نگذارید، 
ناآگاهانه کلیدها و دکمه های کنترل را 

به کار بیاندازد.

   احتیاط

شدن 	• بسته  خودرو،  از  ترک  هنگام   
کلیه شیشه ها اطمینان حاصل نموده و 

سویچ را حتما بردارید.

کلید شیشه باالبر راننده

کلید شیشه باالبر 
Yکلید Yعنوان YبهYY،راننده Yدرب Yباالبر Yشیشه Yکلید
Yبه Yقادر Yو Yشده Yمحسوب Yباالبرها Yشیشه Yاصلی

کنترلYکلیهYشیشهYهاYمیYباشد.

کلید قفل شیشه باالبرها
Yداده Yفشار Y Y Yباالبرها Yشیشه Yقفل Yکلید YکهYزمانی
Yخواهند Yفعال Yغیر Yسرنشینان Yشیشه YY،باشد Yشده

YراYمذکورYکلیدY،هاYآنYYYYYمجددYشدنYفعالYبرایY.شد
یکYبارYدیگرYفشارYدهید.

کلید شیشه باالبر سرنشین جلو و سرنشینان 
عقب

YقابلیتY،هاYدربYرویYبرYواقعYکلیدهایYازYکدامYهر
YخواهندYراYدربYآنYباYمتناظرYهایYشیشهYکنترل
Yشده Yفعال Yباالبرها Yشیشه Yقفل Yکلید Yاگر Y.داشت
YهایYدربYشیشهYوYراستYجلوYدربYشیشهY،باشد

عقبYغیرYفعالYخواهندYشد.

1
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سان روف )آپشن(
YداشتهYقرارYACCYیاYONYموقعیتYدرYسویچYاگر
YتوانیدYمیYروفYسانYکلیدهایYازYاستفادهYبا YY،باشد
Yو YبازYنیمه Yحالت Yدر Yیا Yو Yکنید Yبسته Yو Yباز Yرا Yآن

اریبYقرارYدهید.

   هشدار!

بودن 	• باز  و  خودرو  حرکت  زمان  در   
شدن  بسته  زمان  در  یا  و  سان روف 
سرنشینان  تا  ندهید  اجازه  سان روف، 

اعضا بدن خود را از آن بیرون ببرند.

   احتیاط
 قبل از باز کردن سان روف،  قطرات آب،  	•

روی  از  را  ماسه  و  شن  یا  و  یخ  و  برف 
سان روف تمیز کنید

روی 	• بر  سنگین  اجسام  دادن  قرار  از   
سان روف و یا اطراف آن خودداری کنید.

پرفشار 	• آب  از  برای شستن سان روف   
استفاده نکنید.

 قبل از ترک کردن خودرو، از بسته شدن 	•
سان روف  و  شیشه ها  درب ها،  کامل 

اطمینان حاصل کنید.

 از باز کردن سان روف در مناطق دارای 	•
کثیف   از  تا  کنید  اجتناب  غبار  و  گرد 
جلوگیری  آن  ریل های  انسداد  و  شدن 
قسمت های  این صورت  غیر  در  شود. 
و  ساییدگی  دچار  سان روف  مکانیکی 

فرسودگی زودرس خواهند شد.

   توجه

از مغزی سویچ، 	• با خارج کردن سویچ   
خواهد  بسته  خودکار  به طور  سان روف 

شد.
باتری ها، 	• سر  شدن  قطع  صورت  در   

سان روف عمل نخواهد کرد.

حین 	• در  سان روف  کامل  بازشدن   
اضافی  باد  صدای  تولید  باعث  حرکت 

خواهد شد.
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1 2

باز کردن سان روف

Yبه YراY 2 YروفYسانYSLID OPEN YدکمهYاگر
YروفYسانY،کنیدYرها Yو Yداده Yفشار Yثانیه Y./5Yمدت
Yاگر Y.شد Yخواهد Yباز Yانتها Yتا Yخودکار YطورYبه
YحرکتیYکورسYهایYمیانهYدرYروفYسانYخواهیدYمی
YراYروفYسانYهایYدکمهYازYیکیY،شودYمتوقفYخود

یکYبارYفشارYدادهYوYرهاYکنید.

نیمه باز شدن سان روف

YمدتYبهYراY 1 YروفYسانYTILT UPYYدکمهYاگر
YحالتYبهYروفYسانYY،کنیدYرهاYوYدادهYفشارYثانیهY./5

نیمهYبازY)اریب(YدرYخواهدYآمد.

بستن سان روف

Yدکمه Y،باشد Yباز Yکامال Yحالت Yدر YروفYسان Yاگر
Yفشار Yثانیه Y./5 Yمدت Yبه Yرا Y 1 Yآن YTILT UP
YبستهYخودکارYطورYبهYروفYسانYتاYکنیدYرهاYوYداده

شود.

YSLIDYدکمهY،باشدYبازYنیمهYحالتYدرYروفYسانYاگر
YدادهYفشارYثانیهY./5YمدتYبهYراYYآنY 2 YOPEN
وYرهاYکنیدYتاYسانYروفYبهYطورYخودکارYبستهYشود.

Yکورس YهایYمیانه Yدر YروفYسان YخواهیدYمی Yاگر
YهایYدکمه Yاز Yیکی Y،شود Yمتوقف Yخود Yحرکتی

سانYروفYراYیکYبارYفشارYدادهYوYرهاYکنید.
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برگشت خودکار سان روف

YبرخوردYمانعیYباYشدنYبستهYزمانYدرYروفYسانYاگر
YبهYخودکارYطورYبهY،گیردYقرارYفشارYتحتYیاYوYکند

حالتYکامالYبازYبرخواهدYگشت.

   هشدار!

 اجازه ندهید تا افراد داخل خودرو در 	•
حین حرکت خودرو سر و یا سایر اعضا 
ببرند.  بیرون  سان روف  از  را  خود  بدن 
در غیر این صورت در زمان تصادف و یا 

ترمز ناگهانی آسیب خواهند دید. 

آفتاب گیر کشویی سان روف

YطورYبه Yنیز Yآن YگیرYآفتاب Y،روفYسان Yشدن Yباز Yبا
Yرا YروفYسان YگیرYآفتاب Y.شد Yخواهد Yباز Yخودکار
YبودنYبسته Yزمان Yدر Yخود Yدلخواه Yبه YتوانیدYمی

سانYروف،YبازYکنید.

   احتیاط

سعی 	• سان روف،  شدن  باز  زمان  در   
نکنید آفتاب گیر آن را ببندید.

 برای بستن آفتاب گیر سان روف به آن 	•
به  از  تا  نکنید  وارد  حد  از  بیش  فشار 

صدا افتادن آن جلوگیری  شود.
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فندک

YپسY.دهیدYفشارYخودYجایYدرYانتها Yتا YراYفندک
YطورYبهY،نظرYموردYدمایYبهYفندکYدمایYرسیدنYاز
YاستفادهYازYپسY.پریدYخواهدYبیرونYکمیYخودکار

ازYفندک،YYآنYراYدرYجایYخودYقرارYدهید.

   هشدار!

احتمالی، 	• خطرات  از  جلوگیری  برای   
فندک را با دست بیشتر از زمان معین 

فشار ندهید. 
خودرو 	• در  را  کودکان  دارید  قصد  اگر   

خود  جای  از  را  فندک  بگذارید،  تنها 
خارج کنید.

   احتیاط
عنوان 	• به  فندک  سوکت  از  استفاده   

برقی  لوازم  برای   12V برق  خروجی 
جانبی توصیه نمی شود.

زیرسیگاری

YاهرمYکنارYدرYوYدندهYکنسولYوسطYدرYزیرسیگاری
Yکردن Yباز Yاز Yپس Y.است Yگرفته Yقرار Yترمزدستی
دربYآنYمیYتوانیدYازYزیرسیگاریYاستفادهYکنید.

   احتیاط
زیرسیگاری، 	• از  استفاده  زمان  در   

از  جلوگیری  برای  را  احتیاط  جوانب 
آتش سوزی رعایت کنید.
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محفظه های نگه داری اشیا
جعبه داشبورد

Yآن Yدستگیره Yکشیدن Yبا Yرا Yداشبورد Yجعبه Yدرب
بازYکنید.

   هشدار!

هنگام 	• در  را  داشبورد  جعبه  درب   
بودن  باز  دارید،   نگه   بسته  رانندگی 
آن می تواند باعث پرتاب اشیا در زمان 

تصادف یا توقف های ناگهانی شود. 
رانندگی 	• با  از جعبه داشبورد هم زمان   

استفاده نکنید.

محفظه جلوی دسته دنده

YکنترلYپنلYزیرYوYدندهYدستهYجلویYدرYمحَفظهYاین
YاشیاییYداریYنگهYبرایYوYشدهYواقعYمطبوعYتهویه

مانندYکارتYوY...YموردYاستفادهYقرارYمیYگیرد.

محفظه روی کنسول وسط

YتوانیدYمیYوسطYکنسولYمحفظهYدربYبردنYباالYبا
ازYآنYاستفادهYکنید.
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   هشدار!

 هم زمان با رانندگی از محفظه کنسول 	•
وسط استفاده نکنید.

محفظه های روی درب ها

YجهتYهاییYمحفظهY،عقبYوYجلوYهایYدربYرویYبر
Y.استYYشدهYگرفتهYنظرYدرYکوچکYاشیاءYداریYنگه
YسکهYمانندYاشیاییYداریYنگهYبرایYکوچکترYمحفظه

کاربردYدارد.

   هشدار!

 از قرار دادن اشیایی که احتمال افتادن 	•
به  گیرکردن  و  راننده  زیرپای  به  آن ها 
پدال های گاز، ترمز و کالچ وجود دارد، 

اجتناب کنید.

 از قرار دادن مواد قابل اشتعال و داغ در 	•
محفظه های روی درب خودداری کنید.

جعبه پول خرد

YوYفرمانYغربیلکYپایینYقسمتYدرYخردYپولYجعبه
YبهYراYآنYدربY.استYگرفتهYقرارYآنYچپYسمتYدر
Y،آنYبستنYبرایYوYشودYبازYتاYبکشیدYخودتاYسمت

دربYراYبهYسمتYداخلYفشارYدهید.

   هشدار!

پول خرد 	• جعبه  از  رانندگی  با  هم زمان   
استفاده نکنید.
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محفظه بغل پای سرنشین جلو

Yراست Yسمت Yدر Yو Yداشبورد Yزیر Yدر Yمحفظه Yاین
Yراست Yجلو Yسرنشین Yپای Yکنار Yو Yوسط Yکنسول
YکوچکYاشیاYقراردادنYبرایYکهYاستYشدهYتعبیه

موردYاستفادهYقرارYمیYگیرد.

کیف پشت صندلی جلو

YجهتYصندلیYدوYهرYصندلیYپشتYدرYهاییYکیف
Yنظر Yدر Yآن Yنظایر Yو Yدفترچه Yو Yروزنامه YداریYنگه

گرفتهYشدهYاست.

محفظه پشتی کنسول وسط

Yقسمت Yدر Yو Yوسط Yکنسول Yپشت Yمحفظه Yاین
YاشیاYداریYنگهYبرایYوYاستYگرفتهYقرارYآنYپایین

کوچکYنظیرYسکهYموردYاستفادهYقرارYمیYگیرد.

   احتیاط
 از محفظه پشت کنسول وسط به عنوان 	•

زیرسیگاری استفاده نکنید.
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صندوق عقب

Yدکمه Y،عقبYصندوق Yدرب Yکردن Yباز Yبرای
YباYتوانیدYمیYچنینYهمY.دهیدYفشارYراYپرانYصندوق
Y،ثانیهY2YمدتYبهYکنترلYریموتYYدکمهYفشاردادن

دربYصندوقYراYبازYکنید.
Yدرب YتوانیدYمی Yنیز Yمکانیکی Yکلید Yاز Yاستفاده Yبا

صندوقYعقبYراYبازYکنید.
Yو Yآورده Yپایین Yرا Yآن YY،صندوق Yدرب Yبستن Yبرای

فشارYدهیدYتاYقفلYشود.

   هشدار!

به 	• اگزوز  دود  ورود  از  جلوگیری  برای   
بسته  از  رانندگی  از  قبل  کابین،   داخل 
بودن درب صندوق اطمینان حاصل کنید.

جالیوانی

   هشدار!

در 	• تیز  نوک  و  فلزی  اشیا  دادن  قرار   
جالیوانی، ممکن است در زمان تصادف 
ایجاد  باعث  ناگهانی  ترمزهای  یا  و 

جراحت شود. 

در 	• داغ  نوشیدنی های  گذاشتن  از   
جالیوانی خودداری کنید، چرا که ممکن 
است در زمان تصادف و یا تکان خودرن 
باعث  و  پاشیده شده  اطراف  به  خودرو 

سوختگی شوند.

در ظرف های 	• را  مایعات  و  نوشیدنی ها   
ریخته  صورت  در  تا  بریزید  مناسب 
شدن باعث آسیب دیدگی و کثیف شدن  

تزیینات داخلی خودرو نشود.
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جالیوانی روی کنسول وسط

YوYترمزدستیYاهرمYراستYسمتYدرYجالیوانیYاین
برYرویYکنسولYوسطYواقعYشدهYاست.

آفتاب گیرجالیوانی روب درب عقب

Yروی Yبر Y،عقب Yسرنشینان Yمخصوص Yجالیوانی
دربYهایYعقبYتعبیهYشدهYاست.

Y 1 Yموقعیت Yدر Yو Yآورده Yپایین Yرا YگیرYآفتاب Y-1
قرارYدهیدYتاYمانعYتابشYنورYآفتابYازYروبهYروYشود.

YسمتYاز Yآفتاب Yنور Yتابش Yاز YجلوگیریYبرای Y-2
Yبچرخانید. 2 YموقعیتYبهYراYآفتابگیرY،درب

1

2
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مجموعه چراغ سقف
چراغ سقف

YذیلYشرحYبهYموقعیتY3YدارایYسقفYچراغYکلید
است:

YY،باشد Yداشته Yقرار Y 1 Yموقعیت Yدر Yکلید Yاگر Y-
چراغYسقفYبهYطورYدایمYروشنYمیYماند.

YچراغY،گیرد Yقرار Yوسط Yموقعیت Yدر Yکلید Yاگر Y-
سقفYخاموشYخواهدYشد.

Y3 Y،شود Yداده Yقرار Y 2 Yموقعیت Yدر Yکلید Yاگر Y-
حالتYبهYشرحYزیرYاتفاقYخواهدYافتاد:

Yچراغ Y،هاYدرب Yاز Yیکی Yشدن Yباز Yمحض Yبه Y-1
YحالتYاینYدرYثانیهY18YمدتYبهYوYشدهYروشن
YبستهYمدتYاینYدرYدربYاگرY.ماندYخواهدYباقی

شود،YYچراغYYنیزYخاموشYخواهدYشد.
Y،سقفYچراغYماندنYروشنYمدتYطولYدرYاگرY-2
Y،کنیدYبازYوYدادهYقرارYمغزیYداخلYدرYراYسویچ

چراغYسقفYبالفاصلهYخاموشYخواهدYشد.
YسویچYوYباشندYبستهYهاYدربYکهYصورتیYدرY-3
YهاYدربYازYیکیYشدنYبازYمحضYبهYY،باشدYبازYنیز
Yآن YشدنYبسته Yبا Yو Yشده Yروشن YسقفYچراغ

خاموشYخواهدYشد.

 چراغ مطالعه 

YچراغYمجموعهYطرفینYدر Yمطالعه YچراغYعددYدو
YY،کلیدهاYازYکدامYهرYدادنYفشارYباY،داردYوجودYسقف
YبرایY.شدYخواهدYروشنYسمتYهمانYمطالعهYچراغ
YفشارYمجدداYراYمربوطهYکلیدY،آنYکردنYخاموش

دهید.

1 2
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   احتیاط

چراغ های 	• خودرو،  کلیه  ترک  از  قبل   
تا  کنید  خاموش  را  بیرونی  و  داخلی 

باتری خودرو خالی نشود.

چراغ صندوق عقب

Yاین Y،پرانYصندوق Yکلید Yشدن Yفشرده Yصورت Yدر
Y،عقب YصندوقYفضای Yنمودن Yروشن YجهتYچراغ
YصندوقYدربYشدنYبستهYباYوYشدYخواهدYروشن

خاموشYخواهدYشد.

   احتیاط
•	YنگذاریدYبازYطوالنیYمدتYبهYراYصندوقYدرب 

تاYباتریYخودروYضعیفYیاYخالیYنشود.
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فهرست                                          صفحه
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سیستم کمکی پارک
 )آپشن(

YدندهYرادارYاصلیYجزYدوYازYپارکYکمکیYسیستمY
عقبYوYدوربینYتشکیلYیافتهYاست.

YکمکYبهYخودروYکردنYپارکYزمانYدرYسیستمYاین
YدوربینYتصاویرYوYاخطارYبوقYیکY.آمدYخواهدYشما
Yدر Yواقع Yموانع Yبه Yمربوط Yاطالعات Yعقب Yدنده
Y.دادYخواهندYارایهYشماYبهYراYخودروYعقبYقسمت
Yایمنی Y،کور Yنقاط Yنمایش Yطریق Yاز Yسیستم Yاین
YبهبودYخودروYکردنYپارکYزمانYدرYراYشماYرانندگی

خواهدYبخشید.

رادار دنده عقب )آپشن(

Yتشخیص Yقابلیت Yبا Yعقب Yدنده Yسنسور Yعدد Yدو
Yسپر Yروی Yبر Yخودرو Yمتری Y1/5 Yشعاع Yدر Yموانع

عقبYنصبYشدهYاند.

Yدنده(Y”R“YموقعیتYدرYدندهYدستهYگرفتنYقرارYبا
Yفعال Yخودکار YطورYبه Yعقب Yدنده Yرادار YY،)عقب

خواهدYشد.

Y1/5YمحدودهYدرYمانعیYعقبYدندهYرادارYکهYزمانی
YآنYبهYمربوطYاطالعاتY،کنندYشناساییYخودYمتری
YوسطYدرYکهYLCDYنمایشگرYدرYاخطارYبوقYهمراه
YدادهYنمایشY،استYشدهYواقعYکیومترشمارYصفحه

خواهدYشد.
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سنسورهای 
حالت بوق فاصله با مانعدنده عقب

اخطار
چپYیاYراست

L/R
YازYکمتر

150سانتیYمتر
YوYمتناوبYبوق

آهسته
چپYیاYراست

L/R
کمترYاز

Y90YسانتیYمتر
YوYمتناوبYبوق

آهسته
چپYیاYراست

L/R
کمترYاز

Y60YسانتیYمتر
YوYمتناوبYبوق

سریع

چپYیاYراست
L/R

کمترYاز
Y35YسانتیYمتر

YوYممتدYبوق
YعبارتYنمایش
YدرY”STOP“
LCDYنمایشگر

سنسورهای  برای  تشخیص  قابل  غیر  موانع 
دنده عقب

Y،کابلY،سیمYنظیرYاجسامیYعقبYدندهYسنسورهای
تورYوYمانندYآنYهاYراYنمیYتوانندYتشخیصYدهند.

YدارایYکهYچوبیYالوارYوYسنگYتختهYقبیلYازYموانعی
YعقبYدندهYسنسورهایYتوسطY،باشندYکمیYارتفاع

قابلYتشخیصYنیستند.
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Yدنده YسنسورهایYتوسط Yبلند Yشاسی Yخودروهای
عقبYتشخیصYدادهYنمیYشوند.

Yاسفنجی Yو Yنرم Yاجسام Yعقب Yدنده Yسنسورهای
YفراصوتیYامواجYکهYراYهاYآنYنظایرYوYابرYY،برفYمانند
Yتشخیص YتوانندYنمی Y،دهندYمی Yعبور Yخود Yاز Yرا

دهند.

YدرختYکوچک2-ستونYکمYارتفاع1-

اجسامYنوکYتیزYو4Y-دوچرخه3-
گوشهYدار

-5YوYدربYآستانه
موانعYموجYدار6-تیرپایه

Yعقب Yسنسورهای Yبرای Yباال Yشکل Yمطابق Yاجسام
قابلYتشخیصYنمیYباشند.

6

1 2

3

4

5
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شرایط ارسال اطالعات اشتباه

Yیخ YعقبYدنده YسنسورهایYسطحYکهYصورتیYدر
YخواهدYاشتباهYاحتماالYارسالیYاطالعاتY،باشدYزده

بود.

YوYالیYوYگلYباYعقبYدندهYسنسورهایYسطحYاگر
YاطالعاتYاستYممکنY.باشدYشدهYپوشیدهYبرفYیا

ارسالیYسنسورهاYاشتباهYباشد.

Yارسالی Yاطالعات Y،شیب Yداری YهارYمکان Yدر
Y.باشدYاشتباهYتواندYمیYسنسورها
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Yامواج Yمعرض Yدر Yعقب Yدنده Yسنسورهای Yاگر
YخودروYرویYیاYوYگیرندYقرارYباالYفرکانسYباYرادیویی
YبودنYاشتباهYاحتمالY،باشدYشدهYنصبYقویYآنتن

اطالعاتYارسالیYوجودYخواهدYداشت.

Yاطراف YدرYدستگاههاییYیا YوسایلYکهYصورتیYدر
Y،بکنند Yقوی Yصوتی Yامواج Yتولید Yشما Yخودروی
YموتورYصدایY،دیگرYخودروهایYبوقYصدایYمانند
Yاحتمال Y،غیرعادی Yاگزوز Yصدای Yیا Y،هاYکامیون
Yدنده Yسنسورهای Yارسالی Yاطالعات Yبودن Yاشتباه

عقبYوجودYخواهدYداشت.

YسیستمYاستYممکنYبرفیYیاYوYبارانیYهایYجادهYدر
کمیکYپارکYپیغامYخطاYبدهد.

Yمواجهه Yدر Yپارک YکمکیYسیستمYکهYصورتیYدر
Yآیا Yکه Yکنید Yبررسی Y،دهد Yخطا Yپیغام Yموانع Yبا
YمعرضYدرYطوالنیYمدتYبهYسپرYرویYسنسورهای

آبYگرمYوYیاYآبYخیلیYسردYقرارYگرفتهYاست؟
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YکمکیYسیستمYکارکردYدرYایرادYمشاهدهYصورتYدر
Yمدیران Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Y،پارک

خودروYمراجعهYنماید.

   احتیاط

خودرو 	• اطراف  در  زیادی  موانع  اگر   
وجود داشته باشند،  نزدیکترین مانع به 
سنورهای دنده عقب شناسایی خواهند 

شد.

شستشوی سنسورهای دنده عقب

YوالیYگلYوYاضافیYموادY،خودروYشستشویYهنگام
YآبYپاششYباYیاYوYپارچهYتوسطYراYسنسورهاYروی

   احتیاطکمYفشارYتمیزYکنید.

آسیب دیدن 	• از  جلوگیری  برای   
به آن ها فشار  سنسورهای دنده عقب، 
وارد نکنید و برای شستن آن ها از آب 

پر فشار استفاده نکنید.
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سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل و اجزا آن

کلیدYانتخابYوYتعویضYدریچهYها1-
-2)A/C(YکولرYکلید
کلیدYتنظیمYسرعتYفن3-

-4YهایYآینهYوYعقبYشیشهYگرمکنYکلید
برقی

کلیدYگردشYهوایYداخل/Yخارج5-
کلیدYتنظیمYدما6-

1

2

3

4 5

6
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دریچهYهوایYکناری1-دریچه های هوا
دریچهYبخارگیرYشیشهYدرب2-
دریچهYهوایYوسط3-
دریچهYبخارگیرYشیشهYجلو4-
دریچهYهوایYزیرپا5- 4 3 4 2 1

5
5

1 2 3
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عملکردهای پنل کنترل
کلید تعویض دریچه ها

YموردYهایYدریچهYتوانیدYمیYکلیدYاینYازYاستفادهYبا
نظرYخودYجهتYخروجYهواYراYانتخابYکنید.

دریچهYهوایYوسطYداشبورد Y
وYدریچهYهایYکناریYداشبورد

Y،کناریYوYوسطYهایYدریچه
همراهYباYدریچهYهایYزیرپا

دریچهYهوایYزیرپا Y

YدریچهYهمراهYبه Yزیرپا YهوایYدریچه
YهایYدریچه Yو Yجلو Yشیشه Yبخارگیر

بخارگیرYشیشهYدربYها

Yو Yجلو YYشیشه Yبخارگیر Yدریچه
دریچهYهایYبخارگیرYشیشهYدربYها

)A/C( کلید کولر

YفنYبودنYروشنYوYموتورYبودنYYروشنYصورتYدر
YشروعYکولرYY،دهیدYفشارYراYA/C YکلیدYاگرYY،کولر
Yروشن Yنیز Yکلید Yروی Yچراغ Y.کرد Yخواهد YکارYبه
YرویYچراغYوYکولرYY،کلیدYمجددYفشارYباY.شدYخواهد

کلیدYخاموشYخواهندYشد.
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کلید تنظیم سرعت فن

YتوسطYراYهاYدریچهYازYخروجیYهوایYحجمYوYسرعت
YدارایYکلیدYاینY.کنیدYتنظیمYتوانیدYمیYکلیدYاین
YوضعیتYدرYکهYباشدYمیY4،3،2،1Y،صفرYوضعیتY5
Y.استYخاموشYکولرYسیستمYآنYتبعYبهYوYفنY،صفر
YYروشنYکولرY،1YوضعیتYرویYکلیدYگرفتنYقرارYبا
YخواهدYکارYبهYشروعYترYپایینYسرعتYباYفنYوYشده
YرویYراYکلیدY،بادYوزشYسرعتYافزایشYبرایY.کرد

اعدادYبزرگترYتنظیمYکنید.

YسرعتYحداکثرYباYفنY4YعددYرویYکلیدYتنظیمYبا
کارYخواهدYکرد.

کلید گرمکن شیشه عقب و آینه های برقی

Yچراغ YشدنYروشن Yضمن Yکلید Yاین Yفشاردادن Yبا
YجانبیYهایYآینهYوYعقبYشیشهYگرمکنYY،کلیدYروی
YچراغYY،کلیدYمجددYفشارYباY.شدYخواهندYفعالYنیز
Y.شودYمیYخاموشYعقبYشیشهYگرمکنYوYکلیدYروی
Yهر Yو YباشدYمی Yتایمر Yدارای Yعقب Yشیشه Yگرمکن

YروشنYوYخاموشYخودکارYطورYبهYبارYیکYدقیقهY15
شود.

کلید تنظیم دما

Y)رنگYآبیYناحیه(YسردY-1
Y-2گرمY)ناحیهYقرمزرنگ(

1 2
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YاینYازYاستفادهYبا YتوانیدYمیYراYخودYدلخواهYدمای
کلیدYتنظیمYکنید.

YجهتYخالفYدرYراYکلیدY،خنکYهوایYانتخابYبرای
YکلیدY،گرمYهوایYانتخابYبرایYوYساعتYهایYعقربه

راYدرYجهتYعقربهYهایYساعتYبچرخانید.

کلید گردش هوای داخل/خارج

Yهوای YچرخشYحالت Yدادن Yتغییر Yو Yتعیین Yبرای
سیستمYتهویهYمطبوعYازYاینYکلیدYاستفادهYکنید.

Yروشن Yآن Yروی Yچراغ YY،دهید Yفشار Yرا Yکلید Yاگر
Yچرخش Yبه Yاقدام Yمطبوع Yتهویه Yوسیستم Yشده
YازYهواییYهیچYوYنمودYخواهندYکابینYداخلYهوای
YفشارYمجدداYراYکلیدYاگرY.شدYنخواهدYواردYبیرون
YتهویهYوسیستمYشدهYخاموشYآنYرویYچراغYY،دهید
YبیرونYازYتازهYهوایYچرخشYوYورودYاجازهYمطبوع

راYخواهدYداد.

   هشدار!
هوای 	• اگر  کولر،   از  استفاده  زمان  در   

دریچه های  باشد،  از  مرطوب  بیرون 
چرا  نکنید،   استفاده  و     
و  بیرون  هوای  بین  دمای  اختالف  که 
آن ها  بخارگرفتگی  باعث  شیشه ها، 

خواهد شد.

   احتیاط

از 	• غبار  و  گرد  دارای  محیط های  در   
حالت گردش هوای داخل استفاده کنید 
تا از ورود گرد و غبار به داخل سیستم 
تهویه مطبوع و داخل کابین جلوگیری 

شود.

داخل 	• هوای  گردش  حالت  از  اگر   
دخانیات  استعمال  از  می کنید  استفاده 

اجتناب کنید.
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توزیع هوا
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تنظیم جهت وزش باد دریچه ها

YازYاستفادهYباYتوانYمیYراYهاYدریچهYبادYوزشYجهت
دکمهYهایYرویYدریچهYهاYتنظیمYکرد.

   توجه

باد، 	• وزش  حالت  بهترین  کسب  برای   
مطمئن  و  کنید  باز  را  دریچه ها  کلیه 
در  آن  کشویی  دکمه های  که  شوید 

حالت وسط قرار گرفته باشند.

دریچه هوای وسط

1- دکمه های کشویی

YهوایYدریچهYازYخروجیYبادYوزشYمسیرYوYجهت
YهایYدکمه Yدادن Yحرکت Yبا Yتوان Yمی Yرا Yوسط

YتنظیمYنمود. 1 Yکشویی

دریچه هوای چپ

1-  دکمه چرخان           2- دکمه کشویی

Yیا Yباال YسمتYبه Y 1 Yچرخان Yدکمه Yچرخاندن Yبا
پایینYدریچهYهوایYچپYبازYوYبستهYمیYشود.

YکشوییYدکمهYدادنYحرکتYباYراYبادYوزشYجهت
YبهYچپYوYراستYتنظیمYکنید. 2

1 1

1 2
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دریچه هوای راست

1- دکمه کشویی            2- دکمه چرخان

Yباال Yسمت Yبه Y 2 Yچرخان Yدکمه Yچرخاندن Yبا
Yبسته Yیا Yباز Yراست Yسمت Yهوای Yدریچه Yپایین Yیا

میYشود.
YکشوییYدکمهYدادنYحرکتYباYراYبادYوزشYجهت

YبهYچپYوYراستYتنظیمYکنید. 1

1 2

شرایط  در  مطبوع  تهویه  از  استفاده  نحوه 
هوایی گرم و سرد

YخورشیدYنورYزیرYوYگرمYهوایYدرYراYخودرویتانYاگر
YهوایYدمایY،باشیدYکردهYپارکYطوالنیYمدتYبه
Yبرای Y.یافت Yخواهد Yافزایش YشدتYبه Yاتاق Yداخل

کاهشYدمایYهوایYداخلYاتاق:

YابتداYشیشهYهاYراYبازYکنید.	•
•	Yسرعت Yحداکثر Yروی Yرا Yمطبوع Yتهویه Yفن Y

تنظیمYکنید.
•	Yحالت Yو Yکرده Yفعال Yرا Y)A/C( Yکولر Yکلید

گردشYهوایYخارجYراYانتخابYکنید.
•	YهایYعقربهYخالفYجهتYدرYراYدماYتنظیمYکلیدY

Yانتخاب Yرا YدماYترینYخنکYوYبچرخانیدYساعت
کنید.

YموردYاندازهYبهYاتاقYداخلYدمایYکهYآنYازYپسY
YتنظیماتYوYببندیدYراYهاYشیشهY،رسیدYشماYنظر

دلخواهYخودYراYاعمالYکنید.

YطوالنیYمدتYبهYسردYهوایYدرYراYخودرویتانYاگر
Yشیشه Yسطح Yاست Yممکن Y،باشید Yکرده Yپارک
YهایYیخYزدودنYبرایY.باشدYزدهYیخYخودروYYجلوی

رویYشیشه:
YموتورYراYروشنYکنید.	•
•	Yسرعت Yحداکثر Yروی Yرا Yمطبوع Yتهویه Yفن Y

تنظیمYکنید.
حالتYگردشYهوایYداخلYراYانتخابYکنید.	•
•	YساعتYهایYعقربهYجهتYدرYراYدماYتنظیمYکلید

بچرخانیدYوYگرمترینYدماYراYانتخابYکنید.

YحالتYازYطوالنیYمدتYبهY،هاYیخYشدنYذوبYازYپس
YباعثYکهYچراY،نکنیدYاستفادهYداخلYهوایYگردش

بخارگرفتگیYشیشهYهاYخواهدYشد.
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   توجه

 هنگام استفاده از تهویه مطبوع، کلیه 	•
سیستم  تا  ببندید  را  شیشه  و  درب ها 

حداکثر کارایی خود را داشته باشد.

 در زمان استفاده از کولر، مقداری آب 	•
در اطراف اوپراتور کولر جمع شده و از 
طریق لوله تخلیه، به زیر خودرو تخلیه 
بنابراین مشاهده مقداری آب  می شود. 
نشانه   و  بوده  طبیعی  خودرو  زیر  در 

وجود ایراد نمی باشد.

 برای از بین بردن بوی بد تهویه مطبوع، 	•
حداقل یک بار در ماه باید کولر خودرو 
را روشن کنید. برای این کار سرعت فن 
سرعت  باالترین  روی  را  مطبوع  تهویه 
قرار داده و شیشه ها را باز کنید و اجازه 
روشن  دقیقه   10 مدت  به  کولر  دهید 

بماند.

 با روشن شدن کولر، مقداری از قدرت 	•
آن  راه اندازی  صرف  موتور  تولیدی 
می شود و هم چنین مصرف سوخت نیز 

مقداری افزایش می یابد.

   احتیاط
در 	• یا  و  طوالنی  سرباالیی های  در   

کولر  از  استفاده  سنگین،  ترافیک های 
موتور  شدن   داغ  باعث  است  ممکن 
را  کولر  شرایط  گونه  این  در  شود. 

خاموش کنید.

   هشدار!
گاز 	• حاوی  مطبوع  تهویه  سیستم   

کولر تحت فشار باال می باشد. هر گونه 
سرویس و تعمیر بر روی آن باید توسط 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 

صورت گیرد.

  حفاظت از محیط زیست
با 	• سازگار  شما  خودروی  کولر  گاز   

محیط زیست بوده و برای الیه ازن مضر 
نمی باشد، با این حال تاثیر بسیار اندکی 
دارد.  زمین  شدن  گرم  پدیده  روی  بر 
قوانین  سرویس  زمان  در  باید  بنابراین 
توجه  مورد  زیست  محیط  از  حفاظت 

قرار گیرد.



صوتی سیستم 

121

سیستم صوتی 
رادیو

دکمه های کنترل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16

17

18

19
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دکمهYروشن/خاموش1-
دکمهYتنظیمYصدا2-
-31YرادیوییYایستگاه
-4YصداYقطعYدکمه
-52YرادیوییYایستگاه
-6PRTYوY3YرادیوییYایستگاه
صفحهYنمایش7-

-8YRDMYوY4YرادیوییYایستگاه
-9FILEY-YوY5YرادیوییYایستگاه
-10USBYمدYانتخابYدکمه
-11FILEY+YوY6YرادیوییYایستگاه
جستجویYسریعYفرکانسYها12-
-13MP3Yنماد
دکمهYاسکنYفرکانسYها14-

جستجویYسریعYفرکانسYها15-
دکمهYYانتخابYباندYرادیویی16-
-17YASTYدکمه
محفظهYنگهYداریYاشیا18-
-18SELYدکمه
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عملکرد دکمه های رادیو
 )ON/OFF( 1- دکمه روشن/خاموش

دکمهYراYفشارYدهیدYتاYرادیوYروشنYشود.
YدیگرYبارYیکYراYدکمهY،رادیوYکردنYخاموشYبرای

فشارYدهید.

)VOLOME( 2- دکمه تنظیم صدا
Yرا –YدکمهYوYصداYحجمYافزایشYبرایYراY+Yدکمه

برایYکاهشYحجمYصداYفشارYدهید.

3- ایستگاه رادیویی 1
Yقبال Yکه Y1 Yرادیویی Yایستگاه Yبه YدادنYگوش Yبرای

ذخیرهYشدهYاست،YYدکمهYراYفشارYدهید.

)MUTE( 4- دکمه قطع صدا
Y)1درYحالتYرادیوYبرایYقطعYصدا

Y)PAUSE(YوقفهYایجادYبرایYUSBYحالتYدرY)2
درYاجرایYآهنگ

تنظیم ساعت

YYنگه Yو Yداده Yفشار Yثانیه Yچند Yرا YMUTE Yدکمه
Yدوباره Y.شوید Yساعت Yتنظیم Yمنوی Yوارد Yتا Yدارید
YعددYتاYدهیدYفشارYثانیهYچندYراYMUTEYدکمه
Yبا Y.کندYزدنYچشمکYبهYشروعYساعتYبه Yمربوط
YتنظیمYراYساعتYVOLY+/-YهایYدکمهYازYاستفاده
Yعدد Yتا Yدهید Yفشار Yرا YSEL Yدکمه Yحال Y.کنید
YشروعYدقیقهYبهYمربوطYعددYوYYشدهYثبتYساعت
YدکمهYازYاستفادهYباYمجدداY.نمایدYزدنYچشمکYبه
YصبرYثانیهY5.کنیدYتنظیمYراYدقیقهYعددYVOLY+/-
YذخیرهYراYساعتYخودکارYطورYبهYسیستمYتاYکنید

کند.

5- ایستگاه رادیویی 2
YقبالYکهY2YرادیوییYایستگاه Yبه YدادنYگوشYبرای

ذخیرهYشدهYاست،YدکمهYراYفشارYدهید.

PRT 6- ایستگاه رادیویی 3 و
•	YایستگاهYبهYدادنYگوشYبرایYرادیوYحالتYدرY

YراYدکمهY،استYشدهYذخیرهYقبالYکهY3Yرادیویی
فشارYدهید.

•	Y،آهنگ Yشدن Yتکرار Yبرای YY،USB Yحالت Yدر Y
دکمهYراYفشارYدهید.

7- صفحه نمایش
YنمایشYراY... YوYرادیوییYایستگاهYاطالعاتY،ساعت

میYدهد

RDM 8- ایستگاه رادیویی 4 و

•	YایستگاهYبهYدادنYگوشYبرایY،رادیوYحالتYدرY
YراYدکمهY،استYشدهYذخیرهYقبالYکهY4Yرادیویی

فشارYدهید.
•	YصورتYبهYهاYآهنگYپخشYبرایY،USBYحالتYدر

تصادفیY)راندومی(YدکمهYراYفشارYدهید.

 FILE - 9- ایستگاه رادیویی 5 و

•	YایستگاهYبهYدادنYگوشYبرایY،رادیوYحالتYدرY
YراYدکمهY،استYشدهYذخیرهYقبالYکهY5Yرادیویی

Y.دهیدYفشار
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•	Yقبلی Yپوشه Yانتخاب Yبرای Y،USB YYحالت Yدر Y
Y.دهیدYفشارYراYدکمهYY،هاYآهنگ

USB )10- دکمه انتخاب مد )حالت

FILE+ 11- ایستگاه رادیویی 6 و

•	YایستگاهYبهYدادنYYگوشYبرایY،رادیوYحالتYدرY
YراYدکمهY،استYشدهYذخیرهYقبالYکهY6Yرادیویی

فشارYدهید.
•	Yبعدی Yپوشه Yانتخاب Yبرای Y،USB Yحالت Yدر Y

آهنگYها،YYدکمهYراYفشارYدهید.

12- جستجوی سریع فرکانس ها

•	Yاین Yدادن Yفشار YبارYیک Yبا Y،رادیو Yحالت Yدر Y
Yفرکانس YخودکارYطورYبه Yرادیو YسیستمY،دکمه
Yفشار Yرا Yدکمه Yاگر Y.کرد Yخواهد Yپیدا Yرا Yقبلی
Yسیستم Y،دارید YYنگه Yثانیه Y2 Yاز Yبیشتر Yو Yداده
Yسریع YطورYبه Yرا Yرادیو YهایYفرکانس Yرادیو

جستجوYخواهدYکرد.

Yاین Yدادن Yفشار YبارYیک Yبا YY،USB YهایYحالت Yدر
YدادنYفشارYباY.شدYخواهدYاجراYقبلیYYآهنگYدکمه
YطورYبه Yاجرا YحالYدرYآهنگY،دکمهYداشتنYYنگه Yو

سریعYبهYعقبYخواهدYرفت.

MP3 13- نماد

14- دکمه اسکن فرکانس ها و آهنگ ها

YیکYهرY،دکمهYاینYدادنYفشارYباYUSBYحالتYدر
Yمرور Yو Yشده Yاجرا Yثانیه Y10 Yمدت Yبه Yآهنگ Yاز

خواهندYشد.
Yکلیه Y،دکمه Yاین Yدادن Yفشار Yبا YY،رادیو Yحالت Yدر
YشدهYاجراYثانیه Y5YمدتYبهYرادیوییYایستگاههای
YایستگاههاYازYکدامYهرYبررویY.شدYخواهندYمرورYو
Y،داریدYنگهYوYدادهYفشارYراY1،2،3،4،5،6YهایYدکمه
YذخیرهYشمارهYYهمانYباYمذکورYرادیوییYایستگاهYYتا

شود.

15- جستجوی سریع فرکانس ها

•	Yاین Yدادن Yفشار YبارYیک Yبا YY،رادیو Yحالت Yدر Y
Yفرکانس YخودکارYطورYبه Yرادیو YسیستمYY،دکمه
YفشارYرا YدکمهYاگر Y.کردYخواهدYپیدا Yرا Yبعدی
YسیستمYY،دارید Yنگه Yثانیه Y2 Yاز Yبیشتر Yو Yداده
Yسریع YطورYبه Yرا Yرادیو YهایYفرکانس Yرادیو

جستجوYخواهدYکرد.

•	Yاین Yدادن Yفشار YبارYیک Yبا YY،USB Yحالت Yدر Y
YفشارYباY.شدYخواهدYاجراYبعدیYآهنگYY،دکمه
YاجراYحالYدرYآهنگYY،دکمهYداشتنYنگهYوYدادن

بهYطورYسریعYبهYجلوYخواهدYرفت.

16- دکمه انتخاب باند رادیویی

Yفشار Yرا Yدکمه Yاین YY،رادیویی Yباند Yانتخاب Yبرای
Yزیر Yصورت Yبه Yرادیویی Yباندهای Yترتیب Y.دهید

است.
FM1YYYYYFM2YYYYYYFM3YYYYYYAM1YYYYYAM2
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AST 17- دکمه

YدرYرادیوییYایستگاهY16Y،دکمهYاینYدادنYفشارYبا
Yموج YترینYقوی Yدارای Yکه YAM Yو YFM Yباندهای
YپسY.شدYخواهندYدخیرهYخودکارYطورYبهYY،هستند
Y1YشمارهYایستگاهY،هاYایستگاهYسازیYذخیرهYاتمامYاز

شروعYYبهYکارYخواهدYکرد.

18- محفظه نگه داری اشیا

)SEL( 19- دکمه تنظیمات

YداریدYنگهYثانیهYچندYوYدادهYفشارYراYSELYدکمه
YهرYباYحالY.شودYتنظیماتYقسمتYواردYYسیستمYتا
YمنوهایYتوانیدYمیYدکمهYایYلحظهYدادنYفشارYبار
YمنویYرویY.کنیدYمشاهدهYراYتنظیمYقابلYمختلف
Yبه Yتا Yدهید Yفشار Yرا YVOL Y+/- Yدکمه Yدلخواه

تنظیمYدلخواهYخودYبرسید.

استفاده از رادیو

Yرادیو Yتا Yدهید Yفشار Yرا YON/OFF Yدکمه Y-1
روشنYشود.

YرادیوییYباندYوYدهیدYفشارYراYBANDYدکمهY-2
موردYنظرتانYراYانتخابYکنید.

YYYYYیا Y Yدکمه Y،هاYفرکانس Yجستجوی Yبرای Y-3
YراYفشارYدهید.

YفشارYراY6YتاY1YهایYدکمهYدلخواهYایستگاههایYروی
Yایستگاهها Yتا Yدارید YYنگه Yثانیه Y2 Yمدت Yبه Yو Yداده

ذخیرهYشوند.
Yنظر Yمورد Yتنظیمات YSEL Yدکمه Yدادن Yفشار Yبا

خودYراYانجامYدهید.

USB استفاده از

YفشارYشدنYروشنYبرایYراYON/OFFYدکمهY-1
دهید.

Yپورت Y.کنید Yوارد YUSB Yپورت Yدر Yرا YUSB Y-2
YUSBدرYسمتYراستYفندکYقرارYدارد.
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Yشماره Yو YفرمتYY،USB Yاز Yاستفاده Yطول Yدر Y-3
Yمشاهده Yقابل Yرادیو Yنمایش Yصفحه Yدر Yآهنگ

خواهدYبود.

YدکمهYاجراYحالYدرY،YآهنگYموقتیYتوقفYبرایY-4
YآهنگYیافتنYادامهYبرایYوYدهیدYفشارYراYMUTE

مجدداYدکمهYMUTEYراYفشارYدهید.

   احتیاط
با 	• صوتی  فایل های  فقط  سیستم  این   

فرمت MP3 را اجرا می کند.

 در صورت ویروسی بودن USB،  از آن 	•
استفاده نکنید.

 زمانی که USB در حال اجراست، آن را 	•
بیرون نکشید،  در غیر این صورت ممکن 
است قسمتی از اطالعات آن پاک شود. 
تغییر  رادیو  به  را  سیستم  حالت  ابتدا 

دهید سپس USB را بیرون بکشید .
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CD رادیو و پخش
دکمه های کنترل

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

1112131415161718192021
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-1VOLYدکمه

-2YپوشهYانتخابYوY3YرادیوییYایستگاه
قبلیYآهنگYها

-3Y10YانتخابYوY2YرادیوییYایستگاه
آهنگYقبلی

-4YآهنگYتکرارYوY1YرادیوییYایستگاه
)RPT(

-5)ON/OFF(YخاموشY/YروشنYدکمه
-6CDYکردنYخارجYدکمه

-7YتصادفیYاجرایYوY4YرادیوییYایستگاه
)RDM(Yآهنگ

-8Y10YانتخابYوY5YرادیوییYایستگاه
آهنگYبعدی

-9YپوشهYانتخابYوY6YرادیوییYایستگاه
بعدیYآهنگYها

تنظیمYدستیYامواج10-
-11CDYکردنYواردYمحل
-12)AST(YتنظیماتYدکمه
دکمهYاسکنYفرکانسYهاYوYآهنگYها13-
دکمهYانتخابYباندYرادیویی14-

دکمهYانتخابYفرکانسYوYآهنگYبعدی15-
صفحهYنمایش16-
-17USBYمدYدکمه
دکمهYانتخابYفرکانسYوYآهنگYقبلی18-
-19CDYمدYدکمه
-20)MUTE(YصداYقطعYدکمه
-21CDYحالتYدرYتنظیماتYدکمه
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Yدر Yسویچ Yکه YهاییYزمان Yدر Yفقط YصوتیYسیستم
YشدنYروشنYقابلYY،باشدYACCYیاYوONYموقعیت
YسیستمYتاYدهیدYفشارYراYPOWERYدکمهY.است

روشنYشود.

استفاده از CD  خوان 

Yفشار Yرا YON/OFF Yیا YPOWER Yدکمه Y-1
دهیدYتاYسیستمYروشنYشود.

YصفحهYY،خودYمحلYدرYCDYشدنYواردYازYپسY-2
YخواهدYنمایشYراY”READING“YعبارتYنمایش
Yخواهد YهاYآهنگ Yجستجوی Yبه Yسیستم Yو Yداد
YCDYهایYآهنگY،جستجوYاتمامYازYپسY.پرداخت

اجراYخواهندYشد.

Yآهنگ Yاجرای Yشروع Yاز Yپس Y،نمایش Yصفحه Y-3
Y.دهدYمیYنمایشYراYزیرYموارد

Yزمان Yو Yاجرا Yحال Yدر Yآهنگ Yشماره Y،CD Yنوع
YاجراYحالYدرYآهنگYازYشدهYسپری

Yدکمه Y،سیستم Yصدای Yشدن Yقطع Yبرای Y-4
Yمجدد Yبرقراری Yبرای Yو Yدهید Yفشار Yرا YMUTE

صدا،YدکمهYراYیکYبارYدیگرYفشارYدهید.

Yدکمه Yاگر Y،اجراست Yحال Yدر YCD YکهYزمانی Y-5
Yکلیه Yاول Yثانیه Y10 Y،دهید Yفشار Yرا YSCAN
YاجراYY،مرور Yجهت YCD Yدر Yموجود YهایYآهنگ
YدکمهY،حالتYاینYکردنYمتوقفYبرایY.شدYخواهند

YSCANراYمجدداYفشارYدهید.

Yرا YCD EJECT Yدکمه YCD Yخروج Yبرای Y-6
فشاردهید.

   احتیاط

رطوبت دار، 	• هوایی  و  آب  شرایط  در   
به درستی  صوتی  سیستم  است  ممکن 
خارج  را   CD حالت  این  در  نکند،  کار 
سیستم  شدن  خشک  از  پس  و  کرده 

مجددا از آن استفاده کنید.
دارای 	• و  ناهموار  جاده های  در   

دست انداز، ممکن است سیستم صوتی 
دست  از  موقتا  را  خود  عادی  کارکرد 

بدهد.

از 	• بیش  کابین  داخل  هوای  دمای  اگر   
کار  CD خوان  احتماال  رود،  باال  اندازه 

نخواهد کرد.
 CDها را در مقابل تابش مستقیم نور 	•

آفتاب قرار ندهید.
پایین، کثیف، خط 	• با کیفیت  CDهای   

به درستی  دیده  آسیب  و  خش دار  و 
خوانده نخواهند شد.
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YباشندYمی Yزیر Yشرایط Yدارای Yکه YهاییCD Yاز
YبهYاستYممکنYصورتYاینYغیرYدرY.نکنیدYاستفاده

YCDخوانYآسیبYواردYشود.

•	Y)اینچیY3/1(YمتریYسانتیY8YهایYCD

•	Yنداشته YایYدایره Yو Yمدور Yحالت Yکه YهاییCD
باشند.

CDهاییYکهYدارایYبرچسبYکاغذیYهستند	•

•	Yو Yدیده Yآسیب Y،دارYخش Yو Yخط YهایCD
لبYپریده.

   توجه

 وقتی که CD داخل دستگاه قرار دارد، 	•
تا ضمن خارج  بزنید  را   EJECT دکمه 
رادیو  حالت  وارد  سیستم   ،CD شدن 
را در عرض  CD خارج شده  اگر  شود. 
به طور  نکشید،  بیرون  کامال  ثانیه   5
خودکار مجددا به داخل دستگاه خواهد 
رفت ولی سیستم در حالت رادیو باقی 

خواهد ماند.
نداشته 	• CD وجود  اگر داخل دستگاه   

دهید،  فشار  را   EJECT دکمه  و  باشد 
عبارت “NO DISK” در صفحه نمایش 

سیستم ظاهر خواهد شد.

)RDM( اجرای تصادفی آهنگ

Yرا Y”4/RDM“ YدکمهY،CD Yاجرای Yزمان Yدر Yاگر
YوYانتخابYتصادفیYطورYبهYهاYآهنگYتاYدهیدYفشار
YبهYبرگشتYوYحالتYاینYازYخروجYبرایY.شوندYاجرا

حالتYنرمال،YمجدداYدکمهYراYفشارYدهید.

)RPT( تکرار آهنگ

YYYYYYدکمه Y،اجرا Yحال Yدر Yآهنگ Yشدن Yتکرار Yبرای
YاینYشدنYمتوقفYبرایY.دهیدYفشارYراY”1/RPT“

حالت،YدکمهYراYیکYبارYدیگرYفشارYدهید.

جستجوی آهنگ مورد نظر

Yبرای Yرا Y Yدکمه Y،آهنگ Yاجرای Yزمان Yدر
Yبرای Yرا Y دکمه Yو Yبعدی YهایYآهنگ Yانتخاب

انتخابYآهنگYهایYقبلیYفشارYدهید.

انتخاب پوشه آهنگ ها

Yفشار Yرا Y”3“ Yدکمه YUSB Yو YCD Yحالت Yدر Y-1
دهیدYتاYپوشهYقبلیYآهنگYهاYانتخابYشود.

Yفشار Yرا Y”6“ Yدکمه YUSB Yو YCD Yحالت Yدر Y-2
دهیدYتاYپوشهYبعدیYآهنگYهاYانتخابYشود.

Yرا Y”2/UP“ Yدکمه YUSB Yو YCD Yحالت Yدر Y-3
فشارYدهیدYتاY10YآهنگYقبلیYانتخابYشوند.

Yرا Y”5/DN“ Yدکمه YUSB Yو YCD Yحالت Yدر Y-4
فشارYدهیدYتاY10YآهنگYبعدیYانتخابYشوند.
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   توجه

•	 CD  اگر تعداد آهنگ های موجود در 
باشد،  آهنگ   10 از  کمتر    USB یا 
حالت های ذکر شده عملی نخواهند بود.

حرکت سریع بر روی یک آهنگ

Y YهایYدکمهY،اجراستYحالYدرYCDYکهYزمانی
YحالYدرYآهنگYتاYداریدYنگهYوYدادهYفشارYراY Yو
YکهYوقتیY.برودYعقبYیا YوYجلوYسریعYطورYبهYاجرا
YرهاYراYدکمهY،رسیدیدYآهنگYازYنظرYموردYنقطهYبه

کنیدYتاYآهنگYبهYطورYعادیYادامهYکارYدهد.

USB نحوه استفاده از

YمحلYدرYراYUSBY،استYروشنYسیستمYکهYزمانی
YUSB“YعبارتYشدنYظاهرYازYپسY.کنیدYواردYخود
Yبه Yاقدام Yسیستم Y،نمایش Yصفحه Yدر Y”READ
Yخواهد YUSB Yدر Yموجود YهایYآهنگ Yجستجوی

نمود.

 USB اجرای آهنگ های

Y،USB Yحالت Yدر YهاYآهنگ Yتنظیم Yو Yاجرا Yنحوه
YمشابهYباYحالتYCDYمیYباشد.

   احتیاط
پورت 	• در   USB کردن  وارد  زمان  در   

آن، به جهت وارد شدن آن دقت کنید تا  
USB و یا پورت آن دچار آسیب دیدگی 

نشوند.
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   توجه

 سیستم آهنگ های USB را به ترتیبی 	•
اجرا  دارند،  قرار   USB داخل  در  که 

خواهد کرد.

متفرقه 	• برخی  USBهای  است  ممکن   
اجرا  توسط سیستم  پایین  کیفیت  با  و 

نشوند.

یک  	• آهنگ های  صوتی  سیستم  اگر   
به طور  کند،  شناسایی  نتواند  را  پوشه 

خودکار به پوشه بعدی خواهد رفت.

 سیستم قابلیت خواندن کلیه فایل های 	•
با فرمت MP3 و WMA را دارد. با این 
حال اگر نتوانست یک فایل را اجرا کند، 

خودتان آهنگ بعدی را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از رادیو
ذخیره سازی ایستگاه های رادیویی

Y18 YسازیYذخیره Yقابلیت Y، Yسیستم Yاین Yرادیوی
Yاز YیکYهرYدرYایستگاه Y6(YFM YرادیوییYایستگاه
YایستگاهY12YوY)FM3YوYFM2،YFM1Yباندهای
Yباندهای Yاز YهریکYدرYایستگاه Y6( YAM Yرادیویی

YAM1وY)AM2YراYدارد.

Yدکمه Yمتوالی Yدادن Yفشار Yبا Yرادیو Yحالت Yدر Y-1
Yانتخاب Yرا Yنظر Yمورد Yرادیویی Yباند Y”BAND“
YFM1 Y،رادیو YفرضYپیش Yرادیویی Yباند Y.کنید

میYباشد.
Yرا یا Yو Y دکمهYهای Y،رادیو Yحالت Yدر Y-2
YترینYواضحYخودکارYطورYYبهYسیستمYتاYدهیدYفشار
YدرY.کندYپیداYراYقبلیYیاYوYبعدیYرادیوییYایستگاه
YخواهدYقطعYخودکارYطورYبهYرادیوYصدایYحالتYاین
YفعالYغیرYVOLYیاYوYMUTEYهایYدکمهYوYشد

خواهندYبود.



صوتی سیستم 

133

Yرا Y”AST/SET“ Yدکمه YاگرY،رادیو Yحالت Yدر Y-3
YانتخابYباندYدرYکهYرادیوییYایستگاهY6Y،دهیدYفشار
Yو Yاسکن Y،هستند Yامواج YترینYقوی Yدارای Yشده
YهایYدکمهYازYاستفادهYباYشماY.شدYخواهندYذخیره
YموردYشمارهYباYراYایستگاههاYتوانیدYمیYدارYشماره

نظرYخودYذخیرهYکنید.

Y،بزنیدYراY”SCAN“YدکمهYاگرY،رادیوYحالتYدرY-4
YشروعY،اجراستYحالYدرYکهYفرکانسیYازYسیستم
Y.نمود Yخواهند Yرادیویی Yایستگاههای Yاسکن Yبه
Yاجازه Yسیستم Yایستگاه Yاولین Yپیداشدن Yاز Yپس
Yاجرا Yثانیه Y10 Yمدت Yبه Yایستگاه Yآن Yتا YدهدYمی
Yایستگاه YسراغYبه Yدوباره Y،مدتYاین Yاز YپسY.شود
YتکرارYمداومYطورYبهYباالYمراحلYوYرفتYخوادYبعدی
YشماYدلخواهYکهYایستگاهیYهرYرویYبرY.شدYخواهد
Y،دارYشمارهYهایYدکمهYدادن Yفشار Yبا YتوانیدYمیY،بود
ایستگاهYراYباYشمارهYموردYنظرYخودYذخیرهYکنید.

)VOL( تنظیم صدا

YخالفYیاYوYجهتYدرY”VOL“YدکمهYچرخاندنYبا
YYبلندی Yمیزان YتوانیدYمی Y،ساعتYهایYعقربه Yجهت
صدایYخروجیYراYمابینYصفرYوY40YتنظیمYکنید.

حالت پخش صدا
YتوانیدYمی Y”SEL“ Yدکمه Yمتوالی Yدادن Yفشار Yبا
Yتغییر Yزیر Yتصویر Yبا Yمطابق Yرا Yصدا Yپخش Yحالت

دهید.

)BAS( صدای بم
YدکمهYچرخاندنYباY”BAS“YحالتYانتخابYازYپس
YتنظیمY-7YوYY+7YبینYراYصداYبمیYمیزانY”VOL“

کنید.

)TRE( صدای زیر
Yدکمه Yچرخاندن Yبا Y”TRE“ Yحالت Yانتخاب Yپس
Y-7 Yو Y+7 Yبین Yرا Yصدا Yزیری Yمیزان YY،”VOL“

تنظیمYکنید.

راست  و  چپ  بلندگوهای  بین  صدا  توزیع 
)BAL(

Yچرخاندن Yبا Y”BAL“ Yحالت Yانتخاب Yاز Yپس
Yاز YخروجیYصدایYبلندی Yمیزان Y”VOL“ Yدکمه
Y”R7“ Yو Y”L7“ Yبین Yرا Yراست Yو YچپYبلندگوهای

تنظیمYکنید.

عقب  و  جلو  بلندگوهای  بین  صدا  توزیع 
)FAD(

Yچرخاندن Yبا Y”FAD“ Yحالت Yانتخاب Yاز Yپس
Yاز YخروجیYصدایYبلندی Yمیزان Y”VOL“ Yدکمه
YY”R7“ Yو Y”F7“ Yبین Yرا Yعقب Yو Yجلو Yبلندگوهای

تنظیمYکنید.
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)EQ( شیوه پخش صدا

YدکمهYچرخاندنYبا Y”EQ“ YحالتYانتخاب Yاز Yپس
Yترتیب Yبا Yمطابق Yرا Yصدا Yپخش Yشیوه YY،”VOL“
Yتغییر YتوانیدYمی Yزیر Yشکل Yدر Yشده Yداده Yنشان

دهید:

بلندی صدا

Yاستفاده Yبا YتوانیدYمی Yرا Yخروجی Yصدای Yبلندی
Yخاموش Yیا Yو Yروشن Y”LOUD“ Yدکمه Yاز

)Y)ON,OFFکنید.

سایر تنظیمات 
)MUTE( قطع صدا

Yفشار Yرا Y”MUTE“ Yدکمه YY،رادیو Yحالت Yدر Y-1
Yحالت Yاین Yدر Y.شود Yقطع Yرادیو Yصدای Yتا Yدهید
Yظاهر Yنمایش Yصفحه Yدر Y”MUTE“ Yعبارت

میYشود.

Y”VOL“YدکمهYیاYوYدهیدYفشارYبارYیکYراYدکمهY-2
راYبچرخانیدYتاYصدایYرادیوYمجدداYبهYگوشYبرسد.

Y”MUTE“ YدکمهYY،USB Yیا YCD YحالتYدرY-3
YاینYدرY.شودYقطعYآهنگYصدایYتاYدهیدYفشارYرا
YظاهرYنمایشYصفحهYدرY”MUTE“YعبارتYحالت

میYشود.

Yدکمه Yیا Yو Yدهید Yفشار Yمجددا Yرا Yدکمه Y-4
YبهYمجدداYآهنگYصدایYتاYبچرخانیدYراY”VOL“

گوشYبرسد.

تغییر حالت سیستم

YحالتYواردYسیستمYتا YدهیدYفشارYراYCD Yدکمه
YوYرادیوYحالتYدرYسیستمYاگرY.شودYCDYخواندن
YواردYدکمهYاینYزدنYباYتوانیدYمیYنیزYباشدYUSBYیا

حالتYCDYشوید.

Yحالت Yوارد Yسیستم Y،بزنید Yرا YUSB Yدکمه Yاگر
YوYرادیوYحالتYدرYسیستمYاگرY.شدYخواهدYUSB
YواردYدکمهYاینYزدنYباYتوانیدYمیYنیزYباشدYCDYیا

حالتYUSBYشوید.

تنظیمات 

Yثانیه Yچند Yو Yداده Yفشار Yرا Y”AST/SET“ Yدکمه
YخودYتنظیماتYقسمتYواردYسیستمYتاYداریدYنگه

شود.
YTIME،Y RADIO، Yمنوهای Yقسمت Yاین Yدر
YباYتوانیدYمیYراYVOLUMEYوYSRCH،YLOGI

استفادهYازYدکمهY”TUNE“YتنظیمYکنید.



صوتی سیستم 

135

)TIME( 1- ساعت

Y،خاموش Yوضعیت Y3 Yدر YتوانیدYمی Yرا Yساعت
YکهYزمانی Y.کنید Yتنظیم Yساعته Y24 Yو Yساعته Y12
Yرا Y”AST“ Yدکمه Yاست Yروشن Yسیستم
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYعبارت Yتا Yدارید Yنگه Yثانیه Yچند Yو Yداده Yفشار
YدکمهY.شودYظاهرYTIME [OFF,Y12H,Y24H]
Yبرای Yدلخواه Yوضعیت Yو Yبچرخانید Yرا Y”TUNE“
Y”AST“ Yدکمه Yسپس Y،کنید Yانتخاب Yرا Yساعت
YYحالتYبهYساعتYبهYمربوطYعددYتا YدهیدYفشارYرا
Y”TUNE“YدکمهYچرخاندنYباY.درآیدYزنYچشمک
YمجدداYرا  "AST" YدکمهY.کنیدYتنظیم Yرا Yساعت
YدقیقهYبهYمربوطهYعددYتاYداریدYYنگهYوYدادهYفشار
Yدکمه Yچرخاندن Yبا Y.درآید YزنYچشمک Yحالت Yبه

“Y”TUNEدقیقهYراYنیزYتنظیمYکنید.

   توجه

دقیقه، 	• و  ساعت  کردن  تنظیم  از  پس   
اگر به مدت 5 ثانیه هیچ اقدامی انجام 
ندهید، سیستم به طور خودکار به حالت 
عادی بازگشته و ساعت را طبق تنظیم 
از تنظیم  شما ذخیره خواهد کرد. پس 
نمایش  به  اقدام  نمایش  ساعت، صفحه 
یا   CD اگر  حتی  نمود  خواهد  ساعت 

رادیو یا USB در حال اجرا باشد.

)RADIO( 2- رادیو

YبرYراYرادیوYتوانیدYمیY”TUNE“YدکمهYچرخاندنYبا
YASIAN,YLATAN,YهایYوضعیتYازYیکیYروی

YAMERICA,YEUROPEقرارYدهید.

امواج                            قدرت  اساس  بر  جستجو   -3
 SRCH [LO,DX]

YY،کنید Yتنظیم YLO Yروی Yبر Yرا Yجستجو Yاگر
Yدارند YتریYقوی Yامواج Yکه Yرادیویی Yایستگاههای

دریافتYوYذخیرهYخواهندYشد.

LOGI  [OFF, ON] -4

YکردنYخارجYازYپسY.شودYتنظیمYONYرویYبرYاگر
Yسیستم Yاز Yساعت Y1 Yمدت Yبه YتوانیدYمی Y،سویچ
Yاین Y،نو Yخودروهای Yدر Y.کنید Yاستفاده Yصوتی

قابلیتYبرYرویYOFFYقرارYدادهYشدهYاست.

Yبه Yمربوط Yبخش Yدر Yو Yتنظیمات Yقسمت Yدر Y-5
Yصوتی Yسیستم Yصدای YتوانیدYمی Y،VOLUME
YلحظهYدرYاگرY.کنیدYتنظیمYراYروشنYلحظهYبرای
Y،باشدYباالYخیلیYآنYصدایY،سیستمYکردنYخاموش
Yاین YY،مجدد Yشدن YYروشن Yزمان Yدر Yاست Yممکن
Yبنابراین Y.شودYهایتانYگوشYآزار Yباعث YصداYسطح
Yبرای Yدلخواه Yصدای Y،تنظیمات Yاین Yبا YتوانیدYمی
YخودروهایYدرY.کنیدYتنظیمYراYشدنYروشنYYلحظه
نوYاینYحالتYبرYرویYعددY20YتنظیمYشدهYاست.
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مسیریاب و سیستم پخشDVD  )آپشن(

   هشدار!

رانندگی 	• را در هنگام   DVD  سیستم 
روشن و یا تنظیم نکنید. در صورت نیاز 
مناسب  مکان  یک  در  را  خودرو  ابتدا 

پارک کنید.

YنمایشYصفحهY-1
)MUTE(YصداYقطعYوYخاموشY/YروشنYدکمهY-2

YYYYYYYحافظهYکارتYمحلY-3
Y-4دکمهYمنو

1

2 3 4

1- صفحه نمایش

   احتیاط

لمسی 	• صفحه  شدن  کثیف  صورت  در   
نرم  پارچه  به وسیله  را  آن  سیستم، 
کنید.  تمیز  مخصوص  اسپری های  و 
استفاده از پارچه زبر و یا تمیز کننده های 
صفحه  آسیب دیدگی  باعث  غیرمجاز 

لمسی خواهد شد.

صدا  قطع  و  خاموش  روشن/  دکمه    -2
)PWR(

YباY،داردYقرارYACCYموقعیتYدرYسویچYکهYYزمانی
YروشنYراYسیستمYتوانیدYمیYدکمهYاینYدادنYفشار

وYباYفشارYدادنYمجدد،YخاموشYکنید.

Yو Yدادن Yفشار Yبا Y.باشد Yکار Yحال Yدر Yسیستم Yاگر
YقطعYسیستمYصدایY،”PWR“YدکمهYداشتنYنگه
YبرقرارYسیستمYصدایY،دکمهYمجددYفشارYباYوYشده

خواهدYشد.
3- محل وارد کردن کارت حافظه

)MENU( 4- دکمه منو

Yدادن Yفشار Yبا Yسیستم Yکارکرد Yاز Yمرحله Yهر Yدر
Yاصلی Yصفحه Yبه Yتوانید Yمی Y”MUTE“ Yدکمه

بازگردید.
Y،دهیدYفشارYثانیهYچندYراY”MENU“YدکمهYاگر
YخاموشYیاYوYروشنYراYسیستمYزمینهYنورYتوانیدYمی

کنید.

عملکردهای صفحه اصلی
Y-1آیکونYرادیو

YحالتYوارد YسیستمY،آیکون Yاین YکردنYلمسYبا

1 2 3 4 5

6
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رادیوYخواهدYشد.
USBYآیکونY-2

YحالتYوارد YسیستمYY،آیکون Yاین YکردنYلمسYبا
YUSBخواهدYشد.

Y-3آیکونYسیستمYمسیریابY)آپشن(
)SD Card(YحافظهYکارتYآیکونY-4

YحالتYوارد YسیستمY،آیکون Yاین YکردنYلمسYبا
کارتYحافظهYخواهدYشد.

Y-5آیکونYتنظیمات
Y-6محلYنمایشYتاریخ

نحوه استفاده از رادیو

1- محل نمایش ایستگاههای رادیویی

)BAND(  2- دکمه انتخاب باند رادیویی

Yباندهای YتوانیدYمی Y”BAND“ Yآیکون Yلمس Yبا
Y:کنیدYانتخابYوYYمشاهدهYزیرYترتیبYبهYراYرادیویی

FM1YYYYYYFM2YYYYYYFM3YYYYYAM1YYYYYAM2

3- جستجوی دستی فرکانس پایین تر

Yتا Yدهید Yفشار YبارYیک Yرا Y”SEEK Y “ Yآیکون
فرکانسYپایینYترYانتخابYشود.

Yاز YسیستمYدارید Yنگه Yو Yداده Yفشار Yرا Yآیکون Yاگر
Yجستجوی Yبه Yشروع YترYپایین Yبه Yباالتر Yفرکانس
Yشدن Yپیدا Yمحض Yبه Y.کندYمی Yرادیویی Yایستگاه
Yایستگاه Yو Yشده Yمتوقف Yجستجو Yایستگاه Yاولین

مذکورYشروعYبهYکارYخواهدYکرد.

4- جستجوی دستی فرکانس باالتر

Yتا Yدهید Yفشار YبارYیک Yرا Y”SEEK Y “ Yآیکون
فرکانسYباالترYانتخابYشود.

Yاز Yسیستم Y،داریدYنگه Yو Yداده Yفشار Yرا Yآیکون Yاگر
Yجستجوی Yبه Yشروع Yباالتر Yبه YترYپایین Yفرکانس
Yشدن Yپیدا Yمحض Yبه Y.کندYمی Yرادیویی Yایستگاه
Yایستگاه Yو Yشده Yمتوقف Yجستجو Y،ایستگاه Yاولین

مذکورYشروعYبهYکارYخواهدYکرد.

1
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5- جستجوی خودکار ایستگاههای رادیویی
YشروعYسیستمYتاYدهیدYفشارYراY”SCAN“Yآیکون
Yقابل Yرادیویی Yایستگاههای Yسریع Yجستجوی Yبه
YمدتYبهYشدهYدریافتYایستگاههایY.نمایدYدریافت
YفشارYباYتوانیدYمیYکهYشدYخواهندYپخشYثانیهY10
YموردYایستگاههایY،6YتاY1YهایYدکمهYازYیکیYدادن

نظرYراYبهYدلخواهYخودYذخیرهYکنید.

AST -6
YطورYبه Yسیستم Y”AST“ Yآیکون Yدادن Yفشار Yبا
YقابلYرادیوییYایستگاههای YجستجویYبهYخودکار
YAM2,YAM1,YFM3,YYباندهایYکلیهYدرYدریافت

Y.پرداختYخواهدYFM2,YFM1
Yاین Yدر Yشدن Yذخیره Yقابل Yرادیویی Yایستگاه Y30

جستجوYاست.

 ”LIST“ 7- آیکون
Yایستگاههای Yلیست YY،آیکون Yاین Yکردن Yلمس Yبا

رادیوییYراYمیYتوانیدYمشاهدهYوYیاYمخفیYکنید.

YشروعY،کنیدYکلیکYکهYایستگاهیYهرYآیکونYروی
بهYپخشYشدنYخواهدYکرد.

YصفحاتYتوانیدYمیYپایینY/YباالYآیکونYازYاستفادهYبا
لیستYراYعوضYکنید.

Yایستگاهها Yلیست Y،”HIDE” Yآیکون Yلمس Yبا
مخفیYمیYشود.

8- آیکون صدا
YسپسYوYدهیدYفشارYراYصداYبهYمربوطYآیکونYابتدا
YصداYبلندیYمیزانY+Y/Y-YهایYدکمهYازYاستفادهYبا

راYتنظیمYکنید.
YبارYیکYراY”MUTE“YدکمهYصداYشدنYقطعYبرای
YراYدکمهY،صداYمجددYبرقراریYبرایYوY،دهیدYفشار

یکYبارYدیگرYفشارYدهید.

سیستم  از  استفاده  حالت  نمایش  محل   -9
)به طور مثال رادیو، USB و ...(

10- محل نمایش فرکانس ایستگاه رادیویی 
در حال پخش

11- ساعت

12- محل نمایش تقویم

13- آیکون بازگشت
YفشارYراYآیکونYاینY،اصلیYصفحهYبهYبازگشتنYبرای

دهید.
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و  حافظه  کارت  از  استفاده  نحوه 
USB

1- مسیر فایل
محلYنمایشYمسیرYفایلYدرYحالYپخش

2- لیست پوشه
Yیا YحافظهYکارتYهایYپوشهYفهرستYنمایشYمحل

USB
YتوانیدYمی Yپایین Y/ Yباال YهایYدکمه Yاز Yاستفاده Yبا

صفحاتYفهرستYراYعوضYکنید.

3- لیست فایل
YپوشهYدرYموجودYهایYفایلYفهرستYنمایشYمحل

انتخابYشده
YپخشYبه YشروعY،کنیدYکلیکYکهYفایلی YهرYروی

خواهدYکرد.
Yاین Yدر Yکه Yپایین Y/ Yباال YهایYدکمه Yاز Yاستفاده Yبا
Yنظر YموردYهایYفایل YتوانیدYمیYY،دارند Yقرار Yقسمت

راYبرایYپخشYYشدنYانتخابYکنید.

4- بازگشت به صفحه اصلی
YبازYپوشهYاصلیYصفحهYبهY،آیکونYاینYدادنYفشارYبا

خواهیدYگشت.

کارت  اصلی  صفحه  به  بازگشت  برای   -5
حافظه و یا USB این آیکون را فشار دهید.

6- محل نمایش تقویم
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Audio نحوه استفاده از فایل های صوتی

1- تکرار آهنگ
YدهیدYفشارYراYدکمهYاینYآهنگYشدنYتکرارYبرای
باYفشارYمجددYدکمه،YYحالتYتکرارYلغوYخواهدYشد.

2- لیست فایل ها
YموجودYهایYفایلYفهرستY”LIST“YکردنYYلمسYبا

نمایشYدادهYخواهدYشد.
YفایلYتوانیدYمیYپایینY/YباالYهایYدکمهYازYاستفادهYبا

موردYنظرYراYانتخابYکنید.

Play / pause -3
YدهیدYفشارYراYدکمهYاینYاگرYآهنگYپخشYزمانYدر
YدرY”Pause“YعبارتYوYشدهYمتوقفYآهنگYپخش

صفحهYنمایشYظاهرYخواهدYشد.
Y،بزنیدYراYدکمهYمجدداYاگرY،آهنگYتوقفYحالتYدر
Yو Yشده Yظاهر Yنمایش Yصفحه Yدر Y”Play“ YعبارتY

پخشYآهنگYادامهYخواهدYیافت.

4- حرکت سریع رو به جلو و رو به عقب
Yبه Yرو Yیا Yو YجلوYبه Yرو Yآهنگ YسریعYحرکتYبرای

عقبYازYاینYدکمهYهاYاستفادهYکنید.

YبهYراYهاYفایلYتوانیدYمیYذیلYشرحYبهYسرعتYپنجYبا
جلوYوYیاYعقبYببرید:

X1YYYYYYX2YYYYYYYX3YYYYYYYX4YYYYYYX5

5- توقف آهنگ
Yرا YدکمهYاین YآنYپخشYلغو Yو YآهنگYتوقف Yبرای

لمسYکنید.

6- بازگشت
Yاین Yها Yفایل Yفهرست Yصفحه Yبه Yبازگشت Yبرای

آیکونYراYفشارYدهید.

7- آهنگ بعدی / قبلی
YقبلیYیاYوYبعدیYآهنگY،هاYآیکونYاینYدادنYفشارYبا

راYمیYتوانیدYانتخابYکنید.

8- پخش تصادفی آهنگ
YاینY،تصادفیYصورتYبهYهاYآهنگYشدنYپخشYبرای
YمجدداYحالتYاینYلغوYبرایYوYکنیدYلمسYراYآیکون

اینYآیکونYراYفشارYدهید.

1 2 3 4 4 5 6
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9- محل نمایش وضعیت فایل در حال پخش
حال  در  فایل  اطالعات  نمایش  محل   -10

پخش
11- محل نمایش تقویم

نحوه استفاده از فایل های ویدیویی

1- تکرار 
Y.دهیدYفشارYراYآیکونYاین YویدیوYیکYتکرارYبرای
YفشارYراYآنYآیکونYدیگرYبارYیکYحالتYاینYلغوYبرای

دهید.

2- لیست ویدیوها
YموجودYویدیوهایYلیستYشدنYدادهYنمایشYبرای
)مطابقYباYشکلYزیر(YآیکونY”LIST“YراYفشارYدهید.

YموردYویدیوییYپایینY/YباالYهایYدکمهYازYاستفادهYبا
نظرتانYراYانتخابYکنید.

Play / Pause -3
YفشارYراYآیکونYاینYاگرYویدیوYیکYپخشYحالYدر
YخواهدYمتوقف Yموقت YطورYبه Yویدیو YپخشY،دهید
YظاهرYنمایشYصفحهYدرY”Pause“YعبارتYوYشد

خواهدYشد.

1 2 3 4 4 5 6 7

8 9 8 10 11

YویدیوYپخشY،دهیدYفشارYدیگرYبارYیکYراYآیکونYاگر
Yعبارت Yو Yیافت Yخواهد Yادامه Yآن Yتوقف Yمحل Yاز

“Y”PlayدرYصفحهYنمایشYظاهرYخواهدYشد.

4- حرکت رو به جلو و عقب
YبهYراYویدیوهاYتوانیدYمیYهاYآیکونYاینYدادنYفشارYبا
YسرعتYپنجY.بکشیدYعقبYیاYوYجلوYبهYسریعYطور
Yقابل Yویدیوها Yسریع Yحرکت Yبرای Yذیل Yشرح Yبه

انتخابYمیYباشد:
X1YYYYYYYX2YYYYYYYX3YYYYYYYX4YYYYYYYX5

5- توقف پخش 
Yو YشدهYمتوقفYویدیو Y،آیکون Yاین YدادنYفشارYبا Y

پخشYآنYلغوYخواهدYشد.

6- بازگشت
Yفهرست Yصفحه Yبه Yآیکون Yاین Yدادن Yفشار Yبا

ویدیوهاYبازYخواهیدYگشت.

7- تنظیم تصویر
Yمنوی Yتا Yدهید Yفشار Yرا Y”SCREEN“ Yآیکون
YصفحهYشکلYباYمطابق(YتصویرYتنظیماتYبهYمربوط

بعد(YظاهرYشود.
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Y)1وضوحYتصویر
Yفشار Yراست Yو YچپYفلش YهایYدکمه Yروی Yبر Y Y
YخودYدلخواهYبهYراYتصاویرYرنگYوضوحYتاYدهید

تنظیمYکنید.
YYمحدودهYتنظیمYازY-50YتاY+50YمیYباشد.

YرنگYجلوهY)2
Yفشار Yراست Yو YچپYفلش YهایYدکمه Yروی Yبر Y Y
YخودYدلخواهYبهYراYتصاویرYرنگYجلوهYتاYدهید

تنظیمYکنید.
YYمحدودهYتنظیمYازY-50YتاY+50YمیYباشد.

Y)3میزانYرنگ
Yفشار Yراست Yو YچپYفلش YهایYدکمه Yروی Yبر Y Y
YخودYدلخواهYبهYراYتصاویرYYرنگYمیزانYتاYدهید

تنظیمYکنید.
YYمحدودهYتنظیمYازY-50YتاY+50YمیYباشد.

YقبلیY/YبعدیYویدیویY-8
YقبلیYیاYبعدیYویدیوهایYپخشYوYانتخابYبرایY

ازYاینYآیکونYهاYاستفادهYکنید.

Y-9پخشYتصادفی
YبرYتصادفیYصورتYبهYویدیوهاYشدنYپخشYبرایY
YشدنYلغو Yبرای Y.دهید Yفشار Yآیکون Yاین Yروی

اینYحالت،YمجدداYآیکونYراYفشارYدهید.

Y-10محلYمخصوصYپخشYYتصاویر

Y-11محلYنمایشYتقویم

)آلبوم  تصویری  فایل های  از  استفاده  نحوه 
عکس(

Y-1تصویرYقبلی
YرویYبرY،قبلیYتصویرYشدنYدادهYنمایشYبرایYY

اینYآیکونYفشارYدهید.

Y-2تصویرYبعدی
YرویYبرYY،بعدیYتصویرYشدنYدادهYنمایشYبرایYY

اینYآیکونYفشارYدهید.

1 2 3 4 5 6 7 8

9



صوتی سیستم 

143

بزرگ نمایی تصویر

Yروی Yبر Y،ترYبزرگ Yسایز Yبا Yتصاویر Yمشاهده Yبرای
YمتوالیYدادنYفشارYباY.دهیدYفشارY3YشمارهYآیکون
YترYبزرگYسطحYچهارYدرYراYتصاویرYتوانیدYمیYآیکون

مشاهدهYنمایید.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYZOOM X2YYYYYYYYYZOOM X3
ZOOM X4YYYYYYYYZOOM X5

Y-4کوچکYکردنYتصاویر
YدکمهYرویYبر Y،تصاویرYکردنYترYکوچکYبرای Y Y
YتوانیدYمیYسطحYچهارYدرY.دهیدYفشارY4Yشماره

تصاویرYراYکوچکYکنید.
YZOOM X5YYYYYYYYYYYYYZOOM X4YYYYYYYYYYYYYYYYYZOOM

YYYX3YYYYYYYYZOOM X2YYYYYYYYZOOM OFF

Y-5چرخاندنYتصویرYراست
Yبه Yو YراستYسمتYبه YتصاویرYچرخاندنYبرای Y Y
اندازهY90Yدرجه،YآیکونYشمارهY5YراYفشارYدهید

Y-6چرخاندنYتصویرYبهYچپ
YاندازهYبهYوYچپYسمتYبهYتصاویرYچرخاندنYبرای

Y90درجه،YYآیکونYشمارهY6YراYفشارYدهید.

Y-7توقفYنمایشYتصویر
Yنمایش YPlay /Y Pause Yآیکون Yدادن Yفشار Yبا
YنمایشY،آنYمجددYفشارYباYوYشدهYمتوقفYتصاویر

تصاویرYازYمحلYتوقفYادامهYخواهدYیافت.

Y-8بازگشت
YخواهدYبازYاولYصفحهYبهY،آیکونYاینYدادنYفشارYبا

گشت.

Y-9محلYنمایشYتقویم

تنظیمات

1 2 3 4

5

Y-1تنظیمYجلوهYها
Y-2تنظیمYصدا

Y-3تنظیمYساعت
Y-4تنظیمYسیستم

Y-5محلYنمایشYتقویم

تنظیم جلوه ها
Yتنظیم Yصفحه Yوارد Yآیکون Yاین Yدادن Yفشار Yبا

جلوهYهاYخواهیدYشد.

Y-1تنظیمYتوازنYصفحه
YوYچپYوYپایینYوYباالYهایYفلشYازYاستفادهYباYY

راست،YحالتYنمایشYصفحهYراYتنظیمYکنید.

1 2 3

4
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Y-2بلندیYصدا
YبلندیYLoud ON/OFFYآیکونYازYاستفادهYباYY

صداYراYتنظیمYکنید.
YفرضYپیشYتنظیماتY-3

YکهYتنظیماتیYکلیدYآیکونYاینYدادنYفشارYبا YY
Yخواهد Yباز Yخود Yاول Yحالت Yبه YایدYداده Yانجام

گشت.
Y-4شیوهYپخشYصدا

YشیوهYتاYدهیدYفشارYراYراستYیاYوYچپYهایYفلشYY
YClassical, Yبین Yاز Yدلخواه Yبه Yرا YصداYپخش
Yیا Yو Ypopolar,Y Standard,Y Jaz,Y Rock
Yانتحاب Y)خود Yدلخواه Yتنظیمات( YCustom

Y.کنید
Y-5زیریYصدا

Y،مربوطهYراستYوYچپYهایYفلشYازYاستفادهYباYY
زیریYصداYراYمیYتوانیدYافزایشYیاYکاهشYدهید.
Y+7YتاY-7YازYصداYریزیYبرایYتنظیمYمحدودهYY

میYباشد.

Y-6بازگشتYبهYصفحهYقبلی
Yاین Yروی Yبر Y،قبلی Yصفحه Yبه Yبازگشت Yبرای Y

آیکونYفشارYدهید.
Y-7بمیYصدا

Y،مربوطهYراستYوYچپYهایYفلشYازYاستفادهYبا Y
YکاهشYیاYافزایشYتوانیدYمیYراYصداYبمیYمیزان
YتاY-7YازYحالتYاینYبرایYتنظیمYمحدودهY.دهید

Y+7میYباشد.
Y-8محلYنمایشYتقویم

تنظیم صدا
Yتنظیم Yمنوی Yوارد Yمربوطه Yآیکون Yدادن Yفشار Yبا

صداYخواهیدYشد.

Y-1میزانYحجمYصدا

Yمیزان Yراست Yو Yچپ YهایYفلش Yدادن Yفشار Yبا
Yکاهش Yیا Yافزایش Yرا Yخروجی Yصدای Yحجم
Y.باشدYمیY31YتاYصفرYازYتنظیمYمحدودهY.دهید
YتنظیمY15YرویYبرYسیستمYاولیهYصدایYحجم

شدهYاست.

1

2

3

4
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Y-2حجمYصدایYپیشYفرض

Yمربوطه Yراست Yو Yچپ YهایYفلش Yاز Yاستفاده Yبا
YازYپسYلحظهYبرایYسیستمYصدایYحجمYمیزان

استارتYموتورYراYمیYتوانیدYتنظیمYکنید.
Yشده Yتنظیم Y12 Yروی Yبر YفرضYپیش YصورتYبه

است.
Y-3تنظیمYهماهنگیYصداYباYسرعتYخودرو

YY،کنیدYتنظیمYAutoYرویYبرYراYحالتYاینYاگرYYY
YمتناسبYسیستمYخروجیYصدایYحجمYمیزان
YخواهدYتنظیمYخودکارYطورYبهYخودروYسرعتYبا

شد.
Yتنظیم YManual Yروی Yبر Yرا Yحالت Yاین Yاگر Y Y
YMid, YهایYگزینه Yاز Yیکی YتوانیدYمی Y،کنید

YYHighوYیاYLowYراYانتخابYکنید.
Y،قابلیتYاینYازYاستفادهYبهYتمایلYعدمYصورتYدرYY

اینYحالتYراYبرYرویYOFFYتنظیمYکنید.

   توجه

با سرعت های 	•  در زمان حرکت خودرو 
اطالعات  از  استفاده  با  سیستم  باال، 
تصحیح  به  اقدام  هوا  فشار  به  مربوط 
بلندگوها  خروجی  صدای  حجم  میزان 
در  تعادل  حفظ  باعث  تا  کرد  خواهد 

شنوایی سرنشینان شود.

Y-4تنظیماتYپیشYفرض

YصورتYتنظیماتYکلیدY،آیکونYاینYدادنYفشارYبا
Yو Yاولیه Yحالت Yبه Yقسمت Yاین Yدر Yپذیرفته

پیشYفرضYخودYبازYخواهدYگشت.

Y-5محلYنمایشYتقویم

تنظیم ساعت
YتنظیمYمنویYواردYتاYدهیدYفشارYراYمربوطهYآیکون

ساعتYشوید.

Y-1تنظیمYساعت
YازYاستفادهYباYوYدهیدYفشارYساعتYعددYرویYبر
YراYساعتYبهYمربوطYعددY،پایینYوYباالYهایYفلش
YساعتYعددYهاYفلشYفشارYبارYهرYباY.کنیدYتنظیم

یکYعددYافزایشYخواهدYیافت.

1

2

3
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YاستفادهYباYوYدقیقهYبهYمربوطYعددYرویYبرYفشارYبا
YراYدقیقهYبهYمربوطYعددY،پایینYوYباالYهایYفلشYاز

افزایشYیاYکاهشYدهید.

YساعتYحالتY-2

YتوانیدYمیYراYساعتYحالتY،آیکونYاینYازYاستفادهYبا
Y12ساعتهYیاY24YساعتهYبکنید.

Y-3تنظیمYتقویم

Yبه Yمربوطه Yعدد Yدادن Yفشار Yیا Yلمس Yصورت Yدر
YوYباالYهایYفلشYازYاستفادهYباYوYروزYیاYوYماهY،سال
پایینYمیYتوانیدYهرYکدامYازYآنYهاYراYتنظیمYکنید.

تنظیم سیستم

Yتنظیم Yمنوی Yوارد Yمربوطه Yآیکون Yدادن Yفشار Yبا
سیستمYخواهیدYشد.

Y-1منطقه

Yسیستم Y،راست Yو Yچپ YهایYفلش Yاز Yاستفاده Yبا
Yمنو Yدر Yموجود Yمناطق Yاز Yیکی Yروی Yبر Yرا Yرادیو

)اروپا،Yآمریکا،YآسیاYوY)...YتنظیمYکنید.

12

3

4 5 6 7

8

Y-2ترکیبYصدا

YسیستمYصدایY،حالتYاینYکردنY)ON(YروشنYبا
YشدYخواهدYپخشYجلوYبلندگوهایYطریقYازYGPS
Yاز YUSB Yیا Yو YCD Yو Yرادیو Yبه Yمربوط Yصدای Yو

بلندگوهایYعقبYپخشYخواهدYشد.

Y-3ساعت

Yمربوط YOFF Yو YON YهایYآیکون Yاز Yاستفاده Yبا
YنمایشYعدمYیاYوYنمایشYتوانیدYمیYY،گزینهYاینYبه

ساعتYراYانتخابYکنید.

Y-4زبان

YقابلYسیستمYاینYبرایYانگلیسیYوYچینیYزبانYدو
تنظیمYاست.
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YLogicY-5

YOFF Yروی Yبر Yرا YLogic YYگزینه Yکه Yصورتی Yدر
Yخاموش Yزمان Yدر YتوانیدYمی Yشما Y،کنید Yتنظیم
YسیستمYازYساعتYیکYمدتYبهYموتورYوYسویچYبودن

استفادهYکنید.

Y-6کالیبرهYکردنYصفحهYنمایش

YخواهدYکالیبرهYنمایشYصفحهY،آیکونYاینYفشارYبا
شد.

Y-7تنظیماتYکارخانهYای

Yتنظیمات Yکلید Y،مربوطه Yآیکون Yدادن Yفشار Yبا
Yباز Yخود YایYکارخانه Yو Yاولیه Yحالت Yبه Yسیستم

خواهدYگشت.

Y-8محلYنمایشYتقویم

آنتن

آنتنYدرYقسمتYعقبیYسقفYقرارYگرفتهYاست.
YخالفYدرYآنYچرخاندنYباYتوانیدYمیYنیازYصورتYدر

جهتYعقربهYهایYساعتYآنتنYراYبازYکنید.

دکمه های کنترل روی فرمان

)+ VOL(افزایشYصدا1-
-2YوYقبلیYآهنگTUNE
-3YوYبعدیYآهنگTUNE
کلیدYانتخابYحالت4-
)MUTE(قطعYصدا5-
)- VOL(کاهشYصدا6-

1 2

3456
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نکات قبل از شروع رانندگی 

فهرست                                          صفحه
W 150سوییچ
YYیدکیYسویچY/YدارYریموتY151سوییچ
YY)آپشن(YهوشمندYسوییچY151
W )153ریموت قفل مرکزی )آپشن
YYکنترلY154ریموت
YYسوییچY156شناسایی
YYریموتYباتریY157تعویض
W  شناسایی هوشمند  سیستم 

158ریموت )آپشن(

YYعملکردY160محدوده
YYYباYهاYدربYکردنYقفلYوYکردنYباز

161ریموتYهوشمند

YYYریموت Yسیستم Yعملکرد Yنحوه
163هوشمند

فهرست                                            صفحه
W 165قفل مرکزی
YYYسوییچ Yبا YهاYدرب Yکردن Yقفل

166مکانیکی

YYYقفلYدکمهYباYهاYدربYکردنYقفل
166دستگیرهYداخلی

YYYقفلYکلیدYباYهاYدربYکردنYقفل
166مرکزی

YYکودکY167قفل
YYهاYدربYبودنYبازYهایY168موقعیت
W )169دزدگیر )آپشن
YYدزدگیرY169چشمی
W 170درب موتور
YYموتورYدربYکردنY170باز
YYموتورYدربY171بستن

فهرست                                           صفحه
W 172درب صندوق عقب
YYصندوقYدربYکردنY172باز
YYصندوقYدربY173بستن
W 174درب باک
YYباکYبیرونیY174درب
YYباکYورودیYلولهY175درب
W 176غربیلک فرمان
W 177آینه ها
YYوسطY177آینه
YYجانبیYهایY178آینه
W 179ترمز دستی
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سوییچ
YیکYوYدارYریموتYسوییچYیکYبهYمجهزYخودروYاین

سویچYیدکYبدونYریموتYمیYباشد.
Y،داردYوجودYنیزYشناساییYشمارهYیکYسویچYهمراه
Y،داریدYنگهYخودYنزدYراYشناساییYشمارهYاینYلطفا
YبهYباشدYدیگرYسوییچYتعریفYبهYنیازYکهYزمانیYYزیرا

اینYکدYشناساییYنیازYخواهدYشد.
YبهYنیازYیاYشودYگمYشماYهایYسوییچYازYیکیYکهYزمانی
YشمارهYبایستYمیYباشیدYداشتهYاضافیYسوییچYیک

شناساییYسوییچYقبلیYراYهمراYداشتهYباشید.

   هشدار!

مطمئن 	• خودرو  از  استفاده  از  قبل    
شما  نزد  هوشمند  ریموت  که  باشید 

می باشد.
 از ضربه زدن به ریموت خودداری کنید.	•
جدا 	• ریموت  به  آب  یا  مایعات  نفوذ  از   

ممانعت به عمل آورید در غیر این صورت 
قطعات  سوختن  و  دیدن  آسیب   باعث 

الکترونیکی ریموت خواهد شد.
در 	• ریموت  طوالنی مدت  دادن  قرار  از   

مکانی که دمای آن در حدود 60 درجه 
پرهیز  می باشد   )140° F( سانتی گراد 

کنید.
محل هایی 	• در  ریموت  دادن  قرار  از   

زیاد  الکترومغناطیس  امواج  دارای  که 
باعث  زیرا  کنید.  خودداری  می باشد 
آسیب   و  ریموت  عملکرد  در  اختالل 

دیدن قطعات الکترونیکی خواهد شد.



سویچ

151

سوییچ ریموت دار / سوییچ یدکی

سوییچYیدک1-
چراغYآالرمYریموت2-
دکمهYضامن3-
-4YمکانیکیYکلید
دکمهYقفلY/YبازYریموت5-
دکمهYصندوقYپرانYریموت6-
پالکYشناساییYسویچ7-

1 2 3 4 5 6 7

Yکلید Yقسمت Yدو Yاز Yمتشکل YدارYریموت Yسوییچ
YاستفادهYبرایY.باشدYمیYکنترلYریموتYوYمکانیکی
YقسمتYدرYموجودYYضامنYدکمهY،مکانیکیYکلیدYاز
Yتاشو Yکلید Yتا Yدهید Yفشار Yرا Yریموت Yچپ Yو Yباال
Yکلید Yکردن Yتا Yیا Yبستن Yبرای Y.شود Yباز Yمکانیکی
Yو Yدهید Yفشار Yرا Yضامن Yدکمه Yمجددا Y،مکانیکی
YحرکتYریموتYدرYخودYموقعیتYسمتYبهYراYکلید

دهیدYتاYبهYطورYکاملYبستهYشود.
YکردنYقفل Yقابلیت YشماYخودرویYمکانیکی Yکلید

دربYهاYوYدربYصندوقYراYداراست.

سوییچ هوشمند )آپشن(

چراغYآالرمYریموت1-
دکمهYصندوقYپرانYسوییچYهوشمند2-
دکمهYبازکنYدربYسوییچYهوشمند3-
دکمهYقفلYکنYدربYسوییچYهوشمند4-
دکمهYضامن5-
کلیدYمکانیکی6-

1 2 3 4 5 6
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Yبه Yکه Yسوییچی Yبا Yبود Yخواهید Yقادر Yفقط Yشما
Yرا Yخودرو Y،است Yشده Yمعرفی Yشما Yخودروی
Yقابلیت YفقطYخودروYهرY.برانید Yو YکنیدYاندازیYراه
Yبنابراین Yداراست Yرا YهوشمندYسوییچYیکYمعرفی
Y.کنیدYدقتYهوشمندYسویچYنگهداریYوYحفظYدر
Yاز Yیکی Yبه Yشود Yگم Yیا Yببیند Yصدمه Yسوییچ Yاگر
نمایندگیYهایYمجازYمدیرانYخودروYمراجعهYکنید.

   هشدار!

یا 	• شد  گم  شما  هوشمند  سوییچ  اگر   
سرقت گردید توصیه می شود با مراجعه 
را  سوییچ  شناسایی  کد  نمایندگی،  به 
کنید  پاک  خودرو  مدیران  سیستم  در 
شده  گم  سوییچ  از  استفاده  امکان  تا 

توسط سارقان نباشد.

Yاست Yمکانیکی Yکلید Yشامل Yنیز Yهوشمند Yسوییچ
Yقابلیت Yو Yشود Yدشارژ Yریموت Yباتری YکهYزمانی Yو
Yبرای Y.شودYمی Yبرده YکارYبه Yباشد Yنداشته Yعملکرد
Y 5 YضامنYدکمه Y 6 Yمکانیکی Yکلید Yاز Yاستفاده
Yروی Yدر Yخود Yموقعیت Yاز Yکلید Yتا Yدهید Yفشار Yرا
ریموتYجداYشود.YبرایYبرگرداندنYکلیدYمکانیکی
YکهYکافیستYریموتYرویYدرYخودYموقعیتYبهY 6
YراYفشارYدهیدYوYکلیدYراYتاYکنید. 5 دکمهYضامن

   احتیاط
به  است  بهتر  ریموت  در  مکانیکی  کلید 

حالت تاشو باشد.
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ریموت قفل مرکزی )آپشن(

Yامواج Yارسال Yو Yکنترل Yریموت Yاز Yاستفاده Yبا
Yمحدوده Y.شوندYمی Yباز Yیا Yقفل YهاYدرب Y،رادیویی
YدرYخودروYکهYفضاییYبهYبستگیYریموتYعملکرد
YخودروYاطرافYدرYکهYاشیاییYوYشدهYپارکYجاYآن

هستندYدارد.

YایYلحظه Yشدن YYروشن Yبا Yریموت Yکردن Yعمل
Yمشاهده Yقابل Yآژیر Yصدای Yو Yفالشر YهایYچراغ

میYباشد.

Yعملکرد Yفاصله YY،شود Yضعیف Yریموت Yباتری Yاگر
Yاز Yیک Yهر Yفشردن Yبا Y.شودYمی Yکوتاهتر Yریموت
Y.زندYمی YچشمکYآالرم Yچراغ Yریموت Yهای Yدکمه
Yنزند Yچشمک Yیا Yو Yنشود Yروشن Yآالرم Yچراغ Yاگر
Y.باشدYمیYباتریYشدنYدشارژYوYضعیفYدهندهYنشان
Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Yحالت Yاین Yدر Yو

مراجعهYکنیدYتاYباتریYریموتYراYتعویضYکنند.

Yقابل Yریموت Yعدد Yدو Yحداکثر Yخودرو Yیک Yبرای
معرفیYمیYباشد.

YعملYاستYممکنYزیرYشرایطYازYیکیYتحتYریموت
نکند:

•	Yاز Yبیش Yخودرویتان Yو Yشما Yبین Yمسافت Y
Yریموت Yعملکرد Yبرای Yشده Yتعریف Yمحدوده

باشد.

YباتریYریموتYضعیفYشدهYباشد.	•
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   احتیاط

 برای تمیز کردن قاب ریموت از حالل 	•
قوی استفاده نکنید زیرا ممکن است به 

ریموت آسیب وارد شود.

داخل 	• در  ریموت  کردن  غوطه ور  از   
مایعات و آب خودداری کنید.

دکمه های 	• حد  از  بیش  دادن  فشار  از   
ریموت خودداری کنید.

که 	• نقاطی  در  ریموت  دادن  قرار  از   
زیادی  الکترومغناطیس  امواج  دارای 
ممکن  زیرا  کنید  خودداری  می باشد 
ریموت  الکترونیکی  قطعات  به  است 

صدمه وارد شود.

باشد 	• مانده  نیمه باز  خودرو  درب  اگر   
توسط ریموت قفل نخواهد شد.

ریموت کنترل

YدکمهYقفل/Yباز1-
چراغYآالرمYریموت2-
YدکمهYصندوقYپران3-

Yباز Yو Yکردن Yقفل Yبرای Yفقط Yکنترل Yریموت Yاز
Y.شودYمی Yاستفاده Yدور Yراه Yاز Yمرکزی Yقفل Yکردن
Yفشار Yرا Y Yیا Y دکمه Yکه Yمرتبه Yهر
YمرتبهYسهYکنترلYریموتYرویYآالرمYچراغYدهید
YراY YیاY چشمکYمیYزند.YاگرYدکمهYهای

1

2

3

YنیزYریموتYآالرمYچراغY،دهیدYفشارYمتوالیYطورYبه
YکهYزمانیYتا YماندYخواهندYروشنYمتوالیYصورتYبه

دکمهYهاYراYرهاYکنید.

   احتیاط
 اگر چراغ آالرم ریموت روشن نشد و یا 	•

چشمک نزد، باتری ریموت ضعیف شده 
یا خالی کرده است.

Yدکمه Yفشردن Yبا Yباشند Yقفل YهاYدرب Yهمه Yاگر
YهمهYدربYهاYبازYمیYشوند.

Y اگرYهمهYدربYهاYبازYباشندYباYفشردنYدکمه
همهYدربYهاYقفلYمیYشوند.
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Yشوند Yباز Yریموت Yبا YهاYدرب Yهمه Yکه Yوقتی Y
Yدو YهاYدرب Yشدن Yباز Yنشانه Yبه Yفالشر YهایYچراغ
Yسقف Yچراغ Yدکمه Yاگر Y.زنندYمی Yچشمک Yمرتبه
YخواهدYروشنY،باشدY YموقعیتYدرYY)مطالعه(
YنکنیدYبازYراYخودروYدربYشماYاگرYهنگامYاینYازY.شد
YخاموشYبعدYثانیهY60YاتوماتیکYطورYبهYسقفYچراغ
Y60Yاتوماتیک YطورYبهYنیزYهاYدربYهمهYوYشوندYمی
YثانیهY18YمدتYدرYشماYاگرY.شوندYمیYقفلYبعدYثانیه
YچراغYبکنیدYریموتYباYهاYدربYکردنYقفلYبهYاقدام

سقفYبالفاصلهYخاموشYمیYشود.
YهایYچراغYY،شوندYقفلYریموتYباYهاYدربYهمهYاگر
Yنیز Yآژیر Yو YزنندYمی Yچشمک Yمرتبه Yیک Yفالشر
YهمهYکهYشودYمشخصYتاYدهدYمیYصداYمرتبهYیک
YهاYشیشهYاگر YحالتYاین Yدر Y.اندYشدهYقفل YهاYدرب

پایینYباشندYبهYطورYخودکارYبستهYمیYشوند.

Y.باشدYنشدهYبستهYکاملYطورYبهYهاYدربYازYیکیYاگر
Yباز YهاYدرب Y،هاYدرب Yکردن Yقفل Yاز Yپس Yبالفاصله
YچشمکYمرتبه Yدو Yفالشر YهایYچراغ Yو Yشوند Yمی
میYزنندYتاYرانندهYمتوجهYقفلYنشدنYدربYهاYشود.
YصندوقYدرب Yولی Yباشند Yبسته YهاYدرب Yهمه Yاگر
YY YدکمهYفشردنYبا YY،باشد Yباز YموتورYدربYیا
YپایینYهاYشیشهYاگرYولیYشوندYمیYقفلYهاYدربYهمه
Yباال( Yشد Yنخواهند Yبسته Yاتوماتیک YطورYبه Y،باشند

نمیYروند(.
YباYYاگرYY،ریموتYباYهاYدربYهمهYکردنYقفلYازYپس
Yصندوق Yدرب Yکردن Yباز Yبه Yاقدام Yمکانیکی Yکلید
YهایYچراغ Yکنید Yجلو YهایYدرب Yاز Yیکی Yیا Yعقب
Yخواهند Yچشمک Yمتوالی YطورYبه Yثانیه Y28 Yفالشر
Y.آمدYخواهدYدرYصداYبهYثانیهY28YنیزYآژیرYبوقYوYزد
YفوقYوضعیتYکردنYمتوقفYجهتYاقدامیYهیچYاگر
YطورYبه Yسرقت Yضد Yسیستم Yنشود Yداده Yتشخیص

اتوماتیکYفعالYمیYشود.
Yاقدامی Yموجود YوضعیتYکردنYمتوقف YجهتYاگر
YمدYیاYحالتYواردYسرقتYضدYسیستمY،گیردYصورت

اشتباهYدرYچشمکYزدنYمیYشود.

Yدکمه Yمرتبه Yیک Yحالت Yاین Yکردن Yکنسل Yبرای
YدربYداریدYقصدYاگرY.دهیدYفشارYراYریموت
Yبه Yرا Yریموت Y Yدکمه Y،کنید Yباز Yرا Yصندوق
Yعقب YصندوقYدرب Yتا Yدهید Yفشار Yثانیه Y2 Yمدت
YفالشرYهایYچراغYحالتYاینYدرY.شودYبازYاتوماتیک
YدربYکهYدهندYنشانYتاYزنندYمیYچشمکYمرتبهYدو

صندوقYبازYشدهYاست.
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YعاملY،اندYشدهYقفلYریموتYتوسطYهاYدربYکهYزمانی
YتشخیصYصندوقYدربYشدنYبازYجهتYناشناسی
YچشمکYممتدYطورYبهYفالشرYهایYچراغYشودYداده
Yتا YدهدYمی Yآالرم Yمدام Yنیز Yآژیر Yبوق Yو YزنندYمی
YاینYدرY.شودYفشردهYریموت زمانیYکهYدکمه
Yقفل Yجهت Yکه YشوندYمی Yباز YهاYدرب Yهمه Yحالت
YریموتY شدنYآنYهاYیکYبارYدیگرYبایدYدکمه

راYفشارYدهید.

   احتیاط
 پس از قفل کردن درب ها با ریموت از 	•

بسته شدن همه درب ها مطمئن شوید.

شناسایی سویچ

Yافزایش Yباعث Yسویچ Yشناسایی Yپروسه Yکاربرد
امنیتYخودرویYشماYخواهدYشد.

YموتورYوYY)Immo(YسرقتYضدYهایYیونیتYکنترل
Y.دهندYمیYتشکیلYراYسرقتYضدYسیستمY)ECU(
YمعرفیYسرقتYضدYسیستمYبهYخودروYسوییچYاگر
Yامکان Yباشد Yشده Yتعریف Yاشتباه Yیا Yباشد Yنشده
Yبنابراین Y.داشت Yنخواهد Yرا Yخودرو Yکردن Yروشن
YشماYخودرویYسرقتYامکانYسیستمYاینYوجودYبا

بسیارYکمYمیYشود.

YگردیدYمفقودYشماYخودرویYریموتYیاYسوییچYاگر
Yمراجعه Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Yبالفاصله
Y.شودYمعرفیYخودروYبرایYجدیدیYسوییچYتاYکنید
Yاستفاده Yقابل Yغیر Yقدیمی YسوییچYصورتYاین Yدر

خواهدYشد.

تعویض باتری ریموت

درپوشYقابYریموت1-
باتری2-
کیتYیاYبردYریموت3-
محافظYوYآبYبند4-
قابYریموت5-

CR2032Y:باتریYمدل

1

2

3

4

5
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تعویض باتری ریموت

Yپیچ Yکردن Yاهرم Yبا Yرا Yریموت Yقاب Yدرپوش Y-1
Yنرم Yدستمال Yآن Yسر Yکه Yباریک Yتخت Yگوشتی
پیچیدهYشدهYاست،YازYشیارYانتهاییYآنYYجداYکنید.

YازYراYکهنهYباتریYوYکنیدYخارجYراYریموتYبردY-2
درونYبردYبیرونYآورید.

YباتریYمثبتYقطبY.کنیدYجایگزینYراYجدیدYباتری
بایدYبهYسمتYپایینYقرارگیرد.

Y-3مراحلYبستنYعکسYمراحلYبازYکردنYمیYباشد.

   احتیاط
تا 	• باشید  مراقب  باتری  تعویض  هنگام   

محافظ آب بند آن آسیب نبیند. در غیر 
این صورت آب و گرد و خاک به راحتی 
عملکرد  و  می کند  نفوذ  ریموت  برد  به 

آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

  حفاظت از محیط زیست
کردن 	• منحدم  نحوه  در  غلط  روش   

باتری باعث آلوده کردن محیط زیست 
خواهد شد.
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سیستم هوشمند شناسایی ریموت )آپشن(

   هشدار!
هوشمند 	• سیستم  رادیویی  امواج   

شناسایی ریموت می تواند باعث تداخل 
جانبی  الکتریکی  تجهیزات  کارکرد  در 

شود.

Yهوشمند Yسیستم Yبه Yمجهز Yکه Yخودرویی Yدر
YهاYدرب Yکردن Yباز Yبرای YY،باشد Yریموت Yشناسایی
Yبیرون Yکیف Yیا Yجیب Yاز Yرا Yریموت Yنیست Yنیازی
Yروی Yکوچک Yدکمه Yفشردن Yبا Yبلکه YY،آورید
YهاYدرب Yشدن Yباز Yتقاضای Yراننده Yدرب Yدستگیره
YشودYمیYشناساییYهوشمندYریموتYسیستمYتوسط
YاستYممکنYمحیطYشرایطY.گردندYمیYبازYهاYدربYو

Y.باشدYتاثیرگذارYسیستمYاینYعملکردYدر
Yبه Y،هوشمند Yریموت Yسیستم Yاز Yاستفاده Yاز Yقبل

نکاتYزیرYتوجهYکنید

   هشدار!

هوشمند 	• ریموت  داشتن  همراه  از   
از  استفاده  از  )قبل  شوید.  مطمئن 

خودرو(.
هوشمند 	• ریموت  گذشتن  جا  از   

هنگامی که خارج ار خودرو هستید جدا 
خودداری کنید. 

 مراقب باشید تا ریموت هوشمند ضربه 	•
نخورد.

دیگر 	• مایعات  یا  آب  تا  باشید  مراقب   
غیر  در  نکند.  نفوذ  ریموت  داخل 
آن  الکترونیکی  قطعات  این صورت 

آسیب خواهد دید.

در 	• هوشمند  ریموت  دادن  قرار  از   
محلی که دمای آن بیشتر از 60 درجه 

سانتی گراد است خودداری کنید.

 از قرار دادن ریموت در نقاطی که دارای 	•
امواج الکترومغناطیسی است خودداری 
باعث صدمه دیدن قطعات  کنید. چون 
آن ها  کارکرد  در  تداخل  و  الکترونیکی 

خواهد شد.

YامواجYطریقYازYخودروYباYهوشمندYریموتYارتباط
Yامواج YشودYمیYفعالYکهYزمانیYوYباشدYمیYرادیویی

Y.کندYمیYدریافتYوYYارسالYراYضعیفیYرادیویی

YتداخلYسیستمYکارکردYدرYاستYممکنYزیرYشرایط
ایجادYکند:
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 هنگامی که نزدیک محلی باشید که دارای 	•
باشد. مثل دکل های  امواج رادیویی قوی 
حاوی آنتن های ماهواره ای، ایستگاههای 

رادیویی و تلویزیونی...

 موقع استفاده از تجهیزاتی نظیر موبایل، 	•
رادیو و بی سیم.

 زمانی که ریموت در تماس یا احاطه شده 	•
با فلزات باشد.

با 	• که  دیگری  ریموت های  از  که  مواقعی   
امواج رادیویی کار می کنند استفاده شود.

وسایل 	• نزدیک  ریموت  هنگامی که   
الکترونیکی مثل کامپیوتر و ... باشد.

Yاستفاده Yمکانیکی Yکلید Yاز Yیا Y،شرایطیYچنینYدر
YتاثیرگذارYعواملYازYراYهوشمندYریموتYیاYوYکنید

دورYکنید.
YازYاستفادهYشرایطYبهYبستگیYنیزYباتریYمفیدYعمر
آنYدارد،YتقریباYعمرYمفیدYباتریY2YسالYمیYباشد.
درYصورتYضعیفYشدنYباتری،YآنYراYتعویضYکنید.
Yقابل YخودروYهرYبرای YهوشمندYریموتYیکYفقط
Yیا Yو Yشدن Yمفقود Yصورت Yدر Y.باشدYمی Yتعریف
Yاز Yیکی Yبه Yسریعتر Yهرچه YY،ریموت Yدیدن Yصدمه

نمایندگیYهایYمجازYمراجعهYکنید.

YقابلیتYY،خودتانYشرایطYبهYتوجهYباYتوانیدYمیYشما
YبرایY.کنیدYغیرفعالYراYهوشمندYریموتYعملکرد
YمجازYهایYنمایندگیYازYیکیYبهYآنYکردنYغیرفعال

مراجعهYکنید.
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محدوده عملکرد

Yفاصله Yحداکثر Y،هوشمند Yریموت Yعملکرد Yبرای
YمترYسانتیY150YازYبیشترYنباید YخودروYتاYریموت

باشد.
YزیرYشرایطYتحتYرانندهYدربYدستگیرهYرویYدکمه

ممکنYاستYعملYنکند:

سوییچYدرYموقعیتYACCYیاYONYYباشد.	•

•	Yگرفته Yقرار Yسوییچ Yمغزی Yدر Yمکانیکی Yکلید
باشد.

YریموتYهوشمندYداخلYخودروYباشد.	•

YریموتYهوشمندYدرYمحدودهYعملکردYنباشد.	•

YباتریYریموتYهوشمندYضعیفYYشدهYباشد.	•

Yمحدوده Yدر YکهYزمانی Yفقط Yهوشمند Yریموت
Yفعال Yباشد Y)متریYسانتی Y150 Yفاصله( Yعملکرد

خواهدYشد.

Yامواج Yوجود Yیا Yباتری Yشدن Yضعیف Yصورت Yدر
YوYشودYمیYکوتاهترYعملکردYفاصله Y،قویYرادیویی

دقتYکارکردYریموتYهوشمندYکاهشYمیYیابد.

Yیا Yشیشه Yبه Yنزدیک Yخیلی Yهوشمند Yریموت Yاگر
Yروی Yدکمه Yاست Yممکن Y،باشد Yدرب Yدستگیره

دستگیرهYدربYرانندهYعملYنکند.

Y،باشد Yعملکرد Yمحدوده Yدر Yهوشمند Yریموت Yاگر
YدستگیرهYرویYدکمهYفشردنYباYتواندYمیYکسیYهر
YیاYسوییچYکهYکسیYحتیY.کندYبازYراYهاYدربY،درب

Y.نداردYهمYراYریموت
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ریموت  با  درب ها  کردن  قفل  و  کردن  باز 
هوشمند

قفل کردن درب ها

Y-1ریموتYهوشمندYراYهمراهYداشتهYباشید.
Y-2همهYدربYهاYراYببندید.

Y،دهید Yفشار Yرا Yدرب Yدستگیره Yروی Yدکمه Y-3
Yو YشوندYمی Yروشن Yمرتبه Yیک Yفالشر YهایYچراغ
صدایYبوقYآژیرYنیزYیکYمرتبهYبهYصداYدرYمیYآید.

درYاینYحالتYهمهYدربYهاYقفلYمیYشوند.

YدستگیرهYهاYدربYشدنYقفلYازYاطمینانYجهتY-4
راYبکشید.

   احتیاط

دستگیره 	• درب ها،  کردن  قفل  از  پس   
درب را بکشید و بررسی کنید که درب 

قفل شده است یا خیر.
روی 	• در  درخواست  ارسال  دکمه   

دستگیره درب راننده فقط هنگامی کار 
همراهتان  هوشمند  ریموت  که  می کند 

باشد.

جا  داخل خودرو  ریموت هوشمند  که  وقتی 
مانده باشد:

YهاYدرب Yتصادفی Yشدن Yقفل Yاز Yجلوگیری Yبرای
YماندهYجاYخودروYداخلYهوشمندYریموتYکهYوقتی
Yدارای Yریموت Yتشخیص Yهوشمند Yسیستم Y،باشد

قابلیتYجلوگیریYازYقفلYشدنYدربYهاYمیYباشد.

•	Yریموت Yیا Yباشد Yباز Yراننده YYدرب Yکه Yوقتی Y
Yقفل Y،باشد Yمانده Yجا Yخودرو Yداخل Yهوشمند
Yقفل YهایYدکمه Yفشردن Yبا YهاYدرب Yشدن
Yممکن Yغیر Yمرکزی Yقفل Yو Yداخلی Yدستگیره

خواهدYبود.
•	Yکردن Yقفل Y،باشد Yباز Yراننده Yدرب Yکه Yوقتی Y

Yریموت قفل Yدکمه YوسیلهYبه YهاYدرب
YدربYبیرونیYدستگیرهYرویYدکمهYیاYهوشمند

غیرYممکنYخواهدYبود.

Yریموت Yو Yباشند Yبسته YهاYدرب Yهمه Yکه Yوقتی
Yاینکه Yیا Yباشد Yمانده Yجا Yخودرو Yداخل Yهوشمند
Yنگرفته Yقرار Y YLOCK Yموقعیت Yدر Yسوییچ
Y.بود YخواهدYممکنYغیرYهاYدربYشدنYقفلY،باشد
YهشدارYجهتYآالرم Yبوق Yحالت Yاین Yدر YچنینYهم
YآگاهYوضعیتYاین Yاز Yرا Yراننده Yتا YآیدYمیYدرYصداYبه

نماید.
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   احتیاط

ریموت  تشخیص  هوشمند  سیستم 
قفل شدن  از  نمی تواند  زیر  شرایط  تحت 

تصادفی درب ها جلوگیری کند:

قرار 	• داشبورد  روی  هوشمند  ریموت   
گرفته باشد.

صندوق 	• طاقچه  در  هوشمند  ریموت   
عقب قرار گرفته باشد.

 ریموت هوشمند داخل جعبه داشبورد 	•
قرار گرفته باشد.

 ریموت هوشمند داخل باکس رودری ها 	•
قرار گرفته باشد.

 ریموت هوشمند در نزدیکی زاپاس بند 	•
)صندوق عقب( باشد.

فلزات 	• مجاورت  هوشمنددر  ریموت   
قرار گرفته باشد.

فلزی 	• جعبه  داخل  هوشمند  ریموت   
قرار گرفته باشد.

باز کردن درب ها

Y-1ریموتYهوشمندYراYهمراهYداشتهYباشید.
Yفشار Yرا Yدرب Yبیرونی Yدستگیره Yروی Yدکمه Y-2

دهید.
YوYزنندYمیYچشمکYمرتبهYدوYفالشرYهایYچراغY-3

بوقYآژیرYبهYصداYدرYYمیYآید.
Y.شدYخواهندYبازYهاYدربYهمهY-4

Yهمه Y،کردن Yباز Yدکمه Yفشردن Yاز Yپس Yثانیه Y30
Yقفل Yاتوماتیک YطورYبه Yصندوق Yدرب Yو YهاYدرب

میYشوندYمگرYاینYکه:

YیکیYازYدربYهاYبازYشود.	•

YسوییچYدرYموقعیتYONYقرارYگرفتهYباشد.	•

YکلیدYمکانیکیYدرYمغزیYسوییچYقرارYبگیرد.	•
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نحوه عملکرد سیستم ریموت هوشمند

-1YکردنYقفلYدکمه
-2YکردنYبازYدکمه
YدکمهYصندوقYپران3-

1

2

3

YقفلYدکمهYفشردنYیاYکردنYفعالYباYهاYدربYهمه
ریموتYهوشمندYقفلYمیYشوند.

Yاست Yممکن Yزیر Yشرایط Yتحت Yهوشمند Yریموت
عملYنکند.

•	YعملکردYمحدودهYازYخارجYدرYهوشمندYریموتY
باشد.

YسوییچYدرYموقعیتYACCYیاYONYYباشد.	•

•	YگرفتهYقرار YسوییچYمغزیYدرYمکانیکیYکلیدY
باشد.

•	YشدهYضعیفYیاYدشارژYهوشمندYریموتYباتریY
باشد.

   احتیاط

ریموت 	• با  درب ها  کردن  قفل  هنگام   
هوشمند مطمئن باشید کلید مکانیکی 

داخل خودرو جا نمانده باشد.

قفل کردن درب ها

Y-1سوییچYراYدرYموقعیتYLOCKYقرارYدهید.

Y-2همهYدربYهاYراYببندید.

ریموتYهوشمندYراYفشارYدهید. Y-3دکمه

YوYزنندYمیYچشمکYمرتبهYیکYفالشرYهایYچراغY-4
بوقYآژیرYنیزYیکYمرتبهYبهYصداYدرYمیYآید.

YازYاطمینانYجهتYراYهاYدربYYدستگیرهYازYیکیY-5
قفلYشدنYدربYهاYبکشید.
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باز کردن درب ها
ریموتYهوشمندYراYفشارYدهید. Y-1دکمه

YوYزنندYمیYچشمکYمرتبهYدوYفالشرYهایYچراغY-2
بوقYآژیرYنیزYدوYمرتبهYبهYصداYدرYYمیYآید.

Y-3همهYدربYهاYبازYمیYشوند.
Yهمه Y،نباشد Yمهیا Yزیر Yشرایط Yاز Yیکی Yاگر Y-4
Y Yبا Yشدن Yباز Yاز Yپس Yدقیقه Yیک YهاYدرب

ریموتYYبهYطورYاتوماتیکYقفلYمیYشوند:

YیکیYازYدربYهاYبازYشود	•
YسوییچYدرYموقعیتYONYقرارYبگیرد.	•
YکلیدYمکانیکیYدرYمغزیYسوییچYباشد.	•

Yموقعیت Yدر Yاتاق Yداخل Yچراغ Yکلید Yکه Yوقتی
Yثانیه Y180 Yمدت Yبه Yسقفی Yچراغ Y،باشد Y

روشنYمیYماندYوYسپسYخاموشYمیYشود.

Yثانیه Y18 Yبه Yنیاز Yبدون Yو Yبالفاصله Yسقفی Yچراغ
وقفهYخاموشYمیYشودYبهYشرطیYکه:

•	YONYموقعیتYبهYسوییچYچرخاندنY
YقفلYکردنYدربYهاYباYریموتYکنترل	•
YخاموشYکردنYچراغYسقفی	•
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قفل مرکزی
Yمکانیکی Yکلید Yاز Yاستفاده Yبا Yراننده Yسمت Yدرب

قابلیتYقفلYشدنYوYبازYشدنYازYبیرونYراYدارد.

   هشدار!

 قبل از باز کردن درب ها،  به اطراف خود 	•
توجه کنید تا از بروز سانحه پیشگیری 

شود.

تنها 	• خودرو  در  را  معلولین  و  کودکان   
به طور  است  ممکن  زیرا  نکنید،  رها 
ناخواسته یکی از سوییچ ها یا کلیدها را 
ناپذیری  و خسارات جبران  کنند  فعال  

پیش آید.

وجود 	• صورت  در  و  رانندگی  هنگام   
فعال  را  قفل کودک  در خودرو،  کودک 
کنید تا از باز شدن درب ها توسط آن ها 

جلوگیری شود.

قفل کردن درب ها با سوییچ مکانیکی

YسمتYدربYسوییچYمغزیYواردYراYمکانیکیYکلید
2 Yساعتگرد Yجهت Yدر Yرا Yکلید Yو Yکنید Yراننده

بچرخانیدYتاYهرY4YدربYقفلYشوند.

باز کردن

Yسمت Yدرب Yسوییچ Yمغزی Yدر Yرا Yمکانیکی Yکلید
Yخالف Yجهت Yدر Yرا Yکلید Yو Yدهید Yقرار Yراننده
Y4 Yهر Yقفل Yتا Yبچرخانید Y 1 Yساعت YهایYعقربه

Y.شودYبازYدرب 1 2
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قفل  دکمه  با  درب ها  کردن  قفل 
دستگیره داخلی

قفل کردن درب راننده

YدکمهYفشردنYباY،باشندYبستهYهاYدربYهمهYکهYهنگامی
YهاYدربYهمهY 2 YداخلYسمتYبهYدستگیرهYرویYقفل
YپسY،باشدYبازYهاYدربYازYیکیYفقطYاگرY.شوندYمیYقفل
Y،) 2 ازYفشردنYدکمهYقفلYرویYYدستگیرهY)موقعیت
YامکانYوYکندYمیYYبرگشتYخودYاولیهYحالتYبهYدکمه

قفلYشدنYدربYهاYمیسرYنخواهدYشد.

1 2

   احتیاط
با دکمه 	•  در صورت قفل کردن درب ها 

جا  از  داخلی،  دستگیره  روی  قفل 
خودرو  داخل  مکانیکی  کلید  گذاشتن 

خودداری کنید.

باز کردن قفل درب راننده

Yبه Yداخلی Yدستگیره Yروی Yقفل Yدکمه Yفشردن Yبا
Yباز YهاYدرب Yهمه Y)بیرون Yسمت Yبه( Y 1 Yموقعیت

میYشوند.

   توجه

داخلی 	• دستگیره  روی  قفل  دکمه    
فقط  سرنشینان  سمت  درب های 
باز  یا  قفل  را  مرتبط  درب  می تواند 
درب ها  همه  شدن  قفل  امکان  و  کند 

امکان پذیر نمی باشد.

قفل کردن در ب ها با کلید قفل مرکزی

Yقفل Yقابلیت Yمرکزی Yقفل Yمجموعه Yقفل Yکلید
کردنYوYبازYکردنYهمهYدربYهاYراYداراست.

باز کردن

YشکلYمطابقYراYکلیدY،هاYدربYقفلYکردنYبازYبرای
YفشارYدهید. 2 YموقعیتYسمتYبه

1

2
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قفل کردن

YموقعیتYسمتYبهYراYکلیدYY،هاYدربYشدنYقفلYبرای
YفشارYدهید. 1

   احتیاط

 اگر یکی از درب ها باز باشد کلید قفل 	•
مرکزی نمی تواند درب ها را قفل کند.

حتی اگر سوییچ بسته باشد، باز هم کلید 
قفل مرکزی عمل می کند.

قفل کودک

1

2

Y.باشندYمیYکودکYقفلYبهYمجهزYعقبYدربYدوYهر
Yرا Yضامن Yدکمه YY،کودک Yقفل Yکردن Yفعال Yبرای
Yبرای Y.بکشید Y 1 Yفلش Yجهت Yدر Yشکل Yمطابق
Yجهت Yدر Yرا Yدکمه Yکافیست Yنیز Yکردن Yغیرفعال

Yبکشید. 2 Yفلش

Yبا Yعقب Yدرب Yشود Yفعال Yکودک Yقفل Yکه Yوقتی
دستگیرهYداخلیYبازYنمیYشوند.

   هشدار!

 کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.	•
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موقعیت های باز بودن درب ها 

YدربYبازماندنYبرایY،شودYبازYخودروYدربYکهYوقتی
YبرYتوانیدYمیYشماYوYاستYشدهYتنظیمYموقعیتYسه
YهایYموقعیت Yاز Yیکی Yدر Yرا Yدرب Yنیازتان Yاساس

مناسبYبازYنگهYدارید.

YوقتیYباشدYنشدهYبستهYخوبYهاYدربYازYیکیYاگر
YبرسدYساعتYبرYکیلومترY10YبهYخودروYسرعتYکه
Yصدا Yبه Yراننده Yساختن Yمطلع Yجهت Yهشدار Yبوق

درYمیYآید.
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دزدگیر )آپشن(
چشمی دزدگیر

Yقرار Yداشبورد Yباالی Yقسمت Yدر Yدزدگیر Yچشمی
YنمایشYراYدزدگیرYسیستمYوضعیتYتاYاستYگرفته
Yباشد Yنرمال Yحالت Yدر Yسیستم Yکه Yوقتی Y.دهد
YزندYمیYچشمکYآرامیYبهYهشدارYچراغYیاYچشمی
YزدنYYچشمکYشودYفعال YدزدگیرYکهYهنگامیYولی

Y.بودYخواهدYبیشتریYسرعتYباYچراغ
YزیرYشرایطYبایدYدزدگیرYسیستمYشدنYفعالYبرای

برقرارYباشد:

سوییچYازYمغزیYخارجYشدهYباشد.	•

کلیهYدربYهاYبهYطورYمحکمYبستهYشدهYباشند.	•

•	Yو Yشود Yفعال Yریموت Yتوسط Yمرکزی Yقفل
دربYهاYقفلYگردد.

YهایYچراغ Y،دزدگیر Yسیستم Yشدن Yفعال Yهنگام
YنیزYآژیرYبوقYوYزنندYمیYچشمکYمرتبهYیکYفالشر

یکYبارYبهYصداYدرYمیYآید.

YYچشمی YY،دزدگیر Yسیستم Yکردن Yفعال Yاز Yپس
روشنYمیYشودYوYباYسرعتYکمYچشمکYمیYزند.

   احتیاط
قفل 	• مکانیکی  کلید  با  درب ها  وقتی   

نخواهد  فعال  دزدگیر  سیستم  شوند 
شد.

بماند، 	• روشن  دایم  به طور  چشمی  اگر   
هرچه سریعتر به یکی از نمایندگی های 
بررسی  سیستم  تا  کنید  مراجعه  مجاز 
گردد. هنگام مراجعه به نمایندگی کلیه 

کلیدها را به همراه داشته باشید.
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درب موتور

   هشدار!
 قبل از شروع رانندگی درب موتور باید 	•

به طور محکم بسته شود و چفت گردد 
حین  است  ممکن  این صورت  غیر  در 
و  تصادف  منجربه  و  شود  باز  حرکت 

ایجاد خسارت گردد.

دود 	• یا  آب  بخار  مشاهده  صورت  در   
موتور  بالفاصله درب  از محفظه موتور، 
کمک  سریعتر  هرچه  و  نکنید  باز  را 
خاموش  را  آتش  تا  کنید  درخواست 
با  را  خود  فاصله  مواقع  این  در  کنند. 
خودرو حفظ نمایید تا از ایجاد صدمات 

جسمانی پیشگیری کنید.

یا جک درب 	• میله  دادن  قرار  از  قبل    
داغ  قسمت های  آن،  به  زیر  در  موتور 
کارکردن  علت  به  نزنید.  دست  موتور 
موتور بسیاری از قطعات داغ می باشند 
و در صورت تماس دست با آن ها ممکن 

است سوختگی ایجاد شود.

باز کردن درب موتور

1

2

3
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YنماییدYپارکYمناسبYمکانYیکYدرYراYخودروY-1
YدرYرا YدندهYدستهY،بکشید Yرا YدستیYترمز Yاهرم Yو

Y.ببندیدYراYسوییچYوYدهیدYقرارYخالصYموقعیت

Yموتور Yدرب Yقفل Yکننده Yآزاد Yاهرم Yیا Yضامن Y-2
YدربYتاYبکشیدYراY)رانندهYسمت(YداشبوردYزیرYدر

موتورYبهYآرامیYبازYشود.

Yدر Yشده Yداده Yنشان YجهتYدر Yرا Yقفل Yضامن Y-3
Yبه Yرادیاتور Yسینی Yو Yموتور Yدرب Yبین Y 3 Yشکل

سمتYباالYفشارYدهیدYوYدربYموتورYراYبازYکنید.

YخارجY 1 Y-4میلهYنگهYدارندهYدربYموتورYراYازYشیار
YYYYشکلYدرYشدهYدادهYنشانYگاهYتکیهYدرYراYآنYوYکنید

YقرارYدهیدYتاYثابتYشود. 2

بستن درب موتور

YازYYراYدارندهYنگهYمیلهYابتداYY،موتورYدربYبستنYبرای
YدهیدYقرارY 1 YشیارYدرYوYکنیدYخارجY 2 YگاهYتکیه
YراYموتورYدربY.شویدYمطمئنYآنYشدنYثابتYازYو
Y30YتاY20YفاصلهYدرYوYدهیدYحرکتYپایینYسمتYبه
YکنیدYرهاYراYآنY،رادیاتورYسینیYبهYماندهYمترYسانتی

تاYبهYطورYمحکمYبستهYشودYوYکامالYچفتYگردد.

   احتیاط
 از بسته شدن و قفل بودن درب موتور 	•

مطمئن شوید.
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درب صندوق عقب

   هشدار!
 قبل از رانندگی از بسته شدن صحیح 	•

درب صندوق مطمئن شوید.

خودرو 	• اطراف  در  کودکان  که  وقتی   
مراقب  هستند  کردن  بازی  حال  در 
تصادفی  به  طور  صندوق  درب  باشید 
به آن ها  ایجاد صدمه  از  تا  بسته نشود 

پیشگیری شود.

باز کردن درب صندوق عقب
باز کردن با ریموت کنترل

YهوشمندYریموتYیاYریموتY YدکمهYفشردنYبا
YبازYصندوقYدربY،ثانیهY2YحدودYدرYآنYداشتنYنگهYو

خواهدYشد.

   احتیاط
 ریموت کنترل برای باز کردن درب باید 	•

عملکرد  محدوده  و  مناسب   فاصله  در 
قرار داشته باشد.

باز کردن با دکمه ضامن

YدربYتاYدهیدYفشارYراYشکلYدرYدادهYنشانYدکمه
صندوقYبازYگردد.

   احتیاط
و 	• است  شده  پارک  خودرو  زمانی که   

ثابت است دکمه ضامن آزاد کننده قفل 
درب صندوق را فشار دهید.
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   توجه

 وقتی که سرعت خودرو به بیش از 10 	•
کیلومتر بر ساعت برسد دکمه صندوق 

پران غیرفعال می شود.

باز کردن با کلید مکانیکی

YصندوقYدربYسوییچYمغزیYدرYراYمکانیکیYکلید
YدربYتاYبچرخانیدYساعتگردYجهتYدرYوYدهیدYقرار

صندوقYبازYشود.

بستن درب صندوق عقب

YپایینYسمتYبهYراYآنY،صندوقYدربYبستنYبرای
فشارYدهیدYتاYبهYطورYکاملYبستهYشود.
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درب باک

   هشدار!
گرمای 	• به  توجه  با  تابستان  فصل  در   

می باشد  زیاد  باک  داخل  فشار  هوا، 
ریختن  از  جلوگیری  برای  بنابراین 
را  باک  درب  ابتدا  بیرون،  به  بنزین 
کمی باز کنید تا فشار هوای داخل باک 
تخلیه شود و سپس آن را به طور کامل 
مطمئن  باک،  پرکردن  هنگام  کنید.  باز 
و  است  متوقف  کامال  خودرو  شوید 

موتور خاموش می باشد.

 از کشیدن سیگار به شدت پرهیز کنید.	•

استفاده 	• شرکتی  و  اصلی  قطعات  از   
کنید

.

   احتیاط
رنگ 	• روی  بنزین  ریختن  صورت  در   

به  تا  با آب تمیز بشویید  خودرو آن را 
رنگ بدنه آسیب نرسد.

تماس 	• با پوست دست شما  بنزین  اگر   
داشته باشد هرچه سریع تر آن را با آب 
به  نیاز  صورت  در  و  بشویید  صابون  و 

پزشک مراجعه کنید.

اهرم آزاد کننده درب باک

Yصندلی Yجلوی Yدر Yباک Yدرب Yکننده Yآزاد Yاهرم
Yباز Yبرای Y.است Yگرفته Yقرار Yچپ Yسمت Yو Yراننده
Yتا YبکشیدYباال YسمتYبهYراYاهرمYباکYدربYکردن

Y.شودYبازYدرب
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درب لوله ورودی باک

YدارYرزوه Yو Yپیچی Yنوع Yاز Yباک Yورودی Yلوله Yدرب
YجهتYخالفYدرYرا Yآن Y،کردنYباز Yبرای Y.باشدYمی
Yاز Yپس Y.بچرخانید Yساعت YهایYعقربه Yحرکت
Yساعتگرد Yجهت Yدر Yرا Yدرپوش YY،باک Yپرکردن
YسپسY.دهدYکلیکYصدایYمرتبهYدوYتاYبچرخانید

دربYبیرونیYباکYبهYطورYمحکمYبستهYشود.
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غربیلک فرمان

   هشدار!

کردن 	• تنظیم  از  رانندگی  هنگام   
خودداری  جدا  تلسکوپی  و  غربیلک 
کنید. زیرا ممکن است کنترل خودرو را 

از دست بدهید.

تنظیم غربیلک فرمان و تلسکوپی

YشکلYدرYشدهYداده Yنشان YجهتYدرYرا Y 1 Yاهرم
YباالYدلخواهYجهتYدرYراYغربیلکYموقعیتYوYبکشید

یاYپایینYباYتوجهYبهYنیازYخودYتنظیمYکنید.
YتاYدهیدYقرارYخودYقبلیYموقعیتYدرYراY 1 Yاهرم

تلسکوپیYدرYوضعیتYتنظیمYشدهYثابتYشود.

   احتیاط

 قبل از تنظیم موقعیت غربیلک فرمان 	•
را  صندلی  موقعیت  ابتدا  تلسکوپی،  و 
به   بیشتر  اطالعات  برای  کنید.  تنظیم 
بخش صندلی در فصل تجهیزات ایمنی 

و صندلی ها مراجعه کنید.

1
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آینه ها

   هشدار!
را 	• آینه ها  رانندگی  شروع  از  قبل   

بهترین  در  را  آن ها  زاویه  و  کنید  تمیز 
رانندگی  شرایط  به  توجه  با  موقعیت 

خود تنظیم کنید.

 از تنظیم کردن آینه ها هنگام رانندگی 	•
این صورت  غیر  در  کنید  خودداری 
داد  از دست خواهید  را  کنترل خودرو 

و منجر به تصادف خواهد شد.

   احتیاط

به 	• را  آینه ها ، آن ها  تنظیم کردن  برای   
صدمه  به  منجر  تا  دهید  تکان  آرامی 

دیدن آن ها نشود.

آینه وسط

YوYبگیریدYآنYهایYگوشهYازYYوسطYآینهYتنظیمYبرای
بهYYآرامیYدرYجهتYدلخواهYتنظیمYکنید.

YچراغYنور Yانعکاس Yو YشبYدرYرانندگی YصورتYدر
YوسطYYآینهYکردنYماتYبرایYY،سرYپشتYخودروهای
YشکلYدرYشدهYدادهYنشانYجهاتYدرYراYY 1 Yاهرم

حرکتYدهید.

1
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آینه های جانبی

   هشدار!
و 	•  هنگام تنظیم آینه های برقی جانبی 

عمل کردن موتور از لمس کردن آینه ها 
خودداری کنید.

 قبل از شروع رانندگی، آینه های جانبی 	•
را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

کلید تنظیم آینه های جانبی

Yباید Y،جانبی Yبرقی YهایYآینه Yکردن Yتنظیم Yبرای
Yتا Yباشد YON Yیا Yو YACC Yموقعیت Yدر Yسوییچ

دکمهYهایYتنظیمYآینهYهاYکارYکنند.
Yبرای Yراننده Yسمت YیYآینه Y،L Yدکمه Yفشردن Yبا
YRYدکمهYفشردنYباYوY.شودYمیYانتخابYشدنYتنظیم
آینهYیYسمتYراستYبرایYتنظیمYانتخابYمیYشود.
YکلیدهایYازYیکیY،LYیاYRYهایYدکمهYفشردنYازYپس
Yآینه Yتا Yدهید Yفشار Yرا YچپYیا Yراست Y،پایین Y،باال
Yدید Yکه Yمناسب Yموقعیت Yو Yدلخواه Yجهت Yدر Yرا
Yتنظیم Yاز Yپس Y.کنید Yتنظیم Yباشد Yداشته Yبهتری
YیاYRYمثال(YقبلیYانتخابYمخالفYدکمهY،آینهYشدن
Y)LراYفشارYدهیدYتاYکلیدYتنظیمYآینهYریستYشود.

تا کردن آینه

YنشانYجهتYدرYراYآنY،جانبیYیYآینهYکردنYتاYبرای
YداخلYسمتYبه(Y.دهیدYحرکتYشکلYدرYشدهYداده

فشارYدهید(
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ترمز دستی

Yسمت Yو Yوسط Yکنسول Yدر Yدستی Yترمز Yاهرم
YکهYوقتیY.استYگرفتهYقرارYرانندهYصندلیYراست
YY،اهرم YکشیدنYاز YپسYبالفاصله Y،باشد Yباز Yسوییچ
YصفحهYپنلYدرYترمزدستیYباالبودن YهشدارYچراغ

کیلومترYروشنYمیYشود.

YسمتYبهYراYاهرمYبایدYدستیYترمزYشدنYفعالYبرای
باالYبکشید.

Yاهرم YکمیYابتدا Yنیز Yترمزدستی Yکردن Yآزاد Yبرای
YرویYضامنYدکمهYوYدهیدYحرکتYباالYسمتYبهYرا
YسمتYبهYکاملYطورYبهYراYاهرمYوYدهیدYفشارYراYاهرم
Yو Yگردد Yآزاد Yترمزدستی Yتا Yدهید Yحرکت Yپایین

چراغYهشدارYخاموشYشود.

YتعبیهYعقبYهایYچرخYرویYبرYترمزدستیYسیستم
YپاYاگرYترمزدستیYاهرمYکشیدنYهنگامY.استYشده
YکهYشودYمیYموجبYدهیدYقرارYترمزYپدالYرویYرا

نیرویYالزمYجهتYباالبردنYاهرمYافزایشYیابد.

   احتیاط

ناخواسته 	• حرکت  از  جلوگیری  برای   
پارک  از  یا  کردن  پارک  هنگام  خودرو 
برای  دنده  دسته  شدن  از  خارج 
درگیرکردن خودرو به جای ترمزدستی 
ترمزدستی  اهرم  از  نکنید.  استفاده 
نباید  سرنشینان  سایر  کنید.  استفاده 
اهرم ترمزدستی را لمس کنند و آن را 
اهرم  تصادفی  آزادکردن  دهند.  تکان 
شیب ها  در  خودرو  که  شود  می  باعث 
به وجود  باعث  و  کند  حرکت  به  شروع 

آمدن حوادث ناگوار گردد.
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قبل از روشن کردن خودرو

YهرگونهYنشتیYروغنYیاYمایعاتYدیگرYراYچکYکنید.	•
•	YراYهاYچراغYوYهاYشیشهY،هاYآینهYکلیهYبودنYتمیزY

بررسیYکنید.
•	Yدر YکهYکنیدYبررسی Yرا Yتایرها YظاهریYشکلY

Yنیز Yرا Yتایرها Yباد Yمقدار Y.باشند Yخوبی Yشرایط
چکYکنید.

•	YمانعیYهیچYتاYکنیدYبررسیYراYخودروYاطرافY
وجودYنداشتهYباشد.

•	Yصندوق Yدرب Yو Yموتور Yدرب Yبودن Yبسته Yاز Y
مطمئنYشوید.

•	YصحیحYموقعیت Yدر Yرا YسریYپشت Yو YصندلیY
تنظیمYکنید.

•	YکهYصورتیYدرYوYببندیدYراYخودYایمنیYکمربندY
YدارندYحضورYخودروYدرYنیزYدیگرYهایYسرنشین
Yخود Yایمنی Yکمربندهای Yتا Yبخواهید YهاYآن Yاز

راYببندید.

•	Yموقعیت Yدر Yرا Yبیرونی Yو Yداخلی YهایYآینه Y
مناسبYتنظیمYکنید.

•	Yو Yچک YهایYچراغ Yبه Yو Yکنید Yباز Yرا Yسوییچ Y
Yتوجه Yکیلومتر Yصفحه Yپنل Yدر Yهشدار Yعالئم
کنیدYوYازYعملکردYصحیحYآنYهاYمطمئنYشوید.
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و  زدن  استارت  هنگام  الزم  احتیاط های 
رانندگی

   هشدار!

 بار و اشیا موجود در خودرو را در جای 	•
و  خوردن  تکان  از  تا  دهید  قرار  ایمن 
حرکت آن ها جلوگیری شود. ارتفاع بار 
صندلی  پشتی  ارتفاع  از  بیشتر  نباید 
باشد تا از بروز آسیب هنگام ترمزگیری 

شدید و یا تصادف پیشگیری شود.

گازهای خروجی اگزوز )منواکسیدکربن(

   هشدار!
اگزوز 	• خروجی  گازهای  استنشاق  از   

منو  شامل  گازها  این  کنید.  خودداری 
است  بی بو  و  بی رنگ  که  اکسیدکربن 
برای  منواکسیدکربن  گاز  می باشد.  نیز 
انسان بسیار  مضر می باشد. چون باعث 
بیهوشی و نهایتا منجر به مرگ می شود.

اگزوز 	• گازهای  که  کردید  احساس  اگر   
شیشه ها  همه  می شود،  خودرو  وارد 
فورا  و  کنید  رانندگی  آورده،  پایین  را 

خودرو را بررسی کنید.

از روشن گذاشتن خودرو در فضاهای 	•  
پارکینگ مسقف خودداری  نظیر  بسته 

کنید.

عقب 	• صندوق  درب  رانندگی،  هنگام   
گازهای  این صورت،  غیر  در  ببندید  را 

خروجی اگزوز وارد اتاق می شود.

درب 	• با  هستید  مجبور  صورتی که  در   
ذیل  موارد  کنید،  رانندگی  باز  صندوق 

را رعایت کنید:

 کلیه شیشه ها را پایین بیاورید.	•

در 	• را  مطبوع  تهویه  سیستم  دریچه   
و  دهید  قرار  آزاد  هوای  انتخاب  حالت 

فن را با دور تند روشن کنید
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   احتیاط

تحت 	• خودرو  بدنه  و  اگزوز  سیستم   
نمایندگی های  توسط  باید  زیر  شرایط 
مجاز مدیران خودرو مورد بررسی قرار 

گیرد:
گازهای 	• می کنید  احساس  هنگامی که   

خروجی اگزوز وارد اتاق می شوند.

 تغییر صدای سیستم اگزوز	•

 آسیب  دیدن شاسی و یا بدنه	•

کاتالیزور اگزوز 

   هشدار!
 گازهای خروجی از اگزوز دمای باالیی 	•

گونه  هر  از  پیشگیری  جهت  دارند، 
از  را  حیوانات  و  افراد  ناگوار،  اتفاق 

سیستم اگزوز دور نگه  دارید.

 از پارک کردن خودرو در مجاورت مواد 	•
قابل اشتعال اجتناب کنید،  زیرا ممکن 

است منجر به آتش سوزی شود.

Yآالیندگی Yکاهش Yو Yکنترل Yبرای Yاگزوز Yکاتالیزور
خودروYدرYسیستمYاگزوزYنصبYشدهYاست.

Yایجاد Yباعث Yاست Yممکن Yکه Yشرایطی Yتمامی Yاز
Yشود Yکاتالیست Yبه YYآن Yورود Yو Yناقص Yاحتراق
YهنوزYموتور YکهYهنگامیYویژه Yبه Y،کنید Yپیشگیری

گرمYمیYباشد.

   احتیاط

 از بنزین بدون سرب استفاده کنید.	•
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رانندگی با حفظ احتیاط

Yو Yایمنی Yحفظ YY،صحیح Yرانندگی Yشرایط Yپیش
YرانندگیYنوعYبهYنسبتYبایدYرانندهY.باشدYمیYراحتی

باYتوجهYبهYشرایطYمحیطیYآگاهYباشد.

استارت زدن خودروی سرد

YدرجاYدورYحالتYدرYباشد YسردYموتورYکهYهنگامی
YدندهYتعویضYبنابراینY،کندYمیYکارYباالتریYدورYبا

بایدYباYدقتYبیشتریYصورتYگیرد.

حمل بار

YشودYمیYباعثYرانندگیYحینYخودروYدرYبارYوجود
Y... Yو Yفیزیکی Y،هندسی Yمختلف Yپارامترهای Yکه
Yنوع Yباید Yشرایطی Yچنین Yدر Yبنابراین Yیابد Yتغییر
Yشرایط Yبه Yنسبت Yرا Yخودرو Yسرعت Yو Yرانندگی

منطبقYنماید.

رانندگی در جاده خیس و لغزنده 

YباYدقتYرانندگیYکنید.	•

•	Yپرهیز Yناگهانی Yترمزگیری Yو YگیریYشتاب Yاز Y
کنید.

•	Yفرمان Yتند Yچرخاندن Yو Yمسیر Yتغییر Yاز Y
خودداریYکنید.

YازYپیچیدنYناگهانیYاجتنابYنمایید.	•

•	YجلوییYخودروهایYباYراYمطمئنYطولیYفاصلهY
حفظYنمایید.

YرانندگیYبخشYبهYبیشترYجزییاتYازYآگاهیYبرای
درYشرایطYسختYدرYهمینYفصلYرجوعYکنید.

در  رانندگی  حین  در  الزم  احتیاط های 
زمستان

YباYدقتYرانندگیYکنید.	•

•	Yاجتناب Yناگهانی Yتوقف Yو YگیریYشتاب Yاز Y
نمایید.

•	YفرمانYتندYچرخاندنYوYناگهانیYمسیرYتغییرYازY
خودداریYکنید.

YازYپیچیدنYناگهانیYپرهیزYکنید.	•

•	YجلوییYخودروهایYباYراYمطمئنهYطولیYفاصلهY
حفظYنمایید.
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سوییچ 
سوییچ بدون کارت هوشمند

بستن سویچ
Yداخل Yسمت Yبه Yرا Yکلید Y،سوییچ Yبستن Yبرای
YدرYACCYموقعیتYازYتاYبچرخانیدYوYدهیدYفشار
YدرYکلیدYکهYزمانیYتاY.گیردYقرارYLOCKYموقعیت
YازYشدنYخارجYامکانYنگیردYقرارYLOCKYموقعیت

مغزیYمیسرYنخواهدYبود.

YدرYY،کنیدYمیYخارجYمغزیYاز Yرا YسوییچYکهYوقتی
YراYدندهYدستهYY،اتوماتیکYگیربکسYبهYمجهزYمدل

درحالتYپارکYY)P(YقرارYدهید.

سوییچ با کارت هوشمند

YمحدودهYدرY)کارت( YهوشمندYسوییچYکهYهنگامی
Yبدون YتوانیدYمی Yشما Y،بگیرد Yقرار Yآنتن Yعملکرد
Yبچرخانید Yرا Yسویچ Y،مکانیکی Yسوییچ Yاز Yاستفاده

وYخودروYراYروشنYکنید.

   توجه

 برای استفاده از سیستم سویچ هوشمند، 	•
 نیازی به خارج کردن کارت از جیب یا کیف 

نیست و خودرو استارت خواهد خورد.

محیط 	• در  موجود  فرکانس های  و  امواج   
می تواند در عملکرد سیستم اختالل ایجاد 

نماید.

1 2

Y-1نشانگرYسبزY-2YYYYYYYYYYYYYYYYYنشانگرYقرمز
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Yعملکرد Yمحدوده Yدر Yهوشمند Yکارت YکهYهنگامی
YنشانگرY،باشدYشدهYمعرفیYسیستمYبهYوYبگیردYقرار
Yدر Y.شودYمی Yروشن Yکنسول Yدر Yموجود Y 1 Yسبز
Y،سوییچ Yچرخاندن Yبا YتوانیدYمی Yشما Yحالت Yاین

موتورYراYروشنYکنید.
Yعملکرد Yمحدوده Yدر Yهوشمند Yکارت YکهYهنگامی
Y،باشد Yنشده Yمعرفی Yسیستم Yبه Yولی Yبگیرد Yقرار
Y.شودYمیYروشنYکنسولYدرYموجودY 2 YقرمزYنشانگر
YسوییچYچرخانیدنYباYتوانیدYنمیYشماYحالتYاینYدر

موتورYراYروشنYکنید.

YدرYبایدYهوشمندYکارتY،خودروYشدنYYروشنYبرای
YخودروYاتاقYازYخارجYکارتYاگرYوYباشدYخودروYداخل
Yو YشودYمی Yخارج Yآنتن Yفرکانس Yمحدوده Yاز Yباشد

امکانYروشنYشدنYخودروYمیسرYنخواهدYبود.

   احتیاط
محدوده 	• در  خودرو  عقب  صندوق   

ولی  نیست  هوشمند  سوییچ  عملکرد 
این حالت سوییچ عمل  امکان دارد در 

کند.

درب 	• نزدیک  هوشمند  سوییچ  اگر   
خودرو یا شیشه و خارج از خودرو باشد 
خودرو  و  نماید  عمل  که  دارد  امکان 

استارت بخورد.

سوییچ 	• باتری  هنگامی که    
امواج  یا  باشد  شده  ضعیف  هوشمند 
نزدیکی  در  قوی  الکترومغناطیسی 
داشته  قرار  سویچ  عملکرد  محدوده 
کوتاه  سوییچ  عملکرد  باشد،  فاصله 
عمل  است  ممکن  حتی  و  شد  خواهد 

نکند.

محدوده 	• در  هوشمند  سوییچ  اگر   
عملکرد خود قرار داشته باشد، هرکس 
دیگری حتی اگر سوییچ نزد وی نباشد 

می تواند خودرو را روشن کند.
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بستن سوییچ

YراYآنYوYدهیدYفشارYداخلYسمتYبهYراYسویچY-1
YبستهYسویچYتاYدهیدYقرارY”LOCK“YموقعیتYدر

شود.

قفل فرمان 
قفل کردن غربیلک فرمان

Y-1سوییچYراYدرYموقعیتY”LOCK“YقرارYدهید.
Y-2سوییچYمکانیکیYراYازYمغزیYخارجYکنید.

   توجه

کلید 	• به  هوشمند  سوییچ  سیستم  در   
مکانیکی نیاز نیست و انجام این مرحله 

الزم نمی باشد.

Yراست Yو Yچپ Yسمت Yبه Yرا Yفرمان Yغربیلک Y-3
بچرخانیدYتاYقفلYشود.

خارج کردن غربیلک از حالت قفل

Y.دهیدYقرارYسویچYمغزیYدرYراYمکانیکیYسویچY-1

   توجه

کلید 	• به  هوشمند  سوییچ  سیستم  در   
مکانیکی نیاز نیست و انجام این مرحله 

الزم نمی باشد.

YچپYسمتYبهYآرامیYبهYراYغربیلکYکهYحالیYدرY-2
وYراستYحرکتYمیYدهیدYسوییچYراYبازYکنید.

چراغ دور مغزی سوییچ )آپشن(

YشدهYدادهYقرارYچراغYخودروYاینYسوییچYمغزیYدور
Yدسترسی Yمغزی Yبه Yراحتی Yبه Yتاریکی Yهنگام Yتا

داشتهYباشیدYوYآنYراYپیداYکنید.

YچراغYاینYشودYبازYرانندهYسمتYدربYکهYهنگامی
روشنYمیYشود.

•	YمغزیYدورYچراغYنگیردYصورتYعملیYهیچYاگرY
Yو YماندYمی Yروشن Yدقیقه Y15 Yمدت Yبه Yسوییچ

سپسYبهYطورYخودکارYخاموشYمیYشود.

•	Yشود Yبسته Yبالفاصله Yراننده Yسمت Yدرب Yاگر Y
YسپسYوYماندYمیYروشنYثانیهY8YمدتYبهYچراغ

خاموشYمیYشود.

•	YوYشودYسویچYمغزیYواردYمکانیکیYسوییچYاگرY
YدورYچراغYY،شودYچرخاندهY”ON“YموقعیتYبه

مغزیYبالفاصلهYخاموشYمیYشود.
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   توجه

•	 ”ON“  هنگامی که سوییچ در وضعیت 
باشد چراغ دور مغزی سوییچ خاموش 
درب  که  نمی کند  فرقی  و  شد  خواهد 

سمت راست راننده باز یا بسته باشد.

موقعیت های سویچ معمولی
LOCK

Y”LOCK“ Yوضعیت Yدر YکهYهنگامی Yفقط Yسوییچ
Y.شودYمیYخارجYمغزیYازYباشدYگرفتهYقرار

Yو YشودYمی Yچفت Yحالت Yاین Yدر Yنیز Yفرمان Yقفل
فرمانYقفلYمیYگردد.

YYداردYقرارYLOCKYYموقعیتYدرYسوییچYکهYزمانی
Yباز YرانندهYسمتYدربYوYنگرددYخارجYمغزیYازYو

باشد،YبوقYهشدارYزدهYمیYشود.

ACC
YوYاستYبستهYسوییچYکهYحالیYدرYY،وضعیتYاینYدر
YوYرادیوYقبیلYازYجانبیYتجهیزاتY،خاموشYموتور

...YقابلYروشنYشدنYمیYباشند.

ON
YکلیهY،خاموشYموتورYحالتYدرYوYوضعیتYاینYدر

سیستمYهاYوصلYمیYشود.

START

YپسYوYشودYمیYزدهYاستارتYموتورY،وضعیتYاینYدر
Y،سوییچ Yکردن Yرها Yو Yخودرو Yخوردن Yاستارت Yاز
Yقرار Y”ON“ Yوضعیت Yدر Yخودکار YطورYبه Yسوییچ

میYگیرد.

موقعیت های کلید سوییچ هوشمند 
)درصورت تجهیز(

 PUSH-OFF )وضعیت خاموش کلید( 

YفرمانYوYشودYمیYچفتYحالتYاینYدرYفرمانYقفل
قفلYمیYگردد.

PUSH-ON )وضعیت روشن بودن کلید(

YاختیارYدرYهوشمندYسوییچYیاYکارتYکهYصورتیYدر
باشد،YکلیدYامکانYچرخیدنYخواهدYداشت.

   احتیاط
خوردن 	• استارت  از  پس  بالفاصله   

خودرو، سوییچ را رها کنید.
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استارت زدن موتور

   هشدار!

از 	• خروجی  گازهای  این که  به  توجه  با   
از روشن  و مضر می باشند  اگزوز سمی 
در  خودرو  طوالنی مدت  نگه داشتن 
یا  بسته  فضاهای  در  درجا  دور  حالت 

گاراژ خودداری کنید.

نزنید، 	• استارت  ثانیه   10 از  بیش  هرگز   
ثانیه   15 نشد،  روشن  خودرو  اگر  حتی 
صبر کنید و مجددا استارت بزنید در غیر 

این صورت استارت آسیب خواهد دید.

 زمانی که خودرو تازه روشن شده است 	•
و هنوز سرد است گاز ندهید.

هل 	• را  خودرو  زدن،  استارت  برای   
ندهید.

 در صورت نیاز به کابل و باتری کمکی 	•
جهت استارت زدن، به بخش احتیاط ها 
موارد  فصل  در  دستورالعمل ها   و 

اضطراری رجوع کنید.

استارت 	• مرتبه  سه  از  پس  اگر   
از  یکی  با  نشد  روشن  خودرو  متوالی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 

تماس حاصل فرمایید.

مدل بدون سوییچ هوشمند

Y-1مدلYمجهزYبهYگیربکسYاتوماتیک
دستهYدندهYراYدرYموقعیتYپارکY)P(YقرارYدهید.

مدل مجهز به گیربکس دستی:
دستهYدندهYراYدرYوضعیتYخالصYقرارYدهید.

YSTART Yموقعیت Yسمت Yبه Yرا Yسوییچ Y-2
بچرخانیدYتاYخودروYاستارتYبخورد.

Y،خودرو Yخوردن Yاستارت Yاز Yپس Yبالفاصله Y-3
سوییچYراYرهاYکنید.

YخاموشYلحظاتیYازYپسYولیYشدYروشنYخودروYاگر
گردید،YمرحلهY2YراYمجدداYتکرارYکنید.
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سیستم سوییچ هوشمند )آپشن(
استارت بدون سوییچ مکانیکی

   احتیاط

 قبل از استارت زدن مطمئن شوید که 	•
محدوده  در  هوشمند  سوییچ  یا  کارت 
هم چنین  و  باشد  داشته  قرار  عملکرد 
این  در  باشد.  شده  معرفی  سیستم  به 
کنسول  در  موجود  سبز  چراغ  حالت 

باید روشن شود.

Yکلید Yنیست Yنیازی Yهوشمند Yسوییچ Yسیستم Yدر
Y.شودYروشنYخودروYتاYگرددYمغزیYواردYمکانیکی

)بدونYسوییچYمکانیکیYخودروYروشنYمیYشود(.

Yبه Yو Yدهید Yفشار Yداخل Yبه Yرا Yاستارت Yدکمه Y-1
سمتYموقعیتYONYبچرخانید.

Y-2پدالYترمزYراYتاYانتهاYفشارYدهید.

YSTARTYموقعیتYسمتYبهYراYاستارتYدکمهY-3
بچرخانیدYوYموتورYراYروشنYکنید.

Y،خودرو Yخوردن Yاستارت Yاز Yپس Yبالفاصله Y-4
سوییچYراYرهاYکنید.

استارت اضطراری

Yعمل Yو Yداشت Yخطا Yهوشمند Yسیستم Yکه Yوقتی
نکرد،YYمراحلYزیرYراYانجامYدهید:

YفشارYداخلYسمتYبهYراYاستارتYدکمهYطرفYدوY-1
.)1(YکنیدYخارجYخودYمحلYازYراYدکمهYوYدهید

1

2

Y-2سوییچYمکانیکیY)2(YراYواردYمغزیYکنید.

Yو Yبچرخانید YSTART Yجهت Yدر Yرا Yسوییچ Y-3
خودروYراYروشنYکنید.

Yسوییچ Yبدون YهایYمدل Yمطابق Yمراحل Yسایر Y-4
هوشمندYمیYباشد.
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رانندگی با خودرو 
رانندگی با گیربکس اتوماتیک

Yخودروی Yدر Y)CVT( Yپیوسته Yمتغیر Yگیربکس
Yبا Yتا YشودYمی Yکنترل Yالکترونیکی YصورتYبه Yشما
YرانندگیYحرکتYنرمیYوYتولیدیYقدرتYبیشترین

کنید.
Yنوع Yاین Yکارکرد Yبا Yآشنایی Yبرای Yزیر Yمراحل

گیربکسYذکرYشدهYاست:

YدندهYدستهYوYدهیدYفشارYانتهاYتاYراYترمزYپدالY-1
YموقعیتYدرYوYدهیدYحرکتYNYیاYPYموقعیتYازYرا

YDقرارYدهید.

YرویYاز YراYپاYوYکنیدYآزادYراYترمزدستیYاهرمY-2
YفشارYرا Yگاز Yپدال Yآرامی Yبه Yو Yبردارید Yترمز Yپدال

دهیدYتاYخودروYحرکتYکند.

   هشدار!
خاموش 	• موتور  هنگامی که  همیشه   

دسته دنده  موقعیت  از  صرف نظر  است، 
غیر  در  بکشید،  را  ترمزدستی  اهرم 
حرکت  خودرو  است  ممکن  این صورت 
کرده و منجربه آسیب  جسمی و مالی 

شود.

Y-1دستهYدنده
Y-2دیاگرامYانتخابYدنده

Y-3پنلYنمایشگرYتعویضYدنده
Y-4دکمهYانتخابYمدYزمستان

YشاملYشماYخودرویYدرYموجودYاتوماتیکYگیربکس
YYY،)خالص(N YY عقب(، Yدنده(R Y،)پارک(P Yدنده
Yدنده Yتعویض(M Y Y،)مستقیم Yحرکت Yدنده(D

دستی(YوLY)دندهYسنگین(.
YوسطYکنسولYپنلYدرYفوقYهایYدندهYازYکدامYهر
Y)حالت( Yمد Yهمچنین Y.اندYگردیده Yمشخص Y 3
Yو Yاست Yشده Yطراحی Yگیربکس Yاین Yدر Yزمستان
YوYفعالYقابلY 4 YوسطYکنسولYپنلYدکمهYتوسط

غیرYفعالYشدنYمیYباشد.

1

2

3

4
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YگیربکسYهایYدندهY، 1 باYتغییرYوضعیتYدستهYدنده
YوضعیتYمشخصاتYمشاهدهYبرایY.کنندYمیYتغییر
YرجوعYکنید. 2 YدندهYانتخابYدیاگرامYبهYهاYدنده

YنیازYموردYدندهY،خودYنیازYاساسYبرYرانندگیYهنگام
YنحوهYوYماهیتY،اهدافYباYکندتاYمیYکمکYشماYبه
Yانتخاب Yو Yشوید Yآشنا Yمختلف YهایYدنده Yعملکرد

درستیYانجامYدهید.
YاطالعاتYازYشویدYمطمئنY،رانندگیYبهYاقدامYازYقبل

ذیلYآگاهیYدارید.

P )پارک(:
Yگرفته Yقرار YP Yموقعیت Yدر YدندهYدسته Yکه Yوقتی
Yقفل Yمکانیکی YطورYبه Yگیربکس YهایYدنده Yباشد
YPYموقعیتYدرYهنگامیYفقطYدندهYدستهY.شوندYمی

قرارYمیYگیردYکهYخودروYساکنYباشد.

   احتیاط
  دسته دنده را فقط هنگامی که خودرو 	•

ساکن است در موقعیت P قرار دهید و 
است  حرکت  حال  در  خودرو  زمانی که 
 P از قرار دادن دسته دنده در موقعیت

پرهیز کنید.

از 	• دسته دنده  خارج کردن  از  قبل   
انتها  تا  بایستی  ترمز  پدال    Pموقعیت
 ON فشرده شود و سوییچ در موقعیت

قرار گرفته باشد.

 هرگز از قرار دادن دسته دنده در موقعیت 	•
P به جای ترمزدستی استفاده نکنید.

دنده R )دنده عقب(
YگرفتهYقرار Yموقعیت Yاین Yدر YدندهYدستهYکهYوقتی
YخواهدYقرارYعقبYدندهYوضعیتYدرYگیربکسYباشد
YساکنYخودروYکهYزمانیYدرYفقطYراYRYدندهY.گرفت
Y.کنید Yانتخاب YکندYمی Yکار Yدرجا Yدور Yدر Yو Yاست
YقرارYترمزYپدالYرویYراYپاYRYدندهYانتخابYازYقبل
YترمزYپدالYرویYاز Yآرامی Yبه Yرا Yپا YسپسYوYدهید
YقرارYRYموقعیتYدرYدندهYدستهYکهYوقتیY.بردارید
گرفتهYباشدYچراغYهایYدندهYعقبYروشنYYمیYشوند.
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N )خالص(

Yخودرو Yباشد Yموقعیت Yاین Yدر Yدنده Yدسته Yوقتی
YکهYزمانی Y.خوردYمی Yاستارت Yحالت Yاین Yدر
Y)موتورخاموش( YکندYمی Yحرکت Yخالص Yخودرو
YتوانیدYمی Yباشد Yگرفته Yقرار YN Yدر YدندهYدسته Yو

مجدداYاستارتYبزنید.
Yقطع Yگیربکس Yاز Yموتور Yنیروی Y،Nموقعیت Yدر

میYشود.

   احتیاط
  وقتی که دسته دنده در موقعیت N قرار 	•

دارد مطمئن شوید که اهرم ترمزدستی 
را کشیده اید و پا را روی پدال ترمز قرار 
داده اید. در غیر این صورت ممکن است 

حادثه ناگوار ایجاد شود.

در 	• باال  سرعت  با  خودرو  هنگامی که   
را  دسته دنده  هرگز  است  حرکت  حال 
باعث  ندهید چون  قرار   N موقعیت  در 

می شود که گیربکس آسیب ببیند.

در 	• خودرو  حرکت  هنگام   
 N  سرازیری ها، گیربکس را در وضعیت
موجب  عمل  این  ندهید  قرار  )خالص( 

می شود که گیربکس آسیب ببیند.

D )حرکت مستقیم(:

Y،باشد Yگرفته Yقرار YD Yموقعیت Yدر YدندهYدسته Yاگر
Yدور Yبه Yتوجه Yبا Yسنگین Yیا Yسبک Yدنده Yانتخاب
YطورYبه Yراننده YدرخواستYو YخودروYسرعتY،موتور
Yدر YشدهYانتخاب Yدنده Y.شودYمی Yانجام Yاتوماتیک
صفحهYنمایشYپنلYکیلومترYنمایشYدادهYمیYشود.

   احتیاط

در 	• دنده  دسته  دادن  قرار  از  قبل    
خودرو  که  شوید  مطمئن   D موقعیت 

کامال  متوقف می باشد.

M )تعویض دنده دستی(:

YدندهYدستیYطورYبهYتواندYمیYرانندهYY،حالتYاینYدر
Yخودرو Yاین Yگیربکس Y.دهد Yکاهش Yیا Yافزایش Yرا
YهرYدرYتوانیدYمیYشماYوYاستYدستیYدندهY7Yدارای
YوYدهیدYحرکتYDYوYMYبینYراYدندهYدستهYحالت

یکیYازYآنYهاYراYانتخابYکنید.
Yیا Yو Y”ــ“ Yو Y”+“ Yعالیم YدندهYدسته Yپنل Yروی Yدر

“+Y”MوY“ـY”MوجودYدارد.
•	YسمتYبهYدندهYدستهYفشردنYمرتبهYیکYباY:M+Y

+Y،MباعثYانتخابYیکYدندهYباالترYمیYشود.
•	YسمتYبهYدندهYدستهYفشردنYمرتبهYیکYباY:M Yـ

ـY،MباعثYانتخابYیکYYدندهYپایینYترYمیYشود.
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   احتیاط

•	 M یا   R  ،D حالت  از  یکی  زمانی که   
انتخاب شده  است و خودرو ساکن است 

از  شتاب گیری سریع اجتناب کنید.

 هنگام استفاده از تعویض دنده دستی 	•
انتخاب  درستی  به  را  دنده ها   )M(
کنید و از حرکت خودرو در دنده مرده 
به صورت  موتور(  روی  بار  بودن  )زیاد 

طوالنی مدت اجتناب کنید.

دور 	• اگر  دستی،  حالت  در  هم چنین   
گیربکس  باشد،   پایین  خیلی  موتور 
به طور اتوماتیک دنده را کاهش می دهد 
متوقف شدن  حد  به  خودرو  زمانی که  و 
برسد،  گیربکس در دنده 1 قرار می گیرد.

•	 ،)M( دستی  دنده  تعویض  هنگام    
موتور  دور  و  خودرو  سرعت  زمانی که 
تعریف  محدوده  به  و  باشند  منطبق 
شده برسند تعویض دنده صورت خواهد 
تعویض  این صورت  غیر  در  پذیرفت، 

دنده دستی انجام نخواهد گرفت.

دکمه * )حالت زمستان(:  

Yبرفی YهایYجاده Yدر Yحرکت Yبرای Yزمستان Yحالت
YخودروYلغزیدن Yاز Yو Yاست YشدهYطراحیYخیسYو
Yجلوگیری YهاYجاده YگونهYاین Yدر Yحرکت Yهنگام
Yافزایش Yمانورپذیری Yکه YشودYمی Yباعث Yو YکندYمی

یابد:

انتخاب حالت زمستان:

YداردYقرارYONYموقعیتYدرYدندهYدستهYکهYزمانی
YصورتYاینYدرY،دهیدYفشارYراYزمستانYحالتYدکمه
Yروشن Yکیلومتر YصفحهYپنل Yدر Y”WIN“ Yعالمت
Yقرار Yزمستان Yحالت Yدر Yسیستم Yو Yشد Yخواهد

خواهدYگرفت.

خاموش کردن حالت زمستان:
YاینYدرY.دهیدYفشارYمجدداYراYزمستانYحالتYدکمه
Yکیلومتر Yصفحه Yپنل Yدر Y”WIN“ Yعالمت Yحالت
YخارجYزمستانYحالتYازYسیستمYوYشودYمیYخاموش

میYگردد.

   احتیاط

 در جاده های معمولی از حالت زمستان 	•
استفاده نکنید.

خارج کردن دسته دنده از حالت قفل

Yقفل Yحالت Yاز Yدنده Yدسته Yکردن Yخارج Yبرای
Yدارد Yقرار YP Yموقعیت Yدر Yدنده Yدسته YکهYزمانی

مراحلYزیرYراYانجامYدهید.

Y-1اهرمYترمزYدستیYراYبکشید.

Yدر Yرا Yسوییچ Yو Yدهید Yفشار Yرا Yترمز Yپدال Y-2
وضعیتY”ON“YقرارYدهیدY)سوییچYباز(.
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YحرکتY”N“YوضعیتYسمتYبهYراYدندهYدستهY-3
دهیدYتاYازYحالتYقفلYآزادYشود.

درYمواردYاضطراریYمراحلYزیرYراYانجامYدهید:

Yنتوانستید Yباال Yمراحل Yطبق Yعادی Yحالت Yدر Yاگر
YمراحلYY،کنیدYخارجYقفلYحالتYاز YراYدندهYدسته

زیرYراYانجامYدهید:
Y-1اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

1

2

3

YاضطراریYحفرهYداخلYراY 3 YمکانیکیYسویچY-2
YپایینYسمتYبهYاضطراریYدکمهYتاYکنیدYواردY 2
Y 1 YموقعیتYازYراYدندهYYدستهYسپسYY،شودYفشرده

حرکتYدهیدYوYدرYموقعیتYNYقرارYدهید.
Yو Yدهید Yانجام Yرا Yباال Yمراحل Yنتوانستید Yشما Yاگر
Yیکی Yبا Yکنید YخارجYقفل YحالتYاز Yرا Yدنده Yدسته
YYتاYYبگیریدYتماسYخودروYمدیرانYهایYنمایندگیYاز

مشکلYشماYراYرفعYنمایند.

 )Fail- Safe( حالت خرابی امن

Yرخ Yاتوماتیک Yگیربکس YسیستمYدر Yایرادی Yوقتی
Yفعال Yاتوماتیک YطورYبه Yایمن Yخرابی Yحالت Yدهد
YکوتاهیYمسافتYخودروYتاYدهدYمیYاجازهYوYشودYمی
YشرایطYاینYدرY.کندYحرکتYاضطراریYصورتYبهYرا
Yصفحه Yپنل Yدر Yگیربکس Y)اخطار( Yچک Yچراغ

کیلومترYروشنYخواهدYشد.

Yگیربکس Y،امن Yخرابی Yحالت Yشدن Yفعال Yهنگام
YنخواهدYراYطبیعیYشرایطYدرYکارکردYامکانYدیگر
YدهیYپاسخ YY،راننده Yدرخواست Yاساس Yبر Yو Yداشت
YکاهشYتدریجYبهYخودروYسرعتYوYداشتYنخواهد

میYیابدYتاYاینکهYبهYکمترینYمقدارYبرسد.

   احتیاط

مسافت 	• نباید  امن،  خرابی  حالت  در   
طوالنی با خودرو حرکت کرد، زیرا باعث 

آسیب جدی گیربکس خواهد شد.

 در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی 	•
مدیران خودرو مراجعه کنید تا گیربکس 

را بازدید و سرویس کنند.
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رانندگی با گیربکس دستی

YدندهYدستهYوYدهیدYفشارYانتهاYYتاYراYکالچYپدالY-1
راYدرYموقعیتY1YیاYRY)دندهYعقب(YقرارYدهید.

YزمانYهمYو YدهیدYفشار Yرا Yگاز Yپدال Yآرامی Yبه Y-2
YآزادYراYترمزدستیYاهرمYوYکنیدYرهاYراYکالچYپدال

کنید.

احتیاط در رانندگی
YکالچYپدال Y،سبکYیا YسنگینYدندهYتعویض Yبرای
Yدنده Yدر Yرا Yدنده Yدسته Yو Yدهید Yفشار YطورYبه Yرا
YکالچYپدالYآرامیYبهYسپسYوYدهیدYقرارYمناسب

راYرهاYکنید.

   احتیاط

 هنگام رانندگی، پا را روی پدال کالچ 	•
است کالچ آسیب  زیرا ممکن  نگذارید 

ببیند.

گرفتن 	• عقب  دنده  به  اقدام  از  قبل   
متوقف  کامال  خودرو  که  شوید  مطمئن 

شده باشد.

 برای جلوگیری و پیشگیری از معیوب 	•
تعویض  حین  همیشه  گیربکس،  شدن 

دنده پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

 از محدودیت سرعت مجاز در هر دنده 	•
تجاوز نکنید. 

لغزنده 	• جاده های  در  رانندگی  حین   
یا  شتاب گیری  به  نیاز  صورت  در  و 
الزم  زیادی  دقت  و  توجه  ترمزگیری 
ترمزگیری  و  شتاب گیری  می باشد. 
و  به سر خوردن  منجر  می تواند  شدید 
بار  به  نهایتا  و  خودرو  پایداری  کاهش 

آمدن حوادث ناگوار شود.
1
3

2
4
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پارک کردن خودرو

   هشدار!

 خودرو را در مجاورت مواد اشتعال پذیر 	•
نظیر علوفه خشک، شاخ و برگ خشک، 
زیرا  نکنید.  پارک  کهنه  البسه  و  کاغذ 

ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

مراحل پاک کردن

YکاملYطورYبهYخودروYتاYدهیدYفشارYراYترمزYپدالY-1
توقفYکند.

Y-2اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

3- در مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک:

دستهYدندهYراYدرYموقعیتYPYقرارYدهید.

   احتیاط

•	  P موقعیت  در  دنده  دسته  که  وقتی   
قرار گرفته باشد و سوییچ نیز از مغزی 
 P خارج گردد، دسته دنده در موقعیت

قفل می شود و حرکت نمی کند.

در مدل مجهز به گیربکس دستی:

YصورتYدرY.دهیدYقرارYعقبYدندهYدرYراYدندهYدسته
YدندهYدرYراYدندهYدستهY،سرباالییYدرYخودروYپارک

Y1قرارYدهید.

YوYدهیدYقرارY”LOCK“YوضعیتYدرYراYسوییچY-4
آنYراYازYمغزیYخارجYکنید.

YچپYوYراستYجهتYدرYکمیYراYفرمانYغربیلکY-5
بچرخانیدYتاYمطمئنYشویدYقفلYشدهYاست.

   هشدار!

می کنید، 	• ترک  را  خودرو  که  وقتی   
مطمئن شوید که آن را خاموش کرده اید 

و سوییچ نزدتان می باشد.

Y-1اهرمYترمزدستی
Y-2دکمهYآزادکنندهYاهرمYترمزدستی

2

1
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 افراد خرسال و سالخورده را در صورت 	•
تنها  خودرو  داخل  در  مراقبت،  به  نیاز 

رها نکنید.
در  نیز  را  خانگی  حیوانات  هم چنین    
ممکن  زیرا  نکنید،  رها  خودرو  داخل 
سویچ  یا  کلید  ناخواسته  به طور  است 
ناگوار  حوادث  به  منجر  شود،  فعال 
گردد. در هوای گرم،  گرمای فضای بسته 
خانگی  حیوانات  و  افراد  برای  کابین 
داخل خودرو بسیار مضر می باشد و به 

پارک کردن خودرو در شیبسالمتی آن ها زیان خواهد زد.

Yتوصیه Y،شیب Yدر Yخودرو Yکردن Yپارک Yهنگام
Yبچرخانید YسمتYیک Yبه Yرا Yها Yچرخ Yکه YشودYمی
Yخودرو Yاحتمالی Yحرکت Yاز Yتا Y)شکل Yمطابق(

پیشگیریYکنید.

پارک در سرازیری

YبچرخانیدYروYپیادهYجدولYلبهYسمتYبهYراYهاYچرخ
YچرخYتاYYبرانیدYجلوYبهYراYخودروYآهستهYخیلیYو
Yاهرم Yسپس Y،کند Yپیدا Yتماس Yجدول Yکناره Yبا

ترمزدستیYراYبکشید.



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

200

پارک در سرباالیی یا سرازیری بدون وجود 
حاشیه خیابان 

Yدر Yتا Yبچرخانید Yجاده Yسمت Yیک Yبه Yرا YهاYچرخ
Yجاده Yمرکز Yبه YY،خودرو Yاحتمالی Yحرکت Yصورت

حرکتYنکند.YسپسYاهرمYترمزدستیYراYبکشید.

آزادکردن اهرم ترمزدستی 

Y،بکشیدYباالYسمتYبهYکمیYراY 1 YاهرمYابتداY-1
YدهیدYفشار YداخلYبه Yرا Y 2 YضامنYدکمهYسپس
YپایینYسمتYبهYکاملYطورYبهYراYاهرمYنهایتYدرYو

حرکتYدهیدYتاYکامالYآزادYشود.

YپنلYدرYترمزدستیYهشدارYچراغYشدنYخاموشY-2
YآزادکردنYازYپسYاگرY.کنیدYچکYراYکیلومترYصفحه
YدهندهYنشانYشودYخاموشYچراغYترمزدستیYاهرم
Y.استYشدهYآزادYصحیحYطورYبهYاهرمYکهYاستYاین
YچراغYچنانYهمYاهرمYکاملYکردنYآزادYازYپسYاگر
Yکه Yدارد Yوجود Yسیستم Yدر YایرادیYY،بماند Yروشن
Yمدیران Yمجاز Yهای Yنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Yباید

خودروYمراجعهYکنیدYتاYمشکلYراYبرطرفYکنند.

   احتیاط

 قبل از شروع رانندگی و حرکت خودرو، 	•
مطمئن شوید که اهرم ترمزدستی کامال 

آزاد شده باشد.

1

2
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فرمان هیدورلیک

   هشدار!

 حین رانندگی هرگز سوییچ را نبندید 	•
غیر  در  نکنید،  خارج  مغزی  از  یا 
این صورت غربیلک فرمان قفل می شود 
و باعث عدم کنترل خودرو و وارد آمدن 
صدمه به سرنشین و خودرو خواهد شد.

معیوب 	• فرمان  هیدورلیک  پمپ  اگر   
روشن  حتی  یا  رانندگی  هنگام  شود 
نیروی  به  درجا،  حالت  در  موتور  بودن 
فرمان  غربیلک  تا  دارید  نیاز  بیشتری 
قادر  شما  حالت  این  در  بچرخانید.  را 
را  تا جهت حرکت خودرو  بود  خواهید 
کنترل کنید ولی به دلیل صرف نیروی 
ممکن  غربیلک  چرخاندن  برای  زیاد 
است در رانندگی مطمئن و ایمن تاثیر 

منفی بگذارد.

   احتیاط

در 	• هیدرولیک  روغن  سطح  که  زمانی   
مخزن کمتر از مقدار )MIN( می باشد، 
مخزن  به  می بایست  و  نکنید  رانندگی 
به  آن  سطح  تا  کنید  اضافه  روغن 

محدوده استاندارد برسد.

بهYتوصیهYهایYزیرYتوجهYکنید:

•	YحتیYیا Yاست YشدهYروشن YخودروYکه Yزمانی Y
YبیشترYراYفرمانYغربیلکYY،کنیدYمیYرانندگیYاگر
Yراست Yیا Yچپ Yسمت Yانتهای Yدر Yثانیه Y10 Yاز

Y.نداریدYنگه

•	YمخزنYهیدورلیکYروغنYسطحYمرتبYطورYبهY
YشاخصYازYکمترYآنYمقدارYاگرYوYکنیدYچکYرا
Yمحدوده Yبه Yتا Yکنید Yاضافه Yروغن Yبود YMIN

Y.برسدYاستاندارد

Yکه Yزمانی Yیا Yاست Yروشن Yموتور YکهYهنگامی Yاگر
Yسفت Yفرمان Yکردید Yاحساس YکنیدYمی Yرانندگی
Yفرمان Yسیستم Yکه Yاست Yاین Yنشانه Y،است Yشده
YسرعتYبا Yرا YخودروYباید Yو Yدارد Yایراد Yهیدورلیک
Yمدیران Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Yمطمئن
خودروYببریدYتاYایرادYهرچهYسریعترYبرطرفYگردد.
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سیستم ترمز

YدیسکیYترمز Yبه YمجهزYخودروYاین Yترمز Yسیستم
YایYکاسه Yو Yدیسکی Yترمز Yو Yجلو YهایYچرخ Yبرای
Yبرای YایYکاسه Yاز Yکه Yاست Yعقب YهایYچرخ Yبرای

ترمزدستیYاستفادهYمیYشود.

Yمدار Yبا Yدوبل Yترمز Yسیستم Yاز Yخودرو Yاین Yدر
YاستفادهYخاللیYبوسترYوYABSYسیستمY،ضربدری

شدهYاست.

YمدارYدوYازYاستYمشخصYتصویرYدرYکهYطورYهمان
YیکYاگر YکهYاستYشدهYاستفادهYمجزاYهیدورلیک
YکهYبودYخواهدYفعالYمدارYیکY،بیافتدYکارYازYمدار
Yدر Y.داشت Yخواهند Yترمزگیری Yامکان Yچرخ Yدو
YمجازYهایYنمایندگیYبهYسریعترYهرچهYحالتYاین

مراجعهYکنیدYتاYتعمیراتYالزمYصورتYگیرد.

نحوه عملکرد سیستم ترمز

Y،است Yبوستر Yبه Yمجهز Yکه Yترمزی Yسیستم Yبرای
Yموتور Yمکش Yواسطه YYبه Yکه YخالییYتوسط Yبوستر
YاعمالYپدالYرویYکهYپاYنیرویYبهYگرددYمیYایجاد

میYشودYکمکYمیYکند.

Yخارج Yمدار Yاز Yبوستر Yباشد Yخاموش Yموتور Yاگر
YپاYنیرویYوYشودYمیYسختYترمزگیریYوYگرددYمی
Y.باشد Yزیاد Yباید Yگردد Yمی Yاعمال Yپدال Yروی Yکه

همYچنینYخطYترمزYافزایشYخواهدYیافت.

Yسنگین Yدنده Yبا Y،سرازیری Yدر Yرانندگی Yهنگام
Yنیروی Yبه Yموتور Yترمزی Yنیروی Yتا Yکنید Yحرکت

YکندYکمکYترمزYسیستم

YوYتعمیر YمرتبYوYایYدورهYطورYبه Yرا Yترمز Yسیستم
YباشدYشرایطYبهترینYدرYهمیشهYتاYکنیدYداریYنگه

وYرانندگیYایمنیYداشتهYباشید.

   هشدار!

است 	• خاموش  موتور  زمانی که  هرگز   
خودرو را حرکت ندهید.

نحوه ترمزگیری

Y،ندهیدYقرارYترمزYپدالYرویYراYپاYرانندگیYهنگام
YوYشوندYداغYهاYدیسکYکهYشودYمیYموجبYامرYاین
Yبه Yمنجر Yنهایتا Yو Yشوند Yخورده YهاYلنت YچنینYهم

افزایشYمصرفYسوختYگردد.

YترمزگیریYاز YلغزندهYهایYجادهYدرYرانندگیYحین
YهاYچرخYخوردنYسرYازYتاYکنیدYخودداریYناگهانی

جلوگیریYشود.
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خیس بود اجزا  سیستم ترمز

Yهای Yجاده Yدر Yیا YشودYشستهYخودروYکه Yمواقعی
YسیستمYمتعلقاتYY،کنیدYرانندگیYآبYپرYوYخیس
YشدهYخیسYنیزYهاYلنتYوYهاYدیسکYقبیلYازYترمز
YخودروYوYیابدYافزایشYترمزYخطYشودYمیYباعثYکه

Y.شودYکشیدهYسمتYیکYبهYترمزگیریYهنگام

   احتیاط

برای خشک شدن متعلقات سیستم ترمز 
سرعت  با  مسافتی  را  خودرو  است  بهتر 
ترمزگیری  آرامی  به  و  برانید  مطمئن 
ایجاد شده در دیسک ها  تا حرارت  کنید 
باعث خشک شدن دیسک، لنت و ... شود. 
زیاد  سرعت  با  رانندگی  از  حالت  این  در 
اجتناب کنید تا اصطکاک سیستم ترمز به 

حد مطلوب برسد. 

)ABS( ترمز ضد قفل

شدن  کوتاه  نمی تواند   ABS سیستم 
مختلف  شرایط  در  ترمزگیری  فاصله 
جاده ای از قبیل جاده ماسه ای یا برفی را 

تضمین کند.
ناشی  ریسک  نمی تواند   ABS همچنین 
از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی، 
یا  سریع  پیچیدن های  آب،  در  رانندگی 
را کاهش  نامساعد  رانندگی در جاده های 
از  ناشی  تصادف  از  نمی تواند  و  دهد 

رانندگی بی احتیاط جلوگیری کند.
همیشه با احتیاط رانندگی کنید و فاصله 

طولی مناسب را رعایت کنید.

Yجلوگیری YهاYچرخ Yشدن Yقفل Yاز YABS Yسیستم
YبهتریYکنترلYکندYمیYکمکYرانندهYبهYوYکندYمی
YشودYمیYباعثYچنینYهمY.باشدYداشتهYفرمانYروی
YبارYاساسYبرYمختلفYهایYچرخYدرYترمزیYنیروی
YازYوYشودYباالنسYوYگرددYاعمالYهاYچرخYبهYخودرو

سرYخوردنYبهYطورYموثرYجلوگیریYکند.

کارکرد در شرایط عادی

Yصدای Yراننده YY،اضطراری Yترمزگیری Yصورت Yدر
YلذاYY،شنیدYخواهدYراYABSYعملکردYپالسYوYکلیک
YنحوهYاینYوYنکنیدYرهاYراYترمزYپدالYشرایطYاینYدر

عملکردYبرایYسیستمYABSYعادیYاست.
YساعتYبرYکیلومترY30YازYکمترYخودروYسرعتYاگر

باشدYممکنYاستYسیستمYABSYفعالYنشود.
YخیلیYمطمئنYرانندگیYوYایمنیYازYاطمینانYبرای
Yبه Yو Yنکنید Yاتکا YABS Yسیستم Yبه Yحد Yاز Yبیش
YپیرویYهاYآنYازYوYکنیدYتوجهYهاYاحتیاطYوYمقررات

نمایید.

   احتیاط

پدال 	• اضطراری،  ترمزگیری های  در   
دهید،  فشار  محکم  به طور  را  ترمز 
فعال  اتوماتیک  به طور   ABS سیستم 

خواهد شد.
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ABS خود ارزیابی

YچراغY،ONYموقعیتYدرYسوییچYدادنYقرارYازYپس
Yمدت Yبه Yکیلومتر Yصفحه Yپنل Yدر YABS Yچک
Yخود Yسیستم Yو YشودYمی Yروشن Yثانیه Yچندین
Yپروسه Yاین Yطول Yدر Y.کندYمی Yشروع Yرا Yارزیابی
Yطبیعی Yفیوز Yجعبه Yاز YهاYرله Yصدای Yشنیدن

Y.باشدYمی

YABS YچکYچراغYY،سوییچ Yکردن Yباز Yاز Yپس Yاگر
Yایراد Yوجود Yنشانه Yبزند Yچشمک Yیا Yبماند Yروشن
Yترمز Yسیستم Yحالت Yاین Yدر Yو Yاست Yسیستم Yدر
Yکار YABS Yبدون Yو YکندYمیYعملYعادی YصورتYبه

میYکند.

YروغنYسطحYهشدارYچراغYوYABSYچکYچراغYاگر
Yهرچه Y،شد Yروشن YزمانYهم YطورYبه Yمخزن Yترمز
Yمدیران Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه Yسریعتر
Yبرطرف Yسیستم Yایراد Yتا Yکنید Yمراجعه Yخودرو

گردد.
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رانندگی تحت شرایط سخت

   هشدار!

احتیاط  	• با  شرایطی  هر  در  و  همیشه   
و  شتاب گیری  کنید،  از  رانندگی 
ترمزگیری تند و ناگهانی اجتناب کنید 
زمین  با  تایر  چسبندگی  میزان  از  تا 

کاسته نشود و منجر به تصادف شود.

یخ،  	• از  پوشیده  و  برفی  جاده های  در   
معمولی  جاده های  به  نسبت  ترمز  خط 
فاصله طولی  لذا  یافت،  افزایش خواهد 
حفظ  جلویی  خودروهای  با  را  مناسب 
کنید و در اسرع وقت ترمزگیری کنید.

از خودرو در زمستان 	• از استفاده   قبل 
و  خودرو  پیرامون  برف  برفی،  هوای  و 
سیستم اگزوز را بررسی کنید و اطراف 
موجب  تا  کنید  تمیز  برف  وجود  از  را 
مسدود شدن اگزوز و صدمات ناشی از 

آن به موتور نشود.

YمستلزمYمختلفYهایYجادهYوYهواییYوYآبYشرایط
Yشرایط Yدر Y.باشندYمی Yیکسانی YایYجاده Yمقررات
YخواهدYدشوارYبسیارYرانندگیY،سختYهواییYوYآب
Yاحتیاط Yو Yمقررات Yرعایت Yنیازمند Yبنابراین Y،بود

میYباشد.

YمواردYبهYلطفاYایمنYرانندگیYیکYازYاطمینانYبرای
زیرYتوجهYکنید:

Yیا Yگرم Yبسیار Yهوای Yدر YگیریYسوخت Yبرای Y-1
سرد،YباکYراYتاYظرفیتYکاملYپرYنکنید.

YمطمئنYسرعتYباYY،آلودYمه Yو Yبارانی YهوایYدر Y-2
Yبا Yرا Yمناسب Yطولی Yفاصله Yو Yکنید Yرانندگی
Yخیس Yعلت Yبه Y.کنید Yحفظ Yجلویی Yخودروهای

بودنYجاده،YYخطYترمزYافزایشYپیداYمیYکند.

Yندارید Yکافی Yدید Yو Yاست YآلودYمه Yهوا Yکه Yوقتی
YپایینYنورYبا YوYکنیدYروشنYراYشکنYمهYهایYچراغ

رانندگیYکنید.
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YلغزندهYهایYجادهYدرYجادهYوYتایرYبینYاصطکاکY-3
Yشرایط Yاین Yدر Y،کندYمی Yپیدا Yکاهش Yخیس Yو

احتمالYسرYخوردنYخودروYزیادYمیYباشد.

YآرامیYبهY،برفیYهایYجادهYدرYرانندگیYهنگامY-4
YپرهیزYناگهانیYگیریYشتابYوYترمزگیریYازYوYبرانید
YهاYچرخYتاYندهیدYگازYزیادYحرکتYآغازYدرYوYکنید

بکسوادYنکنند.

Yبا Yتایر YاصطکاکYY،یخ Yو Yبرف Yاز Yپوشیده YYجادهYدر
YدرYمستقیمیYتاثیرYوYاستYمقدارYکمترینYدرYجاده
Y)گیریYفرمان(YحرکتYجهتYتغییرY،خودروYحرکت

وYترمزگیریYایجادYخواهدYکرد.

Yاتوماتیک Yگیربکس Yبه Yمجهز Yکه YهاییYمدل Yدر
هستند،YدکمهYحالتYزمستانYراYفعالYکنید.
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   هشدار!

با عمق زیاد 	• از رانندگی در مسیرهای   
آب  جدا خودداری کنید. زیرا توپی های 

چرخ در آب غوطه ور می شود.
و  زنگ زدگی  ایجاد  و  گریس  )پاک شدن 

.)...
متعلقات  وارد  هم چنین آب ممکن است 
موتور شود و موجب قفل شدن موتور و 

ایجاد خسارت زیاد گردد.
صدمه  باعث  عمق  پر  آب  در  رانندگی 

دیدن شاسی و بدنه نیز می شود
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رانندگی با شرایط اقتصادی

YاستهالکY،محیطYآلودگیYY،سوختYمصرفYمیزان
Yبستگی Yزیر Yفاکتورهای Yبه Yتایرها Yو Yترمز Y،موتور

دارد:
YعادتYرانندگیYوYنوعYرانندگی	•
YشرایطYآبYوYهواییYوYنوعYجاده	•
YعملکردYکلیYخودرو	•

Yکارکرد Yشرایط Yبودن Yبهینه Yاز Yاطمینان Yبرای
خودرویYخود،YمواردYزیرYراYرعایتYکنید:

YوYکنیدYحفظYراYخودYآرامشY،رانندگیYحینY-1
Yو YگیریYشتاب Yاز Yمطمئن Yو Yایمن Yرانندگی Yبرای
YوYدادنYگازYازYوYکنیدYاجتنابYناگهانیYترمزگیری

ترمزگرفتنYهایYمتوالیYخودداریYکنید.

YآنYبهYکتابچهYاینYدرYکهYایYدورهYهایYسرویسY-2
YهایYنمایندگی Yبه Yمرتب YطورYبه Yاست Yشده Yاشاره

مجازYمدیرانYخودروYمراجعهYکنید.
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اضطراری موارد 

فهرست                                          صفحه
W 210تجهیزات هشدار دهنده
YYفالشرY210چراغ
YYخطرY210مثلث
W 211تایر پنچر
YYخودروY211توقف
YYزاپاسYتایرYوYنیازYموردY211ابزار
YYهاYچرخYبرایYمانعY212ایجاد
YYپنچرYچرخYمهرهYکردنY212باز
YYجکYازYاستفادهY212نحوه
YYچرخYکردنY213باز
YYزاپاسYچرخY214بستن

فهرست                                        صفحه
YYآالتYابزارYوYکهنهYچرخY215جانمایی
W  روشن هنگام  الزم  اقدامات 

شدن چراغ های چک و هشدار
216

YYموتورYروغنYفشارYهشدارYچراغY216
YYشارژYسیستمYهشدارY216چراغ
YYموتورYچکY216چراغ
YYترمزYروغنYسطحYهشدارY217چراغ
YYYمایع Yدمای Yاخطار Yچراغ

خنکYکنندهYموتورYوYسطحYآن
217

W 219فیوزها
YY)1(YموتورYمحفظهYفیوزY220جعبه

فهرست                                      صفحه
YYY،)2( Yموتور Yمحفظه Yفیوز Yجعبه

)3(YاتاقYداخلYفیوزYجعبه
222

YYفیوزY223تعویض
W 225باتری
W  به )باتری  کمکی  استارت 

باتری(
226

W 228جوش آوردن موتور
W 229حمل اضطراری
YYبندY229بکسل
YYحملYازY230قبل
YYصحیحY231حمل
YYاشتباهY233حمل
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تجهیزات هشدار دهنده
چراغ فالشر

Yمشکل Yبه Yرانندگی Yحین Yدر Yشما YکهYزمانی
YاستفادهYفالشرYچراغYکهYداریدYنیازYوYایدYبرخورده
YخودروهاYسایرYتاYدهیدYفشارYراYفالشرYکلیدY،کنید
YبهYنسبتYراYخودYفاصلهYوYکنندYکمYراYشانYسرعت
YجزییاتYازYاطالعYبرایY.کنندYحفظYشماYخودروی
YهایYکلیدYفصلYفالشر" درYکلید"YبخشYبهYبیشتر

کنتترلYوYداشبوردYمراجعهYکنید.

   احتیاط
بر 	• باید  فالشر،  چراغ  کردن  روشن   

اساس مقررات راهنمایی و رانندگی هر 
منطقه باشد.

مثلث خطر

YباشدYمیYخطرYمثلثYیکYبهYمجهزYشماYخودروی
Yبرای Y.است Yگرفته Yقرار Yعقب Yصندوق Yدر Yکه
Yآن Yدر Yکه YایYجعبه Yاز Yرا Yخطر Yمثلث Y،استفاده
YراYآنYهایYگوشهYوYکنیدYخارجYشودYمیYداریYنگه

بهYهمYوصلYکنیدYوYسپسYرویYپایهYقرارYدهید.
Yبه Yشما Yخودروی Yدر Yآمده YوجودYبه Yایراد Yاگر
YتاYنماییدYمتوقفYراYخودروYبایدYکهYاستYایYگونه
YوضعیتYوYهشدارYاعالنYبرایYکنیدYبرطرفYراYایراد

اضطراریYبایدYازYمثلثYخطرYاستفادهYکنید.
Yباید Y،هشداردهنده Yعالیم Y،معمولی YهایYجاده Yدر
Y.گیردYقرارYمعیوبYخودرویYازYمتریY50YفاصلهYدر
Yدر Yکه Yخودروهایی Yمسیر Yدر Yباید Yهشدار Yعالیم

الینYمخالفYدرYحالYترددYهستندYقرارYگیرد.
Y100YفاصلهYدرYبایدYتجهیزاتYاینYراههاYبزرگYدر

متریYازYخودروYقرارYگیرند.
Y،هاYپیچY،بارانی YروزهایYقبیلYازYخاصYشرایطYدر
Y150YفاصلهYدرYبایدYهشدارYعالیمY...YوYهنگامYشب
Yقرار Yمخالف Yمسیر Yسمت Yبه Yو Yخودرو Yاز Yمتری

Y.گیرد

   هشدار!

چهارراهها 	• یا  تقاطع ها  در  مثلث خطر   
باید به همراه فالشر استفاده شود.
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تایر پنچر

   هشدار!

در 	• را  خودرو  تایر،  تعویض  از  قبل   
پارک کردن  از  پارک کنید.  امنی  محل 
خودرو در شیب ها یا سطح لغزنده جدا 

خودداری کنید.
در 	• عبوری  خودروهای  هنگامی که   

فاصله نزدیکی از خودروی شما در حال 
تعویض  به  اقدام  هرگز  هستند.  تردد 
تماس  جاده ای  امداد  با  و  نکنید  تایر 
را  کار  این  متخصص  افراد  تا  بگیرید 

انجام دهند.

Yیا Yشده Yپنچر Yشما Yخودروی Yتایر YکهYصورتی Yدر
ترکیدهYاست،YمواردYزیرYراYانجامYدهید:

توقف خودرو

Y-1چراغYهایYفالشرYراYروشنYکنید.

Y-2خودروYراYبهYفضایYامنیYببرید.

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-3
اهرمYترمزYدستیYراYبکشید.

Y-4موتورYراYخاموشYکنید.

Y-5برایYمدلYمجهزYبهYگیربکسYاتوماتیک:
دستهYدندهYراYدرYموقعیتYPY)پارک(YقرارYدهید.

برایYخودروهایYمجهزYبهYگیربکسYدستی:
دستهYدندهYراYدندهYعقبYقرارYدهید.

Y-6سوییچYراYازYمغزیYخارجYکنید.

Y-7کلیهYسرنشینانYراYازYخودروYپیادهYکنید.

ابزار مورد نیاز و تایر زاپاس

YدرYوYبردارید YعقبYصندوقYاز Yرا YخطرYمثلثY-1
YبیشترYجزییاتYبرایY.دهیدYقرارYمناسبYموقعیت
YفصلYهمینYدرYدهندهYهشدارYتجهیزاتYقسمتYبه

مراجعهYکنید.

YعقبYصندوقYازYراY 4 YابزارYوکیسهY 1 Y-2جک
YکنیدYبازYراY 3 بردارید.YمهرهYنگهYدارندهYتایرYزاپاس

YراYازYصندوقYخارجYکنید. 2 وYتایر

1

2

3

4
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ایجاد مانع برای چرخ ها

YچرخYعقبYوYجلوYدرYراY 1 YمناسبYمانعYتکهYدوY-1
YبرایYقطریYصورتYبهYوY 2 سمتYمخالفYتایرYپنچر
YآنYزیرYجکYکهYوقتیYخودروYحرکتYازYجلوگیری

زدهYمیYشودYایجادYگردد.

   هشدار!
 مطمین باشید که جلوی چرخ مانع قرار 	•

داده اید، تا از حرکت خودرو و به وجود آمدن 
صدمات جانی و مالی جلوگیری شود.

1

2

باز کردن مهره چرخ پنچر

YچرخYازYراYآنY،)آپشن(YقالپاقYوجودYصورتYدرY-1
جداYکنید.

Yحرکت Yجهت Yخالف Yدر Yرا Yچرخ YهایYمهره Y-2
عقربهYهایYساعتYشلYکنید.

نحوه استفاده از جک

   هشدار!
نگه داشتن 	• روشن  یا  استارت زدن  از   

است  خودرو  زیر  جک  زمانی که  موتور 
و  خودرو  حرکت  از  تا  کنید  خودداری 
پیشگیری  ناگوار  حادثه  آمدن  به وجود 

شود.
  هنگام قرار دادن جک زیر خودرو،  همه 

سرنشینان را از خودرو پیاده کنید.

 زمانی که خودرو روی جک است از رفتن 	•
زیر خودرو جدا خودداری کنید.

 از قرار دادن جسم دیگر در زیر یا روی 	•
جک اجتناب کنید.

 قبل از استفاده از جک، برچسب احتیاط 	•
الصاق شده به آن را حتما مطالعه کنید.

 تمام هشدارها و احتیاط های ارایه شده 	•
در این فصل را حتما مطالعه نمایید.
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Yقرار Yخودرو Yزیر Yدر Yمستقیم YطورYبه Yرا Yجک Y-1
Yهای Yلبه Yزیر Yباید Yجک Yباالی Yقسمت Y.دهید
Yگیرد Yقرار Yعقب Yیا Yو Yجلو Yدر Yشاسی Yبرجسته

)مطابقYشکل(.

YیاYیکYچرخYآچارYتوسطYراYچرخYهایYمهرهYهمهY-2
YساعتYهایYعقربهYحرکتYخالفYجهتYدرYدورYدو

شلYکنید.

Yکنید Yبلند Yجک Yتوسط Yرا Yخودرو Yدقت Yبا Y-3
بهYطوریYکهYتایرYکامالYازYزمینYجداYشود.

   احتیاط

 کل بدنه جک باید در روی سطح صاف 	•
و محکم قرار بگیرد.

زیر 	• از  مناسبی  نقطه ی  در  باید  جک   
شاسی خودرو قرار گیرد.

 زمانی که هنوز تایر از زمین جدا نشده 	•
است اقدام به باز کردن مهره های چرخ 
نکنید. هنگام باز کردن آن پایتان را زیر 

چرخ قرار ندهید.

باز کردن چرخ

Y-1مهرهYهایYچرخYراYبازYکنید.

Y-2چرخYراYپیادهYکنید.

   احتیاط

بیرونی 	• قسمت  چرخ،   تعویض  هنگام   
در  ندهید،   قرار  زمین  روی  را  رینگ 
رینگ  سطح  است  ممکن  صورت  این 

مخدوش گردد.
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بستن چرخ زاپاس

   هشدار!

استاندارد 	• غیر  چرخ  مهره های  از   
خوبی  به  را  مهره ها  نکنید.  استفاده 
ممکن  این صورت  غیر  در  کنید  سفت 
است چرخ آزاد شده و منجر به حوادث 

ناگوار و تصادف گردد.

 از گریس یا روغن برای روانکاری پیچ 	•
و مهره چرخ استفاده نکنید زیرا ممکن 

است موجب شل شدن مهره ها شود.

YراYهاYمهرهYوYدهیدYقرارYتوپیYدرYراYچرخYدقتYباY-1
باYدستYسفتYکنید.

YآچارYباYشکلYدرYدادهYنشانYترتیبYبهYراYهاYمهرهY-2
چرخYسفتYکنید.

YزمینYباYتایرYتاYآوریدYپایینYآرامیYبهYراYخودروY-3
تماسYپیداYکند.

YطورYبهYترتیبYبهYراYهاYمهرهYچرخYآچارYباYمجدداY-4
کامالYمحکمYسفتYکنید.

YهایYمهرهYوY،آوریدYپایینYکاملYطورYبهYراYخودروY-5
چرخYراYمطابقYگشتاورYتوصیهYشدهYسفتYکنید.

گشتاورYمجازYسفتYکردنYمهرهYچرخ:
110YNm )11Ykg-m(

   هشدار!

 قبل از خارج کردن جک از زیر خودرو، 	•
مطمئن شوید خودرو به طور کامل پایین 
آمده است و چرخ ها با زمین تماس پیدا  
خودرو  این صورت  غیر  در  کرده اند، 
ممکن است نامتعادل شود و باعث بروز 

حادثه شود.
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جانمایی چرخ کهنه و ابزارآالت

YعقبYصندوقYکفYدرYخودYمحلYدرYراYچرخY-1
Y.باشدYپایینYسمتYبهYرینگYکهYطوریYبهYدهیدYقرار
YسفتYمحکمYطورYبهYراYچرخYدارندهYنگهYمهرهYسپس

کنید.
YدرYراYکیسهYوYدهیدYقرارYکیسهYدرYراYابزارها Y-2

محلYاصلیYخودYجانماییYکنید.
YدرYخطرYمثلثYهمراهYبهYوYکنیدYجمعYراYجکY-3

محلYمربوطهYدرYصندوقYقرارYدهید.

YراYفالشرYهایYچراغYوYببندیدYراYصندوقYدربY-4
خاموشYکنید.

   احتیاط

اولین 	• در  پنچر،  تایر  تعویض  از  پس   
فرصت به یکی از نمایندگی های مدیران 
مهره های  هم  تا  کنید  مراجعه  خودرو 
چرخ را مطابق گشتاور استاندارد سفت 
نمایند و هم باد تایر را چک کنند و بر 

اساس مقدار استاندارد تنظیم نمایند.

   هشدار!
 همیشه پس از استفاده از جک،  مثلث 	•

را  آن ها  ابزارها،   و  زاپاس  چرخ  خطر،  
با  صندوق  در  خود  مخصوص  محل  در 
این صورت  دقت جانمایی کنید در غیر 
ممکن است در ترمزگیری های شدید یا 

تصادف به جلو پرتاب شوند.
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چراغ هشدار سیم شارژ

Y)دینام(YشارژYسیستمYهشدارYچراغYاگر
YکردنYکار YحالYدر Yموتور YکهYهنگامی
Yامن Yمحل Yیک Yدر Yرا Yخودرو Y،شود Yروشن Yاست
Yبررسی Yرا Yدینام Yتسمه Yوضعیت Yو Yکنید Yپارک
YپولیYرویYاز Yیا YاستYشدهYپاره YتسمهYاگر Y.کنید
Yاز Yیکی Yبا Yفورا Y،است Yشده Yخارج Yدینام

نمایندگیYهایYمجازYتماسYبگیرید.

Yتسمه Yبخش Yبه Yبیشتر Yجزییات Yاز Yاطالع Yبرای
دینامYدرYفصلYتعمیرYوYنگهYداریYمراجعهYکنید.

Yچراغ YچنانYهم Yو Yاست Yسالم Yدینام Yتسمه Yاگر
YترYسریعYهرچهY،استYروشنYشارژYسیستمYهشدار
YخودروYمدیرانYهایYنمایندگیYازYیکیYبهYراYخودرو

ببریدYتاYایرادYبررسیYوYرفعYشود.

روشن شدن  هنگام  الزم  اقدامات 
چراغ های چک و هشدار 

چراغ هشدار فشار روغن موتور

Yچشمک Yیا Yشدن Yروشن Yصورت Yدر Y
YروشنYموتورYکهYزمانیYروغنYچراغYزدن
YخاموشYراYموتورYسریعاY،رانندگیYهنگامYیاYشودYمی
YباYوYکنیدYپارکYامنYمحلYیکYدرYراYخودروY.کنید
Yتماس Yخودرو Yمدیران YهایYنمایندگی Yاز Yیکی
YبرطرفYراYایرادYوYمراجعهYمحلYبهYتاYنماییدYحاصل
Yبخش Yبه Yبیشتر Yجزییات Yاز Yاطالع Yبرای Y.نمایند

داشبوردYوYپنلYصفحهYکیلومترYمراجعهYکنید.

   هشدار!
موتور 	• روغن  فشار  هشدار  چراغ  اگر   

را  موتور  سریعتر  هرچه  شد  روشن 
خاموش کنید و با نمایندگی های مجاز 
تماس  رفع عیب  مدیران خودرو جهت 

حاصل فرمایید.

   احتیاط

 اگر تسمه پاره شد یا از محل خود خارج 	•
شده است به رانندگی ادامه ندهید.

چراغ چک موتور

Yموتورکار YکهYزمانی Yچک Yچراغ Yاگر
Yاز Yیکی Yبه Yباید Y،شود Yروشن YکندYمی
Yاین Yدر Y.کنید Yمراجعه YهاYنمایندگی

حالتYبهYواردYزیرYتوجهYکنید:

•	Yساعت Yبر Yکیلومتر Y40 Yاز Yبیش Yسرعت Yبا Y
رانندگیYنکنید.

YازYترمزگیریYوYشتابYگیریYناگهانیYبپرهیزید.	•

•	Yخودرو Yدر Yضروری Yغیر Yبار Yدادن Yقرار Yاز Y
اجتنابYکنید.
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   احتیاط

روشن 	• موتور  چک  چراغ  هنگامی که   
باشید  بی اعتنا  آن  به  نسبت  اگر  شود 
و خودرو را سرویس نکنید ممکن است 
موتور،  عملکرد  آمدن  پایین  به  منجر 
افزایش مصرف سوخت و صدمه دیدن 
سیستم کنترل الکترونیکی موتور شود.

چراغ هشدار سطح روغن ترمز

Yهشدار Yچراغ Yرانندگی Yحین Yاگر
YهرچهY،شودYروشنYترمزYروغنYسطح
YامنYمکانYیکYدرYراYخودروYسریعتر
YروغنYمخزنYدرYموجودYروغنYسطحYوYکنیدYپارک
Yاز Yکمتر Yروغن Yسطح Yاگر Y.کنید Yچک Yرا Yترمز
YرانندگیYبهY،باشدYمخزنYرویYدرYحداقلYشاخص
YنمایندگیYمتخصصYتوسطYخودروYتاYندهیدYادامه
YبیشترYجزییاتYبرایY.شودYبررسیYوYبازدیدYمجاز
YداریYنگه Yو Yتعمیر YفصلYدرYترمز Yروغن YبخشYبه

مراجعهYکنید.

   هشدار!
دارد 	• نشتی  ترمز  سیستم  هنگامی که   

رانندگی  به  هرگز  است  دیده  یا صدمه 
ادامه ندهید

چراغ اخطار دمای مایع خنک کننده و سطح 
آن

YموتورYکهYزمانیYیاYرانندگیYحینYاگر 
Yآب Yدمای Yاخطار Yچراغ YکندYمی Yکار
YچهYهرYشودYروشنYآنYسطحYوYموتور
YوYکنیدYپارکYامنYمحلYیکYدرYراYخودروYترYسریع
Yتا Yبگیرید Yتماس Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبا
Yبرای Y.گردد Yرفع Yو Yگیرد Yقرار Yبررسی Yمورد Yایراد
Yصفحه Yپنل Yبخش Yبه Y Yبیشتر Yجزییات Yاز Yاطالع
YYکنترل Yکلیدهای Yو Yداشبورد Yفصل Yدر Yکیلومتر

مراجعهYکنید.

YرانندگیYبهYچنانYهمYشماYوYآوردYجوشYموتورYاگر
Yخواهد Yوارد Yجدی Yآسیب Yموتور Yبه YY،دهید Yادامه
YآوردنYYجوشYبخشYبهYبیشترYاطالعاتYبرایY.شد

Y.کنیدYمراجعهYبخشYهمینYدرYموتور
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   هشدار!

وجود 	• با  باشد  داغ  موتور  زمانی که   
این که خاموش است ممکن است فن ها 
با  دست  تماس  از  بنابراین  کنند.  کار 

فن ها خودداری کنید.

فشار 	• است،  گرم  موتور  زمانی که   
زیادی در مدار خنک کننده وجود دارد، 
آب  پرتاب  از  پیشگیری  برای  بنابراین 
ناگوار  حوادث  ایجاد  و  بیرون  به  داغ 
باز  را  رادیاتور  یا  انبساط  مخزن  درب 

نکنید.

در  )فقط  اتوماتیک  گیربکس  چک  چراغ 
مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک(

Yچک Yچراغ YشدنYروشن Yصورت Yدر
Yهرچه Y،رانندگی Yهنگام Y Yگیربکس
YامنYمحلYیکYدرYراYخودروYترYسریع
Yارایه YجهتYمجازYهایYنمایندگی Yبا Yو YکنیدYپارک

سرویسYتماسYبگیرید.

YترینYنزدیک Yبه Yرا Yخودرو Yتا Yهستید Yمجبور Yاگر
YزیرYمواردYازY،نیستYتوقفYامکانYوYببریدYنمایندگی
YجلوگیریYگیربکسYدیدنYصدمهYازYتاYکنیدYپیروی

شودYیاYمقدارYآسیبYحداقلYباشد.

YباYسرعتYپایینYرانندگیYکنید.	•

•	YبپرهیزیدYشدیدYترمزگیریYوYگیریYشتابYازY

•	Y،دهیدYکاهشYراYخودروYبارY،امکانYصورتYدرY
YخودروبرYباYحملYهنگامYویژهYبه

   احتیاط

چک 	• چراغ  شدن  روشن  از  پس  اگر   
آن  به  نسبت  اتوماتیک  گیربکس 
سرویس  را  خودرو  و  باشید  بی اعتنا 
به  جدی  آسیب  است  ممکن  نکنید 

گیربکس وارد شود.
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فیوزها

YگرفتهYقرارYفیوزYجعبهYعددYدوYموتورYمحفظهYدر
Yو Y 2 Yباتری Yمثبت Yقطب Yروی Yدر Yیکی Y:است
Yفشردن Yبا Y 1 Yهواکش Yمجاورت Yدر Yدیگری
Yبه Yفیوز Yجعبه Yدرپوش Y،دارندهYنگه YهایYضامن

راحتیYجداYمیYشود.

YتلسکوپیYمحفظهYزیرYدرYنیزYاتاقYداخلYفیوزYجعبه
Yمطابق( Y.است Yگرفته Yقرار Y)راننده Yسمت( Yفرمان

شکل(
YآیاYکهYکنیدYبررسیY،YسوختهYفیوزYتشخیصYبرای
رشتهYفلزیYآنYجداYشدهY)سوخته(YاستYیاYخیر.

1

2

3

رنگYفیوز
آمپررنگ
5نارنجی
7/5قهوهYای
10قرمز
15آبی

20سبزYروشن
40سبزYتیره
60سفید
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جعبه فیوز داخل محفظه موتور

ACCYرله

Yفیوز
یدکی

Yرله
YشکنYمه

جلو

رلهYیدکی

Yرله
کمپرسور
کولر

TCUYرله رلهYاصلی

Yرله
IGN

Yرله
Yپمپ
بنزین

رلهYاستارت

رلهYنور
پایین

رلهYنور
باال
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YACCY)تجهیزاتYرفاهیYوYجانبی(1-
مهYشکنYعقبY/YسانYروف2-
فنYبخاری3-
-4ABSYپمپ
فیوزYیدکی5-
-6ABSYشیرهای
-7Y/کیلومتر Yصفحه Yپنل Yمستقیم Yبرق

Yمستقیم Yبرق Y/ YیابYعیب Yکانکتور
TCUY85YرلهY/TCU

-8YایربگY/Y2YوY1YY)IGN(YسوییچYبرق
A/CYبرقY/

-9TCUYرله
چراغYمهYشکنYجلو10-
استارت11-

-12A/C
پمپYبنزین13-
فیوزYیدکی14-
-15ABS-IG
شیشهYشوی/YبرفYپاکYکن16-
فیوزYیدکی17-
فیوزYیدکی18-
-19YB3-BCM Y/ Yکیلومتر Yصفحه Yپنل

YباYبرقY/YسرعتYسنسورYسوییچYباYبرق
TCUYسوییچ

-20EMSYمستقیمYبرق

چراغYنورYباالیYسمتYراست21-

چراغYنورYباالیYسمتYچپ22-
-23YضبطYمستقیمYبرق
چراغYنورYپایینYسمتYراست24-
چراغYنورYپایینYسمتYچپ25-

-26YتندYدورY85YرلهY/YبنزینYپمپY85Yرله
فنY/YرلهY85YدورYکندYفن

انژکتور27-
-28YموقعیتYسنسورY/YکنیسترYبرقیYشیر

Yهوای Yحجم Yسنسور Y/ Yسوپاپ Yمیل
ورودی

فیوزYیدکی29-
سنسورYاکسیژنYباالYوYپایین30-
کویل31-
فیوزYیدکی32-
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جعبه فیوز روی باتری/ جعبه فیوز داخل اتاق 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

جعبهYفیوزYرویYباتری

YفیوزYجعبه
داخلYاتاق

فیوزYفن1-
فیوزYدینام2-
فیوزYYفالشرYوYراهنما3-
فیوزYشیشهYباالبرهایYعقب4-
یدکی5-
فیوزYبوق6-
فیوزYذخیرهYبرقYباتری7-
فیوزYبرفYپاکYکنY/YشیشهYشوی8-
فیوزYقفلYمرکزی9-
فیوزYپارک10-
-11IPY/YپارکYفیوز
فیوزYاستارت12-
فیوزYضبط13-
فیوزYشیشهYباالبرهایYجلو14-

فیوز
Yیدکی
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   احتیاطتعویض فیوز

 اگر پس از تعویض فیوز، بالفاصله فیوز 	•
در  اتصالی  وجود  نشان دهنده  سوخت 
مدار الکتریکی مربوطه می باشد که هر 
چه سریع تر به نمایندگی مجاز مراجعه 

کنید.

Yشده Yارایه Yتصویر Yمطابق Yفیوزها Yقرارگیری Yنوع
Y.باشدYمی

YهایYنمایندگیYبهYنداریدYیدکیYفیوزYکهYصورتیYدر
Yتهیه Yمشابه Yآمپر Yبا Yفیوز Yو Yکنید Yمراجعه Yمجاز
Yرا Yمربوطه Yالکتریکی Yمدار Yایراد YچنینYهم Y.کنید

برطرفYکنید.

   هشدار!
 هرگز از فیوز با آمپر باالتر  یا پایین تر 	•

از مقدار استاندارد استفاده نکنید.

 در غیر این صورت سیستم های الکتریکی 	•
و الکترونیکی آسیب خواهند دید.  Yالکتریکی YتحهیزاتYکلیهYوYببندیدYراYسوییچY-1

راYخاموشYکنید.
YY 1 YموتورYمحفظهYاصلیYفیوزYجعبهYفیوزهایY-2

راYبهYوسیلهYفیوزکشYبیرونYبکشید.
Yمشابه Yآمپر Yبا Yسالم Yفیوز Yبا Yرا Yسوخته Yفیوز Y-3

تعویضYکنید.
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باتری

   هشدار!
اسیدی 	• و  خورنده  باتری  الکترولیت   

است.
  در صورت ریختن الکترولیت به اطراف 
و تماس آن با چشم،  چشم ها را به مدت 
چند دقیقه با آب تمیز شستشو دهید و 
فورا به پزشک مراجعه کنید. در صورت 
لباس،  و  پوست  با  الکترولیت  تماس 
ناحیه آلوده را با آب صابون و سپس با 

آب تمیز شستشو دهید.

 کودکان را از باتری دور نگه  دارید. 	•

این که 	• به  توجه  با  باتری،   هنگام شارژ   
بخارات سمی از باتری به اطراف منتشر 
روشن کردن  سیگار،  کشیدن  می شود، 
آتش و ... در اطراف باتری ممنوع است. 

باز کردن و بستن باتری

YتوجهYزیرYنکاتYبهYباتریYکردنYبستهYوYبازYهنگام
کنید:

•	Yکهنه Yباتری Yمشابه Yباید Yنو Yباتری YمشخصاتY
Yباتری Yدقیق Yمشخصات Yاز Yاطالع Yبرای Y.باشد
Yاطالعات YفصلYدرYباتری YمشخصاتYبخشYبه
YشرکتYمجازYهایYنمایندگیYبا Yیا YکنیدYرجوع

تماسYحاصلYفرمایید.

•	Yو Y)کنید Yخاموش( Yببندید Yرا Yجرقه Yسوییچ Y
Y.کنید Yخاموش Yرا Yالکتریکی Yتجهیزات Yکلیه
سپسYباتریYمنفیY)قطبYمنفی(YراYجداYکنید.
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   احتیاط

 از قراردادن پیچ گوشتی یا جسم فلزی 	•
خودداری  جدا  باتری  های  قطب  بین 

کنید.

•	YقطبYسرباتریYابتداY،هاYسرباتریYبستنYهنگامY
مثبتYراYوصلYکنیدYسپسYقطبYمنفیYرا.

•	YیونیتYکنترلY،هاYسرباتریYکردنYوصلYازYپسY
Yکارکرد Yبا Yباید Yاتوماتیک Yگیربکس Yو Yموتور

موتورYآداپتهYشوند.

•	YراYالکتریکیYهایYسیستمY،باتریYنصبYازYپسY
تنظیمYوYراهYاندازیYکنید.
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استارت کمکی )باتری به باتری(

   هشدار!
 در صورت اتصال اشتباه قطب های باتری 	•

در استارت کمکی، باتری منفجر و باعث 
به  جبران ناپذیر  آمدن صدمات  به وجود 

خودرو و افراد و حتی مرگ می شود.

   بنابراین به نکات ایمنی باید توجه کنید.
روی 	• یا  باتری  اطراف  در  هنگامی که   

باتری کار می کنید، همیشه از دستکش 
حتی  و  فلزی  اشیا  و  کنید  استفاده 
جواهرآالت نظیر دستنبد و ... را از دست 

خود خارج کنید و دور نگه دارید.

 ولتاژ باتری کمکی نیز باید 12 ولت باشد. 	•
استفاده از باتری کمکی با ولتاژ غیر از 12 
ولت باعث صدمه دیدن باتری خواهد شد.

استارت 	• برای  خالی  کمکی  باتری  از   
آسیب  زیرا  نکنید.  استفاده  کمکی 

جدی به باتری وارد خواهد شد.

Yدو Yهر Yدر Yالکتریکی Yتجهیزات Yکلیه Yو Yسوییچ
خودروYراYخاموشYکنیدYوYمواردYزیرYراYانجامYدهید.

Y-1باتریYکمکی
Y-2باتریYدشارژ

YوYکنیدYپارکYمناسبYمحلYیکYدرYراYخودروY-1
موتورYراYخاموشYکنید.Y)خودروYباYباتریYسالم(

1

2

YپرYباتریYمثبتYقطبYبهYراYرابطYکابلYسرYیکY-2
YوصلYدشارژYباتریYمثبتYقطبYبهYراYدیگرYسرYو

)AYکابل(Y.Yکنید

YقطبYبهYراY)YBکابل(YدیگرYرابطYکابلYسرYیکY-3
YآنYدیگرYسرYوYکنیدYوصلY)پر(YکمکیYباتریYمنفی
YکردنYوصلYازY.دشارژYباتریYباYخودروYبدنهYبهYرا
YخودروYمحرکYهایYقسمتYبهYمنفیYکابلYسرYیک

جداYخودداریYکنید.

YهایYقسمتYباYتاYکنیدYچکYراYهاYکابلYمجدداY-4
محرکYدرYتماسYنباشند.

Yبه Yشروع Yتا Yکنید Yروشن Yرا Yکمکی Yخودروی Y-5
شارژYباتریYکند.
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Yشده Yدشارژ Yآن Yباتری Yکه Yخودرویی Yموتور Y-6
Yتا YدهیدYفشار Yرا Yگاز Yپدال Y.کنید Yروشن Yرا Yاست
Yاستارت YکهYصورتی Yدر Y.شود Yروشن Yراحت Yموتور
YباتریYهایYکابلYاتصالYاستYضعیفYموتورYخودرن

راYمجدداYچکYکنیدYوYآنYهاYراYمحکمYببندید.

   احتیاط

اگر 	• نزنید.  استارت  ثانیه   10 از  بیش   
ببندید  را  سوییچ  نشد،  روشن  موتور 
و در موقعیت OFF قرار دهید،  حداقل 
مجددا  و  صبرکنید  ثانیه   15 مدت  به 

استارت بزنید.

Yمنفی Yکابل Yابتدا Y،موتور YشدنYروشن Yاز Yپس Y-7
YباتریYازYسپسYکنیدYجداYدشارژYباتریYازYراY)B(

کمکی.
YوYدشارژYباتری Yاز YراY)A(YمثبتYکابلYطورYهمین

کمکیYجداYکنید.
YروشنYخودروY،زدنYاستارتYمرحلهYچندYازYپسYاگر
Yخودرو Yمدیران YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبا Yنشد

تماسYبگیرید.
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جوش آوردن موتور

   هشدار!
درب 	• است  گرم  موتور  هنگامی که   

ممکن  نکنید.  باز  را  انبساط  مخزن 
است آب جوش به بیرون پرتاب شده و 

آسیب جدی به شما وارد گردد.

 برای پیش گیری از حوادث ناگوار، هرگز 	•
فن ها را لمس نکنید و یا دست خود را از 
اطراف فن دور نگه  دارید. چون ممکن 

است شروع به کار کردن کنند. 

 در صورت وجود بخار و پرتاب آب داغ 	•
به بیرون از سیستم خنک کننده موتور، 
از سوختگی  تا  بایستید  از خودرو  دور 

پیش گیری شود.

 مراقب باشید تا دست ها، لباس، موها و 	•
...با قطعات متحرک خودرو از قبیل فن 

و تسمه ها تماس پیدا نکند.

آورده 	• جوش  موتور  صورتی که  در   
غیر  در  ندهید  ادامه  رانندگی  به  است 
وارد  موتور  به  جدی  آسیب  این صورت 

خواهد آمد.

YاخطارYچراغ(YآوردYجوشYشماYخودرویYموتورYاگر
YقدرتYکهYکردیدYاحساسYیاY)شدYروشنYآبYدمای
Y،شنیدیدYغیرعادیYصدایYیاYوYاستYشدهYکمYموتور

اقداماتYذیلYراYانجامYدهید:

YخودوYراYدرYیکYمحلYامنYپارکYکنید.	•

•	YخودروYمدیرانYهایYنمایندگیYازYیکیYباYفوراY
تماسYبگیرید.
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حمل اضطراری

YراهنماییYمقرراتY،خودYخودرویYحملYصورتYدر
Y.شودYرعایتYبایدYرانندگیYو

Yبه Yاست Yممکن Yنامناسب Yتجهیرات Yاز Yاستفاده
خودرویYشماYآسیبYبزند.

Yبر Yکه Yصحیح Yحمل YهایYروش Yاز Yآگاهی Yبرای
Yتوجه Yذیل Yنکات Yبه Yاست Yشرکت Yتوصیه Yاساس

کنید:

   احتیاط

 قبل از حمل خودرو از کارکرد صحیح 	•
گیربکس، فرمان و موتور مطمین شوید. 
سیستم های  از  یک  هر  صورتی که  در 
فوق معیوب باشد خودرو را باید توسط 

کریر یا خودروبر حمل کنید.

و 	• راهنمایی  مقررات  از  حمل  هنگام   
رانندگی پیروی کنید.

بکسل بند

YبندYبکسلYیاYقالبYازYشماYخودرویYعقبYوYجلوYدر
استفادهYشدهYاست.

Yگرفته Yقرار YشکنYمه Yچراغ Yزیر Yدر Yجلو YبندYبکسل
Yقالب Yبه Yمستقیم YطورYبه Yرا YYبکسل YYسیم Yاست

ببندید.
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   احتیاط

 سیم بکسل باید به درستی بسته شود، 	•
مطمئن  صحیح  نصب  از  حمل،  از  قبل 

شوید.

YعقبYسپرYنزدیکYوYشاسیYزیرYدرYعقبYبندYبکسل
YدسترسیYقابلYمستقیمYطورYبهYوYاستYگرفتهYقرار

است.

YدیگرYخودرویYکهYزمانیYبرایYفقطYعقبYبندYبکسل
YاستفادهYبکشیدYوYکنیدYحملYضروریYمواقعYدرYرا

شدهYاست.

Y،خودروYحملYوYعقبYبندYبکسلYازYاستفادهYهنگام
YحرکتYمستقیمYمسیرYدرYفقطYامکانYصورتYدر

کنید.

   احتیاط

به 	• زاویه دار  به صورت  بکسل  سیم  اگر   
ممکن  قالب  باشد  شده  بسته  قالب 

است خم شود و دفرمه گردد.

قبل از حمل

•	YازYتاYدهیدYقرارYACCYموقعیتYدرYراYسوییچY
YدرY.شودYجلوگیریYفرمانYغربیلکYشدنYقفل
YفالشرYهایYچراغYکردنYروشنYبه Yنیاز Yصورت
YON Yموقعیت Yدر Yرا Yسوییچ YکنYپاک Yبرف Yو

Y.دهیدYقرار

YفالشرهاYراYروشنYکنید.	•

برای خودروهای مجهز به گیربکس دستی

YدستهYدندهYراYدرYموقعیتYخالصYقرارYدهید.	•

YاهرمYترمزدستیYراYآزادYکنید.	•

1

5

2
4

3
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برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

•	YدرY.دهیدYقرارY”N”موقعیتYدرYراYدندهYدستهY
YموقعیتYازYراYدندهYدستهYتوانیدYنمیYکهYصورتی

YPخارجYکنیدYمراحلYزیرYراYانجامYدهید:

YY،برداریدYراYدندهYدستهYقفلYضامنYدکمهYدرپوش
Yپنل Yدر Yموجود Yحفره Yوارد Yرا Yسویچ Yسپس
YضامنYدکمهYوYکنیدYوسطYکنسولYدندهYدسته
YازYدندهYدستهYتاYدهیدYفشارYپایینYسمتYبهYرا

موقعیتYPYخارجYگردد.
YاهرمYترمزدستیYراYآزادYکنید.	•

حمل صحیح

   هشدار!

می شود 	• حمل  که  خودرویی  در  هرگز   
ننشینید.

که 	• خودرویی  متعلقات  و  قطعات   
صدمه  صورت  در  شود  حمل  بایستی 
محکم  به طور  حمل  از  قبل  باید  دیدن 
ایجاد  و  تصادف  بروز  از  تا  بسته شوند 

ترافیک پیش گیری شود.

در  خودرو  کل  دادن  قرار  با  خودرو  حمل 
خودروبر

YخودروYحملYبرایYممکنYشیوهYبهترینYروشYاینY
است.
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حمل خودرو با بلند کردن چرخ های جلو:

Yبازوهای Yروی Yدر Yجلو YهایYچرخ Yشیوه Yاین Yدر
YرویYدرYعقبYهایYچرخYوYگیرندYمیYقرارYکشYیدک

زمینYحرکتYمیYکنند.

   احتیاط
 در صورت استفاده از این روش، اهرم 	•

ترمزدستی را آزاد کنید.

حمل خودرو با بکسل کردن:
Yسیم YوسیلهYبه Yمعیوب Yخودروی Y،شیوه Yاین Yدر
Yدر Yشده Yتعبیه YبندYبکسل Yیا Yقالب Yبه Yکه Yبکسل
YدیگرYخودرویYتوسطYشودYمیYبستهY،جلوYقسمت
YهایYمسافتYبرایYفقطYروشYاینYازY.شودYمیYحمل
YاستفادهYمناسبYاصطکاکYباYهایYجادهYدرYوYکوتاه

میYشود.

   هشدار!

گیربکس 	• به  مجهز  که  خودرویی   
بکسل  سیم  طریق  از  است  اتوماتیک 
)چهارچرخ روی زمین( یدک کش نکنید.

این که 	• به  با توجه   هنگام حمل خودرو 
سیستم  دو  هر  است  خاموش  موتور 
با خال و  ترمز و فرمان قابلیت عملکرد 
برای استفاده  ندارند و  را  نیروی موتور 
زیادی صرف شود  نیروی  باید  آن ها  از 
توقف  مسافت  می شود  موجب  که 
با سرعت  بنابراین  یابد  افزایش  خودرو 

کم خودرو را بکسل کنید.

 هنگامی که گیربکس، فرمان یا سیستم 	•
از  می شوند  معیوب  خودرو  یک  ترمز 
روش بکسل کردن برای  حمل استفاده 

نکنید

1
3
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   احتیاط

فرمان، 	• سیستم های  صورتی که  در   
ترمز، چرخ ها و چراغ های خودرو سالم 
روش های  از  استفاده  امکان  و  باشند 
دیگر برای حمل خودرو موجود نباشد، 
می توانید از شیوه بکسل کردن استفاده 

کنید.

صورتی که 	• در  بکسل کردن  روش  از   
منطقه  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 

مربوطه اجازه دهد استفاده کنید.

حمل اشتباه

YوYفلزیYبازویYیکYوسیلهYبهYخودروبرYروشYاینYدر
YبستهYشاسیYیاYعقبYاکسلYمجموعهYبهYکهYقالب
YحملYراYآنYوYبلندYراYخودروYعقبYقسمتYشودYمی
YدیدنYصدمهYباعثYشیوهYاینYازYاستفادهY.کندYمی
YاینYازYبنابراینY.شدYخواهدYبدنهYیاYتعلیقYسیستم

نحوهYحملYاستفادهYنکنید.

YچرخYوYکنیدYبلندYراYعقبYهایYچرخYبایستYمیYاگر
YهایYچرخYزیرY،کنندYحرکتYزمینYرویYجلوYهای
YغیرYدرY،دهیدYقرارYارابهYیاYکمکیYچرخYبایدYجلو

اینYصورتYگیربکسYآسیبYجدیYخواهدYدید.
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فهرست                                          صفحه
W 237محفظه موتور
YYقطعاتY237موقعیت
YYایمنیY238نکات
YYموتورY239روغن
YYموتورYکنندهYخنکY241مایع
YY(ATF)YاتوماتیکYگیربکسY243روغن
YYترمزY245روغن
YYشویYشیشهY246مایع
YYفرمانYهیدورلیکY247روغن
YY248باتری
YY249دینام

فهرست                                       صفحه
YYموتورYدربY249قفل
YYدینامY249تسمه
YYکندانسورY/250رادیاتور
W 251تایر
YYتایرYبادY251فشار
YYتایرYساییدگیY252شاخص
YYتایرYآجY252بررسی
YYتایرهاYکردنY253تمیز
YYتایرYجاییY253جابه
YYهاYرینگYوYتایرهاY253تعویض
YYزمستانیY254تایرهای
YYچرخY255زنجیر

فهرست                                           صفحه
W 256سیستم روشنایی
YYهاYچراغYکردنY257تمیز
YYهاYالمپY257تعویض
W  مراقبت و نگه داری از تجهیزات

بیرونی 
262

YYکنYپاکYبرفYهایY262تیغه
YYY263کارواش
W  از نگه داری  و  مراقبت 

تجهیزات داخلی
265

YYکفY265موکت
YY(آپشن)Y265چرم
YYایمنیY266کمربند
YYهاY266شیشه



235

سرویس و نگه داری

فهرست                                           صفحه
W  و زنگ زدگی  از  جلوگیری 

فرسایش
267

W 268پارک طوالنی مدت خودرو
W  و زمان بندی سرویس  جدول 

نگه داری
269

YYروزانهY269بازدیدهای
YYماهیانهY269بازدیدهای
YYموتورYروغنY269تعویض
YYایYدورهYهایY270سرویس
YYYکیلومترYدرYاولیهYسرویسYکارت

Yاز YپسYماه Y6YمدتYدر) Y5000
خریدYخودرو)

275

YYاولیهYسرویسYلیستY276چک

فهرست                                           صفحه
YYایYدورهYسرویسYانجامY277گواهی
YYYسیستمYاجزاYتعویضYسوابقYثبت

ایربگ
279

YYمشتریانYخدماتYباY281ارتباط



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

236



موتور محفظه 
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1 2 3 4

5678910

11

مخزنYانبساطYرادیاتور1-
دربYروغنYموتور2-
مخزنYروغنYترمز3-
هواکش4-
باتری5-
گیجYروغنYگیربکسYاتوماتیک6-
گیجYروغنYموتور7-
دینام8-
تسمهYدینام9-
لولهYورودیYمخزنYشیشهYشوی10-
مخزنYروغنYهیدورلیکYفرمان11-

محفظه موتور
موقعیت قطعات 
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نکات ایمنی

Yوجود Yحساسی YهایYسیستم Yموتور YیYمحفظه Yدر
YنکاتYناگوارYحادثهYهرگونهYازYپیشگیریYبرایY.دارد

ایمنیYراYباYدقتYبیشتریYرعایتYکنید.
YمواردYکهYشویدYمطمینY،اقدامیYهرYانجامYازYقبل

ذیلYراYانجامYدادهYاید:

YحالتYدرYدستیYهایYگیربکسYدرYرا YدندهYدسته
YموقعیتYدرYاتوماتیکYهایYگیربکسYدرYوYخالص

YP(پارک)YقرارYدهید.

YاهرمYترمزدستیYراYبکشید.	•

•	YمغزیYاز Yرا YسویچYوYکنیدYخاموشYرا YموتورY
سویچYخارجYکنید.

YصبرYکنیدYتاYموتورYکامالYسردYشود.	•

•	YدورYخودروYاز Yرا YخانگیYحیواناتYوYکودکانY
کنید.

YدربYموتورYراYبازYکنید.	•

   هشدار!
باز 	• از  است  داغ  هنوز  موتور  زمانی که   

رادیاتور  یا  انبساط  مخزن  درب  کردن 
شدن  پاشیده  مانع  تا  کنید  جلوگیری 

آب داغ به سر و صورت شود.

کار 	• است  ممکن  لحظه  یک  در  فن ها   
و  موتور(  بودن  گرم  )هنگام  بیافتند 

باعث صدمه شود.

ریختن 	• از  است  داغ  موتور  زمانی که   
روغن به آن خودداری کنید زیرا ممکن 

است موجب آتش سوزی شود.

موتور 	• داغ  قسمت های  با  تماس  از   
خودداری کنید.

پارک 	• صاف  سطح  یک  در  را  خودرو   
کنید و اهرم ترمزدستی را بکشید.

محفظه 	• بازدید  یا  کار  انجام  از  پس   
ابزارها را از  موتور، مطمین شوید کلیه 

محفظه برداشته اید.
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روغن موتور

   هشدار!

با 	• بدنتان  پوست  مستقیم  تماس  از   
روغن موتور جلوگیری کنید.

  حفاظت از محیط زیست

سوخته، 	• روغن  کردن  منحدم  برای    
 روغن جمع آوری شده را به شرکت های 
ترکیب  از  نمایید.  واگذار  شرایط  واجد 
روغن سوخته با سایر زباله های خانگی 

جدا خودداری کنید.

Yدر Yاستفاده Yمدت Yطول Yدر Yروغن Yاندکی Yمقدار
موتورYکمYمیYشودYوYاینYعادیYاست.

Yمرتب YطورYبه Yرا YایYدوره YهایYسرویسYو Yبازدیدها
YجدولYبخشYبهYبیشترYاطالعاتYبرایY.دهیدYانجام
Yمراجعه Yفصل Yهمین Yدر YایYدوره YهایYسرویس

کنید.

بازدید سطح روغن موتور

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-1
اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

YحالتYدرYتاYدهیدYاجازهYوYکنیدYروشنYراYموتورY-2
Y5Yحدود)Y.برسدYنرمالYدمایYبهYوYکندYکارYدرجا

دقیقه)

Y-3موتورYراYخاموشYکنید.

YبهYروغنYکلYتاYکنیدYصبرYدقیقهY10YحداقلY-4
کارتلYبرگشتYکند.

Y-5دربYموتورYراYبازYکنید.
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YوYبکشیدYبیرونYراYY 1 YروغنYY(Gage)YگیجY-6
Y.کنیدYتمیزYراYآنYتمیزYپارچهYبا

Y-7گیجYراYدوبارهYدرYمحلYخودYقرارYدهید.

Yروغن YسطحYو Yبکشید Yبیرون Yرا Yگیج Yمجددا Y-8
YشاخصYدوYبینYبایدYروغنYسطحY.کنیدYبازدیدYرا

YMAXوYMINYباشد.

Y،استYMINYشاخصYازYکمترYروغنYسطحYاگرY-9
YسطحYبه Yیا Yکنید Yاضافه Yموتور Yبه Yروغن Yمقداری

شاخصYموردYنظرYبرسد.

   احتیاط

 کم بودن روغن و هم زیاد بودن روغن 	•
ناسازگار است  با کارکرد طبیعی موتور 
آن خواهد شد.  دیدن  موجب صدمه  و 
 MAX سطح روغن باید بین دو شاخص

و MIN باشد.

Y-10دربYموتورYراYببندید.
1
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اضافه کردن روغن به موتور

YدادهYنشانYفلشYجهتYدرYراY 1 YروغنYدربY-1
شدهYبچرخانید.

YموتورYداخلYدقتYبهYراYنظرYمدYروغنYمقدارY-2
بریزید.

YکنیدYصبرYدقیقهY3YوYببندیدYراY 1 YروغنYدربY-3
YهنوزYاگر Y.کنید Yبررسی Yرا Yروغن YسطحYمجدداYو
YبهYباشدYمیYاستانداردYمقدارYازYکمترYروغنYسطح

آنYاضافهYکنیدYتاYبهYحدYمطلوبYبرسد.

   احتیاط
خودرو 	• مدیران  شرکت  که  روغنی  از   

برای  کنید.  استفاده  می کند  توصیه 
هرگز  موتور  دیدن  از صدمه  جلوگیری 

از روغن های متفرقه استفاده نکنید.

 روغن به مقدار استاندارد داخل موتور 	•
بریزید.

 اگر سطح روغن خیلی کم می باشد به 	•
نمایندگی مراجعه کنید.

مایع خنک کننده موتور

   هشدار!

خنک کننده 	• مایع  این که  به  توجه  با   
حاوی مواد شیمیایی می باشد:

سیستم 	• داخل  آن  ریختن  هنگام   
با  تا  باشید  مراقب  موتور  خنک کننده 
نداشته  تماس  چشم ها  بدن،  پوست 
محفظه  قطعات  سایر  روی  به  و  باشد 

موتور نریزید.

مایع خنک کننده 	• کردن  اضافه  هنگام   
کنید.  استفاده  دستکش  از  مدار،  به 
با  خنک کننده  مایع  تماس  صورت  در 
را  آن  سریع تر  هرچه  چشم،  یا  پوست 
با آب تمیز بشویید و سپس به پزشک 

مراجعه کنید.

1
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YخوردگیYضدYوYیخYضدYخاصیتYکنندهYخنکYمایع
YتنهاYنهY،یخYضدYمناسبYترکیبYباYآبY.داراستYرا
YکندYمی Yجلوگیری Yزمستان Yدر Yموتور Yزدن Yیخ Yاز
YگیریYپیشYنیزYموتورYمجموعهYزدگیYزنگYازYبلکه

میYکند.

Yخودرو Yمدیران Yشرکت Yکه Yیخی Yضد Yاز Yبنابراین
توصیهYمیYکندYاستفادهYکنید.

   احتیاط
با 	• )ضدیخ(  مایع خنک کننده  از  هرگز   

مشخصات متفاوت استفاده نکنید.

استفاده 	• یخ  ضد  بدون  آب  از  هرگز   
نکنید.

Yبازدید Yرا Yموتور YکنندهYخنکYمایع Yمرتب YطورYبه Y
YمطمئنYموتورYنرمالYکارکردYازYتاYکنیدYبررسیYو

شوید.

 بازدید سطح مایع خنک کننده موتور

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-1
اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

YتاY.استYشدهYخنکYموتورYکهYشویدYمطمئنY-2
زمانیYکهYدمایYموتورYکاهشYیابدYصبرYکنید.

Y-3دربYموتورYراYبازYکنید.

Yبررسی Yرا YمخزنYدرYکنندهYخنکYمایع YسطحY-4
کنیدYکهYبینYدوYشاخصYMAXYوYMINYباشد.

YاضافهYآنYبهYاستYMINYازYکمترYمایعYسحYاگرY-5
کنید.

Y-6پسYازYاتمامYکار،YدربYموتورYراYببندید.

اضافه کردن مایع خنک کننده موتور

1
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Yمخزن Yدرب Yدور Y،است Yگرم Yموتور YکهYزمانی Y-1
Yبا Yرا Yآن Yسپس Yو Yبپیچید Yدستمال Y 1 Yانبساط

احتیاطYبازYکنید.

Yاضافه Yمخزن Yبه Yرا Yجدید YکنندهYخنک Yمایع Y-2
YهایYشاخص Yبین) Yاستاندارد Yسطح Yبه Yتا Yکنید

YMAXوY(YMINYبرسد.

Y-3دربYمخزنYراYمحکمYببندید.

   هشدار!
یا 	• است  روشن  موتور  زمانی که   

درب  کردن  باز  از  است  گرم  خیلی 
کنید،  خودداری  جدا  انبساط  مخزن 
و   بیرون  به  آب  پرتاب  و  سرریز  از  تا 

سوختگی احتمالی پیش گیری شود.

تعویض مایع خنک کننده

YافرادYتوسطYبایدYموتورYکنندهYخنکYمایعYتعویض
YازYیکیYبهYکارYاینYبرایYلذاY،گیردYصورتYمتخصص

نمایندگیYهایYمدیرانYخودروYمراجعهYکنید.

)ATF( روغن گیربکس اتوماتیک

YکهYهنگامی Yباید Yاتوماتیک Yگیربکس Yروغن Yسطح
YکلیهYبایدYبنابراینY.شودYبازدیدYاستYروشنYموتور
YلباسYیاYدستYتماسYعدمYقبیلYازYایمنیYاقدامات
YتسمهYوYرادیاتورYهایYفنYنظیرYمتحرکYقطعاتYبا

دینامYراYرعایتYکنید.

   احتیاط

 به دلیل وجود مواد شیمایی در روغن 	•
گیربکس، از تماس آن به طور مستقیم با 

پوست بدن  خودداری کنید.

گیربکس  روغن  سطح  بررسی  برای 
و  ایمنی  موارد  کلیه  با  باید  اتوماتیک 
رعایت  را  آن ها  و  باشید  آشنا  احتیاطی 
از  یکی  به  این صورت  غیر  در  کنید، 
نمایندگی های مجاز مراجعه کنید تا آن ها 

این کار را انجام دهند.

برای اضافه کردن یا تعویض روغن گیربکس 
اتوماتیک،  به یکی از نمایندگی ها مراجعه 
نکنید  کار  این  به  اقدام  خودتان  و  کنید 
آسیب  یا  و  گیربکس  دیدن  صدمه  از  تا 

جسمانی پیش گیری شود.

  حفاظت از محیط زیست

 برای جمع آوری و منحدم کردن روغن 	•
سوخته گیربکس مطابق مقررات محیط 

زیست منطقه خودتان اقدام کنید.
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بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک

Yهنگام Yباید Yگیربکس Yروغن Yسطح Yبازدید
Yو YگیردYصورتYنرمال YدمایYبا Yموتور YبودنYروشن

سطحYروغنYدرYمحدودهYHOTYگیجYباشد.

YشرایطYباشیدYمطمینY،روغنYسطحYبازدیدYازYقبل
زیرYمهیاYباشد:

•	YکنندهYخنک Yمایع Yدمای Yو Yباشد Yگرم Yموتور Y
بین°YYY60 ~Y80cباشد.

•	Yپیمایش Yدقیقه Y5 Yمدت Yبه Yحداقل Yخودرو Y
داشتهYباشد.

YدمایYروغنYگیربکسYبه°YY60 ~Y80 cبرسد.	•

نحوه بازدید:

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-1
اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

Y-2موتورYراYروشنYکنید.

YآرامYدورYدرYموتور)YدهیدYفشارYراYترمزYپدالY-3
کارYکند).

YحرکتYمختلفYهایYموقعیتYدرYراYدندهYدستهY-4
Y(پارک)  P Yموقعیت Yدر Yرا Yآن Yنهایت Yدر Yو Yدهید

قرارYدهید.

Y-5دربYموتورYراYبازYکنید.

YبکشیدYبیرونYراYگیربکسYروغنY(Gage)YگیجY-6
وYآنYراYباYدستمالYتمیزYکنید.

YقرارYخودYمحلYدرYکاملYطورYبهYراYگیجYمجدداY-7
Y.دهید

1
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YمالحظهYراYروغنYسطحYوYبکشیدYبیرونYراYگیجY-8
YقرارYHOTYشاخصYرویYبایدYروغنYسطحY.کنید

داشتهYباشد.

Y،نیستYاستانداردYمحدودهYدرYروغنYسطحYاگرY-9
Yتا Yکنید Yمراجعه Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه

روغنYگیربکسYاضافهYگردد.

   احتیاط

پارچه 	• از  روغن  گیج  پاک کردن  برای   
غیر پشمی استفاده کنید.

گیربکس 	• روغن  اضافه کردن  یا  تعویض   
اتوماتیک باید توسط یکی از نمایندگی های 

مجاز انجام گیرد.

روغن ترمز

   هشدار!
شیمیایی 	• ماده  نوع  یک  ترمز  روغن   

بسیار خطرناک می باشد، آن را در یک 
و  شده  عالمت گذاری  مخصوص  ظرف  

دور از دسترس کودکان نگه دارید.

 در صورت تماس روغن ترمز با پوست 	•
را  آلوده  نقاط  بالفاصله  چشم،  یا  بدن 
به  و  بشویید  خالص  آب  زیاد  مقدار  با 

پزشک مراجعه کنید.

   احتیاط

بر 	• کالچ  و  ترمز  روغن  باشید  مراقب   
روی سطوح رنگ بدنه نریزد زیرا باعث 
در  برود.   بین  از  بدنه  رنگ  می شود 
بدنه  رنگ  با  ترمز  روغن  تماس  صورت 

سریعا آن را با آب بشویید.

  حفاظت از محیط زیست

 برای جمع آوری و منحدم کردن روغن 	•
مقررات  مطابق  شده  استفاده  ترمز 
اقدام  خودتان  منطقه  زیست  محیط 

کنید.

Yعملکرد Yدر Yمستقیمی Yتاثیر Yترمز Yروغن Yکیفیت
سیستمYترمزYوYایمنیYخودروYدارد.

YترمزYروغنYسطحY،ایمنYرانندگیYازYاطمینانYبرای
راYبهYطورYمرتبYکنترلYکنید.
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بازدید سطح روغن ترمز

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-1
اهرمYترمزYدستیYراYبکشید.

YبررسیYراYترمزYروغنYمخزنYدرYYروغنYسطحY-2
کنیدYتاYبینYدوYشاخصYYMAXYوYMINYباشد.

YMIN Yشاخص Yاز Yکمتر Yترمز Yروغن Yسطح Yاگر
Yصفحه Yپنل Yدر Yترمز Yروغن Yهشدار Yچراغ Y،باشد
YازYیکیYبهYشرایطYاینYدرY.شودYمیYروشنYکیلومتر
YهایYسرویسYتاYکنیدYمراجعهYمجازYهایYنمایندگی

الزمYراYانجامYدهد.

1

   احتیاط

انجام 	• حین  در  ترمز  روغن  سطح   
سرویس ممکن است کمی کاهش یابد و 
این طبیعی است اما مقدار آن باید بین 

دو عالمت MAX  و MIN باشد.

 اگر در یک بازده زمانی کم، سطح روغن 	•
خیلی کاهش پیدا کرد و کمتر از عالمت 
نمایندگی های  از  یکی  به  بود   MIN
مجاز مراجعه کنید تا سیستم ترمز  را 

بررسی و سرویس کند.

مایع شیشه شوی

Yمخزن Yدر YشویYشیشه Yمایع Yسطح Yمرتب Yبازدید
Yرانندگی Yدر Yهمیشه Yکه YشودYمی Yباعث Yمربوطه
YبادیدYوYباشدYداشتهYشدنYتمیزYامکانYجلوYYشیشه

بهتریYرانندگیYکنید

Y-1محلYریختنYمایعYشیشهYشویYبهYمخزن

Yمتفرقه Yبرندهای Yو Yنامرغوب YشویYشیشهYمایع Yاز
استفادهYنکنید.

YمدیرانYشرکتYتاییدYموردYکهYشویYشیشهYمایعYاز
خودروYاستYاستفادهYکنید.
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   احتیاط

سردسیر 	• مناطق  یا  زمستان  فصل  در   
باید از مایع شیشه شوی استفاده کنید 

که خاصیت ضد یخ نیز داشته باشد.

   هشدار!
شیشه شوی 	• مایع  این که  به  توجه  با   

تماس  از  است  شیمیایی  مواد  دارای 
مستقیم با آن پرهیز کنید.

خودتان 	• به وسیله  دیگر  افزودنی  مواد   
آسیب دیدن  مانع  تا  نکنید  ترکیب 

سیستم شود.

روغن پمپ هیدرولیک فرمان

بازدید سطح روغن پمپ هیدورلیک 

Yو Yکنید Yپارک YصافYسطحYیکYدر Yرا YخودروY-1
اهرمYترمزدستیYراYبکشید.

Yدر Yروغن Yسطح Y،است Yسرد Yموتور YکهYزمانی Y-2
YMIN Yو Y YMAX Yعالمت Yدو Yبین Yباید Yمخزن

باشد.

YبهYاستYMINYشاخصYازYکمترYروغنYسطحYاگر
آنYاضافهYکنید.

افزودن روغن هیدورلیک فرمان

Yدر Y،است Yسرد Yموتور Yکه Yشوید Yمطمئن Y-1
Yموتور Yشدن Yسرد Yتا Yاست Yگرم Yموتور YکهYصورتی

صبرYکنید.

Yرا Y Y 1 Yفرمان YهیدرولیکYپمپYمخزنYدربY-2
Y.کنیدYباز

1
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YعالمتYدوYبهYرسیدنYتا YراYهیدرولیکYروغنY-3
YروغنYازY.بریزیدYمخزنYداخلYMINYوYYMAX
Yاستفاده Yخودرو Yمدیران Yتایید Yمورد Yهیدورلیک

کنید.
YراYمحکمYببندید. 1 YمخزنYدربY-4

   احتیاط

سیستم 	• در  ایراد  وجود  صورت  در   
مجاز  نمایند گی های  از  یکی   با  فرمان، 
تا  رانندگی  امکان  اگر  بگیرید.  تماس 
سرعت  با  دارد  وحود  نمایندگی  محل 
فورا  خودرو  تا  کنید  رانندگی  پایین 

سرویس گردد.

YشلYبودنYیاYپوسیدگیYYسرباتریYهاYراYبهYطورY	•باتری
YY،بودن YمعیوبYصورتYدرYوYکنیدYچکYمرتب

آنYهاYراYسرویسYکنید.

•	Yبسته YهاYباطری Yسر Yروی Yکه YهاییYسولفاته Y
میYشودYراYتمیزYکنید.

•	Yمدت Yبه Yبایستی Yرا Yخودرو YکهYصورتی Yدر Y
Y،نکنید Yاستفاده Yآن Yاز Yو Yکنید Yپارک Yطوالنی
Yمرتبه Yیک Yهفته Yهر Yمرتبا YشودYمی Yتوصیه
Yمدت Yبه Yموتور Yدهید Yاجازه Yو Yبزنید Yاستارت
YکامالYباتریYتاYباشدYروشنYدقیقهY15Yحداقل

شارژYگردد.

YاستفادهYعدمYدلیلYبهYباتریYشارژYشدنYتخلیهYاز
طوالنیYمدتYازYخودروYپیشYگیریYکنید.

Yنوع Yاز Yشما Yخودروی Yدر Yاستفاده Yمورد Yباتری
YکردنYچکYیاYافزودنYبهYنیازیYوYباشدYمیYخشک

الکترولیتYندارد.

برایYاستفادهYصحیحYازYباتریYبهYمواردYزیرYتوجهYکنید:

•	YوYکنیدYچکYمرتبYطورYبهYراYباتریYشارژYولتاژY
YاستفادهYآنYازYاستYضعیفYباتریYکهYهنگامی
Yچراغ Y،باشد Yضعیف Yباتری YکهYزمانی) Y.نکنید
Yصفحه Yپنل Yدر Yباتری Yشارژ Yهشدار Yیا Yباتری

کیلومترYروشنYخواهدYشد.)
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   هشدار!
 هنگامی که سر باتری ها شل هستند و 	•

اتصال ضعیفی دارند هرگز از باتری در 
این حالت استفاده نکنید، چون به خاطر 
شارژ کم و یا اتصال ضعیف ممکن است 
جرقه ایجاد گردد و منجر به آتش سوزی 

شود.

قابلیت 	• دیگر  شده  دشارژ  باتری   
استفاده نخواهد داشت.

 از ریختن آب، روغن یا هر نوع مایع دیگر 	•
روی باتری و سر باتری ها پرهیز کنید تا 

به سیستم های الکتریکی آسیبی نرسد.

دینام

Yموقعیت Yبه Y،دینام Yنصب Yموقعیت Yاز Yاطالع Yبرای
قطعاتYدرYاینYبخشYمراجعهYکنید.

Yدینام Yمناسب Yعملکرد Yاز Yاطمینان Yبرای
Yمجاز YهایYنمایندگی Yدر Yرا Yادواری YهایYسرویس

مدیرانYخودروYانجامYدهید.

قفل درب موتور

Yرا Yموتور Yدرب Yقفل Y،رانندگی Yاز Yاطمینان Yبرای
Yمکانیزم Yو Yزبانه Yبه Y.کنید Yسرویس Yمرتب YطورYبه
Yباشد Yداشته YخوبیYعملکرد Yتا Yبزنید Yگریس Yقفل
YرانندگیYحینYموتورYدربYناگهانیYشدنYبازYازYو
Yو YخودروYدیدنYصدمهYبه YمنجرYوYشودYجلوگیری

تصادفYنشود.

تسمه دینام

Yبه Y،دینام Yتسمه Yنصب Yموقعیت Yاز Yاطالع Yبرای
موقعیتYقطعاتYدرYاینYبخشYمراجعهYکنید.

YراYزیرYنکاتYY،دینامYتسمهYوضعیتYبررسیYازYقبل
انجامYدهید:

•	YقرارYLOCKYموقعیتYدر)Y.ببندیدYراYسوییچY
دهید).

YموتورYبایدYسردYباشد.	•

Y،ساییدگی Y،ظاهری Yشکل Yلحاظ Yاز Yدینام Yتسمه
Yصورت Yدر Yو Yکنید Yبررسی YشدنYدفرمه Yو Yپارگی
YنمایندگیYاز YیکیYبهYباال YعالیمYاز YیکYهرYوجود
هایYمجازYمراجعهYکنیدYتاYتسمهYراYتعویضYکنند.
Yباید Yدینام Yتسمه Yنرمال Yکارکرد Yو Yبودن Yسفت

مرتبYکنترلYشود.
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رادیاتور / کندانسور

Yاست Yممکن Y،پیمایش Yو Yرانندگی Yمدتی Yاز Yپس
YبرگYوYشاخYباYکندانسورYوYرادیاتورYجلویYقسمت
YبرایYلذاY.شودYمسدودY...YوYخاکYوYگردY،درختان
Y(A/C) Yکولر Yسیستم YخوبYعملکرد Yاز Yاطمینان
Yیک Yسالی Yحداقل YY،موتور YکنندهYخنکYسیستم Yو
Yو Yبشویید Yرا Yکندانسور Yو Yرادیاتور Yسطوح YمرتبهY

تمیزYکنید.

   هشدار!
داغ 	• رادیاتور  به سطح  پاشیدن آب  از   

خودداری کنید تا بخار آب ایجاد شده 
باعث سوختگی شما نگردد.
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تایر
فشار باد تایر

YوYراحتیYY،تایرYعمرYدرYتایرYبادYفشارYبودنYنامیزان
هندلینگYخودروYتاثیرYگذارYمیYباشد.

YفشارYراحتYوYمناسبYرانندگیYاز YاطمینانYبرای
YمرتبYطورYبه Yرا Yزاپاس Yتایر YحتیYتایرها YهمهYباد

چکYکنید.

فشار باد تایر )Kpa(عنوان

Y230(بدونYبار)چرخYهایYجلو
Y240(باYبارYکامل)

Y210(بدونYبار)چرخYهایYعقب
Y250(YباYبارYکامل)

Y250تایرYزاپاس

Yباید Yهست Yسرد Yتایر Yکه Yهنگامی Yتایر Yباد Yفشار
Yکه Yهستند Yسرد Yزمانی Yتایرها Y.شود YگیریYاندازه
YپارکYبیشترYیاYساعتY3YمدتYبهYحداقلYخودرو

Yداشته Yکیلومتر Y1/6 Yاز Yکمتر Yپیمایش Yیا Yو Yباشد
باشد.

Yستون Yپایین Yدر Yسرد Yتایر Yمشخصات Yچسب Yبر
دربYسمتYرانندهYالصاقYشدهYاست.

Yرا Yزیر Yمراحل Y،تایرها YداریYنگه Yو Yسرویس Yبرای
انجامYدهید:

•	Yکنید YچکYمرتبه Yیک YایYهفته Yرا Yتایرها Yباد Y
YموجبYوYشویدYمطمئنYایمنی Yرانندگی Yاز Yتا
Yتایر Yعمر Yافزایش Yو Yسوخت Yمصرف Yکاهش

شود.

•	YدرYوYکنیدYمیYطیYزیادیYمسافتYروزانهYاگرY
Yتوصیه Y،کنیدYمی Yرانندگی Yناهموار YهایYجاده

میYشودYبادYتایرهاYراYهرYروزYچکYکنید.

•	Yباد Yفشارسنج Yیک Yهمیشه Yمنظور Yهمین Yبه Y
YشکلYبا YچونY،باشید YداشتهYهمراهYبه Yرا Yتایر
ظاهریYتایرYنمیYتوانYفشارYبادYآنYراYحدسYزد.
YدیدنYصدمهY،شدنYداغYباعثYتایرYبادYبودنYکمYY
Yدر Yآن Yترکیدن Yنهایت Yدر Yو Yتایر Yشیار Yو Yآج

حینYرانندگیYمیYشود.
YYYو Yکشش Yکاهش Yباعث Yنیز Yتایر Yبودن Yباد Yپر Y Y

انقباض،YسایشYوYترکیدنYتایرYخواهدYشد.

•	YتاYببندیدYمحکمYراYتایرY(سوپاپ)YولوYدرپوشY
YوYخاکYوYگردYنفوذYاثرYبرYآنYشدنYمعیوبYاز

...YپیشYگیریYشود.
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•	YآجYظاهریYوضعیتYY،تایرهاYبادYتنظیمYهنگامY
Yیا Yو YسنگYگیرکردن Yنظر Yاز Yنیز Yرا Yشیارها Yو

سایشYغیریکنواختYYبررسیYکنید.

   احتیاط

 پر باد شدن تایر پس از مدتی رانندگی 	•
و گرم شدن آن طبیعی است، بنابراین 
باد آن را خالی نکنید.  چون هنگامی که 
تایر سرد شود شرایط عادی خواهد شد. 
خالی کردن باد باعث می شود زمانی که 

تایر سرد می شود باد آن کم شود.

شاخص ساییدگی تایر

Yشاخص Yشرکتی Yو Yاورجینال Yتایرهای Yروی Yبر
ساییدگیYتایرYوجودYدارد.

Y3YبهYساییدگیYاثرYدرYتایرYشیارهایYعمقYکهYزمانی
YتایرYساییدگیYهایYشاخصY،یابدYکاهشYمترYمیلی

درYنوارهایY(شیارها)YطولیYنمایانYمیYشوند.

   هشدار!

محدوده 	• به  تایر  ساییدگی  مقدار  اگر   
باید  تایر  برسد  نمایان شدن شاخص ها 
ناگوار و  از بروز حادثه  تعویض گردد تا 

کاهش ایمنی خودرو جلوگیری شود.

بررسی آج تایر

Yهنگام Yباید Yتایر Yشیارهای Yآج Yظاهری Yوضعیت
Yدر Y.گردد Yکنترل Yو Yبرررسی Yباد Yفشار Yبازدید
Yکردید Yمالحظه Yرا Yزیر Yموارد Yاز Yیکی YکهYصورتی

بالفاصلهYتایرYراYتعویضYکنید:

YنمایانYشدنYشاخصYهایYساییدگی	•

•	Yیا Yجانبی Yدیواره Yبریدگی Yو YداشتنYترک Y
Yو Yسیم Yظاهرشدن Yباعث Yکه Yتایر Yشیارهای

نخYهایYعرضیYتایرYشود.
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•	YبودنYمعیوبYدهندهYنشانYکهYتایرYکردنYورمY
قسمتYداخلYتایرYمیYباشد.

•	Yبه Yتعمیر Yامکان Yکه Yتایر Yبریدگی Yیا Yپارگی Y
دلیلYسایزYوYموقعیتYآنYنداشتهYباشید.

•	YتایرYسیمYشدنYظاهرY

تمیز کردن تایرها

Y،ظاهری Yزیبایی Yو Yخودرو Yاز Yبهتر Yاستفاده Yبرای
Yصابون Yکف Yو Yگرم Yآب Yبا Yمرتب YطورYYبه Yتایرهارا
Yاز YY،آج YدیدنYآسیب Yاز Yجلوگیری Yبرای Y.بشویید
برسYسیمیYبرایYتمیزYکردنYتایرYاستفادهYنکنید.

جابه جایی تایر

Y(چپYوYراست)YمشابهYسمتYوعقبYجلوYتایرهای
Y10000YهرYوYکنیدYجاYجابهYکیلومترY5000YهرYرا
کیلومترYآنYهاYراYبهYصورتYضربدریYجابهYجاYکنید.

Y،باشدYمی Yمتفاوت Yعقب Yو Yجلو Yتایرهای Yعملکرد
Yزیر Yموارد Yاساس Yبر Yنیز YهاYآن Yساییدگی Yبنابراین

متفاوتYYخواهدYبود.

YشرایطYجاده	•

YعادتYرانندگی	•

YبادYتایر	•

YزوایایYچرخYوYباالنسYبودنYآن	•

Yدر Yرا Yادواری YهایYسرویس Yکه YشودYمی Yتوصیه
YتاYدهیدYانجامYخودروYمدیرانYمجازYهایYنمایندگی
YعمرYتاYشوندYسرویسYوYچکYمرتبYطورYبهYتایرها

مفیدYآنYهاYافزایشYیابد.

تعویض رینگ ها و تایرها

YافرادYبهYراYتایرYوYرینگYتعویضYشودYمیYپیشنهاد
متخصصYواگذارYکنیدYوYمواردYزیرYراYرعایتYکنید:

•	Yشما Yخودروی Yمختص Yاورجینال Yتایرهای Y
Yعملکرد Yبهترین Yدارای Yو YاندYشده Yطراحی
YرینگYجاییYجابهYصورتYدرYبنابراینY،باشندYمی
YایمنیYتاYکنیدYاستفادهYاستانداردYنوعYازYتایرYو

وYراحتیYخودرویYشماYحفظYگردد.
•	Yهر Yبه Yدیگر Yنوع Yبا Y Yتایر Yتعویض YصورتYدر Y

دلیلیYباYنمایندگیYمجازYمشورتYکنید.
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   احتیاط

باید 	• تایرها  بیش تر،  ایمنی  خاطر  به   
از  گردند.  تعویض  جفت  به صورت 
کنید.  خودداری  آ ن ها  تکی  تعویض 
در  باید  بیشتر  شیار  عمق  با  تایرهای 

چرخ های جلو نصب گردند. 

 از تایرهای با مشخصات مشابه برای هر 	•
چهارچرخ استفاده کنید.

 از استفاده تایرهای دسته دوم و کهنه 	•
می  نامشخص  آن ها  مشخصات  که 

باشند جدا خودداری کنید.

تایر دور 	• بر اساس سایز   کیلومترشمار 
با  تایر  از  استفاده  می دهد.  نمایش  را 
سایز متفاوت باعث می شود تا کیلومتر 
و  باشد  واقعی  غیر  خودرو  شده  طی 
هم چنین باعث روشن شدن چراغ چک 

ABS می شود.

تایرهای زمستانی

   توجه

مجهز 	• زمستانی  تایر  به  خودرو  این   
این  در  شده  ارایه  مطالب  و  نیست 
خصوص فقط برای اطالع شما می باشد.

YپوشیدهYوYسردسیرYمناطقYبرایYزمستانیYتایرهای
ازYبرفYطراحیYشدهYاند.

YبرفYدرYکهYشودYمیYموجبYهاYآنYجنسYوYساختار
YترمزگیریYوYباشندYداشتهYبهتریYچسبندگیYیخYو
Y،یخی YهایYجاده Yدر YتریYمطلوب YپذیریYفرمان Yو

برفی،YسردYوYخشکYوYخیسYداراYباشند.

Yبرای Y،زمستانی Yتایرهای Yاز Yاستفاد Yصورت Yدر
YمجهزYرا YچرخYچهارYهرYاستYبهتر Yبیشتر Yایمنی

بهYاینYنوعYتایرYکنید.
Yتوصیه Yاست Yکرده Yتغییر Yجاده Yشرایط Yکه Yوقتی
Yبه Yمعمولی Yتایرهای Yاز YترYسریع Yهرچه YشودYمی
YسوختYمصرفYچونY،کنیدYاستفادهYزمستانیYجای

خودروYباYتایرهایYزمستانیYبیشYترYمیYباشد.

   احتیاط

شده 	• استفاده  زمستانی  تایرهای   
تایرهای  مشخصات  و  ابعاد  همان  باید 

معمولی را دارا باشند.
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زنجیر چرخ

Yجاده Yنوع Yو Yنیازتان Yاساس Yبر Yچرخ Yزنجیر Yاز
استفادهYکنید.

YقرارYازYایدYکردهYاستفادهYچرخYزنجیرYازYکهYهنگامی
YسرعتYباYوYکنیدYاجتنابYخودروYدرYزیادYبارYدادن
YاستYممکنYصورتYاینYغیرYدرY.برانیدYدقتYباYوYکم
YپذیریYفرمانYدرYچنینYهمYوYببیندYآسیبYخودرو

خودروYنیزYتاثیرYخواهدYگذاشت.

YسایزYکهYشویدYمطمینYچرخYزنجیرYنصبYهنگام
YدوامYوYباشدYشماYخودروYتایرYسایزYباYمتناسبYهاYآنY

الزمYراYداشتهYباشند.

   احتیاط

خشک 	• جاده های  در  چرخ  زنجیر  از   
استفاده نکنید.
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سیستم روشنایی

   احتیاط

مواد 	• از  چراغ ها،   کردن  تمیز  برای   
شیمیایی  حالل های  و  خورنده  خشن، 
دیدن  صدمه  باعث  تا  نکنید.  استفاده 

آن ها نشود.

 چراغ های بیرونی را به طور مرتب تمیز 	•
کنید تا دید بهتری در رانندگی داشته 

باشید.

 قبل از تعویض المپ، سوییچ را ببندید 	•
را خاموش  الکتریکی  کلیه تجهیزات  و 
کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.

 المپ ها را هنگامی که هنوز داغ هستند 	•
پودر  و  شکستن  از  تا  نکنید  تعویض 

شدن  آن ها پیش گیری شود.

از 	• تعویض المپ،  و  بست  و  باز  هنگام   
تماس مستقیم دست با آن ها جلوگیری 
اثر  دست،  تماس  صورت  در  و  کنید 
انگشت بر جای مانده در روی المپ را 
قبل از نصب با دستمال تمیز پاک  کنید.

 در صورت وجود ایراداتی که شما قادر 	•
نمایندگی های  به  نیستید  به رفع آن ها 

مجاز مراجعه کنید.

   توجه

مدیران 	• تایید  مورد  که  المپ هایی  از   
با مشخصات توصیه  خودرو و متناسب 

شده است استفاده کنید.
چراغ های 	• سرویس  یا  تعویض  برای   

از  یکی  به  پارک  المپ های  یا  و  جلو 
نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.
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تمیز کردن چراغ ها

YازY،نرمY،تمیزYدستمالYازYهاYچراغYکردنYتمیزYبرای
YاستفادهYمناسبYشویندهYازYوYاسفنجYیاYنخیYجنس

کنید.

تعویض المپ ها

Yماه Yهر YحداقلYبیرونی YهایYچراغYشودYمیYتوصیه
YراحتیYوYایمنYYرانندگیYتاYشوندYYبازدیدYمرتبهYیک
Yچه Yهر YاندYسوخته Yکه YهاییYالمپ Y.باشید Yداشته
YهایYچراغYالمپYویژهYبهY،شوندYتعویضYبایدYترYسریع
Yو Yراهنما Yو Yفالشر YهایYچراغ Yقبیل Yاز Yبیرونی
Yو Yترافیک Yوضعیت Yدر Yمستقیمی Yتاثیر Yکه Yترمز

جلوگیریYازYتصادفYدارارYهستند.

   توجه

المپ ها 	• تعویض  که  می شود  توصیه   
صورت  مجاز  نمایندگی های  توسط 
که  اضطرار  شرایط  در  ولی   گیرد، 
به  می کنید  کار  این  به  اقدام  خودتان 
همین  در  المپ  تعویض  نحوه  بخش 

فصل مراجعه کنید.

YوYببندیدYراYسوییچY،المپYتعویضYبهYاقدامYازYقبل
کلیهYتحهیزیاتYالکتریکیYراYخاموشYکنید.

Yمشخصات Yبا Yکه YهاییYالمپ Yاز Yشوید Yمطمین
Yهستند YسانYیک Yشرکتی Yو Yاصلی YهایYالمپ

استفادهYکنید.
ازYتماسYمستقیمYدستYباYالمپYاجتنابYکنید.

YبچسبدYالمپYبهYکهYموادیYسایرYیاYوYانگشتYاثر
Y.داشت Yخواهد Yالمپ Yعملکرد Yدر Yمنفی Yتاثیر
YدستکشYاز YالمپYتعویضYهنگامYشودYمیYتوصیه

استفادهYکنید.
YاستفادهYموردYهایYالمپYمشخصاتYازYاطالعYبرای

Yفصل Yدر Yمشخصات Yبخش Yبه Yخودرو Yاین Yدر
راهنمایYمشتریانYوYاطالعاتYفنیYمراجعهYکنید.

تعویض المپ نور پایین چراغ جلو
Y-1درپوشYالمپYنورYپایینYدرYکاسهYچراغ

YY 1 YچراغYکاسه Yدر Yپایین Yنور YالمپYدرپوشY-1
راYبازYکنید.

Y-1خارYنگهYدارندهY-2YYYYYYYسوکتYمثبت

1
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Y-3سوکتYمنفی

YراYجداYکنید. 3 YوY 2 YهایYسوکتY-2

   احتیاط
هنگام 	• سوکت ها  صحیح  جازدن  برای   

سوکت های  موقعیت  و  رنگ  به  نصب، 
3 توجه کنید. 2 و 

YفشارYداخلYسمتYبه Yرا Y Y 1 YدارندهYنگه YخارY-3
YبیرونYسمتYبهYراYآنY،شدنYآزادYازYپسYوYدهید

بکشیدYوYالمپYراYخارجYکنید.
Y-4مراحلYنصبYعکسYمراحلYبازکردنYمیYباشد.

تعویض المپ نور باال چراغ جلو

Y-1درپوشYالمپYنورYباالYدرYکاسهYچراغ

Yباز Yرا Yچراغ Yکاسه Yباالی Yنور Yالمپ Yدرپوش Y-1

کنید.
Y-1سوکتY(منفی)

Y-2خارYنگهYدارنده
YپارکYچراغYالمپY-3

Y-4سوکتY(مثبت)

   احتیاط
 همان طور که در شکل نشان  داده شده 	•

 3 )کوچک(  پارک  چراغ  المپ  است 
باید با دقت تعویض گردد.

1

2

3

1

1

2

3

4
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YراYبازYکنید 4 YوY 1 YهایYسوکتY-2

   احتیاط

برای جا زدن صحیح سوکت ها هنگام 	•  
 1 نصب به رنگ و موقعیت سوکت های 

4 توجه کنید. و 

Yفشار Yداخل Yسمت Yبه Yرا Y 2 YدارندهYنگه Yخار Y-3
YپایینYسمتYبهYراYآنY،شدنYآزادYازYYپسYوYدهید

بکشیدYوYالمپYراYخارجYکنیدYوYتعویضYکنید.

Y-4مراحلYنصبYعکسYمراحلYبازYکردنYمیYباشد.

 تعویض المپ  راهنما و فالشر

Y-1مجموعهYالمپYراهنما
Y-2المپ

Y-3پایهYنگهYدارندهYالمپ

YدرYآنYچرخاندنYبا Yرا YراهنماYالمپYمجموعهY-1
Yمطابق) Yساعت YهایYعقربه Yحرکت Yجهت Yخالف

فلشYدرYشکل)YازYکاسهYچراغYخارجYکنید.

Yو Yکنید Yخارج Y 3 Yآن Yپایه Yاز Yرا Y 2 Yالمپ Y-2
تعویضYنمایید.

1

2

3
1

تعویض المپ چراغ سقف )مطالعه(

Y-1کاورYچراغYسقف

YتیزYنوکYابزارYکمکYباYراYY 1 YسقفYچراغYکاورY-1
YسایرYباشیدYمراقبYکاورYکردنYبازYهنگامY.کنیدYباز
قسمتYهاYراYزخمیYنکنیدY(خطYوYخشYنیاندازید).
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Y-1المپYچراغYمطالعهYسمتYچپ
Y-2المپYچراغYمطالعهYوسط

Y-3المپYچراغYمطالعهYسمتYراست

Yبا Yسالم Yالمپ Yو Yکنید Yباز Yرا Yسوخته Yالمپ Y-2
مشخصاتYمشابهYراYجایگزینYکنید.

Y-3برعکسYمراحلYبازYکردن،YمتعلقاتYراYببندید.

تعویض المپ های چراغ عقب

1

2

3

Y-1المپYراهنما
Y-2المپYچراغYترمزY/YچراغYپارک

Y-3المپYچراغYدندهYعقب

Yرا YعقبYصندوقYموکتYو Y 1 YصداگیرYعایق Y-1
YچراغYمجموعهYبه YمتصلYهایYسوکتYو YکنیدYباز

عقبYراYآزادYکنید.

1

3

2

1



روشنایی سیستم 

261

Yجهت Yخالف Yدر Yرا Yسوخته Yالمپ Yمجموعه Y-2
حرکتYعقربهYساعتYبچرخانید.

Yخارج Yآن YدارندهYنگه Yپایه Yاز Yرا Yمعیوب Yالمپ Y-3
کنیدYوYتعویضYنمایید.

Y-1المپYچراغYراهنما
Y-2المپYچراغYترمزY/Yپارک
Y-3المپYچراغYدندهYعقب

Y.باشدYمیYکردنYبازYمراحلYبرعکسYبستنYنحوهY-4
Yنصب Yهنگام Yو Y 2 Yالمپ Yجزیی YهایYتفاوت Yبه

توجهYکنید.

1
2

3

1

2

3
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مراقبت و نگه داری از تجهیزات بیرونی 
تیغه های برف پاک کن

   احتیاط
 تماس گیربکس، روغن، چسب و مواد 	•

باعث  پاک کن  برف  تیغه های  با  نفتی 
کاهش کارآیی آن ها می شود.

 تیغه ها را به طور منظم بازدید و بررسی 	•
کنید و با آب گرم و کف صابون آن ها را 

بشویید.
مایع  از  شیشه ها  کردن  تمیز  برای 
شرکت  شده  توصیه  شیشه شوی 
از  قبل  کنید.  استفاده  خودرو  مدیران 
را کامال تمیز  تیغه ها، شیشه ها  تعویض 

کنید.

 از تیغه های مشابه اصلی استفاده کنید. 	•

بازدید و بررسی تیغه های برف پاک کن

Yترک Y،پارگی Yلحاظ Yاز Yرا YهاYتیغه Yالستیک Y-1
YشیشهYرویYانداختنYخطYوYشدنYسفتYوYداشتن

بررسیYکنیدYوYدرYصورتYنیازYتعویضYکنید.

Yالستیک YYلبه Yسرتاسر Y Yخود Yانگشت Yنوک Yبا Y-2
Yصورت Yدر Yو Yکنید Yلمس Yرا YکنYپاک Yبرف Yتیغه
احساسYشیارYیاYچاکYدرYنوار،YآنYراYتعویضYکنید.

تعویض تیغه های برف پاک کن

YکاملYطورYبهYوYبکشیدYراYکنYپاکYبرفYبازوهاییY-1
YوYشوندYجداYشیشهYازYکامالYتاYدهیدYحرکتYانتهاYتا

تیغهYهاYراY90YدرجهYبچرخانید.
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Yبه YشدهYداده Yنشان YجهتYدر Yرا Y Y 2 YضامنY-2
Yرا YکنYپاک Yبرف Yتیغه Yو YدهیدYفشار Yپایین Yسمت
YسمتYبهY 2 YشکلYدرYشدهYترسیمYجهتYمطابق

داخلYبکشید.Y(بهYسمتYبیرونYازYزبانهYبازو)

YبازوYدرYکردنYبازYمراحلYبرعکسYراYجدیدYتیغهY-3
YموقعیتYدرYآنYمحکمYوYصحیحYنصبYازYوYبزنیدYجا

خودYمطمئنYشوید.

Yتا Yکنید Yفعال Yرا YکنYپاک Yبرف Y(دسته) Yکلید Y-4
ازYکارکردYصحیحYبرفYپاکYکنYهاYمطمئنYشوید.

کارواش

   هشدار!
فشار 	• با  خودرو  بدنه  وشوی  شست    

آب  که  می شود  موجب  واترجت  زیاد 
شیشه  و  درب ها  شیشه ها،  درزهای  از 
و  کند  نفوذ  کابین  داخل  به  سان روف 
باعث معیوب شدن قفل درب و مکانیزم 

شیشه باالبر شود.

 از گرفتن مستقیم گان واترجت به نقاط 	•
آسیب پذیر بدنه خودداری کنید.

YY،پرندگان Yفضله Y،هوا Yآلودگی Y،جاده YخاکYو Yگرد
YباعثYتواندYمیY...YوYروغنYوYدرختانYبرگYوYشاخ

آسیبYدیدنYرنگYبدنهYخودورYگردد.

Yباید Y،بدنه Yرنگ YدیدنYآسیب Yاز Yجلوگیری Yبرای
خودروYراYتمیزYنگهYدارید.

هنگامYکارواشYبهYنکاتYزیرYتوجهYکنید:

•	YموتورYهواکشYورودیYدهانهYبهYآبYریختنYازY
جداYخودداریYکنید.

YازYشستنYخودروYباYآبYداغYاجتنابYکنید.	•

•	YخورشیدYمستقیمYنورYزیرYدرYخودروYشستنYازY
درYروزهایYگرمYخودداریYکنید.

•	Y،هاYشیشهYبهYمستقیمYطورYبهYآبYجتYگرفتنYازY
YازYترمزYسیستمYمتعلقاتYوYروفYسانY،هاYدرب

مجاریYرینگYپرهیزYکنید.

Yو YگلYوYاست YکثیفYبسیار YخودروYکهYصورتیYدر
Yبا YراYخودروYکلYابتدا Y،استYآنYرویYزیادیYالی
YیاYگرمYآبYباYسپسY،کنیدYخیسYآبYزیادیYمقدار
YدرYوYدهیدYوشوYYشستYراYبدنهYصابونYکفYوYسرد
نهایتYباYآبYتمیزYکفYهاYراYتمیزYکنیدYوYبشویید.

YتمیزYدستمالYباYراYآنYخودروYوشویYYشستYازYپس
خشکYکنید.

1

2



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

264

   احتیاط

های 	• پاک کننده  و  حالل ها  از  استفاده   
شستن  برای  قوی  خیلی  شیمیایی 
رنگ،  دیدن  صدمه  باعث  خودرو 
خواهد  پالستیکی  و  فلزی  فسمت های 
مختص  که  پاک کننده هایی  از  شد. 
مدیران  تایید  مورد  و  خودرو  شستن 

خودرو هستند استفاده کنید.

پولیش

Yرنگ Yسطوح Yکه YشودYمی Yباعث Yخودرو Yپولیش
Yنور Yمستقیم Yتابش Yاز Yو Yباشد Yبراق Yو Yصاف Yبدنه
Yدر Yمقاوم Yبدنه Yو Yکند Yجلوگیری Yآن Yبه Yخورشید

Y.باشدYزدگیYرنگYبرابر

YتمیزYکامالYراYخودروYبدنهYابتداYکردنYپولیشYبرای
Y.نمایید Yپولیش Yسپس Y،کنید Yخشک Yو Yبشویید
YواگذارYمتخصصYافرادYبهYراYامرYاینYشودYمیYتوصیه

کنید.

   احتیاط

پالستیکی 	• قطعات  به  پولیش  نگذارید   
این صورت  غیر  در  شود،   مالیده  نیز 
بود.  خواهد  دشوار  آن ها  کردن  تمیز 
مستقیم  نور  زیر  در  خودرو  پولیش  از 
توصیه  کنید.  خودداری  خورشید 
مکانی  در  پولیش  عملیات  می شود 

خنک انجام گردد.

از 	• رنگ  به  چسبیده  خارجی  ذرات   
ورزین،  چسب  پرندگان،   فضله  قبیل: 
را   ... و  قیر  لکه های  و  حشرات  اجساد 

هر چه سریع تر پاک کنید.

نقاشی

YدرYوخشYYخطYوجودYوYرنگYریختگیYصورتYدر
YدرYترYسریعYچهYهرYراYدیدهYآسیبYهایYقسمتY،آن
Yاز Yتا Yکنید Yنقاشی Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی

زنگYردنYوYخوردگیYبدنهYجلوگیریYشود.

رینگ آلومینیومی

Yباعث Yآلومینیومی YهایYرینگ Yمرتب Yکردن Yتمیز
Yجلوه Yو Yزیبایی Yو Yبزند Yبرق Yآن Yسطوح YشودYمی
YهایYگردهYوYبرادهYچنینYهمY.بدهدYخودروYبهYخوبی
Yباعث Yو YشودYمی Yپاک Yآن Yروی Yاز Yنیز Yترمز Yلنت

افزایشYعمرYآنYمیYشود.

Y،آلومینیومی Yرینگ Yمحافظ Yپوشش Yبه Yتوجه Yبا
Yرینگ Yکردن Yتمیز Yبرای Yشیمیایی YهایYحالل Yاز
YمحافظYالیهYدیدنYصدمهYباعثYزیراY.نکنیدYاستفاده
YهایYکنندهYپاک Yاز YشودYمی Yتوصیه Y.شد Yخواهد
بدونYاسیدYبرایYشستنYرینگYهاYاستفادهYکنید.
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مراقبت و نگه داری از تجهیزات داخلی

   احتیاط
حالل های 	• از  کننده ها  پاک  از  بسیاری   

ممکن  که  هستند  اشتعال پذیر  و  قوی 
است به تزیینات داخلی به ویژه قطعات 
از  کنند،  لذا  وارد  آسیب  پالستیکی 
نکنید.  استفاده  پاک کننده ها  نوع  این 
که  پاک کننده هایی  از  می شود  توصیه 
است  آب  و  نیست  حالل  پایه  آن ها 

استفاده کنید.
 هرگز از تتراکلریدکربن  یا بنزین برای 	•

تزیینات  کردن  تمیز  و  وشو  شست  
داخلی استفاده نکنید.

شست وشوی 	• و  کردن  تمیز  هنگام   
قسمت های داخلی مطمین باشید کابین 
هم چنین  باشد.  داشته  مناسبی  تهویه 
بر اساس دستورالعمل ها و احتیاط هایی 
که روی پاک کننده ها الصاق شده است 

عمل کنید.

 از بخار داغ برای تمیز کردن صندلی ها 	•
استفاده نکنید.

موکت کف
Yجارو Yاز Yاستفاده Yبا Yرا YهاYزیرپایی Yو Yکف Yموکت

(دستیYوYبرقی)YبهYطورYمرتبYتمیزYکنید.

YامکانYباشدYکثیفYبسیارYکفYموکتYکهYصورتیYدر
Yوجود Yجاروکردن Yمرتبه Yیک Yبا Yآن Yشدن Yتمیز

ندارد،YلذاYبهYمواردYزیرYتوجهYکنید:

Yگردگیری Yجارو Yبا Yرا Yخودرو Yکف Yکل Yابتدا Y-1
کنید.

Yو YهاYزیرپایی Yمناسب Yجاروبرقی Yاز Yاستفاده Yبا Y-2
فضاهایYکوچکYکفYاتاقYراYتمیزYکنید.

YاتاقYکفYکوچکYفضاهایYکردنYتمیزYازYپسY-3
YهاYقسمتYسایرYجاروبرقیYاز YاستفادهYبا Y،موکتYو

راYتمیزYکنید.

چرم )آپشن(

YمرتبهY2YحداقلYسالYطولYدرYکهYشودYمیYتوصیه
Y(...YوYصندلیYقبیلYاز)YچرمYجنسYازYهایYقسمت

راYتمیزYکنید.

نحوه تمیز کردن:

YوYخاکYوYگردY،کنندهYپاکYیکYاز YاستفادهYبا Y-1
لکهYهایYرویYچرمYراYتمیزYکنید.

YیکYرویYراYکنندهYپاکYمایعYیاYاسپریYسپسY-2
Yرا Yچرمی Yسطوح Yو Yبریزید Yپشمی Yغیر Yدستمال
Yاسپری Yیا Yمایع Yمستقیم Yریختن Yاز Y.کنید Yتمیز

رویYسطحYچرمیYخودداریYکنید.
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Yهوای Yمعرض Yدر Yچرم Yسطح Yتا Yدهید Yاجازه Y-3
محیطYقرارYگیردYوYخشکYشود.

کمربند ایمنی

Yرا Yکمربندها YگرمYآب Yو Yصابون YکفYاز Yاستفاده Yبا
Yمحیط Yهوای Yدر Yتا Yدهید Yاجازه Yسپس Y،بشویید

کمربندهاYخشکYشوند.

Yجمع Yنشوند YخشکYکامال YکهYزمانی Yتا Yکمربندها
Yبه YاستYممکنYکمربندYبودنYخیسYوYگردندYنمی

مکانیزمYجمعYکنندهYآنYصدمهYبزند.

   هشدار!

 از رنگ کردن کمربندها جدا خودداری 	•
کشش  که  می شود  باعث  چون  کنید 

آن ها ضعیف گردد.

شیشه ها

Yبا YهایYکنندهYپاک Yاز YهاYشیشه Yتمیزکردن Yبرای
YاستفادهYتمیزYوYلطیفYدستمالYیاYپارچهYوYکیفیت
YمراقبY،داخلYهایYشیشهYکردنYپاکYهنگامY.کنید
Yروی Yکه Yقطعاتی Yو YهاYقسمت Yسایر Yبه Yباشید

شیشهYهاYنصبYشدهYاندYآسیبYنزنید.

   احتیاط

 قسمت داخلی شیشه عقب به گرم کن 	•
هنگام  بنابراین  می باشد.  مجهز 
دستمال  از  عقب  شیشه  تمیزکردن 
به  باشید  مراقب  و  کنید  استفاده  نرم 
المنت های گر م کن صدمه نزنید. توصیه 
می شود دستمال را فقط در جهت چپ 

و راست به آرامی حرکت دهید. 

زبر 	• دستمال  یا  اجسام  بردن  بکار  از   
شیشه ها  پاک کردن  برای  خشن  و 
خودداری کنید. زیرا باعث ایجاد خط و 

خش در شیشه خواهد شد.



مراقب و نگه داری از تجهیزات داخلی

267

جلوگیری از رنگ زدگی و فرسایش

Yخودرو Yبدنه Yفرسایش Yو YزدنYرنگ Yبه Yکه Yعواملی
کمکYمیYکنند:

•	YرویYبرYمرطوبYهایYآشغالYوYذراتYانباشتگیY
بدنهYوYسایرYقسمتYها

•	YسایرYیاYبدنهYرنگYازYهاییYقسمتYدیدگیYآسیبY
Y،شنYاصابتYیاYتصادفYدلیلYبهYمحافظYهایYالیه

..YوYریزهYسنگ
YاشارهYهاYآنYبهYزیرYدرYکهYبازدیدهاییYوYهاYمراقبت
YوYفرسایشYمقابلYدرYمحافظتYباعثYشدYخواهد

زنگYزدگیYمیYشود.

•	YخودروYپولیشYوYمنظمYوشویYشستY

•	YرنگشYکهYهاییYقسمتYوقتYاسرعYدرYنقاشیY
ریختهYیاYازYبینYرفته

•	Yدر Yکه YهاییYآب YکردنYخشک Yو Yتخلیه Y
قسمتYYهایYزیرینYدربYهاYانباشتهYشدهYاست.

•	YعدمYلحاظYازYخودروYزیرYهایYقسمتYبازدیدY
...YوYنمکYوYشنYوYالیYوYگلYانباشتگی

Yهرچه Yباال Yموارد Yاز Yیک Yهر Yوجود Yصورت Yدر Y Y
سریعYترYباYآبYشستYوشوYدهید.

•	YطورYبهYراYخودروYبیرونیYوYداخلیYهایYقسمتY
مرتبYبشوییدYوYخشکYنمایید.
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پارک طوالنی مدت خودرو

Yبه YطوالنیYمدتYبه YخودرویتانYپارک YصورتYدر
مواردYزیرYتوجهYکنید:

YمطمینYوYکنیدYتمیزYراYخودروYبیرونYوYداخلY-1
Yخشک Yکامال YشدهYشسته YهایYقسمت Yکه Yشوید

میYباشند.

Yدر Yاتوماتیک Yگیربکس Yدر Yرا Yدنده Yدسته Y-2
Yوضعیت Yدر Yدستی Yگیربکس Yدر Yو  P Yموقعیت

خالصYقرارYدهید.

Y-3اهرمYترمزYدستیYراYبکشید.

Yو Yعقب Yصندوق Y،موتور Yدرب) YهاYدرب Yکلیه Y-4
دربYهایYاتاق)YراYقفلYکنید.

YتاYبپچیدYدستمالYکنYپاکYبرفYهایYتیغهYدورY-5
بهYطورYمستقیمYباYشیشهYهاYدرYتماسYنباشند.

Yو Yنوارها YرفتنYبین Yاز Yجلوگیری Yبرای Y-6
YهاYآن Yبه Y،هاYدرب Yکلیه YبندیYآب YهایYالستیک
روغنYمخصوصYبزنیدYتاYبهYمرورYپوسیدهYنشوند.

YکهYشویدYمطمینYوYبکشیدYچادرYخودروYرویY-7
YمستقیمYزیرYوYباشدYداشتهYمناسبیYتهویهYخودرو

نورYخورشیدYنباشد.

YشودYمیYپارکYطوالنیYمدتYکهYخودروییYبرایY-8
Y15YمدتYبهYمرتبهYیکYایYهفتهYکنیمYمیYتوصیه
YکارYدرجاYحالتYدرYخودروYکهYدهیدYاجازهYدقیقه

کند.

   احتیاط

 خودرویی که مدت زیادی در پارکینگ 	•
استفاده  از  قبل  است  بهتر  است  بوده 

مجدد،  بازدید کلی و سرویس شود.
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جدول زمان بندی سرویس و نگه داری

YخودروYاینYبرایYهاYسرویسYجزییاتYجدولYاینYدر
YاستYشدهYآورده

   احتیاط
 در صورت عدم انجام سرویس ها ممکن 	•

است به خودرو صدمه وارد شود.

بازدیدهای روزانه 

YالمپیYکهYصورتیYدرYوYکنیدYچکYراYهاYچراغYکلیه
Yتعویض Yرا Yآن Y،است Yشده Yنور Yکم Yیا Yو Yسوخته
Yکنترل Yنیز Yرا YهاYچراغ Yتمیزی Yهمچنین Y.کنید
YوYساییدگیYلحاظYازYتایرهاYظاهریYوضعیتY.کنید

میزانYبادYآنYهاYراYچکYکنید.

بازدیدهای ماهیانه 

•	YهاYقطبYلزومYصورتYدرYوYکنیدYچکYراYباتریY
راYتمیزYکنیدYوYسرYباتریYهاYراYسفتYکنید.

•	YروغنY،رادیاتورYآبYقبیلYازYمایعاتYسطحYکلیهY
YبهYلزومYصورتYدرYوYکنیدYبررسیYراY...YوYترمز

آنYهاYاضافهYکنید.

•	Yچک Yرا YهاYچراغ Yو Yالکتریکی Yتجهیزات Yکلیه Y
کنیدYوYازYصحتYعملکردYآنYهاYمطمئنYشوید.

•	YبازدیدYراYرادیاتورYطرفYدوYالستیکیYهایYپایهY
کنیدYوYمطمئنYشویدYکهYکامالYفیتYباشند.

در هر بازدید سطح روغن موتور

•	Y،انتظار Yدقیقه Yچند Yو Yسوییچ Yبستن Yاز Yپس Y
YصورتYدرYوYکنیدYبازدیدYراYموتورYروغنYسطح
YحدYبهYتاYکنیدYاضافهYآنYبهYمقداریYبودنYکم

استانداردYبرسد.

•	Yدر Yو Yکنید Yبازدید Yرا YیYشیشه Yمایع Yسطح Y
صورتYنیازYبهYآنYاضافهYکنید.

در هر تعویض روغن

YفیلترYروغنYراYبررسیYکنید.	•

YسیستمYاگزوزYراYچکYکنید.	•

YشیلنگYهایYترمزYراYبررسیYکنید.	•

•	YعقبYوYجلوYتعلیقYمتعلقاتYوYپلوسYچهارشاخY
راYبازدیدYوYبررسیYکنید.

•	YراYهاYشیلنگYوYموتورYکنندهYخنکYمایعYسطحY
چکYکنید.
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سرویس های دوره ای:

YمراجعهYخودروYمدیرانYمجازYهایYنمایندگیYبهYلطفاYهاYآنYانجامYبرایYوYاستYشدهYتهیهY،گیردYقرارYبررسیYموردYایYدورهYسرویسYهرYدرYبایدYکهYمواردیYلیست
کنیدYتاYبرYاساسYپیمایشYخودروY(کیلومترYطیYشده)،YتعمیراتYوYبازدیدهاYانجامYشود.

فهرست بازدیدها و تعمیرات

ف
عملیات سرویس ادواریردی

عالمت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می باشد.
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*******بازدیدYصحتYروشناییYوYعملکردYکلیهYچراغYهایYموجودYدرYداخلYوYخارجYخودروYوYبوق1

*******بازدیدYصحتYعملکردYتیغهYهایYبرفYپاکYکن،YشیشهYشویYوYسطحYمایعYتمیزYکنندهYدرYمخزنYشیشهYشویYوYتنظیمYنازلYهایYپاششی2

*******بازدیدYصحتYعملکردYسیستمYایرکاندیشنY(بخاریYوYکولر)3

*******بازدیدYکمربندYهایYایمنیYوYقفلYآنYازYنظرYصحتYعملکرد4

*******تمیزYکردنYمحفظهYپوستهYهواکشYوYتعویضYفیلترYهواکش5

انجام سرویس های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می باشد.
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ف
عملیات سرویس ادواریردی

عالمت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می باشد.
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*******بازدیدYنشتیYهاY(روغنYموتور،Yگیربکس،YسیستمYسوختYرسانی،YمدارYخنکYکننده،YسیستمYترمز،YسیستمYهیدرولیکYفرمانYوYسیستمYکالچ)6

*******بازدیدYصحتYعملکردYسیستمYخنکYکنندهYوYسطحYمایعYآنYدرYمخزنYوYدرصدYمخلوطYضدیخYوYتعویضYمایعYخنکYکنندهYدرYصورتYنیاز7

*******تعویضYروغنYموتورYوYفیلتر8

**تعویضYواسکازین9

******تعویضYفیلترYبنزین10

******تعویضYفیلترYهوایYکابین11

**بازدیدYمجموعهYباکY.YمدارYسوختYرسانیYازYنظرYفرسودگیYلولهYهاYوYشیلنگYهاYوYتماسYغیرYاصولیYباYبدنهYخودرو12

******بازدیدYصحتYعملکردYشمعYهایYموتور13

انجام سرویس های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می باشد.
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ف
عملیات سرویس ادواریردی

عالمت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می باشد.
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14YتنظیمYیاYتعویضYلزومYصورتYدر)Y.تایمینگYتسمهYوYفرمانYهیدرولیکYپمپYکولر،تسمهYکمپرسورYتسمهY،دینامYتسمهYپارگیYوYاستهالکY،سفتیYبازدید
*******آن)

15Y،آمپرYپشتYپنلY،امYسیYبیY،اسYبیYایربگ،ایY،گیربکسYیوYسیYتیYوYموتورYیوYسیYای)YیابYعیبYدستگاهYازYاستفادهYباYخودروYکلیYبازدید
*******ایموبالیزر)

*******بازدیدYاگزوزY.YمنبعYهایYآن،Yکاتالیزورها،YاتصاالتYانعطافیYازYنظرYنشتیYوYیاYصدمهYدیدن.16

*******بازدیدYخالصیYوYصحتYعملکردYکابل،YپمپYهاYوYپدالYکالچ،YدرYصورتYلزومYتنظیمYشود.17

18Y،دیدنYصدمهYنظرYازYترمزYهایYشیلنگYوYهاYلولهYبازدیدYوYمخزنYدرYترمزYروغنYسطحYوYآنYعملکردYصحتYنظرYازYترمزYسیستمYبازدید
*******فرسودگیYوYکنترلYاتصاالتYآن.

*******بازدیدYعملکردYسیستمYترمزYدستیYوYضخامتYلنتYآنY(YدرYصورتYلزومYتنظیمYیاYتعویضYشود).19

*******بازدیدYگردگیرهایYپلوسYازYنظرYنشتیYگیربکسYوYسالمYبودنYآن.20

*******بازدیدYگردگیرهایYآکاردئونیYمیلYفرمانYوYچهارYشاخهYفرمانYازYنظرYپارگی،YصحتYاستقرارYآنYدرYجایYخودYوYلقیYمکانیزمYچهارYشاخهYفرمان.21

انجام سرویس های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می باشد.
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ف
عملیات سرویس ادواریردی

عالمت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می باشد.
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*******بازدیدYصحتYعملکردYسیستمYفرمانYهیدرولیکYوYبازدیدYسطحYروغنYهیدرولیکYدرYمخزنYوYنشتیYروغنYهیدرولیکYدرYسیستم.22

*******بازدیدYزوایایYچرخY(تواین،Yتواوت،Yکمبر،YکسترYوYکینگYپین)YوYدرYصورتYلزومYتنظیمYوYبازدیدYخالصیYکلیهYسیبکYها.23

*******بازدیدYتایرهاYبهYانضمامYتایرYزاپاسYازYنظرYاستهالکYآجYالستیکYوYسفتYکردنYپیچYهایYچرخ.24

*******بازدیدYچهارYچرخY(بازدیدYخالصیYها،YبلبرینگYها،YتوپیYچرخYها،YباالنسYچرخYها،YتنظیمYبادYوYضخامتYلنتYهایYترمز).25

******بازدیدYکلیهYبوشYهایYالستیکیYبازوییYهایYتعادلYقسمتYجلوYوYعقبYخودروYوYبوشYهایYالستیکیYاکسلYعقبYازYنظرYسالمYبودن.26

**روغنYکاریYلوالهاYوYبازدیدYضامنYهایYنگهدارندهYدرها،YضامنYترمزYدرهاYوYقفلYدربYموتور27

*******آچارکشیYجلوبندیYوYزیربندیYخودروYباYگشتاورYمناسب28

**بازدیدYالیهYحفاظتیY(الیهYقیراندود)YزیرYخودروYازYنظرYصدمهYدیدن29

انجام سرویس های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می باشد.



MVM550 راهنمای استفاده از خودروی سواری

274

ف
عملیات سرویس ادواریردی

عالمت * مشخصه انجام عملیات 
ادواری می باشد.
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*******تستYجادهYجهتYبررسیYعملکردYصحیحYکلیهYمکانیزمYهایYخودرو30

******بازدیدYعملکردYسیستمYتعلیقYوYفنربندی31

*******بازدیدYسیستمYشارژYباتریYخودروY(شاملYاندازهYگیریYشارژYباتریYوYصحتYعملکردYدینام)32

انجام سرویس های ادواری هر 10000 کیلومتر الزامی می باشد.

YاولویتY،رسیدYفراYزودترYکدامYهر)YکیلومترY30000YهرYیاYبارYیکYسالیYبایستیYآنYواسکازینY،استY(معمولی)YدستیYهاYآنYگیربکسYکهYخودروهاییYبرایY-1
Y.شودYتعویضY،(دارد

YفراYزودترYکیلومتر(هرکدامY30000YیاYسالYیکYهرYوYکنیدYبازدیدYمرتبYراYآنYهیدرولیکYروغنYسطحY،استYاتوماتیکYهاYآنYگیربکسYکهYخودروهاییYبرایY-2
Y.کنیدYتعویضYراYآنY(برسد

Y-3روغنYترمزYبایدYهرYدوYسالYیکYبارYیاYهرY50000YکیلومترYتعویضYشودY(هرYکدامYزودترYفراYرسید،YاولویتYدارد).
Y-4تسمهYتایمYموتورYبایدYهرY40000YکیلومترYتعویضYشود.
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کیلومتر  5000 اولیه  سرویس  کارت 
خودرو( خرید  از  پس  ماه   6 (

-------------------------------Y:تاریخ

-----------------------------Y:کیلومتر

-------------------------Y:پالکYشماره

-----------------Y:نمایندگیYامضاYوYمهر

-------------------------Y:مالکYامضا

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
-----------------------------------Y:مالکYنامYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
-------------------------------------Y:آدرسYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
---------------------------------Y:تلفنYشمارهYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
--------------------------------------Y:شغلYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
--------------------------------Y:ایمیلYآدرسYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
--------------------------------Y:تحویلYتاریخYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
--------------------------------Y:پالکYشمارهYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYنمایندگیYامضاYوYمهرYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYاطالعاتYخودرو

YYYYYYYYYYY
----------------Y:(VIN)YخودروYشاسیYشمارهYYYYYYYYYYYY
----------------------------Y:موتورYشمارهYYYYYYYYYYYYY
--------------------------Y:گیربکسYشمارهYYYYYYYYYYYYY
--------------------------Y:آپشنYتجهیزاتYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYY
YYYYYYنکته:YسرویسYاولیهYدرYکیلومترY5000YیاY6YماهYپسYازYخریدYخودروYمیYباشد،YهرYکدامYکهYزودترYفراYرسید.
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چک لیست سرویس اولیه برای 5000 کیلومتر )6 ماه پس از خرید خودرو)

-------------------------Y:کیلومترYYYYYYYYY----------------Y:تاریخ
مواردیYکهYبایدYبازدیدYشود:YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYبلیYخیر

1YرسانیYسوختYوYکنندهYخنکY،کاریYروغنYهایYسیستمYبازدید
ازYلحاظYنشتی

YتعویضYروغنYموتورYوYفیلترYروغن2

3Yاضافه Yو Yهواگیری Y،موتور YکنندهYخنک Yمایع Yسطح Yبازدید
کردنYآبYدرYصورتYلزوم

بازدیدYواسکازینYگیربکسYازYلحاظYنشتی4
بازدیدYمیلYفرمانY(محورYسگYدست)5
بازدیدYپلوسYهاYوYگردگیرYپلوسYها6

7YازYترمزYهایYلولهYوYنشتیYلحاظYازYترمزYروغنYمخزنYبازدید
لحاظYضربهYخوردگی

بازدیدYکالیپرهایYهمهYچرخYهاYازYلحاظYعملکردYدرست8
بازدیدYفشارYتایرهاYوYدرYصورتYلزومYتنظیمYآن9

10YتنظیمY،لزومYصورتYدرYوYکولرYکمپرسورYتسمهYوYدینامYبازدید
کششYتسمه

بازدیدYقفلYدربYموتورYوYپایهYنگهYدارندهYدربYموتور11
بازدیدYسیستمYتهویهYمطبوعYازYلحاظYنشتی12

13Yاضافه Y،لزوم YصورتYدر Yو Yگیربکس Yواسکازین YسطحYبازدید
کردنYواسکازین

14YوYنشتیYلحاظYازYفرمانYهیدرولیکYپمپYهایYشلنگYبازدید
اضافهYکردنYروغنYهیدرولیکYفرمانYدرYصورتYنیاز

بازدیدYاتصاالتYسیستمYفرمانYازYلحاظYلقیYوYضربهYخوردگی15

16Yلـحاظ Yاز Yدسـتی Yگیـربکـس YهایYدنـده Yتـمامـی Yبازدیـد
تعویضYنرمYدندهYوYعدمYوجودYصدا

YبازدیدYاتصاالتYوYپیچYهایYاتصالYشاسیYبهYبدنه17
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گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــهYکیلومت هنگامیYک
Yادواری Yــرویس س Yــت میYبایس Y،ــد میYرس Y10000

Y.پذیردYانجامYکیلومترY10000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــیYکهYکیلومت هنگام
YادواریYــرویس ــتYس ــد،YمیYبایس Y20000میYرس

Y.پذیردYانجامYکیلومترY20000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــیYکهYکیلومت هنگام
Yادواری Yــرویس ــتYس ــد،YمیYبایس Y30000میYرس

Y.پذیردYانجامYکیلومترY30000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

سرویسYهایYادواریYراYمطابقYباYمواردYمشخصYشدهYدرYجداولYسرویسYانجامYدهید.

تاییدهای سرویس های ادواری:
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گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــهYکیلومت ــیYک هنگام
Yادواری Yــرویس س Yــت میYبایس Y،ــد میYرس Y40000

Y.پذیردYانجامYکیلومترY40000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــهYکیلومت ــیYک هنگام
Yادواری Yــرویس س Yــت میYبایس Y،ــد میYرس Y50000

Y.پذیردYانجامYکیلومترY50000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

گواهی انجام سرویس ادواری

YبهYــما ــرYکارکردYخودرویYش ــهYکیلومت ــیYک هنگام
Yادواری Yــرویس س Yــت میYبایس Y،ــد میYرس Y60000

Y.پذیردYانجامYکیلومترY60000

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

مهرYنمایندگی

زمانYیاYکیلومترYانجامYتعمیرYبعدی

...............................................................................Yتاریخ

......................................................YکارکردYکیلومتر

سرویسYهایYادواریYراYمطابقYباYمواردYمشخصYشدهYدرYجداولYسرویسYانجامYدهید.
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

Y10 Yمدت Yدر Yباید YهاYآن Yاجزا Yو YهاYایربگ Yتمامی
YاستYبهترY.شوندYتعویضYخودروYتولیدYازYپسYسال
YخودروYمدیرانYهایYنمایندگیYدرYراYاقدامات Yاین

Y.دهیدYانجام

Yطول Yدر Yایربگ Yسیستم Yعملکرد Yاز YکهYاین Yبرای
Yاز Yمشخص Yزمان Yدر Y،شوید Yمطمئن Yمدت Yاین
YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yدر Y،شده Yتعیین Yپیش
YچهYچنانYاگرY.کنیدYتعویضYراYآنY،خودروYمدیران
Yپیش Yاز Yزمان Yاز Yقبل Yشما Yخودروی YهایYایربگ
Yتعویض Y(تصادف Yوقوع Yاثر Yبر Yمثال) Yشده Yتعیین
Yمراجعات Yجهت Yرا Yتعویض Yزمان Yتاریخ Y،اندYشده
Yتایید Yبا Yرا YروYروبه Yفرم Yو Yکنید Yیادداشت Yبعدی

نمایندگیYپرYنمایید:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

YرانندهYایربگ
YجلوYسرنشینYایربگ
YایربگYیونیتYکنترل
YایربگYسیمYدسته
YایمنیYکمربندYهایYکشندهYپیش
YدیگرYقطعات

-------------------------Y.1
-------------------------Y.2
-------------------------Y.3
-------------------------Y.4
-------------------------Y.5
-------------------------Y.6
----------------------Y:تاریخ

مهرYوYامضاYنمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

YرانندهYایربگ
YجلوYسرنشینYایربگ
YایربگYیونیتYکنترل
YایربگYسیمYدسته
YایمنیYکمربندYهایYکشندهYپیش
YدیگرYقطعات

-------------------------Y.1
-------------------------Y.2
-------------------------Y.3
-------------------------Y.4
-------------------------Y.5
-------------------------Y.6
----------------------Y:تاریخ

مهرYوYامضاYنمایندگی:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

YرانندهYایربگ
YجلوYسرنشینYایربگ
YایربگYیونیتYکنترل
YایربگYسیمYدسته
YایمنیYکمربندYهایYکشندهYپیش
YدیگرYقطعات

------------------------Y.1
------------------------Y.2
------------------------Y.3
------------------------Y.4
------------------------Y.5
------------------------Y.6
---------------------Y:تاریخ

مهرYوYامضاYنمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

YرانندهYایربگ
YجلوYسرنشینYایربگ
YایربگYیونیتYکنترل
YایربگYسیمYدسته
YایمنیYکمربندYهایYکشندهYپیش
YدیگرYقطعات

-------------------------Y.1
-------------------------Y.2
-------------------------Y.3
-------------------------Y.4
-------------------------Y.5
-------------------------Y.6
----------------------Y:تاریخ

مهرYوYامضاYنمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

YرانندهYایربگ
YجلوYسرنشینYایربگ
YایربگYیونیتYکنترل
YایربگYسیمYدسته
YایمنیYکمربندYهایYکشندهYپیش
YدیگرYقطعات

----------------------------Y.1
----------------------------Y.2
----------------------------Y.3
----------------------------Y.4
----------------------------Y.5
----------------------------Y.6
-------------------------Y:تاریخ

مهرYوYامضاYنمایندگی:



مراقب و نگه داری از تجهیزات داخلی

281

ارتباط با خدمات پس از فروش
دوره گارانتی خودرو

Yادواری YهایYسرویس Yحتما Yگارانتی Yدوران Yدر
Yدوران Yدر Yحتی Y.دهید Yانجام Yمقرر Yزمان Yدر Yرا
Yشامل Yاست Yممکن Yتعمیرات Yاز Yبرخی Yگارانتی
YیکیYباY،تعمیرYگونهYهرYازYقبلYلذاY.نباشدYگارانتی
Yاین Yدر Yخودرو Yمدیران Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز

خصوصYمشورتYنمایید.
Yآنان Yاز Y،نیاز Yمورد Yتعمیرات Yو Yکار Yانجام Yاز Yبعد
YدرYکتباYراYشدهYانجامYکارهایYلیستYکهYبخواهید

اختیارYشماYقرارYدهند.

Y*توجه: نمایندگان مجاز 

YهایYشاخص Yارتقا Yو Yشرکت Yتوسعه Yبه Yتوجه Yبا
Yاز Yنمایندگان Yاز Yبرخی Yاست Yممکن Y،استاندارد
Yخارج Yخودرو Y Yمدیران Yشرکت Yخدمات Yشبکه
YنمایندگانYلیستYآخرینYدریافتYبرایYلطفاY،شوند

بهYسایتYشرکتYمراجعهYنمایید.

تماس با شرکت

YباYهستندYموظفYخودروYمدیرانYمجازYنمایندگان
YرضایتYاصلیYقطعاتYازYاستفادهYوYدقیقYتعمیرات
Yدر Yخاصی Yمشکل Yاگر Y.نمایند Yجلب Yرا Yمشتریان
Yنمایندگی Yمدیر Yبا Yلطفا Y،دهد Yرخ Yخدمات Yارایه
YادارهYباYرضایتYعدمYصورتYدرYوYنماییدYمشورت
YمدیرانYمرکزیYدفترYدرYمستقر "امورYمشتریان" 

خودروYتماسYحاصلYنمایید.

نماینده مجاز مدیران خودرو

YعرضهYمحصوالتYوYاصلیYقطعاتYازYاستفادهYباYتنها
YعمرYتوانYمیYخودروYمدیرانYشرکتYتوسط Yشده
Yمدیران Yشرکت Y.داد Yافزایش Yرا Yخودرو Yخدمات
Yنمایندگان Yبه Yقطعات YکنندهYعرضه Yتنها Yخودرو
Y.باشدYمی Yکشور Yسراسر Yدر Yخودرو Yمدیران Yمجاز
YسویYازYشدهYارایهYمجازYقطعاتYازYتنهاY،بنابراین

نمایندگانYمجازYمدیرانYخودروYاستفادهYنمایید.
YدرYایYحرفهYافرادYخودروYمدیرانYمجازYنمایندگان
Yسوی Yاز Yمنحصرا Yو Yهستند Yخدمات Yارایه Yزمینه
YهاYفعالیتYاینYانجامYبهYمجازYخودروYمدیرانYشرکت

YنمایندهY،خودروYبهYمربوطYخدماتYبرایY.باشندYمی
YآموزشYهایYتکنسینYدارایYخودروYمدیرانYمجاز

دیدهYمیYباشد.

شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو

YپسYخدماتYشرکتYبرایYشدهYارسالYنامهYگونهYهر
YزیرYاطالعاتYشاملYبایدYخودروYمدیرانYفروشYاز

باشد.
YنامYوYآدرسYمالک	•
•	YمالکYتلفنYشمارهY
YایمیلYمالک	•
•	YخدماتYوYفروشYنمایندهY
•	(VIN)YخودروYشاسیYشمارهY
•	Yکیلومترشمار Yدرجه Yخودرو Yتحویل Yتاریخ Y

فعلی
YتاریخچهYخدماتYخودرو	•
•	YدرYوYآنYوقوعYچگونگیYوYمشکلYدقیقYشرحY

صورتYممکن،YبهYهمراهYتصویرYآنYمشکل


