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دیباچه شرکت صنایع خودروسازی مدیران

دیباچه
به علت خرید خودروی جدید مدیران خودرو از شما تشکر می کنیم. برای استفاده و عملکرد بهینه خودرو، و هم چنین فهم ویژگی ها و کنترل آن، لطفاً وقت 

گذاشته و با دقت این کاتالوگ را بخوانید. 
بعد از خواندن، تمام این موارد را در جایی قرار داده و در هنگام فروش خودرو، آن ها را هم به خریدار واگذار کنید. به گونه ای که مالک جدید هم بتواند در مورد 

تمام این موارد آگاهی کامل کسب کند. 
شرکت خودروسازی مدیران با مسوولیت محدود حق تغییر در طراحی و ویژگی های ذکر شده در خودرو را برای شما مفروض می داند و هرگونه افزودنی و یا 

تغییری در محصوالتش را بدون اعمال هیچ گزینه ای )در صورت امکان( انجام می دهد. 
نمایندگان مجاز خودروسازان مدیران، متخصصان حرفه ای می باشند که کاماًل تحت نظارت و تایید شرکت می باشند. در هنگام سرویس دهی، به یاد داشته باشید 
که نماینده مجاز، بهترین حالت وسیله نقلیه را می شناسد و دارای متخصصینی است که تحت آموزش خود شرکت بوده و بخشهای OEM که باعث جلب رضایت 

خاطر شما مشتری گرامی می شود. 
بر اساس ویژگی و خصوصیتی که خودروی شما دارد، برخی از ویژگی ها و نمادها ممکن است با آن چه در این کاتالوگ آمده، با خودروی شما مطابقت نداشته 

باشند. 

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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X33 شماره صفحهفهرست کتابچه راهنمای خودروی
پیش گفتار
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13گواهینامه                                    ی ثبت مالک 
14کارت تحویل خودرو 
16خدمات شخصی )*(

17کارت مشاور خدمات شخص به شخص )*(
18کارت خدمات مشاور شخص به شخص )*(

19اخطارها و هشدارها 
19شماره مشخصه ی خودرو 

19اصالحات انجام گرفته روی خودرو 
قبل از روشن کردن خودروی شما

22کلید احتراق ماشین 
22تذکردهنده ی حالت » کلید در احتراق«

22قفل نمودن درها با استفاده از کلید
22کلیدهای زاپاس

23بازکردن درها با کنترل از راه دور
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27شیشه های برقی 

27قابلیت »حرکت اتوماتیک شیشه ها به سمت پایین«
27سویچ ایمنی شیشه ها پشتی 

28قیدهای طراحی شده برای مسافرین 
28چراغ اخطار کمربند ایمنی 

28دستورالعمل استفاده از کمربند ایمنی 
29کمربند دو نقطه ای مرکزی مخصوص صندلی های عقب

29تکیه گاه کمربند باال تنه ی قابل تنظیم 
29تعمیر و نگه داری کمربند ایمنی 

30شست و شوی کمربند ایمنی 
30کیسه هوا

)*( فقط در برخی از مدل ها
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33بازرسی ایمنی بخش های داخلی خودرو

34بازرسی ایمنی بخش های خارجی خودرو 
34توصیه های مربوط به Break-in خودروی جدید 

35توصیه های مربوط به Break-in سیستم ترمز 
35توصیه های مربوط به Break-in چرخ ها و الستیک 

ویژگی ها خودروی شما 
38آینه ها

38آینه ی عقب )Rearview( داخلی
38آینه های بیرونی

38خاصیت تا شدن آینه های بیرونی
38آینه ها با کنترل از راه دور

39آینه های کنترل از راه دور تحت حرارت
39آینه ی واقع بر آفتاب گیر ماشین
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40پاک کننده و شست وشودهنده ی شیشه ی پشتی

41شست وشودهنده ی شیشه ی پشتی
41صندلی ها

41تنظیم دستی صندلی جلو
41تنظیم زاویه یا شیب

42تنظیم دستی نشیمن گاه صندلی
42تنظیم دستی صندلی های پشتی

42تا کردن صندلی های پشتی
44عقب کشیدن یا دراز کردن صندلي عقب

44زیرسري 
45گرم کن صندلی ها )در صورت وجود(
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46چراغ نور باال و پایین
46چراغ دادن براي گرفتن راه

46چراغ هاي مه شکن جلو  )در صورت وجود(
46سویچ چراغ عقب مه شکن

47چراغ هاي راهنما
47تنظیم نور 
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X33 شماره صفحهفهرست کتابچه راهنمای خودروی
52جاسیگاري جلو

53جافنجاني و جاي بطري 
53محفظه انباري

54کنسول باالسري 
54جا دستکشی

54متعلقات دیگر انباري 
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61خاموش کردن موتور

62باز کردن در موتور
62دنده خودکار )در صورت وجود(
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98محل الستیک زاپاس
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خدمات به مشتریان 

106خدمات رسانی به خودروی شما 
106اگر نیاز به کمک داشتید
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)*( فقط در برخی از مدل ها
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معرفی
وسیله ی  تهیه ی  در  شما  انتخاب  علت حسن  به 
به  می گوییم.  تبریک  خودرو  مدیران  نقلیه ی 
و  حفظ  هم چنین  و  عملکرد  با  آشنایی  منظور 
نگهداری با وسیله ی نقلیه ی جدید خود و آشنایی 
با ویژگی ها و کاربری آن، لطفا قدری وقت برای 

مطالعه ی بادقت این کتابچه ی راهنما بگذارید.
این دفترچه شامل دستورالعمل ها و نکات پراهمیت 
در زمینه ی نحوه ی رانندگی و نگه داری از وسیله ی 
به طور کلی، آشنایی بیش تر  نقلیه ی شما است. 
و  نقلیه، سالمتی  با نحوه ی عملکرد هر وسیله ی 
ایمنی بیش تر شما و به تبع آن، صرفه ی اقتصادی 
دارد. عدم  به دنبال  را  رانندگی  بیش تر در حین 
نیز موجب عدم  نقلیه  از وسیله ی  کاربرد درست 

کنترل درست و یا وقوع تصادف می شود.
نگه داری و بازرسی متناوب باعث می شود تا وسیله ی 
نقلیه، در بهترین وضعیت خود عمل نماید. ما به 
در  را  خود  خودروی  که  می کنیم  پیشنهاد  شما 

بازه های زمانی معین، توسط تعمیرگاههای مجاز 
مدیران خودرو که مجوز تعمیر و جایگزینی قطعات 
را دارد، سرویس نمایید. هر خرابی و نقصانی که 
پیش  مجاز  تعمیرگاههای  به  رجوع  عدم  اثر  در 
نخواهد  قرار  شرکت  گارانتی  پوشش  تحت  آید، 

داشت.

چگونهازایندفترچهاستفادهشود
فهرست مطالب

از فهرست مطالب برای جست وجو و یافتن قسمتی 
که در برگیرنده ی اطالعات مورد نظر شما است، 

استفاده نمایید.
نمادهای مورد استفاده

از جدول نمادها، که در جدول صفحه ی بعد آورده 
شده است، برای آشنایی با نمادهایی که احتماال 
در خودروی شما و سراسر این دفترچه ی راهنما 

استفاده شده، بهره گیرید.



پیشگفتار

11

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

ایربگ کنترل الکترونیک تراتل چراغ کروز کنترل سیستم تهویه مطبوع سوئیچ ایمنی شیشه عقب  مه شکن جلو مه شکن عقب

نور باال ترمز ضد قفل نور پایین فندک هشدار دهنده سوخت هشداردهنده روغن موتور هشداردهنده  دمای آب

باتری

چراغ ایربگ

 هشدار ترمز دستی

 عالمت سوئیچ المپ
 داخل اتاق

چراغ پارک

سوئیچ المپ های جلو

خروجی هوا باال و پایین

قفل

آژیر ایمو بیالیزر

چراغ های راهنما

 ترمز دستی

 خروجی هوا باال

 قفل نبودن

هشداردهنده لنت ترمز

 باالبر شیشه ها

برف پاک کن جلو و عقب

خروجی هوا پایین

هشدار باز بودن درها

 عالمت شیشه گرم کن عقب

 آب پاش و برف پاکن
 شیشه عقب

بوق

 خروجی هوا پایین و
یخ شکن شیشه  گرم کننده صندلی

 مه شکن و خروجی هوا
 یخ شکن جلو

عالمت زمان تعمیرات عملکرد بد موتور  گرم کن آینه های جانبی

باز بودن در موتور آب پاش شیشه جلو گردش داخلی هوا

باز بودن درها آب پاش شیشه عقب قفل درها

هشداردهنده فالشرها کمربندهای ایمنی
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ویژگیهایخودرو
خودروی  ویژگی های  راهنما،  دفترچه ی  این  در 
مدیران خودرو X33 و اطالعات مرتبط با آن آورده 
شده است. تمامی اطالعات و موارد ذکر شده در 
ویژگی های  و  استانداردها  )هم چون  کتاب  این 
در  اطالعات  آخرین  با  مطابق  خودرو(،  سودمند 
لطفا  بنابراین،  است.  بوده  دفترچه  انتشار  زمان 
توجه داشته باشید که برخی از تجهیزات و لوازم 
نگارش شده در کتاب، شاید در وسیله ی نقلیه ی 

شما مشاهده نشود.

بازرسیهایخودرویجدید
مدیران  مجاز  فروشنده ی  خودرو،  خرید  از  پیش 
خودرو، وسیله ی نقلیه ی شما را بر اساس راهنماها 
مدیران  خودروسازی  شرکت  استانداردهای  و 
فروشنده،  است.  داده  قرار  بازرسی  مورد  خودرو 
زمان تحویل خودرو را ثبت کرده و مهر اشتراکی 

آن را بر تائیدیه ی بازرسی ضمیمه می کند.
امضا  را  بازرسی  تائیدیه ی  شما  که  آن  از  پیش 

کنید، فروشنده ی مجاز راهنمایی های الزم را در 
زمینه ی  در  شده،  خریداری  خودروی  با  ارتباط 
ویژگی های عملکردی خودرو، و مطابق با »کارت 
مخصوص تحویل خودرو« توضیح می دهد و به این 
ترتیب، یک آگاهی عمومی در زمینه ی عملکرد و 

ویژگی های کلی خودرو به شما می دهد.
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مالک: 
آدرس: 

ایمیل:

شماره تلفن: 
شخصی:

محل کار: 
موارد زیر را فراهم و تشریح کرده ام:

دفترچه راهنمای خودرو 
)کتاب دستی ماشین(

خودرو
بازرسی پیش از تحویل 

امضای
مشتری: 

امضای
فروشنده:

مهر 
فروشنده:

امضای 
فروشنده:

VIN

مدل

 روز          ماه         سال 

تاریخ تحویل: 

شماره موتور با 
شماره جعبه دنده

شماره ی
ثبت خودرو

گواهینامه بازرسی برای تحویل خودرو
گواهینامهیثبتمالک
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کارتتحویلخودرو

تایید عملکردی واحد ردیف طبقه بندی 

عملکرد
کلی

خیر    ¨بله    ¨موتور1

2
روغن موتور، روغن ترمز، روغن فرمان خودرو، سیال داخل رادیاتور، الکترولیک باتری و سیال 

خیر    ¨بله    ¨شست وشوی شیشه

3VIN ،خیر    ¨بله    ¨کد و پالک موتور

خیر    ¨بله    ¨مجموعه ی کامل کلیدهای خودرو4

چراغ، المپ سیگنال ماشین، المپ مه شکن، المپ های ترکیبی، المپ های داخلی، المپ 5
خیر    ¨بله    ¨توقف، المپ های پشتیبانی، چراغ عقب ماشین، چراغ مطالعه، چراغ های در و چراغ  تجهیزات 

خیر    ¨بله    ¨شیشه جلوی ماشین و سطوح رنگ شده6

خیر    ¨بله    ¨سرعت سنج، کیلومترشمار و مسافت سنج7

خیر    ¨بله    ¨الستیک زاپاس، جک خودرو، دفترچه راهنمای خودرو و ابزار8

خیر    ¨بله    ¨صندلی، کمربند ایمنی، فندک ماشین، سوئیچ A/C، جعبه ی نگه دارنده و آفتاب گیر9

10
پنجره ها، آینه عقب، برف پاک کن، آب پاش شیشه، زین صندلی، سقف متحرک، سونار 

خیر    ¨بله    ¨پارکینگ، تلفن ماشین، رادیو )CD(  و آنتن
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اطالعات 
عمومی از 
عملکرد 
خودرو

خیر    ¨بله    ¨بنزین1

خیر    ¨بله    ¨عملکرد عادی حین ترمز 2
خیر    ¨بله    ¨کارکردن تمامی المپ های خودرو3

خیر    ¨بله    ¨شناخت المپ های خطر4

خیر    ¨بله    ¨برنامه ی صحیح تعمیر ونگهداری زمانی / مسافتی 5
خیر    ¨بله    ¨تعمیر خودرو در تابستان / زمستان 6

خیر    ¨بله    ¨شناخت دقیق سیستم سرمایش و استفاده صحیح از سیال رادیاتور7

8 A/C خیر    ¨بله    ¨کارکرد صحیح

خیر    ¨بله    ¨هشدارهای الزم پیش از شروع به کار خودرو9

خیر    ¨بله    ¨کارکردن صحیح سیستم صوتی 10
خیر    ¨بله    ¨کارکردن صحیح سقف متحرک 11

امضای مشتری:                                           تاریخ:                             امضای فروشنده:                                           تاریخ:
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خدماتشخصی)*(
فروشنده ی مجاز خودرو مدیران خودرو، به منظور 
راهنمای  شما،  برای  خدمات  بهترین  ارایه ی 
اختیارتان  را در حین خرید در  خدمات شخصی 
خودرو  زمینه ی  در  سوالی  هر  اگر  می دهد.  قرار 
خود  راهنمای  از  لطفا  است،  دارید  موردنظر 

بپرسید.

)*( فقط در برخی از مدل ها
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کارت مشاور خدمات شخص به شخص )*(
کارت خدمات مشاور شخص به شخص )*(
نام مشتری :                                          تاریخ خرید :                  

فروشنده یا بایع:                                      نوع خودرو:
VIN خودرو: 

موارد زیر باید توسط مشتری پر و تکمیل شوند: 
1- تحویل وسیله نقلیه و بازرسی )در موارد مثبت √ و در مواد منفی × بگذارید(

□ عملکرد پایه ای و کلی وسیله نقلیه و بازرسی هنگام تحویل توسط مشتری
□ در مورد شروط رانندگی و ضوابط آن، با مشتری صحبت شده است. 

□ اهمیت تعمیر و نگه داری منظم و برنامه آن به مشتری شرح داده شده است. 
□ سیاست مربوط به ضمانت به مشتری توصیف شده است. 

□ کاتالوگ به مشتری تحویل داده شده و به او تاکید شده است که حتماً آن را بخواند . 
□ شماره اضطراری و هات الین شرکت به مشتری شرکت ارایه شده است. 

2- مشاور عالمت بزند ) برای بله √ و برای غلط × بگذارید(
□ مشاور سرویس می تواند همه سواالت و مالحظات به مشتری را توصیف کند. 

□ مشاور تنها فرد مجازی است که به سواالت مشتری پاسخ می دهد. 
□ به هر مشتری  یک مشاور تخصیص داده شده و سرویس شخص به شخص اعمال 

شده است. 

□ اگر مشتری به طور کامل از مشاوره خدمات راضی نباشد، می تواند مشاور دیگری 
را انتخاب کند. 

3- در دسترس بودن مشاور خدمات )جای بله √ و به جای خیر × بزنید(. 
□ زمان صحیح خدمات دهی

□ اسناد به طور کامل و صحیح توسط مشتری پر شده است. 
□ به مشتری اعالم شده است که برنامه صحیح تعمیر و نگه داری را حفظ کند. 

به طور دقیق برنامه سرویس دهی را اعالم می کند . 
□ در مورد سرویس و تعمیر و نگه داری با مشتری مشاوره شده است. 

□ تقاضاهای دیگر از طرف مشتری

4- کارت مشورت و مشاوره خدمات 

امضای مشتری / تاریخ                                     امضای مشاور خدماتی / تاریخ

از کارت مشاوره خدمات شخص به شخص 

)*( فقط در برخی از مدل ها
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کارت خدمات مشاور شخص به شخص )*(

نام مشتری :                                           تاریخ خرید :              
فروشنده یا بایع:                                       نوع خودرو:

VIN خودرو: 

موارد زیر باید توسط مشتری پر و تکمیل شوند: 
1- تحویل وسیله نقلیه و بازرسی )در موارد مثبت √ و در مواد منفی × بگذارید(

□ عملکرد پایه ای و کلی وسیله نقلیه و بازرسی هنگام تحویل توسط مشتری
□ در مورد شروط رانندگی و ضوابط آن ، با مشتری صحبت شده است. 

□ اهمیت تعمیر و نگه داری منظم و برنامه آن به مشتری شرح داده شده است. 
□ سیاست مربوط به ضمانت به مشتری توصیف شده است. 

□ کاتالوگ به مشتری تحویل داده شده و به او تاکید شده است که حتماً آن را بخواند. 
□ شماره اضطراری و هات الین شرکت به مشتری شرکت ارایه شده است. 

2- مشاور عالمت بزند )برای بله √ و برای غلط × بگذارید(
□ مشاور سرویس می تواند همه سواالت و مالحظات به مشتری را توصیف کند. 

□ مشاور تنها فرد مجازی است که به سواالت مشتری پاسخ می دهد. 
□ به هر مشتری یک مشاور تخصیص داده شده و سرویس شخص به شخص اعمال 

شده است. 

□ اگر مشتری به طور کامل از مشاوره خدمات راضی نباشد، می تواند مشاور دیگری 
را انتخاب کند. 

3- در دست رس بودن مشاور خدمات )به جای بله √ و به جای خیر × بزنید( . 
□ زمان صحیح خدمات دهی

□ اسناد به طور کامل و صحیح توسط مشتری پر شده است. 
□ به مشتری اعالم شده است که برنامه صحیح تعمیر و نگه داری را حفظ کند. 

به طور دقیق برنامه سرویس دهی را اعالم می کند . 
□ در مورد سرویس و تعمیر و نگه داری با مشتری مشاوره شده است. 

□ تقاضاهای دیگر از طرف مشتری

4- کارت مشورت و مشاوره خدمات 

امضای مشتری / تاریخ                                     امضای مشاور خدماتی / تاریخ

از کارت مشاوره خدمات شخص به شخص 

)*( فقط در برخی از مدل ها
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اخطاروهشدارها
دفترچه راهنمای خودر شامل اخطار و هشدارهایی 
می باشد  خودرو  عملکردی  شیوه های  زمینه ی  در 
که ممکن است به تصادف یا وارد شدن خسارت به 
خودرو بیانجامد. لطفا به تمامی اخطار و هشدارهای 

موجود، پیش از استفاده از خودرو توجه نمایید.

شمارهمشخصهیخودرو
:)VIN( محل درج شماره ی مشخصه ی خودرو

جلویی  گوشه ی  در  خودرو  مشخصه ی  شماره ی 
صفحه ی کنترل در قسمت مسافر قرار دارد. این 
شماره را می توانید از بیرون خودرو و از شیشه ی 

جلو ماشین نیز مشاهده کنید.

هشدار
این  بر  گرفته  صورت  اصالح  و  تغییر  هر 
تاثیر گذاشته  آن  ایمنی  بر  خودرو می تواند 
مرگ  یا  صدمه  به  منجر  تصادفات  به  و 

بیانجامد.

اصالحاتانجامگرفتهرویخودرو
اصالحات و بهسازی های انجام گرفته روی خودرو 
ضمانت  نوعی،  به  و  شده  آن  بهتر  کارکرد  باعث 

کارخانه را بدون استفاده نموده است.

محل شماره بدنه 
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هشدار
هرکز کودکان را بدون مراقب و تنها در خودرو 
تنهایی در  به  ندارید. قرار دادن کودکان  نگه 

توجه
یک ماشین قفل نشده به منزله ی دعوت از 
حالت  از  را  کلیدها  همیشه  است.  سارقین 
احتراق خارج کرده و تمام درها را، زمانی که 

از خودرو دور هستید، قفل نمایید.

کلید احتراق ماشین
جداسازی کلید احتراق

Transaxle اتومات
برای جداسازی کلید احتراق از سویچ احتراق، اهرم 
جابه جایی را روی حالت PARK قرار داده، سویچ 
احتراق را به سمت حالت ACC بچرخانید، کلید را 
به سمت داخل فشار دهید، کلید را به سمت حالت 

LOCK چرخانده و کلید را جدا نمایید.

تذکردهنده ی حالت »کلید در احتراق«
وضعیت  در  کلید  که  حالتی  در  راننده،  در  اگر 
احتراق باشد باز شود، یک سیگنال به صدا در آمده 
و خارج نمودن کلید از وضعیت احتراق را یادآوری 

می کند.

تذکر: اگر هر یک از پنج در خودرو )شامل در 
درهای  راننده،  کنار  جلویی  در  راننده،  ورود 
عقب مخصوص مسافرین و در صندوق عقب( 
قرار  احتراق  وضعیت  در  کلید  یا  و  باشد  باز 
داشته باشد، این مساله مانع از عمل قفل در و 
یا »باز کردن در با کنترل از راه دور« می شود.

قفل نمودن درها با استفاده از کلید
ورود  در  روی  خارجی  قفل  سه  خودرو،  روی  بر 
راننده، در جلویی کنار راننده و در صندوق عقب 
وجود دارد. شما می توانید از کلید خود روی هر 
قفل  منظور  به  کنید.  استفاده  درها  این  از  یک 
عقربه های  خالف  جهت  در  را  کلید  در،  نمودن 
ساعت و به منظور باز کردن آن، کلید را در جهت 

عقربه های ساعت بگردانید.

کلیدهای زاپاس
شامل  که  خودرو،  کلیدهای  از  نسخه  یک 
برنامه نویسی روی کلیدهای آماده نشده به منظور 

خودرو خطرناک است. کودک یا سایرین ممکن 
است که به طور جدی یا وخیم دچار صدمه 
شوند. کودکان ممکن است که پنجره های برقی 
و سایر کنترل ها را دست کاری کرده و یا باعث 
در  را  کلیدها  هیچ گاه  شوند.  خودرو  حرکت 

خودرو جا نگذارید.

محل قراردادن سویچ 
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توجه
همیشه کلید را از روی خودرو جدا نموده و 

هنگام ترک ماشین، تمام درها را قفل نمایید.

مطابقت با الکترونیک خودرو می باشد، تهیه شده 
است. کلید آماده نشده به کلیدی گفته می شود 
که تاکنون هیچ گونه برنامه نویسی روی آن انجام 
اضافی  یا  کلیدهای جایگزین  به  اگر  است.  نشده 
به فروشنده ی  احتیاج دارید  برای خودروی خود 

مجاز خود مراجعه کنید.

به منظور قفل کردن درها باید:
دکمه ی LOCK را روی وسیله ی فرستنده فشار 

دهید تا تمام درها قفل شود.

دریافت کننده  و  فرستنده  وسیله ی  تذکر: 
کشور  هر  در  حاکم  مقررات  به  مطابق  باید 
تایید شده باشد. به همین منظور باید با دو 

شرط زیر هم خوانی داشته باشد:
تداخل های  بروز  باعث  نباید  وسیله   •

خطرناک شود.
• وسیله باید تمام تداخل های دریافت شده، 
به  منجر  می تواند  که  تداخل هایی  شامل 

عملکرد نامطلوب شود، را بپذیرد.
درستی  به  نمی تواند  فرستنده  دستگاه  اگر 
و در فاصله های نرمال عمل نماید، دو حالت 

زیر را کنترل کنید:
مورد  )عمر  فرستنده  باتری  شدن  ضعیف   •
انتظار از باتری فرستنده حداقل به اندازه ی 

سه سال است(.
• تداخل رادیویی فرستنده نظیر برج ایستگاه 

از  برخی  و  هواپیمایی  فرستنده ی  رادیویی، 
رادیوهای CB یا متحرک.

تعویض باتری فرستنده
تعویضی  باتری  عنوان  به  را   CR2032 باتری 

پیشنهاد می کنیم.
پایین  به  رو  فرستنده  در حالتی که دکمه های   •
است، از یک وسیله ی تخت به منظور جدا کردن 
دو نیمه ی فرستنده از هم استفاده کنید. مطمئن 
شوید که به قسمت مهر و موم شده آسیبی نرسد.

باز کردن درها با کنترل از راه دور
درهای  که  می دهد  اجازه  شما  به  سیستم  این 
از  استفاده  با  و  دور  راه  از  صورت  به  را  خودرو 

را وسیله ی فرستنده باز یا قفل نمایید. باتری جدید  و  کرده  باز  را  قدیمی  باتری های   •
جایگزین کنید. از لمس باتری های جدید با دستان 
خود خودداری کنید. چربی پوست دست می تواند 
باعث فرسودگی باتری شود. در صورت لمس باتری با 

دستان خود، سطح آن را با الکل تمیز کنید. کلید خودرو 

محل جداسازی جهت تعویض باتری 
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نیمه ی  دو  فرستنده،  دوباره ی  بستن  منظور  به   •
فرستنده را به هم متصل کنید.

سیستم حفاظتی ضد سرقت
آژیر وسیله نقلیه

غیرمجاز  هرگاه یک شخص  آژیر،  کردن  فعال  با 
بخواهد قفل درهای خودرو را باز کند، آژیر وسیله 
نقلیه به کار خواهد افتاد. به کار افتادن آژیر سبب 
طور  به  جهت دار  سیگنال های  تمام  که  می شود 
پیوسته شروع به تشعشع نموده و باعث به صدا در 

آمدن آن برای چندین ثانیه شود.

المپ های ایمنی
المپ های ایمنی در قسمت جلوی صفحه کنترل 
واقع شده است. المپ های ایمنی نیز در حین وقوع 

سرقت، به طور پیوسته شروع به نورافشانی می کند.

تطابق کلید الکترونیکی
سیستم »تطابق کلید الکترونیکی« از تکنولوژی عدم 
استارت موتور استفاده کرده و به طور قابل توجهی 
از  باعث ایمنی خودرو و بهبود سیستم جلوگیری 

سرقت وسیله نقلیه شده است.
تراشه های الکترونیکی، که بر روی هر کلید ساخته 
شده است، باعث یک پارچه سازی کلیدها، تجهیزات 
الکترونیکی ضد سرقت و مدول کنترل موتور و ایجاد 
از سرقت خودرو  در جلوگیری  فعال  یک سیستم 
می شود. اگر کلید خودرو بدون اجازه از صاحب خودرو 
تکثیر شود و این کلید فاقد تراشه ی الکترونیکی که 
برای به کار انداختن تجهیزات ضد سرقت و کامپیوتر 

موتور الزم است باشد، موتور با استفاده از این کلید 
بنابراین،  کرد.  نخواهد  کار  به  شروع  شده  تکثیر 

احتمال سرقت خودرو کاهش می یابد.
نمایید،  گم  را  خود  خودروی  کلید  شما  اگر 
می توانید با مراجعه به یکی از فروشندگان مجاز 
نمایید.  دریافت  را  کلید جایگزین  مدیران خوردو، 
کلید  یک  تا  بود  خواهد  قادر  مجاز  فروشنده ی 
و کلید گم  تهیه کند  برای خودروی شما  جدید 

شده ی شما را غیرفعال سازی کند.

فرمان خودرو
تنظیم فرمان خودرو

راحت تر  منظور  به  می توان  را  خودرو  فرمان 
قفل کننده  اهرم  نمود.  تنظیم  آن،  با  کار  شدن 
امکان  تا  داده  فشار  پایین  به سمت  می توانید  را 
باال یا پایین بردن فرمان فراهم شود. پس از آن 
را  قفل کننده  اهرم  انجام شد،  تنظیم صحیح  که 
دوباره به وضعیت قبلی آن برگردانید تا فرمان در 

موقعیت جدید خود حفظ شود.

هشدار
تنها زمانی که در راننده، در عقب مخصوص 
مسافرین و در صندوق عقب به طور کامل بسته 

باشد، می توان سیستم ضد سرقت را فعال نمود. 
زمانی که خودرو در وضعیت ضد سرقت قرار 

گرفته باشد، دو مورد زیر اتفاق می افتد:
- در راننده، در عقب مخصوص مسافرین و 

درصندوق عقب قفل خواهد بود.
- المپ ایمنی به طور مداوم چشمک می زند.
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قفل های برقی دربوق ماشین
سویچ قفل در بر روی صفحه ی مسطح در راننده 
قرار دارد. این سویچ را به منظور قفل یا باز کردن 

درها فشار دهید.
به منظور جلوگیری از قفل کردن کلید در خودرو، 
سویچ های قفل برقی درها در زمانی که کلید در 

هشدار
انجام  رانندگی  حین  در  را  فرمان  تنظیم 
ندهید. تنظیم فرمان در حین رانندگی سبب 
می شود تا راننده کنترل خود بر روی خودرو 

را از دست بدهد.

هشدار
به منظور ایمنی و حفاظت شخصی، درهای 
خودرو را در زمان رانندگی و هم چنین در حین 
پارک کردن خودرو و خروج از آن قفل کنید. 
می کنید،  ترک  را  خود  خودروی  که  زمانی 
همواره کلید را از قسمت استارت خارج کرده 
را  کودکان  نمایید.  قفل  را  ماشین  سپس  و 
بدون مراقب در درون خودرو و یا در مجاورت 
استفاده  ندهید.  قرار  نشده  قفل  خودروی 
است  ممکن  خودرو  تجهیزات  از  غیرصحیح 

باعث بروز صدمات شخصی یا مرگ شود.

برای  را  فرمان  مرکز  در  واقع  فشاری  ناحیه ی 
بوق  دهید.  فشار  خودرو  بوق  آوردن  در  صدا  به 
ماشین، حتی زمانی که سویچ استارت در حالت 

خاموش باشد، نیز عمل می کند.

قفل در
قفل های دستی در

درهای جلو را می توان با چرخاندن کلید در درون 
قفل باز یا بسته کرد. از سویچ های قفل دستی در، 
واقع بر بخش مسطح در، نیز می توانید برای باز کردن 
در از درون ماشین استفاده کنید. اگر سویچ در پشتی 
در حین بستن در، در موقعیت قفل شده باشد، درها 
قفل خواهند شد. توصیه می شود که برای قفل کردن 

درها از سیستم کنترل از راه دور استفاده کنید.

جهت تنظیم موقعیت فرمان 

سویچ قفل دستی محل بوق
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قسمت استارت ماشین قرار دارد یا زمانی که در 
قابل  زنگ  یک  نمی کند.  عمل  باشد  باز  جلویی 
شنیدن نیز به منظور ایجاد یادآوری برای خارج 
کردن کلید از قسمت استارت به صدا در می آید.

سیستم »حفاظت از کودک« در درهای 
عقب خودرو

قفل های حفاظت از کودک در درهای عقب خودرو 
و در درون در پشتی واقع شده است. کنترل قفل 
باز یا بستن به سمت  حفاظت از کودک را برای 
نمادهای  با  پایین بچرخانید )هم چنان که  یا  باال 

تصویری نشان داده شده است(.

تذکر: برای خروج اضطراری در وضعیتی که 
سیستم فعال است، سویچ را به سمت باال و 
به  را  بچرخانید، شیشه  غیرقفل  به وضعیت 
بیرون  از دستگیره ی  را  در  و  پایین کشیده 

ماشین باز نمایید.

هشدار
ماندن  محبوس  از  جلوگیری  منظور  به 
داشته  یاد  به  تصادف،  حین  در  مسافرین 

باشید که درهای عقبی خودرو در حالتی که 
سیستم قفل حفاظت از کودک فعال باشد، 

تنها از بیرون خودرو قابل باز شدن است.
خودرو  موتور  که  زمانی  گرم،  مناطق  در 
به  خودرو  داخل  دمای  می شود،  خاموش 
افزایش می یابد. هیچ گاه حیوانات یا  سرعت 
داخل  در  گرمسیری  مناطق  در  را  کودکان 
افزایش  ندهید؛  قرار  شده  پارک  ماشین 
دمای داخل خودرو می تواند به بروز صدمات 
اگر حیوانات  بیانجامد. حتی  یا مرگ  جدی 
یا کودکان را برای مدت کوتاهی در خودرو 
مرگ  یا  صدمات  وقوع  احتمال  دارید،  نگاه 

وجود دارد.

سویچ قفل درها 
اتوماتیک،  طور  به  ماشین  درهای  تذکر: 
زمانی که سرعت خودرو باالتر از 45 کیلومتر 
قفل  برقی  قفل های  توسط  باشد،  ساعت  بر 
به  شروع  زمان  در  اتوماتیک  قفل  می شود. 
حالتی  در  درها  می شود.  فعال  ماشین  کار 
در  محور  و  شود  خاموش  خودرو  موتور  که 
باشد  داشته  قرار  پارک  یا  خالص  وضعیت 

توسط سیستم قفل های برقی باز می شود.

قفل کودک
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قابلیت »حرکت اتوماتیک شیشه ها 
به سمت پایین«

قابلیت  دارای  ماشین  از چهار شیشه ی  هر کدام 
شدن  )باز  پایین  سمت  به  اتوماتیک  حرکت 
اتوماتیک شیشه ها تا انتها( را دارند. سویچ مربوط 
به شیشه های برقی را فشار داده و برای مدت یک 
ثانیه آن را نگاه داشته و سپس رها کنید. در این 
حالت، شیشه به طور اتوماتیک تا انتها باز خواهد 

شد.

تذکر: اگر هر یک از شیشه های برقی خودرو، 

زمانی که دکمه ی LOCK را بر روی کنترل از 
باشد،  باز  )دزدگیر( فشار می دهید،  راه دور 
شیشه ها به طور اتومات بسته خواهند شد. 
اگر خودروی شما به موتور 2.4L مجهز باشد، 
از  استفاده  با  می توانید  را  برقی  شیشه های 
کار  این  برای  ببندید.  دور  راه  از  کنترل 
داده  فشار  را   LOCK دکمه ی  می بایست 
کامل  طور  به  تمام شیشه ها  تا  دارید  نگه  و 

بسته شوند.

سویچ ایمنی شیشه های پشتی
سویچ  یک  راننده،  در  داخلی  صفحه ی  روی  بر 
دارد.  وجود  پشتی  شیشه های  به  مربوط  ایمنی 
کردن  قفل  منظور  به  را  سویچ  این  می توانید 
تمامی پنجره های کناری مسافرین استفاده کرد. 
برای خارج شدن از این حالت می توانید سویچ را 
قابلیت به خصوص  این  بار دیگر فشار دهید.  یک 
در حالتی که کودکان خردسال در قسمت عقب 

خودرو قرار دارند توصیه می شود.

هشدار
در  سویچ  که  حالتی  در  را  کودکان  هیچ گاه 
قسمت استارت قرار گرفته، در درون ماشین 
تنها نگذارید. به خصوص کودکان بدون مراقب 
ممکن است که در شیشه ی ماشین، زمانی که 
شیشه ی برقی در حال باال رفتن است، گیر 

کرده و سبب صدمات جدی یا مرگ شود.

شیشه های برقی
سویچ های شیشه ی برقی

صفحه ی داخلی در راننده دارای سویچ هایی است 
که می تواند بر هر چهار شیشه برقی خودرو عمل 
کند. در هر یک از درهای مسافرین نیز کنترل های 
جداگانه ای وجود دارد که می تواند در کنترل هر 
عمل  در  آن  با  متناظر  برقی  شیشه های  از  یک 
کند. شیشه های برقی فقط در حالتی فعال است 
داشته  قرار  روشن  وضعیت  در  استارت  کلید  که 
باشد. هم چنین تا 60 ثانیه پس از خاموش کردن 

خودرو، شیشه های برقی قابل استفاده است.

کلید شیشه باالبرها
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قیدهای طراحی شده برای مسافرین
کمربند شانه ای

از این که تمام افراد موجود در ماشین از کمربند 
کنید.  حاصل  اطمنان  می کنند،  استفاده  ایمنی 
هیچ گاه از یک کمربند ایمنی برای بستن بیش از 
یک نفر استفاده نکنید. مطمئن شوید که کمربند 

ایمنی به طور محکم بسته شده باشد و فاقد هر 
گونه لقی، پیچش و گرفتگی باشد.

نبندد،  را  ایمنی  کمربند  درستی  به  راننده  که 
خاموش نمی شود.

دستورالعمل استفاده از کمربند ایمنی
پشت  باالی  در  ایمنی  کمربند  ضامن  صفحه ی 
شده  واقع  شما،  شانه ی  کنار  در  جلو،  صندلی 
به سمت  را  و کمربند  را گرفته  است. ضامن آن 
خود بکشید. در حین کشیدن کمربند، صفحه ی 
به  کمربند  رسیدن  امکان  که  جایی  تا  را  ضامن 
بلغزانید. زمانی که  باشد،  کنار شما وجود داشته 
طول کمربند به مقدار مطلوب برای بستن رسید، 
صفحه ی ضامن را درون قالب قرار داده تا صدای 

»کلیک« به گوش شما برسد.

هشدار
بسته  حین  در  دستگیری  ضد  قابلیت  هیچ 
منظور  به  ندارد.  وجود  شیشه ها  شدن 
بازو،  احتمالی،  صدمات  بروز  از  جلوگیری 
دست ها، انگشتان و تمام وسایل را از مقابل 

شیشه ی در حال بسته شدن دور کنید.

هشدار
که  حالتی  در  ایمنی  کمربند  بستن 
بگیرد،  بر  در  را  نیم تنه  باالتر  قسمت های 
را  تصادف  حین  در  صدمات  بروز  احتمال 
کمربند  نیروی  هم چنین  می دهد.  افزایش 
ایمنی نباید به قسمت ران ها و لگن خاصره، 
بلکه بر شکم وارد شود. همیشه کمربند را در 

وضعیت پایین تر و راحت تر ببندید.

هشدار
جاگذاری  غلط  قالب  درون  در  کمربند  اگر 
کرد.  نخواهد  فراهم  را  شما  ایمنی  شود، 
نزدیک ترین  در  را  ایمنی  کمربند  همیشه 

قالب به خود قرار دهید.

سویچ ایمنی شیشه های عقب 

در حین تصادف، کودکان کوچک که به درستی 
است  ممکن  باشند،  نشده  بسته  کمربند  توسط 
به سمت جلوی خودرو پرت شوند. کودکانی که 
با  باید از کمربند متناسب  سوار خودرو می شوند 

اندازه ی کودک استفاده نمایند.

چراغ اخطار کمربند ایمنی
با روشن شدن سویچ استارت، این چراغ 
زمانی  تا  این چراغ  روشن می شود.  نیز 
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برای رهاسازی کمربند، دکمه ی قرمزرنگ کنار قالب 
را فشار دهید. در این حالت، کمربند به طور اتوماتیک 
به محل اولیه ی خود جمع می شود. در صورت لزوم، 
صفحه ی ضامن را به سمت پایین نوار بلغزانید تا 

امکان جمع شدن کامل کمربند فراهم شود.

کمربند دو نقطه ای مرکزی مخصوص 
صندلی های عقب

قابل  اتومات  طور  به  کمربندها  از  نوع  این  طول 
ضامن  یک  توسط  ایمنی  کمربند  نیست.  تنظیم 
را  مناسب  حالت  و  می شود  تنظیم  تنظیم،  قابل 
به  برای مسافر فراهم می کند. زمانی که کمربند 
صفحه ی  شد،  تنظیم  مسافر  برای  مناسب  طور 
ضامن را درون قالب قرار داده تا صدای »کلیک« 
را بشنوید. سپس طول کمربند ایمنی را به طور 

دستی در اطراف شکم تنظیم کنید.

تعمیر و نگه داری کمربند ایمنی
بازرسی کمربند ایمنی

خرابی  کشف  منظور  به  باید  را  ایمنی  کمربند 
نمود.  بازرسی  مرتب  طور  به  آن،  فرسودگی  یا 
قسمت های آسیب دیده ی آن را نیز باید بالفاصله 
کمربند  مجموعه ی  کل  همچنین  کرد.  تعویض 
دچار  اگر  تصادف،  وقوع  از  پس  باید  را  ایمنی 
جدید  مجموعه ی  یک  با  باشد،  شده  خرابی 

جایگزین کرد.

هشدار
یک کمربند پیچیده شده نمی تواند به درستی 
ممکن  تصادف  حین  در  حتی  نماید.  عمل 
است که اعضای بدن را بریده و در بدن فرو 
اطمینان  ایمنی  کمربند  بودن  صاف  از  رود. 
حاصل کنید. اگر قادر به صاف کردن کمربند 
یک  به  را  آن  نیستید،  خود  خودروی  در 
تعمیرکار مجاز مدیران خودرو نشان دهید تا 

تعمیر نماید.

نحوه بستن کمربندهای عقب

تکیه گاه کمربند باالتنه ی قابل تنظیم
در صندلی راننده و کنار راننده، کمربند ایمنی را 
می توان به سمت باال یا پایین، به منظور قراردهی 
در وضعیتی که برای گردن راننده و مسافر ایجاد 
را  مربوطه  دکمه ی  کرد.  تنظیم  نکند،  مزاحمت 
فشار داده و به طور کامل به سمت پایین بکشید 
تا تکیه گاه آن آزاد شود. در این حالت می توانید 
آن را به باال یا پایین تغییر موقعیت دهید تا نسبت 

به شما در بهترین وضعیت قرار گیرد.

نحوه تنظیم کمربندهای ایمنی 

هشدار
هیچ گاه کمربند ایمنی را باز یا تغییر فرم و 

تغییر ساختار ندهید.
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شست وشوی کمربند ایمنی
کمربند ایمنی را باید با استفاده از پاک کننده های 
خودرو یا آب گرم شست وشو نمود و اجازه داد تا 

به طور طبیعی خشک شود.

کیسه ی هوا می شود.
عمودی  صورت  به  حتی االمکان  باید  جلو  مسافر 

بنشیند تا حداکثر محافظت حاصل شود.

تماس  در  کمر  تحتانی  قسمت  که  زمانی  در 
صندلی  پشتی  شیب  و  بوده  صندلی  پشتی  با 
حالت  بهترین  نیست،  درجه   30 از  بیش تر  نیز 
می باشد. هیچ گاه صندلی جلو را به صفحه ی ابزار 
فرمان  رانندگی،  حین  در  نکنید.  نزدیک  خیلی 
خم  ناچیز  مقدار  به  که  بازوهایی  توسط  باید 
شده اند، نگه داشته شود. این حالت، بهترین حالت 
رانندگی است که به کاهش ریسک آسیب دیدگی 
راننده در حین تصادفات، زمانی که کیسه ی هوا 

عمل نکند، کمک می کند.
کیسه ی هوای جلو در تصادفات نسبتا خطرناک 
 30 قلمروی  یک  در  یا  و  جلو  از  که  شدید  و 
اتفاق می افتد،  درجه ای متمایل به چپ و راست 
راننده  یا  مسافر  با  کیسه  که  زمانی  می شود.  باز 
رو  لحظه، حرکت  همان  در  می کند،  پیدا  تماس 
به جلوی شخص را با شکل متکامانند خود مهار 
می نماید. کیسه ی هوا برای مهار حرکت مسافر در 
تصادفات نسبتا خطرناک و شدید از جلو طراحی 
عمل  حالتی  در  فقط  هوا  کیسه ی  است.  شده 
می کند که سرعت ضربه بیش تر از سطح آستانه ی 

طراحی شده ی خودرو باشد.

هشدار
وضعیت  در  را  خود  ایمنی  کمربند  همواره 
صحیح خود قرار داده تا فاصله ی مناسب تا 
فرمان ماشین حفظ شود. تنها در این صورت 
است که کیسه ی هوا می تواند یک حفاظت 

بهینه را حین تصادف سبب شود.

هشدار
هیچ گاه از پاک کننده های شیمیایی، آب جوش، 
کردن  تمیز  برای  رنگ  یا  سفیدکننده  مایع 

کمربند استفاده نکنید.
از ورود آب به قسمت منقبض کننده ی کمربند 

ایمنی ممانعت کنید.

کیسه هوا
کیسه ی هوا در کنار کمربند ایمنی سبب محافظت از 

راننده و مسافر جلو در حوادث و تصادفات می شود.

تذکر: زمانی که یک کیسه ی هوا عمل کرده 
که  است  ممکن  است،  شدن  خالی  حال  در 
ذرات دود مانندی مشاهده شود. این ذرات، 
سبب  که  است  فرایندی  طبیعی  محصول 
باد شدن  منظور  به  گازهای غیرسمی  ایجاد 

ایربگ سرنشین جلو و راننده

صحیح  طور  به  باید  را  تکیه گاه  و  صندلی 
موقعیت دهی کرد تا کیسه ی هوا قادر به حفاظت 
بهینه در حین تصادف شود. طرز نشستن عمودی 
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چراغ هشدار کیسه ی هوا
داشته  قرار   ON وضعیت  در  سویچ  که  زمانی 
باشد، چراغ هشدار واقع بر صفحه ی کنترل روشن 
می شود و برای 3 تا 4 دقیقه روشن می ماند. اگر 
چراغ روشن نشود، یا پس از روشن شدن خودرو 
روشن بماند و یا هم چنان در حین رانندگی روشن 
باشد، خودروی خود را به یکی از تعمیرکاران مجاز 
نشان  تعمیر  و  بازرسی  به منظور  مدیران خودرو 
پیشنهاد  هوا  کیسه ی  سازنده ی  توسط  دهید. 
شده است که کیسه ی هوا را هر 10 سال تعویض 

 150 از  کوتاه تر  یا  سال   12 زیر  کودکان  برای 
سانتی متر، باید از مهارهای ویژه ی کودک در کنار 
صندلی  کوسن های  یا  و  بچه  مهار  کودک،  مهار 
بایستی  کودک  مهار  شود.  استفاده  درستی  به 
استفاده  با  باشد.  شده  تائید  و  کاربست پذیر 
هم زمان از صندلی ایمنی و کمربند ایمنی می توان 

به حداکثر ایمنی برای کودکان دست یافت.
کودکانی که کم تر از 10 کیلوگرم وزن دارند و یا 
سن آن ها کم تر از یک سال است، را باید در بستر 

هشدار
چیزی را در مجاورت یا بر روی پوشش کیسه ی 
از دست کاری آن  یا  هوا جلویی قرار نداده و 
بازرسی  برای  را  خود  خودروی  بپرهیزید. 
فرمان، ستون فرمان و سیستم کیسه ی هوا به 
یک تعمیرکار مجاز خودروی مدیران خودرو 
احتمال  صورت  این  غیر  در  دهید.  نشان 
آسیب دیدگی در اثر باز شدن ناگهانی کیسه ی 

هوا وجود دارد.

هشدار
حتی  یا  نشده  مهار  کودکان  تصادفات،  در 
درون  در  است  ممکن  کوچک  بچه های 
برای  نیاز  مورد  نیروی  شوند.  پرت  خودرو 
قدر  آن  شما  آغوش  در  کودکان  نگهداری 
آن  نگه داری  به  قادر  شما  که  است  بزرگ 
نیستید؛ هر چه قدر که قوی باشید، کودک و 
سایرین ممکن است به شدت آسیب ببینند. 
تمام کودکان، در حین رانندگی، باید بسته 

نمایید. چون کارایی عامل تورم زای کیسه ی هوا 
در طی این مدت از بین می رود. اگر شما اطالعی 
خود  خودروی  هوای  کیسه  سرویس  عمر  از 
ندارید، تعمیرکار مجاز مدیران خودرو می تواند به 
تمامی پرسش های شما در این زمینه پاسخ دهد. 
خودروی خود را فقط به تعمیرکاران مجاز مدیران 

خودرو برای تعمیر نشان دهید.

مهار کودک
لطفا به نکات اشاره شده توسط تولیدکننده، زمانی 
که در حال نصب مهار کودک هستید توجه کنید.

به جثه ی آن ها مهار شوند.
حالتی  در  را  کودک  مهار  صندلی  هیچ گاه 
که سر کودک به سمت جلوی ماشین باشد، 
روی صندلی ای که با کیسه ی هوا محافظت 
قرار  وضعیت  چنین  ندهید.  قرار  می شود 
در  می توانید  فقط  را  کودک  صندلی  دادن 
مهار  اگر  دهید.  انجام  پشتی  صندلی های 
کودک در صندلی جلو انجام گیرد، احتمال 
وقوع آسیب های جانی یا مرگ در اثر برخورد 

با کیسه ی هوای در حال باز شدن می شود.
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مخصوص کودکان واقع در صندلی پشتی ماشین 
را  نمود. کودکان  را مهار  خواباند و حرکت آن ها 
بایستی به حالتی خواباند که سر آن ها به سمت 

عقب ماشین باشد.

نباید  ترافیکی محلی، کودکان  قوانین  اساس  بر 
از مهارهای  بایستی  و  بنشینند  در صندلی جلو 

کودک استفاده نمایند.

نکات عملی ایمنی
حمل و نقل مسافرین

از حمل و نقل مسافرین در قسمت بار خودرو بپرهیزید.

کیلوگرم   36 تا   18 بین  که  کودکانی  هم چنین 
روی  باید  ساله اند،  دوازده  تا  چهار  یا  دارند  وزن 
پشتی  در صندلی  واقع  ارتفاع یافته ی  کوسن های 
که  تنظیم  قابل  کمکی  ایمنی  کمربند  بنشینند. 
روی این کوسن ها ثابت شده اند، می تواند استفاده ی 
مطمئن کودک از کمربند ایمنی را تضمین کند. 
کوسن های ارتفاع یافته سبب می شود که کمربند 
ایمنی به دور از گردن کودک واقع شود. کمربند 

ایمنی شکمی نیز بر شکم کودک قرار می گیرد.

هشدار
هر یک از مهارهای کودک فقط برای استفاده ی 

یک کودک ساخته شده است.

هشدار
قرار گرفتن در قسمت بار خودرو، چه بیرون 
است.  خطرناک  بسیار  ماشین،  داخل  چه  و 
یا  دیدن  آسیب  احتمال  تصادف،  حین  در 
مرگ مسافرینی که در قسمت بار خودرو قرار 

گرفته اند، بیش تر است.
از نشستن تمام افراد در قسمت هایی که فاقد 
صندلی و کمربند ایمنی است خودداری کنید.

از نشستن تمام افراد بر روی صندلی و استفاده 
از کمربند ایمنی اطمینان حاصل کنید.

نحوه صحیح قرار دادن کودک در صندلی با کمربند

کودکانی که بین 10 تا 18 کیلوگرم وزن دارند و 
یا کوچک تر از چهار سال باشند را باید در صندلی 

پشتی خودرو مهار نمود.

صندلی نگه دارنده کودک

قفل کردن خودرو
استارت  کلید  از قسمت  را  همواره سویچ خودرو 
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اگر  از خودرو، حتی  و حین خروج  آورده  بیرون 
تمامی  منزل خود هستید،  گاراژ  یا  پارکینگ  در 
درها را قفل کنید. خودروی خود را در محل هایی 
و  باشد  روشن  کافی  اندازه ی  به  که  کنید  پارک 
خودرو  درون  در  باارزش  اشیاء  گذاشتن  باقی  از 

ممانعت کنید.

گاز اگزوز

را  ایمنی  کمربند  سیستم  کرد.  جایگزین  وقت 
اصالح یا باز نکنید.

را  جلو  صندلی های  ایمنی  کمربند  مجموعه ی 
مجموعه ی  کرد.  تعویض  تصادف  از  بعد  باید 
کمربند ایمنی صندلی های عقب را نیز در صورت 

آسیب دیدگی، پس از تصادف، باید تعویض شود.

چراغ هشدار کیسه ی هوا
چراغ  می شود،  روشن  احتراق  سویچ  که  زمانی 
تا  برای مدت سه  و  روشن شده  باید  نیز  هشدار 
چهار ثانیه روشن بماند. اگر چراغ هشدار در حین 
روشن کردن خودرو روشن نشد به تعمیرکار مجاز 
خودروی مدیران خودرو مراجعه کنید. اگر چراع 
در  یا  و  می زند  سوسو  می ماند،  روشن  هم چنان 
را  خود  سیستم  است،  روشن  نیز  رانندگی  حین 

توسط یک تعمیرکار مجاز چک کنید.

یخ شکن
 Defrosting برای بررسی عملکرد یخ شکن، حالت
)یخ شکن نمودن( را انتخاب کرده و کنترل دمنده 
باید  شما  دهید.  قرار  آن  سرعت  باالترین  در  را 

هشدار
کشنده  و  آسیب زا  اگزوز  خروجی  گازهای 
کربن  مونوکسید  شامل  گازها  این  است. 
)CO( است که کامال بی رنگ و بی بو می باشد. 
استشمام و تنفس آن می تواند سبب بی هوشی 

و مسمویت و در نهایت باعث مرگ شود.

شده ی خود، که موتور آن روشن است، بنشینید، 
کنترل های سرمایش و گرمایش ماشین را تنظیم 
کرده تا هوای آزاد به درون خودرو وارد شود. به 
باالترین  در  را  ماشین  دمنده ی  منظور،  همین 

سرعت آن قرار دهید.
کنید،  رانندگی  باز  عقب  در  با  می خواهید  اگر 
حاصل  اطمینان  پنجره ها  تمامی  بودن  بسته  از 
نمایید و دمنده ی کنترل شرایط آب و هوایی را 
در وضعیت باالترین سرعت قرار دهید. هیچ گاه در 

این مواقع، از حالت گردشی استفاده نکنید.
از  جلوگیری  منظور  به  محافظت  روش  بهترین 
مسافرین  قسمت  به  کربن  مونوکسید  گاز  ورود 
درستی  به  خودرو  اگزوز  سیستم  که  است  آن 

نگهداری شود.

بازرسی ایمنی بخش های داخلی خودرو
کمربندهای ایمنی

سیستم کمربند ایمنی را به طور متناوب بازرسی 
کنید که دارای بریدگی، پوسیدگی و شل شدگی 
اسرع  در  باید  را  آسیب دیده  قسمت های  نباشد. 

بسته،  گاراژهای  و  محیط ها  در  را  خودرو  موتور 
بیش از مدت زمانی که برای داخل کردن یا بیرون 

بردن خودرو از آن نیاز است، روشن نگذارید.
پارک  خودروی  درون  که  بودید  مجبور  اگر 
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جلوی  شیشه ی  سمت  به  جاری  هوای  بتوانید 
یخ شکن  سیستم  اگر  کنید.  احساس  را  ماشین 
خودرو به درستی کار نمی کند آن را برای بررسی 

بیش تر به تعمیرکار مجاز نشان دهید.

خارجی  بخش های  ایمنی  بازرسی 
خودرو

تایرها
حد  از  بیش  فرسایش  نظر  از  را  الستیک ها 
دندانه های تایر یا فرسایش نامنظم آن ها بازرسی 

کنید. تایرها را از لحاظ موارد زیر کنترل کنید:
یا سایر ذرات گیر کرده  • سنگ، میخ، شیشه و 

الی دندانه های تایر.
نظر  از  الستیک  کناری  دیواره های  و  دندانه ها   •

وجود ترک و بریدگی روی آن ها.
• فشار مناسب هوای درون آن.

• مهره های چرخ به منظور تحمل بارهای پیچشی.

چراغ ها
عملکرد  مشاهده ی  برای  دیگر  شخص  یک  از 

شما  که  زمانی  خودرو،  بیرونی  چراغ های 
می کنید،  امتحان  را  چراغ ها  مختلف  کنترل های 
استفاده کنید. سیگنال ها و نشان گرهای نور باالی 
کنید.  بازرسی  را  کنترل  صفحه ی  در  موجود 
آن ها  صحیح  عملکرد  نظر  از  را  زیر  چراغ های 

کنترل کنید:
• چراغ نور پایین

• چراغ نور باال
• سیگنال های چرخشی )راهنماها(

• چراغ های عقب خودرو
• چراغ ترمز

نشتی سیال های مختلف
طوالنی مدت  پارک  از  پس  را  خودرو  زیر  سطح 
نشتی  اگر  کنید.  چک  مشخص،  محل  یک  در 
مکان یابی  بایستی  علت  شد،  مشاهده  سیالی  هر 
و برطرف شود. نشتی های محتمل زیر را بررسی 

کنید:
• بنزین

• مایع سردکننده ی موتور

• روغن موتور
• روغن فرمان
• روغن ترمز

توصیه های مربوط به Break-in خودروی 
جدید

توصیه های مربوط به Break-in موتور خودرو
بیش تر  جدیدتر،  خودروی  اصطکاکی  مقاومت 
بر  موتور  صحیح   Break-in نتیجه ی  می باشد. 
راندمان  و  عملکردی  اعتمادپذیری  کاری،  عمر 
تاثیرگذار است. شیوه ی صحیح  اقتصادی خودرو 

Break-in موتور به شرح زیر است:
در طول 1000 کیلومتر اول عملکردی خودرو:

 rpm از 3000  • اجازه ندهید که سرعت موتور 
فراتر رود.

• سرعت خودرو را از km/h 100 بیش تر نرانید.
حداکثر  با  را  موتور   ،Upshifting حین  در   •

سرعت استفاده نکنید.

در طول 1000 تا 1500 کیلومتر اول عملکردی 
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خودرو:
• سرعت رانندگی را می توان به تدریج باالتر از 100 

km/h برد.
باالترین  به  به تدریج  می توان  را  موتور  سرعت   •

سرعت آن رساند.

نکات ایمنی در حین Break- in موتور
حداکثر سرعت موتور برابر با rpm 6000 است. 
اگر خودروی شما مجهز به گیربکس دستی است، 
به  نشان گر سرعت سنج  آن که  از  پیش  را  خودرو 
باالتر  دنده  یک  به  باید  برسد  قرمز  محدوده ی 

انتقال داد.

خودرو،  از  کارا  استفاده ی  منظور  به  تذکر:   
باالی  سرعت های  در  موتور  کارکرد  از 
بهینه سازی  جهت  بپرهیزید.  غیرضروری 
سرعت  در  باید  را  خودرو  سوخت،  راندمان 
باالتر  دنده  یک  به  مناسب،  جاده ی  موتور/ 
تغییر داد. این مساله باعث کاهش اختالالت 
آلودگی  کاهش  به  و  شده  عملکردی 

زیست محیطی نیز کمک می کند.

تذکر: در حالتی که موتور در سرعت های بسیار 
پایین عمل می کند نیز ریسک وجود دارد. به 
منظور نگه داری سرعت موتور صحیح، آن را 

باید به یک دنده پایین تر انتقال داد.

تذکر: پیش از کارکرد موتور در سرعت های 
نرمال  کاری  دماهای  در  بایستی  موتور  باال، 

عمل نماید.

 Break- in به  مربوط  توصیه های 
سیستم ترمز

ترمزها در دویست کیلومتر ابتدای کاری خودرو، 
توقف  منظور  به  ایده آل  اصطکاک  ایجاد  به  قادر 
پدال  باید  شما  دلیل  همین  به  نیستند.  خودرو 
ظرفیت  تا  داشته  نگه  بیش تری  فشار  با  را  ترمز 

متوقف سازی خودرو بهبود یابد.

توصیه های مربوط به Break- in چرخ ها 
و الستیک

 Break- in الستیک های تازه نیاز به یک دوره ی
باید در سرعت پایین و  کوتاه مدت دارند. خودرو 

کاری،  اول  کیلومتر  در 100  ویژه  به  احتیاط،  با 
رانده شود.

مهره های چرخ خودرو را باید پس از 800 کیلومتر 
از  پس  هم چنین،  کرد.  سفت  دوباره  رانندگی 
تعویض چرخ ها و یا پس از آن که مهره های چرخ 
 800 از  پس  دوباره  باید  را  آن ها  شده اند،  شل 

کیلومتر رانندگی با گشتاور مناسب سفت نمود.
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هشدار
در  شده  مشاهده  اشیاء  سایر  و  خودروها 
حد  از  دورتر  و  کوچک تر  بیرونی،  آینه های 
استفاده ی  می رسند.  نظر  به  خود  واقعی 
تنها از آینه های بغل می تواند منجر به بروز 

تصادف با خودرو و اشیای دیگر شود.

آینه ها
آینه ی عقب )Rearview( داخلی

شیشه ی  به  نسبت  مرکزی  وضعیت  در  را  آینه 
عقب قرار دهید. انعکاس چراغ نور باالی خودروها 
اهرم  دادن  حرکت  با  می توان  را  شب  هنگام  در 
هنگام«  »شب  وضعیت  به  آینه  زیرین  کنترل 

کاهش داد.
تذکر: گستره ی دید آینه را پیش از قرارگیری 
در وضعیت شب، باید در وضعیت روز تنظیم 

کرد.

کرده تا اندکی بر تصویر به دست آمده از آینه ی 
داخلی هم پوشانی داشته باشد.

آینه های بیرونی را می توان با سیستم کنترل از راه 
دور واقع در صفحه ی در راننده، تنها در حالتی که 
سویچ استارت در وضعیت روشن باشد، تنظیم کرد. 
پس از انتخاب آینه ی مورد نظر، دکمه ی چرخشی 
طرف  آن  به  آینه  می خواهید  که  جهتی  در  را 
متمایل شود، بچرخانید. پس از اتمام جهت دهی، 
دکمه ی چرخشی را به وضعیت مرکزی آن رسانده 

تا از چرخش ناگهانی آینه جلوگیری شود.

خاصیت تا شدن آینه های بیرونی
تا  دستی  صورت  به  می توان  را  بیرونی  آینه های 
به  باز کردن  با  را می توان  بیرونی  آینه های  کرد. 

سمت بیرون، به وضعیت اولیه خود برگرداند.

آینه ها با کنترل از راه دور
راننده  در  صفحه ی  روی  اتومات  آینه های  سویچ 
تعبیه شده است. یک دکمه ی چرخشی به آینه ی 
وصل  خاموش  موقعیت  و  راست  آینه ی  چپ، 

است.

آینه داخلی برای دید پشت 
آینه های بیرونی

آینه های  راننده،  استفاده ی  حداکثر  منظور  به 
تنظیم  ترافیکی  مجاور  مسیر  مرکز  به  را  بیرونی 

سویچ برقی تنظیم آینه های خارجی 

آینه های خارجی می توانند در 4 جهت حرکت کنند 
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آینه های کنترل از راه دور تحت حرارت
آینه های بیرونی تحت حرارت قرار دارند تا یخ و 
آینه ها  مشخصه ی  این  شود.  ذوب  آن  روی  برف 
فعال  پشتی  شیشه ی  مه شکن  که  زمان  هر  در 
باشد، کار می کند. با مراجعه به بخش »یخ شکن 
دفترچه،  این  پنجم  فصل  در  پشتی«  شیشه ی 

اطالعات مورد نظر خود را دریافت کنید.

آینه ی واقع بر آفتاب گیر خودرو

پاک کننده و شست وشودهنده های 
شیشه

اهرم کنترل پاک کننده و شست وشودهنده در سمت 
راست میل فرمان واقع شده است. قسمت پاک کننده/ 
شست وشودهنده فقط در حالتی که سویچ استارت 

در وضعیت روشن باشد عمل می کند.

توجه
در شرایط آب و هوایی سرد، پیش از خاموش 
کردن موتور، سویچ پاک کننده را به وضعیت 
برف  تا  دهید  اجازه  و  آورده  در  خاموش 
پاک کن ها در موقعیت پایینی خود قرار داشته 
باشند. اگر سویچ پاک کننده در حالت روشن 
باقی بماند و برف پاک کن ها به شیشه ی جلو 
یخ زده و بچسبند، در نتیجه ی ایجاد خرابی 
در موتور پاک کننده، ممکن است به خاموش 

و روشن شدن خودرو بیانجامد.
از  مانع  که  را،  شده  انباشته  برف  همیشه 
وضعیت  به  پاک کن ها  برف  کامل  برگشت 
پاک  شیشه  از  می شود،  داده  خود  توقف 

جلو  شیشه ی  پاک کننده های  اگر  نمایید. 
شیشه  روی  از  برف  کردن  پاک  از  پیش 
موتور  خرابی  احتمال  کنند،  کار  به  شروع 

پاک کننده وجود دارد.
هیچ گاه در حالتی که شیشه جلوی خودرو 
استفاده  پاک کن ها  برف  از  است،  خشک 
روی  پاک کن ها  برف  از  استفاده  نکنید. 
شیشه ی خشک باعث ایجاد خراش در سطح 
آن شده و برف پاک کن ها را به طور دایمی 

 بالاستفاده می کند.

پاک کننده و شست وشودهنده های 
شیشه جلو

حالت سرعت های کم و زیاد
آینه های آرایش 

آینه هایی برای مشاهده ی خودروی هر دو قسمت 
شده  گرفته  قرار  جلو  مسافر  و  راننده  آفتاب گیر 
آفتاب گیر  آینه ها،  این  از  استفاده  برای  است. 
صفحه ی  و  چرخانده  پایین  سمت  به  را  خودرو 

اهرم کنترل کننده برف پاک کن پوششی آینه را نیز به پایین بکشید.
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اهرم را به اندازه ی یک مرحله به پایین تر از حالت 
عملکرد  تا  بچرخانید  آن  )حالت مدت دار(  میانی 
هم چنین  بگیرد.  انجام  کم  سرعت  با  پاک کننده 
اهرم را به اندازه ی دو مرحله به پایین تر از حالت 
با  پاک کننده  عملکرد  تا  بچرخانید  آن  میانی 

سرعت زیاد انجام بگیرد.

مه شکن

اهرم را روی وضعیت MIST قرار داده تا سیکل 
شود.  شروع  شیشه  کردن  پاک  مرحله ای  یک 
باشید،  داشته  نگه  را  اهرم  شما  که  زمانی  تا 

پاک کننده به کار خود ادامه خواهد داد.

ویژگی پاک کننده ی میانی
سیکل  تا  بچرخانید   INT وضعیت  به  را  اهرم 

بین  مکث  وجود  با  پاک کردن،  مرحله ای  یک 
سیکل های متوالی، شروع شود.

برف پاک کن

کنترل  اهرم  پاک کن،  برف  فعال سازی  برای 
خود  سمت  به  را  شیشه  پاک کردن  شست وشو/ 
فشار دهید و آن را تا زمانی که به اسپری ماده ی 
برف  شما  اگر  دارید.  نگه  است  نیاز  پاک کننده 
پاک کن  برف  کنترل  که  حالتی  در  را  پاک کن ها 
برف  فعال می کنید،  روی وضعیت خاموش است 
و  کرده  کار  سیکل  سه  اندازه ی  به  پاک کن ها 

سپس خاموش می شود.

شست وشودهنده ی  و  پاک کننده 
شیشه ی پشتی

سرعت نرمال

توجه
زمان کار برف پاک کن ها نباید بیش تر از ده 

ثانیه باشد.

توجه
فعال سازی برف پاک کن ها در حالتی که تانکر 
است  ممکن  باشد،  خالی  پاک کننده  سیال 

باعث بروز آسیب به موتور پاک کننده شود.

اهرم  کنترل کننده سرعت برف پاک کن

را  آن  و  بچرخانید  را  پاک کن  برف  اهرم  انتهای 

اهرم  کنترل کننده برف پاک کن عقب
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ترتیب  این  به  دهید.  قرار  روشن  وضعیت  روی 
برف پاک کن عقب با سرعت نرمال شروع به کار 

می کند.

پاک کننده ی مدت دار

 INT وضعیت  به  را  پاک کن  برف  اهرم  انتهای 
با  مرحله ای  تک  پاک کردن  سیکل  تا  چرخانده 
وجود توقف بین سیکل های مختلف شروع به کار 

کند.

شست وشودهنده ی شیشه ی پشتی

به منظور فعال سازی شست وشودهنده ی شیشه ی 
به  و  پایین  به  را  پاک کننده  اهرم  انتهای  پشتی، 
سمت آخرین حالت بچرخانید و آن را برای مدت 
روی  پاک کننده  اسپری  می خواهید  که  زمانی 

شیشه ادامه پیدا کند، نگه دارید.

صندلی،  موقعیت  بودن  ثابت  از  اطمینان  منظور 
کردن  تنظیم  از  پس  را  صندلی  تا  کنید  سعی 

موقعیت به جلو و عقب هل دهید.

توجه
از  بیش تر  نباید  پاک کن ها  برف  کار  زمان 
پاک کن ها  برف  فعال سازی  باشد.  ثانیه  ده 
پاک کننده خالی  تانکر سیال  که  در حالتی 
باشد، ممکن است باعث بروز آسیب به موتور 

پاک کننده شود.

صندلی ها
تنظیم دستی صندلی جلو

تنظیم حرکت به سمت جلو و عقب صندلی
صندلی  جلوی  در  صندلی  دستی  تنظیم  میله ی 
و نزدیک به کف خودرو قرار گرفته است. میله را 
به سمت باال فشار داده و صندلی را به سمت جلو 
یا عقب بلغزانید. میله را در حالتی که صندلی در 
مکان مورد نظر قرار داده شده است، رها کنید. به 

هشدار
هیچ گاه در حین رانندگی به تنظیم موقعیت 
ناگهانی  حرکت  نکنید.  مبادرت  صندلی 
صندلی می تواند باعث از دست دادن کنترل 
خودرو  که  زمانی  در  فقط  را  صندلی  شود. 

پارک شده باشد، تنظیم موقعیت نمایید.

تنظیم زاویه یا شیب
بیرونی  کناره ی  در  صندلی  شیب  کنترل  اهرم  اهرم  کنترل کننده شیشه شوی عقب

اهرم  تنظیم کننده صندلی 
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صندلی تعبیه شده است. به منظور تنظیم زاویه ی 
پشتی صندلی، پیش از جابه جا کردن اهرم، کمی 
مورد  زاویه  تا حصول  و سپس  جلو خم شده  به 
نظر پشتی را هل دهید و در نهایت، اهرم را رها 
کنید. به جلو خم شده و اهرم را جابه جا نمایید، تا 

صندلی به وضعیت اولیه ی خود برگردد.

تنظیم دستی صندلی های پشتی
تنظیم جلو و عقب بودن آن

میله ی تنظیم دستی صندلی های پشتی، درست 
واقع  خودرو  کف  به  نزدیک  و  صندلی  مقابل  در 
شده است. میله را به باال فشار داده و صندلی را 

به سمت جلو و عقب هل دهید. میله را در حالتی 
شده  داده  قرار  نظر  مورد  مکان  در  صندلی  که 
است، رها کنید. به منظور اطمینان از ثابت بودن 
موقعیت صندلی، سعی کنید تا صندلی را پس از 

تنظیم کردن موقعیت به جلو و عقب هل دهید.

تا کردن صندلی های پشتی
به منظور فراهم سازی یک مکان انبار وسایل، هر 
تا  به جلو  را می توان  از صندلی های پشتی  کدام 
کرد. دستگیره ی مربوطه را برای حرکت صندلی 
فشار  باال  به  آن  کردن  مسطح  و  جلو  سمت  به 

دهید.

تنظیم دستی نشیمن گاه صندلی
از  با استفاده  ارتفاع نشیمن گاه راننده را می توان 
صندلی  بیرونی  کناره ی  در  موجود  دستگیره ی 
بودن  ثابت  از  اطمینان  منظور  به  کرد.  تنظیم 
موقعیت صندلی، سعی کنید تا صندلی را پس از 

تنظیم کردن موقعیت هل دهید.

اهرم  تنظیم کننده پشتی صندلی 

پیچ تنظیم کننده ارتفاع صندلی 

قفل خواباندن پشتی صندلی های عقب اهرم  تنظیم کننده صندلی های پشتی 
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پشتی،  کردن صندلی های  تا  از  پیش  تذکر: 
از قرار داشتن صندلی های جلو در موقعیت 
به  به طور کامل  باید  مناسب آن ها )صندلی 
سمت باال و جلو قرار گرفته باشد( اطمینان 
صندلی های  کردن  تا  کار  این  کنید.  حاصل 
امکان پذیر  بیش تری  سهولت  با  را  پشتی 

می سازد.

تخلیه ی صندلی های پشتی
وسایل،  انبار  یک  فراهم سازی  منظور  به 
خارج  خودرو  از  می توان  را  پشتی  صندلی های 
زیر  شیوه ی  به  صندلی ها  خارج سازی  برای  کرد. 

عمل نمایید.
صندلي عقب را به سمت پایین تا کنید و سپس 

اهرم آزادسازي صندلي عقب را فشار دهید.

به تدریج کل صندلي را به جلو بکشید.

کف  در  که  خود  مسیر  )از  کنید  رها  را  صندلي 

ماشین تعبیه شده است( 

صندلي را از ماشین خارج کنید.

نصب صندلي عقب 
آن  آوردن  در  عکس  درست  عقب  نصب صندلي 

انجام مي شود.

خواباندن پشتی صندلی های عقب 
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عقب کشیدن یا دراز کردن صندلي 
عقب

براي ایجاد راحتي بیش تر، بند صندلي را به اندازه 
رها  عقب  صندلي  گیره  تا  بکشید  جلو  به  کافي 
مطلوب  اندازه  تا  را  عقب  صندلي  سپس  شود. 

بخوابانید و بند را رها کنید. 

زیرسری جلو
هشدار

بسیار  خودرو  بار  محفظه  در  شدن  سوار 
در  چه  و  درون  در  چه  است،  خطرناک 
بیرون وسیله نقلیه در تصادفات، مردمي که 
به شدت آسیب  این بخش ها شده اند،  سوار 

مي بینند یا کشته مي شوند.
هیچ  در  که  ندهید  اجازه  کسي  به  هرگز 
بخشي از خودرویتان که داراي صندلي و یا 

کمربند صندلي نیست، سوار شود. 
اطمینان حاصل شود که افراد درون خودرو 

نشسته اند و کمربندشان را زده اند.
کف  به  خوبي  به  صندلي  اگر  تصادفات،  در 
صدمات  باشد،  نشده  متصل  خودرویتان 
حاصل  اطمینان  همواره  بود.  خواهد  جدي 
اتصاالت  داراي  کاماًل  صندلي ها  که  کنید 

محکم مي باشند.

زیرسري 
زیرسري ها باعث کاهش خطر ضربه به پس سر در 
تنها  )زیرسري(  جاسري  مي شود.  تصادف  هنگام 
هنگامي که به درستي تنظیم شده باشد، مي تواند 

عمل خود را به خوبي انجام دهد.

خواباندن پشتی صندلی  عقب 

تنظیم زیرسری
تنظیم زیرسري

براي تنظیم زیرسري، کلید قفل زیرسري را فشار 
دهید، آن گاه زیرسري را تا آن حدي که الزم است 

که باال یا پایین بکشید و سپس کلید را رها کنید.
برداشتن یا گذاشتن زیرسري 

براي برداشتن زیرسري، باید به طور هم زمان کلید 
شکل  در  شده،  داده  )نشان  زیرسري  به  مربوط 
بکشید.  بیرون  را  زیرسري  و  داده  فشار  را  باال( 
در  را  زیر سري  پایه هاي  آن،  دوباره گذاري  براي 
سوراخ مخصوص قرار داده و سپس زیرسري را به 
سمت پایین فشار داده و این عمل را تا جایي که 
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زیرسري قفل مي شود، انجام دهید.
زیرسري هاي عقب

تنظیم زیرسري هاي صندلي عقب، همانند تنظیم 
زیرسري هاي صندلي جلو مي باشد.

کنترل ها براي هر هیتر صندلي در نزدیک و کف 
مرکز پنل قرار گرفته اند. بعد از چرخاندن دسته 
به وضعیت ON، مي توانید گرمایش زیاد یا کم را 
انتخاب کنید. وقتي که سویچ در وضعیت وسط 
قرار بگیرد، هیتر صندلي خاموش )off( است. هر 
دادن  نشان  براي   LED المپ هاي  داراي  سویچ 
سطح گرمایي است که هر صندلي روي آن تنظیم 

کنترل چراغ جلو شده است. 
اول  موقعیت  به  را  چندکاره  اهرم  انتهایي  بخش 
)چراغ هاي  پارکینگ  چراغ هاي  تا  بچرخانید 
جلو،  وضعیت  )چراغ هاي  شود  روشن  کوچک( 
چراغ هاي ابزار و چراغ هاي lisence( اگر اهرم را 
به موقعیت دوم بچرخانید، آن گاه چراغ هاي بزرگ 

روشن مي شوند.
کار  هنگامي  تنها  جلو  چراغ هاي  توجه: 
باشد،   ON روي  بر  آن  سویچ  که  مي کنند 
حال  در  موتور  که  وقتي  جلو،  چراغ هاي 
حال  در  موتور  وقتي  یا  است  شدن  روشن 
خاموش شدن است، به طور خودکار خاموش 

مي شود.

هشدار
نصب  آن  زیرسري  که  صندلي  روي  هرگز 
نشده یا به درستي در جاي خود قرار نگرفته 
است، ننشینید. چرا که در غیر این صورت، 
باعث آسیب جدي به مسافرتان )یا خودتان( 

در هنگام تصادفات مي شود.

گرم کن صندلی ها )در صورت وجود(
و  گرم  مکاني  سرد،  هواي  و  آب  در  بخش  این 
راحت را برایتان تعبیه مي کند. هیترها براي پد یا 
الیي صندلي جلو و عقب، گرماي یک نواخت و یک 
میزاني را فراهم مي کنند. صندلي راننده و صندلي 
مي شوند.  گرم  هم  جلو(  مسافر  )یا  راننده  کمک 

نورها 
چراغ هاي جلو، چراغ پارک )چراغ هاي جلو، 

چراغ پنل و چراغ پالک( 

کلیدهای گرم کن صندلی ها

چراغ های جلو
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تا چراغ نور باال و پایین نور  این  و  دهد  نور  جلویي  ماشین  به  فالش 
زماني که اهرم را به سمت خودتان نگه داشته اید، 
دادن  نور  وضعیت،  این  تکرار  با  مي ماند.  روشن 
)به صورت قطع و وصل شدن نور یا فالش زدن( 

ادامه مي یابد.

صورت  )در  جلو   مه شكن  چراغ هاي 
وجود(

مه شکن جلو را فشار دهید تا چراغ هاي مه شکن 
روشن شوند. وقتي که چراغ هاي مه شکن جلو در 
وضعیت ON باشد، شاخص موجود در دسته، فوراً 
در  باید  جلو،  مه شکن  چراغ هاي  مي شود.  روشن 
آب و هواي مه آلود، برفي یا باراني مورد استفاده 

قرار بگیرند. 

سویچ چراغ عقب مه شكن بزرگ  موقعیت المپ  در  را  اهرم چندکاره  وقتي 
قرار دهید، در صورتي که اهرم را بر خالف جهت 
مي شود.  روشن  شما  باالي  نور   ، ببرید  خودتان 
نور  نمایش گر  شود،  انتخاب  وضعیت  این  وقتي 
باال در پنل جلویتان، فوراً روشن مي شود. اگر این 
اهرم را به سمت خودتان بکشید، آن گاه چراغ هاي 

کوچک روشن مي شوند.

چراغ دادن براي گرفتن راه
در هنگام رانندگي، شما مي توانید به وسیله نقلیه 
این  در  بخواهید؛  راه  او  از  و  بزنید  چراغ  دیگر 
خودتان  سمت  به  را  چندکاره  اهرم  باید  صورت 
بکشید. این باعث مي شود که چراغ شما به صورت 

اهرم کنترل نور باال و پایین

پنل  پایین  و  در سمت چپ  جلو  مه شکن  چراغ 
دادن  قرار  صورت  در  دارد.  قرار  راننده  جلوي 
سویچ چندکاره در وضعیت اول یا دوم، کلید چراغ 

سویچ چراغ مه شکن عقب در سمت چپ و پایین کلید مه شکن جلو
پنل جلوي راننده قرار دارد. هر گاه سویچ چندکاره 
در وضعیت دوم باشد یا وقتي که چراغ هاي مه شکن 
عقب روشن شوند. وقتي چراغ هاي مه شکن عقب 

کلید مه شکن عقب
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در وضعیت ON باشند، نمایش گر آن هم روشن 
مي شود. چراغ هاي مه شکن عقب مي توانند بر روي 
دید راننده عقب شما اثر بگذارند. توصیه مي شود 
که این چراغ ها تنها در هنگام حداقل دید مورد 

استفاده قرار گیرند.

چراغ هاي راهنما

این کلید در سمت چپ و پایین پنل جلوي خودرو تنظیم نور 
عمل  وضعیت   4 در  مي تواند  و  است  گرفته  قرار 
کند: 5، 1، 2، 3 هر یک از این موارد مي تواند نور 
تنظیم  رانندگي خود  براي شرایط خاص  را  جلو 

نماید.

نور جلویي درون ماشین
این المپ در باالي آینه خودرو شما قرار دارد. این 

اگر اهرم چندکاره را به سمت باال یا پایین بزنید، 
صفحه  در  راهنما  چراغ  به  مربوط  فالش  آن گاه 
از این حالت، تنها  جلویي شما، چشمک مي زند. 
در  ماشین  سویچ  که  کنید  استفاده  هنگامي 

وضعیت ON باشد.

اهرم کنترل چراغ های راهنما

تنظیم نور در سمت چپ و پایین پنل جلو قرار دارد. 
این بخش به تنظیم نور پنل خودرو مي پردازد.

سیستم تنظیم چراغ جلو 

دیمر تنظیم شدت نور پنل جلو 

کلید تنظیم سطح چراغ های جلو  

نور با فشار دادن کلید آن در همان جا قرار دارد 
و قرار دادن آن در وضعیت ON روشن مي شود. 
 off اگر یک بار دیگر آن را فشار دهید، به وضعیت

رفته و خاموش مي شود.

کلید چراغ های داخل اتاق 
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نور عقب و دروني ماشین
این المپ در باالي محفظه عقب ماشین قرار دارد. 

المپ داخلي و عقب خودرو به مدت 15 ثانیه 
روشن مي ماند یا تا زماني که در بسته شود، 

این المپ روشن مي ماند. 

نور جاکلیدي سویچ
قرار  آن  در  سویچ  کلید  که  محفظه اي  نور  این 
سمت  در  شما  وقتي  مي کند.  روشن  را  مي گیرد 
راننده را باز کنید، این نور روشن مي شود. این نور 
به مدت 6 ثانیه روشن مي ماند. وقتي سویچ را به 
وضعیت ON بچرخانید، این نور خاموش مي شود. 

چراغ ترمز 
ترمز  چراغ هاي  المپ  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با 
روشن مي شود و وقتي پدال را رها کنید، آن گاه 

این چراغ خاموش مي شود.

چراغ معكوس 
چراغ هاي  باشد،   ON وضعیت  در  سویچ  وقتي 
معکوس در هنگامي که از دنده معکوس استفاده 
کنید، روشن مي شوند. وقتي که سویچ در وضعیت 

LOCK باشد، این چراغ ها خاموش مي شوند یا وقتي 
دنده را عوض کنید، این چراغ خاموش مي شود.

پریز یا خروجي برق
یک خروجي برق 12 ولت در سمت راست پنل 
خروجي  این  دارد،  قرار  میاني  کنسول  زیر  در 
همواره  آن  برق  است.  متصل  باتري  به  مستقیماً 
 off یا   ON به وضعیت  ربطي  این  و  دارد  وجود 

بودن سویچ ندارد.  

توجه
استفاده  آن ها  از  وقتي  حتي  متعلقات، 
باتري  از   )... و  همراه  تلفن  )مثاًل  نمي شود 

ببرید،   ON وضعیت  به  را  سویچ  وقتي  نور،  این 
در  آن(  )کلید  آن  سویچ  وقتي  مي ماند.  روشن 
وضعیت DOOR باشد، آن گاه اگر در ماشین باز 
بسته  در  وقتي  مي شود.  روشن  چراغ  این  شود، 
ثانیه روشن مي ماند و سپس  است، این المپ 8 
وضعیت  در  را  کلید  که  وقتي  مي شود.  خاموش 
بین  از  شده  تنظیم  تأخیر  این  دهید،  قرار   ON

مي رود و غیرفعال مي شود. 
در  و  بردارید  را  سویچ  کلید  وقتي  توجه: 
کنید،  باز  را  خودرو  در  هم  هنگام  همان 

کلید المپ داخل اتاق قسمت عقب

 12Volt)120W(خروجی برق
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کروز کنترل )در صورت وجود(
کنترل  کروز  سیستم  بودن،  فعال  هنگام  در 
مي تواند کنترل خودرو را در بین سرعت هاي 25 
تا 130 کیلومتر بر ساعت در دست بگیرد. سویچ 

کروز کنترل در روي فرمان قرار دارد. 

توجه
این خروجي برق، تنها براي استفاده ابزار 12 
از نوع دیگري  ولت تعبیه شده است. هرگز 

این  از  اگر  گاهاً  مي گیرند.  برق  خودرو 
شود،  استفاده  طوالني  مدت  به  متعلقات 
باتري خودرو شما خالي مي شود و عمر آن 
کاهش مي یابد، یا دیگر قدرت روشن کردن 

خودرو شما را نخواهد داشت.
متعلقاتي که برق بیش تري استفاده مي کنند 
به   )... و  المپ  برقي،  جارو  کولرها،  )مثل 
سرعت باعث تخلیه باتري مي شوند. تنها از 
بسیار  توجه  با  و  به صورت گه گاه  ابزار  این 

استفاده کنید.
پس از استفاده از متعلقاتي که برق فراواني 
طوالني،  زمان  از  بعد  یا  مي کنند  استفاده 
به خودرو  باید  نمودن خودرو،  بدون روشن 
زمان کافي بدهید تا دینام آن، باتري را به 

اندازه کافي شارژ کند.

استفاده  برق  این میزان  از  ابزار که بیش  از 
مي کنند، استفاده نکنید.

براي فعال کردن 
 I براي فعال کردن کروز کنترل، قسمت
نمایش گر  دهید.  فشار   I/O در سویچ  را 
از  بعد  مي شود.  روشن  پنل  روي  در   CRUISE
تنظیم کروز کنترل در سرعت دلخواه، چراغ مربوط 
این  کردن  خاموش  براي  مي ماند.  روشن  آن،  به 
سیستم بخش O را در کلید I/O فشار دهید. آن گاه 
نمایش گر CRUISE خاموش مي شود. سیستم وقتي 

که هر دو استفاده اي ندارند، باید خاموش بماند.

هشدار
صورت  در  کنترل  کروز  گذاشتن  روشن 
استفاده نشدن بسیار خطرناک است. روشن 
تصادفي  صورت  به  بخش،  این  گذاشتن 
تندتر  شما  خودرو  گاهاً  که  مي شود  باعث 
از مقداري که شما مي خواهید حرکت کند! 
در این وضعیت کنترل از دست شما خارج 
شده و شما تصادف خواهید کرد. در هنگام 
وضعیت  در  را  کلید  حتماً  نشدن،  استفاده 

off قرار دهید. سویچ کروز کنترل
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تنظیم سرعت دلخواه 
رسید  دلخواه  وضعیت  به  خودرو  سرعت  وقتي 
)بین 25 و130 کیلومتر بر ساعت(، آن گاه سویچ 
این  در  کنید،  رها  را  گاز  پدال  و  فشار  را   SET
حرکت  شما  دلخواه  سرعت  با  خودرو  صورت، 

مي کند.
باید   ،SET کلید  دادن  فشار  از  قبل  توجه: 
سرعت  به  و  مستقیم  مسیر  در  خودرو 

یك نواخت رسیده باشد.

براي غیرفعال نمودن 
 O کلید  کنترل،  کروز  نمودن  غیرفعال  براي 
وضعیت  این  تا  دهید  فشار   I/O سویچ  در  را 
ترمز  یا  کلید  این  دادن  فشار  شود،  غیرفعال 
اما  مي شود.  آن  کردن  غیرفعال  باعث  زدن، 
سویچ  کردن  خاموش  یا  و   O کلید  دادن  فشار 
تنظیم  حافظه سرعت  کردن  پاک  باعث  خودرو 
این حافظه  ترمز،  دادن  فشار  اما  شده مي شود؛ 

را پاک نمي کند.

براي تنظیم سرعت متغیر 
براي شتاب دادن 

وقتي کروز کنترل در وضعیت ON باشد، اگر بخش 
T را در کلید RES/T یک بار فشار دهید، میزان 
سرعت شما، 2 کیلومتر بر ساعت افزایش مي یابد. 
در همان وضعیت  و  فشار دهید  را  کلید  این  اگر 
نگه دارید، آن گاه سرعت به طور یک نواخت افزایش 

مي یابد تا زماني که آن را رها کنید.

براي دادن شتاب منفي یا کم کردن سرعت 
دادن  فشار  با  باشد،  روشن  کنترل  کروز  وقتي 
میزان  بار،  یک  براي   RES/- کلید  در   – بخش 
سرعت شما، 2 کیلومتر بر ساعت کم مي شود. اگر 
این کلید را فشار دهید و در همان وضعیت نگه 
تا  مي شود  کم  یک نواخت  طور  به  دارید، سرعت 

زماني که آن را رها کنید.
توجه: توصیه نمي شود که براي مدت طوالني 
RES/T فشار دهید و نگه دارید، در  بخش 
این صورت احتمال بروز تصادف باال مي رود.

منظور  به  سرعت  افزایش  براي 
عبور نمودن )سبقت( 

بگیرید،  سبقت  خودرویی  از  مي خواهید  وقتي 
فشار  مطلوب  و  دلخواه  میزان  تا  را  گاز  پدال 
دهید، در این صورت بر سرعت خودرویتان افزوده 
مي شود، وقتي این روند تکمیل شد و سبقت خود 
سرعت  به  تا  کنید  رها  را  گاز  پدال  گرفتید،  را 

تنظیم شده قبلي برسد.

براي حفظ سرعت تنظیم شده 
اگر شما بدون پاک کردن حافظه قبلي سرعت، کروز 
کنترل را غیرفعال کنید، مي توانید با فشار دادن کلید 
RES/T و سپس رها کردن آن، به سرعت پیشین 
خود برسید. این روند تنها مي تواند در سرعت هاي 

باالتر از 25 کیلومتر بر ساعت انجام شود.

هشدار
نتواند  سیستم  وقتي  مي تواند  کنترل  کروز 
باشد،  خطرناک  دارد،  نگه  ثابت  را  سرعت 
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پنجره سقف در صورت وجود 

سپس رها کنید، در این صورت پنجره سقفي به طور 
کامل باز مي شود و سپس در همان حالت مي ماند.

حرکتي  هر  عملکرد،  این  طول  در  توجه: 
کردن  متوقف  باعث  سقفي  پنجره  کلید  از 

پنجره سقفي مي شود.

بستن پنجره سقفي 
و  دارید  نگه  و  داده  فشار  را   TILT UP  سویچ
سپس رها کنید. پنجره سقفي به طور کامل بسته 
آن  عملکرد  اتوماتیک  طور  به  سپس  و  مي شود 

متوقف مي شود.
توجه: در طول این عملکرد و حرکتي از کلید 
پنجره  نمودن  متوقف  باعث  سقفي  پنجره 

سقفي مي شود. 

ویژگي هاي ضد فشار
این ویژگي هر گونه مانعي در مسیر پنجره سقفي 
را شناسایي مي کند و در این صورت پنجره سقفي 
به طور خودکار به حالت قبل خود باز مي گردد، 
اگر چنین حالتي روي دهد، باید مانع را بردارید 

و سپس سویچ TILT UP را فشار دهید و سپس 
آن را رها کنید تا بسته شود.

ضد فشار بیش از حد 
اگر پنجره سقفي بیش از سه بار متوالي عقب زده 
بین  از  آن  بسته شدن  ویژگي خود  آن گاه  شود، 
مي رود؛ ویژگي ضد فشار و خود بستن را مي توان 
تا   TILT UP کلید  داشتن  نگه  و  دادن  فشار  با 
زماني که پنجره سقفي به طور کامل بسته شود، 

دوباره تنظیم نمود.
توجه: ویژگي ضد فشار با فشار دادن و نگه 

داشتن کلید TILT UP غیرفعال مي شود. 

برخي  در  است  ممکن  شما  نقلیه  وسیله 
شرایط نامطلوب، با سرعت باال حرکت کند 
این  در  بدهید.  دست  از  را  کنترل  شما  و 
صورت تصادف روي مي دهد. در ترافیک هاي 
سنگین یا جاده هایي که بادي، یخ زده، برفي 
یا ُسر مي باشند، از این روند استفاده نکنید.

هشدار
هیچ  باشد،  بسته  سقفي  پنجره  که  وقتي 
حالت حفاظت ضد فشاري در آن نمي باشد. 
دادن  قرار  از  صدمات،  از  جلوگیري  براي 
در  شیئی  گونه  هر  و  انگشتان  بازو،  دست، 

مسیر آن قبل از بستن، جلوگیري کنید.
باز کردن پنجره سقفي 

کلید SLIDE OPEN را فشار داده و نگه دارید و 

سویچ سقف برقی 
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جاسیگاري جلو

 TILT UP ویژگي
 TILT UP وقتي پنجره سقفي بسته است، کلید
را فشار داده و نگه دارید و در این صورت پنجره 
به طول کامل بسته مي شود و این عمل به صورت 
خودکار انجام مي شود. در طول این عملکرد، هر 
متوقف  باعث  سقفي،  پنجره  کلید  در  حرکتي 

کردن پنجره سقفي مي شود.

ویژگي پایین روي 
 ،TILT UP)2( با فشار دادن و نگه داشتن کلید
خودکار  صورت  به  سقفي  پنجره  انتهایي  بخش 
شدن  بسته  وضعیت  به  و  آمده  پایین  سمت  به 

مي رود.

عملكرد سایه )آفتاب گیري(
این بخش را مي توان به صورت دستي باز کرد، به 
هر حال وقتي پنجره سقفي باز است، این بخش 

به صورت اتوماتیک باز مي شود.

توجه: آفتاب گیر در صورتي که پنجره سقفي 
باز باشد، بسته نمي شود.

فندک و جاسیگاري 

بیرون  سمت  به  ثانیه،  چند  از  بعد  دهید،  فشار 
مي پرد )یعني داغ شده است(. حتي وقتي سویچ 
بسته باشد هم مي توان از این حالت استفاده نمود.

هشدار
یا  مسافران  به  آسیب  از  ممانعت  براي 
مدت  براي  را  فندک  هرگز  خودرویتان، 
در  اگر کودکي  ندارید.  نگه  و  فشار  طوالني 

ماشین است، باید فندک را در آورید.

فندک در وسط پنل در زیر بخش مربوطه کنترل 
داخل  به سمت  را  فندک  وقتي  دارد.  قرار  تهویه 

آفتاب گیر

جاسیگاری جلو فندک
این بخش در وسط پنل جلو زیر بخش مربوطه به 

کنترل تهویه خودرو قرار دارد.
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 این بخش در کنسول وسط قرار دارد.جاسیگاري عقب 

جافنجاني عقب

محفظه انباري
کنسول وسط 

هشدار
اگر بطري مایع داغ در جافنجاني قرار دارد، 
ممکن است در هنگام حمل و نقل بریزد. در 
هنگام رانندگي یا برداشتن آن بطري، توجه 

کافي را مبذول فرمایید.

پشت  در  وسط،  کنسول  عقب  در  محفظه  این 
جادستي قرار دارد.

جافنجاني و جاي بطري 
جافنجاني جلویي

جاسیگاری عقب

جا فنجانی و جای بطری جلو 

پشت  در  و  وسط  کنسول  پشت  در  بخش  این   
بیرون کشیدن آن، پوشش  براي  جادستي است. 

جابطري را به سمت پایین بگردانید.

جا فنجانی عقب

درپوش جا لیوانی عقب 

کنسول مرکزی 

بلند کردن گیره جلوي جادستي، باعث دست رسي 
به محفظه انباري کنسول میاني مي شود.
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 براي استفاده از جا دستکشي:کنسول باالسري 
با فشار دادن اهرم آن، این محفظه را باز کنید.

آن در سمت  و چرخاندن  آن  کلید  دادن  قرار  با 
عقربه هاي ساعت، در آن را قفل کنید. 

این محفظه را با قرار دادن کلید آن و چرخاندن 
آن به سمت خالف عقربه هاي ساعت، باز کنید.

دارد.  قرار  میاني  کنسول  پایین  در  بخش  این 
پوشش آن را به سمت باال بکشید تا باز شود.

محفظه کناري راننده

توجه
هنگام  در  صدمه  احتمال  کاهش  براي 
تصادفات یا توقف ناگهاني، همواره در هنگام 

رانندگي، این محفظه را بسته نگه دارید.

متعلقات دیگر انباري 
متعلقات محفظه جلویي 

آینه مي باشد.  باالي  و  باالي سر  این کنسول در 
براي  قرار داد.  این کنسول  را در  مي توان عینک 
استفاده از آن، گیره کنسول را فشار داده و آن را 

به سمت پایین بکشید.

جا دستكشی

کنسول باالسری 

فضای انبارش جلوییداشبورد

محفظه کناري راننده، در پایین و سمت چپ پنل 
قرار دارد. براي استفاده از این بخش، باید دسته 

آن را چرخانده و به سمت پایین بکشید.

بخش محفظه کوچك 
این محفظه در پایین پنل قرار دارد که دقیقاً در 

زیر فرمان قرار دارد.

فضای انبارش کناری راننده
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محفظه بار و اثاثیه  
پوشش جمع شونده مربوط به محفظه بار.

مخفي  براي  پوشش،  این  از  هدف  توجه: 
نگه داشتن و نه امن سازي بار مي باشد. این 
محفظه به هیچ وجه مانع برداشتن یا حفاظت 

از گم شدن بار نمي شود.

براي پوشاندن این محفظه 
بار  محفظه  روي  را  آن  و  گرفته  را  پوشش  گیره 

بکشید.
عقب  صندلي  زیرسري  گیره اي  جا  به  را  گیره 

متصل کنید.

پنل قفسه بار عقب 
عقب  بار  محفظه هاي  guideهاي  به  پنل  این 
چسبیده است. پنل قفسه پشتي در دو وضعیت 

متفاوت نصب مي شوند.

توجه: براي ممانعت از ضربه، در هر وضعیتي 
در قفسه را قفل کنید. 

پایین  سمت  به  را  پنل  و  داده  قرار  کناري  پنل 
فشار دهید تا قفل شود.

هشدار
است  باز  عقب  درب  که  حالي  در  هرگز 
رانندگي نکنید. عدم پیروي از این اخطارها 

باعث آسیب جدي به فرد مي شود.

هشدار
هرگز در وضعیت باالیي، اشیایي را در درون 
بروز  هنگام  در  ندهید.  قرار  محفظه  این 
و  پرتاب شود  است  ممکن  اشیاء  تصادفات، 

باعث بروز صدمه و جراحت جدي شوند.

پنل پشتي بار – موقعیت پاییني 
در  را  بار  قفسه  پنل  جلو  بیروني  گوشه هاي 
گیره هاي پاییني پنل هاي کناري قرار داده و آن را 

فشار دهید تا در محل فرد قفل شود.

محفظه کوچك بار 
پنل محفظه بار عقب 

پنل قفسه بار عقب – موقعیت باالیي
گوشه هاي جلو و بیروني پنل را در گیره هاي باالي 

محفظه بار عقب 
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باربند سقف
سقف  در  بار  وزن  تحمل  براي  باربند  ریل هاي 
 68 از  بیش  نباید  بار  شده اند.  تعبیه  خودرو 
کیلوگرم باشد و باید به شکل یک نواخت در ریل 
باعث  بخش  این  عالوه،  به  شود  تقسیم  باربند 
افزایش کل ظرفیت بار خودرو نمي شود. اطمینان 
و  باربند  بار  وزن  و  ظرفیت  کل  که  شود  حاصل 
از ظرفیت  بیش  هم چنین صندوق عقب خودرو، 

کلي تحمل بار خودرو نمي باشد.

تنظیم باربند 
از  ریل  گیره  تا  کنید  را شل  ریل  هر  باالي  پیچ 

ریل جدا شود.

هشدار
پنل،  این  روي  در  را  سنگین  اشیاء  هرگز 
ندهید.  قرار  است  پاییني  در وضعیت  وقتي 
عدم پیروي از این اخطار باعث مي شود که 
صدمات  بروز  باعث  خود  که  بیفتد  قفسه 

شخصي مي شود.

هشدار
نقلیه  وسیله  پنل  بودن  شل  تصادفات،  در 
ترمز  هنگام  در  مي شود.  آسیب  بروز  باعث 
باعث  و  مي پرد  پایین  و  باال  هم  ناگهاني 

آسیب به افراد در درون خودرو مي شود.

هشدار
هرگز پوشش بار را در کف آن یا در بخش 
قرار ندهید.  به نشیمن گاه مسافران  مربوطه 
بیاورید.  بیرون  نقلیه  وسیله  از  را  کاور  این 

هرگز آن را در وسیله نقلیه قرار ندهید.

هشدار
قرار  بار  محفظه  کف  در  را  محفظه  همواره 
امکان  تا آن جا که  را  دهید. اشیاي سنگین 
دارد در قسمت پایین و جلوي محفظه قرار 
در  را  بار  است،  ممکن  که  آن جا  تا  دهید. 
بسیار  وزن  دهید.  قرار  عقب  اکسل  جلوي 
زیاد و یا نادرست، قرار دادن وزن در پشت 
محور اکسل عقب، باعث مي شود که قسمت 

پشت خودرو به حالت خوابیده بایستد.
هرگز بار سنگین یا ارتفاع بار بیش از صندلي 
عقب را در محفظه بار قرار ندهید. این باعث 
اختالل در بینایي شده و یا در هنگام ترمز 
ناگهاني باعث مي شود که این اشیاء به جلو 

پرتاب شوند.

پنل محفظه بار عقب نصب در پایین

چارچوب تنظیم باربند
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باربند را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
اطمینان  هنگام  این  در  کنید.  سفت  را  آن  پیچ 
حاصل شود که گیره باربند به طور کامل با منطقه 

دروني ریل درگیر است. 
تأیید کنید که ریل باربند به شکل مطمئن در فضا 

قفل شده است.

توجه 
مساوي  اندازه  به  طرف،  هر  از  باید  باربند 
باعث آسیب  پیروي،  این  تقسیم شود. عدم 

به سقف، بار یا وسیله نقلیه مي شود.
براي جلوگیري از آسیب به سقف و هم چنین 
 68 وزن  از  بیش  بار  هرگز  نقلیه،  وسیله 
به  را  بار  ندهید.  قرار  سقف  در  را  کیلوگرم 

اندازه مساوي در روي سقف پخش کنید.
قرار  باربند  باالي  در  و  باشد  ایمن  باید  بار 
گرفته باشد. اگر الزم شد که باري را در سقف 
را  با یک وسیله حفاظتي  پتو  بگذارید، یک 

بین بار و فضاي سقف قرار دهید.

درازتر  خودرو  شیشه  از  که  دراز  بارهاي 
مي شوند و تخطي مي کنند، مثل چوب، باید 

از جلو و عقب خودرو محکم شوند.
در این هنگام با کمترین سرعت حرکت کنید. 
نیروي باد به علت دالیل طبیعي یا رد شدن 
یک کامیون مي تواند ناگهان بارهاي باالرو را 
به وجود آورند. این، مخصوصاً در فضاي بازتر 
دیده مي شود که باعث بروز صدمه به بار یا 

وسیله نقلیه یا هر دوي آن ها مي شود.

هشدار
بار باید قبل از رانندگي، محکم شود. نادرست 
محکم کردن آن باعث مي شود، مخصوصاً در 
به  فردي  آسیب هاي  بروز  باال،  سرعت هاي 
وجود آید. از اخطارهاي مربوط به باربند، در 
هنگام قرار دادن بار در باربند پیروي کنید. 
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هشدار
هرگز كودكان را در وسيله نقليه تنها نگذاريد. 
اين عمل باعث مي شود كه او و وسيله نقليه 
چند  به  بگيرند  قرار  خطرناك  وضعيت  در 
حد  در  يا  سختي  به  است  ممكن  او  دليل: 
قرار  سويچ  در  را  كليد  ببيند.  صدمه  مرگ 
پنجره  و  آن  به  است كودك  ندهيد. ممكن 
دست  نقليه  وسيله  برقي  متعلقات  ديگر  و 

بزند.

استارت زدن و عملكرد
آماده سازي قبل از استارت 

و  داخل  آينه هاي  زدن، صندلي،  استارت  از  قبل 
در  و  ببنديد  را  كمربند  كنيد،  تنظيم  را  بيرون 
صورت وجود، از همه افراد داخل خودرو بخواهيد 
كه كمربند خود را ببندند. اطمينان حاصل كنيد 
در  الكتريكي  متعلقات  ديگر  و  جلو  المپ  كه 

وضعيت off قرار دارند.

تغيير دنده خودکار )در صورت تجهيز شدن( 
قبل از استارت موتور، دنده بايد در وضعيت پارك 

)P( باشد.
و  باشد   ON وضعيت  در  باید  سویچ  توجه: 
باید پدال ترمز را فشار دهيد و بعد دنده را 

از وضعيت P خارج نماید. 

دنده دستي در صورت وجود 
قبل از روشن كردن موتور، كاماًل ترمز را گرفته، 
وضعيت  در  را  دنده  و  دهيد  فشار  را  پدال كالچ 

خالص بگذاريد. 
توجه: موتور تا زماني که پدال کالچ تا آخر 

فشار داده نشده باشد، روشن نمي شود.

 اگر در هنگام چرخاندن سويچ با مانع برخورد كرديد، 
سعي كنيد ابتدا فرمان را بچرخانيد )به سمت چپ 
و راست( تا سويچ به وضعيت ON بچرخد. اين مانع 

مي تواند به علت يكي از داليل زير باشد:
جهت چرخ هاي جلو.

چرخ جلو به جدول لبه خيابان برخورد نموده است.
فرمان به صورت خودكار قفل شده است. 

روند عادي استارت زدن
براي استارت نرمال، روندهاي زير بايد دنبال شود:

سويچ را به وضعيت START بچرخانيد و در اين 
حالت پدال گاز را فشار ندهيد. وقتي موتور روشن 

شد سويچ را رها كنيد.
استارت  ثانيه   15 است  ممكن  سرد،  شرايط  در 

زدن طول بكشد و سپس روشن شود.
اگر موتور ظرف مدت 15 ثانيه روشن نشد، سويچ 
ثانيه   15 تا  بچرخانيد،10   Lock وضعيت  به  را 
صبر كنيد و سپس دوباره استارت بزنيد. اگر باز 
به  مربوط  روندهاي  بخش  به  نشد،  روشن  هم 

روشن نشدن مراجعه كنيد.

هشدار
با سرعت رفتن براي مدت طوالني به وضعيت 
مسابقه، ممكن است باعث بروز گرماي بيش 
اين خود  كه  اگزوز شود  در سيستم  از حد 
باعث آتش سوزي شده كه براي فرد و خودرو 

بسيار خطرناك است.
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روندهاي مربوط به روشن نشدن
موتور  نشدن  بايد در صورت روشن  را  زير  موارد 

بعد از دو بار تالش انجام دهيد:
- پدال گاز را فشار داده و آن را نگه داريد. 

- سويچ را به وضعيت START بچرخانيد و نگه 
داريد تا موتور روشن شود.

- وقتي موتور روشن شد كم كم پدال گاز را رها 
كنيد تا موتور گرم شود.

توجه
برای ممانعت از آسيب به استارت خودرو، هرگز 
بيش از 15 ثانيه استارت نزنيد. 15-10 ثانيه 

هشدارصبر كنيد و دوباره استارت بزنيد.
گاز اگزوز خودرو می تواند كشنده يا صدمه زا 
 )CO( باشد. اين گاز حاوی منوكسيد كربن
است كه گازی بی رنگ و بی بوست. استشمام 
آن باعث از دست دادن هوشياری و يا حتی 
استشمام  از  اجتناب  برای  می شود.  مرگ 

CO، از اصول ايمنی زير پيروی كنيد:
هرگز موتور را  در گاراژ بسته روشن نگذاريد 

برای مدت كوتاهی بعد از وصل دوباره سر باتری، 
است   طبيعی  اين  می كند.  كار  بی نظم  شكل  به 
چرا كه سيستم كنترل موتور، در حال تنظيم و 

سازگار كردن دوباره موتور است.
محدود کردن دور موتور

موتور  موتور،  حد  از  بيش  دور  از  ممانعت  برای 
به وسيله سيستم ECM )وضعيت كنترل موتور( 

تجهيز شده است.

احتیاط های روشن کردن و راه اندازی
گازهای اگزوز

بعد از استارت زدن
با گرم شدن موتور دور موتور خود به خود كاهش 

می يابد.

عمل خود تنظيم سيستم کنترل موتور 
اگر كابل باتری را از باتری برداريد، وسيله نقليه 

يا برای مدت طوالنی قبل از اين كه حركت 
كنيد، آن را در محفظه ای نگذاريد.

با  كرده  پارك  خودرو  در  لزوم  صورت  در 
را  تهويه  كنترل  بنشينيد،  روشن  موتور 
وسيله  از  را  آلوده  هوای  تا  كنيد  تنظيم 
نقليه تان بيرون ببرد. پنكه خودرويتان را در 

وضعيت پرسرعت قرار دهيد.

خاموش کردن موتور
قبل از خاموش كردن موتور، اجازه دهيد تا دور 
چند  و  برسد  )معمولی(  بيكار  وضعيت  به  موتور 
باعث  اين  بماند.  باقی  وضعيت  اين  در  ثانيه 
اطمينان از اين وضعيت می شود كه دمای موتور 
كم كم پايين خواهد آمد. اين روند مخصوصا بعد از 

يک رانندگی سخت و طوالنی مدت الزم است. 

هشدار
دمای موتور حتی بعد از خاموش شدن موتور 
هم باال می ماند. بعد از خاموش كردن موتور، 
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دنده خودکار )در صورت وجود(
دنده خودکار 4 سرعته

بسيار دقيق عوض  به شكلی  برقی  دنده خودكار 
و  دارد  تنظيم  خود  حالتی  دنده  اين  می شود. 
افتادن  راه  به  هنگام  در  كوچک  تكانی  بنابراين 
با  دنده  دقيق  تنظيم  اما  است.  معمولی  خودرو 

صدها مايل رانندگی هم حفظ می شود.
تعويض دنده از حالت DRIVE به PARK و يا 
REVERSE تنها بايد بعد از رها كردن پدال گاز 
هنگام  در  پذيرد.  صورت  خودرو  متوقف شدن  و 

باز کردن در موتور
ثانويه  و  اوليه  بوسيله گيره های  در موتور خودرو 
دائما بسته می ماند. برای باز شدن در موتور، هر 

دو گيره بايد آزاد شوند. 
اهرم بازكن در موتور را بكشيد. اين اهرم در پايين 

و سمت چپ پنل قرار گرفته است. 
توجه

برای ممانعت از آسيب احتمالی، هرگز برای 
استفاده  محكم  ضربه  از  موتور  در  بستن 
 20 حدود  فاصله  تا  را  موتور  در  نكنيد. 
سانتی متر پايين بياوريد. در اين صورت آن 
را رها كنيد. در اين صورت مطمئن شويد كه 
هر دو گيره قفل شده اند. هرگز مگر اطمينان 
از بسته بودن كامل در موتور رانندگی نكنيد. 

يعنی هنگامی كه هر دو گيره درگيرند.

هشدار
در صورتی كه گيره های در موتور به درستی 
باال  رانندگی  باشند، در صورت  نشده  درگير 
كامل  طور  به  و  شده  باز  و  می رود  پايين  و 
اين  در  گرفت.  خواهد  را  شما  ديد  جلوی 
صورت تصادف حتمی است. از بسته بودن در 
و درگير بودن گيره ها اطمينان حاصل كنيد. 

كار  ثانيه   60 تقريبا  موتور  خنک كننده  فن 
می كند و سپس متوقف می شود. حتی اگر فن 
نيز خاموش شود، به علت دمای باالی موتور 
دوباره به كار می افتد؛ بنابراين در مورد كار 

موتور بايد توجهات زيادی معطوف بداريد. 

گيره دوم را كه در دريچه زيرين در در موتور قرار 
دارد را نيز بكشيد. سپس در موتور را باز كنيد. 

دستگيره بازکننده در موتور

محل دستگيره در موتور
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تعويض دنده در بين اين وضعيت ها بايد اطمينان 
حاصل شود كه پايتان روی ترمز است. 

دامنه دنده ها

 PARK دنده، از ترمز PARK استفاده از وضعيت
اين صورت، حركت دادن  استفاده كنيد. در غير 
دنده و خارج كردن آن از وضعيت PARK بسيار 
سخت خواهد بود. چرا كه بار موجود در دنده در 

مكانيزم قفل قرار دارد. 

R دنده عقب
اين دنده در هنگامی كه می خواهيد خودرو را به عقب 
ببريد مورد استفاده قرار می گيرد. تنها پس از متوقف 

بودن كامل خودرو از اين دنده استفاده كنيد. 

 N خالص
)اما  بماند  اين وضعيت می تواند روشن  در  موتور 

حركتی موجود نيست(. 

D رانندگی
اين دنده برای رانندگی نرمال مورد استفاده قرار 
می گيرد. اين روند با بهترين حالت تعويض دنده 
را  سوخت  مصرف  حالت  بهترين  و  بوده  همراه 

خواهد داشت. 

W حالت زمستانی
برای شتاب دادن به خودرو در هنگامی كه خودرو 
در دنده 2 است، كليد W را فشار دهيد تا خودرو 
شتاب بگيرد. اين روند در وضعيت برفی يا زمين 

يخ زده مورد استفاده قرار می گيرد.

حالت تعویض دنده خودکار به دستی
را  تا ترمز موتور  اجازه می دهد  به شما  اين روند 
به حداكثر برسانيد و از تعويض دنده نامطلوب به 
و عملكرد  اجتناب كنيد  يا سنگين  حالت سبک 
خودرو را بهبود بخشيد. بنابراين در هنگام سبقت، 
يخ زده،  وضعيت  در  رانندگی  شهر،  در  رانندگی 
موقعيت های  از  ديگر  بسياری  و  كوهستانی، 

رانندگی كنترل بهتری خواهيد داشت. 

هشدار
خالص  دنده  از  هرگز  سرازيری  هنگام  در 
را  خودرو  هرگز  هم چنين  نكنيد،  استفاده 
خاموش نكنيد. اين وضعيت بسيار خطرناك 
بوده و ممكن است باعث از دست دادن كنترل 

خودرو شود و در نهايت تصادف پيش آيد. 

PARK )P( وضعيت
توقف خودرو  باعث  دنده  قفل كردن  با   PARK
روشن  می تواند  موتور  وضعيت  اين  در  می شود. 
بماند. هرگز در حال حركت سعی نكنيد كه دنده 

را به اين وضعيت ببريد.
در هنگام قرار دادن خودرو در اين وضعيت از ترمز 
پاركينگ استفاده كنيد. در هنگام پارك كردن در 
محوطه باز، دنده را در وضعيت PARK قرار داده 
و سپس ترمز PARK را مورد استفاده قرار دهيد. 
در هنگام پارك خودرو در محوطه تپه ای، قبل از 

اهرم تعویض دنده اتوماتيک
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عملکرد تعویض دنده خودکار به دستی 

توجه: استفاده از دنده سنگين در سرازیری 
که سرعت خودرو  است  مجاز  هنگامی  تنها 

به اندازه کافی کند است.

حالت قفل دنده

شرایط  در  تنها   Shift lock ویژگی  توجه: 
اضطراری مورد استفاده قرار می گيرد. 

دنده دستی
دنده دستی 5 حالتی 

برای به كار بردن و استفاده از وضعيت دنده دستی به 
بهترين وضعيت به لحاظ مصرف سوخت و هم چنين 
به لحاظ مقرون به صرفه بودن اقتصادی، تا آن جا كه 

ممكن است از دنده سبک استفاده كنيد. 

زمانی  تا  سرد،  هوای  و  آب  طول  در  توجه: 
که مایع جعبه دنده گرم شود، بسيار عادی 
است که برای عوض کردن دنده، مقداری زور 

و توان بيش تری نياز باشد. 

توجه
هرگز وقتی پای شما روی پدال كالچ است، 
رانندگی نكنيد. اگر ناگهان تپه كوچكی زير 
كه  می شود  باعث  بگيرد  قرار  شما  خودرو 

كالچ درگير شود. 

با قرار دادن دنده در  حالت تعويض دستی دنده 
وضعيت D فعال می شود. دنده را به سمت راست 
به  را  دنده  شود.  فعال  دستی  وضعيت  تا  ببريد 
آن  دنده  كردن  سبک تر  برای  و  برده   + وضعيت 
به  بردن دنده  به همين صورت،  ببريد.  باال  به  را 
حالت – و پايين آوردن آن باعث سنگين تر كردن 
حالت،  اين  شدن  فعال  از  بعد  شد.  خواهد  دنده 
بردن  می شود.  روشن  دنده  چراغ  پنل،  روی  در 
پايين بردن آن  يا  باال  و   – دنده به وضعيت + و 
باعث می شود كه دنده به ميزان يک دنده سبک 

يا سنگين شود.

اهرم تعویض دنده دستی 

نمایشگر تعویض دنده

 Shift باشد، كليد   ON وقتی سويچ در وضعيت 
فعال  با  دهيد.  فشار  تعويض كننده  در  را   Lock
شدن اين وضعيت، بدون فشار دادن ترمز می توانيد 

دنده را به حاالت مختلف ببريد.

محل قفل کردن اهرم تعویض دنده
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 تغییر دنده

را  پايتان  كم  كم  هم  صورت  همان  به  می كنيد، 
روی پدال گاز فشار دهيد. 

 همواره از هر دنده به ترتيب استفاده كنيد و مثاًل 
از دنده يک به 3 يا 4 نرويد. 

مناسب  نيروی  از  همواره  دنده  تعويض  برای   
زمان  كاهش  باعث  درست  فشار  كنيد.  استفاده 
سر خوردن يا اصطكاك طلق قفل سنكرون ساز و 

كاهش اصطكاك كلی می شود. 
را فشار  انتقال  با  تغيير  اهرم  رانندگی   در هنگام 
ندهيد. فشار بيش از حد و اضافی باعث بروز استرس 

و فشار اضافی بر روی چنگک انتقال می شود. 
 تغيير دنده معكوس تنها هنگامی صورت پذيرد 

كه وسيله نقليه كاماًل متوقف است. 
 در صورتی كه صدای ناهنجاری را در درون جعبه 
دنده شنيديد، خودرو را متوقف و آن را بازديد كنيد. 

تغییر دادن به پایین )شیفت دان(
در هنگام رانندگی در يک سطح شيب دار، اين روند 

به شما كمک می كند كه از ترمز استفاده كنيد. 

برای بهتر گاز دادن )كم(، شيفت دان می تواند   
باعث حفظ متعادل سرعت شود. 

 برای ممانعت از سرعت بيش از حد موتور و كالچ، 
شيفت دان بايد انجام شود و هرگز دنده  ای را رد 

نكنيد. 

هشدار
شما و بقيه افراد در صورتی كه بدون توجه 
به اعمال ترمز پاركينگ خودرو را ترك كنيد 
ممكن است صدمه ببينيد. اين ترمز همواره 
بايد  نيست  خودرو  درون  در  راننده  وقتی 

هشداراعمال شود؛ مخصوصاً در سراشيبی.
هرگز برای بيش تر وادار كردن موتور به توقف، 
از شفيت دان استفاده نشود )در سطوح ليز(. 
دست  از  را  هدايت  فرمان  صورت،  اين  در 

می دهد كه اين امر بسيار خطرناك است. 

صورت  )در  چرخ   4 رانش  سیستم 
وجود( 

4WD سیستم
چرخ   4 سيستم  به  مجهز  می تواند  شما  وسيله 
چرخ  به  كه  قدرت  روند،  اين  در  باشد.   4WD
به  لزوم  صورت  در  می تواند  می شود،  داده  جلو 
 4WD سيستم  شود.  داده  هم  عقب  چرخ های 
همواره فعال است و نيازمند هيچ داده  ای از سمت 

استفاده   1 دنده  از  كردن  حركت  برای  همواره 
كنيد. 

پدال  كامل  طور  به  دنده،  كردن  درگير  از  قبل   
رها  را  كالچ  پدال  وقتی  دهيد.  فشار  را  كالچ 

شکل روی اهرم تعویض دنده 5 سرعته 
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راننده نيست. 
خودرو  راندن  برای  چرخ  چهار  همه  از   4WD
استفاده می كند. اين باعث افزايش نيروی خودرو 
می  سازد  قادر  را  و شما  می شود  )نيروی كشش( 
كه در شرايط جاده  ای كه خودرو با دو چرخ قدرت 

نمی تواند حركت كند، حركت كنيد. 

رانندگی در راههای شوسه با وسایل 
4WD نقلیه

وسيله چهار چرخ 4WD شما، برای استفاده در 
 4WD ويژگی  است.  نشده  تعبيه  راههای خاكی 
باعث می شود كه خودرو شما برخی از خصوصيات 
قادرسازی برای رانندگی در خارج از بزرگ راه را 
نسبتاً  سطوح  روی  در  البته  اين  و  باشد  داشته 

صاف و بدون مانع انجام می شود. 

که  شرایطی  در  خودرو  دادن  قرار  توجه: 
می شود،  آن  روی  بر  اضافی  فشار  باعث 
می تواند باعث آسيب به خودرو شما شود که 

این، تحت ضمانت نامه نمی باشد. 

سیستم ترمز 
ترمز دستی 

می كنيد  استفاده  دستی  ترمز  از  كه  هنگامی  در 
ON است(، المپ آن هم در  )هنگامی كه سويچ 

روی صفحه نمايش گر روشن می شود. 

برای استفاده از ترمز دستی، دسته را تا آن جايی 
احساس كرديد،  كه  وقتی  تا  )يعنی  مي توانيد  كه 
باال كشيدن بيش تر آن باعث بروز مشكل می شود( 
باال بكشيد. )حدوداً 7 صدای كليک )تق( می كند(. 
قبل از خروج از خودرو اطمينان حاصل شود كه 
ترمز دستی كامالً درگير است و انتخاب گر دنده در 

وضعيت PARK است. 
برای خواباندن ترمز دستی، دكمه موجود در سر 

هشدار
همواره ترمز دستی را به طور كامل بكشيد و 
سپس از خودرو خارج شويد. چرا كه در غير 
نمي ايستد  كامل  به طور  اين صورت خودرو 
و می تواند باعث بروز آسيب شود. هم چنين 
هنگام  در  دنده،  كه  شود  حاصل  اطمينان 
قرار   PARK وضعيت  در  خودرو،  از  خروج 
دارد و يا اينكه دنده دستی در وضعيت دنده 
عقب يا دنده  1 می باشد. عدم انجام اين كار 
باعث می شود كه خودرو راه بيفتد كه خود 

باعث بروز صدمه می شود. 
رانندگی،  از  قبل  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 

ترمز دستی به طور كامل پايين است. چرا كه 
در غير اين صورت به علت گرمايش بيش از 
حد ترمزهای عقب، مسايلی پيش خواهد آمد. 

اهرم ترمز دستی
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اهرم را فشار دهيد و سپس به طور هم زمان دسته 
را پايين بياوريد تا جايی كه ترمز دستی خودش 
اين  در  دهيد.  ادامه  را  عمل  اين  شود،  متوقف 
صورت، بايد المپ نمايش گر ترمز دستی خاموش 

شود. 

توجه: همواره قبل از خروج از خودرو، ترمز 
دستی را بکشيد.

سیستم ترمزمداری دوگانه 
ترمزمداری  سيستم  دارای  شما  نقليه  وسيله 
مدار  شود،  معيوب  مدار  يک  اگر  است.  دوگانه 

ديگر می تواند كار كند. 

بوستر ترمز 
بوستر ترمز، به ترمز كمک می كند و توسط وكيوم 
هنگامی  تنها  ترمز  بوستر  می شود.  كنترل  موتور 

كار می كند كه موتور روشن است. 

منتقل می شود، بايد خودرو را به تعميرگاه مجاز 
مديران خودرو ببريد. 

نياز  كيلومتر   200 ترمز(  )پد  ترمز  جديد  اليه   
دارد تا جا بيفتد. در طول 200 كيلومتر اول، فشار 

پدال بيش تری برای توقف الزم است. 
رانندگی  عادت  اساس  بر  قوياً  ترمز  پد  پوشش   
است. برای وسيله  ای كه بيش تر در ترافيک شهری 
مورد استفاده قرار دارد، ترمز و گاز پشت سر هم 
باعث می شود، كه عمر پد ترمز كوتاه شود. الزم 
نمايندگی  به  را  خودرو  سرويس،  برای  كه  است 

مديران خودرو ببريد. 
 در هنگام رانندگی در جای پرشيب، استفاده از 
نيروی  از  باعث می شود كه بخشی  پايين تر  دنده 
ترمز، بر موتور وارد شود و بنابراين بار سيستم های 

ترمز كم تر شود. 
راندمان ترمز  باعث كاهش  گردانه ترمز مرطوب، 
خودرو خواهد شد. بعد از رانندگی در آب، باران يا 
شستن خودرو، كمی پدال ترمز را فشار دهيد تا 

ترمز خشک شود و به حالت نرمال برسد. 

توجه
اگر يک مدار ترمز با مشكل روبه رو شد، بايد 
فاصله  دهيد.  فشار  محكم تر  را  ترمز  پدال 

)خط( ترمز هم افزايش می يابد. 
مجاز  تعميرگاه  به  هم  را  نقليه تان  وسيله 

مديران خودرو منتقل كنيد. 

توجه
اگر وسيله نقليه تان را بكسل می كنيد، بوستر 
آن فعال نخواهد بود. بايد پدال ترمز را محكم تر 

فشار دهيد تا اين نقيصه جبران شود. 

هشدار
است  موتور  كنترل خالء  تحت  ترمز  بوستر 
كار  است  روشن  موتور  هنگامی كه  تنها  و 
در  رانندگی  هنگام  در  بنابراين،  می كند. 

سراشيبی، خودرو را خاموش نكنيد. 

اخطارهای مربوط به عملكرد 
سيستم ترمز 

فرمان  به  ترمز  طول  در  ارتعاشی  يا  و  نويز  اگر 
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سیال ترمز
سطح روغن ترمز را در مقدار مناسب نگه داريد. 

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
ABS باعث افزايش ثبات و عملكرد ترمز می شود. 
اين سيستم به صورت خودكار باعث تنظيم فشار 

ترمز در چرخ ها در طول رانندگی می شود. 

توجه: این ها، ویژگی های نرمال ABS می باشند.

ABS به کار بردن ترمزهای
فشار دادن بيش از حد پدال ترمز در توقف های 
ضروری باعث شروع به كار فوری ABS می شود 
كه به شما اجازه می دهد به طور صحيح خودرويتان 

را كنترل كنيد. 

هشدار
با فشار نگه داشتن ترمز، در هنگام رانندگی، 
و  ترمز  عيب  باعث  ترمز،  با  رانندگی  يعنی 
لزومی  كه  هنگامی  در  می شود.  تصادف 
ندارد، پايتان را از روی پدال ترمز برداريد تا 
درگير نشود. اين عمل باعث می شود تا ترمز 
اين  نبيند.  از حد گرم نشود و آسيب  بيش 
كامل   ظرفيت  كه  می شود  باعث  هم چنين 

ترمز هم حفظ شود. 

هشدار
همواره سطح روغن ترمز را در MAX نگه 
داريد. اگر اين بخش نشتی دارد، خودرو را 

به نمايندگی مديران خودرو ببريد. 

هشدار
ABS نمی تواند به تنهايی مانع تصادف شود. 
)يعنی در هنگام سرعت در پيچ ها، يا نزديک 
شدن بيش از حد خودرو ديگر، يا هيدروپالن 
كردن(، تنها يک راننده مطمئن، وارد و ماهر 

می تواند تصادف نكند. 
از  اطمينان  باعث  نبايد  ABS هرگز  توانايی 
رانندگی و بی  توجه شدن به روندهای ايمنی 

شود. 

می رود،  قفل  ضد  صورت  به  ترمز  سيستم  وقتی 
ممكن است موارد زير را تجربه كنيد: 

 موتور ABS در گردش است )ممكن است زمان 
كوتاهی بعد از ترمز هم اين عمل ادامه يابد(. 

صدای كليک والوهای سلونوئيدی شنيده می شود. 

هشدار
پمپاژ ترمزهای ضد قفل باعث كاهش راندمان 
آن شده و منجر به تصادف می شود. اين روند 
آن  مسافت  يا  ترمز  خط  كه  می شود  باعث 
بيش تر شود. وقتی كه نياز به توقف يا كند 
كردن سرعت خودرويتان داريد، محكم پدال 

ترمز را فشار دهيد. 

ABS خود کنترل
وقتی كه موتور روشن است، ممكن است صدای 
آهسته كليک و نويزهای ديگر موتور را بشنويد. اين 
نويزها، نويزهای عملكرد ABS است كه اطمينان 
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می دهد كه سيستم به خوبی كار می كند. 

 ABS چراغ  رانندگی،  طول  در  اگر  توجه: 
روشن شد، نشان می دهد که بخش ضد قفل 
سيستم ترمز به خوبی کار نمی کند و نياز به 

سرویس دارد. 

فرمان برقی 
اين بخش، بخشی استاندارد در اين وسيله است 
كه باعث می شود خودرو شما به خوبی پاسخ دهد 
فضاهای كوچک كم شود.  در  آن  مانور  قدرت  و 
اين سيستم باعث به وجود آوردن قابليت هدايت 
مكانيكی می شود. اگر دستيار برقی معيوب شود، 
تحت  نمود.  كنترل  را  خودرو  مي توان  هم  هنوز 
اين شرايط، ممكن است احساس كنيد كه برای 
دور زدن يا پيچاندن فرمان، نيروی بيش تری نياز 
كم  بسيار  خودرو  سرعت  وقتی  مخصوصاً  است. 
بخواهيم  است،  متوقف  خودرو  وقتی  يا  و  باشد 

فرمان را بچرخانيم. 

از  ممانعت  منظور  به  را  زیر  موارد  توجه: 

آسيب به سيستم فرمان برقی اجرا کنيد. 
حد  از  بيش  یا  و  طوالنی مدت  پيچاندن   •
می شود.  فرمان  روغن  دمای  افزایش  باعث 
پمپ  گرنه  و  اجتناب شود  باید  عمل  این  از 

فرمان آسيب مي بيند. 
 MIN به  وقتی  را  فرمان  روغن  مخزن   •
رسيده است پر کنيد و آن را افزایش دهيد. 
MIN است،  از  در وضعيتی که مخزن کمتر 

رانندگی نکنيد. 

• ممكن است پوشش ها كهنه شده باشند، آن ها 
را تعويض كنيد. 

• چرخ ها را به درستی تنظيم كنيد. 

هشدار
برقی  فرمان  از  كم  كمک  با  ممتد  عملكرد 
ديگر  سرنشينان  و  شما  برای  می تواند 

خطرناك باشد. 

دارد،  مشكل  فرمان  لحاظ  به  شما  خودروی  اگر 
موارد زير را كنترل كنيد:

• الستيک ها تنظيم باد شوند. 
• الستيک ها به موقع تعويض شوند. 

توجه
آب  در  رانندگی  هنگام  در  بايد  زير  موارد 

مورد توجه قرار بگيرند. 
• هرگز از مسيری كه سطح آب آن بيش تر از 
كف تريم  ها )لبه  ها( تا بر خودرو شما بيش تر 

است، حركت نكنيد. 
• آب در درون موتور خودرو، می تواند باعث 
بروز  باعث  می تواند  يا  شود  موتور  توقف 

آسيب بسيار جدی به آن شود.
به  باعث آسيب  رانندگی در آب می تواند   •
متعلقات خودرو شما شود. همواره سيال های 
كنيد.  كنترل  را  خود  خودرو  )روغن های( 
)مثاًل روغن موتور، ترمز و...( تا از سطح آن 
مطمئن شويد. به عاليم فاسد شدن آن هم 
توجه شود )مثاًل شيری شدن يا كفی شدن 
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رانندگی در شرایط لغزنده 
مرطوب  برف،  از  پوشيده  زمين  در  رفتن  سرعت 
و  به چپ  باعث می شود كه چرخ جلو  لغزنده  يا 

راست منحرف شود. 
اين پديده هنگامی روی می دهد كه اختالف در 
سطوح كشش در زير چرخ های جلوی خودرو به 

وجود آيد. 
در هنگام رانندگی در زمين مرطوب و يا لغزنده 
ممكن است تيغه آب در بين تايرها و سطح جاده 
بوجود بيايد. اين روند Hydroplanning بوده و 
می تواند باعث از دست دادن نسبی تا كلی كنترل 
خودرويتان شود. شرايط ذيل را بايد مدنظر قرار 

دهيد: 
• در طول باران يا لغزنده بودن زمين، با سرعت 

كم حركت كنيد. 
• در صورت پر آب بودن سطح جاده، سرعت تان 

را كم كنيد. 
را  آن  رفت،  بين  از  الستيک ها  پوشش  وقتی   •

عوض كنيد. 

• باد تايرها را همواره تنظيم كنيد. 
• فاصله ايمن را برای اطمينان از عملكرد به موقع 

در هنگام ترمز اضطراری، رعايت نماييد. 

الستیک ها 
اطالعات عمومی 

همان  برای  منحصراً  خودرو،  هر  الستيک های 
اين الستيک ها  و طراحی شده اند.  تعبيه  خودرو 
برای  عملكرد  بهترين  آمدن  وجود  به  باعث 
خودرويتان می شود. قطعات مختلف خودرويتان، 
متناسب با نوع عملكردی است كه برای آن تعبيه 
شده است. با توجه كافی مي توان اطمينان كافی را 
حاصل نمود و از مقاومت آن ها مطمئن شد و عمر 

الستيک ها را افزايش داد. 

عمر الستيک ها 
عمر خدمت رسانی الستيک وابسته به فاكتورهای 
موارد  به(  محدود  نه  )و  شامل  كه  است  مختلف 

زير مي شوند: 
• سبک رانندگی 

آن(. اين كار را بعد از رانندگی در آب حتماً 
در  مي رسد مشكلی  نظر  به  اگر  انجام دهيد. 
يكی از اين سطوح وجود دارد، رانندگی با آن 
بروز  باعث  می تواند  و  بوده  خطرناك  بسيار 

آسيب بيش تر به آن شود.

هشدار
رانندگی در آب، باعث محدود كردن عملكرد 
خود  به  خود  كه  می شود؛  خودرويتان  ترمز 
از  بعد  می شود.  ترمز  فاصله  افزايش  باعث 
به  و  كرده  كم  را  سرعت  آب،  در  رانندگی 
كندی ترمز را فشار دهيد. اين كار را چندين 

بار انجام دهيد تا ترمز، خشک شود. 
رفتن آب به درون موتور خودرو شما می تواند 
باعث شود كه متوقف شود يا صدمه ببيند. 

عدم توجه به اين اخطارها باعث صدمه  های 
خطرناك و حتی كشنده به شما و سرنشينان 

خودرو می شود. 
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• فشار الستيک ها 
• فاصله رانندگی 

Vehicle Loading كتاب راهنما رجوع فرماييد. 

تنظيم و باالنس )توازن( 
تنظيم نادرست می تواند باعث موارد زير شود: 

• ساييدگی بيش از حد الستيک 
• ساييدگی ناگهانی الستيک 

• كشيدن خودرو به يک طرف 
الستيک ها هم چنين ممكن است باعث شوند كه 
خودرو به سمت چپ يا راست كشيده شود. تنظيم 
ربطی به اين وضعيت ندارد. خودرويتان را در اين 

صورت به تعميرگاه مجاز مديران خودرو ببريد. 

زنجير چرخ 
زنجير چرخ در آب و هوای برف و باران سنگين 

استفاده می شود و می تواند به چرخ سوار شود. 

الستيک  )پوشش(  كاور  به  مجهز  خودرو،  اگر 
را  آن ها  بايد  چرخ،  زنجير  نصب  از  قبل  باشد، 
زنجير  برداشتن  از  بعد  برداريم. پوشش الستيک 

چرخ نصب می شود. 

فشار باد الستيک 
راننده  درب سمت  در  درست الستيک  باد  فشار 
هر خودرو نصب شده است. تنظيم درست فشار 
خودرو  مناسب  هم چنين  و  ايمن  عملكرد  برای 

شما مناسب است. 
سه بحث اصلی در هنگام نادرست بودن فشار باد 

الستيک بيان می شود. 

ایمنی
و  بوده  خطرناك  نشده،  تنظيم  الستيک های   •

می تواند باعث تصادف شود. 
• فشار كمتر از حد باعث انحراف چرخ می شود. 

به  آسيب ديدگی  باعث  هم  حد  از  بيش  فشار   •
خودرو و بروز شوك الستيک می شود. 

• فشار تنظيم نشده می تواند باعث بروز مسايلی 

هشدار
بايد  )زاپاس(  يدك  الستيک  و  الستيک ها 
بعد از 6 سال عوض شوند )بدون توجه به آج 
دستورالعمل  اين  از  پيروی  عدم  الستيک(. 
باعث می شود كه الستيک ناگهان بالاستفاده 
شود. در اين صورت كنترل خودرو را از دست 
می دهيد. تصادفی خواهيد داشت كه منجر 

به صدمه جدی و حتی مرگ می شود. 

بار الستيک ها 
ظرفيت  از  بيش  نبايد  الستيک ها  حداكثر  بار 
حمل الستيک های وسيله نقليه تان باشد. شرايط 
قرار  توجه  مورد  را  الستيک ها  بار  ظرفيت حمل 
دهيد، به اندازه الستيک ها توجه كنيد و فشار و 
باد آن را مورد توجه قرار دهيد؛ اگر بخواهيد به 
شكلی كامل تر با اين مقوله آشنا شويد به بخش 

هشدار
زنجير  از  استفاده  هنگام  در  خودرو  سرعت 

چرخ نبايد از 50km بيش تر شود. 
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در هدايت خودرو شود. 
آن،  دست اندازهای  و  جاده  در  موجود  اشياء   •

باعث بروز صدمه و آسيب به الستيک می شود. 

رانندگی راحت و با ثبات وسيله نقليه 
فشار درست الستيک باعث می شود كه رانندگی 
راحت شود. فشار بيش از حد هم باعث رانندگی 
نادرست و ناراحت و هم چنين تكان های شديد در 

هنگام رانندگی می شود. 

حالت اقتصادی 
تنظيم ناصحيح فشار باد الستيک، باعث به وجود 
الستيک  آج  در  سايش  نامناسب  الگوی  آمدن 
عمر  كاهش  باعث  الگوها  اين  می شود.  خودرو 
تعويض  به  نياز  بنابراين  و  مي شوند  الستيک 
الستيک زياد می شود. كم فشاری هم چنين باعث 
زدن  دور  برابر  در  چرخ ها  مقاومت  كه  می شود 
بيش تر  مصرف  به  منجر  خود  كه  يابد  افزايش 

سوخت می شود. 

فشار الستيک ها

جدول فشار الستيک
الستيک 

جلو
الستيک 

عقب
الستيک 

زاپاس

200200250فشار در تابستان

220220250فشار در زمستان

توجه: 
و  شود  کنترل  مرتبًا  باید  تایرها  فشار   *
پوسيدگی  حاالت  به  بار  یک  ماهی  حداقل 

الستيک توجه شود. 
را  فشار  هوا  دمای  بودن  باال  هنگام  در   *
دما،  تغيير  با  الستيک  فشار  کنيد؛  کنترل 

تغيير می کند. 

چرخش تایرها 
الستيک های جلو و عقب در خودروی تان، تحت 
در  خود  از  را  مختلفی  شرايط  مختلف،  بارهای 
نشان  كردن  ترمز  يا  زدن  دور  رانندگی،  هنگام 
می  دهند. به اين داليل، به شكل ناموزون فرسوده 

می  شوند و الگوهای بی  نظم سايش را از خودشان 
منظم  گردش  با  مي توان  را  اثرات  اين  می  دهند. 
با  مخصوصاً  چرخش،  مزايای  داد.  كاهش  تايرها 
مثاًل  دارد؛  اهميت  الستيک  آج  طرح  به  توجه 
الستيک هايی كه برای تمام فصول تعبيه شده اند. 
چرخش باعث می شود كه عمر چرخ افزايش يابد و 
خود باعث حفظ قدرت كشش در شرايط مختلف 
جاده ه ای )مثاًل برف، باران، رطوبت و...( می شود. 
برای آشنايی با چرخ های بيان شده، به كاتالوگ 
   Proper  Maintenance of your vehicle بخش

رجوع كنيد. 

توجه: چرخش الستيک بایستی هر 8000 تا 
10000 کيلومتر یک بار انجام شود. 
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الستیک زاپاس 
الستيک زاپاس برای استفاده موقتی و اضطراری 
است و تنها برای خودرو شما طراحی شده است. 

سایش آج 
آج خودرو بايد به طور متناوب به لحاظ پوسيدگی 
و يا سايش مورد كنترل قرار بگيرد. سايش ناگهانی 
اين آج ها نشان دهنده روندی نادرست و ممكن در 
الستيک است. قوانينی در مورد عمق آج الستيک 
وجود دارد. باند سايش وقتی عمق آج 3 ميلی متر 
شود، ديده می شود. در اين صورت الستيک بايد 

عوض شود. 

توجه: برای دور انداختن الستيک های فرسوده 
به مالحظات زیست محيطی توجه کنيد. 

جایگزینی  دهد،  اجازه  رانندگی  شرایط  اگر 
باعث  تابستانه  با  زمستانه  الستيک های 
سطح  کردن  کم تر  و  سوخت  مصرف  کاهش 

نویز جاده می شود. 

تعویض الستیک 
الستيک های وسيله نقليه تان به طرق بسيار باعث 
می شود كه توازن در وسيله نقليه تان حفظ شود. 
از  شما  كه  می كند  توصيه  قوياً  خودرو  مديران 

اندازه مناسب الستيک با كيفيت استفاده كنيد. 

توجه: جایگزینی و تعویض تایرهای اصلی با 
تایرهای با اندازه دیگر، می تواند منجر شود 
دور  یا  و  سرعت  سنج  ناصحيح  خوانش  به 
که  می شود  توصيه  اکيداً  شود.  موتور سنج 
از تایرهای OEM استفاده کنيد یا در هنگام 
مدیران  نمایندگی  های  به  الستيک  تعویض 

خودرو رجوع کنيد. 

سوخت
اطالعات عمومی 

و  پاك  هوايی  مقررات  تمام  شما  نقليه  وسيله 
با  سرب  بدون  بنزين  با  را  اقتصادی  روندهای 

هشدار
هرگز از الستيک خاصی كه طبق الستيک 
تعبيه شده برای خودرو شما نيست، استفاده 
نكنيد. عدم توجه به اين روند باعث می شود 
كه الگوی كنترل و فرمان، تنظيم آن و ترمز 
كردنتان عوض شود كه اين روند خود باعث 

فرمان  متعلقات  يا  خودرو  به  آسيب  بروز 
از  را  خودرو  كنترل  است  ممكن  می شود. 
بروز سانحه  باعث  اين خود  و  بدهيد  دست 
الستيک ها  از  تنها  شد.  خواهد  مرگ  و 
بار  تحمل  برای  شده  تعبيه  چرخ های  و 

خودرويتان استفاده كنيد. 
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كيفيت با حداقل اكتان 93 مالحظه نموده است. 
با سوخت معمولی بدون سرعت  خودرو می تواند 
بدون  پرميوم  تا  دارد  را   93 اكتان  كمترين  كه 

سرب با حداقل اكتان 98 كار كند. 
مقدار  با  سرب  بدون  بنزين  از  استفاده  كنار  در 
مناسب اكتان، بنزينی كه حاوی شوينده  ها، مواد 
توصيه  است،  باثبات كننده  و  فرسايشی  افزودنی 
را  افزودنی ها  اين  كه  بنزين  از  استفاده  می شود. 
دارد، باعث بهبود مصرف سوخت، كاهش آلودگی 

و حفظ عملكرد عالی خودرويتان می شود. 
بد  مثل  مسايلی  بروز  باعث  كم كيفيت  بنزين 
روشن شدن، پت پت كردن و يا دود كردن می شود، 
اگر با اين مسايل روبرو هستيد از بنزين ديگری 

استفاده كنيد. 

بنزین هوای پاک 
پاك  هوای  اكنون سوخت  از سوخت ها،  بسياری 
مناطقی  در  كه  آن هايی  مخصوصاً  می  باشند، 
باالست.  هوايشان  آلودگی  سطح  كه  هستند 
اين ها بنزين های تنظيم شده هستند كه به آن ها 

كه  می شود  گفته  دوباره سازی شده  بنزين های 
سوخت هوای پاك هستند. 

افزودن بنزین
باز کردن در فيلر سوخت 

اين در می تواند با كشيدن اهرم كه در سمت چپ 
صندلی راننده است، باز شود. 

توجه: آسيب به سيستم سوخت یا سيستم 
همين  بودن  معيوب  علت  به  آالیش  کنترل 
باعث  معيوب  درپوش  دارد.  بستگی  درپوش 
ورود ناخالصی  ها به سيستم سوخت می شود.

روند سوخت زنی 
به دستورات زير هنگام سوخت زدن توجه كنيد. 

• موتور را خاموش كنيد. 
را  آن  )اهرم  كنيد  باز  را  سوخت  فيلر  درب 

بكشيد( 
• درپوش سوخت را با پيچاندن آن به سمت چپ 

باز كنيد.

درپوش فيلر سوخت 
درپوش سوخت در سمت چپ خودرو است. اگر 
اين درپوش گم شود يا آسيب ببيند، بايد آن را با 
درپوش ديگری كه برای همين وسيله نقليه تعبيه 

شده، عوض كنيد. 

اهرم بازکننده در باک بنزین 

در مخزن باک 
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• نازل سوخت را روی آن قرار دهيد. وقتی نازل 
سوخت صدای كليک داد يا خاموش شد، مخزن 

پر است. 
• برای جای گذاری سرپوش، آن را بر روی گردن 

فيلر قرار داده و آن را بپيچانيد. 
• اگر خودرويتان به وسيله سرپوش سوخت مجهز 
است كه دارای نوار tether است، اطمينان حاصل 
سرپوش  يا  و  كالهک  زير  در  نوار،  اين  كه  شود 

سوخت نمانده است. 

توجه: برای اجتناب از نشتی سوخت یا پيش 
از پر شدن آن، هرگز بعد از پر کردن مخزن 

تا حد بيان شده، آن را دوباره پر نکنيد.

هشدار
زدن  سوخت  هنگام  در  زير  راهكارهای  به 

توجه كنيد: 
)يا  برداريد  را  مخزن  درپوش  يا  كالهک   •
به  را  عمل  اين  گاز(.  درپوش  يا  كالهک 
گردن  از  سوختی  تا  دهيد  انجام  آهستگی 

فيلر به طرف شما نپاشد، كه اين باعث بروز 
آسيب و صدمه می شود. 

را در  يا آتش زايی  هرگز هيچ ماده دودزا   •
نزديكی خودرو، وقتی درپوش سوخت آن را 

برداشته ايد، روشن نكنيد. 
• هرگز در هنگام روشن بودن موتور خودرو 

به آن سوخت نزنيد. 





پنل خودروی شما شرکت صنایع خودروسازی مدیران

پنل خودروی شما
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طرح پنل متعلقات 
LHD طرح پنل متعلقات

1- خروجی هوا 
2- فرمان 

3- کالستر متعلقات 
4- کیسه هوای کنار راننده 

5- رادیو 
6- کیسه هوا )ایربگ( سرنشین 

7- جا دستکش 
8- صفحه کنترل آب و هوا 

9- سویچ فالشر اخطار خطر 
10- فندک 

RH 11- کلید صندلی گرم کن
LH 12- کلید صندلی گرم کن

13- جاسیگاری جلو 
14- سویچ کروز کنترل 

15- ریموت کنترل صوتی 
16- سویچ کنترل دایمر 

17- اهرم رهاسازی در موتور
18- کلید روشن کردن چراغ جلو 
19- کلید چراغ مه شکن عقب 
20- کلید چراغ مه شکن جلو 

1 2 3 4 1 5 1 16

19 17 15 14 13 11 10 8 7

20 18 16 12 9



پنل خودروی شما

79

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

RHD طرح صفحه متعلقات

1- خروجی هوا 
2- کیسه هوای کناری مسافر 

3- رادیو 
4- فرمان 

5- سیستم صوتی ریموت کنترل 
6- کالستر متعلقات 

7-کیسه هوای کناری راننده 
8- کلید کروز کنترل 

9- کلید چراغ مه شکن عقب  
10- کلید چراغ مه شکن جلو 

11- اهرم بازکن در موتور 
12- کلید چراغ جلو 

13- کلید کنترل دایمر 
14- پنل کنترل آب و هوا 

15- فندک 
16- کلید فالشر خطر

17- جا سیگاری جلو 
18- جا دستکشی

1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 1

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
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1 2 4 6 8 10 12 13
3 5 7 9 11 5 14

28 26 24 22 20 18 16
27 25 23 21 19 17 15

طرح کالستر متعلقات 
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اعمال کالستر متعلقات 
1- دورسنج 

این صفحه نشان دهنده دور در  منطقه سفید در 
دقیقه مجاز موتور )rpm ×1000( برای هر دنده 
است. قبل از این که این دورسنج موتور به منطقه 
ترمز برسد، از فشار بر پدال گاز بکاهید تا مانع از 

آسیب به موتور شوید. 
2- المپ نمایش گر کنترل الکترونیک کنترل 

سوخت
این المپ وقتی که سویچ روشن باشد، 
بروز  نشان دهنده  شود،  روشن  اگر 
شما  خودرو  سوخت  کنترل  سیستم  در  مشکل 
نور روشن  این  یافت شد،  می باشد. وقتی مشکل 
می شود و اگر مشکل پیدا شود، نور نشان دهنده 
این است که موتور دارد با این وضعیت به کار خود 

ادامه می دهد. 
 اگر در هنگامی که موتور روشن است این چراغ
فوریت به  را  نقلیه  وسیله  آن گاه  شود،   روشن 
پارک وضعیت  در  را  دنده  اهرم  و  کنیم   متوقف 

 قرار داده و کلید سویچ را ببندید. در این صورت
دوباره هنگامی که  اگر  شود.  خاموش  باید   المپ 
وسیله شد،  روشن  نیز  المپ  شد،  روشن   موتور 
 شما مطمئناً مشکل دارد. در این صورت آن را به

 تعمیرگاه مجاز مدیران خودرو انتقال دهید.

 3- المپ نمایش گر تعمیر نگهداری
 هر 5000 کیلومتر این المپ اخطار روشن
 می شود و به یاد می آورد که وسیله تان را

به تعمیرگاه مجاز مدیران خودرو هدایت کنید.

 4- نمایش گر کروز
 این المپ هنگامی که سیستم کروز کنترل

روشن باشد، نمایش داده می شود.

 5- المپ نمایش گر راهنما
در راست  و  چپ  سمت  به   پیکان 
به راهنمای شما   هنگامی که چراغ 
 سمت چپ و راست کار کند روشن می شود. در
 مورد اطالعات بیش تر در مورد چراغ ها به فصل 3

رجوع کنید.

 6- سرعت سنج
 سرعت سنج نشان دهنده سرعت خودروی شما به

کیلومتر در هر ساعت است.

سرعت سرعت سنج،  که  این  برای   توجه: 
 صحیح را نمایش دهد، باید باد الستیک های

شما تنظیم باشد.

 7- المپ نمایش گر چراغ مه شکن جلو
 این المپ هنگامی روشن می شود که

 المپ مه شکن جلو روشن باشد.

 8- المپ اخطار سیستم ترمز
این المپ اعمال مختلف ترمز را نشان 
کارهای  شامل  می تواند  که  می دهد 
ترمز و سطح روغن ترمز باشد. اگر این المپ روشن 
شود، نشان می دهد که میزان روغن ترمز شما کم 
دارد.  مشکل  شما  ترمز  سیستم  که  این  یا  است 
وقتی که این المپ روشن شود، باید کنترل کنید 
یا  ترمز کافی است  آیا سطح روغن  ببینید که  و 
خیر. اگر میزان ترمز بسیار کم بود، باید میزان آن 
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 MAX را افزایش دهید تا سطح روغن ترمز بین
ترمز  سیستم  کنترل   برای  گیرد.  قرار   MIN و 
کنید.  رجوع  خودرو  مدیران  مجاز  تعمیرگاه  به 
سیستم ترمز دوگانه باعث حفظ ظرفیت ترمز شما 
در هنگام نقص هیدرولیک می شود. بروز عیب و 
نقص در نیمی از سیستم ترمز دوگانه به وسیله 
وقتی  که  می شود  داده  نشان  ترمز  اخطار  المپ 
شده  داده  نشان  حد  از  کمتر  ترمز  روغن  سطح 
باشد، آن گاه این چراغ روشن می شود. تا زمانی که  

مشکل برطرف نشود، این چراغ روشن می ماند.

9- المپ نمایش گر نور باال 
باالی  نور  که  نشان می دهد  این المپ 
خودرو شما روشن است. اگر اهرم مربوط 
به چراغ را به سمت دور از خودتان هل دهید، آن گاه 
سمت  به  را  آن  هم  اگر  می شود.  روشن  نور  این 

خودتان بکشید، آن گاه نور پایین روشن می شود.

10- المپ کیسه هوا 
شود،  روشن  سویچ  که  وقتی  این المپ 
به مدت 3 تا 4 ثانیه روشن می ماند تا 
کیسه های هوا را کنترل کند. اگر المپ در طول 
استارت زدن روشن نشد، روشن ماند، یا در هنگام 
رانندگی روشن شد، آن گاه سیستم ایربگ شما باید 
توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو روشن شود. 

11- المپ نمایش گر چراغ مه شکن عقب 
این المپ هنگامی روشن می شود که   

چراغ های مه شکن عقب روشن باشند.

 4WD 12- المپ نمایش گر
چهار  سیستم  هنگامی که  المپ  این 

چرخ خودروی شما فعال باشد، روشن می شود. 

13- المپ نمایش گر اخطار سوخت کم 
که  می شود  روشن  هنگامی  المپ  این 
سطح سوخت خودروی شما به زیر 10 
منطقه  در  سوخت  مقیاس  شاخص  برسد.  لیتر 
نمایش گر  این  وقتی  گرفت.  خواهد  قرار  قرمز 

روشن شود، باید به فوریت سوخت گیری کنید.

14- شاخص سوخت
سوخت  مقدار  نشان دهنده  سوخت  شاخص 

خودروی شما در مخزن سوخت است. 

توجه: وقتی که سویچ در حالت خاموش باشد، 
آن گاه درجه سوخت و دما خوانش صحیحی 
نخواهند داشت. وقتی که در حال کار نباشد، 
باشد،  روشن  وضعیت  در  سویچ  اگر  آن گاه 

مقدار خوانش صحیح خواهد بود.

15- درجه نمایش گر دمای موتور 
این درجه نشان دهنده دمای سرمایش موتور است. 

هشدار
به  مربوط  المپ  که  خودرویی  با  رانندگی 
سیستم آن روشن است، یا المپ اخطار ضد 
قفل آن روشن است خطرناک است. بخشی 
از سیستم ترمز ممکن است با مشکل روبه رو 
شود.  متوقف  خودرو  است  بهتر  باشد.  شده 
در غیر این صورت بروز تصادف حتمی است. 

فوراً خودرویتان را کنترل کنید.
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هر خوانشی در دامنه نرمال نشان 
خنک کننده  سیستم  که  می دهد 
موتور به درستی کار می کند. درجه 
ممکن است چیزی بیش تر از دمای واقعی موتور را 
در آب و هوای گرم، در بخش های کوهستانی یا در 
ترافیک های سنگین نشان دهد. پنل جلوی شما 
هنگامی که این درجه به وضعیت H )قرمز( برسد، 
سوت می زند. اگر چنین وضعیتی روی بدهد، باید 
آن گاه  کنید.  متوقف  را  نقلیه  وسیله  سرعت  به 
وسیله باید در حال بیکار روشن بماند و سیستم 
این  هنگامی که  تا  کنید  خاموش  را  خودرو  کولر 
درجه به وضیعت نرمال خود برگردد. اگر هم چنان 
در این وضعیت باقی بماند به سرعت با تعمیرگاه 

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

16- المپ نمایش گر اخطار ترمز ضد قفل یا 
 ABS

این المپ نمایش گر سیستم ترمز ضد 
نمایش گر  این  که  وقتی  است.  قفل 
 ON وضعیت  در  سویچ  هنگامی که  شود،  روشن 

باقی خواهد  ثانیه ای  این حالت چند  دارد،   قرار 
حال  در  سیستم  این  زمان،  این  طول  در  ماند. 
تا  شود  مطمئن  تا  است  کنترلی  خود  چرخه 
سیستم به درستی کار می کند. اگر این نمایش گر 
هم چنان روشن ماند یا در هنگام رانندگی روشن 
از سیستم  بخشی  که  نشان می دهد  آن گاه  شود 
ضد قفل ترمز شما به خوبی کار نمی کند و نیازمند 
معمولی  سیستم های  حال  هر  به  است.  تعمیر 
ترمز به کار خود ادامه خواهند داد اما این باعث 
باشد.  خاموش  ترمز  اخطار  سیستم  که  می شود 
سیستم  ماند،  روشن  هم چنان   ABS المپ  اگر 
ترمز باید به سرعت تعمیر شود تا از مزایای ترمز 
کاتالوگ  این   4 فصل  به  کنید.  استفاده  ضدقفل 

برای اطالعات بیش تر رجوع شود.

17. نمایش گر فشار روغن 
فشار  نشان دهنده کمبود  این المپ 
به  سویچ  که  وقتی  است.  روغن 
 ON باشد و به حالت ACC و یا LOCK وضعیت
بچرخد، این المپ برای چند ثانیه روشن می شود. 

بعد از روشن شدن موتور این المپ خاموش می شود. 
اگر بعد از روشن شدن موتور این المپ روشن ماند، 
تایید مدیران  یا مورد  تعمیرگاه مجاز  توسط  باید 
خودرو کنترل شود. اگر المپ روشن ماند و در طول 
رانندگی هم چنان روشن ماند، خودروی شما باید 
متوقف شود و خاموش شود. سطح روغن موتور را 
کنترل نمایید. اگر این المپ هم چنان روشن ماند، 
باید خودروی شما به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید 

مدیران خودرو منتقل شود.

18. نمایش گر یادآور کمربند صندلی 
 ON این المپ وقتی سویچ در وضعیت
باشد برای 6 ثانیه روشن می ماند، اگر 
المپ  این  نبندید،  را  خود  کمربند 
یادآوری می کند که  به شما  این  روشن می ماند. 
باید کمربندتان را ببندید. تا زمانی هم که این کار 

را انجام ندهید، این المپ خاموش نمی شود.

19. مسافت سنج / دکمه ساعت دیجیتال
مسافت سنج سفر-  این کلید را فشار داده و رها 
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کنید تا نمایش گر از حالت مسافت سنج به حالت 
مسافت سنج سفر تغییر کند. دوباره اگر این کلید 
را فشار داده و رها کنید به وضعیت قبلی خود بر 
می گردد. برای ریست کردن این مسافت سنج ابتدا 
وضعیت آن را به حالت نمایش گر سفر برگردانید. 
وقتی که کلید را فشار دهید تا زمانی که به صفر 
است.  ریست شده  نمایش گر  این  آن گاه  برگردد، 
بتواند  تا  باشد  سفر  حالت  در  باید  مسافت سنج 

ریست شود.
ساعت دیجیتال-  اگر کلید آن را چند ثانیه نگه 
دارید آن گاه ساعت تنظیم می شود. هم ساعت و 

دقیقه از طریق همین کلید تنظیم می شود.

20 – نمایش گر اخطار دمای فن 
گرمای  نشان دهنده  نمایش گر  این 
بیش از حد موتور می باشد. اگر موتور 
به حد بحرانی داغ شود، آن گاه کالستر پنل شما 
سوت می زند. بعد از این روند یعنی هنگامی که این 
سوت خاموش شد، موتور هم چنان داغ می ماند تا 

زمانی که این نمایش گر خاموش شود.

21- ساعت دیجیتال
این صفحه نمایش گر زمان است.

22- مسافت سنج / مسافت سنج سفر
کل  نشان دهنده  مسافت سنج   – مسافت سنج 

مسافت طی شده توسط خودروی شما است.
نشان دهنده  نمایش گر  این   – سفر  مسافت سنج 
در  شما  خودروی  توسط  شده  طی  مایل  مقدار 
از 0 )صفر( تنظیم  از زمانی که  سفری است که 

شده آن را نشان می دهد.

23- نمایش گر حالت دنده )در صورت وجود(
این نمایش گر، دنده انتخاب شده را نشان می دهد.

24- نمایش گر سیستم شارژ باتری 
وضعیت  نشان دهنده  المپ  این 
است.  باتری  برقی  شارژ  سیستم 
 ON هنگامی که سویچ برای اولین بار در وضعیت
این  نیست(،  روشن  موتور  )هنوز  می گیرد  قرار 
یا  رانندگی  هنگام  در  اگر  می شود.  روشن  المپ 
ماند، آن گاه  روشن شدن موتور، هم چنان روشن 

باید خودروی شما به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید 
این  صورت  این  در  یابد.  انتقال  خودرو  مدیران 
خودروی  شارژ  سیستم  که  می دهد  نشان  المپ 

شما با مشکل روبه رو است.

25- المپ نمایش گر باز بودن در 
 ON وضعیت  در  سویچ  هنگامی که 
که  می دهد  نشان  شکل  این  باشد، 

یکی از 5 در خودرو باز است. 

26- المپ نمایش گر سیستم ترمز دستی 
این المپ هنگامی که سویچ خودروی 
در  و  باشد   ON وضعیت  در  شما 
روشن  باشد،  کشیده  دستی  ترمز  که  صورتی 

می ماند. 

27- المپ نمایش گر وضعیت چراغ ها 
چراغ  المپ  هنگامی که  المپ  این 
یا المپ های کوچک خودروی  جلو 

شما روشن باشد، روشن می ماند. 
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28- المپ نمایش گر بد کار کردن موتور 
سیستم  از  بخشی  المپ  این 
که  است  موتور  در  عیب  تشخیص 
و  موتوری  سوختی،  سیستم های  تمام 
انتقال کنترل اتوماتیک را تحت کنترل خود دارد. 
باشد،   ON وضعیت  در  سویچ  کلید  هنگامی که 
قبل از این که موتور روشن شود، این المپ روشن 
از  کلید  هنگامی که  در  هم چنان  اگر  می شود. 
وضعیت قفل یا ACC به وضعیت ON چرخانده 
شد، این المپ روشن شد، جای نگرانی ندارد. چرا 
که شرایط کنترل خودرو در حال انجام است. اگر 
در هنگام روشن بودن موتور یا در هنگام رانندگی 
این المپ روشن شد، باید به فوریت خودرو مورد 
مورد  یا  مجاز  تعمیرگاه  به  یا  گیرد  قرار  کنترل 

تایید مدیران خودرو انتقال یابد.

سیستم صوتی
اطالعات کلی

کار  خوبی  به  باشد  روشن  که  شرایطی  در  رادیو 
می کند. به هر حال مانند هر سیستمی این رادیو 

به  کمک  برای  دارد.  کاری  محدودیت های  هم 
از نگرانی در مورد این  شما در فهم و جلوگیری 
محدودیت ها باید سیگنال های رادیویی شناخته و 

طبق آن ها رادیویتان را تنظیم کنید.

سیگنال های رادیویی
2 نوع اصلی سیگنال رادیویی وجود دارد.

AM )نوسان تقویت شده( که در آن صدای انتقال 
متنوع  امواج  افزایش  باعث  یا  شده  تقویت  یافته 

رادیویی می شود. 
FM )فرکانس بسامددار( که در آن بسامد موج به 

شکل مختلف صوت را انتقال می دهد.

 AM گیرنده
صوت یا صدای AM بر اساس تقویت موج بوده یا 
این گیرنده می تواند این امواج را از طریق خطوط 
برق یا عالیم نئونی یا چراغ های برق تقویت نماید.

 FM گیرنده
اساس  بر  موج  نوع  این  انتقال  که  جایی  آن  از 

روند  این  در  اختالالت  می باشد،  بسامد  اختالف 
امواج  نوع  این  که  چرا  می باشند  محدود  بسیار 
فرکانس  بهترین  بنابراین  فیلتر می شوند.  همواره 

رادیویی است.
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توصیف رادیو پخش
1 2 3 4 5

6

7

8

9

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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4- نمایش ال.سی.دی3. حالت پخش 2CD. وضعیت CD .1FM,AM یا CD چنجر

به 6. خروج سی دی )Eject(5. سی دی خوان  ورود  یا  7. حالت ذخیره خودکار 
Setup  صفحه

8.اسکن بسامد تونر
اسکن دیسک

9. متصل کننده
یو اس بی

)Track( 10. ترک بعد)Track( 12. شش کلید از پیش فرض انتخاب 11. ترک قبل
دیسک قبلی

13. سه کلید پیش فرض / تکرار- تکرار  
MP3/CD یا خاموش و روشن ترک

انتخاب 15. دو کلید پیش فرض14. 5 کلید پیش فرض پیش فرض  کلید   4  .16
دیسک بعدی

اتفاقی-  پیش فرض/  کلید  یک   .17
MP3 یا CD انتخاب اتفاقی ترک

باالتر/  18. جست وجو برای فرکانس 
جلوبرنده/ یابنده آهنگ قبل

20. جست وجو برای فرکانس پایین تر/ 19. حالت بی صدا
عقب برنده/ یابنده وضعیت قبلی

22. روشن و خاموش و کلید تنظیم 21.تنظیم صدا
صدا
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تنظیم ساعت
ابتدا کلید set را برای مدت بیش از دو ثانیه نگه 
 Next کلید  شوید.   Setup منوی  وارد  تا  دارید 
 set را بزنید تا به وضعیت تایم برسید. کلید track
را بزنید تا وضعیت 12 یا 24 ساعت مشخص شود. 

کلید Next track را بزنید تا ساعت تنظیم شود.

از منوی اصلی خارج می شوید.
10 ثانیه بعد از عملکرد هر کلید، نمایش ساعت 
این که وضعیت  یعنی  این  و  نشان داده می شود 

ساعت فعال است. 

عملکرد رادیو
 ON/OFF

 کلید اصلی پاور را بزنید تا رادیو روشن یا خاموش 
شود.

صدا 
 اگر کلید روشن یا خاموش را بچرخانید صدا کم 
و زیاد می شود. برای افزایش صدا باید این بخش 
را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. اگر آن را 
خالف عقربه های ساعت بچرخانید آن گاه صدای 
تا  )حداقل(  بین0  صدا  دامنه  می شود.  کم  رادیو 

33 )حداکثر( می باشد.

هم چنان  که  شوید  مطمئن  لطفًا  توجه: 
نقلیه  وسایل  مرور  و  عبور  می توانید صدای 

)مثاًل بوق آن ها یا ترمز آن ها را( بشنوید.

تنظیم صوتی
تنظیم  حالت  وارد  تا  دهید  فشار  را   SEL کلید 
صدای رادیو شوید. با چرخاندن کلید صدای اصلی 

می توانید آپشن مورد نظرتان را انتخاب کنید.
• باس – برای افزایش یا کاهش باس 

• تریبل- برای افزایش یا کاهش تریبل
• بال – برای انتقال صدا به اسپیکر راست یا چپ 

یا تعادل صدا بین اسپیکرها
یا  اسپیکرهای جلو  به  انتقال صدا  برای  فیدر-   •
عقب یا تعادل بین اسپیکرها حجم صدا ) بی صدا، 

کم، متوسط، زیاد(.
جاز،  برای  پیش فرض  تنظیمات   – سبک صدا   •

وکال، پاپ، کالسیک یا راک
آخرین  به  نمایش گر  وضعیت  ثانیه   5 از  بعد 

وضعیت قبلی خود باز می گردد. 

بال،  صوتی  سیستم  می توانید  تنها  توجه: 
فیدر یا لود را در صورتی که در حالت بال – 

تری نباشد، تنظیم کنید.

تنظیم ساعت
 کلید set را بزنید تا ساعت تنظیم شود.

دقیقه  وضعیت  تا  بزنید  را   Next track کلید 
مشخص شود.

کلید set را بزنید تا آن را تنظیم کنید.
کلید Track قبلی را بزنید تا ساعت تنظیم شود.

اگر کلید Set را برای بیش از دو دقیقه نگه دارید 
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باند موج
نظر  مورد  باند  تا  دهید  فشار  را   FM/AM کلید 

  FM1 / FM2 / FM3 / AM :انتخاب شود

اسکن فرکانس
کلید اسکن را فشار دهید تا اسکن فرکانس فعال 
یا غیر فعال شود. این روند به شما اجازه می دهد 
ثانیه   10 حدود  در  رادیویی  ایستگاه  هر  به  تا 
گوش دهید. در همین حین می توانید هر ایستگاه 

رادیویی را در 10 ثانیه ذخیره کنید.

جست وجوی خودکار
ایستگاه مورد نظر  تا   کلید جلوبر را فشار دهید 
با بسامد بیش تر یا کلید عقب بر را فشار دهید تا 

فرکانس کمتر انتخاب شود.
برای جست وجو جهت ایستگاه دیگر کلید جلوبر 

یا عقب بر را دوباره فشار دهید. 

حساسیت فرکانس
بین حاالت لوکال یا دیستنس )محلی یا فاصله دار( 

یکی را انتخاب کنید.

کلید set را برای مدت بیش از دو ثانیه نگه دارید 
تا وارد منوی setup شوید. 

کلید بعدی/ قبلی را فشار دهید تا حالت جست وجو 
 LO/DX تا حالت  بزنید  را   set فعال شود. کلید 

انتخاب شود.
کلید set را برای مدت بیش از دو ثانیه نگه دارید 

تا از منوی set خارج شوید.

جست وجوی دستی
لطفاً  دستی  جست وجوی  حالت  به  رفتن  برای 

دستورالعمل زیر را اعمال کنید:
نگه  ثانیه  دو  از  بیش  مدت  برای  را   set کلید   •

دارید تا وارد منوی setup شوید. 
حالت  تا  دهید  فشار  را  قبلی  بعدی/  کلید   •
جست وجو فعال شود.  کلید set را بزنید تا حالت 

TUN انتخاب شود.
نگه  ثانیه  دو  از  بیش  مدت  برای  را   set کلید   •

دارید تا از منوی set خارج شوید.
• در این حالت وضعیت MNA در حالت دستی 
باقی می ماند تا زمانی که دوباره به حالت خودکار 

آن را برگردانید.
نگه  ثانیه  دو  از  بیش  مدت  برای  را   set کلید   •

دارید تا وارد منوی setup شوید. 
• کلید عقب بر را فشار دهید تا ایستگاه با بسامد 

کمتر انتخاب شود.
• کلید جلوبر را فشار دهید تا ایستگاه با بسامد 

باالتر انتخاب شود.

ذخیره خودکار ایستگاههای رادیویی
ایستگاه  شش  خودکار  صورت  به  می توانید 
رادیویی را که دارای قوی ترین موج FM هستند 
یا 6 ایستگاه رادیویی را که دارای قوی ترین موج 
 AMST یا   FM AST باند  در  هستند   AM

ذخیره کنید. 
باید  حافظه  در  ایستگاهها  خودکار  ذخیره  برای 

دستورالعمل زیر را انجام دهید:
• کلید AST را در رادیو فشار دهید تا حالت خود 

ذخیره کنترل فعال شود.
کوتاه  بوق  یک  تنظیم  وضعیت  حالت  این  در   •
وضعیت  این  در  می شود.  خاموش  سپس  و  زده 
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نمایش گر چشمک می زند.
یافت، آن گاه یک صدای  پایان  این روند  وقتی   •
بیپ شنیده  و آن گاه ذخیره آغاز می شود. در این 

حالت نمایش گر دیگر چشمک نمی زند.
• گاهاً نمی توان 6 ایستگاه را با هم پیدا کرد. 

ایستگاههای پیش فرض
6 ایستگاه در هر باند می توانند ذخیره شوند و با 
استفاده از کلیدهای پیش فرض )یک تا 6( می توان 

این ایستگاهها را فراخوانی نمود.
• به ایستگاه مطلوب بروید.

• کلید پیش فرض مطلوبتان را بزنید و برای مدت 
بیش از دو ثانیه نگه دارید تا ذخیره شود.

CD عملکرد پخش
CD پخش

دیسکی  حالت شش  وارد  تا  بزنید  را   CD کلید 
پخش CD شوید.

نمایش گر این حاالت را نشان خواهد داد:
• حالت صوتی )در صورت انتخاب شدن(

CD نماد پخش •
• وضعیت موجود track و زمان پخش

track اسکن
این عمل شما را قادر می سازد که به 10 ثانیه اول 

هر track گوش کنید.
• کلید SCN برای فعال کردن اسکن می باشد. 

حالت  این  تا  دهید  فشار  دوباره  را  کلید  این   •
غیرفعال شود.

Track قبلی یا بعدی
 Track تا  را فشار دهید  قبلی   – بعدی  کلید   •

بعد یا قبل انتخاب شود.
را  موسیقی  نواخت  حالت  آخرین  پلیر   CD  •

دوباره بر می گرداند.

عقب بر یا جلوبر
• کلید Rewind یا Forward را فشار دهید تا به 

سرعت دیسک عقب یا جلو برود.
دوباره  شکل  به  کلیدها  این  دادن  فشار  با   •
می توانید به وضعیت نواخت نرمال CD برگردید.

Track نواخت اتفاقی
 • کلید رندوم را بیش تر از 2 ثانیه نگه دارید تا 

وارد حالت پخش اتفاقی CD شوید.
• اگر دوباره این کلید را فشار دهید به حالت قبلی 
بر می گردد. یعنی از حالت رندوم خارج می شود. 

Track تکرار
• کلید Repeat را بیش از 2 ثانیه نگه دارید تا 

وارد این حالت شوید و آهنگ شما تکرار شود.
• اگر دوباره این کلید را فشار دهید از این حالت 

خارج خواهید شد.

خروج دیسک
کلید eject را فشار دهید تا دیسک خارج شود.

CD نگهداری
• از دست کشیدن بر روی CD خودداری نمایید.

• بعد از خروج CD، آن را در محفظه خود بگذارید 
تا از گرد و غبار مصون بماند.

قرار  خورشید  نور  یا  گرما  معرض  در  را   CD  •
ندهید.
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عملکرد CD چنجر )*(
 CD شروع به کار

 CD به پخش  را  CD چنجر  به  بخش مربوط   •
وصل کنید. 

 CD را فشار دهید تا حالت نواخت CDC کلید •
چنجر انتخاب شود.

نمایش گر موارد زیر را نشان می دهد:
• حالت صوتی

 CD نماد نواخت •
برای  است  نواختن  حال  در  که  Trackی   •

انتخاب نواخت مطلبوتان، کلید next را بزنید. 

Track اسکن
این عمل شما را قادر می سازد که به 10 ثانیه اول 

هر track گوش کنید.
• کلید SCN برای فعال کردن اسکن می باشد. 

حالت  این  تا  دهید  فشار  دوباره  را  کلید  این   •
غیرفعال شود.

Track تکرار
• کلید Repeat را بیش از 2 ثانیه نگه دارید تا 

وارد این حالت شوید و آهنگ شما تکرار شود.
• اگر دوباره این کلید را فشار دهید از این حالت 

خارج خواهید شد.

Track نواخت اتفاقی
 • کلید رندوم را بیش تر از 2 ثانیه نگه دارید تا 

وارد حالت پخش اتفاقی CD شوید.
• اگر دوباره این کلید را فشار دهید به حالت قبلی 
بر می گردد. یعنی از حالت رندوم خارج می شود. 

Track قبلی یا بعدی
• کلید بعدی – قبلی را فشار دهید تا Track بعد 

یا قبل انتخاب شود.
را  موسیقی  نواخت  حالت  آخرین  پلیر   CD  •

دوباره بر می گرداند.

عقب بر یا جلوبر
• کلید Rewind یا Forward را فشار دهید تا به 

سرعت دیسک عقب یا جلو برود.
دوباره  شکل  به  کلیدها  این  دادن  فشار  با   •
می توانید به وضعیت نواخت نرمال CD برگردید.

)اگر  صوتی  سیستم  کنترل  ریموت 
موجود بود(

ریموت کنترل در روی فرمان قرار دارد. 

عملکرد سویچ دست چپ برای رادیو

  کلیدهای سمت چپ روی فرمان  جهت کنترل
 رادیو پخش

)*( فقط در برخی از مدل ها
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• کلید Track بعدی را بزنید تا حالت با فرکانس 
بیش تر انتخاب شود.

• کلید SRC را بزنید تا حالت عوض شود )انواع 
باند(.

فرکانس  حالت  تا  بزنید  را  قبلی   Track کلید   •
پایین انتخاب شود.

کلید عملکرد سمت راست برای رادیو

• کلید + صدا را برای افزایش صدا بزنید.
• کلید – صدا رابرای کاهش صدا بزنید.

فرکانس  یا   CD تعویض  رابرای  وسطی  کلید   •
بزنید.

چنجر 6 دیسکی )*(
اطالعات کلی 

این چنجر در پایین صندلی جلوی کمک راننده 
در نزدیکی کف خودرو قرار دارد.

از چنجر  را  کارتریج  و  داده  فشار  را  کلید خروج 
بیرون بکشید.

  کلیدهای سمت راست روی فرمان  جهت کنترل
 رادیو پخش

محل قراردادن CD چنجر)6 دیسک(

بیرون آوردن کارتریج
در ُسرخور را بازکنید

در سُرخور راببندید.

پر کردن کارتریج
 کلید موجود در سینی کارتریج را بیرون بکشید 

در لغزنده CD چنجر

بیرون آوردن CD کارتریج

)*( فقط در برخی از مدل ها
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آن انجام می شود.تا یکی از سینی ها بیرون بیاید.

برای  شما  خودروی  کاتالوگ  به  توجه: 
اطالعات بیش تر در مورد CD چنجر مراجعه 

کنید.

کنترل آب و هوا )*(
اطالعات کلی

برای  خودرو  گرم کن  سیستم  و  هوا  تهویه 
آسایش شما در همه نوع آب و هوا تعبیه شده 

است.
تهویه هوا می تواند رطوبت هوا را جذب کند و در 
تبخیرکننده جمع آوری کند. این رطوبت سپس از 

زیر خودرو بیرون می رود. 

پد  است،  پارک  خودرو  هنگامی که  توجه: 
وسیله  زیر  در  شده  جمع  آب  کوچک  الیی 
نقلیه شما کاماًل مشهود است. در این صورت 
روندی  روند،  این  که  چرا  نشوید،  نگران 

نرمال است.

فیلتر هوای تازه

دیسک را در جا CD قرار دهید. در این صورت 
شما  به  رو   CD پشت  که  باشید  مواظب  باید 

باشد.
خود  در  را  دیسک  یک  تنها  می تواند  سینی  هر 

جای دهد.
CD چنجر در صورتی که CDها به درستی در 

درون آن قرار داده شوند، کار خواهد کرد.
دادن  قرار  برای  را   CD سینی  در  موجود  کلید 

سینی در کارتریج فشار دهید.

قرار دادن کارتریج
آوردن  بیرون  از  بعد  درست  کارتریج  دادن  قرار 

پر کردن کارتریج

فیلتر هوای تازه مانع از ورود گرد و خاک و گرده 
باعث  فیلتر  می شود.  شما  خودروی  درون  به 
می شود که در برابر ورود این گونه مواد به درون 
خودروی شما مانع به وجود آید. فیلتر می تواند در 

صورت نیاز شسته شود.

)تهویه هوای  ایرکاندیشنر  عملکرد سیستم 
مطبوع(

اگر فکر می کنید عملکرد این بخش خودروی شما 
خود   A/C چگالنده  باید  می کند،  عمل  ضعیف 
برای جمع آوری آشغال  رادیاتور  را که در جلوی 
با  کنید.  کنترل  است،  تعبیه شده  غبار  و  گرد  و 

محل نصب فیلتر هوا

)*( فقط در برخی از مدل ها
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اسپری مالیم آب آن را تمیز کنید. 

توجه: بخش جلویی ممکن است باعث کاهش 
جریان هوا به چگالنده )condenser( شود، و 
بنابراین عملکرد تهویه هوای خودروی شما 

ضعیف می شود.

چرخش  حالت  بخش،  این  عملکرد  بهبود  برای 
)recirculation( را در هنگام کارکرد تهویه هوا 

فعال کنید.

)heater=عملکرد سیستم هیتر )گرمکن
موتور  سرمایش  دمای  اساس  بر  هیتر  عملکرد 
است. بنابراین باید خودروی شما در دمای مطبوع 
زمانی  گذشت  از  بعد  می توانید  سپس  کند.  کار 

کم، این سیستم را فعال کنید.

تهویه هوا و سیستم گرمایش 

اجازه  شما  به  گرمایشی  سیستم  و  هوا  تهویه 
می دهد تا موارد زیر را انتخاب کنید:

• سرعت فن موتور
• تخلیه دمای هوا )ترکیب دمایی(

• تخلیه جهت هوا )پنل، دوسطحی، کف، ترکیب، 
یخ آب کن(

• منبع ورودی هوا )هوای بیرونی/ چرخش هوا(
• عملکرد کمپرس هوا

کنترل کولر 
تنظیم  برای  کنترل  این  از 
از  فشار  با  که  هوایی  مقدار 
و  گذشته  تهویه  سیستم 
می شود،  وارد  حالتی  هر  به 
استفاده می شود. سرعت این 
به سمت راست وضعیت  را  وقتی کنترل آن  فن 
سرعت  چهار  می شود.  بیش تر  بچرخانید   OFF

برای آن وجود دارد.

کنترل دما 
تنظیم  برای  کنترل  این  از 
سمت  بخش  هوای  دمای 
منطقه  کنید.  استفاده  مسافر 
نشان دهنده  بخش  این  آبی 
دمای سردتر است. منطقه قرمز 

هم نشان گر هوای گرمتر است.

کنترل حالت )جهت هوا( 
انتخاب  برای  کنترل  این  از 
هوا  پخش  مختلف  الگوهای 

استفاده کنید. 

روبرو
 جریان هوا از خروجی پنل جریان دارد. 
تنظیم  برای  می توان  را  دریچه ها  این 
صورت  سمت  به  درست  هوا  نمود.  کنترل  هوا، 

می باشد.

پانل کنترل دما
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دوطرفه 
جریان هوا مستقیما به سمت صورت و 
هم چنین از کف خودروی شما می باشد.

از کف
 در این حالت هوا از سمت کف خودروی 

شما جریان دارد.

میکس
جریان هوا از سمت کف خودروی شما، 
شیشه ها  جناحین  طرف  از  هم چنین 
می باشد. این روند در هوای سرد یا برفی 
بهترین عملکرد را دارد که باعث می شود پنجره ها 
نیز گرم بماند. این باعث آسایش شما در هنگام 
در  بخاری  هیچ گونه  که  چرا  می شود  رانندگی 

پنجره جمع نمی شود.

یخ آب کن
جریان هوا از دریچه ها و جناحین پنجره 
بیش ترین  با  حالت  این  از  می باشد. 
قدرت فن استفاده کنید و دمای آن را نیز تنظیم 

کنید تا شیشه های شما یخ نزند.

کنترل تهویه هوا
از این کلید برای روشن کردن تهویه 
هوا استفاده کنید. وقتی که تهویه آب 
از دریچه های  باشد، آن گاه هوای مرطوب  روشن 

مورد انتخاب شما جریان پیدا می کند.
نمایش گر آن نیز در هنگام روشن شدن این بخش 

فعال می شود.

 کنترل گردش هوا
این کلید برای به گردش آوردن هوا 
در درون خودروی شما می باشد. از 
انتقال سریع هوای خنک در  حالت گردش برای 
درون خودرو استفاده کنید. این حالت هم چنین 
می تواند برای بیرون کردن موقت دود، بو یا گرد 
و خاک استفاده شود. فعال کردن این بخش باعث 

روشن شدن چراغ نمایش گر در صفحه می شود.

)در  عقب  پنجره  آب کن های  یخ 
صورت وجود(

 این کلید در بخش پنل کنترل آب 
برای  را  کلید  این  دارد.  قرار  هوا  و 
استفاده  عقب  پنجره  آب کن  یخ  کردن  روشن 
بخش  این  وقتی  نیز  کلید  این  نمایش گر  کنید. 
فعال شود، روشن می شود. به شکل اتوماتیک بعد 
از 10 دقیقه خاموش می شود. فشار دادن دوباره 
پر  آن  دقیقه   10 که  صورتی  در  می شود  باعث 

نشده باشد، این بخش غیرفعال شود.

توجه
از موارد زیر برای پنجره عقب استفاده کنید.

هرگز از ساینده یا سمباده برای پاک کردن 
بخش درونی شیشه ها استفاده نکنید.

از پارچه ای نرم یا محلول شوینده مالیم برای 
پاک کردن شیشه ها استفاده کنید.

برچسب های روی شیشه هرگز به هیچ وجه 
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داغ  آب  از  که  این  مگر  نمی روند.  بین  از 
استفاده شود.

سمباده  یا  تیز  نوک  اجسام  یا  خراشنده  از 
برای سطح شیشه استفاده نکنید.
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فالشرهای خطر
 کلید خطر در روی پنل در باالی پنل 
این  اگر  دارد.  قرار  هوا  و  آب  کنترل 
نمایش گر کالستر و هم  را فشار دهید، هم  کلید 
تمام سینگال های چراغ راهنمای عقب و جلو فعال 
این  تمام  دهید  فشار  را  آن  دوباره  اگر  می شوند. 
چراغ ها غیر فعال خواهند شد. این سیستم اخطار 
اضطراری بوده و فقط در هنگام اضطرار باید مورد 
استفاده قرار گیرد. در هنگامی که وسیله نقلیه شما 
ایراد دارد، می توانید از این حالت استفاده کنید تا 

به خودروهای دیگر اعالم خطر کنید. 
در  کلید  هنگامی که  حتی  شما  خطر  فالشرهای 

وضعیت lock قرار داشته باشد هم کار می کند.

این  طوالنی مدت  استفاده  هنگام  در  توجه: 
فالشرها باعث تخلیه باتری خواهند شد.

جک زدن و تعویض الستیک
محل جک

جک در زیر کف صندوق عقب قرار دارد. 

توجه: بیش ترین بار کاری جک 800 کیلوگرم 
 800 می تواند  تنها  جک  این  یعنی  است. 

کیلوگرم را تحمل کند.

محل الستیک زاپاس
الستیک زاپاس در دِر عقب قرار دارد. 

برداشتن الستیک زاپاس
ابتدا پوشش الستیک را بردارید.

پوشش الستیک زاپاس را بردارید.
پیچ های نگه دارنده زاپاس را باز کنید.

الستیک را در بیاورید.

آماده سازی برای جک زدن
وسیله نقلیه خود را در جای مطمئن پارک کنید. 
کف جایی که پارک کرده اید باید مطمئن و صاف 
باشد. در جاهای شیب دار، یخی یا لغزنده این کار 

محل قراردادن جک

محل الستیک زاپاس

 قالب نگه دارنده کاور زاپاس

پیچ های نگه دارنده زاپاس
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هشدار
هرگز سعی نکنید که الستیکی را که به سمت 
خیابان است عوض کنید. همواره سعی کنید 
به اندازه کافی از خیابان فاصله داشته باشید 

و سپس اقدام به تعویض الستیک کنید.

را انجام ندهید.
که  خودروهایی  مورد  در  بکشید.  را  دستی  ترمز 
مجهز به دنده اتوماتیک هستند، وضعیت آن را در 
حالت park قرار دهید. در مورد خودروهای دنده 
دستی، خودرو را در وضعیت دنده عقب بگذارید.

خودرویتان را خاموش کنید.
فالشرهای خودرو را روشن کنید.

عوض  نمی خواهید  که  چرخی  زیر  در  مانع  یک 
کنید بگذارید تا از حرکت نکردن خودرو اطمینان 
حاصل کنید.  برای مثال اگر چرخ سمت راست را 
باز می کنید، یک آجر یا سنگ یا هر شیء دیگری 

را در چرخ سمت چپ قرار دهید.

مهره های چرخ را شل کنید اما آن را در نیاورید، برای 
این کار مهره ها را خالف چرخش عقربه های ساعت 
بگردانید. در این حالت چرخ هنوز روی زمین است.

دستورالعمل های جک زدن
الستیک زاپاس، جک و دسته جک را در آورید.

جک را در محل تعبیه شده آن در نزدیکی الستیک 
کافی  اندازه  به  را  جک  پیچ  دهید.  قرار  پنچر 

بچرخانید تا جک در زیر خودرویتان درگیر شود.

نحوه قرار دادن جک در زیر خودرو
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با پیچاندن پیچ جک خودرویتان را باال ببرید. این 
از  تا الستیک  انجام دهید  کافی  اندازه  به  را  کار 

زمین جدا شود.

جک را به طور کامل پایین بیاورید.
زیر خودرو  از  را  از دسته جک، جک  استفاده  با 

بیرون بکشید.
قرار  زاپاس  السیتک  جای  در  را  پنچر  الستیک 

داده و پنجری آن را بگیرید.

ویژگی های گشتاور مهره چرخ

گشتاور )نیوتن در متر(شرح
 110 مهره چرخ

بیش از حد گرم شدن وسیله نقلیه
موتور  که  می دهد  نشان  موتور  دمای  درجه  اگر 
بیش از حد گرم شده است، یا احساس می کنید 
قدرت خودروی شما کاهش یافته است یا این که 
بوی خاص مربوط به سوختن واشر سرسیلندر را 
نازکی  این که صدای سوت  یا  احساس می کنید 
موتور  می رسد،  گوش  به  شما  رادیاتور  سمت  از 
شما احتماالً داغ کرده است. در این صورت باید از 

راهکار زیر استفاده کنید.
را  خود  فالشرهای  و  کنید  متوقف  را  خودرو   •

روشن کنید.
• دنده اتوماتیک را در حالت P یا خالص قرار دهید 

و ترمز دستی را بکشید.
• کولر خودرو را خاموش کنید )در صورت روشن بودن(.

از رادیاتور  یا بخار آن  • اگر مایع داخل رادیاتور 
یا مخزن به بیرون می آید، خودرو را متوقف کنید. 
قبل از باز کردن در موتور منتظر بمانید تا دیگر 

هشدار
زمین  از  الستیک  کردن  بلند  حد  کمترین 

مطمئن ترین فاصله است.

توجه
برای اطمینان از میزان سفت شدن مهره ها، 

مهره های چرخ را در آورید.
چرخ را بیرون بکشید.

الستیک زاپاس را جا بزنید.
مهره های آن را جا انداخته و با دست سفت کنید.

جک را پایین بیاورید. برای این کار باید پیچ جک 
را خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

چرخ  آچار  از  مهره ها  بیش تر  کردن  سفت  برای 
استفاده کنید. آچار چرخ قدرت گردانندگی 110 

نیوتن در متر را دارد.

آن ها را با استفاده از آچار امتحان کنید اما 
برای این کار از تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید 

مدیران خودرو کمک بگیرید.

هشدار
داغ شدن سیستم خنک کننده موتور بسیار 
خطرناک است. شما یا دیگران ممکن است 
به علت آب جوش یا بخار آب جوش دچار 
از  باید  صورت  دراین  شوید.  سوختگی 

تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو 
کمک بگیرید.
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آب  اگر  نیاید.  بیرون  موتور  در  زیر  از  بخاری 
جوشی در کار نبود، اجازه دهید موتور به کار خود 
ادامه دهد و اطمینان حاصل کنید که فن برقی 
نبود،  گونه  این  اگر  می کند.  کار  شما  خودروی 

موتور را خاموش و اجازه دهید تا سرد شود.

اگر مایع درون رادیاتور نشت می کند، فوراً خودرو 
را متوقف کنید و از تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید 

مدیران خودرو کمک بگیرد. 
مایع  مخزن  نداشت،  وجود  نشتی  هیچ گونه  اگر 
خشک  مخزن  اگر  کنید.  کنترل  را  رادیاتور 
به  کنید.  اضافه  آن  به  مایع  کافی  میزان  به  بود، 
دستورالعمل حفظ و نگه داری صحیح در کاتالوگ 

بخش افزودن مایع رادیاتور مراجعه نمایید.

این گونه شد فوراً به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید 
مدیران خودرو مراجعه کنید.

گرم  حد  از  بیش  هم چنان  موتور  اگر  توجه: 
گونه ای  به  شما  موتور  کرد،  کار  اصاًل  یا  بود 
یا آب  داغ می کند  موتور  به سرعت  که  بود 
با  سرعت  به  حتمًا  می آورد،  جوش  رادیاتور 
تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو 

تماس بگیرید.

عوض کردن فیوزها
فیوزها برای حفاظت از مدار برق و اجزای آن در 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  برقی  زیاد  بار  برابر 
اگر فیوز در وسیله نقلیه شما معیوب باشد، برای 
درست نشان دادن آمپراژ باید آن را عوض کنید.

توجه
برای ممانعت از آسیب شخصی، در موتور را 
باز نکنید تا بخار از بین برود. در رفتن بخار 
خیلی  فشار  عالمت  رادیاتور  درون  مایع  یا 

باالی آن است.
توجه

هرگز سعی نکنید در حالی که موتور و رادیاتور 
داغ هستند، درپوش رادیاتور را بردارید.

در این حالت به علت فشار بسیار زیاد بخار آب و 
خود آب داغ صدمات بسیار جدی خواهید دید.

توجه
است  مهم  سوخته،  فیوز  تعویض  هنگام  در 

هشدار
قبل از تعویض فیوز، خودرویتان را خاموش 

کنید. توجه
لباس  و  موتور روشن است دست  وقتی که 
سگ دست  یا  رادیاتور  فن  از  دور  را  خود 

موتور قرار دهید. 

ببینید آیا نشتی از رادیاتور، شلنگ ها یا زیرخودرو 
وجود دارد یا خیر. به هر حال توجه داشته باشید 
است  کار  حال  در  که  کولری  از  آب  نشتی  که 

بعد از این که دمای مایع موتور خنک تر شد و به روندی عادی بوده و جای نگرانی ندارد.
حد نرمال رسید، دوباره سطح مایع را در رادیاتور 
کنترل کنید. در صورت لزوم مقداری مایع به آن 
اضافه کنید. در هنگام نشتی گاهاً اتفاق افتاده که 
مایع درون رادیاتور شدیداً کاهش یافته است. اگر 
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فیوز جلو و جعبه تاخیر در بخش متعلقات موتور 
قرار دارند. 

موجود  شما  خودروی  در  باید  یدکی  فیوزهای 
باشند تا در صورت لزوم استفاده شوند. تعمیرگاه 
این  همواره  خودرو  مدیران  تایید  مورد  یا  مجاز 

فیوزها را در اختیار شما می گذارد.

فیوز آمپررنگ 
5طالیی
7.5قهوه ای
10قرمز
15آبی
20زرد
30سبز

40صورتی
60زرد

آمپراژ صحیح  دارای  که  فیوزی  از  تنها  که 
است، استفاده شود. استفاده از فیوزی به جز 
این آمپراژ می تواند باعث به وجود آمدن بار 
زیاد در سیستم الکتریکی برق خودرو شود و 
این بسیار خطرناک است. اگر فیوز خودرو را 
عوض کنید و دوباره آن فیوز سوخته شود یا 
بسوزد، مطمئناً ایراد برقی در خودروی شما 
وجود دارد. در این صورت به تعمیرگاه مجاز 

یا مورد تایید مدیران خودرو مراجه کنید.

با دیدن سیم فیوز  را می توان  فیوز سوخته 
فیوز  شده  قطع  سیم  یا  آن  در  شده  ذوب 

شناسایی کرد.
 A غیر فعال کردن گیره یدک کش 

در خودروی شما 
در  حلقه  دو  دارای  شما  خودروی  توجه: 

قسمت جلو و پشت است. محل جعبه فیوز و رله

توجه
جعبه  پوشش  یا  جلو  فیوز  نصب  هنگام  در 
این  که  شود  حاصل  اطمینان  باید  فیوز، 
قرار  خود  گیره های  در  درستی  به  پوشش 
دارد. عدم توجه به این وضعیت ممکن است 
در  اختالل  ایجاد  و  آن  به  آب  ورود  باعث 

سیستم برق خودروی شما شود.
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احتراق  سویچ  هم چنین  برقی  قطعات  همه  باید 
موتور در وضعیت OFF باشند. 
کابل منفی باتری را جدا کنید.

پوشش محافظ را از کابل مثبت باتری بردارید و 
کابل را جدا کنید. 

باتری را از جای خود در آورده و روی زمین بگذارید.
باتری جدید را نصب کنید، برای این کار ابتدا باتری 
را سر جای خود قرار داده سپس کابل مثبت و بعد 

از آن کابل منفی را به آن متصل کنید.
بعد از نصب باتری جدید، ممکن است در هنگام 
رانندگی خودرو خوب کار نکند. این به علت خوانش 

خودکنترل خودروی شما روندی معمول است.
توجه: لطفًا باتری کهنه را به منظور تعویض به 
تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو 

تحویل دهید.
موارد مربوط به شارژ نبودن باتری 

جهت روشن کردن خودرو

مراقب  خودرو  کنترل  خنک  فن  مورد  در 
باشد،  باال  موتور  در  اگر  که  چرا  باشید. 
در  سویچ  هنگامی که  بود.  خواهد  خطرناک 
وضعیت ON باشد، می توان خودرو را روشن 
کرد. امکان دارد در این حالت به وسیله فن 

آسیب ببینید.
خودرویتان  دادن،  هل  با  نکنید  سعی  هرگز 
دنده  دارای  که  وسیله ای  کنید.  روشن  را 
اتوماتیک باشد، هرگز در این حالت استارت 
نخواهد خورد. در این حالت سوخت احتراق 
و  شود  کاربراتور  وارد  است  ممکن  نیافته 
هنگامی که خودرو روشن شود به آن آسیب 
خالی  باتری  دارای  نقلیه  وسیله  اگر  برساند. 
باشد، آن گاه کابل های بوستر را می توانید برای 
اتصال به باتری وسیله دیگر مورد استفاده قرار 
دهید. این روند بسیار خطرناک می باشد، اگر 

به راهکاری توصیه شده توجه نشود.
باتری مورد استفاده به عنوان باتری کمکی 

باید 12 ولت باشد.

توجه
به دستورالعمل های زیر در هنگام بکسل کردن 

خودرو توجه کنید.
بکسل کردن باید به کندی و به صورت یک نواخت 

صورت گیرد تا از هر گونه آسیب اجتناب شود.
باید  شدن  بکسل  هنگام  در  شما  خودروی 
در  باید  حتماً  سویچ  باشد.  داشته  راننده 
وضعیت ON باشد و هرگز آن را در وضعیت 

OFF یا lock یا ACC نباشد.
هنگامی که موتور خاموش باشد، فرمان و ترمز 
برقی کار نمی کند. در این صورت باید از قدرت 

کافی برای هدایت خودروی شما استفاده شود.
هرگز سعی نکنید که خودرو را از جایی به 
جز محفظه تعبیه شده برای بکسل، بکسل 
کنید. در این صورت آسیب به خودروی شما 
یا به سپر جلوی خودروی شما حتمی است.

 برداشتن و گذاشتن باتری
گذاشتن  یا  برداشتن  هنگام  در  باید  زیر  مراحل 

باتری مورد توجه قرار گیرند.

هشدار
به راهکارهای زیر در این هنگام توجه کنید.
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که  می باشد  مواقعی  برای  رابط  کابل  از  استفاده 
باتری خودروی شما خالی شده باشد، اگر از باتری 
خودرویتان  کردن  روشن  برای  دیگری  خودروی 
پارک  را طوری  دو خودرو  هر  می کنید.  استفاده 
باتری ها در مجاور هم دیگر قرار گیرند.  کنید که 
تماسی  با هم هیچ  مطمئن شوید که دو خودرو 
هیدروژن  گاز  باتری ها  عادی  شرایط  در  ندارند. 
باعث  و  منفجر  می توانند  که  می کنند  متصاعد 
مستقیم  شعله  و  لذا جرقه  شود.  جراحات جدی 

را از محفظه موتور دور نگهدارید. 
در موقعی که باتری خودروی شما مشکوک به یخ 

زدن می باشد، موتور را روشن نکنید. 
یکسان  باتری  دو  هر  ولتاژ  که  شوید  مطمئن 
است )12 ولت( و کابل های رابط دارای گیره های 
عایق دار و برای استفاده در باتری 12ولت مناسب 
هرگز  باتری،  به  باتری  اتصال  هنگام  می باشند. 
کابل های باتری تخلیه شده را از آن جدا نکنید. 
هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصل 
از  رابط  کابل های  که  باشید  مطمئن  و  نکنید 

قطعات متحرک موتور دور هستند.

زمانی که در مجاورت قطعات محرک موتور کار 
می کنید مواظب باشید. 

خودرویتان را در وضعیت دنده پارک قرار دهید 
و در مدل های دستی آن را در حالت خالص قرار 
دهید. سویچ را در هر دو وسیله نقلیه در حالت 
را  ضروری  غیر  برقی  وسایل  دهید.  قرار   lock
مثبت  به سر  را  باتری  مثبت  کنید. سر  خاموش 
باتری گیرنده متصل کنید و از کابل های محافظ 
متصل  منفی  سر  به  را  منفی  سر  کنید.  استفاده 
کنید. اطمینان حاصل کنید که این اتصال محکم 

صورت پذیرفته است. 
و  کنید  روشن  را  باتری دهنده  خودروی  موتور 
بگذارید در حالت خالص چند دقیقه ای کار کند و 

سپس خودروی خود را استارت کنید. 
در هنگام جدا کردن کابل های کمکی دقیقاً عکس 
این حالت عمل کنید. در مورد قطعات متحرک 

موتور و فن شدیداً مراقب باشید.
پوشش محافظ بخش مثبت باتری را دوباره روی 

آن سوار کنید.



خدمات به مشتریان شرکت صنایع خودروسازی مدیران

خدمات به مشتریان
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خدمات رسانی به خودروی شما 
مقتضات خدمات دهی

اگر خودروی شما در دوره گارانتی می باشد، مطمئن 
شوید که برگه های گارانتی در اختیار شما قرار دارد. 
پرونده گارانتی تان را در دسترس داشته باشد. البته 
همه عیب ها متضمن گارانتی نمی باشند. می توانید 
در مورد هزینه های اضافی با مشاور سرویس دهی 
مشورت کنید. یادداشت مربوط به تعمیر و نگهداری 
وسیله تان را در تاریخچه مربوط به خدمات خودرو 
به  مربوط  مسایل  در حل  اغلب  این  کنید.  حفظ 

خودرو به شما کمک می کند. 
لیست خدمات

یک لیست کتبی از مشکالت خودرو یا کار خاصی 
شود،  انجام  شما  خودروی  روی  می خواهید  که 
فراهم کنید. اگر تصادف کرده اید، این تصادف در 

لیست خدمات قرار نمی گیرد.
درخواست برای سرویس

اگر آیتم های مورد نیاز را برای خودرویتان تا پایان 
روز لیست کنید، در مورد محل تعمیرگاه مجاز یا 

صحبت  ما  مشاور  با  خودرو  مدیران  تایید  مورد 
کنید. 

اگر نیاز به کمک داشتید
رضایت از خودروی شما 

تایید  مورد  یا  مجاز  تعمیرگاه  و  خودرو  مدیران 
از تمام  مدیران خودرو هدفشان رضایت مشتری 
خشنودی  و  رضایت  است.  خدمات  و  محصوالت 

شما از وسیله نقلیه تان هدف ماست.
دیگری  مشکل  هر  یا  سرویس  در  مساله ای  اگر 
را  زیر  مراحل  که  می کنیم  توصیه  داد،  روی 

پی گیری کنید:
• در مورد مساله با مدیر تعمیرگاه مجاز یا مورد 
تایید مدیران خودرو صحبت کنید. مدیریت پرسنل 
خودرو  مدیران  تایید  مورد  یا  مجاز  تعمیرگاه  در 
بهترین گزینه ای است که مشکل شما را به سرعت 

حل کند. 
کسب  کامل   رضایت  هنوز  که  مواقعی  در   •
نکرده اید، با مدیر کل یا مالک تعمیرگاه مجاز یا 

مورد تایید مدیران خودرو صحبت کنید. آن ها به 
دنبال رضایت شما هستند.

نتوانستند مشکل شما را حل کنند،  اگر آن ها   •
مراجعه  مدیران خودرو  نمایندگی  مراکز  به  لطفاً 

کنید.

مرکز مجاز خدمات مدیران خودرو
باعث  می تواند  اصلی  بخش های  و  قطعات  تنها 
طوالنی شدن عمر وسیله نقلیه شما شود. شرکت 
خودروی مدیران خودرو با مسوولیت محدود تنها 
بنابراین  می دهد  ارایه  شما  به  را  اصلی  قطعات 
اورجینال مدیران خودرو  از قطعات اصلی و  تنها 
استفاده کنید. تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران 
خودرو و مراکز آن حالت بهتر برای خودروی شما 
را می شناسند و بنابراین تکنسین های مورد تایید 
شما  رضایت  موجب  می تواند  که  بوده  کارخانه 

شوند.



شرکت صنایع خودروسازی مدیران نگه داری صحیح از خودروی شما

 نگه داری صحیح از خودروی شما
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موتور L 2 / 1.8 / 1.6 . بهترین روش نگه داری از خودروی شما 

1- مخزن روغن فرمان 
2- مخزن روغن موتور
3- مخزن روغن ترمز

4- فیلتر صافی هوا

5- باتری 
6- جعبه فیوز

7- میله اندازه گیری میزان روغن موتور )گیچ(
8- درپوش فشار سیستم خنک کننده

9- منبع مایع شیشه شور
10- مخزن آب موتور 

4321

5678910
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 . L 2.4 موتور

4321 5

67
8910

1- مخزن روغن فرمان 
2- مخزن روغن موتور

3- گیج روغن موتور
4- مخزن روغن ترمز

5- فیلتر صافی هوا 
6- باتری 

7- جعبه فیوز
8- درپوش فشار سیستم خنک کننده

9- منبع مایع شیشه شور
10- منبع انبساط 
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.RHDموتور

1- مخزن روغن فرمان 
2- مخزن روغن ترمز

3- مخزن روغن موتور
4- فیلتر صافی هوا

5- باتری 
6- جعبه فیوز

7- میله اندازه گیری میزان روغن موتور )گیج(
8- درپوش فشار سیستم خنک کننده

9- منبع مایع شیشه شور     
10- منبع انبساط 

4321

56
78910
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توجه
این  نگذارید.   Max از  بیش  را  روغن  سطح 
کار باعث هوادار شدن روغن و کاهش فشار 
از روغن ریزي  بعد  روغن مي شود. هم چنین 
مطمئن شوید که سطح روغن به اندازه کافي 

است. 

L 2 / 1.8 / 1.6 میله اندازه گیری روغن موتور 

روندهای نگه داری از خودرو
به  مربوط  بخش هاي  بردارنده  در  زیر  صفحات 
توسط  که  مي باشد  خودرو  از  نگه داري  و  تعمیر 
نظر گرفته شده  براي خودرو شما در  مهندسین 
نگه داري  نیازمند  که  مواردي  کنار  در  است. 
دارند که  نیز وجود  روندهایي  متناوب مي باشند، 
تا  شوند  انجام  کافي  صورت  به  و  دقت  به  باید 
که  صورتي  در  حال  هر  به  نبیند.  آسیب  خودرو 
هر گونه مشكلي براي خودرو شما به وجود آمد، 
اثرگذار  یا خودرو  مي تواند بر روي کارکرد موتور 
باید  این بخش ها  کار کردن  بد  باشد. در صورت 

این موارد را اصالح نمود. 

توجه: همواره در هنگام شستن خودرو مراقب 
باشید به محیط زیست آسیبي نزنید. 

مایع  یا  ترمز  روغن  سوخته،  موتور  روغن 
توسط  تنها  شده  استفاده  خنك کننده 
قابل  خودرو  مدیران  تایید  مورد  پرسنل 
زباله هاي  مانند  را  آن ها  هرگز  است.  انهدام 

خانگي دور نریزید یا مواد شیمیایي خودرو 
را درون فاضالب نریزید.

کنترل سطح روغن موتور
متععدي  فاکتورهاي  به  موتور  روغن  مصرف 
بستگي دارد. مصرف روغن یک موتور نو، بعد از 
حدود 5000 کیلومتر به سطح نرمال مي رسد. در 
جابه جا  یا  خودرو  ترمینال  شدن  فرسوده  هنگام 
کردن بارهاي سنگین با خودرو، این مصرف روغن 

افزایش مي یابد. 
براي اطمینان از سطح روغن موتور، سطح آن باید 
در محدوده هاي بیان شده باشد. به شكل منظم، 
مثال بعد از هر سوخت گیري سطح روغن را کنترل 
کنید. بهترین زمان براي کنترل سطح روغن، 5 
است.  گرم  موتور  شدن  خاموش  از  بعد  دقیقه 
روغن را تنها در روي سطح مسطح و تنها هنگامي 
که موتور هنوز داغ است کنترل کنید. این باعث 
اطمینان از خوانش صحیح مي شود. سطح روغن 
باید بین Max و Min بیان شده در گیج روغن 
باشد. وقتي میزان روغن از این مقدار کمتر شد، 

L 2.4 میله اندازه گیری روغن موتور 

باید روغن روي آن ریخته شود.

افزودني هاي روغن موتور
سازندگان شدیدا مخالف ریختن افزودني در روغن 
موتور هستند. )به جز مواد شناسایي نشتي(. روغن 
موتور ممكن است در کنار این افزودني ها قابلیت 

خود را از دست بدهد.
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انهدام روغن موتور مستهلك
شود.  معطوف  خاصي  توجه  باید  مورد  این  در 
محیط  به  آسیب  باعث  مي تواند  فرسوده  روغن 
ریختن  دور  یا  روغن  تعویض  براي  شود.  زیست 
تایید  مورد  یا  مجاز  تعمیرگاه  با  مستهلک  روغن 

مدیران خودرو تماس بگیرید.

فیلتر روغن موتور
نیز عوض  را  فیلتر  باید  روغن  تعویض  هنگام  در 

کنید.

مبدل کاتالیزوري
کار  به  سرب  بدون  سوخت  در  تنها  مبدل  این 
به  رساندن  آسیب  باعث  معمولي  بنزین  مي رود. 
کارکرد و راندمان این کاتالیزورها مي شود. به هر 
حال براي کنترل عملكرد کاتالیزوري باید موتور 

روشن باشد.

ترمز، سطح ترمز را کنترل کنید. سطح این روغن 
باید بین Max و Min بیان شده در مخزن باشد. 

در صورت لزوم به مخزن روغن بیفزایید.

افزودن روغن ترمز
به محض روشن شدن چراغ ترمز یا بد کار کردن 

ترمز، سطح روغن ترمز را کنترل کنید.
روغن بیش از حد در مخزن توصیه نمي شود که 

باعث بروز نشتي مي شود.
به منظور اجتناب از آلودگي روغن با مواد خارجي، 

تنها از روغن درون بسته پلمب استفاده کنید. 
تنها از روغن مورد تایید کارخانه مدیران خودرو 
و  روغن  بخش  به  مورد  این  براي  شود.  استفاده 

سطح آن رجوع شود.

توجه
در صورتي که شرایط کارکرد موتور مناسب 

به کاتالیزور محتمل است. در  نباشد، آسیب 
هنگام بد کار کردن موتور، مخصوصا در هنگام 
بد روشن شدن )یا احتراق نامناسب( یا کاهش 
راندمان موتور، خودرو را سرویس کنید. موتوري 
که بد کار مي کند باعث بیش از حد داغ شدن 
کاتالیزور مي شود که خود به کاتالیزور آسیب 

رسانده و براي خودرو مضر است.

هشدار
و  باشد  داغ  خودرو  اگزوز  که  صورتی  در 
برروی مواد قابل اشتعال پارک کنید، باعث 
خشک  علف  گونه  هر  می شود.  آتش سوزی 
اشتعال زایی در مجاورت خودرو  ماده  یا هر 
مي تواند باعث آتش سوزي شود. خودرو را در 

مجاورت مواد قابل اشتعال پارک نكنید.

کنترل سطح روغن ترمز
هر گاه که در موتور را باز کردید، از مخزن روغن 

توجه
هرگز از روغن آغشته به مواد دیگر استفاده 
کامال  یا  ناقص  عملكرد  باعث  این  نكنید. 

معیوب سیستم مي شود.
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کنترل سطح مایع خنك کننده

و  موتور  نكردن  داغ  هنگام  در  است.  ماده  این 
درجا،  وضعیت  در  موتور  کردن  کار  هم چنین 
  Minو  Max بین  باید  خنک کننده  مایع  میزان 

نشان داده شده در بطري باشد.

نشود. سپس در مایع خنک کننده را ببندید.

با  مخلوط  خنك کننده  مایع  از  هرگز  توجه: 
مواد دیگر استفاده نكنید.

کنترل سطح روغن فرمان برقي
در صورتي که در دوره هاي بیان شده خودرو را به 
تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو نشان 
این ماده توسط خودتان  مي دهید، کنترل سطح 
در  باید  تنها  روغن  سطح  کنترل  ندارد.  لزومي 
صورت بروز نشتي یا هنگامي که فرمان آن طور 

که باید کار نمي کند، الزم است. 
در صورت لزوم مقداري روغن را به مخزن روغن 
بیفزایید. با یک پارچه تمیز، روغن بیرون ریخته 

را تمیز کنید.

باتري بدون نیاز به نگه داري
و  دارد  باتري  آب  به  نیاز  نه  شما  خودرو  باتري 
نه نیازي دارد که متناوبا مورد کنترل قرار گیرد. 
توصیه مي شود که از باتري هاي نوع دیگر استفاده 
نشود. به مرحله بعد بروید. باتري تا زمان توصیه 

هشدار
و  چشم  یا  دست  با  ترمز  روغن  برخورد  از 
پوست دوري کنید. در صورت برخورد آن با 
پوست یا چشم، فورا آن را با آب کافي شسته 

و به پزشک مراجعه کنید.

هشدار
هرگز وقتي موتور داغ کرده، مایع خنک کننده 
به آن نیفزایید. هرگز در هنگام جوش آوردن 
چرا  نكنید.  باز  را  رادیاتور  درب  رادیاتور، 
که گرما و بخار فشار زیادي به در رادیاتور 
از آسیب،  براي جلوگیري  بنابراین  مي آورد. 
در  رادیاتور،  آوردن  جوش  هنگام  در  هرگز 

رادیاتور را باز نكنید.

تعبیه  منبع  از  خنک کننده  مایع  سطح  کنترل 
راهبرد کنترل میزان  بهترین و سریع ترین  شده، 

هشدار
در  است.  سمي  مایعي  خنک کننده،  مایع 
فورا  یا چشم،  پوست  با  آن  برخورد  صورت 
آن را با آب کافي شسته و به پزشک مراجعه 

کنید.

افزودن مایع خنك کننده
به  را  مایع خنک کننده  بردارید.  را  در  درپوش   •
را  موتور  برسد.   Max سطح  به  تا  بیفزایید  آن 
روشن کنید و صبر کنید تا دماي آن تقریبا به 90 
درجه سانتي گراد برسد. در این زمان، سطح مایع 

خنک کننده کاهش مي یابد. 
• موتور را خاموش کرده و سپس در صورت نیاز، 
مایع خنک کننده را دوباره بیفزایید. مراحل باال را 
کم  مایع خنک کننده  دیگر سطح  تا  کنید  تكرار 
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شده خوب کار مي کند و تنها باید توسط تعمیرگاه 
یا  تعویض  خودرو  مدیران  تایید  مورد  یا  مجاز 

تعمیر شود.

ابتدا  سطح آن را به طور منظم بازدید کنید. در 
آب را به این مخزن بیفزایید و اجازه دهید تا این 
سیستم چند ثانیه اي کار کند تا بقایاي موجود در 

آب بیرون بیاید. 

تیغه هاي برف پاك کن

روغن،  با  تیغه ها  شدن  آغشته  از  توجه: 
بنزین، و... جلوگیري کنید.

تعویض تیغه
هشدار

باعث  و  است  اسیدي  ماده اي  باتري  آب 
سوختگي پوست مي شود. در صورت برخورد 
آن با پوست یا چشم، فورا آن را با آب کافي 

شسته و به پزشک مراجعه کنید.
است.  اشتعال  و  انفجار  قابل  نیز  باتري  گاز 
باشد.  ولت   12 باید  استفاده  مورد  باتري 
هرگز اجازه ندهید که سیم هاي باتري با هم 

اتصالي کنند. 
آب باتري را دور از دسترس اطفال نگه دارید. 

سیستم استارت خودرو برق زیادي مي طلبد. 
هرگز در هنگام روشن بودن خودرو، به این 

متعلقات دست نزنید. 

کنترل سطح آب برف پاك کن
دارد.  قرار  موتور  متعلقات  بخش  در  مخزن  این 

تیغه برف پاك کن
کار کردن برف پاک کن ها بر روي شیشه خشک 
روي  انداختن  خش  باعث  طوالني  مدت  به 
شیشه مي شود. همواره در هنگام استفاده از این 
سیستم ، از آب پاش استفاده کنید. براي اجتناب 
اطمینان  باید  پاک کن ها  برف  به  آسیب رساني  از 

حاصل شود که متعلقات آن یخ نزده اند.

تعویض تیغه برف پاك کن
بازویي تیغه را بلند کرده و تیغه را به سمت راست 
بچرخانید. گیره آن را فشار دهید و این کار را در 
آزاد  تیغه  تا  دهید  انجام  شده  داده  نشان  جهت 
شود. گیره را رها کرده و تیغه را از بازویي بیرون 
بكشید. نصب متعلقات درست برعكس باز کردن 
آن ها مي باشد. فقط مطمئن شوید که گیره را به 

درستي بعد از نصب در جاي خود قرار داده اید.
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شست وشو
خودرو را به طور منظم بشویید. همواره خودرو را 
در سایه و با کمي صابون خودرو بشویید. خودرو 
را به طور منظم با آب تمیز بشویید. از آب آلوده 
که باعث آسیب رسیدن به خودرو مي شود و رنگ 

آن را دچار عیب مي کند، استفاده نكنید.

• در صورت بروز هر گونه مشكل در رنگ خودرو 
باید فورا آن را درست کنید. 

مشكالت  یا  تصادف  گونه  هر  بروز  صورت  در   •
مشابه، که سطح خودرو را معیوب کرده باید آن 

را فورا تعمیر کنید.
• در صورت رانندگي در گل و الي به چسبیدن 

گل و الي به زیر خودرو توجه شود.

چرخ ها و تزیینات آن
بخش هاي  مخصوصا  آن  تزیینات  و  چرخ ها  همه 
و  آب  با  باید  کرومي  پوشش هاي  و  آلومینیومي 
غیرمجاز  شوینده هاي  از  شوند.  تمیز  صابون 
از  اتوماتیک خودرو که  از شستن  استفاده نشود. 
شستن  در  اسیدي  شوینده هاي  یا  خشک  برس 

خودرو استفاده مي کند، اجتناب شود.

پارچه تمیزکننده
به منظور حصول بهترین نتیجه، از پارچه اي نرم 
استفاده شود. براي برداشتن و پاک کردن ذرات 
مرطوب  پارچه  از  خودرو،  رنگ  به  چسبیده  ریز 

استفاده شود. براي اجتناب از هر گونه آسیب به 
رنگ باید دقت شود.

توجه
در هنگام شستن خودرو به موارد زیر توجه 

کنید:
روي  در  خراش  بروز  باعث  که  موادي  از   •
خودرو مي شود، مثل چوب یا پودرهاي مضر، 

استفاده نكنید.
چند  و  برانید  را  خودرو  شستن،  از  بعد   •
مرتبه پدال ترمز را فشار دهید تا روتور ترمز 

خشک شود.

نگهداری ویژه
رانندگي  کثیف  جاده هاي  در  که  صورتي  در   •
مي کنید، حداقل ماهي یک بار خودرو را بشویید. 

هشدار
از حالل هاي  باید  آسیب  از  براي جلوگیري 
آن ها  از  بسیاري  نشود.  استفاده  شوینده 
اشتعال زا بوده و در صورت استفاده در فضاي 

بسته خطرناک اند.

تمیز کردن چراغ هاي جلو
خودروي شما داراي چراغ هاي جلوي پالستیكي 
با  شكستن  به  نسبت  و  بوده  روشن تر  که  است 
سنگ، حساسیت کمتري دارند. از مواد چسبنده، 
براي  دیگر  مضر  مواد  یا  فوالدي،  پشم  حالل، 

شستن چراغ هاي جلو استفاده نشود.

شیشه عقب
پارچه اي  از  استفاده  با  عقب  شیشه  کردن  پاک 
چسبنده،  مواد  از  است.  میسر  مرطوب  و  تمیز 
براي  دیگر  مضر  مواد  یا  فوالدي،  پشم  حالل، 

شستن شیشه عقب استفاده نشود.
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تمیز کردن رادیاتور
هر از چندگاه، رادیاتور موتور، و سیستم دستگاه 
یا  برگ،  و  چوب  ریز  حشرات،  توسط  چگالنده 
مانع  موانع  این  مي شود.  مسدود  اشیاء  دیگر 
را  آن  عملكرد  و  شده  آب  و  هوا  آزاد  جریان  از 
کاهش مي دهند. این کار باعث بیش از حد داغ 
اجتناب  براي  مي شوند.  متعلقات  و  موتور  شدن 
این سیستم ها  به شكلي منظم  باید  این روند  از 
این بخش ها سالي  توصیه مي شود  تمیز کرد.  را 
یا  آب  با  مي توان  را  کار  این  تمیز شوند.  یک بار 
انجام داد. چگالنده را نیز مي توان  هواي فشرده 
به جلو  از پشت  یا آب فشرده  از هوا  استفاده  با 

تمیز کرد. 

درجه بندی وات المپ 

واتنام المپ میزان 
جلو 55 واتچراغ 

جلو مه شكن  55 واتچراغ 
پارکینگ 5 واتچراغ 

ترمز عقب/چراغ  21/5 واتالمپ 
عقب مه شكن  21 وات المپ 
نمره 5 واتالمپ پالک 

میانی 21 واتالمپ 
فالشر 5 واتالمپ 
راهنما 21 واتالمپ 

21 واتچراغ دنده عقب

تعویض المپ 
به پشت  را  اتصال دهنده  و  باز کنید  را  موتور  در 

چراغ جلو بزنید.
بیرون  را  متعلقه  قطعات  و  بچرخانید  را  حباب 

بكشید.

توجه
رادیاتور  به  است  ممكن  حد،  از  بیش  فشار 
 150kpa از  نباید  این فشار  آسیب برساند. 

بیش تر باشد. 

توجه
تیغه هاي رادیاتور براي انتقال صحیح حرارت 
تمیز  را  آن ها  برس  با  الزامي هستند. هرگز 
نكنید که این باعث بروز آسیب به آن ها شده 

و راندمان آن ها را کاهش مي دهد.
داغ  رادیاتور  روي  بر  آب  پاشیدن  از 
اجتناب شود؛ این کار باعث جوشاندن آب 
و پاشاندن آن به سوي شما و بروز آسیب 

مي شود. 
تنها هنگامي که موتور خاموش است رادیاتور 

را تمیز کنید.

تعویض چراغ ها

بیروني  و  دروني  چراغ هاي  تمام  توجه: 
هستند.  شیشه اي  یا  برنجي  پایه  داراي 
پایه هاي آلومینیومي مناسب نبوده و توصیه 

نمي شوند. 
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استپ باال / استپ پایین
 حباب چراغ پارکینگ/ حباب چراغ راهنما

حباب را از سوکت بیرون کشیده و حباب را عوض 
کنید.

را بچرخانید  را دوباره جایگزین کنید. آن  حباب 
تا سفت شود.

است. این عمل باید به درستی صورت گیرد و از 
وسایل خاص خود استفاده شود. در هنگام تنظیم، 

همواره از دستورالعمل های الزم استفاده کنید. 

عوض کردن المپ مه شكن جلو

جانبی  راهنمای  یا  فالشر  المپ های  توجه: 
خودروی شما، در دو طرف سپر قرار دارند. 

توجه
نكنید.  با دست لمس  را  هرگز المپ جدید 
دست آلوده به روغن یا هرگونه آلودگی باعث 

تضعیف شدید قدرت المپ می شود. 

 محل چراغ های راهنمای طرفین

جایگزین حباب چراغ بغل

تعویض چراغ عقب خودرو
محتویات چراغ عقب عبارت اند از:

چراغ عقب
چراغ ترمز

چراغ های راهنما
چراغ دنده عقب

تنظیم نور المپ جلو
تنظیم صحیح نور جلو برای رانندگی ایمن الزم 

این حباب را به یک طرف بكشید تا از جای خود 
در بیاید. 

را  المپ  ساعت،  عقربه های  خالف  جهت  نصف 
بگردانید و از جای خود آن را بیرون بكشید.

چراغ خطر عقبالمپ معیوب را بیرون کشیده و آن را عوض کنید.
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در صندوق عقب را باز کنید و گیره اتصال آن را 
شل کنید تا بتوانید متعلقات چراغ عقب را بیرون 

بكشید.
حباب آن را کمی به سمت پایین هل داده و خالف 

عقربه های ساعت آن را بچرخانید تا باز شود. 
المپ جایگزین را درون آن بگذارید.

حاصل  اطمینان  آن  بودن  از سفت  نصب  از  بعد 
کنید.

تعویض المپ میانی
در صندوق عقب را باز کنید و پوشش این بخش 

را از جای خود بیرون بكشید.

خود  سوکت  از  را  آن  و  کنید  باز  را  آن  پیچ  دو 
بیرون بكشید و المپ را عوض کنید.

 چراغ ترمز عقب داخل اتاق

 باز کردن پیچ های طرفین

خود  جای  در  را  متعلقات  کردن،  عوض  از  بعد 
بگذارید و آن را محكم کنید.

نصب درست عكس بیرون کشیدن انجام می شود.

جای گزینی المپ پالك
به آرامی روکش آن را باز کرده و آن را شل کنید.

خالف  آن  چرخش  کل  مقدار  نصف  را  سوکت 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

المپ را بیرون کشیده و آن را عوض کنید. 
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مایع ها و ظرفیت ها

فیتشرح ظر
لیترمخزن سوخت )همه موتورها(  57 نهایتا 

 RON93انتخاب سوخت

روغن موتور با فیلتر
لیترمیتسوبیشی  4.3

لیترآکتكو  4.5
لیتردنده دستی  2.2

دنده اتوماتیک
DPO 6 لیتر

F4A4لیتر  6.5
لیترمحفظه انتقال  0.8

لیتر دیفرانسیل عقب  0.8
 عالمت MAX روغن هیدرولیک فرمان
 عالمت MAXسیلندر اصلی ترمز/کالچ

لیترسیستم خنک کن  7.5
به پالکارد در راننده رجوع شودفشار الستیک

 عالمت MAXمنبع مایع شیشه شوی
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مایع ها، روغن ها و قطعات اصلي

مایع ها، روغن ها و قطعات اصلي متعلقات

از خنک کننده مورد تایید چري استفاده شود. براي این کار به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو مراجعه شود.خنک کننده موتور

از روغن SAE 10W-40 (-20oC) استفاده شودروغن موتور

شمع موتور

ACTECO (1.6L / 1.8L / 2.0L)(NGK) FR7DTC

MITSUBISHI - 2.0LBKR5E-11/K16PR-U11/K6RF-11

MITSUBISHI - 2.4LBKR6E-11/K20PR-U11/K7RF-11

از روغن API GL-11 استفاده شود. چسبندگي این روغن باید SAE 75W-90 باشدروغن جعبه دنده دستی

روغن DOT-4 که باید تا سطح MAX ریخته شود. از روغن بدون الفین استفاده شود.روغن سیلندر اصلي ترمز

از روغن مورد تایید مدیران خودرو )به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید  مدیران خودرو رجوع شود( استفاده کنید.روغن دیفرانسیل

از روغن مورد تایید مدیران خودرو )به تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید  مدیران خودرو رجوع شود( استفاده کنید.روغن محرکه محور عقب

از مخلوط ماده شوینده مورد تایید مدیران خودرو با آب )1:20( استفاده شود. وقتي دماي بیرون سرد است، از مایع شوینده زمستاني مایع شیشه شوی
استفاده شود.



 نگه داری صحیح از خودروی شما

121

شرکت صنایع خودروسازی مدیران

وزن  خودرو

مدل
1.6L M/T1.8L M/T2.0L M/T2.0L A/T2.4L M/T2.4L

M/T+4WD 2.4L A/T

1375139013751395138014751400وزن خالص )کیلوگرم(

وزن اکسل ها )کیلوگرم(
770785770780775825785اکسل جلو

605605605615605650615اکسل عقب

375375375375375375375ماکزیمم وزن ساخته شده بار ) با وزن مسافرین(

1750176517501770175518501775وزن ماکزیمم سازنده )کیلوگرم(

کل وزن اکسل سازنده )کیلوگرم(
885900885895890910900اکسل جلو

865865865875865940875اکسل عقب

وزن مجاز نهایی سازنده اکسل )کیلوگرم(
1000اکسل جلو

1200اکسل عقب

5تعداد سرنشین با راننده
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بعدآیتم
A = 4285اندازه نهایی mm

B = 1765عرض نهایی mm

C = 1705ارتفاع نهایی mm

D = 2510پایه چرخ ها mm

E = جلو=1505    عقب=1505پایه چرخ ها
جلو=750     عقب=1025اندازه محور تعلیق

ابعاد خودرو 



راهنمایتعمیرونگهداری شرکت صنایع خودروسازی مدیران

راهنمایتعمیرونگهداری
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هشدار
به  منجر  شده  ذکر  آیتم های  به  توجه  عدم 

آسیب دیدن خودرو شما می شود.

دارد، وجود نگهداری برنامه یک
نیاز کهنشاندهندهخدماتمورد

خودرویشمامیباشد.

آن را کنترل کنید. 
شیشه جلوی خودرو و محلول شوینده آب پاش را 

کنترل کنید. 

ماهی یک بار
باد و فشار و روکش الستیک را کنترل کنید. 

باتری را چک کرده و سر باتری ها را تمیز کنید.
سطح مایع مخزن خنک کننده رادیاتور را به همراه 
میزان روغن ترمز کنترل کنید و در صورت لزوم 

به میزان آن بیفزایید.
همه المپ ها، و اقالم الکتریکی و وسایل برقی را 

برای اصالح اعمال کنترل نمایید.
پوشش الستیکی را در دو طرف رادیاتور اصالح کنید. 

در هر تعویض روغن
فیلتر روغن موتور را عوض کنید.

سیستم اگزوز را کنترل کنید.
شلنگ های ترمز را کنترل کنید. 

و جلو  متعلقات عقب  به همراه  را   CV اتصاالت 
کنترل کنید.

سطح مایع خنک کننده رادیاتور را کنترل کنید. 
شلنگ ها و گیره ها را کنترل کنید.

مراقبتتناوبیوشروطنگهداری
برای مراقبت و تعمیر و نگه داری تناوبی از خودروی 
شما و طبق مقدار مسافت طی شده و تعیین شده 
یا مورد  تعمیرگاه مجاز  به  لطفا  در مسافت سنج، 

تایید مدیران خودرو مراجعه کنید.
کنترل روزانه

شرایط کاری چراغ های درونی و بیرونی را به طور 
کلی کنترل کنید. هر چراغ معیوب، کم نور، یا تار 

را عوض کنید و یا این که چراغ ها را تمیز کنید.

در هر توقف برای سوخت زدن:
را  کار  این  و  کنید  کنترل  را  موتور  روغن  سطح 
حداقل بعد از 5 دقیقه بعد از خاموش شدن و سرد 
شدن موتور انجام دهید. سطح روغن را در روی 
کرده اید،  پارک  را  خودرویتان  که  صافی  سطح 
پذیرد.  صورت  خوانش صحیحی  تا  کنید  کنترل 
در صورتی که سطح روغن به MIN رسیده بود، 
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مالک محترم خودرو
به منظور جلوگیری از استهالک زودهنگام قطعات و افزایش طول عمر خودروی خود لطفا پس از انجام سرویس اولیه در کیلومتر یا زمان مقرر، نسبت به انجام 

سرویس های ادواری به شرح جدول ذیل اقدام فرمایید. 
عالمت * مشخصه انجام عملیات ادواری می باشد.

عملیات سرویس های ادواری 

ف
ردی  Km 30000 هر Km 15000 هرKm 5000 هر  

1 چراغ ها، چراغ های راهنما، بوق، بررسی عملکردی**

2 برف پاک کن ها و سیستم شست وشوی شیشه ها: بررسی عملکردی و پر کردن مخزن در صورت لزوم**

3 بررسی کالچ و خالصی پدال کالچ و سطح روغن کالچ و تنظیم در صورت نیاز**

4سیستم خنک کننده: بررسی سطح مایع و در صورت لزوم تعویض شود. ***

5 روغن موتور: تعویض شود***

6 فیلتر روغن موتور: تعویض شود***

7 موتور: چک شود نشتی برای سیاالت نباشد )روغن موتور، مایع ضدیخ، سوخت، سیستم ایرکاندیشن(***

8 باتری: بررسی مایع باتری و سطح آن و افزودن آب باتری در صورت نیاز )برای باتری هایی که خشک نیستند(**

9تسمه تایمینگ: بررسی وضعیت سفتی و تنظیم آن در صورت نیاز تعویض شود*

10 قفل در موتور: روغن کاری شود.***

11دستگیره قفل درها: روغن کاری شوند***

12 شمع ها: بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض شوند. **
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عالمت * مشخصه انجام عملیات ادواری می باشد.
عملیات سرویس های ادواری 

ف
ردی  Km 30000 هر Km 15000 هرKm 5000 هر  

13 فیلتر هوا: تمیز کردن لوله و مخزن و فیلتر هوا، در صورت نیاز فیلتر تعویض شود. ***

14آوانس جرقه : بررسی شود ***

15 فیلتر بنزین، تعویض شود. *

16 سیستم اگزوز: بررسی برای خرابی و نشتی **

17 تسمه ) دینام، هیدرولیک فرمان و کولر(: سفتی آن بررسی و تنظیم شود و تعویض در صورت نیاز**

18 گیربکس: بررسی برای نشتی یا خرابی**

19چهارشاخه فرمان: بررسی جهت خرابی***

20 میل کوتاه فرمان: بررسی تمیزی و بررسی سالم بودن گیربکس***

21 بوش چهارشاخه فرمان: بررسی جهت عدم جابه جایی یا خرابی**

22 جعبه فرمان: بررسی سطح مایع روغن هیدرولیک فرمان و بازدید کلی سیستم فرمان**

23 سیستم ترمز: بازرسی چشمی برای نشتی خرابی و بررسی سطح روغن ترمز***

24 ترمز دستی: بررسی شود که با )5 الی 7 کلیک( عملکرد مناسب دارد یا نه؟ و تنظیم در صورت لزوم***

25 لنت ترمز: بررسی ضخامت لنت و تعویض در صورت لزوم***

26صفحه حرارت گیر اگزوز: بررسی چشمی شود برای خرابی *

27 کمربند ایمنی: بررسی برای خرابی**

28 بررسی زوایای Toe - in و کمبر: بررسی و تنظیم در صورت لزوم**
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عالمت * مشخصه انجام عملیات ادواری می باشد.

فعملیات سرویس های ادواری 
ردی  Km 30000 هر Km 15000 هرKm 5000 هر  

29 سیبک چرخ: بررسی لقی آن**

30 بوش الستیکی اکسل عقب: بررسی برای خرابی آن**

31 پیچ مخزن روغن موتور: بررسی برای میزان گشتاور آن و محکم کردن آن در صورت نیاز*

32بوش های ضربه گیر طبق: بررسی برای خرابی **

33 شلنگ های ترمز: برای فرسودگی یا خرابی**

34 لوله های ترمز: بررسی برای خرابی، خوردگی و نشتی در تمام اتصاالت**

35 اتصاالت سیستم سوخت رسانی: بررسی برای خوردگی، خرابی و فرسودگی*

36 تایرها )به عالوه زاپاس(: بررسی میزان آج الستیک ها، میزان گشتاور مهره ها، تنظیم فشار باد الستیک ها در صورت لزوم***

37 تعویض چرخ ها با یکدیگر**

38 سفت کردن پیچ های شاسی و بدنه ماشین: بررسی گشتاور و محکم کردن در صورت لزوم***

39 چرخ ها: بررسی میزان گشتاور***

40 تست میزان CO: بررسی و تنظیم در صورت لزوم***

41تست رانندگی: بررسی کلی ادوات به هنگام رانندگی و تست عملکردی کلیه ادوات***

• برای خودروهایی که گیربکس دستی دارند، روغن گیربکس بایستی هر سال و یا هر 30/000 کیلومتر تعویض شود.
• روغن ترمز باید هر 2 سال یک بار و یا هر 50/000 کیلومتر تعویض شود.

• تسمه های موتور باید هر 40/000 کیلومتر تعویض شوند.
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کارتسرویسونگهداری
اولین5000کیلومتر

تاریخ:

کیلومتر:  

ثبت شماره ماشین:

کد نمایندگی :

امضاء مالک:

 مالک:                                                  

آدرس: 

شماره تلفن شخصی: 

شماره تلفن محل کار: 

آدرس ایمیل: 

تاریخ تحویل: 

شماره شاسی: 
مهر جایگاه خدمات

      اطالعات وسیله نقلیه

 VIN =شماره شاسی

شماره موتور و شماره گیربکس

تجهیزات / اپشن
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کارتسرویساولیه5000کیلومتروتعمیرات

تاریخ                           کیلومتر

خیرآری                    مورد بررسی:خیرآری                    مورد بررسی:
1- بررسی سیستم های روانکارها / سیستم خنک کننده / سیستم 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 و                             5- بررسی میل فرمان از نظر عدم خرابی 
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 سفتی                            8- تنظیم فشار باد تایرها
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X33 خودروی ادواری سرویسهای انجام گواهینامه

                          شماره شاسی خودرو:                                                                                                                         تاریخ شروع گارانتی:

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 ......................................................

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   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 ......................................................

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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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 ......................................................

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 ......................................................
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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   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 ......................................................

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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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   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 ......................................................

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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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 ......................................................

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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سیستمپشتیبانیایمنی
نصب  زمان  از  سال   10 هر  می بایست  ایربگ ها 
توسط  می بایست  تجهیزات  این  شوند.  تعویض 
مورد  خودرو،  مدیران  تایید  مورد  تعمیرگاههای 

بازرسی قرار گیرند.
برای اطمینان از عملکرد سیستم ایربگ ها، همیشه  
باید در زمان مقرر و توسط تعمیرگاههای مجاز یا 

مورد تایید مدیران خودرو تعویض شوند.
اگر ایربگ ها در پیش از زمان مقرر تعویض شوند 
برای  را  آن   زمان  لطفا  تصادف(،  از  پس  )مثال 

بازرسی بعدی یادداشت نمایید.
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زرد: نمایندگی خدمات پس از فروشسبز: نمایندگی فروش و خدمات پس از فروشآبی: نمایندگی فروش

                    )MVM X33( ليست نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو

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
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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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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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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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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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شرکت صنايع خودروسازی مديران

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
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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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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



X33  راهنمای استفاده از خودروی سواری

144

Modiran Vehicle Manufacturing Co. 

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


