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YYاحتیاط Y

YدرYکهYاس��تYایYبالقوهYپرخطرYوضعیتYبیانگر
Yخس��ارتYآمدنYواردYباعثY،توجهYعدمYصورت
YمفیدYعمرYکاهشYوYآنYتجهیزاتYوYخودروYبه
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YYعالمتWایمنی Y

انجامYندهید.

YYحفظYمحیطYزیست Y

Y،زیستYمحیطYازYحفاظتYقوانینYطبقYیعنی
YغیرYدرY.کنیدYبازیافتYیاYوYمعدومYراYضایعات
Yزیست Yمحیط Yآلودگی Yباعث Y،صورت Yاین

خواهیدYشد.
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Y.است Yداده Yقرار Yبازدید Yمورد Yرا Yشما Yخودروی
YکارتYدرYاطالعاتYوYتاریخYدرجYازYپسYنمایندگی

Y.نمایدYمیYمهرYراYآنY،خودروYبازدید

Y،مشتریYتوسطYخودروYبازدیدYکارتYامضاYازYقبل
Yخصوص Yدر Yتوضیحاتی YبایستYمی Yنمایندگی
Yبه Yرا Yخودرو YهایYویژگی Yو YهاYقابلیت Y،امکانات
Yبتواند Yمشتری Yکه Yنحوی Yبه Yدهد Yارایه Yمشتری
Yو Yخود Yخودروی Yاز Yکلی Yشناخت Yو Yدید Yیک

Y.آوردYدستYبهYآنYعملکردهای
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گواهیWرسیدWمشتری
مهرYنمایندگی:

...........................................................Y:نمایندگیYامضا

YY:(VIN)شاسیYشماره

..........................................................................................................................Y:مدل

YY:تحویل Yتاریخ

............................................................Y:موتورYشماره

...................................................Y:خودروYثبتYشماره

روزYYYYYYYYYYYYماهYYYYYYYYYYYYسال

..................................................................Y:مالک

.........................................................................................................................Y:آدرس
.........................................................................................................

E-Mail:Y.................................................................................................................
...................................................................Y:تلفن

......................................................................Y:شغل

امضاYمالک:

Y:استYشدهYجانبYاینYتحویلYذیلYموارد
دفترچهYراهنمایYمشتری

خودرو
کارتYبازدیدYقبلYازYتحویل

امضاYنمایندگی:
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کارتWبازدیدWقبلWازWتحویل
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خیرYYYYبلهYYYYمجموعهYکلیدهاYوYسویچYهایYخودرو4

5Y،کوچکYهایYچراغY،عقبYدندهYهایYچراغY،ترمزYهایYچراغY،شکنYمهYچراغY،راهنماYچراغY،جلوYچراغ
خیرYYYYبلهYYYYچراغYهایYرویYداشبورد،YچراغYپالک،YچراغYمطالعه،YچراغYسقف،YچراغYصندوقYعقب

خیرYYYYبلهYYYYشیشهYهایYجلوYوYعقبYوYرنگYبدنه6

خیرYYYYبلهYYYYسرعتYسنج،YدورسنجYوYکیلومترشمار7

خیرYYYYبلهYYYYالستیکYزاپاس،Yجک،YابزارهاYوYدفترچهYراهنمایYمشتری8

خیرYYYYبلهYYYYصندلیYها،Yکمربندها،Yفندک،YکلیدYکولر،YجعبهYداشبوردYوYآفتابگیر9

خیرYYYYبلهYYYYشیشهYدربYها،YآینهYها،YبرفYپاکYکنYها،YشیشهYشورها،YبوقYوYرادیوYوYضبط10



16MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

تاییدYعملکردمواردYموردYبررسیردیفطبقهYبندی

Wارایه
WکلیWاطالعات
WنحوهWدرباره
استفاده

خیرYYYYبلهYYYYلزومYاستفادهYازYبنزینYباYعددYاکتانY93YوYباالتر1

خیرYYYYبلهYYYYاستفادهYازYخودروYدرYدورهYیYآبYبندی2

خیرYYYYبلهYYYYعملکردYکلیهYچراغYهایYخودرو3

خیرYYYYبلهYYYYشناختYچراغYهایYهشدار4

خیرYYYYبلهYYYYجداولYزمانیYوYکیلومتریYسرویسYهایYدورهYای5

خیرYYYYبلهYYYYسرویسYهایYتابستانهYوYزمستانه6

خیرYYYYبلهYYYYشناختYکاملYسیستمYخنکYکنندهYوYمایعYخنکYکننده7

خیرYYYYبلهYYYYاستفادهYصحیحYازYتهویهYمطبوع8

خیرYYYYبلهYYYYاحتیاطYهایYالزمYدرYزمانYاستارت9

خیرYYYYبلهYYYYاستفادهYصحیحYازYسیستمYصوتی10
امضاYمشتری:

تاریخ:

امضاYمسوولYفروشYنمایندگی:

تاریخ:
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مشاورهWاختصاصی

YنمایندگیY،مشتریانYبهYخدمتYسیاستYراستایYدر
Y،خودروYخریدYمراحلYطولYدرYخودروYمدیرانYمجاز
YارایهYجهتYراYاختصاصیYمشاورYوYراهنماYنفرYیک
YسوالیYاگرY.گرفتYخواهدYنظرYدرYشماYبهYمشاوره
Y.بگذاریدYمیانYدرYاوYباY،داریدYخودرویتانYموردYدر
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کارتWمشاورهWاختصاصی
...............................Y:خریدYتاریخ Y...........................................Y:مشتریYنام
................................Y:خودروYنوع YY........................................Y:نمایندگیYنام

.............................................................Y:شاسیYشماره
مواردYزیرYبایدYتوسطYمشتریYتاییدYشوند:

WدرWوW”√“WعالمتW،استWمثبتWجوابWاگر(WخودروWتحویلWوWبازدیدW-1
غیرWاینWصورتW”X“Wبگذارید(.

ارایهYآموزشYاولیهYنحوهYاستفادهYبهYمشتریYوYانجامYبازدیدYدرYزمانYتحویل	•
آموزشYشرایطYگارانتیYبهYمشتری	•
آموزشYاحتیاطYهایYالزمYرانندگیYبهYمشتری	•
•	YهایYسرویسYجداولYارایه Yو YایYدورهYمنظمYهایYسرویسYاهمیت Yآموزش

ادواری
•	YهایYنمایندگی Yدر YایYدوره YهایYسرویس Yانجام Yلزوم Yو Yاهمیت Yآموزش

مجازYمدیرانYخودرو
ارایهYدفترچهYراهنمایYمشتریYوYیادآوریYجهتYمطالعهYآنYبهYمشتری	•
ارایهYشمارهYتلفنYامورYمشتریانYوYتشریحYنحوهYارتباطYباYآنYبهYمشتری	•

WعالمتWاستWمثبتWجوابWاگر(WاختصاصیWمشاورهWخدماتWارایهW-2
W.)بگذاریدW”X“WصورتWاینWغیرWدرWوW”√“

•	Y.داردYراYمشتریYسواالتYکلیهYبهYگوییYپاسخYتواناییYاختصاصیYمشاور

• 	Yبه YگوییYپاسخ Yجهت Yنمایندگی Yسوی Yاز Yشده Yتایید Yفرد Yتنها Yمشاور
سواالتYمشتریYاست.

• 	YمشاورYانتخابYامکانYمشتریY،مشاورYازYمشتریYرضایتYعدمYصورتYدر
دیگرYراYدارد.

•	YغیرYدرYو "√"YعالمتY،استYمثبتYجوابYاگر)YسرویسYمشاورYکاراییY-3
اینYصورتX"Y" بگذارید).

پذیرشYبهYموقعYخودرو	•
برآوردهYساختنYخواستهYهایYمشتری	•
یادآوریYفراYرسیدنYزمانYسرویسYدورهYای	•
یادآوریYفراYرسیدنYزمانYبازدیدهایYسالیانهYوYفصلی	•
ارایهYجداولYسرویسYدرYاسرعYوقت	•
ارایهYمشاورهYبهYمشتریYدرYخصوصYYآیتمYهایYسرویسYها	•
پاسخگوییYبهYسایرYمطالباتYمشتریان	•

W-4کارتWویزیتWمشاور

کارتWویزیتWمشاور

تاریخYوYامضاYمشتری:
تاریخYوYامضاYمشاور:

گی
ند

مای
صYن

صو
مخ

Yل
Yاو
خه

نس
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ن
کارتWمشاورهWاختصاصی

...............................Y:خریدYتاریخ Y...........................................Y:مشتریYنام
................................Y:خودروYنوع YY........................................Y:نمایندگیYنام

.............................................................Y:شاسیYشماره
مواردYزیرYبایدYتوسطYمشتریYتاییدYشوند:

WدرWوW”√“WعالمتW،استWمثبتWجوابWاگر(WخودروWتحویلWوWبازدیدW-1
غیرWاینWصورتW”X“Wبگذارید(.

ارایهYآموزشYاولیهYنحوهYاستفادهYبهYمشتریYوYانجامYبازدیدYدرYزمانYتحویل	•
آموزشYشرایطYگارانتیYبهYمشتری	•
آموزشYاحتیاطYهایYالزمYرانندگیYبهYمشتری	•
•	YهایYسرویسYجداولYارایه Yو YایYدورهYمنظمYهایYسرویسYاهمیت Yآموزش

ادواری
•	YهایYنمایندگی Yدر YایYدوره YهایYسرویس Yانجام Yلزوم Yو Yاهمیت Yآموزش

مجازYمدیرانYخودرو
ارایهYدفترچهYراهنمایYمشتریYوYیادآوریYجهتYمطالعهYآنYبهYمشتری	•
ارایهYشمارهYتلفنYامورYمشتریانYوYتشریحYنحوهYارتباطYباYآنYبهYمشتری	•

WعالمتWاستWمثبتWجوابWاگر(WاختصاصیWمشاورهWخدماتWارایهW-2
W.)بگذاریدW”X“WصورتWاینWغیرWدرWوW”√“

•	Y.داردYراYمشتریYسواالتYکلیهYبهYگوییYپاسخYتواناییYاختصاصیYمشاور

• 	Yبه YگوییYپاسخ Yجهت Yنمایندگی Yسوی Yاز Yشده Yتایید Yفرد Yتنها Yمشاور
سواالتYمشتریYاست.

• 	YمشاورYانتخابYامکانYمشتریY،مشاورYازYمشتریYرضایتYعدمYصورتYدر
دیگرYراYدارد.

•	YغیرYدرYو "√"YعالمتY،استYمثبتYجوابYاگر)YسرویسYمشاورYکاراییY-3
اینYصورتX"Y" بگذارید).

پذیرشYبهYموقعYخودرو	•
برآوردهYساختنYخواستهYهایYمشتری	•
یادآوریYفراYرسیدنYزمانYسرویسYدورهYای	•
یادآوریYفراYرسیدنYزمانYبازدیدهایYسالیانهYوYفصلی	•
ارایهYجداولYسرویسYدرYاسرعYوقت	•
ارایهYمشاورهYبهYمشتریYدرYخصوصYYآیتمYهایYسرویسYها	•
پاسخگوییYبهYسایرYمطالباتYمشتریان	•

W-4کارتWویزیتWمشاور

کارتWویزیتWمشاور

تاریخYوYامضاYمشتری:
تاریخYوYامضاYمشاور:
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هشدارهاWوWاخطارها

Yو Yاخطارها Yسری Yیک Yحاوی Yدفترچه Yاین
YتواندYمی YهاYآن Yرعایت Yعدم Yکه Yاست Yهشدارهایی
Yبه Yخسارت Yآمدن Yوارد Yیا Yو Yتصادف Yبروز Yباعث
YقبلYشودYمیYتوصیهYبنابراینY.شودYشماYخودروی
YرعایتYراYمواردYاینY،خودروYازYاستفادهYبهYشروعYاز

Y.نمایید

دخلWوWتصرفWدرWخودرو

Yتحت Yباعث Yخودرو Yدر Yتصرف Yو Yدخل Yگونه Yهر
Y.شد Yخواهد Yآن Yعملکردهای Yگرفتن Yقرار Yتاثیر
Yباطل Yبه Yمجاز Yنیز Yخودرو Yمدیران Yشرکت Yضمنا

Y.بودYخواهدYخودروYگارانتیYکردن

Yهشدار Y

YرویYبرYاصالحاتYیاYوYتغییراتYگونهYهرYایجاد
Yخودرو Yایمنی Yروی Yبر Yاست Yممکن Y،خودرو
YیاYوYجدیYصدماتYبهYمنجرYوYگذاشتهYتاثیر

Y.شودYمرگYحتی



فهرست

WWایمنیWمهمW21نکات

YYایمنیYکمربندYازYدرستY22استفاده

YYایربگY23خطرات

YYرانندگیYهایY23احتیاط

WWایمنیW24کمربند

YYرانندهYکمربندY24چراغ

YYایمنیYکمربندYازYاستفادهY25اصول

YYایمنیYکمربندYارتفاعY27تنظیم

YYایمنیYکمربندYداریYنگهY28

تجهیزاتایمنیونحوهعملکردآنها
WWWWWWWWWWWصفحه W W Wفهرست

WWایربگWسیستمW29

YYایربگYسیستمYاجزایY29

YYایربگYکردنYعملYشرایطY30

YYایربگYبازدیدY32

YYYخصوص Yدر Yالزم YهایYاحتیاط Y
ایربگ

33

WWWWWWWWWWWصفحه W W WصفحهفهرستWWWWWWWWWWW W W Wفهرست

WWWراننده Wبرای Wالزم WهایWاحتیاط W
وWسرنشین

37

YYهاYدربYشدنYبستهY37

YYصندلیYرویYبرYصحیحYنشستنY37

YYصندلیYتنظیمY38

YYسریYپشتYتنظیمY39

YYایمنیYکمربندYبستنY40

YYYکمربند Yاز Yکودکان Yاستفاده Y
ایمنی

41

YYکمربندYازYباردارYبانوانYاستفادهY41

YYکمربندYازYمعلولYافرادYاستفادهY42

YYفرمانYغربیلکYارتفاعYتنظیمY42
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WWWWWWWWWWWصفحه W W WصفحهفهرستWWWWWWWWWWW W W Wفهرست

WWکودکWمحافظWسیستمW44

YY)شوندهYقفل(YELRYکمربندY44

YYکودکYمحافظYسیستمYانواعY45

YYYبرایYایYنقطهY3YکمربندYنصبYY
محافظYکودک

46

YYYخصوصYدرYالزمYهایYاحتیاطYY
ایربگ

53

YYباالییYمحافظYنوارYازYاستفادهY53

YYISOFIXYکودکYمحافظYنصبY55

WWبازدیدهاW57

YYاگزوزYدورY57

YYخودروYداخلYایمنیYتجهیزاتY57

YYخارجیYایمنیYتجهیزاتY58

WWایمنیWهایWبرچسبW60
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نکاتWمهمWایمنی
YکلیYدیدYیکYتاYاستYاینYبرYسعیYبخشYاینYدر
Yو Yایمنی YهایYاحتیاط Y،رانندگی Yاصول Yبه Yنسبت
Y.شودYایجادYشماYبرایYمفیدYاطالعاتYوYنکاتYسایر
YدرYمناسبیYهایYتوصیهYاستYشدهYتالشYچنینYهم
YبرایYهاYآنYازYبرخیYکهYشودYارایهYشماYبهYراستاYاین

شماYتوضیحYدادهYشدهYاست:

استفادهWدرستWازWکمربندWایمنی
YکمربندY،خودروYایمنیYتجهیزاتYترینYمهمYازYیکی
Yداخل Yافراد Yاز Yحفاظت Yجهت Yکه Yاست Yایمنی
Yکار Yبه Yناگهانی Yترمز Yیا Yتصادف Yزمان Yدر Yخودرو
YعنوانYبهYنیزYهاYایربگYچهYاگرY.استYشدهYگرفته
Y،اندYشدهYتعبیهYخودروYدرYایمنیYتجهیزاتYازYیکی
YتصادفاتYدرYسرنشینYازYمحافظتYبرایYهاYآنYولی
Yجهت Yبنابراین Y.دارند Yکارآیی Yسنگین Yو Yجدی
Yبستن Y،خودرو Yداخل Yافراد Yایمنی Yاز Yاطمینان

Y.استYضروریYهاYزمانYهمهYدرYایمنیYکمربند

خطراتWایربگ
Yتجهیزات Yاز Yیکی YهاYایربگ Yکه Yاست Yدرست
Yبرای YتوانندYمی Yولی Y،هستند Yخودرو Yمحافظتی
Yو YاندYنشسته Yآن Yبه Yنزدیک Yخیلی Yکه Yافرادی
Yو Yبوده YخطرناکY،اندYنبسته Yنیز Yرا Yایمنی Yکمربند

Y.کنندYجدیYهایYجراحتYوYهاYآسیبYایجاد

احتیاطWهایWرانندگی
•	Yو Yالکلی Yمشروبات Yاز Yاستفاده Yاز Yپس Yهرگز

Yهوشیاری Yدر Yاختالل Yباعث Yکه Yداروهایی Yیا
Yگونه Yاین Yکه Yچرا Y.نکنید Yرانندگی Y،شوندYمی
YبینYازY،العملYعکسYدرYتاخیرYایجادYباعثYمواد
YگیریYتصمیم Yقدرت Yکاهش Yو Yتمرکز Yرفتن
YایجادYوYتصادفYبهYمنجرYتواندYمیYکهYشوندYمی
YخودتانYسالمتYوYایمنیYبرایY.شوندYجراحات
YگونهYاین YمصرفYاز YپسY،خودروYسرنشینانYو

Y.نکنیدYرانندگیYمواد

•	Y.کنید Yرانندگی Yکامل Yآمادگی Yبا Yهمیشه
YعابرانYیاYوYرانندگانYسایرYاحتمالیYاشتباهات
YالعملYعکسYآمادهYتاYکنیدYبینیYپیشYراYپیاده

Y.باشیدYپیشامدیYهرYبرابرYدر

•	Yرانندگی Yبه Yمعطوف Yرا Yخود Yحواس Yتمام
YپرتیYحواسYباعثYکهYکارهاییYانجامYازY.کنید
Y،داشبوردYرویYهایYدکمهYباYکارYمانندYشوندYمی
YاجتنابYکردنYمطالعهYیاYتلفنYباYکردنYصحبت
YخطرYبه Yرا YسرنشینانYو YخودYایمنی Yتا Yکنید

Y.نیاندازید

•	YترینYعمده Yاز Yیکی Yباال Yسرعت Yبا Yرانندگی
Yبنابراین Y.است YایYجاده Yتصادفات Yعوامل
Yو Yکنید Yرانندگی Yمطمئنه Yسرعت Yبا Yهمیشه
YهواییYوYآبYشرایطYوYایYجادهYهایYمحدودیت

Y.دهیدYقرارYمدنظرYرا
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کمربندWایمنی

Yو Yجلو YهایYصندلی Yبرای Yشما Yخودروی Yدر
YایمنیYکمربندYازYعقبYراستYوYچپYهایYصندلی
YکمربندYازYوسطYعقبYصندلیYبرایYوYایYنقطهYسه
Yاز Yبرخی Yدر( Yاست Yشده Yاستفاده YایYنقطه Yدو
Yکمربند Yاز Yنیز Yوسط Yعقب Yصندلی Yبرای YهاYمدل
YجلوYکمربندهایY.)استYشدهYاستفادهYایYنقطهY3

Y.دارندYنیزYراYارتفاعYتنظیمYقابلیت
Yکلیه Yتوسط Yکمربند Yشدن Yبسته Yاز Yهمیشه
YبرایYفقطYکمربندYهرY.یابیدYاطمینانYسرنشینان
YشدنYقفلYازY.گیردYقرارYاستفادهYموردYبایدYنفرYیک
Yآن Yنخوردن Yتا Yو Yنبودن Yشل Y،کمربند Yمناسب

Y.شویدYمطمئن

YمحافظتYخوبیYبهYکهYنوزادانیYمخصوصاYوYکودکان
YخودروYداخلYبهYراحتیYبهYتصادفاتYدرY،اندYنشده
Yشما Yزانوهای Yروی Yکودکی Yاگر Y.افتاد Yخواهند
YقدرYچه Yهر Yشما Yبازوهای Yنیروی Y،باشد Yنشسته
Yبه Yکودک Yزیاد Yاحتمال Yبه Y،باشد Yزیاد Yکه Yهم
Yاز Yاستفاده Yبنابراین Y.افتاد Yخواهد Yخودرو Yداخل
YداخلYکودکانYبرای YکودکYمحافظYسیستمYیک

Y.استYضروریYخودرو

چراغWکمربندWراننده

Yطور Yبه Yراننده Yکمربند Yچراغ Y،سویچ Yشدن Yباز Yبا
YکمربندYکهYزمانیYتاYوYزدYخواهدYچشمکYمتوالی
Y.شدYنخواهدYخاموشY،نشودYبستهYدرستیYبهYراننده
YهایYسرعتYدرY،نشودYبستهYکمربندYاگرYچنینYهم
YیادآوریYجهتYاخطاریYبوقY،باالترYیاY25km/h

Y.آمدYخواهدYدرYصداYبه



نحوهیعملکردآنها و ایمنی 25تجهیزات

اصولاستفادهازکمربند

کمربندهایWسهWنقطهWای

Y،بکشیدYراYکمربندYوYگرفتهYدستYبهYراYسگکY.1
Yقسمت Yراحتی Yبه Yتا Yبکشید YحدیYبه Yرا Yکمربند
YطولYکهYاینYازYپسY.دهدYپوششYراYتانYبدنYپایین
Yدر Yرا Yسگک Y،رسید Yنظر Yمورد Yاندازه Yبه Yکمربند
Y»کلیک«YصدایYتاYدهیدYفشارYکمربندYقفلYداخل

Y.بشنویدYراYشدنYبسته

Yرنگ Yقرمز Yدکمه Yکمربند Yکردن Yآزاد Yبرای Y.2
Y.دهید Yفشار Yرا Yکمربند Yقفل Yروی Y”PRESS“
Yدر Y.شد Yخواهد Yجمع Yخودکار Yطور Yبه Yکمربند
YجمعYبهYکمربندYکشیدنYباYتوانیدYمیYنیازYصورت

Y.کنیدYکمکYآنYشدن
کمربندهایWدوWنقطهWای

1

2

YداخلYراY)2(YسگکY،کمربندYنوعYاینYبستنYبرای
YقفلYازYاطمینانYبرایY.دهیدYقرارY)1(YکمربندYقفل
YبهYراYکمربندYتوانیدYمیY،)2(YسگکYمناسبYشدن

Y.بکشیدYعقبYوYجلو

Yخودکار Yطور Yبه YایYنقطه Yدو Yکمربندهای Yطول
YجاییYتا Yرا YکمربندYباید YشماYوYشوندYنمیYتنظیم
Yاز Yو Yبدن Yقسمت YترینYپایین Yاز Yدارد Yامکان Yکه
Yباعث Yحالت Yاین Y.دهید Yعبور Yلگن YهایYنزدیکی
YهنگامYدرYواردهYنیروهایYبتواندYکمربندYتاYشودYمی
Yتماس Yبرای Y.کند Yتحمل Yخوبی Yبه Yرا Yتصادف
Yبه Yرا Yآن YطولYتوانیدYمی Yبدن Yبا Yکمربند Yمناسب

Y.کنیدYتنظیمYدستیYصورت

Yرا Yآن Yانتهای Y،کمربند Yطول Yکردن Yکوتاه Yبرای
Yنظر Yمورد YطولYبه Yتا Yبکشید Y)باال YشکلYمطابق(

Y.برسیدYخود
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Yصورت Yبه Yرا Yآن Y،کمربند Yطول Yافزایش Yبرای
Yرا Yآن Yپایینی Yنوار Yو Yگرفته Yدست Yدر YدارYزاویه
Yباز Yبرای Y.برسید Yنظر Yمورد Yاندازه Yبه Yتا Yبکشید
Yبر Y”PRESS“ Yرنگ Yقرمز Yدکمه Y،کمربند Yکردن

Y.دهیدYفشارYراYکمربندYقفلYروی

Yهشدار

•	WبهWاش�تباهاWراWکمربندWکهWصورت�یWدرW
Wش�ماWازWخوبیWبهW،ببندیدWدیگ�ریWقف�ل
WراWکمربندWهمیشهW.کردWنخواهدWمحافظت

W.ببندیدWقفلWترینWنزدیکWبه
•	Wاز Wتوان�دWنمیWخ�وردهWپی�چWکمربن�دW

WتصادفاتWدرWوWکن�دWمحافظتWسرنش�ین
W.ش�ودWمیWبدنWاجزاWدیدنWآس�یبWباعث
WهاWزمانWهم�هWدرWکمربندWب�ودنWصافWاز
WراWکمربندWنتوانی�دWاگرW.یابی�دWاطمین�ان
WازWیکیWب�هW،برگردانیدWص�افWحال�تWب�ه
Wخ�ودروWمدی�رانWمج�ازWه�ایWنمایندگی

W.کنیدWمراجعه
•	WایWدوره Wص�ورت Wب�ه Wرا Wکمربنده�ا W

WشلWوWفرس�ودگیW،بریدگیW.کنیدWبازدید
WکمربندWازW.کنی�دWچ�کWراWهاWآنWش�دن
WآنWحتماWوWنکنیدWاس�تفادهWدیدهWآس�یب
WدیدهWآس�یبWکمربندW.کنی�دWتعوی�ضWرا
WمقابلWدرWسرنش�ینWازWحفاظتWتوانای�ی

W.نداردWراWجراحتWوWدیدگیWآسیب

•	WسرنشینانWکلیهWکمربندWشدنWبستهWازW
Wبرای Wکمربند Wهر W.کنید Wحاصل Wاطمینان
WکمربندWیکWازW.استWنفرWیکWیWاستفاده
W،کودکان Wمخصوصا W،نفر Wچند Wبرای

W.نکنیدWاستفاده
•	Wتصادف Wشما Wخودروی Wکه Wصورتی Wدر W

Wرا Wکمربند Wسیستم W،باشد Wکرده Wسنگین
Wاگر Wحتی W،کنید Wتعویض Wکامل Wطور Wبه

ظاهراWسالمWبهWنظرWبرسند.
•	Wهیچ Wبه Wرا Wکمربند Wباالیی Wتسمه W

W.ندهیدWعبورWخودWبازوهایWزیرWازWعنوان
Wهمیشه Wباالیی Wتسمه Wکه Wشوید Wمطمئن
Wشده Wرد Wشما WهایWشانه Wعرض Wوسط Wاز
Wداشته Wگردن Wاز Wمناسبی Wفاصله Wو Wباشد
Wشده Wذکر Wنکات Wرعایت Wعدم W.باشد
Wکاست Wخواهد Wکمربند WهایWقابلیت Wاز
Wدر Wجدی WهایWجراحت Wآن WیWنتیجه Wو

تصادفاتWخواهدWبود.
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•	WباالترWخیلیW،کمربندWپایین�یWنوارWاگرW
Wش�لWخیلیWیاWوWگیردWقرارWلگنWناحیهWاز
WواردWاحتمالWتصادفاتWدرW،ش�ودWتنظیم
WلذاW.داشتWخواهدWوجودWجراحتWآمدن
WکهWجاییWتاWراWکمربن�دWش�ودWمیWتوصیه
WعبورWبدنWپایینWقس�متWازWداردWامکان

W.دهید
•	WبازیWکمربندWباWکودکانWندهی�دWاجازهW

WگردنWدورWاس�تWممکنWکهWچ�راW،کنند
WهاWآنWخفگیWب�هWمنجرWوWبپیچ�دWه�اWآن
WبازWوWاتف�اقWاینWبروزWص�ورتWدرW.ش�ود
WراWکمربندWقیچیWباW،کمربندWقفلWنش�دن

W.ببرید

•	WجلوWبهWاندازهWازWبیشWراWصندلیWپشتیW
WزمانیWکمربندهاWزیراW،نکنیدWخمWعقبWیا
WبهWسرنشینWکهWدارندWراWکارآییWبهترین
WوWگرفتهWقرارWصندلیWرویWصافWصورت

W.باشدWراحتWکامال
•	Wسگک Wیا Wو Wکمربند Wتا Wندهید Wاجازه W

WصدمهWباعثWزیراW،بماندWدربWبینWدرWآن
W.شدWخواهدWآنWدیدن

•	WتوسطW،کمربندWقفلWکردنWبازWازWپسW
Wاولیه Wقرارگیری Wمحل Wتا Wرا Wآن Wدست

W.کنیدWهدایتWخود
•	Wخیلی Wیا Wو Wگشاد Wخیلی WهایWلباس W

Wطور Wبه Wباید Wکمربندها W.نپوشید Wضخیم
W.باشندWتماسWدرWبدنWباWمناسبی

تنظیمWارتفاعWکمربندWایمنی

YتنظیمYقابلیتYجلوYسرنشینYوYرانندهYکمربندهای
YگردنYباYآنYارتفاعYکردنYآهنگYهمYجهتYارتفاع

Y.باشندYمیYداراYراYسرنشین

Yداخل Yسمت Yبه Yکامل Yطور Yبه Yرا Yمربوطه Yدکمه
Yحصول Yمنظور Yبه Yرا Yکمربند Yقالب Yو Yداده Yفشار
Yو Yبکشید Yپایین Yیا Yباال Yسمت Yبه Yمناسب Yارتفاع

Y.کنیدYرهاYراYدکمهYسپس
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نگهWداریWکمربندWایمنی

بازدیدWکمربندWایمنی

Yلحاظ Yاز YایYدورهYو Yمرتب YطورYبه Yباید Yکمربندها
Yقرار Yبازدید Yمورد Yفرسودگی Yیا Yو YدیدگیYآسیب
YترYسریع Yچه Yهر Yباید YدیدهYآسیب Yقطعات Y.گیرند
Yدر Yو Yسنگین Yتصادفات Yاز Yپس Y.شوند Yتعویض
YکمربندYسیستمYمجموعهY،کمربندYخرابیYصورت

Y.شوندYتعویضYباید

Yهشدار

WنکنیدWدمونتاژWعنوانWهیچWبهWراWکمربند
W.نکنیدWایجادWتغییریWآنWدرWیاWو

شستنWکمربند

Yگرم Yآب Yو Yمالیم YهایYشوینده Yبا Yرا Yکمربندها
YخشکYخودYبهYخودYتاYبگذاریدYوYدهیدYوشوYشست

Y.شود

Yهشدار

•	Wاز Wهرگز W،کمربند Wشستن Wبرای W
W،داغ Wآب W،شیمیایی WهایWشوینده
Wاستفاده Wرنگی Wمواد Wیا Wو Wسفیدکننده

W.نکنید
•	WکنندهWجمع Wمکانیزم Wبه Wآب Wنفوذ Wاز W

W.کنیدWجلوگیریWکمربند
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سیستمWایربگ

Y.باشدYمیYایربگYدوYدارایYخودروYاین
Yدر YتوانندYمی Yایمنی Yکمربند Yهمراه Yبه YهاYایربگ
Yروی Yخودرو Yجلوی Yقسمت Yاز Yکه Yتصادفاتی

Y.کنندYمحافظتYخودروYسرنشینانYازY،دهندYمی

Yایربگ Yو Yفرمان Yغربیلک Yروی Y،راننده Yایربگ
Yتعبیه Yداشبورد Yراست Yسمت Yدر Yجلو Yسرنشین

Y.استYشده

Yو Yکمربندها Yکار Yتکمیل Yجهت Yایربگ Yسیستم
Yشده Yطراحی Yسرنشینان Yبرای Yایمنی Yحصول
YعملYمالیمYوYکوچکYتصادفاتYدرYهاYایربگY.است
YایربگYبهYمجهزYکهYخودروهاییYدرYلذاY،کنندYنمی

Y.استYالزامیYایمنیYکمربندYبستنY،هستند
YکسریYدرYوYسریعYطورYبه YهاYایربگ YکردنYعمل
Yعدم Yصورت Yدر Yبنابراین Y،دهدYمی Yروی Yثانیه Yاز
Yاز Yناصحیح Yاستفاده Yیا Yو Yکمربند Yاز Yاستفاده
YبهYجدیYهایYآسیبYآمدنYواردYاحتمالY،کمربند

Y.داشتYخواهدYوجودYسرنشینان

اجزایWسیستمWایربگ

Yایربگ Yو Yفرمان Yغربیلک Yوسط Yدر Yراننده Yایربگ
YوYاستYگرفتهYقرارYداشبوردYرویYبرYجلوYسرنشین
Y”SRS AIRBAG“YعبارتYهاYآنYدوYهرYرویYبر

Y.استYشدهYحکYبرجستهYصورتYبه
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WچراغWهشدارWایربگ	•

YگرفتهYقرارYکیلومترشمارYصفحهYدرYکهYچراغYاین
Yو Yشده Yروشن Y،سویچ Yشدن Yباز Yمحض Yبه Y،است
YیعنیYاینYوYشدYخواهدYخاموشYثانیهYچندYازYپس
Yاین Yاگر Y.کندYمی Yکار Yدرستی Yبه Yایربگ Yسیستم
Yدایما Yرانندگی Yحین Yدر Yیا Yو Yنشود Yروشن Yچراغ
YایربگYسیستمYیعنیY،بزندYچشمکYیاYبماندYروشن
Y،ایمنیYحفظYبرایYمواقعYگونهYاینYدرY.داردYایراد
Yخودرو Yمدیران Yمجاز YهایYنمایندگی Yاز Yیکی Yبه

Y.کنیدYمراجعه

کنترلWیونیتWایربگ	•

Yاز Yرا Yگوناگونی Yاطالعات Yایربگ Yیونیت Yکنترل
Yبر Yو Yدریافت YهاYگرYکنترل Yو Yعملگرها Y،سنسورها

Y.کندYمیYمدیریتYوYنظارتYهاYآن

WتامینWبرقWاضطراریWایربگ	•

Yدیدن Yآسیب Yصورت Yدر Yو Yتصادف Yلحظه Yدر
YبخشYاطمینان Yجهت Y،خودرو Yالکتریکی Yسیستم
Yبرای Yاضطراری Yبرق Yیک Y،ایربگ Yعملکرد Yبودن

Y.شدYخواهدYتامینYخودکارYطورYبهYایربگ

شرایطWالزمWبرایWعملWکردنWایربگ	•

YخودروYجلویYقسمتYازYکهYسنگینیYتصادفاتYدر
Yجهت Yکمربند Yکمک Yبه Yایربگ Y،دهندYمی Yروی
YسرYنواحیYبهYواردهYجراحاتYوYهاYآسیبYازYکاستن
YعملYوارد Yجلو YسرنشینYو Yراننده YسینهYقفسه Yو

Y.شودYمی
Yروی Yهم Yکسی Yاگر Yحتی Yجلو Yسرنشین Yایربگ

Y.کردYخواهدYعملY،باشدYننشستهYجلوYصندلی YYاحتیاط Y

WسیستمWاستWممکنWتصادفاتWبرخیWدر
Wآسیب WهاWایربگ Wاضطراری Wبرق Wتامین

ببیندWوWعملWنکند.
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Yیک Yبا Yخود Yجلوی Yناحیه Yاز Yخودرو YچهYچنان
Yاز Yمانع YکهYآن Yشرط Yبه Y،کند Yبرخورد Yثابت Yمانع
Yندهد Yشکل Yتغییر Yیا Yو Yنخورد Yتکان Yخود Yجای
Yشتاب( Yخودرو Yسرعت Yکاهش Yروند YچنینYهم Yو
Y،برسد Yشده Yتعیین Yپیش Yاز Yمیزان Yبه Y)منفی

Y.کردYخواهندYعملYجلوYهایYایربگ
YوYخورندYمیYتکانYکهYموانعیYباYخودروYبرخوردYدر
YازYسرعتYکهYاستYبدیهیY،دهندYمیYشکلYتغییرYیا
YخواهدYقبلYحالتYازYباالترYخیلیYشدهYتعیینYپیش
Yجلوی Yقسمت Yآن Yدر Yکه Yبرخوردی Yمانند Y.بود
Y.رودYمیYکامیونYزیرYبهYدارYشیبYصورتYبهYخودرو

30 30

Yداده Yنشان Yزیر Yتصویر Yدر Yکه YهاییYحالت Yمطابق
YوYشدیدYضرباتYآمدنYواردYصورتYدرY،استYشده
YهاYایربگYاستYممکنY،اتاقYزیرینYقسمتYبهYجدی

Y.کنندYعمل

¢Ãµø ÁIÀï¾²Ia pH ·kÄoQ IÄ » ·jITÎH» Ï»k] ¾L² IM jn¼ioM

Shw b¼õw IÄ 

Ák¹±M pH ó¼£w IÄ ·k¶A j»oÎ

YعملYهاYایربگYاستYممکنYنیزYتصادفاتYبرخیYدر
YایمنیYکمربندهایYبایدYهمیشهYحالYاینYباY،نکنند

Y.ببندیدYدرستیYبهYرا

K£ø pH jn¼ioM

·k{ ·¼¬rH»

¸ÃÎoö pH jn¼ioM

Yو Yخودرو Yعقب Yاز Yکه Yبرخوردهایی Yدر YهاYایربگ
Yدر YچنینYهم Yو YپذیرندYمی Yصورت Yآن Yطرفین Yیا

Y.کنندYنمیYعملY،خودروYواژگونیYهایYزمان
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YکهYعالیمYتابلو Yیا YبرقYتیرYبا YکهYبرخوردهاییYدر
YخودروYیاYوYدهندYمیYشکلYتغییرYولیYشکنندYنمی
Yکامیون Yعقب Yقسمت Yبه YدارYشیب Yصورت Yبه
YصورتYبه Yکه Yتصادفاتی Yدر Yیا Yو YکندYمیYبرخورد
Yاست Yممکن Y،پذیرندYمی Yصورت YدارYزاویه Yو Yمایل

Y.باالYتصویرYباYمطابقY،نکندYعملYایربگ

·¼Ã¶I¨ K£ø IM jn¼ioM

®ÃL¤ pH Â÷ºH¼¶ IM jn¼ioM

Sinj » ÁHï¾ºH¼TwH ÁIÀoÃU

nHjï¾Ä»Hp » ®ÄI¶ jn¼ioM

Yطور Yبه Yایربگ Yسنسور Y:ایربگ Yکارکرد Yاصول
Yخودرو Yجلوس Yبه Yرو Yسرعت Yکاهش Yروند Yمداوم
Yبرخورداری Yبروز Yصورت Yدر Yو Yدارد Yنظر Yتحت Yرا
YخودروYجلویYبهYروYسرعتYYکاهشYبهYمنجرYکه
YحدYدرYسرعتYکاهشYاین YکهYشرطیYبه YوYشود
Yفعال Yدستور Yسیستم Y.باشد Yشده Yتعریف Yآستانه
Yلحظه Yاین Yدر Y.داد Yخواهد Yرا YهاYایربگ Yشدن
YهایYواکنش Yواسطه Yبه Yایربگ YهایYکنندهYمشتعل
YباYراYهواYهایYکیسهYسریعYخیلیYطورYبهY،شیمیایی
YحرکتYتاYنمودYخواهندYپرYسمیYغیرYگازYنوعYیک
YازYپسY.شودYمهارYخودروYسرنشینانYجلویYبهYرو
YخالیYسرعتYبهYهواYهایYکیسهY،ایربگYکردنYعمل
YاوYتاYنباشدYرانندهYدیدYجلویYمانعیYتاYشدYخواهند

Y.دهدYادامهYرانندگیYبهYبتواند

بازدیدWایربگ

YدیدهYآموزش Yافراد Yتوسط Yباید YهاYایربگ Yبازدید
Yموارد Yاز Yیک Yهر Yبروز Yصورت Yدر Y.پذیرد Yصورت
YمجازYهایYنمایندگیYازYیکیYبهYوقتYاسرعYدرY،زیر
Y،نیازYصورتYدرYتاYنماییدYمراجعهYخودروYمدیران

قطعاتYالزمYتعویضYشوند:
•	Y.باشندYکردهYعملYهاYایربگY

Yمربوطه Yقطعات Yسایر Yو Yکرده Yعمل YهایYایربگ
Y.شوندYتعویضYباید

•	Yتغییر Yیا Yدیده Yآسیب Yخودرو Yجلوی Yقسمت Y
YباشدYدادهYرویYتصادفیYیاYوYباشدYدادهYشکل
YهاYایربگYشدنYبازYبرایYواردهYضربهYشدتYکه

Y.باشدYنبودهYکافی
•	Y،خراشیدگی Yگونه Yهر Yوجود Yصورت Yدر

Yدر YهاYدیدگیYآسیب Yسایر Yو YخوردگیYترک
Yنزدیکی YدرYداشبوردYوYفرمان YغربیلکYنواحی

Y.سرنشینYایربگ
•	Y.ایربگYچراغYنامناسبYکارکرد
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Yهشدار

Wهشدار Wچراغ Wشدن Wروشن Wبه Wنسبت
Wممکن Wزیرا W.نباشید WتفاوتWبی Wایربگ
Wوجود Wایربگ Wکارکرد Wدر Wایرادی Wاست
Wاز Wتصادفات Wدر Wنتواند Wکه Wباشد Wداشته

W.کندWمحافظتWسرنشینان

احتیاطWهایWالزم

YتوجهیYقابلYنیرویYتولیدYباYتوامYهاYایربگYانفجار
YجراحاتYآمدنYواردYخطرYازYکاستنYبرایYلذاY.است
YرانندهYوYجلوYسرنشینY،مرگYحتیYیاYوYاحتمالی

بایدYمواردYزیرYراYرعایتYکنند:
•	Yهمراه Yبه Yکه Yهستند Yتجهیزاتی YهاYایربگ Y

YسرنشینYوYرانندهY.بودYخواهندYمفیدYکمربندها
Y.هستندYکمربندهایشانYازYاستفادهYبهYملزم

•	Yبه Yو YداردYامکان YکهYجاییYتا Yراننده YصندلیY
YبایدY،نشودYواردYایYلطمهYویYرانندگیYکنترل

Y.باشدYدورYایربگYاز
•	Yکه Yجایی Yتا Yباید Yنیز Yجلو Yسرنشین Yصندلی Y

Yآن Yپشتی Yو Yباشد Yدور Yایربگ Yاز Yدارد Yامکان
Yبه Yبتواند Yسرنشین Yکه Yشود Yتنظیم Yنحوی Yبه

Y.بنشیندYصافYصورت

•	YداشبودYرویYیاYوYننشینیدYصندلیYلبهYرویY
Y.نشویدYخم
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•	YسرنشینYایربگYجلویYندهیدYاجازهYکودکانYبه
Y.بنشینندYجلوYسرنشینYزانوهایYرویYیاYوYبایستند

•	YوYوسایلYوYلوازمYجلوYسرنشینYندهیدYاجازهY
YداریYنگه YخودYزانوهای Yروی Yبر Yرا YکودکانYیا

Y.کنند

•	Yتکیه Yعقب Yیا Yو Yجلو YهایYستون Y،درب Yروی
Y.ندهید
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•	Yزانو Yصندلی Yروی Yندهید Yاجازه YکسYهیچ Yبه Y
YبیرونYپنجرهYازYراYخودYدستYوYسرYیاYوYبزند

Y.بگذارد

•	Yروی Yبر Yرا YایYوسیله Yیا Yو Yاشیا YگونهYهیچ Y
Yیا Yو Yندهید Yتکیه Yفرمان Yغربیلک Yو Yداشبورد
Yباز Yزمان Yدر Yاشیا Yاین Yکه Yچرا Y،نکنید Yنصب

Y.شدYخواهندYپرتابYایربگYشدن

•	Y،جلو Yشیشه Y،درب Yمثل YهاییYقسمت Yروی Yبر
YدربYشیشهYوYسقفY،عقبYوYجلوYهایYستون

Y.نکنیدYنصبYراYشیئیYگونهYهیچ
•	Yروی Yبر Yبرچسب Yگونه Yهر Yچسبانیدن Yاز Y

YدرYاستYممکنYزیراY،کنیدYخودداریYهاYایربگ
Y.شودYواردYخللYهاYایربگYعملکرد
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•	YهاYآن Yبه YهاYایربگ YشدنYباز Yاز YپسYبالفاصله Y
Y.باشندYداغYخیلیYاستYممکنY،نزنیدYدست

•	Y،هاYایربگ Yشدن Yباز Yاز Yپس Yکه Yصورتی Yدر Y
Yیا Yدرب Y،شدید Yمواجه Yتنفسی Yاختالالت Yبا
Yو Yکنید Yباز Yتازه Yهوای Yورود Yجهت Yرا Yپنجره
YگونهYهرY.شویدYخارجYخودروYاز Yاحتیاط Yبا Yیا
YبشوییدYفوراYراYتانYپوستYرویYهایYماندهYپس

Y.نشویدYپوستیYعوارضYدچارYتا
•	Yغربیلک( YهاYایربگ Yدرپوش Yکه Yصورتی Yدر Y

Yترک Yیا Yو Yدیده Yآسیب Y)داشبورد Yیا Yو Yفرمان
YهایYنمایندگیYتوسطYبایدYفقطY،باشندYخورده
YتعویضYیاYوYتعمیرYموردYخودروYمدیرانYمجاز

Y.گیرندYقرار
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و راننده برای الزم احتیاطهای
سرنشین

WهاWدربWمناسبWشدنWبسته

Yکامل Yو Yمناسب Yشدن Yبسته Yاز Yرانندگی Yاز Yقبل
Y.کنیدYحاصلYاطمینانYهاYدرب

وضعیتWصحیحWنشستن

Y،صندلی Yروی Yبر Yنشستن Yصحیح Yوضعیت Yاتخاذ
YباعثYبلکهY،شودYمیYراحتیYافزایشYباعثYتنهاYنه
YزمانYدرYجدیYصدماتYآمدنYواردYاحتمالYکاهش

Y.شودYمیYنیزYتصادفات
YایYگونه Yبه Yرا Yصندلی Yپشتی Y،رانندگی Yزمان Yدر
Y.نباشدY25°YازYترYبیشYآنYشیبYکهYکنیدYتنظیم

Yهشدار
•	Wب�هWنزدی�کWخیل�یWراWجل�وWصندل�ی

WتنظیمWداش�بوردWی�اWوWفرمانWغربیل�ک
Wش�ماWبازوهایWرانندگیWهن�گامW.نکنی�د
WفرمانWغربیلکWتاWش�وندWخمWاندکیWباید
WپاهایWچنینWهمW.کنیدWکنت�رلWبتوانیدWرا
WدرWبتوانندWتاWشوندWخمWکمیWبایدWنیزWشما
W.دهندWفشارWانتهاWتاWراWهاWپدالWالزمWمواقع

•	WخمWجلوWس�متWبهWرانندگ�یWحی�نWدرW
WمناسبیWفاصلهWکهWشویدWمطمئنWوWنشوید

W.داردWوجودWایربگWوWشماWبدنWبین
•	WپنجرهWازWراWخودWس�رW،رانندگیWهنگامW

W.نبریدWبیرون

•	WبرWنشس�تنWنامناس�بWوWغلطWوضعیتW
WصندلیWدادنWحرک�تWیاWوWصندل�یWروی
WآمدنWواردWاحتم�الW،رانندگیWحی�نWدر
WافزایشWراWتص�ادفWزم�انWدرWجراح�ات

W.دادWخواهد
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تنظیمWصندلیWجلو

تنظیمYموقعیتYصندلیYجلو

YاهرمY،عقبYوYجلوYجهتYدرYصندلیYحرکتYبرای
YتنظیمYازYپسY.بکشیدYباالYسمتYبهYراYصندلیYزیر
YصندلیYسپسY.کنیدYرهاYراYاهرمY،صندلیYموقعیت
YکاملYطورYبهYتاYدهیدYتکانYعقبYوYجلوYبهYکمیYرا

Y.شودYقفلYخودYجایYدر

Y،راحت Yرانندگی YیکYو YخودروYبهتر Yکنترل Yبرای
YازY.کنیدYرعایتYراYفرمانYغربیلکYازYمناسبYفاصله
YموقعیتYدرYنیزYجلوYسرنشینYصندلیYبودنYتنظیم
Y،شده Yذکر Yموارد Yرعایت Y.شوید Yمطمئن Yمناسب
Yرا Yتصادف Yزمان Yدر Yصدمات Yشدن Yوارد Yاحتمال

Y.دهدYمیYکاهش

تنظیمWپشتیWصندلیWجلو

YکناریYاهرمY،جلوYصندلیYپشتیYزاویهYتنظیمYبرای
YبهYرسیدنYتاYراYپشتیYزمانYهمYوYبکشیدYراYصندلی
YرهاYراYاهرمYسپسYوYدهیدYحرکتYدلخواهYموقعیت
YتنظیمYازYپسYصندلیYپشتیYشدنYثابتYازY.کنید

Y.یابیدYاطمینانY،آنYشدن
YبودنYمناسبYازY،جلوYصندلیYپشتیYتنظیمYهنگام
Yخود Yسینه Yقفسه Yو Yفرمان Yغربیلک Yبین Yفاصله
Yباعث Yمناسب Yفاصله Yرعایت Yعدم Y.شوید Yمطمئن

Y.شدYخواهدYایربگYشدنYبازYزمانYدرYجراحت



نحوهیعملکردآنها و ایمنی 39تجهیزات

Yقفسه Yبین Yمناسب Yفاصله Yباید Yنیز YجلوYسرنشین
Y.کندYرعایتYراYداشبوردYوYخودYسینه

تنظیمWارتفاعWصندلیWجلو

YکنندهYتنظیمYتوپیY،جلوYصندلیYارتفاعYتنظیمYبرای
YجهتYخالفYیا Yو YساعتYهایYعقربه YجهتYدر Yرا

Y.بچرخانیدYساعتYهایYعقربه

YارتفاعY،رانندگیYبرYتسلطYوYبهترYدیدYحصولYبرای
Yراننده Yفیزیکی Yشرایط Yبه Yتوجه Yبا Yباید Yصندلی
Yیا Yو Yباال Yخیلی Yرا Yصندلی Yارتفاع Y.شود Yتنظیم
Yباشد YحدیYدر Yبلکه Y،نکنید Yتنظیم Yپایین Yخیلی
YداشتهYخودروYبرYکاملیYتسلطYوYکنترلYبتوانیدYکه

Y.باشید

تنظیمWارتفاعWپشتWسری

YآنYضامنY،صندلیYسریYپشتYارتفاعYتنظیمYبرای
YباYراYسریYپشتYزمانYهمY،داریدYنگهYوYدادهYفشارYرا
YکنیدYتنظیمYدلخواهYموقعیتYدرYبردنYپایینYیاYباال
YازYپسYراYسریYپشتY.کنیدYرهاYراYضامنYسپسYو
YشدنYقفلYازYتاYبکشیدYپایینYوYباالYکمیYتنظیم

Y.یابیدYاطمینانYآن
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YخطYکه Yشود Yتنظیم YایYگونه Yبه Yباید YسریYپشت
YوYشودYردYگوشYباالیYهایYنزدیکیYازYآنYمرکزی

Y.گیردYقرارYسریYپشتYمرکزYدرYشماYسر

Yهشدار

Wدر WتواندWمی WسریWپشت Wنادرست Wتنظیم
W.شودWصدمهWشدنWواردWباعثWتصادفات

استفادهWصحیحWازWکمربندWایمنی

YهایYصندلیYکلیهY،سرنشینانYازYحفاظتYمنظورYبه
Y.اندYشدهYایمنیYکمربندهایYبهYمجهزYخودرو

Yبه Y،ایمنی Yکمربندهای Yاز Yصحیح Yاستفاده
Yتصادفات Yدر Yآسیب Yشدن Yوارد Yاز Yموثری Yطور
Yکمربند Yبستن Yاز Yبنابراین Y.کندYمی Yجلوگیری

Y.یابیدYاطمینانYسرنشینانYتوسط

YYاحتیاط Y

•	WکلیهWکهWشویدWمطمئنW،رانندگیWازWقبل
Wطور Wبه Wرا Wخود Wکمربندهای Wسرنشینان

W.اندWبستهWصحیح
•	WاستWنفرWیکWاستفادهWبرایWکمربندWهر

Wمشترک Wطور Wبه WهاWآن Wاز WتوانWنمی Wو
W.نمودWاستفاده

•	WپوشیدنWازWکنندWسعیWبایدWسرنشینانW
WکنندWاجتنابWضخیمWیاWوWزیادWهایWلباس
WبدنWبهWمناسبWطورWبهWبتواندWکمربندWتا

W.بچسبد
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استفادهWکودکانWازWکمربندWایمنی

Yبرای Yاصوال Y،شما Yخودروی Yایمنی Yکمربندهای
Yاز Yکودکان Yبرای Y.اندYشده Yطراحی Yبزرگسال Yافراد
Y.کنید Yاستفاده Yکودکان Yمناسب Yمحافظ Yسیستم
YبتواندYکهYباشدYشدهYبزرگYایYاندازهYبهYکودکیYاگر
Yاز YصحیحYاستفاده Yباید Y،کند Yاستفاده Yکمربند Yاز

Y.کندYرعایتYراYکمربند
YباشدYشدهYبزرگYحدیYبهYکودکYاندازهYوYقدYاگر
Yباید Y،کند Yاستفاده Yمحافظ Yسیستم Yاز Yنتواند Yکه
YعقبYصندلیYدرY،ایمنیYکمربندYازYاستفادهYضمن

Y.بنشیندYخودرو
Y،باشد Yالزم Yجلو Yصندلی Yدر Yکودک Yنشستن Yاگر
Yاستفاده Yصحیح Yطور Yبه Yایمنی Yکمربند Yاز Yباید
YبستهYصحیحYطورYبهYکمربندYکهYصورتیYدرY.کند
YانفجارYازYحاصلYنیرویY،دهدYرخYتصادفیYوYنشود
YمرگYیاYوYشدیدYجراحاتYباعثYاستYممکنYایربگ

Y.شودYکودک

Yو Yجلو YهایYصندلی Yروی Yکودکان Yندهید Yاجازه
Yو Yرها YکودکYیکY.بزنند Yزانو Yیا Yو Yبایستند Yعقب
YتصادفYیاYوYناگهانیYترمزYهنگامYبهYمحافظYبدون
Y.گیردYمیYقرارYمرگYیاYشدیدYجراحتYمعرضYدر

Yآغوش Yدر Yکودک Yیک Yندهید Yاجازه Yهمچنین
YاینYدرYاوYداشتنYنگهYزیراY،بنشیندYبزرگسالYفرد

Y.نداردYراYکافیYایمنیYوضعیت

WکمربندWازWباردارWبانوانWاستفاده

Y،کافیYپزشکیYهایYتوصیهYوYاطالعاتYکسبYضمن
Yاستفاده Yمورد Yصحیح Yطور Yبه Yرا Yایمنی Yکمربند
Yپایینی YتسمهYبایستYمیYباردار Yبانوان Y.دهیدYقرار
Yو Yبرده Yپایین YداردYامکان YکهYجاییYتا Yرا Yکمربند
YباالیYازYراYباالییYتسمهY.دهندYقرارYلگنYباالیYدر
YاجازهYوYدهندYعبورYسینهYقفسهYازYوYکشیدهYشانه
Yبرخوردی Yشکمشان Yناحیه Yبا Yکمربند Yکه Yندهند

Y.باشندYداشته
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YنهY،نشودYبستهYصحیحYطورYبهYایمنیYکمربندYاگر
YتصادفYزمانYدرYنیزYاوYجنینYبلکهY،باردارYفردYتنها
YمواجهYشدیدYآسیبYیاYمرگYخطرYباYترمزگیریYیا

Y.شدYخواهند

استفادهWافرادWمجروحWازWکمربند

Yپزشکی YهایYتوصیه Yو Yاطالعات YشودYمی Yتوصیه
YطورYبهYایمنیYکمربندYازYوYنمودهYدریافتYراYالزم

Y.نماییدYاستفادهYصحیح

تنظیمWارتفاعWغربیلکWفرمان

Yتوصیه Y،راحت Yو Yایمن Yرانندگی Yیک YکسبYبرای
YاندازهYباYمتناسبYراYفرمانYغربیلکYارتفاعYشودYمی
Yغربیلک Yاگر Y.کنید Yتنظیم Yخودتان Yبدن Yسایز Yو
Y،گیردYقرار Yراننده YسینهYقفسهYرویYبه Yرو Yفرمان
YخواهدYراYایربگYمقابلYدرYمحافظتYحالتYبهترین

Y.داشت
YشرحYبهYفرمانYغربیلکYارتفاعYتنظیمYصحیحYروش

ذیلYاست:
Yقاب Yزیر Yدر Yکه Yفرمان Yتلسکوپی Yقفل Yاهرم Y.1
Yبه Yرا Yاست Yگرفته Yقرار Yفرمان Yغربیلک Yپایینی
YتلسکوپیYقفلYتا Yببرید YخودYموقعیتYترینYپایین

Y.شودYآزاد

YموقعیتYدرYوYبردهYپایینYوYباالYراYفرمانYغربیلکY.2
Yکه Yشوید Yمطمئن Y،دارید Yنگه Yمناسب Yو Yدلخواه
Yبه Yرا YکیلومترشمارYصفحهYگرهایYنشان Yو Yآمپرها
YراYغربیلکYانتهاYدرYوYببینیدYتوانیدYمیYواضحYطور

Y.بکشیدYخودYسینهYقفسهYسمتYبهYکمی

YاولیهYموقعیتYبهYراYفرمانYتلسکوپیYقفلYاهرمY.3
Y.شودYثابتYغربیلکYارتفاعYتاYبرگردانیدYخود

YازYتاYدهیدYتکانYپایینYوYباالYبهYکمیYراYغربیلکY.4
Y.شودYحاصلYاطمینانYآنYشدنYقفل
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Yهشدار

W،فرمان Wغربیلک Wتنظیم Wبه Wاقدام Wاز Wقبل
WپارکWصافWمکانWیکWدرWراWخودروWباید
WتنظیمWبهWاقدامWرانندگیWحینWدرW.کنید
WباعثWزیراW،نکنیدWفرمانWغربیلکWارتفاع
Wاحتمال Wو WخودروWکنترل Wرفتن WدستWاز

W.شدWخواهدWتصادفWبروز
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سیستمWمحافظWکودک

YاستفادهYکودکانYوYاطفالYبرایYکهYکودکYمحافظ
Yروی Y،کمربند Yپایینی Yتسمه Yتوسط Yباید YشودYمی
Yراهنمای Yو Yدستورالعمل Y.شود Yمهار Yصندلی
Yمطالعه Yدقت Yبه Yرا Yکودک Yمحافظ Yاز Yاستفاده

Y.نمایید
YکودکیYمحافظYازY،مناسبYایمنیYیکYکسبYجهت
YکودکYاندازهYوYسنYباYمتناسبYکهYنماییدYاستفاده

Y.باشدYشما
YدفترچهYدستورالعملYبا YمطابقYراYکودکYمحافظ
YتریYبیشYاطالعاتY.کنیدYنصبY،سازندهYراهنمای
Y.شدYخواهدYارایهYخصوصYاینYدرYبعدYصفحاتYدر

Y.شودYنصبYعقبYصندلیYرویYبایدYکودکYمحافظ
Yعقب Yصندلی Yدر Yکودک Y،سانحه Yبروز Yمواقع Yدر
YعدمYصورتYدرY.جلوYصندلیYتاYبودYخواهدYترYایمن
YصورتYبهYچنانYهمYراYآنY،کودکYمحافظYازYاستفاده
YیاY.داریدYنگهYصندلیYرویYکمربندYتوسطYوYایمن
YسرنشینانYنشستنYمحلYازYغیرYبهYجاییYدرYکهYاین
Yدر Yسرنشینان Yدیدن Yآسیب Yاز Yتا Yکنید YداریYنگه

Y.شودYجلوگیریYتصادفاتYبروزYمواقع

Wمواقع Wدر Wشونده Wقفل( WELR Wکمربندهای
اضطراری(

YایYنقطه Y3 Yکمربندهای Yروی Yبر YکمربندYنوع Yاین
YکمربندYتسمهYاگرY،مدلYاینYدرY.شوندYمیYاستفاده
YزمانیYولیYشدYخواهدYقفلY،شودYکشیدهYسرعتYبا
YقفلYاینY،باشدYشدهYبازYکاملYطورYبهYکمربندYکه
Yنصب Yبرای Yبنابراین Y.کرد Yنخواهد Yعمل Yدیگر
Yکلیپس Yیا Yگیره Yیک Yبه Y،کودک Yمحافظ Yسیستم
YفاقدYشماYکودکYمحافظYاگرY.داشتYخواهیدYنیاز
YهایYنمایندگی Yاز YتوانیدYمی Y،باشد Yکلیپس Yاین

Y.نماییدYتهیهYخودروYمدیران
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انواعWسیستمWمحافظWکودک

YاندازهYوYسنYاساسYبرYکودکYمحافظYهایYسیستم
کودکانYدرYسهYگروهYزیرYطبقهYبندیYمیYشوند:

Y.aصندلیYنوزاد
Y.bصندلیYکودک
Y.cصندلیYنوجوان

صندلیYکودکصندلیYنوزاد
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Y.cصندلیYنوجوان

نصبWکمربندW3WنقطهWایWبرایWمحافظWکودک

Y.aنصبYصندلیYنوزاد
YخودروYعقبYسمتYبهYروYبایدYفقطYنوزادYصندلی

Y.شودYنصب

Yهشدار

WگونهWهیچ Wنباید Wکودک Wمحافظ Wصندلی
Wداشته Wجلو WهایWصندلی Wبا Wبرخوردی
WهایWزمان Wدر Wصورت Wاین Wغیر Wدر W،باشد
Wجراحات Wیا Wو Wمرگ Wاحتمال W،تصادف

W.داشتWخواهدWوجودWشدید
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•	WکافیWفضایWاجازه Wراننده WصندلیWاگر W
WتوانیدWمی W،دهدWنمی Wرا Wنوزاد Wصندلی Wبه
Wنصب Wراست Wعقب Wصندلی Wروی Wرا Wآن

W.کنید

YسازندهYدستورالعملYباYمطابقYراYایمنیYکمربندY.1
YقفلYسپسYوYکشیدهYآنYدورYتاYدورY،کودکYمحافظ
YخوردگیYپیچYکمربندYتاYباشیدYداشتهYدقتY.نمایید
YراYکودکYمحافظYمحکمYوYسفتYطورYبهYوYنداشته

Y.باشدYگرفتهYبرYدر

Yهشدار

•	Wکمربند Wقفل Wمناسب Wشدن Wچفت Wاز W
Wباشید Wداشته Wدقت Wو Wیابید Wاطمینان
Wتاخوردگی Wو WخوردگیWپیچ Wکمربند Wکه

W.باشدWنداشته
•	WکلیپسW،سکهWنظیرWاجسامیWافتادنWازW

Wجلوگیری Wکمربند Wقفل Wداخل Wبه W... Wو
Wشدن Wقفل Wمانع Wاجسام Wورود W.کنید

W.شدWخواهدWآنWمناسب
•	W،نکندWکارWدرستیWبهWایمنیWکمربندWاگرW

Wخطر Wمقابل Wدر Wشما Wکودک Wاز WتواندWنمی
Wبه W.کند Wمحافظت W،مصدومیت Wیا Wمرگ
Wمراجعه Wخودرو Wمدیران Wمجاز Wنمایندگی
WنشدهWتعمیرWکمربندWکهWزمانیWتاWوWنمایید
W.نکنیدWاستفادهWکودکWمحافظWازW،است
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•	WمحافظWصحیحWنصبWازWاطمینانWجهت
Wجهات Wدر Wبار Wچندین Wرا Wآن Wکودک

W.دهیدWتکانWمختلف

YرنگYقرمزYدکمهY،نوزادYصندلیYکردنYبازYبرایY.2
YکمربندYوYدادهYفشارYراYکمربندYقفلY”PRESS“

Y.کنیدYجمعYرا

Y.bنصبYصندلیYکودک
YاندازهYوYسنYبهYبستهYتوانیدYمیYراYکودکYصندلی
YنصبYخودروYعقبYبهYروYیا YوYجلوYبهYروY،کودک
YجهتYراYسازندهYراهنمایYوYدستورالعملY.نمایید
YکودکYصندلیYنصبYجهتYوYنحوهYازYیافتنYاطالع

Y.نماییدYمطالعهY،کودکYاندازهYوYسنYاساسYبر
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Yهشدار

WروWحالتWبهWکودکWصندلیWنصبWهنگام
WصندلیWتا Wنمایید WدقتW،خودروWعقبWبه
WموقعیتWدرWکودکWصندلیWبهWنسبتWجلو
Wآن Wبا Wبرخوردی Wو Wگرفته Wقرار Wمناسبی
WصندلیWصورتWاینWغیرWدرW.باشدWنداشته

W.داشتWنخواهدWراWالزمWایمنیWکودک

YتاYدورYیاYوYکودکYصندلیYمیانYازYراYکمربندY.1
YدهیدYعبورY،سازندهYدستورالعملYباYمطابقYآنYدور
YخوردگیYپیچ Yکمربند Yکنید Yدقت Y.کنید Yقفل Yو
YگرفتهYقرارYایمنYوYسفتYطورYبهYوYباشدYنداشته

Y.باشد

Yهشدار

•	WوWکمربندWقفلWمناسبWشدنWچفتWاز W
WاطمینانWکمربندWخوردگیWپیچWعدمWازWنیز

W.کنیدWحاصل
•	WداخلWدرW...WوWکلیپسW،سکهWافتادنWازW

Wورود W.کنید Wجلوگیری Wکمربند Wقفل
Wآن Wمناسب Wشدن Wقفل Wمانع Wاجسام

W.شدWخواهد
•	W،نکندWکارWدرستیWبهWایمنیWکمربندWاگرW

Wخطر Wمقابل Wدر Wشما Wکودک Wاز WتواندWنمی
Wبه W.نماید Wمحافظت Wمصدومیت Wیا Wمرگ
Wخودرو Wمدیران Wمجاز WهایWنمایندگی
Wکمربند Wکه Wزمانی Wتا Wو Wنمایید Wمراجعه
Wکودک Wمحافظ Wاز W،است Wنشده Wتعمیر

W.نکنیدWاستفاده
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YبهYمحکمYطورYبهYراYکودکYمحافظYکهYحالیYدر
Y،ایدYداده Yفشار Yعقب Yصندلی Yپشتی Yو YگاهYنشیمن
YکهYجاییYتاYخودکارYطورYبهYکمربندYدهیدYاجازه
Yطور Yبه Yرا Yکودک Yمحافظ Yو Yشده Yجمع YتواندYمی

Y.داردYنگهYخودYجایYدرYمطمئن

Yهشدار

WاطمینانWحصولWجهتWراWک�ودکWمحافظ
WمختلفWجه�اتWدرWآنWصحی�حWنص�بWاز
WبرWراWنص�بWمراحلWکلی�هW.دهی�دWت�کان
WکودکWمحافظWسازندهWدستورالعملWطبق

دنبالWکنید.

YرنگYقرمزYدکمهY،کودکYمحافظYکردنYبازYبرایY.3
Yتا Yدهید Yفشار Yرا Yکمربند Yقفل Yروی Y”PRESS“

Y.شودYجمعYکاملYطورYبهYکمربند
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YنوعYاینY)کمکیYصندلی(YنوجوانYصندلیYنصبY.c
Yقابل YخودروYجلویYبه Yرو YجهتYدرYفقط Yمحافظ

Y.استYنصب

YهایYتسمه Yو Yبنشانید Yمحافظ Yروی Yرا Yکودک Y.1
YمحافظYصندلیYمیانYازYراYکمربندYپایینیYوYباالیی
Yبررسی Yاز YپسY.دهیدYعبور YکودکYبدن YعرضYو
Yآن Y،کمربند Yتابیدگی Yو YخوردگیYپیچ Yوجود Yعدم

Y.کنیدYقفلYرا

YبهYکمربندYباالییYتسمهYکهYکنیدYحاصلYاطمینان
YتسمهYوYشدهYردYکودکYهایYشانهYعرضYازYدرستی
YقرارYاوYلگنYرویYوYقسمتYترینYپایینYدرYپایینی

Y.باشدYگرفته

Yهشدار

•	Wاز Wهمیشه Wباید Wکمربند Wباالیی Wتسمه W
Wو WشدهWرد WکودکWهایWشانهWعرضWوسط
WداشتهWمناسبیWفاصلهWاوWگردنWناحیهWاز
WافتادهWوWشلWصورتWبهWنبایدWالبتهW.باشد
Wدر Wصورت Wاین Wغیر Wدر W.بگیرد Wقرار Wنیز
Wناگهانی WترمزهایWیا WوWتصادفWهایWزمان
Wخواهد Wمواجه Wجراحت Wیا Wمرگ Wخطر Wبا

W.شد
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•	WباشدWزیادWکمربندWارتفاعWکهWصورتیWدرW
W،باشد Wشل Wکمربند Wپایینی Wتسمه Wیا Wو
WهایWزمان Wدر Wکودکان Wکه Wاین Wاحتمال
Wناخواسته Wطور Wبه Wترمزگیری Wو Wتصادف
WخواهدWوجودW،بخورندWسرWکمربندWزیرWاز

W.داشت
•	WعبورWکودکانWبازوهایWزیرWازWراWکمربندW

W.ندهید
•	Wچفت Wاز W،کمربند Wکردن Wقفل Wاز Wپس W

WخوردگیWپیچ Wعدم Wو Wقفل Wخوب Wشدن
W.کنیدWحاصلWاطمینانWکمربند

•	WداخلWدرW...WوWکلیپسW،سکهWافتادنWازW
WوجودWزیراW،کنیدWجلوگیریWکمربندWقفل
Wآن Wشدن Wقفل Wمانع Wخارجی Wاجسام

W.شدWخواهد

•	WمناسبیWکارکردWکمربندWکهWصورتیWدرW
Wکودک Wاز WتواندWنمی W،باشد Wنداشته
Wو Wمرگ Wمثل Wخطراتی Wمقابل Wدر Wشما
WصورتWاینWدرW.کندWمحافظتWمصدومیت
Wخودرو Wمدیران Wمجاز WهایWنمایندگی Wبه
Wکمربند Wکه Wزمانی Wتا Wو Wنمایید Wمراجعه
W.نکنیدWاستفادهWآنWازW،استWنشدهWتعمیر

Y،نوجوان Yصندلی Yبرداشتن Yو Yکردن Yباز Yبرای Y.2
YفشارYراYکمربندYقفلY”PRESS“YرنگYقرمزYدکمه

Y.کنیدYجمعYراYکمربندYوYدهید

Yهشدار

Wروی Wبر Wکودک Wمحافظ Wنصب Wصورت Wدر
صندلیWجلو،WنکاتWزیرWراWرعایتWنمایید:

•	Wصندلی Wروی Wبر Wکه Wکودکی Wمحافظ W
Wبه WروWصورتWبه Wباید WشودWمیWنصبWجلو
WمحافظWنصبWصورتWدرW.شودWنصبWجلو
Wبروز WصورتWدرWو WعقبWبه Wرو WصورتWبه
Wایربگ Wشدن Wباز Wبه Wمنجر Wکه Wتصادفی
Wایربگ Wانفجار Wاز Wحاصل Wنیروی W،شود

W.باشدWکشندهWتواندWمی
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•	Wصورتی Wدر Wفقط Wرا Wکودک Wمحافظ W
Wکنید Wنصب WتوانیدWمی Wجلو Wصندلی Wروی
Wاین Wدر Wکه Wباشید Wکار Wاین Wبه Wمجبور Wکه
WجاییWتا Wرا WجلوWصندلیWباید Wنیز Wصورت
W.بکشید Wعقب Wسمت Wبه Wدارد Wامکان Wکه
WسرعتW،ایربگWشدنWبازWصورتWدرWزیرا
WباالستWحدیWبهWآنWانفجارWشدتWوWعمل
WصدماتWیا WوWمرگWبه WمنجرWتواندWمیWکه

W.شودWشدید

°¶I¨ Hn Â²k¹Å

kÃz§M K£ø ¾M

محافظWکودکWباWنوارWنگهWدارندهWباالیی

YمجهزYکهYکودکیYمحافظYنصبYبرایYراYزیرYمراحل
Y.کنیدYاجراY،استYباالییYدارندهYنگهYنوارYبه

YعددYدوY،باالیی YدارندهYنگه Yنوار YکردنYوصلYبرای
YنصبYعقبYصندلیYپشتYوYعقبYصندوقYدرYزبانه

Y.کنید
Y.دهدYمیYنمایشYراYهاYقالبYنصبYمحلY،برچسب

½k¹Àj ·Izº KvaoM

ÂÄ¯IM nH¼º J°¤

J°¤ ¾ÄIQ
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Y.1پشتYسریYصندلیYعقبYراYبردارید
Yبه Yرا Yآن Y،سریYپشت Yضامن Yدادن Yفشار Yاز Yپس

Y.آوریدYبیرونYراYسریYپشتYوYکشیدهYباالYسمت

YخودYجایYدرYکمربندYتوسطYراYکودکYمحافظY.2
Y.کنیدYثابت

YمربوطهYهایYزبانهYبهYراYباالییYدارندهYنگهYنوارYقالب
Y.کنیدYوصلYعقبYصندوقYدر

Yهشدار

WدارندهWنگه Wنوار WکشیدنWو Wدادن Wتکان Wبا
W،مختلفWجهاتWدرWکودکWمحافظWباالیی
Wاطمینان WهاWزبانه Wبه WآنWصحیحWاتصال Wاز
Wمحافظ Wسازنده WهایWدستورالعمل W.یابید

W.کنیدWرعایتWدقتWباWراWکودک

Y.کنیدYنصبYخودYجایYدرYمجدداYراYسریYپشتY.3
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ISOFIXWکودکWمحافظWنصب

YویژگیYباYکودکYمحافظYمخصوصYهایYدارندهYنگه
Yپشتی Yو Yنشیمنگاه Yبین Yفضای Yدر Y،ISOFIX
Y.استYنصبYقابلYراستYوYچپYعقبYهایYصندلی
Yکودک Yمحافظ Yنوع Yاین Yفریم Yو YهاYدارندهYنگه
Yدر Yرا Yکودک Yمحافظ Yکمربند Yجای Yبه YتواندYمی

Y.داردYنگهYثابتYخودYجای

Yرا YعقبYصندلیYپشتی Yو Yنشیمن Yبین YشکافY.1
YدارندهYنگه Yبرای Yتا Yکنید Yگشادتر Yکمی Yآرامی Yبه

Y.شودYبازYجاYکودکYصندلی
Y.بکشیدYجلوYسمتYبهYراYجلوYصندلیY.2

Yباالیی YدارندهYنگه Yنوار Yدارای Yکودک Yمحافظ Yاگر
YعقبYصندلیYپشتYبهYهاYقالبYتوسطYبایدY،است

Y.شوندYبسته
Yبه Y،نصب Yنحوه Yجزییات Yاز Yاطالع Yکسب Yبرای
YمراجعهYکودکYمحافظYسازندهYراهنمایYدفترچه

Y.کنید

Yهشدار
Y
•	W،ISOFIXWکودکWمحافظWنصبWهنگام

WمحلWدر Wدیگری Wاشیا Wکه WشویدWمطمئن
WباشدWنداشتهWوجودWآنWدارندهWنگهWنصب

W.باشدWنکردهWگیرWآنWبهWنیزWکمربندWو
•	Wمختلف Wجهات Wدر Wرا Wکودک Wمحافظ

Wآن Wصحیح Wنصب Wاز Wتا Wدهید Wتکان
WهایWدستورالعمل W.شود Wحاصل Wاطمینان
WمطالعهWدقتWباWراWکودکWمحافظWسازنده

W.کنید
•	Wمحافظ WهایWدارندهWنگه Wنصب Wاز Wپس

WصندلیWپشتیWکهWشویدWمطمئنW،کودک
Wقرار Wکودک Wمحافظ Wبه Wچسبیده Wعقب

W.باشدWگرفته
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•	Wدر W،کودک Wمحافظ Wکه Wصورتی Wدر W
Wصندلی Wتنظیم Wو Wقفل Wمکانیزم Wعملکرد
Wمحافظ Wاز W،کندWمی Wاختالل Wایجاد Wجلو
Wصورت Wدر Wزیرا W،نکنید Wاستفاده Wکودک
WهمWناگهانیWترمزگیریWیاWوWتصادفWبروز
Wمعرض Wدر Wجلو Wسرنشین Wهم Wو Wکودک

W.بودWخواهندWخطر
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بازدیدها
دودWاگزوز

Yزیادی Yمقدار Yحاوی Yخودرو Yخروجی Yدود
Yگاز Yاین Yکه YباشدYمی Y)CO( Yکربن Yمونواکسید
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صفحه کیلومترشمار
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عملکردهای صفحه کیلومترشمار
صفحه  در  متعددی  نمایشگرهای  و  نشانگرها 
کیلومترشمار وجود دارند که هر کدام از آن ها جهت 

ارایه اطالعات مهم خودرو به راننده کاربرد دارند. 
1. چراغ چک موتور

قرار   ON موقعیت در  را  اگر سویچ 
دهید، چراغ فوق تا زمانی که موتور 
روشن نشود، خاموش نخواهد شد. اگر چراغ دایما 
روشن بماند و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی 
سیستم کنترل آالیندگی موتور با مشکل مواجه شده 
است و باید هر چه سریع تر به نمایندگی های مجاز 
مدیران خودرو مراجعه کنید تا مورد بازدید قرار گیرد. 

   احتیاط!

در صورت روشن شدن این چراغ، به مدت 
طوالنی  رانندگی نکنید، زیرا ممکن است 
یا  و  موتور  آالیندگی  کنترل  سیستم  به 
وارد  جدی  آسیب های  موتور  خود  حتی 

شود. 

2. چراغ هشدار فشار روغن موتور

این  شدنسویچ،  باز  با  شدن  باز  با   
روشن  ثانیه  چند  مدت  به  چراغ 

شده و سپس خاموش خواهد شد. 
اگر این چراغ در حین رانندگی روشن شود و یا 
همراه با آالرم اخطار شروع به چشمک زدن بکند، 
به کمتر  این است که میزان روغن موتور  بیانگر 
این زمان بالفاصله  از حد مجاز رسیده است. در 
خودرو را در یک محل امن متوقف کرده و موتور 
را خاموش کنید. پس از سرد شدن موتور میزان 
روغن موتور را چک کنید. اگر سطح روغن کم تر 
برای  باشد،  روغن  گیج  روی   )MIN( عالمت  از 
از  یکی  با  موتور  روغن  کردن  پر  یا  و  بررسی 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
برای کسب اطالعات بیش تر در مورد روغن موتور 

به فصل 4 مراجعه کنید. 

3. چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ  این  سویچ  شدن  باز  از  پس 
روشن شده و با روشن شدن موتور 
خاموش خواهد شد و گویای این مطلب است که 

دینام باتری را شارژ می کند. 
روشن  چراغ  این  موتور  روشن شدن  از  پس  اگر 
با  نمی کند.  شارژ  را  باتری  دینام،  یعنی  شود، 
مشاهده این وضعیت کلیه لوازم و تجهیزات برقی 
را خاموش کرده و با یکی از نمایندگی های مجاز 
نیاز،  صورت  در  و  بگیرید  تماس  خودرو  مدیران 

قطعات معیوب را تعویض کنید. 
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4. چراغ ترمز دستی
این چراغ  باز شدن سویچ  از    پس 
معنای  به  و  می شود  روشن  نیز 
آزاد  و  دستی  ترمز  بودن  درگیر 
نبودن اهرم ترمز دستی است. به محض آزاد شدن 
اهرم ترمز دستی، این چراغ خاموش خواهد شد. 
چراغ  نشود،  خوابانده  کامل  طور  به  اهرم  اگر 
هم چنان روشن خواهد ماند. قبل از کشیدن اهرم 
ترمز دستی از خاموش بودن چراغ مطمئن شوید، 
دستی  ترمز  به  است  ممکن  صورت  این  غیر  در 

صدمه وارد شود. 

5. چراغ هشدار سیستم ترمز
پس از این که سویچ را باز کردید، این 
از  پس  و  شد  خواهد  روشن  چراغ 
خودارزیابی سیستم ترمز، به طور خودکار خاموش 
خواهد شد. اگر پس از روشن شدن موتور و یا در 
حین رانندگی این چراغ روشن شود، بیانگر وجود 
ترمز  روغن  کمبود  یا  و  ترمز  سیستم  در  ایراد 
می باشد. در صورت مشاهده این وضعیت به یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید. 

6. چراغ کمربند راننده
یک  عنوان  به  راننده  کمربند  چراغ 
یادآوری جهت بستن کمربند ایمنی 

می باشد. 
کمربند  که  صورتی  در  سویچ،  شدن  باز  از  پس 
بسته نشده باشد، این چراغ به طور مداوم چشمک 
خواهد زد و با بسته شدن کمربند خاموش خواهد 
 25km/h شد. با رسیدن سرعت خودرو به باالی
یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند 

به صدا در خواهد آمد. 

 هشدار!
پشت  به  کردن  قفل  از  پس  را  کمربند 
درست  زمان  این  در  نیاندازید.  خود 
خاموش  کمربند  هشدار  چراغ  که  است 
کافی  امنیت  خودتان  ولی  می شود 
نخواهید داشت و در تصادفات احتماال با 

آسیب دیدگی مواجه خواهید شد. 

7. چراغ هشدار ایربگ
اگر سویچ را باز کنید، چراغ هشدار 
روشن  ثانیه  چند  مدت  به  ایربگ 
شده و سپس خاموش خواهد شد. اگر این چراغ 
پس از چند ثانیه به طور خودکار خاموش نشود و 
سیستم  یعنی  شود،  روشن  رانندگی  حین  در  یا 
نمایندگی های  با  فورا  دارد.  ایراد  خودرو  ایربگ 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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ABS 8. چراغ هشدار
هشدار  چراغ  سویچ،  شدن  باز  با 
ABS نیز روشن شده و پس از چند 
ثانیه  از چند  اگر پس  ثانیه خاموش خواهد شد. 
رانندگی  یا در حین  و  نشود  فوق خاموش  چراغ 
 )ABS( روشن شود، یعنی سیستم ترمز ضد قفل
این  بروز  در صورت  است.  مواجه شده  با مشکل 
نمایندگی های  از  یکی  به  وقت  اسرع  در  مشکل 
تعمیر  و  بازدید  جهت  خودرو،  مدیران  مجاز 

مراجعه نمایید. 

 هشدار!

معنای 	• به  چراغ  این  شدن  روشن   
قفل  ضد  قابلیت  فقط  رفتن  دست  از 
)ABS( سیستم ترمز خودروی شماست 
معمولی  ترمز  دارای  هم چنان  خودرو  و 
 ABS می باشد. در این حالت که سیستم
ترمزهای  هنگام  است،  افتاده  کار  از 
سطوح  روی  بر  ترمزگیری  یا  و  شدید 
لغزنده ممکن است چرخ های خودرو قفل 
شوند. لذا باید با احتیاط رانندگی کرده و 

از ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید. 
ترمز  	• سیستم  هشدار  چراغ های  اگر   

شوند،  روشن  هم زمان  طور  به   ABS و 
فورا خودرو را در یک محل امن متوقف 
کرده و فالشرها را روشن کنید و با یکی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از 
ایراد، تماس  جهت رفع هر چه سریع تر 

بگیرید. 

9. چراغ شاخص راهنما و فالشر
چراغ شاخص راهنما و فالشر شامل 
چپ  و  راست  راهنمای  نشانگر 
به  راهنما  دسته  چرخاندن  صورت  در  می باشد. 
به  مربوط  شاخص  چراغ  راست،  یا  چپ  سمت 

همان سمت به طور مداوم چشمک خواهد زد. 
سرعت  یا  و  نشود  روشن  شاخص  چراغ  اگر 
چراغ های  یعنی  باشد،  زیاد  آن  زدن  چشمک 
از  یکی  به  باید  و  برخورده اند  مشکل  به  راهنما 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
وقتی که کلید فالشر فشار داده شود، چراغ های 
شاخص مربوط به هر دو سمت چشمک خواهند 

زد. 
از فالشر در مواقع اضطراری استفاده کنید. زمانی 
که فالشر را روشن کنید، کلیه چراغ های راهنمای 

خودرو چشمک خواهند زد. 
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10. چراغ هشدار اتمام سوخت
پس از باز شدن سویچ این چراغ نیز 
چند  گذشت  از  پس  و  شده  روشن 
ثانیه خاموش خواهد شد. اگر چراغ هشدار اتمام 
حین  در  یا  و  بماند  روشن  هم چنان  سوخت 
رانندگی روشن شود، یعنی مقدار سوخت خودرو 
ناکافی است و باید هر چه سریع تر سوخت گیری 

کنید. 
11. چراغ شاخص چراغ پارک

چراغ های  شدن  روشن  صورت  در 
پارک )چراغ کوچک(، چراغ شاخص 
آن نیز در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

12. چراغ شاخص نور باالی چراغ جلو
با روشن شدن نور باالی چراغ جلو، 
صفحه  در  نیز  آن  نشانگر  چراغ 
کیلومترشمار روشن خواهد شد. اطالعات بیش تر 
در خصوص نور باالی چراغ جلو در همین بخش 

ارایه خواهد شد. 

13. چراغ شاخص مه شکن جلو
چراغ  شدن  روشن  صورت  در 
مه شکن جلو، چراغ شاخص مربوطه 
شد.  خواهد  روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  نیز 
در  مه شکن  چراغ  خصوص  در  بیش تر  اطالعات 

همین بخش ارایه خواهد شد. 

14. چراغ شاخص مه شکن عقب
با روشن شدن چراغ مه شکن عقب، 
در  نیز  آن  به  مربوط  چراغ شاخص 
صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. اطالعات 
ادامه  در  را  مه شکن  چراغ  خصوص  در  بیش تر 

همین بخش می توانید ببینید. 

15. چراغ شاخص باز بودن درب ها
این چراغ در نمایشگر LCD صفحه 
که  است  شده  واقع  کیلومترشمار 
وضعیت باز بودن هر چهار درب و درب صندوق را 

نمایش می دهد. 

خنک کننده  مایع  دمای  هشدار  چراغ   .16
موتور

هشدار  چراغ  سویچ،  شدن  باز  با 
نیز  موتور  خنک کننده  مایع  دمای 
ثانیه خاموش خواهد  از چند  روشن شده و پس 
شد. زمانی که دمای آب موتور خیلی باال باشد و 
یا سطح آب موتور خیلی پایین باشد، چراغ هشدار 
به طور مداوم چشمک خواهد زد. زمانی که دمای 
باشد، سرعت خودرو را کم  باال  آب موتور خیلی 

کنید تا از افزایش بیش تر دما جلوگیری شود. 
اگر چراغ هم چنان روشن ماند، خودرو را در یک 
مکان مطمئن پارک نموده و پس از خنک شدن 
موتور، آن را خاموش کنید و بالفاصله با یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو جهت بازدید 

و رفع ایراد تماس بگیرید. 
جهت کسب اطالعات بیش تر در خصوص نحوه پر 
کردن مایع خنک کننده موتور به بخش 6 مراجعه 

کنید. 
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   احتیاط!

اگر دمای هوای بیرون باال بوده و موتور 
به  موتور  دمای  باشد،  زیاد  بار  زیر  نیز 

راحتی افزایش خواهد یافت. 

17. چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری
پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار 
سیستم انژکتوری موتور )EPC( نیز 
روشن شده و پس از روشن شدن موتور، خاموش 
خواهد شد. اگر این چراغ در حین رانندگی روشن 
کنترل  سیستم  و  انژکتوری  سیستم  یعنی  شود، 
به  وقت  اسرع  در  دارد.  ایراد  موتور  الکترونیکی 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

18. چراغ سرویس
پس از هر 5000 کیلومتر طی مسافت، 
فرا  یادآوری  جهت  سرویس  چراغ 
نمایندگی  به  مراجعه  و  سرویس  زمان  رسیدن 

مجاز مدیران خودرو، روشن خواهد شد. 

19. نشانگر مصرف سوخت 

این نشانگر، نشان دهنده مصرف سوخت لحظه ای 
می باشد. 

20. ساعت

صفحه   LCD نمایشگر  در  ساعت  نشانگر 
کیلومترشمار واقع شده است. نحوه تنظیم ساعت 

در ادامه همین بخش توضیح داده خواهد شد. 

21. آمپر سرعت

 km/h حسب  بر  خودرو  حرکت  سرعت  نشانگر 
می باشد. 

22. آمپر دور موتور

هر  در  موتور  چرخش  سرعت  موتور،  دور  آمپر 
در  رنگ  قرمز  ناحیه  می دهد.  نشان  را  دقیقه 
صفحه مدرج آمپر دور موتور، نشانگر حداکثر دور 
مجاز موتور در دمای کاری نرمال می باشد. برای 
به مدت  موتور، هرگز  دیدن  آسیب  از  جلوگیری 

ناحیه  در  موتور  دور  آمپر  ندهید  اجازه  طوالنی 
قرمز رنگ بماند. 

23. آمپر بنزین

آمپر  و  است  لیتر   50 خودرو  این  باک  ظرفیت 
بنزین  مقدار   LCD نمایشگر  در  واقع  بنزین 
در  خودرو  که  زمانی  می دهد.  نمایش  را  موجود 
بنزین  آمپر  باشد،  گرفته  قرار  صاف  سطح  یک 
در جاده های  و  داشت  را خواهد  بیش ترین دقت 
ناهموار، پیچ دار و یا شیب دار مقدار نمایش داده 
شده احتماال با مقدار واقعی بنزین کمی اختالف 

خواهد داشت. 

   احتیاط!

در صورت کم بودن سوخت در باک، در 
غیر  در  کنید.  سوخت گیری  وقت  اسرع 
خاموش  موتور  است  ممکن  صورت  این 
شده و به کاتالیست کانورتر آسیب وارد 

شود. 
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LCD 24. نمایشگر

1 2

1. دکمه تنظیم ساعت
2. دکمه تنظیم نمایشگر

ساعت
نمایش ساعت صفحه کیلومترشمار به صورت 24 

ساعته می باشد. 
دکمه تنظیم ساعت را فشار داده و نگه دارید تا 
وارد منوی تنظیم ساعت شوید. در این زمان اگر 
یک بار دکمه تنظیم ساعت را بزنید، ساعت یک 
را  تنظیم  دکمه  اگر  یافت.  خواهد  افزایش  عدد 
بیش تر از 2 ثانیه نگه دارید، مقدار ساعت به طور 

متوالی افزایش خواهد یافت. 
رها  ثانیه  به مدت 5  را  تنظیم ساعت  اگر دکمه 
کنید، به طور خودکار وارد مرحله تنظیم دقیقه 
بار  یک  را  ساعت  تنظیم  دکمه  اگر  شد.  خواهد 
خواهد  افزوده  دقایق  تعداد  به  دقیقه  یک  بزنید، 
شد. اگر دکمه را بیش از 2 ثانیه نگه دارید، مقدار 

دقیقه به طور متوالی افزایش خواهد یافت. 
کنید،  رها  را  تنظیم  دکمه  ثانیه   5 مدت  به  اگر 
ساعت از حالت تنظیم خارج شده و روی آخرین 

عدد تنظیم خواهد شد. 

مسافت طی شده
صفحه نشانگر، کیلومتر کلی طی شده خودرو را 

نمایش می دهد. 
وقتی که کیلومتر طی شده خودرو به حداکثر عدد 
نمایشگر  برسد،    )999999 km(نمایش قابل 
به  شروع  مجددا  و  گشت  برخواهد  صفر  عدد  به 

نمایش کیلومتر خواهد نمود. 
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مسافت طی شده موقت

از  پس  خودرو  شده  طی  مسافت  نشان دهنده 
آخرین ریست شدن )صفر شدن( می باشد. 

برای پاک کردن )ریست کردن( کیلومتر موقتی، 
دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار را به مدت بیش 
صفر  از  پس  دارید.  نگه  و  داده  فشار  ثانیه   2 از 

شدن عدد مربوطه، دکمه را رها کنید. 
باتری خودرو قطع شود، کیلومتر موقتی نیز  اگر 
پاک خواهد شد و به صفر باز خواهد گشت. زمانی 
کیلومتر   999/9 عدد  به  شده  طی  مسافت  که 
برسد، کیلومترشمار موقت به عدد صفر باز گشته  
و مجددا شروع به محاسبه مسافت خواهد نمود. 
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کلید و قفل

1. سویچ با ریموت کنترل
2. سویچ

3. کارت شماره سویچ
خودروی شما دارای دو نوع سویچ می باشد. یکی 
سویچ ساده و دیگری سویچ ریموت دار می باشد. 

سویچ ریموت دار

1. دکمه قفل / باز کردن
2. دکمه صندوق پران

3. چراغ ریموت
4. ضامن تاشوئی

از یک سویچ مکانیکی  ترکیبی  ریموت دار  سویچ 
و ریموت کنترل می باشد. برای استفاده از سویچ 
ریموت دار، ضامن تاشوئی را فشار دهید تا سویچ 

از داخل قاب ریموت بیرون بپرد. 

فشار  را  تاشوئی  کردن سویچ، ضامن  برای جمع 
داده و نگه دارید و سویچ را با دست به داخل قاب 

ریموت هدایت کنید. 
این کلید برای باز و بسته کردن درب ها و روشن 

کردن موتور مورد استفاده قرار می گیرد. 
ریموت  روی  دکمه های  دادن  فشار  بار  هر  با 
کنترل، چراغ روی آن سه بار چشمک خواهد زد. 
اگر دکمه های روی ریموت کنترل را فشار داده و 
نگه دارید، تا زمانی که دکمه ها را رها نکرده اید، 
چراغ روی ریموت به طور متوالی چشمک خواهد 

زد. 

1 2

31

2

3

4

   احتیاط!

یا  و  کم نور شده  ریموت  روی  چراغ  اگر 
اصال روشن نشود، باتری ریموت کنترل 

ضعیف و یا خالی شده است. 
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زمانی که تمامی درب ها قفل هستند، دکمه قفل/ 
باز را فشار دهید تا درب ها باز شوند. اگر درب ها 
باز هستند، دکمه قفل/ باز را فشار دهید تا درب ها 

قفل شوند. 
زمانی که درب ها توسط ریموت کنترل باز شوند، 
چراغ های راهنما دو بار چشمک خواهند زد و اگر 
کلید چراغ سقف در موقعیت “DOOR” باشد، 
از  هیچ یک  اگر  شد.  خواهد  روشن  سقف  چراغ 
درب ها توسط دست باز نشوند، چراغ سقف پس از 
15 ثانیه به طور خودکار خاموش شده و درب ها 
نیز پس از 30 ثانیه مجددا قفل خواهند شد. ولی 
ریموت  با  را  اول، درب ها  ثانیه  اگر در مدت 15 
لحظه  همان  در  سقف  چراغ  کنید،  قفل  کنترل 
ریموت  توسط  درب ها  اگر  شد.  خواهد  خاموش 
بار  یک  راهنما  چراغ های  شوند،  قفل  کنترل 
چشمک زده و آژیر دزدگیر به صدا در خواهد آمد 

تا قفل شدن درب ها را اعالم کند. 

اگر یکی از درب ها به طور کامل بسته نشده باشد 
و دکمه قفل/ باز را فشار دهید، درب بالفاصله پس 
از کامل بسته شدن، به طور اتوماتیک باز خواهد 
شد و چراغ راهنما دو بار چشمک زده و باز شدن 

درب ها را اعالم خواهد کرد. 
ولی درب صندوق  باشند  بسته  کلیه درب ها  اگر 
باز مانده باشد، اگر دکمه قفل/ باز را فشار دهید، 
آژیر دزدگیر  ولی  قفل خواهند شد  کلیه درب ها 

فعال نخواهد شد. 
سویچ  با  را  درب ها  کنترل،  ریموت  جای  به  اگر 
از درب ها،  باز شدن هر یک  باز کنید، به محض 
به  شروع  ثانیه   28 مدت  به  راهنما  چراغ های 
چشمک زدن خواهند کرد، پس از 3 ثانیه فاصله، 
مجددا به مدت 28 ثانیه چشمک خواهند زد. این 
مراحل می تواند تا 10 بار تکرار شود. هم زمان با 
چشمک زدن های چراغ راهنما، آژیر دزدگیر نیز 

به صدا در خواهد آمد. 

برای خاموش کردن این حالت، دکمه قفل/ باز را 
فشار دهید. 

   احتیاط!

اگر خودرو مجهز به آژیر دزدگیر نباشد، 
نخواهد  صدا  تولید  ضدسرقت  سیستم 

کرد. 

اگر باز کردن درب صندوق مورد نیاز باشد، دکمه 
به  و  داده  فشار  را  کنترل  ریموت  پران  صندوق 
مدت 1 ثانیه نگه دارید تا درب صندوق باز شود. 
اگر درب ها قفل باشند و شما توسط کلید صندوق 
کنید،  باز  را  صندوق  درب  داشبورد،  روی  پران 
چراغ های راهنما به همراه آژیر دزدگیر به مدت 
28 ثانیه فعال خواهند شد و پس از 3 ثانیه فاصله، 
خواهند  کار  به  شروع  ثانیه   28 مدت  به  مجددا 

نمود. این مراحل می تواند تا 10 بار تکرار شود. 
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شود،  بسته  مدت  این  در  صندوق  درب  اگر 
صدای  و  شد  خواهند  خاموش  راهنما  چراغ های 
آژیر دزدگیر نیز قطع خواهد شد. برای قطع فوری 
صدای آژیر می توانید دکمه قفل/ باز را فشار داده 
و درب ها را باز کنید و با فشار دادن دوباره دکمه 
اگر ریموت  را قفل کنید.  مذکور، مجددا درب ها 
کنترل کار نکند، علت می تواند ناشی از موارد زیر 

باشد:

 باتری ریموت ضعیف شده باشد. 	•
عوض  را  آن  فورا  است،  ضعیف  باتری  ولتاژ  اگر 
کنید. به قسمت تعویض باتری ریموت کنترل در 

همین بخش مراجعه کنید. 

ایستگاه 	• امواج  قبیل  از  امواجی  تداخل  وجود   
امواج  موبایل،  آنتن  تقویت  دکل های  رادیویی، 
نظیر  و  قوی  فشار  کابل های  الکترومغناطیسی 

آن ها. 

شناسایی سویچ
ترکیب  واسطه  به  خودروها  ضدسرقت  سیستم 
استارت  با  سویچ  شناسایی  کد  مرتبط سازی  و 
اطالعات  است.  کرده  پیشرفت  موتور،  خوردن 
کنترل  و  ضدسرقت  سیستم  اجزا  به  مربوط 
قاب  داخل  الکترونیکی  چیپ  در  موتور  یونیت 
ریموت کنترل قرار داده شده است. اگر این چیپ 
کنترل  باشد،  صحیح  اطالعات  فاقد  الکترونیکی 
یونیت موتور و کنترل یونیت سیستم ضدسرقت 

اجازه روشن شدن موتور را نخواهند داد. 

این ویژگی به طور موثری امکان سرقت خودروها 
را کاهش داده است. 

چه  هر  ریموت دار،  سویچ  شدن  گم  صورت  در 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  سریع تر 

خودرو مراجعه کنید. 
سویچ گم شده نیز غیرفعال خواهد شد. 
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تعویض باتری ریموت کنترل

1. درپوش
2. باتری

3. کیت ریموت
4. قاب ریموت کنترل

 CR2032 باتری توصیه شده جهت تعویض نوع
می باشد:

   احتیاط!

باشید 	• مراقب  باتری  تعویض  هنگام   
سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم 

نشوند. 

توسط 	• شده  توصیه  باتری  از  فقط   
شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

 هشدار!

تعویض  باتری  شدن  بلعیده  به  نسبت   
ویژه ای  مراقبت  کودکان،  توسط  شده 

داشته باشید. 

1. توسط یک پیچ گوشتی تخت، درپوش ریموت 
را باز کنید. 

1

2

3

4
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جدا  ریموت  قاب  از  را  ریموت  باتری  و  کیت   .2
کنید. 

و  آورید  بیرون  خود  جای  از  را  کهنه  باتری   .3
باتری نو را به طوری که سمت قطب مثبت )+( 

آن رو به باال باشد، جایگزین کنید. 

و  داده  قرار  خود  جای  در  را  باتری  و  کیت   .4
درپوش قاب و ریموت را نصب کنید. 

روشن  ریموت،  روی  دکمه های  دادن  فشار  با   .5
بسته شدن  و  باز  را تست کنید.  آن  شدن چراغ 
درب ها توسط ریموت را نیز پس از تعویض باتری 
با  نمی کند،  کار  درستی  به  اگر  کنید.  امتحان 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

   حفظ محیط زیست

نباید  را  مستعمل  لیتیومی  باتری 
کرد.  تلقی  خانگی  زباله  عنوان  به 
باتری های مستعمل باید مطابق با قوانین 

زیست محیطی هر کشور نابود شود. 

سرویس و نگه داری ریموت کنترل:

 برای تمیز کردن ریموت کنترل از پارچه نرم 	•
کنترل  ریموت  کردن  تمیز  از  کنید.  استفاده 
شیمیایی  حالل های  و  قوی  شوینده  مواد  با 
اجتناب کنید. در غیر این صورت، قاب ریموت 

کنترل آسیب خواهد دید. 
 از تماس ریموت کنترل با مایعات جلوگیری 	•

کنید. در غیر این صورت ریموت کنترل آسیب 
خواهد دید. 
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 از وارد آمدن ضربه، افتادن و یا پرتاب شدن 	•
شدن  وارد  کنید.  جلوگیری  کنترل  ریموت 
کنترل  ریموت  خرابی  باعث  احتماال  ضربه 

خواهد شد. 
 ریموت کنترل نباید در مکان های خیلی گرم 	•

و یا خیلی سرد نگه داری شود، زیرا کیت آن 
آسیب می بیند. 

 ریموت کنترل نباید در میدان های مغناطیسی 	•
قطعات  صورت  این  غیر  در  گیرد،  قرار  قوی 

الکترونیکی آن آسیب خواهند دید. 

مغزی سویچ

مغزی سویچ نوعی کلید محسوب می شود که خیلی 
مغزی  می کند.  کنترل  را  خودرو  عملکردهای  از 
سویچ در زیر دسته برف پاک کن قرار گرفته است. 
به طور کلی دارای چهار موقعیت به شرح ذیل است:

LOCK
را  آن  سویچ،  مغزی  از  سویچ  کردن  خارج  برای 
در موقعیت “LOCK” قرار دهید. پس از خارج 
و  شده  فعال  فرمان  قفل  مکانیزم  سویچ،  کردن 

غربیلک  و  کرد  خواهد  قفل  را  فرمان  تلسکوپی 
فرمان نیز قابلیت چرخیدن نخواهد داشت. 

برای اطمینان از قفل شدن فرمان، پس از خارج 
کردن سویچ، سعی کنید آن را کمی بچرخانید. 

   احتیاط

اگر سویچ در موقعیت “LOCK” باشد و 
به محض  بیرون کشیده نشود،  از مغزی 
جهت  بوق  یک  راننده،  درب  شدن  باز 
در  به صدا  کردن سویچ  یادآوری خارج 

خواهد آمد. 
ACC

تجهیزات  موقعیت،  این  در  سویچ  گرفتن  قرار  با 
آینه های  فندک،  رادیو،  قبیل  از  خودرو  برقی 
و  شیشه شور  و  پاک کن  برف  بخاری،  فن  برقی، 
غیره می توانند به کار بیفتند. ولی سیستم جرقه و 
دیگر مدارهای اصلی هم چنان فاقد برق خواهند بود. 
 ”ACC“ به ”LOCK“ زمانی که سویچ از موقعیت
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باز  می چرخد، قفل فرمان خودرو به طور خودکار 
خواهد شد. 

به   ”LOCK“ موقعیت  از  سویچ  چرخاندن  اگر 
“ACC” سخت باشد، غربیلک فرمان را کمی به 

چپ و راست بچرخانید تا قفل فرمان آزاد شود. 

ON
این موقعیت، سیستم جرقه و سایر مدارهای  در 
تجهیزات  کلیه  و  می شوند  برق دار  خودرو  اصلی 
چرخیدن  از  پس  می شوند.  استفاده  قابل  برقی 
و  نشانگرها   ،”ON“ به   ”ACC“ از  سویچ 
روشن  کیلومترشمار  صفحه  هشدار  چراغ های 

خواهند شد. 

START

این موقعیت فقط برای روشن کردن موتور مورد 
این  در  سویچ  که  زمانی  می شود.  واقع  استفاده 
موقعیت قرار می گیرد، چراغ های جلو و تجهیزات 
برقی پرمصرف به طور خودکار خاموش می شوند. 
و مجبور  نشود  موتور روشن  استارت زدن  با  اگر 
به  را  سویچ  ابتدا  بزنید،  استارت  مجددا  شوید 
موقعیت LOCK”” برگردانید و سپس مجددا به 
موقعیت“START”  بچرخانید. بالفاصله پس از 
روشن شدن موتور، سویچ را رها کنید که خودش 

به موقعیت “ON” باز خواهد گشت. 

   احتیاط!

شدن 	• روشن  از  پس  سویچ  کردن  رها 
که  ندهید  اجازه  است.  الزامی  موتور 
سویچ مدت زمان بیش تری در موقعیت 

“START” بماند. 
سویچ 	• مغزی  از  زمانی  فقط  را  سویچ   

متوقف  کامال  خودرو  که  بکشید  بیرون 
باشد. 

موقعیت 	• از  سویچ  چرخاندن  از  قبل   
“ACC” به “LOCK”، سویچ را کمی به 

داخل فشار دهید. 
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چراغ دور سویچ

مغزی سویچ در اطراف خود به یک چراغ حلقه ای 
این  راننده  درب  شدن  باز  با  است.  شده  مجهز 
چراغ روشن خواهد شد و پس از بسته شدن درب 
راننده به تدریج و در مدت 8 ثانیه خاموش خواهد 
شد. در طول روشن بودن چراغ اگر سویچ را در 
مغزی قرار داده و به موقعیت “ON” بچرخانید، 

بالفاصله چراغ خاموش خواهد شد. 

قفل مرکزی

کلید اصلی قفل مرکزی بر روی درب راننده قرار 
گرفته است. با استفاده از این کلید می توان کلیه 
درب ها را قفل و یا باز نمود. دکمه سمت چپ این 
کلید برای باز کردن درب ها و دکمه سمت راست 

برای قفل کردن درب ها استفاده می شود. 

داخلی  دستگیره  یک  دارای  درب ها  از  یک  هر 
اگر  و  زمانی که کلیه درب ها قفل هستند  است. 
باید  باز کند.  را  بخواهد درب  از سرنشینان  یکی 
باز  بار متوالی بکشد تا درب  این دستگیره را دو 
شود. به خاطر داشته باشید که با این عمل کلیه 

درب ها باز خواهند شد. 
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یا  باز و  نیز  درب راننده را می توان توسط سویچ 
قفل کرد. سویچ را وارد قفل درب کرده و برای باز 
در خالف جهت  را  درب، سویچ  چهار  هر  کردن 
کردن  قفل  برای  بچرخانید.  ساعت  عقربه های 
کلیه درب ها، سویچ را در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید. 

®ÿ¤
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   احتیاط!

یا  و  راست  جلو  سرنشین  درب  اگر 
درب های عقب به طور کامل بسته نشده 
با  می توان  را  راننده  درب  فقط  باشند، 

سویچ قفل کرد. 

درب سرنشین جلو را نیز می توان توسط سویچ باز 
یا قفل نمود. سویچ را وارد قفل درب جلو راست 
تا  بچرخانید  عقربه های ساعت  در جهت  و  کرده 
درب جلو راست باز شود. درب های دیگر نیز باز 

خواهند شد. 
برای قفل کردن درب، سویچ را در جهت خالف 

عقربه های ساعت بچرخانید. 

   احتیاط!

توسط 	• درب ها  کردن  قفل  از  پس 
جای  به  را  درب ها  اگر  کنترل،  ریموت 
کنید،  باز  سویچ  از  استفاده  با  ریموت 
به محض باز شدن هر کدام از درب ها یا 
مدت  به  راهنما  چراغ های  موتور،  درب 
28 ثانیه شروع به چشمک زدن خواهند 
به  مجددا  فاصله  ثانیه   3 از  پس  و  کرد 
خواهند  چشمک  دیگر  ثانیه   28 مدت 
تکرار  بار   10 تا  می تواند  سیکل  این  زد. 
شود. هم زمان با آن آژیر دزدگیر نیز به 
آمد  خواهد  در  صدا  به  ثانیه   28 مدت 
به مدت  ثانیه فاصله مجددا  از 3  و پس 
این  و  داد  خواهد  آالرم  دیگر  ثانیه   28
عمل می تواند تا 10 بار تکرار شود. برای 
پایان دادن به این حالت دکمه قفل/ باز 

را فشار دهید. 
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باشد، 	• دزدگیر  آژیر  فاقد  خودرو  اگر 
اجرا  آژیر  صدای  بدون  مذکور  مراحل 

خواهد شد. 
باعث 	• سویچ  با  درب ها  کردن  قفل 

فعال  دزدگیر  سیستم  که  شد  خواهد 
قفل  برای  می شود  توصیه  لذا  نشود، 
کردن درب ها از ریموت کنترل استفاده 

کنید. 

درب ها پس از باز شدن در سه موقعیت می توانند 
را  دلخواه تان  موقعیت  می توانید  که  گیرند  قرار 

انتخاب کنید. 
کنید، پس  به حرکت  باز شروع  با درب های  اگر 
از رسیدن سرعت به km/h 5 و باالتر یک بوق 

اخطار شروع به هشدار دادن خواهد کرد. 

قفل کودک

شده  تعبیه  زبانه  کودک،  قفل  کردن  فعال  برای 
بر روی درب را مطابق با شکل باال حرکت دهید. 

pIM®ÿ¤
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درب های عقب هر دو سمت مجهز به قفل کودک 
از فعال شدن قفل کودک، درب را  هستند. پس 
نمی توان از داخل باز کرد. این کار باعث جلوگیری 
از باز کردن ناگهانی درب توسط کودکان می شود. 
قفل کودک درب های هر دو طرف را فعال کنید. 

 هشدار!

کودک،  قفل  بودن  فعال  صورت  در 
تنها  خودرو  داخل  در  را  کودکان 
یک  بروز  صورت  در  که  چرا  نگذارید. 
بیرون  به  قادر  آن ها  ناخواسته،  اتفاق 
ممکن  و  بود  نخواهند  خودرو  از  آمدن 

است سالمتی آن ها به خطر افتد. 
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چراغ های بیرونی
چراغ پارک )چراغ کوچک(

با چرخاندن دسته چراغ به سمت موقعیت، 
صفحه  روی  بر  پارک  چراغ  شاخص  چراغ 
کیلومترشمار، چراغ زمینه داشبورد، چراغ های پارک 
)چراغ کوچک( و چراغ پالک روشن خواهند شد. 

با چرخاندن دسته چراغ به سمت موقعیت، 
پس از خارج کردن سویچ از مغزی سویچ، چراغ 
شاخص آن در کیلومترشمار و چراغ های کوچک 

روشن خواهند شد. 

در این زمان اگر درب راننده باز شود، بوق اخطار 
به صدا در خواهد آمد. 

نور پایین چراغ جلو

با چرخانیدن دسته چراغ به سمت موقعیت،  
نور پایین چراغ های جلو روشن خواهد شد. 

نور باالی چراغ جلو

برای تغییر وضعیت از نور پایین به نور باالی چراغ 
دهید  فشار  پایین  به سمت  را  چراغ  دسته  جلو، 
تا صدای »کلیک« به گوش برسد. در این لحظه 
کیلومترشمار  صفحه  در  باال  نور  شاخص  چراغ 

روشن خواهد شد. 
برای بازگشت به وضعیت نور پایین، دسته چراغ را 

به جای اول خود برگردانید. 
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چراغ پلیسی )چراغ سالم(

و  پیاده  عابران  به  اخطار  و  هشدار  اعالم  برای 
سمت  به  را  چراغ  دسته  عبوری،  خودروهای  یا 
رها  سپس  و  بکشید  فرمان  غربیلک  و  خودتان 
کنید. با این کار نور باالی چراغ جلو یک بار روشن 

خواهد شد. 

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور پایین چراغ جلو در پایین 
واقع  آن  چپ  سمت  در  و  کیلومترشمار  صفحه 
شده است. برای تنظیم ارتفاع نور پایین می توانید 

این کلید را بچرخانید. 
این کلید دارای 4 سطح تنظیم »0«، »1«، »2« 
نظر  مورد  زاویه  انتخاب  برای  می باشد.   »3« و 
از  یکی  در  را  کلید  جلو،  چراغ  پایین  نور  برای 

موقعیت های چهارگانه بگذارید. 

1

   احتیاط!

تنظیم شدن زاویه نور پایین چراغ جلو 
تا حدودی به آهستگی صورت می پذیرد. 
زیاد  سرعت  با  را  تنظیم  کلید  بنابراین 

نچرخانید. 
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چراغ اسکورت

این حالت می تواند نور کافی برای شما را هنگام 
ترک خودرو در مکان های تاریک فراهم کند. 

کردن 	• خاموش  از  پس  دقیقه  دو  عرض  در   
موتور، سویچ را از مغزی سویچ خارج کنید. 

 اگر به مدت 2 ثانیه دسته چراغ را به سمت 	•
خودتان و غربیلک فرمان بکشید و رها کنید. 
کوچک  چراغ  همراه  به  جلو  چراغ  پایین  نور 
به مدت 30 ثانیه روشن خواهند ماند. به ازاء 
هر بار کشیدن دسته چراغ، 30 ثانیه چراغ ها 
که  زمانی  حداکثر  و  ماند  خواهند  روشن 
می توانید برای این ویژگی تنظیم کنید، 210 

ثانیه است )7 بار کشیدن دسته چراغ(. 
را 	• این حالت، دسته چراغ  قطع کردن  برای   

بیش از 2 ثانیه به سمت خود کشیده و نگه 
چراغ ها  چراغ،  دسته  چرخاندن  با  یا  و  دارید 
وارد  با  می توانید  هم چنین  کنید.  خاموش  را 
را  چراغ ها  سویچ،  مغزی  در  سویچ  کردن 

خاموش کنید. 

چراغ های مه شکن جلو و عقب

در شرایط بارانی و برفی و مواقعی که محدودیت 
چراغ های  از  باید  دارد،  وجود  راننده  برای  دید 

مه شکن جلو و عقب استفاده شود. 

باید  مه شکن  چراغ های  کردن  روشن  از  قبل 
دسته چراغ در یکی از موقعیت های    و 

چرخان  کلید  سپس  باشد.  گرفته  قرار  یا  
را  چراغ  دسته  روی  بر  مه شکن  چراغ های 
شود.  روشن  جلو  مه شکن  چراغ  تا  بچرخانید 
صفحه  روی  در  جلو  مه شکن  شاخص  چراغ 

کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد. 

با چرخاندن مجدد کلید چراغ های مه شکن روی 
دسته چراغ، چراغ مه شکن عقب روشن خواهد شد 
و به تبع آن چراغ شاخص مربوطه بر روی صفحه 
کیلومترشمار به طور خودکار روشن خواهد شد. 

   احتیاط!

چراغ های مه شکن عقب به طور جداگانه 
نمی توانند روشن شوند، ابتدا باید چراغ 

مه شکن جلو روشن شود. 
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چراغ های راهنما

وقتی که می خواهید بپیچید، دسته راهنما را به 
سمت پایین یا باال فشار دهید تا چراغ راهنمای 
چپ و یا راست روشن شود. چراغ شاخص مربوط 
به چراغ راهنما بر روی صفحه کیلومترشمار نیز 
روشن شده و چشمک خواهد زد. هم زمان با آن 
یک صدای شبیه »کلیک« نیز به عنوان یادآوری 

به گوش خواهد رسید. 

فالشر

کلید فالشر در باالی کلید کولر )A/C( قرار دارد. 
وقتی که کلید فالشر روشن شود، کلیه چراغ های 
کرد.  خواهند  زدن  چشمک  به  شروع  راهنما 
هم زمان با آن چراغ های شاخص راهنما در صفحه 

کیلومترشمار چشمک خواهند زد. 

   احتیاط!

اضطراری  مواقع  در  باید  فقط  فالشر 
سویچ  اگر  حتی  فالشر  شود.  روشن 
خاموش هم باشد، می تواند روشن شود. 
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چراغ های داخلی
چراغ سقف

وقتی  دارای سه حالت می باشد.  کلید چراغ سقف 
که در موقعیت “ON” باشد، چراغ سقف همیشه 
روشن می ماند. اگر در موقعیت “OFF” قرار گیرد، 
موقعیت  در  اگر  شد.  خواهد  خاموش  سقف  چراغ 
“DOOR” قرار داشته باشد، هر زمان که یکی از 
درب ها باز شود، چراغ سقف نیز روشن خواهد شد. 
پس از بسته شدن درب، چراغ سقف در مدت 15 ثانیه 

به تدریج کم نور شده و سپس خاموش خواهد شد. 

چراغ مطالعه

دو عدد چراغ مطالعه وجود دارد که هر کدام را 
داد.  قرار  استفاده  مورد  به طور جداگانه  می توان 
کلید هر سمت را که فشار دهید، چراغ مطالعه ی 
برای  شد.  خواهد  روشن  سمت  همان  به  مربوط 
خاموش کردن چراغ مطالعه، کلید آن را مجددا 

فشار دهید. 

چراغ صندوق عقب هاچ بک

باز کنید، چراغ صندوق  را  هر گاه درب صندوق 
نیز روشن خواهد شد. با بسته شدن درب صندوق، 

چراغ نیز خاموش خواهد شد. 
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کلید تنظیم نور زمینه داشبورد

کلید تنظیم نور زمینه داشبورد در پایین صفحه 
کیلومترشمار و در سمت چپ آن واقع شده است. 

وقتی چراغ های کوچک و یا چراغ های جلو روشن 
شوند، چراغ های زمینه داشبورد و چراغ دکمه های 

کنترل روی درب ها نیز روشن خواهند شد.

 برای تنظیم مقدار نور این چراغ ها، کلید تنظیم 
را به سمت باال یا پایین بچرخانید. 

چراغ صندوق عقب سدان

هر گاه  درب صندوق را باز کنید، چراغ صندوق 
نیز روشن خواهد شد، با بسته شدن درب صندوق، 

چراغ نیز خاموش خواهد شد.
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برف پاک کن ها و آینه ها
برف پاک کن جلو

دسته برف پاک کن و شیشه شور دارای 5 مرحله 
 ”LO“ ،    ،”MIST“، ”OFF“ .کاری است

 ”HI“. و
شده،  ذکر  حالت های  از  کدام  هر  انتخاب  برای 
پایین  یا  باال  جهت  در  را  پاک کن  برف  دسته 

حرکت دهید. 

حالت INT )حرکت متناوب(

کاری  سطح   5 دارای  یا    ”INT“ حالت 
زمانی  فواصل  می باشد.  تناوب  زمان  اساس  بر 
بین  از  می توان  را  پاک کن  برف  بین حرکت های 
تنظیم کرد.  و  انتخاب  ثانیه  و 20   13 ،8 ،4 ،2
برف  دسته  روی  بر  مربوطه  کلید  چرخاندن  با 
پاک کن می توانید هر کدام از زمان های ذکر شده 

را انتخاب کنید. 

حالت MIST )حرکت تکی(
برف  دسته   ،”MIST“ حالت  از  استفاده  برای 
پاک کن را یک بار به سمت خودتان بکشید، برف 

پاک کن یک بار حرکت خواهد کرد. 
اگر دسته برف پاک کن را باال کشیده و نگه دارید، 
که  زمانی  تا  و  افتاد  کار خواهد  به  پاک کن  برف 
دسته برف پاک کن را رها نکرده اید، هم چنان به 
آن،  کردن  رها  با  داد.  خواهد  ادامه  خود  حرکت 
برف پاک کن نیز متوقف شده و در جای اول خود 

قرار خواهد گرفت. 
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   احتیاط!

استفاده 	• از  قبل  سردسیر،  مناطق  در 
و  تیغه ها  زدن  یخ  پاک کن،  برف  از 
بررسی  را  شیشه  به  آن ها  چسبیدن 
دارد،  وجود  وضعیتی  چنین  اگر  کنید. 
ابتدا یخ زدایی کنید، در غیر این صورت، 
آن  موتور  یا  و  پاک کن  برف  تیغه های 

آسیب خواهند دید. 
اگر مانعی مانند برف جلوی حرکت برف 	•

پاک کن ها را گرفته باشد، ابتدا نسبت به 
اقدام  موانع  رفع  و  شیشه  کردن  تمیز 
استفاده  پاک کن  برف  از  سپس  و  کرده 

کنید. 

برف پاک کن عقب هاچ بک

اگر کلید چرخان مربوط به برف پاک کن عقب بر 
روی دسته برف پاک کن را از موقعیت “OFF” به 
موقعیت “ON” بچرخانید، برف پاک کن عقب به 

طور مداوم شروع به کار خواهد کرد. 
کلید  عقب،  پاک کن  برف  کردن  متوقف  برای 
چرخان را مجددا به موقعیت “OFF” برگردانید. 

شیشه شور جلو

فرمان  غربیلک  سمت  به  را  پاک کن  برف  دسته 
خیلی  آن  داشتن  نگه  زمان  مدت  اگر  بکشید، 
اتفاق  شیشه  روی  آب  پاشش  فقط  باشد،  کم 
نخواهند  کار  به  پاک کن ها  برف  و  افتاد  خواهد 
افتاد. اگر مدت زمان نگه داشته شدن دسته برف 
پاک کن بیش تر باشد، عالوه بر پاشش آب به روی 
شیشه ها، برف پاک کن ها نیز شروع به کار خواهند 
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از  با رها کردن دسته، برف پاک کن ها پس  کرد. 
چند حرکت متوقف خواهند شد. 

   احتیاط!

نباید  شیشه شور  از  استفاده  زمان 
بیش تر از 10 ثانیه طول بکشد. اگر مخزن 
شیشه شور  از  است،  خالی  شیشه شور 
استفاده نکنید، در غیر این صورت پمپ 

آن آسیب خواهد دید. 

شیشه شور عقب هاچ بک

کلید چرخان واقع در انتهای دسته برف پاک کن 
را به سمت موقعیت  بچرخانید و نگه دارید، 
به  اقدام  عقب  آب پاش  کلید،  شدن  رها  زمان  تا 
با  کرد.  خواهد  عقب  شیشه  روی  بر  آب  پاشش 
متوقف  نیز  عقب  پاک کن  برف  کلید،  شدن  رها 

خواهد شد. 
زمانی که برف پاک کن عقب در حال کار کردن 
موقعیت   به  را  چرخان  کلید  اگر  است، 
بچرخانید، آب پاش عقب هم زمان با برف پاک کن 

به طور مداوم کار خواهند کرد. 

اگر کلید را رها کنید، به طور خودکار مجددا به 
موقعیت “ON” باز خواهد گشت و برف پاک کن 
به کار خود ادامه خواهد داد ولی کار شیشه شور 

متوقف خواهد شد. 
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آینه ها
از  قبل  است.  مهم  آینه ها  سطح  بودن  تمیز 
تنظیم  موقعیت  بهترین  در  را  آینه ها  رانندگی، 

کنید. 

آینه داخل

داخل،  آینه  قرارگیری  زاویه  کردن  تنظیم  برای 
لبه های آن را با دست گرفته و در موقعیت مناسب 

رها کنید. 

p»n K{

تابش  ضد  اهرم  می کنید،  رانندگی  شب  در  اگر 
آینه را به سمت خودتان بکشید تا از مزاحمت های 

تابش نور به چشمتان کاسته شود. 
آینه های جانبی

L: تنظیم آینه برقی سمت چپ
R: تنظیم آینه برقی سمت راست

قابل  تنظیم،  کلید  از  استفاده  با  آینه های جانبی 
مورد  می تواند  زمانی  کلید  این  هستند.  تنظیم 
 ”ACC“ استفاده قرار گیرد که سویچ در موقعیت

و یا “ON” باشد. 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  را  کلید 
بچرخانید و روی موقعیت “L” قرار دهید. اکنون 
کلید را در چهار جهت جلو، عقب، چپ و راست 
بچرخانید تا آینه سمت چپ در بهترین موقعیت 

برای دید قرار گیرد. 
کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و روی 
موقعیت ”R“ قرار دهید. حال کلید را در چهار جهت 
جلو، عقب، چپ و راست بچرخانید تا آینه سمت 

راست در بهترین موقعیت برای دید قرار گیرد. 

 هشدار!
پس از تنظیم شدن آینه ها، کلید تنظیم 
خود  اصلی  و  مرکزی  موقعیت  به  را 
برگردانید تا در صورت برخورد دست با 

آن، تنظیم آینه ها بر هم نخورد. 
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هنگام پارک کردن و یا عبور از محل های باریک 
به  با دست  را  آینه ها  نیاز می توانید  و در صورت 

سمت داخل جمع کنید. 
برای برگرداندن آن به حالت اول، آن را به سمت 

بیرون فشار دهید. 

پنجره ها
کلید شیشه باالبر

این خودرو مجهز به شیشه باالبرهای برقی است. 
با  می توانید  را  سویچ، شیشه ها  باز شدن  از  پس 
پایین  یا  باال  باالبر،  شیشه  کلیدهای  از  استفاده 

ببرید. 

راننده  درب  روی  بر  باالبرها  شیشه  اصلی  کلید 
از  کدام  هر  کردن  باز  برای  است.  شده  تعبیه 
فشار  را  شیشه  همان  به  مربوط  کلید  شیشه ها، 
موقعیت  به  شیشه  که  زمانی  دارید.  نگه  و  داده 

بردن  باال  برای  را رها کنید.  دلخواه رسید، کلید 
شیشه، کلید را به سمت باال بکشید و زمانی که 
رها  را  کلید  رسید،  نظر  مورد  ارتفاع  به  شیشه 

کنید. 
درب  جلو راست و درب های عقب چپ و راست 
دارای کلید مجزا برای شیشه های خود می باشند. 
کلید  از درب ها،  باز کردن شیشه هر کدام  برای 
مربوطه را فشار داده و نگه دارید، پس از رسیدن 
شیشه به موقعیت دلخواه، کلید را رها کنید. برای 
باال بردن هر کدام از شیشه ها، کلید مربوطه را به 
سمت باال بکشید و نگه دارید. زمانی که شیشه به 

ارتفاع مورد نظر رسید، کلید را رها کنید. 
فاقد  عقب  درب های  شیشه  مدل ها،  برخی  در 

شیشه باالبر برقی می باشند. 



96MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

پایین آمدن خودکار شیشه

کلید شیشه باالبر هر چهار درب دارای این ویژگی 
می باشد. کافی است کلید شیشه باالبر را به مدت 
کم تر از یک ثانیه فشار داده و رها کنید تا شیشه 
برای  شود.  باز  کامال  خودکار،  طور  به  مربوطه 
متوقف شدن شیشه، یک بار دیگر کلید را فشار 
به  و  را در جهت مخالف  این که کلید  یا  و  دهید 

سمت باال بکشید. 
کلید قفل ایمنی شیشه باالبر

اگر در داخل خودرو، کودکی نشسته باشد، کلید 
این  تا  دهید  فشار  را  باالبر  شیشه  ایمنی  قفل 
ویژگی فعال شود. با فعال شدن قفل ایمنی شیشه 
و  جلو  سرنشینان  باالبر  شیشه  کلیدهای  باالبر، 
کلیه  حالت  این  در  شد.  خواهند  غیرفعال  عقب 
شیشه ها فقط با کلید اصلی روی درب راننده قابل 
کنترل خواهند بود. با این کار از باز شدن شیشه ها 
که  خطراتی  و  کودکان  توسط  حرکت  حین  در 
می تواند متوجه آن ها شود، جلوگیری خواهد شد. 

 هشدار!
باشید 	• مراقب  شیشه ها  بستن  موقع   

بازو،  قبیل  از  سرنشینان  بدن  اعضا 
حرکت  مسیر  در   ... و  انگشت  دست، 

شیشه قرار نگرفته باشد. 
تنها 	• خودرو  در  را  کودکان  هیچ وقت   

شیشه  است  ممکن  زیرا  نکنید.  رها 
وارد  باعث  و  انداخته  کار  به  را  باالبرها 

آمدن آسیب های جدی شوند. 
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محفظه های نگه داری اشیا
محفظه ی روی درب

و  جلو  درب های  روی  شده  تعبیه  محفظه های 
عقب برای نگه داری نقشه، روزنامه و ... می توانند 

مورد استفاده قرار گیرند. 

   احتیاط!

مانند  گرما  به  حساس  مواد  نگه داری  از 
درب  روی  محفظه های  در  شکالت 

اجتناب کنید. 

جعبه داشبورد

را  آن  دستگیره  داشبورد،  جعبه  کردن  باز  برای 
به سمت بیرون بکشید و پس از قرار دادن لوازم، 

درب آن را به سمت محل اول خود فشار دهید. 

 هشدار!

داشبورد  جعبه  درب  رانندگی،  حین  در 
این  را همیشه بسته نگه دارید. در غیر 
لوازم  تصادف،  بروز  در صورت  و  صورت 
داخل آن به بیرون پریده و احتماال باعث 

وارد آمدن آسیب خواهند شد. 
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محفظه روی کنسول وسط

ترمز  اهرم  پشت  در  وسط  کنسول  روی  محفظه 
دستی قرار دارد. 

 هشدار!
به  را  محفظه  این  رانندگی،  حین  در 
در  زیرا  دارید.  نگه  دربسته  صورت 
به  لوازم داخل آن  بروز تصادف،  صورت 

داخل خودرو پرتاب خواهند شد. 

محفظه جلوی دسته دنده

این محفظه برای نگه داری لوازمی از قبیل سکه، 
موبایل و سایر اشیا کوچک مناسب است. 

جای کارت

جا کارتی در باالی محفظه ی جلوی دسته دنده 
کارت  انواع  نگه داری  برای  مناسب  و  گرفته  قرار 

می باشد. 
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و  داشبورد  چپ  سمت  در  دیگر  کارتی  جا  یک 
پایین تر از صفحه کیلومترشمار واقع شده است. 

کیف های صندلی

داده  قرار  کیف هایی  جلو  صندلی های  پشت  در 
و  پرونده ها  نگه داری  برای  مناسب  که  شده اند 

کاتالوگ ها و ... می باشند. 

صندوق عقب

درب صندوق را می توان به یکی از روش های زیر 
باز کرد:

 کلید صندوق پران روی داشبورد	•
 دکمه صندوق پران ریموت کنترل	•
داخل 	• در  که  اضطراری  خروج  دستگیره   

صندوق عقب قرار دارد. 
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جا لیوانی

اهرم ترمز دستی و روی  لیوانی در کنار  یک جا 
کنسول وسط تعبیه شده است. 

نگه داری  محفظه  کنار  در  دیگر،  لیوانی  جا  یک 
اشیا روی هر کدام از درب ها در نظر گرفته شده 

است. 
را  دقت  نهایت  لیوانی ها،  جا  از  استفاده  هنگام 
باعث  داغ  مایعات  شدن  پاشیده  باشید.  داشته 
ایجاد سوختگی سرنشینان خواهد شد. هم چنین 
در صورت پاشیده شدن مایعات، تزیینات داخلی 
و موکت کف اتاق کثیف خواهند شد و یا ممکن 

است به لوازم برقی آسیب وارد شود. 

دستگیره سقف

در باالی سر سرنشینان جلو و عقب خودرو یک 
عبور  هنگام  است.  شده  نصب  دستگیره  عدد 
می توانند  سرنشینان  ناهموار،  مناطق  از  خودرو 

برای حفظ ایمنی این دستگیره ها را بگیرند. 
نیز  قالب  عدد  چند  سقف  دستگیره های  روی 
است.  شده  داده  قرار  لباس  کردن  آویزان  جهت 
اجسام سخت و نوک تیز را از این قالب ها آویزان 
تصادفات  زمان  در  صورت  این  غیر  در  نکنید، 

ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند. 
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سقف  دستگیره  از  را  چیزی  که  صورتی  در 
سرنشین جلو آویزان کرده باشید، مطمئن شوید 

که در دید راننده ایجاد محدودیت نکند. 

فندک

برای استفاده از فندک، ابتدا آن را به سمت داخل 
به طور خودکار کمی  دهید  اجازه  و  دهید  فشار 
بیرون بپرد. فندک در زمان خاموش بودن سویچ، 

قابل استفاده نخواهد بود. 

 هشدار!

دیدن 	• آسیب  از  جلوگیری  برای   
خودرو،  داخلی  تزیینات  و  سرنشینان 
به  اندازه  از  بیش  هیچ وقت  را  فندک 
کودکی  اگر  ندارید.  نگه  فشرده  صورت 
را  فندک  باید  باشد  تنها  خودرو  در 

بردارید. 
 از وارد کردن اجسام متفرقه به داخل 	•

سوکت فندک اجتناب کنید، زیرا ممکن 
آن  در  شکل  تغییر  ایجاد  باعث  است 
قرار  شل  خود  جای  در  فندک  و  شده 

گیرد و یا به سختی وارد شود. 
لمس 	• را  فندک  فلزی  قسمت های   

نکنید. 
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جا سیگاری

جا سیگاری در کنار اهرم ترمز دستی قرار دارد. 

 هشدار!

درب جا سیگاری را همیشه بسته نگه 	•
دارید، زیرا ممکن است در ترمزگیری های 
به روی  زباله های سیگار  شدید، خاک و 
سرنشینان و داخل خودرو پرتاب شوند. 

 کبریت و سیگار را قبل از قرار دادن در 	•
زیرسیگاری به طور کامل خاموش کنید. 

 اجسام اشتعال پذیر مانند کاغذ را در 	•
زیرسیگاری قرار ندهید. 

آفتاب گیرها

برای استفاده از آفتاب گیر آن را به سمت پایین 
بکشید. برای ایجاد سایه در مقابل نور آفتابی که 
از پنجره می تابد، آفتاب گیر را ابتدا 90 درجه به 
سمت پایین باز کنید، سپس میله آن را از قالب 

خارج کرده و مجددا به سمت پنجره بچرخانید. 

برای نگه داری مدارک ماشین و امثال آن، نواری 
شده  گرفته  نظر  در  راننده  آفتاب گیر  پشت  در 

است. 
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خود  جای  به  را  آفتاب گیر  خودرو،  ترک  از  قبل 
باز گردانید. 

آینه آرایش

قرار  جلو  آفتاب گیر سرنشین  پشت  در  آینه  یک 
آفتاب گیر سمت  آینه  این  از  استفاده  برای  دارد. 

سرنشین جلو را باز کنید. 

بوق

عالمت  که  فرمان  غربیلک  از  قسمتی  روی 
به صدا  بوق خودرو  تا  فشار دهید  را  دارد  وجود 

در آید. 

   احتیاط!

مناطق 	• در  قوانین،  به  احترام  جهت 
مسکونی و اطراف اماکنی مثل مدرسه و 

بیمارستان از بوق استفاده نکنید. 
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تهویه مطبوع
اطالعات کلی

رفاه و  تامین  برای  تهویه مطبوع خودرو  سیستم 
طراحی  هوایی  و  آب  شرایط  تمامی  در  آسایش 

شده است. 
کولر  اواپراتور  اطراف  کولر،  از  استفاده  طول  در 
این  نهایت  در  که  مقداری آب جمع خواهد شد 

آب از زیر خودرو تخلیه خواهد شد. 

   احتیاط!

جمع شدن مقداری آب در زیر خودرویی 
که متوقف بوده و کولر آن روشن است، 

نرمال است. 

کنترل های تهویه مطبوع
دکمه کنترل سرعت فن

توسط  که  می باشد  موقعیت   5 دارای  دکمه  این 
آن ها می توان سرعت مورد نظر برای وزش باد را 

تنظیم نمود. 

دکمه تنظیم دما

از  خروجی  هوای  دمای  کنترل  برای  دکمه  این 
دریچه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر آن را در 
جهت خالف عقربه های ساعت تا انتها بچرخانیم، 
اگر  و  داشت  خواهیم  را  ممکن  هوای  سردترین 
بچرخانیم،  انتها  تا  ساعت  عقربه های  جهت  در 

گرم ترین هوا را خواهیم داشت. 
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)A/C( کلید کولر

مطبوع  تهویه  فن  است،  روشن  موتور  که  زمانی 
را روشن کرده و کلید A/C را فشار دهید. چراغ 
جهت  کولر  کمپرسور  و  شده  روشن  کلید  روی 
تولید هوای سرد شروع به کار خواهد کرد. برای 
را مجددا فشار   A/C خاموش کردن کولر، کلید 

دهید. 

با روشن شدن کولر، عالوه بر این که دما و رطوبت 
سرنشینان  آسایش  برای  کابین  داخل  هوای 
نیز  شیشه ها  بخارگرفتگی  از  می یابد،  کاهش 
جلوگیری می شود. در زمان استفاده از کولر کلیه 
در  آن  سرمایش  تا  ببندید  را  پنجره ها  و  درب ها 

بهترین شرایط باشد. 
قدرت  از  مقداری  است،  روشن  کولر  که  زمانی 
موتور صرف به کار انداختن کمپرسور کولر خواهد 
خواهد  افزایش  مقداری  سوخت  مصرف  لذا  شد، 

داشت. 

   احتیاط!

در  طوالنی  مدت  به  روشن،  کولر  با  اگر 
ترافیک  در  یا  و  کنید  حرکت  سرباالیی 
سنگین در حال رانندگی باشید، احتماال 
چراغ  بنابراین  کرد.  خواهد  داغ  موتور 
هشدار دمای آب موتور را زیر نظر داشته 
باشید. در صورت داغ شدن موتور، کولر 

را خاموش کنید. 
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دکمه گردش هوای داخل/ خارج

داخل/  هوای  دادن دکمه گردش  فشار  بار  هر  با 
حالت های  بین  مطبوع  تهویه  سیستم  خارج، 
از  تازه  هوای  ورود  و  کابین  داخل  هوای  گردش 

بیرون، تغییر وضعیت خواهد داد. 
در صورت روشن بودن چراغ روی دکمه، سیستم 
در حالت گردش هوای داخل کابین، و در صورت 
خاموش بودن آن، سیستم در حالت گردش هوای 

خارجی قرار دارد. 

   احتیاط!

تهویه  فن  بودن  خاموش  صورت  در   
مطبوع هم می توان از هر دو حالت گردش 

هوای داخلی و یا خارجی استفاده کرد. 
و  کثیف  بیرون  هوای  که  مناطقی  در   
نامناسب است، توصیه می شود از حالت 
گردش هوای داخل کابین استفاده کنید. 
به مدت  داخل  هوای  اگر حالت گردش   
طوالنی استفاده شود، از طراوت و تازگی 
شد.  خواهد  کاسته  کابین  داخل  هوای 
لذا بهتر است در فواصل کوتاه از حالت 
گردش هوای خارجی نیز استفاده کنید. 
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توزیع هوا



108MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

کلید تنظیم دریچه هوا

انتخاب  و  وزش  جهت  انتخاب  جهت  دکمه  این 
دریچه های دلخواه می باشد. 

حالت وزش باد از دریچه های زیر پا و 
بخارگیر شیشه جلوی خودرو

 وزش باد از دریچه های زیر پا

حالت وزش باد از دریچه های وسطی و 
کناری

وزش باد از دریچه های وسطی و کناری 
و دریچه های زیر پا

حالت وزش باد از دریچه های بخارگیر 
این  انتخاب  با  خودرو.  جلوی  شیشه 
به  خودکار  طور  به  سیستم  حالت، 
وضعیت گردش هوای خارجی، تغییر حالت داده و 

کولر روشن خواهد شد. 

گرم کن شیشه عقب

برای از بین بردن رطوبت، برف و یا یخ های روی 
استفاده  عقب  شیشه  گرم کن  از  عقب،  شیشه 
گرم کن،  کردن  خاموش  و  روشن  برای  می شود. 
از دکمه مربوطه بر روی داشبورد استفاده کنید. 

روشن  از  پس  دقیقه   15 عقب،  شیشه  گرم کن 
شدن، به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای 

روشن کردن مجددا دکمه را فشار دهید. 
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   احتیاط!

است،  باال  هوا  رطوبت  که  مواقعی  در 
و  جلو  شیشه  بخارگیر  دریچه های  از 
باعث  زیرا  نکنید.  استفاده  پنجره ها 
ایجاد اختالف دمایی بین سطوح داخلی 
در  بخار  تولید  و  و خارجی شیشه شده 

سطح داخلی آن خواهد شد. 

استفاده از سیستم تهویه مطبوع کولر
مورد 	• عدد  روی  را  فن  سرعت  تنظیم  کلید   

نظرتان قرار دهید. 
 کلید A/C را فشار دهید. 	•
 با استفاده از کلید تنظیم دما، مقدار سرمای 	•

دلخواه را تنظیم کنید. 
 دریچه های وزش باد را مطابق با میل خودتان 	•

انتخاب کنید. 

 اگر رطوبت هوای بیرون زیاد است، از حالت 	•
گردش هوای داخل و اگر هوای بیرون خشک 
است، از حالت گردش هوای خارجی استفاده 

کنید. 
بخاری

 موتور را روشن کنید. 	•
 با استفاده از کلید تنظیم سرعت فن، سرعت 	•

مورد نظر برای وزش باد را تنظیم کنید. 
 با استفاده از کلید تنظیم دما، مقدار گرمای 	•

مورد نظر خود را تنظیم کنید. 

   احتیاط!

شدن  گرم  از  پس  فقط  بخاری  سیستم 
موتور قادر به ارایه هوای گرم خواهد بود. 

تنظیم جهت وزش باد دریچه ها

کناری  و  وسطی  دریچه های  از  باد  وزش  جهت 
قابل تنظیم است. 

دریچه های وسطی

زبانه تنظیم روی دریچه ها را به چپ و راست و یا 
باال و پایین حرکت دهید. 
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دریچه سمت چپ

برای تنظیم جهت وزش باد، زبانه روی دریچه )1( 
را به چپ و راست و یا باال و پایین حرکت دهید. 
از  خروجی  هوای  حجم  کاهش  یا  افزایش  برای 
راست  یا  چپ  به  را   )2( چرخشی  کلید  دریچه، 

بچرخانید. 

دریچه سمت راست

برای تنظیم جهت وزش باد، زبانه روی دریچه )1( 
را به چپ و راست و یا باال و پایین حرکت دهید. 
از  خروجی  هوای  حجم  کاهش  یا  افزایش  برای 
راست  یا  چپ  به  را   )2( چرخشی  کلید  دریچه، 

بچرخانید. 

نحوه استفاده از تهویه مطبوع در فصل های 
مختلف

در  طوالنی  مدت  به  خودرو  اگر  گرما،  فصل  در 
مقابل نور خورشید پارک شود، دمای داخل کابین 
خیلی باال خواهد رفت. برای کاهش سریع تر دمای 

داخل:
 پنجره ها را باز کنید. 	•
 سرعت فن را روی حداکثر تنظیم کنید. 	•
گردش 	• حالت  و  دهید  فشار  را   A/C کلید   

هوای خارجی را انتخاب کنید. 
 کلید تنظیم دما را در جهت خالف عقربه های 	•

وضعیت  سردترین  روی  و  بچرخانید  ساعت 
تنظیم کنید. 

   احتیاط!

کاهش  کابین  داخل  دمای  آن که  از  پس 
سایر  و  ببندید  را  پنجره ها  یافت، 
و  عادی  حالت  به  را  کولر  تنظیمات 

مناسب برگردانید. 

1

2

1

2
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در  طوالنی  مدت  به  خودرو  اگر  سرما،  فصل  در 
فضای باز پارک شده باشد، احتماال سطح بیرونی 

شیشه ها با برف یا یخ پوشیده خواهند شد. 
برای زدودن برف و یخ از روی شیشه ها:

 موتور را روشن کنید. 	•
تنظیم 	• سرعت  حداکثر  روی  را  فن  سرعت   

کنید. 
 حالت گردش هوای داخل را انتخاب کنید. 	•
عقربه های 	• جهت  در  را  دما  تنظیم  دکمه   

وضعیت  گرم ترین  روی  و  بچرخانید  ساعت 
تنظیم کنید. 

   احتیاط!

پس از تمیز شدن شیشه ها، بالفاصله حالت 
در  کنید.  انتخاب  را  خارجی  هوای  گردش 
را  داخلی شیشه ها  این صورت سطح  غیر 

بخار خواهد گرفت. 

نکات مفید در استفاده از تهویه مطبوع
نیز 	• کولر  کمپرسور  فن،  شدن  خاموش  با   

خاموش خواهد شد. 
مرتب 	• طور  به  بهتر،  سرمایش  تولید  برای   

در  و  کنید  بررسی  را  کولر  رادیاتور  انسداد 
صورت گرفتگی منافذ، آن را تمیز کنید. 

بیش تر، 	• یا  ماه  یک  خودرو  که  صورتی  در   
حتی  می شود  توصیه  باشد،  مانده  بالاستفاده 
را  کولر  بار  یک  ماهی  حداقل  زمستان  در 
روشن کنید و به مدت چند دقیقه در حالت 
روغن کاری  کمپرسور  تا  دارید  نگه  آرام  دور 

شده و عمر مفید سیستم افزایش یابد. 
از خاموش کردن موتور، 	• تا 3 دقیقه قبل   2 

کمپرسور کولر را خاموش کنید، ولی اجازه ی 
بتواند آب جمع  تا  ادامه کار به فن را بدهید 
بهتر  کند.  را خشک  اواپراتور  اطراف  در  شده 
نیز  را  خارجی  هوای  گردش  حالت  است 

انتخاب کنید تا به واسطه گرمای هوای بیرون، 
آب اطراف اواپراتور سریع تر خشک شود. 

خاموش کردن سیستم

برای خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع کافی 
است دکمه تنظیم سرعت فن را مقابل عدد صفر 
قرار دهید. اگر درجه حرارت هوای محیط پایین 
است، قبل از روشن کردن موتور، بخاری را روشن 
نکنید، اجازه دهید دمای آب موتور به حد کافی 

گرم شود، سپس از بخاری استفاده نمایید. 



112MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

سیستم صوتی
اطالعات کلی

دریافت  و  کارآیی  بهترین  شرایط  اکثر  در  رادیو 
هر  مانند  و  حال  این  با  داشت.  خواهد  را  امواج 
در  محدودیت هایی  نیز  رادیو  دیگری،  سیستم 
عملکرد خواهد داشت. در زیر، اطالعات مختصری 
درباره نحوه ارسال و دریافت امواج رادیویی ارایه 

می شود. 

سیگنال های رادیویی

سیگنال های اصلی رادیویی دو نوع هستند:
•	AM 
•	FM 

AM دریافت امواج

این نوع امواج رادیویی بر اساس تغییرات مقادیر 
دامنه امواج شکل می گیرند، بنابراین دریافت این 
با موانع مانند رعد و  نوع امواج در زمان برخورد 
خواهد  مختل   ... و  قوی  فشار  برق  برق، خطوط 

شد. 

FM دریافت امواج

فرکانس شکل  تغییرات  اساس  بر  امواج  نوع  این 
می گیرند و مشکالت مربوط به امواج دامنه متغیر 
)AM( را نخواهد داشت، بنابراین این نوع امواج 

واضح تر دریافت خواهد شد. 
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معرفی
1. دکمه روشن/ خاموش

CD 2. محل ورود
LCD 3. نمایشگر

CD 4. دکمه خارج کردن
5. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی با یک فشاردادن، ایستگاه 
رادیویی ها که قبال ذخیره شده، شروع به کار می کند. با فشار 
کار،  حال  در  رادیویی  ایستگاه  دکمه،  داشتن  نگه  و  دادن 

ذخیره می شود. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن، آهنگ ها 	•

به صورت تصادفی شروع به خواندن خواهند کرد. 
6. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 5

 با یک بار فشار دادن، ایستگاه رادیویی 5 که قبال ذخیره 	•
شده، شروع به کار می کند. با فشار دادن و نگه داشتن آن، 

ایستگاه رادیویی در حال کار، ذخیره خواهد شد. 
این 	• دادن  فشار  بار  یک  با   ،USB یا   CD حالت  در   

دکمه، 10 آهنگ آخر انتخاب خواهند شد. 
7. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 6

 با یک بار فشار دادن، ایستگاه رادیویی 6 که قبال ذخیره 	•
شده، شروع به کار می کند. با فشار دادن و نگه داشتن آن، 

ایستگاه رادیویی در حال کار، ذخیره خواهد شد. 

1
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 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن این 	•
دکمه، پوشه بعدی آهنگ ها انتخاب خواهد شد. 

8. دکمه تنظیم
دکمه، 	• این  چرخاندن  با  رادیو،  حالت  در   

فرکانس رادیو تنظیم می شود. 
در حالت CD یا USB، آهنگ را جلو یا عقب 	•

می برد. 
AST / SET 9. دکمه

 ذخیره خودکار ایستگاههای رادیویی	•
 تغییر عملکردها	•

10. دکمه SCAN )مرور سریع(
 اسکن ایستگاه های رادیویی	•
 اسکن آهنگ ها	•

BAND 11. دکمه
با فشار دادن دکمه، باند رادیویی مورد نظر را 	•

انتخاب کنید. 
12. دکمه 

 با یک بار فشار دادن ایستگاه رادیویی بعدی 	•
انتخاب می شود. 

در حالت CD یا USB، آهنگ بعدی انتخاب 	•

می شود. 
USB 13. دکمه انتخاب حالت

14. دکمه 
ایستگاه رادیویی قبلی 	• بار فشار دادن،  با یک 

انتخاب می شود. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

آهنگ قبلی انتخاب می شود. با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، آهنگ به طور سریع تر به عقب 

بر می گردد. 
CD 15. دکمه انتخاب حالت

16. دکمه MUTE )قطع صدا(
•	 CD ،با یک بار فشار دادن آن، صدای رادیو 

بر   ”MUTE“ عبارت  و  قطع شده   USB یا 
روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. با فشار مجدد 
VOL//SET، صدا  دکمه و چرخاندن دکمه 

مجددا به حالت اول باز خواهد گشت. 
VOL/SET 17. دکمه

برای تنظیم صدا	•
 برای انتخاب شیوه پخش صدا	•

18. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 3

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
3 شروع به کار خواهد کرد و با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، ایستگاه رادیویی در حال کار، 

ذخیره خواهد شد. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

دکمه، پوشه قبلی آهنگ انتخاب خواهد شد. 
19. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 2

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
2 شروع به کار خواهد کرد و با فشار دادن و 
نگه داشتن آن، ایستگاه رادیویی در حال کار 

ذخیره خواهد شد. 
 در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 	•

دکمه، 10 آهنگ قبلی انتخاب خواهد شد. 
20. دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی 1

 با یک بار فشار دادن دکمه، ایستگاه رادیویی 	•
نگه  و  دادن  فشار  با  شد.  خواهد  انتخاب   1
کار،  حال  در  رادیویی  ایستگاه  آن،  داشتن 

ذخیره خواهد شد. 
- در حالت CD یا USB، با یک بار فشار دادن 
دکمه، آهنگ در حال خواندن تکرار خواهد شد. 
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تنظیم ساعت
 دکمه AST/SET را فشار داده و نگه دارید 	•

تا وارد منو شوید. 
 پس از وارد شدن به منو، با یک بار فشار دادن 	•

AST/SET، در فهرست منو بچرخید  دکمه 
تا به قسمت TIME برسید. 

•	 12 حالت  تا  بچرخانید  را   TUNE دکمه   
ساعته یا 24 ساعته را انتخاب کنید. 

تا 	• دهید  فشار  را   AST/SET دکمه  مجددا   
وارد قسمت تنظیم دقیقه شوید. 

 دکمه TUNE را بچرخانید تا به دقیقه مورد 	•
نظر برسید. 

وارد 	• تا  دهید  فشار  را   AST/SET دکمه   
تنظیم ساعت شوید. 

 دکمه TUNE را بچرخانید و ساعت صحیح 	•
را تنظیم کنید. 

شما،  تنظیم  آخرین  از  ثانیه   5 گذشت  از  پس 
خارج  تنظیم  حالت  از  خودکار  طور  به  سیستم 

شده و تنظیمات شما را ذخیره خواهد نمود. 

CD خوان
تا 	• دهید  فشار  را  خاموش  روشن/  دکمه   

دستگاه روشن شود. 
عبارت 	• بکنید.  خوان   CD وارد  را   CD  

ظاهر  ضبط  نمایشگر  در   ”LOADING“
 ”READING“ عبارت  سپس  شد.  خواهد 
نمایش داده خواهد شد که بیانگر جست وجوی 
جست وجو،  اتمام  از  پس  است.  آهنگ ها 
خواندن CD به طور خودکار اجرا خواهد شد. 

•	 CD را فشار دهید تا CD دکمه خارج کردن 
خارج شود. 

داده 	• نمایش  ضبط  نمایشگر  در  زیر  موارد 
می شود:

•	CD شکل 
 شماره آهنگ 	•
 زمان سپری شده آهنگ	•

   احتیاط!

 اگر CD را به طور کامل از CD خوان 	•
طور  به  ثانیه   5 از  پس  نکشید،  بیرون 
خوان   CD داخل  به  مجددا  خودکار 

کشیده خواهد شد. 
خوان 	•  CD داخل   CD که  زمانی   

را   CD خروج  دکمه  و  نباشد  موجود 
عبارت  ضبط   LCD نمایشگر  بزنید، 
“NO CD” را نمایش خواهد داد و ضبط 

حالت قبلی خود را ادامه خواهد داد. 

اسکن آهنگ ها
 SCAN دکمه  اگر   ،CD از  استفاده  زمان  در 
اسکن  حالت  وارد  ضبط  دهید.  فشار  بار  یک  را 
از  یک  هر  و  آهنگ ها خواهد شد  مرور سریع  یا 
آهنگ ها هر کدام به مدت 10 ثانیه خوانده خواهد 
شد. با فشار مجدد دکمه می توانید از این حالت 

خارج شوید. 
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انتخاب تصادفی آهنگ
را   4/RDM““ دکمه   ،CD از  استفاده  هنگام 
یک بار فشار دهید تا آهنگ ها به صورت تصادفی 
با فشار دادن مجدد دکمه  اجرا شوند.  انتخاب و 

می توانید به حالت عادی برگردید. 

تکرار آهنگ
در حالت CD، دکمه “RPT/1” را یک بار فشار دهید 
تا آهنگ در حال اجرا مجددا تکرار شود. برای خروج از 
حالت تکرار آهنگ، دکمه را یک بار دیگر فشار دهید. 

آهنگ بعدی / قبلی
یا 	• و  دکمه   دادن  فشار  بار  یک  با 

حرکت  جهت  در   TUNE دکمه  چرخاندن 
عقربه های ساعت یا خالف آن، آهنگ بعدی و یا 

قبلی انتخاب خواهد شد. 

حرکت سریع رو به جلو / عقب آهنگ
در حالت CD، دکمه  را فشار داده و نگه 	•

دارید تا آهنگ در حال اجرا به طور سریع جلوتر 
برود. برای حرکت سریع رو به عقب آهنگ در حال 

اجرا، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 
در هر نقطه ای که دکمه را رها کنید، آهنگ 	•

به صورت عادی به خواندن ادامه خواهد داد. 

انتخاب پوشه / آهنگ
دکمه “3” را فشار دهید تا پوشه قبلی انتخاب 	•

شود. 
دکمه “6” را فشار دهید تا پوشه بعدی انتخاب 	•

شود. 
آهنگ 	•  10 تا  دهید  فشار  را   ”2/UP“ دکمه 

قبلی و یا آخرین آهنگ انتخاب شود. 
آهنگ 	•  10 تا  فشار دهید  را   ”5/DN“ دکمه 

بعدی و یا اولین آهنگ انتخاب شود. 

   احتیاط!

در MP3 و یا USBهایی که تعداد آهنگ 
آن ها کم تر از 10 باشد، این حالت قابل اجرا 

نخواهد بود. 
شیوه های پخش صدا

متوالی  دادن  فشار  با   ،CD از  استفاده  زمان  در 

برای  دلخواه  شیوه های   ”VOL/SEL“ دکمه 
پخش صدا را می توان انتخاب کرد؛ یا هر بار فشار 
دادن دکمه به ترتیب وارد تنظیمات زیر خواهید شد. 
 BAS → TRE → BAL → FAD → EQ →

LOUD → VOL

 )VOL( 1. حجم صدا
محدوه تنظیم: از صفر تا 31 

برای تنظیم دکمه “VOL/SEL” را بچرخانید. 

)BAS( 2. صدای بم
محدوده تنظیم: از 7- تا 7+ 

برای کم کردن و یا زیاد کردن مقدار بمی صدا

)TRE( 3. صدای زیر
محدوده تنظیم: از 7- تا 7+

برای کم یا زیاد کردن میزان زیر بودن صدا 

راست  و  چپ  بلندگوهای  صدای  توازن   .4
)BAL(

R7 تا L7 محدوده تنظیم: از



داشبورد نشانگر های  و  117کنترل  

یا  چپ  سمت  بلندگوهای  به  صدا  انتقال  برای 
راست و یا ایجاد تعادل بین صدای بلندگوها

عقب  و  جلو  بلندگوهای  صدای  توازن   .5
)FAD(

F7 تا R7 محدوده تنظیم: از
برای انتقال صدا به بلندگوهای جلو و یا عقب و یا 

ایجاد تعادل و توازن بین صدای بلندگوها

)EQ( 6. حالت پخش صدا
 JAZZ, VOCAL, POP, تنظیم:  محدوده 

CLASSICAL, ROCK, EQ OFF
برای انتخاب شیوه پخش صدای مورد نظر شما

)LOUD( 7. بلندی صدا
OFF و ON :محدوده تنظیم

برای تنظیم بلندی صدا

رادیو
روشن / خاموش

دکمه روشن / خاموش روی رادیو را فشار دهید تا 
رادیو روشن و یا خاموش شود. 

تنظیم صدا
دکمه “VOL/ SEL” را برای تنظیم صدا بچرخانید. 
حرکت  جهت  در  را  دکمه  صدا،   افزایش  برای 
عقربه های ساعت و برای کاهش صدا در خالف جهت 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. محدوده تنظیم 

صدا بین صفر )حداقل( و 31 )حداکثر( می باشد. 

باند رادیو
•	 ”BAND“ در زمان روشن بودن رادیو، دکمه

را فشار دهید و باند دلخواه تان را انتخاب کنید. 
ترتیب نمایش باندها به صورت زیر است:

 FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2
→ FM1

اسکن فرکانس های رادیویی
دکمه “SCAN” را برای فعال کردن و یا متوقف 

استفاده  زمان  در  دهید.  فشار  حالت  این  کردن 
ایستگاههای  دکمه،  این  دادن  فشار  با  رادیو  از 
رادیویی یافت شده به مدت 10 ثانیه اجرا خواهند 
ایستگاه  به جست وجوی  رادیو شروع  شد. سپس 
دکمه  مجددا  توقف،  برای  کرد.  خواهد  بعدی 

“SCAN” را فشار دهید. 

جست وجوی فرکانس ها
دکمه را فشار دهید تا فرکانس رادیویی باالتر 	•

فرکانس  جست وجوی  برای  شود.  جست وجو 
رادیویی پایین تر دکمه  را فشار دهید. 

مجددا 	• فرکانس ها  سایر  جست وجوی  برای   
دکمه  یا  را فشار دهید. 

جست وجوی دستی فرکانس ها
را در جهت عقربه های ساعت   ”TUNE“ دکمه 
بچرخانید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر را 
پیدا کنید. برای یافتن ایستگاه رادیویی با فرکانس 
عقربه های  جهت  خالف  در  را  دکمه  پایین تر،  

ساعت بچرخانید. 
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ذخیره ی ایستگاههای رادیویی
در  را  قوی تر  رادیویی  ایستگاه   6 می توانید  شما 
بانده های FM و یا AM به طور خودکار و توسط 
ذخیره  رادیو  حافظه  در   ”AST/SEL“ دکمه 
ایستگاههای  خودکار  ذخیره  از  وقتی  نمایید. 
جدید  ایستگاههای  کنید،  استفاده  رادیویی 
جایگزین ایستگاههای رادیویی ذخیره شده قبلی 
 FM باند  در  ایستگاه   18 جمعا  شد.  خواهند 
 )FM3 , FM2 , FM1 هر کدام 6 ایستگاه( و 
12 ایستگاه در باند AM1, AM2( AM  هر 

کدام 6 ایستگاه( قابل ذخیره کردن می باشد. 

انتخاب ایستگاههای رادیویی
توسط  باندها  از  کدام  هر  رادیویی  ایستگاه   6 هر 
دکمه های شماره 1 تا 6 قابل انتخاب و اجرا هستند. 

 ایستگاه مورد نظر را انتخاب کنید. 	•
روی هر ایستگاه اگر یکی از دکمه های 1 تا 6 	•

را فشار داده و نگه دارید، ایستگاه رادیویی با 
همان شماره ذخیره خواهد شد. 

USB
دکمه روشن / خاموش رادیو را بزنید تا دستگاه 	•

روشن یا خاموش شود. 
•	 ،USB پورت  به   USB شدن  وصل  از  پس 

ظاهر  نمایشگر  در   ”USB READ“ عبارت 
و   USB شناسایی  به  شروع  سیستم  و  شده 

فایل های آن خواهد نمود. 

را  زیر  موارد  پخش،  و  رادیو  نمایشگر  صفحه 
نمایش خواهد داد:

پیکربندی )فرمت( فایل	•
شماره آهنگ	•
زمان سپری شده ی آهنگ	•

از  استفاده  روش  مشابه   USB از  استفاده  نحوه 
 CD است. برای اطالع از جزییات، به بخش CD

در این فصل مراجعه کنید. 

نکات الزم
پس از وصل شدن USB، اگر در عرض 3 ثانیه 	•

هیچ انتخابی را انجام ندهید، اولین آهنگ از 
اولین پوشه اجرا خواهد شد. کلیه آهنگ های 

پوشه ها به ترتیب اجرا خواهند شد. 
با 	• یا  و  متفرقه  برندهای  با  USBها  برخی 

ضبط  توسط  است  ممکن  پایین  کیفیت 
پوشه  یا  آهنگ  یک  اگر  نشوند.  شناسایی 
شناسایی  ثانیه   10 عرض  در  و  ضبط  توسط 
نشود، سیستم به طور خودکار، آهنگ یا پوشه 

بعدی را انتخاب خواهد کرد. 
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یل های	• فا ز  ا پخش،  و  یو  د ا ر ین  ا  
فایل های  می کند.  پشتیبانی    MP3/WMA
اجرا  آسیب دیده  فایل های  و  فرمت ها  سایر  با 
گونه  این  وجود  صورت  در  شد.  نخواهند 
رد  آن ها  از  خودکار  طور  به  سیستم  فایل ها، 

شده  و فایل بعدی را اجرا خواهد کرد. 
•	 ،USB برای جلوگیری از آسیب دیدن پورت

در زمان وصل کردن USB به جهت قرارگیری 
صحیح آن دقت کافی داشته باشید. 

استاندارد 	• با  USBهای  پخش،  و  رادیو  این   
1/1 و 2/0 را پشتیبانی می کند. 

تنظیمات
را  صوتی  سیستم  امکانات  و  قابلیت ها  از  برخی 

می توانید به دلخواه خود تنظیم کنید: 

 دکمه “AST/SET” را فشار داده و نگه دارید 	•
تا وارد منوی تنظیم شوید. 

•	AST/“ دکمه  مجدد  دادن  فشار  بار  هر  با   
انتخاب  قابل  زیر  منوهای  ترتیب  به   ”SET

شدن خواهند بود:
	  TIME → ASIA → SRCH → LOGI →

P-VOLUME
 با چرخاندن دکمه “TUNE” روی هر کدام 	•

تنظیم  می توانید  را  آیتم  همان  باال،  موارد  از 
کنید. 

5 مورد از تنظیمات به شرح ذیل هستند:

TIME .1
 24 H 12 و H ،OFF :محدوده تنظیم

ساعت را می توانید به صورت 12 ساعته و یا 24 
ساعته تنظیم کنید. 

RADIO .2
محدوده تنظیم:

AMERICA, EUROPE, ASIA, LATAM 
آمریکای  اروپا،  میان  از  می توانید  را  منطقه خود 

التین، آمریکا یا آسیا انتخاب کنید. 

SRCH .3
LOC، DX :محدوده تنظیم

فقط  کنید،  انتخاب  را   LOC حالت  اگر 
دارند،  قوی تری  امواج  که  رادیویی  ایستگاههای 

جست وجو و ذخیره خواهند شد. 

LOG .4
OFF، ON :محدوده تنظیم

پس  صوتی  سیستم  کنید،  انتخاب  را   ON اگر 
از خاموش شدن سویچ موتور، به مدت 1 ساعت 
انتخاب  را   OFF اگر  بود.  خواهد  استفاده  قابل 
بسته شدن سویچ، سیستم صوتی  از  کنید، پس 

قابل استفاده نخواهد بود. 
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P-VOLUME .5
صدای  می توانید   ”VOL/SET“ دکمه  توسط 
کنید.  تنظیم  صوتی  سیستم  برای  را  پیش فرض 
با  کرده اید،   تنظیم  که  پیش فرضی  میزان صدای 
روشن شدن سیستم صوتی در نمایشگر آن ظاهر 

خواهد شد. 
اگر صدای سیستم قبل از خاموش کردن آن 	•

محض  به  باشد،  پیش فرض  مقدار  از  بلندتر 
عدد  روی  بر  سیستم،  مجدد  شدن  روشن 

تنظیم شده قرار خواهد گرفت. 
اگر صدای سیستم قبل از خاموش کردن آن، 	•

محض  به  باشد،  پیش فرض  مقدار  از  کم تر 
عدد  روی  بر  سیستم،  مجدد  شدن  روشن 

تنظیم شده قرار خواهد گرفت. 
و 	• رادیو  برای  پیش فرض  صدای  میزان 

پخش های نو، روی عدد 20 تنظیم شده است. 

دکمه های کنترل ضبط روی فرمان

دکمه های کنترل ضبط، مطابق شکل زیر بر روی 
غربیلک فرمان قرار گرفته اند. 

عملکرد دکمه های سمت چپ:

با فشار دادن دکمه MODE ، حالت رادیو و 	•
یا USB انتخاب خواهد شد. 

•	 ، دکمه دادن  فشار  با   ،USB حالت  در 
، آهنگ  آهنگ بعدی و با فشار دادن دکمه 

قبلی انتخاب خواهد شد.  

•	 ، دکمه دادن  فشار  با  رادیو،  حالت  در 
فشار  با  و  باالتر  فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه 
فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه   ، دادن دکمه 

پایین تر انتخاب خواهد شد.

عملکرد دکمه های سمت راست:

دکمه+ Volume   برای افزایش میزان صدا	•
دکمه - Volume  برای کاهش میزان صدا	•
دکمه MUTE برای قطع و وصل کردن صدا	•
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آب بندی خودروی نو

اصطکاک بین قطعات متحرک خودروی نو بیش تر 
دوره  طول  در  بنابراین  است،  عادی  حالت  از 
داشته  دقت  رانندگی  نوع  در  بایستی  آب بندی 
قطعات  و  خودرو  عمر  کاهش  موجب  تا  باشید 
دوره  در  زیر  موارد  اساس  این  بر  نشود.  حساس 

آب بندی باید رعایت شود:

در 1000 کیلومتر کارکرد اولیه:

 از رانندگی در حالت پرگاز بپرهیزید. 	•
 با سرعت بیش تر از 100 کیلومتر بر ساعت 	•

رانندگی نکنید.
جلوگیری 	• خودروها  سایر  کردن  بکسل  از   

کنید. 
از 1000 تا 1500 کیلومتر کارکرد:

در این بازه پیمایش، به تدریج سرعت خودرو را 
تا حد مجاز افزایش دهید، دور موتور نباید به 

بیش از 3000 دور در دقیقه برسد. 

آب بندی موتور
دور موتور نباید بیش از 3000 دور در دقیقه 	•

باشد. 
را 	• موتور  دور  است،  سرد  موتور  که  هنگامی 

افزایش ندهید. 
از گاز دادن ناگهانی به خودرو جدا خودداری 	•

کنید. 

آب بندی ترمز
لنت های ترمز نیز باید آب بندی شوند تا عملکرد 
کیلومتر   200 پیمایش  در  باشند.  داشته  بهتری 
برقرار  دیسک  با  کم تری  اصطکاک  لنت ها  اولیه، 
به صورت  و  نرمی  به  باید  بنابراین  می کنند، 
تدریجی پدال ترمز را فشار دهید تا این نقیصه در 

ترمزگیری جبران شود. 

با خودروها  را  فاصله طولی الزم  رانندگی  هنگام 
اجتناب  اضطراری  ترمزگیری  از  تا  کنید  حفظ 
شود. این وضعیت برای لنت هایی که نو هستند و 

اخیرا تعویض شده اند، نیز صادق می باشد. 

آب بندی تایرها و چرخ ها

با  چسبندگی  نیروی  بهترین  لزوما  نو  تایرهای 
پیمایش 100  بنابراین در  ندارند،  را  سطح جاده 
با سرعت زیاد اجتناب  از رانندگی  اولیه  کیلومتر 
کنید و فاصله طولی کافی را با خودروهای جلویی 
برقرار کنید و تا حد لزوم از رانندگی در جاده های 

یخی و خیس پرهیز کنید. 
مهره  می بایست  کیلومتر،   800 پیمایش  از  پس 
سفت  شده  توصیه  گشتاور  اندازه  به  را  چرخ ها 
تایر  یا  چرخ  که  هنگامی  وضعیت  این  کنید. 

تعویض می شود، نیز صادق است. 

مراقبت های پس از دوره آب بندی

حداکثر مجاز دور موتور به صورت لحظه ای 6000 
به  موتور  دور  افزایش  از  می باشد.  دقیقه  در  دور 
بیش ترین حد ممکن و قرارگیری عقربه دورشمار 
جدا  کیلومتر  صفحه  پنل  در  قرمز  محدوده  در 

خودداری کنید. 
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بازدید روغن
باز کردن درب موتور

پارک  هموار  و  صاف  سطح  یک  در  را  خودرو 
کنید، دنده را در حالت خالص قرار دهید، سویچ 
ضامن  بکشید.  را  دستی  ترمز  اهرم  و  ببندید  را 
داشبورد  زیر  در  که  موتور  درب  قفل  آزادکننده 
موتور  تا درب  بکشید  را  دارد  قرار  و سمت چپ 

آزاد شود.

را در  انگشتان خود  و  بایستید  در جلوی خودرو 
بین قسمت مرکزی و جلوی درب موتور و قسمت 
باالی جلو پنجره قرار دهید، اهرم قفل را به سمت 

راست فشار دهید و درب موتور را باز کنید. 

خارج  آن  از شیار  را  موتور  درب  نگه دارنده  میله 
کنید و تکیه گاه باالیی آن را در سوراخ سمت چپ 
زیرین درب موتور قرار دهید تا درب موتور باز نگه 

داشته شود. 
برای بستن درب موتور نیز، میله را از سوراخ خارج 
کنید و آن را در شیار خود قرار دهید. درب موتور 
را به سمت پایین حرکت دهید و در فاصله 20 تا 
30 سانتی متری از ارتفاع باال تا سطح سینی جلو 
رها کنید تا درب موتور بسته شود و به طور کامل 
بررسی  را  آن  شد،  بسته  درب  وقتی  شود.  قفل 

کنید که کامال قفل شده باشد. 
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بازدید روغن موتور

قطعات  روان کاری  بر  عالوه  موتور  روغن 
و  ضدخورندگی  آب بندی،  خنک کاری،  متحرک، 
به طور کل  انجام می دهد و  نیز  را  تمیزکنندگی 
کارکرد طبیعی موتور را گارانتی می کند. بنابراین 
قرار  بازدید  مورد  دوره ای  صورت  به  می بایست 

گیرد. 

خودرو را در یک سطح صاف و هموار پارک کنید 
و اجازه دهید که موتور در حالت درجا با دور آرام 
موتور،  شدن  گرم  از  پس  شود.  گرم  تا  کند  کار 
خودرو را خاموش کنید و بعد از 5 دقیقه سطح 

روغن را بازدید کنید. 

2. با استفاده از پارچه تمیز و خشک، روغن روی 1. گیج روغن را بیرون بکشید. 
گیج را تمیز کنید. 
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3. گیج روغن را مجددا به طور کامل در موقعیت 
خود قرار دهید. 

سطح  و  بکشید  بیرون  دوباره  را  گیج  سپس   .4
روغن را بررسی کنید. سطح روغن استاندارد باید 
 ”MIN“ بیش ترین( و( ”MAX“ بین دو عالمت
)کم ترین( باشد. برای سرریز کردن و اضافه کردن 
مراجعه  موتور«  »روغن   6 فصل  به  لطفا  روغن، 

کنید. 

بازدید سطح آب رادیاتور

سطح مایع خنک کاری در مخزن انبساط باید بین 
 ”MIN“ و  )بیش ترین(   ”MAX“ شاخص  دو 
)کم ترین( مطابق شکل باشد. در صورتی که سطح 
سریع تر  چه  هر  است،   ”MIN“ از  کم تر  مایع 
نسبت به اضافه کردن آب به مخزن اقدام نمایید. 
به  لطفا  مخزن،  به  آب  کردن  اضافه  نحوه  برای 

فصل 6 »مایع خنک کننده« مراجعه نمایید. 
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سوخت
انتخاب سوخت

بنزین سرب دار موجب آسیب رساندن به سیستم 
کنترل آالیندگی و موتور می شود و هم چنین در 

آلودگی محیط نیز نقش به سزایی دارد. 

توصیه می شود که بنزین استفاده شده دارای عدد 
اکتان 93 یا باالتر باشد. 

افت  باعث  پایین تر  اکتان  با  بنزین  از  استفاده 
راندمان موتور و در نتیجه افزایش آلودگی محیط 

می شود. 

پر کردن باک

باک که در سمت چپ  آزادکننده درب  اهرم   .1
باک  درب  تا  بکشید  را  دارد  قرار  راننده  صندلی 

باز شود. 

حرکت  در خالف جهت  را  باک  لوله  درپوش   .2
سپس  شود،  باز  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 

اقدام به پر کردن باک و سوخت گیری نمایید. 
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 هشدار!

 
بنزین 	• زیاد  اشتعال پذیری  علت  به 

ببندید  را  سویچ  باک،  کردن  پر  هنگام 
و از هر گونه شعله، جرقه و آتش دوری 

کنید. 
در صورت سرریز شدن سوخت هنگام 	•

را  آن  سریع تر  چه  هر  باک،  کردن  پر 
خشک کنید. 

پس از ترک کردن خودرو و قبل از باز 	•
بدون  سطح  باک،  لوله  درپوش  کردن 
الکتریسیته  تا  کنید  لمس  را  بدنه  رنگ 
جرقه  کنید.  تخلیه  را  خود  بدن  ساکن 
می تواند  ساکن  الکتریسیته  در  موجود 

موجب اشتعال بخار سوخت شود. 

باز 	• را  باک  لوله  درپوش  که  هنگامی   
می کنید، آن را یک دفعه از لوله جدا نکنید، 
در هوای گرم به علت تحت فشار قرار گرفتن 
سوخت داخل باک، ممکن است مقداری از 

آن از درب باک به بیرون سرریز شود. 
که 	• مطمئن شوید  از سوخت گیری  پس 

سفت  محکم  و  درستی  به  لوله  درپوش 
یا جاده  تصادف  در صورت  تا  باشد  شده 

ناهموار بنزین بیرون نریزد. 
3. درپوش لوله باک را در جای خود ببندید  و حداقل 
آن را تا یک مرتبه شنیده شدن صدای کلیک سفت 

کنید. 

   احتیاط!

برای جلوگیری از صدمه دیدن درپوش، آن 	•
را فقط در راستای سفت شدن یا باز شدن 
بچرخانید و از کشیدن  یا فشار آوردن به آن 

خودداری کنید. 
4. درب باک را به داخل فشار دهید تا زبانه آن 

داخل قفل چفت شود. 

کاهش مصرف سوخت
مقدار مصرف سوخت اساسا بستگی به شرایط خودرو و 

عادت رانندگی  دارد. 
همیشه سعی کنید تا در یک محدوده سرعت قابل قبول 
رانندگی کنید و از شتاب گیری ناگهانی و سرعت زیاد 

خودداری کنید. 
سرویس و تعمیرات دوره ای منظم باعث می شود که 
خودرو همیشه در شرایط نرمال باشد و مصرف سوخت 

بهینه باشد. 
سرعت خودرو را بر اساس شرایط ترافیک تطابق دهید 
و از ترمزگیری و شتاب گیری آنی پرهیز کنید. در غیر 
این صورت مصرف سوخت افزایش خواهد یافت. لطفا 
از سیستم تهویه مطبوع )کولر و بخاری( به درستی 
استفاده کنید. روشن کردن کولر باعث می شود بار روی 
موتور زیاد شود و مصرف سوخت افزایش یابد. عدم 
استفاده از کولر باعث کاهش مصرف سوخت می شود. از 
باز کردن کامل شیشه ها هنگام رانندگی خودداری کنید 
زیرا مقاومت هوا باعث افزایش مصرف سوخت می شود 

حتی کمی بیش تر از زمانی که کولر روشن باشد. 
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نحوه قرار دادن بار در خودرو

هنگام قرار دادن بار در خودرو توجه داشته باشید 
که مجموع وزن سرنشین ها و بار نباید بیش تر از 

مقدار مجاز توصیه شده باشد. 

و  باشد  زیاد  خیلی  خودرو  بار  که  صورتی  در 
نباشد  باالنس  در خودرو  بار  قرارگیری  هم چنین 
آن  پایداری  و  خودرو  عملکرد  در  تاثیر  باعث 

می شود. 

قرار دادن بار در قسمت سرنشین

 از قرار دادن بار در طاقچه عقب جدا خودداری 	•
عقب  صندلی های  در  بار  جانمایی  از  و  کنید 
بدون بستن آن ها و محکم کاری، پرهیز کنید. 
در غیر این صورت ممکن است لوازم موجود 
در آن ها در کف اتاق و صندلی ها پخش شوند 
یا باعث پرتاب آن ها به جلو و صدمه رساندن 

به سرنشینان شوند. 

روی 	• در  را  بار  است  ضروری  که  صورتی  در 
صندلی های عقب قرار دهید، آن ها را به طور 
محکم با کمربند ایمنی مطابق شکل ببندید. 
هم چنین نباید ارتفاع بار از ارتفاع پشت سری 

صندلی های جلو بیش تر باشد. 
صندلی ها 	• روی  بر  سنگین  اشیا  دادن  قرار  از 

خودداری کنید چون باعث صدمه رساندن به 
صندلی ها خواهد شد. 
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از قرار دادن بار در روی داشبورد نیز خودداری 	•
کنید. در صورت تصادف و باز شدن ایربگ ها، 

ممکن است به سرنشین ها آسیب وارد شود. 
جا 	• درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  حین 

عینکی و کنسول وسط بسته باشد، در غیر این 
صورت ممکن است اشیا داخل آن ها به بیرون 
پرتاب شوند و در صورت تصادف احتمالی به 

سرنشین ها صدمه وارد کنند. 

قرار دادن بار در صندوق عقب

بار را در قسمت صندوق عقب به طور یک نواخت 	•
و هم سطح قرار دهید و سنگین ترین بار را در 

پایین و قسمت جلو جانمایی کنید. 
تا 	• کنید  خودداری  عقب  طاقچه  کردن  باز  از 

جلو  قسمت  به  صندوق  اشیا  شدن  پرتاب  از 
جلوگیری کند. 

پس از قرار دادن بار در صندوق، درب آن را 	•
ببندید تا از ورود گازهای خروجی از اگزوز به 
داخل اتاق جلوگیری شود و از مسموم شدن 

سرنشینان ممانعت شود. 
برای حمل بار زیاد و حجیم مراحل زیر را انجام 

دهید تا بیش ترین فضا ایجاد گردد. 

به  )لطفا  کنید  باز  را  عقب  صندوق  درب   .1
بخش 3 »نحوه باز کردن درب صندوق« مراجعه 
کنید(. بند نگه دارنده طاقچه عقب را باز کنید و 

طاقچه عقب را از صندوق جدا کنید. 
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را مطابق  نشیمنگاه صندلی عقب  بیرونی  لبه   .2
پشت سری ها  سپس  بکشید.  باال  سمت  به  شکل 

را جدا کنید. 

بلند  مطابق شکل  را  عقب  نشیمنگاه صندلی   .3
به صندلی های  عمودی  به صورت  را  آن  و  کنید 

جلو تکیه دهید. 

4. ضامن های مشخص شده در شکل جهت آزاد 
شدن پشتی صندلی عقب را فشار دهید تا پشتی 
صندلی قابلیت تا شدن را داشته باشد، با این عمل 
فضای صندوق و قسمت عقب برای قرار دادن بار، 

بیش تر می شود. 
بار  دادن  قرار  برای  عقب  قسمت  فضای  چه  گر 
بیش تر می شود ولی وزن بار نباید بیش تر از حد 

استاندارد شود. 
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 هشدار!

در صورت تا کردن پشتی صندلی عقب، 
از نشستن سرنشین هنگام رانندگی در 
روی صندلی تا شده باید جلوگیری شود، 
در غیر این صورت در ترمزگیری شدید 
یا تصادف احتمالی و عدم امکان استفاده 
عقب  سرنشینان  به  ایمنی،  کمربند  از 
آسیب جدی وارد خواهد شد، هم چنین 
امکان دارد بار موجود در صندوق عقب 

به قسمت جلو پرتاب شود. 

نکات الزم برای تا کردن پشتی صندلی عقب:
قبل از تا کردن پشتی صندلی، ابتدا کمربندها 	•

را آزاد کنید، در غیر این صورت در زیر صندلی 
و  کمربند  دیدن  آسیب  موجب  و  کرده  گیر 

عدم عملکرد آن خواهد شد. 
نیروی 	• اعمال  از  صندلی،  کردن  تا  هنگام 

است  ممکن  زیرا  کنید  آن خودداری  به  زیاد 
مکانیزم قفل پشتی صندلی صدمه ببینند. 

صحیح 	• موقعیت  از  صندلی،  کردن  تا  از  پس 
قرارگیری پشتی صندلی مطمئن شوید. 
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عدم تغییر و جایگزینی قطعات اصلی خودرو

از قطعات فرعی و غیر استانداردی که مورد تایید 
نکنید.  استفاده  نیست،  خودرو  مدیران  شرکت 
تغییری  خودرو  طراحی  و  ساختار  در  هم چنین 
ایمنی  و  پایداری  است  ممکن  زیرا  نکنید  ایجاد 

خودرو، کارایی خود را از دست بدهد. 
قطر  با  رینگ  و  تایر  از  استفاده  مثال،  عنوان  به 
عملکرد  با  استاندارد  و  شرکتی  نمونه  با  متفاوت 
سیستم ABS یا سیستم های دیگر تداخل ایجاد 

می کند و کارآیی آن را از بین می برد. 

 هشدار!

و  نامتعارف  از تجهیزات جانبی  استفاده 
خودرو  ساختار  در  دست کاری  و  تغییر 
سیستم های  عملکرد  در  تاثیر  موجب 
مختلف خودرو می شود و منجر به صدمه 
برای  می شود.  سرنشینان  و  خودرو  به 
و  خودرو  صحیح  عملکرد  از  اطمینان 
سیستم های مختلف آن از قطعات اصلی 
و شرکتی که مورد تایید مدیران خودرو 

باشد، استفاده کنید. 
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کاتالیزور اگزوز

آلودگی  کاهش  باعث  کانورتور  کاتالیست  وجود 
هوا می شود. 

به  منجر  که  شرایطی  آوردن  وجود  به  از  لطفا 
سوخت های  ورود  و  سیلندرها  در  ناقص  احتراق 
با احتراق ناقص به کاتالیزور پرهیز کنید، به ویژه 

زمانی که دمای موتور باال است. 
به همین منظور از ایجاد شرایط ذیل پرهیز کنید: 

رانندگی در سرازیری ها با سویچ بسته )موتور 	•
خاموش( 

کارکرد غیرضروری و طوالنی مدت خودرو در 	•
دور آرام

استارت زدن خودرو هنگامی که دمای موتور 	•
به دلیل بار زیاد خیلی باال است. 

بستن سویچ حین رانندگی.	•

   احتیاط!

استفاده  سرب  بدون  بنزین  از  همیشه 
نمایید. 

بنزین حاوی سرب باعث آسیب رساندن 
به کاتالیزور و سنسور اکسیژن می شود، 
مدیران  شرکت  صورت  این  غیر  در 
قبال  این  در  مسوولیتی  هیچ  خودرو 
و چنین مشکالتی تحت  نخواهد داشت 

پوشش گارانتی نخواهد بود. 
به  بنزینی  چنین  از  استفاده  صورت  در 
سریع تر  چه  هر  لطفا  تصادفی،  صورت 
مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 
خودرو تماس بگیرید تا موضوع بررسی 
را  لزوم، قطعات مرتبط  شود. در صورت 

تعویض نمایید. 
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حفظ و نگه داری زیر اتاق

خودروی شما مجهز به عایق حرارتی می باشد. از 
باز کردن عایق حرارتی و یا رنگ کردن لوله های 
جدا  آن ها  اطراف  محیط  و  کاتالیزور  و  اگزوز 

خودداری کنید. 
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 بازدید خودرو قبل از استارت زدن

1. از تنظیم بودن کمربند ایمنی راننده مطمئن 
شوید. 

2. از تمیز بودن کلیه شیشه ها، آینه ها و چراغ های 
بیرونی قبل از رانندگی مطمئن شوید و در صورت 

کثیف بودن، آن ها را تمیز نمایید. 

 3. آینه وسط و آینه های جانبی را تنظیم کنید.
4. از عدم پنچری و تنظیم بودن باد تایرها مطمئن 
شوید و در صورتی که تایری کم باد می باشد، قبل 

از حرکت آن را باد بزنید. 

درب  جانبی،  درب های  کلیه  بودن  بسته  از   .5
موتور و درب صندوق عقب مطمئن شوید. 

6. در صورت نشستن سرنشین در خودرو، حتما 
کمربند ایمنی را ببندید. 

قرار   ON موقعیت  )در  کنید  باز  را  سویچ   .7
پنل  در  را  عالیم  و  هشدار  چراغ های  و  دهید( 

صفحه کیلومتر چک کنید. 
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استارت زدن خودرو

شرایط ذیل را قبل از استارت خودرو انجام دهید:

1. از باال بودن اهرم ترمز دستی مطمئن شوید. 

جانبی  لوازم  سایر  و  بیرونی  چراغ های  کلیه   .2
الکتریکی را خاموش کنید. 

3. پای خود را روی پدال کالچ قرار دهید و آن را 
تا انتها فشار دهید. هم چنین گیربکس را در حالت 

خالص قرار دهید. 

 ”START“ 4. سویچ را بچرخانید تا در موقعیت
قرار گیرد، در این حالت پا را روی پدال گاز قرار 
استارت خوردن خودرو،  از  بالفاصله پس  ندهید. 

سویچ را رها کنید. 

بالفاصله 	• نشد،   در صورتی که خودرو روشن 
سویچ را ببندید و در موقعیت “LOCK” قرار 

دهید. پس از ده ثانیه مجددا استارت بزنید. 

خودرو 	• زدن،  استارت  مرتبه  دو  از  پس  اگر   
و  دهید  فشار  را کمی  گاز  پدال  نشد،  روشن 
شدن  روشن  از  پس  و  بزنید  استارت  مجددا 
خودرو، بالفاصله سویچ را رها کنید و به آرامی 

پای خود را از روی پدال گاز بردارید. 

5. پس از روشن کردن خودرو، اجازه دهید خودرو 
به مدت چند ثانیه در حالت درجا کار کند، سپس 
پدال کالچ را فشار دهید و گیربکس را در دنده 
و  بخوابانید  را  ترمز دستی  اهرم  دهید،  قرار  یک 

رانندگی را آغاز کنید. 

   احتیاط!

هنگام 	• عادی  حالت  در  موتور  دمای 
 40°C تا   -25°C از  زدن  استارت 
متغیر می باشد. اگر دمای موتور حین 
استارت در این محدوده نباشد  ممکن 

است موتور ایرادی داشته باشد. 

سیستم 	• توسط  موتور  آرام  دور 
در  می شود.  کنترل  الکترونیکی 
ابتدای کارکرد موتور، دور آرام کمی 
یابد،  افزایش  موتور  دمای  تا  باالست 
آب  حرارت  درجه  آمدن  باال  از  پس 
اتوماتیک  طور  به  آرام  دور  موتور، 
از  پس  که  صورتی  در  می شود.  کم 
آرام  دور  هم چنان  موتور،  گرم شدن 
از  یکی  با  ماند،  نرمال  حد  ار  باالتر 
مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
موضوع  تا  بگیرید  تماس  خودرو 

بررسی شود. 
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 هشدار!

حاوی 	• اگزوز  از  خروجی  دودهای 
گازهای مضر و خطرناکی است که در 
صورت استنشاق ممکن است موجب 

صدمه دیدن افراد شود. 
در 	• خودرو  داشتن  نگه  روشن  از 

فضاهای بسته نظیر پارکینگ مسقف 
یا گاراژ خودداری کنید. 

برای آگاهی از احتیاط های الزم گازهای خروجی 
اگزوز به بخش 2 »خروجی اگزوز« مراجعه کنید. 
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گیربکس دستی

1

2

3 5

4

و معمولی مجهز  به گیربکس دستی  این خودرو 
می باشد. قبل از تعویض دنده، ابتدا پدال کالچ را 
تا انتها فشار دهید و پس از تعویض شدن دنده به 
آرامی پدال کالچ را رها کنید. در غیر این صورت 
در کالچ لغزش ایجاد می شود و منجر به ساییدگی 

کالچ خواهد شد. 

تعویض دنده

برای این که تعویض دنده عقب به نرمی صورت 	•
گیرد و صدایی نداشته باشد، ابتدا پدال کالچ 
ثانیه  را حدود 3  انتها فشار دهید و آن  تا  را 

نگه دارید. 

اغلب در سرازیری ها از دنده سنگین استفاده 	•
کنید و هرگز خودرو را در حالت خالص قرار 

ندهید. 

هنگام تعویض دنده، ترتیب را رعایت کنید. در 	•
مرور عمر  به  کنید،  رد  دنده  صورتی که یک 

مفید دنده برنجی گیربکس کاهش می یابد. 

دنده 	• دسته  حرکت  در  دنده ها،  تعویض  در 
بین  اصطکاک  تا  کنید  ایجاد  مکث  کمی 
مکانیزم هم سرعت کننده دنده ها )دنده برنجی، 
خار موشکی و خار النگویی( به حداقل برسد. 

 تا زمانی که قصد تعویض دنده را ندارید، از 	•
نگه داشتن دسته دنده و تحت فشار قرار دادن 
آن خودداری کنید، در غیر این صورت باعث 
سایش مکانیزم تعویض دنده )ماهک و ساچمه 

فنر( می شود. 

تا زمانی که تعویض دنده صورت نگرفته است 	•
از فشردن پدال کالچ خودداری کنید. 

و 	• کردید  مشاهده  گیربکس  در  ایرادی  اگر 
شنیدید،  آن  از  غیرعادی  صدای  این که  یا 
را  مساله  و  کنید  متوقف  را  خودرو  بالفاصله 
بررسی کنید، در صورت عدم تشخیص، سریعا 
تماس  مدیران خودرو  مجاز  نمایندگی های  با 
برطرف  گیربکس  مشکل  تا  فرمایید  حاصل 

شود. 



140MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

   احتیاط!

 زمانی که خودرو به طور کامل متوقف 	•
دنده  در  را  گیربکس  است،  شده 

معکوس قرار دهید. 
 هنگام حرکت به جلو هرگز گیربکس 	•

در  ندهید،  قرار  معکوس  دنده  در  را 
آسیب  گیربکس  صورت  این  غیر 

خواهد دید. 
از فشردن 	• رانندگی عادی،   در حین 

حالت  از  استفاده  و  کالچ  پدال 
نیم کالچ خودداری کنید تا از سایش 

سریع صفحه کالچ جلوگیری شود. 

 هشدار!

لغزنده،  جاده های  در  رانندگی  هنگام 
از  و  باشید  داشته  بیش تری  دقت 
ترمزگیری و شتاب گیری ناگهانی پرهیز 
وسیله  کنترل  عدم  به  منجر  تا  کنید 

نقلیه و تصادف نشود. 
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پارک کردن خودرو
در صورت پارک خودرو در سرازیری، چرخ های جلو را 
به سمت جدول بچرخانید، دسته دنده را در دنده عقب 
قرار دهید و اهرم ترمز دستی را بکشید. در ضمن قبل 
از استارت زدن خودرو در این حالت، حتما گیربکس 

را در حالت خالص قرار دهید و از دنده خارج کنید. 
چرخ های  سرباالیی،  در  خودرو  پارک  صورت  در 
جلو را عکس جهت باال یعنی به سمت خیابان قرار 
دهید، گیربکس را در دنده یک قرار دهید و اهرم 
ترمز دستی را بکشید. قبل از استارت زدن خودرو 
مراقب باشید که گیربکس در حالت خالص قرار 

گیرد. 

 هشدار!

در صورت ترک خودرو، از خاموش بودن 
خودرو مطمئن شوید و اهرم ترمز دستی 
ممکن  صورت،   این  غیر  در  بکشید.  را 
است خودرو خود به خود حرکت کند و 

منجر به تصادف و ایجاد خسارت شود. 

نکات پارک کردن
برگ، 	• و  شاخ  اطراف  خودرو  کردن  پارک  از   

جدا  اشتعال  قابل  مواد  سایر  و  خشک  چمن 
حالت  در  خودرو  اگر  حتی  کنید.  خودداری 
درجا کار کند و گرمای اگزوز به اطراف منتشر 
شود،  در این حالت پتانسیل آتش سوزی بسیار 

باال است. 
 مطمئن شوید کلیه چراغ ها خاموش شده باشد. 	•
خودرو 	• داخل  در  بها  گران  اشیا  دادن  قرار  از 

خودداری کنید. 
از بسته بودن کلیه شیشه ها و درب ها مطمئن 	•

شوید. 

   احتیاط!

لحظه  چند  فقط  است  قرار  اگر  حتی 
و  گران بها  اشیا  کنید،  ترک  را  خودرو 
قیمتی خود را در داخل خودرو یا جعبه 

داشبورد و ... قرار ندهید. 



142MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

سیستم ترمز

در این خودرو از ترمز دیسکی در چرخ های جلو و 
از ترمز کاسه ای در چرخ های عقب استفاده شده 
به  فشار  کاهش  به  کمک  جهت  بوستر  از  است. 
ترمز  سیستم  و  است  شده  استفاده  ترمز  پدال 
ABS )سیستم ترمز ضدقفل( برای کنترل جهت 

حرکت در مواقع اضطرار می باشد. 

نوع سیستم ترمز

به  و  نوع دوبل  از  این خودرو  ترمز  مدار سیستم 
صورتی  در  است.  شده  طراحی  ضربدری  صورت 
که یکی از مدارها از کار افتاد، مدار دیگر می تواند 

عملکرد موثر داشته باشد. 

   احتیاط!

در صورتی که یکی از مدارهای سیستم 
فشار  شد،  مواجه  مشکل  با  ترمز 
بیش تری باید به پدال ترمز اعمال نمود 
و هم چنین خط ترمز یا فاصله ترمزگیری 
هر  شرایطی  چنین  می یابد،  در  افزایش 
نمایندگی های  از  یکی  با  سریع تر  چه 
تا  بگیرید  تماس  خودرو  مدیران  مجاز 
هر  لزوم  صورت  در  شود.  برطرف  ایراد 

قطعه معیوب را تعویض کنید. 

تشریح سیستم ترمز

ترمز  سیستم  در  گاهی  چند  از  هر  صدا  وجود 
فلز  به  فلز  تماس  صدای  اگر  ولی  است.  طبیعی 
هنگام ترمزگیری خودرو وجود دارد،  نشانه سایش 
لنت ها می باشد. در این شرایط هر چه سریع تر به 

یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید. 

اگر هنگام ترمزگیری، لرزش ممتدی در غربیلک 
از نمایندگی های  فرمان احساس کردید، به یکی 

مجاز مراجعه کنید تا مساله بررسی شود. 

تعویض  تازه  ها  لنت  که  هنگامی  یا  نو  خودروی 
تا  شود  آب بندی  باید  ترمز  سیستم  شده اند، 
بهترین کارآیی را داشته باشد. در پیمایش 200 
مقداری  ترمز  سیستم  راندمان  ابتدایی،  کیلومتر 
کم می باشد. در این حالت با فشار بیش تر به پدال 

ترمز، کارایی ترمز جبران می شود. 

و  جاده  شرایط  به  بستگی  عموما  لنت ها  سایش 
عادت رانندگی دارد. 
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حرکت  دلیل  به  شهر،  داخل  ترافیک  شرایط  در 
ترمز  لنت های  کاری  پی، شرایط  در  پی  توقف  و 
و  بازدید  برای  بنابراین  می باشد،  سخت  بسیار 
طبق  لنت ها،  ضخامت  و  ترمز  سیستم  سرویس 
مدیران  شرکت  توسط  که  زمان بندی  جدول 
خودرو توصیه شده است، خودرو را برای سرویس 

به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت ببرید. 
در سرازیری ها، توصیه می شود که با دنده سنگین 
کنید  استفاده  موتوری  ترمز  از  تا  کنید  رانندگی 
به آن  ترمز و کاهش فشار  از عملکرد سیستم  و 
این  نیز  احتیاط  و  ایمنی  نظر  از  شوید.  مطمئن 

عمل منطقی می باشد. 
کارآیی  کاهش  باعث  دیسک ها  بودن  خیس 
در  رانندگی  صورت  در  می شود.  ترمز  سیستم 
کارواش،  از  پس  یا  شدید  باران  در  آب،  داخل 
پدال ترمز را به آرامی فشار دهید. این عمل باعث 
می شود به دلیل اصطکاک لنت و دیسک و ایجاد 
عملکرد  و  شود  تبخیر  دیسک  روی  آب  گرما، 

سیستم ترمز بهبود پیدا کند. 
و  دیسک  دمای  طوالنی مدت  رانندگی  از  پس 
سیستم ترمز باال خواهد بود، در این حالت خودرو 
را نشویید یا این که روی چرخ ها آب نریزید، زیرا 
باعث  است  ممکن  دما  ناگهانی  تغییر  علت  به 
ترمز  و سیستم  ترک در دیسک  یا  و  تاب دیدن 

)کالیپرها( شود. 

   احتیاط!

در  )بادگیر(  اسپویلر  نصب  صورت  در 
شوید  مطمئن  خودرو،  جلوی  قسمت 
باعث مسدود شدن جریان هوا در ناحیه 
غیر  نباشد، در  ترمز  سیستم  و  چرخ ها 
سیستم  شدن  داغ  باعث  صورت  این 

ترمز و کاهش راندمان آن خواهد شد. 

بوستر ترمز

لذا  می کند  کار  موتور  خال  توسط  ترمز  بوستر 
کارآیی  بوستر  باشد،  روشن  موتور  که  هنگامی 
در  رانندگی  هنگام  بنابراین  داشت.  خواهد 
جدا  خودرو  کردن  خاموش  از  سرازیری ها 

خودداری کنید. 
در صورت حمل خودرو با یدک کش یا در صورت 
پدال  بیش تر  نیروی  با  باید  بوستر،  بودن  معیوب 
ترمز را فشار دهید تا عدم کارکرد بوستر را جبران 

کنید. 

 هشدار!

یا زیرپایی ضخیم در  انداختن موکت  از 
کورس  کاهش  باعث  که  راننده  پای  زیر 
خودداری  جدا  شود،  پدال ها  حرکت 
در  زیرپایی  دادن  قرار  از  قبل  کنید. 
خودرو، از حرکت آزادانه پدال ها مطمئن 

شوید. 
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ABS سیستم

سیستم ترمز مجهز به ABS از قفل شدن چرخ ها 
و لغزش آن ها جلوگیری می کند و منجر به کنترل 

جهت حرکت خودرو می شود. 

 EBD با سیستم  این خودرو  در   ABS سیستم 
صورت  به  ترمزی(  نیروی  الکترونیکی  )توزیع 
تا عملکرد سیستم  یک پارچه طراحی شده است 

ترمز ABS موثرتر باشد. 

ABS عملکرد سیستم ترمز

ایمنی  اجزای  مهم ترین  از  یکی   ABS سیستم 
که  هنگامی  می شود.  محسوب  ترمز  سیستم 
فرکانس  با  شود، ترمزها  فعال   ABS سیستم 
ترمزهای  در  می شوند.  وصل  و  قطع  متناوب 
ناگهانی با فشردن یک نواخت پدال ترمز، سیستم 
ABS به طور اتوماتیک فعال می شود و راننده در 
و صدای  می کند  احساس  ارتعاش  خود  پای  زیر 
»تیک تیک« نیز قابل شنیدن می باشد. پالس های 
 ،ABS عملکرد  هنگام  صدا  وجود  و  ترمزگیری 
رها  را  ترمز  پدال  حالت  این  در  می باشد،  عادی 

نکنید. 

رعایت اصول اساسی در استفاده 
ABS از

به طور  را  ترمز  پدال   -1
نگه   و  دهید  فشار  محکم 

دارید.

2- برای جلوگیری از برخورد 
را  فرمان  غربیلک  مانع  با 
مسیر  تغییر  و  بچرخانید 
دهید. هر زمان که در شرایط 
اضطراری ترمزگیری می کنید 
می توانید غربیلک فرمان را نیز 

به یک سمت بچرخانید.
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سیستم ABS حداکثر کنترل جهتی خودرو را در 
فراهم می کند ولی سیستم  ترمزگیری اضطراری 
شدن  نزدیک  از  ناشی  خطرات  نمی تواند   ABS
در  رانندگی  جلویی،  خودروهای  به  حد  از  بیش 
جاده پر از آب، گردش به طرفین با سرعت زیاد 
یا در جاده های نامناسب را برطرف کند و خودرو 

را کنترل کند. 

   احتیاط!

سایز تایر و آج آن در عملکرد سیستم 
ABS موثر می باشد، بنابراین در صورت 
عملکرد ضعیف ABS، خودرو را به یکی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از 
و  تایر  از  استفاده  صورت  در  تا  ببرید 
و  شرکتی  نوع  استاندارد،  غیر  رینگ 

استاندارد جایگزین شود. 

ABS چراغ چک

در  آن  دادن  قرار  و  سویچ  کردن  باز  از  پس 
موقعیت “ON” چراغ چک ABS روشن می شود 
عملکرد  صحت  تا  می شود  خاموش  بالفاصله  و 

سیستم به طور اتوماتیک چک شود. 

روشن   ABS چک  چراغ  رانندگی  هنگام  اگر 
 ABS سیستم  در  ایراد  وجود  نشان دهنده  شد، 
می باشد، هر چند اگر ترمزها عمل کنند و ایرادی 
نداشته باشند. در این شرایط هر چه سریع تر به 
یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید تا عیب 

به وجود آمده بررسی و رفع شود. 
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اهرم ترمز دستی

تا  را  اهرم  دستی،  ترمز  از  استفاده  حالت  در 
باالترین ارتفاع به سمت باال بکشید. 

اهرم  ابتدا  دستی،  ترمز  اهرم  کردن  آزاد  هنگام 
دکمه  بکشید، سپس   )1( باال  به سمت  کمی  را 
ضامن )2( را به داخل فشار دهید و در نهایت آن 
را در موقعیت )3( به سمت پایین حرکت دهید و 

در پایین ترین کورس خود قرار دهید. 

1

2

3

   احتیاط!

کامل 	• طور  به  دستی  ترمز  اهرم  اگر   
به  باشد و سرعت خودرو  آزاد نشده 
برسد،  ساعت  بر  کیلومتر   5 از  بیش 
بوق هشدار به صدا در خواهد آمد که 
در این صورت اهرم باید به طور کامل 

آزاد شود. 
 هنگام پارک کردن، ترمز دستی باید 	•

فعال شود. قبل از حرکت خودرو نیز 
کامل  طور  به  باید  دستی  ترمز  اهرم 
آزاد شود. در غیر این صورت سیستم 
آسیب  است  ممکن  چرخ  و  ترمز 

ببیند. 



از رانندگی 147الزامات قبل 

سیستم فرمان

برای جلوگیری از صدمه دیدن پمپ هیدرولیک 
فرمان لطفا مراحل ذیل را دقت فرمایید:

غربیلک 	• است،  روشن  موتور  که  هنگامی   
انتهایی ترین  در  ثانیه   5 از  بیش تر  را  فرمان 
کورس خود در گردش به چپ یا راست نگه 

ندارید. 
در 	• هیدرولیک  روغن  سطح  که  صورتی  در   

باشد،   ”MIN“ شاخص  از  تر  کم  مخزن 
بدون  کنید.  اضافه  روغن  مخزن  به  بالفاصله 
سرریز کردن روغن، خودرو را حرکت ندهید. 

زمانی که پمپ  یا  و  موتور  بودن  هنگام خاموش 
هیدرولیک ایرادی داشته باشد،  چرخاندن غربیلک 
فرمان به نیروی بیش تری نیاز خواهد داشت. اگر 
به  خودرو  و  دارد  انحراف  فرمان  رانندگی  هنگام 

یک سمت می کشد، مراحل ذیل را چک کنید:

 فشار باد تایرهای جلو را بررسی کنید. فشار 	•
	•باد دو طرف باید یکسان باشد. 

صورت 	• به  تایر  سایش  آیا  که  کنید  بررسی   
	•یکنواخت می باشد. 

 متعلقات سیستم تعلیق و جلوبندی را از نظر 	•
 	•ساییدگی و لق بودن بررسی کنید.

 تنظیم بودن زوایای چرخ ها را بررسی کنید. 	•
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رانندگی تحت شرایط سخت آب و هوایی

هنگام رانندگی در شرایط جوی نامساعد، لطفا با 
دقت بیش تری رانندگی کنید. طوفان شدید باعث 
به هم خوردن تعادل خودرو و کاهش دید راننده 

می شود. 

آب و هوای نامساعد

هنگام رانندگی در شرایطی نظیر: بارندگی شدید، 
مه و یخبندان، قبل از رانندگی از صحت عملکرد 
کلیه  و  هیترها  شیشه شوی ها،  پاک کن ها،  برف 
برف  تیغه  چراغ ها مطمئن شوید. در صورتی که 
پاک کن ها شیشه را به خوبی تمیز نمی کنند،  آن ها 

را تعویض کنید. 

هم چنین گرم کن شیشه و سیستم تهویه مطبوع 
برای آب کردن یخ ها و بخارزدایی مورد استفاده 
فراهم  راننده  برای  بهتری  دید  تا  می گیرند  قرار 
شود. هنگام رانندگی در چنین شرایطی فاصله ی 

وجود  به  جلویی  خودروهای  با  را  مناسب  طولی 
را  فرمان  و غربیلک  را کم کنید  آورید و سرعت 
در کنترل خود بگیرید و از گردش های ناگهانی و 

ترمزگیری تند بپرهیزید. 

تا  کنید  روشن  را  مه شکن ها  لزوم  صورت  در 
راننده های سایر خودروها به راحتی موقعیت شما 

را تشخیص بدهند. 

اگر مجبور هستید که در جاده های برفی، بارانی 
و  تایرها  باد  فشار  ابتدا  کنید،  رانندگی  خیس  و 
آج آن ها را چک کنید. هنگام رانندگی با سرعت 
ترمزهای  و  تند  گردش های  از  و  برانید  مطمئن 
دنده  تعویض  از  قبل  کنید.  خودداری  ناگهانی 
تا  کنید  کم  را  سرعت  ابتدا  سنگین  به  سبک 
ترمزگیری  یا  پیچیدن  در  احتمالی  لغزش  از 

جلوگیری شود. 

رانندگی داخل آب

با  آب  از  مملو  جاده های  در  رانندگی  صورت  در 
را  و سرعت  کنید  رانندگی  بیش تر  هر چه  دقت 
آب  عمق  نمی دانید  که  زمانی  به ویژه  کنید،  کم 
چه مقدار می باشد. در صورتی که عمق آب باالتر 
از ارتفاع قسمت پایین رینگ چرخ بود، بالفاصله 

خودرو را متوقف کنید و مسیر را ادامه ندهید. 

در شرایط رانندگی داخل آب، عملکرد شتاب گیری 
و نیروی رو به جلو و هم چنین ترمزگیری در حد 

مطلوبی نخواهد بود. 
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وارد  ورودی  مانیفولد  یا  اگزوز  طریق  از  آب  اگر 
به  جدی  آسیب  آمدن  وارد  باعث  شود،  موتور 
طریق  از  آب  اگر  هم چنین  شد.  خواهد  موتور 
مجرای تهویه گیربکس وارد آن شود باعث معیوب 

شدن گیربکس می شود. 

پس از گذشت از داخل آب، تا مسافتی با سرعت 
آهسته  طور  به  بار  چندین  و  کنید  رانندگی  کم 
بخار  چرخ  دیسک  روی  آب  تا  کنید  ترمزگیری 
شود. وجود رطوبت باعث کاهش راندمان سیستم 

ترمز می شود. 

 هشدار!

انجام  مرتب  طور  به  را  خودرو  سرویس های 
حین  در  مشکل  آمدن  وجود  به  از  تا  دهید 
نامساعد  جاده های  و  هوا  و  آب  در  رانندگی 

پیش گیری شود. 
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صورت  )در  دنده  هشدار  سیستم 
تجهیز(

سسنور دنده عقب
مجهز  عقب  دنده  هشدار  سیستم  به  خودرو  این 
می باشد. این سیستم راننده را از وجود موانع موجود 
در قسمت عقب خودرو با نمایش مسافت در پنل 
این  می سازد.  آگاه  هشدار  بوق  و  کیلومتر  صفحه 
سیستم با پوشش نقاط کور به راننده کمک می کند 
تا هنگام پارک کردن و یا دنده عقب راحت تر این 
کار را انجام دهد و ایمنی در رانندگی را باالتر ببرد. 
پنل  اجزا:  شامل  عقب  دنده  هشدار  سیستم 
اولتراسونیک،  آژیر، سنسورهای  صفحه کیلومتر، 
BCM و یونیت یا مدول سنسورهای دنده عقب 

می باشد.
سیستم هشدار دنده عقب  به طور اتوماتیک هنگامی 
که گیربکس در دنده عقب قرار گرفته، کار می کند 
و سنسورها امواج اولتراسونیک را ارسال می کنند و 
در صورت برخورد این امواج به موانع در فاصله معین 

و قابل تعریف، امواج منعکس شده توسط سنسورها 
دریافت می شود. سیستم، مسافت را بر اساس مدت 
می کند،  اندازه گیری  امواج  برگشت  و  رفت  زمان 
اولتراسونیک  امواج  فرکانس  صوتی.  امواج  همانند 
فرکانس بوق هشدار و نمایش کلیه اطالعات در پنل 

صفحه کیلومتر را کنترل می کند. 
سیستم هشدار دنده عقب یک سیستم جانبی است 
راحت تر.  گرفتن  عقب  دنده  و  کردن  پارک  برای 
وقتی که دسته دنده در دنده عقب قرار داده شود، 
امواج را رد و بدل  اولتراسونیک مرتبا  سنسورهای 

می کنند. 

در این خودرو از دو سنسور اولتراسونیک، یکی در 
سمت چپ و دیگری در سمت راست استفاده شده 
است. دقت نمایش فواصل 5 سانتی متر می باشد. 
به عنوان مثال فاصله 84 سانتی متری در صفحه 
نمایش 80 سانتی متر نشان داده می شود. وقتی که 
از 35 سانتی متر  مانع کم تر  و  بین خودرو  فاصله 
باشد، در صفحه نمایش عالمت “STOP” یا توقف 
ظاهر می شود. وقتی که مانعی در سمت چپ خودرو 
و نزدیک سنسور سمت چپ باشد، عالمت “L” و 
اگر مانع سمت راست و نزدیک سنسور راست باشد، 

عالمت “R” نمایش داده می شود. 

   احتیاط!

سنسورهای اولتراسونیک در دماهای 	•
کم تر از C°40- و بیش تر از C°80 به 

درستی کار نمی کنند. 

با تغییر فواصل بین مانع و  فرکانس بوق هشدار 
سنسورها متغیر می باشد.



از رانندگی 151الزامات قبل 

فاصله واقعی )cm(فرکانس بوق هشدار

 35 ≥بوق ممتد

4 Hz40 - 60

2 Hz65 - 90

1 Hz95 - 150

150  ≤بدون بوق

لطفا به موارد ذیل توجه داشته باشید، چون حتی 
اگر سنسورها به مانع نزدیک شوند، ممکن است 

هیچ بوق هشداری زده نشود. 

فنس،  قبیل  از  موانعی  نمی توانند  سنسورها 
سیم های توری یا دیوارهایی که از سیم یا کابل 

ایجاد شده است را تشخیص دهند. 

آن ها  ارتفاع  که  موانعی  نمی توانند  سنسورها 
پایین تر از سپر هستند از قبیل تخته سنگ و ... 

را تشخیص دهند. 
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شاسی بلندی  خودروهای  نمی توانند  سنسورها 
این خودرو  از سپر  باالتر  ارتفاع شاسی آن ها  که 

می باشد را تشخیص دهند. 

اشیا و موادی که جنس آن ها نرم می باشد از قبیل 
اولتراسونیک  امواج  اسفنج  و  کتان  برف،  ذرات 
نمی دهند،  برگشت  را  آن ها  و  می کنند  را جذب 
جنس  که  موانعی  نمی توانند  سنسورها  بنابراین 

آن ها از الیاف نرم می باشند را تشخیص دهند. 

باشد،  یخ زده  سپر  و  سنسورها  روی  که  وقتی 
سنسورها قادر نخواهند بود تا موانع را تشخیص 

دهند. 
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اگر روی سنسورها گل و الی یا برف نشسته باشد، 
سنسورها نمی توانند موانع را تشخیص دهند. 

قبیل  از  موانعی  نتوانند  است  ممکن  سنسورها 
را   ... و  ستون  دیوار،  کنج  کوچک،  درختان 

تشخیص دهند. 

باشد،  داشته  وجود  مانع  چندین  که  وقتی 
سنسورها نزدیک ترین آن ها را تشخیص می دهند. 
لطفا  پارک خودرو هستید،  در حال  که  هنگامی 
دقت داشته باشید که سنسور کدام سمت در حال 

آالرم می باشد. 

اطالعات  است  ممکن  سنسورها  زیر،  موارد  در 
اشتباهی ارسال کنند و خطا داشته باشند:

وقتی که خودرو در شیبی مطابق شکل باشد؛
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وقتی که از یک آنتن با فرکانس باال استفاده شده 
باشد یا از امواج رادیویی با فرکانس باال استفاده 

کند؛

وقتی که موانعی با صداهای زیادی از قبیل صدای 
بوق، صدای موتور یا اگزوز و ... خیلی نزدیک به 

سنسورها باشند؛

رانندگی هنگام بارش باران یا برف. 
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اگر خودرو به موانع نزدیک شد و شما هیچ صدای 
آالرمی نشنیدید، لطفا اقدامات ذیل را انجام دهید:
 سنسورها را از لحاظ وجود گل و الی و  برف روی 

آن ها بررسی کنید و تمیز کنید. 
 اگر روی سنسورها یخ زده شده باشد، آن را تمیز 

کنید. 
 بررسی کنید که آیا خودرو مدت طوالنی در هوای 
خیلی گرم یا خیلی سرد پارک شده است یا خیر. 
به  در  باال  موارد  از  هیچ یک  که  صورتی  در 
یکی  به  لطفا  نیستند،  موثر  ایراد  آمدن  وجود 
خودرو  مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های  از 

مراجعه کنید تا مساله بررسی شود. 

تمیز کردن سنسورهای دنده عقب

هنگام کارواش و شستن خودرو، برای تمیز کردن 
برای  و  کنید  استفاده  نرم  پارچه  از  سنسورها 
شستن گل و الی و یخ از روی سنسورها از آب 
با فشار کم استفاده کنید. از شستن سنسورها با 
آب پرفشار و به طور مستقیم جدا خودداری کنید. 
زیرا با این عمل سنسورها تحت فشار قرار گرفته و 

آسیب خواهند دید.
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نگه داری خودرو
فهرست              صفحهفهرست              صفحهفهرست              صفحه

W  بازدیدهایی که توسط مالک 
خودرو قابل انجام است

157

Y 159 بازدید متعلقات محفظه موتور
Y 160 روغن موتور
Y 161 آب رادیاتور
Y 162 واسکازین گیربکس
Y 162 روغن ترمز
Y  163 مایع شیشه شوی
Y 164 روغن هیدرولیک فرمان
Y 164 باتری
Y 165 دینام
Y 165 زبانه قفل درب موتور
Y 166 تسمه ها
Y 166 رادیاتور / کندانسور

W 167تایرها

Y 167باد تایرها

Y 167بررسی آج تایر

Y 167تمیز کردن تایر

Y 168شاخص سایش تایر

Y 168جابه جایی تایرها

Y 168تعویض تایر و چرخ

Y 169تایرهای زمستانی

Y 170زنجیر چرخ

W 171چراغ های روشنایی

Y 171انواع چراغ ها و المپ ها

Y 172تمیز کردن چراغ ها

Y 172تعویض المپ ها

W  نگه داری از تجهیزات و تزیینات
176بیرونی

Y 176تیغه برف پاک کن
Y 177تمیز کردن خودرو
Y 178پولیش خودرو
Y 179صافکاری و نقاشی
Y 179رینگ چرخ
W  نگه داری از تجهیزات و تزیینات

180داخلی 

Y 180موکت کف
Y 180تودوزی چرم
Y 180کمربند ایمنی
Y 181شیشه ها
W  جلوگیری از فرسایش و زنگ

181زدگی 

W 182پارک کردن خودرو
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قابل  خودرو  مالک  توسط  که  بازدیدهایی 
انجام است.

در این بخش مواردی که بازدید آن ها بسیار ساده 
است و مشتری توان انجام آن ها را دارد را معرفی 
خواهیم کرد. هر چند موارد بسیاری وجود دارند 
که باید توسط افراد متخصص و با استفاده از ابزار 

مخصوص، بازدید و بررسی شوند. 
هنگام بازدید و کار روی خودرو باید نکات ایمنی 
را رعایت کنید تا از بروز حادثه پیش گیری شود. 
در این جا برخی موارد که باید در انجام آن ها دقت 

شود، اشاره خواهد شد:

 هشدار!

و 	• دست  موتور،  بودن  روشن  هنگام 
لباس خود را از قطعات متحرک مثل فن 

و فولی تسمه ها دور نگه دارید. 
پس از رانندگی و خاموش کردن موتور، 	•

موتور،  رادیاتور،  قبیل  از  اجزایی  هنوز 
بسیار  شمع ها  پایه  و  اگزوز  مانیفولد 
داغ خواهند بود، بنابراین هرگز به آن ها 
دست نزنید. فن رادیاتور در این شرایط 
کند،  کار  اتوماتیک  به طور  است  ممکن 

مراقب باشید. 
هنگامی که موتور هنوز داغ است از باز 	•

یا  انبساط  کردن درب رادیاتور و مخزن 
شل کردن پیچ های تخلیه جدا خودداری 
صدمه  آمدن  وجود  به  از  تا  کنید 

جلوگیری شود. 

باک 	• اطراف  در  سیگار  کشیدن  از   
سوخت و باتری خودداری کنید، در غیر 
جرقه،  ایجاد  با  است  ممکن  صورت  این 
آتش سوزی رخ دهد و منجر به صدمه و 

زیان شود. 
و 	• سمی  مواد  خودرو  باتری  درون   

وجود  سولفوریک  اسید  مثل  اسیدی 
زیر  کردن  کار  هنگام  بنابراین  دارد، 
خودرو از عینک ایمنی استفاده کنید تا 
ریختن اشیا و مایعات سمی و اسیدی به 

چشم هایتان جلوگیری شود. 
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   احتیاط!

روغن 	• و  ترمز  روغن  رادیاتور،  آب 
هیدرولیک را به مقدار صحیح و توصیه 
شده اضافه کنید.  اگر مقداری از مایعات 
فوق روی رنگ خودرو بریزد، سریعا آن 
را با استفاده از پارچه نم دار و تمیز پاک 
از صدمه دیدن رنگ جلوگیری  تا  کنید 

شود. 
استاندارد 	• حد  از  بیش تر  ریختن  از   

روغن داخل موتور جدا پرهیز کنید زیرا 
باعث صدمه دیدن موتور خواهد شد. 

 از رانندگی و روشن کردن موتور بدون 	•
فیلتر هوا خودداری کنید. 

محفظه 	• موتور،  درب  بستن  از  قبل   
آچار،  که  کنید  چک  دقت  به  را  موتور 
نمانده  جا   ... و  انبردست  و  پیچ گوشتی 

باشد. 
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متعلقات داخل محفظه موتور:

1. مخزن مایع شیشه شوی
2. مخزن آب رادیاتور و موتور

3. گیج روغن
4. درب ریختن روغن موتور

5. مخزن روغن ترمز
6. باتری و جعبه فیوز قدرت روی آن

7. جعبه رله
8. محفظه فیلتر هوا
9. دینام )آلترناتور(

10. مخزن روغن هیدرولیک فرمان

1

2 3 4 5
6

7

8910
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روغن موتور

روغن موتور دارای خواص روغن کاری، آب بندی، 
و  ضدسایش  و  تمیزکنندگی  خنک کنندگی، 
فرسودگی می باشد و جزء مواد مصرفی است که 

موجب می شود موتور به درستی و نرم کار کند. 
 5000 که  نو  موتور  در  روغن  شدن  مصرف 
کیلومتر پیمایش داشته است طبیعی است. وقتی 
که کارکرد موتور زیاد باشد، مصرف روغن افزایش 

خواهد یافت. 
لطفا مرتبا سطح روغن موتور را بازدید کنید. برای 
موتور«  روغن  »بازدید   4 بخش  به  روغن  بازدید 

مراجعه کنید.

برای ریختن روغن داخل موتور، ابتدا درب روغن 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  خالف  در  را 
بچرخانید تا باز شود و پس از ریختن روغن، آن را 
در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به 

خوبی سفت شود. 
دمای  و  و گرم شد  کارکرد  موتور  این که  از  پس 
آن به حالت نرمال رسید، موتور را خاموش کنید 
بازدید  را مجددا  دقیقه سطح روغن  از 5  و پس 
 ”MAX“ کنید. سطح روغن باید بین دو عالمت

و “MIN” باشد.

   احتیاط!

این 	• موتور  داخل  روغن  ریختن  هنگام 
تا  انجام دهید  با دقت  به آرامی و  را  کار 
موتور  متعلقات  روی  روغن  ریختن  از 
جلوگیری شود تا باعث صدمه دیدن آن ها 
و کثیفی محفظه موتور نشود. در صورت 

ریختن روغن فورا آن را پاک کنید. 
مراقب 	• روغن،  ریختن  صورت  در 

باشید که سطح روغن بیش تر از عالمت 
“MAX” در روی گیج روغن نشود. زیرا 
موتور  به  رسیدن  آسیب  سبب  امر  این 

خواهد شد. 
موتور 	• روغن  به  افزودنی  مکمل های  از 

اضافه نکنید. این کار نه تنها هزینه های 
نگه داری را افزایش می دهد، ممکن است 
کند. هم چنین  وارد  نیز صدمه  موتور  به 
ابطال  نیز  را  موتور  گارانتی  کار  این 

می کند. 
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   حفظ محیط زیست

روغن 	• و  روغن  فیلتر  دادن  قرار  از   
سوخته در داخل سایر زباله های خانگی 
جدا خودداری کنید. آن ها را در زباله های 
آلودگی  سبب  زیرا  دهید،  قرار  صنعتی 

محیط می شوند. 
توجه 	• با  را  زباله ها  این گونه  لطفا   

دارد  وجود  کشور  در  که  قوانینی  به 
به  زدن  آسیب  از  تا  کنید  جمع آوری 

محیط زیست جلوگیری شود. 

آب رادیاتور

خواص  دارای  باید  موتور  خنک کننده  مایع 
باشد.  خوردگی  ضد  و  ضدیخ  خنک کنندگی، 
اختالط  درصد  با  خنک کننده  مایع  از  استفاده 
موتور  یخ زدن  از  تنها  نه  )آب + ضدیخ(  صحیح 
از  که  می شود  باعث  بلکه  می کند  جلوگیری 
خوردگی و زنگ زدگی موتور نیز جلوگیری شود. 
کم بودن غلظت ضدیخ نمی تواند مانع زنگ زدگی 

و خوردگی شود. 
را چک  کننده  خنک   مایع  سطح  مرتب  طور  به 
کنید )برای نحوه بازدید سطح مایع خنک کننده 
به بخش 4 مراجعه کنید(. در صورتی که سطح 
مایع در مخزن کم تر از شاخص “MIN” باشد به 

آن مایع خنک کننده اضافه نمایید.
باشد.  سرد  باید  موتور  مایع،  کردن  اضافه  برای 
در صورتی که موتور داغ می باشد، آن را خاموش 
کنید و تا زمانی که سرد نشده است، از ریختن آب 

به آن خودداری کنید. 

درب  ابتدا  خنک کننده،  مایع  کردن  اضافه  برای 
مخزن انبساط را نیم دور در خالف جهت حرکت 
آن  درون  فشار  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 
تخلیه شود. سپس آن را به طور کامل باز کنید و 
به مخزن، مایع خنک کننده به اندازه توصیه شده 
)بین دو عالمت “MAX” و “MIN”( اضافه کنید. 
از جنس  از قطعات سیستم خنک کننده  بسیاری 
از  استفاده  عدم  صورت  در  می باشد.  آلومینیوم 
ضدیخ یا استفاده از مایع نامناسب باعث می شود 
چند  هر  شوند.  خوردگی  دچار  فوق  قطعات  که 
ضدیخ  محلول های  از  برخی  روی  است  ممکن 
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ممکن  ولی  باشد  شده  قید  ضدخورندگی  عنوان 
است  استاندارد نباشند. بنابراین لطفا از نمونه هایی 
است  تایید شرکت مدیران خودرو  مورد  فقط  که 

استفاده کنید و فقط از آب نیز استفاده نکنید. 

 هشدار!

دمای 	• و  می کند  کار  موتور  که  وقتی 
آن باال است، درب مخزن انبساط را باز 
نکنید، در غیر این صورت آب تحت فشار 
به بیرون پرتاب شده و باعث سوختن و 

آسیب دیدن شما می شود. 
محلول های 	• حاوی  خنک کننده  مایع   

آن  ریختن  هنگام  می باشد،  شیمیایی 
داخل مخزن دقت کنید تا روی متعلقات 
صورت  در  نریزد.  خودرو  بدنه  و  موتور 
چه  هر  بدنتان،  پوست  روی  آن  ریختن 
سریع تر با استفاده از آب خالص و مواد 

شوینده بهداشتی آن را پاک کنید. 

واسکازین گیربکس

شرکت،  مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  هنگام 
کارشناس   توسط  گیربکس  واسکازین  سطح 

بازدید خواهد شد. 

 هشدار!

 برای تعویض واسکازین گیربکس و یا 	•
بازدید آن به یکی از نمایندگی های مجاز 
و خودتان  کنید  مراجعه  مدیران خودرو 
اقدام به تعویض آن نکنید، ممکن است 

به خودتان یا خودرو صدمه بزنید. 

روغن ترمز

موتور  و چپ  عقب  در سمت  ترمز  روغن  مخزن 
قرار گرفته است. سطح روغن ترمز نیز باید بین دو 
شاخص “MAX” و “MIN” مخزن باشد. سطح 
روغن ترمز را مرتبا چک کنید. اگر سطح روغن 
ترمز از شاخص “MIN” کم تر باشد، چراغ هشدار 
این  در  شد،  خواهد  روشن  کیلومتر  صفحه  پنل 
حالت خودرو را در یک نقطه امن پارک کنید و 
فورا با یکی از نمایندگی های مجاز تماس بگیرید 

تا عیب را برطرف کنند. 
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   احتیاط!

مخزن روغن ترمز را هرگز لبریز نکنید 	•
نشتی  باعث  و  سرریز  مخزن  از  زیرا 

می شود. 
روی 	• ترمز  روغن  ریختن  صورت  در   

رنگ بدنه، هر چه سریع تر آن را با پارچه 
یا اسفنج تمیز و خیس یا با آب بشویید 

تا رنگ آسیب نبیند. 
به 	• آب  نفوذ  احتمال  که  آن جایی  از   

از  دارد،  ترمز وجود  روغن  داخل مخزن 
باز گذاشتن درب آن خودداری نمایید. 

 هشدار!

حاوی 	• ترمز  روغن  این که  به  توجه  با 
صورت  در  است،  شیمیایی  محلول های 
تماس آن با پوست بدن یا چشم، هر چه 
سریع تر آن را با مقدار زیادی آب تمیز و 
و تحت  بشویید  بهداشتی  مواد شوینده 

مراقبت پزشک قرار گیرید. 
به 	• ترمز  روغن  کردن  اضافه  هنگام   

مخزن، از تمیز بودن مخزن و عدم نشتی 
حوادث  بروز  از  تا  شوید  مطمئن  آن  در 

ناگوار پیش گیری شود.

مایع شیشه شوی

مرتب  طور  به  را  شیشه شوی  مایع  مخزن  سطح 
جوی  شرایط  که  هنگامی  به ویژه  کنید.  بازدید 
نامساعد می باشد. به این ترتیب راننده قادر خواهد 

بود همیشه دید مناسبی داشته باشد. 

لطفا از مایع شیشه شوی با کیفیت استفاده کنید 
که هم خاصیت تمیزکنندگی باالیی داشته باشد 

و هم در سرما منجمد نشود. 
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از مخلوط کردن آب با مایع شیشه شوی خودداری 
کنید، چون به دلیل پایین بودن نقطه انجماد آب، 
آب داخل مخزن یخ می زند و باعث صدمه دیدن 

مخزن و سیستم شیشه شوی می شود. 
تایید شرکت  از مایع شیشه شویی که مورد  لطفا 

مدیران خودرو می باشد، استفاده کنید. 

   احتیاط!

مایعاتی 	• یا  موتور  خنک کننده  مایع  از 
که خاصیت اسیدی دارند به عنوان مایع 
کار  این  نکنید.  استفاده  شیشه شوی 
و  خودرو  رنگ  به  رساندن  صدمه  باعث 

پمپ آب پاش داخل مخزن می شود. 

روغن هیدرولیک فرمان

روغن  سطح  می باشد،  سرد  موتور  که  وقتی 
شاخص  دو  بین  باید  مخزن  داخل  هیدرولیک 
“MAX” و “MIN” باشد. در صورتی که روغن 
کنید.  اضافه  آن  به  می باشد   ”MIN“ از  کم تر 
با  مطابق  باید  استفاده  مورد  هیدرولیک  روغن 

استانداردهای شرکت مدیران خودرو باشد. 

باتری

به  نیازی  خودرو  این  در  شده  استفاده  باتری 
توصیه  ندارد.  اضافه کردن آب مقطر  و  نگه داری 
می شود که هنگام تعویض باتری و استفاده از نوع 
جدید، مشخصات باتری نو از قبیل ولتاژ، جریان 
مشخصاتی  و  قدیمی  باتری  با  منطبق  باید   ... و 
که توسط شرکت مدیران خودرو توصیه می شود، 

باشد. 
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پس از مدتی استفاده از باتری، ترمینال های روی 
صورت  این  در  ببندند،  سولفاته  است  ممکن  آن 
را  باتری  و  کنید  باز  را  منفی  و  مثبت  کابل های 
پیاده کنید و با استفاده از محلول جوش شیرین، 
از  تمیز کنید و پس  باتری  از روی  را  سولفاته ها 
خشک کردن ترمینال ها، روی آن ها کمی گریس 

بزنید تا از سولفاته شدن مجدد جلوگیری شود. 
مهم ترین مورد استفاده باتری، استارت اولیه موتور 
به مدت  می باشد. وقتی که موتور خاموش است 
نکنید،  استفاده  الکتریکی  تجهیزات  از  طوالنی 
این کار باعث خالی شدن باتری می شود و موقع 
استارت، با مشکل مواجه خواهید شد. در صورتی 
که قدرت باتری کم شده باشد، عمر مفید آن تمام 

شده است. 

باتری  مستقیم  برق  از  دارید  نیاز  که  در صورتی 
استفاده کنید، ابتدا کابل های باتری را جدا کنید 
وارد  خودرو  الکتریکی  سیستم های  به  آسیبی  تا 

نشود. 

دینام

طوالنی،  رانندگی  و  خودرو  از  استفاده  از  پس 
ترمینال های دینام را چک کنید و از سفت بودن 

آن ها و کارکرد صحیح دینام مطمئن شوید. 

زبانه قفل درب موتور

قفل درب موتور موجب می شود که درب موتور به 
درستی و به طور محکم بسته بماند و از باز شدن 

آن هنگام رانندگی جلوگیری می شود. 
گرد و خاک زبانه و قفل درب موتور را مرتبا تمیز 
کنید و آن ها را روغن کاری و گریس کاری کنید تا 

از کارکرد صحیح آن ها مطمئن شوید. 
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تسمه ها

تسمه تایم از مهم ترین اجزای سیستم مولد قدرت 
باالیی  از کیفیت  باید  بنابراین  محسوب می شود. 
برخوردار باشد تا در شرایط مختلف دوام الزم را 

داشته باشد. 

سایز  از  استفاده  فقط  تسمه ها،  تعویض  هنگام 
باید مورد  نیز  نیست و جنس آن ها  مشابه کافی 

تایید شرکت مدیران خودرو باشد. 

رادیاتور / کندانسور

زمان  مرور  به  خودرو،  از  استفاده  مدتی  از  پس 
ممکن است اشیایی از قبیل شاخ و برگ درختان، 
تکه های کاغذ و ... باعث مسدود شدن فضای بین 
که  آن  برای  بنابراین  کندانسور شوند.  و  رادیاتور 
عملکرد  مطبوع  تهویه  و  خنک کننده  سیستم 
مناسبی داشته باشند، باید به طور مرتب رادیاتور 
و کندانسور و فضای بین آن ها را چک کنید و در 

صورت نیاز، تمیز نمایید. 

برای تمیز کردن رادیاتور و کندانسور از باد و یا 
آب استفاده کنید. فشار باد یا آب نباید خیلی زیاد 
کندانسور  و  رادیاتور  به  است  ممکن  چون  باشد 

صدمه وارد کند. 

 هشدار!

دمای  و  است  گرم  موتور  که  وقتی 
نریزید.  باال است، روی آن آب  رادیاتور 
پیرامون  افراد  به  آب  بخار  است  ممکن 
و  موتور  که  وقتی  کند.  وارد  صدمه 
آن  برای شستن  هستند،  رادیاتور سرد 

اقدام کنید. 
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تایر
فشار باد تایر

پایداری  کاهش  باعث  تایر  باد  فشار  بودن  کم 
خودرو، افزایش مقاومت چرخ ها و مصرف سوخت 
می شود و حتی ممکن است موجب بروز تصادف 

نیز شود. 

پر باد بودن تایر نیز باعث کاهش نیروی ترمزی و 
افزایش سایش الستیک از قسمت میانه و کاهش 
ایمنی  برای  می شود.  اتاق  در  سرنشین  راحتی 
بیش تر، فشار باد تایرها را مرتبا چک کنید، حتی 
الستیک زاپاس. باد تایرها را هنگامی که تایر سرد 
است چک کنید. اطالعات مربوط به میزان باد تایر 
در پالکی که در ستون درب راننده چسبیده شده 
است، ثبت شده است. این مقادیر برای شرایطی 

است که تایر سرد باشد. 

   احتیاط!

)پس  تایر گرم می باشد  که  اگر هنگامی 
از چند کیلومتر پیمایش( فشار باد تایر 
که  است  طبیعی  شود،  گرفته  اندازه 
که  حالتی  از  بیش تر  کمی  فشار  مقدار 
تایر سرد است، باشد. بنابراین تحت این 
شرایط باد تایر را کم نکنید تا به مقدار 
کم  باعث  اقدام  این  برسید.  استاندارد 

شدن فشار باد تایر خواهد شد. 

بررسی آج تایر

پارگی،  گونه  هر  تایرها،  باد  فشار  بازدید  هنگام 
نفوذ اشیا خارجی به تایر و ... را نیز بررسی کنید. 

را 	• آن  تایر،  به  اشیا خارجی  نفوذ  در صورت   
خارج کنید و بررسی کنید که تایر پنچر نشده 

باشد. 
گونه 	• هر  وجود  از  را  تایر  جانبی  دیواره های   

صورتی  در  کنید.  بررسی  گسیختگی  و  ترک 
را  تایر  بالفاصله  می باشد،  بزرگ  ترک  که 

تعویض کنید. 
 در صورت وجود ورم و بادکردگی در قسمت میانی 	•

و دیواره های تایر، بالفاصله آن را تعویض کنید. 

تمیز کردن تایر

برای شستن  به طور مرتب تمیز کنید.  را  تایرها 
تایرها و چرخ از مواد شوینده مناسب و آب گرم 
و اسفنج استفاده کنید. از به کار بردن فرچه زبر 
خودداری کنید. ممکن است به تایر صدمه بزند. 

jow ôÄHo{ nj oÄIU jIM nIzÎ
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شاخص سایش تایر

شاخص ساییدگی تایر در قسمت داخلی شیارهای تایر 
جهت یادآوری برای تعویض تایر استفاده شده است. 

میلی متری   3 محدوده  به  تایر  آج  که  وقتی 
شاخص ها برسد، به راحتی شاخص ها قابل مشاهده 
تایر در جاده های  بود. مقدار چسبندگی  خواهند 
خیس کاهش پیدا می کند. وقتی که سایش تایرها 
احتمال  شود،  بیش تر  شده  مشخص  محدوده  از 
وقوع حادثه افزایش می یابد. بنابراین تایرها را به 

موقع تعویض کنید. 

جابه جایی تایرها

مقدار  به  کیلومتر  کارکرد  و  پیمایش  از  پس 
که  می شود  باعث  تایرها  جابه جایی  مشخص، 
سایش تایرها یکنواخت شود و عمر آن ها افزایش 

یابد. 
پیشنهاد می شود که پس از هر 10000 کیلومتر 

پیمایش تایرها را جابه جا کنید. 

تعویض تایر و چرخ

بر  خودرو  در  شده  استفاده  استاندارد  تایرهای 
اساس کلیه پارامترهای خودرو طراحی شده اند و 
و  راحتی  فرمان پذیری،  در  را  کارآیی  بیش ترین 

دوام دارا می باشند. 
خودرو،  برای  شده  توصیه  مناسب  رینگ 
آلومینیوم  آلیاژ  یا  استیل  جنس  از  رینگ هایی 
می باشد. در صورت استفاده از انواع دیگر، لطفا با 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مشورت کنید. 
برای تعویض تایرها، پیشنهاد می شود که هر چهار 
تایر را هم زمان تعویض کنید. در صورتی که این 
یا  جلو  تایرهای  حداقل  نمی باشد  امکان پذیر  امر 
تعویض  کنید.  تعویض  هم  با  هم زمان  را  عقب 
تاثیرگذار  خودرو  فرمان پذیری  در  تایر  یک  فقط 
می باشد. سایز تایر در کارکرد کیلومترشمار موثر 
می باشد. اگر قطر تایر متفاوت از نوع اصلی باشد، 

کارکرد کیلومتر خودرو غیرواقعی خواهد بود. 
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سیستم ABS بر اساس مقایسه سرعت چرخ های 
مختلف کار می کند. اگر سایز قطر تایر تغییر کند و 
متفاوت با نوع استاندارد باشد، در عملکرد سیستم 
اورجینال  تایرهای  گذاشت.  خواهد  تاثیر   ABS
پس  شده اند،  باالنس  تحویل  از  قبل  شرکتی  و 
دینامیکی  باالنس  را  آن  باید  تایر،  تعویض هر  از 
تایر  عمر  و  سرنشین  راحتی  عمل،  این  با  کرد. 
را  کار  این  که  پیشنهاد می شود  افزایش می یابد. 

در نمایندگی های مجاز شرکت انجام دهید. 

   احتیاط!

برای آگاهی از مشخصات و سایز و مدل 
راننده  درب  ستون  به  که  پالکی  تایر، 
چسبیده شده است را مالحظه بفرمایید. 

تایرهای زمستانی

مواد موجود در تایرهای زمستانی نرم تر و شیارهای 
معمولی  تایرهای  از  عمیق تر  و  عریض تر  آن 
جاده های  در  تایرها  این  چسبندگی  می باشد. 
یخی و برفی بهتر می باشد. هم چنین چسبندگی 

و عملکرد بهتری در دمای سرد خواهند داشت. 
استفاده  برای  زمستان  در  که  می شود  پیشنهاد 
را  چرخ ها  همه  تایر  هم زمان  زمستانی،  تایر  از 

جایگزین کنید تا رانندگی ایمنی داشته باشید. 

پس از اتمام زمستان و برف و یخبندان بالفاصله 
یا  فصل  چهار  نوع  از  و  کنید  تعویض  را  تایرها 
تا مصرف سوخت کاهش  استفاده کنید  معمولی 

یابد. 

   احتیاط!

از نظر مشخصات  نیز  تایرهای زمستانی 
کلی مثل سایز، فشار باد و ... باید مشابه 
خرید  هنگام  باشند.  خودرو  اصلی  تایر 
فشار  تایر،  سایز  به  لطفا  زمستانی  تایر 

باد و کالس سرعت آن توجه کنید. 
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زنجیر چرخ

بر  یا  از زنجیر چرخ فقط در شرایط اضطراری و 
اساس مقررات راهنمایی و رانندگی منطقه خاص 
تایرهای  در  هم  چرخ  زنجیر  می شود.  استفاده 
چهارفصل و هم تایرهای زمستانی بسته می شود. 
استفاده  صحیحی  طرز  به  چرخ  زنجیر  از  لطفا 

کنید. 
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ لطفا دقت الزم را 
از زنجیر چرخ در مقایسه  داشته باشید. استفاده 
موجب  چرخ،  زنجیر  بدون  زمستانی  تایرهای  با 
مقداری  خودرو  پایداری  و  تعادل  که  می شود 
زنجیر چرخ ها ممکن است  از  برخی  یابد  کاهش 
به تایر، سیستم تعلیق و بدنه خودرو صدمه وارد 

کنند. 

و  شل گیرها  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
چرخ،   زنجیر  از  استفاده  هنگام  چرخ  کاورهای 
از  استفاده  از  پس  بالفاصله  کنید.  باز  را  آن ها 

زنجیر چرخ، آن ها را در جای خود نصب کنید. 
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چراغ های روشنایی
انواع چراغ ها و المپ ها

موقعیت المپ های چراغ جلو

1. المپ چراغ کوچک و المپ نور باال
2. المپ نور پایین

3. چراغ راهنمای جانبی
4. المپ راهنمای چراغ جلو

5. چراغ مه شکن جلو )در صورت تجهیز(

3

2
1

5

6

موقعیت المپ های چراغ های عقب هاچ بک

1. چراغ ترمز وسط
2. المپ چراغ ترمز

3. المپ چراغ راهنمای عقب
4. المپ چراغ کوچک عقب

5. المپ چراغ دنده عقب
6. چراغ مه شکن عقب

7. چراغ پالک

1- چرغ ترمز وسط
2- المپ چراغ ترمز و چراغ کوچک عقب

3- المپ چراغ دنده عقب
4- چراغ مه شکن عقب

5- المپ چراغ راهنمای عقب
6- المپ چراغ پالک

1

2
3

4
5

6

7

موقعیت المپ های چراغ های عقب سدان

1

2

3

4

5

6
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انواع المپ

مشخصه المپ 
اسم المپ)نوع/ مدل(

H1المپ نور باالی چراغ جلو

H1المپ نور پایین چراغ جلو

W5Wالمپ کوچک چراغ جلو

H7المپ چراغ مه شکن جلو

HY21Wالمپ چراغ راهنمای جلو

P21Wالمپ چراغ ترمز

P21Wالمپ چراغ مه شکن عقب

C5Wالمپ چراغ پالک

LEDالمپ چراغ استپ ترمز وسط

LEDالمپ کوچک چراغ عقب

PY21Wالمپ چراغ راهنمای عقب

W16Wالمپ چراغ دنده عقب

W5Wالمپ چراغ راهنمای جانبی

تمیز کردن چراغ ها

از  چراغ ها،  لنز  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
چراغ ها  کردن  تمیز  هنگام  زبر  اشیا  و  حالل ها 

استفاده نکنید.

تعویض المپ ها

حداقل  را  بیرونی  چراغ های  کلیه  کاری  شرایط 
هر ماه یک بار بررسی کنید. اگر یکی از المپ ها 
رانندگان  بسوزد، عالیم و سیگنال هایی که سایر 
را آگاه می سازد و به آن ها هشدار می دهد از کار 
حادثه  یک  به  منجر  است  ممکن  و  افتاد  خواهد 

جدی شود. 
در صورت تعویض المپ سوخته، کلیه تجهیزات 
را  منفی  سرباتری  و  کنید  خاموش  را  الکتریکی 

جدا کنید. 
جدید،  المپ  جایگزینی  و  المپ  تعویض  هنگام 
استفاده  استاندارد  و  شرکتی  مشابه  نوع  از  باید 

کنید. 
المپ،  هر  از  خودرو  در  همیشه  که  کنید  سعی 
یدک آن را داشته باشید تا در صورت نیاز، بالفاصله 
المپ سوخته را تعویض کنید. در صورتی که در 
و  باشد  شده  استفاده  گازی  المپ های  از  خودرو 
یکی  به  آن ها  بررسی  برای  دشارژ شده اند،  آن ها 
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از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید تا در صورت 
لزوم، قطعه معیوب تعویض شود. 

هرگز المپ را با دست بدون استفاده از دستکش 
در  انگشت  اثر  و  دست  عرق  چون  نکنید،  لمس 
عمر مفید المپ اثرگذار خواهد بود و عمر مفید 

المپ را کاهش می دهند. 

 هشدار!

آن ها  می باشند،  داغ  المپ ها  که  وقتی 
دست تان  سوختن  از  تا  نکنید  باز  را 

جلوگیری شود. 

   احتیاط!
  
توصیه 	• شرکت  که  المپ هایی  از  لطفا 

می کند استفاده کنید. 
 هنگام تعویض المپ، آن ها را مستقیما 	•

با دست خود لمس نکنید. انجام این کار 
و  ببیند  صدمه  المپ  که  می شود  باعث 

عمر مفید آن کاهش یابد. 

و  سویچ  بودن  بسته  از  المپ،  تعویض  هنگام 
خاموش بودن چراغ ها مطمئن شوید.

تعویض المپ چراغ مطالعه

کاور چراغ  پیچ گوشتی سرتخت  از  استفاده  با   .1
را جدا کنید. 



174MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

2. المپ سوخته را خارج کنید. 
باز  مراحل  برای جا زدن المپ جدید، عکس   .3

کردن اقدام کنید. 

تعویض المپ چراغ سقف

1. با استفاده از پیچ گوشتی تخت کاور چراغ سقف 
را باز کنید. 

را  نو  المپ  و  کنید  خارج  را  سوخته  المپ   .2
جایگزین آن نمایید. 

باز کردن، در جای خود  را عکس  3. کاور چراغ 
قرار دهید. 
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چراغ  کاور  تخت،  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   .1
صندوق را جدا کنید. 

را  نو  المپ  و  کنید  خارج  را  سوخته  المپ   .2
جایگزین آن نمایید. 

3. کاور چراغ صندوق را عکس باز کردن در جای 
خود نصب کنید. 

سایر چراغ ها

نکنید.  تعویض  را خودتان  دیگر  المپ چراغ های 
انجام  متخصص  افراد  توسط  باید  آن ها  تعویض 
گیرد. برای این کار به یکی از نمایندگی های مجاز 

مراجعه نمایید. 

تعویض المپ چراغ صندوق عقب سدان

چراغ  کاور  تخت،  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   -1
صندوق را جدا کنید.

تعویض المپ چراغ صندوق عقب
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نگه داری از تجهیزات و تزیینات بیرونی
تیغه برف پاک کن

تیغه برف پاک کن یکی از لوازمی است که نقش 
توصیه  می کند.  ایفا  راننده  بهتر  دید  در  موثری 
مرتب  طور  به  را  تیغه ها  کارکرد  شرایط  می شود 
کنترل کنید و در صورت معیوب بودن، آن ها را 

بالفاصله تعویض کنید. 
با  پاک کن،  برف  تیغه  الستیک  بازدید  برای 
انگشتان لبه بیرونی آن را لمس کنید و در صورت 

زبر شدن لبه ها، تیغه را تعویض کنید. 

موجب  تیغه ها  بودن  چسبناک  یا  بودن  چرب 
تمیز کردن کاهش  در  آن ها  کارآیی  می شود که 

یابد. 

تعویض تیغه برف پاک کن های جلو

1. بازوی برف پاک کن ها را مطابق شکل از شیشه 
جلو جدا کنید و به سمت باال بکشید. 
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2. تیغه را در یک زاویه مناسب قرار دهید، سپس 
تیغه را مطابق شکل به سمت پایین فشار دهید تا 

از بازو جدا شود. 

باز کردن در جای خود  را عکس  تیغه جدید   .3
قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود چفت 

شده است. 
4. کلید برف پاک کن را فعال کنید و اجازه دهید 
برف پاک کن ها کمی کار کنند تا از کارکرد صحیح 

آن ها مطمئن شوید. 

تعویض تیغه برف پاک کن عقب

نحوه تعویض کردن تیغه برف پاک کن عقب مشابه 
تیغه برف پاک کن جلو می باشد. 

تمیز کردن خودرو

توصیه می شود که به طور مرتب خودرو را تمیز 
کنید، وجود گرد و خاک و سایر مواد آالینده روی 
بدنه خودرو به مرور باعث خوردگی رنگ و ایجاد 

خط و خش روی رنگ می شود. 

نور خورشید  از تمیز کردن خودرو مستقیما زیر 
مدت  به  خودرو  که  صورتی  در  کنید.  خودداری 
ابتدا  است،  پارک شده  نور خورشید  زیر  طوالنی 
آن را زیر سایه پارک کنید و پس از خنک شدن 

خودرو، اقدام به تمیز کردن و شستن آن کنید. 
مواد شوینده ای که مورد  از  برای شستن خودرو 
استفاده  می باشد،  خودرو  مدیران  شرکت  تایید 

کنید:
پایین  فشار  آب  از  خودرو  بدنه  شستن  برای   .1

استفاده کنید. 
2. مواد شوینده را در آب سرد مخلوط کنید. 
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تا  از سقف  نرم  پارچه  یا  اسفنج  از  استفاده  با   .3
قسمت های پایین بدنه را بشویید. 

4. اگر روی سطح بدنه قیر یا روغن وجود دارد و به 
سادگی تمیز نمی شود از مواد شوینده مخصوص 

استفاده کنید و بالفاصله با آب تمیز بشویید. 

5. با استفاده از آب فشار پایین بدنه را آب بکشید 
را خشک  بدنه  تمیز  و  پارچه خشک  با  و سپس 

کنید. 

   احتیاط!

قوی  خیلی  پاک کننده های  و  حالل ها 
قطعات  و  خودرو  رنگ  به  است  ممکن 

پالستیکی آسیب وارد کنند. 

پولیش خودرو

پولیش کردن خودرو یک یا دو بار در سال کمک 
می کند سطح بدنه خودرو براق باشد و از انباشت 
پولیش  برای  می کند.  جلوگیری  رنگ  روی  آب 
کنید،  خشک  و  بشویید  را  خودرو  ابتدا  کردن 

سپس اقدام به پولیش نمایید. 

سبب  بدنه  رنگ  واکس کاری  و  زدن  پولیش 
می شود که رنگ و بدنه نسبت به نور خورشید و 

آلودگی هوا مقاوم باشد. 

اگر پس از یک مرتبه پولیش، رنگ بدنه هنوز کدر 
می باشد، دو مرتبه سطح بدنه را پولیش کنید. 

   احتیاط!

فلزی 	• سطوح  کردن  پولیش  هنگام 
به  باشید  مراقب  خودرو،  بدنه  رنگ  و 
داخلی  تزیینات  و  پالستیکی  قطعات 
خودرو مالیده نشود. بعدا پاک کردن آن 

دشوار خواهد بود. 
به 	• اقدام  خورشید  نور  زیر  مستقیما   

پولیش کاری نکنید. 
 برای این که دوام رنگ خودرو بیش تر 	•

شود، سطح بدنه را از هر گونه فضوالت 
مواد  سایر  و  قیر  رزین،  پرندگان، 

شیمیایی و خورنده پاک کنید. 
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صافکاری و نقاشی

اگر رنگ قسمتی از بدنه بریزد یا آسیب ببیند، هر 
نمایندگی های  از  یکی  به  را  خودرو  سریع تر  چه 
مجاز شرکت ببرید تا قسمت معیوب تعمیر شود و 
از خوردگی و زنگ زدن ورق بدنه جلوگیری شود. 

رینگ چرخ

مالیم  صابون  کف  با  مرتب  طور  به  را  چرخ ها 
برای شستن  از فرچه سیمی  و  شست وشو دهید 
استفاده نکنید. زیرا باعث ایجاد خراش روی رینگ 

یا کاسه چرخ می شود. 
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داخلی  تزیینات  و  تجهیزات  از  نگه داری 
داخل  قطعات  کردن  تمیز  برای  می شود  توصیه 
اتاق از حالل ها و شوینده های قوی استفاده نکنید، 
ممکن است باعث تغییر رنگ قطعات پالستیکی و 

یا دفرمه شدن آن ها شود. 

موکت کف

گرد و خاک موکت کف و زیر صندلی ها را به طور 
مرتب با استفاده از جارو برقی تمیز کنید. وجود 
گرد و خاک در داخل اتاق باعث کاهش کیفیت 
به خطر  را  افراد  هوای داخل می شود و سالمتی 

می اندازد. 

تودوزی چرم
برای تمیز کردن تودوزی هایی از جنس چرمی ابتدا 
با استفاده از جارو برقی گرد و خاک روی چرم را 
تمیز کنید، سپس با استفاده از پارچه از جنس کتان 
کردن  پاک  به  اقدام  است،  شده  مرطوب  که  نرم 
سطوح چرم نمایید. برای تمیز کردن سطوحی که 
خیلی کثیف می باشند، از کف صابون یا حالل های 

طبیعی استفاده کنید. 
توصیه می شود تمیز کردن سطوح چرمی را هر 6 
ماه یک مرتبه با استفاده از مواد مخصوص این کار 

انجام دهید. 
هنگام تمیز کردن سطوح چرمی، پارچه را خیلی 
نم دار نکنید و اجازه ندهید آب به داخل چرم نفوذ 

کند. 

   احتیاط!

برای تمیز کردن تودوزی چرمی از مواد 
مخصوص و پاک کننده های سطوح چرمی 
مورد تایید مدیران خودرو استفاده کنید. 

کمربند ایمنی

کثیف  استفاده  مدتی  از  پس  ایمنی  کمربندهای 
می شوند، برای تمیز کردن آن ها از فرچه نرم و آب 
و صابون استفاده کنید. پس از شست وشو اجازه 
دهید که کمربندها به طور طبیعی خشک شوند 
و از جمع کردن و رول کردن کمربند خودداری 
آسیب  کمربند  جمع کننده  است  ممکن  کنید، 

ببیند. 
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شیشه ها
برای یک رانندگی ایمن و دید عالی، تمیز بودن 
به  می باشد.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  شیشه ها 
تمیزکننده  حالل های  با  را  شیشه ها  مرتب  طور 

شیشه و دستمال خشک تمیز کنید. 

   احتیاط!

گرم کن  دارای  خودرو  عقب  شیشه 
روی  افقی  طور  به  سیم ها  و  می باشد 
شیشه قرار گرفته اند. هنگام پاک کردن 
قسمت داخلی شیشه عقب، دقت کافی 
صدمه  سیم ها  به  تا  باشید  داشته  را 
نزنید. تمیز کردن شیشه را از سمت چپ 

به راست یا برعکس انجام دهید. 

جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی

دو دلیل برای خوردگی و زنگ زدگی سطوح بدنه 
و زیر خودرو وجود دارد:

از 	• جلوگیری  برای  زمستان  در  که  نمکی   
یخ زدگی به جاده ریخته می شود و گل و الی 
زیرین  قسمت های  و  شاسی  به  سادگی  به 
موجب  آب  جذب  با  و  می کنند  نفوذ  خودرو 
زیر  فلزی  متعلقات  خوردگی  و  زنگ زدگی 

خودرو می شوند. 
بدنه 	• سطوح  رنگ  ریختن  و  آسیب دیدگی   

باعث زنگ زدگی و خوردگی بدنه می شود. 
شده اند 	• ابداع  و  طرح  مختلفی  شیوه های 

خودرو  مختلف  قسمت های  فرسایش  از  تا 
جلوگیری کنند، تعمیرات و سرویس دوره ای 
از  که  است  ساده  شیوه ای  مرتب  طور  به 

فرسایش جلوگیری می کند:
 رنگ بدنه را به طور مرتب چک کنید و در 	•

صورت مخدوش بودن، قسمت معیوب را فورا 
رنگ کنید. 

به عایق های زیر خودرو نیز توجه کنید، وقتی 	•
که رطوبت در کف خودرو  احساس کردید فورا 

موضوع را بررسی کنید. 
به 	• آغشته  که  جاده هایی  در  رانندگی  از  پس 

با جت  را  زیر خودرو  می باشند،  نمک  و  شن 
آب پرفشار بشویید. 

عایق های زیر خودرو را به طور مرتب بازدید و 	•
سرویس نمایید. 

   احتیاط!

عایق های جلوگیری از نفوذ آب به قسمت 
بازدید  زیرین و شاسی را به طور مرتب 
کنید و در صورت معیوب بودن یا کنده 
نمایندگی های  از  یکی  به  آن ها،  شدن 
تا  کنید  مراجعه  خودرو  مدیران  مجاز 

رفع عیب صورت گیرد. 
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پارک کردن خودرو

طوالنی  مدت  را  خودرو  که  هستید  مجبور  اگر 
حرکت ندهید، آن را در گاراژ یا پارکینگ پارک 
کنید و اقدامات الزم جهت مراقبت اصولی را انجام 

دهید:
 قسمت های داخلی و خارجی خودرو را تمیز 	•

کلیه  که  شوید  مطمئن  و  کنید  خشک  و 
تجهیزات خشک هستند. 

حفظ 	• سوخت  مشخصی  مقدار  باک  داخل   
کنید. 

 اهرم ترمز دستی را به طور کامل آزاد )خالص( 	•
کنید و خودرو را در دنده عقب قرار دهید.

 یک تکه چوپ و تخته سنگ در زیر چرخ های 	•
عقب قرار دهید. 

 سرباتری ها را از ترمینال های باتری جدا کنید. 	•
 تیغه برف پاک کن های جلو و عقب را از روی 	•

شی ء  یا  پارچه  آن ها  زیر  یا  کنید  جدا  شیشه 

روی  مستقیم  طور  به  تا  دهید  قرار  مناسبی 
شیشه ها قرار نگیرند. 

 برای جلوگیری از چسبیدن نوارهای آب بندی 	•
روان کار  وسیله  به  را  آن ها  درب ها،  کلیه 
و سطوح  کنید  روان کاری  مناسب  سیلیکونی 

رنگ شده را پولیش کنید. 
 خودرو را با استفاده از چادر مناسب بپوشانید. 	•

چادر مورد استفاده باید تهویه مناسب داشته 
باشد. چادرهایی از جنس پالستیک یا برزنت 
و  بماند  باقی  بدنه  روی  آب  می شوند  باعث 
موجب صدمه دیدن رنگ و زنگ زدن فلزات 

شوند. 
اجازه دهید موتور 	• امکان، هر ماه   در صورت 

چند دقیقه کار کند. 
اگر خودرو یک سال یا بیش تر از یک سال پارک 
بوده است، قبل از استفاده مجدد، ابتدا آن را 

به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت ببرید تا 
سرویس های الزم انجام گیرد. 
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استفاده از مثلث خطر

این خودرو  اعالم هشدار، در صندوق عقب  برای 
یک مثلث خطر تعبیه شده است. جهت استفاده، 
کاور صندوق را بلند کنید و مثلث خطر را از جعبه 
مخصوص آن خارج کنید و به شکل مثلث تنظیم 
این که  یا  باشد  کرده  تصادف  خودرو  اگر  نمایید. 
دادن  هشدار  جهت  نمی باشد،  حرکت  به  قادر 
خطر  مثلث  از  رانندگان  سایر  به  خطر  اعالم  و 

استفاده کنید. 

و  خودرو  از  متری   50 فاصله  در  را  خطر  مثلث 
در  مستقیم  سمت  از  که  خودروهایی  جهت  در 
مسافت  این  دهید.  قرار  هستند  حرکت  حال 
برای  می باشد.  مناسب  معمولی  جاده های  برای 
بزرگراهها این مسافت باید 100 متر و 150 متر 
در روزهای بارانی باشد. هنگام وقوع حادثه هر چه 
سریع تر نسبت به آگاهاندن سایر خودروهایی که 
از روبه رو در حال تردد هستند، به ویژه هنگام شب 

اقدام نمایید. 

از مثلث خطر و روشن کردن فالشر باید به طور 
هم زمان استفاده کنید. برای آگاهی از نحوه فعال 
کردن چراغ های فالشر به بخش 3 مراجعه کنید. 
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تعویض تایر پنچر

شد،  پنچر  رانندگی  هنگام  تایرها  از  یکی  اگر 
خودرو را کنار بزنید و تایر زاپاس را با تایر پنچر 

تعویض نمایید. 

1. خودرو را در یک مکان امن نگه دارید، بعد 
از خاموش کردن خودرو، گیربکس را در دنده 
عقب قرار دهید و اهرم ترمز دستی را بکشید، 
در صورت لزوم یک تکه چوب یا تخته سنگ 

پشت چرخ ها قرار دهید. 

2. فالشرها را روشن کنید و مثلث خطر را در 
در  که  صورتی  در  دهید.  قرار  مناسبی  جای 
خودرو سرنشین وجود دارد، آن ها را از خودرو 

پیاده کنید. 

3. درب صندوق عقب را باز کنید و کاور زاپاس را 
بلند کنید و کیف ابزار را بردارید. 

تخت،  سر  دو  آچار  یک جک،  ابزار،  کیف  داخل 
آچار  چهارسو(،  و  )دوسو  دومنظوره  پیچ گوشتی 

چرخ و یک اهرم وجود دارد. 
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4. مهره نگه دارنده تایر زاپاس را در جهت خالف 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و تایر زاپاس 

را از صندوق خارج کنید. 

5. برای خودرویی که دارای قالپاق می باشد، ابتدا 
با پیچ گوشتی سرتخت که سر آن پارچه پیچیده 
کنید  جدا  چرخ  رینگ  از  را  قالپاق  است،  شده 

)مطابق شکل(. 

6. با استفاده از آچار چرخ موجود در کیف ابزار، 
مهره های چرخ را شل کنید. 

ابزار خارج کنید و آن را زیر  7. جک را از کیف 
سپس  دهید.  قرار  پنچر  تایر  نزدیکی  در  شاسی 
قسمتی  اهرم،  کمک  به  جک  رزوه  چرخاندن  با 
به  پنچر  تایر  تا  کنید  بلند  زمین  از  را  از خودرو 

سادگی قابل خارج شدن از توپی چرخ باشد. 
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نقطه قرار دادن جک در زیر رکاب عقبنقطه قرار دادن جک در زیر رکاب جلو

   احتیاط!

خودرو، 	• زیر  جک  دادن  قرار  هنگام   
مطمئن شوید نقطه ای که جک روی زمین 

قرار دارد، کامال سفت و محکم باشد. 
مناسب 	• فقط  خودرو  در  موجود  جک 

جهت  خودرو  از  قسمتی  کردن  بلند 
تعویض تایر می باشد. بنابراین از رفتن 
زیر خودرو زمانی که خودرو روی جک 

قرار گرفته است، جدا خودداری کنید. 

پنچر  تایر  و  باز کنید  را  8. کلیه مهره های چرخ 
را خارج کنید و در روی زمین قرار دهید، سپس 

بالفاصله تایر زاپاس را جایگزین نمایید. 

   احتیاط!

که  است  الزم  تایر،  تعویض  صورت  در 
باال  سمت  به  را  قالپاق  بیرونی  قسمت 
این  غیر  در  دهید،  قرار  زمین  روی 
صورت ممکن است در سطح آن خراش 

ایجاد شود. 

و  دهید  قرار  چرخ  توپی  در  را  زاپاس  تایر   .9
و  ببندید  ضربدری  صورت  به  را  آن  مهره های 

حداقل 2 یا 3 مرتبه آن ها را سفت کنید. 
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   احتیاط!

و 	• توپی  سطوح  تایر،  بستن  از  قبل 
پلیسه  وجود  تا  کنید  تمیز  را  تایر 
مهره ها  شدن  شل  باعث  رزوه ها  در 

نشود. 
 اگر مهره ها چرب و روغنی هستند، 	•

قبل از بستن، آن ها را تمیز کنید. 

10. پیچ جک را شل کنید و خودرو را پایین آورید 
را مطابق  را خارج کنید، مهره های چرخ  و جک 

شکل به صورت ضربدری سفت کنید. 
در نهایت قالپاق چرخ را نصب کنید. 

   احتیاط!

چرخ  مهره های  کردن  سفت  گشتاور 
10±110 نیوتن متر )N.m( می باشد. 

 هشدار!

قبل از خارج کردن جک از زیر خودرو، 
مطمئن شوید که خودرو به طور کامل در 
وقوع  از  تا  باشد  گرفته  قرار  زمین  روی 

حادثه پیش گیری شود. 
الستیک  گیری  قرار  محل  در  را  پنچر  تایر   .11
زاپاس در صندوق عقب قرار دهید. قسمت بیرونی 
نهایت  در  و  دهید  قرار  پایین  سمت  به  را  چرخ 

 مهره نگه دارنده آن را سفت کنید.
12. لوازم و ابزارها را داخل کیف ابزار قرار دهید 
و کیف را در محفظه مخصوص خود در صندوق 

قرار دهید. 

13. مثلث خطر را نیز در محل خود قرار دهید. 

را  فالشرها  و  ببندید  را  عقب  درب صندوق   .14
خاموش کنید. 

1

3

2

4
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   احتیاط!

بالفاصله پس از تعویض تایر، خودرو را به 
نزدیک ترین نمایندگی ببرید و مهره های 
چرخ را با گشتاور مناسب سفت کنید و 

فشار باد تایر را تنظیم کنید. 
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استارت نخوردن خودرو

اگر خودرو استارت نمی خورد، مراحل زیر را انجام 
دهید:

 ”START“ 1. اگر سویچ را در موقعیت استارت
قرار دادید و موتور روشن نشد اما یک سری 
این  نشانه  شنیدید،  کلیک  صدای  مثل  صدا 
است که موتور استارت کار نمی کند یا این که 

خیلی ضعیف می باشد.
 سویچ را در موقعیت “ON” قرار دهید، چراغ های 
وضعیت  از  را  سویچ  کنید، سپس  روشن  را  جلو 
و  بچرخانید   ”START“ وضعیت  به   ”ON“
استارت بزنید. اگر نور چراغ های جلو کم نور نشود، 
بررسی  قسمت  به  لطفا  کنید.  بررسی  را  فیوزها 
اگر  کنید.  مراجعه  بخش  این  در  رله ها  و  فیوزها 
مدار  که  است  این  نشانه  هستند،  سالم  فیوزها 
حالت  این  در  دارد،  ایراد  استارت  مدار  یا  سویچ 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  لطفا 
خودرو مراجعه کنید تا ایراد بررسی و رفع شود. 

و در صورت لزوم قطعات معیوب را تعویض کنید. 
است  این  نشانه  شد،  کم نور  جلو  چراغ های  اگر 
که باتری ضعیف است یا سرباتری ها شل شده یا 

سولفاته بسته اند. 
این بخش  باتری« در  به  لطفا به قسمت »باتری 

مراجعه کنید. 

 ”START“ 2. اگر سویچ را در موقعیت استارت
قرار دادید )استارت زدید( و موتور روشن نشد 
و  می شود  شنیده  استارت  موتور  صدای  ولی 
سرعت آن بیش تر از حالت عادی است، مراحل 

زیر را انجام دهید:

•  آیا نحوه ی استارت زدن صحیح می باشد.	
•  به مقدار سوخت داخل باک دقت کنید، اگر 	

باک  داخل  بنزین  کمی  می باشد،  کم  بنزین 
بریزید. 

• خودرو 	 الکتریکی  سیستم های  است  ممکن 
از  یکی  به  لطفا  باشد،  داشته  ایرادی 
تا  کنید  مراجعه  شرکت  مجاز  نمایندگی های 

نسبت به رفع ایراد اقدام شود. 

   احتیاط!

در صورتی که قادر به رفع ایراد نیستید، 
مدیران  نمایندگی های  از  یکی  با  لطفا 
بررسی  ایراد  تا  بگیرید  تماس  خودرو 
قطعه  لزوم،  صورت  در  شود.  برطرف  و 

معیوب را تعویض کنید. 



اضطراری 191موارد 

باتری به باتری

باشد،  شده  دشارژ  و  ضعیف  خودرو  باتری  اگر 
از  حالت  این  در  خورد.  نخواهد  استارت  خودرو 

باتری خودروی دیگر کمکی بگیرید. 

   احتیاط!

فقط از باتری با مشخصات مشابه از نظر 
ولتاژ و ... استفاده کنید. هنگام استفاده 
باتری  دیگر،  خودروی  کمکی  باتری  از 

کمکی را تا استارت کامل جدا نکنید. 

مراحل باتری به باتری کردن

را  باتری  وضعیت  و  کنید  باز  را  موتور  درب   .1
طوالنی  مدت  به  خودرو  اگر  کنید.  بررسی 
احتماال  باشد،  شده  پارک  سرد  محیطی  در 

الکترولیت باتری یخ زده است. 

   احتیاط!

یخ  آن  باتری  الکترولیت  که  خودرویی 
زده است را هرگز استارت نزنید. ممکن 

است باتری بترکد. 

و  دهید  قرار  خالص  دنده  در  را  گیربکس   .2
را بکشید و کلیه تجهیزات  اهرم ترمز دستی 

الکتریکی را خاموش کنید. 

1. باتری کمکی
2. باتری ضعیف

3. قطب مثبت باتری کمکی را از طریق کابل به 
قطب مثبت باتری ضعیف وصل کنید. 

1

2
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باتری  منفی  به قطب  را  دیگر  کابل  4. یک سر 
کمکی وصل کنید و سر دیگر کابل را به یکی 
از اتصاالت آهن موتور )خودرویی که استارت 
نمی خورد( وصل کنید. مطمئن شوید که سر 

کابل را به اتصال آهن وصل کرده باشید. 

   احتیاط!

قطب منفی باتری کمکی را از طریق کابل 
به قطب منفی باتری ضعیف وصل نکنید 
باتری آن  بدنه خودرویی که  به  را  و آن 
این  غیر  در  نمایید،  وصل  است  ضعیف 
و  ایجاد شود  است جرقه  ممکن  صورت 

موجب آتش سوزی شود. 

و  غیرفلزی  قطعات  به  را  منفی  اتصال  کابل   .5
متحرک موتور وصل نکنید. 

را کمی  گاز  پدال  و  بزنید  استارت  را  6. خودرو 
اجازه دهید که خودرو در دور  و  فشار دهید 
آرام کار کند. اگر استارت به آرامی کار کرد، 
ایرادی  استارت  اتصاالت  آیا  بررسی کنید که 

ندارند. 

   احتیاط!

است، خودرو  باتری ضعیف  که  هنگامی 
استارت  دقیقه  یک  مدت  به  حداکثر  را 

بزنید. 

7. پس از روشن شدن موتور، ابتدا کابل منفی را 
از روی خودرو باز کنید و سپس از روی باتری 
کمکی. سرانجام، کابل مثبت را از روی باتری 

باز کنید و سپس از روی باتری کمکی. 
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جوش آوردن موتور

چراغ اخطار دمای آب در پنل صفحه کیلومترشمار 
در شرایط کارکرد عادی موتور روشن نمی شود. 

جوش  خودرو  دالیلی  به  رانندگی  هنگام  اگر 
شد  روشن  آب  دمای  آمپر  اخطار  چراغ  و  آورد 
یا از محفظه موتور بخار آب نمایان شد، بالفاصله 
خودرو را در یک محل امن متوقف کنید، فالشرها 
را روشن کنید، گیربکس را در حالت خالص قرار 
دهید و اهرم ترمز دستی را بکشید و سپس کلیه 

تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. 
 اگر از محفظه موتور بخاری مشاهده نکردید، 	•

دلیل باال رفتن آمپر آب و روشن شدن چراغ 
اخطار، بار بیش از حد روی موتور بوده است. 
در این حالت اجازه دهید موتور چند دقیقه با 
دور آرام کار کند تا دمای موتور کاهش یابد، 
سپس مجددا به رانندگی ادامه دهید. ولی اگر 
همچنان چراغ اخطار روشن بماند، خودرو را 

متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. 

 اگر از محفظه موتور بخار باال آمد، بالفاصله 	•
خودرو را متوقف کنید و پس از پایین آمدن 
از  یکی  با  و  کنید  خاموش  را  موتور  دما، 
خودرو  مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
تماس بگیرید تا برای حل مشکل اقدام شود. 
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روشن شدن چراغ روغن

چراغ روغن پس از باز کردن سویچ روشن می شود 
طور  به  سپس  می ماند،  روشن  ثانیه  چند  تا  و 

خودکار خاموش می شود. 

چشمک 	• روغن  چراغ  رانندگی،  هنگام  اگر   
بزند، نشانه پایین بودن فشار روغن می باشد. 

 اگر چراغ روغن یک سره روشن بماند، نشانه 	•
این است که داخل موتور روغن وجود ندارد. 

از  یکی  با  سریع تر  چه  هر  حالت  این  در 
نمایندگی های مجاز شرکت تماس بگیرید و روغن 
قطعات  لزوم  صورت  در  و  کنید  اضافه  موتور  به 

معیوب را تعویض کنید. 

   احتیاط!

این  در  و  باشد  پایین  روغن  فشار  اگر 
قطعات  بدهید،  ادامه  رانندگی  به  حالت 

موتور آسیب خواهد دید. 

روشن شدن چراغ دینام

سویچ  کردن  باز  از  پس  شارژ  یا  دینام  چراغ 
باشد(   ”ON“ موقعیت  در  سویچ  که  )هنگامی 
خودرو،  شدن  روشن  از  پس  و  می شود  روشن 

خاموش می شود. 

چراغ  همچنان  خودرو  کردن  روشن  از  پس  اگر 
شارژ روشن بماند، نشانه این است که دینام باتری 
را شارژ نمی کند، در این حالت بالفاصله به یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید 

تا ایراد برطرف شود. 
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روشن شدن چراغ چک موتور

چراغ چک موتور با قرار گرفتن سویچ در موقعیت 
ON روشن می شود و تا زمانی که موتور استارت 

نخورد، خاموش نمی شود. 
نشانه  بماند،  روشن  دایم  به طور  اگر چراغ چک 
وجود ایراد در سیستم مدیریت موتور می باشد. در 
چنین شرایطی لطفا خودرو را در یک محل امن 
نگه دارید و یک مرتبه سویچ را باز و بسته کنید و 
موتور را دوباره استارت بزنید، اگر چنان چه چراغ 
چک خاموش نشد، به یکی از نمایندگی ها مراجعه 

کنید تا ایراد بررسی و برطرف شود. 

   احتیاط!

موتور روشن  که چراغ چک  در صورتی 
شود و بدون توجه به آن رانندگی کنید، 
ممکن است موتور صدمه ببیند. این امر 
گارانتی  باعث می شود که خودرو شامل 

قرار نگیرد. 

روشن شدن چراغ هشدار ترمز

سویچ  کردن  باز  با  نیز  ترمز  سیستم  چراغ چک 
روشن می شود و پس از ارزیابی سیستم خاموش 
این  رانندگی  و  حرکت  هنگام  اگر  ولی  می شود. 
چراغ روشن شود، حاکی از وجود ایراد در سیستم 
ترمز می باشد. عمده ترین دلیل برای روشن شدن 
چراغ هشدار ترمز، کم بودن روغن ترمز در مخزن 
می باشد. در این حالت به آرامی پدال ترمز را فشار 
دهید و بررسی کنید که آیا ترمزها عمل می کنند. 

می باشد، 	• نرمال  ترمز  سیستم  عملکرد  اگر   
و  کنید  پارک  امن  مکان  یک  در  را  خودرو 
اگر سطح  کنید.  بررسی  را  ترمز  روغن  سطح 
سریع تر  چه  هر  می باشد،  کم  خیلی  روغن 
خودرو را به یکی از نمایندگی های مجاز ببرید 
تا وجود نشتی در سیستم و یا ساییده شدن 

لنت ها بررسی شود. 

 اگر عملکرد سیستم ترمز نرمال نیست و ایراد 	•
دارد، خودرو را در یک مکان امن پارک کنید 
با  شما  خودروی  تا  بگیرید  تماس  امداد  با  و 

خودروبر به نمایندگی حمل شود. 
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فیوزها و رله ها
فیوز  دارای  خودرو  در  برقی  مدارهای  کلیه ی 
هستند تا از شوک های الکتریکی جلوگیری کند. 
توصیه می شود که در خودرو تعدادی فیوز یدک 

داشته باشید. 

جعبه فیوز قدرت

جعبه فیوز قدرت در داخل محفظه موتور و روی 
درپوش  کردن  باز  برای  است.  گرفته  قرار  باتری 
فشار  داخل  سمت  به  را  طرف  دو  خارهای  آن، 

دهید. 

جعبه رله داخل محفظه موتور

جعبه رله در سمت چپ محفظه موتور قرار گرفته 
است. برای باز کردن درپوش جعبه رله، خارهای 

دو طرف آن را به سمت داخل فشار دهید. 
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جعبه فیوز و رله داخل اتاق

جعبه فیوز و رله داخل اتاق در سمت چپ و زیر 
اصلی  فیوز  جعبه  و  دارد  قرار  فرمان  تلسکوپی 
جعبه  این  رویت  برای  می شود.  محسوب  خودرو 

فیوز، کاور زیر تلسکوپی را باز کنید. 

شناسایی فیوز سوخته

¾Ti¼wÔ´²Iw
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چیدمان فیوزها و رله ها
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توضیحاتشمارهتوضیحاتشمارهتوضیحاتشماره
SB 1مغزی سویچFB14موتور ECUFB 31یدکی
SB 2موتور استارتFB 15موتور ECUFB 32چراغ های ترمز
SB 3یدکیFB 16یدکیFB 33یدکی
SB 4موتور فن بخاریFB 17فن رادیاتورFB 34سان روف
FB 1پنل کولر و بخاریFB 18اکسیژن سنسورFB 35سان روف
FB 2سیستم صوتیFB 19انژکتورهاFB 36کویل
FB 3سیستم صوتیFB 20نور باالی چپFB 37سان روف
FB 4کی سویچFB 21نور باالی راستR 1رله استارت
FB 5سان روقFB 22نور پایین چپR 2رله فن بخاری
FB 6BCMFB 23نور پایین راستR 3رله نور باال
FB 7پنل صفحه کیلومترFB 24سیستم ایربگR 4-
FB 8المپ صندوق عقبFB 25ABS سیستمR 5-
FB 9پنل صفحه کیلومتر و کانکتور عیب یابFB 26آینه های جانبیR 6-

FB 10کانکتور عیب یابFB 27فندکR 7رله پمپ بنزین
FB 11سنسور سرعتFB 28سان روفR 8رله اصلی موتور
FB 12پمپ بنزینFB 29یدکیR 9رله کمپرسور کولر
FB 13کمپرسور کولرFB 30فشنگی چراغ دنده عقبR 10رله نور پایین
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تعویض فیوز
اگر هر سیستم الکتریکی کار نکرد، ابتدا فیوز آن 
تعویض  و  فیوزها  بررسی  از  پس  و  کنید  پیدا  را 
کنید.  بررسی  را  سیستم  عملکرد  سوخته،  فیوز 
در صورت سوختن فیوز، فیوز نو را نیز بر اساس 
آمپر فیوز قدیمی و استاندارد انتخاب کنید. پس 
از تعویض فیوز، درب یا کاور جعبه فیوز را به طور 
محکم در جای خود ببندید تا از نفوذ آب به داخل 

جعبه فیوز و بروز اتصالی جلوگیری شود. 

نشانه  سوخت،  مجددا  و  شد  تعویض  فیوز  اگر 
وجود ایراد در مدار الکتریکی سیستم می باشد، در 
این حالت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید تا مشکل برطرف شود. 

وجود  مشابه  فیوز  یدکی،  فیوزهای  بین  در  اگر 
ندارد به طور موقت از فیوز با آمپر کم تر استفاده 
کنید و در اولین فرصت از فیوز استاندارد استفاده 
پایین  آمپر  با  فیوز  صورت  این  غیر  در  نمایید، 

ممکن است دوباره بسوزد. 

از فیوزهای اصلی مثل فیوز  در صورتی که یکی 
کویل یا ... بسوزد و خودرو قادر به حرکت نباشد و 
از طرفی فیوز یدکی موجود نباشد، به طور موقت 
یک فیوز با آمپر مشابه فیوز سوخته یا آمپر کم تر 
از سیستم های الکتریکی دیگر بکشید و جایگزین 
فیوز سوخته نمایید تا خودرو را به جای مناسب و 
امنی برسانید، بالفاصله نسبت به تهیه فیوز اقدام 

کنید و جایگزین نمایید. 

 هشدار!

باالتر استفاده 	• با آمپر  از فیوز   هرگز 
مدار  صورت  این  غیر  در  نکنید، 
آسیب  الکتریکی  تجهیزات  و 
به  منجر  است  ممکن  و  دید  خواهند 

آتش سوزی شود. 
و 	• غیراصولی  تعویض  صورت  در   

غیراستاندارد  قطعات  از  استفاده 
و  الکتریکی  سیستم های 
خودرو  عملکرد  در  سوخت رسانی، 
و  شد  خواهد  ایجاد  منفی  تاثیر 
آتش سوزی  باعث  حتی  است  ممکن 
بررسی سیستم های  یا  تعویض  شود. 
در  باید  سوخت رسانی  و  الکتریکی 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 

انجام شود. 
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باتری
اسیدی  سربی  ولت   12 باتری  از  خودرو  این  در 

بدون نیاز به سرویس استفاده شده است. 

توصیه های ایمنی
 اسید باتری خاصیت خورندگی و شیمیایی دارد. 
از دستکش و عینک محافظ  باتری  هنگام حمل 
وارونه  صورت  به  را  باتری  هرگز  کنید.  استفاده 
باتری  منافذ  از  این صورت  غیر  در  نکنید،  حمل 
اسید بیرون خواهد ریخت. در صورت تماس اسید 
با چشم، فوری چشم ها را با آب و صابون بشویید، 
اگر  نمایید.  مراجعه  متخصص  پزشک  به  سپس 
اسید باتری با پوست بدن یا لباس تماس داشته 

باشد، آن ها را با آب و صابون شست وشو دهید. 

 باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 	•

انفعاالت 	• و  فعل  دلیل  به  باتری،  شارژ  هنگام 
گازی  بخارات  باتری،  اطراف  در  شیمیایی 
وجود  صورت  در  و  می شود  تولید  اسیدی  و 

جرقه، شعله آتش یا استعمال دخانیات ممکن 
است منجر به حادثه غیرمترقبه شود. بنابراین 

این گونه اقدامات ممنوع می شود. 

 هشدار!

هرگز قطب های باتری را به طور مستقیم 
به هم وصل نکنید. این کار باعث ایجاد 
جرقه و در نهایت موجب ترکیدن باتری 

و بروز حادثه ناگوار شود. 

سیستم جرقه خودرو دارای ولتاژ کاری بسیار 	•
موتور روشن است،  باال می باشد. هنگامی که 
قطعات سیستم جرقه را با دست لمس نکنید. 

پیاده و سوار کردن باتری

هنگام پیاده و سوار کردن باتری از انجام موارد زیر 
اطمینان حاصل کنید:

باتری 	• مشخصات  باتری،  تعویض  صورت  در 
سربی  نوع  و  حجم  ظرفیت،  نظر  از  تعویضی 
از  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  بودن  اسیدی  و 
باتری های با مشخصات متفاوت جدا خودداری 

کنید. 

با  باتری  تعویض  هنگام  اطالعات  کسب  برای 
نمایندگی های مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید. 

کلیه 	• کردن  خاموش  و  سویچ  بستن  از  پس 
جدا  را  منفی  سرباتری  الکتریکی،  تجهیزات 

کنید. 

 مراقب باشید قطعات و ابزارآالت فلزی به طور 	•
نداشته  برخورد  باتری  قطب های  به  تصادفی 
مثبت  قطب  اتصال  باعث  همین طور  باشد. 

باتری به بدنه خودرو نشوند. 



202MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

کابل 	• ابتدا  باتری،  به  کابل ها  اتصال  هنگام 
را  منفی  کابل  و سپس  کنید  وصل  را  مثبت 

روی باتری ببندید. 

باتری 	• از  استفاده  و  باتری  تعویض  از  پس   
عملکرد  موتور  ابتدا  در  است  ممکن  جدید، 
کنترل  سیستم  زیرا  باشد.  نداشته  خوبی 
الکترونیکی خودرو می بایست با شرایط باتری 

جدید هم خوانی داشته باشد. 
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حمل خودرو
توسط  را  خودرو  هستید  مجبور  که  صورتی  در 
از  لطفا  کنید،  حمل  خودروبر  یا  یدک کش 

شرکت های معتبر کمک بگیرید. 

شیوه های صحیح حمل خودرو

حمل کامل خودرو

پشت  در  کامل  طور  به  خودرو  روش  این  در 
بهترین  حالت  این  می شود.  داده  قرار  خودروبر 

شیوه حمل خودرو می باشد. 

حمل با بلند کردن چرخ های جلو

قرار  خودروبر  روی  جلو  روش، چرخ های  این  در 
داده می شود و چرخ های عقب روی زمین می باشد. 

در روش دیگر، چرخ های جلو را بلند کنید و روی 
را  خودرو  عقب  چرخ های  و  دهید  قرار  خودروبر 

روی چرخ کمکی قرار دهید. 



204MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

در این روش، چرخ های عقب را روی خودروبر قرار 
دهید و زیر چرخ های جلو چرخ کمکی قرار دهید. 

   احتیاط!

به  را  بکسل  نباید  خودرو  حمل  هنگام 
سپر ببندید یا این که با فشار دادن سپر، 
خودرو را جلو ببرید. سپر دوام الزم برای 
تحمل کل وزن خودرو را ندارد و آسیب 

خواهد دید. 

حمل با قرار گرفتن کلیه چرخ ها روی زمین

در این روش، سیم بکسل را به بکسل بند که در 
قسمت زیرین سپر جلو تعبیه شده است، ببندید 
از این روش در مواقعی  و خودرو را حمل کنید. 
و  کم  سرعت  است،  مناسب  و  هموار  جاده  که 
کوتاه  تعمیرگاه  یا  مقصد  تا  مسافت  هم چنین 

است، استفاده کنید. 

   احتیاط!

روشن 	• را  فالشرها  حمل،  هنگام   
 ”ACC“ وضعیت  در  را  سویچ  کنید، 
قرار  خالص  دنده  در  را  گیربکس  و 
آزاد  نیز  را  دستی  ترمز  اهرم  دهید. 

کنید. 
 برای حمل خودرو با روش قرارگیری 	•

هر چهار چرخ روی زمین، زمانی که 
سیستم  فرمان،  سیستم  چرخ ها، 
نرمال  عملکرد  چراغ ها  کلیه  و  ترمز 
البته  کنید.  استفاده  باشند،  داشته 
استفاده  که  مواقعی  باید  روش  این 
از سایر روش ها امکان پذیر نیست به 

کار گرفته شود. 
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 هشدار!

گیربکس  و  فرمان  ترمز،  سیستم  اگر 
خودرو آسیب دیده و معیوب می باشند، 
از شیوه حمل خودرو با سیم بکسل جدا 

خودداری نمایید. 
مغزی  از  را  سویچ  خودرو،  حمل  هنگام 
قفل  فرمان  است  ممکن  نکنید،  خارج 
شود و بر اثر تغییر جهت ناگهانی خودرو 

واژگون شود. 

بکسل بند

در جلو و عقب خودرو بکسل بند تعبیه شده است. 

پایین  و  راست  سمت  گوشه  در  جلو  بکسل بند 
شبکه سپر جلو قرار گرفته است. 

با استفاده از پیچ گوشتی تخت، شبکه زیرین سپر 
را باز کنید تا سیم بکسل به راحتی در بکسل بند 

بسته شود. 
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و  راست  سمت  گوشه  در  نیز  عقب  بند  بکسل 
پایین سپر عقب قرار گرفته است. برای دسترسی 

به بکسل بند عقب، کاور روی آن را جدا کنید. 
خودروی  کردن  بکسل  برای  عقب  بکسل بند  از 
دیگر، هنگامی که در چاله، باتالق و ... گیر کرده 

باشد یا در شرایط اضطراری استفاده می شود. 

هنگام بکسل کردن، خودرو باید حرکت مستقیم 
است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  باشد،  داشته 

بکسل بند کج یا خم شود. 

روش های اشتباه حمل خودرو

به  کردن  قالب  توسط  را  خودرو  که  صورتی  در 
حمل  جلو  چرخ های  روی  حرکت  با  و  خودرو 
و  تعلیق  سیستم  قطعات  به  است  ممکن  کنید، 
هم چنین بدنه خودرو صدمه وارد شود. از حمل با 

این روش جدا خودداری کنید. 

روی  خودرو  عقب  چرخ های  می بایست  اگر 
روی  جلو  چرخ های  و  شود  داده  قرار  خودروبر 
چرخ  باید  جلو  چرخ های  زیر  گیرد،  قرار  زمین 

کمکی قرار گیرد. 
اگر چرخ های جلو روی زمین قرار گیرد و خودرو 

حمل شود، به گیربکس آسیب وارد خواهد شد. 
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نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

•	 ”ACC“ فالشرها روشن باشد، سویچ در وضعیت
قرار  خالص  حالت  در  را  گیربکس  گیرد،  قرار 

دهید و اهرم ترمز دستی را آزاد کنید. 

خودرو 	• داخل  نباید  سرنشین  حمل،  هنگام 

بنشیند. 

حمل 	• را  خودرو  پایین  و  مطمئنه  سرعت  با 

کنید. 

در صورتی که برخی از قطعات آسیب دیده اند، 	•
آن ها را از خودرو جدا کنید تا از بروز تصادف 

و حادثه پیش گیری شود. 

نبندید. 	• سپر  به  را  بکسل  سیم  حمل،  برای 
را  آن  نیز،  بلند کردن خودرو  برای  هم چنین 
این صورت، سپر  غیر  در  نکنید.  بلند  از سپر 

آسیب خواهد دید. 
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خروج اضطراری از خودرو

برای خروج اضطراری از خودرو، دستگیره خروج 
در صندوق عقب تعبیه شده است. در صورت وقوع 
تصادف و قفل شدن هر چهار درب، صندلی های 
تا کنید و دستگیره خروج اضطراری در  را  عقب 
روی درب صندوق عقب را محکم به سمت داخل 
امکان خروج  تا  باز شود  تا درب صندوق  بکشید 

مهیا شود. 
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شماره شاسی

شماره شاسی خودرو زیر شیشه جلو سمت راننده 
قرار گرفته است. برای خواندن، باید از بیرون آن 

را مشاهده نمایید. 

شماره شاسی هم چنین در سمت راست محفظه 
موتور حک شده است. 

پالک مشخصات خودرو در سمت راست محفظه 
موتور نصب شده است. 
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شماره گیربکس در روی پوسته کالچ حک شده شماره موتور در روی بلوکه نیز حک شده است. 
است. 
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مشخصات خودرو
مدل و نوع خودرو

مشخصات خودرو در جدول ذیل آورده شده است:

 A13AFL و A13 AFL )هاچ بک و سدان(مدل خودرو
چهار چرخ با چرخ های محرک جلو – موتور جلو – هاچ بک )سدان( – 5 درب- )4 درب(نوع خودرو
SQR477Fتیپ موتور
موتور ایستاده – آب خنک – 4 زمانه – 4 سیلندر خطی – یک میل سوپاپ در سرسیلندرنوع موتور

سیستم انژکتوری با پاشش چند نقطه ای ترتیبینوع سیستم سوخت رسانی
QR515MHAمدل گیربکس

جدول 1: مدل و نوع خودرو
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ابعاد خودرو- هاچ بک 

فاصله چرخ های جلو
فاصله محورهای جلو و عقب

فاصله چرخ های عقب
طول خودرو

عرض خودرو

ارتفاع خودرو



214MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

فاصله چرخ های جلو
فاصله محورهای جلو و عقب

فاصله چرخ های عقب
طول خودرو

عرض خودرو

ارتفاع خودرو

ارتفاع خودرو

ابعاد خودرو- سدان 
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ابعاد اصلی خودرو در جدول ذیل ارایه شده است:

A13AFL و  A13FL  )هاچ بک و سدان(مدل خودرو

ابعاد کلی

)mm( هاچ بک 4,188 - سدان 4333  طول 

  )mm( 1,686عرض

 )mm( 1,480ارتفاع
)mm( 2,527فاصله محورهای جلو و عقب

فاصله عرضی چرخ ها
)mm( 1,448جلو

)mm( 1,422عقب

ارتفاع خودرو از زمین
)mm( 900جلو

)mm( هاچ بک 761 - سدان 906عقب
جدول 2: ابعاد خودرو
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وزن خودرو

پارامترهای وزن قسمت های مختلف خودرو و ظرفیت سرنشین در جدول ذیل ارایه شده است:

پارامترهاعنوان
 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

1,210وزن خودرو

وزن اکسل
752اکسل جلو

458اکسل عقب

375حداکثر بار قابل تحمل

585 ,1وزن کل خودرو و حداکثر بار مجاز

وزن قابل تحمل اکسل
875اکسل جلو

745اکسل عقب

5ظرفیت تعداد سرنشین
جدول 3: پارامترهای وزن خودرو و ظرفیت سرنشین
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پارامترهای عمومی خودرو

پارامترهای عمومی در جدول ذیل ارایه شده است:

پارامترهاعنوان

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

SQR477Fتیپ موتور

مشخصات حرکتی خودرو

)mm( 133حداقل فاصله از زمین

)m( 11حداقل قطر گردش

13زاویه دماغه جلو تا زمین )°(

هاچ بک 17- سدان 17/7زاویه دماغه عقب تا زمین )°(

170حداکثر سرعت )Km/h(توان موتور
جدول 4: پارامترهای عمومی خودرو
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پارامترهای موتور
مشخصات کلی موتور در جدول ذیل ارایه شده است:

SQR477Fتیپ موتور
)mm( 77,4قطر سیلندر

)mm( 79,52کورس پیستون
)mL( 1,497حجم موتور

10,5:1نسبت تراکم
)KW( 80توان موتور
)r/min( 6,000دور موتور

)KW( 80حداکثر توان موتور
)r/min(  6,000دور موتور برای حداکثر توان

)N.m( 140حداکثر گشتاور
)r/min( 4,500دور موتور برای حداکثر گشتاور

جدول 5: مشخصات موتور
مصرف سوخت

سیکل شهریمدل خودرو
)لیتر در 100 کیلومتر(

سیکل برون شهری
)لیتر در 100 کیلومتر(

سیکل ترکیبی
)لیتر در 100 کیلومتر(

NEW MVM31510,46,57,9
* میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی، شرایط جاده ای، شرایط آب و هوایی، میزان بار وارده به خودرو، استفاده از تجهیزات جانبی 

و نحوه استفاده و نگهداری خودرو دارد.
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سیستم سوخت رسانی

مشخصات سیستم سوخت رسانی در جدول زیر ارایه شده است:

SQR477Fتیپ موتور

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 93 یا باالترنوع سوخت

باک
پالستیک فشردهجنس

50 لیترظرفیت

پمپ بنزین برقیپمپ بنزین
جدول 6: مشخصات سیستم سوخت رسانی

فقط از سوختی که در جدول باال ذکر شده است،  استفاده کنید. 

   احتیاط!

 استفاده از سوخت با اکتان پایین تر باعث آسیب دیدن موتور می شود. 	•
موجب 	• سرب  حاوی  بنزین  کنید.  استفاده  سرب  بدون  بنزین  از  فقط   

می شود که کاتالیزور، عملکرد مناسبی در کنترل آالیندگی نداشته باشد. 
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سیستم روغن کاری

مشخصات سیستم روغن کاری در جدول ذیل ارایه شده است:

SQR477Fتیپ موتور

3/6 لیترظرفیت روغن

تابستان: روغن با ویسکوزیته SL(  10W-40 SAE و باالتر(گرید روغن
زمستان: روغن با ویسکوزیته SL(  5W-40 SAE و باالتر(

جدول 7: مشخصات سیستم روغن کاری

   احتیاط!

 لطفا از روغن با مشخصات جدول فوق استفاده کنید، در غیر این صورت 	•
ممکن است موتور آسیب ببیند. 

از حداکثر 	• نباید بیش تر  به موتور، ظرفیت روغن   هنگام ریختن روغن 
شاخص گیج روغن باشد. 

 از مکمل های روغن استفاده نکنید، ممکن است باعث آسیب رساندن 	•
به موتور شوند. 
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سیستم خنک کننده

مشخصات سیستم خنک کننده در جدول زیر ارایه شده است:

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

شبکه پره ای آلومینیومیمدل رادیاتور

ظرفیت: 7 لیتر – آب خالص و ضدیخ G11 با نسبت )1:1( – درجه انجماد: C°35-مشخصات مایع خنک کننده
جدول 8: مشخصات سیستم خنک کننده

سیستم جرقه

مشخصات سیستم جرقه مطابق جدول ذیل می باشد:
SQR477Fتیپ موتور

FR7DTCمدل شمع
جدول 9: مشخصات سیستم جرقه

   احتیاط!

 از شمع با مشخصات جدول فوق استفاده کنید. 
 فاصله دهانه این نوع شمع را تنظیم نکنید. 
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سیستم تعلیق

مشخصات سیستم تعلیق مطابق جدول زیر می باشد:

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

نوع مک فرسون و مستقل – عدم قابلیت تنظیم ارتفاع – فنر لول – کمک فنر روغنی در طرفین – دارای میل تعلیق جلو
موج گیر )ضد غلتش(

نوع اکسل پیچشی نیمه مستقل – عدم قابلیت تنظیم ارتفاع – فنر لول – کمک فنر روغنی در طرفینتعلیق عقب

جدول 10: مشخصات سیستم تعلیق
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سیستم فرمان

مشخصات سیستم فرمان در جدول ذیل ارایه شده است:

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

تقویت با نیروی روغنمدل پمپ هیدرولیک

شانه ای و پینیونمدل جعبه فرمان

ظرفیت: افزودن روغن بین دو شاخص “MIN و MAX” نوع روغن هیدرولیک
ATF III :نوع

قابل تنظیم با خاصیت جذب ضربهمدل تلسکوپی فرمان

محدوده موقعیت چرخ

°37,2حداکثر زاویه گردش به چپ

1/54 دورتعداد دور غربیلک فرمان در گردش به چپ

°37,2حداکثر زاویه گردش به راست

1/54 دورتعداد دور غربیلک فرمان در گردش به راست
جدول 11: مشخصات سیستم فرمان
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سیستم ترمز

مشخصات سیستم ترمز مطابق جدول زیر می باشد:

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

ترمز
دیسکیچرخ جلو

کاسه ایچرخ عقب

بوستر خالیی – مدار دوبل ضربدریبوستر

نوع کابلی و مکانیکی – قفل کردن چرخ های عقبترمز دستی

ظرفیت: قرارگیری خط روغن ترمز بین دو شاخص “ MIN و MAX”روغن ترمز
DOT-4 :نوع

جدول 12: مشخصات سیستم ترمز
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زوایای چرخ ها

زوایای چرخ ها در جدول زیر ارایه شده است:

پارامترهاعنوان

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

چرخ جلو

'30 ± '30-کمبر

'30 ± '18°3کستر

'30 ± '42°11زاویه کینگ پین

'10 ± °0تو-این

چرخ عقب
'20 ± '90-کمبر

'15 ± '10تو-این

m/km 3 ≥مقدار انحراف به طرفین

جدول 13: مشخصات زوایای چرخ ها
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چرخ و تایر

مشخصات تایر و رینگ آن از قبیل مدل، فشار باد و گشتاور و سفت کردن پیچ ها مطابق جدول 14 می باشد. 

 A13AFL و A13FL  )هاچ بک و سدان( مدل خودرو

R15 185/60مشخصات تایر

J 6 × 15ابعاد رینگ

فشار باد تایر در حالت سرد و 
)KPa( بدون بار روی خودرو

230چرخ جلو

210چرخ عقب

250تایر زاپاس

N·m 10 ± 110گشتاور سفت کردن مهره های چرخ ها
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ظرفیت مایعات

مشخصات، سایر مایعات خودرو در جدول زیر ارایه شده است:

نوعظرفیتعنوان

2/3API GL-4, 75W-90 لیترواسکازین گیربکس

مایع شیشه شوی و آب با نسبت 41:20 لیترمایع شیشه شوی

جدول 15: مشخصات ظرفیت مایعات

باتری

مدل و نوع باتری، مطابق جدول زیر می باشد:

مدلعنوان

V, 60 Ah 12باتری

جدول 16: مشخصات باتری
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سرویسهایدورهای
ادواری،  برنامه زمان بندی و جداول سرویس های 
نمایش  را  نیاز خودرو  مورد  تعمیرات  و  بازدیدها 

می دهند. 

   احتیاط!

زمان در دورهای سرویس انجام عدم
دیدن صدمه منجربه است ممکن مقرر

سیستمهایمختلفخودروشود.

بازدیدهایروزانه
 بازدید کلیه چراغ ها: در صورت سوختن المپ 	•

یکی از چراغ ها، آن را تعویض کنید و مات و 
کدر شدن شیشه چراغ ها را بررسی کنید. 

 تایرها را از لحاظ فشار باد، ساییدگی ناهمگن 	•
و هر گونه آسیب دیدگی بررسی کنید. 

بازدیدهایماهیانه
روغن موتور را پس از 5 دقیقه بعد از این که 	•

موتور را خاموش کرده اید، بازدید کنید. برای 
هموار  یک سطح  در  را  روغن، خودرو  بازدید 
پارک کنید تا مقدار روغن را درست مشاهده 
کنید. در صورتی که سطح روغن کم می باشد، 

به آن اضافه کنید. 
نیاز، 	• صورت  در  و  کنید  بازدید  را  باتری 

سرباتری ها را سفت کنید و از تمیز بودن آن ها 
مطمئن شوید. 

سطوح کلیه مایعات از قبیل آب موتور، روغن 	•
روغن  و  شیشه شوی  مایع  فرمان،  هیدرولیک 
ترمز را بازدید کنید و در صورت نیاز به آن ها 

اضافه کنید. 
کلیه ی چراغ ها و تجهیزات الکتریکی را بازدید 	•

کنید و از عملکرد صحیح آن ها مطمئن شوید. 
پایه های الستیکی دو طرف رادیاتور را بازدید 	•

مطمئن  رادیاتور  صحیح  استقرار  از  و  کنید 
شوید. 

بازدیدهایفصلی
سیستم اگزوز را بازدید کنید. 	•
شیلنگ های ترمز را بازدید کنید. 	•
بازوها و مفاصل سیستم تعلیق جلو و عقب را 	•

بازدید کنید. 
سطح آب موتور و شیلنگ ها را بازدید کنید. 	•

شن و آب در رانندگی از پس بازدیدهای
وماسه

شاسی را چک کنید. 	•
لنت ها و دیسک های ترمز را بازدید کنید. 	•
لوله ها و شیلنگ های ترمز را بازدید کنید. 	•
را 	• سیبک ها  و  فرمان  سیستم  بازویی های 

بازدید کنید. 
فیلتر هوا را بازدید کنید. 	•
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جدولسرویسهایدورهای
برای انجام موارد مشخص شده در جداول ذیل، لطفاً به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید تا بازدیدها و تعمیرات مورد نیاز روی 

خودرو انجام گیرد.

ف
عملیاتسرویسادواریردی

عالمت*مشخصهانجامعملیات
ادواریمیباشد.
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*******بازدید صحت و روشنایی و عملکرد کلیه چراغ های موجود در داخل و خارج خودرو و بوق1
*******بازدید صحت عملکرد تیغه های برف  پاک کن، شیشه شوی و سطح مایع تمیز کننده در مخزن شیشه شوی و تنظیم نازل های پاششی2
*******بازدید صحت عملکرد سیستم ایرکاندیشن )بخاری و کولر(3
*******بازدید کمربندهای ایمنی و قفل آن از نظر صحت عملکرد 4
*******تمیز کردن محفظه پوسته هواکش و تعویض فیلتر هواکش5
*******بازدید نشتی ها ) روغن موتور، گیربکس، سیستم سوخت رسانی، مدار خنک کننده، سیستم ترمز، سیستم هیدرولیک فرمان و سیستم کالچ(6
*******بازدید صحت عملکرد سیستم خنک کننده و سطح مایع آن در مخزن و درصد مخلوط ضدیخ و تعویض مایع خنک کننده در صورت نیاز7
*******تعویض روغن موتور و فیلتر روغن8
**تعویض واسکازین9

انجامسرویسهایادواریهر10000کیلومترالزامیمیباشد.
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ف
عملیاتسرویسادواریردی

عالمت*مشخصهانجامعملیات
ادواریمیباشد.
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******تعویض فیلتر بنزین10
******تعویض فیلتر هوای کابین11
**بازدید مجموعه باک و مدار سوخت رسانی از نظر فرسودگی لوله ها و شیلنگ ها و تماس غیر اصولی با بدنه خودرو12
******بازدید صحت عملکرد شمع های موتور13
*******بازدید سفتی، استهالک و پارگی تسمه دینام، تسمه کمپرسور کولر، تسمه هیدرولیک فرمان و تسمه تایمینگ. )درصورت لزوم تعویض یا تنظیم آن(14
*******بازدید کلی خودرو با استفاده از دستگاه عیب یاب )ای سی یو موتور و تی سی یو گیربکس، ایربگ، ای بی اس، بی سی ام، پنل پشت آمپر، ایموبالیزر(15
*******بازدید اگزوز و منبع های آن، کاتالیزورها، اتصاالت انفعالی از نظر نشتی و یا صدمه دیدن16
*******بازدید خالصی و صحت عملکرد کابل، پمپ ها و پدال کالچ، در صورت لزوم تنظیم شود.17
*******بازدید سیستم ترمز از نظر صحت عملکرد آن و سطح روغن ترمز در مخزن و بازدید لوله ها و شیلنگ های ترمز از نظر صدمه دیدن، فرسودگی و کنترل اتصاالت آن18

انجامسرویسهایادواریهر10000کیلومترالزامیمیباشد.
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ف
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*******بازدید عملکرد سیستم ترمز دستی و ضخامت لنت آن )در صورت تنظیم یا تعویض شود(19
*******بازدید گردگیرهای پلوس از نظر نشتی گیربکس و سالم بودن آن20
*******بازدید گردگیرهای آکاردئونی میل فرمان و چهارشاخه فرمان از نظر پارگی، صحت استقرار آن در جای خود و لقی مکانیزم چهارشاخه فرمان21
*******بازدید صحت عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک و بازدید سطح روغن هیدرولیک در مخزن و نشتی روغن هیدرولیک در سیستم22
*******بازید زوایای چرخ )تواین، تواوت، کمبر، کستر و کینگ پین( و در صورت لزوم تنظیم و بازدید خالصی کلیه سبیک ها23
*******بازدید تایرها به انضمام تایر زاپاس از نظر استهالک آج الستیک و سفت کردن پیچ های چرخ24
*******بازدید چهار چرخ )بازدید خالصی ها، بلبرینگ ها، توپی چرخ   ها، باالنس چرخ  ها، تنظیم باد و ضخامت لنت هاتی ترمز25
******بازید کلیه بوش های الستیکی بازویی های تعادل قسمت جلو و عقب خودرو و بوش های الستیکی اکسل عقب از نظر سالم بودن26
*******روغن کاری لوله ها و بازدید ضامن های نگهدارنده درها، ضامن ترمز و قفل درب موتور27

انجامسرویسهایادواریهر10000کیلومترالزامیمیباشد.
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*******آچارکشی جلوبندی و زیربندی خودرو با گشتاور مناسب28
**بازدید الیه حفاظتی )الیه قیراندود( زیر خودرو از نظر صدمه دیدن 29
*******تست جاده جهت بررسی عملکرد کلیه مکانیزم های خودرو30
******بازدید عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی31
*******بازدید سیستم شارژ باتری خودرو )شامل اندازه گیری شارژ باتری و صحت عملکرد دینام(32

انجامسرویسهایادواریهر10000کیلومترالزامیمیباشد.
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گواهیانجامسرویسهایدورهای

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   10000 به 

ادورای 10000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   20000 به 

ادورای 20000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   30000 به 

ادورای 30000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

سرویس های ادورای را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو MVM315 انجام دهید.
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گواهیانجامسرویسهایدورهای

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   40000 به 

ادورای 40000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   50000 به 

ادورای 50000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

گواهیانجامسرویسادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
سرویس  می بایست  می رسد،   60000 به 

ادورای 60000 کیلومتر انجام پذیرد.

تاریخ ...........................................................
کیلومتر کارکرد ........................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ...........................................................

کیلومتر کارکرد..........................................

سرویس های ادورای را مطابق با موارد مشخص شده در مورد خودرو MVM315 انجام دهید.
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ایربگ)درصورتتجهیز(

تولید  تاریخ  از  پس  سال   10 باید  ایربگ  سیستم 
از  یکی  در  باید  ایربگ  تعویض  عملیات  شود.  تعویض 
نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو انجام پذیرد. 
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ایربگ، حتما 

پس از دوره ذکر شده آن را تعویض کنید. 
تعویض  شده  ذکر  تاریخ  از  قبل  را  ایربگ  سیستم  اگر 
لطفا   ،)... و  تصادف  در صورت  مثال  عنوان  )به  کردید 
تا در آینده به آن مراجعه  تاریخ تعویض را ثبت کنید 

کنید. 
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سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:

سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:

سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:
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سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:

سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:

سابقهتعویضسیستمایربگ

ایربگراننده
ایربگشاگرد
کنترلیونیتایربگ
دستهسیمایربگ
سایرقطعات

............................................................................... .1
.............................................................................  .2
.............................................................................  .3
.............................................................................. .4
.............................................................................. .5
.............................................................................. .6
تاریخ: .......................................................................

مهر و امضا نمایندگی:
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خودرو

242
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خدمات مشتریان
تعیین وقت سرویس های ادواری

دوران  در  می دهید  انجام  که  سرویس هایی  اگر 
به  مراجعه  صورت  در  می باشد،  خودرو  گارانتی 
باشید.  داشته  همراه  را  الزم  اسناد  نمایندگی، 
ادواری  سرویس  در  گرفته  صورت  عملیات  همه 
شامل گارانتی نخواهد شد. در این باره می توانید 
کنید. سوابق  فنی شرکت صحبت  کارشناسان  با 
سرویس های گذشته را همراه داشته باشید تا در 

صورت وجود مشکل، راه گشا باشد. 

تهیه لیست سرویس و تعمیرات

خودرویتان  روی  باید  که  اقداماتی  از  لیستی 
پذیرش  حین  در  و  کنید  آماده  گیرد،  صورت 
آن ها را به مسئول پذیرش ارایه دهید. هم چنین 
اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد، آن را به 
کارشناس فنی توضیح دهید تا بهترین خدمات به 

شما ارایه شود. 

تعیین اولویت تعمیرات

اگر لیستی از ایرادات را تهیه کرده اید و از طرفی 
را  خودرو  می خواهید  روز  همان  وقت  آخر  تا 
تحویل بگیرید، ابتدا اقدامات ضروری که در ابتدا 
باید صورت گیرد را به کارشناس فنی یا پذیرشگر 

توضیح دهید. 
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درخواست مشتریان
رضایت مندی مشتریان:

تالش  آن  نمایندگان  تمامی  و  خودرو  مدیران 
خود،  خدمات  و  محصوالت  ارایه  با  تا  می کنند 
خوشحالی  و  کنند  فراهم  را  شما  رضایت مندی 
شما برای ما بسیار مهم است. چنان چه اگر مشکل 

خاصی داشتید، مراحل زیر را انجام دهید:
 مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح 	•

باید  وقت  اسرع  در  نمایندگان  تالش  دهید. 
برای رفع مشکل شما صورت بگیرد. 

 چنان چه مشکل شما حل نشده است، موضوع 	•
را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به 

شما کمک کنند. 

 اگر مدیریت نمایندگی نتوانست مشکل شما 	•
را حل کند، با شرکت خدمات پس از فروش 

مدیران خودرو تماس بگیرید. 

مجاز  نمایندگی های  در  سرویس  انجام 
مدیران خودرو

مجاز  نمایندگی های  به  سرویس  انجام  برای 
که  قطعاتی  و  کنید  مراجعه  خودرو  مدیران 
شرکت  اصلی  قطعات  حتما  می کنید،  استفاده 
با آرم  باشد و فقط قطعاتی که   )Chery( چری

چری باشند، گارانتی خواهند شد. 
فقط نمایندگی های مدیران خودرو دارای مهارت و 
دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و 
زیر نظر مدیران خودرو آموزش دیده اند تا بهترین 

خدمات را برای جلب رضایت شما ارایه دهند. 
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فروش  از  پس  خدمات  شرکت 
مدیران خودرو

تماس با ما
زیر  روش های  از  یکی  با  ما  با  تماس  نحوه 

میسر خواهد بود:

آدرس: تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، 

جنب بیمه ایران، نبش کوچه 46

E-Mail: mvs@mvmco.ir :ایمیل

www.mvmco.ir :وب سایت

تلفن و فاکس: 44197989-90

اطالعات ارسالی به مدیران خودرو
اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر 

باشد:

 نام و آدرس مالک	•

 شماره تماس مالک	•

 آدرس ایمیل مالک	•

 نام و کد نمایندگی فروشنده و خدمات دهنده	•

 شماره شاسی خودرو	•

تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی	•

 سوابق تعمیرات صورت گرفته روی خودرو	•

و مشکل 	• ایراد  توضیحی در خصوص  مختصر 

پیش آمده


