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 فهرست مطالب

MVM530 شماره صفحهفهرست دفترچه راهنمای خودروی

معرفی خودرو 
18گستره تزیینات 

18عالیم هشداردهنده 
19بازرسی وسیله نقلیه نو 
19آب بندی وسیله نقلیه نو

19مقررات آب بندی در 1000 کیلومتر اولیه
19مقررات آب بندی در محدوده گستره )طیف( 1000 تا 1500 کیلومتر

20خدمات شخص به شخص )*(
21گواهی نامه بازرسی جهت تحویل وسیله نقلیه

)*( MVM530 23کارت تحویل وسیله نقلیه خودروی
25کارت خدمات مشاوره ای "شخص به شخص"  )*(
27شرح نمادهای معمول )مشترک( در وسایط نقلیه

عملکرد و تنظیم تجهیزات داخل خودرو 
32قفل فرمان / سویچ موتور

32تنظیم فرمان
33بوق
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33برف پاک کن و سیستم شوینده شیشه جلو 
33تک حرکت برف پاک کن

33پاک کردن متناوب
34پاک کردن به طور مستمر
34پاک کردن با سرعت باال

34سویچ پاشیدن آب
34آینه داخلی خودرو

34آفتاب گیر
35سویچ های کنترل تعبیه شده روی در راننده

35آینه برقی بیرونی دید عقب
35کلید شیشه باالبر برقی
35در جلوی سمت چپ 

36در عقب
36سویچ ایمنی شیشه های عقب

36سویچ کیسه هوا در کنار مسافر جلویی )*(
37سویچ گرمایش صندلی راننده

37زیرسیگاری ردیف جلو

)*( فقط در برخی از مدل ها
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37زیرسیگاری ردیف عقب
38برق خروجی

38سیستم رادار مرکزی دنده عقب

رانندگی 
44استارت

44آمادگی قبل از استارت
44اطالعیه ایمنی 

44قبل از روشن کردن خودرو
45استارت زدن موتور

45از تخلیه دود بر حذر باشید
45اطالعیه تهویه

46کار )وظیفه( خود تطبیق دهنده سیستم کنترل موتور 
46محدودیت Rev )دور( موتور

46خاموش کردن موتور
46ترمز

46سیستم ترمز با مدار دوگانه
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47روغن )مایع( ترمز
47شرح عمل سیستم ترمز

48دستگاه بوستر ترمز
)ABS( 48سیستم ترمز ضد قفل

 ABS 48اعمال
48استفاده از ABS برای ترمز کردن

 ABS 49خودچک کردن
49ترمزدستی

49تعویض دنده
50دور زدن 

50رانندگی از میان آب
51مبدل کاتالیکی سه راهه

51رانندگی با وسیله نقلیه مجهز به کاتالیز اگزوز
52از موارد ذیل اجتناب نمایید

52پارک کردن 
52محافظت از شاسی

52مصرف سوخت )بنزین( 
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52مصرف سوخت به عوامل ذیل بستگی دارد
52سرعت و انتخاب دنده 

52مسافت رانش )run( / دمای موتور
52وضعیت تردد و جاده 
52عادت رانندگی خوب

52شرایط باری وسیله نقلیه
53شرایط فنی وسیله نقلیه

نکات کلیدی برای رانندگی توام با صرفه جویی در سوخت و 
حفظ زیست محیطی

53

53)فن( رادیاتور
53شرح

داشبورد 
56داشبورد

57پانل جلوی داشبورد )*( 
58وسیله هشدار

58چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت )بنزین(
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 ABS 58چراغ هشدار
58چراغ هشدار ترمزدستی

58چراغ هشدار سیستم ترمز
59چراغ شاخص وضعیت / ترمزدستی

59چراغ هشدار کمربند ایمنی
59چراغ هشدار خرابی موتور

59چراغ شاخص نورباال
59چراغ شاخص عالمت گردش
60چراغ هشدار کیسه هوا )*(

60چراغ شاخص سویچ کیسه هوای سمت مسافر جلو )*(
60چراغ هشدار فشار پایین روغن

61چراغ شاخص مولد برق )ژنراتور(
61چراغ هشدار سطح / دمای ماده خنک کننده
61چراغ هشدار باز بودن در ها / صندوق عقب

61چراغ هشدار لنت ترمز )*(
62چراغ شاخص نگه داری

62چراغ شاخص کنترل کروز )*(

)*( فقط در برخی از مدل ها
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62دماسنج مایع خنک کننده موتور
 C-LOW 62پایین تر از منطقه دمای

 H-NORMAL و C 62بین وضعیت دمای
 H – 62باالتر از منطقه داغ کردن

63دستورالعمل ها
63درجه سوخت )بنزین(

63سرعت سنج
64ساعت دیجیتال

64روش تنظیم ساعت به قرار زیر است
روش جا به جا کردن مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر و 

کیلومترهای هر سفر از این قرار است
64

64دورسنج موتور

کنترل روشنایی خودرو
66کنترل روشنایی خودرو

66کلید چراغ های جلو
66تعویض نور باال و پایین چراغ های جلو
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66فالش زدن چراغ جلو
66کلید چراغ مه شکن جلو

66کلید چراغ مه شکن عقب
67روشن کردن چراغ راهنما

67دکمه های مستقر در سمت پایینی چپ داشبورد )*(
67کلید تنظیم روشنایی جلو داشبورد

67کلید تنظیم برقی نور چراغ جلو )*(
68کلید چراغ داخل خودرو و سان روف

68کلید کنترل سان روف
68از بازشدن تا بسته شدن سان روف
68عملیات ضد گازگرفتن سان روف

69کج شدن سان روف به طرف پایین یا باال
69عملکرد نورگیر سان روف

70چراغ قسمت جلو داخل خودرو بدون کلید سان روف
71چراغ قسمت عقب داخل خودرو

71چراغ صندوق عقب
71چراغ سوراخ کلید

)*( فقط در برخی از مدل ها
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71کلید فالشر و چراغ فالشر
71چراغ آرایش

72چراغ ترمز
72چراغ دنده عقب

قفل در و دزدگیر
74کلید و کنترل از راه دور

74سیتم قفل مرکزی
74قفل در

75ایمنی قفل در عقب برای کودکان
75بازکردن صندوق عقب

76قفل کردن و باز کردن در
76باز کردن قفل صندوق عقب به وسیله کنترل از راه دور

77اهرم آزادکردن درپوش باک
77بازکردن در موتور

77آژیر
78تعویض باتری ریموت کنترل
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78سیستم دزدگیر الکترونیکی

صندلی و حفاظت ایمنی 
80صندلی

80وضعیت نشستن صحیح
80تنظیم صندلی سمت مسافر جلو

80صندلی را به جلو و عقب حرکت دهید
81تنظیم زاویه پشتی صندلی

81تنظیم صندلی برقی )power( سمت راننده )*(
81تنظیم حایل کمر

82پشت سری )سیستم تکیه گاه سر(
82پشت سری جلو

82روش تنظیم پشت سری
82روش پیاده کردن و نصب پشت سری 

82پشت سری عقب
82صندلی عقب

83حمل اسباب و اثاثیه

)*( فقط در برخی از مدل ها
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83کمربند ایمنی
83چراغ هشدار کمربند ایمنی

83کمربند ایمنی را محکم کنید
84کمربند دو نقطه ای مرکزی برای صندلی عقب

84تنظیم ارتفاع کمربند صندلی جلو
84نگه داری کمربند صندلی
84بازرسی کمربند صندلی

85شست و شوی کمربند ایمنی
85کیسه هوا )*(

85کیسه هوای جلو
86چراغ هشدار کیسه هوا
87صندلی ایمنی کودک

سیستم صوتی 
90دستگاه صوتی دیجیتال درون وسیله نقلیه

90شرح دستگاه
90فهرست بسته بندی
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90فهرست وظایف
92)عملکرد( وظیفه کلید
93وظیفه )عملکرد( اصلی

93نصب باتری
93روشن / خاموش کردن

93تنظیم حجم صدا
93قفل کلید

93کلید شورت کات
94جست و جو / پخش / حذف

94جست و جوی موسیقی
95ضبط پخش مجدد / پخش موزیک

95حذف  )*(
95وظیفه ضبط کردن )*(

greetings(96( سالم های استارت کردن وسیله نقلیه )*( 
96تنظیمات )*(

96ممنوع )*(
96ضبط کردن

)*( فقط در برخی از مدل ها
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97بازنگری
97تنظیمات سیستم

98عمل ارتباطات
98نیازهای سیستم

)I-SAY( 98وصل کردن دستگاه صوتی دیجیتال
98سوار و پیاده کردن داده ها

99اتصال حالت عملیات درون وسیله نقلیه ای
99بین دستگاه صوتی دیجیتال )I-SAY( و سیستم صوتی وسیله نقلیه

99کار کردن دستگاه صوتی دیجیتال )I-say( در سیستم صوتی وسیله نقلیه
199- پخش 

299- آواز قبلی / آواز بعدی
 )directory( 399- سویچ راهنما

499- ضبط کردن 
)I-SAY( 100نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال

100نصب
100آرایش توصیه شده کامپیوتر

RUN101
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101دستورالعمل راه اندازی
1101- نمای راهنما

2101- نمای فایل
3101- نمای دستگاه 

 TASKBAR 4101- نمای
102دستورالعمل منوبار و نوار ابزار

 TOOLS ،TASKBAR 2105- معرفی
3105- تنظیمات گزینه های ابزارهای نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال

Run105 اتوماتیک گزینه های دستگاه صوتی دیجیتال من
106گزینه های جادوگر )ویزارد( اشتراک اتوماتیک run پیاده کردن

106گزینه های ویزارد داده های وارد کردن run اتوماتیک
106وظایف اصلی "I-SAY "Genius از این قرارند 

106سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال
107مرور )بازنگری( سایت شبکه

107چگونگی ثبت کاربر
شبکه  سایت  )محتویات(  فهرست  کردن  پیاده  چگونگی 

دستگاه صوتی دیجیتال 
107
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108چگونگی کسب فهرست )محتویات( اشتراک شخصی
109چگونگی کسب )حصول( فهرست )محتویان( توصیه روزانه

109چگونگی گوش دادن به همه نوع پیام های فورمت متن 
110چگونگی گوش دادن به محتوای صفحات شبکه
)word( 111چگونگی گوش دادن به مستندات واژه

یا  الکترونیک چشم انداز  پست های  به  دادن  گوش  چگونگی 
 out look

111

112سالم های خوش آمد
112مشخصات

112خدمات مشتری

سیستم تهویه هوا 
114تهویه

116صافی هوای تازه
116توزیع جریان هوا

116تهویه کننده مرکزی و تهویه کننده جانبی
116حداکثر جریان هوا
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117تهویه هوای کنترل شده به طریق الکتریکی )اتوماتیک(
1118- پانل نمایش تهویه مطبوع
2119- دکمه گردش )هوا( درون

3119- دکمه حالت اتوماتیک / دکمه کنترل سرعت بادبزن
4120- دکمه کنترل دما / دکمه نمایش دمای محیط

5120- دکمه خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع
6121- دکمه تنظیم حالت دمش
7121- کلید برودت تهویه مطبوع

8122- کلید یخ زدایی اجباری شیشه جلو
122کار انداختن اقتصادی تهویه مطبوع

122دستورالعمل کلی
دستورالعمل ساده راه  اندازی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک 

در هوای داغ
122

123عیب یابی
123سیستم برودت کار نمی کند.

123یخ زدایی از شیشه عقب
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128المپ چراغ داخلی جلو و عقب سقف
128چراغ آینه آفتاب گیر )سایبان(

128المپ صندوق عقب
128تنظیم شعاع نور المپ جلو

129فیوز و رله
129فیوز کوچک
129فیوز فشنگی
129تعویض فیوز 

130جعبه فیوز محفظه موتور
131تعویض چرخ
131چرخ یدکی

131جک ضمیمه
132عوض کردن چرخ
132نقطه بلند کردن
132پیاده کردن چرخ

132نصب چرخ
133باتری
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رفتار اضطراری 
126فالشر هشدار خطر

126ویژگی کارکردن جزیی
126سوخت گیری به موقع

126تعویض المپ
127المپ چراغ جلو

127المپ های دور زدن، عقب، پشت، مه شکن:
المپ های صفحه پالک خودرو، پارکینگ، گردش به طرفین 

High Mount و چراغ های ترمز
127

127المپ چراغ ترمز / پارکینگ
127المپ چراغ مه شکن جلو

گروه چراغ جلو از جمله چراغ نور باال / نور پایین، پارکینگ / 
گردش به طرفین

127

127المپ چراغ مه شکن جلو
128المپ چراغ عقب

 )High Mount( 128المپ چراغ ترمز
128المپ چراغ پالک وسیله نقلیه
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141درپوش پرکننده روغن موتور
142روغن کالچ / روغن ترمز
142مایع خنک کننده موتور

143پر کردن با مایع خنک کننده
143بررسی سطح مایع فرمان برقی

143باتری
144سیستم شست و شوی شیشه جلو

144بررسی تیغه برف پاک کن
144تعویض تیغه برف پاک کن

144تایر
144به خاطر ایمنی خود 

145تعویض موتور
146زنجیر چرخ
146تسمه موتور

146بررسی سفتی تسمه موتور
146کارواش

147شست و شوی اتوماتیک خودرو
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 AFE 133توصیه
133پیاده کردن و نصب کردن

134روش استارت جهشی موتور
134اتصال کابل های سربی

135استارت موتور
135پیاده کردن کابل های هادی

135بکسل وسایط نقلیه خراب

مراقبت و نگه داری 
138مراقبت و نگه داری

ارایه دهنده  خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه 
این گونه خدمات به شما است

138

138اقالمی که می بایست توسط خود جناب عالی به عمل آیند 
139مراقبت و نگه داری روزانه )منظم(
139برنامه زمان بندی مراقبت و نگه داری

140اقالم نگه داری محفظه موتور
141میله اندازه گیری سطح روغن موتور
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پارامترهای ظرفیت و مشخصات 
164دستورالعمل شناسایی وسیله نقلیه

165تعیین شماره شاسی خودرو
165شماره موتور

165شناسنامه اطالعات وسیله نقلیه
165بنزین )سوخت(

165ظرفیت باک بنزین
165بنزین بدون سرب باالی شماره 93 )شماره اکتان باالی 93(

166روغن موتور
166تعویض روغن موتور

166سیاالت و روغن های وسیله نقلیه
166روغن جعبه دنده
166جعبه دنده دستی

166روغن جعبه دنده اتوماتیک
167روغن کالچ و مایع )روغن( ترمز

167ماده خنک کننده

MVM530 شماره صفحهفهرست دفترچه راهنمای خودروی

147شستن با دست
147تمیز کردن چراغ جلو

147تمیز کردن شیشه عقب
147محافظت از شاسی در مقابل زنگ زدگی

147تمیز کردن چرخ
147وسیله تمیزکاری

147عملیات رنگ زدایی
148حفاظت از رنگ

148مراقبت و نگه داری سطوح چرمی
148تمیز کردن رادیاتور

149پیش بینی ادواری مراقبت و نگه داری
153کارت مراقبت و نگه داری 5000 کیلومتر اول

154کارت سرویس اولیه 5000 کیلومتر و تعمیرات 
MVM530 155گواهی نامه انجام سرویس های ادواری خودروی

161سیستم حفاظت ایمنی
161پرونده تعویض سیستم ایمنی



MVM530 ÁnH¼w Á»nj¼i pH ½jIŸTwH ÁIµ¹ÀHn

MVM530 شماره صفحهفهرست دفترچه راهنمای خودروی

174چه نقصی ممکن است بر ایمنی اثرگذار باشد؟
175گزارش و شکایت

175تهیه گزارش )شکایت(
175♦ شماره شناسایی 

)VIN( 175♦ شماره شناسایی وسیله نقلیه
177گزارش مالک وسیله نقلیه در ارتباط با معایب محصول خودرویی 

1177- اطالعات مالک
2178- اطالعات وسیله نقلیه
3179- اطالعات عامل فروش

4179- شرح نقص
5179- وضعیت به هنگام پیدا شدن نقص

6- آیا تماسی با کارخانه سازنده یا شعبه اداره حاکم بر 
فراخوان دارد؟

180

7180- شرح حادثه رانندگی
8180- شرح اشکال تایر )در صورت وجود(:

181دستورالعمل پر کردن گزارش نقص
181♦ اطالعات مالک

MVM530 شماره صفحهفهرست دفترچه راهنمای خودروی

167مایع شوینده شیشه جلو
167وزن وسیله نقلیه
168پارامترهای وزن

169چرخ و تایر )الستیک(
169فشار تایر

)KPA( )169فشار تایر )تایر سرد
169قابل توجه درخصوص فشار تایر

169نیروی گشتاور سفت کردن پیچ های چرخ
169چرخ

170اطالعات درخصوص موتور
171مصرف سوخت

171ابعاد وسیله نقلیه

راهنمای گزارش نقص محصول خودرویی 
174عیب یا نقص چیست؟

174فراخوانی چیست؟
174اصل قضاوت در مورد نقص محصول خودرویی چیست؟



 فهرست مطالب

MVM530 شماره صفحهفهرست دفترچه راهنمای خودروی

181♦ اطالعات وسیله نقلیه
181♦ شرح نقص

FAQ181
181♦ آیا فراخوان خودرو با برگشت یکی است؟

♦ آیا کیفیت محصول کارخانه سازنده ای که فراخوان خودرو 
را هدایت می کند خیلی ضعیف است؟

182

182♦ به هنگام برخورد با مسایل کیفی، چه باید بکنیم؟



.



 معرفی خودرو

معرفی خودرو

مشتری گرامی 
از آن جایی که تجهیزات معرفی شده در دفترچه راهنما برای کلیه مدل های خودروهای شرکت اعم از خودروهای تولیدی فعلی و آتی بوده  و شامل تمام تجهیزات 
اضافی اختیاری است )آپشن(، لذا احتمال دارد که کلیه تجهیزات خودروی تحویلی مطابق تجهیزات معرفی شده در کتابچه راهنما نباشد. بدیهی است خودرو 

تحویلی مالک می باشد.
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قبل از مطالعه این جزوه، می بایست از مطالب 
ذیل آگاهی داشته باشید: 

خودرو"  "مدیران  خودرو  این که  از  سپاس  با 
را انتخاب کردید. جهت بهره گیری کامل از خودرو 
وقت صرف  اندکی  و حفظ حقوق خود، می بایست 

مطالعه دقیق این جزوه نمایید. 
پیشنهادات  و  دستورالعمل ها  حاوی  جزوه  این 
منظم  نگه داری  و  روزمره  رانندگی  با  مرتبط  مهم 
با کار  خودرو بوده، و می تواند در آشنا کردن شما 

وسیله نقلیه تان سودمند باشد. 
شناخت  خود  نقلیه  وسیله  از  بیش تر  چه  هر 
و  امنیت  از  خاطرتان  اطمینان  باشید،  داشته 
از  بیش تر  و  شده  بیش تر  رانندگی  در  صرفه جویی 

رانندگی لذت می برید. 
موجب  می تواند  نامناسب  عملکرد  هرگونه 
آسیب به وسیله نقلیه و در عین حال سلب حقوق 
منظم  نگه داری  گردد.  گارانتی  از  شما  مطالباتی 
ارزش  و  عملکرد،  حسن  در  شما  به  نقلیه،  وسیله 
جایگاههای  وجود  با  نماید.  کمک  فروش  هنگام 
و  در سراسر کشور  و خدمات شرکت  فروش  مجاز 
هر  می توانید  کارآمد،  خدماتی  کارشناسان  داشتن 

زمان از آن ها بهره مند شوید. ارائه دهندگان خدمات 
گذراندن  با  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  هر  در 
از وسیله  باید  قادرند آن طور که  آموزش های ویژه، 
آورند.  عمل  به  نگه داری  آن  قطعات  و  شما  نقلیه 
فروش  مجاز  جایگاههای  در  یدکی  قطعات  کلیه 
اصلی  کارخانه های  توسط  نیز  شرکت  خدمات  و 

"مدیران خودرو" تهیه می شوند. 

گستره تزیینات 
گستره  نهایت  گستره  مشخص  جزوه  این 
تا  نقلیه  وسیله   MVM530 پیشنهادی  تزیینات 
زمان چاپ آن، منجمله کلیه ویژگی های اختیاری و 
استاندارد می باشد که برخی از قطعات آن احتماال 
در آینده روی وسیله نقلیه تعبیه و در برخی بازارها 
ارائه خواهد شد. بنابراین، برخی اقالم قطعات جزوه 

در وسیله نقلیه شما کاربرد ندارند. 

عالیم هشدار دهنده

قطعه با عالمت ستاره، تنها روی وسایل نقلیه 
نمونه  عنوان  به  تولید شده  و  ساختار خاص  داری 
تعبیه شده و صرفا برای چند نوع وسیله یا وسایل 

نقلیه تهیه شده برای برخی از بازارها.

وسیله  در  نماد  این  مشاهده  صورت  در 
نقلیه خود، ابتدا بایستی فصل مربوطه در این جزوه 

را قبل از راه اندازی خودرو مطالعه نمایید.

می بایست تعهد و مسؤولیت خود را نسبت 
به حفظ محیط  زیست ایفاء نماییم، و جهت نیل به 
جهت  در  را  مهمی  اقدامات  می بایست  هدف،  این 
استفاده صحیح وسیله نقلیه و دفع مواد تمیزکننده 
این  در  آورید.  عمل  به  روغن کاری  و  روان ساز  و 
این  دادن  نشان  برای  درخت  شکل  نماد  از  جزوه، 

نوع اطالعات استفاده می گردد.
وسیله  به  خسارت  کاهش  چگونگی  به 
به  جراحت  از  اجتناب  و  آن  قطعات  و  نقلیه 

این  تبصره های  در  رانندگی  ضمن  اشخاص 
جزوه با عالیم هشدار دهنده مثلثی شکل نشان 
داده شده است. لطفا به دقت مطالعه نموده و از 

توضیحات آن تبعیت نمایید.
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بازرسی وسیله نقلیه نو 
از  قبل  ام وی ام  ساز  خودرو  کارخانه  نماینده 
آن  شرکت  مقررات  طبق  شما  به  خودرو  تحویل 
را مورد بازرسی کامل قرار داده، و می بایست با پر 
کردن تاریخ تحویل در روی گواهی نامه بازرسی آن 

را ممهور به مهر خود نماید. 
نقلیه  وسیله  عملکرد  )شرکت(  نماینده  این 
وسیله  تحویل  کارت  با  مطابق  را  تحویل  به  آماده 
شما  برای  خودرو"  "مدیران  خودروسازی  نقلیه 
وسیله  کار  از  کلی  شناخت  و  نموده  تشریح  کامال 
نماینده  سپس  داده،  قرار  اختیارتان  در  را  نقلیه 

فروش و مشتری آن را امضاء می  کنند. 

آب بندی وسیله نقلیه نو
به خاطر خطاهای هنگام خودرو کاری )تراش کاری( 
)وسیله  کارکرد  نخستین  زمان  مدت  در  مونتاژ،  و 
از  زوج  هر  بین  موجود  اصطکاک  مقاومت  نقلیه(، 
قطعات متحرک در وسیله نقلیه نو، به مراتب بیش 
از شرایط عادی بوده، و آب بندی کردن وسیله نقلیه 

نو تاثیری به سزا روی عمر کارکرد و قابلیت اطمینان 
عملیاتی و بازدهی اقتصادی وسیله نقلیه گذاشته، و 
بنابراین مقررات آب بندی می بایست به طور اکید در 

راه اندازی وسیله نقلیه نو به کار گرفته شود. 

مقررات آب بندی در 1000 کیلومتر اولیه: 
رانندگی در سرعت باال مطلقا ممنوع است. 

رانندگی در سرعت های باالی 100 کیلومتر در 
ساعت معموال مجاز نمی باشد. 

دنده  هر  برای  سرعت  حداکثر  در  رانندگی  از 
می بایست پرهیز کرد. 

محدوده  در  آب بندی  مقررات 
گستره )طیف( 1000 تا 1500 کیلومتر:

سرعت رانندگی را می توان به تدریج تا حداکثر 
افزایش داد و سرعت را بایستی با تعویض دنده باالتر 
بلندتر  صدای  و  بیش تر  سوخت  از  تا  داد  افزایش 

موتور جلوگیری نمود. 
مراقبت هایی را می بایست بعد از دوره آب بندی 

به عمل آورد: 

درجه  به  مجهز  نقلیه  وسیله  راندن  مورد  در 
دورسنج موتور )تاکومتر(، حداکثر دور در دقیقه مجاز 
موتور در مدتی کوتاه 6000  دور بوده، و به هنگام 
تعویض دستی دنده، وسیله نقلیه می بایست، دست کم، 
قبل از رسیدن عقربه دورسنج به قسمت قرمزرنگ، به 

دنده باالی بعدی )مجاور( منتقل شود. 

از به کار انداختن موتور در سرعت های 
و  نموده  اجتناب  می بایست  غیرضروری  باالی 
صرفا به خاطر صرفه جوئی در سوخت، کاهش 
از  جلوگیری  و  عملکرد  از  ناشی  صدای  و  سر 
سریع تر  هرچه  دنده ها  بایستی  هوا  آلودگی 

تعویض گردند. 

هم  موتور  برای  پایین  بسیار  دور  در  رانندگی 
امری نامطلوب بوده و می بایست در زمان مناسب به 

دنده مناسب تعویض شود. 
در شرایط سرد، صرف نظر از دنده خالص یا هر 
دنده دیگر، موتور می بایست در باالترین دور رانده 

شود. 
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با توجه به این که چرخ )الستیک( نو، در آغاز 
الزم  نیست،  برخوردار  کشش  بهترین  از  عمل، 
است که تایر های نو هم آب بندی شوند، بنابراین، 
وسیله  رانندگی  اول  کیلومتر   100 در  می بایست 

نقلیه را آهسته، و مخصوصا، با احتیاط راند. 
دارند.  نیاز  آب بندی  به  هم  نو  ترمز  لنت های 
اول  کیلومتر   200 در  که  حقیقت  این  به  توجه  با 
و  ایده آل  ایجاد اصطکاک  به  قادر  رانندگی، ترمزها 
ترمزگیری مناسب نمی باشند، پدال ترمز را می توان 
بار  هر  مورد  در  داد.  فشار  خشن  نسبتا  نیروی  با 

تعویض لنت های ترمز نیز این امر صادق است. 
می بایست  نو  نقلیه  وسیله  مهره های چرخ های 
شده  سفت  مجددا  رانندگی  کیلومتر   800 از  بعد 
با نیروی گشتاور )ترک( تعیین شده محکم شوند. 
تعیین  این جزوه  پارامترهای  فصل  در  ترک  مقدار 
تعویض  از  پس  مشابه،  طریق  به  است  گردیده 
شده  شل  چرخ  مهره های  صورتی که  در  چرخ ها 
باشند می بایست یک بار دیگر آن ها را سفت کرده و 
بعد از 800 کیلومتر رانندگی آن ها را مجددا ترک 

کرد. 

خدمات شخص به شخص )*(
با  بهتر  رانندگی  و  بهتر  خدمات  ارائه  جهت 
 MVM وسیله نقلیه، نماینده شرکت خودروسازی و
خرید  تشریفات  خالل  در  را  خدماتی  مشاور  یک 
بتوانید در موقع  تا  تعیین نموده  برای شما  خودرو 
نیاز با وی تماس گرفته و از خدمات با کیفیت باالی 

آن برخوردار شوید. 

)*( فقط در برخی از مدل ها
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گواهی نامه بازرسی جهت تحویل وسیله نقلیه

بدین وسیله گواهی می شود که این وسیله نقلیه جهت تحویل 
طبق مقررات شرکت خودرو سازی »مدیران خودرو« با مسؤولیت 
محدود مورد بازرسی قرار گرفته، و کیفیت آن با مشخصات فنی 

شرکت مدیران خودرو با مسؤولیت محدود، هم خوانی دارد. 

تاریخ تحویل: 

مهر نماینده شرکت:

شماره ثبت وسیله نقلیه 

نام مالک

نام جایگاه خدماتی مسؤول 

نشانی:

 

تلفن: 

رییس:
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مهر نماینده شرکت

 تاریخ تحویل

نوع وسیله نقلیه

شماره شناسایی خودرو

شماره جعبه دنده/ موتور



 معرفی خودرو
23

)*(  MVM530 کارت تحویل وسیله نقلیه خودروی

درصورتبررسیوتاییدشدنقطعهردیفطبقهبندی

عملکرد 
کلی

خیرآریموتور1

خیرآریروغن موتور، روغن ترمز، روغن فرمان، مایع خنک کننده، الکترولیت، مایع شوینده، شیشه جلو2

خیرآریشماره شناسایی خودرو، شماره موتور، پالک شناسایی غیره3

خیرآریمجموعه کامل سیستم قفل وسیله نقلیه4

5
مجموعه کامل چراغ های وسیله منجمله المپ جلو، المپ گردش )به چپ و راست(،المپ مه شکن،
المپ مرکب )نورباال و پایین( المپ داخل اطاق، المپ توقف، المپ یدکی، المپ عقب، المپ مطالعه 

 المپ در و المپ درجه های شاخص پشت آمپر
خیرآری

خیرآریشیشه جلو و سطوح رنگ شده6

خیرآریسرعت سنج، دورسنج موتور و مسافت سنج 7

خیرآریمحفظه چرخ، تایر یدکی صندوق عقب، ابزار همراه با خودرو و جزوه استفاده کننده8

خیرآریکمربند ایمنی، صندلی، فندک، کلید سیستم تهویه مطبوع، داشبورد و آفتاب گیر9

خیرآریرادار دنده عقب، تلفن روی خودرو، رادیو)سی دی( و آنتن10

)*( فقط در برخی از مدل ها
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اطالعات 
عمومی برای 

راه اندازی 
قطعات

خیرآریبنزین1

خیرآریبرهه عملکرد عادی و آب بندی2

خیرآریعملکرد مجموعه کامل چراغ های وسیله نقلیه3

خیرآریمعنی و مفهوم چراغ اخطار4

خیرآریزمان و کیلومتر صحیح تعمیر و نگه داری5

خیرآریاقالم نگه داری وسیله نقلیه در زمستان6

خیرآریدرک کامل سیستم خنک کننده و مایع خنک کننده7

خیرآریراه اندازی صحیح سیستم تهویه مطبوع 8

خیرآریاحتیاطات در هنگام استارت زدن وسیله نقلیه9

خیرآریراه اندازی صحیح سیستم صوتی10

خیرآریراه اندازی صحیح سقف11

امضاء مسؤول فروش                                       تاریخ                                     امضاء مشتری                                     تاریخ
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کارت خدمات مشاوره ای "شخص به شخص" )*(

نام مشتری :                                                   تاریخ خرید: 
نماینده خدمات فروش:

شماره VIN وسیله نقلیه:
موارد ذیل می بایست مورد تایید مشتری قرار گیرد:

1- تایید موارد مرتبط با تحویل وسیله نقلیه )در صورت مثبت بودن با 
»√« عالمت گزاری کرده در غیراین صورت با »×«

شیوه اولیه راه اندازی وسیله نقلیه به مشتری نشان داده، و بازرسی هنگام 
تحویل در حضور مشتری به عمل آمده است؟ 

ضمانت نامه کیفیت ارائه گردیده است؟ 
احتیاطات الزم هنگام رانندگی ذکر گردیده است؟

اهمیت نگه داری منظم و فواصل زمانی نگه داری از لحاظ زمان/ کیلومتر 
گوشزد گردیده است؟

آیا اهمیت نگه داری و سرویس کردن وسیله نقلیه در جایگاههای مجاز 
خدمات شرکت مدیران خودرو گوشزد شده است؟ 

آیا جزوه کاربر تحویل و مطالعه آن به مشتری توصیه شده است؟

آیا وظیفه و شیوه عملیاتی خطوط تلفنی خدمات مشتری شرکت مدیران 
خودرو به آگاهی مشتری ها رسیده است؟

2- شرح حالت خدمات مشاوره ای »شخص به شخص« )در صورت مثبت 
بودن با »√« و در غیراین صورت با »×« عالمت گذاری کنید(. 

چنان چه مشتری مشکل یا تقاضایی دارد، به جای سایر اشخاص، فقط 
مشاور خدمات تماس بگیرد. 

جهت  خدماتی،  جایگاه  توسط  شده  تعیین  فرد  تنها  خدمات،  مشاور 
ارتباط با مشتری ها می باشد.

یک مشتری فقط از یک مشاور خدماتی مسؤول، خدمات قبول می کند 
»شخص به شخص«

در صورت راضی نبودن مشتری از مشاور خدماتی، می تواند مشاور دیگری 
انتخاب کند.

)*( فقط در برخی از مدل ها
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با  بودن«  »موجود  )در صورت  مشاور خدماتی  اصلی  وظایف  3- شرح 
»√« و در غیراین صورت با »×« عالمت گذاری شود.

دریافت خدمات/و مراقبت
پذیرش شکایت

مراجعه به تعمیرگاه جهت بازدیدهای ادواری
سوال و جواب مشاوره ای پیرامون خدمات / نگه داری

دیدار مجدد جهت دید و بازدید 
پذیرش خدمات / نگه داری رزرو شده

دیدار مجدد برای یادآوری فعالیت خدماتی
یادآوری / پذیرش بازدید ساالنه

سالم به مناسبت اعیاد مهم
سایر تقاضاها از جانب مشتری

برقراری رابطه خدمات مشاوره ای »شخص به شخص«
کارت سرویس مشاوره ای

امضاء مشاور خدماتی / تاریخ    
                                  

امضاء مشتری / تاریخ



 معرفی خودرو
27

شرح نمادهای معمول )مشترک( در وسایط نقلیه

نمادتعریف

چراغ اخطار مشکل در 
موتور

کلید ممنوعیت شیشه 
باالبر

چراغ مه شکن عقب

چراغ مه شکن جلو

نمادتعریف

المپ وضعیت

چراغ اخطار فشار روغن 
موتور

شاخص سوخت )بنزین(

شاخص دمای مایع 
خنک کننده

نمادتعریف

ABS سیستم ضد قفل

اخطار ایمنی 

شناسایی کیسه هوا

فندک
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نمادتعریف

باز بودن در صندوق عقب

شست  و شوی شیشه جلو

بوق

گرمایش صندلی

یخ زدایی / مه زدایی شیشه 
جلو

نمادتعریف

چراغ اخطار سیستم ترمز

بستن کمربند ایمنی

المپ اخطار چشمک زن 
خطر

قطب مثبت باتری

چراغ شاخص کیسه هوا

نمادتعریف

A/Cسیستم تهویه مطبوع

باتری

المپ نور باال

المپ نور پایین

کلید المپ باالسری
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نمادتعریف

المپ ترمز دستی

شاخص قفل بودن

شاخص قفل نبودن

چراغ اخطار برای باز بودن 
در ها و صندوق عقب

شاخص ابزار برای تعمیر و 
نگه داری وسیله نقلیه

نمادتعریف

چراغ شاخص سرعت

گرمایش آینه بیرون نمای 
عقب

شاخص کلید المپ داخل 
اطاق

آژیر صوتی

شاخص اخطاریه برای 
خرابی کفشک ترمز

نمادتعریف

شاخص قفل کیسه هوای 
طرف مسافر جلو

شاخص گرمایش شیشه 
عقب

گردش هوای خارجی

گردش هوای داخلی





عملکرد و تنظیم تجهیزات داخل خودرو

 عملکرد و تنظیم تجهیزات داخل خودرو



32
MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

قفل فرمان / سویچ موتور

حاالت عملکرد کلید سویچ برای قفل فرمان از 
نوع ترکیبی ذیال شرح داده می شود:

قفل – )سویچ( موتور را خاموش کرده و فرمان 
را قفل کنید. 

وقتی که کلید سویچ را بیرون بکشید قفل فرمان 
فعال می شود و برای اطمینان از قفل بودن فرمان 
پس از خارج کردن کلید فرمان را اندکی بچرخانید 

تا صدای کلیک شنیده شود. 
ACC – قفل سیستم فرمان را باز کنید: مدارات 
ملحقات الکتریکی )برقی( روشن بوده و می توان وسایل 
و تجهیزات کم بار مانند المپ داخل اطاق خودرو و 
غیره را به کار انداخت، ولی مدارات سویچ موتور و 

تجهیزات برقی اصلی باز )خاموش( می باشند. 

"قفل"  حالت  از  را  کلید  نتوان  صورتی که  در 
به این حالت چرخاند یا سخت چرخانده شدن آن، 
می بایست فرمان را اندکی به چپ و راست گرداند، 
حالت  از  را  فرمان  قفل  )مکانیزم(  می توان  آن گاه 
باتری،  تخلیه  از  اجتناب  برای  آورد.  در  بودن  قفل 
نمی بایست کلید سویچ موتور را برای مدتی طوالنی 

در این حالت قرار داد. 
ON: کلید سویچ را در حالی که کلید مدارهای 
و  اخطاردهنده  المپ های  قبیل  از  الکتریکی 
حالت  این  می باشند.  روشن  آمپر  پشت  المپ های 
کردن  بکسل  برای  و  است  عادی  رانندگی  برای 

وسیله نقلیه ضروری است. 
استارت: برای روشن کردن موتور سویچ استارت 

را در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید. 
و  باالسری  المپ های  حالت،  این  در  کلید  با 
وسایل برقی پربار، همگی در وضعیت مدار باز قرار 

دارند. 
دستگاه قفل ضد استارت مجدد، که در سویچ موتور 
تعبیه گردیده است. در حالت فعال بودن موتور، مانع از 
عملکرد استارت مجدد می گردد و از آسیب رسیدن به 

استارت و فالیول موتور جلوگیری می نماید. 

قبل  می بایست  ناموفق،  استارت های  مورد  در 
قفل  حالت  به  را  موتور  سویچ  مجدد،  استارت  از 
به  زده  استارت  مجددا  آن گاه  برگردانده،   )lock(
محض استارت خوردن، کلید را رها کنید، تا به طور 
اتوماتیک )خودکار( به حالت روشن )ON( برگردد. 

بالفاصله  موتور،  روشن شدن  به محض 
کلید استارت را رها کنید. هرگز کلید استارت را 

به مدت طوالنی در حالت استارت نگه ندارید. 

تنظیم فرمان

ارتفاع  گاهی  راحت،  و  ایمن  رانندگی  برای 
فرمان به تنظیم نیاز پیدا می کند. در این جا، اهرم 
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تنظیم فرمان را که در زیر ستون فرمان قرار دارد را 
پایین بکشید. بعد از تنظیم، اهرم قفل کردن را به 

محل اولیه برگردانید تا فرمان قفل شود. 

هرگز به هنگام رانندگی فرمان را تنظیم 
نکنید.

بوق

برای به صدا درآوردن بوق صفحه وسط روی 
خاموش  حالت  در  دهید.  فشار  پایین  به  را  فرمان 

بودن سویچ استارت، بوق کماکان کار می کند. 

شوینده  سیستم  و  پاک کن  برف 
شیشه جلو 

تنها با قرار دادن سویچ استارت در حالت روشن 
پنج  و  می شود  فعال  پاک کن  برف  موتور   )ON(
حالت عملیاتی در محل وجود دارد. در صورتی که 
حالت  در  آن را  کند  کار  پاک کن  برف  نمی خواهید 

خاموش قرار دهید. 

تک حرکت برف پاک کن
باال هل  به طرف  را  برف پاک کن  اهرم کنترل 
به  اتوماتیک  به طور  اهرم  سپس  کنید  رها  و  داده 
پاک کن  برف  طریق  بدین  و  برمی گردد  اول  جای 

یک بار عمل می کند. 

پاک کردن متناوب

اهرم کنترل برف پاک کن را از حالت خاموش 
برف  دهید  وضعیت  تغییر  پایین  سمت  به   )OFF(
به طور  یک بار  کوتاهی  زمان  مدت  هر  پاک کن 

متناوب و اتوماتیک عمل می کند. 

برف  راه اندازی  از  قبل  در موسم سرما، 
از  پاک کن  برف  تیغه های  بایستی  پاک کن ها، 
یخ زدگی  صورت  در  شود.  چک  یخ زدگی  نظر 
می بایست یخ آن را زدود، آن گاه می توان آن ها 
موتور  غیراین صورت،  در  انداخت.  کار  به  را 
مورد  در  دید.  خواهد  آسیب  پاک کن  برف 
وجود مانعی هم چون رسوب برف روی شیشه 
باعث  هم  باز  پاک کن  برف  انداختن  کار  جلو، 
به موتور برف پاک کن می گردد. قبل  خسارت 
از راه اندازی برف پاک کن می بایست قبال موانع 
بودن  خشک  صورت  در  ساخت.  برطرف  را 
نیندازید،  کار  به  را  پاک کن  برف  جلو  شیشه 
در غیراین صورت روی شیشه خش می اندازد و 

تیغه برف پاک کن را خراب خواهد کرد.
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آینه داخلی خودرو

داخل  آینه  شب  در  رانندگی  هنگام  به 
و  شب  برای  تنظیم  امکان  دکمه  دارای  خودرو 
موقعیت شب   -2 روز   موقعیت   -1 می باشد.  روز 

و )ضد نور(

آفتاب گیر
و شیشه  پایین  به طرف  می توان  را  آفتاب گیر 

بغل برای جلوگیری از نور آفتاب گرداند. 
و  عوارض  صورت حساب  رانندگی،  گواهی نامه 

غیره را می توان پشت آفتاب گیر قرار داد. 

پاک کردن به طور مستمر

اهرم کنترل برف پاک کن را به طرف پایین از 
وضعیت OFF به وضعیت LO تغییر دهید. 

پاک کردن با سرعت باال

اهرم کنترل برف پاک کن را به طرف پایین در 
وضعیت Hi تغییر دهید. 

سویچ پاشیدن آب

سمت  به  را  پاک کن  برف  کنترل  سویچ  اهرم 
فرمان کشیده و آن را در این حالت نگه دارید، آن گاه 
روی  شیشه شوی  چشم های  از  تمیزکننده  مایع 
عمل  پاک کن ها  برف  هم زمان  و  پاشیده  شیشه 
پاشش  عمل  این  اهرم  کردن  رها  با  کرد.  خواهند 
برای  پاک کن ها  برف  ولی  می شود،  متوقف  مایع 

مدتی به کار ادامه می دهند. 

از 10  عمل فواره آب نمی  بایست بیش 
ثانیه طول کشیده، و این عمل را نمی توان بدون 
وجود مایع تمیرکننده در منبع شست وشو انجام 

داد، چون موتور آب پاش آسیب خواهد دید.

رانندگی در شب رانندگی در روز

اهرم کنترل نور
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سویچ های کنترل تعبیه شده روی در 
راننده

آینه برقی بیرونی دید عقب

را  عقب  دید  راست  و  چپ  برقی  آینه های 
می توان توسط سویچ کنترل روی در سمت راننده 
تنظیم نمود . این کلید در صورتی فعال می شود که 

سویچ استارت باز باشد.

به  را  آینه  سطح  وضعیت  ترتیب  به  می توان 
سمت باال، پایین، چپ و راست تنظیم نمود. بعد از 
تنظیم مناسب، می بایست سویچ را یک بار دیگر به 

حالت میانی چرخاند. 
قابلیت  نیاز  مواقع  در  عقب  دید  بیرونی  آینه 

خوابیدن بر روی بدنه خودرو را دارد.

سویچ کنترل روی در 

دستگیره در از داخلسویچ ایمنی پنجره عقبسویچ قفل کننده مرکزی

سویچ شیشه باالبر برقیسویچ برقی آینه بغل 

سویچ کنترل شیشه در عقب 

سویچ شیشه باالبر برقی عقب  دستگیره داخلی در

تنظیم آینه سمت راست 
وضعیت میانی

تنظیم آینه سمت چپ

محدب  عدسی  آینه  در  اشیاء  تصویر 
نظر  به  نزدیک تر  و  دید عقب ظاهرا کوچک تر 
می رسند. بنابراین، می بایست توجه داشت که 

در فاصله عملی اشیاء اغراق نشود.

کلید شیشه باالبر برقی
در جلوی سمت چپ 

سویچ پنجره عقب سمت چپ سویچ پنجره جلوی سمت چپ 

سویچ پنجره عقب سمت راستسویچ پنجره جلوی سمت راست 
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در عقب
 

تنها زمانی کار می کند که سویچ  برقی  پنجره 
استارت در حالت ON باشد. 

سویچ  وسیله  به  می توان  را  پنجره  شیشه  هر 
به  گردیده  تعبیه  در  هر  پانل  روی  که  آن  کنترل 

کار انداخت. 
یا  پایین  به  دادن  فشار  با  می توان  را  شیشه ها 
کشیدن به باالی کلید کنترل آن  را باز و بسته نمود/ 

در خالل فرایند
چنان چه  پنجره،  شیشه  کردن  پایین  یا  باال 

سویچ رها شود. 
شیشه پنجره در حالت موجود باقی می ماند. 

سویچ کنترل باالبر شیشه دارای عمل تاخیری 
بیرون  از  بعد  ثانیه  یعنی می تواند ظرف 60  است، 

سویچ کنترل صندلی عقب 

سویچ شیشه  دستگیره درون در

کشیدن کلید استارت کماکان کار  کند. 
می باشند  لمسی  باالبر  شیشه  کلیدهای  کلیه 
که باید گفت، شیشه پنجره می تواند در صورتی که 
به طور  شود،  داده  فشار  ثانیه  یک  مدت  به  سویچ 

اتوماتیک، تا آخر پایین رود. 
با سویچ های  را می توان  در ها  هر چهار شیشه 
کنترل  راننده  کنار  جاآرنجی  پانل  در  شده  تعبیه 

نمود. 

سویچ ایمنی شیشه های عقب

جاآرنجی  پانل  روی  ایمنی  سویچ  دکمه  یک 
راننده وجود دارد. که در صورت فشار  در در کنار 
دادن این دکمه، سویچ های شیشه های برقی در های 
سمت راست و دو در عقب از کار می افتند. اکنون 
بسته  و  باز  کنترل  به  قادر  راننده  کنار  سویچ  تنها 
که  موردی  در  می باشد.  مربوطه  شیشه  کردن 

امر  این  باشند.  نشسته  عقب  صندلی  در  کودکان 
توصیه می گردد. 

توجه :
باشد،  بسته  شیشه ها  است  قرار  زمانی که 
حوادثی  به  آورید!  عمل  به  را  الزم  مراقبت های 
توجه  شود  صدمات  وقوع  سبب  است  ممکن  که 

بیش تری بایستی معطوف گردد. 

سویچ کیسه هوا در کنار مسافر جلویی 
)*(
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دارای  جلویی  مسافر  کنار  هوای  کیسه  سویچ 
با  می توان  که  است  خاموش  و  روشن  حالت  دو 
قرار دادن کلید استارت در سویچ کنار داشبورد و 
در  نمود.  انتخاب  را  نظر  مورد  آن، حالت  گرداندن 
صورت انتخاب حالت خاموش OFF، المپ شاخص 
سویچ "PAB" روی نمایش گر داشبورد روشن شده 
و کیسه هوای سمت راست جلو وارد عمل نمی شود. 
صندلی  روی  بر  کودک  صندلی  وجود  صورت  در 
مسافر جلویی سمت راست می بایست حالت OFF را 
انتخاب نمود. )لطفا به فصل صندلی و حفظ ایمنی 

رجوع فرمایید.(

نمی باید  هرگز  رانندگی،  هنگام  به 
نگه دارنده  عقب  و  جلو  در  را  داغ  نوشیدنی 
ریختن  چون  داد،  قرار  )جافنجانی(  فنجان 
دیدن سرنشینان  موجب صدمه  داغ  نوشیدنی 

خودرو می گردد.

سویچ موجب توقف گرمایش می گردد.                                 

گرمایش  سویچ 
سمت مسافر جلو 

سویچ گرمایش 
صندلی عقب 

سویچ گرمایش 
سمت راننده

سپس از آن استفاده نمایید. حتی اگر سویچ استارت 
خاموش باشد، باز هم می توان از فندک استفاده نمود. 

زیرسیگاریفندک

سویچ گرمایش صندلی راننده
فشار دادن هر یک از سویچ ها گرم کن صندلی 
مربوطه را به کار می اندازد. فشار دادن مجدد همان 

زیرسیگاری ردیف جلو
واقع  دنده  تعویض  اهرم  جلوی  در  زیرسیگاری 
فوقانی  طرف  دادن  فشار  با  می توان  و  گردیده، 

درپوش آن را باز کرد. 
در صورت نیاز به تخلیه زیرسیگاری قسمت جازده 
شده را بیرون آورید. بعد از بازکردن درپوش زیرسیگاری 
جلویی می توان فندک را یافت. فندک را به سمت داخل 
فشار داده و صبر کنید تا به طور اتوماتیک بیرون بجهد، 

نمی توان  خطر،  وقوع  از  اجتناب  برای 
فندک را برای مدتی طوالنی جا زد. چنان چه 
می بایست  باشد  تنها  نقلیه  وسیله  در  کودکی 

فندک را از آن دور کرد.

زیرسیگاری ردیف عقب
این زیرسیگاری پشت جعبه جاآرنجی مرکزی 
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این خروجی در قسمت پایین و راست کنترل واقع گردیده است. 
برق  تامین  برای  آن  از  و  دارد  قرار  جلو  مرکزی 
وسایل برقی خارجی مانند یخچال و غیره استفاده 

می گردد. 

زیرسیگاری

مصرفی  توان  و  ولت   12 خروجی  برق 
آن 120 وات می باشد و استفاده از وسایل برقی 
باالی 12 ولت و 120 وات سبب آتش سوزی 

شده و به دستگاه آسیب می رساند. 

دیگر در قسمت چپ و راست سپر عقب موجود است.
مانع  سانتی متری   90 فاصله  در  مرکزی  رادار 
شروع به آژیر می نماید و رادارهای چپ و راست در 
60 سانتی متری مانع آژیر می کشد و هم چنین در 
نمایش  به  مانع  به  فاصله سنسورها  نمایش  صفحه 

درمی آید. 
میزان فاصله سنسورها به مانع هر پنج سانتی متر 
در صفحه نمایش تغییر می کند و تا فاصله حقیقی 
90 سانتی متر در صفحه نمایش نشان داده می شود 

و آژیر می کشد. 
برف  یا  گل  از  رادار  در صورتی که سنسورهای 

پوشیده شده باشد بایستی پاک شوند.
پاشش آب با فشار باال سیستم رادار را مختل 
می نماید. به سطح سنسورها هرگز نباید فشار وارد 
نزدیک ترین  به  نسبت  اخطاردهنده  سنسور  آورد. 

مانع حساسیت نشان داده آژیر می کشد. 
تغییر  شروع  زمان  که  شود  تعیین  است  الزم 
صداهای منقطع آهسته به صداهای منقطع سریع، 
وقتی است که دست نسبتا 60 سانتی متر از سنسور 

مرکزی دور باشد. )فاصله داشته باشد.(

از برق خروجی نباید  موتور  بودن  خاموش  موقع  در 
وسایل برقی برای مدت طوالنی استفاده نمود 
و  می دهد  دست  از  را  خود  توان  باتری  چون 

نمی توان موتور را استارت زد.

سیستم رادار مرکزی دنده عقب
این خودرو مجهز به سیستم رادار مرکزی دنده 
با  با نزدیک شدن به مانع  عقب روی سپر عقب که 
صدای آژیر راننده را مطلع می نماید به عالوه دو رادار 
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صداهای  زمانی  که  شود  تعیین  است  الزم 
پیوسته رخ می دهند که دست نسبتا 35 سانتی متر 
از سنسور دور باشد. زمانی که دست بیش از حد به 
سنسور نزدیک باشد، صداها محو شده یا به صداهای 

منقطع تبدیل می شوند. 
وسیله  عقب  سپر  روی  سنسور  سه  مجموعا 
دارای  پارکینگ  سنسور  مرکزی  سنسور  با  نقلیه، 
برد صفر تا 150 سانتی متر و صدای آژیر در چهار 
ماکت: یا کاونده رادار دنده عقب چپ/ راست دارای 
چهار  در  آژیر  صدای  و  سانتی متر   90 تا  صفر  برد 
قرار  این  از  آن  مشروح  که  می شوند  نصب  حالت، 
است: C: سنسور مرکزی یا L/R: سنسور راست/چپ 

با فاصله نمایش داده شده در فاصله 5 سانتی متری 
تغییر می کند. 

 123 عملی  فاصله  مورد  در  مثال،  عنوان  به 
سانتی متری، 120 سانتی متری نشان داده می شود. 
سنسور پارک خودرو، نزدیک ترین شیء به خود 
سپر  که  باشید  داشته  توجه  می کند.  احساس  را 
وسیله نقلیه دارای )شاسی بسیار بلند( ممکن است 

توسط سنسور احساس نشود. 

وسیله  مشخصات  که  حقیقت  این  به  توجه  با 
این  شرح  که  دارد  احتمال  می کند،  تغییر  نقلیه 
دستورالعمل با وسیله نقلیه واقعی هم خوانی نداشته 

باشد، بنابراین الزم است که این را بدانید. 
را  عقب  دنده  سنسور  سطح  روی  گل  یا  برف 
کم فشار،  آب  با  یا  کرده،  تمیز  پارچه  با  می بایست 

شست. 

جریان 
پرفشار آب

فاصه از مانعنوع آژیر
وضعیت 

کاونده رادار 
دنده عقب

صدای منقطع و 
آهسته

حدود 150 
Cسانتی متر

صدای منقطع و 
آهسته

حدود 90 
C/L/Rسانتی متر

صدای منقطع و 
سریع

حدود 60 
C/L/Rسانتی متر

صدای مستمر یا 
پیوسته

حدود 35 
C/L/Rسانتی متر
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در مواردی که با نزدیک شدن کاونده به مانع 
مورد  می بایست  ذیل  نکات  نشود،  ایجاد  صدایی 

بررسی قرار گیرند: 
• آیا برف یا گل سطح سنسور را پوشانده یا خیر؟ 

• آیا سطح سنسور یخ زده است یا خیر؟ 
در  طوالنی  زمان  مدت  برای  نقلیه  وسیله  از  آیا   •

خالل فصل سرد یا گرم استفاده می شود یا خیر؟ 
در صورت صادق نبودن هیچ یک از موارد فوق 
به جایگاه مجاز  برای تعمیر اساسی مستقیما  لطفا 

فروش و خدمات "مدیران خودرو" رجوع فرمایید.

صدا،  ایجاد  عدم  ذیل  موارد  وجود  صورت  در   •
می بایست  اشیاء  به  سنسور  نزدیک شدن  علی رغم 

نسبت به آن توجه نمود.
و   نرده  طناب،  فوالدی،  سیم  مانند  نازک  اشیاء   •

غیره

• اشیاء کم ارتفاع )پست مانند سنگ و غیره(

سهولت  به  را  صوت  مافوق  امواج  که  نرم  اشیاء   •
جذب می کند. مانند برف، پنبه، اسفنج و غیره

• وجود قطعات آب حاصل از آب یخ زده روی سطح 
سنسور 

• سنسور دنده عقب پوشیده از برف و یا گل

شده  خارج  زیاد  فشار  با  آب  جریان 
سنگین  نسبتا  خروجی  نیروی  یا  آبی  چنانچه 
به  شود.  سنسور  عملکرد  سوء  باعث  می تواند 
سطح سنسور می بایست هرگز فشار وارد نشده، 

یا ضربه نخورد.

ممکن است کاونده رادار در شرایط زیر 
20 – یا باالی 50 درجه سانتی گراد کار نکند.
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احساس  به خاطر  است  ممکن  ذیل  موارد  در 
غلط )نا به جا(، آژیر به صدا درآید.

• اشیاء نازک مانند سیم فوالدی، طناب، نرده، و غیره

در صورت نصب و راه اندازی رادیو یا آنتن پرقدرت

• صدای بوق وسایط نقلیه دیگر، صدای موتورسیکلت، 
صدای ترمز و غیره نزدیک به سنسور دنده عقب

• رانندگی در برف یا باران ژله مانند

آژیر  است  ممکن  مانع،  شکل  گرفتن  نظر  در  با   •
صوت  ماوراء  )بازتاب(  انعکاس  در  اشکال  به خاطر 
طبق آن چه در شکل ذیل نشان داده شده، به صدا 

در نیاید.

آژیر،  از  حساسیت،  بدون  اشیاء  برای 
صدا در نمی آید. هنگام برخورد با اشیاء متعدد 
به  شیء  نزدیک ترین  تنها  عقب  دنده  سنسور 

حرکت  هنگام  به  می کند،  احساس  را  خود 
وسیله نقلیه، می بایست توجه داشت که سنسور 
شیء  به  است  ممکن  دیگر  طرف  عقب  دنده 

دیگری نزدیک شود.

درخت نازک )الغر( 

ستون 

تایر دوچرخه 
 سنگ پایه

اشیاء زاویه شکل

 مقوا )کارتن(





 رانندگی

رانندگی
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رانندگی
استارت

آمادگی قبل از استارت
کنترل  سیستم  طریق  از  موتور،  زدن  استارت 

الکترونیک به عمل می آید. 
هنگام استارت زدن موتور EFI قبل و در خالل 
از  بلکه  نکرده،  استفاده  گاز  پدال  از  زدن،  استارت 
استارت زدن موتور مشکل است  زمانی که  تنها  آن 

استفاده نمایید. 
زدن  استارت  پیرامون  بیش تر  اطالعات  برای 
موتور به قسمت "استارت زدن موتور" در این فصل 

رجوع نمایید.

اطالعیه ایمنی 
سیستم  وارد  موتور  دور  زدن  استارت  از  پس 
ساسات شده و پس از گرم شدن موتور دور موتور 
به صورت  عمل  این  صورتی که  در  می آید  پایین 
ننماید،  عمل  الکترونیکی  سیستم  توسط  خودکار 
بایستی وسیله نقلیه را جهت تعمیر تحویل جایگاه 
و  داده،  خودرو"  "مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز 
نگذارید که موتور بیش از 10 دقیقه باالتر از مقدار 

تعیین شده در حالت ساسات کار کند.

قبل از روشن کردن خودرو
1- از بسته بودن کمربند ایمنی کلیه سرنشینان 

اطمینان حاصل نمایید:
 جهت اطالعات بیش تر پیرامون کمربند ایمنی 
و استفاده صحیح از آن، به فصل "صندلی ها و وسیله 

ایمنی" نگاه کنید.
دیگر  و  باالسری  المپ  بودن  خاموش  از   -2

ملحقات برقی اطمینان حاصل کنید. 
اطمینان  ترمزدستی  اهرم  بودن  باال  از   -3

حاصل نمایید. 
حال  در  دنده  انتخاب کننده  اهرم  بودن  از   -4

"خنثی" مطمئن شوید.
 "ON" 5- در ابتدا سویچ موتور را روی روشن
بگردانید، نه روی استارت، در صورت مواجه شدن 
با مقاومت هنگام گرداندن کلید، فرمان را به چپ 
این  بگردد.  آزادانه  کلید  تا  دهید  حرکت  راست  و 

اشکال احتماال به خاطر دالیل ذیل می باشد.
• انحراف چرخ جلو

• برخورد چرخ جلو با جدول
• فرمان به هنگام سوار یا پیاده شدن از وسیله نقلیه 

گردانده شده. )قفل اتوماتیک فرمان(
اخطار  چراغ  مدت  کوتاه  زدن  چشمک  از   -6

باالی موتور،  با سرعت  مسابقه طوالنی 
می تواند موجب داغ کردن موتور و سیستم اگزوز 
و سبب آتش سوزی و خسارات زیر گردد. بنابراین 
دور موتور را در حالت خالص باال نبرید یا روی 
پوشش های  دیگر  یا  یونجه  از  پوشیده  زمین 
را  دما  می تواند  اگزوز  سیستم  نرانید.  خشک 
باعث  برده  باال  اگزوز  لوله  و  موتور  محفظه  در 

آتش سوزی  شود.

مسموم کننده  )اگزوز(  خروجی  گاز 
گاراژهای  در  را  نقلیه  وسیله  بنابراین  است، 
سرپوشیده و اماکن فاقد تهویه مناسب استارت 
از استارت  باز کردن در گاراژ قبل  از  و  نزنید، 
برای  نمایند.  حاصل  اطمینان  موتور  زدن 
قسمت  به  خصوص  این  در  بیش تر  اطالعات 

تخلیه دود نگاه کنید
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استارت،  کلید  چرخاندن  ضمن  داشبورد،  روی 
را  نقلیه  وسیله  غیراین صورت  در  شوید.  مطمئن 
جهت تعمیر، تحویل جایگاه مجاز فروش و خدمات 

پس از فروش دهید. 
تا زمانی که کمربند ایمنی صندلی راننده بسته 
نشده باشد. با گرداندن کلید استارت، چراغ اخطار 

کمربند ایمنی چشمک نخواهد زد. 

استارت زدن موتور
1- بدون فشار دادن پدال گاز، سویچ "استارت" 
خوردن  استارت  از  بعد  بگردانید.  استارت  روی  را 
موتور بالفاصله کلید را رها کرده و آن را در حالت 

2 قرار دهید.
سانتی گراد،  درجه   –  12 باالی  دمای  در   -2
اولین  در  ثانیه   5 ظرف  را  موتور  نتوان  چنان چه 
خاموش  حالت  به  را  کلید  کرده  روشن  استارت 
استارت  مجددا  بعد  ثانیه   10 و  داده  قرار   )OFF(

بزنید. 
اگر  – درجه سانتی گراد  زیر 12  3- در دمای 
نتوان موتور را ظرف 15 ثانیه در نخستین استارت 
روشن کرد، کلید را در حالت خاموش گذاشته و 10 

ثانیه بعد مجددا استارت بزنید. چنان چه موتور در 
دوبار متوالی استارت نخورد، پدال گاز را تا ته فشار 
باال  داده، آن را نگه داشته، سپس آهسته گاز را به 

رفتن دور موتور آزاد کنید. 
4- بعد از استارت زدن، موتور را چند ثانیه در 
حالت درجا برانید، آن گاه، پدال کالچ را فشار داده، 
برای حرکت  برای رانندگی عوض کرده، و  را  دنده 

ترمزدستی را آزاد کنید. 

از تخلیه دود بر حذر باشید
تخلیه دود، ولو بی رنگ و بو، حاوی مونواکسید 
آن  مسمومیت  از  می بایست  که  می باشد،  کربن 

اجتناب کنید. 
مواد  و  موتور  خروجی  گاز  ترکیبات  برخی 
شیمیایی حاوی آن ها، یا به وجود آمده توسط برخی 
قطعات خودرو می تواند سرطان زا بوده و باعث معایب 

نوزاد یا ضایعات دیگر جهاز تناسلی شوند. 

و  )اگزوز(  دود  خروج  سیستم  ذیل  موارد  در 
سیستم تهویه داخل خودرو را بررسی نمایید:

• به هنگام باال بردن )بلند کردن( وسیله نقلیه برای 
آزمایش و تعمیر آن

• به هنگام تغییر صدای سیستم اگزوز
• به هنگام تصادف یا صدمه به وسیله نقلیه 

اطالعیه تهویه
بیش  اندازه ای  به  را  نقلیه  وسیله  پنجره های 
در  پارک کردن طوالنی  2/5 سانتی متر هنگام  از 
دنده خالص فضای باز، باز کنید. یا از کار )وظیفه( 
تهویه سیستم سامانه هوا، برای وارد شدن هوای 

نقلیه، استفاده نمایید. تازه به درون وسیله 

در صورت استشمام بو از درون وسیله 
نقلیه، درخواست فوری از پرسنل جایگاه مجاز 

تعمیر  برای  خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش 
این  در  است.  ضروری  امری  نقلیه  وسیله 
ادامه ندهید، که بخار اگزوز  مورد به رانندگی 
محتوای سمی داشته و می تواند خطر جانی در 

بر داشته باشد.
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تطبیق دهنده  خود  )وظیفه(  کار 
سیستم کنترل موتور 

اگر قبال کابل باتری از باتری برداشته شده باشد 
نقلیه  از وصل مجدد کابل وسیله  ممکن است بعد 
در مرحله اولیه کار از خود پدیده های ناهنجار نشان 
دهد که امری عادی است و در این حالت سیستم 

کنترل موتور در حال تطبیق دادن خود می باشد. 

محدودیت Rev )دور( موتور
دستگاهی  توسط  آن  دور  موتور  حفظ  جهت 

الکترونیکی موسوم به Ecu محدود می گردد. 

خاموش کردن موتور
پدال گاز را رها کنید. صبر کنید تا  دور موتور 
را  استارت  آن گاه  کرده،  افت  خالص  سرعت  به 

خاموش کنید. 

ادامه دهد که دمای موتور تدریجا پایین آید. 
توجه:

بعد از خاموش کردن کلید استارت، دمای 
موتور باال باقی مانده و موتور اصطالحا وا می ماند، 
بنابراین، بگذارید فن خنک کننده الکترونیکی 
به کار خود  به مدت حدود 10 دقیقه  رادیاتور 
متوقف  خنک کننده  فن  اگر  حتی  دهد.  ادامه 
دقیقا  باال  دمای  به خاطر  است  ممکن  شود، 
شروع به کار کردن نماید. بنابراین، مخصوصا، 

هنگام کار در محفظه موتور، مراقب باشید. 

ترمز

سیستم ترمز با مدار دوگانه
وسیله نقلیه شما به سیستم ترمز با مدار دوگانه 
کار  از  صورت  در  و  بوده  مجهز  )متمایل(  مورب 

رسوب برف، برگهای افتاده از درختان، 
و سایر اشیاء مسدودکننده ورودی هوا را برای 
برطرف  نقلیه،  وسیله  تهویه  ظرفیت  بهسازی 

نمایید.

قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز 
را فشار ندهید.

به هنگام پارک، بعد از رانندگی طوالنی با سرعت 
باال، موتور را بالفاصله خاموش نکرده و بگذارید به 
مدت دو دقیقه در دور باالتر از سرعت خالص به کار 
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افتادن یک مدار، مدار دیگر قادر به متوقف ساختن 
خودرو می باشد. 

روغن )مایع( ترمز
روشن ماندن چراغ اخطار سیستم ترمز، بعد از 
خالص کردن ترمزدستی بیان گر آن است که سطح 

روغن ترمز، پایین تر از مقدار موردنیاز است. 
طبق نیاز، سطح روغن ترمز را در فواصل زمانی 

منظم، بررسی نمایید.

شرح عمل سیستم ترمز
ایجاد برخی صداها هرچند وقت یک بار توسط 
چنان چه  ولی  است.  عادی  امری  ترمز،  سیستم 
زوزه کشیدن  یا  فلزات  بین  فرسایش  صداها شبیه 
ساییده  شدیدا  ترمز  لنت های  است  ممکن  باشد، 
شده و نیاز به تعویض داشته باشند. در این صورت، 
مجاز  جایگاه  تحویل  تعمیر،  جهت  را  نقلیه  وسیله 

خدمات پس از فروش مدیران خودرو دهید. 
در صورت وجود سر و صدای متوالی یا انتقال 
هم  باز  کردن،  ترمز  هنگام  فرمان،  به  لرزش هایی 
وسیله نقلیه را برای تعمیر، در اختیار جایگاه مجاز 

فروش و خدمات مدیران خودرو قرار دهید. 
مرحله  به  رسیدن  از  قبل  نو،  ترمزهای  لنت 

ترمزگیری ایده آل، می بایست آب بندی شوند. 
اولیه  کیلومتر   200 در  ترمزگیری  موثر  عمل 
نیروی  این صورت،  در  می کند.  پیدا  افت  رانندگی 
وارد  ترمز  پدال  روی  آن،  جبران  برای  بیش تری 
آورید. این مورد شامل لنت ترمزهای جدید تعویض 

شده نیز می گردد. 
زیادی  بستگی  ترمز  لنت  فرسایش  وضعیت 
وسیله  برای  دارد  رانندگی  نحوه  و  عملکرد  روش  به 

از آن استفاده  نقلیه ای که عمدتا در ترافیک شهری 
می شود، لنت های ترمز حرکت و توقف مکرر را تجربه 
کرده، بنابراین، وسیله نقلیه را در کیلومترهای تعیین 
شده جهت تست و بازدید ضمانت لنت ها در اختیار 
نمایندگی های مجاز  مدیران خودرو قرار دهید. هنگام 
راندن در سرازیری دنده را به دنده پایین تر عوض کنید 
تا استفاده کامل را از عمل ترمزگیری موتور برای کاهش 
بار سیستم ترمزگیری بنمایید. حتی در صورت نیاز به 

ترمز گرفتن، پدال ترمز را تا ته به پایین فشار ندهید. 
کارآیی  می تواند  مرطوب  ترمز  )صفحه(  دیسک 
ترمزگیری را کاهش دهد. بعد از رانندگی از میان آب، 
در هوای بارانی یا شست و شوی وسیله نقلیه، پدال 
ترمز را به آرامی فشار دهید تا صفحه و لنت ترمز به هم 
ساییده شده حرارت اصطکاکی ایجاد نمایند که باعث 

تبخیر آب و بهبود اثر ترمزگیری شود. 

مدارات  از  یکی  افتادن  کار  از  هنگام 
ترمز، به اعمال نیروی بیشتری روی پدال ترمز، 
نقلیه،  توقف وسیله  برای  و مسافتی طوالنی تر 
به  ادامه  از  قبل  مواردی  در چنین  دارید.  نیاز 
سفر خود خودرو تان را به جایگاه مجاز فروش و 

خدمات مدیران خودرو تحویل دهید.

برای رساندن روغن ترمز به عالمت حداکثر 
سطح مورد نیاز، روغن ترمز اضافه کرده و وسیله 
نقلیه را برای آزمایش سیستم ترمز، به جایگاه مجاز 

فروش و خدمات مدیران خودرو تحویل دهید.

در صورت نصب Spoiler روی بدنه، از 
مسدود نبودن جریان هوا به ترمز جلو اطمینان 
است  ممکن  غیراین صورت  در  نمایند.  حاصل 
ترمزگیری  بازدهی  یا  کرده  داغ  ترمز  سیستم 

خود را در اثر جذب حرارت، کاهش دهد.
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دستگاه بوستر ترمز

در صورت ناکارآمدی بوستر ترمز، در اثر بکسل 
برای  بوستر،  خود  خرابی  یا  نقلیه  وسیله  کردن 
جبران اثر دستگاه بوستر نیروی بیش تری بر پدال 

وارد کنید.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
به  جلوگیری  چرخ  شدن  قفل  از  سیستم  این 
گردش  قابلیت  حفظ  به  قادر  حتی  آورده،  عمل 
وسیله نقلیه هنگام ترمز کردن اضطراری است، که 

امکان اجتناب از مسدود کردن را می دهد.

 ABS اعمال

ABS در خالل ترمز کردن عادی کار نکرده، و 
تنها زمانی که چرخ،  گیر، کرده باشد کار می کند. به 

هنگام ترمز کردن نبض زدن 
پدال ترمز، همراه با سر و صدا بیان  گر آن است 
که ABS در حال کار بوده، و نبض زدن و سر و صدا 
از روی  این حالت )پا را  امری عادی می باشند. در 

پدال ترمز برندارید.(

استفاده از ABS برای ترمز کردن
با  ترمز  پدال  دادن  فشار  اضطراری،  حالت  در 

تمام نیرو، می تواند ABS را بالفاصله به کار انداخته 
و  کرده  کنترل  را  چرخش  تا  دهد  امکان  شما  به 
وجود  کافی  فضای  که  جایی  در  را  موانع  می توان 
داشته باشد رد کرد. در درجه اول، آشنایی به این 
تکنیک ترمز را توصیه کرده، ولی از هرگونه ریسک 

کردن غیرضروری خودداری نمایید.

بوستر ترمز از طریق خالء موتور کنترل 
موتور  که  می کند  کار  زمانی  دستگاه  و  شده، 
از خاموش  بنابراین،  باشد.  کار کردن  در حال 
نموده، و هنگام  نبودن موتور اطمینان حاصل 

راندن سر نخورید.

هر پدالی می بایست کامال تا کف اطاق 
اولیه  به حالت  و  نقلیه فشار داده شده  وسیله 

برگشته و آزادانه حرکت نماید.

بنابراین، هیچ گونه، زیرپایی یا پوشش های دیگر 
را روی کف اطاق وسیله نقلیه، در اطراف پدال قرار 
ندهید، چنان چه واقعا نیاز به این کار است، از پاگیر 
نشدن در مقابل پدال و سر نخوردن آن، اطمینان 

حاصل نمایید.

گرچه سیستم ABS یک ترمز مطمئن و 
ایده آل برای خودرو است ولی فواصل توقف بسته به 
نوع سطوح عبور و مرور وسایط نقلیه بسیار متغیر 
است. ABS  همواره بر کاهش فاصله ترمز اطمینان 
نمی دهد. به عنوان مثال، روی شن، برف، فاصله 
ترمز یک وسیله نقلیه دارای ABS  ممکن است 
طویل تر از آن وسیله نقلیه ی بدون ABS باشد. 
هم چنین شما نمی توانید از ABS در مواقع نزدیک 
شدن به خودروی جلویی یا رانندگی از میان آب، 
دور زدن های تیز با سطوح بد جاده، هم چنین، 
نیز  نامناسب،  رانندگی  و  اهمال  اثر  در  حوادث 
استفاده نموده هنگام رانندگی محتاط بوده، و به 

هنگام دور زدن از سرعت خود بکاهید.
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 ABS خودچک کردن
بعد از استارت خوردن وسیله نقلیه، ABS خود 
را چک می کند. شنیدن برخی صداهای مکانیکی در 

این مدت عادی است.

 ABS اصل استفاده از
برای ترمز کردن

پدال  نیرو  تمام  با   -1
و  داده  فشار  را  ترمز 

آن را نگه دارید.  مانع،  از  گذر  برای   -2
فرمان را بگردانید.صرف نظر 
از سخت بودن مسیر ترمز 
وسیله  چرخش  می توانید 

نقلیه را کنترل کنید.

ترمزدستی

بعد از پارک کردن وسیله نقلیه، برای جلوگیری 
از لغزیدن وسیله نقلیه در اثر اهمال، ترمزدستی را 

کامال به طرف باال بکشید.

هنگام ترمز کردن با ترمزدستی در زمان روشن 
بودن کلید استارت چراغ اخطار ترمز روشن می شود. 
از ترمزدستی، اهرم ترمزدستی را به  برای استفاده 

طرف باال بکشید. 

هنگام   ABS اخطار  چراغ  شدن  روشن 
در  اشکالی  که  است  معنی  این  به  رانندگی، 
می بایست  که  امده،  وجود  به   ABS سیستم 
خودرو را متوقف کرده با جایگاه مجاز فروش و 

خدمات مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.

قبل از ترک وسیله، دستگیره ترمزدستی 
را بکشید.

اهرم  اندکی  ترمزدستی،  کردن  خالص  جهت 
ترمزدستی را باال کشیده، دکمه خالص در انتهای 
دستگیره را فشار داده، و به سهولت اهرم ترمزدستی 

را به پایین فشار دهید. 
اعمال  عقب  چرخ های  روی  ترمزدستی، 
می شود. بنابراین برای تسهیل در باال کشیدن اهرم 
ترمز  پدال  کار  این  انجام  با  هم زمان  ترمزدستی، 

)پایی( را نیز به پایین فشار دهید. 

تعویض دنده
عملکرد  و  استفاده  برای  آگاهی ها  و  شیوه ها 

تعویض دنده
• برای تعویض به دنده های باال و پایین، دوبار کالچ 
را  پدال کالچ  دنده،  تعویض  هنگام  دهید.  فشار  را 
جا  را  دنده  اهرم  بالفاصله  داده، سپس  فشار  ته  تا 

بزنید.
• به هنگام راندن در )سرازیری( و دور زدن از دنده 

سرعت آهسته یا سنگین استفاده کنید.
دو  باال،  به  پایین  دنده  از  دنده  تعویض  هنگام   •
بر  غیراین صورت  در  نکنید  عوض  یک جا  را  دنده 
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عمر مفید دنده برنجی )synchronizer( اثر خواهد 
گذاشت.

برای  برنجی  دنده  اجباری  تعویض  از  استفاده   •
استارت زدن موتور، زمانی که دنده در حالت خالص 
و موتور خاموش است را اکیدا ممنوع کنید که در 
غیراین صورت بر عمر خدمت دنده برنجی اثر خواهد 

گذاشت. 
• تعویض دنده، با رها کردن دسته دنده )یعنی، یک 
فشار و یک رهایی( را اکیدا ممنوع کنید، می بایست 
فشار دادن روی اهرم تعویض )دنده( را حفظ کنید، 
ساز(  )هم زمان  فنری  قفل  سایش  و  لغزش  از  تا 
شود.  کم  اصطکاک  از  نتیجتا  و  شده  داده  کاهش 
طوالنی  مدت  به  را  دست تان  رانندگی  هنگام  در 
روی اهرم دسته دنده قرار ندهید چون به دو شاخه 

تعویض دنده صدمه وارد می شود. 
• در صورت شنیدن صداهای ناهنجار از درون جعبه 
دنده و یافتن پدیده های غیرعادی، هم چون مقاومت 
آشکار در مقابل عملکرد، تنها بعد از رفع اشکال و 

خرابی، به رانندگی ادامه دهید. 
انتقال به دنده عقب را  • اهرم تعویض دنده، برای 

است  کامل  توقف  در  نقلیه  وسیله  که  زمانی  تنها 
فشار دهید. زمانی که موتور در حال کار کردن است، 
داده  پایین فشار  به  ته  تا  را  تعویض، کالچ  از  قبل 
و  سر  ایجاد  از  تا  کنید  تعویض  ثانیه  چند  از  بعد 
صدای جعبه دنده در اثر درگیر شدن غلط دنده ها 
موتور،  سویچ  شدن  روشن  از  بعد  شود.  جلوگیری 
روشن  عقب  چراغ  عقب،  دنده  به  تغییر  محض  به 

می شود. 

دور زدن 
فرمان  سیستم  به  آسیب  از  اجتناب  جهت 

هیدرولیک
• به هنگام کار کردن موتور)گرداندن به نقطه مرگ 
چپ یا راست( فرمان را به مدت بیش از چند ثانیه 

در آخر کورس نگاه ندارید. 
فرمان  )سیال(  روغن  سطح  رسیدن  محض  به   •
هیدرولیک به زیر عالمت Min در مخزن، آن را پر 
کنید. قبل از پرکردن، وسیله نقلیه را به حرکت در 

نیاورید. 
واماندگی  یا  فرمان  سیستم  خرابی  صورت  در   •
دست  از  را  گرداندن  نیروی  نقلیه،  وسیله  موتور، 

می دهد ولی کماکان می توان فرمان را چرخاند، ولی 
به نیروی بیش تری نیاز است. در صورت انحراف یا 
پیچ و تاب خوردن وسیله نقلیه موارد ذیل را بررسی 

نمایید:
• کم باد بودن برخی تایرها

• یک نواختی الستیک سابی ها
• شل بودن یا فرسایش برخی قطعات تعلیق
• شل بودن یا فرسایش برخی اجزاء گردنده 

• در یک راستا نبودن دقیق تایرها

رانندگی از میان آب
در صورت نیاز به رانندگی از میان آب، مخصوصا، 
زمانی که از وضعیت آب اطالع ندارید، با احتیاط و 
تا  آب  ارتفاع  در صورتی که  کنید.  رانندگی  آهسته 

توپی )hub( چرخ است، به رانندگی ادامه ندهید. 
هنگام رانندگی از میان آب هم با عمل کشش 
وسیله نقلیه و هم عمل ترمزگیری مشکل خواهید 
داشت. و خود وسیله نقلیه هم ممکن است وا بماند. 
)stall( دخول آب به لوله های بنزین، باعث صدمات 

بسیار به موتور می گردد.
در صورت رانندگی در آب عمیق، ممکن است 
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آب از منافذ هوا وارد جعبه دنده شده و آن را خراب 
برای  و  رانده،  آهسته  آب  در  رانندگی  از  بعد  کند. 
چندین  ترمز،  لنت های  روی  از  آب  کردن  برطرف 
روی  آب  دهید.  فشار  اندکی  را  ترمز  پدال  مرتبه 
عملکرد  سوء  باعث  چرخ ها  دیسک های  و  لنت ها 

آن ها می گردد. 

مبدل کاتالیکی سه راهه
مبدل کاتالیکی سه راهه به کاهش آلودگی های 

ناشی از گاز خروجی اگزوز کمک می کند. 

لوله  به  بنزینی  موتور  با   MVM530 خودروی 
فقط  که  باریک مجهز می باشد  بنزین  باک  ورودی 

نازل های بدون سرب در آن جای می گیرد.

بدون سرب بنزین 

به  مجهز  نقلیه  وسیله  با  رانندگی 
کاتالیز اگزوز

از هر موردی که ممکن است باعث ورود بنزین 
مخصوصا  اگزوز  کاتالیز  به  سوخته  اندکی  یا  خام 

هنگام داغ کردن موتور، شود پرهیز نمایید. 

سوء  یا  موتور  نشدن  روشن  صورت  در 
سمت  به  پایین  سرعت  با  کار  هنگام  عملکرد 
خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  نزدیک ترین 
شرکت مدیران خودرو حرکت کنید، از رانندگی 

با دور موتور باال برحذر باشید.

بدون سرب  )بنزین(  از مصرف سوخت 
سرب  دارای  بنزین  نمایید.  حاصل  اطمینان 
مبدل  به  دایمی  خسارت های  باعث  می تواند 
شود.  اکسیژن  سنسور  و  سه راهه  کاتالیکی 
مسؤول  خودرو  مدیران  خودرو سازی  شرکت 
بنزین  از  استفاده  از  ناشی  هیچ گونه خساراتی 
نوع،  این  از  خساراتی  نمی باشد.  سرب،  دارای 
خارج از گستره خدمات بعد از فروش شرکت 
است. چنان چه اشتباها، فرم بنزین دارای سرب 
را پر کرده اید. بی درنگ با جایگاه مجاز فروش 

و خدمات شرکت مدیران خودرو تماس حاصل 
نمایید

قطع کردن وایر مرکزی از )کویل( جهت 
جهش  تست  یا  موتور  کاری  وضعیت  بررسی 
در  نمی باشد،  مجاز  موتور  بدنه  با  شمع  جرقه 
آن  کاتالیزور  به  است  ممکن  غیراین صورت 

صدمه وارد نماید.

توجه
اگزوز،  کاتالیز  موتور،  پیوسته  کار  صورت  در 
بسیار داغ می کند، بنابراین، در مدت نگه داری 
و تعمیر برای اجتناب از سوختگی، از دستکش 

محافظ استفاده کنید.
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از موارد ذیل اجتناب نمایید:
• تمام کردن بنزین

• استارت زدن طوالنی غیرضروری موتور
• در آوردن وایرها در زمانی که خودرو روشن است.

• روشن کردن خودرو به وسیله هل دادن یا بکسل 
کردن 

حرکت  هنگام  به  موتور  سویچ  کردن  خاموش   •
خورو

پارک کردن 
یونجه  یا  برگ ها  روی  را  خود  نقلیه  وسیله 

خشک پارک نکرده، با سرعت خالص نرانید. 
از آن جایی که گاز اگزوز، در مدتی کوتاه، هنوز 
در  حتی  می کند،  متصاعد  زیادی  نسبتا  اگزوز  گاز 
آتش سوزی  احتمال  موتور،  بودن  خاموش  حالت 
ترک  از  قبل  موتور،  کردن  خاموش  از  دارد/  وجود 
نقلیه،  وسیله  نگذارید  شوید.  مطمئن  نقلیه  وسیله 

بدون وجود سرنشین روشن بماند. 
است  ممکن  مورد،  این  در  اهمال  صورت  در 
موجب  درآمده،  حرکت  به  تصادفا  نقلیه تان  وسیله 

خسارت به اموال یا جراحت به شخص گردد. 

محافظت از شاسی
وسیله نقلیه شما به محافظ حرارتی مجهز است.

از زدن هرگونه پوشش رنگی روی بدنه محافظ 
حرارتی لوله اگزوز، یا کاتالیز اگزوز یا محوطه نزدیک 

آن خودداری نمایید. محافظ حرارتی را برندارید.
مصرف سوخت )بنزین( 

مصرف سوخت به عوامل ذیل بستگی 
دارد: 

سرعت و انتخاب دنده 

مسافت رانش )run( / دمای موتور
خاموش،  روشن کردن مکرر موتور در رانندگی 
کوتاه مدت مانند ترافیک یا در پشت چراغ راهنمایی 

آشکارا مصرف سوخت را باال می برد. 

وضعیت تردد و جاده 
سطح  و  بسیار  پیچ های  سرباالیی ها،  راه بندان، 
مصرف  بر  سوء  تاثیری  جملگی  )خشن(،  ناهموار 

سوخت دارند. 

عادت رانندگی خوب
ایمن  فاصله  و  نموده  پیش بینی  را  خطرات 
حفظ  را  خود  جلویی  نقلیه  وسیله  با  رانندگی 

نمایید.
این کار نه تنها مصرف سوخت را کاهش داده، 
نیز  آن ها  صدای  و  سر  و  ترمزها  فرسایش  از  بلکه 

می کاهد.

شرایط باری وسیله نقلیه
افزایش بار وسیله نقلیه می تواند باعث باال رفتن 

مصرف سوخت شود. 

چارت فوق بیان گر چگونگی تاثیرگذاری 
سرعت و انتخاب دنده بر مصرف سوخت است . 
ماندن در دنده پایین برای بهبود کیفیت شتاب، 
آشکارا سبب باال رفتن مصرف سوخت می گردد.
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شرایط فنی وسیله نقلیه
نامناسب  نگه داری  یا  )تایر(  فشار کم الستیک 

موتور نیز، باعث مصرف سوخت می گردد. 

توام  رانندگی  برای  کلیدی  نکات 
حفظ  و  سوخت  در  صرفه جویی  با 

زیست محیطی
تنها  و  کرده  رانندگی  در سوخت  صرفه جویی  با   •
استفاده  اضافی  الکتریکی  بار  از  ضرورت  هنگام  به 

نمایید.
• از در جا کار کردن خودرو جهت گرم شدن موتور 

جدا خودداری کنید.
• پدال گاز را به نرمی فشار دهید. 

دنده  به  سریعا  پایین تر،  موتور  دور  کسب  برای   •
باالتر بعدی بروید.

• وضعیت تردد جاده را پیش بینی کنید. 
• در صورت عدم نیاز به کولر و گرم کن شیشه عقب 

را خاموش کنید. 
را  الستیک ها  باد  فشار  منظم،  زمانی  فواصل  در   •

بررسی / تنظیم نمایید.
نگه داری  و  تعمیر  عملیات  منظم  زمانی  فواصل   •

آن را  اجرای  ترجیحا  نموده،  رعایت  را  نقلیه  وسیله 
مدیران  شرکت  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  به 

خودرو واگذار نمایید.

)فن( رادیاتور
و  بوده،  الکترودینامیک  وسیله ای  رادیاتور،  فن 
وضعیت کاری آن تحت کنترل ECU موتور می باشد. 
و زمانی که محفظه موتور یا ماده خنک کننده به  دمای 

معینی برسد، کلید به طور اتوماتیک عمل می کند.

شرح:
در صورت کار نکردن )فن( بعد از رسیدن دمای 
مایع خنک کننده به دمای شروع کار فن، فیوز فن 
را از نظر سالم بودن بررسی نموده در صورت لزوم 

آن  را عوض کنید.
دور )فن( مستقل از دور موتور بوده و تعویض 
افزایش  را  فن  خنک کنندگی  اثر  پایین،  دنده  به 
نمی  دهد. و تعویض به دنده پایین هنگام کار کردن 
آن  سرعت  که  است  بدیهی  و  نبوده  نیازی  موتور 

هنگام صعود )باال رفتن( افت پیدا نمی کند.
کردن  خاموش  و  کردن  پارک  از  بعد 
کار  به  دقیقه(   10 )حدود  رادیاتور  فن  موتور، 
در  هنوز  موتور  چون  می دهد  ادامه  کردن 
وضعیت حرارت باال است و تا موتور خنک نشده 
و به دمای معینی نرسد، متوقف نمی شود. حتی، 
ممکن است در اثر باال رفتن دمای محفظه موتور 
به خاطر دمای محیط بیرون )در کویر یا مناطق 
بنابراین،  نماید.  کار  به  شروع  دفعتا  باال(  دما 
هنگام کار در محفظه موتور، برای جلوگیری از 

هر حادثه، احتیاط الزم را بنمایید.





 داشبورد

داشبورد
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داشبورد

دریچه هوا پانل جلو  فرمان
اهرم 

چراغ های جلو، 
برف پاک کن، 

شیشه شور اعالم خطرکلید المپ

کلید مه شکن های 
عقب سیستم رادیو پخش دریچه های هوا

محفظه داشبورد

سیستم تهویه مطبوع

بوق و کلیدهای 
کنترل رادیو 

پخش

سویچ کیسه هوا
کنترل تلفن 

اهرم بازکننده داخلی 
در موتور 

کلیدهای تنظیم کننده 
نورهای چراغ های جلو، 

جلو داشبورد

اهرم چراغ های 
راهنما
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پانل جلوی داشبورد)*( 

1- چراغ شاخص ترمز پارکینگ
2- چراغ شاخص وضعیت پارکینگ

3- چراغ مه شکن عقب
4- چراغ مه شکن جلو

5- چراغ شاخص سرعت کروز
6- دکمه کنترل 

7- ساعت دیجیتال )نمایش فاصله با مانع عقب خودرو(
8- چراغ هشدار باز بودن در/ صندوق عقب

9- کیلومتر طی شده
10- چراغ هشدار لنت ترمز

11- چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
 ABS 12- چراغ هشدار

13- چراغ هشدار کمربند ایمنی
14- چراغ هشدار سیستم ترمز

15- چراغ شاخص منبع تغذیه برق
16- چراغ هشدار خرابی موتور

17- چراغ شاخص تعمیر و نگه داری
18- چراغ عالمت گردش به چپ

19- چراغ شاخص نور باال
20- چراغ شاخص کیسه هوا

21- چراغ عالمت گردش به راست
22- چراغ کنترل سطح دمای مایع خنک کننده
23- چراغ شاخص سویچ کیسه هوای طرف مسافر جلو
24- چراغ شاخص پایین بودن سطح سوخت بنزین

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
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وسیله هشدار
کاری  شرایط  دادن  نشان  برای  هشدار  وسیله 
وسیله نقلیه به راننده و این که آیا مشکالتی جدی 
که باعث خسارت سنگین به خودرو شود وجود دارد 
در  خرابی  عمال  چنان چه  و  می رود  به کار  خیر  یا 
چراغ  نماید،  بروز  نقلیه  وسیله  سیستم های  برخی 

هشدار مربوط روشن شده یا چشمک می زند. 
چراغ های  اغلب  موتور،  سویچ  کردن  روشن  با 
هشدار برای مدتی کوتاه روشن می شود تا سیستم 
هشدار  چراغ  چنان چه  باشد.  کرده  چک  را  خود 
کماکان  موتور  استارت خوردن  از  بعد  روشن شده 

روشن مانده یا پی در پی چشمک بزند.
لطفا وسیله نقلیه خود را به سمت جایگاه مجاز 
عیب  رفع  جهت  خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش 

سیستم مربوطه هدایت نمایید.

سطح  بودن  پایین  هشدار  چراغ 
سوخت )بنزین(

 10 از  کم تر  باک  در  موجود  زمانی که سوخت 
لیتر باشد. این چراغ دایما روشن می شود تا اخطار 
کند ضمن این که عقربه درجه سوخت به سمت خط 

قرمز اخطار نزدیک می شود. 
هنگامی که چراغ هشدار روشن است می بایست 

در اسرع وقت باک خود را پر کنید. 

 ABS چراغ هشدار

با روشن بودن سویچ موتور این چراغ برای مدت 
 ABS کوتاهی روشن شده و در عین حال سیستم 
برای نشان دادن خوب کار کردن سیستم، و عمل 
به  چنان چه  بدهد.  انجام  نیز  را  خود  کردن  چک 
هنگام روشن بودن سویچ موتور یا در خالل رانندگی 
نشانه  بدهد  ادامه  زدن  یا چشمک  بودن  روشن  به 
بوده و در مورد مزبور وسیله   ABS خرابی سیستم 
بدون عمل  را  عادی  گرفتن  ترمز  توان  هنوز  نقلیه 
ABS دارد. مگر آن که چراغ هشدار سیستم روشن 
شود. در این زمان لطفا در اسرع وقت خودرو خود را 

به سمت جایگاه مجاز فروش و خدمات شرکت برای 
برانید  بااحتیاط  ولی  نمایید  هدایت  اساسی  تعمیر 
برای  و  باشید  برحذر  باال  سرعت  با  رانندگی  از  و 
احتیاطات مهم مرتبط با عملکرد سیستم ABS به 

بخش ترمز رجوع فرمایید.

چراغ هشدار ترمزدستی
چراغ  این  موتور،  سویچ  بودن  روشن  با  تنها 
می تواند عمل نماید. به هنگام عمل کردن ترمزدستی 

این چراغ روشن می ماند. 

چراغ هشدار سیستم ترمز

چراغ  این  موتور  سویچ  بودن  روشن  با  تنها 
می تواند عمل نماید. زمانی که سیستم ترمز معیوب 
این  باشد  پایین  یا سطح روغن ترمز خیلی  بوده و 
چراغ روشن می شود. به هنگام روشن بودن این چراغ 

می بایست سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
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ترمز  روغن  سطح  بودن  پایین  صورت  در 
حداقل  بین  سطحی  تا  آن را  بالفاصله  می بایست 
)MIN( و حداکثر )MAX( پر کرده و این سیستم 
خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  توسط  می بایست 

مدیران خودرو  مورد بازرسی قرار گیرد. 

چراغ شاخص وضعیت / ترمزدستی

هنگام روشن بودن چراغ وضعیت، چراغ شاخص 
ترمزدستی هم روشن می شود.

چراغ هشدار کمربند ایمنی

راننده  بودن سویچ موتور و چنان چه  با روشن 
کمربند ایمنی را نبندد چراغ هشدار برای یادآوری 

بستن کمربند به راننده، روشن خواهد شد.

چراغ هشدار خرابی موتور

هشدار  چراغ  این  موتور  چراغ  بودن  روشن  با 
در  موتور  الکتریکی  کنترل  سیستم  و  شده  روشن 
شرایط چک کردن خود می باشد در صورت خراب 
نبودن این سیستم چراغ هشدار بعد از چک کردن 
خود خاموش می شود و چنان چه چراغ هشدار روشن 

بماند موتور می بایست مورد بازرسی قرار گیرد.

چراغ شاخص نورباال

به هنگام روشن بودن چراغ نورباال یا چشمک 
زدن نورباال این چراغ روشن می شود.

چراغ شاخص عالمت گردش

چراغ  شدن  روشن  رانندگی  طی  در 
از  یکی  که  است  آن  بیان گر  ترمز  سیستم 
سیستم های دوگانه مشکل دارد. در این صورت 
کردن  پیاده  جهت  کامل  بااحتیاط  می بایست 
سمت  راست  یک  حرفه ای  اساسی(  )تعمیر 
جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو  
حرکت نمایید. زمانی که تصور می کنید عملکرد 
افزایش  ترمزگیری  فاصله  و  آمده  پایین  ترمز 
در  را  خود  نقلیه  وسیله  می بایست  کرده  پیدا 
هنگام  و  نگه داشته  جلویی  نقلیه  وسیله  تراز 
بیش تری  نیروی  نسبت  به همان  ترمز گرفتن 

بر پدال وارد نمایید.
چراغ های  هم زمان  ماندن  روشن  صورت  در 
هشدار ABS و سیستم ترمز می بایست بالفاصله 

از  اطمینان  شرایط  تحت  را  خود  نقلیه  وسیله 
ایمنی متوقف نمایید. قبل از رانندگی بیش تر، 
توسط  می بایست  نقلیه  وسیله  ترمز  سیستم 
خودرو  مدیران  و خدمات  فروش  مجاز  جایگاه 

مورد بازرسی قرار گیرد.

و  چپ  به  گردش  عالمت  شاخص  چراغ  یک 
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وجود  راست  به  گردش  عالمت  چراغ شاخص  یک 
دارد. به هنگام روشن شدن چراغ گردش به راست/ 
به  نیز  مربوطه  گردش  عالمت  شاخص  چراغ  چپ 
آهستگی توام با آن چشمک می زند به هنگام روشن 
شدن چراغ هشدار چشمک زن خطر چراغ گردش 
راست / چپ و چراغ شاخص عالمت گردش راست / 

چپ هم زمان چشمک می زنند.
با  گردش  چراغ شاخص عالمت  زدن  چشمک 
چراغ  خرابی  نشانه  معمول  حد  فرکانس  برابر  دو 

گردش مربوطه می باشد.

چراغ هشدار کیسه هوا )*(

شدن  خاموش  و  موتور  سویچ  بودن  روشن  با 
این چراغ هشدار بعد از 3 تا 4 ثانیه روشن بودن، 
نشان  گر کارکردن عادی سیستم کیسه هوا بوده و 
بیان گر  بماند  روشن  خرابی  چراغ هشدار  چنان چه 

وجود برخی )کد(های نقص می باشد.
رانندگی  این چراغ هشدار هنگام  بودن  روشن 

می بایست  که  است  معایب  برخی  وجود  بیان گر 
توسط جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

مورد بازرسی قرار گیرند.

هوای  کیسه  سویچ  شاخص  چراغ 
سمت مسافر جلو )*(

سویچ کیسه هوای مسافر جلو در کنار جایگاه 
جلو داشبورد طرف مسافر جلو بوده و در دو حالت 
روشن و خاموش عمل می نماید که می توان از طریق 
جای دادن و چرخاندن کلید موتور آن را انتخاب نمود. 
با انتخاب حالت خاموش چراغ شاخص PAB )کیسه 
هوای مسافر( در جلو داشبورد روشن شده و کیسه 
انتخاب  با  نمی کند  عمل  جلو  مسافر  طرف  هوای 

حالت روشن چراغ شاخص خاموش می گردد. 
داخلی  تجهیزات  تنظیم  و  عملکرد  فصل  )به 

رجوع نمایید(
چراغ هشدار فشار پایین روغن

شاخص  چراغ  موتور  سویچ  بودن  روشن  با 
چشمک می زند بعد از استارت خوردن موتور چراغ 
استارت  از  بعد  چنان چه  شود.  خاموش  می بایست 
ضمن  یا  نشده  خاموش  چراغ  این  موتور  خوردن 
را  نقلیه  وسیله  بی درنگ  بزند  چشمک  رانندگی 
متوقف ساخته موتور را خاموش کرده و سطح روغن 

موتور را بازبینی نمایید. 
در صورت پایین بودن فشار روغن از 3/0 گیج و 
کم تر بودن فشار موتور از 3000 دور در دقیقه چراغ 

شاخص برای اخطار چشمک می زند. 
در موردی که فشار روغن موتور پایین تر از 3/0 
دقیقه  در  دور   3000 از  بیش تر  موتور  فشار  و  بار 
باشد چراغ شاخص برای اخطار چشمک زده و آژیر 

اخطار هم زمان به صدا درمی آید.
در صورت خیلی پایین بودن سطح روغن موتور 

می بایست بالفاصله آن را پر نمود. 

در صورتی که موتور بیش از حد روغن 
مصرف می کند )روغن سوزی دارد( جهت بازرسی 
به سمت جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران 

خودرو برانید.
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چراغ هشدار باز بودن در ها / صندوق 
عقب

ساعت  نمایش  صفحه  مرکز  در  چراغ  این 
یا سویچ موتور در حالت روشن  دارد.  قرار  مرکزی 
در صورت بسته نبودن کامل در ها یا صندوق عقب 
صندوق  در  و  در  چهار  وضعیت  بیان گر  چراغ  این 

عقب می باشد.

چراغ هشدار لنت ترمز )*(

این  شود  فرسوده  خیلی  ترمز  لنت  زمانی که 
چراغ هشدار برای اخطار روشن می شود. 

در این زمان بااحتیاط کامل وسیله نقلیه خود 
را در اسرع وقت جهت تعویض لنت ترمز به جایگاه 

خدمات مدیران خودرو ببرید.

ماده  دمای   / سطح  هشدار  چراغ 
خنک کننده

چراغ  این  روشن  حالت  در  موتور  سویچ  با 
هشدار برای چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش 

می شود. 
در صورت خاموش نشدن ظرف چند ثانیه یا در 
حال چشمک باقی مانده و به صدا درآمدن آژیر در 
اثر دمای فوق العاده و سطح پایین ماده خنک کننده 
کرده  متوقف  را  نقلیه  وسیله  بالفاصله  می بایست 
خنک کننده  مایع  سطح  بازرسی  برای  را  موتور  و 
هم چنین پر کردن با مایع خنک کننده طبق مقررات 

مربوطه خاموش کنید.

چراغ شاخص مولد برق )ژنراتور(

هشدار  چراغ  موتور  سویچ  بودن  روشن  با 
روشن شده و بعد از استارت خوردن موتور خاموش 

می شود. 
در  بودن  روشن  یا  نشدن  خاموش  صورت  در 
خالل رانندگی بالفاصله وسیله نقلیه خود را متوقف 
و موتور را برای بازرسی تسمه دینام خاموش کنید. 
بالفاصله  دینام  تسمه  بودن  سالم  صورت  در 
برای تعمیرات اساسی به نزدیک ترین جایگاه مجاز 
خودرو  مدیران  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش 
که  حقیقت  این  به  توجه  با  ولی  نماییید.  مراجعه 
می شود  تخلیه  پیوسته  رانندگی  ضمن  در  باتری 
جمله  از  غیرضروری  الکتریکی  تجهیزات  کلیه 

سیستم تهویه را خاموش کرد. 
در صورت آسیب دیدن تسمه دینام نمی بایست 
به رانندگی ادامه داد و وسیله نقلیه می بایست توسط 

افراد حرفه ای تعمیر اساسی شود.

از سوختگی برحذر باشید. زمانی که موتور 
در وضعیت داغ است سیستم خنک کننده تحت 
نمی بایست  بنابراین  می باشد.  باال  فشار  و  دما 
درپوش رادیاتور را تا خنک شدن موتور برداشت.

هرگز )فن( رادیاتور را دست نزنید.
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چراغ شاخص نگه داری

مسافت طی  شده سرعت سنج  تجاوز  هنگام  به 
از 5000 کیلومتر که از قبل تنظیم گردیده این چراغ 
هشدار جهت یادآوری به مالک وسیله نقلیه برای بردن 

آن به جایگاه خدمات و نگه داری روشن می شود. 

چراغ شاخص کنترل کروز )*(

این چراغ شاخص در دو حالت کار می کند. 
)آماده  انتظار  حالت  در  نقلیه  وسیله  زمانی که 
می زند  چشمک  شاخص  نماد  است  کروز  خدمت( 
نماد  باشد  کروز  در حالت  نقلیه  وسیله  زمانی که  و 

شاخص روشن می ماند.

دماسنج مایع خنک کننده موتور

نشان  را  موتور  خنک کننده  مایع  دمای  که 
می دهد. 

 C-LOW پایین تر از منطقه دمای
در خالل استارت زدن و گرم کردن موتور، موتور 

مدت زمان کوتاهی در این وضعیت کار می کند. 
کردن  کار  از  می بایست  دما  وضعیت  این  در 

موتور با سرعت باال و ضمنا سنگین بودن بیش از 
حد بار کاری موتور اجتناب نمود. 

طوالنی  مدت زمان  ترموستات  عقربه  چنان چه 
در این منطقه باقی ماند وسیله نقلیه خود را برای 
خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  به  اساسی  تعمیر 

مدیران خودرو  ببرید.
 H-NORMAL و C بین وضعیت دمای

ترمومتر  عقربه  )نرمال(،  رانندگی  مدت  در 
می بایست در این وضعیت باشد. 

و  محیط  دمای  بودن  باال  فوق العاده  صورت  در 
سنگینی بیش از حد بار موتور، عقربه ترمومتر ممکن 
اگر چراغ هشدار  فقط  برود.  این حد  ورای  به  است 
مایع خنک کننده چشمک نزند وسیله نقلیه می تواند 
به صورت عادی کار کند. در صورت چشمک زدن چراغ 
مایع خنک کننده برای دادن اخطار می بایست موتور را 

برای بازرسی سیستم خنک کننده خاموش کنید.

 H – باالتر از منطقه داغ کردن
در صورت رفتن عقربه دما به داخل این منطقه 
یا  کرده  داغ  موتور  گفت  می بایست  که  سرخ رنگ 
را  نقلیه  وسیله  ایمن  محل  یک   در  آورده  جوش 
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متوقف و سویچ موتور را خاموش کرده و علت را بعد 
از خنک شدن موتور مشخص نمایید.

مدیران خودرو  منتقل نمایید.

درجه سوخت )بنزین(

گنجایش باک بنزین: 48 لیتر
هنگام حرکت عقربه درجه بنزین به طرف حالت 
E )وضعیتی که عقربه در شکل آن  را نشان می دهد( 
و مفهوم آن خالی بودن مخزن سوخت است هنوز 
دارد  وجود  در مخزن سوخت  بنزین  لیتر   5 حدود 
بعد از مدتی رانندگی با مخزن پر از سوخت عقربه 
درجه بنزین به وضعیت F برمی گردد که مفهوم آن 

پربودن باک می باشد. 
که  سوختی  مقدار  شود  پر  دوباره  باک  وقتی 
می تواند باک را کامال پر کند به خاطر وجود بنزین 

باقی مانده در باک کم تر از ظرفیت باک است.
در صورت روشن بودن چراغ هشدار سطح پایین 
بنزین در اسرع وقت باک را پر کنید. به بخش چراغ 

هشدار سطح پایین سوخت رجوع نمایید. 

سرعت سنج 

از این وسیله برای نشان دادن سرعت رانندگی 
وسیله نقلیه در حال رانندگی استفاده می شود.

توجه:
با نگرش به این وضعیت که اندازه تایر )الستیک( 
اختصاص داده شده به وسیله نقلیه بر سرعت سنج 
اصل  خودرو   مدیران  تایر  اندازه  از  است  اثرگذار 
قادر  سرعت سنج  غیراین صورت  در  نمایید  استفاده 

به نمایش سرعت دقیق وسیله نقلیه نمی باشد.

است  داغ  هنوز  موتور  زمانی که  هرگز 
درپوش رادیاتور را برندارید که دچار سوختگی 
دیگر  یک بار  تنها  عیب یابی  از  بعد  می شوید 

می توان موتور را استارت زد.

دستورالعمل ها
ورودی  مقابل  کمکی  جلوی  چراغ  یک  تعبیه 
است  واقع  زیر سپر جلو  در  که  هوای خنک کننده 
باعث اخالل در گردش هوای خنک کننده و آسیب 

به خنک شدن موتور می گردد.
باال بودن دمای محیط و  در صورت فوق العاده 
سنگینی بیش از حد بار موتور به احتمال زیاد موتور 

مستعد داغ کردن )جوش آوردن( می باشد. 
Spoiler جلو نیز نقش هدایت هوای خنک کننده 
را بازی می کند و در صورت آسیب دیدن یا شکستن 
در اثر تصادف ممکن است به داغ کردن موتور منجر 
وسیله  موقع  به  جلو    Spoiler تعمیر  جهت  گردد 
خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  به  را  خود  نقلیه 
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ساعت دیجیتال

زمان در سمت چپ اودومتر در دو حالت نوع 
عقربه ای و نوع دیجیتالی نشان داده می شود. 

حالت بسته / باز بودن در ها و صندوق عقب در 
وسط اودمتر نمایش داده می شود. 

و  کیلومتر   100 هر  در  سوخت  مصرف 
اودومتر  فوقانی  قسمت  روی  سفر  هر  کیلومترهای 
نشان داده می شود )می توان جای آن را عوض کرد( 
قسمت  روی  شده  پیموده  کیلومترهای  مجموع 
اودومتر نمایش داده می شود  تحتانی سمت راست 
دنده  رادار  به  نقلیه  وسیله  بودن  مجهز  صورت  در 
عقب  فاصله  عقب  دنده  از  استفاده  هنگام  عقب 
وسیله نقلیه از مانع را می توان روی قسمت فوقانی 

سمت راست اودومتر نشان داد. 

زیر  قرار  به  ساعت  تنظیم  روش 
است:

کنترل  دکمه  دادن  فشار  با  می توان  را  ساعت 

روی سرعت سنج به مدت طوالنی تنظیم نمود. 

سوخت  مصرف  کردن  جا به جا  روش 
100 کیلومتر و کیلومترهای هر  در هر 

سفر از این قرار است:
نمایش کیلومترهای هر سفر و کل کیلومترهای 
حالت  سویچ  دکمه   یک  طریق  از  می توان  را  سفر 
مصرف سوخت در 100 کیلومتر و کیلومترهای هر 
سفر  هر  کیلومترهای  حالت  در  کرد.  جا به جا  سفر 
این  فشاردادن  با  می توان  را  شده  داده  نشان  رقم 

دکمه برای مدت طوالنی روی صفر تنظیم نمایید.

دورسنج موتور

دادن  نشان  برای  داشبورد  پشت  درجه  این  از 
تعداد )دور در دقیقه( موتور استفاده می شود.

نماینده  صفحه  راست  سمت  قرمز  منطقه 
کوتاه  زمان  مدت   ظرف  مجاز  دور  حداکثر  گستره 
برای موتور آب بندی  )عملیاتی(  تحت دمای کاری 

شده می باشد.
هم چنین توصیه می شود اهرم تعویض دنده را 
به دنده باالتر بعدی حرکت داده یا در نهایت قبل 
از رسیدن عقربه به این منطقه پای خود را از روی 

پدال گاز بردارید. 
توجه:

نفع  به  باالتر  دنده  به  دنده  زودرس  تعویض 
صرفه جویی در سوخت و کاهش سر و صدای ناشی 

از رانندگی است.
کار  بی ثبات  موتور  دریافتید  این که  محض  به 
دنده  تغییر  مجاور  پایین  دنده  به  بالفاصه  می کند 

دهید.

در مدت آب بندی هرگز موتور را با دور 
باال نرانید.



 کنترل روشنایی خودرو

خودرو روشنایی  کنترل 
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کنترل روشنایی خودرو
به کارگیری چراغ های  تجهیزات  از  در حالی که 
زیر استفاده می کنید؛ بایستی تابع مقررات ترافیکی 

باشید.

کلید چراغ های جلو

OFF – کلید چراغ های بیرونی خاموش می شود. 
در وضعیت 1 چراغ         پارکینگ یا توقف خودرو 
و چراغ نمره عقب خودرو روشن می شود و هم زمان 

چراغ نشان گر پشت داشبورد روشن می شود.
در وضعیت 2 )نماد چراغ( چراغ جلوی خودرو 

نور پایین و باال را       روشن می کند.

تعویض نور باال و پایین چراغ های جلو

وضعیت  در  جلو  چراغ های  کلید  حالی که  در 
2 هستند، حرکت دسته مجموعه کلیدها به طرف 
باال  نور  چرخش  برای  مقاومت  نقطه  در  داشبورد 
نور  نشان گر  چراغ  هم زمان      و  می شود،  روشن 
باال در پشت داشبورد نیز هم زمان روشن می شود. 
با حرکت دادن دسته مجموعه چراغ ها به طرف  و 
پایین  نور  به  جلو  چراغ  اصلی  وضعیت  در  فرمان 

برمی گردد.

نور باالی چراغ جلو

در حال رانندگی، در صورتی که نیاز به نور باال 
زدن چراغ جلو بود دسته مجموعه کلید چراغ ها را 

به طرف فرمان حرکت دهید و سپس دسته را رها 
نموده تا به صورت اتوماتیک به جای اول برگردد.

تکرار این عمل چراغ های جلو را به صورت دایم 
روشن خواهد کرد.

کلید چراغ مه شکن جلو

کلید چراغ مه شکن عقب

کلید چراغ مه شکن جلو و عقب در روی کنسول 
مرکزی و باالی هواکش روی داشبورد قرار دارد.

کلید چراغ جلو در وضعیت  با دسته مجموعه 
1 با فشار دادن کلید چراغ مه شکن جلو می توانید 

چراغ مه شکن جلو را روشن نمایید.
کلید چراغ جلو در وضعیت  با دسته مجموعه 
عقب  و  جلو  مه شکن  چراغ  کلید  دادن  فشار  با   2

موتور  سویچ  زمانی که  فقط  توجه: 
روشن است، چراغ های جلو عمل می کنند. 
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عقب  و  جلو  مه شکن  چراغ های  هم زمان  می توانید 
را روشن نمایید.

و فقط با فشار دادن کلید چراغ مه شکن عقب 
روشن  را  عقب  مه شکن  چراغ  هم چنین  می توانید 

نمایید. 
وقتی که چراغ مه شکن جلو روشن است چراغ 

نشان گر مه شکن در جلو داشبورد روشن می شود.
بودن  مه آلود  مواقع  در  فقط  را  مه شکن  چراغ 
هوا و مواقع برفی و بارانی و دید بسیار کم می توان 

استفاده نمود.
وقتی که چراغ مه شکن عقب روشن است، چراغ 

نشان گر مه شکن در جلو داشبورد روشن می شود.
زمانی که  فقط  عقب  مه شکن  کردن  روشن 

وضعیت دید بسیار کم باشد ضروری است.

روشن کردن چراغ راهنما

سویچ  که  می کند  کار  زمانی  راهنما  چراغ 
استارت روشن باشد.

برای عملکرد چراغ راهنمای سمت چپ دسته 
کلید چراغ ها را به طرف پایین فشار دهید.

برای عملکرد چراغ راهنمای سمت راست دسته 
کلید چراغ ها را به طرف باال فشار دهید.

وقتی که چراغ راهنما فالش بزند، هم زمان چراغ 
نشان گر آن در جلو داشبورد فالش خواهد زد.

پایینی  سمت  در  مستقر  دکمه های 
چپ داشبورد)*(

کلید تنظیم روشنایی جلو داشبورد

در زمان عملکرد چراغ های بیرونی خودرو، نور 
تنظیم   dimmer کلید  با  می توان  را  داشبورد  جلو 

نمود.
این کلید تنظیم در مجاور کلید چرخان تنظیم 
قرار  داشبورد  پایین  در سمت چپ  جلو  چراغ  نور 

دارد.
کلید تنظیم برقی نور چراغ جلو )*(

در  باز کردن  دکمه 
صندوق عقب 

دکمه گردان تنظیم 
نور چراغ جلو

نور  تنظیم  دکمه 
پشت داشبورد
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قسمت  در  جلو  چراغ  نور  تنظیم  برقی  کلید 
پایین چپ داشبورد قرار دارد که چهار حالت دارد، 

 3,2,1,0
نور  تنظیم  برای  این چهار وضعیت می توان  از 

چراغ جلو استفاده نمود.

کلید چراغ داخل خودرو و سان روف

کلید سمت چپ را فشار دهید به صورت مداوم 
چراغ های سمت چپ روشن می شوند. 

چپ  سمت  روشنایی  دهید  فشار  دوبار  اگر 
خاموش می شود.

صورت  به  دهید  فشار  را  راست  سمت  کلید 
مداوم چراغ های سمت راست روشن می شوند.

کلید کشویی وسطی را به طرف چپ بکشید، 

چراغ مرکزی به طور مداوم روشن می ماند.
اتوماتیک  به طور  در ها  بستن  و  بازکردن  با 

تجهیزات کنترلی در ها عمل می نمایند.
قرار  راست  وضعیت  در  کشویی  کلید  وقتی که 

گیرد و با بازکردن در چراغ داخل روشن می شود.
ثانیه  به مدت 15  بستن در چراغ داخلی  با  و 
قرار  خود  صندلی  در  مسافر  که  می ماند  روشن 

گیرد.
وقتی که کلید در وضعیت روشن )ON( باشد با 

بازکردن در چراغ داخلی روشن می شود.
و با بستن در چراغ داخل بالفاصله بدون تاخیر 

خاموش می شود.

کلید کنترل سان روف
فقط وقتی که کلید سان روف در وضعیت ON یا 
روشن باشد می تواند با کلید کنترل سان روف روی 

سقف باز و بسته شود.
ازبازشدنتابستهشدنسانروف

سان روف  کنترل  دکمه  دادن  فشار  یک بار  با 
دکمه  فشار  با  و  می شود  باز  اتوماتیک  به طور 

به  شروع  سان روف  ثانیه  نیم  برای   2 شماره 
حرکت کرده و به طور اتوماتیک باز می شود.

در صورتی که الزم شود که سان روف در حالی که 
در حرکت است در یک حالتی متوقف گردد، یک بار 

دیگر هر کدام از کلیدهای کنترل را فشار دهید.
سان روف  کنترل  دکمه  فشاردادن  یک بار  با 
دکمه  فشار  با  و  می شود  بسته  اتوماتیک  به طور 
به طور  می تواند  سان روف  ثانیه  نیم  برای   1 شماره 

اتوماتیک بسته شود.
در صورتی که الزم شود که سان روف در حالی که 
در حرکت است در یک حالتی متوقف گردد، یک بار 

دیگر هر کدام از کلیدهای کنترل را فشار دهید.
عملیاتضدگازگرفتنسانروف

باز  موقعیت  از  سان روف  عملکرد  خالل  در 
شدن  بسته  حالت  طرف  به  سان روف  همان طور 
حرکت می کند، شیشه سان روف به محض برخورد 

با مانع به طور اتوماتیک برمی گردد.
پی  در  پی  بار   3 عملیات  این  صورتی که  در 
شدن  بسته  اتوماتیک  عمل  دیگر  بیفتد  اتفاق 
اتفاق نمی افتد، یعنی عملکرد ضد گازگیری کنسل 
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می شود و در این حالت فقط سان روف را با چند بار 
فشار پی در پی دکمه بسته می شود. 

عمل پیش گیری از گاز گرفتن سان روف موقعی 
فعال می گردد که شیشه از حالت باز به حالت بسته 
عمل  این  نماید،  برخورد  تعبیه شده  مانع  به  شدن 
در  غیره  و  یا سر  ماندن دست  از  جهت جلوگیری 
الی شیشه سان روف می باشد، اگرچه خارج کردن 

دست یا سر از دریچه سان روف ممنوع می باشد. 

به صورت اتوماتیک به طرف باال کج می شود و در 
صورتی که خواستید شیشه سان روف را حین حرکت 
در نقطه ای متوقف نمایید فقط کافیست یک بار دیگر 

دکمه کنترل را فشار دهید. 
کج شدن سان روف به طرف پایین وقتی که در 
خالل کج شدن به طرف باالست دکمه شماره 2 را 

به مدت نیم ثانیه فشار دهید. 
شیشه سان روف به صورت اتوماتیک در وضعیت 

بسته شدن به طرف پایین تمایل می یابد. 
نقطه  در  سان روف  که  باشد  نیاز  صورتی که  در 
خاصی در حالی که در حرکت است متوقف گردد، فقط 
کافیست که دکمه کنترل را یک بار دیگر فشار دهید. 

عملکردنورگیرسانروف

وضعیت سان روف و نورگیر در تصویر 3 مشاهده 
می شود، وقتی که سان روف باز می شود نورگیر هم به 

صورت اتوماتیک هم زمان باز می شود. 
را  نورگیر  می توانید  شما  باشد  الزم  اگر  البته 
بدون بازکردن سان روف با دست باز یا بسته کنید. 

کجشدنسانروفبهطرفپایینیاباال
کج شدن سان روف در وضعیت بسته یا باز شدن 
به طرف باال، دکمه شماره 1 را به مدت نیم ثانیه 
انتهایی عقب شیشه سان روف  فشار دهید، قسمت 

اخطار: 
پنجره  صورتی که  در  رانندگی  خالل  در 
سان روف در وضعیت باز باشد نباید هیچ یک از 
اعضای بدن مثل دست، سر و غیره را از دریچه 
خارج نمود چون ممکن است حادثه ای در اثر 

ترمز ناگهانی خودرو پیش آید. 

توجه:
نمی توان  را  باال  و  پایین  طرف  به  شیب   
هم زمان عمل و فعال نمود بنابراین سان روف را 
نمی توان در وضعیت انحراف به پایین به طرف 
بالعکس و سان روف را  یا  باال منحرف نمود، و 
به  انحراف  عمل  این که  از  قبل  بست  بایستی 

پایین یا باال را فعال نمود.

اگر سان  روف به طور کامل باز یا بسته است 
دکمه را فشار ندهید چون باعث خرابی موتور و 

یا سیستم تنظیم آن می گردد.
شست و شو و گردگیری ریل و نوار الستیکی 

دور سان روف با آب تمیز الزامیست.
از  پوشیده  یا  زده  یخ  سان روف  حالتی که  در 
برف است، عملکرد سان روف با مشکل رو به رو 
شده و ممکن است شیشه و موتور صدمه ببینند.
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نبندید  زور  به  را  نورگیر  که  باشید  داشته  )توجه 
وقتی سان روف باز است.(

2- سان روف جهت رفتن به وضعیت باز و بسته 
و کامال باز عمل نمی کند. 

3- سان روف عمل باز و بسته شدن را از طریق 
یک بار فشار دادن دکمه عمل نمی کند. 

4- برنامه سان روف عملیات را کنترل نمی کند. 

چراغ قسمت جلو داخل خودرو بدون 
کلید سان  روف

دکمه سمت چپ را فشار داده چراغ سمت چپ 
به صورت ممتد روشن می ماند، دوباره دکمه را فشار 

دهید چراغ سمت چپ خاموش می شود. 
دکمه سمت راست را فشار دهید چراغ سمت 
راست به صورت ممتد روشن می ماند، دوباره دکمه 
را فشار دهید چراغ سمت راست خاموش می شود. 

فشار  سمت چپ  به  را  کشویی  مرکزی  دکمه 
دهید، چراغ مرکزی به صورت ممتد روشن می ماند 
راست  به سمت  را  کشویی  مرکزی  دکمه  وقتی که 
روشن  داخل  چراغ  در  بازکردن  با  دهید  فشار 

می شود. 
بعد از بستن در چراغ داخلی به مدت 15 ثانیه 
روشن بوده تا این که مسافر بتواند روی صندلی خود 

قرار گیرد. 

به  با پدیده های زیر رو  در صورتی که مشتری   •
رو شود )وقتی که سان روف حافظه اصلی خود را از 

دست بدهد(
لطفا با نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو 

تماس بگیرید.
1- اگر در خالل عملکرد سان روف از موقعیت 
باز به موقعیت بسته دارای لرزش یا ارتعاش بود، یا 

سان روف نمی تواند کامال باز یا بسته شود. 
یا  باشد  باز  وضعیت  در  سان روف  وقتی که   •

خارج کرد سویچ موتور سان روف بسته می شود. 

توجه:
این که  از  قبل  ببندید  کامل  را  سان روف 
خودرو را ترک کنید، چون وقتی که باران ببارد 

آب داخل خودرو می شود. 
پس از شست و شوی خودرو یا بارش باران، 
راه اندازی  از  قبل  را  سان روف  شیشه  بایستی 
بر  هنوز  صورتی که  در  نمایید،  خشک  کامال 
روی سقف آب مانده باشد به محض بازکردن 

سان روف آب وارد خودرو می شود. 

توجه:
دادن  دست  از  سبب  زیرمی تواند  عملیات 
تعمیر  خالل  شود.در  سیستم  مدول  حافظه 
خودرو در صورتی که باطری را تعویض کرده و 
یا قطع سیستم برق خودرو، وقتی که سان روف 

در وضعیت اصلی خود نباشد.
در صورتی که سیستم برق مدول سان روف 

در حین عملکرد قطع شود. 
در موقعی که کنترل کننده سان روف نمی تواند 

به حالت اول خود برگردد. 
دالیل زیاد دیگری هست که سبب از دست 

دادن مدول می شود. 
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زمانی که کلید در موقعیت ON باشد، بازکردن 
در سبب روشن شدن چراغ داخل می شود و با بستن 

در چراغ بالفاصله خاموش می گردد. 

چراغ قسمت عقب داخل خودرو

چراغ  باشد  مرکز  در  کشویی  کلید  وقتی که 
قرار  در وضعیت چپ  وقتی که  و  خاموش می شود، 

گیرد، چراغ به صورت ممتد روشن می ماند. 
)در  باشد  راست  وضعیت  در  کلید  وقتی که 
روشن  چراغ  در  بازکردن  با  در(  کنترل  وضعیت 
می شود و پس از بستن در، چراغ به مدت 15 ثانیه 
قرار  این که مسافر در صندلی خود  تا  مانده  روشن 

گیرد.
در حالتی که کلید بر روی ON )روشن( باشد، با 

بازکردن در چراغ داخل روشن می شود. 
با بستن در چراغ داخل بالفاصله و بدون تاخیر 

خاموش می شود.

چراغ صندوق عقب
با بازکردن در صندوق عقب چراغ داخل صندوق 
عقب روشن می شود که ربطی به روشن یا خاموش 

بودن سویچ موتور ندارد. 
صندوق  در  لطفا  خودرو  کردن  پارک  از  پس 

عقب را کامل ببندید. 

چراغ سوراخ کلید
سویچ  سوراخ  اطراف  در  کلید  سوراخ  چراغ 
تعبیه شده و به محض بازکردن در جلو این چراغ 
بالفاصله روشن می شود و پس از 6 ثانیه خاموش 

می شود. 
سوراخ  بتواند  راننده  زمان  مدت  این  در  که 
 ON سویچ را پیدا کند و وقتی که سویچ در وضعیت

)روشن( قرار گرفت خاموش می شود.

کلید فالشر و چراغ فالشر

این کلید در مرکز کنسول جلو داشبورد و باالی 
دریچه های هوا قرار دارد.

در مواقع ضروری بایستی این چراغ جهت دادن 
اخطار به خودروهای عقبی را روشن کرد. 

روشن  بالفاصله  چراغ  کلید  این  دادن  فشار  با 
زمانی که  در  و  چشمک زن  و  می شود  خاموش  و 
سویچ موتور در حالت OFF باشد، چراغ فالشر عمل 

خواهد کرد. 
بالفاصله  باشد،  روشن  اخطار  چراغ  وقتی که 
چراغ سویچ هم فالش می کند، و چراغ های راهنمای 
چپ و راست بیرونی هم زمان فالش می زنند و روشن 

خاموش می شوند. 

چراغ آرایش

پایین  طرف  به  را  شاگرد  آفتاب گیر  وقتی که 
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بکشیم و درپوش آینه را باز کنیم چراغ آن روشن 
می شود. 

چراغ ترمز
با فشار دادن و رها کردن پدال ترمز چراغ ترمز 

بالفاصله روشن و خاموش می شود. 

چراغ دنده عقب
اگر  است  روشن  موتور  سویچ  حالتی که  در 
دهید   قرار  عقب  دنده  در  را  دنده  دسته  وضعیت 
موتور  سویچ  وقتی  و  می شود  روشن  عقب  چراغ 
یا دنده تعویض گردد چراغ خاموش  خاموش شود 

می شود.



قفل در و دزدگیر

قفل در و دزدگیر
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قفل در و دزدگیر
کلید و کنترل از راه دور

سیستم قفل مرکزی

دکمه بیرون 
پریدن کلید

ادغام  دور  راه  از  کنترل  در  نقلیه  وسیله  کلید 
شده و می تواند کلید قفل های وسیله نقلیه شما را 

به کار اندازد.
کلید  می توانید  آن  شدن  مفقود  صورت  در 
از جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران  را  جدید 
را می بایست جهت  کلید دوم  نمایید.  تهیه  خودرو 

نیاز اضطراری در محلی امن قرار دهید. 
آزاد  دکمه  باید  خودرو  کلید  از  استفاده  برای 
کردن کلید را که بر روی ریموت است، فشار دهید 
دوباره  اتمام کار حتماً  از  بعد  تا سویچ آزاد شود و 

کلید را در داخل ریموت جمع کنید.

با  می توان  را  نقلیه  وسیله  این  در های  کلیه 
کنترل  سویچ  دور  راه  از  کنترل  کلید،  از  استفاده 

روی پانل )trim( طرف راننده، به کار انداخت. 
کلیدهای  از  استفاده  با  می توان،  را  در ها  کلیه 

بیرون در طرف راننده باز و بسته نمود.
پانل  دکمهقفلکردن      روی  فشاردادن  با 

)trim( در طرف راننده، کلیه در ها قفل می شوند.
روی  بازکردنقفل        دکمه فشاردادن  با 
قفل  از  در ها  کلیه  راننده،  طرف  در   )trim( پانل 

درمی آیند.
ایمنی روی  بازکردن قفل، دکمه های سویچ  با 
کلیه در ها به سمت عقب رفته و هنگام قفل کردن 
سمت  به  در ها  کلیه  روی  ایمنی  سویچ  دکمه های 
جلو حرکت می کنند. در را با پایین فشاردادن سویچ 

قفل کردن 
باز کردن قفل 

ایمنی نیز می توان قفل کرد.

دستگیره
سویچ ایمنی 

نیروهای  مزاحمت  از  اجتناب  جهت 
خارج از وسیله نقلیه به هنگام رانندگی وسیله 
نقلیه را می بایست تحت شرایط کامل درها  را 

قفل  نمود.

قفل در
با کلید می توان از بیرون وسیله نقلیه در جلو را 
قفل کرده، از قفل خارج کرده، و می توان از داخل 
وسیله نقلیه در را توسط دستگیره باز نمود. هنگام 
ترک وسیله نقلیه می توانید سویچ ایمنی را به سمت 
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جلو، خم )dial( کرده، و برای قفل کردن در عقب، 
در را ببندید، برای رعایت ایمنی بهتر است در ها را با 

استفاده از وسیله کنترل از راه دور قفل کنید.
ایمنی قفل در عقب برای کودکان

و حتی مرگ، از جمله مرگ مغزی را در پی داشته، 
به ویژه برای اطفال خطرناک می باشد. بنابراین، اطاق 
وسیله نقلیه را می بایست قبل از قفل کردن، برای جا 

نماندن اطفال و حیوانات مورد بررسی قرار داد.

بازکردن صندوق عقب
ضمن روشن بودن سویچ استارت، دکمه کنترل 
داشبورد  پایین سمت چپ  در  واقع  عقب  صندوق 
فشار  پایین  به  عقب،  در صندوق  بازکردن  برای  را 

دهید. 

سیستم ورود بدون کلید از راه دور با عمل ضد 
دزد )دزدگیر(

غیرمجاز  افراد  بازداشتن  سیستم،  این  وظیفه 
موتور  در  و  عقب  صندوق  در ها،  قفل  بازکردن  از 

می باشد.

قفل  سویچ  دادن  حرکت  با  نمود.  باز  نقلیه  وسیله 
پایین، می توان عمل قفل  به طرف  ایمنی در عقب 
ایمنی کودکان را خنثی کرده وضعیت بازکردن قفل  

ایمنی کودکان در شکل فوق نشان داده شده است.
به  ایمنی کودکان  قفل  اهرم کنترل  با حرکت 

طرف باال، قفل ایمنی کودک، فعال می شود.
عقب  در  دو  روی  تنها  کودکان،  ایمنی  قفل 

تعبیه شده اند.
در روزهای گرم، دمای داخل وسیله نقلیه، بعد 
از خاموش کردن موتور، خیلی سریع باال می رود، ودر 
صورت وجود انسان یا حیوان در دمای باالی محیط 
داخل وسیله نقلیه، ولو به مدت کوتاه احتمال آسیب 

قفل ایمنی کودکان 

حرکت دادن سویچ قفل ایمنی در عقب به طرف 
باال می تواند قفل ایمنی کودکان را به کار اندازد. 

در عین حال، فقط می توان در عقب را از بیرون 

با رسیدن سرعت به 35 تا 45 کیلومتر، 
عمل  می شوند.  بسته  اتوماتیک وار  در ها  کلیه 
که  بار  هر  و  یک بار،  در،  اتوماتیک  قفل شدن 
موتور استارت زده می شود صورت می گیرد. در 
موردی قفل کنترل مرکزی به کار افتاده یا در 
خالل رانندگی یا پارکینگ آزاد شود، حتی با 
رسیدن مجدد سرعت به 35 تا 45 کیلومتر در 
اسعت هم عمل قفل شدن در صورت نمی گیرد. 
واماندگی  و  پارکینگ  از  بعد  در  شدن  قفل 

)stall( موتور، به طور اتوماتیک آزاد می گردد.
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قفل کردن و باز کردن در
دکمه روی دستگاه کنترل از راه دور را یک بار 
فشار دهید، کلیه در ها قفل می شوند، در عین حال، 
بوق  یا  و  زده  چشمک  یک بار  جهت  شاخص های 
بدین ترتیب  و  درمی آید  صدا  به  یک بار  نیز  هشدار 
این  دیگر  یک بار  می شود.  فعال  دزدگیر  عمل 
دکمه را فشار دهید، تمام در ها از قفل خارج شده، 
شاخص های جهت دوبار چشمک می زنند، و دزدگیر 

فعال می شود.
در صورت کامل بسته نبودن در ها و صندوق عقب 
به  راه دور نمی توان  از  با فشار دادن دکمه کنترل 
حالت دزدگیر دست یافت. عدم دستیابی به سیستم 

دزدگیر با موارد ذیل همراه است: 
جهت  شاخص  پی  در  پی  زدن  چشمک  دوبار   -1

چپ / راست.
2- بلندگوی آژیر دزدگیر به صدا درنمی آید.

باز کردن قفل صندوق عقب به وسیله 
کنترل از راه دور

دکمه        روی دستگاه کنترل از راه دور را 

ثانیه فشار دهید، در صندوق  از دو  به مدتی بیش 
عقب یک باره به باال می جهد. با فعال بودن دزدگیر، 
شاخص های جهت به هنگام باز شدن صندوق عقب، 

توسط کنترل از راه دور یک بار چشمک می زنند.
صندوق عقب را نمی توان با استفاده از کنترل از 

راه دور قفل کرد، و می بایست با دست قفل شود.
قفل  از  اطمینان  برای  موتور،  در  بستن  از  بعد 

شدن کامل آن، می بایست آن را بلند نمود.
کامال  می بایست  موتور  در  رانندگی،  خالل  در 
قفل شده باشد. در صورتی که حین رانندگی متوجه 
بی درنگ  می بایست  شدید،  آن  کامل  نبودن  بسته 
وسیله نقلیه را متوقف ساخته و آن طور که باید در  

موتور را محکم قفل نمایید.
روی  کلید  از  استفاده  با  را  عقب  صندوق  در 

کنترل از راه دور و کلید نیز می توان باز نمود. 
برای این کار کلید را در سوراخ کلید صندوق 
عقربه های  حرکت  جهت  در  آن را  داده،  قرار  عقب 

ساعت بگردانید.
به محض بازشدن در صندوق عقب، چراغ داخل 

آن به طور اتوماتیک روشن می شود. 

و        روی  چنان چه دکمه        
کنترل از راه دور تصادفا فشار داده شوند، قفل 
)اصال  شد.  خواهند  باز  عقب  صندوق  یا  در ها 
روی  در  رو  در جیب(  مثال  کلید،  نیست  الزم 

وسیله نقلیه باشد.

برد دستگاه کنترل از راه دور 6 متر است. در 
راه  از  و کنترل  نقلیه  بین وسیله  فاصله  صورتی که 
باید  که  آن طور  دستگاه  باشد،  برد  این  ورای  دور 

عمل نمی کند.

در صورت برهم خوردن یا مختل شدن 
فرکانس دستگاه کنترل از راه دور، نمی توانید 
در ها را از قفل خارج کنید، و در آن صورت فقط 
با استفاده مستقیم از کلید قادر به بازکردن قفل 
آن ها خواهید بود. دیگر فرستنده های رادیویی 
با برد کوتاه هم چون ایستگاه رادیویی آماتوری، 
راه  از  رادیو گوشی، کنترل  تجهیزات پزشکی، 
دور، سیستم آژیر و غیره نیز از فرکانس کنترل 

از راه دور شما استفاده می کنند.
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اهرم آزادکردن درپوش باک

در  واقع  درپوش  آزادسازی  اهرم  کشیدن  با 
می توان  باال  طرف  به  راننده  صندلی  راست  سمت 

درپوش باک بنزین را باز کرد.

طبق آن چه در شکل نشان داده شده، می توان 
درپوش باز شده را روی باک قرار داد.

بازکردن در موتور

پایین  در  که  موتور،  در  کششی  دستگیره   -1
باال  اندکی  برای  را  دارد،  قرار  داشبورد  سمت چپ 

پریدن در موتور به سمت عقب بکشید.
دست  یک  و  رفته  نقلیه  وسیله  مقابل  به   -2
به  را  کششی  میله  و  برده  موتور  در  زیر  را  خود 
طرف باال هل داده و هم زمان در موتور را باال برده، 
دستگیره آزادسازی را باال کشیده و قفل در موتور 

را باز کنید.
3- در موتور را باال برده، و آن را با میل نگه دارنده 

در موتور ، کامال باال نگه  دارید.
فاصله  با  ابتدا، آن را  برای بستن در موتور،   -4
20 تا 30 سانتی متری قفل در موتور پایین آورده و 
فرایند فوق،  بیندازید.  به داخل چفت  سپس، آن را 

بستن در موتور را کامل می کند.

آژیر
در موردی که شخص غیرمجاز اقدام به باز کردن 
نماید، شاخص  یا در موتور  قفل در، صندوق عقب 
جهت چپ / راست 28 ثانیه مستمرا چشمک زده 
و بوق دزدگیر روی بدنه، آژیر را 28 ثانیه متوالی به 

صدا درمی آورد.
دست  دزدگیر  سیستم  به  می توان  زمانی  تنها 
یافت که کلیه در ها، در موتور و صندوق عقب، کامال 
بسته باشند. زمانی که وسیله نقلیه در حالت دزدگیر 

باشد.
1- هر چهار در قفل می باشند.

داشبورد  جلوی  در  دزدگیر  شاخص  المپ   -2
پیوسته چشمک می زند.
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تعویض باتری ریموت کنترل
از  کنترل  فاصله  تدریجی  کاهش  صورت  در 
مشخصات  با  دستگاه  باتری  می بایست  دور،  راه 

)3V CR 2032( را عوض نمود.
شیوه های تعویض باتری به قرار زیر می باشند:

جانبی  ضامن  پهن،  سر  ابزار  از  استفاده  با   -1
دستگاه را باز کنید.

نو  باتری  درآورید.  جا  از  دقت  با  را  باتری   -2
باال جای  )با عالمت +( به سمت  اتصال  را بین دو 

دهید.
پیاده  عکس  را  دور  راه  از  کنترل  دستگاه   -3

کردن، سوار کنید.
بعد از باز کردن کلید، تراشه )چیپ( داخل آن را 
را  موتور  نمی توان  غیراین صورت  در  نیندازید،  دور 

استارت زد.
باتری لیتیومی کار کرده )مستعمل( را نمی توان 
لطفا،  نمود.  دفع  معمولی  خانگی  زباله های  مانند 
باتری مستعمل را طبق مقررات حفاظت از محیط 

زیست منهدم نمایید.

سیستم دزدگیر الکترونیکی
پیش گیری الکترونیکی از سرقت وسیله نقلیه، 
ایمنی  ارتقاء  باعث  بوده  موتور  با  مرتبط  مستقیما 
می گردد  نقلیه  وسیله  سرقت  از  پیش گیری  کامل 
تجهیزات  کلید،  هر  در  شده  تعبیه  )چیپ(  تراشه 
الکترونیکی دزدگیر و کامپیوتر موتور را درهم ادغام 
کلید  همانند  کلیدی  شخصی  چنان چه  می کند. 
وسیله نقلیه شما به همان شکل بدون مجوز مالک 
اطالعات، هم خوان  تراشه حاوی  فاقد  ولی  ساخته، 
باشد،  موتور  کامپیوتر  و  سرقت  ضد  تجهیزات  با 
استارت  را  موتور  نمی توان  کلید  این  از  استفاده  با 
وسیله  دادن  دست  از  احتمال  بدین ترتیب،  و  زد، 

نقلیه،کاهش داده می شود.
نقلیه  وسیله  کلید  اتفاقی  کردن  گم  مورد  در 
می بایست برای ساخت کلید جدید، در اسرع وقت، 
خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  به 

مراجعه نمایید.
این جایگاه قادر به ساخت کلیدی جدید برای 
الکترونیکی  تجهیزات  با  جناب عالی  نقلیه  وسیله 

ویژه خود و ابطال کلید مفقود شده می باشد.
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صندلی و حفظ ایمنی
صندلی

که  است  بدین ترتیب  عمودی  نشستن  وضع   •
به  )کمر( حتی االمکان  فقرات  ستون  پایین  انتهای 
سمت عقب بوده و زاویه و میل از تکیه گاه صندلی 

بیش از 30 درجه مجاز نمی باشد.
• پشت سری می بایست به گونه ای تنظیم شودکه 

رأس آن به منتهی الیه سر راننده هم سطح باشد.
داشبورد  به  نزدیک  را  جلو  صندلی  هرگز   •
ساعدهای  با  می بایست  را  فرمان  نکنید،  تنظیم 
می بایست  نیز  پاها  داشت.  نگه  شده  خم  اندکی 
کامال  را  پدال  بتوان  تا  باشند  شده  خم  اندکی 

فشار داد.
• کمربند را می بایست به صورت مایل از میان 
روی  از  هرگز  و  شود،  رد  سینه  روی  شانه  هردو 
به  می بایست  شکم  کمربند  نکند،  عبور  گردن 
عرض شکم به استخوان های تهیگاه تماس داشته 

باشد.

حرکت  عقب  و  جلو  به  را  صندلی 
دهید

صندلی،  بیرون  جلو  به  اهرم  کشیدن  باال  با 
می توان صندلی را به جلو و عقب حرکت داد. بعد از 
تنظیم دقیق صندلی، آزاد کردن اهرم تنظیم جهت 
اطمینان از قفل شدن صندلی در ریل مربوطه، آن را 

به جلو و عقب حرکت دهید.

وضعیت نشستن صحیح
کیسه  و  ایمنی  کمربند  سری،  پشت  صندلی، 
دارند.  نقش  از مسافرین  در حفاظت  هوا، جملگی 
استفاده کامل از آن ها تأمین کننده حفاظت بیش تر 
مراعات  را  ذیل  نکات  بنابراین،  می باشد،  شما  از 

فرمایید:

اهرم تنظیم به جلو 
و عقب صندلی

تنظیم  دستگیره 
پشتی صندلی

تنظیم صندلی سمت مسافر جلو

کمربندهای  رانندگی  حال  در  هرگز 
ایمنی را تنظیم نکنید!
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تنظیم زاویه پشتی صندلی
سپس  داده،  تکیه  صندلی  پشتی  به  ابتدا 
بدین وسیله  بکشید،  آن را  پشتی  تنظیم  دستگیره 
زاویه الزم برای پشتی صندلی را می توان به تغییر 

زاویه بدن تنظیم نمود.

سمت   )power( برقی  صندلی  تنظیم 
راننده  )*(

کنترلی  پانل  صندلی،  بالش  بیرون  طرف  در 
تنظیم صندلی  برای  آن  از  دارد که می توان  وجود 
حرکت  )هر  نمود.  استفاده  جهت  هشت  در  برقی 
مجموعا  و  بوده،  جهتی  تنظیم  یک  جلو،  و  عقب 
چهار نوع حرکت )عمل( وجود داشته، و روی آن دو 

سویچ کنترل منظور شده اند. 
مشروح حرکات از این قرارند:

پشتی  )میل(  زاویه  تنظیم  برای   1 سویچ  از 
صندلی استفاده می گردد.

با دست به  این سویچ  انتهای فوقانی  زمانی که 
سمت جلو هل داده شود ، پشتی صندلی به سمت 
جلو متمایل می گردد، و برعکس آن، پشتی به سمت 

عقب متمایل می شود.

سویچ 1

سویچ 2

از سویچ 2 جهت تنظیم وضعیت جلو و عقب 
صندلی و پایین آوردن انتهای جلوی بالش صندلی، 
استفاده  صندلی  بالش  عقب  انتهای  هم چنین 

می گردد.

تنظیم حایل کمر

دستگیره تنظیم 
حایل کمر

• در صورت هل دادن این سویچ به سمت جلو، 
صندلی به جلو حرکت کرده، و برعکس، به سمت 

عقب حرکت می کند.
باال،  سمت  به  کلید  جلو  انتهای  دادن  هل  با   •
انتهای جلوی بالش صندلی به سمت باال، و برعکس، 

به سمت پایین حرکت می کند.
• با هل دادن انتهای عقب سویچ به باال و انتهای 
حرکت  پایین  به  برعکس،  و  باال،  به  بالش  عقب 

می کند.

رانندگی  هنگام  به  برقی  سویچ  تنظیم 
وسیله  کنترل  از  شدن  خارج  موجب  می تواند 
نقلیه و حادثه رانندگی شود. بنابراین، تنها در 
حالت توقف وسیله نقلیه می بایست آن را تنظیم 

نمود.

هرگز اجازه ندهید که غیراز راننده کسی 
دست کاری  رانندگی  خالل  در  را  برقی  سویچ 
درآمده،  حرکت  به  راننده  صندلی  زیرا  کند، 
و  نقلیه  وسیله  کنترل  از  شدن  خارج  باعث 

حادثه می گردد.

)*( فقط در برخی از مدل ها
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دستگیره تنظیم حایل کمری در طرف بیرون 
پشتی صندلی قرار گرفته، و با چرخاندن دستگیره 

می توان حایل کمری را تنظیم نمود.
حایل  دارد،  اشاره  جلو  به  دستگیره  زمانی که 
کمری به باال جک زده می شود و با منحرف کردن 

آن به سمت باال حایل )بسته( جمع می شود.

پشت سری )سیستم تکیه گاه سر(
در زمان رانندگی، در صورت برخورد وسیله نقلیه 
با وسیله نقلیه جلویی، پشت سری می تواند حرکت 
را  گردن  مهره های  ساخته  محدود  را  عقب  به  سر 
حفظ نماید. تنها در صورت تنظیم دقیق این سیستم 

می تواند نقش حفاظتی خود را ایفاء نماید.

پشت سری جلو

پشتی  روی  ارتفاع،  برای  سری  پشت  تنظیم 
صندلی  اشغال کننده  گردیده،  تعبیه  جلو  صندلی 
می بایست آن را نسبت به هیکل خود تنظیم نماید تا 

سیستم قادر به ایفای نقش کارساز خود باشد.

روش تنظیم پشت سری
پشت  نگه دارنده،   )clip( گیره  دادن  فشار  با 
به  یا  کشیده  باال  به  مناسب  وضعیت  به  را  سری 

پایین هل دهید.
است  ارتفاعی  سری  پشت  برای  ایده ال  ارتفاع 
سر  نوک  با  پشت سری  فوقانی  انتهای  آن،  در  که 

هم سطح باشند.

روش پیاده کردن و نصب پشت سری 
نگه دارنده  گیره  سری،  پشت  کردن  پیاده  برای 
بیرون هادی )guider( پشت سری را با دست فشار 
برای  بکشید.  از هادی  را  داده، هم زمان پشت سری 
نصب پشت سری، ابتدا پشت سری صندلی جلو را از 
پشت سری صندلی عقب تمیز داده، بدین صورت که 
پشت سری صندلی جلو از صندلی عقب بزرگ تر است، 
سپس پین پشت سری را به درون هادی فشار دهید 
تا گیره نگه دارنده روی هادی کامال با پین درگیر شود.

پشت سری عقب
تنظیم آن همانند تنظیم پشت سری جلو می باشد.

صندلی عقب
صفحه پشت

سینی انباری

جای فنجان

اهرم داخلی

یک سینی انباری در مرکز پشتی صندلی عقب 
وجود دارد که می توان آن را از داخل پشتی عقب به 

روی بالش صندلی درآورد. 

توجه: هرگز پشت سری را پایین نیاورده 
نکنید،  تنظیم  کم ارتفاع  حد  از  بیش  آن را  یا 
به هنگام تصادف،  اثر فقدان حمایت  چون در 
گردن آسیب خواهد دید و ارتفاع پشت سری را 

می بایست آن طور که باید تنظیم نمود.
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حمل اسباب و اثاثیه

کمربند ایمنی
و  ایمنی صندلی  کمربند  از  می بایست  همواره 
صندلی ایمنی کودک استفاده نمود. از یک کمربند 
قابل  کرد.  استفاده  نفر  چند  برای  نمی توان  ایمنی 
تذکر و تایید است که کمربند حتما کامال محکم، 

بدون لقی )شل بودن( پیچش و مانع باشد.

پای  روی  نباید  را  کودک  رانندگی،  هنگام  به 
بزرگ ترها نشاند، در صورت حادثه، حفظ کودک از 

آسیب توسط بزرگ تر ناممکن است.
چراغ هشدار کمربند ایمنی

هم  چراغ  این  استارت،  چراغ  بودن  روشن  با 
روشن شده، و برای یادآوری بستن کمربند ایمنی به 
راننده و مسافر روشن مانده، و بعد از محکم بستن 

کمربند، خاموش می شود.
کمربند ایمنی را محکم کنید

صورت  بکشید،در  بیرون  آرامی  به  را  کمربند 
در  نقلیه  وسیله  داشتن  قرار  یا  کشیدن  محکم 
کمربند  شود  قفل  کمربند  است  ممکن  سرازیری، 
را می بایست در مرکز شانه بیرونی قرار داده کمربند 

پایین می بایست به عرض شکم به تهیگاه بچسبد.

را  بارکردنی  اجناس  دیگر  و  اسباب 
عقب  صندوق  جلوی  حتی االمکان  می بایست 
عقب،  صندوق  باز  در  با  رانندگی  داد  جای 
فوق العاده خطرناک بوده، و مازاد گاز خروجی از 
لوله اگزوز ممکن است از طریق در باز صندوق 

عقب، به درون وسیله نقلیه وارد شود.

در صورت قرار دادن اجناس در وسیله 
نقلیه، می بایست آن ها را محکم ثابت نمود.

در خالل رانندگی، راننده و مسافر جلو 
می بایست کمربندهای ایمنی را بسته باشند.از 
ضخیم  و  گشاد  فوق العاده  لباس های  پوشیدن 
تاثیر  حصول  برای  نمود.  اجتناب  می بایست 
می بایست  ایمنی  کمربند  ایده آل،  حفاظتی 

کامال به بدن بچسبند.

زبانه کمربند را داخل سگک جای دهید 
تا صدای کلیک شنیده شود. در غیراین صورت، 

کمربند آن طور که باید قفل نخواهد شد.
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برای خارج کردن کمربند از درگیری، دکمه قرمز 
روی سگک را برای جمع  کردن آرام آن، فشار دهید. 
از  برای هر کمربند می بایست  یادآوری می شود که 

سگک مناسب آن کمربند استفاده نمود.

تهیگاه  به  تا  کنید  تنظیم  دست  با  را  کمربند  طول 
بچسبند..

هرگز صندلی جلو را بیش از حد با این امید که 
کمربند حداکثر حفاظت را تنها زمانی که صندلی به 

حالت ایستاده و قائم است تأمین کند، کج نکنید.

هنگام  نپیچید.  گردن  دور  را  کمربند  هرگز 
روی  قفل  دکمه  صندلی،  کمربند  ارتفاع  تنظیم 
و  داده،  فشار  پایین  به  را  ارتفاع  تنظیم کننده 
تنظیم کننده ارتفاع را به باال و پایین حرکت دهید 
بکشید.  بیرون  را در طرفین مرکز شانه  تا کمربند 
سپس دکمه قفل را آزاد )رها( کرده و برای اطمینان 

از قفل شدن تنظیم کننده آن را تکان دهید.

نگه داری کمربند صندلی
بازرسی کمربند صندلی برای  مرکزی  نقطه ای  دو  کمربند 

صندلی عقب

طول این کمربند را نمی توان به طور اتوماتیک 
تنظیم نمود. ضمن عملیات، زبانه کمربند را درون 
دکمه قفلسگک قرار دهید تا صدای کلیک شنیده شود، سپس 

بیرون  را  کمربند  نتوان  صورتی که  در 
کنید(  )رها  کنید  شل  و  کشیده  آن را  کشید، 
بدین ترتیب می توان کمربند را به آرامی بیرون 

کشید.

تنظیم ارتفاع کمربند صندلی جلو
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لحاظ  از  باید  منظم  به طور  را  ایمنی  کمربند 
آسیب دیدگی و ساییدگی بازرسی نمود.

در صورت کشیده شدن کمربند، به عنوان مثال، 
و  شده  عوض  بی درنگ  می بایست  تصادف،  از  بعد 
قسمت های مربوطه آن توسط جایگاه مجاز فروش و 

کیسه هوا )*(خدمات مدیران خودرو مورد بازرسی قرار گیرند.
ایمنی،  کمربند  و  هوا  کیسه  عمل  تلفیق  با 
و  وخیم  جراحات  مسبب  خطرات  از  می توان 

تصادفات مرگ بار، کاست.
ممکن  هوا،  کیسه  باد شدن  هنگام  به  توجه: 
گذاشته  به جا  دود  مانند  ضرری  بدون  گرد  است 

شود، که امری عادی می باشد.

مسافر  نشسته،  حتی االمکان  وضعیت  با  فقط 
جلو را می توان آن طور که باید محافظت نمود.

کیسه هوای جلو

شست و شوی کمربند ایمنی

کمربند ایمنی را می بایست با ماده پاک کننده 
یا آب گرم تمیز شسته و گذاشت تا به طور طبیعی 
خشک شود. هرگز از روش گرمایش ساخت دست 

انسان استفاده نکنید.

روغن کاری  یا  تعمیر  به  اقدام  هرگز 
و  سگک  مکانیزم  یا  کمربند  سیم پیچ  قرقره 

اصالح کمربند، به هیچ طریقی، ننمایید.

آب  شیمیایی،  پاک کننده  از  هرگز 
نکنید.  استفاده  رنگ  یا  جوشیده، سفیدکننده 
هرگز نگذارید که آب به درون مکانیزم سیم پیچ 

کمربند ایمنی نفوذ کند.

لطفا، در هر زمان، کمربند ایمنی را بسته 
و فاصله مناسب را از فرمان حفظ نمایید. تنها، 
با بستن کمربند است که بدن در وضعیتی که 
کیسه هوا اثرگذار است قرار می گیرد و سالمت 

آن تضمین می گردد.

خطرناک تر از همه! هرگز صندلی کودک 
را در صورت مجهز بودن وسیله نقلیه به کیسه 

هوای جلو، مقابل خود قرار ندهید.
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صندلی و پشتی می بایست به طور صحیح قرار 
گیرند تا به ایجاد اثر حفاظتی ایده آل توسط کیسه 

هوا کمک نمایند.
وضعیت نشستن عمودی حتی االمکان با انتهای 
و  پشتی صندلی  به  )کمر( چسبیده  پشت  تحتانی 
زاویه بین پشتی صندلی و بدن کم تر از 30 درجه، 
به  خیلی  را  جلو  صندلی  هرگز  می یابد.  تحقق 

داشبورد نزدیک نکنید.
با  را  فرمان  می بایست  رانندگی،  خالل  در 
حالت  این  داشت.  نگه  خمیده  اندکی  ساعدهای 
ایده آلی است که در صورت باد شدن کیسه هوا از 

خطر جراحات به راننده خواهد کاست.

کیسه هوای جلو زمانی باز می شود که برخورد 
/ راست  یا حدود 30 درجه چپ  به آن  شدید سر 

آن صورت گیرد.

ظرف چند هزارم ثانیه بعد از برخورد )تصادف( 
کیسه باد کرده و به محض لمس کردن بدن راننده 
به  رو  حرکت  باعث  شده  خالی  باد  از  آن  یک  در 
صورت  در  هوایی  کیسه  می شود.  راننده  جلوی 

برخورد ناچیز و برخورد از عقب باد نمی شود.

روشن  حالت  روی  موتور  سویچ  دادن  قرار  با 
)ON(، چراغ هشدار در داشبورد روشن شده و ظرف 
3 تا 4 ثانیه خاموش می شود، که بیان گر فعال بودن 

سیستم می باشد.
مقطعی  یا  دائم  ماندن  روشن  یا  نشدن  روشن 
روشن و خاموش شدن آن در موقع رانندگی، اعالم 
رعایت  جهت  می باشد.  سیستم  در  اشکال  وجود 
ایمنی، خودرو خود را برای بازرسی به جایگاه مجاز 

فروش و خدمات مدیران خودرو هدایت فرمایید.
در  شده  تعبیه  هوای  کیسه  سازنده  کارخانه 
وسیله نقلیه شما توصیه می کند که آن را بعد از ده 

سال کارکرد، عوض نمایید.
کارآیی های ماده بادکننده و کیسه هوا، هر دو 

فرسوده و خراب شده اند.
چنان چه درخصوص عمر خدمتی کیسه هوای 
وسیله نقلیه خود اطالع ندارید، جایگاه مجاز فروش 
و خدمات مدیران خودرو آماده ارایه اطالعات مربوطه 

به شما می باشند.
سیستم کیسه هوا تنها باید توسط جایگاه مجاز 

فروش و خدمات مدیران خودرو تعمیر شود.

چراغ هشدار کیسه هوا

همواره فضای جلوی کیسه هوا را تمیز 
قسمت  این  روی  چیزی  هرگز  و  داشته،  نگه 

قرار ندهید.

تنها تکنسین های آموزش دیده جایگاه 
مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو قادر به 
تعمیر فرمان، میل فرمان، و سیستم کیسه هوا 
می باشند. باد شدن تصادفی کیسه هوا می تواند 

سبب جراحات شود.
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صندلی ایمنی کودک
مطالعه  از  کودک،  ایمنی  صندلی  نصب  ضمن 
کارخانه  دستورالعمل های  رعایت  و  جدی  و  کامل 

سازنده اطمینان حاصل نمایید.

در مورد کودکان زیر 12 سال یا کوتاه تر از 150 
سانتی متر از صندلی مخصوص ایمنی کودک و کامال 
ثابت مانند صندلی اطفال، صندلی ایمنی کودک یا 

بالش صندلی بلند شده، میبایست استفاده نمود. 
صندلی ایمنی کودک می بایست قابل کاربرد و 

مجاز توسط دولت باشد. 
حداکثر امنیت برای کودکان را می توان با تلفیق 
تأمین  ایمنی،  کمربند  و  صندلی  نوع  این  عملیات 

نمود.
• در مورد اطفال سبک تر از 10 کیلوگرم یا سن 
کم تر از یک سال، می بایست کودک را در تخت خواب 
کودک در روی صندلی عقب، در حال خواباندن و 
درازکش روی تخت محکم شده به آن محدود شده 

قرار داد.
ایمنی  از صندلی  استفاده  )نوزاد(  کودک  برای 

بهترین شیوه  به عقب در صندلی عقب،  را  کودک 
حفاظتی است.

جهت رانندگی

جهت رانندگی

روی  را  کودک  هرگز  رانندگی،  هنگام 
پای خود ننشانید.

صندلی  هرگز  خطرناک تر!  همه  از 
کودک را در جلوی خود، در صورت مجهز بودن 

وسیله نقلیه به کیسه هوا قرار ندهید!
کودک  ایمنی  صندلی  از  می بایست  زمانی 
قفل  عمل  به  نقلیه  وسیله  که  کرد  استفاده 

PAB مجهز باشد، سویچ PAB می بایست برای 
کارآمد ساختن کیسه هوای مسافر جلو روی 
حالت خاموش )OFF( قرار داده نشود. لطفا به 
تنظیم دستگاه داخلی رجوع  و  فصل عملیات 

نمایید.
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• در مورد نونهاالن سنین زیر 4 سال یا وزن 10 
تا 18 کیلوگرم، آن ها می بایست در صندلی ایمنی 

کودک در صندلی عقب بنشینند.

جهت رانندگی

• در خصوص کودکان سنین 4 تا 12 سال یا به 
وزن 18 تا 36 کیلوگرم، می بایست در بالش صندلی 
کمربند  بنشینند.  عقب  صندلی  در  شده  برده  باال 
بالش  قابل تنظیم تعبیه شده روی  صندلی کمکی 
صندلی باال زده شده بر عبور کمربند صندلی مورب 
از شانه کودک اطمینان دهد، وضعیت نشستن باال 
برده شده، از عبور درست کمربند صندلی از مرکز 

شانه، به جای گردن، و چسبیدن کمربند پا به تهیگاه 
به جای شکم، خاطرجمع می سازد.

جهت رانندگی

تنها  نشاندن  ایمنی،  صندلی  هر  برای 
ایمنی  قانون  مجاز می باشد. طبق  یک کودک 
کودکان  )نشاندن(  نشستن  جاده ها،  در  تردد 
از  می بایست  و  بوده،  ممنوع  جلو  صندلی  در 

صندلی ایمنی مربوطه استفاده نمایند.



 سیستم صوتی

صوتی  سیستم 
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دستگاه صوتی دیجیتال درون وسیله نقلیه
سیستم  به  می توان  را  نقلیه  وسیله  این  توجه: 
صوتی هم چون دی وی دی، سی دی، رادیو، یا دستگاه 
تنها  فصل  این  نمود.  مجهز  غیره  و  دیجیتال  صوتی 
به معرفی سیستم دستگاه صوتی دیجیتال می پردازد. 
لطفا، جزوه مخصوص کاربر )استفاده کننده( ضمیمه را 
به دقت مطالعه فرمایید که وسیله نقلیه به سیستمی 

غیراز سیستم دستگاه صوتی دیجیتال مجهز باشد.

شرح دستگاه:
این دستگاه، نوعی وسیله برقی درون وسیله نقلیه، 
سخت افزاری است که از سنتز کالم و فن آوری رمزگشایی 
حاصل   U-disk ذخیره سازی  عمل  ظرفیت  با   MP3
و  محصول  )یک پارچه سازی(  ادغام  طریق  از  می گردد. 
سیستم صوتی وسیله نقلیه قادر به کپی کردن پیام های 
متن هم چون انواع پست های الکترونیکی )ای میل(، زمان، 
اخبار یا پخش صوت MP3 روی اودیوی وسیله نقلیه 
)player( صوتی  و استفاده به عنوان یک پخش کننده 
دیجیتال مستقل جهت پاسخ به تقاضاهای مسافرین جت 

سرگرمی و اطالعات نیز می باشد.
این شرکت مسؤولیت هیچ گونه خسارت یا آسیب 
داده های شخص ناشی از استفاده غلط )بد( از سخت افزار 

یا نرم افزار، تعمیر محصول، تعویض باتری یا دیگر حوادث 
را به عهده نمی گیرد. لطفا، داده های خود را همواره در 

desktop یا laptop حفظ و حمایت نمایید.

فهرست بسته بندی:
بسته بندی دستگاه صوتی دیجیتال شامل قطعات 
ذیل می باشد. لطفا، آن ها را به دقت مورد بررسی قرار 

دهید.
تعدادقطعه

)I-say( دستگاه صوتی دیجیتال)1 عدد )قطعه
1 دستگاهگوشی

USB 1 رشتهکابل
1 قطعهسی دی رام 
1 عددضمانت نامه
1 عددجزوه کاربر

 )play back( و انعطاف پذیر و جلوه های پخش مجدد
صوتی باکیفیت باال را فراهم می سازد.

• وظیفه ضبط جهت ضبط صدا یا برنامه های رادیویی 
از طریق میکروفن پیوست

به  نیاز  )بدون  عمومی   U. Disk عملکرد  وظیفه   •
)Win 200 درایور جهت سیستم عملیات فوق

• طراحی کلید shortcut بی بدیل تنها برای عملیات 
تک مرحله ای

• 5 حالت جلوه های صوتی جهت گنجاندن جلوه های 
خوشایند، با سبک های گوناگون

• 5 حالت پخش جهت گنجاندن جلوه های خوشایند 
با ترکیبات گوناگون

• پرده نمایش LCD با دقت باال به ابعاد 32×128 
با زمینه آبی رنگ

• خاموش شدن اتوماتیک جهت به حداکثر رساندن 
عمر باتری

• طراحی استاندارد صنعت اتوماتیک سازی هم خوان با 
کاربردهای اتوماتیک و ویژگی های گنجانده شده باکیفیت 

باالی الکترونیک خودکار
•  ظرفیت پوشش دهی کلیه تنظیمات به طور اتوماتیک

• فهرست پخش صوت ذخیره شده با تنظیم سالم های 
استارت وسیله نقلیه و غیره

فهرست وظایف:
 WAV فایل های ،WMA ،MP3 پخش •

• سنتز کالم TTS، فایل های TXT )تبدیل از متن 
به صوت(

• در صورت وصل کردن به وسیله نقلیه، ادغام کامل 
با سیستم صوتی وسیله نقلیه، طراحی عملیات راحت 
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شیار گوشی میکروفن ضبط کردن

Shortcut کلید

افزایش صدا

کاهش صدا

کلید چراغ
کلید بردن به جلو 

کلید منو

کلید 
برگرداندن به 

عقب 

کلید شروع

LCD صفحه نمایش

USB کاور باتری  #7پورت

کلید ضبط

کلید قفل

دسته اتصال

محل اتصال 
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)عملکرد( وظیفه کلید

در خالل عملیات راهنماییدر خالل جست و جو / پخشنام کلید

کلید پخش
برای روشن کردن فشار داده و برای خاموش کردن فشار داده و نگه دارید

جهت تایید گزینه منتخب فشار دهیدبرای کلید زدن حالت توقف / پخش / مکث فشار دهید

برای منوی سطح باالتر فشار دهیدبرای ظاهر شدن منوی اصلی فشار دهیدکلید منو

کلید جهت جلو
برای پخش آواز بعدی فشار دهید 

برای جلو بردن آواز فعلی با سرعت، فشار داده و نگه دارید.
برای کلید زدن راهنمای بعدی فشار دهید.با رسیدن به انتهای آواز فعلی، برای ادامه به ابتدای آواز بعدی می جهد.

کلید برگشت
برای پخش آواز پیشین فشار دهید

برای برگرداندن سریع آواز فعلی فشار داده و نگه دارید
برای کلید زدن راهنمای پیشین فشار دهید.با رسیدن به ابتدای آواز فعلی، برای ادامه به انتهای آواز پیشین می جهد.

شروع ضبط را فشار دهید.کلید ضبط
برای سویچ کردن به عملیات )وظیفه( از پیش تنظیم شده را فشار دهیدکلید شورت کات

قفل کلید
برای روشن / خاموش کردن قفل کلید سویچ کنید

زیاد / کم کردن صدا
برای تنظیم حجم صدای وسیله صوتی دیجیتال )I-say( فشار دهید.
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قفل کلید
غرض از قفل کلید تسهیل در حمل این وسیله 
این دستگاه ممکن  برخی کلیدهای  می باشد چون 
است تصادفا هنگام حمل در جیب یا جای دیگری 

که مورد لزوم باشد فشار داده شود.
در حالت روشن بودن، که قفل کلید در حالت 
قفل است، یعنی، قفل کلید در حالت روشن می باشد 
شود،  داده  فشار  حالتی  چنین  در  کلید  زمانی که 
بالفاصله نمایش صفحه     قفل کلید ظاهر شده و 

به طور اتوماتیک بعد از 3 ثانیه ناپدید می شود. 
زمانی که مجددا سویچ زده شود، قفل کلید در 

حالت خاموش )OFF( است. 

کلید شورت کات
کوتاه  وظیفه  شورت کات  تعریف شده  وظیفه 
کردن )میان بر( تنظیم کلید با گزینه های حمایت شده 
از جمله سویچ جلوه های صوتی، سویچ حالت پخش، 
سویچ راهنما، و کلید میان بر ابطال می باشد. تنظیم 
دادن  فشار  است.  صوتی  جلوه های  سویچ   default
مستقیم کلید میان بر می تواند به تنظیم سویچ پیش 

از تنظیم میان بر دسترسی پیدا کند.

وظیفه )عملکرد( اصلی:
نصب باتری

که  جهتی  در  را  باتری  درپوش  عالمت،  طبق 
نشان داده شده بکشید، یک عدد باتری شماره 7 را 
با رعایت جهت عالمت گذاری شده در محفظه باتری 
)آنود یا جهت شست به طرف بیرون( در آن جای 
داده، و درپوش را روی آن قرار دهید. نماد باتری، 
این  به  پایین )ضعیف( بودن سطح برق  در صورت 

شکل      است.
از دستگاه برای مدت  در صورت عدم استفاده 
به  باتری و آسیب  از نشت  اجتناب  طوالنی، جهت 
دستگاه صوتی دیجیتال )I-say(، باتری را از دستگاه 

خارج نمایید.

روشن / خاموش کردن
1- در حالت خاموش بودن یا نصب باتری برای 
داده شود،  زمانی که کلید پخش فشار  نخستین بار، 
با روشن شدن چراغ کلید سبزرنگ،  LCD، همراه 
CHERY AUTO را نشان داده و وارد حالت توقف 
پخش  موزیک  زمانی  دستگاه  و  می گردد  دستگاه 
می کند که کلید پخش مجددا فشار داده شود، چراغ 

کلید به مدت 3 ثانیه روشن مانده و در صورتی که بال 
استفاده رها شود به طور اتوماتیک خاموش می شود.

را  پخش  کلید  بودن،  روشن  حالت  در   -2
جهت نمایش نوار پیش رفت )process bar( انتظار 
خاموش شدن، به مدت 3 ثانیه فشار داده نگه دارید. 
رها  باشد  نشده  خاموش  دستگاه  هنوز  زمانی که 
کردن نگه داری کلید )key hold( می تواند به حالت 

فعلی برگردد.

خاموش  می بایست  را  کلید  قفل  توجه: 
را  شکل  این   LCD غیراین صورت  در  کرد، 

نشان داده     و به حالت فعلی برمی گردد. 

تنظیم حجم صدا
در حالت روشن بودن یا به هنگام بلند بودن صدا 
یا پایین بودن صدا کلید فشار داده  شده و نگه داشته 
می شود نوار پیش رفت در صفحه LCD تغییر کرده و 

حجم صدا بر حسب آن باال و پایین می شود. 
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منوی  به  ورود  برای  بودن،  روشن  حالت  در 
سیستم  تنظیمات  داده،  فشار  را  منو  کلید  اصلی 
به  ورود  را جهت  پخش  کلید  و  نموده،  انتخاب  را 
تنظیمات سیستم، فشار دهید. تنظیم وظیفه کلید 
وارد  برای  و  انتخاب کرده،  را  )میان بر(  شورت کات 
کلید  شورت کات،  کلید  وظیفه  تنظیم  به  شدن 

پخش را فشار دهید.
)قالب  چنگک  شکل   :LCD نمایش  صفحه 

مانند( داللت برتنظیم فعلی دارد.

جست و جو / پخش / حذف
که بعد از روشن شدن وارد جست و جو / پخش 
خاموش  هنگام  را  پخش  )لیست(  فهرست  شده، 
شدن برای آخرین بار، بهبود بخشیده )اصالح کرده( 
و  آخرین بار جهت جست  برای  با خاموش شدن  و 
حالت  در  و  می جهد  )فعلی(  جاری  فایل  به  جو، 
توقف، فشار دادن کلید پخش می تواند وارد پخش 

موسیقی شود.

: LCD صفحه نمایش

ترسیم  پرده  نمایش  صفحه  فقط  توجه: 
می شود.

از 3 قسمت بخش سمت  پرده  نمایش  صفحه 
سمت  بخش  و  فوقانی،  راست  سمت  بخش  چپ، 
سمت  بخش  که  می گردد،  تشکیل  تحتانی  راست 
کلید،  قفل  حالت  باتری،  سطح  نمایش گر  چپ، 
از  پخش،  حالت   ،)broad past( انتشار  حالت 
بخش  است.  صوتی  جلوه های  و  پخش،  پیش رفت 
سمت راست LCD به دو خط تقسیم می گردد. در 
باشد،   MP3 فایل  پخش،  حال  در  فایل  صورتی که 
خط فوقانی نام فایل را نمایش داده در حالی که خط 
تحتانی طول فعلی و طول کل را نمایش بدهد. در 
باشد،   TTS فایل  پخش  حال  در  فایل  که  موردی 
نام فایل را نمایش داده، ضمن  آنگاه، خط فوقانی، 
 TTS این که، خط تحتانی به طور هم زمان محتویات

را نمایش می دهد. هر خط قادر به نمایش تا 6 حرف 
زبان چینی می باشد. 

هیچ گونه  دارای   )directory( راهنما  چنان چه 
فایلی نباشد، آنگاه NO Supported files ،LCD را 

نشان می دهد.

جست و جوی موسیقی
راهنمای  پخش،  فهرست  کردن  سویچ  جهت 

موزیک را انتخاب نمایید.
راهنماهای قابل انتخاب شامل دو جنبه از تمام 

موزیک )موسیقی( و راهنمای سطح یک می باشد.
به عنوان مثال، راهنما را انتخاب کرده و کلید 
پخش را به حالت ورود به جست و جو / پخش فشار 
بدهید، به محض حالت پخش موزیک، از اولین آواز 

شروع خواهد کرد.
راهنمای  کردید،  مشاهده  که  راهنمایی  اولین 
/ پخش  و جو  در حالت جست  است.  فعلی  پخش 
کلید منو را فشار دهید تا منوی اصلی ظاهر شود، 
جست و جوی موزیک را انتخاب نموده و کلید پخش 

را برای ورود به راهنمای انتخاب فشار دهید.
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: LCD صفحه نمایش

ضبط پخش مجدد / پخش موزیک
برای سویچ کردن اعمال جست و جو / پخش، 
چنان چه جست و جو / پخش فعلی در لیست پخش 
ضبط  مجدد  پخش  آن صورت  در  است،  موزیک 
فشاردادن جست  صورت  در  می شود.  داده  نمایش 
و جو / پخش، وارد لیست پخش مجدد ضبط کردن 

می گردد.
لیست  فعلی،  پخش   / جو  و  جست  چنان چه 
پخش مجدد ضبط کردن باشد، در آن صورت، پخش 

موزیک نمایش داده می شود.
در صورت فشاردادن، جست و جو / پخش وارد 

لیست پخش موزیک می گردد.
برای ظاهر شدن منوی اصلی در حالت جست 
و جو / پخش، پخش ضبط پخش مجدد / موزیک 
را انتخاب نموده، و برای ورود به پخش ضبط پخش 

مجدد / موزیک، کلید پخش را فشار دهید.
بازسازی  جهت   – مجدد  پخش  کردن  ضبط 

لیست پخش ضبط کردن طبق )برحسب( فایل های 
ضبط کردن و شروع پخش کردن از نخستین فایل 

لیست پخش، یعنی، آخرین فایل ضبط.
پخش  لیست  اصالح  جهت   – موزیک  پخش 

موزیک و جهش به آخرین پخش برای پخش.

حذف )*( 
)فعلی(،  جاری  فایل  حذف  از  حذف  غرض 
بوده، و سیستم ساز و  فعلی  / پخش  جست و جو 

کاری تایید شده برای حذف فایل فراهم می سازد.
صوتی  دستگاه  جاری،  فایل  تاثیر  صورت  در 
دیجیتالی مستقیماً، نیاز به، به روز درآوردن لیست 
– پخش و تنظیم فایل بعدی به عنوان فایل فعلی 

)جاری( دارد.
ظاهر  برای  پخش،   / جو  و  جست  حالت  در 
را فشار داده، حذف  اصلی، کلید منو  کردن منوی 
را انتخاب نموده و برای ورود به این عملیات وظیفه 
کلید پخش را فشار دهید. LCD را در صورت حذف 

موفق نمایش بدهد.
: LCD صفحه نمایش

وظیفه ضبط کردن  )*(
ضبط  کلید  دستگاه،  بودن  روشن  حالت  در 
فشار  کردن  ضبط  حالت  به  ورود  جهت  را  کردن 
داده و نگه دارید و کلید ضبط کردن را فشار داده، یا 
برای توقف ضبط کردن کلید پخش را یک بار دیگر 
فشار داده، سپس برای ورود به پخش مجدد ضبط 

کردن کلید پخش را فشار دهید.
صوت  راهنمای  طبق  کردن  ضبط  فایل های 
)Voice( ذخیره گردیده و به صورت ضبط + شماره 
عنوان  به  می شوند.  نام گذاری  )مسلسل(  سری 
مثال، نام نخستین فایل Luyin 001. WAV بوده و 
 Luyin 003. WAV فایل های بعدی به همان ترتیب
می شوند.  نام گذاری  غیره  و   Luyin 002. WAV و 
بعد از ضبط کامل، مستقیماً وارد پخش مجدد ضبط 

شده ها خواهند شد.
جو  و  جست  ضبط،  حالت  در  ورود  هنگام  به 
حالت  در  می باشد.  معلق  در حالت  / پخش جاری 
پخش  لیست  که  است  الزم  نیز  موزیک،  پخش 
موزیک و فایل جاری ذخیره شوند. در پایان ضبط 
)کردن( طبق  لیست پخش ضبط  و ساخت  کردن 
وارد  اولیه،  حالت  توقف  با  کردن  ضبط  فایل های 

)*( فقط در برخی از مدل ها
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پخش مجدد ضبط کردن می گردد. 
توجه: فقط نمایش پرده ترسیم می گردد.

کردن  استارت  سالم های   )greetings(
وسیله نقلیه )*(

شامل  نقلیه،  وسیله  کردن  استارت  سالم های 
ضبط،  ممنوع،  تنظیمات،  ذیل  جنبه های  عملیات 

بازنگری می گردد. 
با  تنها  بازنگری  و  ممنوع  عملیات  لکن، 
نقلیه میسر  استارت وسیله  بودن سالم های  تنظیم 

می باشند.
منوی  به  ورود  برای  بودن،  روشن  حالت  در 
استارت  سالم های  داده،  فشار  را  منو  کلید  اصلی، 
به  ورود  برای  و  نموده  انتخاب  را  نقلیه  وسیله 
نقلیه  استارت وسیله  گزینه های عملیات سالم های 

کلید پخش را فشار دهید.
: LCD صفحه نمایش

تنظیمات )*(
هدف از تنظیمات، فایل جست و جو / پخش 
برای  موکد  کاری  و  ساز  سیستم  و  بوده،  جاری 
تنظیمات فراهم می سازد. چنان چه فایل جاری را 
تنظیم  نقلیه  وسیله  استارت  سالم های  عنوان  به 
به  را  جاری  فایل  مسیر  سیستم  آنگاه  نمایند، 
نقلیه  عنوان مسیر فایل سالم های استارت وسیله 

می نماید. تنظیم 
در گزینه های عملیات سالم های استارت وسیله 
و  نموده  انتخاب  را   )setting( تنظیم  ردیف  نقلیه، 
کلید پخش را جهت ورود به عملیات تنظیمات فشار 

دهید.
: LCD صفحه نمایش

کلید منو: برای برگشت به منوی سطح فوقانی 
گزینه های عملیات سالم های استارت وسیله نقلیه 

کلید پخش: برای تایید عملیات منتخب فعلی 
به جست  برای برگشت  و خروج منوی ظاهر شده 

و جو / پخش 

ممنوع )*( 
به محض تنظیم سالم های استارت وسیله نقلیه، 
ممنوع، برای ممنوع کردن مستقیم آن توسط شما 

را فراهم می سازد.
در گزینه های عملیات سالم  های استارت وسیله 
نقلیه گزینه ممنوع را انتخاب نموده و کلید پخش 
را برای ممنوع کردن سالم های استارت وسیله نقلیه 

فشار دهید. 

ضبط کردن
ساختن  فراهم  از  است  عبارت  کردن  ضبط 
وسیله  استارت  سالم های  مستقیم  ضبط  وظیفه 

نقلیه.
هنگامی که ضبط کردن فشار داده شود، سیستم 
مستقیماً وارد حالت ضبط کردن می شود. در پایان 
عنوان  به  اتوماتیک  به طور  آن را  سیستم  ضبط 
و  نموده،  تنظیم  نقلیه  وسیله  استارت  سالم های 
وارد حالت پخش مجدد ضبط کردن می شود. برای 
رجوع  کردن  ضبط  وظیفه  به  حالت  این  مشروح 

نمایند.
در گزینه های عملیات سالم های استارت وسیله 

)*( فقط در برخی از مدل ها
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انتخاب نموده و کلید  نقلیه، گزینه ضبط کردن را 
استارت  سالم های  ضبط  شروع  جهت  را  پخش 

وسیله نقلیه، فشار دهید.

بازنگری
وسیله  استارت  سالم های  تنظیم  محض  به 
فراهم  از  است  عبارت  )بازنگری(  تجدیدنظر  نقلیه، 
ساختن وسیله ای برای شما برای بازنگری و آزمایش 
وسیله  استارت  سالم های  به  دادن  گوش  مستقیم 
سیستم  تجدیدنظر،  فشاردادن  محض  به  نقلیه 

مستقیماً وارد جست و جو / پخش می گردد.
در گزینه های عملیات سالم های استارت وسیله 
برای  و  نموده،  انتخاب  را  بازنگری  گزینه  نقلیه 
بازنگری سالم های استارت وسیله نقلیه، کلید پخش 

را فشار دهید.
شرایط  دو  به  نقلیه  وسیله  استارت  سالم های 
ضبط  فایل  و  موزیک  )فایل  فایل  نوع  طبق  ذیل 

کردن( تقسیم می گردد:
پخش  فهرست  ساخت  برای   – موزیک  فایل 
موسیقی طبق تمام فایل های موزیک و جهش به فایل 

سالم های استارت وسیله نقلیه برای جست و جو.

سیستم تحت حالت توقف است.
فایل ضبط کردن – برای ساخت فهرست پخش 
ضبط کردن طبق تمام فایل های موزیک و جهش به 
فایل سالم های استارت وسیله نقلیه برای جست و 

جو سیستم در حالت توقف می باشد.

تنظیمات سیستم
زیر  گزینه   8 شامل  سیستم  تنظیمات  منوی 
موزیک،  پخش  حالت  صوتی،  جلوه های  منوی 
تنظیم  )کنتراست(  تضاد  کردن،  ضبط  جلوه های 
چراغ عقب،خاموش کردن المپ های بی کار، وظیفه 
default کلید شورت کات، و به حالت اول درآوردن

گوناگون  پارامترهای  ترتیب  به  تنظیم  جهت  ها 
سیستم.

منوی  به  ورود  برای  بودن،  روشن  حالت  در 
اصلی کلید منو را فشار داده، تنظیمات سیستم را 
سیستم  تنظیمات  به  ورود  جهت  و  نموده  انتخاب 

کلید پخش را فشار دهید. 
: LCD صفحه نمایش

جلوه های صوتی تنظیمات سیستم 

حالت پخش موزیک

جلوه های ضبط کردن

تنظیم چراغ عقب

خاموش کردن 
سیستم های بی کار

تضاد

وظیفه کلید شورت کات

به حال اول درآوردن دی فالت

)دی فالت سیستم( عادی
راک
جاز

کالسیک
پاپ

)دی فالت سیستم( عادی
یک بار تکرار

تکرار همه
تصادفی

تکرار تصادفی

)دی فالت سیستم( عادی
خوب

بهترین

خاموش
)دی فالت سیستم( عادی

10 ثانیه

)دی فالت سیستم( عادی
یک دقیقه
دو دقیقه
سه دقیقه
ده دقیقه

)دی فالت سیستم( عادی
سویچ حالت پخش

سویچ راهنما
کلید شورت کات ابطال
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عمل ارتباطات
نیازهای سیستم

 IBM کامپیوتر شخصی سازگار با √
√ CPU: پنتیوم 166 مگا هرتس یا باالتر 

√ سیستم عملیاتی: WIN 98 چاپ دوم، XP و 
 ME 2000 و

√ پورت USB )باس سریال همگانی(
ویندوز  )برای  باالتر  یا  مگابایتی  حافظه 32   √

2000، 64 مگابایتی توصیه می شود(
√ فضای خالی از دیسک 20 مگابایتی یا باالتر

√ سی دی – رام 4X یا باالتر
√ کارت صوتی )اختیاری(

√ قابلیت دسترسی اینترنتی )توصیه می شود(

دیجیتال  صوتی  دستگاه  کردن  وصل 
)I-SAY(

دوشاخه بزرگ اتصال کابل USB را به کامپیوتر 
دستگاه  به  را  اتصال  کوچک  دوشاخه  و  شخصی 
اتصال  از  بعد  )I-say( صوتی دیجیتال وصل کنید. 
صوتی  دستگاه  کردن  روشن  برای   ،USB کابل 
دیجیتال )I-say( کلید پخش را فشار دهید. سیستم 

روزنه آشکار کردن نرم افزار جدید را ظاهر کرده و 
به طور اتوماتیک درایور را بار )load( می کند. بعد از 
نصب یک نماد )icon( جدید )دیسک قابل تعویض( 
در My Computer طبق شکل ذیل ظاهر می گردد. 

سوار و پیاده کردن داده ها
و   )I-say( دیجیتال  صوتی  دستگاه  زمانی که 
کامپیوتر شخصی از طریق کابل USB به هم وصل 

شدند، LCD طبق شکل ذیل نمایش می دهد.

)I-say( همانند  دیجیتال  عمل دستگاه صوتی 
دیسک قابل تعویض است 

هارد دیسک  مانند  داده ها  پیاده کردن   / سوار 
جهت انجام کپی و حذف فایل هاست.

در خالل پیاده کردن فایل ها، LCD به صورت 
نماد pictographic چشمک زده و  بر فرایند ارتباط 
پیکتوگرافیک  نماد  ارتباط،  تکمیل  هنگام  به  دارد. 

ناپدید می گردد. 
دیجیتال  صوتی  دستگاه  ویژه:  توجه 
)I-say( را در خالل سوار / پیاده کردن داده ها 
بیرون نکشید، در غیراین صورت ممکن است 
باعث  نتیجه  در  و  رسانده  آسیب  نرم افزار  به 

عملکرد ناهنجار دستگاه گردد. 
 )I-say( قبل از کشیدن دستگاه صوتی دیجیتال
از پورت USBی کامپیوتر شخصی، از متوقف شدن 
صوتی  دستگاه  بین  ارتباط  و  شخصی  کامپیوتر 
یعنی  نمایید،  حاصل  اطمینان   )I-say( دیجیتال 
از نماد پیکتوگرافیک روی پرده  هیچ گونه نشانه ای 

LCD وجود نداشته باشد.
الف – نماد )icon( سخت افزار را بردارید یا بیرون 
بکشید. )توجه: نماد از نصب درآوردن این سخت افزار 
برای Win XP در گوشه سمت چپ پایین طبق شکل 

را دوبار کلیک کنید.

 )popup( ب – دکمه توقف در روزنه ظاهر شدن
را طبق شکل ذیل کلیک کنید:
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برای  OK در روزنه ظاهر شدن را  – دکمه  ج 
 )I-say( دیجیتال  صوتی  دستگاه  کشیدن  بیرون 

طبق شکل ذیل مجددا کلیک کنید.

وسیله  درون  عملیات  حالت  اتصال 
نقلیه ای

بین دستگاه صوتی دیجیتال )I-say( و 
سیستم صوتی وسیله نقلیه

همان طور که در شکل فوق نشان داده شده، دستگاه 
پورت دستگاه صوتی  به  را   )I-say( دیجیتال  صوتی 
 )play( وصل  نقلیه  وسیله  صوتی  سیستم  دیجیتال 
کنید. دستگاه صوتی دیجیتال )I-say( زمانی که پرده 

صوتی CDMD را نشان دهد، می تواند عمل نماید.
دیجیتال  صوتی  دستگاه  کردن  کار 

)I-say( در سیستم صوتی وسیله نقلیه
1- پخش 

به  دیجیتال  صوتی  دستگاه  اتصال  محض  به 
 CDMD پرده صوتی نقلیه،  وسیله  سیستم صوتی 

را نشان می دهد.
صوتی  پانل  روی   CDMD کلید  فشاردادن  با 
وسیله نقلیه می توان فایل های موزیک را در دستگاه 

صوتی دیجیتال پخش کرد.
2- آواز قبلی / آواز بعدی

برای سویچ کردن آهنگ قبلی یا بعدی دستگاه 
صوتی دیجیتال، کلید      و      روی پانل صوتی 

وسیله نقلیه را فشار دهید.
 )directory( 3- سویچ راهنما

با فشاردادن کلید DIR روی پانل صوتی وسیله 
دستگاه  در  متفاوت  راهنماهای  به  می توان  نقلیه 

)I-say( صوتی دیجیتال سویچ کرد
4- ضبط کردن 

روی   REC کلید  داشتن  نگه  و  فشاردادن  با 
ثانیه   3 از  بیش  مدت  به  نقلیه  وسیله  پانل صوتی 
نمایش  صفحه  روی   RECORD کلمه  زمانی که  تا 
ظاهر شود عمل ضبط کردن شروع شده و، یک بار 
دیگر فشاردادن کلید REC  ضبط کردن را متوقف 
پانل صوتی  REC.P روی  می کند. فشاردادن کلمه 

وسیله نقلیه محتوای ضبط شده را پخش می کند.
رادیو، کلید  از  آوای دلخواه  هنگام شنیدن هر 
REC روی پانل صوتی وسیله نقلیه را فشار دهید 
 RECORD کلمه  دادن  نشان  با  نمایش  صفحه  تا 
اتوماتیک  به طور  را  رادیو  از  آوای پخش شده  ضبط 

ضبط نماید.
را  ضبط  عمل   REC کلید  مجدد  فشاردادن 
متوقف می سازد. فشاردادن کلمه REC.P روی پانل 

محتوای ضبط شده را پخش می کند.
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)I-SAY( نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال
 )I-say( نرم افزار ضمیمه دستگاه صوتی دیجیتال
شامل I-say( Genius( و نرم افزار I-say می باشد که 
انواع   )download( کردن  پیاده  بهتر  برای  می تواند 
 ،)I-say( دیجیتال  صوتی  دستگاه  متن،  اطالعات 
دستگاه  به   MP3 اودیوی  شبکه،  سایت  محتویات 

صوتی دیجیتال، به کاربر کمک نماید.

نصب
آرایش توصیه شده کامپیوتر

پیشنهاد 2: نصب درایور دستگاه صوتی دیجیتال برای 
PC روی )I-say( نصب نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال

های دارای سیستم عملکرد ویندوز 98 ضروری است.
دیجیتال  صوتی  دستگاه  کردن  وصل  هنگام 
بعد  شخصی  کامپیوتر  USBی   )port( ورودی  به 
سیستم  دیجیتال،  صوتی  دستگاه  کاربرد  نصب  از 
می دهند.   )popup( نشان  را  درایور  نصب   Wizard
نرم افزار   CD-ROM در  را  درایور  برنامه ی  لطفا 
دستگاه صوتی دیجیتال برای نصب انتخاب نمایید.

مراحل نصب
مرحله 1: سی دی – رام نصب دستگاه صوتی دیجیتال 
را درون درایو سی دی – رام قرار دهید تا به طور اتوماتیک 

واسطه نصب را استارت بزند )آغاز کند(. 
مرحله 2: برای نشان دادن واسطه خوشامد دکمه 
دستگاه صوتی دیجیتال وسیله نقلیه را نصب کنید را 

کلیک کنید و دکمه مرحله بعد را کلیک کنید.

مرحله 3: توافق گواهی را پذیرفته و برای نصب 
دکمه مرحله بعدی را بزنید، تا واسطه ذیل را بعد از 

نصب نشان دهد.

برای تکمیل برنامه نصب دکمه Finish را کلیک 
کنید. بعد از تکمیل نصب، ممکن است طبق اشارات 
داشته  پی سی  مجدد  استارت  به  نیاز   )prompts(
)استارت(  شروع  برای   System default باشید. 
نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال  واسطه های اصلی 
بعد از نصب می باشد. نمی توان بعد از نصب، از طریق 
  Start My Digital Audio Device  "√  " ابطال 

Checkbox، تنظیم )set( نمود.
پیشنهاد: بعد از نصب نرم افزار، running مجدد برنامه 

نصب می تواند عملیات تغییر و حذف را انجام دهد.

800 مگا هرتس باالی PIIIسی.پی.یو:
باالی 256Mحافظه:

فضای آزاد باالی 500Mفضای لوح آزاد
مایکروسافت ویندوز XP/98/2000سیستم عملکرد

دیجیتال  نرم افزار دستگاه صوتی   :  1 پیشنهاد 
را می توان نصب کرده، و با تنظیمات سخت افزار در 
PC ی توصیه شده فوق رویPC پایین تر از تنظیمات

ها با تنظیمات سخت افزار run on کرد. لکن، ممکن 
بازدهی  و  سرعت  مدت  با  عملکرد  در خالل  است 

پایین مواجه شد.
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 RUN
نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال،  از نصب  بعد 
برنامه به طور اتوماتیک run  می شود تا واسطه اصلی 

را نشان دهد.
به طور کلی 2 روش استارت برای برنامه دستگاه 

صوتی دیجیتال وجود دارد:
In-  –  )programs( برنامه ها   - برای شروع،   -1

Vehicle Digital Audio Device را کلیک کنید.
صوتی  دستگاه  شورت کات       )icon( نماد   -2
دیجیتال من روی میزی )desktop( را دوبار کلیک 

کنید.

دستورالعمل راه اندازی
صوتی  دستگاه  نرم افزار  کردن   run از  بعد 
ذیل  شکل  طبق  را  اصلی  واسطه  آن  دیجیتال، 

نمایش می دهد:

واسطه اصلی دارای 4 منطقه کاربردی )وظیفه( 
نمای  و   Taskbar نمای  فایل،  نمای  راهنما،  نمای 
دستگاه با دستورالعمل های کاربردی به صورت ذیل 

می باشد:
1- نمای راهنما

از  عبارتند  راهنما،  منطقه  نمای  محتوای 
)وظیفه  کامپیوتر شخصی شما  در  نظیر  مندرجات 
یا کاربرد آن با Explorer یکی است(. بعد از نصب 
به طور  سیستم  دیجیتال،  صوتی  دستگاه  نرم افزار 
دیجیتال  صوتی  دستگاه  )فولدر(  پوشه  اتوماتیک 
من   )documents( )مستندات(  مدارک  در  را  من 
دیجیتال  صوتی  دستگاه  زمانی که  می نماید.  ایجاد 
و مدرک  اودیو   MP3 نباشد،  به پی سی وصل  شما 
قرائت شود موقتا در  گردآوری شده که می بایست 
این پوشه )فولدر( برای مدیریت ذخیره می شود، و 
به  دیجیتال  دستگاه صوتی  بودن  وصل  در صورت 
پی سی، می توان مستقیما، محتویات را در این پوشه 

در Digital Audio Device Unify وارد نمود.
2- نمای فایل

در  شده  انتخاب  پوشه  جزییات  نمایش  جهت 
نمای راهنما

3- نمای دستگاه 
در  ذخیره شده  مستندات  کلیه  نمایش  برای 

دستگاه صوتی دیجیتال برای مدیریت
به هنگام وصل نبودن دستگاه صوتی دیجیتال به 
USB کامپیوتر شخصی )PC(، این منطقه نما خالی 
بوده و No Device Found را نشان می دهد، و زمانی که 
به پورت USBی PC وصل باشد این منطقه نما حالت 
کاربرد جاری دستگاه CDMD از جمله موارد ذیل را 

نمایش بدهد:

 CDMD نسبت فضای مورد استفاده Status bar
را نمایش می دهد.

آن فایل های فورمت دیجیتال در دستگاه صوتی 
دیجیتال را نیز نمایش می دهد.

می توانید عملیات مدیریت مانند کپی، حذف و 
قطع کردن را در نمای دستگاه هدایت نمایید.

 TASKBAR 4- نمای
برای  پنجره ای  از  است  عبارت   taskbar نمای 
آن،  در  که  عمل،  اجراء  حالت  کنترل  جهت  کاربر 
فهرست کارهایی را نشان می دهد که فعال در حال 

انجام می باشند.
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دستورالعمل منوبار و نوار ابزار
تامین  را  سریع  عملیات  در  تسهیل  عملکرد جهت  شورت کات  کلید  هم چنین  برنامه،  عملکرد  فرمان  گوناگون  منوهای  دیجیتال،  دستگاه صوتی  نرم افزار 

می نماید.

وظیفه )کار(کلید میانبرنماد نوار ابزارمورد منومنو

فایل

به پوشه دستگاه صوتی دیجیتال من برو و آن را باز کن.برو به 

فایل های انتخاب شده در نمای فایل را برای نمای دستگاه کپی کن.F6تخلیه کن

فایل های انتخاب شده در نمای دستگاه را برای نمای فایل کپی کن.F7بار کن

اقالم انتخاب شده را حذف کن.Delحذف کن

دارایی فایل را مرور کن.Ctrl+Pدارایی

با اشاره )prompt( خاتمه، برنامه کاربرد را خارج کن.Alt+F4خروج

ویرایش

محتویات انتخاب شده را حذف کن، و آن را در کلیپ برد حذف کن. Ctrl+Xبرش

کلیک کردن paste می تواند آن را در حالت جدید قرار دهد.Ctrl+Cکپی کن

محتویات کپی شده یا قطع شده را در وضعیت انتخاب شده بگنجانید.Ctrl+Vالصاق کن

کلیه اقالم در نمای فعلی را انتخاب کن.Ctrl+Aهمه را انتخاب کن
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نما

نوار ابزار و استاندارد را نشان بده یا پنهان کن.نوار ابزار

Status bar را نشان بده یا پنهان کن.بار حالت

Folder bar را نشان بده یا پنهان کن.پوشه

تسک بار را نشان بده یا پنهان کن.تسک بار

اقالم را به صورت نماد بزرگ نمایش بده، برای سویچ کردن این نماد          را فشار دهید.نماد بزرگ

اقالم را به صورت نماد کوچک نمایش بده برای سویچ کردن          را فشار دهید.نماد کوچک

فهرست اقالم را نمایش بده برای سویچ کردن         را فشار دهید.فهرست

هرگونه اطالعات را در نمای فعلی نمایش بده،         با فشاردادن.جزییات

فهرست فایل در نمای جاری را تازه کن.F5تازه کردن

پخش

فایل منتخب را پخش کن.Ctrl+Oپخش

فایل )در حال( پخش را مکث بده.Ctrl+Pمکث
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پخش فایل را متوقف کن.Ctrl+Sتوقف کن

صدای پخش را زیاد کن.�+Ctrlصدای زیاد

صدای پخش را کم کن.�+Ctrlصدای کم

پخش بدون صدا.F11سکوت

ابزارها

داده ها را در پوشه دستگاه صوتی دیجیتال من به دستگاه صوتی دیجیتال وارد کن.داده ها را وارد کن

محتویات داده های مشترک شده از سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال را پیاده کن.اشتراک را پیاده کن

محتویات توصیه روزانه را از سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال پیاده کن.توصیه روزانه را پیاده کن

گزینه  های شروع دستگاه صوتی دیجیتال را زمانی که دستگاه صوتی دیجیتال وصل می شود، تنظیم کن.گزینه ها

کمک
راهنمای اطالعات این کاربرد کاربر را نشان بده.به موضوع کمک کن

در مورد دستگاه صوتی
 دیجیتال من

اطالعات کاربرد، شماره نسخه، و اطالعات حق چاپ را نشان بده.

دستیابی به سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال وسیله نقلیه

 دستیابی به سایت شکبه خودرو مدیران خودرو.



105
 سیستم صوتی

 TOOLS ،TASKBAR 2- معرفی
انتخاب  را  گیرد  انجام  می بایست  که  عملی  با 
 )Tool(ابزار منوی  تا  کنید  راست  کلیک  و  نموده 
تسک بار  در  ابزارها  نماد  از  مستقیماً  یا  شود  ظاهر 

استفاده نمایید.
دستورالعمل کلیه نمادهای کنترل تسک بار به 

شرح ذیل است:
ـ        کار اضافه کن: در صورت فشاردادن، سیستم 
گفت و گوی انتخاب فایل را برای انتخاب فایلی که 

می بایست رفتار شود، برای کاربر ظاهر می کند.
ـ      کار را حذف کن: یک کار یا بیش تر را در 
را  کن  را حذف  کار  نماد  و  کرده  انتخاب  تسک بار 

برای حذف کردن کارها کلیک کنید.
ـ      تنظیمات رفتار: برای انجام تنظیمات اثرات 
)روزنه(  پنجره  در  را  نماد  این  رفتار،  )جلوه های( 

ظاهر شدن طبق شکل ذیل فشار دهید.

شده  ایجاد  دیجیتال  صوتی  دستگاه  فایل های 
پخش  نمایش  دارای  باال،  باکیفیت  رفتار  طریق  از 
خوب بوده، و از آمیزه ای از قرائت چینی و انگلیسی 
پشتیبانی می کند. فایل های دستگاه صوتی دیجیتال 
دارای  معمول  باکیفیت  رفتار  طریق  از  شده  ایجاد 
قرائت  از  از آمیزه ای  و  بوده  نمایش پخش متوسط 

چینی و انگلیسی پشتیبانی نمی کند.
زمان  باالتر،  جبران  نسبت  دارای  ترکیب  اما 

رفتار کم تر و اندازه فایل کوچک تر می باشد.
کیفیت  یا  باال  باکیفیت  جلوه های  می توانید 

عادی را برای جلوه های صوتی انتخاب کنید.
فایل هایی  OK، سیستم،  انتخاب دکمه  از  بعد 
را که می بایست رفتار شوند را باکیفیت مربوطه، به 

فایل های دستگاه صوتی دیجیتال تبدیل می کند.
ـ       رفتار را استارت بزن: برای تبدیل فایل 
انتخاب شده )در کار اول آن، که در تسک بار رفتار 
نشده را default کن( به فایل فورمت دستگاه صوتی 

دیجیتال.
ـ       رفتار را متوقف کن: برای توقف رفتار 

تسک جاری
جهت نماد وضعیت تسک بار

    داللت بر تحت رفتار قرارداشتن تسک )کار( 
دارد.

پیش رفت  بر  داللت  پیش رفت   )bar( ستون 
رفتار کار دارد.

     داللت بر آماده بودن کار )task( برای رفتار 
دارد.

       داللت بر کامل بودن رفتار دارد.

ابزارهای  گزینه های  تنظیمات   -3
نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال

دستگاه  گزینه های  اتوماتیک   Run
صوتی دیجیتال من

)logging( در ویندوز،  به هنگام نسبت کردن 
نرم افزار دستگاه صوتی  اتوماتیک،  به طور  می توانید 

دیجیتال را run کنید.
مرحله 1: برای نشان دادن واسطه ذیل، نرم افزار 
 – ابزارها  و  کرده   run را  دیجیتال  صوتی  دستگاه 
گزینه ها را در منوی ابزارهای منوی اصلی، انتخاب 

نمایید:
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گزینه های جادوگر )ویزارد( اشتراک 
اتوماتیک run پیاده کردن

صوتی  دستگاه  نرم افزار  زدن  استارت  از  بعد 
محتویات  کردن  پیاده  برای  می توانید  دیجیتال، 
صوتی  دستگاه  شبکه  سایت  در  شده  مشترک 
ویزارد  کردن  پیاده  فوری  استارت  به  دیجیتال، 

اشتراک پیاده کردن تنظیم کنید.
را  دیجیتال  صوتی  دستگاه  نرم افزار   :1 مرحله 
run کرده و ابزارهای گزینه ها را در منوی ابزارهای 

واسطه اصلی انتخاب نمایید.
مرحله 2: در default به محض اتصال دستگاه 
)PC(، ویزارد  با کامپیوتر شخصی  صوتی دیجیتال 
اشتراک پیاده کردن به طور اتوماتیک run می شود. 
در صورت ابطال )cancelled(، دیگر به طور اتوماتیک 

run نمی شود.

وارد  داده های  ویزارد  گزینه های 
کردن run اتوماتیک

دستگاه  نرم افزار  کردن  استارت  محض   به 
صوتی دیجیتال، می توان برای کمک به پیاده کردن 
فایل های دستگاه صوتی دیجیتال در پوشه دستگاه 
دیجیتال،  صوتی  دستگاه  به  من  دیجیتال  صوتی 
وارد  داده های  ویزارد  اتوماتیک  کردن   run روی 

کردن تنظیم کنید.
را  دیجیتال  صوتی  دستگاه  نرم افزار   :1 مرحله 
ابزارها  منوی  را در  – گزینه ها  ابزارها  و  run کرده 

انتخاب کند.
مرحله 2: زمانی که دستگاه صوتی دیجیتال به 
وارد  داده های  ویزارد  شد،  وصل   )option( گزینه 
داده های  ویزارد  آنگاه  کرده  انتخاب  را   run کردن 
وارد کردن به محض اتصال دستگاه صوتی دیجیتال، 
 run اتوماتیک  به طور  کردن  وارد  داده های  ویزارد 

می شود.
تبصره: این گزینه تنها، زمانی که دستگاه صوتی 
قابل  باشد  وصل  شخصی  کامپیوتر  به  دیجیتال 

دسترسی می باشد.

 I-SAY "GENIUS"
گردیده  تعبیه  دیجیتال  صوتی  دستگاه  در 
شخصی  کامپیوترهای  در  استفاده  آن  از  منظور  و 
است که نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال در آن ها 
صوتی  دستگاه  اتصال  محض  به  باشد  نشده  نصب 
 "Genius" نرم افزار  شخصی  کامپیوتر  به  دیجیتال 
I-SAY را می توان در دستگاه صوتی دیجیتال یافت 
که می توان مستقیماً بدون نصب، روی کامپیوترهای 

شخصی run شود.

این  از   I-SAY "Genius" اصلی  وظایف 
قرارند: 

پیاده کردن اتوماتیک توصیه روزانه و محتویات 
مشترک شده شخصی از سایت شبکه دستگاه صوتی 
دستگاه  به   MP3 آوازهای  کردن  کپی  دیجیتال 

صوتی دیجیتال 

سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال
نه تنها می توانید انواع اطالعات متن و اودیوی 
MP3 را از اینترنت موجود جست و جو کنید، بلکه 
به سایت دان لد اطالعات دستگاه صوتی دیجیتال ، 
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سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال     
)http://www.mycdmd.com( نیز دسترسی یابید.

سایت، به ویژه، برای کاربران از دستگاه صوتی 
دیجیتال درون وسیله نقلیه تشکیل گردیده است.

سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال همه نوع 
اطالعات را جهت جست و جو )browse(، اشتراک، 
ترافیک،  اخبار،  جمله  از  )دان لود(  کردن  پیاده  و 
سرگرمی، فرهنگ، موسیقی جهت راحتی و خدمات 
بر  عالوه  فراهم می سازد.  را  لذت شخصی  و  سریع 
تازه ترین  ساختن  فراهم  برای  شبکه  سایت  آن، 
زمان  به  روزمره  صورت  به  اطالعات  سریع ترین  و 

واقعی به روز درآمده می شود.

مرور )بازنگری( سایت شبکه
صوتی  دستگاه  شبکه  سایت  به  ورود  برای 
.com    ذیل به homepage دیجیتال، با نمایش های

http://www.mycdmd دسترسی پیدا کنید.
سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال دارای 4 
سوژه خدماتی، کانال محتویات )فهرست(، اشتراک 
ما  و  می باشد  فنی  پشتیبانی  من،  خانه  آن الین، 

پیوسته سوژه های تازه به آن اضافه می کنیم.

چگونگی ثبت کاربر
می توانید  رسمی،  کاربر  عنوان  به  ثبت  برای 
دکمه ثبت را در صفحه  خانه سایت شبکه دستگاه 

صوتی دیجیتال کلیک کنید.
تنها کاربر رسمی سایت شبکه دستگاه صوتی 
و  آن الین  اشتراک  از  برخورداری  به  قادر  دیجیتال 
شبکه  سایت  توسط  شده  فراهم  شخصی  خدمات 

می باشد.
به   http://www.mycdmd.com در   :1 مرحله 

سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال دست یابید.
مرحله 2: برای ورود به صفحه ثبت، دکمه ثبت 

را در صفحه خانه )هوم پیج( کلیک کنید.

اطالعات  طبق  را  الزم  فهرست های   :3 مرحله 
پیشنهاد )hint( در صفحه ثبت پر کنید.

را در صفحه  )تسلیم(  مرحله 4: دکمه تحویل 
به  گردید،  ثبت  موفقیت  با  وقتی  و  کنید  کلیک 
واسطه اصلی برمی گردد، در غیراین صورت در چنین 
لطفاً  دهد،  نشان  خطا  پیام  است  ممکن  موردی 

مجدداً ثبت کنید.

فهرست  کردن  پیاده  چگونگی 
دستگاه  شبکه  سایت  )محتویات( 

صوتی دیجیتال 
توجه: هنگام پیاده کردن اطالعات سایت شبکه 
دستگاه صوتی دیجیتال به دستگاه صوتی دیجیتال، 
صوتی  دستگاه  به  وابسته  نرم افزار  پشتیبانی  به 

دیجیتال نیاز است.
می توانید اطالعات چند تکه ای در سایت شبکه 
دستگاه صوتی دیجیتال را پی در پی در کامپیوتر 

محلی پیاده )دان لود( کنید.
مرحله 1: در )http://www.mycdmd.com( به 
سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال دسترسی پیدا 

کنید.
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عنوان  سوژه  مانند  معینی  سوژه  به   :2 مرحله 
نشان  ذیل  شکل  در  که  واقعی  زمان  اخبار  )تیتر( 

داده شده، وارد شوید:

 Select مرحله 3: یک فایل یا بیش تر را در پانل
را   Batch Download دکمه  و  کرده  انتخاب   Files
کلیک کنید، سیستم فایل های انتخاب شده را پیاده 
خواهد کرد. در این زمان، می توانید حالت رفتار فایل 
نرم افزار  اصلی  واسطه   taskbar نمای  در  را  جاری 

دستگاه صوتی دیجیتال، مرور )بازنگری( نمایید.
)پیاده(  دان لود  فهرست های  کلیه   :4 مرحله 
شده در فایل های فورمت دستگاه صوتی دیجیتال 
رفتار )treated( شده و در دستگاه صوتی دیجیتال 
ذخیره  من  دیجیتال  صوتی  دستگاه  پوشه  یا 

می شوند.

)محتویات(  فهرست  کسب  چگونگی 
اشتراک شخصی

عالقه  مورد  اطالعات  سوژه های  در  می توانید 
مشترک  دیجیتال  صوتی  دستگاه  شبکه  سایت 

)آبونمان( شوید.
سایت شبکه دستگاه صوتی دیجیتال، به موقع 
فهرست های سوژه های آبونه )مشترک( شده شما را 
به طور روزانه )یومیه( جهت دستیابی راحت تر شما 

به اطالعات اینترنت به روز درمی آورد.
اطالعات  )حصول(  کسب  برای  روش  سه 
کردن  پیاده  از  متشکل  شخصی  آبونمان 
طریق  از  کردن  پیاده  اینترنت،  از  مستقیم 
پیاده  و  دیجیتال،  صوتی  دستگاه  نرم افزار 

کردن از طریق "I-say "Genius وجود دارد.
آبونمان  اطالعات  کردن  پیاده   :1 روش 
صوتی  دستگاه  شبکه  سایت  از  )اشتراک( 

دیجیتال
از  آبونمان  اطالعات  کردن  پیاده   :2 روش 

طریق نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال

توجه: خواهشمند است، قبل از استفاده از این 
شبکه  سایت  در  آبونمان شخصی  تنظیمات  روش، 
)لطفا،  نمایید.  تنظیم  را  دیجیتال  صوتی  دستگاه 
Tools-" برای جزئیات به روش 1 رجوع فرمایید( یا

)نماد  یا  انتخاب کنید   "Download Subscription
آبونمان دان لود(      را در نوار ابزار برای نشان دادن 

واسطه ویزارد آبونمان کلیک کنید.
آبونمان  اطالعات  کردن  پیاده   :3 روش 

 I-say "Genius" اشتراک( از طریق(
روی  می بایست  تنها  روش  این  از  توجه: 
نرم افزار  نصب  بدون  شخصی   )PC( کامپیوترهای 

دستگاه صوتی دیجیتال استفاده نمود.
که می تواند در صورت نصب نبودن نرم افزار دستگاه 
صوتی دیجیتال در کامپیوتر شخصی، اطالعات آبونمن 

شخصی را از طریق "I-say "Genius، پیاده نماید.
      ،I-say "Genius" شد  ظاهر  اصلی  واسطه  در 
 )نماد آبونمان را پیاده کن( را در واسطه اصلی 
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کلیک کنید تا واسطه ویزارد آبونمان را نشان دهد.

چگونگی کسب فهرست توصیه روزانه
جهت تسهیل بیش تر عملیات تان، ما هر روز انواع 
جالب ترین اطالعات مدرن، مانند اخبار زمان واقعی، 
موزیک پاپ برای سوژه توصیه روزانه را می سازیم. برای 
از کاربرانی که خیلی سرشان شلوغ است  آن دسته 
یا برای دست یابی به فهرست وقت ندارند، فقط الزم 
است که دستگاه صوتی دیجیتال درون وسیله نقلیه را 
با قابلیت دسترسی اینترنت به کامپیوترهای شخصی 
 I-say وصل نمایید. نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال یا
"Genius" کار پیاده کردن را برای شما تکمیل خواهد 
کرد. می توانید برای کسب آسان تازه ترین و خنک ترین 
اطالعات که شما را در خط اول جبهه عصر اطالعات به 
آسانی و صرف نظر از این که چه قدر سرتان شلوغ باشد 
)مشغول باشید( نگه می دارد، فقط plug in کرده یا 

دستگاه صوتی دیجیتال را بیرون بکشید.
طریق  از  روزانه  توصیه  کردن  پیاده   :1 روش 

نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال 
کرده   run را  دیجیتال  دستگاه صوتی  نرم افزار 
واسطه  در  کن( را  پیاده  را  روزانه  توصیه  )نماد  و 

برای پیاده کردن فهرست های توصیه روزانه  اصلی 
در دستگاه صوتی دیجیتال، کلیک کنید.

روش 2: پیاده کردن توصیه روزانه از طریق 
 I-say "Genius"

    )نماد توصیه روزانه را پیاده کن(  در واسطه 
اصلی"I-say "Genius را برای پیاده کردن فهرست 
کلیک  دیجیتال،  صوتی  دستگاه  در  روزانه  توصیه 

کنید.
نوع  همه  به  دادن  گوش  چگونگی 

پیام های فورمت متن 
دیجیتال اودیوی درون وسیله نقلیه نه تنها قادر 
به پخش MP3، بلکه قادر به تبدیل صفحات شبکه 
 ،TXT اسناد ،RTF ،اسناد واژه، اسناد )web pages(
پست های الکترونیک out look و غیره به فایل های 
فورمت دستگاه صوتی دیجیتال می باشد که می توان 
به وسیله نرم افزار صوتی دیجیتال آن را پخش نمود.
نرم افزار  پشتیبانی  )وظیفه(  کار  این 

دستگاه صوتی دیجیتال را طلب می کند.
فهرست های  به  دادن  گوش  چگونگی   -1
کامپیوترهای  روی  متن  فورمت  )محتویات( 

شخصی

روش 1: به وسیله منوی Context، کاشف 
مرحله HTML ،TXT :1 یا فایل RTF که قرار 

 )treat( رفتار PC است روی
نماد را انتخاب نموده و دکمه سمت راست موش 

را برای نشان دادن منوی Cmtext کلیک کنید.

 Send To My Digital Audio Device :2 مرحله
را انتخاب کنید. آنگاه می توانید وضعیت رفتار فایل 
اصلی  واسطه  تسک بار  نمای  در  را  )فعلی(  جاری 

نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال مرور کنید.
روی  دیجیتال      نماد دستگاه صوتی  ضمنا، 
سینی سیستم به      تغییر کرده نشان می دهد که 
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کار )task( تحت رفتار می باشد.
مرحله 3: در اتمام رفتار تسک )کار(، فهرست های 
)محتویات( انتخاب شده به فایل های فورمت دستگاه 
صوتی دیجیتال که در دستگاه صوتی دیجیتال یا پوشه 
 treat شده اند،  ذخیره   My Digital Audio Device

می شود.
نرم افزار  اصلی  واسطه  وسیله  به   :2 روش 

دستگاه صوتی دیجیتال
مرحله 1: واسطه اصلی نرم افزار دستگاه صوتی 
فایل های  حاوی  پوشه  و  زده،  استارت  را  دیجیتال 
فورمت متن را که قرار است در نمای راهنما رفتار 

شوند را انتخاب کنید.
)چند  موردنظر  بعدی  فایل های   :2 مرحله 
انتخاب کرده،  فایل  انتخاب پشتیبانی( را در نمای 
نمای  به  تا  دهید  فشار  موش  دکمه سمت چپ  و 
فایل  حالت  می توانید  آنگاه،  شود.  کشیده  دستگه 
نرم افزار  اصلی  واسطه  تسک بار  نمای  در  موجود 
دستگاه صوتی دیجیتال را مرور )بازنگری( نمایید. 
ضمنا، نماد دستگاه صوتی دیجیتال       روی سینی 
تغییر می کند که نشان دهنده آن  به        سیستم 

است که کار تحت رفتار است.

مرحله 3: در اتمام رفتار کار، محتویات انتخاب 
دیجیتال  دستگاه صوتی  فورمت  فایل های  به  شده 
 My Digital که در دستگاه صوتی دیجیتال یا پوشه

Audio Device ذخیره شده اند، رفتار می شوند.

محتوای  به  دادن  گوش  چگونگی 
صفحات شبکه

روش: به وسیله دکمه سمت راست موش.
شبکه  صفحه  جوی  و  جست  برای   :1 مرحله 

مورد عالقه به سایت شبکه دسترسی پیدا کنید.
مرحله 2: فقط در هر وضعیتی از صفحه شبکه 
موجود برای نشان دادن منوی محتوا کلیک کرده، 
و Send To My Digital Audio را که در شکل ذیل 

نشان داده شده، انتخاب کنید.
سپس، می توانید وضعیت treat ment فایل جاری 
نرم افزار دستگاه  نمای تسک بار واسطه اصلی  را در 

 )icon( صوتی دیجیتال بازنگری کنید. در عین حال، نماد
دستگاه صوتی دیجیتال روی سینی سیستم     به 
صورت      تغییر شکل می دهد که مبین آن است که 

کار )وظیفه( تحت رفتار )treat ment( می باشد.
مرحله 3: در اتمام رفتار عمل )وظیفه(، محتویات 
انتخاب شده به فایل های فورمت دستگاه صوتی دیجیتال 
که در دستگاه صوتی دیجیتال یا پوشه دستگاه صوتی 

دیجیتال من ذخیره شده اند، treat می شوند.
توجه: در موردی که فایل به گوش دادن فقط 
را  موش  آنگاه  هستید،  جاری  فایل  از  قسمت  یک 
مرحله  و  دهید  حرکت  مطلوب  متن  انتخاب  برای 

3-2 را برای اتمام تکرار کنید.
مطلوب  متن  محتویات  که  می کنیم  توصیه 
صوتی  دستگاه  به  ارسال  از  قبل  را  )موردنظر( 
چون  نمایید.  انتخاب  دادن  گوش  برای  دیجیتال 
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 ،web page عنوان رابطه در خالل پخش فصل کامل
که می تواند به جلوه های گوش دادن اثرگذار باشد، 

خوانده )قرائت( خواهد شد.

مستندات  به  دادن  گوش  چگونگی 
)word( واژه

پشتیبانی  مستلزم  )کاربرد(  وظیفه  این  توجه: 
plug- نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال، سیستم یک

in                          در word ایجاد می کند که 
ابزار  نوار  باالی گوشه سمت چپ  می توان آن را در 

بعد از استارت کردن word، مشاهده نمود.

مرحله 1: مستندات word را باز کنید.
مرحله 2: نماد یا )icon(                                      را 
در باالی گوشه سمت چپ متن کلیک کنید، آنگاه 
جاری  فایل   treat ment( رفتار  وضعیت  می توانید 
را در نمای تسک بار واسطه اصلی نرم افزار دستگاه 
صوتی دیجیتال بازنگری نمایید. در عین حال، نماد 
دستگاه صوتی دیجیتال       روی سینی سیستم به 
صورت       تغییر شکل بدهد که بیان گر آن است که 

وظیفه )task( تحت رفتار می باشد.
محتویات  وظیفه،  رفتار  تکمیل  در   :3 مرحله 
صوتی  دستگاه  فورمت  فایل های  به  شده  انتخاب 

پوشه  یا  دیجیتال  صوتی  دستگاه  در  که  دیجیتال 
رفتار  دیجیتال من ذخیره شده اند،  دستگاه صوتی 

خواهند شد.
فقط  کردن  گوش  به  تمایل  صورت  در  توجه: 
انتخاب متن  برای  آنگاه  فایل جاری،  از  یک بخش 
مرحله  و  داده  را حرکت  موش  )مطلوب(  موردنظر 

3-2 را برای اتمام تکرار کنید.

پست های  به  دادن  گوش  چگونگی 
 out look الکترونیک چشم انداز یا

پشتیبانی  مستلزم  )وظیفه(  کاربرد  این  توجه: 
آفیس  نسخه  و  دیجیتال  صوتی  دستگاه  نرم افزار 

می باشد.
نسخه آفیس می بایست آفیس 2000 یا باالتر 

باشد.
صوتی  دستگاه  نرم افزار  موفق  نصب  از  بعد 

از    plug-in دو  دیجیتال، سیستم 
و در outlook  میکروسافت 
ایجاد می کند، که می توان 

در گوشه سمت چپ نوار ابزار بعد از استارت کردن 
Microsoft Outlook آن را مشاهده نمود.

پیشنهاد: ابزار مایکروسافت آوت لوک، بعد 

از نصب نسخه آفیس 2000 یا باالتر در دسترس 
 Outlook نرم افزار  حاضر،  حال  در  است. 
Express پشتیبانی نمی شوند. برای پست های 
الکترونیک  پست  ابزارهای  در  الکترونیکی 
مزبور، می توانید محتویات پست الکترونیک را 
به سند word کپی کرده و برای حصول گوش 

دادن محتویات پست الکترونیکی .
اتخاذ  را   word به سند  کردن  چگونگی گوش 

نمایید.
روش 1: پست الکترونیکی نخوانده شده را 

گوش کنید.
در  شده  خوانده  الکترونیک  پست های 
صندوق پست را می توان با پخش وسیله نقلیه 

به وسیله روش ذیل به دست آورد:
مرحله 1: مایکروسافت آوت لوک را run کنید. 

مرحله 2: نماد                   را کلیک کنید، 
آنگاه می توانید وضعیت رفتار فایل جاری را در نمای 
تسک بار واسطه اصلی نرم افزار دستگاه صوتی دیجیتال 
صوتی  دستگاه  نماد  عین حال  در  نمایید.  مشاهد 
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دیجیتال      روی سینی سیستم به صورت       تغییر 
می نماید، که بیان گر تحت رفتار بودن تسک می باشد. 
مرحله 3: در اتمام رفتار تسک، محتویات ذخیره 
می شوند، رفتار )treated( می شوند. آنگاه می توان به 
وسیله دستگاه صوتی دیجیتال روی وسیله نقلیه به 

محتویات پست الکترونیکی گوش داد.
روش 2: به پست الکترونیکی انتخاب شده 

گوش کنید.
پست الکترونیکی با عالمت Rood در ابزار 
وسیله  پخش  می توان  را  الکترونیک  پست 

نقلیه از طریق روش ذیل، به دست آورد:
آوت لوک  واسطه  در  را  الکترونیک  پست 
مایکروسافت انتخاب کنید )با فشاردادن دکمه سمت 
داشتن  نگه  و  فشاردادن  و  انتخاب  برای  چپ موش 
کلید Ctrl می توان multi-selection را به دست آورد( 
و                           را برای اتمام کلیک کنید. در 
تکمیل رفتار تسک محتویات انتخاب شده به فایل های 
فورمت دستگاه صوتی دیجیتال که در دستگاه صوتی 
آنگاه  می شود.   treat می شوند  ذخیره  دیجیتال 
محتویات پست الکترونیک را می توان از طریق دستگاه 

صوتی دیجیتال وسیله نقلیه گوش کرد.

سالم های خوش آمد
می توانید  خود  نقلیه  وسیله  کردن  دارا  برای 

سالم های خوش آمد رانندگی را تنظیم نمایید.
دستگاه  و  نشسته  خود  نقلیه  وسیله  در  وقتی 
روشن  حالت  روی  شکاف  به  را  دیجیتال  صوتی 
)power on( سیستم صوتی وسیله نقلیه plug کنید 
صدای  اتوماتیک  طور  به  دیجیتال  صوتی  دستگاه 
موردنظر مانند سالم های Wong. به شما موقع سوار 

شدن QQ خوش آمد می گوید.
برایتان  ببندید.  را  خود  ایمنی  کمربند  لطفا 

رانندگی خوشی آرزو می کنم.
می توانید  است.  ساده  بسیار  تنظیم  واقع  در 
فقط با فایل Mp3 موردنظر را در پوشه CDMD در 
 Auto play.Mp3 دستگاه صوتی دیجیتال به عنوان
به   TTS فایل  مورد  در  یا  کنید،  مجدد  نام گذاری 

عنوان Auto play نام گذاری مجدد نمایند. 
هم چنین می توانید سالم های خوش آمد رانندگی 
پیاده  دیجیتال  صوتی  دستگاه  شبکه  سایت  از  را 
)دان لود( کرده یا توسط خودتان سالم های خوش آمد 

رانندگی را ویرایش نمایید.

مشخصات:
Mb 128فضای حافظه

یک باتری AA#7باتری
LCD پرده گرانیت چینیصفحه نمایش

15×53×78 میلی مترابعاد طول و عرض و ارتفاع
حداکثر 12 مگابایت در ثانیهسرعت انتقال فایل

90 دی بینسبت عالمت به پارازیت
5 میلی وات + 5 میلی واتتوان خروجی گوشی

20 هرتز تا 20 کیلوهرتزطیف فرکانس خروجی
نمونه گیری  فرکانس 

8 کیلوهرتز تا 32 کیلوهرتزضبط کردن

نرخ مقایسه پشتیبانی شده

تا  ثانیه  Mp3: 8 کیلوبابت در 
320 کیلوبایت در ثانیه

WMA: 5 کیلوبایت در ثانیه تا 
192 کیلوبایت در ثانیه

خدمات مشتری:
 021-44908231-3 و   44907227-8 خدمات:  تلفن 
برای ارایه خدمت به شما با فاکس 24 ساعت × 7 روز 

هفته و خدمات پیام.
تا  شنبه  از  تهران  وقت  به   16 تا   8 از  می توانید 

چهارشنبه تلفن کنید.
صوتی  دستگاه  راه اندازی  به  کمک  و  مشاوره  تا 

دیجیتال وسیله نقلیه را به شما ارایه دهیم.



 سیستم تهویه هوا

تهویه هوا  سیستم 
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 سیستم تهویه هوا 
تهویه

جلوی  هوای  ورودی  طریق  از  بیرون  هوای 
ورودی  بنابراین،  می شود  نقلیه  وسیله  وارد  شیشه 
برگ های  برف،  از  عاری  را  جلو  شیشه  زیر  هوای 
خشک و غیره نگه دارید، تا از باد گرم و تهویه عادی 

و عملکرد موثر اطمینان حاصل شود.
هوای آلوده در وسیله نقلیه از طریق خروجی هوا 

در lining  جانبی صندوق عقب پراکنده می شود.
توجه: 

در  هوا  خروجی  اثاثیه،  کردن  بار  هنگام 
صندوق عقب را مسدود نکنید.
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هواکش جانبی شیشه  جلو

هواکش شیشه  جلو

هواکش های داشبورد

هواکش کف

هواکش جانبی شیشه  جلو
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صافی هوای تازه
بودن  عاری  تضمین کننده  تازه  هوای  صافی 
هوای تازه از ذرات مضر معلق در هوا مانند گرده های 
کلی گرد و غبار صنعتی و خاک جاده، قبل از ورود 

آن به داخل وسیله نقلیه می باشد.
توصیه می شود که به هنگام شستن وسیله نقلیه 
با خودرو شست و شوی اتوماتیک، برای اجتناب از 
انباشت واکس روی صافی هوا، موتور سیستم تهویه 

را خاموش کنید.
مشتری،  عادات  و  رانندگی  محیط  به  بسته 

صافی هوا را عوض کنید.

توزیع جریان هوا
جهت و جریان هوا را می توان به وسیله دکمه روی 
پانل کنترل تهویه هوا و دستگاه کنترل تهویه کننده 

جانبی و تهویه کننده مرکزی تنظیم نمود.

تهویه کننده  و  مرکزی  تهویه کننده 
جانبی

کاربر می تواند بسته به نیاز خود، جهت هوا را 
تنظیم نماید.

حداکثر جریان هوا
جانبی  و  مرکزی  تهویه های  کردن  خاموش 
پا  جاهای  متوجه  را  هوا  جریان  حداکثر  می تواند 

)کف وسیله نقلیه( یا شیشه جلو نماید.
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تهویه هوای کنترل شده به طریق الکتریکی )اتوماتیک(

صفحه نمایش تهویه مطبوعکلید سردسازیکلید ضدیخ شیشه جلوکلید گرمکن شیشه عقب
کلید تنظیم کننده 

حالت  دمنده
کلید سیستم تهویه 
کلید خاموش کردن بیرون داخل اتاق 

تهویه مطبوع

کلید تنظیم اتوماتیک تهویه مطبوع/ 
کلید تنظیم سرعت فن 

کلید کنترل دما/ کلید 
نمایش دمای بیرون
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پانل نمایش تهویه مطبوع

توجه: این شکل نشان دهنده برخی نمادهای تهویه مطبوع می باشد. در خالل کار کردن سیستم تهویه مطبوع، ممکن است برخی نمادها ظاهر نشوند، مگر در حالت 
کارکرد بخش مربوطه. بنابراین، این نمادها صرفا نمایش گر حالت کار کردن فعلی تهویه مطبوع می باشند، که در بندهای بعدی معرفی خواهند شد.

نمایش دما 

دور موتور دمنده

دمنده در حال کار مسیر گردش داخلی هوا جهت وزش به پایین

جهت وزش به باال
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2- دکمه گردش هوای درون

باال و پایین کشیدن دکمه گردش هوای درون 
می تواند بین ورودی هوای خارجی و گردش مجدد 

هوای داخلی را کلید بزند.
حالت گردش مجدد هوای داخل، نماد گردش 
می شود.  ظاهر  نمایش  صفحه  روی  مجدد     
زده  کلید  درون  هوای  مجدد  گردش  به  زمانی که 
شود، ولتاژدهنده 1 ولت کم می شود )با حدود 4/9 
تا 10 ولت کار می کند(. و زمانی که به ورودی هوای 
اولیه  سطح  به  ولتاژدهنده  شود،  زده  کلید  خارج 

برمی گردد.
در هوای داغ )گرم(، روشن کردن تهویه مطبوع 
پایین کشیدن دکمه گردش مجدد هوای داخل  و 
می تواند دمای داخل را سریعاً پایین آورد. زمان کار 
بوی  درون،  هوای  مجدد  گردش  حالت  در  کردن 

ناهنجار از بیرون وسیله نقلیه را جدا می کند.

دکمه   / اتوماتیک  حالت  دکمه   -3
کنترل سرعت بادبزن

هنگام فشاردادن دکمه گرد واقع در مرکز برای 
انتخاب حالت اتوماتیک که نماد        روی صفحه 
نمایش ظاهر می شود، سیستم کنترل دمای درون 
در  وضعیت  تنظیم  طریق  از  تا  می کند  کنترل  را 
تنظیم  مقدار  به  اتوماتیک،  به طور  مخلوط  هوای 
ورودی  و  سرعت دهنده،  گرمایش   / برودت  حالت 
بسته  یا گردش مجدد هوای درون،  هوای خارجی 
به تنظیم دما و سیگنال دمای خارجی، و تغییر در 
تهویه  برسد. سیستم کنترل  سیگنال دمای درون، 
مطبوع، سرعت دور موتور دمنده را به طور اتوماتیک 

حفظ  تنظیمی  مقدار  در  را  دما  تا  می کند  تنظیم 
حالت  دمش،  حالت  اولیه   )default( نقض  نماید. 
دمیدن به سمت باال تحت حالت Auto است سرعت  
به  نیز می توان  را  دور موتور دمنده و حالت دمش 
صورت دستی تحت حالت Auto تنظیم نمود، لکن، 
 Auto تهویه مطبوع بعد از تنظیم دستی، از حالت

خارج می شود.
ذیل،  حالت  سه  از  یک  هر  برقراری  محض  به 
سیستم به طور اتوماتیک به حالت گردش )هوا(ی 

درون کلید زده می شود:
می کند  کار  به  شروع  مطبوع  تهویه  سیستم   •

)یعنی، کمپرسور استارت زده می شود(.
• مدت سرعت 10 کیلومتر در ساعت از 10 ثانیه 

تجاوز می کند.
به  سیستم  کند.  توقف  نقلیه  وسیله  زمانی که   •
صورت خودکار به خاطر آورده و حالت running یا 
واسطه )interface(ای را که کاربر آخرین بار تنظیم 

کرده به کار می اندازد.
در جهت  مرکز  در  واقع  گرد  دکمه  چرخاندن 
حرکت عقربه های ساعت می تواند دور موتور دمنده 

را برای افزایش جریان هوا، زیاد  کند.
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عکس  جهت  در  آن  گرداندن  که  همان گونه 
حرکت عقربه های ساعت می تواند دوردمنده را برای 

کاهش جریان هوا کم کند.
دور موتور دمنده را می توان به صورت دستی از 
طریق 8 سطح به تدریج از حداقل جریان هوای سطح 

1 تا حداکثر جریان هوای سطح 8 تنظیم نمود.

نمایش  / دکمه  کنترل دما  4- دکمه 
دمای محیط

به صورت  تنظیم دمای درون  برای  این دکمه 
نظر  در  سانتی گراد  درجه  نیم  درجه،  نیم  تدریجی 

گرفته شده است.

نیم درجه  را  – دما  به سمت راست  گرداندن   •
سانتی گراد در ازای هر درجه بندی اضافه می کند.

درجه  نیم  را  دما   – چپ  سمت  گرداندن   •
سانتی گراد در ازای هر درجه بندی کم می کند.

تنظیم مقدار دما روی پانل صفحه نمایش تهویه 
مطبوع نشان داده می شود.

دمای استاندارد توصیه شده 22 درجه سانتی گراد 
است. با استفاده از کلید می توان دما را بین 18 درجه 
نمود.  تنظیم  سانتی گراد  درجه   32 و  سانتی گراد 
پانل نمایش با نشان دادن LO داللت بر دمای زیر 
18 درجه سانتی گراد و با نشان دادن HI داللت بر 

دمای باالی 32 درجه سانتی گراد دارد.
گرداندن  برودت،  کار کردن سیستم  به هنگام 
دکمه به سمت چپ باعث افزایش خروجی برودت 

می گردد.
سانتی گراد(،  درجه   18 )زیر   LO وضعیت  در 
در  و  شده  تنظیم  پایین  دمای  حالت  در  سیستم 
وضعیت Hi )باالی 32 درجه سانتی گراد(، سیستم 
باال  دمای  حالت  در  شده،  تثبیت  دمای  عوض  به 

تنظیم می گردد. 

مقدار  شود،  داده  فشار  دکمه  این  زمانی که 
را  جایش  موقتاً  نمایش  صفحه  روی  تنظیم 
نمایش  دمای              نماد  با  خارجی  دمای  به 
می کند.  عوض  نیز،  )پرده(  صفحه  روی  شده  داده 
ثانیه، پرده، مقدار دمای  از نمایش به مدت 3  بعد 
تنظیم را مجددا نمایش داده، و نماد دمای خارجی            

          نیز ناپدید می شود.
در خالل نمایش دمای خارجی، گرداندن دکمه، 

مقدار دمای تنظیم را تغییر نخواهد داد.

سیستم  کردن  خاموش  دکمه   -5
تهویه مطبوع

تهویه مطبوع را خاموش می کند.

وارد  سیستم  دکمه،  این  فشاردادن  در صورت 
حالت خاموش )OFF( شده و داده نمایش هم چنین 

مکانیزم عملکرد نیز خاموش می شود. 
یخ زدایی  یا   Auto دکمه  فشاردادن  در صورت 



121
 سیستم تهویه هوا

این حالت  از  پایین یخ زدایی،  به سمت  دمش   •
برای وارد کردن هوا و هدایت آن به عبور از میان 
و  نقلیه  وسیله  کف  به  نزدیک  لوله های  خطوط 

یخ زدایی جلو، می باشد.

7- کلید برودت تهویه مطبوع

با  برودت  داده شود، سیستم  فشار  هنگامی که 
نماد برف )∗( نمایش داده شده در صفحه نمایش، 

شروع به کار می کند.
سیستم برودت تنها زمانی شروع به کار می کند 

که شرایط ذیل حاکم باشند:
• موتور در حالت کار کردن )running( باشد. 

• دمای محیط باالی 4 درجه سانتی گراد باشد.
• کلید دمنده به سطح 1 تا 8 زده شده باشد.

برودت،  سیستم   ،)running( کردن  کار  هنگام 
نه تنها دمای درون، بلکه رطوبت هوایی را که برای 
از بخار آب  راحتی مسافران و وسیله نقلیه شده و 

به  تمام هوای خروجی  باال،  به سمت  دمش   •
سمت ناحیه صورت، جریان می یابد.

• دمش به سمت باال و پایین، بخشی از خروجی 
هوا به سمت ناحیه پا و بخش دیگر به سمت ناحیه 

صورت جاری می شود. 

به  هوا  تمام خروجی  جلو،  از شیشه  مه زدایی   •
سمت شیشه جلو و شیشه در چپ و راست جریان 

پیدا می کند.

سیستم،  خاموش  حالت  تحت   )defrosting(
 ،running حالت  طریق  از  خودکار  به طور  سیستم 
یا واسطه ای که کاربر آخرین بار تنظیم کرد شروع 

به کار می کند.

6- دکمه تنظیم حالت دمش
عوض  دکمه  فشاردادن  بار  هر  با  دمش  حالت 

بین  دمش  حالت  مکرر،  فشاردادن های  با  می شود. 
پنج حالت ذیل نمادهای نظیر نمایش داده شده در 

صفحه نمایش، کلید زده می شود:

• دمش به سمت پایین، تمام هوای خروجی به 
طرف پایین، ناحیه پا، جریان پیدا می کند.
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روی شیشه جلوگیری می کند را پایین می آورد.
جهت حصول بهترین عملکرد از سیستم برودت، 
کلیه پنجره های وسیله نقلیه می بایست هنگام کار 

کردن این سیستم بسته باشند.

8- کلید یخ زدایی اجباری شیشه جلو

این کلید برای مه زدایی از شیشه جلو در نظر 
گرفته شده است، و زمانی که فشار داده شود، تمام 
خروجی هوا به طرف شیشه جلو یخ زدایی / مه زدایی 

پنجره های جانبی جریان پیدا می کند.
نماد یخ زدایی شیشه جلو         روی پرده نمایش 

نشان داده می شود.

کار انداختن اقتصادی تهویه مطبوع
دستگاه  کمپرسور  برودت سازی،  خالل  در 
کرده  مصرف  را  موتور  توان  مطبوع،  تهویه 
جهت  می گردد.  سوخت  مصرف  افزایش  باعث  و 
صرفه جویی انرژی و کاهش مصرف سوخت، زمانی که 

به تهویه مطبوع نیاز ندارید آن را خاموش کنید.
با  نقلیه،  وسیله  دمای  آفتاب،  تابش  اثر  در 
در های بسته، بسیار باال می رود. در چنین صورتی، 

توصیه می شود.
پنجره یا در را برای مدتی باز کنید تا هوای داغ 
خارج شود و به افزایش عمل برودت سازی و کاهش 

مصرف سوخت کمک نماید.
سیستم  باز،  پنجره های  با  رانندگی،  هنگام  به 

تهویه مطبوع را به کار نیندازید.

دستورالعمل کلی
در  موجود  رطوبت  مطبوع،  تهویه  سیستم 
هوای خنک شده را که عمل تقطیر را روی پره های 
رادیاتور انجام می دهد جذب می کند، بنابراین جمع 
توقف  از  بعد  نقلیه  وسیله  زیر  آب  مقداری  شدن 

موقتی وسیله نقلیه، امری کامال عادی است. 
عمل گرمایش بستگی به دمای ماده خنک کننده 
)coolant( موتور دارد. بنابراین، سیستم گرمایش به 
محض گرم شدن موتور عملکرد خود را کامال اعمال 

می نماید.
جلو،  شیشه  آب  بخار  الیه  از  جلوگیری  برای 

با  پایین طی رانندگی  با دنده  روشن کردن دمنده 
سرعت کم، توصیه می گردد. 

توصیه می شود که نگذارید باد سرد مستقیما با 
بدن برخورد کند.

دستورالعمل ساده راه  اندازی سیستم 
تهویه مطبوع اتوماتیک در هوای داغ

1- دکمه Auto را فشار دهید.
برای  را  درون  هوای  مجدد  گردش  دکمه   -2

حالت گردش مجدد هوای درون، فشار دهید.
3- دما را روی LO تنظیم کنید.

4- دما را روی دمای رفاه شخصی، زمانی که دما 
پایین باشد، تنظیم نمایید.

توصیه:
هنگام استفاده از سیستم اتوماتیک تهویه 
مجدد  گردش  حالت  داغ،  هوای  در  مطبوع 
هوای درون را حفظ نمایند تا بهترین عملکرد 
برودت حاصل شده، و بوی نامطبوع بیرون نیز 

از بین برود.
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عیب یابی
سیستم برودت کار نمی کند.

• دمای محیط زیر 4 درجه سانتی گراد باشد.
• فیوز سوخته باشد.

آن را  لزوم  صورت  در  و  نموده  بررسی  را  فیوز 
عوض کنید. در موردی که علت نقص فیوز نباشد، 
سیستم برودت تهویه مطبوع را خاموش کرده و از 

متخصصین بخواهید که آن را بررسی نمایند.

یخ زدایی از شیشه عقب

پانل  روی  عقب  گرم کن  شیشه  کنترل  کلید 
کنترل تهویه مطبوع قرار دارد.

فشاردادن کلید شیشه گرم کن می تواند یخ بندان 
تیره و مه روی شیشه عقب را شفاف سازد.

به  شروع  زمانی  تنها  عقب  شیشه  گرم کن 
باشد.  روشن  گرم کن  شیشه  کلید  که  می کند  کار 

سیستم  می تواند  برقی  گرمایش  دکمه  فشاردادن 
گرمایش را روشن / خاموش کند. زمانی که گرم کن 
روشن شود، چراغ شاخص روی دکمه روشن می شود 

که داللت بر عمل گرمایش دارد.
توجه:

برای  به محض شفاف شدن شیشه عقب، 
در  صرفه جویی  و  برق  جریان  مصرف  کاهش 

مصرف سوخت، گرم کن را خاموش کنید.
در صورتی که یخ زدایی 10 دقیقه طول کشید، 
باشد،  روشن  حالت  روی  گرم کن  شیشه  کلید  یا 
خاموش  اتوماتیک  به طور  عقب  شیشه  یخ زدایی 
شیشه  گرم کن  توقف  به  مایل  چنان چه  می شود. 
عقب از طریق عملیات دستی هستید، در صورتی که 
بار  یک  بکشد،  طول  دقیقه   10 از  کم تر  یخ زدایی 

دیگر دکمه شیشه گرم کن را فشار دهید. 
روشن کردن کلید شیشه گرم کن عقب، به طور 
روشن  را  عقب  دید  بیرونی  آینه  گرمایش  هم زمان 

می کند.
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رفتار اضطراری 
فالشر هشدار خطر

به  اخطار  جهت  اضطراری  شرایط  تحت  فقط 
این که  و پشت سر درخصوص  مقابل  نقلیه  وسایط 
نزدیک  خطر  به  یا  بوده  خراب  شما  نقلیه  وسیله 
می شود با فشار دادن کلید می توان فالشر را روشن 
و خاموش نمود. فالشر، حتی با خاموش بودن سویچ 

موتور نیز کار می کند.

ویژگی کارکردن جزیی
سیستم کنترل موتور این وسیله نقلیه قادر به 
کار کردن جزیی بوده و حتی اگر برخی سیستم ها 
اشکال هم داشته باشند فعال می باشد. لکن، کارآیی 

موتور ممکن است پایین آید.

بنزین سوخت گیری به موقع باک  دورن  کامال  آن را   ،oil filler کنار  در 
جای دهید.

اتوماتیک  تلمبه  از  استفاده  صورت  در   •
تلمبه  اتوماتیک  شدن  بسته  سوخت گیری، 
بودن باک  پر  سوخت گیری در مدت سوخت گیری 
را نشان می دهد. در چنین موردی، به سوخت گیری 
ادامه ندهید، که در غیر این صورت هیچ گونه فضایی 
در باک بنزین وجود نداشته و به محض افزایش دما، 

سوخت از باک سرریز می کند.
درپوش  کردن  محکم  از  سوخت گیری  از  بعد   •

باک اطمینان حاصل نمایید.
در  یدکی  سوخت  قوطی های  هنگام حمل  به   •
رعایت  مربوطه  محلی  مقررات  خود  نقلیه  وسیله 

نمایید.
• به منظور ایمنی، توصیه می گردد که قوطي های 
سوخت یدکی را در وسیله نقلیه خود حمل نکنید، 
و  قوطی  به  آسیب  صورت  در  بنزین  )نشت(  از  تا 

ایجاد آتش سوزی برحذر باشید.

تعویض المپ
به جز در شرایط اضطراری خاص، کاربر )مالک( 

پایین ترین  به  به هنگام رسیدن سطح سوخت 
حد، بعد از روشن ماندن چراغ اخطار برای مدتی، 
کار  بی ثبات  صورت  به  بیش تر  اخطار  برای  موتور 
به  سوخت گیری  برای  این صورت،  در  می کند. 

نزدیک ترین پمپ بنزین مراجعه نمایید.

مناسب  تلمبه  از  سوخت گیری  هنگام  به 
سوخت گیر اطمینان حاصل نمایید.

به جای قرار دادن تلمبه سوخت گیری فقط   •

لطفا، خودرو خود را برای بررسی فورا 
به جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

تحویل دهید.

پایین  سطح  مشاهده  محض  به  لطفا، 
شدن  روشن  یا  مربوطه  درجه  روی  سوخت 

چراغ اخطار آن فورا سوخت گیری نمایید.

عدم سوخت گیری به موقع ممکن است 
استارت  مشکل  و  موتور  شدن  خاموش  باعث 
زدن گردیده به خدمات اضطراری جایگاه مجاز 
خدمات و فروش مدیران خودرو نیاز پیدا کرده 

و به موتور آسیب برساند.
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گروه جلو  تعویض المپ های  به  مجاز  نقلیه  وسیله 
مستلزم  کار  این  چون  نمی باشد،  خودش  توسط 
پیاده کردن سپر جلو، قبل از تعویض المپ می باشد 
مخصوص  ابزار  نداشتن  صورت  در  می تواند  که 
اسباب زحمت شود. چنان چه تعویض ضروری باشد، 
ابتداء می بایست سویچ موتور و المپ قبل از تعویض 

هرگونه المپ خاموش شود.
هرگز المپ را مستقیما با انگشت خود نگیرید 
و در غیراین صورت آثار انگشتان روی حباب آن در 
اثر گرم شدن به هنگام روشن بودن آن تبخیر شده 
و روی سطح آینه رسوب کرده باعث تیرگی سطح 

منعکس شده نور می گردد. 
در خالل تعویض المپ از هم خوانی مدل المپ 
با المپ اصلی اطمینان حاصل نمایید و قبل از نصب 

مشخصات المپ را مورد بازنگری قرار دهید.
المپ چراغ جلو:

12V, 55W )12 ولت، 55 وات(
المپ های دور زدن، عقب، پشت، مه شکن:

12V, 21W )12 ولت، 21 وات(
پارکینگ،  المپ های صفحه پالک خودرو، 
 High ترمز  و چراغ های  به طرفین  گردش 

:Mount
12V, 5W )12 ولت،. 5 وات(

المپ چراغ ترمز / پارکینگ:
12V, 21W / 5W )12 ولت، 21 وات / 5 وات(

المپ چراغ مه شکن جلو:
12V, 55W )12 ولت، 55 وات(

باز  را  جلو  چراغ  گروه  نگه دارنده  مهره   4  -3
کنید.

داده  نشان  ذیل  شکل  در  مهره ها  )محل های 
شده اند(

نور  چراغ  جمله  از  جلو  چراغ  گروه 
باال/ نور پایین، پارکینگ / گردش به 

طرفین
زمانی  تنها  را  فوق الذکر  المپ های  از  هریک 
پیاده  قبال  جلو  چراغ  گروه  که  کرد  پیاده  می توان 

شده باشند.
1- در موتور را باز کنید.

2- سیم چراغ مه شکن را باز کرده و سپر جلو 
را پیاده کنید.

چراغ هر المپ بعد از تعویض می بایست 
کمک  با  چراغ  کردن  کالیبره  شود.  کالیبره 
جایگاه مجاز خدمات و فروش مدیران خودرو 

ارجح است.

مهره 2

4- گروه چراغ جلو را بااحتیاط عقب کشیده و 
اتصال کابل را قطع کنید.

نباید  این که  به  توصیه  با  را  5- المپ سوخته 
المپ را مستقیما با انگشت گرفت، عوض کنید.

المپ چراغ مه شکن جلو
هنگام تعویض المپ چراغ مه شکن جلو، وسیله 
چراغ  عقب  المپ  و   )uplift( کرده  بلند  را  نقلیه 
برای  را  مه شکن  چراغ  یا  نموده  عوض  را  مه شکن 

مهره 1راهنما
چراغ پارکینگ

چراغ جلو- استپ 
پایین

مهره 3 مهره 4

چراغ جلو- 
استپ باال
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تعویض پیاده کنید.

المپ چراغ عقب

5- بعد از نصب، صحت عملکرد المپ را بررسی 
و )امتحان( نمایید.

 )High Mount( المپ چراغ ترمز
صفحه  و  کرده  باز  را  عقب  صندوق  در   -1
گروه  آوردن  بیرون  برای  و  کنید  پیاده  را  درپوش 
برای  را  المپ  و  کرده،  پیاده  را  کابل  اتصال  چراغ 

تعویض بیرون بکشید.
2- به ترتیب عکس نصب کنید.

المپ چراغ پالک وسیله نقلیه
وضعیت نصب: باالی پالک 

1- پیچ های نگه دارنده چراغ پالک را شل کرده، 
درآورید.

سرپیچ  سوخته،  المپ  آوردن  بیرون  برای   -2
چراغ را به جلو بکشید.

آن را  و  کرده  نصب  سرپیچ  در  را  نو  المپ   -3
مجددا به حال اول درآورید. 

4- به وسیله پیچ آن را محکم کنید.

المپ چراغ داخلی جلو و عقب سقف
1- چراغ داخل اتاق را خاموش کنید.

2- پیچ گوشتی را بین حباب و پوسته چراغ قرار 
داد و با احتیاط حباب المپ را اهرم کنید.

را  منعکس کننده  و  نموده  عوض  را  المپ   -3
مجددا جا بزنید.

پوسته  نصب  سوراخ  در  را  چراغ  درپوش   -4
چراغ مجددا جا بزنید.

چراغ آینه آفتاب گیر )سایبان(
وضعیت نصب: در پشت آفتاب گیر

شیشه را اهرم کرده، درآورده، و المپ را عوض 
کنید.

المپ صندوق عقب
وضعیت نصب: وسط صندوق عقب

1- پیچ گوشتی را بین پوسته و حباب چراغ قرار 
داده و با احتیاط سایبان چراغ را اهرم کنید.

2- المپ را عوض کنید.
3- حباب المپ را در سوراخ نصب پوسته چراغ 

مجددا جا بزنید.

تنظیم شعاع نور المپ جلو
تنظیم صحیح نور المپ جلو مستقیما با ایمنی 

باز کنید، گیره گردنده درپوش  1- صندوق را 
مجموعه چراغ عقب و مجموعه چراغ عقب را شل 

کرده و مجموعه چراغ را اندکی به جلو بکشید.
در  آن را  آوردن سرپیچ المپ،  بیرون  برای   -2
روی  که  آن طور  کردن،  سفت  جهت  عکس  جهت 

سرپیچ نشان داده شده باز کنید.
و  داده  فشار  پایین  به  مختصر  فشاری  با   -3
برای بیرون آوردن المپ جهت تعویض آن را  جهت 

حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
4- به ترتیب )عکس( باز کردن نصب کنید.

چراغ ترمز
چراغ پارکینگ

چراغ راهنما

چراغ عقب

چراغ مه شکن عقب 
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با  تنها  آن،  تنظیم  بنابراین  دارد،  بستگی  رانندگی 
ابزار مخصوص مجاز می باشد.

لطفا، در خالل انجام تنظیمات به مفاد قانونی 
آن توجه فرمایید.

فیوز و رله

 )plug-in( آن شناخت. کلیه فیوزها از نوع فشاری
می باشند.

فیوز کوچک

تعویض فیوز 
رمز رنگ فیوز

مقدار جریان )آمپر(رنگ
5طالیی
7/5قهوه ای
10قرمز
15آبی
20زرد

رمز رنگ فیوز فشنگی
آمپررنگ
30سبز

40صورتی
60زرد

نقشه جعبه فیوز همراه وسیله نقلیه شما است 
که می توانید آن را در جعبه فیوز محفظه موتور پیدا 

کنید.

همان  با  نو  فیوز  با  می بایست  را  معیوب  فیوز 
مشخصات عوض نمود. وضعیت بلوک )جعبه( فیوز 
مشتمل بر فیوز و رله در شکل نشان داده شده از 

تعویض رله مستلزم دانش حرفه ای است.
توصیه می شود که به خاطر حوادث غیرمترقبه، 
داشته  نگه  نقلیه  وسیله  در  فیوز  تعدادی  همواره 

شود.
مدیران خودرو  و خدمات  فروش  مجاز  جایگاه 

فیوز با انواع مشخصات را در دسترس دارد.
سیم  ذوب شدن  از  می توان  را  ذوب شده  فیوز 

سویچ  رله،  و  فیوز  تعویض  از  قبل 
)استارت( و کلیه دستگاههای برقی )الکتریکی( 

می بایست در حالت خاموش )OFF( باشند.

سیستم های  در  غیرمجاز  تغییر  هرگونه 
عملکرد  بر  سوخت رسانی  یا  برقی  اتوماتیک 
اتوماتیک اثرگذار بوده و می تواند سبب آتش سوزی 
با مخاطرات ایمنی گردد. بنابراین، توصیه می شود 
که هرگونه عملیات مرتبط با پیاده کرده سیستم 
سوخت یا الکتریکی یا تعویض رله توسط جایگاه 
مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو انجام گیرد.

فیوز فشنگی
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جعبه فیوز محفظه موتور
واقع در سمت چپ محفظه موتور، پشت باتری.

در خالل بررسی یا تعویض فیوز، گیره )detent( را شل کرده و برد درپوش را برای پیاده کردن برد درپوش جعبه فیوز باال بکشید )+B نیروی اصلی جعبه 
فیوز است(.
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تعویض چرخ

پارک  مناسب  محلی  در  را  خود  نقلیه  وسیله 
و  عبور  مزاحم  تعویض  مدت  در  این که  از  نمایید. 
به  را  ایمنی خود  و  نشده  دیگر  نقلیه  وسایل  مرور 

خطر نمی اندازید، اطمینان حاصل نمایید.
و هموار  افقی  نقلیه در زمینی  بودن وسیله  از 
مطمئن شوید. در صورت لزوم، از گره های )دنده 5( 
چوبی مناسب می توان برای بیش تر ثابت نگه داشتن 

وسیله نقلیه استفاده نمود.
طرف  به  جلو  چرخ  که  کنید  حاصل  اطمینان 

راست متمایل باشد.
جعبه  به  نقلیه  وسیله  بودن  مجهز  صورت  در 

دنده اتوماتیک، آن را روی وضعیت P بگذارید.

چرخ یدکی

• حداکثر سرعت نباید از 80 کیلومتر در ساعت 
تجاوز نماید.

• حتی االمکان در مسافت کوتاه رانندگی کنید.
وسیله  در  یدکی  چرخ  یک  از  بیش  هیچ گاه   •

نقلیه خود نصب نکنید.
برای این نوع چرخ یدکی از زنجیر چرخ استفاده 

نکنید.
• از دستگاههای اتوماتیک شست و شوی خودرو 

)کارواش( استفاده نکنید.
چرخ یدکی، در زیر برد درپوش برد تحتانی 

صندوق عقب واقع است.

را  عقب  صندوق  تحتانی  برد  درپوش  برد   -1
بلند کرده و به جلو بکشید.

2- مهره را تا ته باز کنید.
3- چرخ یدکی را بیرون آورید.

جک ضمیمه

خود  نقلیه  وسیله  کردن  بلند  از  قبل 
مراتب ذیل را مراعات نمایید.

رعایت  زمانی  می بایست  بعدی  مقررات 

وسیله  به  نقلیه  وسیله  کردن  بلند 
جک صرفا برای تعویض چرخ است. در چنین 

موردی، در زیر وسیله نقلیه کار نکنید.

حداکثر بار کاری جک 1000 کیلوگرم است. 
عقب  در صندوق  یدکی  جلوی چرخ  در  جک 

قرار دارد.

شوند که بعد یک چرخ )اعم از زوار فوالدی یا 
تایر( با چرخ های نصب شده دیگر متفاوت باشد. 

شکاف جک
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عوض کردن چرخ
نقطه بلند کردن

جک تنها قسمت هایی از زیر بدنه را که در شکل 
ذیل نشان داده شده و دارای شیار برای بلند کردن 

قسمت برآمده زیر بدنه می باشد، بلند می کند.
وضعیت بلند کردن می بایست حتی االمکان نزدیک 

چرخی باشد که قرار است تعویض شود.
پیاده کردن چرخ

1- از پارک شدن وسیله نقلیه روی زمین افقی 

3- در صورت داشتن دنده اتوماتیک، آن را در 
وضعیت P قرار دهید.

4- مسافران را از وسیله نقلیه پیاده کنید.
مناسب   )5 )دنده  گره  از  لزوم  صورت  در   -5
برای تثبیت بیش تر وسیله نقلیه برای اجتناب از راه 

افتادن یا سر خوردن وسیله نقلیه استفاده نمایید.
 )rim( زوار  بین  را  تخت  پیچ گوشتی  یک   -6
فوالدی و توپی )hub( قرار داده و با احتیاط بچرخانید 

تا توپی جدا شود.
شده  داده  نشان  شکل  در  که  همان طور   -7
استفاده  برای شل کردن مهره ها  ابزار مخصوص  از 

نمایید.

8- جک را قرار داده و از بودن آن روی زمینی 
سفت اطمینان حاصل نمایید.

9- جک می بایست نقطه بلند کردن را به طور 
عمودی بلند کند.

10- وسیله نقلیه را آن قدر باال ببرید تا باالی 
زمین قرار گیرد.

11- مهره ها را باز کرده و چرخ را پیاده کنید.

نصب چرخ
1- چرخ را روی محور چرخ قرار دهید، مهره های 
چرخ را در جهت حرکت عقربه ساعت محکم کرده 
به طرف  چرخ  مهره های  رئوس  که  یابید  اطمینان 

چرخ هستند.
2- وسیله نقلیه را پایین آورده و جک را بردارید.

3- از طریق روش سفت کردن اریب )قطری( 
مهره ها را محکم کنید )نیروی گشتاور )ترک( سفت 

±10 نیوتن متر است(. کردن مهره ها 110
جا  محکم  را  قالپاق  دست  دو  هر  کمک  به   -4

بزنید.
عکس  ترتیب  به  را  معیوب  چرخ  و  جک   -5

جاگذاری کنید.

 نقطه بلند کردن چرخ جلونقطه بلند کردن چرخ عقب

)جاده(  راست  به سمت  چرخ  بودن  مایل  و  هموار 
خاطرجمع شوید.

2- سویچ را در حالت خاموش )off( قرار دهید.
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لباس  یا  پوست  با  سرب  یا  اسید  تماس  از 
ممکن  چون  نکنید  کج  را  باتری  کنید.  خودداری 
است مایع اسید از منفذ هواکش باتری سرازیر شود. 
در صورت ریختن مایع اسید در چشم، به مدت چند 
به معالجات  با آب شسته و بالفاصله نسبت  دقیقه 
)پاشیدن(  نمایید. در صورت ریختن  اقدام  پزشکی 
)مانند آب  قلیایی  از آب  لباس،  یا  به پوست  اسید 
و  نموده  استفاده  آن  کردن  خنثی  برای  صابون( 
سپس با آب بشویید. در صورت بلعیدن مایع اسید 

بالفاصله نسبت به معالجات پزشکی اقدام فرمایید.
• کودکان را از مایع اسید باتری دور نگه دارید.

انفجار  قابل  گاز  باتری  شدن  شارژ  مدت  در   •
متصاعد می شود.

به جایگاه مجاز  را  امکان، آن ها  6- در صورت 
فروش و خدمات مدیران خودرو برای بررسی نیروی 

سفت کردن مهره ها و فشار تایر تحویل دهید. 

باتری
 AFE توصیه

• چون مایع اسید داخل باتری سوزآور است، از 
حاصل  اطمینان  دستکش  پوشیدن  و  عینک  زدن 

نمایید.

اکیدا  دخانیات  استعمال  و  جرقه  روباز،  آتش   •
انجام سیم کشی و عملیات  به هنگام  ممنوع است، 

برقی از جرقه اجتناب کنید.
داشته  اتصالی  الکترودهایی که  از وصل کردن 
می شوند  آسیب  باعث  و  می کنند  ایجاد  جرقه  و 

خودداری کنید.

• درون سیستم احتراق الکتریکی ولتاژ زیاد وجود 
دارد. هنگام کار کردن موتور یا روشن کردن سویچ 

از دست زدن به این قطعات خودداری نمایید.

پیاده کردن و نصب کردن
اقدامات  باتری  کردن  نصب  و  پیاده  هنگام  به 

پیش گیرانه ذیل را رعایت نمایید.

هنگام  به  می بایست  ذیل  اقدامات 
گذاشت و برداشت باتری رعایت شوند.



134
MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

• وسیله نقلیه شما به باتری سرب – اسید، عاری 
از نگه داری 12 ولت، 75 آمپر ساعت مجهز است.

• در صورت تعویض می بایست با باتری سرب -  
اسیدی مشابه خود، و نه هیچ نوع باتری دیگر عوض 
با  می بایست  جدید  باتری  ظرفیت  و  جریان  شود. 
باتری قدیمی یا مشخصات مدیران خودرو هم خوانی 
با  باتری،  صحیح  مشخصات  برای  باشد.  داشته 
خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه 

مشورت فرمایید.
کلیه  و  سویچ  کردن  خاموش  محض  به   •
را   )-( منفی  قطب  سیم  ابتداء  برقی،  دستگاههای 

قطع کنید.
تصادفی  تماس  یا  باتری  الکترود  دو  تماس  از   •
با  نقلیه  بدنه وسیله  به  آند )قطب مثبت(  )اتفاقی( 

هرگونه وسیله فلزی پرهیز نمایید.
• هنگام پر کردن باتری ابتداء قطب مثبت )آند( 

)+( و سپس منفی )-( را وصل کنید.
شد،  پر  شدن  پیاده  از  بعد  باتری  هنگامی که   •
ممکن است در چند روز رانندگی بعدی در عملکرد 

موتور ناهنجاری مشاهده شود.

سیستم  که  است  آن  خاطر  به  امر  این 
کنترل موتور در حال تطبیق دادن مجدد 
آن را  می توان  که  می باشد،  جدید  شرایط  با  خود 

نادیده گرفت.
واجدشرایط  جایگاه  به  انهدام  برای  آن را  لطفا 

محلی دفع ضایعات تحویل دهید.

روش استارت جهشی موتور
در صورت قدرت نداشتن باتری، برای استارت 
زدن می توان با کمک گرفتن از باتری وسیله نقلیه 

دیگر آن را استارت زد.
فقط از باتری با همان مشخصات )12 ولت( را 
باید وصل نمود. از سیم رابط )جهش( با گیره عایق 
و طول مناسب استفاده شود. باتری بدون قدرت را 

از وسیله نقلیه پیاده نکنید.

اتصال کابل های سربی
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پارک  مناسب  گونه ای  به  را  نقلیه  وسیله   -1
خودداری  یکدیگر  به  باتری ها  اتصال  از  تا  نمایید 

شود.
2- موتور را متوقف ساخته و هرگونه دستگاههای 

برقی غیرضروری را خاموش کنید.
3- قطب آند )+( باتری بدون قدرت )خالی( را 
 A از طریق کابل  باتری پشتیبان  به قطب آند )+( 

وصل نمایید.
 )-( کاتد  قطب  به  را   B کابل  انتهای  یک   -4
باتری پشتیبان و انتهای دیگر کابل B را به قسمت 
فلزی موتوری که قرار است استارت زده شود وصل 
که  شود  وصل  گونه ای  به  می بایست  کابل  کنید. 
هیچ گونه تماسی با قطعات متحرک داخل محفظه 

موتوری نداشته باشد.

مجهز است را با سرعت مناسب باال برسانید.
2- نهایت سعی را برای استارت زدن وسیله نقلیه 
به کار  دقیقه،  یک  مدت  ظرف  خالی،  باتری  دارای 

برید.
3- قبل از پیاده کردن کابل های هادی، موتورهای 

هر دو وسیله نقلیه به مدت سه دقیقه برانید.

پیاده کردن کابل های هادی
پیاده  را   A)-( کابل  سپس  و   B)+( کابل  ابتدا   •

کنید.

بکسل کننده برای بستن طناب جهت کشیدن مجهز 
می باشد.

می بایست  کردن،  بکسل  زمان  مدت  طی  در 
وسیله نقلیه را به گونه ای آهسته و نرم راند که از 
ضربان )throb( وسیله نقلیه بکسل کننده خودداری 
شود. نیروی بیش از حد طناب بکسل می تواند باعث 

خسارت به وسیله نقلیه شود.

خالی  باتری   )-( کاتد  قطب  به  اتصال 
مجاز نمی باشد.

استارت موتور
1- موتور وسیله نقلیه ای که به باتری پشتیبان 

موتور دمنده و هیتر برقی شیشه پشت 
وسیله نقلیه دارای باتری خالی را روشن کنید 
تا در مدت پیاده کردن ضربه ولتاژ به حداقل 
خود برسد. چراغ جلو را به جای هیتر شیشه 
ممکن  ولتاژ  ضربه  چون  نکنید،  روشن  عقب 

است المپ آن را بسوزاند.

بکسل وسایط نقلیه خراب
حلقه های  به  نقلیه  وسیله  این  عقب  و  جلو 

در خالل بکسل کردن، سویچ وسیله 
روشن  حالت  در  می بایست  شده  بکسل  نقلیه 
باشد، تا فرمان، چراغ گردش به چپ و راست و 
چراغ ترمز قادر به کار کردن باشند. چون ترمز 
موجود  موتور  خرابی  خاطر  به  برقی،  فرمان  و 
افزایش می یابد.  نیروی عملیاتی الزم  نیستند، 
بنابراین، نیروی ترمز و فرمان می بایست نسبت 

به آن افزایش یابند.





مراقبتونگهداری

مراقبتونگهداری
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خود  نقلیه  وسیله  از  استفاده  زمان  مدت  طی 
ضروری  و  الزم  آن  از  ادواری  مراقبت  و  نگه داری 
آن،  وعملکرد  کارآیی  بهترین  حفظ  جهت  است. 
و  مراقبت  جزوه  طبق  را  نگه داری  و  مراقبت  عمل 
نگه داری موکدا به عمل آورید تا به گونه ای موثر و 
کارآمد به عمر وسیله نقلیه خود افزوده و مشکالت 
وسایل بالقوه را به موقع آشکار ساخته آن را برطرف 
نموده و از وقوع نقایص بعدی پیش گیری نمایید. در 
پاراگراف های ذیل، مشروح روش مراقبت و نگه داری 
به دقت مطالعه  را  ارایه خواهیم داد. لطفا آن ها  را 

فرمایید.

مراقبتونگهداری
تشکیل  مقوله  دو  از  نگه داری  و  مراقبت 
)منظم(  روزانه  نگه داری  و  مراقبت  یکی  می گردد. 
است که توسط مالک وسیله نقلیه به عمل می آید 
دیگری مراقبت و نگه داری که بازرسی، و تعمیرات 
اساسی است که انجام آن توسط جایگاه مجاز فروش 
و خدمات مدیران خودرو را طلب می کند لطفا روغن 
اکیدا طبق  را  یخ  و ضد  ترمز  روغن  بنزین،  موتور، 
آن چه در این جزوه تجویر گردیده استفاده نمایید، 

در غیراین صورت، موجب خسارت به وسیله نقلیه تان 
می گردد.

جایگاهمجازفروشوخدماتمدیران
خدمات اینگونه ارایهدهنده خودرو

بهشمااست
تنها قطعات و مواد OEM قادر به افزودن طول 
توجه  این رو،  از  می باشند،  شما  نقلیه  وسیله  عمر 
داشته باشید که فقط شرکت خودرو سازی مدیران 
 OEM خودرو با مسؤولیت محدود است که قطعات
را از جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

بخواهید.
جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو، 
به فرد  موسسه تعمیر و نگه داری حرفه ای منحصر 
مجاز توسط شرکت خودرو سازی مدیران خودرو با 
اکید  آموزش  دوره  که  می باشد  محدود  مسؤولیت 
را  خودرو  مدیران  خودرو سازی  شرکت  حرفه ای  و 
صمیم  از  آن  خدماتی  جایگاه  پرسنل  و  گذرانده 
قلب بهترین خدمات بعد از فروش را به شما ارایه 
خدمات  این  از  رضایت  عدم  صورت  در  می دهند. 
مستقیما با شعبه شرکت مدیران خودرو با مسؤولیت 

محدود به نشانی:
as.service@mvms.ir تماس بگیرید. 
خواهیم  را حل  شما  مشکل  وقت  اسرع  در  ما 
کرد. لطفا، از تعیین نوع وسیله نقلیه، شماره شاسی 
)بدنه(، شماره موتور، مقدار مسافت )کیلومتر( کار 
اطمینان حاصل  نامه تان  در  تحویل  تاریخ  و  کرده، 

فرمایید.

خود توسط میبایست که اقالمی
جنابعالیبهعملآیند

به  مرتبا  نموده  بررسی  را  لطفا، سطح سیاالت 
روغن یا سیال مربوطه بیفزایید، فشار تایر چراغ و 
چراغ های  کرده،  بررسی  را  ترمزها  عادی  عملکرد 
اخطار را چک بفرمایید )جدول زمان بندی مراقبت 
و نگه داری ادواری در پاراگراف ذیل برای مرجع داده 

شده اند(.

ظرف حاوی روغن ترمز، خنک کننده، و 
روغن فرمان برقی به خاطر تسهیل در بازرسی 
می باشند.  )مات(  شفاف  نیمه  رنگ  به  بعدی 
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مراقبتونگهداریروزانه)منظم(
خودرو  شوی  و  شست  محل های  از  فقط 
تخریب سیستم  نمایید که موجب  استفاده 

زهکشی بوم زیستی )اکولوژیکی( نگردد.
باتری  یخ،  ضد  ترمز،  روغن  موتور،  روغن 
طریق  از  فقط  را  مستعمل  تایرهای  و 

یا  نموده  دفع  ضایعات  دفع  برای  ذیصالح  موسسه 
با کارخانجات سازنده آن ها مشورت نمایید. آن ها را 
مانند ضایعات و زباله های خانگی دور نریخته یا در 

سیستم زهکشی عمومی تخلیه ننمایید.
هرکس موظف به مراقبت از حفظ محیط زیست 

و اعمال قدرت خود در این مورد می باشد.

برنامهزمانبندیمراقبتونگهداری

بررسی روزانه:

وسیله  خارج  و  داخل  چراغ های  کلیه  کاری  شرایط 
نقلیه.

تعویض المپ های سوخته یا کم نور و اطمینان از تمیز 
بودن کلیه ذره بین ها.

بررسی ضمن سوخت گیری:

• سطح روغن موتور
• سطح روغن ترمز

• سطح مایع شست و شوی شیشه جلو
• فشار و وضعیت تایر )فقط حالت سرد(

بررسی ماهانه:

• سطح خنک کننده )حالت سرد موتور(
• هرگونه نشت در مجموعه ها، لوله ها، شیلنگ ها و مخازن 

روغن
• سطح روغن ترمز

• سطح روغن فرمان برقی 
• صحت عمل تهویه مطبوع 

• صحت عمل ترمز دستی 
• صحت عمل بوق

توجه:
کم  دست  می بایست  را  مطبوع  تهویه  دستگاه 

30 دقیقه در ماه روشن کرد.

سیستم احتراق الکتریکی دارای ولتاژ بسیار باال 
را در حال کار کردن  این قطعات  است. هرگز 
دست  است،  روشن  سویچ  زمانی که  یا  موتور 

نزنید.

محفظه  در  کار  هرگونه  انجام  از  قبل 
خاموش  حالت  در  می بایست  سویچ  موتور، 
طور  به  می تواند  خنک کن  فن  ولی،  باشد. 
اتوماتیک، حتی در حالت خاموش بودن سویچ 
شدن  کشیده  مراقب  بنابراین،  کند،  کار  نیز 
تسمه  یا  فن  درون  به  خود  کراوات  یا  لباس 

پروانه باشید.
روغن موتور اتوماتیک، گریس و روغن 
روان سازی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 
از دستورات ایمنی روی ظرف پیروی نموده و از 
تماس پوست با روغن موتور مستعمل اجتناب 

نمایید.



140
MVM530راهنمایاستفادهازخودرویسواری 

اقالمنگهداریمحفظهموتور

در محفظه روغن موتور

منبع انبساط

منبع روغن هیدرولیک

منبع شیشه شوی 

منبع روغن ترمز

محفظه فیلتر هوا
جعبه فیوز

گیج روغن موتور

باتری
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میلهاندازهگیریسطحروغنموتور

مصرف روغن موتور به عوامل بسیاری بستگی 
دارد. مصرف روغن موتور نو، بعد از پیمودن حدود 
تحت  می رسد.  عادی  مقدار  به  کیلومتر   5000
شرایط کاری سنگین، موتور روغن بیش تری مصرف 

می کند.
ادواری  صورت  به  می بایست  را  موتور  روغن 
طوالنی  سفرهای  از  قبل  یا  سوخت گیری  ضمن 

بررسی نمود.
روی  را  خودرو  موتور،  روغن  بررسی  از  قبل 
زمینی مسطح پارک کنید. سویچ را خاموش کرده 
تا روغن موتور در سینی  و چند دقیقه صبر کنید 
روغن میل لنگ بریزد )در صورت پایین بودن دمای 
محیط یا نرسیدن موتور به دمای کاری، ممکن است 
از  قبل  باشد(.  نیاز  کردن  صبر  بیش تری  زمان  به 
استارت  سرد  را  نقلیه  وسیله  موتور  روغن  بررسی 
نزنید. میله اندازه گیری سطح روغن را بیرون کشیده 
با پارچه بدون پرز پاک کرده، و مجددا بعد از کامال 
فرو بردن در منفذ مربوطه آن را بیرون بکشید. مادام 

که سطح روغن بین عالمت حداقل و حداکثر باشد، 
ممکن  داغ  موتور  روغن  نیست.  ضروری  کردن  پر 
میلی متری  چند  حرارتی  انبساط  خاطر  به  است 

باالتر از عالمت شکاف باشد.
در صورتی که سطح روغن روی یا پایین عالمت 
حداقل باشد، فقط آن را با روغن موتوری پر کند که 
با مشخصات مدیران خودرو هم خوانی داشته باشد. 
برای جزییات بیش تر به فصل پارامترهای ظرفیت و 

مشخصات رجوع نمایید.

درپوشپرکنندهروغنموتور

توسط  شده  تعیین  حد  فوق  را  موتور  روغن 
عالمت حداکثر پر نکنید.

ساعت  عقربه های  حرکت  عکس  جهت  در 
هیچ گاه  شود.  باز  تا  بکشید  بیرون  و  چرخانده 
باز  را  پرکننده  درپوش  موتور،  کار کردن  در حال 

نکنید.

درپوش را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا 
صدای کلیک که بیان گر بسته شدن آن است شنیده 

شود.
قوطی های روغن موتور خالی را نمی بایست 
لطفا  انداخت.  دور  خانگی  زباله های  مانند 
از طریق موسسات ذیصالح محلی  را  ظروف مزبور 

مسؤول دفع این گونه زباله ها منهدم نمایید.

از مواد افزودنی یا تصفیه کننده موتور 
استفاده نکنید. که نه تنها ضروری نبوده، بلکه 
ممکن است تحت برخی شرایط که از محدوده 

ضمانت خارج است، به موتور آسیب برساند.
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از تمیزی کامل روغن ترمز به هنگام پر کردن روغنکالچ/روغنترمز
اطمینان حاصل نمایید.

شفاف  نیمه  سطح  از  می توان  را  مایع  سطح 
مخزن مشاهده نمود.

سطح مایع خنک کننده می بایست بین عالمت 
حداقل و حداکثر باشد در حالی که موتور در حالت 
سرد است. در صورت داغ شدن موتور، ممکن است 
عالمت  از  و  کرده  پیدا  انبساط  خنک کننده  مایع 

حداکثر تجاوز نماید.
مایع خنک کننده را به شرطی می توان پر کرد 
پر  که  موردی  در  باشد.  سرد  حالت  در  موتور  که 
ابتداء می بایست  باشد  داغ ضروری  موتور  با  کردن 

10 دقیقه برای خنک شدن موتور صبر کرد.
درپوش مخزن را یک چهارم دور شل کنید تا 
بازکردن کامل آن مدتی  از  قبل  و  آزاد شده  فشار 
دیگر منتظر بمانید. مخزن را از مایع خنک کننده ای 
پر کنید که با مشخصات این وسیله نقلیه هم خوانی 

داشته باشد.

تأمین  مخزن  یک  از  کالچ  و  ترمز  روغن 
می شوند.

چپ  سمت  قسمت  در  سیاالت  این  مخزن 
مایع  سطح  است.  گرفته  قرار  موتور  محفظه  عقب 
بین عالمت حداقل و حداکثر مخزن می باشد. چراغ 
سطح  رسیدن  محض  به  ترمز  روغن  سطح  اخطار 

روغن به زیر عالمت حداقل روشن می شود.
فقط با روغن موتوری پر کنید که با مشخصات 
این  برای  و  باشد،  داشته  مدیران خودرو هم خوانی 
کار به بخش پارامترهای ظرفیت و مشخصات رجوع 
نشت،  لحاظ  از  سیستم  کردن  چک  برای  نمایید. 
و  فروش  مجاز  جایگاه  به  را  وقت خودرو  اسرع  در 

خدمات مدیران خودرو تحویل دهید.

این  با  چشم  یا  پوست  نگذارید  هرگز 
چنین  صورت  در  کنند.  پیدا  تماس  سیاالت 
فراوان  آب  با  را  شده  آلوده  محل  رخ دادی، 
پزشکی  درمان  به  نسبت  بالفاصله  و  شسته 

اقدام نمایید.

رنگ  با  ترمز  روغن  تماس  صورت  در 
خودرو، آن را با اسفنج مرطوب پاک کرده یا با 

آب فراوان بشویید.

روغن  بر  داللت  ترمز  روغن  مخزن  پشت  نماد 
ترمز عاری از olefin دارد.

مایعخنککنندهموتور

داغ  موتور  زمانی که  را  مخزن  درپوش 
می شود باز نکنید: در غیراین  صورت خنک کننده 
از داخل سیستم بیرون جهیده سایر قطعات را 

سوزانده یا فرسوده می سازد.
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کاربرد خنک کننده با غلظت مناسب و صحیح، 
جلوگیری  زمستان  در  موتور  یخ زدگی  از  تنها  نه 
از  را  موتور  نیز  سال  سراسر  در  بلکه  می کند، 
موتورهای  و خوردگی حفاظت می کند.  زنگ زدگی 
با  می کنند  کار  باال  فوق العاده  دمای  در  امروزی 
از  مناسب  حفاظت  به  قادر  نامرغوب  خنک کننده 

سیستم خنک کننده نمی باشند.
از مایع  از آب شیر،  بنابراین، به جای استفاده 
مشخصات  با  که  کنید  استفاده  خنک کننده ای 

مدیران خودرو هم خوانی داشته باشد.

و  ظرفیت  پارامترهای  بخش  به  ظرفیت  برای 
مشخصات رجوع نمایید.

پرکردنبامایعخنککننده
عالمت  تا  و  کرده  باز  را  مخزن  درپوش   -1

حداکثر )MAX( آن را از خنک کننده پر کنید.
موتور را روشن کنید تا دمای آب به حدود 90 

درجه سانتی گراد برسد.
بستن در مخزن الزم نیست چون هوای داخل 

آب تخلیه می شود.
در آن زمان سطح مایع مخزن افت می کند.

2- موتور را خاموش کنید، مجددا مخزن را پر 
کرده، فرایند فوق را تکرار کنید تا سطح مایع دیگر 

افت نکند.
بعد از آن درپوش مخزن را ببندید.

بررسیسطحمایعفرمانهیدرولیک

سطح مایع در حالتی به عالمت حداکثر می رسد 
که موتور در تحت وضعیت سرد باشد.

هنگامی که سطح مایع زیر عالمت حداقل است 
پر کردن مایع مشخص شده ضروری است.

باتری

دست و لباس خود را با مایع خنک کننده 
نشویید، چون مایعی سمی است.

داخل  به  خنک کننده  مایع  ریختن  هنگام 
مخزن آب می بایست نهایت دقت را به کار برد 
تا از ترشح آن به سایر قطعات موتور جلوگیری 
با  خنک کننده  مایع  تصادفا  چنان چه  شود. 
پوست تماس پیدا کرد قسمت آلوده شده را با 
آب فراوان بشویید و بالفاصله نسبت به درمان 

پزشکی اقدام نمایید.

مایع خنک کننده با رنگ یا مشخصات 
مختلف دیگر را با هم مخلوط نکنید.
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باتری مراقبت و نگه داری های معدودی را طلب 
بررسی های مرتب و منظم  مایع در  می کند. سطح 

به عمل می آید.
نگه داری  از  عاری  باتری  به  شما  نقلیه  وسیله 
مجهز می باشد، توصیه می شود که از هیچ نوع باتری 

دیگر استفاده نشود.
جریان و ظرفیت باتری جدید می بایست مشابه 
مدیران خودرو  با مشخصات  یا  بوده  قدیمی  باتری 

هم خوانی داشته باشد.
مجاز  جایگاه  با  باتری  مشخصات صحیح  برای 

فروش و خدمات مدیران خودرو مشورت نمایید.

سیستمشستوشویشیشهجلو

و  جلو  و شوی شیشه های  سیستم های شست 
عقب از یک مخزن تأمین می شوند. در صورت لزوم، 
آب و مایع شست و شوی شیشه ها را به نسبت 1 بر 

20 مخلوط کنید.
برای غلظت مناسب به دستورالعمل روی ظرف 

مایع رجوع نمایید.
بعد از پر کردن درپوش مخزن را ببندید.

بررسیتیغهبرفپاککن

نوک  ناهنجاری،  نظر  از  تیغه  لبه  بررسی  برای 
انگشت خود را در طول لبه آن بکشید.

گره، سیلیکون و بنزین، تیغه برف پاک کن را از 
کار می اندازد. برای تمیز کردن آن استفاده از مایع 

شوینده تیغه برف پاک کن توصیه می گردد.

تعویضتیغهبرفپاککن

بازوی برف پاک کن را بلند کنید و آن را در زاویه 
قائمه با تیغه برف پاک کن قرار دهید.

در صورت پیاده کردن تیغه برف پاک کن، گیره 
آن چه  طبق  باریک  جهت  امتداد  در  را  نگه دارنده 
تا تیغه برف  در شکل نشان داده شده فشار دهید 
در  را  پاک کن  برف  بازوی  و  کرده  را شل  پاک کن 

جهت عکس بیرون بکشید.

تایر
بهخاطرایمنیخود

به هنگام پر کردن بنزین، فشار تایر )از جمله 
تایر یدک( را بعد از خنک شدن تایر بررسی نمایید. 
پارامترهای  بخش  به  شده  توصیه  تایر  فشار  برای 

ظرفیت و مشخصات رجوع نمایید.
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از فشار تایر مناسب، به ویژه در زمان رانندگی در 
سرعت های باال و با بار سنگین خاطرجمع شوید.

داده،  کاهش  را  ثبات  تایر،  فشار  تکافوی  عدم 
به  افزوده،   )rolling( خوردن  غلت  اصطکاک  به 
و موجب خساراتی  بخشیده،  تایر سرعت  فرسایش 

می گردد که ممکن است به حادثه منجر گردد.
لطفا، زمانی که ناگزیر به رانندگی در کنار جاده 

)curb( هستید، آهسته برانید.
هرگاه امکان پذیر بود، چرخ را عمود بر جدول 

نگه داشته و از موانع عمودی و تیز اجتناب کنید.
مراقب باشید که کناره ی تایر را به هنگام پارک 

کردن نخراشید.
سطح تایر را از نظر اثر پارگی، ذرات خارجی با 

فرسایش ناهموار، مورد بازرسی ادواری قرار دهید.
زمین  با  چرخ  برخوردگاه  ناهموار  فرسایش 

بیان گر استقرار نامناسب )غلط( چرخ است.

زمین  با  برخوردگاه چرخ  فرسایش  عمق  برای 
فرمایید  دقت  دارد.  وجود  قانونی  محدودیت های 
برسدکمربند  میلی متری   3 حد  به  هنگامی که  که 
فرسایش روی برخوردگاه )tread( ظاهر می گردد که 

مبین کاهش زیاد کارآیی و ایمنی تایر است.
در این لحظه، تایر می بایست عوض شود.

برای دفع تایرهای فرسوده، مفاد قانون حفظ 
محیط زیست را رعایت نمایید. در صورتی که 
مصرف  کاهش  برای  کند  ایجاب  جاده  شرایط 
تابستانی  تایرهای  سوخت و کم کردن سر و صدا، 

را جایگزین تایرهای زمستانی نمایید.

تعویضموتور

تایر فوق شامل زوارهای آلیاژ فوالدی یا آلومینیومی 
خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  با  لطفا،  می شود. 
دیگر  انواع  جایگزینی  خصوص  در  خودرو  مدیران 
نقلیه مشورت  وسیله  این  در  زوارهای چرخ  و  تایر 

نمایید.
از  تایرها،  نصب  هنگام  به  که  می شود  توصیه 
تایرهای OEM استفاده نموده، یا به پیشنهاد جایگاه 
مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو مراجعه نمایید.

تایرهای وسیله نقلیه جناب عالی آن گونه انتخاب 
شده اند که بهترین عملکرد، راحتی و ایمنی را برای 
شما تامین می کنند مفاد ترکیب زوار )رینگ( چرخ 

توجه:
خودرو  سرعت سنج  خطای  روی  بر  تایر  ابعاد 
یا  داشتن  تفاوت  صورت  در  و  دارد  مستقیم  تاثیر 
قطر متفاوت با OEM، سرعت سنج، سرعت صحیح 

را نشان نخواهد داد.

)رینگ(  چرخ  زوارهای  و  تایرها 
مشمول  که  شوند  حوادثی  باعث  می توانند 

ضمانت نمی شوند.

یا  تایرها  نصب  به  مایل  چنان چه 
زوار  هم چون  غیراستاندارد  چرخ  زوارهای 
تایرهای  دارای  چرخ های  یا  سبک  آلیاژ  چرخ 
زمستانی هستید، مفاد نسبی را رعایت نموده یا 
با جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

مشورت نمایید.
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زنجیرچرخ
از زنجیر چرخ می توان روی تایرهای تابستانی و 

زمستانی، ولی تنها روی چرخ جلو، استفاده نمود.

کیفیت و قابلیت اطمینان عالی برخوردار بوده و با 
نیازهای کاری هم خوانی داشته باشد.

در خالل تعویض تسمه موتور ممکن است که 
تسمه با همان ابعاد با مشخصات هم خوانی نداشته 
 OEM تسمه های  از  ایمنی  رعایت  خاطر  به  باشد 
مدیران خودرو اطمینان حاصل نمایید. جایگاه مجاز 
فروش و خدمات مدیران خودرو دارای موجودی از 

تسمه  موتور می باشد.
توجه:

ممکن  کردن  کار  مدتی  بعداز  موتور،  تسمه 
حد  به  آمدن  این کش  زمانی که  بیاید،  است کش 
باعث  و  است خیلی شل شود  برسد، ممکن  معین 
از  بعد  بنابراین،  گردد.  نقلیه  وسیله  به  خسارت 
1000 کیلومتر رانندگی، سفتی )کشیدگی( تسمه  

موتور را می بایست بررسی نمود.

بررسیسفتیتسمهموتور
1- سویچ را خاموش کرده و کلید را بردارید.

2- قسمت وسط تسمه را با انگشت شست )با 
انحراف  کردن  چک  برای  نیرو(  نیوتن   10 حدود 

تسمه فشار دهید.

حداکثر انحراف مجاز 10 میلی متر
3- در صورت بیش تر بودن انحراف از حد مجاز، 
وسیله نقلیه را برای تنظیم )رگالژ( به جایگاه مجاز 

فروش و خدمات مدیران خودرو تحویل دهید.

کارواش
ضایعات  مانند  نمی بایست  را  شوینده  مواد 
طریق  از  را  آن ها  ریخت.  دور  خانگی  )زباله های( 

موسسات ذیصالح محلی دفع زباله معدوم نمایید.
شوی  و  شست  برای  زمین هایی  از  فقط 
خودرو استفاده کنیدکه به سیستم زهکشی 
نمی کند.  وارد  خسارت  )اکولوژی(  زیست  بوم 
نقلیه، شستن  مهم ترین عنصر محافظ رنگ وسیله 

آن با آب تمیز است.
برای شستن وسیله نقلیه، فقط از آب 

سرد یا آب اندکی گرم استفاده نمایید.

تایر،  برای  چرخ  زنجیر  از  استفاده  هنگام  به 
سیستم  به  مجهز  نقلیه  وسیله  رانندگی  کارآیی 
کنترل ضد لغزش )antiskid( )بکس و باد( ممکن 
است از خود ناهنجاری نشان دهد، که می توان آن را 

با خاموش کردن سیستم برطرف نمود.
برای اجتناب از آسیب به قالپاق چرخ، قبل از 
نصب زنجیر می بایست آن را درآورد و بالفاصله بعد 

از برداشتن زنجیر چرخ آن را جا زد.

تسمهموتور
در  که  است  قطعاتی  از  یکی  انتقال،  تسمه 
از  بنابراین می بایست  بوده،  بارها  قوی ترین  معرض 

چرخ،  زنجیر  از  استفاده  هنگام  به 
ساعت  در  کیلومتر   50 از  نمی بایست  سرعت 
تجاوز نماید. زنجیر چرخ را می بایست به محض 

عادی شدن جاده از برف باز نمود.
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شستوشویاتوماتیکخودرو
شستن  خودرو،  شوی  و  شست  روش  بهترین 
بدون برس در زمین های مخصوص شست و شوی 
خودرو می باشد. در زمین  های شست و شوی مجهز 
به  است  ممکن  پرقدرت  بخار  قوی،  فشار  آب  به 

داخل اطاق وسیله نقلیه پاشیده شود.
قبل از ورود به سیستم شست و شوی اتوماتیک 

خودرو فن هیتر را خاموش کنید.

شستنبادست
در صورت استفاده از شامپوی شست و شو، بدنه 
خودرو را با آب فراوان آب کشیده و با پارچه خشک، 

آن را خشک کنید.

خشن  خورنده  شیمیایی  مواد  از  جلو،  چراغ های 
استفاده نکنید.

پاک  است  خشک  هنگامی که  را  چراغ  هرگز 
نکنید، و لنز را با اشیاء نوک تیز تمیز نکنید.

تمیزکردنشیشهعقب

برای  عقب،  شیشه  کردن  تمیز  خالل  در 
آنتن  و  گرم کننده  قطعات  به  آسیب  از  جلوگیری 
نمود.  استفاده  نرم  پارچه  از  می توان  فقط  رادیو، 
هرگز برای تمیز کردن شیشه از حالل یا اشیاء تیز 

استفاده نکنید.

زنگ مقابل در شاسی از محافظت
زدگی

شاسی وسیله نقلیه، قبال مورد عملیات حفاظت 
به  لطفا  است.  گرفته  قرار  زنگ زدگی  مقابل  در 

صورت ادواری حفاظت در مقابل زنگ زدگی شاسی 
اساسی  تعمیر  نیاز  صورت  در  و  نموده  بازرسی  را 
آن را از جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

خواستار شوید.

تمیزکردنچرخ
بسته به مسافت طی شده، برای پیش گیری از 
تمیز  را  ترمز، هر هفته چرخ ها  و غبار  رسوب گرد 
به  از آسیب  اجتناب  و  مواد ساینده  به جای  کنید 
اسفنج  و  تمیزکننده چرخ  از  سطح صیقلی خاص، 

نرم استفاده کنید.

وسیلهتمیزکاری
جهت کسب بهترین نتیجه، از وسایل مراقبت و 

نگه داری به طور صحیح استفاده نمایید.

عملیاترنگزدایی
برای آسیب وارده به صیقل رنگ یا خراش های 
جزیی در اثر برخورد ریگ های جاده، جهت عملیات 
مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه  با  مربوطه 

خودرو مشورت نمایید.
تمیزکردنچراغجلو

پالستیکی  لنز  به  آسیب  از  اجتناب  برای 

بعد از کارواش، چندبار به آرامی پدال 
ترمز را ضمن رانندگی فشار دهید تا آب روی 

دیسک ترمز از بین برود.
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حفاظتازرنگ
واکس زدن رنگ وسیله نقلیه یک یا دو بار در سال 

می تواند به حفظ صافی پرداخت رنگ کمک نماید.

وسیله  به  می توان  را  کثیف  فوق العاده  سطوح 
کف  ماده  هم چون  )بی اثر(  خنثی  پاک کننده های 
)معمول(،  عادی  عملیات  نمود. ضمن  تمیز  صابون 
عمل  ماده  با  چرم،  از  مراقبت  و  نگه داری  انجام 

آورنده چرم هر شش ماه یک بار توصیه می گردد.
چرم را بیش از حد مرطوب نکرده، به ویژه دقت 

نمایید که آب به داخل دنده ها نفوذ نکند.

مراقبتونگهداریسطوحچرمی
برای تمیز کردن سطوح چرمی از پارچه نخی 
استفاده کرده، و یا پارچه نرم تمیز آن را پاک کنید.

تمیزکردنرادیاتور
قسمت  نقلیه  وسیله  با  رانندگی  مدتی  از  بعد 
جلوی کندانسور کولر و رادیاتور امکان دارد توسط 
حشرات، برگ ها، و سایر اشیاء مسدود گردد که به 
عملکرد و کارآیی دستگاه تهویه مطبوع و سیستم 
خنک کننده اثرگذار بوده، موجب ناهنجاری عملیات 
خنک کننده  سیستم  کردن  داغ  و  مطبوع  تهویه 

شود.
در چنین مواردی، به نظافت رادیاتور و کندانسور 

نیاز است.

تمیز کردن رادیاتور یک بار در سال، ارجح است 
از آب یا هوای تحت فشار می توان برای تمیز کردن 
پره های رادیاتور، برای دور کردن حشرات، برگ ها و 

غیره، استفاده نمود.
از  جلو  به  هوا  دمیدن  با  می توان  را  کندانسور 
در  نیز  آب  با  می توان  نمود.  تمیز  رادیاتور،  طریق 

حالی که موتور در حالت سرد است آن را شست.
فشار هوا یا آب نمی بایست از 150 کیلو پاسکال 
تجاوز نماید در غیراین صورت موجب آسیب به پره 

رادیاتور می گردد.

رنگ  پرداخت  دوام  از  اطمینان  برای 
وسیله نقلیه به موقع چیزهای مضر برای صیقل 
پس ماند  صمغ،  پرندگان،  فضله  هم چون  رنگ 
تمیزکننده  نمک  آسفالت،  لکه های  حشرات، 
غیره،  و  مواد شناور صنعتی  و  برف  از  جاده ها 

را تمیز نمایید.

نقلیه،  وسیله  پرداخت کاری  خالل  در 
با سطح  پرداخت کننده  عامل  نمایید که  دقت 
پالستیکی تماس پیدا نکند، در غیراین صورت 
بود.  خواهد  مشکل  بسیار  آن  کردن  تمیز 
ضمنا، هرگز وسیله نقلیه را زیر آفتاب شدید، 

پرداخت کاری نکنید.

مناسب  چرم  تمیز کننده  مواد  از  فقط 
استفاده کنید.

حرارتی  هدایت  برای  رادیاتور  پره های 
باعث  که  نزنید  برس  را  پره ها  هستند.  عالی 
صدمه به پره ها شده و هدایت حرارتی را کاهش 
می دهد. آب را روی رادیاتور گرم شده نیفشانید 
چون گاز داغ ایجاد شده باعث آسیب رساندن 
می شود. زمانی که موتور در حال کار کردن و در 

حالت سرد است، آن را فقط با آب بشویید.
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پیشبینیادواریمراقبتونگهداری
جهت مراقبت و نگه داری طبق مسافات طی شده )میالژ(، وسیله نقلیه را تحویل جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو دهید.

اقالم مراقبت و نگه داری
مسافت )برحسب کیلومتر(

50001500030000

**بررسی عملکرد: چراغ ها، فالشر، بوق
**بررسی عملکرد و پر کردن مایع شست و شو در صورت لزوم: برف پاک کن شیشه جلو و سیستم شوینده 

**بررسی سطح روغن کالچ، تنظیم در صورت نیاز 
***خنک کننده موتور: بررسی سطح مایع ضد یخ و تعویض در صورت لزوم 

***روغن موتور: تعویض شود
***صافی روغن موتور: تعویض

***موتور: بررسی وضع نشتی )روغن موتور، مایع ضد یخ، بنزین، سیستم تهویه مطبوع و غیره(
**باتری: سطح مایع الکترولیت و افزودن آب در صورت لزوم )در مورد باتری عاری از نگه داری(

*تسمه تایمینگ: بررسی وضعیت فرسایش و تنظیم یا تعویض در صورت لزوم 
***لوالی در موتور و قفل موتور: روغن کاری
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اقالم مراقبت و نگه داری
مسافت )برحسب کیلومتر(

50001500030000
***لوالی در و بررسی در: روغن کاری

**شمع: بررسی و تعویض در صورت لزوم
***تمیزکننده هوا: بررسی پوسته و فیلتر، تعویض فیلتر در صورت لزوم

***زمان بندی احتراق: بررسی
*صافی بنزین: تعویض

**سیستم اگزوز: بررسی برای نشتی و آسیب دیدگی
**تسمه موتور: بررسی سفتی )کشیدگی(، رگالژ یا تعویض در صورت لزوم

**جعبه دنده: بررسی برای نشتی یا آسیب دیدگی
***چهار شاخ  گاردان: بررسی برای آسیب دیدگی

***انتهای Tie rod: بررسی فاصله و boot برای آسیب دیدگی
**برش مجموعه چهارشاخ: برای جا به جایی یا آسیب دیدگی

**سیستم فرمان هیدرولیک: بررسی سطح مایع فرمان و اینکه آیا فاصله بین دنده فرمان و میل دنده )rack( معقول هست یا خیر
***سیستم ترمز: معاینه عینی برای نشتی، آسیب دیدگی و سطح روغن ترمز
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اقالم مراقبت و نگه داری
مسافت )برحسب کیلومتر(

50001500030000

**ترمزدستی: بررسی کورس ترمز دستی )با چند دندانه ترمز دستی چرخ ها را قفل می کند( و رگالژ در صورت لزوم 
***لنت ترمز: بررسی ضخامت و تعویض در صورت لزوم

*الیه محافظ زیرشاسی: بازدید چشمی برای آسیب دیدگی
**کمربند ایمنی: بررسی برای آسیب دیدگی

**زاویه Toe-in و Camber: بررسی و رگالژ در صورت نیاز
**سیبک: بررسی لقی

**لوالی الستیکی محور عقب: بررسی برای آسیب دیدگی
*پیچ کارتل روغن موتور: بررسی برای شل یا سفت کردن در صورت نیاز

**سیلندر )استوانه( الستیکی بازوی کنترل: بررسی برای آسیب دیدگی
**شیلنگ ترمز: بررسی برای پیرشدگی و آسیب دیدگی

**لوله ترمز: بررسی برای آسیب دیدگی، خوردگی و نشتی کلیه اتصال ها
*کلیه اتصال های سیستم سوخت رسانی: بررسی برای پیرشدگی، آسیب، خوردگی یا شکل غیرعادی

***تایر )از جمله تایر یدکی(: بررسی برای عمق برخوردگاه چرخ با زمین، تنظیم فشار تایر و ترک محکم کردن مهره چرخ
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اقالم مراقبت و نگه داری
مسافت )برحسب کیلومتر(

50001500030000
**جا به جایی تایر

***مهره وصل کننده شاسی و بدنه خودرو: بررسی برای شلی و سفتی در صورت نیاز 
***چرخ: بررسی برای شل بودن پیچ ها

***محتوای CO در حالت خالص: بررسی و رگالژ در صورت نیاز
***آزمایش درایو: بررسی عادی کار کردن کلیه ساز و کارها )مکانیزم ها(

توجه:
برای گیربکس دستی، روغن دنده گیربکس بعد از یک سال رانندگی یا هر 30000 کیلومتر و روغن ترمز بعد از هر دو سال رانندگی یا هر 50000 کیلومتر عوض شوند.
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کارتمراقبتونگهداری 

5000کیلومتراول

تاریخ:

مسافت پیموده شده: 

نوع استفاده: 

شماره گواهی نامه: 

مهر جایگاه خدمات: 

امضاء مالک:

 وسیله نقلیه:                                                  
)نام( واحد: 

آدرس: 
تلفن: 

پست الکترونیکی: 
تاریخ خرید: 
نوع استفاده: 

شماره گواهی نامه: 

مهر جایگاه خدمات
      اطالعات وسیله نقلیه

مدیران خودرو 

شماره شاسی:

نوع وسیله نقلیه:

توضیح نوع وسیله نقلیه 

شماره موتور / شماره گیربکس: 

شماره رنگ / تجهیزات داخلی:

تجهیزات اختیاری:
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کارتسرویساولیه5000کیلومتروتعمیرات

تاریخ                           کیلومتر

خیرآری                    مورد بررسی:خیرآری                    مورد بررسی:
سیستم   / خنک کننده  سیستم   / روانکارها  سیستم های  بررسی   -1

سوخت رسانی برای نشتی 
9- بازدید تسمه دینام و تسمه سفت کن تنظیم تسمه در صورت نیاز                            

10- بازدید قفل در موتور از نظر صحت عملکرد                            2- تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور 

11- بازدید مدار ایرکاندیشن از نظر نشتی                             3- بررسی میزان مایع منبع انبساط و اضافه نمودن آن در صورت نیاز 

12- بازدید سطح روغن گیربکس و شارژ روغن در صورت نیاز                            4- بررسی روغن ریزی احتمالی از گیربکس 

13- بازدید سطح روغن فرمان هیدرولیک  و شارژ روغن در صورت نیاز                             5- بررسی میل فرمان از نظر عدم خرابی 
و بازدید از نظر نشتی مدار

14- بازدید چهار شاخه های فرمان از نظر صحت عملکرد                            6- بررسی مایع ترمز برای نشتی و لوله های ترمز برای خرابی

15- بازدید صحت راحتی عملیات تعویض دنده                            7- بررسی تمامی کالیپرهای ترمز از نظر عملکرد صحیح

16- بازدید کلیه پیچ های جلوبندی و اتصال اتاق به شاسی از نظر میزان دقیق                             8- تنظیم فشار باد تایرها
سفتی
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MVM530 خودروی ادواری سرویسهای انجام گواهینامه

                          شماره شاسی خودرو:                                                                                                                         تاریخ شروع گارانتی:

لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   10000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما به 
15000 می رسد و یا 6 ماه از آخرین سرویس 
ادواری انجام شده می گذرد، می بایست سرویس 

ادواری 15000 کیلومتر انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   20000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................
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لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   30000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
می بایست سرویس ادواری 30000 کیلومتر 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   35000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   25000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................
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لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   40000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   45000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
می بایست سرویس ادواری 15000 کیلومتر 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   50000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................
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لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   55000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   60000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
می بایست سرویس ادواری 30000 کیلومتر 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   65000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................
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گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   70000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   75000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
می بایست سرویس ادواری 15000 کیلومتر 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   80000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 
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لطفا دقت فرمایید که برای اعتبار بخشیدن به سرویس های ادواری، پس از انجام عملیات هر سرویس، گواهی مربوط به آن دوره به وسیله نمایندگی تکمیل و ممهور به مهر شود. 

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   90000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
می بایست سرویس ادواری 30000 کیلومتر 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   95000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................

کیلومتر کارکرد ......................................................

گواهی انجام سرویس ادواری
هنگامی که کیلومتر کارکرد خودروی شما 
آخرین  از  ماه   6 یا  و  می رسد   85000 به 
می گذرد،  شده  انجام  ادواری  سرویس 
ادواری 5000 کیلومتر  می بایست سرویس 

انجام پذیرد. 

تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................

مهر نمایندگی

زمان یا کیلومتر انجام تعمیر بعدی
تاریخ ...............................................................................
کیلومتر کارکرد ......................................................
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سیستمحفاظتایمنی
کیسه  سیستم  به  شما  نقلیه  وسیله  چنان چه 
هوا  کیسه  سیستم  مجموعه  کل  است،  مجهز  هوا 
می بایست 10 سال بعد از تاریخ استفاده از وسیله 
مجاز  جایگاه  توسط  تعویض  و  شده  عوض  نقلیه 

فروش و خدمات مدیران خودرو به عمل آید.
جهت اطمینان خاطر از عملکرد عادی سیستم 
کیسه هوا، حتما، در تاریخ تعیین شده این سیستم 
را در جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

عوض نمایید.
از موعد مقرر  قبل  تعویض سیستم  در صورت 
)مانند تعویض بعد از تصادف(، لطفا پرونده تعویض 

را برای بازنگری های بعدی، به دقت پر کنید.

پروندهتعویضسیستمایمنی

کیسه هوای راننده                               
کیسه هوای مسافر جلو                        
کیسه هوای سمت چپ                        
کیسه هوای سمت راست                     
مدول کنترل کیسه هوایی                    
یراق کیسه هوایی                                

کمربند ایمنی                       
سایر قطعات                                        

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6

تاریخ: 
مهر جایگاه مجاز خدمات:

پروندهتعویضسیستمایمنی

کیسه هوای راننده                               
کیسه هوای مسافر جلو                        
کیسه هوای سمت چپ                        
کیسه هوای سمت راست                     
مدول کنترل کیسه هوایی                    
یراق کیسه هوایی                                

کمربند ایمنی                       
سایر قطعات                                        

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6

تاریخ: 
مهر جایگاه مجاز خدمات:
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پروندهتعویضسیستمایمنی

کیسه هوای راننده                               
کیسه هوای مسافر جلو                        
کیسه هوای سمت چپ                        
کیسه هوای سمت راست                     
مدول کنترل کیسه هوایی                    
یراق کیسه هوایی                                

کمربند ایمنی                       
سایر قطعات                                        

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6

تاریخ: 
مهر جایگاه مجاز خدمات:

پروندهتعویضسیستمایمنی

کیسه هوای راننده                               
کیسه هوای مسافر جلو                        
کیسه هوای سمت چپ                        
کیسه هوای سمت راست                     
مدول کنترل کیسه هوایی                    
یراق کیسه هوایی                                

کمربند ایمنی                       
سایر قطعات                                        

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6

تاریخ: 
مهر جایگاه مجاز خدمات:

پروندهتعویضسیستمایمنی

کیسه هوای راننده                               
کیسه هوای مسافر جلو                        
کیسه هوای سمت چپ                        
کیسه هوای سمت راست                     
مدول کنترل کیسه هوایی                    
یراق کیسه هوایی                                

کمربند ایمنی                       
سایر قطعات                                        

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6

تاریخ: 
مهر جایگاه مجاز خدمات:



پارامترهای ظرفیت و مشخصات

 پارامترهای ظرفیت و مشخصات
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دستورالعمل شناسایی وسیله نقلیه

محل شماره شاسی خودرو

محل نصب پالک خودرو
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تعیین شماره شاسی خودرو 
زیر مخزن   ،  MVM530 شماره شاسی خودرو 
در شکل  آن چه  )طبق  موتور  در محفظه  دنده  آب 

نشان داده شده( قرار دارد.

شماره موتور
سیلندر  بدنه  روی   MVM530 موتور  شماره 

مطابق شکل واقع گردیده است.

حاوی شناسنامه اطالعات وسیله نقلیه نبودن سوخت  موجود  موقتا  در صورت 
چون  نارسایی هایی  موتور  زمانی که  یا  افزودنی ها 
افت  یا  بی ثبات،  خالص  سرعت  مشکل،  استارت 
هنگام  به  می دهد،  نشان  خود  از  )قدرت(  توان 
شود.  اضافه  افزودنی هایی  می بایست  سوخت گیری 
زنگ زدگی  از  پیش گیری  اثرات  دارای  افزودنی ها 
سیستم  کردن  پاک  و  کردن  اندود  و  موتور 

سوخت رسانی می باشند.
مدیران خودرو  و خدمات  فروش  مجاز  جایگاه 
ذخایری از افزودنی های مورد تایید شرکت مدیران 
خودرو و پرسنل جایگاه خدمات، که در روش کاربرد 
موتور  کردن  اندود  تصفیه  و  سوخت  افزودنی های 
ارایه  مهارت دارند را در اختیار داشته، و صمیمانه 

خدمات می نمایند.
به محض باز کردن درپوش باک بنزین، صدای 
و  بوده  عادی  پدیده ای  که  می شود  شنیده  خش 

می توان آن را نادیده گرفت.

بنزین بدون سرب باالی شماره 93 )شماره 
اکتان باالی 93(

پایین تر  اکتان  درجه  با  بنزین  از  استفاده 
آسیب  موتور  به  چون  نیست،  مجاز   93 شماره  از 

شرکت مدیران خودرو با مسؤولیت محدود 

مارک: مدیران خودرو   نوع:SQR  -------------- تعداد صندلی: 5
شماره مسلسل کارخانه: -------------------------

تاریخ ساخت: ----------------------
شماره موتور: --------------------

توان اندازه گیری شده موتور: --------------------------
-------------------------- :VIN رمز

جا به جایی موتور: ---------------- جرم کل: --------------

 MVM530 نقلیه  وسیله  اطالعات  شناسنامه 
روی پالک – )فوق( باالی بلوری چراغ جلوی سمت 
راست )طبق آن چه در شکل نشان داده شده( قرار 

دارد.

بنزین )سوخت(
ظرفیت باک بنزین:
موتور بنزینی: 52 لیتر

فقط از بنزین مرغوب )باکیفیت(؛ درجه سوخت 
افزودنی های  و  پاک کننده  مواد  حاوی  که  نام برده 

دیگر است استفاده نمایید.
استفاده از سوخت )بنزین( درجه پایین ممکن 

است موجب آسیب به موتور گردد. شماره موتور
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می رساند و مشمول ضمانت نمی گردد.
کاتالیکی  مبدل  به  مجهز  نقلیه  وسایط  تنها 

می توانند از بنزین بدون سرب استفاده نمایند.
جهت اجتناب از حوادث ناشی از سوخت گیری 
با بنزین نامناسب، باک بنزین )این وسیله نقلیه( از 
نوع طراحی صافی تعبیه شده در گردن باک بوده، و 
بنابراین فقط طپانچه سوخت گیری بنزین بدون سرب 

را می توان برای سوخت گیری در آن جای داد.

روغن موتور 20C( 10w/40-sj- درجه سانتی گراد(، 
که در طراحی وسیله نقلیه جناب عالی بر آن تصریح 

شده است.
برای کسب بهترین عملکرد، از این مفاد پیروی 

اکید بفرمایید.
تعویض روغن موتور

خودرو  مدیران  خدمات  و  فروش  مجاز  جایگاه 
شما  روغن  تعویض  تاریخ های  به  مربوط  پرونده  از 
نگه داری نموده و از روغن موتور توصیه شده استفاده 

نمایید.
عالمت  از  نمی بایست  موتور  روغن  تعویض 

حداکثر )MAX( میله اندازه گیری تجاوز نماید.
جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو، 
اطالعات  یا  پیشنهادات  به  شما  نیاز  صورت  در 

تفصیلی، آماده ارایه کمک می باشد.

سیاالت و روغن های وسیله نقلیه
روغن را طبق فواصل زمانی نشان داده شده در 

قسمت مراقبت و نگه داری عوض نمایید.

روغن جعبه دنده
جعبه دنده دستی

روغن  عنوان  به   API GL-4 موتور  روغن  از 
روان ساز جعبه دنده استفاده نمایید.

SAE 15w- چسبندگی )ویسکوزیتی( روغن دنده
90 می باشد در مدت زمان بازرسی عادی، سطح روغن 

می بایست به صورت ادواری بررسی شود.

روغن جعبه دنده اتوماتیک 
با  که  نمایید  استفاده  هیدرولیکی  روغن  از 
مشخصات شرکت مدیران خودرو هم خوانی داشته 

روغن موتور
تعویض روغن موتور

شرکت  توسط  شده  توصیه  موتور  روغن  نوع 
مدیران خودرو به قرار ذیل است:

چنان چه تصادفا با بنزین سرب دار، باک 
را سوخت گیری کردید، موتور را استارت نزنید 
باک  در  سرب  دارای  بنزین  اندکی  اگر  )حتی 
است(، چون سرب موجود در بنزین می تواند به 
مبدل کاتالیکی را آسیب رساند. در این صورت 
و  فروش  مجاز  جایگاه  نزدیک ترین  با  تماس 

خدمات مدیران خودرو توصیه می گردد.
و  مشخصات  با  که  موتوری  روغن  از 
نیازهای فوق هم خوانی ندارد استفاده نکنید، در 
غیر این صورت، ممکن است به موتور آسیب وارد 

شود، که مشمول ضمانت شرکت نمی گردد.

تصفیه کننده  مواد  یا  افزودنی ها  از 
خودرو  مدیران  شرکت  تایید  مورد  که  موتور 
مزبور  افزودنی های  نکنید.  استفاده  نمی باشند 
نه تنها ضروری نبوده، بلکه ممکن است تحت 
که  برسانند،  هم  آسیب  موتور  به  شرایطی 

مشمول ضمانت نمی گردد.



167
پارامترهای ظرفیت و مشخصات

باشد. جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 
روغن OEM را در دسترس دارد.

روغن کالچ و مایع )روغن( ترمز
از روغن ترمز DOT4 استفاده نموده و تا عالمت 
از  فقط  کنید.  اضافه  نیاز،  به  بسته   MAX حداکثر 

روغن ترمز فاقد اوله فین استفاده نمایید.

مایع شوینده شیشه جلو
مخزن را با مایع غلیظ شوینده شیشه جلو و آب 
)به نسبت 1 به 70 پر کنید. در صورت دمای پایین 
نمایید.  استفاده  زمستانی  شوینده  مایع  از  خارج، 
برای به دست آوردن غلظت صحیح به دستورالعمل 

روی ظرف مراجعه نمایید.
روغن  و صافی های  دورریز   / خالی  ظروف 
موتور را نمی بایست مانند زباله های خانگی 
زباله  دفع  مجاز  مراکز  طریق  از  لطفا،  نمود.  دفع 

محلی نسبت به دفع آن ها اقدام فرمایید.

ظرفیت )برحسب لیتر(
± 0/5لیترروغن موتور )به انضمام فیلتر روغن( 4لیتر

2 لیترجعبه دنده دستی
تا عالمت حداکثرفرمان هیدرولیک 

7/5 لیترسیستم کولر
تا عالمت حداکثرسیستم نظافت شیشه جلو

52 لیترباک بنزین
تا عالمت حداکثرمخزن روغن ترمز / کالچ

وزن وسیله نقلیه

قادر  نقلیه  وسیله  که  است  وزنی  Kerb؛  وزن 
به رانندگی با آن باشد، من جمله مایع خنک کننده، 
بنزین،  باک  بودن  پر  درصد  روان سازی، 90  روغن 
 75 )حدود  راننده  وزن  و  یدکی  تایر  ابزارها، 

کیلوگرم(.
مجاز  وزن  مجموع  از  است  عبارت  موثر  بار 

.Kerb منهای وزن
قطعات اختیاری و تسهیالت مکمل بعدی از بار 

موثر می کاهد.

مقدار بار تعیین شده برای وسیله نقلیه 
نموده  رعایت  را  وجود(  صورت  )در  جزوه  در 
در  که  ننمایید،  تجاوز  وزن  مجاز  مقدار  از  و 
و  ترمزها  کارآیی  عدم  موجب  غیر این صورت 
است  ممکن  و  شده  نقلیه  وسیله  کنترل های 

باعث حوادثی نیز بشود. )مانند  سنگین  باری  شرایط  تحت 
بکسل کردن یک وسیله نقلیه دیگر یا رانندگی 
طوالنی در نواحی کوهستانی(، نیز روغن ترمز 
لنت های  تعویض  با  هم زمان  می بایست  را 
ترمز،  روغن  ریختن  هنگام  نمود.  عوض  ترمز، 
زیرا  نمایید.  را کامال رعایت  نظافت  می بایست 
سیستم  درون  به  کثافت  مقدار  کم ترین  نفوذ 

ترمز سبب سوء عملکرد ترمز می گردد.

ماده خنک کننده
با  که  نمایید  استفاده  خنک کننده ای  از 
مشخصات شرکت مدیران خودرو هم خوانی داشته 
باشد. جایگاه مجاز فروش و خدمات مدیران خودرو 

روغن OEM را در دسترس دارد.
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پارامترهای وزن

وسیله نقلیه                                                                                                                                ردیف
              

SQR7201/SQR7161

1290وزن kerb وسیله نقلیه تکمیل شده )برحسب کیلوگرم(

وزن بار محور kerb وسیله نقلیه تکمیل شده
780محور جلو )برحسب کیلوگرم(

510محور عقب )برحسب کیلوگرم(

375وزن حداکثر بار تعیین شده توسط کارخانه سازنده )به انضمام مسافرین(   )برحسب کیلوگرم(

1665حداکثر وزن تعیین شده توسط کارخانه سازنده    )برحسب کیلوگرم(

902محور جلو )برحسب کیلوگرم(وزن بار محور روی حداکثر جرم کل تعیین شده توسط کارخانه سازنده

763محور عقب )برحسب کیلوگرم(

حداکثر وزن بار مجاز محور تعیین شده توسط کارخانه سازنده
902محور جلو )برحسب کیلوگرم(

763محور عقب )برحسب کیلوگرم(

5ظرفیت مسافر )از جمله راننده(            )برحسب نفر(
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چرخ و تایر )الستیک(
فشار تایر

فشار تایر سرد می بایست قبل از سفر بازرسی 
شود )فشار تایر یدکی فراموش نشود(.

)KPA( )فشار تایر )تایر سرد

تایر تایر عقبتایر جلوردیف
یدکی

195/55R15
85V

230210250

قابل توجه درخصوص فشار تایر
• فشار تایرها می بایست دست کم ماهی یک بار 
برای  ویژه  به  تایر،  فشار  گیرد.  قرار  بازرسی  مورد 
برخوردار  بسیار  اهمیت  از  باال،  سرعت  با  رانندگی 

است.
• مقادیر فشار فهرست شده در جدول فوق شامل 

تایر سرد می شود.
• فشار تایر، هنگام گرم شدن، اندکی افزایش پیدا 

می کند، لکن، نیازی به کاهش آن نمی باشد.

به هنگام استفاده از تایرهای زمستانی، مقادیر فشار 
فهرست شده در جدول فوق می بایست Kpa20 به 

آن اضافه کرد.
• جهت تسهیل در پیدا کردن مقادیر تعیین شده 
فشار، یک برچسب خود چسب داخل درپوش باک 
بنزین چسبانده شده، که مقادیر تعیین شده فشار 

پر کردن تایرها چاپ شده است.

پیچ های  کردن  سفت  گشتاور  نیروی 
چرخ

پیچ چرخ ها  کردن  برای سفت  الزم  گشتاور 
± 110 نیوتن متر می باشد.  10

چرخ

چرخ فلوتایر
195/55R15 85V6J×15
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اطالعات درخصوص موتور

SQR484FSQR481Fمدل موتور

4 سیلندر، خنک شونده با آب، 16Valve ,DOHC - خطی- EFI ، تزریق چند نقطه ای ترتیبینوع موتور

83/581قطر سیلندر )برحسب میلی متر(

9077/5ضربه پیستون )برحسب میلی متر(

1/9711/597جا به جایی )برحسب سانتی متر مکعب(

9587توان خروجی )کیلووات(

180147ترک خروجی )نیوتن متر(

#93#93سوخت موردنیاز

1010/5نسبت تراکم

2-4-3-21-4-3-1ترتیب احتراق

)NGK( شمعR7DTCR7DTC

تنظیم )رگالژ( یا بازرسی، دست کم 5 دقیقه بعد از توقف موتور از کار کردن به عمل می آید.
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مصرف سوخت
در حالت نیمه بار

SQR7201SQR7161ردیف                                                                       نوع وسیله نقلیه

6.86.6مصرف سوخت معادل 90 کیلومتر در ساعت )لیتر در 100 کیلومتر(

8.78.5مصرف سوخت معادل 120 کیلومتر در ساعت )لیتر در 100 کیلومتر(

توجه: مقادیر مصرف سوخت فوق توسط پرسنل ویژه تحت شرایط خاص اندازه گیری شده و بنابراین فقط جنبه مرجع دارد.

ابعاد وسیله نقلیه
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ابعاد )برحسب میلی متر(ردیف

A4552- حداکثر طول

B1750- عرض کامل

C1483-  ارتفاع کامل )وزن کرب(

D2600-  پایه چرخ

1505جلوE-  اثر چرخ

1505عقب

124حداقل فاصله با زمین )کارتر(
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عیب یا نقص چیست؟
خودرو های  فراخوان  اداره  پیرامون  مفاد  طبق 
می شود(.  نامیده  مفاد  پس  این  از  )که  معیوب 
دارند،  نیاز  فراخوان  به  که  معیوب  محصوالت 

می بایست سه شرط ذیل را دارا باشند:
♦ به مخاطره انداختن بدن انسان و ایمنی اموال 
)مالکیت( و ناهم خوانی با مقررات فنی و معیارهای 

ملی اثرگذار بر ایمنی خودرو.
♦ هویت، یعنی، حضور جهانی در محصوالت از 
گروهی معین، شماره مدل، یا نوع، به جای وضعیت 

فردی.
♦ ناشی از عللی در زمینه های طراحی و ساخت. 
نگه داری  یا  استفاده  از  ناشی  )معایبی(  نارسایی ها 

نامناسب از معایب مستثنی می باشند.

فراخوانی چیست؟
طبق شیوه تعریف )تعیین( شده از طریق مفاد، 
محصوالت  سازندگان  که  است  فرایندی  از  عبارت 
واردکنندگان(،  جمله  )از   )automotive( خودرویی 
معایبی را که موجب جراحت بدنی انسان و اتالف 
مال از طریق تعمیر، تعویض یا جا به جایی می گردد، 

برطرف می نمایند.

اصل قضاوت در مورد نقص محصول 
خودرویی چیست؟

دارای  که  بازرسی،  مؤسسه  بازرسی  از طریق   ♦
برخی  است،  دولت  تایید  مورد  بازرسی  جواز 
ملی  ضوابط  و  فنی  مقررات  با  ایمنی  عملکردهای 

اثرگذار بر ایمنی خودرو هم خوانی ندارد.
مسبب  ساخت  یا  طراحی  از  ناشی  معایب   ♦
یا  مالک  مال  اتالف  یا  انسان  بدن  شدن  مجروح 

اشخاص دیگر گردیده اند.
♦ علی رغم این که باعث صدمه بدنی یا اتالف مال 
آزمایش  نشده اند، در حین  دیگر  اشخاص  یا  مالک 
بازرسی و نمایش، تحت برخی شرایط ممکن است 

کماکان سبب جراحت بدنی یا اتالف مال شوند.

چه نقصی ممکن است بر ایمنی اثرگذار 
باشد؟

که  ایمنی  بر  اثرگذار  )نقایص(  معایب  انواع 
نسبت به نمونه های ذیل بسیار پیچیده اند:

سیستم  )اجزاء(  قطعات  ناگهانی  شکستن   ♦
کنترل  کل  یا  بخشی  دادن  دست  از  باعث  فرمان 

وسیله نقلیه می گردد.
♦ از دست دادن قسمتی یا کل کارآیی ترمز.

سوخت رسانی،  سیستم  قطعات  نارسایی های   ♦
ضمن تصادف )برخورد( می تواند باعث نشت سوخت 

)بنزین( و آتش سوزی گردد.
♦ در اثر طراحی یا ساختار نامناسب، ممکن است 
کنترل  دادن  دست  از  باعث  و  بترکد  ناگهان  تایر 

وسیله نقلیه شود.
از  سبب  می تواند  چرخ  بودن  شل  یا  ترک   ♦

کنترل خارج شدن وسیله نقلیه گردد.
)مکانیزم(  کار  و  ساز  شدن  قفل  یا  شکستن   ♦

کنترل گاز.
♦ معایب سیستم سوخت رسانی یا احتراق موتور 

می تواند سبب آتش سوزی شود.
موتور  خنک کننده  فن  پره  ناگهانی  شکستن   ♦

می تواند باعث آسیب به شخص گردد.
♦ افتادن برف پاک کن در ضمن کار کردن.

♦ نقص ناگهانی صندلی یا عقب کشیدن صندلی، 
حین رانندگی عادی.

قطعات  پاشیدن(  هم  )از  افتادن  یا  شکستن   ♦
کلیدی می تواند باعث از کنترل خارج شدن وسیله 

نقلیه و صدمه انسانی شود.
باعث  است  ممکن  مدار  سیستم  نارسایی   ♦

آتش سوزی یا بی برقی وسیله نقلیه گردد.
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می تواند  نقلیه  وسیله  باالبر  یا  فروپاشی جک   ♦
موجبات جراحت و مرگ اپراتور را فراهم سازد.

باد شدن کیسه هوا، در لحظه ای که نمی بایست 
باد شود.

ایمنی،  نقایص  برای سایر موارد کیفیتی غیراز 
بر  در شیوه  فراخوانی  انجام  به  را  سازندگان  دولت 
ذیل،  نارسایی های  می نماید،  تشویق  مفاد،  طبق 

عموما، نقایص ایمنی قلمداد نمی شوند:
♦ نارسایی های سیستم اتوماتیک

♦ معایب کیفیت رنگ یا زمان بندی ها.

گزارش و شکایت
طبق مقررات مربوطه در مفاد، به مالک خودرو حق 
داده می شود که معایب محصوالت خودرویی را به بخش 
اداره و اپراتوری مربوطه شکایت کرده یا گزارش دهد و 
پیشنهاد خود را برای اجراء بررسی مربوطه طبق فراخوان 

محصوالت معیوب به بخش اداره تسلیم نماید.
وسیله  مالک  توسط  شده  گزارش  نارسایی های 
نقلیه، سرنخ های مهمی برای شعبه اداره و سازندگان 
خودرو جهت داوری در مورد نقص می باشند، بنابراین، 
در صورت یافتن هرگونه نقص بالقوه در وسیله نقلیه 

خود فعاالنه شکایت کرده و آ ن را گزارش دهید.

لطفا، مشروح معایب و نقایص را به مرکز اداره محصوالت 
ناقص اداره کل نظارت، بازرسی و قرنطینه کیفی گزارش 
از طرف کارخانه  فراخوان  اجراء  یا عدم  اجراء  و  داده 

سازنده در پاسخ به معایب مزبور را جویا شوید.
♦ عالوه بر گزارش به مرکز اداره محصوالت معیوب، 
اطالعات  با  هم زمان  را  معایب  نقلیه،  وسیله  مالک 
مشروح تماس با اشاره به مدارک پیوست به وسیله 

نقلیه به کارخانه سازنده خودرو گزارش می کند.

تهیه گزارش )شکایت(
♦ شماره شناسایی 

شماره شناسایی مشخص تسلیم کننده شکایت، 
برای تعیین هویت مالک و ابالغ فراخوان بسیار حایز 

اهمیت است.
لطفا، شماره هویت صحیح را به هنگام تسلیم 
شکایت از طریق پر کردن نیازهای ذیل ارایه دهید:

√ ردیف شماره شناسایی را با شماره شناسنامه، 
مشخص  مالک  صورتی که  در  گذرنامه،  شماره  یا 

حقیقی باشد، پر کنید.
√ رمز مؤسسه یا نهاد عمومی یا رمز مشخص 
نهاد  و  مؤسسه  مالک،  صورتی که  در  را  حقوقی 

عمومی باشد را پر کنید.

)VIN( شماره شاسی وسیله نقلیه ♦
 Vehicle Identification حروف اقتصادی VIN
توسط  شده  تعیین  حروف  از  گروهی   ،Number
هویت  تعیین  منظور  به  خودرو  سازنده  کارخانه 
راحت  بسیار   VIN شماره  می باشند.  نقلیه  وسیله 
کارخانه  و  اداره دولتی  به شعبه  برای کمک  است. 
سازنده خودرو جهت پیدا کردن سریع نقص مالک 
به  را   VIN صحیح  شماره  می بایست  نقلیه  وسیله 

هنگام تسلیم شکایت نقص ارایه دهد.
به طور کلی، مالک وسیله نقلیه می تواند شماره

VIN را در حاالت ذیل بیابد:
√ سمت چپ داشبورد، زیر شیشه جلو.

√ معموال، شماره شاسی ثبت شده در گواهی نامه 
رانندگی موتور، شماره VIN می باشد.

در  پالک هایی  روی  مانند  بدنه،  پالک های   √
محفظه موتور

یادآوری: در صورت یافتن هرگونه نقص بالقوه 
پر کرده  را  لطفا، فرم ذیل  نقلیه خود،  در وسیله 
به نشانی تعیین شده در وسایل گزارش در بخش 
پیشین گزارش و شکایت، مدیریت خدمات پس از 

فروش مدیران خودرو ارسال فرمایند.
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گزارش مالک وسیله نقلیه در ارتباط با معایب محصول خودرویی 
)کپی معتبر(

1- اطالعات مالک

نام )نام مؤسسه(

تماس∗شماره شناسنامه

نشانی

پست الکترونیکیکد پستی

فکستلفن

توجه: لطفا، ردیف شماره شناسایی را با شماره شناسنامه، یا شماره گذرنامه در صورتی پر کنید که مالک شخص حقیقی بوده و در صورتی که مالک مؤسسه 
و نهاد عمومی باشد ردیف کد مؤسسه و نهاد عمومی یا شخص حقوقی را پر نمایید.
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2- اطالعات وسیله نقلیه

کارخانه سازنده

نوع وسیله نقلیه

مدلمدل سال

شماره شاسیشماره موتور

کد شناسایی

نوع بدنه ∗نوع وسیله نقلیه ∗

تاریخ خریدتاریخ ساخت

الف – آری             ب – خیروسیله نقلیه دو ضربه ایمسافت پیموده شده ∗

تعداد سیلندر ∗جا به جایی موتور ∗

الف – آری             ب – خیرنصب ABS ∗نوع رانش ∗

نوع کیسه هوا ∗نوع کمربند صندلی ∗

توجه: اقالم با عالمت ∗ را می توان سفید گذاشت .
نوع بدنه، شامل کوپه، تخت روان، واگن استیشن، کامیون، وانت و غیره می گردد.

نوع رانش شامل رانش چرخ جلو، رانش چرخ عقب، و رانش چهارچرخ می شود.
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3- اطالعات عامل فروش
نام موسسه

نشانی

مدل سال

پست الکترونیکیکد پستی

فاکستلفن

4- شرح نقص
سیستم )مانند سیستم ترمز، فرمان و غیره( که نقص در آن پیدا شده و شرح مربوطه

5- وضعیت به هنگام پیدا شدن نقص
زمان:

مسافت طی شده:
سرعت:

سایر:
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6- آیا تماسی با کارخانه سازنده یا شعبه اداره حاکم بر فراخوان دارد؟
الف – آری                                               ب – خیر

7- شرح حادثه رانندگی
آیا باعث تصادف یا آتش سوزی شده است:

کدام کیسه هوایی باد کرده است:

شمار تلفات:

خسارت مالی مستقیم برآورد شده:

سایر:

8- شرح اشکال تایر )در صورت وجود(:

                                                                                                                                               امضاء مالک 

                                                                                                                                             تاریخ
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دستورالعمل پر کردن گزارش نقص
جهت رسیدگی سریع به گزارش نقص شاکیان، 
به مالکین دارای شرایط کافی برای تسلیم شکایات 
به صورت  اینترنت  طریق  از  که  می کنیم  پیشنهاد 
نمایند )به بخش راهنمای گزارش و  اقدام  آن الین 
و  اقالم در شکایت آن الین  نمایید(.  شکایت رجوع 
شکایت پستی یکسان پر شده و همان نتیجه را نیز 
حاصل می کنند. دستورالعمل محتویات مربوطه در 

فرم شکایت از این قرارند:
♦ اطالعات مالک

 * اقالمی چون نام، تلفن و نشانی را می بایست به 
طور صحیح پر کرد که به عنوان اساس حایز اهمیت 

ابالغ فراخوان تلقی می شوند.
نهاد  و  مؤسسه  مالک،  صورتی که  در  لطفا،   *
رمز  را  عمومی  نهاد  یا  مؤسسه  رمز  است  عمومی 

)کد( شخص حقوقی )کد سازمان( پر کنید.
♦ اطالعات وسیله نقلیه

* جزییات )مشروح( کارخانه سازنده، نوع وسیله 
و  موتور،  شماره  شاسی(،  )شماره   VIN کد  نقلیه، 
را  فوق  اطالعات  نمایید.  تکمیل  را  ساخت  تاریخ 

می توان در )روی( قطعاتی مانند پالک های وسیله 
نقلیه یا جواز آن یافت.

* در صورت دست دوم بودن وسیله نقلیه توضیح 
دهید.

♦ شرح نقص
تعمیرگاه،  در  مشکل  حل  روش  تهیه  جهت   *
به تفصیل شرح  را  نقلیه  نارسایی های وسیله  لطفا، 

دهید.
یا  تعمیری  اقالم  لیست  لزوم،  صورت  در   *

عکس های آن را برای توجیه تکمیلی، تهیه نمایید.
* توصیه می گردد در صورت آگاه بودن از همان 
نقص در همان نوع وسیله نقلیه )مانند وسیله نقلیه 
مشاهده شده با نقص مشابه در گاراژ یا کسب شده 
تهیه  را  مربوطه  اطالعات  دیگر(،  مجاری  طریق  از 

نمایید.
 FAQ

♦ آیا فراخوان خودرو با برگشت یکی 
است؟

فراخوان خودرو همان برگشت نمی باشد.
طبق مقررات، فراخوان خودرو عبارت از فرایندی 

خودرویی  محصوالت  سازنده  کارخانه  که  است 
معیوب )از جمله واردات( را با شیوه تعیین شده از 
باعث  است  معایب محصول که ممکن  مفاد  طریق 
جراحت بدنی و اتالف مال از طریق تعمیر، تعویض 

یا جا به جایی شود را برطرف نماید.
نمی باشد.  برگشت  همان  فراخوان  بنابراین، 
اغلب  بحار،  ماوراء  تجربه  به  نگرش  با  برعکس 
تعویض  یا  تعمیر  طریق  از  می توان  را  فراخوان ها 

قطعه رایگان حل و فصل نمود.
به  که  معیوب  محصوالت  یافتن  صورت  در 
حل های  راه  سازنده،  کارخانه  دارند،  نیاز  فراخوان 
فنی را در پاسخ به جزییات )مشروح( معایب تعیین 
خواهد کرد تا معایب را برطرف نماید. به طور کلی، 
معایب را می توان از طریق تعمیر یا تعویض قطعه 
برطرف ساخته و استرداد وسیله نقلیه امری بسیار 

نادر است.
جهت تشویق کارخانه سازنده، به برطرف کردن 
کلی  امنیت  از  صیانت  برای  ایمنی  معایب  فعاالنه 
هر  به  بسیاری  نقلیه  وسایط  مالکین  اجتماعی، 
فراخوان به صورت غیرشخصی و حس رفتار کرده و 
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آن را به تعمیرگاه مجاز تعیین شده توسط کارخانه 
بعد  وقت،  اسرع  در  رایگان  تعمیر  برای  سازنده، 
تحویل  فراخوان  بولتن  به  نظر  یا  ابالغ  دریافت  از 

بدهد.
کارخانه  محصول  کیفیت  آیا   ♦
را  خودرو  فراخوان  که  سازنده ای 

هدایت می کند خیلی ضعیف است؟
تصور نمی رود چنین باشد.

که  است  پیچیده ای  بسیار  محصول  خودرو، 
توسط  شده  تولید  اجزاء  و  قطعه  هزاران  مستلزم 
محیط های  مستلزم  هم چنین  تهیه،  طرح  صدها 
گرچه،  می باشد.  طریق  هزاران  به  گوناگون  کاربرد 
سازندگان مختلف خودرو جملگی دارای سیستم های 
کنترل کیفیت اکید بوده و نیز نیروی کار و سرمایه 
داده اند،  اختصاص  به کنترل کیفیت  را  گسترده ای 
مع الوصف، همواره معایبی اجتناب ناپذیر و اثرگذار 
فرایند طراحی و ساخت وجود  ایمنی در ضمن  بر 
وضعیت  نقص،  و  نارسایی  نمونه های  است.  داشته 
نامناسب خطوط لوله یا مداراتی را در برمی گیرد که 
می توانند باعث تداخل یا فرسایش در خالل فرایند 

حرکت، عملکرد ضعیف سوپاپ یا شکستن محور در 
 flame( اثر هوای گرم یا سرد محیط، خاموش شدن
تایر  نقص  نقص حسگر،  اثر  در  موتور  اتفاقی   )out
روی  ایمنی  نقص  اندکی  بنابراین،  شوند.  غیره،  و 
هیچ گونه  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  خودرو  معدودی 
رابطه ضروری با سطح ساخت و درجه بندی کیفیت 
محصول ندارد. مادام که کارخانه سازنده در پاسخ به 
معایب جهت هدایت فراخوان، اقدام بایسته به عمل 
برای  شایسته،  گونه ای  به  را  نقایص  می توان  آورد، 
اطمینان خاطر از ایمنی مالک خودرو و جامعه حل 

و فصل نمود.
معایب  به  پاسخ  در  فعال  و  موقع  به  فراخوان 
مسؤول  سازنده  کارخانه  که  است  عملی  محصول، 
و  اعتبار  مجسم  و  بوده  خود  مشتریان  و  تولیدات 

قدرت مندی کارخانه سازنده می باشد.
پرونده های  کشف  و  تحلیل  و  تجزیه  به  نظر 
سازندگان  تمام  تقریبا  بسیار،  خارجی  فراخوان 
ساله  هر  بین المللی،  مشهور  مارک های  جمله  از 
ابالغ های فراخوان صادر می نمایند. لکن، خودرو های 
گسترده  دلبستگی  از  کماکان  مزبور،  مارک 

کیفیت  در  تردید  بدون  تقریبا  و  استفاده کنندگان 
آن ها برخوردارند.

با مسایل کیفی،  برخورد  به هنگام   ♦
چه باید بکنیم؟

خودرو،  مالکین  توسط  شده  گزارش  معایب 
سازندگان  و  اداره  شعبه  برای  مهمی  سرنخ های 
می باشند.  نقص  درخصوص  داوری  جهت  خودرو 
بنابراین، می بایست اقدامات ذیل را به هنگام یافتن 
هرگونه نارسایی های بالقوه اثرگذار بر ایمنی به عمل 

آورید:
1- تحویل دادن به تعمیرگاه مجاز تعیین شده 
توسط کارخانه سازنده در اسرع وقت، برای تشخیص 

نارسایی و تعمیر.
اداره  مرکز  به  جزییات  دادن  گزارش   -2
تولیدات معیوب اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی 
و قرنطینه در اسرع وقت )به بخش گزارش و شکایت 
رجوع نمایید( و جویا شدن درخصوص انجام فراخوان 

در پاسخ به معایب مزبور توسط کارخانه سازنده.
محصوالت  اداره  مرکز  به  شکایت  عالوه بر   -3
به کارخانه سازنده خودرو  را  نارسایی  این  معیوب، 
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نیز گزارش دهید.
4- چنان چه نوع وسیله نقلیه تان تحت فراخوان 
باشد، در اسرع وقت آن را به محل تعیین شده توسط 
کارخانه سازنده، جایی که کارخانه سازنده در پاسخ 
نارسایی های خاص، معایب آن را به طور رایگان  به 

برایتان برطرف می سازد، تحویل دهید.
♦ وسیله نقلیه من اشکال دارد، آیا می توانم از 

کارخانه سازنده، فراخوان تقاضا کنم؟
که  است  نامناسب  خطری  نقص،  مفاد،  طبق 
ایمنی جان و مال انسان را به مخاطره انداخته یا با 
مقررات فنی و ضوابط ملی حاکم بر ایمنی خودرو، 
که از هویت حضور جهانی بین batch مدل یا نوع 
و  طراحی  زمینه های  در  دالیلی  خاطر  به  تولیدات 

ساخت است، مطابقت ندارد.
از  یکی  که  دریافت  می توان  فوق  موارد  از 
مهم ترین عناصر برای داوری فراخوان، جهان شمولی 
بر  اثرگذار  کیفیت  مسئله  بنابراین،  می باشد.  نقص 
ایمنی یک وسیله نقلیه واحد، برای تعیین تعلق آن 

به طبقه بندی فراخوان، کافی نیست.
با چنین مسایلی،  به هنگام رو در رویی  لکن، 

مالک وسیله نقلیه می بایست فعاالنه به مرکز اداره 
محصول معیوب و کارخانه سازنده مربوطه شکایت 
تنها  نماید.  تهیه  را  مسئله  تفصیلی  شرح  و  کرده 
شکایات جدی همه قادر به وادار کردن مرکز اداره 
با  عیب  داوری  به  سازنده خودرو  کارخانه  و  کشور 
تا  است  گسترده  شکایات  بر  مبتنی  هویت  حضور 
از  و  داده  فراخوان  وقت  اسرع  در  که  کنید  تعیین 
عمومی صیانت  ایمنی  و  نقلیه  وسیله  مالک  منافع 

نماید.
بنابراین، فراخوان خودرو، مشارکت و همکاری 

تنگاتنگ کل جامعه را طلب می کند.
تسلیم  هنگام  است  خواهشمند  عالوه  بر آن، 
شکایات، اطالعات واقعی و صحیح را پر کنید تا به 
توجه  مورد  فراخوان،  گرفتن  صورت  هنگام  موقع، 

قرار داده شود.
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آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
کد 

همراهفاکستلفنشهر 

 -0214765144604090بزرگراه شهید ستاری، تقاطع بزرگراه نیایش، پالک 3 1تهران تهراندفتر مرکزی فروش1

خیابان 100تهران تهرانتعمیرگاه مرکزی 2 انتهای  سپه،  مصرف  تعاونی  روبروی  کرج،  مخصوص  جاده   11 کیلومتر 
-844903976-02144907227سی ام، مدیران خودرو

021778841417729735909121381284میدان رسالت، خیابان فرجام شرقي، مقابل خیابان سراج، پالک150388تهران تهران خاچیک - فخر3

021225283842252838309121250333خیابان رسالت، چهارراه مجیدیه، جنب کوچه عالئی، پالک1148تهران تهران مارکاریان - عباسی4

5
--3-02166066521خیابان آزادی، روبه روی دانشگاه شریف، خیابان حیدرتاش، پالک 30240تهرانتهرانشرکت عمران خودرو حامی

-0216696481066468683خیابان کارگر، باالتر از میدان پاستور، پالک 30210/61تهرانتهرانشرکت عمران خودرو حامی

021660155026606905909121263692خیابان آزادی، خیابان جیحون، بعد از چهارراه بهنود، پالک 193725تهران تهران خسروانی 6

021446936194469386009126384628جنب شهرک اکباتان، خیابان بیمه چهارم )شهید فلسفی(، پالک 23081تهران تهران علوی 7

021444070704448166409111799919میدان پونک، بلوار میرزا بابایی، روبروی مسجد امام علی، پالک 21068تهران تهران دشتی - پایدارفرد 8

021660083606605383609121069940خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، روبروی بانک پاسارگاد، پالک 559 246تهران تهران آهنی 9

021770666117737225909121224944فلکه 4 تهرانپارس، به سمت میدان استخر، بعد از آموزشگاه رانندگی اتحاد، پالک  958و260960تهران تهرانقدیمی10

021775546377756768409121073156مطهری، انتهای خیابان پلیس، خیابان اجاره دار، پالک 291250تهرانتهران هویک آذریان 11

58877495209124192803-02188881592ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، نبش کوچه نامجو296تهرانتهران بیک زاده12

13
021776805457768054509121180500خیابان خواجه نصیر، نرسیده به میدان سپاه، نمایشگاه مدیران خودرو297تهرانتهرانسفیران خودرو

021775275187762792509121180500خیابان انقالب، ضلع جنوب غربی پل چوبی، تعمیرگاه مدیران خودرو297تهرانتهرانسفیران خودرو



184
MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

021449813324498645309122498468کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، جنب کرمان خودرو309تهرانتهرانپناه خواه14

021334372643301512109121033290خیابان 17شهریور، 50 متر پایین تر از پل آهنگ320تهرانتهرانریحانی15

34498519409122199499-02144991681کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، سه راهی شهر قدس، نمایندگی مدیران خودرو 322تهرانتهرانگودرزی16

-544334008-02144334001شهر زیبا، خیابان مخابرات، جنب کانون اصالح و تربیت332تهرانتهرانباقری17

43456852409121190045-02634568522خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان دانشگاه، حصارک، پالک 22668کرجالبرزایمانی فرد18

19
026344174723442557809121675744خیابان شهید بهشتی، بعد از خیابان کسری، نرسیده به میدان سپاه، روبروی مخابرات225کرجالبرزآزموده فرد - ساسانی

026327462633272115309126957596میدان مادر، بلوار دانش آموز، جنب کارواش سعیدی225کرجالبرزآزموده فرد

026366003013664954509123624550جاده فردیس، ایستگاه 110، نبش کوچه 32، روبروی درمانگاه پارس264کرجالبرزخواجه وندی20

21
026344428253444282509121641243رجایی شهر، سه راه بلوار انقالب، نبش 12 متری گلستان، پالک 29912کرجالبرزمیالد خودرو البرز

73458689109121641243-02634586985خیابان شهید بهشتی، بعد از میانجاده، ضلع شمالی، نرسیده به 45 متری گلشهر299کرجالبرزمیالد خودرو البرز

07513361804336140109171510001خیابان امام، جنب سینما قدس300آبادهفارسخادمی22

09168100021-7-06314431114میدان طیب، جنب بانک ملی301آبادانخوزستانامیدی نیا23

2229303222974309111211117 0121خیابان طالقانی، اباذر 29، نبش کوی ابراهیمی177آملمازندرانقلی پور24

8221140709121761628-01212211197آمل، کیلومتر 4 جاده محمودآباد، جنب تاالر برلیان )باغ صمیمی(290آملمازندرانصدرزاده25

01213285055325274109111214201آمل، 300 متر بعد از میدان هزار سنگر، به سمت جاده بابل314آملمازندرانصداقت26
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 لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

04518813289881223109141511117میدان جهاد، روبروی درمانگاه تامین اجتماعی164اردبیل اردبیلحیاتی27

04412777996277326909141417483بلوار شهدا، پایین تر از سه راه دخانیات، پ 218678ارومیهآذربایجان غربیابوالقاسمی 28

04412369508236950809141415182بلوار شیخ شلتوت، جنب بانک سپه، پالک 306602ارومیهآذربایجان غربیغالم زاده29

01825544830884483609121250590کیلومتر 5 جاده تالش، تعمیرگاه بنی رستم273آستاراگیالنبنی رستم30

08612213215223051809188615715خیابان شریعتی، بین فرمانداری و پمپ بنزین، پالک 15874اراکمرکزیشاپوری31

03113389690333555809132013397خیابان امام خمینی، جنب بانک سپه، مقابل بانک سرمایه228اصفهاناصفهانزاهدی32

03113650186364448209132060267ابتدای ورودی خمینی شهر، بلوار شهید اشرفی اصفهانی، روبروی داروخانه دکتر هنرجو266اصفهاناصفهانپرنده33

6286000624317909131180447  0311خیابان حکیم نظامي، بین چهارراه و پل فلزي113اصفهاناصفهانحاجی نیلی34

03113344777334477809131180023خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف287اصفهاناصفهانسالمتیان35

07524221981423198209173520346بلوار امام رضا )ع(، نبش خیابان حسین آباد329اقلیدفارسظهیری36

06642227640222488509181651937بلوار رضا روشنی، جنب سندیکای تعاونی، نمایندگی مدیران خودرو327الیگودرزلرستانروشنایی37

06113773012379941309166111092سه راه خرمشهر، خیابان انقالب، روبروی کالنتری شماره 19 265اهوازخوزستانکمیلی - مزرعه38

08412227659336305809181412058بلوار آزادی، پایین تر از مجتمع توریستی آفتاب، نبش خیابان سیزدهم214ایالمایالمجعفریان39

01112257660225152809111162539جاده قائم شهر، بلوار امام رضا، کیلومتر 2621بابلمازندرانجمالی40

01113252020325191909111111522کمربندی امیرکال، جنب پمپ بنزین 288بابلمازندرانروشن41
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MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

05842312327231667809353504997خیابان امام خمیني غربي، جنب ایران خودرو، سایپا، پالک1284 136بجنوردخراسان شمالیمیانجی 42

06625306838530683409124790899میدان ایثار، روبروی نمایندگی ایران خودرو و سایپا267بروجردلرستانامیدعلی 43

چهارمحال و اعتمادی44
03824239281423928209132803781انتهای بلوار مدرس، نبش بلوار ساحلی278بروجنبختیاری

01734284170428282709111712282بندر ترکمن، ابتدای جاده گرگان316بندر ترکمنگلستانقربان ایری45

07616661385666142809181635760بلوار امام خمینی، مقابل پمپ بنزین168بندرعباسهرمزگانکمال زاده46

03442311026232102509136663218بم، کیلومتر 2 اتوبان بم - ارگ جدید143بم کرمانامانیان 47

03442318678231977809131448025بلوار امام خمینی، نبش سه راه جانبازان258بم کرمانرحیمی48

07715558449353188109171722162خیابان خبرنگار280بوشهربوشهردارآفرین49

05612234164223416509155620399بلوار دانشگاه، نرسیده به پمپ بنزین شعله، مجتمع تجاری کارگاهی باغبان222بیرجندخراسان جنوبی باغبان50

51
04116379004637900509141158721تبریز، جاده تهران، 500 متر باالتر از میدان بسیج، نمایندگی مدیران خودرو217تبریزآذربایجان شرقیمنیف

04113337070333707009141158721تبریز، دروازه تهران، 200 متر باالتر از پمپ بنزین، نمایندگی مدیران خودرو217تبریزآذربایجان شرقیمنیف

04113306979330304009141153966کوی ولیعصر، خیابان خوابگاه، نرسیده به فلکه تختی، تعمیرگاه دقیق259تبریزآذربایجان شرقیرهبران صباغی 52

04112861152286115009141168480تبریز، کیلومتر 2 جاده مرند، نمایندگی مدیران خودرو312تبریزآذربایجان شرقیتیزران خودرو53

05312320203232020409153311197میدان 22 بهمن237تربت حیدریهخراسان رضویتوکلی54

409123931252-019242750004270101خیابان چالوس، جنب اداره منابع طبیعي207تنکابنمازندرانکاویانی55

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش
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 لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

56
01243233200323350009111515223جنب بانک ملی، نمایشگاه مدیران خودرو303جویبارمازندارانمژده

01243231410323141009111515223ورودی جویبار از سمت ساری، نمایندگی جویباری303جویبارمازندرانمژده

03482414915241491709131481107چهارراه صاحب آباد، خیابان سلمان فارسی، پالک 29887جیرفت کرمانکریمی افشار57

01912250886225088609111111031بلوار امام رضا، تعمیرگاه کاسپین169چالوسمازندرانفقیه نصیری 58

شهنوازی59
سیستان و 
05434226075422110709153431107خاش، تقاطع بلوار آزادی و سعدی318خاشبلوچستان

06614201040420802009128092025میدان امام حسین، کیلومتر 4 جاده خرم آباد-خوزستان، نمایندگی مدیران خودرو319خرم آبادلرستانناصری60

04612450492245030309141608026خوی، کیلومتر 2 جاده خوی - تبریز، نمایندگی مدیران خودرو315خویآذربایجان غربیابدالی61

62
06416266200626622009121019353میدان امام حسین، به سمت پل سوم، ورودی کوی حافظ178دزفولخوزستانصراف زاده

--06416267781خیابان فتح، روبروی اداره بهزیستی178دزفولخوزستانصراف زاده

01925253894525389309113949457خیابان عباس مفرد، جنب تاالر پذیرایی عرشیا284رامسرمازندرانحیات بخش63

3883395509111317307-01318825551بلوار امام رضا )جاده الهیجان(، آج بیشه، محدوده شرکت کاسانه گیالن115رشتگیالنقوامی64

01318850333885044409113369747کیلومتر 8 جاده رشت-خمام، بعد از پرسی گاز244رشتگیالنثابت قلب قربانی 65

2822353109133918002-03918227710بلوار امام رضا، جنب اداره صنایع، روبروی نمایندگی سایپا156رفسنجانکرمانمیرزایی66

سیستان و حیدری67
451549009155404185 05414515480بلوار شهید فاضلی، مقابل کارخانه آرد شهرکی180زاهدانبلوچستان
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MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

68
02413264625324659909122980887میدان آزادی، خیابان کشاورز، روبروی مدرسه دهخدا، پالک 29326زنجانزنجانشفقتیان

02417283434728342409121411057میدان بسیج293زنجانزنجانشفقتیان

6217211109111557698-01512172295کیلومتر 4 جاده جویبار، 100 متر بعد از پمپ بنزین، جنب نمایندگی سایپا116ساری مازندرانملکی 69

01513286605328660409111575131بلوار امام رضا، جنب ترمینال مینی بوس رانی همیشه سبز294ساریمازندرانفراهانی70

09111515270-01513283030ساری - جاده نکا، جنب رستوران حاج حسن310ساریمازندراننادری71

05714456300445201709155723001ضلع جنوبی میدان سربداران233سبزوارخراسان رضویکویر خودرو سربداران 72

08743222048322208609183741681خیابان صالح الدین ایوبی، جنب بانک سپه، پالک 269185سقزکردستان آدمی73

04435260060526006109144431127انتهای بلوار جمهوری اسالمی، اول مغانجوق، پالک 28245سلماسآذربایجان غربینورانی مغانجوقی74

02314442623445899209121319144بلوار علم و صنعت، روبروی شرکت نفت212سمنانسمنانهاشمی75

02313301667330166609121313669بلوار 15 خرداد، جنب نمایندگی ایران خودرو252سمنانسمناناربعه76

03454419283323900709133915056سیرجان، ابتدای بلوار تهران، جنب پمپ بنزین 110، روبروی منطقه اقتصادی ویژه330سیرجانکرمانصفاری77

-087133840403245033بعد از پلیس راه سنندج - همدان، جنب اداره کل دامپزشکی استان کردستان248سنندجکردستان دلپسند78

02733335050222307609126733741میدان کارگر، به سمت میدان بسیج، روبه روی سازمان مسکن و شهرسازی304شاهرودسمنانسبز واری79

چهارمحال و رضایی 80
03812275088227508909124226637خیابان فردوسی جنوبی، چهارراه امیر کبیر 163شهرکردبختیاری

02623331388332746409122010610روبروی شهرک اداری، اول بلوار شهید عباسپور، پالک 2815شهریارتهرانجعفری81



189
 لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

07117302127730212809173115220خیابان سلمان فارسي، جنب پمپ بنزین، نمایندگی مدیران خودرو141شیرازفارسحریت 82

07118427085832225409173131607امیرکبیر، باالتر از چهارراه ریشمک، روبروی آتش نشانی235شیرازفارسدل افکار 83

07118239836842351709301171300بلوار امیرکبیر، باالتر از پلیس راه، سمت چپ، جنب مرکز معاینه فنی285شیرازفارستشویر84

02812556365256331109125821795بلوار تاکستان )دو راهی همدان(، روبروي پمپ گاز145قزوین قزوینمیررحیمی 85

70229260009121083930-02812292550کیلومتر 3 جاده قدیم تهران، روبروی پمپ بنزین، مجتمع نمایندگی های احمدی و نعمتی215قزوین قزویناحمدی و نعمتی 86

02516603051663625409121515134 45متری شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان شهید بهشتی، جنب نمایندگی سایپا229قمقم آدابی 87

02512912585292815809190503080بلوار امین، میدان ارتش، به سمت پل انقالب325قمقمرمضانی88

2237318224222109151810575  0581بلوار طالقانی، روبه روی اداره برق305قوچان خراسان رضوینوری زاده89

07212247545222564909171211280خیابان امام خمینی، اول حافظ شمالی219کازرون فارسترنج90

03615319417446015909131622079بلوار قطب راوندی، روبروی شهرک صنعتی، نمایندگی مدیران خودرو253کاشاناصفهاننارنجی91

03412520017252026709133424207جاده تهران، خیابان برق138کرمانکرمانزرنگی پور92

03412262300223511909131402501خیابان مطهری )احمدی سابق(، نرسیده به میدان علی بن ابی طالب )فابریک سابق(292کرمانکرماناشرف گنجویی93

3243040209131405355-03412437182انتهای بلوار جهاد، بزرگراه شمالی، روبروی شهرک افضلی پور، جنب نمایندگی سایپا328کرمانکرمانمحتشم ماهانی94

95
03412439045243904609133431169بلوار شیراز، بعد از کوچه شماره یک227کرمانکرمانایرانمنش

09133431169-03412729233جاده شرف آباد، کوچه شماره 37، فرعی سوم سمت راست227کرمانکرمانایرانمنش
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MVM530 راهنمای استفاده از خودروی سواری 

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

08318225466822613009123981131خیابان اربابی، باالتر از بانک مسکن276کرمانشاه کرمانشاهالهیاری96

08317297876729787509183396119بلوار نقلیه، پایین تر از بیمارستان امام، پالک 32429کرمانشاهکرمانشاهتوتونچی97

01712332492232893709121464711خیابان شهید بهشتي، جنب پل، شماره 120320گرگانگلستاندرمانی مطلق98

1333800209111713455-01713375800جاده گنبد کاووس، روبروی شرکت گواه 184گرگانگلستانجاللی99

1725655209151158117-05337256550خیابان سعدی، نبش سعدی 30821گنابادخراسان رضوی نوری100

01725540450555941409111799919میدان بسیج، ابتدای جاده مینودشت173گنبدگلستاندشتی 101

06522320114232171309121221542انتهاي خیابان امام، به طرف جاده هندي جان204ماهشهرخوزستانصدری 102

فرخنده حال103
2276868227687109141211649 0421جنب میدان مادر274مراغهآذربایجان شرقی)رصد خودرو(

01227734422773156009111168610محمودآباد، بلوار امام، جنب نمایندگی گروه بهمن326محمودآبادمازندرانخواجوند104

07282231116223220309173280244بلوار قدس، پشت استادیوم، مجتمع عرفان231مرودشتفارساستخر105
08753290474329047409189850359بلوار عبادت، نرسیده به ترمینال سقز323مریوانکردستانرحمانی106

04525224441522444209141517267خیابان 22 بهمن، میدان توحید313مشکین شهراردبیلغالمحسینی107

05118529878859090409151116217خیابان تقی آباد، خیابان بهار، پالک 63، ساختمان امامی190مشهدخراسان رضوی امامی 108

5853470609151566066-05118534704حدفاصل فلکه برق و چهارراه بیسیم، نبش ملک الشعراء بهار 21612مشهدخراسان رضوی کشمیری 109

05117528811752880009122204790بلوار صد متری، بین پمپ گاز و میدان خیام، جنب نمایندگی سایپا268مشهدخراسان رضوی سیاسی110
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 لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو

زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

کد آدرسکدشهرستاناستاننام و نام خانوادگيرديف
همراهفاکستلفنشهر 

08512222231223223109121124902بلوار بعثت، میدان نیروي انتظامي152مالیرهمدانفرهادی فر111

04422441017244101109183741681میدان کوهسار، نبش پارک میکاییل311مهابادآذربایجان غربیشهالیی112

90223398809133330274-03312236988جاده اصفهان، بلوار الغدیر، ما بین فلکه گلدشت و ویالشهر187نجف آباداصفهانامامی 113

08112643007264300409181115278ضلع شمالی میدان امام حسین )ع(286همدانهمدانچراغیان  114

کهکیلویه و تیموری نیا115
09177410428-07412228584خیابان جمهوری، باالتر از پمپ بنزین232یاسوجبویراحمد

5824472409131518335-03518259700خیابان آیت اهلل کاشاني، نرسیده به پل قطار119یزدیزدخورشیدی 116

2725315209132509928-03517252151میدان باهنر، ابتدای بلوار باهنر، جنب بانک سپه261یزدیزدغنیان117

118
03515260015724380709131521103سه راه حکیمیان، ابتدای بلوار پاکنژاد، نمایندگی مدیران خودرو295یزدیزدفالحی

03517241758724380709131521103خیابان 17 شهریور، جنب پل هوایی شرکت نفت، تعمیرگاه مدیران خودرو295یزدیزدفالحی




