پیش گفتار

مشتری گرامی! از اینکه خودروی جدیدتان را از میان تولیدات شرکت خودروسازی مدیران
خودرو انتخاب کردهاید ،از شما متشکریم .بهمنظور استفاده و نگهداری صحیح از خودروی خود و نیز
آشنایی با ویژگیها و امکانات آن ،لطفاً محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.
پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در
صورت فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه ،آن را همراه خودرو
تحویل وی دهید.
حق ایجاد هر گونه تغییرات در طراحی و امکانات و ویژگیهای خودروها و یا افزودن و یا بهبود
امکانات موجود در خودروها بدون ایجاد هرگونه تعهد و مسئولیتی ،برای شرکت مدیران خودرو
محفوظ است.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارائه
خدمات باکیفیت و حرفهای ،در خدمت شما هستند .به یاد داشته باشید که نمایندگیهای مجاز،
خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزش دیده میباشند.
قطعات یدکی اصلی ارائه شده توسط آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست.
بسته به مدل خودروی شما ،احتماالً برخی امکانات و ویژگیهای توضیح داده شده در این
دفترچه ،بر روی خودروی شما نصب نشده باشند .جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به
وبسایت ما مراجعه کنید:
آدرس وبسایت ماwww.mvmco.ir :
کلیه حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا کپی برداری تمام و یا بخشی از آن ،بدون کسب مجوز
کتبی از شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع میباشد.

مالک محترم ،ارائه کامل خدمات گارانتی منوط به انجام منظم سرویسهای
دورهای میباشد.
رانندگی دلپذیری را برای شما آرزومندیم!

شماره نسخهT21OM20EN01 :
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 -1معرفی خودرو
 -1-1نحوه استفاده دفترچه راهنما
برای یافتن اطالعات مورد نیاز در این دفترچه ،میتوانید از سه روش استفاده کنید که در ادامه
بهصورت خالصه معرفی میشوند.

فهرست دفترچه
این دفترچه یک فهرست کلی دارد و برای هر بخش هم فهرست مربوطه درج شده است و
میتوانید از این دو بخش عنوان بخش مربوطه را پیدا و توضیحات را در صفحه معرفی شده
مطالعه نمایید.
برای یافتن بخش مربوط به اطالعات مورد نیاز شما میتوانید از فهرست کلی ابتدای دفترچه
استفاده کنید و سپس از فهرست ابتدای بخش جزئیات بیشتر را بهدست آورید.
فهرست تصویری
در فهرستهای تصویری ،تصاویر متعددی در نظر گرفته شدهاند تا شما را به داشتن یک شناخت
کلی از خودرو قادر سازند.
همچنین فهرست تصویری کمک بزرگی به پیدا کردن شماره صفحه مورد نظرتان میکند،
بهویژه اگر آشنایی کافی به اسامی تجهیزات و امکانات خودرو نداشته باشید.
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فصل  -1معرفی خودرو
 -2-1عالئم راهنمای بکار رفته در این دفترچه
عالئم زیر جهت جلب توجه شما نسبت به برخی اخطارها و نکات مهم و خاص در نظر گرفته شده
اند.بهمنظور به حداقل رساندن ریسک خطرات ،راهنماییهای قید شده در این هشدارها را قبل
از اقدام به رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو ،با دقت مطالعه کنید.
هشدار!

اعالم هشداری است در مورد عملی که میتواند باعث بروز جراحات شدید بدنی و یا حتی مرگ
شود .ضمن پرهیز نمودن از این عمل ،روش صحیح اعالم شده را در پیش گیرید.
احتیاط!

برای اعالم اخطار در خصوص عملی است که میتواند باعث پیش آمدن جراحات بدنی و یا
آسیبدیدگی خودرو و یا کاهش عمر مفید آن شود.
هشدار ایمنی
اص ً
ال انجام ندهید.
حفاظت از محیط زیست

یعنی طبق قوانین حفاظت از محیط زیست ،ضایعات را معدوم و یا بازیافت کنید .در غیر این
صورت ،باعث آلودگی محیط زیست خواهید شد.
هشدارها و احتیاط ها در ارتباط با حفظ ایمنی خودتان و خودرو بوده و دارای اهمیت ویژهای هستند
مطمئن شوید که عالوه بر خودتان ،سرنشینان خودرو نیز موارد فوق را رعایت میکنند .رعایت کردن
احتیاطها و هشدارها باعث میشود تا خودروی شما در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.
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فصل  -1معرفی خودرو
 -3-1بازدید و بررسی خودروی صفر
قبل از تحویل خودروی جدید ،نمایندگی مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را بر طبق ضوابط و
آیین نامه و بر اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار داده است .فروشنده پس از ثبت زمان
تحویل خودرو ،اسناد آن را به گواهی رسید مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و
مهر خواهد نمود.
قبل از امضا کردن برگ رسید مشتری توسط شما ،نمایندگی مجاز آموزشهایی راجع به عملکرد
کلی خودرو و یک سری اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگیها و نیز نحوه استفاده صحیح از
خودرو را بر طبق کارت تحویل خودرو ارائه خواهد داد.

کارت تحویل خودرو
طبقه بندی ردیف

عملکرد
کلی
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موارد بررسی شونده

بله

 1موتور
 2روغن موتور ،مایع ترمز ،روغن هیدرولیک (در صورت
بله
مجهز بودن) ،مایع خنککننده ،مایع شیشهشوی
 3شماره شاسی ) ،(VINشماره موتور ،پالک شناسایی بله
بله
 4مجموعه سوئیچهای خودرو
 5چراغهای موقعیت ،چراغهای جلو ،چراغهای راهنما،
چراغهای مهشکن ،چراغهای داخلی ،چراغ ترمز،
بله
چراغ دنده عقب ،چراغ عقب ،چراغ مطالعه ،چراغ
روی درب ،چراغهای روی داشبورد
بله
 6شیشه جلو و رنگ بدنه
 7سرعتسنج ،دورسنج و کیلومترشمار
بله
 8چرخها ،چرخ زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما بله
 9صندلی ،کمربند ایمنی ،فندک ،کلید کولر ،جعبه
بله
داشبورد و آفتابگیر
 10شیشه باالبرها ،آینه بغل ،برف پاککنها ،شیشه
شورها ،بوق ،سانروف ،سیستم کمکی پارک ،تلفن ،بله
رادیو و پخش و آنتن

تأیید عملکرد

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

فصل  -1معرفی خودرو
طبقه بندی ردیف

موارد بررسی شونده

بله
بله
بله
بله
بله
بله

 1لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  93و باالتر
 2نحوه استفاده از خودرو در دوره آببندی
 3عملکرد کلیه چراغهای خودرو
 4آموزش و شناخت چراغهای اخطار
اطالعات
 5جداول زمانی و کیلومتری سرویسها
اولیه درباره
 6سرویسهای تابستانه و زمستانه
نحوه
 7شناخت کامل از سیستم خنککننده و مایع
استفاده
بله
خنککننده
بله
 8استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع
بله
 9احتیاطهای الزم در زمان استارت
بله
 10استفاده صحیح از سیستم صوتی
 11استفاده صحیح از سانروف (در صورت مجهز بودن) بله
امضای مشتری  :تاریخ :
امضای مسئول فروش  :تاریخ :

تأیید عملکرد

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
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فصل  -1معرفی خودرو

گواهی رسید مشتری
مدل:
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور یا گیربکس
شماره ثبت خودرو
محل مهر نمایندگی:

امضاء نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
E-mail

تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب شده است:
• خودرو
• دفترچه راهنمای مشتری
• فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مشتری:

امضا نمایندگی:
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فصل  -1معرفی خودرو
 -4-1خدمات حضوری و فرد به فرد
برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان ،نمایندگیهای مجاز شرکت مدیران خودرو در طول خرید
یک مشاور شخصی در اختیار شما قرار میدهند .اگر در رابطه با خودرو خود سوال داشتید،
حتم ًا از این مشاور بپرسید.
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فصل  -1معرفی خودرو

خدمات مشاوره فرد به فرد
برگه  -1نزد مشتری

تاریخ خرید:
شماره شناسایی یا  VINخودرو:

نام مشتری:
نوع:
نام نمایندگی:
فرم زیر توسط مشتری تکمیل میگردد:
1 .1تحویل و بازدید خودرو (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت × معین
نمایید).
کارکردهای اصلی خودرو بررسی شد و بازرسی تحویل انجام گردید.
شیوه گارانتی برای مشتری توضیح داده شد.
اقدامات احتیاطی مربوط به رانندگی برای مشتری توضیح داده شد.
اهمیت تعمیر و نگهداری منظم و توجه به جدول زمانی آن یادآوری شد.
اهمیت انجام تعمیر و نگهداری در نمایندگیهای مجاز به مشتری گوشزد شد.
دفترچه راهنما به مشتری تحویل و اهمیت مطالعه آن یادآوری شد.
شماره مخصوص تماس مشتری و اطالعات کاری خدمات نمایندگی به مشتری یادآوری شد.
2 .2خدمات مشتری و مشاوره (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت × معین
نمایید).
هر مشتری یک مشاور خدماتی خاص برای خدمات فرد به فرد دارد.
مشاور خدمات و سرویس قادر به پاسخگویی به تمامی سؤاالت و نگرانیهای مشتری بود.
مشاور خدمات تنها فرد مجاز از طرف نمایندگی برای پاسخ به سؤاالت مشتری است.
اگر مشتری کام ً
ال از مشاور خدمات رضایت نداشته باشد ،میتواند مشاور دیگری را انتخاب نماید.
3 .3دسترسی به مشاور خدمات نمایندگی (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت
× معین نمایید).
حضور و پذیرش مناسب در زمان سرویس
مستند نمودن دقیق شکایت مشتری
هشدار زمانبندی نگهداری به مشتری
هشدار بازدید ساالنه خودرو به مشتری
برنامهریزی فوری قرارهای خدمات و سرویس خودرو
مشورت با مشتری در مورد موارد تعمیر و نگهداری
دیگر موارد تقاضای مشتری
کارت ویزیت مشاور تعمیر و سرویس

کارت ویزیت مشاور
امضای مشتری و تاریخ :
امضای مشاور و تاریخ :
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فصل  -1معرفی خودرو

برگه  -2مربوط به مشاور

تاریخ خرید:
شماره شناسایی یا  VINخودرو:

نام مشتری:
نوع:
نام نمایندگی:
فرم زیر توسط مشتری تکمیل میگردد:
1 .1تحویل و بازدید خودرو (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت × معین
نمایید).
کارکردهای اصلی خودرو بررسی شد و بازرسی تحویل انجام گردید.
شیوه گارانتی برای مشتری توضیح داده شد.
اقدامات احتیاطی مربوط به رانندگی برای مشتری توضیح داده شد.
اهمیت تعمیر و نگهداری منظم و توجه به جدول زمانی آن یادآوری شد.
اهمیت انجام تعمیر و نگهداری در نمایندگیهای مجاز به مشتری گوشزد شد.
دفترچه راهنما به مشتری تحویل و اهمیت مطالعه آن یادآوری شد.
شماره مخصوص تماس مشتری و اطالعات کاری خدمات نمایندگی به مشتری یادآوری شد.
2 .2خدمات مشتری و مشاوره (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت × معین
نمایید).
هر مشتری یک مشاور خدماتی خاص برای خدمات فرد به فرد دارد.
مشاور خدمات و سرویس قادر به پاسخگویی به تمامی سؤاالت و نگرانیهای مشتری بود.
مشاور خدمات تنها فرد مجاز از طرف نمایندگی برای پاسخ به سؤاالت مشتری است.
اگر مشتری کام ً
ال از مشاور خدمات رضایت نداشته باشد ،میتواند مشاور دیگری را انتخاب نماید.
3 .3دسترسی به مشاور خدمات نمایندگی (موارد صحیح را با عالمت √ مشخص و موارد اشتباه را با عالمت
× معین نمایید).
حضور و پذیرش مناسب در زمان سرویس
مستند نمودن دقیق شکایت مشتری
هشدار زمانبندی نگهداری به مشتری
هشدار بازدید ساالنه خودرو به مشتری
برنامهریزی فوری قرارهای خدمات و سرویس خودرو
مشورت با مشتری در مورد موارد تعمیر و نگهداری
دیگر موارد تقاضای مشتری
کارت ویزیت مشاور تعمیر و سرویس

کارت ویزیت مشاور
امضای مشتری و تاریخ :
امضای مشاور و تاریخ :
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فصل  -1معرفی خودرو
 -5-1قطعات یدکی و تجهیزات غیر شرکتی

طیف گستردهای از قطعات یدکی ،تجهیزات و لوازم غیرشرکتی در بازار در دسترس میباشند.
استفاده از قطعات و لوازمی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو توزیع و
عرضه میشوند ،که استفاده از آنها میتواند بهطور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی شما تأثیر
منفی بگذارد .لذا شرکت مدیران خودرو هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها نداشته و قطعه مورد نظر
و هزینه تعویض آن را گارانتی نخواهد کرد.
مجددا ً یادآوری میشود جهت تعمیرات از قطعات غیراصلی استفاده نکنید ،چرا که بر روی عملکرد
و ایمنی خودرو تأثیرات منفی بر جا گذاشته و عمر مفید خودرو را کاهش میدهد .همچنین ایرادات
به وجود آمده ناشی از آنها تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
هشدار!

هرگز بر روی خودرو تغییرات و اصالحات غیر مجاز انجام ندهید .چرا که میتوانند بر روی ایمنی
خودرو تأثیر گذاشته و عواقبی همچون تصادف ،جراحت و یا حتی مرگ را در پی داشته باشند.
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 -1-2نمای کلی پنل داشبورد
مدل مجهز به گیربکس CVT

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

بلندگوی روی ستون
دریچه کناری تهویه مطبوع
دریچه بخارزدایی شیشه جانبی
کلید غیر فعال کردن ESP
صفحه کیلومتر شمار
کلید بوق و ایربگ راننده
کلید استارت موتور
سنسور دمای داخلی
کلید فالشر
سیستم صوتی
صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع
محفظه جلو دسته دنده
کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

محفظه باالیی کنسول وسط
محفظه پشتی کنسول وسط
کلید گرمکن صندلی راننده
پدال گاز
پدال ترمز
کلید ( PASکلید سیستم کمکی پارک)
درپوش جعبه فیوز داشبورد
اهرم باز کننده درب موتور
کلید تنظیم ارتفاع نور و تنظیم نور زمینه
پشت آمپرها
کلید تنظیم آینه بغل برقی
دسته راهنما و چراغ
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1
2
3

4
5
6
7
8
9

کلیدهای کنترل سیستم صوتی
غربیلک فرمان
کلیدهای کروز کنترل دکمه تنظیم صفحه
کیلومترشمار
دکمه تلفن
دسته برف پاککن و شیشه شوی
دریچه مرکزی تهویه مطبوع
محفظه اشیاء روی داشبورد
سنسور نور
دریچه بخارگیر شیشه جلو
ایربگ سرنشین جلو

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جعبه داشبورد
سوکت برق  12ولت
پورت  USBو ipod
محفظه جانبی کنسول وسط
فندک
دسته تعویض دنده
اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
زیرسیگاری
جالیوانی
محفظه اشیای روی کنسول وسط
اهرم ترمز پارک
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مدل مجهز به گیربکس دستی

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

بلندگوی روی ستون
دریچه کناری تهویه مطبوع
دریچه بخارزدایی شیشه
کلید غیر فعال کردن ESP
صفحه کیلومتر شمار
کلید بوق و ایربگ راننده
سنسور دمای داخلی
کلید فالشر
سیستم صوتی
صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع
محفظه جلو دسته دنده
کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو
محفظه باالیی کنسول وسط
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

محفظه پشتی کنسول وسط
کلید گرمکن صندلی راننده
پدال گاز
پدال ترمز
پدال کالچ
کلید ( PASکلید سیستم کمکی پارک)
درپوش جعبه فیوز داشبورد
اهرم باز کننده درب موتور
کلید تنظیم ارتفاع نور و تنظیم نور زمینه
پشت آمپرها
کلید تنظیم آینه بغل برقی
دسته راهنما و چراغ
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

کلیدهای کنترل سیستم صوتی
غربیلک فرمان
کلیدهای کروز کنترل
دکمه تنظیمات
دکمه تلفن
دسته برف پاک کن
دریچه مرکزی تهویه مطبوع
محفظه اشیای روی داشبورد
سنسور نور
دریچه بخارگیر شیشه جلو
ایربگ سرنشین جلو
جعبه داشبورد

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

سوئیچ اصلی
سوکت برق  12ولت
پورت  USBو ipod
محفظه جانبی کنسول وسط
فندک
دسته تعویض دنده
اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
زیرسیگاری
جالیوانی
محفظه اشیاء روی کنسول وسط
اهرم ترمز پارک
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 -2-2صفحه کیلومتر شمار

1
2
3
4

آمپر دور موتور
چراغهای هشدار و نشانگر
چراغ نشانگر راهنما
آمپر سرعت سنج

30
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آمپر سرعت سنج

آمپر سرعت سنج ،سرعت حرکت خودرو در هر
لحظه را نمایش میدهد .سرعت نشان داده شده
توسط آمپر سرعت بر حسب  Km/hخواهد بود.
هنگامی که سرعت خودرو به محدوده
 Km/hبرسد ،یک بوق اخطار به صدا در خواهد
آمد .اگر سرعت به حدود  115 Km/hکاهش
یابد ،بوق اخطار قطع خواهد شد.
120±5

احتیاط!

سایز تایر خودرو بر روی مقدار سرعت نشان داده شده توسط آمپر سرعت سنج تاثیرگذار است،
لذا از تایرهای اصلی شرکت مدیران خودرو و با سایز استاندارد استفاده کنید .در غیر این صورت،
سرعت خودرو به صورت واقعی نشان داده نخواهد شد.
آمپر دور موتور

آمپر دور موتور ،سرعت چرخش موتور در هر
لحظه را نمایش میدهد .عدد نمایش داده شده
توسط آمپر را باید در  1000ضرب کنید تا
سرعت چرخش موتور بر حسب ( rpmدور بر
دقیقه) بهدست آید.
ناحیه قرمز رنگ روی آمپر دور موتور بیانگر
حداکثر دوری می باشد که میتوان فقط برای
لحظهای کوتاه دور موتور را به آن حد رساند،
آن هم به شرطیکه دوره آببندی خودرو به اتمام رسیده باشد و دمای موتور در حد نرمال باشد.
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•
•

احتیاط!

•اجازه ندهید عقربه دورسنج موتور به مدت زیاد در ناحیه قرمز رنگ قرار گیرد ،زیرا باعث آسیب
دیدگی شدید موتور می شود.
•در دوره آب بندی خودرو ،اجازه ندهید سرعت حرکت از  100 Km/hتجاوز کند.
آمپر بنزین

آمپر بنزین مقدار باقیمانده بنزین در داخل باک
را نشان می دهد .برای اینکه آمپر بنزین مقدار
صحیح را نشان دهد ،خودرو را در یک مکان
صاف پارک کرده و سوئیچ را باز کنید.
ظرفیت باک 55 :لیتر
زمانی که عقربه آمپر بنزین بر روی حرف  Eیا
اطراف آن (ناحیه قرمز رنگ) برسد و یا اینکه
چراغ اخطار اتمام سوخت روشن شود ،یعنی
مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد و در
اولین فرصت اقدام به سوختگیری کنید.
احتیاط!

در شرایطی نظیر شتاب گیری ،ترمز شدید ،پیچیدن ناگهانی و یا رانندگی در جاده های شیبدار،
ممکن است آمپر بنزین صحیح نشان ندهد.
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آمپر دمای آب موتور

آمپر دمای آب موتور ،پس از باز شدن سوئیچ،
دمای آب موتور را نمایش خواهد داد.

ــ

دمای پایین (عقربه بر روی  Cیا اطراف آن قرار گیرد).

ــ

دمای نرمال (عقربه بین  Cو  Hقرار گیرد).

ــ

دمای بیش از حد (عقربه بر روی  Hیا باالتر از آن قرار گیرد).

زمانی که موتور شروع به گرم شدن می کند ،ممکن است عقربه به مدت کوتاهی در این
ناحیه قرار بگیرد.در این شرایط دمایی ،موتور نباید با دور باال کار کند ،عالوه بر این بار وارده
به موتور نیز نباید زیاد باشد.
اگر عقربه به مدت زیادی در این ناحیه ثابت بماند ،در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
در رانندگی های نرمال و صحیح ،عقربه در این ناحیه قرار می گیرد .اگر دمای هوای محیط
باال بوده و یا بار وارده به موتور زیاد باشد ،احتماالً عقربه در نواحی باالتر قرار خواهد گرفت.
تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد ،می توانید به رانندگی ادامه دهید.

زمانی که عقربه به ناحیه قرمز رنگ یا ناحیه دما باال برسد  ،چراغ هشدار دمای آب روشن
خواهد شد و این یعنی موتور بیش از حد داغ شده است .در صورت مواجه شدن با این
شرایط ،بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار
کند .سپس موتور را خاموش کرده و پس از خنک شدن آن به دنبال علت جوش آوردن
موتور بگردید .اگر موفق به یافتن علت نشدید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
تماس بگیرید.
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هشدار!

اگر موتور جوش آورده است ،به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را باز نکنید.
نمایشگر چند منظوره

صفحه نمایشگر چندمنظوره ،اطالعات مختلفی را در ارتباط با شرایط موجود به راننده فراهم
میکند.
ناحیهA
وضعیت نرمال :نمایش ساعت ،اطالعات صوتی
وضعیت موقت :نمایش کاتالوگ منوی تنظیمات
ناحیه B
وضعیت نرمال :نمایش میزان سوخت ،دمای مایع
خنککننده ،رادار دنده عقب ،اطالعات تریپ
سفری ،اطالعات فشار باد تایر
وضعیت موقتی :نمایش اطالعات هشداری،
نمایش کاتالوگ منوی تنظیمات.
ناحیه C
کیلومتر شمار صفحه نمایش ،موقعیت دنده،
دمای خارجی ،الگوی رانندگی
احتیاط!

موقعی که وضعیت درب جلو قبل از دیگر موارد روی صفحه نمایش داده میشود ،تمامی دربها
از جمله درب عقب و درب موتور باید قبل از تغییر و تنظیم آیتمهای روی صفحه بسته شوند.
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ــ

تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتمها

ــ

دکمه تنظیم نمایشگر چندمنظوره بر روی
غربیلک فرمان قرار گرفته است.

آیتمهای صفحه نمایشگر چندمنظوره

••

موقعیت دسته دنده (در مدل مجهز به گیربکس )CVT
موقعیت قرارگیری دسته دنده و دنده درگیر
گیربکس را نشان میدهد.

••

حالت رانندگی (در مدل مجهز به گیربکس )CVT
حالتی از گیربکس که در حال استفاده است را
نمایش میدهد.
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••

••

••

دمای هوای بیرون (در صورت مجهز بودن)
دمای هوای محیط را نمایش میدهد.

اطالعات سیستم صوتی

وضعیت دربها

اطالعات مربوط به حالت مورد استفاده از سیستم
صوتی و سایر مشخصات مرتبط با سیستم صوتی
را نمایش میدهد.
بهطور مثال در زمان استفاده از حالت رادیو،
اطالعات زیر را نشان میدهد:
”“FM 90. 8

در صورت باز شدن هر یک از دربهای جانبی،
درب صندوق و یا درب موتور ،صفحه نمایشگر
وضعیت موجود آنها را نشان خواهد داد.

اگر سرعت حرکت خودرو کمتر از  5 Km/hباشد و یک یا چند درب به طور کامل بسته نشده
باشد ،صفحه نمایشگر باز بودن درب مربوطه را نمایش خواهد داد .وقتی که سرعت خودرو از 5
 Km/hفراتر رفت ،بوق اخطار ،سه بار متوالی به صدا در آمده و صفحه نمایشگر ،باز بودن درب
مربوطه را با چشمک زدن به راننده اطالع خواهد داد.
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هشدار!

اگر دربهای خودرو باز بوده و یا بهطور کامل بسته نشده باشند ،حرکت نکنید .چرا که ممکن است
درب بهطور ناگهانی باز شده و سرنشین به بیرون پرتاب شود.
ساعت
زمان توسط صفحه نمایشگر به صورت  24ساعته نمایش داده میشود و قابل تنظیم
توسط دکمه تنظیم نمایشگر و یا توسط صفحه نمایشگر سیستم صوتی میباشد.
برای مشاهده روش تنظیم ساعت با استفاده از صفحه نمایشگر سیستم صوتی به بخش
«تنظیم زمان و ساعت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
روش تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم صفحه نمایشگر (واقع بر روی غربیلک
فرمان) به شرح ذیل میباشد:

••

روی غربیلک ،وارد
 .1با فشار دادن دکمه
قسمت  Aتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید .با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
روی غربیلک ،وارد
 .2با فشار دادن دکمه
قسمت  Bتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید.با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
 .3وارد صفحه تنظیمات ساعت شوید و با استفاده
روی  Hourرفته و کلید را
از کلید
فشار دهید تا وارد  minuteیا دقیقه شوید.
بعد از تکمیل تنظیم ،به آرامی کلید را
مجددا ً فشار دهید و تغییرات را ذخیره نمایید.
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••

تغییرزبان
تغییر زبان را میتوان با استفاده از کلیدهای روی صفحه کیلومتر انجام داد.

••

روی غربیلک ،وارد
1 .1با فشار دادن دکمه
قسمت  Aتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید .با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
روی غربیلک ،وارد
2 .2با فشار دادن دکمه
قسمت  Bتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید .با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
3 .3وارد صفحه تنظیمات زبان شوید ،با استفاده
به بخش ” ”Languageبروید
از کلید
و آیکون را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره
گردد.

تنظیمات رانندگی در حالت خستگی
تغییرات زبان را میتوان با استفاده از کلید تنظیم روی صفحه کیلومتر تکمیل نمود.
روی غربیلک ،وارد
1 .1با فشار دادن دکمه
قسمت  Aتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید .با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
روی غربیلک ،وارد
2 .2با فشار دادن دکمه
قسمت  Bتنظیم " "Fatigued Drivingدر
صفحه نمایشگر چند منظوره شوید .با کلید
باال و پایین کنید و برای تأیید کلید
را فشار دهید.
3 .3وارد صفحه تنظیمات زبان شوید و با استفاده
روی "ON/OFF"fatigued
از کلید
 drivingرفته و کلید  ONرا فشار دهید تا
زمان رانندگی در حالت خستگی تنظیم شود
و بعد از تکمیل تنظیم ،به آرامی کلید را
مجددا ً فشار دهید و تغییرات را ذخیره نمایید.
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••

تنظیمات برگشت به تنظیمات کارخانه
تنظیمات کارخانه را میتوان با استفاده از کلید تنظیمات روی صفحه داشبورد تنظیم
نمود.

••

هشدار پیغام خطا

روی غربیلک ،وارد
 .1با فشار دادن دکمه
قسمت  Aتنظیم ساعت در صفحه نمایشگر
باال و پایین
چند منظوره شوید .با کلید
کنید و برای تأیید کلید را فشار دهید.
روی غربیلک ،وارد
 .2با فشار دادن دکمه
قسمت  Bتنظیم " "Factory Resetدر
صفحه نمایشگر چند منظوره شوید .با کلید
باال و پایین کنید و برای تأیید کلید
را فشار دهید.
 .3وارد صفحه .تنظیمات زبان شوید و بـا
وارد تنظیمـات
استفـاده از کلیــد
 "Yes/No"Restore factoryشده و کلید
را فشار دهید و تغییرات را ذخیره نمایید.
موقع باز کردن سوئیچ ،سیستم خود را کنترل
میکند .پیام خطا در صورتی در منطقه  Bنمایش
داده میشود که سیستم خطایی را نشان دهد.
اگر پیام خطا وضعیت را نشان دهد ،بعد از تکمیل
نمایش بهصورت خودکار از آن خارج میشود.
توجه :اگر نشان دهنده خطا روشن شد ،موتور را
خاموش کنید و به نزدیکترین نمایندگی مدیران
خودرو مراجعه کنید.
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••

1 .1با فشار دادن دکمه روی غربیلک ،وارد
قسمت  Aصفحه نمایشگر چند منظوره
باال و پایین کنید و
شوید .با کلید
را انتخاب و برای تأیید کلید را فشار
دهید.
2 .2اگر خطایی در سیستم باشد ،پیام خطا در
منطقه  Bنمایش داده میشود و با کلید
پیام خطای متفاوت را انتخاب و آن را تأیید
کنید.
پیغام تعمیر و نگهداری
برای دیدن یاداوری نگهداری به صفحه پیامهای نگهداری وارد شوید.

1 .1با فشار دادن دکمه روی غربیلک ،وارد
قسمت  Aدر صفحه نمایشگر چند منظوره
شوید کلید را روی منطقه  Aانتخاب
کنید .برای تأیید کلید را فشار دهید.
باال و
2 .2در منطقه  ،Bبا کلیدهای
پایین بروید تا ""Maintenance Check
را انتخاب کنید ،بعد از آن مسافت طی شده
قبل از مراجعه بعدی برای نگهداری نمایش
داده میشود .کلید را فشار و خارج شوید.
باال و پایین کنید و " "Maintenance Resetرا انتخاب کنید،
3 .3در منطقه  ،Bبا کلید
سپس  5ثانیه کلید را فشار دهید تا مسافت پاک شود و خارج شوید.
توجه :این روش تنظیم باید توسط افراد ماهر و با دستگاه دیاگ انجام شود .بنابراین حتماً باید
به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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••

مسافت قابل حرکت

حداکثر مسافت تخمینی که می توان با مقدار
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش میدهد.
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت
شما محاسبه شده است .بنابراین مقدار مسافت
طی شده واقعی می تواند با مقدار مسافت نشان
دادهشده متفاوت باشد.

وقتی عقربه به  Eیا نزدیکی آن می رسد (موقعیت
هشدار قرمز) یا چراغ هشدار دهنده پایین بودن
میزان سوخت باک روشن میشود ،این بدان
معنی است که سوخت باقی مانده در باک کافی
نیست .سریعاً سوختگیری کنید.

•
•

احتیاط!

• اگر مقدار کمی بنزین به باک اضافه کنید ،مسافت محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.
•در زمان سوختگیری ،موتور را خاموش کنید .اگر موتور را خاموش نکنید ،مقدار مسافت
محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.
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••

••

••
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مصرف سوخت لحظهای

محدوده قابل نمایش برای مصرف سوخت
لحظهای  0 - 20لیتر در هر  100کیلومتر
میباشد .اگر مصرف سوخت لحظهای شما بیشتر
از  20باشد ،نمایشگر بهطور ثابت عدد  20را
نمایش خواهد داد.
اگر سرعت حرکت خودرو  3 Km/hیا بیشتر
از آن باشد ،مصرف سوخت لحظه ای برحسب
 L/100Kmنمایش داده خواهد شد .در صورتیکه
سرعت حرکت از  3 Km/hکمتر باشد ،مصرف
سوخت لحظهای برحسب ( L/hلیتر بر ساعت) نمایش داده خواهد شد.
مصرف سوخت لحظهای ثبت نمیشود.
کیلومتر طی شده موقت  1و 2
مسافت طی شده موقت در محدوده 0-999/9Km
قابل نمایش می باشد و اگر مسافت طی شده از
این محدوده تجاوز کند ،کیلومترشمار روی صفر
رفته و مجددا ً از ابتدا شروع به شمارش خواهد
نمود.
برای صفر کردن کیلومتر موقتی ،دکمه تنظیم
روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.
میانگین مصرف سوخت  1و2

شکل مقابل محل نمایش میانگین مصرف سوخت
را نشان می دهد.
برای صفر کردن میانگین مصرف سوخت ،دکمه
تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه
دارید.
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••

پیغام خطا

در صورت پیش آمدن شرایط خاص ،پیغام مرتبط
با آن در صفحه نمایشگر چند منظوره نمایش
داده خواهد شد.
به طور مثال اگر سوئیچ موتور در موقعیت ACC
قرار داشته باشد و راننده خودرو را با همراه
داشتن کلید هوشمند ترک کند ،عبارت “NO
” KEYدر صفحه نمایشگر ظاهر شده و آژیر و
بوق خودرو به صدا در خواهند آمد.

احتیاط!

ممکن است بوق خودرو در همه شرایط به صدا در نیاید.

••

اطالعات سیستم کمکی پارک

به شرط باز بودن سوئیچ و قرار گرفتن دسته
تعویض دنده در موقعیت دنده عقب (،)R
اطالعات ارسالی از سنسورهای دنده عقب در
صفحه نمایش قابل مشاهده خواهد بود.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت «سیستم
کمکی پارک» در فصل  4مراجعه کنید.
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••

کل مسافت طی شده توسط خودرو (کیلومتر کل)
مسافت کل طی شده توسط خودرو در بازه
 0-999999Kmنمایش داده میشود.
در صورتیکه کیلومتر کلی خودرو به حداکثر
مقدار خود برسد ،عدد  999999Kmبه طور دائم
و ثابت نمایش داده خواهد شد.
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••

مبنای فشار باد الستیک

••

مدت زمان رانندگی

این بخش فشار باد الستیک و پیغام دمای آن را
نشان میدهد.
صفحه سیستم فشار باد الستیک ،فشار و دما را
بعد از فراهم شدن چند مورد و شرط رانندگی
نمایش میدهد.

نمایشگر مدت زمان رانندگی پیوسته خودرو.
راننده در این بخش میتواند با استفاده از
نمایشگر زمان رانندگی ،مدت زمان رانندگی خود
را بداند و آن را درست تنظیم نماید تا از خستگی
و رانندگی در حالت خستگی اجتناب نماید.
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 -3-2چراغهای نشانگر و هشدار
نشان دهندهها برای اطالعرسانی وضعیت کاری خودرو به راننده مورد استفاده قرار میگیرند.
چراغهای هشداردهنده برای هشدار به راننده و وجود خطای منجر به آسیب استفاده میشوند.
بهعنوان مثال ،وقتی که سیستم خاصی روی خودرو خطا دارد ،چراغ هشدار روشن میشود یا
چشمک می زند.
بعد از باز کردن سوئیچ ،شماری از چراغ های هشدار برای مدتی روشن میشوند تا خودرو کار
خودکنترلی را انجام دهد .اگر چراغ هشدار معینی روشن نشد حتم ًا با نمایندگی مدیران خودرو
تماس بگیرید تا از خودرو بازدید و در صورت نیاز تعمیرات الزم انجام شود .اگر چراغ هشدار
خاصی روشن بماند و یا همچنان چشمک بزند ،فورا ً خودرو را برای بازدید و تعمیرات احتمالی
به نمایندگی مدیران خودرو ببرید.
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری پس از باز شدن سوئیچ ،روشن شده و پس از استارت
موتور ،خاموش خواهد شد .اگر این چراغ پس از روشن شدن موتور ،خاموش نشود و یا
اینکه در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است.
خودرو را در یک مکان امن متوقف کرده و پس از روشن کردن فالشر ،موتور را خاموش
کنید .بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
احتیاط!

اگر چراغ هشدار سیستم شارژ باتری خودرو روشن شده است ،تا زمانی که ایراد برطرف نشده
است ،از روشن کردن موتور و یا استفاده از لوازم برقی خودرو اجتناب کنید تا باتری خالی نشود.
چراغ هشدار مه شکن جلو

با روشن شدن چراغ مهشکن جلو ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن
خواهد شد.
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چراغ هشدار مهشکن عقب

با روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن
خواهد شد.
چراغ نشانگر نور باالی چراغ جلو

زمانیکه نور باالی چراغ جلو مورد استفاده قرار گیرد یا چراغ سالم (چراغ پلیسی) داده
شود ،چراغ نشانگر نور باال در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.

چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر

وقتی که سوئیچ باز میشود ،چراغ هشدار سیستم ضد سرقت موتور (ایموبالیزر) به مدت
 3ثانیه روشن شده و سپس خاموش میشود.
اگر این چراغ خاموش نشود ،یعنی سیستم ضد سرقت موتور با مشکل مواجه شده است
و ضروری است که سریعاً با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس حاصل
نمایید.

چراغ آچار ( چراغ سرویس)

این چراغ پس از هر  10000Kmطی مسافت با خودرو روشن میشود (شمارش مسافت
طی شده ،پس از هر بار خاموش شدن چراغ آچار روشن میشود) تا فرا رسیدن زمان
سرویس دورهای و مراجعه به نمایندگی را به راننده یادآوری کند.

احتیاط!

پس از هر سرویس دورهای ،چراغ آچار را در نمایندگی مجاز خاموش کنید.
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ــ

روش های ریست کردن چراغ آچار (پنل کیلومتر نوع )A
با استفاده از دستگاه عیب یاب

ــ

این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیبیاب صورت پذیرد و بدین منظور
باید به محل نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان

مرحله  :1سوئیچ را ببندید.
مرحله  :2دکمه تنظیم غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید ،سپس سوئیچ را باز کنید
و منتظر بمانید تا چراغ آچار خاموش شود .پس از خاموش شدن چراغ ،دکمه
تنظیم را رها کنید.

ــ

نحوه ریست کردن چراغ آچار (پنل کیلومتر نوع )B
با استفاده از دستگاه عیب یاب

برای خاموش کردن چراغ آچار بهوسیله دستگاه عیبیاب باید به یکی از نمایندگیهای مجاز
مراجعه کنید.

ــ

با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان

نحوه خاموش کردن با این روش مشابه پنل کیلومتر نوع  Bکه در فصل  2میباشد.

چراغ هشدار دمای آب موتور

چراغ هشدار دمای آب موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سوئیچ ،خاموش شود .اگر چراغ
در حین رانندگی روشن شود و همزمان پیغام هشدار مربوطه در صفحه نمایش
چندمنظوره نیز ظاهر شود ،بالفاصله خودرو را در یک مکان مناسب پارک کنید و فالشر
را روشن کنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت دور آرام روشن بماند و
سپس آن را خاموش کنید .بررسی کنید که اگر سطح مایع خنککننده موتور پایین
است ،به مقدار الزم اضافه کنید .جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید .به قسمت «اگر خودرو داغ کرد  »...در فصل  6مراجعه کنید.
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•
•

هشدار!

•مراقب خطر سوختگی باشید! در زمان داغ بودن موتور ،مایع خنک کننده موتور تحت دما و
فشار زیاد قرار دارد ،لذا از بازدید موتور قبل از خنک شدن آن جدا خودداری کنید.
•از تماس با فن خنک کننده رادیاتور اجتناب کنید.
نشان دهنده چراغ کوچک یا چراغ پارک

به محض روشن شدن چراغ های کوچک ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز
روشن خواهد شد.

چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری یا EPC

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ  EPCروشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور اقدام
به خودارزیابی خواهد نمود .اگر پس از روشن شدن موتور ،چراغ  EPCخاموش شود،
یعنی سیستم انژکتوری یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد .ولی خاموش
نشدن آن و یا روشن شدن در حین رانندگی ،بیانگر وجود ایراد در سیستم می باشد که
برای بازدید و رفع ایراد باید هر چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد موتور ( چراغ چک)

با باز شدن سوئیچ ،این چراغ روشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور شروع به
خودارزیابی خواهد کرد .در صورت عدم وجود هرگونه خطایی در سیستم ،پس از روشن
شدن موتور ،چراغ چک خاموش خواهد شد .اگر چراغ چک روشن باقی مانده و یا در حین
رانندگی روشن شود ،یعنی خودرو ایراد دارد ،در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ هشدار فشار روغن موتور

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سوئیچ خاموش
شود .اگر چراغ هشدار روشن باقی بماند یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کرده
و همزمان بوق اخطار نیز به صدا درآید ،فورا ً خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش
کنید .فالشر را روشن کرده و اقدام به بازدید سطح روغن موتور کنید .اگر مقدار روغن
کم است به اندازه الزم اضافه کنید .اگر ایراد برطرف نشد ،هر چه سریعتر با یکی از
نمایندگان مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

احتیاط!

اگر احساس میکنید که مصرف روغن موتور خودروتان زیاد است ،حتماً به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
چراغ نشانگر راهنما

چراغ نشانگر راهنما و فالشر شامل نشانگر راهنمای چپ و راست میباشد .در صورت
چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به همان سمت بهطور
آهسته چشمک خواهد زد .زمانیکه فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو سمت
بهطور همزمان چشمک خواهند زد.

احتیاط!

اگر فرکانس یا سرعت چشمک زدن چراغ نشانگر راهنما دو برابر شده و یا اص ً
ال روشن نشود ،یعنی
چراغ راهنمای مربوط به همان سمت ایراد دارد .جهت رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
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چراغ هشدار ایربگ

اگر سوئیچ را باز کنید ،چراغ هشدار ایربگ به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس خاموش
خواهد شد .اگر چراغ هشدار ایربگ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،
یعنی سیستم ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریعتر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

هشدار!

اگر خودرویی دچار تصادف شده باشد ،باید سیستم ایربگ آن در یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مورد بازدید و تعمیر قرار گیرد ،حتی اگر ایربگها عمل نکرده باشند.
چراغ اخطار کمربند راننده

پس از باز شدن سوئیچ ،چنانچه کمربند راننده قفل نشده و یا به خوبی بسته نشده باشد،
چراغ اخطار کمربند بهطور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت خودرو به باالی
 25Km/hبرسد ،یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری به راننده به صدا در خواهد آمد.
اطالعات بیشتر را میتوانید در بخش «چراغ اخطار کمربند » در فصل  3مشاهده کنید.
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چراغ هشدار سیستم ترمز

اگر سوئیچ را باز کنید ،چراغ هشدار سیستم ترمز نیز به همراه سایر چراغها روشن شده
و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی
روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو می باشد و بهعنوان اولین اقدام
باید سطح روغن مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بیافزایید .اگر علت
ایراد مشخص نشد ،در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.

•
•

هشدار!

•روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز گویای وجود ایراد در سیستم ترمز میباشد .در صورت
مواجه شدن با این مسئله ،خودرو را در یک محل مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید.
جهت انجام بازدید و یا تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.
•اگر مدارهای دوگانه سیستم ترمز دچار مشکل شوند ،ترمزگیری خیلی ضعیف و یا اص ً
ال وجود
نخواهد داشت .برای جلوگیری از بروز سوانح در این شرایط رانندگی نکنید.
چراغ هشدار ABS

پس از باز شدن سوئیچ چراغ  ABSبه منظور خودارزیابی بهمدت کوتاهی روشن خواهد
شد .اگر پس از گذشت  3ثانیه چراغ خاموش شود ،یعنی سیستم  ABSبه درستی کار
میکند .اگر چراغ خاموش نشده و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم ABS
دچار مشکل شده است .با این حال هنوز می توان با خودرو رانندگی کرد و سیستم ترمز
معمولی (بدون  )ABSکار میکند ولی باید با احتیاط رانندگی نموده و از ترمزهای شدید
و ناگهانی پرهیز شود .جهت بازدید و یا تعمیر سیستم  ،ABSدر اولین فرصت به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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هشدار!

اگر چراغ هشدار  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز بهطور همزمان روشن شوند ،بالفاصله خودرو را
متوقف کرده و فالشر را روشن کنید .جهت بازدید و تعمیر سیستم ترمز ،با یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو

اگر سوئیچ باز باشد و کمربند سرنشین جلو قفل نشده و یا به درستی بسته نشده
باشد،چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت حرکت خودرو از
 25Km/hتجاوز کند ،عالوه بر چراغ چشمک زن  ،یک بوق اخطار نیز به صدا در خواهد
آمد و باز بودن کمربند را یادآوری خواهد نمود .اطالعات بیشتر را میتوانید در بخش«چراغ
اخطار کمربند » در فصل  3مشاهده کنید.

چراغ اخطار ( ESPدر صورت مجهز بودن)

چراغ اخطار  ESPپس از  3ثانیه از باز شدن سوئیچ ،بهطور خودکار خاموش میشود .این
چراغ در زمانهایی که سیستم  ESPفعال میشود ،شروع به چشمک زدن میکند .اگر
چراغ بهطور مداوم روشن بماند ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد .جهت حفظ
ایمنی ،خودرو را جهت بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
ببرید.

چراغ نشان گر غیرفعال شدن ( ESPدر صورت مجهز بودن)

با فشار دادن کلید غیر فعال شدن سیستم  ،ESP OFF , ESPسیستم غیرفعال شده و
چراغ کلید  ESP OFFروشن خواهد شد .برای فعالسازی مجدد سیستم  ،ESPکلید را
یک بار دیگر فشار دهید .چراغ زمینه کلید نیز خاموش خواهد شد.
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احتیاط!

برای بهبود کشش خودرو در جادههای سنگریزهای و دارای شن نرم ،توصیه میشود سیستم ESP

را غیرفعال کنید.

چراغ هشدار اتمام سوخت

پس از قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت باز ،چراغ آمپر بنزین روشن شده و پس از چند
ثانیه خاموش خواهد شد .زمانیکه مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد ،چراغ
اخطار سوخت روشن میشود ،در اینگونه مواقع فورا ً اقدام به سوختگیری نمایید.

احتیاط!

در جادههای شیبدار به علت حرکت موجی شکل سوخت و جمع شدن در یک سمت باک ،ممکن
است چراغ اخطار سوخت روشن شود.
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نیز با باز شدن سوئیچ روشن شده و پس از گذشت چند ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ هشدار سیستم فرمان برقی خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،
بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد .در این صورت میتوان با خودرو رانندگی کرد ولی
سیستم فرمان بهصورت معمولی خواهد بود و قابلیت برقی بودن آن از کار خواهد افتاد.
در اینگونه شرایط تا زمان مراجعه به نمایندگی مجاز مدیران خودرو با احتیاط رانندگی
کنید.
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چراغ نشان دهنده کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

زمانی که سوئیچ باز است ،اگر کلید  ONکروز کنترل را بزنید ،چراغ نشانگر آن بر روی
صفحه کیلومترشمار شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده به کار قرار
خواهد گرفت .پس از فعال شدن سیستم کروز کنترل ،چراغ نشانگر آن بهطور دائم روشن
خواهد شد و با غیر فعال شدن کروز کنترل ،چراغ نیز خاموش خواهد شد.

چراغ هشدار خطای گیربکس ( برای مدل خودکار)

همزمان با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار گیربکس نیز روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش میشود .خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود
ایراد در گیربکس می باشد .در اسرع وقت جهت انجام سرویس و یا تعمیر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ترمز پارک

چراغ نشانگر ترمز دستی تا زمانی که سوئیچ باز نشود ،روشن نخواهد شد .پس از اینکه
اهرم ترمز پارک کشیده شد ،چراغ نشانگر آن روشن شده و پس از آزاد شدن کامل اهرم
ترمز پارک ،خاموش خواهد شد .اگر اهرم ترمز پارک بهطور کامل آزاد نشده باشد و
سرعت خودرو باالتر از  5Km/hباشد ،یک بوق اخطار  4بار به صدا در آمده و پیغام هشدار
مربوطه در صفحه نمایشگر چند منظوره ظاهر خواهد شد.
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چراغ هشدار کم بودن فشار باد الستیک (در صورت مجهز بودن)

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار فشار باد تایر نیز در صفحه کیلومترشمار روشن شده
و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .در سرعتهای باالی  25Km/hو به شرط آنکه
حداقل  45ثانیه از شروع رانندگی گذشته باشد ،اگر این چراغ روشن شود ،یعنی فشار
باد یک یا چند تایر از حد استاندارد کمتر بوده و یا دمای آنها بیش از حد مجاز میباشد.

نشاندهنده چراغ روز

وقتیکه موتور خودرو روشن شود نشانگر چراغ روز در پنل کیلومتر روشن میگردد .در
صورت استفاده از چراغ پلیسی (نور باالی لحظهای) چراغ روز بهمدت کوتاه خاموش
میشود و بالفاصله پس از برگشت دسته چراغ و راهنما به حالت اولیه ،روشن میگردد.
در صورت روشن شدن چراغهای جلو و یا مهشکنها ،چراغ روز و نشانگر آن بهطور
خودکار خاموش میشود.
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 -1-3کلیدها
سوئیچ خودرو

این خودرو بسته به مدل آن میتواند دو نوع سوئیچ بهشرح ذیل داشته باشد:
خودروی مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
 1کلید هوشمند
 2پالک شماره کلید

خودرو فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

 1کلید ریموت دار
 2پالک شماره کلید

ــ

سوئیچ هوشمند

قفل کردن و یا باز کردن دربها توسط امواج رادیویی ،فعال و غیرفعال کردن سیستم
دزدگیر .همچنین هر دو نوع کلید دارای سوئیچ مکانیکی جهت قفل کردن و باز کردن
دربها بهصورت دستی می باشند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کلید هوشمند ،به بخش «سیستم ورود و استارت
هوشمند» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.

ــ

پالک شماره کلید

پالک شماره کلید در داخل یک کاور قرار داده شده است .این پالک را در جای امن نگهداری
کنید ،شماره کلید را یادداشت کنید تا در مواقع الزم از آن استفاده کنید.
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•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•پالک شماره کلید را در داخل خودرو قرار ندهید تا از کپی برداری و ساخت کلید مشابه توسط
افراد ناشناس جلوگیری شود.
•کلید را خم نکنید.
•از برخورد کلیدها با اجسام سخت جلوگیری کنید.
•کلیدها را به مدت زیاد در معرض دمای باال قرار ندهید.
•از تماس کلیدها با آب یا مواد خورنده جلوگیری کنید.
•اگر کلیدی نتوانست موتور را روشن کند ،برای تهیه کلید جدید به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
معرفی اجزای کلیدها

کلید هوشمند
 1نشانگر
 2دکمه قفل کردن
 3دکمه باز کردن
 4دکمه صندوق پران
 5سوئیچ مکانیکی
 6ضامن سوئیچ مکانیکی
کلید ریموت دار
 1ضامن سوئیچ مکانیکی
 2دکمه قفل کردن
 3دکمه صندوق پران
 4دکمه باز کردن
 5چراغ
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ضامن روی کلیدها را فشار دهید تا بتوانید از سوئیچ مکانیکی کلید استفاده کنید .برای برگرداندن
سوئیچ به محل خود ،مجددا ً ضامن را فشار دهید و سوئیچ مکانیکی را با دست به محل خود هدایت
کنید.
در صورت مفقود شدن کلیدها ،با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه
کلید جدید کنید.
کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری ،در یک مکان امن نگهداری کنید.
میدان اثر امواج رادیویی کلیدها برای باز کردن و یا قفل کردن درب ها در حدود  10متر (مناطق
بدون مانع) می باشد .در صورتی که فاصله کلید با خودرو بیشتر از  10متر باشد ،احتماالً کار نخواهد
کرد.
احتیاط!

برد مؤثر کلیدها برای قفل کردن و باز کردن دربها در صورتیکه امواج آنها توسط موانع منحرف
شود ،کوتاهتر خواهد شد.
با فشرده شدن هر کدام از دکمههای کلید ،چراغ روی کلید نیز روشن خواهد شد .اگر چراغ روشن
نشود ،احتماالً باتری ریموت خالی شده است و باید فورا ً تعویض شود.
قسمت اصلی کلیدها ،کیت الکترونیکی ریموت کنترل آنها است که یک قطعه الکترونیکی است.
برای ممانعت از خراب شدن و آسیبدیدگی آن ،رعایت نکات زیر میتواند مفید باشد:
کلیدها را در محیطهای با دمای باال قرار ندهید.
کلیدها را دمونتاژ نکنید.
آنها را از ارتفاع پرت نکنید و از برخورد آنها با اجسام سخت جلوگیری کنید.
از تماس کلیدها با آب ممانعت کنید.
اگر در فاصله مناسب ،کلید نتواند دربها را باز یا قفل کند ،موارد زیر را بررسی کنید:
باتری کیت ریموت را بازدید کنید و در صورت خالی شدن ،تعویض کنید .به قسمت «تعویض
باتری کیت ریموت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
بررسی کنید که آیا در اطراف شما ایستگاه رادیویی و یا برج مراقبت فرودگاه وجود دارد
که امواج فرستندههای آنها باعث ایجاد اختالل در کارکرد ریموت کنترل کلید شده است؟

••
••
••
••
••
••
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فرکانس امواج ریموت کنترل کلیدها ممکن است با سایر امواج کوتاه مانند ایستگاههای رادیویی
کوچک ،سایر ریموت کنترلها و یا سیستمهای دزدگیر ،برخورد کرده و ایجاد تداخل کند .در
اینگونه مواقع که کلیدها نمیتوانند دربها را قفل یا باز کنند ،از سوئیچ مکانیکی استفاده کنید.

•
•
•

احتیاط!

•بدون کسب مجوز ،تغییری در فرکانس و قدرت ارسال امواج (نصب تقویتکننده) ندهید و یا
هیچگونه آنتن خارجی یا آنتن ارسال امواج نصب نکنید.
•مراقب باشید تا در زمان استفاده از ریموت ،تداخلی با ارتباطات رادیویی محلی نداشته باشید.
در صورت تداخل از ریموت استفاده نکنید .پس از خروج از این محدوده ،میتوانید مجددا ً از
ریموت استفاده کنید.
•ریموت کنترل یک دستگاه فرستنده رادیویی با قدرت پایین میباشد که بهراحتی میتواند
تحت تأثیر امواج رادیویی مختلف و تحت تشعشع دستگاههای صنعتی ،تحقیقاتی و تجهیزات
پزشکی قرار گیرد.
در صورت مفقود شدن کلیدها با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به
تهیه کلید جدید نمایید.
تعویض باتری سوئیچ

بروز هر یک از حاالت زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت است:
1 .1کلید در فاصله مناسب و بدون مانع نتواند درب ها را باز و یا قفل کند.
2 .2چراغ روی کلید کم نور شده و یا اص ً
ال روشن نشود.
از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
باتری توصیه شدهPanasonic CR2032 :
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•
•

احتیاط!

• هنگام تعویض باتری مراقب باشید سایر قطعات ریموت آسیب نبینند یا گم نشوند.
•فقط از باتری استاندارد استفاده کنید.
هشدار!

نسبت به بلعیده شدن باتری تعویض شده توسط کودکان مراقبت ویژهای داشته باشید.

ــ

تعویض باتری کلید هوشمند

برای تعویض باتری ،طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1ضامن سوئیچ مکانیکی را فشار دهید و آن را
از مجموعه کلید جدا کنید.

 .2یک پیچگوشتی تخت را نوار پیچ کرده و توسط
آن درپوش های باال و پایین ( )1را باز کرده
وکیت ریموت ( )2را از مجموعه جدا کنید.
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3 .3صفحه نگهدارنده باتری را از کیت ریموت
جدا کنید.

4 .4باتری کهنه را از جای خود بیرون آورید و
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن
رو به باال باشد ،جایگزین کنید.

5 .5اجزاء باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز کردن آن ها  ،مونتاژ کنید.
6 .6کنترل کنید که با فشار دادن هر دکمه ای روی کلید ،چراغ روی آن روشن شود .عملکرد
صحیح کلید را پس از تعویض باتری بررسی کنید .اگر مشکلی مشاهده شد ،به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

ــ

تعویض باتری کلید ریموت دار

برای تعویض باتری طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1توسط پیچگوشتی تخت نوار پیچ شده ،درپوش
کلید را باز کنید.
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2 .2باتری کهنه را از جای خود خارج کرده و
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن
رو به باال باشد ،جایگزین کنید.

3 .3قطعات باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز کردن آن ها  ،مونتاژ کنید.
4 .4بررسی کنید که آیا با فشار دادن دکمهها ،چراغ روی کلید روشن میشود یا خیر؟ همچنین
عملکرد درست کلید را پس از تعویض باتری کنترل کنید .در صورت مشاهده هر گونه ایراد،
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.

•
•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•از آسیب دیدن پایههای نگهدارنده باتری ممانعت کنید.
•از قرارگیری صحیح قطب های باتری در جای خود اطمینان حاصل کنید.
•با دستان خیس باتری را تعویض نکنید .زیرا آب میتواند باعث زنگزدگی شود.
•از تماس انگشتان دست و یا ناخن با باتری نو جلوگیری کنید.
•از تماس و یا دست کاری قطعات کیت الکترونیکی ریموت اجتناب کنید ،زیرا باعث ایجاد
اختالل در کارکرد آن خواهد شد.
•از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.
•از نصب صحیح اجزا باز شده دیگر مطمئن شوید.
حفاظت از محیط زیست

باتری لیتیومی مستعمل نباید در مجاورت زبالههای خانگی قرار داده شود .باتری مستعمل باید
مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست معدوم شود.
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 -2-3سیستم ورود و استارت هوشمند
عملی شدن قابلیتهای زیر منوط بههمراه داشتن کلید هوشمند توسط شما میباشد .بهعبارت
دیگر راننده باید همیشه کلید هوشمند را همراه خود داشته باشد.

قفل کردن و باز کردن دربها
ضمن همراه داشتن کلید هوشمند و با فشار دادن
دکمه روی دستگیره درب ،میتوانید دربها را
باز و یا قفل کنید و همچنین سیستم دزدگیر را
فعال یا غیرفعال کنید.

•
•

احتیاط!

•در صورتیکه کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در فاصله خیلی نزدیک به درب قرار داشته
باشد ولی سوئیچ بسته نشده باشد و یا دکمه استارت خاموش نشده باشد ،دکمه روی دستگیره
درب ،غیرفعال خواهد بود .در این شرایط با دکمههای ریموت میتوانید دربها را باز و یا قفل
کنید.
•دکمه روی دستگیره درب را بهطور متوالی فشار ندهید ،در غیر این صورت سیستم به درستی
کار نخواهد کرد.
باز کردن درب صندوق
به شرط همراه داشتن کلید هوشمند و فشار
دادن دکمه دستگیره درب صندوق ،میتوانید آن
را باز کنید.
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روشن کردن موتور:
به بخش «روشن کردن موتور» در فصل 4
مراجعه کنید.

محل قرارگیری آنتنها و برد آنها

ــ

محل قرارگیری آنتنها
1
2
3
4
5

آنتن بیرونی درب صندوق
آنتن عقبی داخل کابین
آنتن مرکزی داخل کابین
آنتن بیرونی دربهای جلو
آنتن جلویی داخل کابین
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ــ

میدان اثر آنتنها (محدودههایی که کلید هوشمند توسط آنتنها قابل شناسایی است)

برای باز و قفل کردن دربها اگر کلید
هوشمند در فاصله حدودا  1.5متری
دستگیره دربها قرار داشته باشد ،سیستم
میتواند فعال شود.

ــ

برای روشن کردن موتور و یا تغییر مد سوئیچ اگر کلید هوشمند در داخل کابین قرار داشته
باشد ،سیستم می تواند فعال شود.
برای باز کردن و قفل کردن درب صندوق اگر کلید هوشمند در فاصله حدودا  1.5متری
دستگیره درب صندوق قرار داشته باشد ،سیستم میتواند فعال شود.
تحت تأثیر قرار گرفتن سیستم

سیستم ورود و استارت هوشمند از امواج رادیویی ضعیف بهره میگیرد و در شرایط زیر،
ارتباط بین کلید هوشمند و خودرو ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و کارایی سیستم ورود
و استارت هوشمند ،عملکرد ریموت کنترل و سیستم ایموبالیزر مختل شود.
اگر باتری کلید هوشمند ضعیف شده و یا خالی شده باشد.
در مجاورت برجهای تلویزیونی ،نیروگاههای برق ،پمپبنزینها ،ایستگاههای رادیویی،
نمایشگرهای بزرگ خیابانی ،فرودگاهها و سایر مکانهایی که در آنها امواج رادیویی قوی
و نویزهای الکترونیکی تولید میشود.
در صورت مجاورت با رادیوهای قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم یا تجهیزات
ارتباطی بیسیم
وقتیکه کلید هوشمند در نزدیکی اجسام فلزی قرار گیرد.
در صورت نزدیکی با کلیدهای هوشمند متعدد

••
••
••
••
••
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احتیاطهای الزم هنگام ورود

••

علیرغم قرار گرفتن کلید هوشمند در محدوده موثر (تشخیص آنتنها) ،در شرایط زیر
ممکن است سیستم بهدرستی فعال نشود:
• •کلید هوشمند خیلی نزدیک به شیشه درب یا خیلی نزدیک به زمین قرار داشته باشد
و یا در هنگام قفل و یا باز شدن دربها در ارتفاع باالتری قرار داشته باشد.
• •کلید هوشمند در زمان باز شدن درب صندوق خیلی نزدیک زمین و یا در ارتفاع
باالتری قرار داشته باشد.
• •در لحظه استارت اگر کلید هوشمند بر روی داشبورد ،طاقچه عقب ،کف اتاق و یا
جعبه داشبورد قرار داشته باشد.
هنگام ترک خودرو ،کلید هوشمند را بر روی داشبورد و یا محفظههای روی دربها قرار
ندهید .زیرا در بعضی شرایط و بر اثر دریافت امواج رادیویی مختلف توسط آنتن های
بیرونی ،دربها بهراحتی قابل باز شدن و قفل شدن خواهند بود.
تا زمانیکه کلید هوشمند در محدوده اثر آنتنها قرار داشته باشد ،دربها قابل قفل شدن
و باز شدن میباشند.

••
••

ــ

پیغام های هشدار

وقتیکه یکی از شرایط زیر رخ دهد پیغام هشدار با  6مرتبه صدای بوق خودرو ،صدای ممتد
آالرم و نمایش " "Smart Key In Carدر پنل کیلومتر راننده را از وضعیت موجود آگاه
میسازد:
وقتیکه ریموت هوشمند داخل خودرو یا نزدیک درب خودرو باشد (سیستم فرض
میکند که ریموت داخل خودرو است) و دکمه روی دستگیره درب فشرده گردد.
وقتی که ریموت هوشمند داخل خودرو باشد ،دربها با قفل مرکزی قفل شوند و هر یک
از دربهای خودرو باز شود .وقتی که شرایط زیر رخ دهد ،هشدار فعال میشود و  6بار
بوق زده و همزمان عبارت " "No Smart Key In Carروی نمایشگر ظاهر میشود.
زمانیکه سوئیچ در حالت  offقرار ندارد تمامی دربها از جمله (صندوق عقب) را ببندید
و سوئیچ هوشمند را با خود حمل نمایید.

••
••
••
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 -3-3قفل کردن و باز کردن دربها
قفل کردن و باز کردن دربها بهوسیله ریموت کنترل

ــ

قفل کردن

دکمه قفل روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل)
را فشار دهید تا دربها قفل شوند.
همزمان با قفل شدن ،چراغهای راهنما یک بار
روشن و خاموش شده و آژیر یک بار به صدا در
خواهد آمد .چراغ ضد سرقت بهطور مداوم به
حالت چشمک زن در خواهد آمد تا فعال شدن
سیستم را اعالم نماید .سیستم ضد سرقت موتور
(ایموبالیزر) نیز فعال خواهد شد.
اگر یکی از دربها باز و یا نیمه باز مانده باشد ،پس از زدن دکمه قفل روی کلید هوشمند (یا
ریموت کنترل) کلیه دربها قفل شده و بالفاصله باز خواهند شد ،همزمان چراغهای راهنما
دو بار چشمک زده و آژیر به صدا در نخواهد آمد تا به راننده اعالم کند که سیستم دزدگیر
فعال نشده است.

ــ

باز کردن

دکمه باز کردن روی کلید هوشمند (یا ریموت
کنترل) را فشار دهید تا دربها باز شوند .همزمان
با باز شدن ،چراغهای راهنما دو بار چشمک
خواهند زد .سیستم دزدگیر خودرو غیرفعال شده
و چراغ ضد سرقت نیز خاموش خواهد شد.
پس از باز شدن قفل دربها توسط کلید هوشمند
(یا ریموت کنترل) شما  30ثانیه فرصت دارید تا
دربها را باز کنید .اگر در این مدت هیچ یک از
دربها باز نشوند ،دربها بهطور خودکار قفل خواهند شد.

احتیاط!

در صورتیکه سوئیچ باز باشد و یا در موقعیت  ACCقرار داشته باشد ،قفل کردن دربها با استفاده
از کلید هوشمند (ریموت کنترل) امکانپذیر نخواهد بود.
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قفل کردن و باز کردن دربها به وسیله سوئیچ معمولی

فقط درب راننده دارای مغزی جهت باز و یا قفل
شدن توسط سوئیچ مکانیکی میباشد.
سوئیچ را وارد مغزی قفل درب کرده و بچرخانید
تا قفل و یا باز شود.
سوئیچ را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید تا قفل شود.
سوئیچ را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تا باز شود.

•
•

احتیاط!

•اگر دربها را با استفاده از کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) قفل کنید و با استفاده از سوئیچ
مکانیکی باز کنید ،سیستم دزدگیر اقدام به کشیدن آژیر خواهد کرد.
•سیستم دزدگیر در صورت قفل شدن دربها با سوئیچ مکانیکی فعال نخواهد شد .لذا توصیه
می شود دربها را با استفاده از کلید هوشمند (ریموت کنترل) قفل کنید.
قفل کردن و باز کردن درب صندوق

درب صندوق با یکی از دو روش زیر باز میشود:

ــ
ــبا استفاده از دکمه صندوق پران روی کلید هوشمند (ریموت کنترل)

با استفاده از سیستم ورود و استارت هوشمند (در صورت مجهز بودن)

به بخش «سیستم ورود و استارت هوشمند» در همین فصل مراجعه کنید.
دکمه صندوق پران روی کلید هوشمند (یا
ریموت کنترل) را به مدت  1.5ثانیه فشار داده و
نگه دارید تا درب صندوق باز شود .چراغهای
راهنما نیز یک بار روشن و خاموش خواهند شد.
سپس با استفاده از دستگیره درب صندوق ،آن را
باز کنید.
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احتیاط!

اگر درب صندوق در عرض  25ثانیه بیشتر از  4بار باز و بسته شود ،عمل قفل شدن و باز شدن آن
امکانپذیر نخواهد بود .برای فعال شدن مجدد آن باید  30ثانیه صبر کنید.

•
•

هشدار!

•هنگام رانندگی درب صندوق عقب را ببندید .اگر درب صندوق عقب باز بماند ،ممکن است
اشیاء یا بار درون صندوق هنگام رانندگی به بیرون پرتاب شود و سبب بروز سانحه شوند .به
عالوه گاز و دود اگزوز ممکن است وارد خودرو شده و صدمات جانی ایجاد نماید.
•مواظب باشید که کودکان درب صندوق را باز یا بسته نکنند .این کار میتواند سبب باز شدن
درب صندوق و گیر کردن دست و یا سر و اعضای دیگر کودکان شود.

ــ
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کلید اضطراری درب صندوق

اگر درب صندوق با استفاده از روشهای فوق باز
نشد ،میتوانید از کلید اضطراری درب صندوق
برای باز کردن آن از سمت داخل کابین استفاده
کنید.
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 -4-3قفل درب
قفل دربها

ــ

قفل کردن و باز کردن دربها با استفاده از کلید قفل مرکزی

ــ

باز کردن دربها با استفاده از دستگیره داخلی

 1کلید باز کردن
 2کلید قفل کردن
با فشار دادن کلیدهای باال میتوانید دربها را باز
و یا قفل کنید.
اگر یکی از دربها باز باشد ،سایر دربها را
نمیتوانید قفل کنید.

زمانیکه درب قفل است ،دستگیره داخلی را یک
بار بکشید تا از حالت قفل خارج شود .حال برای
باز کردن درب ،دستگیره را یک بار دیگر بکشید.
اگر درب قفل نباشد ،یک بار کشیدن دستگیره
داخلی برای باز کردن آن کافی است.

73

فصل  -3دستورالعملهای عملکرد
قفلهای درب

اگر باتری خودرو خالی شده باشد ،فقط درب راننده را میتوان با استفاده از سوئیچ مکانیکی
قفل نمود.
جهت حفظ امنیت خودرو ،مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1درب را باز کنید.
2 .2با استفاده از یک کلید و یا ابزاری نظیر آن ،سوراخ قفل درب (مطابق شکل) را در جهت
حرکت عقربههای ساعت یا خالف آن بچرخانید.
درب سمت چپ:
 1برای باز کردن در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید
 2برای قفل کردن در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید

درب سمت راست:
 1برای باز کردن در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.
 2برای قفل کردن در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.

3 .3درب را ببندید و دستگیره بیرونی را بکشید و از قفل شدن درب مطمئن شوید.

74

فصل  -3دستورالعملهای عملکرد
قفل کودک درب عقب

قفل کودک در داخل درب عقب تعبیه شده
است .برای فعال کردن یا غیر فعال کردن ،زبانه
مربوط به قفل کودک را مطابق شکل به سمت
باال یا پایین بکشید.
قفل کردن :زبانه را به سمت پایین بکشید.
باز کردن :زبانه را به سمت باال بکشید.

احتیاط!

یادآوری میشود که در صورت فعال بودن قفل کودک ،درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز
شدن است .این نکته را زمانیکه کودکی داخل خودرو است ،فراموش نکنید.

•
•
•
•

هشدار!

• قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.
•چنانچه کودکی در صندلی عقب خودرو نشسته است ،جهت جلوگیری از باز شدن ناخواسته
درب در حین رانندگی ،حتماً قفل کودک را فعال کنید.
•جهت جلوگیری از محبوس شدن سرنشینان خودرو در زمان تصادف ،به یاد داشته باشید که
اگر قفل کودک فعال باشد ،درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز شدن میباشد.
• در هوای گرم ،دمای داخلی کابین پس از خاموش شدن موتور به سرعت افزایش مییابد .در
این شرایط کودکان و یا حیوانات خانگی را تنها در داخل خودرو رها نکنید .چرا که دمای باال
میتواند باعث خفگی و یا حتی مرگ در زمان کوتاه شود.
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 -5-3سیستم ضد سرقت
خودروی شما به دو نوع سیستم ضد سرقت مجهز میباشد .سیستم ضد سرقت موتور
(ایموبالیزر) و سیستم دزدگیر.
سیستم ضد سرقت موتور (ایموبالیزر)

کلیدهای خودرو دارای چیپهای الکترونیکی میباشند که اجازه روشن شدن موتور توسط
کلیدهای غیرمجاز و متفرقه را نمیدهند.

ــ

چراغ هشدار سیستم ایموبالیزر

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ایموبالیزر
بهمدت چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش
خواهد شد .اگر چراغ مذکور خاموش نشود ،یعنی
سیستم ضد سرقت به مشکل برخورده است .در
اینگونه مواقع به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:
اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.
کلید متعلق به خودروی دیگر در تماس با کلید خودرو شما باشد و یا در نزدیکی سیستم
ایموبالیزر قرار گرفته باشد.
اگر خودروی شما قادر به روشن شدن نیست ،هر چه سریعتر جهت رفع مشکل به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

••
••

احتیاط!

در سیستم ایموبالیزر خودرو هیچ گونه تغییری ایجاد نکنید و یا آن را حذف نکنید .در غیر این
صورت سیستم ضد سرقت خودرو از کار خواهد افتاد.
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سیستم دزدگیر

در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو ،سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن آژیر
و روشن و خاموش کردن چراغهای راهنما خواهد کرد.

ــ

آماده به کار شدن سیستم دزدگیر

موتور را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید ،کلیه
دربها ،درب صندوق و درب موتور را ببندید و
آن ها را توسط کلید هوشمند و یا ریموت کنترل،
قفل کنید .سیستم دزدگیر بهطور خودکار وارد
حالت آماده به کار خواهد شد.
نشانههای فعال شدن سیستم دزدگیر عبارتاند
از:
قفل بودن تمامی دربها ،یک بار چشمک زدن
چراغهای راهنما ،یک بار به صدا در آمدن آژیر
وچشمک زدن دائمی چراغ ضد سرقت.
در صورتیکه یکی از دربهای جانبی ،درب صندوق و درب موتور بهخوبی بسته نشده باشند و
یا سوئیچ بهطور کامل بسته نشده باشد ،سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد.
نشانههای فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از :دو بار چشمک زدن چراغهای راهنما و به
صدا در نیامدن آژیر.
احتیاط!

اگر هر یک از دربها درست بسته نمیشود ،تمامی دربها را قفل و سپس بعد از تنظیم زنگ
هشدار باز کنید .اگر همه دربها درست بسته میشوند و درب صندوق و درب موتور درست بسته
نمیشود ،تمامی دربها بعد از فعال کردن زنگ هشدار قفل خواهند شد.
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ــ

نحوه اعالم هشدار

اگر یکی از دربها ،درب صندوق و یا درب موتور که در حالت قفل قرار دارند ،به روشی غیر
از استفاده از کلید هوشمند و یا ریموت کنترل از حالت قفل خارج شده و یا باز شوند (مث ً
ال
دربها توسط سوئیچ مکانیکی باز شود ،یا شخصی دربها را از داخل خودرو باز کند و یا
سوئیچ را باز کند) ،سیستم دزدگیر به کار افتاده و بهمدت  25ثانیه آژیر به صدا در آمده و
چراغهای راهنما چشمک خواهند زد .پس از  5ثانیه فاصله ،آژیر و چراغهای راهنما مجددا ً
بهمدت  25ثانیه به کار خواهند افتاد و این عمل  3بار تکرار خواهد شد .ضمناً در این زمان
چراغ ضد سرقت نیز با فرکانس باال و بهطور سریع چشمک خواهد زد .در خالل این اتفاقات،
اگر دربهای خودرو ،درب صندوق عقب و درب موتور را ببندید ،سیستم دزدگیر پس از به
اتمام رسیدن سیکل  25ثانیهای که در حال اجراست ،مجددا ً به حالت آماده به کار بازخواهد
گشت.

ــ

غیرفعال کردن و یا متوقف کردن اعالم هشدار

با یکی از دو اقدام زیر میتوانید دزدگیر را خاموش کنید:
قفل کردن دربها با استفاده از کلید هوشمند و یا ریموت کنترل.
روشن کردن موتور (هشدار بعد از چند ثانیه غیر فعال و یا متوقف میشود)
نشانههای متوقف شدن سیستم دزدگیر عبارتاند از :باز شدن قفل کلید دربها ،دو بار
چشمک زدن چراغ های راهنما ،خاموش شدن آژیر و خاموش شدن چراغ ضد سرقت.

••
••

احتیاط!

برای جلوگیری از به صدا در آمدن ناخواسته آژیر ،اطمینان حاصل کنید که:
• •شخصی در داخل خودرو وجود نداشته باشد.
• •شیشه دربها و سانروف (در صورت مجهز بودن) بهطور کامل بسته شده باشند.
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 -6-3بوق

برای به کار افتادن بوق ،روی تصویر حک شده
بوق روی غربیلک فرمان و یا اطراف آنرا فشار
دهید.
بوق در زمان خاموش بودن سوئیچ نیز قابل
استفاده است.

•
•

احتیاط!

•از بوق در نزدیکی محلهایی مانند مدارس ،بیمارستانها و مجتمعهای مسکونی استفاده نکنید.
•ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.
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 -7-3غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت ،احتماالً نیاز به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته
باشید.
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان ،خودرو را در
یک مکان مناسب متوقف کرده و سوئیچ را
ببندید .اهرم قفلکننده تلسکوپی فرمان را به
سمت پایین بکشید و با باال و پایین بردن
غربیلک ،آن را در موقعیت مناسب تنظیم کنید،
سپس اهرم قفلکننده را بهجای اصلی خود
بازگردانید.

•
•

احتیاط!

•در خالل رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید .انجام دادن این کار باعث از دست رفتن
کنترل خودرو و در نتیجه منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ میشود.
•بهمنظور رعایت ایمنی ،پس از تنظیم غربیلک فرمان ،آن را به سمت باال و پایین تکان دهید تا
از قفل شدن درست تلسکوپی اطمینان یابید .در غیر این صورت ممکن است در حین رانندگی
بهطور ناگهانی تکان بخورد.
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 -8-3شیشه دربها

مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشهها را دارد.

معرفی کلیدهای شیشه باالبر روی درب راننده:
 1کلید شیشه باالبر درب جلو چپ
 2کلید شیشه باالبر درب جلو راست
 3کلید قفل شیشه باالبرها
 4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
 5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانی که سوئیچ باز باشد ،میتوان با استفاده از هر کلید ،شیشه متناظر با آن کلید را باال یا پایین
برد .به شرط آنکه کلیه دربها بهطور کامل بسته باشند 120 ،ثانیه پس از بستن سوئیچ نیز
میتوان از شیشه باالبرها استفاده کرد .ولی اگر در این فاصله درب جلو باز شود ،دیگر نمیتوان
از شیشه باالبرها استفاده کرد.
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برای باز کردن شیشهها :کلید را به سمت پایین
فشار دهید.
برای بستن شیشهها :کلید را به سمت باال بکشید.

بر روی تمامی دربهای جانبی ،یک کلید مجزا هم برای به کار انداختن شیشه باالبر همان درب
تعبیه شده است.
برای باز کردن شیشهها :کلید را به سمت پایین
فشار دهید.
برای بستن شیشهها :کلید را به سمت باال بکشید.
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باال بردن شیشهها:

کلید شیشه باالبر را به سمت باال بکشید تا شیشه شروع به باال رفتن کند .در هر نقطهای
از حرکت شیشه ،اگر کلید را رها کنید ،شیشه باالبر نیز در همان نقطه متوقف خواهد شد.
پایین آوردن شیش هها:
کلید شیشه باالبر را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید تا شیشه شروع به پایین آمدن
کند .در هرنقطهای از حرکت شیشه ،اگر کلید را رها کنید ،شیشه باالبر نیز در همان نقطه
متوقف خواهد شد.
باال آمدن خودکار شیش هها:
کلیه شیشه باالبرها دارای این قابلیت میباشند .اگر کلید شیشه باالبر را به مدت کوتاه فشار
داده و رها کنید ،شیشه بهطور خودکار شروع به باال رفتن خواهد کرد .برای متوقف کردن
آن باید کلید را مجددا بهطور لحظهای به سمت باال بکشید و یا به سمت پایین فشار دهید.
پایین آمدن خودکار شیش هها:
کلیه شیشه باالبرها دارای این قابلیت میباشند .اگر کلید شیشه باالبر را بهمدت کوتاه فشار
داده و رها کنید ،شیشه بهطور خودکار شروع به پایین رفتن خواهد کرد .برای متوقف کردن
آن باید کلید را مجددا بهطور لحظهای به سمت باال بکشید و یا به سمت پایین فشار دهید.

ــ
ــ
ــ
•
•
•

هشدار!

•اعضا بدن سرنشینان نباید بهگونهای قرار گیرد که موقع به کار افتادن شیشه باالبرها ،احتمال
گیر کردن آن ها وجود داشته باشد.
•هرگز اجازه ندهید کودکان شیشه باالبرها را بهتنهایی به کار بیندازند .گیر کردن در بین شیشه
هنگام باال رفتن آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.
•هیچکس (مخصوصاً کودکان) را در خودرو تنها نگذارید ،بهویژه اگر سوئیچ را روی مغزی جا
گذاشته باشید .احتمال دارد از شیشه باالبر استفاده کرده و در الی آن گیر بیفتد.
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ــ

باال رفتن شیشهها با ریموت (در صورت مجهز بودن)

در صورتیکه سوئیچ خاموش بوده و تمامی دربهای خودرو بهطور کامل بسته باشند ،اگر
دکمه قفلکردن روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را فشار داده و نگه دارید ،شیشهها
بهطور خودکار باال خواهند آمد .برای توقف این عمل ،دکمه روی ریموت را رها کنید.
پایین رفتن شیش هها با ریموت (در صورت مجهز بودن)
در صورتیکه سوئیچ خاموش بوده و تمامی دربهای خودرو بهطور کامل بسته باشند ،اگر
دکمه باز کردن قفل روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را فشار داده و نگه دارید،
شیشهها بهطور خودکار پایین خواهند آمد .برای توقف این عمل ،دکمه روی ریموت را رها
کنید.

ــ

احتیاط!

باال آمدن و پایین دادن شیشه با ریموت تنها وقتی ممکن است که کارکرد باال و پایین دادن
خودکار و کارکرد ضد گیر فعال نباشد.

ــ

برگشت خودکار شیشه (در صورت مجهز بودن)

قابلیت برگشت خودکار شیشه یک قابلیت ایمنی است ،بهطوریکه اگر هنگام باال رفتن
شیشه ،مانعی در مقابل آن قرار گیرد ،متوقف شده و مقداری پایین میآید تا بتوان مانع را
دور کرد.
اگر هر دو قابلیت باال در خودروی شما غیرفعال است ،مراحل زیر را جهت فعال سازی آنها
انجام دهید:
سوئیچ را باز کنید.
کلیه شیشهها را ببندید.
کلید شیشه باالبرها را حداقل به مدت  1ثانیه به سمت باال کشیده و نگه دارید .مجددا ً
این عمل را حداقل بهمدت  1ثانیه دیگر اجرا کنید .اکنون هر دو قابلیت ذکر شده در
باال ،فعالسازی شدهاند.
شما میتوانید این عمل را بهطور مجزا برای یک شیشه و یا بهطور پشت سر هم برای
کلیه شیشهها انجام دهید.
به شرط آنکه دربهای جلو بهطور کامل بسته باشند ،تا  2دقیقه پس از بستن سوئیچ
میتوان از کلیدهای شیشه باالبر استفاده کرد.

••
••
••
••
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•
•
•
•

احتیاط!

•هرگز برای فعال کردن کارکرد برگشت خودکار اعضای بدن خود را مقابل شیشه قرار ندهید.
•کارکرد برگشت خودکار شیشه در صورتیکه قبل از بستن کامل شیشه شیئی گیر کرده باشد،
فعال نمیشود.
•کارکرد باال و پایین رفتن خودکار شیشه و کارکرد برگشت خودکار در صورتیکه کابل باتری را
بعد از باز کردن وصل کرده باشید ،کار نمیکند و باید آن را مجددا ً صفر کنید.
•شیشه باالبر در صورتیکه چند بار در یک مدت کوتاه استفاده شود ،غیر فعال میگردد .اندکی
صبر کنید تا مجددا ً باالبر فعال شود.
هشدار!

استفاده نادرست از باالبرها میتواند به سرنشینان آسیب برساند .موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید.
• •همیشه موقع ترک خودرو سوئیچ را با خود ببرید و هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید.
• •هرگز اعضای بدن خود را در موقعیتی نگذارید که در مسیر شیشه باشد حتی اگر شیشه دارای
اپشن برگشت خودکار باشد.
• •کارکرد برگشت خودکار در بعد از بستن شیشه غیر فعال میشود .قبل از بستن شیشه ،مطمئن
شوید که دست و اعضای بدن تمامی سرنشینان در محلی ایمن است.
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کلید قفل شیشهها

با فشرده شدن کلید قفل شیشه باالبرها ،کلیه
کلیدهای شیشه باالبر روی دربها غیرفعال
خواهند شد .در این شرایط فقط کلیدهای روی
درب راننده قادر به کار انداختن شیشه باالبرها
خواهند بود .برای خارج شدن از این حالت ،کلید
قفل شیشه باالبرها را یک بار دیگر فشار دهید.

استفاده از این کلید هنگامی توصیه میشودکه کودکان جزو سرنشینان خودرو باشند
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 -9-3درب موتور

دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در کنار پای راننده قرار گرفته
است:

ــ

باز کردن درب موتور

1 .1دستگیره بازکن درب موتور را به سمت باال
بکشید تا درب موتور کمی به سمت باال بپرد.

2 .2دست خود را به زیر درب موتور برده و
انگشتان خود را به شستی قفل درب موتور
برسانید .شستی را به سمت پایین فشار داده
و همزمان درب موتور را به سمت باال بکشید.

3 .3درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید تا
اینکه بهوسیله جکهای مخصوص خود نگه
داشته شود.

4 .4برای بستن درب موتور ،ابتدا آن را با دست تا ارتفاع  20 - 30سانتیمتری باالی قفل پایین
بیاورید و سپس رها کنید تا در داخل قفل بیفتد.
5 .5پس از بسته شدن درب موتور ،آن را کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن
اطمینان حاصل شود.
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•
•

احتیاط!

•قبل از بستن درب موتور ،مطمئن شوید که ابزارها و یا کهنهها و  ...در داخل محفظه موتور
جا نمانند.
•درب موتور باید قبل از رانندگی کامل بسته شود .در صورتیکه درب موتور سفت بسته نشده
است ،باید خودرو را متوقف نموده و درب را ببندید.
هشدار!

مطمئن شوید که زبانههای درب موتور قبل از شروع رانندگی درگیر شدهاند .در غیر این صورت
امکان باال آمدن درب موتور و مسدود شدن دید شما موقع حرکت و بروز حوادث ناخواسته وجود
دارد.
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 -10-3درب باک
برای باز کردن درب باک ،مراحل زیر را طی کنید:

ــ
سوئیچ را خاموش کرده و کلیه دربها و شیشهها را ببندید.
ــباز کردن درب باک
قبل از سوختگیری

1 .1اهرم بازکن درب باک را بکشید تا درب باک
به آرامی باز شود.
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2 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
قبل از بیرون آوردن درپوش ،کمی صبر کنید.
درپوش را پس از باز کردن میتوانید از قالب
تعبیه شده بر روی درب باک آویزان کنید.

•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•به گوش رسیدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش باک طبیعی است.
•از ریختن گازوییل در باک جدا خودداری کنید.
هشدار!

•بهعلت ماهیت اشتعال پذیری بنزین ،از ایجاد جرقه و کشیدن سیگار در زمان سوختگیری
خودداری کنید.
•درپوش باک را پس از باز کردن بهطور سریع برندارید ،در هوای گرم پاشیده شدن بنزین تحت
فشار داخل باک به بیرون میتواند باعث آسیب دیدگی شود.
•از استنشاق بخارات بنزین ممانعت کنید .چرا که بنزین حاوی مواد سمی است و برای سالمتی
زیان آور است.
•پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک ،یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا
الکتریسیته ساکن بدنتان تخلیه شود .انجام این کار قبل از سوختگیری مهم است ،زیرا
الکتریسیته ساکن میتواند باعث احتراق بخارات بنزین شود.
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بستن درپوش باک

1 .1پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را
درجهت عقربههای ساعت بپیچانید تا بسته
شود.

•
•
•

احتیاط!

•بنزین پاشیده شده را فورا ً پاک کنید تا به تایر ،شل گیر چرخ و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.
•پس از بستن درپوش ،دست خود را از روی آن بردارید زیرا ممکن است کمی در جهت خالف
بستن بچرخد که طبیعی است.
•نیروی دست خود را فقط در جهتهای باز کردن و بستن و به درپوش باک وارد کنید و از
کشیدن و یا فشار دادن آن خودداری کنید.
هشدار!

از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن شوید تا از بیرون ریختن احتمالی بنزین و بروز سانحه
جلوگیری کرده باشید.
2 .2درب فلزی باک را ببندید.
حفاظت از محیط زیست

بنزین می تواند محیط زیست را آلوده کند .جمعآوری و معدوم کردن بنزین ریخته شده باید
توسط افراد متخصص صورت پذیرد.
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 -11-3کمربند های ایمنی
چراغهای اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند راننده
پس از باز شدن سوئیچ ،اگر کمربند راننده قفل
نشده و یا بهدرستی بسته نشده باشد ،این چراغ
بهطور متوالی چشمک خواهد زد.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
پس از باز شدن سوئیچ ،اگر کسی بر روی صندلی
جلو راست نشسته باشد و کمربند خود را قفل
نکرده باشد ،این چراغ بهطور متوالی شروع به
چشمک زدن خواهد کرد.
اگر کمربند به درستی بسته شود ،چراغ اخطار
کمربند و بوق اخطار آن خاموش خواهند شد.
اگر کمربند بسته نشده باشد و سرعت حرکت
خودرو کمتر از  25 Km/hباشد ،فقط چراغ
اخطار کمربند چشمک خواهد زد و بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .ولی اگر سرعت حرکت
خودرو از  25 Km/hفراتر رود ،عالوه بر چشمک زدن چراغ اخطار ،بوق اخطار نیز توأم با آن و
بهمدت  100ثانیه به صدا در خواهد آمد.
پس از  100ثانیه اگر کمربند همچنان باز باشد ،بوق اخطار قطع خواهد شد ولی چراغ اخطار
کمربند همچنان چشمک خواهد زد .اگر در حین رانندگی کمربند را باز کنید ،باز هم مراحل
باال تکرار خواهد شد.
با انجام دادن یکی از اقدامات زیر ،اخطار کمربند قطع خواهد شد:
کمربند را ببندید.
سوئیچ را ببندید.
دسته تعویض دنده را در حالت دنده عقب قرار دهید.

••
••
••

92

فصل  -3دستورالعملهای عملکرد

اکیدا ً به راننده و سرنشینان خودرو توصیه
میشود که از کمربند ایمنی در کلیه زمانهای
استفاده از خودرو بهدرستی استفاده کنند .عدم
انجام این کار ،احتمال آسیب دیدن و شدت
آسیبدیدگی ناشی از حوادث رانندگی را افزایش
میدهد.
کمربندهای ایمنی باید بهطور منظم مورد
بازدید و بررسی قرار گیرند .اگر متوجه شدید
که هر کدام از کمربندها بهدرستی کار نمیکند،
جهت بازدید ،تعمیر و یا تعویض به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
استفاده صحیح از کمربند

••

پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید .به
نحوی که بتوانید بدنتان را بهصورت صاف به
پشتی تکیه دهید.
کمربند را بکشید ،بهطوریکه از تمام عرض
شانههایتان عبور کند و نباید برخوردی با
گردن و یا بازوهای شما داشته باشد.
تسمه پایینی کمربند باید تا جایی که امکان
دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد.
کمربند نباید پیچ خوردگی و تاخوردگی
داشته باشد.

••
••
••
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نگهداری کمربند

کمربند ایمنی باید بهطور منظم از لحاظ خرابی و
آسیبدیدگی و فرسودگی مورد بازدید قرار گیرد.
در صورتیکه خودرو تصادف کرده باشد و
کمربندها دچار کشیدگی شده باشند ،کمربند و
قطعات مرتبط با سیستم کمربند میبایست در
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تعویض شوند.

هشدار!

شرکت مدیران خودرو در قبال تعمیر ،ایجاد تغییر و یا روغنکاری خودسرانه مکانیزم جمعکننده
کمربند و قفل کمربند و سایر اجزاء سیستم کمربند ،هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
برای شستن کمربندها از آب گرم یا ولرم استفاده
کنید .پس از شستن کمربندها اجازه دهید که
بهطور طبیعی و خود به خود خشک شوند و از
وسایل گرمکننده استفاده نکنید.

•
•

هشدار!

•برای شستن کمربند از شویندههای شیمیایی ،آب جوش ،مواد سفیدکننده و  ...استفاده نکنید.
•اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.
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بستن و باز کردن کمربند

 1برای بستن و قفل کردن کمربند ،زبانه آن را
به داخل قفل فشار دهید تا صدای «کلیک »
به گوش برسد.
 2برای باز کردن کمربند ،دکمه قرمز رنگ روی
قفل را فشار دهید.
اگر کمربند به طور نرم و یکنواخت جمع نشود،
کمربند را مقداری به سمت بیرون بکشید وتاب
خوردگی یا پیچ خوردگی آن را بررسی کنید.پس
از جمع شدن ،کمربند باید به صورت صاف و
بدون پیچ و خم بایستد.
هشدار!

قفل کمربندی که نتواند کمربند را به طور سفت نگه دارد ،استفاده نکنید .چرا که در زمان تصادف
و ترمزهای شدید ،نمیتواند از سرنشینان محافظت کند.

ــ

تنظیم کمربند سه نقطه ای

تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد به
قسمت پایین بدنتان و نزدیک لگن بکشید.
تسمه پایینی را روی شکم و دور کمرتان قرار
ندهید .سپس با کشیدن تسمه باالیی به سمت
باال،موقعیت آن را تنظیم کنید.
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هشدار!

•اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بستهاند.
•هر کمربند برای استفاده یک نفر است .از یک کمربند برای بیش از یک نفر ،بهویژه کودکان
استفاده نکنید.
•توصیه میشود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنند
و یا از سیستمهای محافظ کودک برای آنها استفاده کنید.
•اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند تقریباً از وسط عرض شانههای شما رد شده باشد.
البته نباید با گردن برخوردی داشته باشد و نیز نباید بهصورت شل و افتاده قرار گرفته باشد.
عدم رعایت موارد فوق باعث کاهش ایمنی در زمان تصادف و افزایش احتمال آسیبدیدگی در
لحظه برخورد میشود.
•باالتر از لگن قرار گرفتن تسمه پایینی کمربند و نیز شل بودن آن میتواند باعث سر خوردن
سرنشین از زیر کمربند در زمان تصادف و وارد آمدن خسارت بدنی شود .تسمه پایینی را تا
حد امکان به لگن نزدیک کنید.
•کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید.
•کمربندهای ایمنی در حالتی کارایی دارند که سرنشینان بهصورت صاف نشسته و به پشتی
تکیه داده باشند ،بنابراین پشتی صندلی را بیش از اندازه مورد نیاز خم نکنید.
•کمربند را به آرامی بیرون بکشید .در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا اینکه اگر خودرو
در محل شیب دار باشد ،احتمال قفل شدن کمربند وجود دارد.
•از پوشیدن لباس گشاد و یا ضخیم خودداری کنید .برای حصول ایمنی بیشتر ،کمربند باید به
بدن بچسبد.
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تنظیم ارتفاع کمربند جلو

 1با فشار دادن دکمه ضامن ،قالب نگهدارنده
کمربند را به سمت پایین بکشید.
 2قالب کمربند را به سمت باال بکشید .پس از
اتمام تنظیم ارتفاع ،قالب را به سمت باال و
پایین بکشید و پس از شنیدن صدای کلیک
رها کنید.

کمربند صندلی عقب وسط

کمربند صندلی عقب-وسط از نوع سه نقطهای بوده و دارای دو قفل میباشد .هر دو قفل آن
باید در جای صحیح خود قرار گرفته و بهطور مطمئن قفل شوند .اطمینان حاصل پیدا کنید که
قفلها بهطور کامل بسته شدهاند.
1 .1کمربند را از سمت چپ سقف بیرون بکشید.
2 .2هر دو زبانه کمربند را در قفل مربوط به
خودش وارد کنید.
زبانه هر قفل با دیگری از نظر شکل ظاهری
متفاوت ساخته شدهاند تا از قفل شدن
اشتباهی آنها جلوگیری شود.
 1قفل 1
زبانه مربوط به این قفل دارای سطح صاف
است
 1قفل 2
زبانه این قفل به شکل قالب است.
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•

هشدار!

•اطمینان حاصل کنید که هر دو قفل در جای صحیح خود قرار داشته و بهطور صحیح و کامل
چفت شده باشند .عدم چفت شدن کامل قفل و زبانه با همدیگر میتواند باعث خسارت جانی
در زمان حوادث باشد.

•

•در صورتیکه یکی از دو قفل کمربند صندلی عقب
وسط خراب شده باشد ،از آن استفاده نکنید .بستن
فقط تسمه باالیی و یا فقط تسمه پایینی کمربند
کافی نبوده و سبب وارد شدن خسارتهای بدنی در
زمان تصادف یا ترمزگیری ناگهانی خواهد شد.

3 .3برای آزاد کردن زبانه قالب شکل ،یک
وسیله سرتخت (مانند کلید) را وارد سوراخ
جانبی قفل کمربند وارد کرده و کمی فشار
دهید و اجازه دهید تا کمربند جمع شود.

4 .4زمان عدم استفاده از کمربند عقب-وسط،
اجازه دهید تا کمربند در محل مخصوص
خود بهصورت جمع شده قرار داشته باشد.
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مرتب کردن سگک کمربندهای عقب

در زمان عدم استفاده از کمربندهای عقب،
قفلهای آنها باید بهطور مرتب قرار گیرند .قبل
از تا کردن پشتی صندلی عقب باید قفلهای
کمربند عقب ،جمع و جور شوند.

پیش کشنده کمربند صندلیهای جلو

پیشکشندههای کمربند راننده و سرنشین جلو
جهت واکنش در زمان تصادفات شدید از قسمت
جلو ،طراحی شدهاند.
زمانی که سنسور مربوطه ،ضربه شدید وارده از
قسمت جلوی خودرو را تشخیص دهد ،کمربندها
توسط پیشکشنده بهسرعت به سمت عقب
کشیده میشوند ،تا بتوانند سرنشینان را مهار
کنند.
پیشکشندهها حتی اگر صندلی سرنشین خالی
باشد ،عمل خواهد کرد.
پیش کشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو ،تصادف از طرفین خودرو و یا برخورد از عقب
خودرو ،ممکن است فعال نشوند.
قرار نیست درهر تصادف و برخوردی ،پیشکشندهها و ایربگها با هم و بهطور همزمان فعال
شوند.
عمل کردن پیش کشندههای کمربند ،احتماالً همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز غیر
سمی باشدکه قابل اشتعال نبوده و بی ضرر است .هنگامی که پیش کشندهها عمل میکنند،
مکانیزم جمع کننده کمربندها ،قفل شده باقی میمانند.
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هشدار!

•برداشتن ،ایجاد تغییر ،ضربه زدن با باز کردن پیش کشندهها ،سنسور ایربگ و دسته سیمها
ممنوع است .عدم رعایت این موارد باعث عملکرد نامناسب پیش کشندهها ،عمل کردن ناگهانی
آنها و یا غیرفعال شدن آنها شود که نتیجه آن ایجاد جراحت و مرگ میباشد.
•اگر پیش کشندهها عمل کنند ،چراغ هشدار ایربگ ( )SRSروشن خواهد شد .در این صورت
کمربند قابل استفاده نبوده و باید تعویض شود.
احتیاط!

اقدامات زیر را بدون انجام مشورت با شرکت مدیران خودرو انجام ندهید .بعضی از آنها در برخی
مواقع در نحوه عملکرد پیش کشندهها اختالل ایجاد میکنند:
• •نصب سیستمهای صوتی و تصویری غیر مجاز
• •انجام تعمیرات در اطراف مکانیزم جمعکننده کمربند
• •اصالح سیستم تعلیق
• •ایجاد تغییرات در ساختار قسمت جلوی خودرو
• •نصب گارد جلو پنجره ،باالبر ،یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو
• •انجام تعمیرات بر روی گلگیرهای جلو و شاسی جلو و اطراف کنسول

بروز هر یک از موارد زیر ،بیانگر وجود ایراد در ایربگها یا پیشکشندهها است .لطفاً با
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
وقتی که سوئیچ باز میشود ،چراغ هشدار ایربگ ) (SRSروشن نشود و یا اص ً
ال خاموش نشود.
روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی.
باز نشدن و جمع نشدن کمربندها بهعلت وجود ایراد یا عمل کردن پیش کشنده متعلق به
همان کمربند.
پیشکشنده و یا محفظه آن آسیب دیده باشد.

••
••
••
••
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استفاده کودکان از کمربند و احتیاطهای الزم

کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوالً برای افراد بزرگ سال طراحی شدهاند .تازمانیکه کودک
شما به اندازه کافی بزرگ نشده باشد که بتواند از کمربند ایمنی استفاده کند و آن را کامال
پوشش دهد برای کودک خود از سیستم محافظ مناسب کودکان استفاده کنید( .به سیستم
محافظ صندلی کودک مراجعه نمایید).
اگر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند از سیستم محافظ استفاده کند ،باید در صندلی
عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند.
اگر نشستن کودک در صندلی جلو الزم باشد ،استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است.
در صورتیکه کمربند بهطور درست استفاده نشود و تصادفی رخ دهد ،نیروی حاصل از انفجار
ایربگ ممکن است باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.
اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و
عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها و
بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف
در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار میگیرد.
همچنین اجازه ندهید یک کودک در بغل فرد
بزرگسال بنشیند نگه داشتن کودک در آغوش،
ایمنی کافی ندارد.
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استفاده بانوان باردار از کمربند و احتیاط های الزم

ضمن کسب اطالعات و توصیههای پزشکی کافی،
کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده
قرار دهید .بانوان باردار ،میبایست تسمه پایینی
کمربند را تاجایی که امکان دارد پایین برده و در
باالی لگن قرار دهند.

تسمه باالیی را از باالی شانه کشیده و از قفسه سینه عبور دهید .اجازه ندهید که کمربند با
ناحیه شکم شما برخوردی داشته باشد .اگر کمربند به طرز صحیح بسته نشود ،نه تنها فرد باردار
بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسیب شدید ،در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار می گیرد.

•
•
•
•
•

هشدار!

•از قفل شدن کمربند و نداشتن تابیدگی و پیچیدگی آن اطمینان حاصل کنید .اگر کمربند به
درستی کار نمیکند ،در اسرع وقت با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.
•در تصادفات سنگین ،مجموعه کمربند را عوض کنید ،هر چند که ظاهر آنها هیچ ایرادی
نداشته و سالم به نظر برسند.
•هیچ اقدامی از قبیل باز کردن ،نصب ،اصالح ،برداشتن ،جابهجا کردن را روی کمربند انجام
ندهید .تعمیرات مورد نیاز می بایست توسط نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو صورت پذیرد.
•اجازه ندهید که کودکان با کمربند ایمنی بازی کنند .اگر کمربند به دور گردن آن ها بپیچد،
باز کردن آن سخت بوده و می تواند باعث خفگی یا سایر مصدومیت های منجر به مرگ شود.
در صورت بروز این اتفاق و باز نشدن قفل کمربند ،باید با قیچی کمربند را ببرید.
•سیستم کمربند ایمنی را به طور دورهای بازدید کنید و پارگیها  ،فرسودگی و شل بودن قطعات
را مورد بررسی قرار دهید .کمربند آسیبدیده را با کمربند نو تعویض کنید .کمربند آسیبدیده
نمیتواند سرنشینان را در مقابل مصدومیت و مرگ محافظت کند.
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 -12-3سیستم مکمل ایربگ SRS
چراغ های هشدار ایربگ SRS

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ایربگ
روشن شده و پس از  3ثانیه خاموش خواهد شد
و این یعنی سیستم ایربگ سالم بوده و کارکرد
عادی خود را دارد.

بروز هر یک از حاالت زیر ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ایربگ میباشد .در اینگونه زمانها،
جهت بازدید و یا تعمیر سیستم ایربگ ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.
پس از باز شدن سوئیچ ،اگر چراغ هشدار ایربگ روشن نشود و یا پس از چند ثانیه خاموش
نشود و یا به حالت چشمک زن درآید.
چراغ هشدار ایربگ در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن کند .ایربگهای
خودروی شما باید پس از سپری شدن  10سال از تاریخ تولید آنها ،تعویض شوند .این کار
را در محل یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو انجام دهید.

••
••

ایربگ راننده و سرنشین جلو

به منظور واکنش در زمان تصادف از قسمت جلو،
ایربگ های جلو به همراه کمربندها جهت کاهش
صدمات وارده به نواحی سر و صورت و قفسه
سینه راننده و سرنشین جلو وارد عمل میشوند.
ایربگ سرنشین جلو ،در صورت عدم وجود
سرنشین نیز عمل خواهد کرد.
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چنانچه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع
ثابت برخورد کند ،به شرطی که مانع از جای
خود تکان نخورد و یا تغییر شکل ندهد و روند
کاهش سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین
شده برسد ،ایربگ های جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی
خودرو به سطح آستانه برسد ،به طوریکه ضربه
وارده قابل مقایسه با تصادف از نوع برخورد
مستقیم خودرو به مانع ثابت که در آن مانع
حرکت نکند و یا تغییر شکل ندهد ،باشد،
ایربگهای جلو عمل خواهند کرد.
اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالئم که پس از
برخورد تغییر شکل میدهند و یا تصادفی که در
آن قسمت جلوی خودر به صورت شیبدار زیر
مانع برود مانند برخورد به قسمت عقب کامیونها
و یا در برخوردهایی که بهصورت مایل و زاویه دار
صورت می پذیرند ،احتماالً ایربگها عمل
نخواهند کرد.
در برخی حاالت (مطابق شکل) که ضربه و
برخورد از قسمت زیرین خودرو اتفاق میافتد،
احتمال باز شدن ایربگهای جلو وجود دارد.
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ایربگهای جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب
خودرو صورت میپذیرند و نیز در زمان چپ
شدن و واژگونی یا در تصادف با سرعت پایین ،باز
نمیشوند ولی هر زمان تصادفی روی دهد که در
آن به اندازه کافی کاهش سرعت روبه جلو را
داشته باشیم ،احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد.

احتیاط های الزم

••
••
••

ایربگ ها تجهیزاتی هستند که همراه کمربندها قابل استفاده هستند .راننده و سرنشینان
خودرو ملزم به بستن کمربند ایمنی هستند.
ایربگ راننده با نیروی قابل توجهی باز میشود .و میتواند باعث صدمات جدی شود،
بهخصوص اگر راننده خیلی نزدیک آن قرار گرفته باشد.
ایربگ سرنشین با نیروی قابل مالحظهای باز میشود و در صورتیکه سرنشین خیلی نزدیک
آن قرار داشته باشد ،احتمال وارد آمدن صدمات جدی وجود دارد .صندلی سرنشین تا
جاییکه امکان دارد ،باید دورتر از ایربگ تنظیم شود .بهطوریکه بتواند صاف بنشیند.
اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی ننشسته اند و یا از سیستمهای محافظ کودک
استفاده نکردهاند ،در زمان بازشدن ایربگ ،با خطر مرگ یا جراحات شدید مواجه خواهند
بود .کودکانی که اندازه بدن آنها در حدی نیست که بتوانند از کمربند ایمنی استفاده کنند،
باید با سیستمهای محافظ کودک محافظت شوند .بهعلت ایمن بودن صندلی عقب ،توصیه
میشود اطفال و کودکان بهجای صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و بهخوبی تحت
حفاظت قرار گیرند.

••
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••

روی لبه صندلی ننشینید و یا روی داشبورد
خم نشوید.

••

اجازه ایستادن جلوی ایربگ سرنشین و یا
روی زانو نشستن روی صندلی جلو را به
کودکان ندهید.
سرنشین جلو نباید چیزی یا کسی را در
آغوش بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد.

••
••

روی درب ،ستونهای جلو و عقب تکیه
ندهید.

••

به هیچکس اجازه ندهید روی صندلی زانو
بزند یا سر و دست خود را از پنجره بیرون
بگذارد.
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••

هیچ چیزی را روی قسمتهایی مانند
داشبورد ،غربیلک فرمان یا قسمت پایینی
صفحه کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید.
این اشیا در زمان بازشدن ایربگها ،پرتاب
میشوند.

••

هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربها ،ستونهای جلو و عقب ،سقف و
دستگیره سقف نصب و یا آویزان نکنید.

••
••
••

از وارد آوردن ضربه با نیروی قابلتوجه به مناطقی که اجزاء سیستم ایربگ در آنها قرار دارند،
خودداری کنید در غیر این صورت ایربگها به مشکل خواهند خورد.
بالفاصله پس از باز شدن ایربگ به قطعات آن دست نزنید ،ممکن است خیلی داغ باشند.
اگر پس از باز شدن ایربگ مشکل تنفسی پیدا کردید ،درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه
بازکنید و یا خودرو را ترک کنید .پس ماندههای روی پوست تان را فورا ً بشویید تا باعث بروز
عوارض پوستی نشود.
در صورتیکه درپوش ایربگها (غربیلک فرمان و داشبورد) آسیب دیده و یا ترک خورده باشند،
فقط باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد تعمیر یا تعویض قرار گیرند.

••
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دستکاری و یا تعویض قطعات سیستم تکمیل کننده ایربگ SRS

دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم ایربگ بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو ،ایربگ خودروی
خود را حذف نکنید و یا تغییراتی مانند موارد زیر را انجام ندهید .در غیر این صورت باعث بهوجود
آمدن ایراد در سیستم ایربگ و متعاقب آن وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی مرگ خواهد شد:
نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر ایربگ
تعمیر ،باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان ،داشبورد و صندلیها
تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و کف اتاق
اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق

••
••
••
••
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 -13-3سیستم صندلی کودک
سیستم صندلی کودک برای کودکان خردسال و نوزادان باید با استفاده از کمربند و بهصورت
صحیح به صندلی بسته شود .شما باید دقیق ًا بر اساس دستورالعملهای سازنده صندلی کودک
اقدام کنید.
همیشه صندلی کودکی را انتخاب کنید که با خودرو شما سازگار باشد و با سن و اندازه کودک
شما همخوانی داشته باشد .برای جزئیات و کسب اطالعات بیشتر در مورد نصب صندلی ،از
دستورالعملهای همراه صندلی کودک تبعیت کنید .در این دفترچه هم دستورالعملهای
عمومی برای نصب ارائه می شود.
صندلی کودک باید روی صندلیهای عقب نصب شود .بر اساس آمارهای بهدست آمده از
تصادفات جادهای ،ایمنی کودک در صندلی نصب شده روی صندلی عقب بیشتر از صندلی جلو
است .موقع عدم استفاده از صندلی کودک ،آن را با کمربند ببندید و یا آن را در جایی غیر از
اتاق سرنشین نگهداری کنید .به این ترتیب در توقفهای ناگهانی و یا در تصادفات ،سرنشین
آسیب نمی بیند.

•
•

هشدار!

•سیستم صندلی کودک باید بر اساس استانداردهای ایمنی طراحی شده در قوانین محلی باشد.
شرکت مدیران خودرو مسئولیتی در قبال خسارت ها و آسیبهای ناشی از صندلی کودک
ندارد.
• بر اساس الزامات شرکت مدیران خودرو ،صندلی کودک باید در صندلی عقب نصب شود.
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نوع کمربند سه نقطهای

این خودرو دارای کمربند قفلی جمعکننده اضطراری یا  ELRاست .این کمربند موقع کشیدن سریع
کمربند سبب قفل کمربند میشود اما وقتی کمربند کام ً
ال باز شده است  ،فاقد وضعیت قفل باز شده
است .موقع نصب صندلی کودک ،باید از یک گیره قفلی استفاده کنید .اگر صندلی کودک شما گیره
قفلی ندارد ،آن را از نمایندگی مدیران خودرو تهیه کنید.
انواع سیستمهای صندلی کودک

صندلیهای کودک بر اساس قوانین به  5گروه زیر تقسیم میشوند:
وزن
گروه جرمی
تا  10کیلوگرم ( 9 - 0ماه )
گروه 0
تا  13کیلوگرم ( 2 - 0سال )
گروه 0+
 9تا  18کیلوگرم ( 9ماه  4 -سال )
گروه I
 15تا  25کیلوگرم ( 4سال  7 -سال )
گروه II
 22تا  36کیلوگرم ( 6سال  12 -سال )
گروه III
در این دفترچه ،سه نوع صندلی کودک رایجی که با کمربند بسته میشوند ،معرفی میگردد.
صندلی کودک را با استفاده از دستورات سازنده آنها نصب کنید.

ــ

صندلی نوزاد
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برابر با گروه  0و  0+است.

ــ

صندلی کودک (قابل تبدیل)

ــ

صندلی نوجوان یا بوستر
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برابر با گروه  Iو  0+است.

برابر با گروه  IIو  IIIاست.
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ـ

هشدار!

ـاقدامات احتیاطی هنگام استفاده از صندلی کودک

•

•برای حفاظت مؤثر از کودک در مقابل تصادفات و در توقفهای اضطراری ،کودک باید با
استفاده از کمربند و یا صندلی کودک طبق سن و سایز خود بسته شود .در آغوش گرفتن
کودک نمیتواند جایگزین صندلی کودک باشد .در تصادف ،ممکن است کودک به شیشه
جلو برخورد نماید و یا بین شما و قسمت داخلی خودرو گیر بیافتد.
•شرکت مدیران خودرو قویاً استفاده از صندلی کودک بر اساس اندازه کودک شما را توصیه
میکند و باید آن را در صندلی عقب نصب کنید.
•مطمئن شوید که شما تمامی دستورالعملهای نصب ارائه شده سازنده صندلی را رعایت
کرده و سیستم درست نصب شده است .در صورت درست نصب نشدن صندلی ،امکان بروز
سانحه و جراحت جدی و حتی مرگ در توقفهای اضطراری ،تصادف و دور زدن ناگهانی
وجود دارد.

•

•هرگز اجازه ندهید کودکان با کمربند قفل صندلی کودک بازی کنند .در صورتیکه این
کمربند دور گردن کودک بپیچد ،میتواند منجر به خفگی یا صدمات دیگر به کودک و
حتی مرگ او شود .در این موارد و عدم باز شدن سگکها ،از قیچی استفاده کنید و کمربند
را ببرید.

•

•صندلی کودک را حتی در موقع عدم استفاده بهخوبی روی صندلی ببندید .از رها کردن
صندلی به صورت نبسته در کابین خودداری کنید.
•در صورت نیاز به جدا کردن صندلی کودک ،آن را از روی خودرو باز و در داخل صندوق
بگذارید .این امر میتواند مانع آسیبدیدگی سرنشینان در توقفهای ناگهانی و دور ناگهانی
و تصادفات شود.

•
•
ـ

ـاقدامات احتیاطی در رابطه با کمربند قفل صندلی کودک

ـ

ـوقتی صندلی کودک استفاده نمیشود.

•

جهت مشاهده جداول  ISOFIXبه صفحات 353
و  354مراجعه نمایید.
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 -14-3نصب صندلی کودک
برای نصب صندلی کودک بر اساس دستورات سازنده آن عمل کنید .صندلی را با استفاده از
کمربند یا مهارهای  ISOFIXبه صندلیها ببندید .موقع نصب صندلی کودک ،نوار باالیی را وصل
کنید.
نصب با کمربند سه نقطه ای

موقع نصب صندلی کودک ،باید از دستورالعملهای سازنده صندلی کودک تبعیت کنید.
بر اساس نوع صندلی کودک شما ،برای نصب صحیح صندلی کودک به بست قفلی نیاز است.

ــ

بازکردن و بستن صندلی نوزاد

1 .1صندلی کودک را بهگونهای روی صندلی
عقب ببندید که روی آن به سمت عقب
خودرو باشد.

هشدار!

•

•

•اگر صندلی کودک با مکانیسم قفل صندلیهای جلو
تداخل دارد ،آن را روی صندلی عقب نصب نکنید .در
غیر این صورت ،کودک یا سرنشینان ممکن است در
ترمزهای ناگهانی یا در هنگام تصادف به شدت آسیب
ببیند یا کشته شوند.

•اگر صندلی کودک برای صندلی راننده مزاحمت ایجاد میکند و مانع اتصال صحیح آن است،
صندلی کودک را روی صندلی سمت راست نصب کنید.
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2 .2طبق دستورالعملهای سازنده ،کمربند
صندلی سه نقطهای را دور صندلی نوزاد
بکشید و زبانه را وارد سگک کنید .مراقب
باشید تا کمربند پیچ نخورد و آن را سفت
کنید.

3 .3بست قفلی را در نزدیکی زبانه کمربندها نصب
کنید.

•
•
•

هشدار!

•بعد از وارد کردن زبانه ،مطمئن شوید که زبانه و سگک قفل شده اند و نوارهای باال و پایین
کمربند پیچ نخورده اند.
•از وارد نمودن سکه ،بست و غیره در داخل گیره خودداری کنید زیرا مانع بستن آن می شود.
•اگر کمربند درست کار نمی کند ،نمی تواند از کودک شما محافظت نماید .بدین منظور و برای
رفع عیب کمربند ،حتماً به نمایندگی مدیران خودرو مراجعه کنید و از نصب صندلی کودک تا
زمان رفع عیب کمربند ،خودداری کنید.

•
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برای باز کردن صندلی کودک ،ابتدا بست قفلی را
باز و کلید سگک را فشار دهید تا کمربند کام ً
ال
جمع شود .کمربند آزادانه حرکت خواهد کرد و
آماده استفاده توسط کودک و یا بزرگسال است.

ــ

نصب و باز کردن صندلی کودک (قابل تبدیل)

صندلی کودک قابل تبدیل را میتوان بر اساس سن و اندازه کودک در روشهای رو به عقب و جلو
استفاده نمود .موقع نصب این صندلی ،از دستورالعملهای سازنده در مورد سن و اندازه کودک و
نیز دستورات نصب صندلی کودک تبعیت نمایید.
برای نصب و باز کردن صندلی در روش روبه عقب به بخش «نصب و باز کردن صندلی نوزاد» در
همین بخش مراجعه کنید .برای بازکردن و بستن صندلی کودک به روش رو به جلو بر اساس
دستورات زیر عمل کنید.
1 .1صندلی کودک را رو به جلو در صندلی عقب
قرار دهید.

هشدار!

اگر صندلی راننده مزاحم صندلی کودک است و مانع اتصال صحیح آن است ،صندلی کودک را
روی صندلی عقب سمت راست نصب کنید.

115

فصل  -3دستورالعملهای عملکرد

2 .2طبق دستورالعملهای سازنده ،کمربند
صندلی سه نقطهای را دور صندلی کودک
قابل تبدیل بکشید و زبانه را وارد سگک
کنید .مراقب باشید تا کمربند پیچ نخورد و
آن را سفت کنید.

•
•
•

هشدار!

•بعد از وارد کردن زبانه ،مطمئن شوید که زبانه و سگک قفل شدهاند و نوارهای باال و پایین
کمربند پیچ نخوردهاند.
•از وارد نمودن سکه ،بست و غیره در داخل گیره خودداری کنید زیرا مانع بستن آن میشود.
•اگر کمربند درست کار نمیکند ،نمیتواند از کودک شما محافظت نماید .بدین منظور و برای
رفع عیب کمربند ،حتماً به نمایندگی مدیران خودرو مراجعه کنید و از نصب صندلی کودک تا
زمان رفع عیب کمربند ،خودداری کنید.
3 .3حین فشار صندلی کودک بر روی تشک
صندلی و پشتی آن ،بگذارید قسمت شانه
کمربند تا جایی جمع شود که صندلی
کودک را محکم نگه دارد.
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4 .4بست قفلی را نزدیک زبانه قسمت تحتانی
کمربند نصب کنید.

هشدار!

صندلی کودک را در جهات مختلف فشار و تکان دهید تا
مطمئن شوید که سفت نصب شده است .از
دستورالعملهای سازنده برای نصب تبعیت نمایید.

برای باز کردن صندلی کودک ،ابتدا بست قفلی را
باز و کلید سگک را فشار دهید تا کمربند کام ً
ال
جمع شود .کمربند آزادانه حرکت خواهد کرد و
آماده استفاده توسط کودک و یا بزرگسال است.
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ــ

بازکردن و بستن صندلی کودک بزرگسال (بوستر)

این صندلی تنها به روش رو به جلو قابل نصب است.
 1 .1صندلی را بهصورت رو به جلو روی صندلی
عقب نصب کنید.

2 .2کودک را داخل صندلی بنشانید .کمربند
سه نقطهای را بر اساس دستورالعملهای
سازنده دور صندلی و کودک بگردانید و
زبانه را وارد سگک کنید .مراقبت باشید تا
کمربند پیچ نخورد.

مطمئن شوید که قسمت شانه کمربند به خوبی از شانه عبور کرده و قسمت پایینی آن در پایینترین
نقطه لگن کودک قرار دارد .برای جزئیات بیشتر به بخش «استفاده صحیح از کمربند» رجوع شود.
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•
•
•
•
•

هشدار!

•مطمئن شوید که کمربند شانه از وسط شانه کودک عبور میکند .کمربند باید از گردن کودک
دور باشد اما نباید از شانه خارج شود .در غیر این صورت نمیتواند از کودک محافظت نماید و
در موقع تصادف و ترمزهای ناگهانی امکان آسیبدیدگی و مرگ کودک باال است.
•کمربندهای شل و کمربندهایی که از روی شکم عبور می کنند نیز میتوانند به علت در رفتن
هنگام تصادف و یا رخدادهای دیگر سبب جراحتهای جدی شوند .تا حد امکان کمربند را
پایین شکم کودک عبور دهید.
•بعد از بستن زبانه ،مطمئن شوید که زبانه و سگک قفل شده اند و قسمت شانه و پایین کمربند
پیچ نخورده اند.
•از وارد نمودن سکه ،بست و غیره در داخل گیره خودداری کنید زیرا مانع بستن آن می شود.
•اگر کمربند درست کار نمی کند ،نمیتواند از کودک شما محافظت نماید .بدین منظور و برای
رفع عیب کمربند ،حتماً به نمایندگی مدیران خودرو مراجعه کنید و از نصب صندلی کودک تا
زمان رفع عیب کمربند ،خودداری کنید.
برای باز کردن صندلی کودک ،کلید باز کردن
روی سگک را فشار دهید و بگذارید تا کمربند
جمع شود.
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اقدامات احتیاطی موقع نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو

موقع نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین
جلو ،نکات احتیاطی زیر را رعایت کنید:
هرگز از صندلی رو به عقب در صندلی سرنشین
جلو استفاده نکنید .نیروی فعال شدن سریع
ایربگ جلو سرنشین میتواند سبب مرگ و یا
ایجاد جراحت شدید به کودک در موقع تصادف
شود .برچسب های هشداردهنده روی دو طرف
آفتابگیر سرنشین جلو و روی داشبورد مقابل
او حاوی هشدارهایی برای عدم نصب صندلی
کودک است.

صندلی کودک باید به گونه ای باشد که بتوان
تنها وقتی آن را روی صندلی سرنشین جلو نصب
کرد که چارهای جز این نباشد .موقع نصب
صندلی کودک رو به جلو روی صندلی سرنشین
جلو ،تا حد امکان صندلی را به عقب بیاورید .در
غیر این صورت ممکن است هنگام بروز سانحه
منجر به فعال شدن ایربگ ،آسیبهای جدی و
حتی مرگ شود.
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نصب صندلی کودک با قالبهای ISOFIX

1 .1مطمئن شوید که پشتی صندلی در وضعیت قفل قرار دارد.
2 .2بر اساس عالئم مهار روی صندلیها ،از محل
مهارهای روی تشک صندلی اطمینان حاصل
کنید.

3 .3صنـدلی کـودک را بـه وسیـله مهـارهـای
 ISOFIXنصب کنید .در صورت لزوم ،صندلی
جلو را به جلو ببرید.
اگر صندلی کودک دارای نوار فوقانی است،
باید آن را بست.

برای نصب صندلی کودک با نوار فوقانی به بخش «سیستم صندلی کودک دارای نوار فوقانی» در
همین فصل مراجعه کنید .جزئیات نصب در دفترچه همراه صندلی درج شده است.
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•
•
•

هشدار!

•موقع استفاده از مهار برای صندلی کودک ،مطمئن شوید که اطراف مهار اشیای غیر منظم
وجود ندارد و کمربند گیر نکرده است.
•صندلی کودک را در جهات مختلف بکشید و فشار دهید تا مطمئن شوید که محکم است .از
دستورالعملهای نصب سازنده استفاده کنید.
•اگر صندلی کودک برای مکانیسم قفل صندلیهای جلو مزاحمت ایجاد می کند،از نصب صندلی
کودک روی صندلی عقب خودداری کنید .در غیر این صورت سرنشینان صندلی جلو یا کودک
ممکن است در هنگام تصادف و یا ترمز شدید آسیب جدی ببیند و یا کشته شود.
سیستم صندلی کودک دارای نوار باالیی

ضامنهای مهار در پشت پشتی صندلی عقب قرار
دارند.

برای نصب صندلی کودک دارای نوار فوقانی بهصورت زیر عمل کنید.
صندلی را با استفاده از کمربند و یا مهار یا ضامن  ISOFIXبسته و به شرح زیر عمل کنید.
1 .1ارتفاع پشت سری را تنظیم و یا در صورت
لزوم آن را بردارید.
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2 .2نوار را دور پشت سری بکشید و قالب نوار
فوقانی را در ضامن صندلی در پشت صندلی
قفل کنید و نوار را سفت کنید.

•

هشدار!

•مطمئن شوید که نوار فوقانی سفت بسته شده است و با فشار و کشیدن صندلی در جهات
مختلف مطمئن شوید که صندلی کودک سفت شده است .از دستورالعملهای سازنده برای
نصب صندلی تبعیت کنید.
• •از ضامنهای صندلی در پشت صندلی برای کار
دیگری غیر از قفل صندلی کودک استفاده نکنید .شرکت
مدیران خودرو مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از این
موارد ندارد.

3 .3پشت سری را مجددا ً در جای خود نصب
کنید و آن را قفل کنید.
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•
•

هشدار!

•موقع نصب صندلی کودک ،از دستورالعمل ضامن قالبهای موجود در کاتالوگ صندلی تبعیت
کنید و آن را ایمن ببندید.
•اگر صندلی درست سفت نشده باشد ،کودک یا سرنشینان دیگر ممکن است در موقع تصادف
و یا ترمز و دور ناگهانی به شدت آسیب ببینند و یا حتی بمیرند.

•

•
•
•
•
•

•اگر صندلی راننده مزاحم صندلی کودک است و مانع
اتصال صحیح آن است ،صندلی کودک را به صندلی
سمت راست عقب ببندید.

•صندلی سرنشین جلو را بهگونهای تنظیم کنید که مزاحم صندلی کودک نباشد.
•مطمئن شوید که کمربند و زبانه قفل شدهاند و کمربند پیچ نخورده است.
•صندلی کودک را در جهات مختلف بکشید و فشار دهید تا مطمئن شوید سفت است.
•بعد از بستن صندلی کودک ،هرگز صندلی را تنظیم نکنید.
•از دستورات سازنده صندلی تبعیت کنید.
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 -1-4دکمه استارت (در خودرو دارای سیستم ورود و استارت هوشمند)

دکمه استارت دارای چهار حالت میباشد .وقتی که کلید خودرو توسط سیستم شناسایی شده باشد،
پدال ترمز آزاد میشود ،دکمه استارت را فشار دهید تا وضعیتها تغییر کنند( .با هر بار فشار دکمه
استارت ،مدهای استارت تغییر میکنند).
 1مد OFF
فالشر قابل استفاده میباشد.
 2مد ACC
برخی لوازم برقی خودرو مانند فندک قابل
استفاده میباشد.
نور زمینه دکمه استارت به رنگ کهربایی در
خواهد آمد.
 3مد ON
کلیه لوازم برقی خودرو قابل استفاده میباشد.
نور زمینه دکمه استارت به رنگ کهربایی در
خواهد آمد.

مد START
در هر حالتی از دکمه استارت به شرط آن که پدال ترمز فشار داده شده باشد و دسته دنده در
موقعیت  Pیا ( Nبرای مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ (برای مدل مجهز به گیربکس
دستی) فشرده شده باشد ،اگر رنگ نور زمینه دکمه استارت به رنگ سبز تغییر یابد ،یعنی دکمه
استارت وارد حالت استارت ( )STARTشده است و با فشار دادن آن ،موتور روشن خواهد شد.
رنگ نور زمینه دکمه استارت در حالتهای
مختلف ،متفاوت می باشد.
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نور زمینه خاموش

••
••

دکمه استارت در حالت  OFFقرار دارد و پدال ترمز (مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا
پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) آزاد میباشد.
موتور را نمیتوان روشن کرد.

نور زمینه کهربایی

سوئیچ در حالت  ACCیا  ONقرار دارد و پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا
پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) آزاد است.
نور زمینه سبز

برای مدل مجهز به گیربکس :CVT
اگر دسته دنده در موقعیت  Pیا  Nقرار داشته باشد و پدال ترمز را فشار داده باشید ،با فشار دادن
دکمه استارت ،موتور روشن خواهد شد.
برای مدل مجهز به گیربکس دستی:
اگر پدال کالچ را فشار داده و دکمه را فشار دهید ،موتور روشن خواهد شد.

•
•
•

احتیاط!

•در مدل مجهز به گیربکس  CVTاگر در لحظه خاموش کردن موتور ،دسته دنده در موقعیتی
به غیر از  Pقرار داشته باشد ،دکمه استارت به حالت  ACCخواهد رفت و به حالت  OFFتغییر
وضعیت نخواهد داد.
•اگر زمانیکه موتور روشن است ،ریموت هوشمند به بیرون از خودرو برده شود موتور بهطور
اتوماتیک خاموش نخواهد شد.
•در این شرایط اگر هر یک از درب های خودرو بسته شود ،بوق هشدار  6مرتبه به صدا در میآید
و پیغام " "No Smart Key In Carدر نمایشگر ظاهر میگردد.

ــ

نحوه کار با دکمه استارت

برای استفاده از دکمه استارت ،یک فشار مناسب و به مدت کوتاه کافی است .اگر مقدار فشار
وارده به دکمه مناسب نبوده و یا زمان فشار دادن زیاد باشد ،احتماالً موتور روشن نخواهد
شد و یا حالتهای دکمه استارت تغییر نخواهد یافت.
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قفل فرمان الکترونیکی (در گیربکس دستی)

ــ

قفل کردن غربیلک فرمان

ــ

باز کردن قفل غربیلک فرمان

وقتی که خودرو متوقف باشد و دربها طی مدت  10دقیقه پس از بستن سوئیچ ،باز یا بسته
شوند ،غربیلک فرمان قفل خواهد شد.
اگر دربها در عرض  10دقیقه بعد از خاموش کردن موتور باز یا بسته نشوند ،غربیلک قفل
نمیشود حتی اگر دربها  10دقیقه بعد باز یا بسته شوند.

وقتی که سوئیچ داخل خودرو باشد با فشردن دکمه استارت ،غربیلک فرمان از حالت قفل آزاد
خواهد شد.
بعضی مواقع مانند پارک بودن خودرو در شیب بهدلیل تحت فشار بودن ستون فرمان و پین قفل
غربیلک ،پین ممکن است از حالت قفل آزاد نشود .در این شرایط سیستم بهطور خودکار  3مرتبه
در مدت زمان  3ثانیه تالش می کند تا غربیلک را از حالت قفل خارج کند .اگر همچنان غربیلک
از حالت قفل خارج نشد مطابق دستورالعملی که در نمایشگر چند منظوره پنل کیلومتر نمایش
داده می شود اقدام کنید.

•
•

احتیاط!

•اگر غربیلک فرمان از حالت قفل خارج نشد ،پس از فشردن دکمه استارت یا باز کردن سوئیچ،
غربیلک را به سمت چپ یا راست بچرخانید .به غربیلک فشار زیاد وارد نکنید.
• اگر غربیلک از حالت قفل خارج نشود ،بهدلیل حفظ ایمنی سوئیچ باز نمیشود و امکان روشن
شدن موتور وجود نخواهد داشت .در صورت عدم آزاد کردن قفل فرمان با امداد مدیران خودرو
تماس بگیرید.
هشدار!

اگر کنترل خودرو بهدلیل ایراد موتور یا موارد دیگر از دست خارج شد یا فرمان خودرو به یک سمت
کشید ،در این شرایط درب ها را باز یا بسته نکنید تا اینکه خودرو را در یک مکان امن متوقف
کنید ،قفل کردن غربیلک فرمان در چنین شرایطی میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد و
منجر به تصادف ،جراحت یا حتی مرگ شود.
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 -2-4سوئیچ موتور ( در خودرو بدون سیستم ورود و استارت هوشمند)
سوئیچ موتور

موقعیتهای مختلف مغزی سوئیچ در شکل
مقابل نشان داده شده است.

 1مد )LOCK (OFF
مغزی سوئیچ خاموش (بسته) است .غربیلک فرمان را کمی به چپ یا راست بچرخانید تا قفل
شود.
سوئیچ تنها در این موقعیت میتواند از مغزی خارج شود .اگر شما یادتان برود که سوئیچ را از
مغزی بیرون بکشید ،به محض باز شدن درب راننده ،یک بوق اخطار جهت یادآوری موضوع به
صدا در خواهد آمد.

هشدار!

در حین رانندگی سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار ندهید .در غیر این صورت ،غربیلک فرمان قفل
شده و کنترل وسیله نقلیه از دست خواهد رفت.
 2مد ACC
موتور خاموش است ،غربیلک فرمان را میتوان از حالت قفل خارج کرد و برخی از لوازم الکتریکی
خودرو از قبیل فندک ،آینههای برقی و  ...قابل استفاده میباشند .اگر تغییر موقعیت سوئیچ از
 LOCKبه  ACCامکانپذیر نبوده و یا به سختی صورت پذیرد ،ممکن است علت آن قفل بودن
غربیلک فرمان باشد ،لذا اگر غربیلک را به آرامی کمی به چپ و راست بچرخانید ،احتماالً ایراد
برطرف خواهد شد.
 3مد ON
کلیه لوازم برقی را میتوان مورد استفاده قرار داد .چراغهای هشدار صفحه کیلومترشمار یا روشن
مانده و یا پس از مدت کوتاهی روشن شدن ،خاموش میشوند .پس از روشن شدن موتور و در
زمان رانندگی هم سوئیچ در این موقعیت قرار میگیرد.
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احتیاط!

برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،در حالت خاموش بودن موتور ،سوئیچ را بهمدت طوالنی در
موقعیت  ACCیا  ONقرار ندهید.
START 4

برای به حرکت در آوردن اتومات استارت و در نتیجه روشن شدن موتور خودرو میباشد .پس از
روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید تا بهطور خودکار به موقعیت  ONباز گردد.
احتیاط!

اندک حرکت عقربهها و درجههای صفحه کیلومترشمار در موقعیتهای  ONیا  STARTسوئیچ،
طبیعی میباشد.
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قفل کردن و باز کردن غربیلک فرمان

ــ

قفل کردن فرمان

ــ

باز کردن قفل فرمان

پس از آن که سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار
دادید ،آن را بیرون بکشید .غربیلک را مقداری به
چپ یا راست بچرخانید تا صدای درگیر شدن
قفل غربیلک فرمان شنیده شود.

سوئیچ را وارد مغزی کرده و آن را از موقعیت
 LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید.

احتیاط!

اگر نتوانستید سوئیچ را از موقعیت  LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید ،غربیلک فرمان را تا زمانی
که سوئیچ بتواند بچرخد ،کمی به سمت چپ یا راست بچرخانید.
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 -3-4روشن کردن موتور
اقدامات قبل از استارت

1 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
2 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم
کنید.
3 .3آینههای داخلی و جانبی را تنظیم کنید.
4 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
5 .5کمربند ایمنی را ببندید.
6 .6مطمئن شوید اهرم ترمزدستی به طور کامل باال کشیده شده است.
7 .7در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید .در مدل مجهز
به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.
8 .8ابتدا سوئیچ را در وضعیت  ONقرار دهید ولی بالفاصله به حالت  STARTنچرخانید و بررسی
کنید که آیا چراغهای هشدار و نشانگر روشن میشوند؟ در غیر این صورت ،با نمایندگی مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.
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روش استارت عادی
در خودروی مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

با همراه داشتن کلید هوشمند میتوانید موتور را روشن کرده و یا حالتهای دکمه استارت را
عوض کنید.
1 .1پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا پدال کالچ (مدل مجهز به گیربکس
دستی) را فشار دهید.
رنگ نور زمینه دکمه استارت سبز خواهد شد.
اگر رنگ نور زمینه دکمه سبز نشود ،موتور استارت نخواهد خورد.
2 .2دکمه استارت را فشار دهید تا موتور روشن
شود.
موتور را میتوان در هر وضعیت سوئیچ روشن
کرد.

در خودروی بدون سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار دهید و پس از روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید تا
بهطور خودکار به موقعیت  ONباز گردد.
احتیاط!

پس از روشن شدن موتور ،حتماً سوئیچ را رها کنید تا از آسیب دیدن موتور جلوگیری شود.

در مواقعی که دمای هوای محیط پایین است ،مث ً
ال در زمستان ،مدت زمان استارت زدن کمی
بیشتر از شرایط معمولی خواهد بود .اگر استارت موفقیتآمیز نبود ،سوئیچ را به موقعیت LOCK
بازگردانید و پس از  15تا  20ثانیه مراحل استارت زدن را مجددا ً تکرار کنید.
اگر موتور روشن نشود ،به بخش «اگر خودرو در حالت عادی روشن نشد» در فصل  6مراجعه
شود.
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پس از روشن کردن موتور

سرعت چرخش موتور در زمان دور آرام توسط سیستم کنترل الکترونیکی موتور ،کنترل میشود.
پس از روشن شدن موتور ،دور آرام باال میتواند به افزایش دمای موتور کمک کند .پس از گرم
شدن موتور ،دور موتور به طور خودکار پایین خواهد آمد .در غیر این صورت ،باید خودرو را برای
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.
هشدار!

دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق ،سالمتی انسان را به خطر
میاندازد .جهت جلوگیری از استنشاق دود اگزوز ،موارد زیر را رعایت کنید:
• •خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و  ...به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.
• •اگر مجبور به نشستن در خودروی متوقف با موتور روشن در یک محیط باز هستید ،میبایست
سیستم تهویه مطبوع روی حالت چرخش هوای تازه و سرعت باالی فن تنظیم شود.
خاموش کردن موتور

در خودروی مجهز به سیستم استارت و ورود هوشمند:

1 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
2 .2در خودروی با گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در خودروی با گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.
 3 .3دکمه استارت موتور را فشار دهید.
4 .4پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس )CVT
و یا پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس
دستی) را آزاد کنید و خاموش شدن دکمه
استارت را چک کنید.
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روش استارت عادی
در مدل مجهز به گیربکس  CVTاگر موتور را در حالتی که دسته دنده در موقعیتی به غیر از P
قرار دارد ،خاموش کنید ،دکمه استارت خاموش نخواهد شد ولی به حالت  ACCمیتواند تغییر
یابد .برای خاموش کردن دکمه استارت طبق مراحل زیر اقدام کنید:
1 .1کنترل کنید که اهرم ترمز دستی کشیده شده باشد.
2 .2دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
3 .3دکمه استارت را یک بار فشار دهید و از خاموش شدن چراغ زمینه کلید اطمینان یابید.

در خودروی بدون سیستم ورود و استارت هوشمند:

1 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
2 .2در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید .در مدل مجهز
به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار دهید.
3 .3سوئیچ را در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار دهید.

•
•

احتیاط!

•قبل از خاموش کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.
•اگر با خودرو بهمدت طوالنی و با سرعتهای باال رانندگی کردهاید ،بالفاصله پس از متوقف
کردن خودرو ،موتور را خاموش نکنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت درجا
روشن بماند و پس از پایین آمدن دما ،آن را خاموش کنید .عدم رعایت موارد فوق میتواند به
موتور آسیب برساند.
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ــ

روشن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری (در خودرو دارای سیستم ورود و استارت
هوشمند)

استارت در مواقع اضطراری

اگر باتری کلید هوشمند تمام شده باشد و یا در محیط اطراف  ،امواج مزاحم قوی وجود داشته
باشد،احتماالً سیستم ورود و استارت هوشمند کارایی مناسبی نخواهد داشت .در صورت مواجه
شدن با چنین شرایطی ،طبق مراحل زیر عمل کنید:
1 .1کلید را در جا لیوانی روی کنسول وسط به
طوری که رو به جلوی خودرو باشد ،قرار
دهید .پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس
 )CVTو پدال کالچ (در مدل مجهز به
گیربکس دستی) را در این لحظه فشار ندهید.
2 .2دکمه استارت را فشار دهید تا به حالت ON
درآید.

3 .3پس از نمایش داده شدن عبارت "KEY
" SUCCESSروی صفحه نمایشگر
کیلومترشمار ،پدال ترمز (در مدل مجهز به
گیربکس  )CVTیا پدال کالچ (در مدل مجهز
به گیربکس دستی) را فشار دهید و هم زمان
دکمه استارت را هم فشار دهید.
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احتیاط!

در مدل مجهز به گیربکس  ،CVTوقتی که دکمه استارت در حالت  ACCقرار دارد ،در صورتی که
پدال ترمز آزاد باشد ،اگر دکمه استارت را بیشتر از  15ثانیه فشار داده و نگه دارید ،سیستم از لزوم
ارسال سیگنال پدال ترمز صرفنظر کرده و اجازه روشن شدن موتور را خواهد داد .البته این روش
فقط برای مواقع اضطراری و ضروری توصیه میشود .در صورت بروز هر گونه شرایط اضطراری با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

ــ

خاموش کردن موتور در موارد اضطراری

اگر خاموش کردن موتور بهطور اضطراری الزم باشد ،مطابق روشهای زیر اقدام کنید:
روش  :1دکمه استارت را  3بار پشت سر هم و بهطور کوتاه فشار دهید و یا این که دکمه را در
عرض  2ثانیه چندین بار فشار دهید.
روش  :2دکمه استارت را فشار داده و بیش تر از  3ثانیه یا بیشتر نگه دارید.
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 -4-4گیربکس اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

گیربکس متغیر پیوسته ( )CVTدر خودروی شما بهصورت الکترونیکی کنترل میشود تا کارکرد نرم
و با حداکثر قدرت تولید شود.
مراحل زیر برای آشنایی با کارکرد این نوع گیربکس ارائه میشود:
1 .1پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دسته دنده را از موقعیت  Pیا  Nحرکت دهید و در موقعیت
 Dقرار دهید.
2 .2اهرم ترمزدستی را آزاد کنید و پا را از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید
تا خودرو حرکت کند.
هشدار!

همیشه هنگامی که موتور خاموش است ،صرف نظر از موقعیت دسته دنده اهرم ترمزدستی را
بکشید ،در غیر این صورت ممکن است خودرو حرکت کرده و منجر به آسیب جسمی و مالی شود.
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معرفی دندهها

گیربکس اتوماتیک موجود در خودروی شما شامل دنده پارک ( ،)Pدنده عقب ( ،)Rدنده خالص
( ،)Nدنده حرکت مستقیم ( ،)Dتعویض دنده دستی ( )Mو دنده سنگین ( )Lمیباشد.
هر کدام از دنده های فوق توسط حروف های قید شده در قاب دور دسته دنده مشخص شده اند.
این گیربکس دارای حالت اسپرت می باشد که می توانید این حالت را با استفاده از کلید تخصیص
یافته به آن واقع بر روی پنل دسته دنده فعال کنید.
با تغییر وضعیت دسته دنده ،دندههای گیربکس تغییر میکنند .به هنگام رانندگی بر اساس نیاز
خود ،دنده مناسب را انتخاب کنید .اطالعات ارائه شده بعدی میتواند به شما کمک کند تا با اهداف،
ماهیت و نحوه عملکرد دنده های مختلف آشنا شده و انتخاب دنده درستی انجام دهید.
قبل از اقدام به رانندگی ،مطمئن شوید که از این اطالعات آگاهی دارید.
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ــ

دنده پارک P

•
•
•

وقتی که دسته دنده در موقعیت  Pقرار گرفته
باشد ،دندههای گیربکس بهطور مکانیکی قفل
می شوند .دسته دنده فقط هنگامی در موقعیت
 Pقرار میگیرد که خودرو ساکن باشد.

احتیاط!

• دسته دنده را فقط هنگامی که خودرو ساکن است در موقعیت  Pقرار دهید و زمانیکه خودرو
در حال حرکت است ،از قرار دادن دسته دنده در موقعیت  Pپرهیز کنید.
•قبل از خارج کردن دسته دنده از موقعیت  ،Pپدال ترمز بایستی تا انتها فشرده شود و سوئیچ
در موقعیت  ONقرار گرفته باشد.
•هرگز از قرار دادن دسته دنده در موقعیت  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.

ــ

دنده عقب R

142

وقتی که دسته دنده در این موقعیت قرار بگیرد،
چراغ دنده عقب روشن شده و سیستم رادار دنده
عقب و دوربین دنده عقب (در صورت مجهز
بودن) فعال میشوند.
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ــ

دنده خالص N

•
•

وقتی که دسته دنده در این موقعیت قرار بگیرد،
گیربکس در حالت خالص خواهد بود .موتور در
دنده خالص میتواند روشن شود.
برای توقفهای کوتاه این حالت گیربکس مناسب
می باشد.

احتیاط!

•در سرعتهای باال ،گیربکس را هرگز به حالت خالص در نیاورید ،در غیر این صورت ،گیربکس
آسیب خواهد دید.
•خودرو را با دنده خالص بکسل نکنید ،زیرا به گیربکس آسیب وارد میشود.
هشدار!

وقتی که دسته دنده در موقعیت  Nقرار دارد ،مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی را کشیدهاید و یا
پا را روی پدال ترمز قرار داده اید .در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید.

ــ

دنده حرکت مستقیم D

تصویر مقابل موقعیت  Dدسته دنده را نشان
میدهد .مبتنی بر بار وارده به موتور و سرعت
حرکت خودرو ،افزایش و یا کاهش دندهها به طور
خودکار صورت خواهد پذیرفت.
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ــ

دنده سنگین L

ــ

دنده دستی M

از این حالت گیربکس در مواقعی که حداکثر
قدرت موتور مورد نیاز است و باید با سرعت
پایینتر رانندگی کرد ،استفاده میشود .مث ً
ال
رانندگی در سرباالییها و یا استفاده از قدرت
ترمزی موتور برای سرازیریها.

در حالت دستی گیربکس ،راننده میتواند دندهها
را بهطور دستی افزایش یا کاهش دهد .گیربکس
خودروی شما دارای حداکثر  7دنده دستی است
و میتوانید در هر لحظه دسته دنده را بین
حالتهای  Mو  Dجابه جا کنید و حالت دلخواه
را انتخاب کنید.

••
••

 :M+با هر بار حرکت دادن دسته دنده به سمت  M+میتوانید یک دنده باالتر را انتخاب
کنید.
 :Mبا هر بار حرکت دادن دسته دنده به سمت  M-میتوانید یک دنده پایینتر را انتخابکنید.

•
•

احتیاط!

•هنگام تعویض دنده دستی ( )Mزمانی که سرعت خودرو و دور موتور منطبق باشند و به
محدوده تعریف شده برسند ،تعویض دنده صورت خواهد پذیرفت .در غیر این صورت ،تعویض
دنده دستی مقدور نخواهد بود.
•در حالت دنده دستی ( )Mراننده باید دندهها را بهطور دستی افزایش دهد و فقط در زمانی به
طور اتوماتیک دندهها افزایش خواهند یافت که دور موتور خیلی باال رفته باشد .همچنین اگر
دور موتور خیلی پایین بیاید ،دندهها بهطور اتوماتیک کاهش خواهند یافت.
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حالت  ECO/SPORTگیربکس

وقتی موتور روشن می شود ،حالت پیش فرض
سیستم  ECOاست .عالمت  ECOروی صفحه
کیلومتر روشن میشود.
برای تغییر وضعیت بین  ECOو SPORT
حالت  ECO/SPORTرا فشار دهید .انتخاب بر
اساس شرایط جاده است.

حالت خرابی ایمن

وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد ،حالت خرابی ایمن گیربکس بهطور خودکار
فعال میشود و اجازه میدهد تا خودرو مسافت کوتاهی را بهصورت اضطراری حرکت کند .در این
شرایط چراغ اخطار گیربکس در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.
با فعال شدن حالت خرابی ایمن ،گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد داشت
و به درخواست راننده پاسخدهی نخواهد داشت و سرعت خودرو به تدریج کاهش مییابد تا اینکه
به کمترین مقدار برسد.
احتیاط!

در حالت خرابی ایمن ،نباید مسافت طوالنی با خودرو حرکت کرد ،زیرا باعث وارد آمدن آسیبهای
جدی به گیربکس خواهد شد .جهت بازدید و سرویس گیربکس ،هر چه سریعتر به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 -5-4گیربکس دستی (در صورت مجهز بودن)

گیربکس دستی در این خودرو دارای  5دنده برای حرکتهای مستقیم و یک دنده عقب
میباشد .دیاگرام انتخاب دنده با گیربکس دستی در تصویر باال نمایش داده شده است.

تعویض دنده

ــ

اصول تعویض دنده:

1 .1برای انتخاب موقعیت دلخواه برای دسته دنده ،ابتدا باید پدال کالچ را تا انتها فشار دهید
و سپس دسته دنده را به سمت موقعیت دلخواه حرکت دهید.
2 .2دنده عقب فقط در زمانی قابل انتخاب و استفاده است که خودرو بهطور کامل متوقف
شده باشد.
3 .3برای جلوگیری از فرسودگی زیاد قطعات داخلی گیربکس ،هنگام تعویض دنده ،سر دسته
دنده را بهطور کامل در دست گرفته و عمل تعویض دنده را با مهارت و بهطور سریع
انجام دهید.
4 .4پس از اتمام تعویض دنده ،دست خود را همچنان روی دسته دنده قرار ندهید.

146

ــ

فصل  -4روشن کردن و رانندگی با خودرو
احتیاطهای الزم برای تعویض دنده:

1 .1برای شروع حرکت باید از دنده  1استفاده کنید.
2 .2در جادههای سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین (دنده سنگین) استفاده
کنید .هنگام حرکت ،گیربکس را بهمدت طوالنی در حالت خالص قرار ندهید.
3 .3هنگام تغییر دندهها از پایین به باال (سنگین به سبک) ،دندهها را به ترتیب افزایش دهید
و هیچ دندهای را از قلم نیاندازید.
4 .4در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی گیربکس مانند صدای غیرعادی ،تعویض دنده
سخت و  ،...فورا ً خودرو را در محل امنی متوقف کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
5 .5هنگام حرکت هرگز دسته دنده را به موقعیت دنده عقب نبرید .در غیر این صورت به
گیربکس آسیب جدی وارد خواهد شد.
6 .6از گذاشتن پا بر روی پدال کالچ در حین رانندگی اجتناب کنید تا کالچ دچار ساییدگی
ناخواسته نشود.

کاهش دنده یا سنگین نمودن آن

1 .1برای بهتر شدن رانندگی در سرباالییها از دنده سنگین استفاده کنید.
2 .2برای بهتر شدن شتابگیری ،ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس
مجددا ً اقدام به شتابگیری کنید.
3 .3هنگام کاهش دنده و انتخاب دندهها از سبک به سنگین ،دندهها را به ترتیب کاهش دهید.
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 -6-4سیستم ترمز
در چرخهای جلو از ترمز دیسکی و در چرخهای عقب از ترمز کاسهای استفاده شده است و
عملکرد ترمز دستی با استفاده از کابل سیمی است که روی چرخهای عقب وارد میشود.
ترمز پارک

 1پس از پارک کردن خودرو ،اهرم ترمز دستی را به طور کامل باال بکشید تا از حرکت احتمالی
خودرو جلوگیری شود .پس از کشیدن اهرم ترمز دستی ،چراغ نشانگر مربوطه در صفحه
کیلومترشمار روشن خواهد شد.
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هشدار!

برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو ،بهجای ترمز دستی از دنده در زمان پارک کردن خودرو
استفاده نکنید .در هر پارک کردن خودرو باید از ترمز دستی استفاده کنید.
 2برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا اهرم را کمی به سمت باال بکشید و سپس دکمه ضامن اهرم
را فشار دهید و اهرم را تا انتها به سمت پایین فشار دهید .پس از آزاد شدن ترمز دستی ،چراغ
نشانگر مربوطه در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد شد.

•

احتیاط!

•قبل از شروع رانندگی ،از قرار گرفتن اهرم ترمز دستی در پایین ترین موقعیت ممکن اطمینان
حاصل کنید .در غیر این صورت ،لنتهای ترمز دستی دچار فرسودگی زودرس خواهند شد.
ترمز

سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل
ضربدری میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی بوده
و دارای دو مدار مستقل از هم دیگر می باشد.
مزیت این نوع ترمز این است که در صورت
خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها ،مدار دیگر
قادر به ادامه کار میباشد.
البته در صورت بروز چنین شرایطی عمل
ترمزگیری در مقایسه با شرایط عادی سختتر
خواهد بود و توجه داشته باشید که فاصله
ترمزگیری بیشتر خواهد بود .چراغ هشدار
سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد.
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هشدار!

در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز ،توصیه میشود با خودرو رانندگی نکنید و
فورا ً جهت بازدید و تعمیر آن به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
بوستر ترمز

بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل می شود و فقط در زمانی کارآیی
دارد که موتور روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.

•

احتیاط!

•برای کارایی بیشتر سیستم ترمز در سراشیبیهای تند ،از دنده سنگینتر استفاده کنید .در
خودروهای مجهز به گیربکس  CVTاستفاده از حالت دستی گیربکس و انتخاب دنده مناسب
توصیه میشود.
هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور ،بوستر ترمز از کار میافتد و برای جبران این نقصان
باید فشار بیشتری به پدال ترمز وارد کنید .در این حالت برای جبران اثرات کمکی بوستر ،فشار
بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.
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روغن ترمز

در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن باید
مابین عالئم “ ”MAXو “ ”MINقرار داشته باشد.
سطح روغن ترمز موجود در مخزن را بهطور
منظم بازدید کنید.

•
•

هشدار!

•روغن ترمز بهشدت جاذب رطوبت میباشد .بنابراین درب مخزن روغن ترمز را بهمدت طوالنی
باز نگذارید.
•روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی است .اجازه ندهید با پوست تماس پیدا کند .در صورت
پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم ،فورا ً محل را با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
چراغ هشدار ترمز

با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ترمز روشن شده
و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر چراغ
هشدار پس از گذشت چند ثانیه خاموش نشود و
یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم
ترمز دارای ایراد است و بهعنوان اولین اقدام،
سطح روغن ترمز را بررسی کنید
و در صورت نیاز به مقدار آن اضافه کنید .اگر
علت ایراد موارد دیگری باشد ،هر چه سریعتر با
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس حاصل
کنید.
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••

احتیاطهای الزم

تولید صدای ترمز در برخی زمانها طبیعی است .ولی اگر ترمز ،ایجاد صدای سایش آهن به آهن
به مدت زیاد بکند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز است که نیاز به تعویض دارد .خودروی خود
را به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.
اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزشها را در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند ،فورا ً
خودرو را به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو بفرستید.
لنت های ترمزی که جدیدا ً تعویض شدهاند ،برای رسیدن به کارایی حداکثری نیاز به یک دورهی
آببندی دارند .شاید در  200کیلومتر اول کارآیی ترمز کاهش یابد .زیاد کردن نیروی وارده به
پدال ترمز ،تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز میباشد.
میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی که
بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند،
در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند .بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو ،به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو ببرید.
در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز موتور
بیشترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید .در غیر این صورت ،ترمزها داغ
شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماالً در بعضی مواقع ،کارایی خود را از دست
بدهند.
یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و گیجی چرخ در زمان ترمزگیری می
شود .پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید .پس از رانندگی در
آب عمیق ،این تست میتواند نشان دهد که آیا کارایی ترمز تحت تأثیر قرار گرفته است یا خیر؟
برای خشک کردن لنت ترمز ،ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید
تا کارایی خود را مجددا ً باز یابد.

••
••
••
••
••
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کاهش قدرت ترمز

اگر در حین رانندگی کارایی ترمز خودرو کاهش یافت ،شما میتوانید با گرفتن ترمز دستی
خودرو را متوقف کنید ،با این تفاوت که فاصله ترمزگیری بیشتر از زمان استفاده از ترمز معمولی
خواهد بود.
هشدار!

استفاده از ترمز دستی در حین رانندگی باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده به مدت
کوتاه ،خواهد شد .اگر مجبور به استفاده از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو هستید ،برای
جلوگیری از انحراف ناشی از قفل شدن چرخ عقب ،نیروی وارده به اهرم ترمز دستی را به آرامی
اعمال کنید.
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 -7-4سیستم ترمز ضد قفل ABS
ترمز ضد قفل ( )ABSیک نوع ایمنی فعال میباشد و اصلیترین هدف استفاده از آن در
خودروها ،حفظ قدرت مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو با بهرهگیری از حداکثر نیروی
چسبندگی بین تایر و جاده میباشد .با این حال ( )ABSدر همه شرایط نمیتواند از لغزش
چرخهای خودرو جلوگیری کند .بهطور مثال در رانندگی با سرعتهای خیلی زیاد در جادههای
لغزنده و یا در صورت وجود برخی محدودیت های فیزیکی مثل ایراد الستیک چرخ.
سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSخودروی شما به همراه سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
( )EBDجهت باال بردن کارآیی ترمز ( )ABSارائه شده است.

سیستم ترمز ضد قفل ( )ABSزمانی که چرخها
در اثر ترمزگیری در حال قفل شدن باشند ،وارد
عمل می شود .در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز
زیر پا ضربه بزند و همراه با آن ،مقداری صدا
تولید شود یعنی  ABSفعال می باشد .بهعبارت
دیگر تولید کمی صدا و لرزش پدال ترمز زیر پا
طبیعی است ،در این لحظه پدال ترمز را رها
نکنید.
نکات الزم

در شرایط زیر سیستم  ABSتولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند:
1 .1هنگامی که سوئیچ باز میشود و یا موتور روشن میشود ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی
میکند که همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
2 .2صدای عمل کردن موتور ،پمپ و سوپاپهای بلوک ABS
3 .3صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن
4 .4صدای فعال شدن سوپاپهای سیستم EBD
5 .5صدای ضربه بین سیستم تعلیق و بدنه خودرو در اثر ترمز اضطراری

154

فصل  -4روشن کردن و رانندگی با خودرو

•
•

ـ

ـ

هشدار!

•در مورد سیستم  ABSنباید اغراق شود .اگر چه سیستم ترمز ضد قفل به حفظ کنترل خودرو
کمک میکند ولی همچنان باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت فاصله از خودروی جلویی
رانندگی کرد.
•اگر چسبندگی تایر با جاده بیش از حد مجاز باشد و یا در رانندگی در شرایط بارندگی و لغزنده
بودن جاده که لغزش تایر را داشته باشیم ،سیستم ترمز ضد قفل ،کمکی به کنترل خودرو
نخواهد کرد.
احتیاط!

ـسایز تایرها و طرح آج آنها تأثیر مهمی بر روی کارکرد  ABSدارند .اطمینان حاصل کنید
تایرهای خودرو یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آنها را دارید ،دارای سایز و شاخص
بار قابل تحمل و ساختار یکسانی با تایرها باشند .متفاوت بودن مشخصات یکی از تایرها با
تایرهای دیگر ،عملکرد  ABSرا میتواند تحت تأثیر قرار دهد .توصیه شرکت مدیران خودرو
استفاده از تایرهای قبلی خودرو شرکتی می باشد.
ـ ABSبهمنظور کوتاه کردن فاصله ترمزگیری طراحی نشده است .هنگام رانندگی در شرایط
زیر ،فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:

•
•
•
•

•هنگام رانندگی در جادههای برفی و یا در جادههای گلی.
•زمانهایی که از زنجیر چرخ استفاده می کنید.
•هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع.
•هنگام عبور از روی چاله ها و دستاندازها.
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ترمز ABS

سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن پدال
ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد شد تا
عالوه بر عمل ترمزگیری ،کنترل فرمان نیز بتواند
در دست راننده باشد .حتی اگر فضای کافی
وجود داشته باشد ،میتوانید برای جلوگیری از
برخورد با مانع ،فرمان را نیز بپیچانید.

•
•
•
•

هشدار!

•درست است که  ،ABSاثربخشی بهتری به ترمز می دهد ،ولی بسته به شرایط جادهای فاصله
ترمزگیریها تفاوت زیادی خواهند داشت.
• ABSنمیتواند کوتاه شدن فاصله ترمزگیری در شرایط مختلف جاده ای از قبیل جاده ماسهای
یا جاده برفی را تضمین کند .در مقایسه با خودروهای بدون  ،ABSشاید خودروی شما نیاز به
فاصله ترمزگیری زیادی داشته باشد.
•همچنین  ABSنمیتواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی ،رانندگی
در آب ،پیچیدن های سریع یا رانندگی در جادههای نامساعد را کاهش دهد ،و یا نمیتواند از
تصادف ناشی از رانندگی بدون احتیاط و نامناسب جلوگیری کند.
•همیشه با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچها با سرعت ایمن گردش نمایید.
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چراغ هشدار ABS

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار
روشن شده و سیستم  ABSشروع به خودارزیابی
خواهد کرد .اگر چند ثانیه پس از باز شدن
سوئیچ ،چراغ هشدار  ABSخاموش شود ،یعنی
سیستم به درستی کار میکند ولی اگر چراغ
هشدار خاموش نشود و یا در حین رانندگی
روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ABS
میباشد.
ABS

اگر  ABSایراد داشته باشد ،راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد ،با این تفاوت که
برای ترمز گرفتن باید نیروی کمتری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چرخها جلوگیری شود.
اگر چراغ هشدار روشن باشد باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و برای جلوگیری از بروز حادثه
ناخواسته ،هر چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار!

اگر چراغ  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز بهطور همزمان روشن شوند ،فورا ً خودرو را در یک
مکان مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر خودرو به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 -8-4کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (( )ESPدر صورت مجهز بودن)
کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ( )ESPتعادل خودرو در شرایط مختلف رانندگی را حفظ
کرده و کنترل هدایت خودرو را بهتر می کند .اگر خودرو به طور ناگهانی از مسیر خارج شود،
 ESPبا اعمال نیروی ترمز بر روی چرخی که مناسب باشد ،خودرو را به مسیر اصلی خود باز می
گرداند .برای حفظ پایداری خودرو ممکن است قدرت موتور نیز کاهش داده شود.
 ESPاز سنسورهایی بهره می برد که می توانند مسیری که راننده قصد دارد خودرو را به آن
سمت هدایت کند ،تشخیص داده و با مسیر اصلی خودرو مقایسه کنند .اگر مسیر اصلی حرکت
خودرو با مسیری که راننده قصد پیچیدن به آن سمت را دارد ،همسانی و شباهت نداشته باشد،
 ESPچرخ مناسب را شناسایی کرده و به آن نیروی ترمزی وارد می کند تا انحراف خودرو را
بی اثر کند.
چراغ هشدار ESP

هشدار!

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ESPنیز
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد
شد.
زمانی که  ESPفعال باشد ،چراغ هشدار آن به
صورت چشمک زن در خواهد آمد .اگر چراغ
هشدار به طور دائم روشن بماند ،یعنی سیستم
دارای ایراد است .جهت حفظ ایمنی خودرو ،در
اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

سرعت زیاد ،پیچیدن ناگهانی ،شرایط جادهای و ...ممکن است با وجود فعال بودن  ESPهم منجر
به حادثه شود  ESPنمیتواند تحت محدودیتهای ذکر شده از منحرف شدن خودرو به طور
حتمی جلوگیری کند .حتی اگر خودروی شما مجهز به  ESPباشد ،همچنان باید با رعایت احتیاط
و احترام به قوانین رانندگی کنید.
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کلید غیر فعال کردن ESP

کلید غیرفعال کردن  ESPدر باالی کلید تنظیم
نور زمینه داشبورد قرار دارد .این دکمه را فشار
دهید تا  ESPغیرفعال شود و چراغ ESP OFF
نیز در صفحه کیلومترشمار روشن شود .برای
فعالسازی مجدد  ،ESPکلید را یک بار دیگر
فشار دهید .با فعال شدن  ،ESPچراغ نشانگر
 ESP OFFنیز خاموش خواهد شد.
احتیاط!

برای بهبود کشش خودرو در جادههای شنی و سنگریزهای ،توصیه میشود که  ESPرا غیرفعال
کنید.

ــ

شرایطی که برای استفاده از  ESPمناسب نمیباشند:

••
••

هنگامیکه خودرو در جادههای برفی یا جادههایی که دارای سطح نرم میباشند ،گیر افتاده
باشد.
هنگامیکه از زنجیر چرخ استفاده میشود.
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 -9-4فرمان هیدرولیکی (در صورت مجهز بودن)
استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو میشود.
احتیاط!

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان ،غربیلک فرمان را بیشتر از  5ثانیه در منتهی الیه
سمت راست یا چپ نگه ندارید.
روغن هیدرولیکی فرمان

سطح روغن هیدرولیک در مخزن باید مابین
عالمتهای “ ”MAXو “ ”MINقرار داشته باشد.
اگر سطح روغن پایین تر از عالمت “ ”MINباشد،
به مقدار الزم روغن هیدرولیک اضافه کنید تا
سطح آن در حد استاندارد شود.

•
•

احتیاط!

•اگر پس از روشن شدن موتور ،برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیش تری نیاز داشته
باشید ،احتماالً سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است .در اولین فرصت به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•پس از خاموش شدن موتور ،خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود .در این زمان شما
کماکان میتوانید فرمان را بچرخانید ولی به نیروی بیشتری نیاز خواهید داشت.
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 -10-4سیستم فرمان برقی (در صورت مجهز بودن)
سیستم فرمان برقی ( )EPSاز گشتاور تولید شده توسط موتور مخصوص سیستم فرمان بهره
میگیرد .موتور سیستم فرمان برقی از پمپ هیدرولیک فرمان که نیروی خود را از موتور خودرو
می گیرد ،متفاوت است.

چراغ هشدار سیستم فرمان برقی پس از باز شدن
سوئیچ ،در صفحه کیلومترشمار روشن شده و
پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر این
چراغ خاموش نشود یا در حین رانندگی روشن
شود ،یعنی سیستم فرمان برقی دچار مشکل
شده است.

هشدار!

در صورت خرابی سیستم فرمان برقی ،فرمان معمولی خودرو همچنان قابل استفاده است ولی
باید با احتیاط رانندگی کنید .در صورت مواجه شدن با این شرایط ،با یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.
هنگامیکه خودرو متوقف است ،فرمان را بهطور مکرر و سریع نچرخانید تا از گرم شدن بیش از حد
سیستم فرمان جلوگیری شود .در صورت گرم شدن سیستم فرمان ،خودرو را در مکان امن پارک
کنید و موتور را خاموش کنید و اجازه دهید تا سیستم خنک شود.
احتیاط!

مانور دادن و پیچاندن غربیلک فرمان به تعداد زیاد و طوالنی مدت میتواند به سیستم فرمان برقی
آسیب وارد کند.
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 -11-4کروز کنترل ( در صورت مجهز بودن)

از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال گاز استفاده میشود.
 1چراغ نشانگر کروز کنترل
RES/+ 2
SET/- 3
 4دکمه تنظیم
 5دکمه روشن  /خاموش

استفاده از کروز کنترل

1 .1دکمه  ON/OFFروی غربیلک فرمان را فشار دهید .چراغ نشانگر کروز کنترل بر روی صفحه
کیلومترشمار به حالت چشمکزن در خواهد آمد.
2 .2زمانی که سرعت خودرو در محدوده  40-130 km/hقرار دارد ،دکمه تنظیم را به سمت
 SET/بچرخانید تا سرعت خودرو بهعنوان سرعت کروز کنترل تنظیم شود .چراغ نشانگرکروز کنترل پس از تنظیم سرعت ،بهطور دائم روشن خواهد ماند.
احتیاط!

اگر چراغ نشانگر کروز کنترل همچنان چشمک بزند ،یعنی کروز کنترل هنوز فعال نیست ،مراحل
باال را مجددا ً تکرار کنید .اگر باز هم خودرو وارد سیستم کروز کنترل نشد ،جهت بررسی و یا تعمیر
سیستم به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
3 .3برای خارج شدن از کروز کنترل ،دکمه  ON/OFFرا یک بار دیگر فشار دهید .چراغ نشانگر
کروز کنترل نیز خاموش خواهد شد.
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تنظیم سرعت کروز کنترل

ــ

تنظیم دقیقتر

ــ

تنظیم سریع

در زمان فعال بودن کروز کنترل به روشهای زیر میتوانید سرعت را تنظیم کنید:

••
••
••

دکمه تنظیم را به مدت کم تر از  0.5ثانیه به سمت  RES/+بچرخانید .با هر بار تکرار این
عمل به سرعت تنظیم شده  2 Km/hافزوده میشود.
دکمه تنظیم را به مدت کم تر از  0 /5ثانیه به سمت  SET/-بچرخانید .با هر بار تکرار این
عمل از سرعت تنظیم شده  2 Km/hکاسته خواهد شد.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت
کروز کنترل انتخاب خواهد شد.

••
••
••

•
•

دکمه تنظیم را به سمت  RES/+به مدت بیش تر از  0 /5ثانیه بچرخانید تا سرعت تنظیم
شده برای کروز کنترل بهطور متوالی افزایش یابد.
دکمه تنظیم را به سمت  SET/-به مدت بیش تر از  0 /5ثانیه بچرخانید تا سرعت تنظیم
شده برای کروز کنترل بهطور متوالی کاهش یابد.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت
کروز کنترل انتخاب خواهد شد.

هشدار!

•فشار دادن طوالنی مدت دکمه تنظیم کروز کنترل به سمت  RES/+توصیه نمیشود ،چرا که
باعث افزایش مداوم و متوالی سرعت شده و میتواند خطرناک باشد.
•فشار طوالنی مدت دکمه تنظیم کروز کنترل به سمت  SET/-به منزله ترمز گرفتن نیست ،لذا
در صورت نیاز به کاهش سرعت از پدال ترمز استفاده کنید.

ــ

پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد .سپس پدال گاز را رها کرده و دکمه تنظیم
کروز کنترل را به سمت  SET/-بچرخانید تا کروز کنترل بر روی سرعت مورد نظر تنظیم شود.
اگر دکمه تنظیم چرخانده نشود ،کروز کنترل روی تنظیم قبلی خواهد ماند.
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غیر فعال و فعال کردن مجدد کروز کنترل

زمانی که کروز کنترل فعال باشد ،با فشار دادن پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )CVTو
یا فشار دادن پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) ،کروز کنترل به طور موقت غیرفعال
شده و چراغ نشانگر آن به حالت چشمک زن در خواهد آمد و کروز کنترل وارد حالت آماده به
کار خواهد شد.
اگر هیچ اقدامی روی دکمههای کروز کنترل صورت نپذیرد ،سیستم همچنان در حالت آماده
به کار قرار خواهد داشت و راننده میتواند به رانندگی معمولی خود بپردازد.
برای فعال کردن مجدد کروز کنترل ،دکمه تنظیم را به سمت  RES/+بچرخانید تا کروز
کنترل به حالت قبلی خود بازگردد .اگر دکمه تنظیم را به سمت  RES/+فشار داده و نگه
دارید ،سرعت خودرو بهطور متوالی افزایش خواهد یافت .سرعت لحظهای که دکمه SET/-
رها شود ،به عنوان سرعت کروز کنترل منظور خواهد شد.

••
••
•
•

احتیاط!

•فعال شدن مجدد کروز کنترل به شرطی میتواند صورت پذیرد که سرعت خودرو در محدوده
 40-130Km/hباشد.
•اگر از کروز کنترل استفاده نمیکنید ،آن را خاموش کنید تا در زمان استفاده مجدد ،دچار
اشتباه نشوید.
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شرایط نامناسب برای استفاده از کروز کنترل

در صورت مواجه شدن با شرایط زیر ،از کروز کنترل استفاده نکنید .استفاده از کروز کنترل
میتواند باعث بروز حادثه شود.
در ترافیکهای سنگین
در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشند
در جادههای پر پیچ و خم
در جادههای لغزنده (جادههای پوشیده از برف و یخ)
در سرازیری
سرعت خودرو در هنگام رانندگی در جاده شیب دار ممکن است افزایش یابد.
در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن

••
••
••
••
••
••
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 -12-4سیستم کمکی پارک
رادار دنده عقب

زمانی که کلید استارت موتور روشن باشد.
یا سوئیچ موتور باز باشد ،پس از درگیر شدن
دنده عقب ( ،)Rسیستم رادار دنده عقب فعال
شده و اطالعات مربوطه در نمایشگر صفحه
کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد و هم زمان
با آن بوق اخطار توسط صفحه کیلومترشمار
تولید خواهد شد.

شرایط فعال شدن سیستم

1 .1زمانی که دکمه استارت موتور روشن باشد و یا سوئیچ موتور باز باشد .سیستم پس از قرار
گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده عقب ( )Rفعال میشود.
2 .2خودرو در حال حرکت به سمت عقب باشد و سرعت آن بیش تر از  5Km/hنباشد.
3 .3محدوده دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب از  -40°Cتا  80°Cمیباشد.
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محدوده تشخیص سنسور های دنده عقب

فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.
فاصله واقعی (سانتی متر)
150-95
(محدوده پیش هشدار)
90-65
(محدوده رانندگی کند)
60-35
(محدوده توقف لحظهای)
کمتر یا برابر 35
(محدوده توقف لحظهای)

سنسور عقب
سمت چپ

سنسور عقب
وسط

سنسور عقب
سمت راست

صدای بوق
 1هرتز
 2هرتز
 4هرتز
بوق ممتد

سیستم کمکی پارک ( 8سنسور) (در صورت مجهز بودن)

زمانی که کلید استارت موتور روشن باشد یا
سوئیچ موتور باز باشد ،پس از درگیر شدن دنده
عقب  Rسیستم رادار دنده عقب فعال شده و
اطالعات مربوطه در نمایشگر صفحه کیلومتر
شمار نمایش داده خواهد شد و هم زمان با آن
بوق اخطار توسط صفحه کیلومتر شمار تولید
خواهد شد.
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کلید PAS

وقتی که سوئیچ باز باشد با قرار دادن اهرم
تعویض دنده در دنده عقب یا فشردن کلید ،PAS
سیستم کمکی پارک خودرو فعال می شود .قبل
از استارت زدن ،با فشردن کلید  ،PASسیستم
کمکی پارک موانع موجود را شناسایی می کند.
این سیستم در صورت حرکت خودرو با سرعت
بیش از  15KM/Hاز حالت عملکرد خارج می
شود.
احتیاط!

حین پارک خودرو فقط به سیستم کمکی پارک اکتفا نکنید .راننده باید مراقب اطراف باشد تا از
بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.
برد تشخیص سیستم کمکی پارک

فرکانس صوتی بوق دستگاه به برد فاصله واقعی بین سنسورهای مافوق صوت و مانع بستگی دارد.
سنسور عقب سنسور عقب سنسور عقب سنسور
صدای بوق
فاصله واقعی (سانتی متر)
سمت چپ چپ وسط راست وسط عقب راست
150-95
 1هرتز
(محدوده پیش هشدار)
90-65
 2هرتز
(محدوده رانندگی کند)
60-40
 4هرتز
(محدوده توقف لحظه ای)
کمتر یا برابر 35
بوق ممتد
(محدوده توقف لحظه ای)
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سنسور عقب سنسور عقب سنسور عقب سنسور
فاصله واقعی (سانتی متر)
سمت چپ چپ وسط راست وسط عقب راست
90-65
 2هرتز
(محدوده رانندگی کند)
60-40
 4هرتز
(محدوده توقف لحظهای)
کمتر یا برابر 35
بوق ممتد
(محدوده توقف لحظهای)

صدای بوق

راهنمای استفاده

••
••

زمانی فاصله تشخیص داده شده ،کوتاه ترین فاصله مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع
میباشد.
حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب وسطی برابر با  150 cmمیباشد.
حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسورهای دنده عقب راست و چپ برابر  60 cmمیباشد.
اعداد نمایش داده شده در صفحه کیلومتر شمار با دقت  5 cmمیباشند .بهطور مثال اگر
فاصله مانع با سنسور  34 cmباشد ،سیستم آن را  30 cmنمایش خواهد داد.
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار به
صدا در نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
سنسورهای دنده عقب توانایی تشخیص اشیائی
نظیر تور ،سیم خاردار ،فنس ،طناب ،نرده و...را
ندارند.
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اشیاء و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم
باشد ،توسط سنسورهای دنده عقب تشخیص
داده نمی شوند.

سنسورهای دنده عقب احتماالً موانعی که
ارتفاع آنها از سپر عقب زیادتر باشد،
تشخیص نخواهند داد.

موانعی مانند برف نرم ،پنبه و اسفنج که
امواج ماوراء صوت را به راحتی جذب
میکنند ،توسط سنسورهای دنده عقب
تشخیص داده نمیشوند.

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها
یخ بزنند ،سنسور قادر به تشخیص موانع
نخواهند بود.
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زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با
برف یا گل و الی پوشیده شود ،موانع برای
سنسورها قابل تشخیص نخواهند بود.

در صورت وجود چندین مانع ،فقط مانعی که
کم ترین فاصله را با هر کدام از سنسورها
داشته باشد ،شناسایی خواهد شد.

احتیاط!

برای موانع خارج از محدوده دید سنسور دنده عقب ،بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .اگر در یک
لحظه موانع متعددی وجود داشته باشند ،بوق اخطار فقط برای نزدیکترین مانع فعال خواهد شد.
باید توجه داشت که در این زمان شاید سنسور طرف دیگر با مانع دیگری روبهرو شود ،ولی چون
فاصله آن زیادتر است ،محاسبه نمیشود.
در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانی که خودرو در شیب بسیار تند قرار
داده شده باشد.
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زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال
روی خودرو نصب شده باشد.

در صورتیکه وسایل یا دستگاههایی در
اطراف خودروی شما تولید امواج فراصوتی
کنند ،مانند صدای بوق خودروهای دیگر،
موتورسیکلتها یا صدای ترمزهای بادی
کامیون های سنگین.

هنگام رانندگی در برف و یا باران شدید

در صورتی که بوق اخطار سیستم رادار دنده عقب اشتباه باشد ،موارد زیر را مورد بررسی قرار
دهید:
1 .1پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی
2 .2یخ زدن سطح سنسورها
3 .3پارک بودن طوالنی مدت خودرو در هوای گرم و یا سرد
اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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تمیز کردن سنسورها

در زمان شست وشوی خودرو ،برای تمیز کردن سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب
کم فشار استفاده کنید.
احتیاط!

شستن سنسورها با آب پرفشار و فشار دادن و ضربه زدن
به آنها باعث آسیب دیدگی آنها و در نتیجه کارکرد
نامناسب سنسورها خواهد شد.
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 -13-4دوربین دنده عقب ( در صورت مجهز بودن)
دوربین دنده عقب با نمایش منطقه پشت خودرو به هنگام استفاده از دنده عقب به راننده کمک
میکند .تصاویر ارسالی دوربین در صفحه نمایشگر سیستم صوتی به نمایش در میآید .این
تصاویر تقریب ًا مشابه تصاویری است که در آینه داخل کابین مشاهده میشود.

به شرط باز بودن سوئیچ (یا روشن بودن دکمه
استارت) ،پس از درگیر شدن دنده عقب ()R
تصاویر دوربین دنده عقب نمایش داده خواهند
شد.
منطقه سبز :احتیاط
منطقه زرد :رانندگی آهسته
منطقه قرمز  :توقف

ــ

دوربین دنده عقب

ــ

منطقه نمایش

دوربین دنده عقب بر روی درب صندوق و مطابق
با شکل مقابل نصب شده است و دارای لنز
مخصوص به خود میباشد .فواصل مشاهده شده
در تصویر با فواصل واقعی متفاوت است.

منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است .موانعی که به گوشه های سپر عقب
نزدیک اند و یا در زیر سپر قرار می گیرند ،در صفحه نمایش قابل مشاهده نمیباشند.
محدوده نمایش داده شده خیلی به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد.
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در شرایط زیر حتی اگر سیستم به درستی کار کند ،احتماالً دیدن تصاویر مشکل خواهد بود:
اگر خودرو در ناحیه تاریک قرار داشته باشد ،مانند شب.
دمای هوای اطراف دوربین خیلی باال و یا خیلی پایین باشد.
قطرات آب روی دوربین نشسته باشد یا رطوبت هوا خیلی باال باشد ،مانند هوای بارانی.
مواد خارجی از قبیل برف و یا گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد.
روی لنز دوربین خاکی شده باشد و یا خراش افتاده شده باشد.
نور چراغهای خودرو یا نور خورشید مستقیما روی لنز بتابد.

••
••
••
••
••
••
ــشرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
• •در جاده های یخی و لغزنده
• •در جاده هایی که پهن و صاف نباشند.
هشدار!

در زمان استفاده از دوربین دنده عقب ،احتیاطهای زیر را رعایت کنید تا از بروز حادثه و آسیب
دیدگی جلوگیری شود:
• •هنگام حرکت با دنده عقب ،فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.
• •همیشه از آینههای خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.
• •فاصله نمایش داده شده مانع با خودرو ،با فاصله واقعی آنها متفاوت است.
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•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•از باز کردن ،تغییر و یا جدا کردن دوربین خودداری کنید .این کار میتواند سبب نقص عملکرد
دوربین شود.
•اگر لنزهای دوربین کثیف باشند ،آن را با آب بشوئید و با کهنهای نرم تمیز و یا از شویندههای
مالیم استفاده و آنها را آب بکشید.
•از مالیدن سفت لنز دوربین خودداری کنید تا خش نخورد.
•مواظب باشید تا حاللهای آلی ،واکس خودرو ،شیشه شور و یا رنگ به دوربین نچسبند .در این
موارد ،سریعاً باید آن را تمیز کنید.
•ممکن است در آب و هوای سرد تصویر نمایش داده شده تیره و تصاویر متحرک اندکی مغشوش
باشند.
•موقع شستن خودرو ،فشار آب باال را روی دوربین یا محل آن نگیرید .این کار میتواند سبب
ایراد در کار دوربین شود.
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 -14-4سیستم کنترل فشار باد تایر ( در صورت مجهز بودن)
سیستم کنترل فشار باد تایر ( )TPMSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد .زمانی که سرعت
حرکت خودرو از  25 Km/hفراتر برود و مدت زمان رانندگی از  45ثانیه بیش تر باشد ،اطالعات
مربوط به فشار باد تایرها و درجه حرارت آن در نمایشگر صفحه کیلومترشمار به نمایش گذاشته
میشود .اگر موارد غیرعادی در خصوص میزان فشار باد تایر و یا درجه حرارت آن پیدا شود،
سیستم  TPMSوارد مرحله هشدار خواهد شد.
چراغ هشدار کم بودن فشار باد تایر

زمانی که سوئیچ باز میشود (یا دکمه استارت
روشن میشود) ،این چراغ نیز مانند چراغهای
هشدار دیگر روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش خواهد شد .در صورتیکه سرعت خودرو
از  25 Km/hزیادتر بوده و بیش تر از  45ثانیه از
شروع رانندگی گذشته باشد و این چراغ روشن
شود ،یعنی اینکه یک یا چند تایر دارای فشار باد
ناکافی بوده و یا درجه حرارت آنها باال است.
نمایش اطالعات TPMS

دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا
اطالعات  TPMSدر صفحه نمایش ظاهر شود.
 1نشان میدهد که فشار باد تایر جلو راست
 2.3 barمیباشد.
 2نشان می دهد که دمای تایر جلو راست 9°C
میباشد.

اگر سرعت خودرو از  25 Km/hتجاوز کرده باشد و مدت زمان رانندگی از  45ثانیه بیشتر شده باشد،
فشار باد تایرها و دمای آنها در صفحه نمایش قابل مشاهده خواهد بود .اگر شرایط باال وجود نداشته
باشد ،بهجای اطالعات  ،TPMSعالمت “ “--در صفحه نمایش ظاهر میشود.
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ــ

عملکرد TPMS

هشدار کم بودن باد تایر

اگر شرایط زیر پیش بیایند TPMS ،وارد مرحله
هشدار فشار باد کم تایر خواهد شد.
اگر سرعت حرکت خودرو از  25 Km/hبیش
تر باشد و از زمان شروع رانندگی بیش از 45
ثانیه گذشته باشد.
فشار باد یک یا چند تایر کم تر از 1/9 bar
باشد.

••
••

تا زمانیکه سیستم در مرحله هشدار قرار دارد ،عالمت مربوط به تایر دارای ایراد در نمایشگر صفحه
کیلومترشمار شروع به چشمک زدن کرده و چراغ هشدار کم بودن فشار باد تایر بهطور همزمان
روشن خواهد شد.
در این شرایط فشار باد تایر را هر چه سریع تر مطابق با مقادیر استاندارد افزایش دهید .در غیر این
صورت ،افزایش مصرف سوخت و افزایش ساییدگی الستیک را خواهید داشت .پس از اینکه فشار
باد تایر را به  2/4 barرساندید ،چراغ هشدار نیز به صورت خودکار و بعد از آن که نمایشگر فشار باد
الستیک و دمای بعد از رانندگی را در سرعت بیشتر از  25کیلومتر در ساعت برای بیش از  45ثانیه
نشان میدهد ،خاموش خواهد شد.
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اگر شرایط زیر پیش بیایند TPMS ،وارد مرحله
هشدار دمای زیاد تایر خواهد شد.
اگر سرعت حرکت خودرو از  25Km/hبیش
تر بوده و از زمان شروع رانندگی بیش از 45
ثانیه گذشته باشد.
دمای یک یا چند تایر از  85°Cفراتر رفته
باشد.

••
••

تا زمانیکه سیستم در مرحله هشدار قرار داشته باشد ،عالمت مربوط به تایر دارای ایراد در نمایشگر
صفحه کیلومترشمار ،شروع به چشمک زدن کرده و چراغ هشدار زیاد بودن فشار باد تایر روشن
خواهد شد.
در این شرایط خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید تا تایر بهطور طبیعی خنک شود .در غیر این
صورت می تواند باعث بروز حادثه شود .تایر را با استفاده از آب خنک نکنید زیرا به تایر آسیب وارد
میشود.
پس از رسیدن دمای تایر به پایین تر از  ، 80°Cچراغ هشدار مربوطه موقعی که سرعت خودرو از
 25کیلومتر در ساعت و مدت رانندگی بیشتر از  45ثانیه باشد ،بهطور خودکار خاموش خواهد شد.
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ایراد TPMS

اگر سیستم کنترل فشار باد تایر  TPMSنتواند به
درستی کار کند ،نمایشگر صفحه کیلومترشمار،
عبارت " "PLEASE CHECK TPMSرا به
نمایش در میآورد و چراغ هشدار کم بودن فشار
باد تایر بهمدت  75ثانیه چشمک زده و سپس
بهطور دائم روشن خواهد ماند.
 TPMSتحت شرایط زیر میتواند با مشکل
مواجه شود:

••
••

 TPMSمیتواند تحت تأثیر میدان مغناطیسی تولید شده توسط زنجیر چرخ قرار گیرد.
در صورت تداخل امواج بیسیم و رادیویی TPMS ،به درستی عمل نخواهد کرد .سیستم TPMS
ممکن است توسط میدانهای الکترومغناطیسی قوی ،سیگنالهای بیسیم با فرکانس مشابه
( 433مگاهرتز) تداخل داشته باشد.
اگر سیستم  TPMSپس از تعویض تایرها (شامل تایر زاپاس) کالیبره نشده باشد.
اگر سنسور تشخیص فشار باد تایر یا سایر اجزا و قطعات سیستم آسیب دیده باشند.

••
••
•
•
•
•
•

هشدار!

•بر اساس مقدار  TPMSنمایش داده شده تایر را باد نزنید .تنها وقتی که سرعت خودرو از 25
کیلومتر در ساعت بیشتر و مدت رانندگی بیشتر از  45ثانیه است ،سیستم  TPMSمی تواند
فشار و دمای الستیک را به صورت لحظه ای نشان دهد.
•تایرها را هنگامی که دمای آنها باال است ،باد نکنید .زیرا ممکن است آسیبهای جدی به تایر
وارد شود.
•در رانندگیهای معمولی ،بهعلت وجود اصطکاک ،دمای تایرها افزایش پیدا میکند که منجر
به افزایش فشار باد تایر میشود .به ازای هر  10°Cافزایش دمای تایر ،فشار باد تایر در حدود
 0.1Barافزایش مییابد.
•تعویض تایرها را توسط نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو انجام دهید .هنگام تعویض تایرها از
وارد کردن فشار به سنسورها خودداری کنید تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.
• اگر خودروی شما نیاز به جابه جایی چرخ دارد ،این کار را در نمایندگی مجاز مدیران خودرو
انجام دهید تا کالیبره کردن سنسورها نیز توسط آنها صورت پذیرد .در غیر این صورت،
 TPMSتایرها را بهطور اشتباه شناسایی خواهد کرد.
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 -15-4سایر سیستمهای کمکی در رانندگی
برای کمک به رانندگی ایمن و راحت ،سیستمهایی که در زیر تشریح خواهند شد بهطور خودکار
در شرایط مختلف رانندگی فعال میشوند و پاسخگوی نیازهای خودرو و راننده خواهند بود.
مطلع باشید که این سیستمها صرف ًا تجهیزاتی جهت کمک به راننده میباشند و نباید راننده
کام ً
ال به آنها متکی باشد و هوشیاری و دقت الزم را در رانندگی نداشته باشد.
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ( HHCدر صورت مجهز بودن)

سیستم کنترل خودرو در سرباالیی و شیب طراحی شده است تا به راننده کمک کند در جاده
شیبدار خودرو به راحتی به سمت جلو حرکت کند .وقتی که خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد و
راننده پا را از روی پدال ترمز بردارد و روی پدال گاز قرار دهد .این سیستم از حرکت لحظهای خودرو
به سمت عقب جلوگیری میکند (به مدت حدودا ً  2ثانیه).

•
•

هشدار!

•بیش از حد به سیستم  HHCمتکی نباشید ،زیرا ممکن است در شیب تند نتواند مانع حرکت
خودرو به سمت عقب شود .بنابراین همیشه آماده باشید تا در صورت لزوم پا را روی پدال ترمز
قرار دهید و مانع از حرکت به سمت عقب خودرو شوید .در غیر این صورت ممکن است خودرو
به عقب حرکت کند و منجر به ناتوانی در کنترل آن و حتی تصادف شود.
•پس از رها کردن پدال ترمز ،فورا ً پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند .اگر
پایتان را بیش از  2ثانیه از روی پدال ترمز بردارید و پدال گاز را فشار ندهید عملکرد سیستم
 HHCغیر فعال خواهد شد و خودرو با توجه به شیب جاده ممکن است به سمت عقب حرکت
کند و منجر به تصادف شود.

سیستم  HHCپس از رها کردن پدال ترمز وقتی که شرایط زیر فراهم باشد حدود  2ثانیه فعال
میشود و از حرکت به سمت عقب خودرو جلوگیری میکند:
اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو ( )Dقرار داشته باشد.
اهرم ترمز دستی آزاد باشد.
خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد.

••
••
••
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سیستم الکترونیکی کمکی ترمز ( EBAدر صورت مجهز بودن)

سیستم الکترونیکی کمکی ترمز در ترمزگیریهای اضطراری بهطور اتوماتیک فعال میشود و به
افزایش راندمان سیستم ترمز ،کاهش مسافت ترمز و افزایش ایمنی سرنشینان کمک میکند.
در ترمزهای ناگهانی این سیستم بطور اتوماتیک موجب افزایش نیروی ترمزی شده بدون آنکه
راننده مجبور باشد نیروی زیادی را به پدال ترمز اعمال کند.
سیستم کنترل کشش  ( TCSدر صورت مجهز بودن)

سیستم کنترل کشش از لغزش و سرخوردن چرخها وقتی که خودرو در جاده لغزنده حرکت کند،
جلوگیری مینماید .این سیستم فقط وقتی که لغزش در چرخها را شناسایی کند عمل میکند و ترمز
چرخهای جلو یا عقب را فعال میسازد تا گشتاور کمتری به چرخ در حال لغزش برسد.
سیستم هشدار ترمز اضطراری ناگهانی ( در صورت مجهز بودن)

وقتیکه خودرو با سرعت معین (بیشتر از  60کیلومتر بر ساعت) در حرکت باشد و بهطور ناگهانی
پدال ترمز فشرده گردد ،چراغهای فالشر با فرکانس دو برابر عملکرد عادی چشمک میزنند .تغییر
سرعت بیش از  22km/hدر مدت  1ثانیه .وقتی که سیستم هشدار دهنده در ترمزهای ناگهانی فعال
شد تحت یکی از شرایط زیر متوقف میگردد:
سوئیچ موتور خاموش شود.
کلید فالشر فشرده گردد.
پدال گاز فشرده شود

••
••
••
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سیستم کنترل گشتاور دینامیکی موتور ( DTCدر صورت مجهز بودن)

اگر راننده در سرعت های باال پا را از روی پدال گاز بردارد ،دور موتور بهدلیل نیروهای مقاوم و حالت
ترمز موتوری ،افت میکند و منجر به شتاب منفی در خودرو میگردد .وجود سیستم  DTCدر خودرو
این حالت را بهبود میبخشد و با افزایش اتوماتیک گشتاور خروجی موتور ،پایداری و راندمان موتور
را افزایش داده و از افت توان آن جلوگیری میکند.
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فصل  -4روشن کردن و رانندگی با خودرو
 -16-4احتیاطهای الزم
انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید میباشد .چند دقیقه بازدید خودرو ،تضمینی برای
امنیت و رانندگی دلپذیر است.
هشدار!

اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته انجام میدهید ،از تهویه مناسب محل ،اطمینان حاصل
کنید.
اقدامات قبل از استارت

ــ

بیرون خودرو

1 .1تایرها (شامل الستیک زاپاس) :فشار باد تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش بیش
از حد تایرها را بررسی کنید.
2 .2پیچ چرخها :مطمئن شوید که هیچیک از پیچ چرخها باز و یا شل نمیباشند.
3 .3نشتی مایعات :مدتی پس از پارک کردن خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی سوخت،
روغن موتور ،آب و سایر مایعات بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر
طبیعی است).
4 .4چراغها :از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای جلو ،چراغ ترمز ،چراغ عقب ،چراغهای
راهنما و سایر چراغها اطمینان حاصل کنید .مهمتر از همه چراغهای جلو میباشند.
5 .5شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هرگونه
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.
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داخل خودرو

.1
.2

1جک و آچار چرخ :از وجود جک و آچار چرخ در داخل خودرو اطمینان یابید.
2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی
کمربندها را بازدید کنید.
3صفحه کیلومترشمار و کنترلهای روی داشبورد :از صحت کارکرد چراغ های هشداردهنده
و چراغهای نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.
4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب میباشد.

.1

1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید
در آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس
باشند.
2مایع خنککننده :سطح مایع خنککننده باید در حد عالمت  MAXروی منبع انبساط
رادیاتور باشد.
3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن و ترک برداشتن احتمالی قطبهای باتری
را بررسی کنید .کابل های باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
4سیم کشی :دسته سیمها را از نظر شل بودن و افتادگی و یا تا شدن و ...بررسی کنید.
5لولههای سوخت :لولهها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.

.3

ــ

.4

محفظه موتور و موتور

.2
.3
.4
.5

ــ

درب موتور

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که قفل درب موتور بهدرستی و بهطور کامل چفت شده
باشد .در غیر این صورت ،احتمال باز شدن و مسدود کردن دید شما در حین رانندگی وجود
خواهد داشت.

اقدامات پس از استارت

1 .1سیستم اگزوز :هرگونه نشتی هوا از لوله های اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده
فورا ً رفع عیب کنید.
2 .2سطح روغن موتور :خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید 5
دقیقه بعد میزان روغن موتور را بهوسیله گیج روغن بازدید کنید .به بخش کنترل سطح
روغن موتور در فصل  8مراجعه کنید.
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اقدامات در حین رانندگی

1 .1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.
2 .2ترمزها :در یک مکان امن ،عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی
کنید.
3 .3هر چیز غیرعادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتیها و صداهای غیرطبیعی را بررسی
کنید.

پارک کردن خودرو

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .شما باید خودرو
را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و شما بتوانید دید خوبی نسبت به اطراف
داشته باشید و پارک کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد.
مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:
1 .1پدال ترمز را تا زمانی که خودرو بهطور کامل متوقف شود ،فشار دهید.
2 .2اهرم ترمز دستی را بکشید.
3 .3برای مدل مجهز به گیربکسCVT :
دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
برای مدل مجهز به گیربکس دستی:
دسته دنده را در موقعیت ( Nخالص) قرار دهید.
4 .4دکمه استارت (سوئیچ موتور) را خاموش کنید.
احتیاط!

هنگام ترک خودرو ،مطمئن شوید که همه دربها را قفل کردهاید و کلید را همراه خود دارید.
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پارک کردن خودرو در شیب

هنگام پارک کردن خودرو در خیابانهای شیبدار ،بهتر است که متناسب با شیب خیابان
(مطابق تصاویر زیر) چرخها را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو و بروز
حوادث جلوگیری شود.

ــ

ــ

پارک کردن در سراشیبی

پارک کردن در سرباالیی

ــ

چرخهای جلو را به سمت جدول کنار خیابان
بچرخانید و اجازه دهید تا خودرو کمی به جلو
حرکت کند و چرخها به آرامی به جدول کنار
خیابان تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی را
بکشید.

چرخهای جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل
کنید و اجازه دهید تا خودرو کمی به عقب
حرکت کرده و چرخهای جلو به آرامی به جدول
کنار خیابان تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی
را بکشید.

پارک کردن در سرباالیی یا سراشیبی بدون جدول

چرخها را با توجه به شیب جاده به سمتی
بچرخانید تا در صورت حرکت احتمالی ،خودرو
به سمت مرکز جاده حرکت نکند .پس از توقف،
ترمزدستی را بکشید.
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نشستن سرنشین

•
•
•

هشدار!

•هرگز اجازه نشستن کسی را در صندوق عقب ندهید .در غیر این صورت در زمان تصادف،
احتمال آسیب دیدن سایر سرنشینان نیز وجود دارد.
•نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی می باشد ،ممنوع است.
•قبل از شروع حرکت ،بایستی کلیه سرنشینان در حالی که کمربندهای خود را به درستی بسته
اند ،در صندلیهای خود نشسته باشند.
قفل کردن خودرو
احتیاط!

در زمان ترک خودرو ،سوئیچ را خارج کرده و کلیه دربها را قفل کنید .اگر خودرو را در پارکینگ
یا پیادهرو جلوی منزلتان پارک میکنید ،بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی
مناسب ،پارک کنید و در ضمن اشیاء و لوازم گرانبها را در معرض دید نگذارید.
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دود اگزوز

•
•
•
•
•
•
•

هشدار!

•از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید .گاز مونواکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی خطرناک،
بیرنگ و بی بو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.
•مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرو دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ نمیباشد.
سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتیکه به سیستم اگزوز ضربه ای وارد شده
باشد یا متوجه تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.
•خودرو را در محیطهای سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید ،مگر در زمان ورود
یا خروج ،چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد.
•بهمدت طوالنی در خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید .اگر ناگزیر به این کار باشید،
خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و بخاری و یا کولر را روشن کنید و آن را در وضعیت
گردش هوای بیرون قرار دهید.
•هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد .در صورت باز ماندن و یا عدم درزبندی
مناسب آن ،دود اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد.
•جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع ،شبکه ورود هوای کابین واقع در جلوی شیشه جلو
را از وجود هرگونه مانع از قبیل برگ و برف و  ...تمیز نگه دارید.
ً
•در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت را
پیدا کرده و رفع کنید.
بازدید سیستم اگزوز

در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
1 .1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
2 .2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.
3 .3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
4 .4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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 -17-4موارد احتیاط برای رانندگی در جاده های ناهموار
هشدار!

جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیهتان ،احتیاطهای زیر
را جدی بگیرید:
ال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل ،اص ً
• •در جادههای ناهموار کام ً
ال
رانندگی نکنید.
• •در این گونه جادهها ،پرههای غربیلک فرمان را نگیرید ،عبور از یک دست انداز بد ،در غربیلک
فرمان تولید ضربه و عکسالعمل کرده و باعث درد گرفتن دست شما خواهد شد .با هر دو دست
خود ،دایره بیرونی غربیلک فرمان را بگیرید.
• •بالفاصله پس از رانندگی در جادههای پوشیده از سنگریزه ،گل و الی ،آب کم عمق یا برف ،
کارآیی سیستم ترمز را بررسی کنید.
• •پس از رانندگی در جادههایی که سطح آنها دارای علفهای بلند ،گل و الی ،شن و ماسه،
سنگریزه ،آب و  ...میباشد ،زیر خودرو را از وجود هرگونه علف ،بوته ،کاغذ ،پارچه کهنه ،سنگ
و سنگریزه چسبیده یا نفوذ کرده ،تمیز کنید وگرنه احتمال از کار افتادن برخی قسمتها و یا
حتی آتش سوزی وجود دارد.
• •تا زمانیکه خودرو در حال حرکت است ،راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود را
ببندند.
• •در زمان رانندگی در جادههای نامناسب و زمینهای سخت ،سرعت باال ،پرش از روی موانع و
دست انداز ،دور زدن سریع و  ...ممنوع است .چرا که باعث از دست رفتن کنترل خودرو و در
نتیجه واژگونی و چپ شدن میشوند و همچنین باعث تحمیل هزینه زیاد تعمیرات سیستم
تعلیق و شاسی خودروی شما میشوند.
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 -18-4رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده لغزنده

در زمان بارندگی با احتیاط رانندگی کنید ،زیرا قدرت دید پایین میآید ،شیشهها دچار بخار
گرفتگی میشوند و سطح جاده لغزنده میشود.
به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید ،زیرا سطح جاده به طور ویژهای لغزنده می شود.
از رانندگی با سرعت باال در بزرگراهها اجتناب کنید .زیرا الیه ای از آب مابین تایر و جاده
تشکیل می شود که می تواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.

••
••

•
•
•

هشدار!

•ترمز ناگهانی ،شتابگیری و پیچیدن ناگهانی در جادههای لغزنده میتواند باعث سرخوردن
تایرها و از دست رفتن کنترل خودرو شود.
•ایجاد تغییر ناگهانی در دور موتور مانند استفاده ناگهانی از ترمز موتوری (دنده سنگین) میتواند
باعث لغزش و انحراف خودرو و بروز حادثه شود.
•پس از رانندگی در جادههای گل آلود ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح
سیستم ترمز مطمئن شوید .لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز میشوند.
اگر لنت ترمز یک سمت خیس شده باشد ،سیستم فرمان و کنترل خودرو تحت تأثیر قرار
خواهد گرفت.
رانندگی در آب

اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان
آب هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و
سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.
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1 .1هنگامی رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز در
حالت طبیعی خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از شتاب
ناگهانی و گاز دادن یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث پاشیده شدن آب به
موتور شود و در نتیجه موتور خاموش شود.
2 .2فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته
باشد .در رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید بهطور ناگهانی
پیچید.
3 .3در صورت خاموش شدن موتور در آب ،برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور ،فورا ً
استارت نزنید .در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن و یا کم عمق منتقل کرده
و سپس دنبال علت بگردید.

•
•
•
•
•

احتیاط!

•در مکانهایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد ،رانندگی نکنید.
•ورود آب به داخل موتور ،میتواند باعث قفل شدن آن ،خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن شود.
•آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس
خواهد شد.
•نفوذ آب به داخل گیربکس و دیفرانسیل باعث کاهش یافتن کیفیت روغن کاری واسکازین
می شود .بنابراین همیشه مایعات موتور از قبیل روغن موتور و  ...را از نظر آلودگی (شیری
رنگ شدن و کف آلود بودن) بازدید کنید .در صورت وجود آلودگی از ادامه دادن به رانندگی
خودداری کنید تا از صدمات پیش رو ،پیش گیری کنید.
•میزان کشش خودرو و کارآیی ترمز در زمان رانندگی در آب ،کاهش خواهد یافت .فاصله
ترمزگیری نیز افزایش خواهد یافت .شن و ماسه و گل و الی چسبیده به اطراف دیسک ترمز
ممکن است روی بازدهی ترمز تاثیرگذار باشد و یا باعث خرابی قطعات و اجزاء سیستم ترمز
شود .پس از رانندگی در آب ،پدال ترمز را چندین بار فشار دهید تا مجموعه ترمز خشک شود.
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 -19-4رانندگی در زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد .تنها
از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
احتیاط!

فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید.
باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت هر باتری میشود .برای استارت موتور در فصل
زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد.
بها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین
قفل در 
را داخل قفلها اسپری کنید.
مایع شیشه شور :از مایع شیشه شوی که حاوی مواد ضدیخ میباشد استفاده کنید .این نوع
مایع را میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی
تهیه کنید.
احتیاط!

از مایع خنککننده موتور و یا سایر مواد بهجای مایع شیشه شور استفاده نکنید .در غیر این
صورت ،رنگ بدنه خودرو آسیب خواهد دید.
ترمزها :در شرایطی که احتمال یخ زدن قطعات و اجزا سیستم ترمز دستی وجود دارد ،از آن
استفاده نکنید .در غیر این صورت ،ترمز دستی یخ خواهد زد و آزاد شدن آن بسیار سخت خواهد
شد .هنگام پارک دسته دنده را در موقعیت ( Pدر مدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا در دنده
عقب و یا دنده ( 1در مدل مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید و در جلو و یا عقب چرخ ها
موانعی قرار دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.
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گل پخش کنها :از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گل پخشکنهای چرخ
جلوگیری کنید ،چرا که می توانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند .هنگام رانندگی در
شرایط آب و هوایی سرد ،شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف
چرخ ها را بررسی کنید .توصیه می شود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته
باشید .مانند زنجیر چرخ ،بر ف پاک کن شیشه ،کیسه شن و نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل رابط
و . ...
رانندگی در جادههای برفی و یخ زده

شتابگیری سریع در جادههای پوشیده از برف و
یخ باعث سر خوردن چرخهای جلو به چپ یا
راست میشود .بنابراین با احتیاط و سرعت پایین
رانندگی کنید.

این پدیده زمانی اتفاق میافتد که نیروی اصطکاک بین زمین و چرخ های جلو با هم متفاوت
باشند و این امر باعث ایجاد ممانعت در عملکرد سیستم ترمز یا فرمان می شود .برای کاهش
مقداری از گشتاور و جلوگیری از بکسوات ،می توانید از دنده ( 2در مدل مجهز به گیربکس
دستی) برای شروع حرکت در جاده برفی و یخزده استفاده کنید .همچنین توصیه میشود در
چنین شرایطی سیستم  ESPرا فعال کنید.
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زنجیر چرخ و استفاده از آن

زنجیر چرخی را خریداری کنید که با سایز چرخ های خودروی شما سازگار باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
1 .1زنجیر چرخ را بر اساس قوانین منطقه ای استفاده کنید.
2 .2نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.
3 .3زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
هشدار!

احتیاطهای زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید .عدم انجام این اقدامات ممکن است
باعث شود خودرو به راحتی هدایت نشود و سبب جراحت و مرگ در تصادف ناخواسته شود.
• •دستورالعمل استفاده از زنجیر چرخ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است.بنابراین قبل
از نصب ،آنها را مدنظر قرار دهید.
• •در حین استفاده از زنجیر چرخ ،از سرعت مجاز تجاوز نکنید.
• •در جاده های ناهموار و دارای دستانداز رانندگی نکنید.
• •از پیچیدن و ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید .زیرا در صورت استفاده از زنجیر چرخ میتواند
بر روی کنترل وسیله نقلیه تأثیر منفی بگذارد.
• •قبل از رسیدن به پیچها ،از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو همچنان
حفظ شود.
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 -20-4چگونه در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم ؟
صرفهجویی در مصرف سوخت بهطور عمده به وضعیت خودرو و عادتهای رانندگی بستگی
دارد .از خودرو بیش از اندازه استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد.

در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارائه میشود:
1 .1مطمئن شوید که فشار باد تایرها صحیح است .فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی
الستیک و افزایش مصرف سوخت میشود.
2 .2بار بیش از حد به خودرو اعمال نکنید بار زیاد خودرو باعث افزایش بار موتور و در نتیجه افزایش
مصرف سوخت میشود.
3 .3برای گرم کردن موتور آن را بهمدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید .می توانید برای گرم
شدن موتور ،با سرعت کم با خودرو رانندگی کنید .توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن
موتور ،در فصل سرما کمی بیش تر از سایر فصول میباشد.
4 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،به آهستگی شتاب بگیرید.
5 .5خودرو را در حالت دور درجا بهمدت طوالنی نگه ندارید .اگر خودرو را پارک کردهاید و
میخواهید منتظر بمانید ،باید خودرو را خاموش کنید.
6 .6در هر دندهای با سرعت متناسب با آن رانندگی کنید .سرعت خودرو باید متناسب با دنده درگیر
گیربکس و شرایط جاده باشد.
7 .7از گاز دادن و ترمز گرفتنهای متوالی اجتناب کنید .رانندگی بهصورت توقف-حرکت مصرف
سوخت را افزایش می دهد.
8 .8سرعت خودرو را بهگونهای تنظیم کنید که به ترمزگیری زیاد نیاز نداشته باشید .تا جاییکه
میتوانید بهگونهای رانندگی کنید که مدت زمان ایستادن پشت چراغ قرمز را کاهش دهید.
فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته
باشید تا عالوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت ،استهالک ترمز را نیز کاهش دهید.
9 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین عبور نکنید.
1010پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید ،چرا که عالوه بر استهالک و گرم
شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود.
1111در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید .مصرف سوخت با افزایش سرعت ،افزایش می یابد.
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1212زوایای چرخهای جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید .از برخورد چرخهای
خودرو با موانع و ناهمواریهای جاده جلوگیری کنید .در جادههای دست اندازدار با سرعت
پایین رانندگی کنید.
1313تنظیم نبودن زوایای چرخهای جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام الستیکها ،باعث افزایش
مصرف سوخت نیز میشود.
1414موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد .کثیف بودن فیلتر
هوا ،تنظیم نبودن سوپاپها ،کثیف بودن شمعها ،کثیف بودن روغن موتور ،تنظیم نبودن
ترمزها و  ...باعث اتالف سوخت میشوند .اگر میخواهید عمر مفید خودروتان افزایش یافته و
هزینههای نگه داری کاهش یابد ،سرویسهای دورهای را به طور منظم انجام دهید.
احتیاط!

در سرازیریها موتور را خاموش نکنید ،زیرا در این حالت سیستم فرمان هیدرولیک و بوستر ترمز
از کار خواهند افتاد.
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 -1-5سیستم صوتی و پخش
عملیات اصلی

ردیف نام کلید

1
2
3

4

5
6
7

توضیحات کلید

NAVI
با فشار این کلید وارد سیستم نقشه و مکانیابی خودرو میشوید.
در وضعیتهای دیگر این کلید را فشار دهید تا وارد سیستم نقشه خودرو
Home
شوید و با فشار این کلید به قسمت قبلی برمیگردید و صفحه قبلی آن
صفحه اصلی سیستم نیست.
A/C
کلید سیستم کمپرسور تهویه مطبوع خودرو
زمانی که خاموش است این دکمه را برای روشن شدن فشار دهید.
وقتی این کلید در وضعیت روشن است ،اگر آن را به آرامی فشار دهید سیستم
بی صدا میشود و با فشار  3ثانیهای سیستم خاموش و با فشار طوالنی 8
Power
ثانیهای وارد سیستم تنظیم مجدد یا ریست میشوید (;)reset restart
در وضعیت روشن بودن ،با گرداندن کلید به چپ یا راست به ترتیب میتوان
صدای سیستم پخش را کم یا زیاد کنید.
 OFF/ONکلید روشن و خاموش سیستم تهویه مطبوع
با فشار این کلید ،گرمکن یا بخار گیر شیشه جلو روشن میشود و با فشار
گرمکن
شیشه جلو مجدد ،گرمکن یا بخار زدایی شیشه جلو خاموش میشود.
با فشار این کلید ،گرمکن یا بخار گیر شیشه عقب روشن میشود و با فشار
گرمکن
شیشه عقب مجدد ،گرمکن یا بخار زدایی شیشه عقب خاموش میشود.
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صفحه اصلی
1
2
3
4
5
6
7
8

منطقه انتخاب عملکردها
تهویه مطبوع
برگشت
صفحه اصلی
ولوم صدا
اطالعات خودرو
بخش مربوط به وضعیت اتصال خودرو
بخش مربوط به نمایش وضعیت تهویه مطبوع
خودرو

صفحه کشویی سیستم

برای نمایش سریع صفحه منوی سریع ،نوار فوقانی روی سیستم را به صورت کرکرهای پایین
بکشید.
1
2
3
4

5

6
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] [Timeساعت :ساعت و تاریخ را از اینجا
تنظیم نمایید.
[ :]Brightnessروشنایی صفحه را از این
جا تنظیم کنید.
] :[Settingاز این بخش وارد صفحه
تنظیمات شوید.
] :[WLANبا فشار آرام بخش WLAN
باز می شود و با فشار طوالنی وارد صفحه
وایفای میشوید.
] :[Bluetoothبا فشار آرام این بخش
عملکرد بلوتوث فعال و با فشار طوالنی مدت
آن وارد صفحه بلوتوث میشوید.
] :[Restartبرای شروع مجدد کار دستگاه
این بخش را فشار دهید.
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 :[Shutdown] 7برای خاموش کردن سیستم وارد این بخش شوید و برای بازیابی و برگرداندن
میتوانید هر بخش از صفحه را لمس کنید.
 :[Background management] 8برای مدیریت نور زمینه روی این قسمت کلیک کنید.

سیستم چند رسانهای

ــ

صفحه فهرست

ــ

این آیکون نشان میدهد که موزیک فعلی در
حال اجرا است و برای ورود به صفحه اجرا روی
آن کلیک کنید( .تبصره :امکان اجرای موزیک با
 USBو اجرای فایلهای تصویری و ویدئویی
وجود دارد)

صفحه اجرای موزیک
1
2
3
4

5

روی این کلید کلیک کنید تا موزیک قبلی
اجرا شود.
روی این کلید کلیک کنید تا موزیک فعلی
اجرا یا متوقف شود.
روی این کلید کلیک کنید تا موزیک بعدی
اجرا شود.
روی این کلید کلیک کنید تا وضعیت چرخه
ای اجرای موزیک عوض شود که توالی اجرابه
ترتیب بهصورت زیر است :اجرای متوالی،
اجرای یک موزیک ،اجرای یک لیست و
اجرای تصادفی ،از لیست موزیکها
روی این کلید کلیک کنید تا وارد فهرست
موزیکها شوید.
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احتیاط!

عملکرد موزیک اجرا شونده از طریق بلوتوث و موزیک اجرا شونده از طریق  usbهماهنگ است.

ــ

صفحه اجرای فایلهای ویدئویی

ــ

صفحه اجرای فایل تصویری

1
2
3
4

1
2
3
4
5
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روی این کلید کلیک کنید تا وارد صفحه
فهرست ویدئوها شوید.
روی این کلید کلیک کنید تا ویدئوی قبلی
اجرا شود.
روی این کلید کلیک کنید تا ویدئوی فعلی
اجرا یا متوقف شود.
روی این کلید کلیک کنید تا ویدئوی بعدی
اجرا شود.

روی این کلید کلیک کنید تا وارد صفحه
فهرست تصاویر شوید.
روی این کلید کلیک کنید تا تصویر قبلی
اجرا شود.
روی این کلید کلیک کنید تا تصویر فعلی
اجرا یا اجرای اسالیدی متوقف شود.
روی این کلید کلیک کنید تا تصویر بعدی
اجرا شود.
روی این کلید کلیک کنید تا تصویر فعلی
 90درجه در جهت عقربههای ساعت بچرخد.
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بلوتوث

ــ

صفحه شمارهگیری
1
2
3
4
5

ــ

روی این کلید کلیک کنید تا محتوی فیلد
ورودی پاک شود.
وقتی شماره را وارد میکنید ،سیستم به
دنبال شماره مربوطه در تلفن میگردد.
روی اینت کلید کلیک کنید تا آخرین شماره
فیلد ورودی پاک شود.
روی این کلید کلیک کنید تا شمارهگیری
انجام شود.
روی این کلید کلیک کنید تا کیبورد
شمارهگیری پنهان ،لیست شمارهها در صفحه
کامل نمایش داده و برای نمایش مجدد
صفحه شمارهگیری ،مجددا ً کلیک کنید.

صفحه تماس ورودی

 1روی این کلید کلیک کنید تا عملکرد تلفن
ورودی به موبایل تبدیل شود.
 2روی این کلید کلیک کنید تا کیبورد ظاهر
شود.
 3روی این کلید کلیک کنید تا تماس قطع
شود.
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ــ

صفحه مخاطبین

 1روی این کلید کلیک کنید تا دفترچه
مخاطبین هم زمان سازی و یا تازه شود.
 2روی شماره فهرست کلیک کنید تا مستقیماً
شمارهگیری کنید.
 3یکی از حروفها را لمس کنید تا شماره
جستجو شود.

احتیاط!

عملکرد ثبت تماس و مخاطبین هماهنگ هستند.

ــ

تنظیمات

1
2
3
4

5
6
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] :[Bluetooth switchبرای خاموش و روشن
کردن بلوتوث استفاده میشود.
] :[Auto answerبرای قطع یا فعالسازی
پاسخدهی خودکار استفاده میشود.
] :[Bluetooth resetبرای تنظیم مجدد
بلوتوث استفاده می شود.
] :[Current device nameبرای اصالح نام
فعلی دستگاه در سیستم بلوتوث استفاده می
شود.
] :[Pairing passwordبرای تغییر پسورد
جفت سازی بلوتوث استفاده میشود.
] :[Connectable devicesدستگاههای قابل
اتصال را جستجو میکند.
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احتیاط!

عملکرد ثبت تماس و مخاطبین هماهنگ هستند.

ــ

ــ

صفحه رادیو

 1به آرامی این کلید را فشار دهید تا ایستگاه
ذخیره شده قبلی اجرا شود و با فشار طوالنی
آن جستجو ایستگاه رادیویی در فرکانسهای
عقبتر انجام میشود.
 2روی این کلید کلیک کنید تا ایستگاه رادیویی
فعلی در لیست ایستگاههای از قبل انتخاب
شده ذخیره شود.
 3با فشار آرام این کلید ایستگاه رادیویی ذخیره
شده بعدی اجرا میشود و با فشار طوالنی آن
ایستگاه رادیویی جدیدی را در فرکانسهای
باالتر جستجو میکند.

صفحه موج FM

 1روی این کلید کلیک کنید تا به صورت
خودکار جستجوی رادیو و ذخیره آن انجام
شود.
 2این آیکون ایستگاه رادیویی فعلی در حال
اجرا را نشان میدهد.
 3روی این کلید کلیک کنید تا ایستگاه رادیویی
فعلی در لیست ایستگاههای از قبل ذخیره
شده  ،ذخیره شود.

207

فصل  -5ویژگی های خودرو
احتیاط!

عملکرد موجهای  AMو  FMهماهنگ است.
صفحه تعاملی دوگانه

ــ

انتخاب وضعیت اتصال

 1وضعیت اتصال  USBاندروید
 2وضعیت اتصال وایفای iPhone
 3خروج از صفحه ارتباط دوگانه

احتیاط!

به خاطر بهروزرسانی نرم افزار سیستم تلفن ،عملکرد لینک تلفن معموالً قابل استفاده نیست و
برای رفع مشکل باید با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
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ــ

وضعیت اتصال  USBاندروید

ــ

وضعیت اتصال " "Android USBرا انتخاب
کنید ،کابل دیتا را وارد کنید تا تلفن به خودرو
وصل شود و صفحه آن باز شود که خواهان آغاز
ارتباط  usbاست و از شما خواهان انجام یا عدم
انجام آن است .روی گزینه  yesکلیک کنید و
منتظر نصب لینک تلفن بمانید .لینک تلفن را
میتوانید بعد از اتمام موفقیتآمیز نصب مالحظه
کنید( .نکته :بهخاطر بهروزرسانی نرم افزار
سیستم تلفن ،عملکرد لینک تلفن معموالً قابل
استفاده نیست و برای رفع مشکل باید با خدمات
پس از فروش تماس بگیرید).

وضعیت اتصال وایفای iPhone

وضعیت اتصال " "iPhone USBرا انتخاب
کنید .بعد از اتصال تلفن وسیله کابل دیتا ،هات
اسپات دستگاه را روشن و آن را به دستگاه
متصل کنید .در قسمت باال روی AirPlay
کلیک کنید تا قسمت تصویر نمودن دستگاه باز
شود و لینک تلفن اجرا گردد( .نکته :وقتی
دستگاه نمیتواند به هاتسپات متصل شود ،باید
تلفن یا  DVDرا مجددا ً روشن کنید .برای اجرای
مجدد  ،DVDروی کلید استارت مجدد در
منوی کرکرهای کلیک کنید).

209

فصل  -5ویژگی های خودرو
تنظیمات

ــ

صفحه عملکردهای عمومی
1
2
3

4

5
6

زبان دستگاه را تنظیم میکند.
] :[Button prompt soundصدای کلید
ها را قطع یا وصل می کند.
] :[Equal loudnessبعد از روشن شدن،
میتواند فرکانس باال و پایین را افزایش دهد
تا اثرات شنیداری آن بهبود یابد.
] :[Auto enter navigationآیا بعد از
روشن شدن سیستم ،می تواند وارد سیستم
نقشه بشود یا خیر.
] :[Reverse muteکلید دنده عقب را بی
صدا میکند.
] :[Default volume switchولوم دستگاه
موقع استارت سیستم است .این ولوم پیش
فرض توسط دستگاه تنظیم میشود.

 :[GPS mix] 7وقتی سیستم نقشه خوانی دستگاه صدا دارد ،ولوم موزیک سیستم پخش
خودرو کم میشود.
 :[Navigation mix ratio] 8وقتی سیستم نقشه خوانی و دیگر عملکردها همزمان استفاده
میشوند ،نسبت میکس آنها را تنظیم میکند.
 :[Reverse sound reduction] 9موقع دنده عقب صدای سیستم صوتی را تنظیم میکند.
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 :[System default volume] 10ولوم پیش
فرض صدای سیستم را موقع شروع به کار آن
تنظیم مینماید.
 :[Wi-Fi] 11برای ورود به صفحه وایفای کلیک
کنید.
 :[Map copy] 12نقشه را بروزرسانی میکند.
 :[Navigation app setting] 13برای تنظیم
سیستم نقشه خوانی کلیک کنید.
:[Touch screen assistant setting] 14
برای تنظیم تاچ اسکرین کلیک نمایید.
 :[Version information] 15اطالعات نسخه
فعلی نرم افزار را مالحظه کنید.
دستورالعملهای
]:[Instructions
16
الکترونیکی را نشان میدهد.
 :[Restore factory setting] 17دادههای سیستم تنظیمات کارخانه را برمیگرداند.
 :[Factory setting] 18ورود به سیستم کارخانه برای رفع ایراد؛ تنها برای سازندگان مجاز
است.

ــ

صفحه ساعت

1
2

3
4

همزمان سازی ساعت شبکه و اتصال زمان
همزمان سازی
بعد از خاموش نمودن "Network time
" ،synchronizationروی این کلید کلیک
کنید تا ساعت تنظیم شود.
برای تأیید این عملکرد روی  OKکلیک
کنید.
برای فسخ این عملکرد روی  Cancelکلیک
کنید.
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ــ

صفحه نمایشگر
1
2
3
4

ــ

این کلید را بکشید تا تنظیمات انجام شود.
برای تأیید این عملکرد روی  OKکلیک
کنید.
برای فسخ این عملکرد روی  Cancelکلیک
کنید.
برایبازیابی مقدار پیش فرض روی گزینه
 Defaultکلیک کنید.

صفحه والپیپر یا زمینه

روی گزینه  wallpaperکلیک کنید تا تغییر
کند.
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صفحه نمایشگر

ــ

 1برای تنظیم چپ و راست روی این کلید
کلیک کنید.
 2این کلید را بکشید تا تنظیم شود.
 3دستگاه  6نوع افکت صوتی برای کاربر دارد
که میتواند از میان آنها انتخاب کند :افکت
صوتی پیش فرض ،کالسیک ،جاز ،راک،
معمولی و سفارشی.

صفحه بخش صدا

 1روی این کلید کلیک کنید تا باال ،پایین و
چپ و راست تنظیم شود.
 2این کلید را بکشید تا جهت آن تنظیم شود.
 3برای بازیابی مقدار پیش فرض روی گزینه
 Defaultکلیک کنید.
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صفحه اطالعات خودرو

 1دستورات تقویتی :دستور باز و یا قفل نمودن
درب را تنظیم میکند .این دستورات به
ترتیب مربوط به بوق ،چراغها و چراغ و بوق
میباشند.
 2هشدار تخطی از سرعت مجاز :دستور هشدار
سرعت غیر مجاز را خاموش یا روشن میکند.
 3تنظیم مقدار هشدار سرعت غیر مجاز :مقدار
هشدار سرعت غیر مجاز را میتوان بعد از
روشن شدن هشدار سرعت غیر مجاز تنظیم
نمود .اگر سرعت خودرو بیشتر از مقدار
تنظیم شده باشد در آن صورت هشدار صوتی
به صدا در می آید.
ولوم صدا

 1برای ورود به صفحه ولوم روی این کلید
کلیک کنید.
 2کلید را برای تنظیم ولوم بکشید (نکته :در
منتهی الیه چپ ولوم ساکت (صفر) میشود).
 3روی این کلید کلیک کنید تا سیستم ساکت
شود و برای برگشت به وضعیت ولوم قبلی
مجددا ً روی آن کلیک کنید.
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پنل تهویه مطبوع
1
2
3
4
5

6
7
8
9

روی این کلید کلیک کنید تا وارد صفحه
عملکردهای تهویه مطبوع خودرو شوید.
روی این کلید کلیک کنید تا وارد بخش
تنظیم دمای سیستم تهویه مطبوع شوید.
روی این کلید کلیک کنید تا کلید تهویه
مطبوع را تنظیم کنید.
روی این کلید کلیک کنید تا گردش هوای
داخل و بیرون را انتخاب نمایید.
روی این کلید کلیک کنید تا وضعیت
گرمایش ،سرمایش و یا خاموش بودن سیستم
تهویه مطبوع را انتخاب کنید.
روی این کلید کلیک کنید تا بخش بخار
زدایی شیشه عقب تنظیم شود.
روی این کلید کلیک کنید تا بخش بخار
زدایی شیشه جلو تنظیم شود.
روی این کلید کلیک کنید تا یکی از درجات
 7گانه فن را انتخاب کنید.
روی این کلید کلیک کنید و وضعیت جریان
هوا را انتخاب کنید :روی بهصورت ،روی
بهصورت و پا ،رو به پا ،روبه پا و بخارزدایی.
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صفحه نمایش دنده عقب

این صفحه بهصورت خودکار موقع دنده عقب
گرفتن روی صفحه ظاهر میشود.
منطقه کم فاصله راهنمای استاتیکی (قرمز):
 500-1000میلیمتر (خطای  )10% ±از سپر
عقب
منطقه با فاصله متوسط راهنمای استاتیکی (زرد):
 1100-2000میلیمتر (خطای  )10% ±از سپر
عقب
منطقه کم فاصله راهنمای استاتیکی (سبز):
 2200-3500میلیمتر (خطای  )10% ±از
سپر عقب
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کلیدهای کنترل روی فرمان
 . 1کلید تلفن بلوتوثی
VOL+ . 2

••
• •یکبار لمس کوتاه برای جستجوی رو به
پایین (ایستگاه رادیویی)
• •یکبار لمس کوتاه برای اجرای ترک قبلی
(در وضعیت )USB/iPod/BT
• • لمس طوالنیتر برای برگشت سریع
برای افزایش ولوم صدا

 . 3کلید ˄

 4کلید MODE

(وضعیت )USB/iPod/BT

••
••
 5کلید ˅
• •یکبار لمس برای جستجوی رو به باالی ایستگاه رادیویی
• •یکبار لمس کوتاه برای اجرای ترک بعدی (در وضعیت )USB/iPod/BT
• •لمس طوالنی تر برای جستجوی رو به جلو سریع (وضعیت )USB/iPod/BT
VOL – 6
• • برای کاهش ولوم صدا
یکبار لمس برای تغییر وضعیت
لمس طوالنی برای ساکت نمودن

SET/- 7
RES/+ 8

 9کلید روشن/خاموش
 10کلید تنظیم صفحه کیلومتر
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 -2-5سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
کنترل دریچهها
جهت جریان و حجم جریان از دریچههای کولر را میتوان بهوسیله دستگیره و کلیدها تنظیم
نمود.
دریچه میانی (وسطی)

ــ

••
••
••

با حرکت دادن دستگیره تنظیم به باال ،پایین و چپ یا راست بهصورت دستی ،جهت جریان
هوا تغییر میکند.
با حرکت کلید  1به سمت جلو جریان هوا افزایش مییابد.
با حرکت کلید  2به سمت جلو جریان هوا کاهش مییابد.
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دریچههای جانبی

••
••
••

با حرکت دادن دستگیره تنظیم دریچه جانبی به باال ،پایین و چپ یا راست به صورت
دستی ،جهت جریان هوا تغییر می کند.
با حرکت کلید  1به سمت جلو جریان هوا افزایش مییابد.
با حرکت کلید  2به سمت جلو جریان هوا کاهش مییابد.

سنسور نور و سنسور دمای داخلی

 1سنسور نور
 2سنسور دمای داخلی
سیستم تهویه مطبوع خودکار دمای داخل
و بیرون از خودرو و تغییرات نور خورشید را
تشخیص میدهد و دمای داخلی را بر اساس این
مقادیر بدست آمده تنظیم می نماید.
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احتیاطهای الزم در مورد سیستم تهویه مطبوع
جهت جریان و حجم جریان از دریچههای کولر را میتوان بهوسیله دستگیره و کلیدها تنظیم
نمود .برای افزایش طول عمر سیستم تهویه مطبوع ،موارد زیر را رعایت کنید:

••

اگر خودرو برای مدت طوالنی در هوای گرم پارک شده است ،از روشن نمودن فوری کولر
آن بعد از استارت خودداری کنید .ابتدا شیشهها را پایین بیاورید تا هوای گرم خارج شود و
منتظر بمانید تا دمای داخل اندکی خنک شود و بعد از بستن شیشهها کولر را روشن کنید.
موقع رانندگی با سرعت پایین هرگز برای مدت طوالنی از کولر استفاده نکنید.
 2تا  3دقیقه قبل از پارک خودرو کولر را خاموش کنید تا فن آن به کار ادامه دهد .اگر دمای
بیرون خیلی باال است ،بهتر است از وضعیت گردش هوای بیرونی برای رفع اختالف دمای
بین لولههای کولر و اطراف استفاده کرده و سیستم کولر خشک بماند و از تجمع باکتری
شدید و آالینده های دیگر در آن خودداری شود.

••
••
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 -3-5آینه عقب
آینه داخل اتاق

قبل از شروع رانندگی ،موقعیت آینه را طوری
تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو
دید کاملی داشته باشید .برای تنظیم آینه ،آن را
با دست در جهت مورد نیاز بچرخانید.

 1موقعیت آینه برای روز
 2موقعیت آینه برای شب
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهایی که
پشت سر شما هستند ،میتوانید شستی ضد
تابش آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.
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آینههای برقی بغل

کلید تنظیم آینههای جانبی ،در سمت راننده و
قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
آینهها زمانی قابل تنظیم هستند که دکمه
استارت (سوئیچ موتور) روشن باشد.
دکمه “ ”Lیا “ ”Rرا فشار دهید تا آینه مورد نظر
برای تنظیم شدن را انتخاب کنید.
 :L 1آینه سمت چپ
 :R 2آینه سمت راست
فلشهای روی کلید تنظیم آینهها را برای تنظیم
آینهها در جهت مورد نظر فشار دهید.
▲  :باال
▼  :پایین
◄  :چپ
►  :راست
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•
•
•

هشدار!

•قبل از شروع رانندگی ،آینهها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید ،بهگونهای که
نسبت به عقب خودرو دید مناسبی داشته باشید.
•در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید ،چرا که باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه
و در نتیجه بروز تصادف و مصدومیت می شود.
•تصاویر مشاهده شده در آینههای جانبی با واقعیت مقداری تفاوت دارند .بنابراین همیشه با
احتیاط رانندگی کنید.

ــ

تا کردن و باز کردن آینه های جانبی

جمع کردن آینههای جانبی بهصورت دستی
آینه را با دست گرفته و به سمت خود بکشید تا
این که بهطور کامل جمع شود.
برای باز کردن آینه ،آن را با دست گرفته و به
آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا این که
بهطور کامل باز شود.

جمع کردن آینههای جانبی بهصورت برقی (در
صورت مجهز بودن)
کلید جمع کردن آینههای جانبی در سمت چپ
داشبورد و راننده قرار گرفته است.
اگر سوئیچ باز باشد آینههای جانبی قابلیت جمع
شدن و یا وقتی که دربها با ریموت قفل شوند
آینههای جانبی بهطور اتوماتیک جمع میشوند و
بالعکس هنگام بازکردن دربها با ریموت ،آینهها
باز میگردند.
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احتیاط!

برای جلوگیری از آسیب دیدن آینهها ،هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش از حد
وارد نکنید.

•
•

هشدار!

•در حین رانندگی ،اقدام به تا کردن آینهها نکنید.
•مراقب باشید تا دستتان هنگام تا کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.
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 -4-5سیستم برف پاککن و شیشه شور

دسته برف پاککن و شیشه شور در سمت راست
غربیلک فرمان قرار گرفته است.

•
•
•

احتیاط!

•در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از برف پاککنها ،مطمئن شوید که تیغههای برف پاککن
روی شیشه به علت یخ زدگی نچسبیده باشد .تا زمانی که یخ روی شیشه آب نشود ،از برف
پاککن استفاده نکنید .ممکن است موجب آسیب دیدن موتور برف پاککن شود.
•اگر شیئی روی شیشه وجود دارد ،در این حالت برف پاککنها را حرکت ندهید زیرا موجب
آسیب دیدن موتور برف پاککن خواهد شد ،ابتدا آن را بردارید ،سپس برف پاککن را فعال
کنید.
•همچنین زمانی که سطح شیشه خشک است ،از فعال کردن برف پاککن خودداری کنید ،چون
تیغههای برف پاککن و شیشه آسیب خواهند دید.
نحوه کار برف پاک کن جلو

عملکردهای برف پاککن زمانی قابل اجرا هستند
که دکمه استارت (سوئیچ موتور) روشن باشد.

ــ

ککن ()MIST
حرکت تکی برف پا 
دسته برف پاک کن را به سمت باال بکشید و رها کنید تا بهجای اول خود بازگردد .همزمان
با این عمل ،برف پاککن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف خواهد شد.
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ــ

حرکت تایمردار برف پاککن INT

دسته برف پاککن را در موقعیت “ ”INTقرار دهید تا برف پاککن با حرکت تکی و بهطور
متناوب (حالت تایمردار) شروع به کار کند.
چهار حالت برای حالت تایمردار برف
پاککن وجود دارد ،بهگونهای که میتوان
فاصله بین دو حرکت برف پاککن را روی ،2
 8 ،4و یا  13ثانیه تنظیم کرد.

ــ

ککن (در صورت مجهز بودن)
حرکت اتوماتیک برف پا 
با قرار دادن دسته برف پاککن در حالت اتوماتیک " ،"AUTOبرف پاککنها بهطور خودکار
عمل خواهند کرد .با چرخش کلید به حالت دور تند ،سرعت برف پاککن افزایش و با
چرخش کلید به حالت دور کند ،سرعت آن کاهش خواهد یافت.
ککن LO
دور کند برف پا 
اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”LOقرار دهید ،برف
پاککن با سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.

ــ
ــ

دور تند برف پاک کن HI

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”HIقرار دهید ،برف پاککن
با سرعت باال شروع به کار خواهد کرد.

نحوه کار شیشه شور جلو

آبپاشهای شیشه شور جلو بر روی قاب موتور
برف پاککن قرار گرفته اند.
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اگر دسته برف پاککن و شیشه شور را به سمت
غربیلک فرمان (و یا به سمت خود) بکشید و
نگهدارید ،برف پاککن و شیشهشور جلو بهطور
همزمان فعالشده و شروع بهکار خواهند کرد.
پاشش آب شیشه شور به محض رها شدن دسته
برف پاککن ،متوقف خواهد شد ،ولی برف
پاککن پس از چند دور کار کردن ،در موقعیت
اصلی خود متوقف خواهد شد.

•
•
•

احتیاط!

•شیشه شور را بیش تر از  10ثانیه به کار نیندازید.
•زمانی که مخزن شیشه شور خالی است ،شیشه شور را فعال نکنید
•در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیز نکنید ،در
غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.
نحوه کار برف پاککن عقب

با چرخاندن کلید چرخشی انتهای دسته برف
پاککن و قرار دادن آن در موقعیت “”ON
میتوانید برف پاککن عقب را فعال کنید.
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نحوه کار شیشه شور عقب

آب پاش شیشه شور عقب در قسمت باالیی
شیشه عقب و زیر چراغ ترمز وسط (سوم) قرار
گرفته است.

موقع باز بودن سوئیچ ،با چرخاندن کلید
چرخشی انتهای دسته برف پاککن و قرار دادن
آن در موقعیت  ONو نگه داشتن در آن موقعیت،
شیشه شور و برف پاککن عقب بهطور همزمان
شروع به کار خواهند کرد.

•
•
•

احتیاط!

•شیشه شور را بیش تر از  10ثانیه به کار نیندازید.
•زمانی که مخزن شیشه شور خالی است ،شیشه شور را فعال نکنید.
•در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیز نکنید ،در
غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.
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 -5-5صندلی ها
صندلیهای جلو

ــ

صندلی برقی (فقط سمت راننده) (در صورت مجهز بودن)

کلید تنظیم موقعیت صندلی
کلید تنظیم موقعیت صندلی را به سمت جلو
و عقب بکشید تا موقعیت صندلی در راستای
افقی به دلخواه شما تنظیم گردد.

کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه قرارگیری پشتی صندلی
جلو ،کلید تنظیم را به سمت باال یا پایین
بکشید.

کلید تنظیم ارتفاع صندلی
کلید تنظیم ارتفاع تشک صندلی را به سمت
باال یا پایین بچرخانید تا موقعیت صندلی در
راستای عمودی به دلخواه شما تنظیم گردد.
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ــ

تنظیمات دستی صندلی

تنظیم موقعیت افقی صندلی
اهرم تنظیم صندلی را با دست گرفته و
به سمت باال بکشید و در همان وضعیت
نگهدارید .همزمان صندلی را به سمت جلو یا
عقب بکشید و پس از قرار گرفتن در موقعیت
دلخواه ،اهرم را رها کنید تا صندلی در جای
خود قفل شود.سپس جهت اطمینان از ثابت
بودن صندلی ،آن را کمی جلو و عقب بکشید.
تنظیم زاویه پشتی صندلی
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت
باال کشیده و در همان حالت نگه دارید .هم
زمان پشتی صندلی را به سمت زاویه مورد
نظر خود حرکت دهید و سپس اهرم تنظیم
را رها کنید تا پشتی در جای خود قفل شود.
پس از تنظیم ،پشتی را کمی به جلو و عقب
تکان دهید تا از قفل شدن آن اطمینان یابید.
تنظیم ارتفاع صندلی (فقط صندلی راننده)
اهرم تنظیم ارتفاع تشک صندلی را به سمت
باال بکشید تا ارتفاع صندلی بیشتر شود .برای
پایینتر رفتن ارتفاع ،اهرم را به سمت پایین
فشار دهید.
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•
•
•
•

هشدار!

•در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
•اشیا را در زیر صندلی قرار ندهید ،زیرا در حین تنظیم صندلی ،از حرکت آن جلوگیری خواهد
کرد.
•برای شرایط رانندگی ایده آل ،پشتی صندلی را بیش از اندازه نخوابانید ،چرا که کمربندهای
ایمنی ،بیشترین و بهترین نگه داری را زمانی خواهند داشت که صندلی تقریباً در حالت عمودی
قرار گرفته باشد.
•بعد از تنظیم پشتی صندلی ،با بدن یا دست خود ،کمی آن را فشار دهید تا از قفل شدن آن
در موقعیتش مطمئن شوید.
صندلی های عقب

ــ

تا کردن صندلی های عقب

1 .1پشت سری صندلی را در پایینترین موقعیت
خود قرار داده و یا در صورت نیاز از جای خود
خارج کنید .برای اطالعات بیشتر به قسمت
«پشت سریها» مراجعه شود.

احتیاط!

قبل از باز کردن صندلی عقب ،مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی پشت صندلی قرار گرفتهاند،
تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.
2 .2قفل کمربندهای عقب را مرتب کنید( .برای اطالعات بیشتر به فصل  3بخش مرتب نمودن
سگکها یا قفلهای کمربند عقب مراجعه شود).
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 3 .3دکمه ضامن پشتی سمت راست را یک دست
بکشید و پشتی صندلی را با دست دیگر به
سمت جلو بکشید تا بهطور کامل تا شود.

4 .4مانند روشی که در باال ذکر شد ،با یک دست
ضامن پشتی سمت چپ را بکشید و با دست
دیگر پشتی صندلی را به سمت جلو بکشید تا
بهطور کامل تا شود.

احتیاط!

پشتی صندلی عقب وسط و عقب چپ ،بهصورت یک پارچه میباشد.
تا کردن صندلی عقب باعث میشود که فضای قسمت عقب افزایش یابد .برای قرار دادن بار در
قسمت عقب (صندوق) به نکات و احتیاطهایی که در این بخش خواهد آمد ،مراجعه کنید.
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پشت سری صندلی

ــ

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی

با فشار دادن ضامن پشت سری و نگه داشتن آن:
 1پشت سری را به قسمت باال بکشید
 2پشت سری را به سمت پایین بکشید.

هنگام تنظیم کردن پشت سری صندلی ،مطمئن
شوید که خط فرضی که از مرکز پشت سری عبور
می کند ،تقریباً از باالی گوش شما میگذرد.
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ــ

باز کردن و نصب مجدد پشت سری

با فشردن و نگه داشتن ضامن ،پشت سری را در
جهت رو به باال بکشید تا بهطور کامل از روی
صندلی جدا شود.

برای نصب مجدد پشت سری ،ابتدا پایههای آن را با سوراخهای روی صندلی همراستا کرده
و ضمن فشار دادن و نگه داشتن ضامن ،پشت سری را به سمت پایین فشار دهید تا در جای
خود ثابت شود.

•
•
•

هشدار!

•همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
•پس از تنظیم کردن پشت سری ،جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن ،پشت سری را کمی
به سمت پایین بکشید.
•بدون وجود پشت سری رانندگی نکنید.
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 -6-5گرم کن صندلی (در صورت مجهز بودن)

کلیدهای گرم کن صندلی در جلوی دسته دنده
واقع شدهاند.
 1کلید گرم کن صندلی راننده
 2کلید گرم کن صندلی سرنشین جلو

گرم کن صندلیها فقط زمانی میتوانند فعال باشند که دکمه استارت (سویچ موتور) روشن باشد.
با فشار دادن کلید ،گرم کن صندلی روشن میشود و با فشار مجدد کلید ،خاموش میشود.
هشدار!

قبل از نشستن افراد زیر بر روی صندلی با گرم کن روشن ،اقدامات احتیاطی را در پیش بگیرید:
• •اطفال و کودکان ،افراد مسن و افراد دارای معلولیتهای جسمی
• •افراد با پوستهای حساس
• •افراد زخمی و یا دارای کوفتگی بدن
• •افرادی که از الکل یا داروهای خواب آور استفاده کردهاند

•
•
•
•

احتیاط!

•از قرار دادن اجسام سنگین بر روی صندلی خودداری کنید .صندلیها را با اجسام نوک تیز
سوراخ نکنید.
•برای تمیز کردن صندلی از موادی نظیر تینر ،الکل ،بنزین و  ...استفاده نکنید .در غیر این
صورت باعث آسیب دیدن گرم کن صندلی و روکش صندلی خواهید شد.
•برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد صندلیها ،از قرار دادن بالش یا پتو بر روی صندلیها
خودداری کنید.
•برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،زمانی که خودرو خاموش است ،گرم کن صندلی را غیر
فعال کنید.
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 -7-5چراغها
دسته چراغ

دسته چراغ در سمت چپ غربیلک فرمان قرار
گرفته است.
زمانی که دکمه استارت (سویچ موتور) روشن
است ،با چرخاندن قسمت انتهایی دسته چراغ
میتوانید چراغها را به صورت زیر روشن کنید:

( AUTO 1در صورت مجهز بودن)
در صورت قرارگیری کلید چراغها در این وضعیت ،چراغهای جلو در صورت تاریک بودن هوا
بهطور اتوماتیک روشن خواهد شد.
اگر سوئیچ بسته ( )OFFباشد و دسته چراغ در موقعیت " "AUTOقرار بگیرد ،با باز کردن
و یا قفل دربها توسط ریموت هوشمند ،در هر مرتبه چراغهای کوچک و نور پایین بهمدت
 30ثانیه روشن خواهند شد و پس از این مدت زمان مجددا ً خاموش میگردند.
 " " 2چراغ کوچک (چراغ پارک)
چراغهای کوچک جلو ،چراغهای کوچک عقب ،چراغ پالک و چراغ زمینه کلیدها و داشبورد
روشن خواهد شد.
 " " 3نور پایین چراغ جلو
نور پایین چراغ جلو به همراه چراغهای ذکر شده در باال روشن خواهند شد.

ــ

روشن کردن نور باالی چراغ جلو
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نور باالی چراغ جلو
برای روشن کردن نور باالی چراغ جلو ،ابتدا نور
پایین چراغهای جلو را روشن کنید .سپس با
کشیدن دسته چراغ به سمت داشبورد (مطابق
شکل) ،نور باالی چراغ جلو را روشن کنید.
هم زمان نشانگر نور باال در صفحه کیلومتر شمار
نیز روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن نور باال ،دسته چراغ را به
موقعیت اول خود بازگردانید.
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چراغ پلیسی (چراغ سالم)
با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان
(به سمت خودتان) و رها کردن آن ،نور باالی
چراغ جلو یک بار روشن خواهد شد و هم زمان
چراغ نشانگر نور باال در صفحه کیلومتر شمار نیز
یک بار روشن و خاموش خواهد شد.
با روشن بودن چراغهای جلو نیز میتوانید چراغ
پلیسی (چراغ سالم) بدهید.
احتیاط!

اگر قصد متوقف کردن خودرو بهمدت طوالنی را دارید ،مطمئن شوید که چراغها را خاموش
کردهاید .در غیر این صورت باتری خالی شده و در زمان استارت مجدد با مشکل مواجه خواهید
شد.

ــ

چراغ اسکورت یا بدرقه (بدون چراغ اتوماتیک)

1 .1دکمه استارت (سویچ موتور) را خاموش کنید.
2 .2در عرض  2دقیقه ،دسته چراغ را به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها کنید (مشابه چراغ
پلیسی) به ازای هر بار انجام مراحل فوق (کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان)،
چراغهای کوچک ،نور پایین چراغ جلو و چراغ پالک به مدت  30ثانیه روشن ،خواهند شد.
این عملیات را میتوانید  8بار تکرار کنید.
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پس از فعال شدن چراغ اسکورت ،عبارت متناسب
با آن در نمایشگر صفحه کیلومتر شمار ظاهر
خواهد شد.

3 .3برای غیر فعال کردن چراغ اسکورت ،دسته چراغ را به سمت غربیلک کشیده و نگهدارید،
و یا این که سوئیچ را روشن یا در حالت  ACCقرار دهید.

ــ

قابلیت مشایعت تا کنار خودرو یا ( LMCبدون چراغ جلو خودکار)

قابلیت  LMCدر صورتیکه شرایط زیر فراهم باشد اجرا میشود:
سوئیچ موتور (دکمه استارت) خاموش باشد.
آخرین بار که خودرو را ترک کردهاید ،چراغ اسکورت فعالشده باشد.
همه دربها بسته باشند.
دکمه باز کردن ریموت فشرده باشد.
وقتیکه قابلیت مشایعت تا کنار اتومبیل ( )LMCفعال شود ،چراغهای نور پایین و کوچک
روشن میشوند.
در صورتیکه یکی از شرایط زیر ایجاد شود قابلیت  LMCغیر فعال میشود:
هر یک از دربهای خودرو باز شود.
سوئیچ موتور (دکمه استارت) در موقعیت  ACCیا  ONباشد.
دکمه قفلکردن ریموت فشرده شود.
از فعال بودن  LMCیک دقیقه گذشته باشد.

••
••
••
••
••
••
••
••
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چراغهای راهنما

چراغهای راهنما را فقط زمانی که دکمه استارت
(سوئیچ موتور) روشن میباشد ،میتوانید روشن
کنید.
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت راست روشن شوند.
دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت چپ روشن شوند.
نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومتر شمار با
روشن شدن چراغهای راهنما به حالت چشمک
زن در خواهند آمد.
پس از اتمام دور زدن ،دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود باز میگردد.
هنگام تغییر الین در بزرگراه ،با کشیدن لحظهای دسته راهنما به سمت باال یا پایین ،چراغ راهنمای
همان سمت  3مرتبه روشن میشود.
احتیاط!

اگر چراغهای نشانگر راهنما در صفحه کیلومتر شمار تندتر از حالت عادی چشمک بزنند ،احتماالً
یکی از المپهای چراغ راهنمای جلو یا عقب سوخته است.
چراغ روز

چراغ روز تحت شرایط زیر روشن میشود:
چراغهای جلو و مهشکن خاموش باشند.
موتور روشن باشد.

••
••
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چراغ مهشکن

ــ

چراغ مهشکن جلو

پس از روشن کردن دکمه استارت (سوئیچ
یا
موتور) ،دسته چراغ را به موقعیت
بچرخانید .سپس کلید چرخان دسته چراغ را در
موقعیت قرار دهید تا چراغ مهشکن جلو و
چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومتر شمار روشن
شوند.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن جلو کلید
چرخان مه شکن را در موقعیت  OFFقرار دهید.

برای خاموش کردن چراغ مهشکن جلو کلید چرخان مهشکن را در موقعیت  OFFقرار دهید.
خودروی شما دارای سیستم چراغ تطبیقی جلو یا  AFSاست .این سیستم با روشن کردن مهشکنهای
جلو دید عالی را در تقاطع ها و در پیچها به ارمغان میآورد .در حالتیکه سوئیچ باز است و چراغها
روشن هستند ،سیستم  AFSموقع روشن بودن راهنمای چپ/راست یا بیشتر شدن زاویه چرخش
فرمان از  45درجه ،فعال خواهد شد.

ــ

چراغ مهشکن عقب
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پس از روشن کردن دکمه استارت (سوئیچ
یا
موتور) ،دسته چراغ را به موقعیت
بچرخانید.
سپس کلید چرخان دسته چراغ را در موقعیت
مربوطه قرار دهید تا چراغ مهشکن عقب و چراغ
نشانگر آن در صفحه کیلومتر شمار روشن شوند.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن عقب زمانی که
دسته چراغ در موقعیت قرار داشته باشد،کلید
چرخان مهشکن را در موقعیت  OFFقرار دهید.
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•
•
•

احتیاط!

و چراغ مهشکن عقب روشن است ،قرار دادن کلید
•در حالتیکه دسته چراغ در وضعیت
چراغ مهشکن در وضعیت  OFFمهشکن عقب را خاموش نمیکند.
•بعد از قرار دادن دسته چراغها در وضعیت  ،OFFمهشکنهای جلو و عقب بهصورت خودکار
خاموش میشوند .حتی اگر دسته چراغ مجددا ً روشن شود باز هم تنها مهشکنهای جلو روشن
میشوند.
•مهشکنها باید بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی روشن شوند.
تنظیم نور زمینه و تنظیم ارتفاع چراغ جلو

ــ

ــ

درجه تنظیم نور زمینه

کلید چرخان تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید چرخان تنظیم نور زمینه در سمت چپ
داشبورد قرار گرفته است این کلید روشنایی
زمینه را کنترل میکند.
 1روشنتر
 2تاریکتر

این کلید در سمت چپ داشبورد و در کنار کلید
تنظیم نور زمینه قرار گرفته است.
 1باال بردن ارتفاع چراغ جلو
 2پایین آوردن ارتفاع چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو دارای  4سطح تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را میبایست بر اساس تعداد سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم کرد.
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جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به شکل زیر است:
تعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
بار وارده به خودرو
تعداد سرنشینان
ندارد
راننده
ندارد
راننده و سرنشین جلو
ندارد
تمامی صندلی ها سرنشین دارند
ً
صندوق کامال پر است
تمامی صندلی ها سرنشین دارند
صندوق کام ً
ال پر است
راننده

موقعیت کلید تنظیم
ارتفاع چراغ جلو
0
0
1
2
3

چراغ داخلی جلو

 1با فشار دادن کلید ،چراغ مطالعه سمت چپ
روشن شده و با فشار مجدد کلید ،چراغ
خاموش خواهد شد.
 2با فشار دادن این کلید ،چراغ مطالعه سمت
راست روشن شده و با فشار مجدد کلید ،چراغ
خاموش خواهد شد.
 3با فشار دادن این کلید چراغ سقفی جلو
روشن شده و با فشار مجدد کلید ،چراغ
خاموش میشود.
 4وضعیت دربها :شرایط باز بودن دربها و
روشن شدن چراغ سقف به شرح زیر می باشد:
اگر یکی از دربها باز شود چراغ بهمدت  3دقیقه روشن شده و سپس خاموش خواهد شد.
اگر سوئیچ یا دکمه استارت در موقعیت  ACCیا  OFFقرار داشته باشد پس از بسته شدن کلیه
دربها ،چراغ به مدت  8ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.

••
••
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••
••
••
••

اگر سوئیچ یا دکمه استارت در موقعیت  ONباشد ،با بسته شدن دربها ،چراغ سقفی بالفاصله
خاموش خواهد شد.
اگر دکمه باز کردن روی ریموت کنترل یا کلید هوشمند را فشار دهید ،چراغ سقفی به مدت 15
ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.
وقتی سوئیچ باز باشد و کنترلر بدنه سیگنال تصادف دریافت نماید ،چراغ بعد از  30دقیقه روشن
ماندن خاموش میشود.
در خودروهایی که فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند هستند ،با خارج کردن سوئیچ ،چراغ
سقفی بهمدت  3دقیقه روشن شده و سپس خاموش خواهد شد.
چراغ روی رکاب جلو (در صورت مجهز بودن)

این چراغ به محض باز شدن دربهای جلو روشن
میشود و با بسته شدن دربها خاموش میشود.
اگر درب جلوی خودرو باز مانده باشد ،سیستم
الکترونیکی خودرو ،چراغ روی رکاب را پس از
حدودا  3دقیقه خاموش خواهد کرد تا از خالی
شدن باتری جلوگیری کند .اگر درب دیگر در این
بازه زمانی باز شود ،مدت زمان  3دقیقهای از ابتدا
محاسبه خواهد شد.
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چراغ هشدار باز بودن دربهای جلو

با باز شدن درب های جلو ،چراغ روی هر کدام از
آنها روشن شده و با بسته شدن درب ،خاموش
خواهد شد.
در صورتیکه یکی از دربها باز بماند ،سیستم
الکترونیکی خودرو بهمنظور جلوگیری از خالی
شدن باتری ،پس از گذشت حدودا  3دقیقه چراغ
را خاموش خواهد کرد .اگر در طول این بازه
زمانی درب دیگر نیز باز شود ،زمان  3دقیقه ای
از نو محاسبه خواهد شد.
چراغ دور سوئیچ (بدون سیستم ورود و استارت هوشمند)

این چراغ دور تا دور مغزی سوئیچ را پوشش می
دهد.

در صورتی که درب راننده باز شود ،جهت کمک به راننده در پیدا کردن مغزی سوئیچ ،این چراغ
به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت حدودا  10ثانیه و یا پس از بسته شدن درب راننده
خاموش خواهد شد .اگر سوئیچ وارد مغزی شده و در موقعیت  ONقرار گیرد ،چراغ پس از  2ثانیه
خاموش می شود .اگر درب بسته نشود ،چراغ دور سوئیچ پس از گذشت حدودا  190ثانیه به طور
خودکار خاموش خواهد شد.
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چراغ صندوق عقب

وقتی که درب صندوق باز می شود ،چراغ صندوق
عقب نیز روشن شده و پس از بسته شدن درب
صندوق ،به طور خودکار خاموش خواهد شد.
اگر درب صندوق باز بماند ،چراغ صندوق عقب
پس از گذشت  15دقیقه و به طور خودکار
خاموش خواهد شد.
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 -8-5پریز برق

سوکت برق در کنار فندک تعبیه شده است.
سوکت برق برای تأمین برق تجهیزات برقی
جانبی طراحی شده است.
از سوکت برق صرف نظر از اینکه سوئیچ در
موقعیت  ONیا  OFFباشد ،می توان استفاده
کرد.

•
•
•

احتیاط!

•برای جلوگیری از سوختن فیوز ،از وارد آوردن بار الکتریکی بیشتر از مقدار مجاز خودرو
 12V/120Wخودداری کنید.
•برای جلوگیری خالی شدن باتری ،زمانی که موتور روشن نیست به مدت طوالنی از سوکت
برق استفاده نکنید.
• زمانی که سوکت برق بالاستفاده است ،درپوش آن را نصب کنید .ورود اجسام دیگر و یا نفوذ
مایعات به داخل آن باعث ایجاد اختالل الکتریکی و سوختن مدار خواهد شد.
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 -9-5فندک و زیرسیگاری

ــ

فندک

ـ

فندک در زیر پنل کنترل کولر قرار گرفته است.
برای استفاده از فندک ،زمانیکه سوئیچ در
موقعیت  ONیا  ACCقرار دارد ،آن را به سمت
داخل فشاردهید .پس از گرم شدن ،فندک بهطور
خودکار کمی به سمت بیرون خواهد پرید.

هشدار!

ـبرای جلوگیری خطر سوختگی و آتش سوزی:

•
•
•

•قسمت فلزی فندک را با دست نگیرید.
•فندک را بیش از حد بهطور فشرده نگه ندارید .زیرا بهعلت داغ شدن بیش از حد میتواند
باعث آتش سوزی شود.
•از وارد کردن سایر اجسام به داخل سوکت فندک خودداری کنید .انجام این کار باعث گیر
کردن اجسام در داخل سوکت فندک شده و منجر به تغییر شکل آن میشود.
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ــ

زیر سیگاری

زیرسیگاری در کنار جالیوانی و در روی کنسول
وسط قرار دارد.

هشدار!

ـ

ـزمانی که از زیرسیگاری استفاده نمیشود.

ـ

ـبرای جلوگیری از آتش سوزی:

درب آن را بسته نگهدارید .در غیر این صورت در زمان تصادف ،ته سیگارها و خاکستر سیگار
به فضای داخل پرت خواهند شد.

•
•
•

•در حین رانندگی از استعمال دخانیات پرهیز کنید.
•پس از استعمال سیگار ،ته سیگار را به طور کامل خاموش کنید.
•از قرار دادن کاغذ و اجسام اشتعال پذیر در داخل زیرسیگاری خودداری کنید.
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 -10-5جا لیوانی

جا لیوانی جلو
جالیوانی جلو بر روی کنسول وسط و در کنار
اهرم ترمز دستی قرار گرفته است.

جا لیوانی عقب (در صورت مجهز بودن)
جالیوانی عقب بر روی کنسول وسط صندلیهای
عقب قرار گرفته است.

•
•

هشدار!

•از قرار دادن اشیاء دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدنیها در جا لیوانی خودداری کنید .زیرا
در صورت بروز تصادف و یا در زمان ترمز گیری ناگهانی ،مواد داخل آنها به فضای داخل اتاق
پاشیده میشوند.
•درب لیوان و ظرف نوشیدنیها را بسته نگهدارید تا از پاشیدن آنها به داخل کابین جلوگیری
شود.
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 -11-5آفتابگیرها

 1آفتابگیر راننده
 2نگه دارنده مدارک
 3آفتاب گیر سرنشین جلو
 4آینه آرایش
فقط آفتابگیر سرنشین جلو دارای آینه آرایش
میباشد .برای استفاده از آینه ،آفتابگیر را به
سمت پایین بکشید.
برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره:
 1قالب آفتابگیر را آزاد نمایید.
 2آن را به سمت پنجره برگردانید.
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 -12-5دستگیره سقفی و جا آرنجی

ــ

دستگیره سقفی

ــ

دستگیره های سقفی بر باالی درب جلو راست و
دربهای عقب دو طرف تعبیه شده است.
هنگامی که خودرو در جادههای ناهموار در حال
حرکت است ،سرنشینان خودرو میتوانند جهت
حفظ ایمنی از این دستگیرهها استفاده کنند.

جا آرنجی (کنسول) صندلی عقب

صندلی عقب وسط به جا آرنجی (کنسول) تاشو
که دارای جالیوانی نیز می باشد ،مجهز میباشد.
برای استفاده از جا آرنجی ،آن را به سمت داخل
بکشید.
در صورت عدم نیاز به جا آرنجی ،آن را به سمت
پشتی صندلی عقب تا کنید.
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 -13-5سانروف (در صورت مجهز بودن)

ــ

زمانی که سوئیچ در موقعیت  ONیا  ACCباشد میتوانید از سانروف استفاده کنید.
باز و بسته نمودن سانروف

 1باز کردن سانروف
*
 2بستن سانروف
* :برای متوقف کردن حرکت سانروف در
موقعیت دلخواهتان ،یکی از کلیدها را به
آرامی فشار دهید.
*

احتیاط!

آفتابگیر کشویی سانروف بهطور دستی باز و بسته میشود .با این وجود در صورت باز کردن
سانروف ،آفتابگیر کشویی نیز بهطور خودکار و همراه با سانروف باز خواهد شد.

ــ

باز شدن سانروف به صورت اریب

 1بازکردن اریب (نیمه باز به سمت باال) سانروف
*
 2بستن حالت اریب سانروف
* :برای متوقف کردن حرکت سانروف در
موقعیت دلخواهتان یکی از کلیدها را به آرامی
فشار دهید.
*

252

ــ

فصل  -5ویژگی های خودرو

قابلیت برگشت خودکار سانروف

•
•

اگر در زمان بسته شدن سانروف ،مانعی مابین سانروف و چارچوب آن قرار گیرد ،سانروف بهطور
خودکار به حالت کام ً
ال باز بر میگردد.
احتیاط!

•در مدلهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند ،اگر سانروف باز باشد ،با فشار دادن کلید
قفل روی ریموت هوشمند ،سانروف بهطور خودکار بسته میشود.
•در مدلهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند ،اگر سانروف باز باشد ،پس از خارج کردن
سوئیچ از مغزی ،سانروف بهطور خودکار بسته میشود.
هشدار!

موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید .در صورت عدم رعایت احتمال مصدومیت و حتی مرگ وجود
خواهد داشت:
• •در حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه ندهید که دست و یا سر خود را از سانروف بیرون
بگذارند.
• •از قرار دادن اجسام بر روی سانروف خودداری کنید.
• •اطمینان حاصل کنید که هیچ یک اعضای بدن سرنشینان در مسیر حرکتی سانروف قرار ندارد.
• •اجازه ندهید تا کودکان با سانرف و کلیدهای آن بازی کنند.
• •برای تست کردن قابلیت برگشت خودکار سانروف ،اعضا بدن خود را در مقابل سانروف قرار
ندهید.
• •برگشت خودکار سانروف ممکن است زمانی که سانروف در حال بسته شدن کامل است ،کار
نکند.
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 -14-5محفظه های نگهداری اشیاء
جعبه داشبورد

دستگیره درب جعبه داشبورد به سمت خودتان
بکشید تا باز شود.

•
•

هشدار!

•برای ایمنی بیشتر در تصادفات و یا ترمز گیریهای ناگهانی ،درب جعبه داشبورد را بسته نگه
دارید .در غیر این صورت ممکن است درب جعبه داشبورد و یا اشیاء داخل جعبه داشبورد با
سرنشین جلو برخورد کند.
•از قرار دادن اشیاء با سایز بزرگ و اجسام نوک تیز در جعبه داشبورد خودداری کنید .زیرا در
زمان تصادفات احتمال آسیب دیدن افراد وجود خواهد داشت.
محفظه اشیاء روی داشبورد

این محفظه در باالی داشبورد و در مرکز آن قرار
گرفته است.

هشدار!

اشیاء قرار داده شده در این محل نباید در دید راننده ایجاد مزاحمت کند.
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محفظه کنسول وسط

مطابق شکل ،برای باز کردن درب محفظه باالیی،
ضامن مربوطه را به سمت باال فشار دهید.

مطابق شکل ،برای باز کردن درب محفظه
پایینی ،ضامن مربوطه را به سمت باال فشار
دهید.

محفظه جلوی دسته دنده

این محفظه در جلوی دسته دنده و زیر فندک
قرار دارد.
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یک محفظه در سمت راست کنسول وسط و کنار
پای سرنشین جلو قرار دارد.

یک محفظه دیگر بر روی کنسول وسط و در کنار
اهرم ترمز دستی و جالیوانی قرار گرفته است.

محفظه دیگری نیز در پشت کنسول وسط در
نظر گرفته شده است.
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محفظه اشیاء روی دربها

بر روی دربهای جلو و عقب خودرو ،محفظه هایی جهت نگه داری اشیائی از قبیل نقشه ،بروشور
و  ...تعبیه شده است.
محفظه روی درب جلو

محفظه روی درب عقب

ـ

احتیاط!

ـدر صورت استفاده از جیب درب به عنوان نگهدارنده لیوان

•
•
•

•در صورتی که از محفظه روی درب ها برای نگه داری بطری استفاده می کنید ،درب بطری
را بسته نگهدارید .از قرار دادن لیوانهای شیشهای و یا کاغذی در این محل ها خودداری
کنید .زیرا در صورت بروز حادثه ،مایعات به داخل کابین پاشیده می شوند و یا لیوان
شیشهای ممکن است بشکند.
•با توجه به اندازه و شکل ممکن است نتوان هرگونه بطری را نگهدارید.
•از قرار دادن اشیاء با سایز بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.
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جیب پشت صندلی

در پشت صندلیهای جلو کیفهایی جهت قرار
دادن روزنامه ،پوشه و  ...در نظر گرفته شده است.

جای مدارک

بر روی آفتابگیر راننده ،نوار نگه دارندهای قرار
دارد که میتوانید از آن جهت نگهداری مدارک،
بلیط و  ...استفاده کنید.
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صندوق عقب

قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود میآورد که فضای قسمت عقب خودرو را
بتوان افزایش داد .صندلی عقب به راحتی میتواند جمع شود و یک فضای مناسب و تقریباً هم
سطح با کف صندوق جهت قرار دادن بار در اختیار قرار دهد.برای کسب اطالعات بیشتر به بخش
صندلیهای عقب در همین فصل مراجعه شود.

ــ

طاقچه عقب

اگر بستهها و اجسام با ارتفاع و اندازه کوچک در صندوق عقب وجود داشته باشند ،طاقچه
عقب از پرتاب شدن آنها به سمت باال در زمان ترمز گیری و  ...جلوگیری میکند و مانع
وارد شدن آسیب احتمالی به سرنشینان میشود.
اگر می خواهید بستههای بزرگتری در صندوق عقب قرار دهید ،میتوانید با باز کردن
طاقچه عقب ،فضای الزم را ایجاد کنید.
1 .1قالبهای نگه دارنده را باز کنید تا طاقچه
عقب بتواند جمع شود.

2 .2طاقچه عقب را خارج کنید.
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باربند (در صورت مجهز بودن)

باربند برای قرار دادن مقداری از بارها طراحی
شده است .این به معنای افزایش مقدار بار قابل
تحمل خودرو نمیباشد .مطمئن شوید که
مجموع وزن سرنشینان و بارهای داخل خودرو و
بارهای روی باربند ،از حداکثر بار قابل تحمل
خودرو تجاوز نکند.

•
•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•از وارد کردن بار بیش از حد به خودرو اجتناب کنید.
•بارها را طوری بچینید که بار وارد به محورهای جلو و عقب تقریباً برابر باشد.
•طول و عرض بارهای قرار داده شده در باربند باید به اندازهای باشد که از خودرو درازتر و یا
عریضتر نباشد.
•قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شدهاند.
•مراقب باشید به رنگ سقف آسیب وارد نشود .میتوانید از پتو یا محافظ دیگری ما بین بار و
سقف استفاده کنید.
هشدار!

•بارهای روی باربند را طوری قرار دهید تا باالنس خودرو بر هم نخورد ،در غیر این صورت ممکن
است در هنگام دور زدن و ترمزهای ناگهانی ،کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر به بروز
حادثه شود.
•قرار دادن بار در باربند باعث میشود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد ،لذا از سرعت زیاد،
پیچیدنهای ناگهانی ،ترمزهای شدید و حرکات مارپیچی خودداری کنید .در غیر این صورت،
خطر واژگونی و از دست رفتن کنترل خودرو وجود خواهد داشت.
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احتیاطهای الزم در مورد زدن بار روی خودرو

اگر قرار است که بار و چمدان و  ...را در قسمت باری عقب (صندوق عقب) بگذارید ،به نکات
زیر توجه کنید:
تا حدی که امکان دارد ،میتوانید بار و چمدان در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید
که همه آنها بهطور صحیح و ثابت در محل خود قرار گرفتهاند.
مطمئن شوید باری که در خودرو قرار میدهید ،موجب به هم زدن باالنس خودرو نشود و
تا حد امکان بهتر است بار قسمت جلو کمی بیشتر از عقب باشد تا تعادل بهتر برقرار شود.
برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه خودداری کنید.
از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت عقب خودداری کنید ،زیرا ممکن است باعث
جلوگیری از بسته شدن درب عقب شود.

••
••
••
••
•
•
•
•

هشدار!

•برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از قرار دادن وسایل
بلندتر از ارتفاع صندلیهای عقب خودداری کنید و تا حد امکان بار به اندازه ارتفاع صندلیهای
عقب قرار دهید.
•هرگز به سرنشینان اجازه ندهید که در قسمت عقب (صندوق) بنشینند و سرنشینها فقط مجاز
هستند که در صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی را ببندند .در غیر این صورت ،در ترمزهای
شدید و یا تصادفها احتمال آسیب دیدن زیاد است.
•هرگز چیزی را در باال یا روی طاقچه صندوق عقب قرار ندهید ،زیرا در ترمزهای شدید ممکن
است به سرنشینان صدمه بزند.
•قبل از رانندگی مطمئن شوید که درب عقب بهطور کامل بسته شده است تا از نیفتادن بار به
جاده مطمئن شوید.
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 -1-6فالشر
اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد ،چراغهای
فالشر را روشن کنید تا سایر رانندگان از موضوع باخبر شوند .سپس خودرو را در محلی که از
جاده به اندازه کافی دور باشد ،پارک کنید.

کلید فالشر در سمت چپ کلید کولر قرار دارد.

با فشار دادن کلید فالشر ،کلیه چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن خواهند کرد .چراغ زمینه
کلید فالشر نیز به حالت چشمک زن در خواهد آمد .برای خاموش کردن فالشر ،کلید آن را مجددا ً
فشار دهید.
در زمان روشن بودن فالشر ،دسته راهنما کار نخواهد کرد.
در صورت خاموش بودن موتور ،می توان از فالشر استفاده کرد.
در سرعتهای باالتر از  60 Km/hاگر بهطور ناگهانی ترمز گرفته شود (بهطوریکه تغییر سرعت
در عرض  1ثانیه بیش تر از  22 Km/hباشد) ،چراغهای فالشر و چراغ زمینه کلید فالشر با سرعت
بیشتری چشمک خواهند زد .برای خاموش کردن فالشر ،کلید فالشر را فشار دهید و یا با گاز دادن
سرعت خودرو را افزایش دهید.

•
•

احتیاط!

•از فالشر فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.
•برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،اگر موتور خاموش است ،در مواقع غیرضروری از فالشر
استفاده نکنید.
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 -2-6پنچر شدن چرخ حین رانندگی

1 .1اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد ،ضمن کاهش تدریجی سرعت ،به آرامی خودرو را به
کنار جاده هدایت کرده و در یک مکان امن که دارای سطح صاف و سفت باشد ،پارک کنید .از
توقف در وسط بزرگراه و یا در کنار گارد ریل خودداری کنید.
2 .2اهرم ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )CVTیا N
(مدل مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.
3 .3موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.
4 .4افراد را از کنار جاده دور نگهدارید.
5 .5مثلث احتیاط را از صندوق عقب برداشته و
در فاصله بیش از  50متری از قسمت عقب
خودرو قرار دهید.

•
•

احتیاط!

•مثلث احتیاط را در جادههای معمولی در فاصله  50متری از خودرو قرار دهید .این فاصله در
بزرگراهها باید بیش از  100متر و در شرایط بارانی و سر پیچها باید بیش از  150متر در نظر
گرفته شود .انجام این کار باعث میشود تا خودروهای عبوری زودتر متوجه توقف شما شوند و
در مواقع شب و تاریکی هوا ،اهمیت این کار بیشتر نمود پیدا میکند.
•از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید .حرکت با تایر پنچر حتی در مسافتهای کوتاه باعث
صدمه دیدن آن خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود.
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ابزار مورد نیاز و چرخ زاپاس

در مواقع اضطراری باید خودتان اقدام به رفع عیب خودرو نمایید .لذا آشنا شدن با نحوه استفاده
از جک و سایر ابزار و محل قرارگیری آنها ضروری است.

 1مثلث احتیاط
 2ابزار
 3چرخ زاپاس
برای خارج کردن مثلث احتیاط از جای خود ،آن
را به سمت عقب خودرو فشار دهید.
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1
2
3
4

جک
آچار چرخ
دسته جک
بکسل بند

احتیاطهای قبل از جک زدن

1 .1محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
2 .2توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چرخهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده
از جک،کسی داخل خودرو نباشد.
3 .3اجازه ندهید کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار دهد.
تعویض زاپاس

1 .1چرخ زاپاس را از محل آن خارج کنید.
درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند
کردن موکت کف صندوق ،ابزار را بردارید.
پیچ ثابت کننده چرخ زاپاس را در خالف جهت
عقربههای ساعت باز کرده و چرخ زاپاس را بیرون
بیاورید.
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2 .2جلوی چرخها مانع بگذارید.

چرخ پنچر
چرخ جلو چپ
چرخ جلو راست
چرخ عقب چپ
چرخ عقب راست

در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که بهصورت قطری در سمت
مخالف چرخ زاپاس قرار دارد ،مانعی قرار دهید تا
از حرکت چرخها جلوگیری شود.

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید
در پشت چرخ عقب راست
در پشت چرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو چپ

3 .3شل کردن پیچهای چرخ
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض کنید،
با استفاده از آچار چرخ شل کنید.
برای حصول بیشترین گشتاور ،آچار چرخ را
طوری روی پیچ قرار دهید که دسته آن در
سمت راست شما قرار داشته باشد .سپس
دسته آچار را گرفته و در جهت فلش نشان
داده شده در شکل ،آن را بکشید.

•
•

احتیاط!

• اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید.
•پیچ ها را به طور کامل باز نکنید .پیچها را فقط در حدود یک و نیم دور شل کنید.
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4 .4قرار دادن جک در زیر خودرو ،جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم باشد ،قرار
دهید و از این که شیار روی جک در مقابل محل مخصوص جک بر روی بدنه خودرو قرار
داشته باشد ،اطمینان حاصل کنید.
دسته جک را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید تا شکاف روی جک با محل مخصوص
جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند.

هشدار!

در هنگام جک زدن به نکات زیر توجه داشته باشید:
• •از جک فقط در مواقع تعویض چرخ و نصب زنجیر چرخ استفاده کنید.
• •از استارت زدن و روشن نگه داشتن خودرو زمانی که جک زیر خودرو است ،خودداری کنید.
• •از قرار گرفتن صحیح جک در زیر خودرو مطمئن شوید.
• •از قرار دادن اجسام در زیر جک و یا بر روی آن خودداری کنید.
• •هرگز به طور هم زمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.
5 .5بلند کردن خودرو بعد از اطمینان از عدم حضور سرنشین در داخل آن

دسته جک را روی جک نصب کنید ،سپس آچار
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته
جک عبور دهید و آن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید .زمانی که جک با خودرو تماس
پیدا کرد ،مجددا ً قرارگیری صحیح جک نسبت به
بدنه خودرو را کنترل نمایید.
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•
•
•

هشدار!

•زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است ،از قرار دادن اعضاء بدن خود در زیر خودرو
خودداری کنید.
•خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد ،بلند کنید.
•حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 1000 Kg ،می باشد.
6 .6باز کردن چرخ

توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت باز کنید و چرخ را از
خودرو جدا کنید .چرخ را طوری روی زمین قرار
دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد
تا از آسیب دیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.

7 .7نصب چرخ زاپاس
 .aقبل از نصب زاپاس ،هرگونه گرد و خاک و
رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ
چرخ تمیز کنید .مطمئن شوید که سطح
تماس بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در
شرایط مناسبی قرار دارد.

 .bچرخ را به آرامی در محل نصب خود قرار
دهید.
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•

احتیاط!

•برای نصب چرخ زاپاس احتماالً الزم باشد که ارتفاع خودرو را کمی باال ببرید .در صورت لزوم
ارتفاع جک را تنظیم کنید.
8 .8بستن پیچهای چرخ
ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست سفت کنید.
سپس چرخ را در محل خود صاف کرده و توسط
آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.

هشدار!

هرگز بر روی پیچهای چرخ گریس یا روغن نزنید و در صورت چرب بودن ،قبل از نصب چرخ،
آنها را تمیز و خشک کنید.
9 .9پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچها
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
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پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شماره های نشان داده شده در شکل سفت کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید تا
زمانی که پیچ ها به طور کامل در جای خود قرار
گیرند.
برای سفت کردن پیچ ها فقط از آچار چرخ
استفاده کنید.

•
•

هشدار!

•به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق ناخواسته در هنگام پایین آوردن خودرو ،مطمئن شوید
که خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفته آید.
•پس از تعویض چرخ  ،به آرامی رانندگی کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه ،پیچ های
چرخ را با گشتاور مجاز  110±10 N.mسفت کنید .سفت کردن پیچ ها با گشتاور مجاز باعث
جلوگیری از باز شدن آنها و بروز حوادث می شود.
1010باز و بسته کردن قالپاق رینگ
قبل از قرار دادن چرخ تعویض شده در صندوق
عقب ،قالپاق وسط رینگ را خارج کنید.

•
•

احتیاط!

•هنگام باز کردن و نصب قالپاق وسط رینگ مراقب باشید صدمه نبیند.
•قالپاقی که صدمه دیده است را مجددا ً روی رینگ نصب نکنید .زیرا ممکن است هنگام حرکت
خودرو به بیرون پرتاب شود و منجر به حادثه گردد.
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1111قرار دادن چرخ پنچر در صندوق عقب

الستیک پنچر شده را زیر موکت صندوق قرار
دهید ،آنرا با پیچ تثبیت کنید.

1212جک ،مثلث خطر و سایرابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق
قرار دهید.
1313فشار باد الستیک تعویض شده را بررسی کنید .اگر فشار کمتر از مقدار تعیین شده است،
تا نزدیکترین تعمیرگاه به آرامی برانید و تایر پنچر را تعمیر و طبق مقدار استاندارد به آن
باد بزنید ،سپس چرخ زاپاس را با چرخ اصلی جابهجا نمایید .فراموش نکنید که درپوش
والو چرخ را ببندید .در غیر این صورت گرد و خاک و رطوبت به داخل والو نفوذ میکند و
باعث میشود که به تدریج نشتی به وجود آید .در صورت مفقود شدن درپوش والو ،مشابه
آن را جایگزین کنید.
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 -3-6جوش آوردن موتور
اگر آمپر دمای آب موتور دمای باالی موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور نیز
چشمک بزند ،یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است.

در صورت مواجه شدن با این شرایط ،مطابق مراحل زیر اقدام کنید:
1 .1با رعایت احتیاط ،فورا ً خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک مکان امن پارک
کنید .ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )CVTو
یا ( Nمدل مجهز به گیربکس دستی) داده و فالشر را روشن کنید .اگر کولر روشن باشد ،آن
را خاموش کنید.
2 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از منبع انبساط بیرون می زند ،موتور را خاموش کنید و تا
فروکش کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن نگه
داشته و بررسی کنید که آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله موتور
را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع عیب با
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
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هشدار!

• •خروج مایع خنککننده یا بخار آن از درب منبع
انبساط رادیاتور ،نشانه وجود فشار بسیار زیاد در مدار
سیستم خنککننده میباشد .برای جلوگیری از خطر
سوختگی ،درب منبع انبساط را تا زمانی که خروج بخار
تمام نشده باشد ،باز نکنید.

•

•در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور ،درب منبع انبساط را باز نکنید .در غیر این صورت ،فشار
مدار خنککننده باعث پرتاب مایع خنککننده و بخارات آن میشود که میتواند سوختگیهای
شدیدی را به وجود بیاورد.

3 .3رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع خنککننده بررسی کنید .البته
در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر خودرو عادی است.
هشدار!

زمانی که موتور در حال کار است ،از نزدیک کردن دست و لباس خود به فن رادیاتور خودداری
کنید .حتی در موتور خاموش نیز احتمال فعال شدن فن رادیاتور وجود دارد.

4 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده موتور ،فورا ً موتور را خاموش کنید و برای بازدید و
تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
اگر نشتی مشاهده نشد ،درب منبع انبساط را باز
کنید و بررسی کنید که آیا سطح مایع
خنککننده در حد مجاز می باشد؟ اگر مقدار آن
کم است ،به مقدار الزم اضافه کنید :از مایع
خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران
خودرو استفاده کنید.
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•
•

احتیاط!

•در شرایط اضطراری ،و در صورت عدم دسترسی به خنککننده میتوانید از آب استفاده کنید.
• اگر موتور به کرات داغ میکند ،به نمایندگی مراجعه کنید تا خودرو بازدید و در صورت لزوم
تعمیر شود.
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 -4-6تعویض فیوز ها
فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و تجهیزات الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار
میگیرند .اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود ،احتماالً فیوز آن سوخته است که در این
صورت باید فیوز را بررسی و یا تعویض کنید.

1 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
2 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید.
3 .3بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر
است از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.
فیوز نوع A

فیوز نوع B
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4 .4فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها را
میتوانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز ببینید.
برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخشهای «جعبه فیوز موتور»« ،جعبه فیوز A
داشبورد» و «جعبه فیوز  Bداشبورد» در فصل  8مراجعه کنید.
در صورتیکه فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط
به برخی وسایل برقی کم اهمیت تر (مثل رادیو و فندک) استفاده کنید.
خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگهداری آنها در خودرو ،اقدام مفیدی است.

•
•
•
•

احتیاط!

•قبل از تعویض فیوز ،سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.
•هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت مدار و تجهیزات الکتریکی آسیب
خواهند دید .اگر فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی میباشد .جهت
بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•هیچ وقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی بهطور موقتی .انجام این کار باعث اتصالی
و آسیب دیدن مدار و حتی آتش سوزی میشود.
•بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.
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 -5-6حمل خودرو و یدک نمودن آن
احتیاطهای الزم در یدک نمودن خودرو

از ایمن بودن زنجیرها و اهرم بندیهای خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو
از قوانین ترافیکی و محلی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی زمین قرار میگیرند باید در
وضعیت مناسبی باشند.
اگر چرخها آسیب دیدهاند ،از چرخهای کمکی استفاده کنید.
شیوههای صحیح حمل خودرو در ذیل توضیح داده شدهاند:

••

حمل با بلند کردن چرخهای جلوی
خودرو

•
•
•

احتیاط!

•پس از بلند کردن چرخهای جلو،آنها را باید توسط زنجیر ثابت نگه دارید.
•قبل از حمل خودرو ،اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت ( )Nقرار دهید.
•شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را بهطور مناسب تنظیم کنید تا از برخورد سپر عقب
و یا اجزاء زیر خودرو با زمین جلوگیری شود.

••

حمل با بلند کردن چرخهای جلوی
خودرو و قرار دادن چرخ کمکی در زیر
چرخهای عقب خودرو
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••

حمل با بلند کردن چرخهای عقب خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های
جلوی خودرو

••

حمل با خودروبر

شیوه های نادرست حمل خودرو:

••

حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخهای
جلوی خودرو استفاده می کنند.

••

حمل توسط خودروهای جرثقیل دار
که از زنجیر و قرقره برای بلند کردن
چرخهای عقب خودرو استفاده میکنند.

280

فصل  -6موارد اضطراری

••

حمل به حالتیکه چرخهای عقب خودرو
بلند شده و چرخهای جلو روی زمین
کشیده شوند.

•

احتیاط!

•از یدک نمودن با خودروهای جرثقیل آویزانکننده از جلو یا عقب خودداری کنید زیرا ممکن
است به دنده خودرو آسیب برسد.
بکسل کردن خودرو در وضعیت اضطراری

در صورتیکه شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را بهطور موقتی با
استفاده از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب ،بکسل کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید بیشتر
از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و
محکم و در مسافتهای کوتاه و حرکت با سرعت کم انجام دهید .باید راننده در خودروی بکسل
شده حضور داشته باشد تا بتواند کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در اختیار داشته باشد.
قبل از بکسل کردن ،سوئیچ موتور را در موقعیت
 ONیا  ACCو دسته دنده را در حالت خالص N
قرار دهید .ترمز دستی را آزاد کنید و فالشر را
روشن کنید.
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•
•
•
•
•
•
•
•

احتیاط!

•قبل از یدک نمودن اضطراری ،مطمئن شوید که چرخها ،اکسل ،زنجیره انتقال قدرت ،فرمان
و ترمزها سالم هستند.
•سیم بکسل ،زنجیر یا اهرم را محکم به بکسل بند ببندید.
•خودرو را تا حد امکان بهصورت مستقیم بکسل کنید .هرگز خودرو را از کنار بکسل نکنید تا
آسیب نبیند.
•اگر موتور روشن نیست ،بوستر خالء یا سیستم فرمان برقی کار نمیکند .بنابراین فرمان پذیری
و ترمز کردن دشوار تر از حالت عادی است .موقع یدک نمودن به دقت عمل نمایید.
• اگرخودرو یدککننده به سختی حرکت میکند ،سعی نکنید که به زور یدک را ادامه دهید
تا به خودرو آسیب نرسد .در این موارد برای کمک با نمایندگی مدیران خودرو تماس بگیرید.
هشدار!

•موقع یدک نمودن خودرو ،از استارتهای ناگهانی و حرکات مانوری که نیروی زیادی به بکسل
بند ،سیم بکسل ،زنجیر و اهرم وارد میکنند خودداری کنید  .بکسل بند ،سیم بکسل ،زنجیر و
اهرم ممکن است بشکنند و سبب آسیب دیدن خودرو و یا جراحت فردی شود.
•برای جلوگیری از آسیب دیدگی افراد ،افراد دیگر غیر از راننده باید موقع یدک از خودرو فاصله
بگیرند.
• هرگز خودرو دارای گیربکس اتوماتیک را تا فاصله طوالنی یدک نکنید.

282

فصل  -6موارد اضطراری
نصب بکسل بند

ــ

نصب بکسل بند جلو

محل نصب بکسل بند جلو در قسمت پایینی سمت راست سپر جلو قرار دارد.
1 .1درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت نوارپیچ شده باز کنید.
2 .2بکسل بند را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،سپس توسط آچار ،آن را بهطور محکم
سفت کنید.
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ــ

نصب بکسل بند عقب

محل نصب بکسل بند عقب ،در قسمت پایینی سمت چپ سپر عقب قرار دارد.
1 .1درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت نوارپیچ شده باز کنید.
2 .2بکسل بند را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید .سپس توسط آچار ،آن را بهطور محکم
سفت کنید.
احتیاط!

فقط از بکسلبندی که به همراه خودرو ارائه شده است ،استفاده کنید.
هشدار!

اطمینان یابید که بکسل بند بهطور ایمن و محکم در محل خود نصب شده است .در غیر این
صورت ،ممکن است در زمان بکسل کردن ،شل شده و باعث بروز حوادث منجر به جراحت و حتی
مرگ شود.
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 -6-6تعویض باتری

برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
2 .2درب موتور را باز کنید.
3 .3سرباتری منفی ( )1را جدا کنید.
4 .4سرباتری مثبت ( )2را جدا کنید.
5 .5بست نگه دارنده باتری ( )3را باز کرده و
باتری را خارج کنید.

احتیاط!

مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به همدیگر نشود .هم چنین نباید ابزار فلزی
بهطور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته باشد.
6 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی خودرو نصب
کنید .برای نصب باتری به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست

باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که بهطور معمولی قابل بازیافت نمیباشند.
باتریهای مصرف شده را جهت حفاظت از محیط زیست به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید.

285

فصل  -6موارد اضطراری

•
•
•
•

هشدار!

•هرگز به باتری تکیه ندهید .اسید باتری به شدت خورنده است و همواره هنگام کار با آن
دستکش و عینک استفاده کنید.
•مانع تماس بدن و لباسها با اسید شوید .اگر اسید روی پوست یا لباس شما پاشید ،این مایع
را میتوانید با آب قلیایی یا صابون خنثی و سپس آن را با آب تمیز بشوئید .در صورت لزوم به
پزشک مراجعه کنید.
•باتری را دور از دسترس کودکان بگذارید.
•از سیگار کشیدن ،کبریت زدن و یا روشن کردن فندک خودداری کنید.
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 -7-6روشن نشدن موتور در حالت نرمال
بازدیدهای اولیه

اگر موتور استارت نمیزند ،مطمئن شوید که بر اساس دستور استارت ارائه شده در بخش شیوه
استارت عادی فصل  4عمل میکنید و سوخت خودرو را بررسی نمایید .

ــ

اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد.

1 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
2 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ سقفی را روشن کرده و استارت
بزنید .اگر چراغ سقفی کم نور و یا خاموش شود ،باتری خالی شده است و برای روشن
کردن خودرو باید از باتری کمکی استفاده کنید .اگر چراغ سقفی روشن بماند ،سیستم
استارت خودرو دارای ایراد است که برای رفع آن با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید.

ــ

اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود

1 .1سوئیچ موتور را خاموش کرده و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و مجددا ً استارت بزنید.
2 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماالً به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی
شده است .توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید.
3 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،سیستم ضد سرقت موتور به مشکل برخورده
است .به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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خفه شدن موتور

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن ،ممکن است موتور دچار خفگی شود.
در مدل مجهز به گیربکس :CVT
مجددا ً طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید .برای کسب اطالعات بیشتر به فصل 4
مراجعه کنید.
در مدل مجهز به گیربکس دستی:
سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید .پدال گاز و سوئیچ را
به مدت  15ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید .حال اقدام به استارت مجدد
موتور بکنید.
اگر در عرض  15ثانیه استارت زدن ،موتور روشن نشود ،چند دقیقه صبر کنید و مجددا ً اقدام
به استارت بکنید.
اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

•
•

احتیاط!

•هر استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیب دیدگی استارت جلوگیری
شود.
• اگر استارت زدن به سختی صورت پذیرد یا اص ً
ال صورت نپذیرد ،در اولین فرصت به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 -8-6باتری کمکی یا باتری به باتری
چنانچه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید ،با مرکز امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر
و یا انتقال خودرو به نمایندگی تماس بگیرید .زیرا کوچکترین اشتباه منجر به آسیب دیدن
خودتان و خودرو خواهد شد.

•
•
•
•
•
•

هشدار!

•باتریها حاوی اسید سولفوریک که خورنده و سمی است ،میباشند .هنگام استفاده از باتری
کمکی از عینک استفاده کنید و مراقب باشید اسید روی پوست  ،لباس و یا بدنه خودرو نپاشد.
•در صورت تماس چشم و پوست با اسید باتری ،فورا ً محل را با مقدار زیادی آب شست و شو
دهید و جهت ادامه مداوا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
•از کابلهای رابط استاندارد استفاده کنید.
•باتریها را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
•از استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک خودداری کنید.
•در لحظه استارت زدن ،خیلی به باتری نزدیک نشوید.
احتیاط!

ولتاژ باتری کمکی باید  12Vباشد .اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن
نیستید ،از آن استفاده نکنید .در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای
فن ،تسمهها و پولیها گیر نکنند و درگیر نباشند
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احتیاطهای الزم در استفاده از باتری کمکی

1 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری
کمکی استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
احتیاط!

موتور خودرویی که از باتری آن بهعنوان باتری کمکی استفاده میکنید را روشن کنید و اجازه
دهید چند دقیقه روشن بماند و در لحظه استارت کمکی ،پدال گاز را کمی فشار دهید.
2 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

1
2
3
4
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گیره کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت باتری خالی وصل کنید.
گیره انتهای دیگر کابل مثبت را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید.
گیره کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی باتری کمکی وصل کنید.
گیره انتهای دیگر کابل منفی را به قطب منفی باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون
رنگ بدنه خودرو وصل کنید.
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•
•
•

احتیاط!

•هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتری خم نشوید.
•اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزاء فلزی خودرو تماس پیدا کنند.
•از وصل کردن کابلها و یا تماس آنها با قطعات متحرک خودرو خودداری کنید.

3 .3حال موتور خودرویی که باتری آن دشارژ شده است را استارت بزنید و پس از روشن شدن
به مدت چند دقیقه پدال گاز را به آرامی فشار دهید.
هشدار!

در لحظه استارت به کابلها دست نزنید.

4 .4کابلها را دقیقاً به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل
منفی و سپس کابل مثبت را باز کنید).
اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
اگر استارت اول موفقیت آمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا ً
اقدام به استارت زدن بکنید.
اگر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 -1-7خدمات و سرویسهای خودرو شما
تعیین وقت سرویسهای ادواری

اگر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران گارانتی خودرو میباشد ،در صورت مراجعه به
نمایندگی ،اسناد الزم را همراه داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویس ادواری
شامل گارانتی نخواهد شد ،در این باره میتوانید با کارشناسان فنی شرکت صحبت کنید .سوابق
سرویسهای گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل ،راه گشا باشد.
لیست عملیات سرویسهای ادواری

لیستی از اقداماتی که باید روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده کنید و در حین پذیرش آنها را
ارائه دهید .همچنین اگر تصادف یا مسئله خاصی وجود دارد ،آن را به کارشناسان فنی توضیح
دهید تا بتوانند بهترین خدمات را به شما ارائه دهند.
تعیین اولویت عملیات سرویس ادواری

اگر لیستی از ایرادات را تهیه کردهاید و از طرفی تا آخر وقت همان روز میخواهید خودرو
را تحویل بگیرید ،ابتدا اقدامات ضروری که در ابتدا باید صورت گیرد را به کارشناس فنی یا
پذیرشگر توضیح دهید.
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 -2-7درخواست های مشتریان
رضایت از خدمات

ــ

تمندی مشتریان
رضای 
مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارائه محصوالت و خدمات خود،
رضایت مندی شما را فراهم کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است .چنان چه مشکل
خاصی داشتید ،مراحل زیر را انجام دهید:
مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید .نمایندگان در اسرع وقت اقدامات
الزم را برای رفع مشکل شما به کار خواهند بست.
چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا
به شما کمک کنند.
اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند ،با شرکت خدمات پس از
فروش مدیران خودرو تماس بگیرید.

••
••
••

سرویس ادواری در نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو

برای انجام سرویس به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده
میکنید ،حتماً قطعات اصلی شرکت چری ( )cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم چری باشند،
گارانتی خواهند شد .فقط نمایندگیهای مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع
عیب خودروی شما هستند و زیر نظر مدیران خودرو آموزش دیدهاند تا بهترین خدمات را برای
جلب رضایت شما ،ارائه دهند.
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 -3-7بخش خدمات پس از فروش
راه های تماس

نحوه تماس با ما با یکی از روشهای زیر میسر خواهد بود:
آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفن44197989 - 90 :
فکس( :داخلی 44197989 - 90 )1303
ایمیلmvs@mvmco.ir :
و بسایتwww.mvmco.ir :
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اطالعات

اطالعات ارسالی شما به بخش خدمات پس از فروش مدیران خودرو باید حاوی عناوین زیر باشد:
نام و آدرس مالک
شماره تماس مالک
آدرس ایمیل مالک
نام و کد نمایندگی فروشنده و خدمات دهنده
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره شناسایی خودرو یا  VINشمارهای است
که در گوشه سمت چپ باالی داشبورد درج
شده است و از بیرون شیشه جلو قابل مشاهده
است.

••
••
••
••
••

•

احتیاط!

•آسیب رساندن به شماره شناسایی یا اطراف آن (مانند پوشاندن ،رنگ زدن ،برش دادن ،جوش
کردن ،سوراخ کاری یا برداشتن آن) ممنوع است.

••
••
••

تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو
توضیح مختصر و دقیق مشکل و شرایط وقوع آن
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فهرست سرویسهای دورهای

زمانبندی سرویسهای دورهای بر اساس کیلومتر طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته
میباشد که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت دارد .برای اطالعات بیش تر به فهرست آیتمهای
سرویس دورهای رجوع کنید.
احتیاط!

ــ

انجام ندادن موارد سرویس دورهای ممکن است باعث ایجاد صدمه به موتور و خودرو شود.
بازدیدهای روزانه

••
••
ــ بازدیدهای ماهیانه
• •برای بازدید سطح روغن موتور ،موتور را روشن کنید تا آمپر دمای آب به وسط برسد
کارکرد تمام المپهای داخلی و بیرونی را بازدید کنید و شفافیت و کدر بودن چراغها را
بازدید کنید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
فشار باد تایرها و ساییدگی آنها را بازدید کنید.
(موتور گرم شود) ،سپس خودرو را به مدت  5دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک
کرده و موتور را خاموش کنید .گیژ روغن را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در
صورت کم تر بودن روغن از شاخص مشخص شده در گیژ ،مقداری روغن اضافه کنید تا
به حد نرمال " "MINبرسد.
باتری را بازدید کنید و در صورت لزوم سرباتریها را تمیز و سفت کنید.
سطح آب رادیاتور و روغن ترمز را بازدید کنید و در صورت لزوم به آن اضافه نمایید.
کلیه چراغها و سیستمهای الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.

••
••
••
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بازدیدهای فصلی

••
••
••
••
ــ بازدیدهای پس از رانندگی در گل و شن و آب:
• •بازدید شاسی و بدنه
• •بازدید دیسک چرخ ها و لنت های ترمز
• •بازدید لولهها و اتصاالت سیستم ترمز
• •بازدید نشتی روغن گیربکس
• •بازدید نشتی سیستم فرمان و اتصاالت آن
• •بازدید فیلتر هوا

بازدید سیستم اگزوز
بازدید لولهها و شیلنگهای ترمز
بازدید متعلقات سیستمهای تعلیق و انتقال قدرت
بازدید سطح مایع خنک کننده ،شیلنگها و بستهای آن

سرویسهای دورهای منظم

لیست مواردی که باید در هر سرویس دورهی مورد بررسی قرار گیرد ،در دفترچه گارانتی خودرو
موجود میباشد و برای انجام آنها لطفا به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید تا
بر اساس پیمایش خودرو (کیلومتر طی شده) ،تعمیرات و بازدیدها انجام شود.
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سیستم ایربگ

تمامی ایربگها و اجزای آنها باید در مدت  10سال پس از تولید خودرو تعویض شوند .بهتر
است این اقدامات را در نمایندگیهای مدیران خودرو انجام دهید.
برای اینکه از عملکرد سیستم ایربگ در طول این مدت مطمئن شوید ،در زمان مشخص از
پیش تعیین شده ،در یکی از نمایندگیهای مدیران خودرو ،آن را تعویض کنید .اگر چنانچه
ایربگهای خودروی شما قبل از زمان از پیش تعیین شده (مث ً
ال بر اثر وقوع تصادف) تعویض
شدهاند ،تاریخ زمان تعویض را جهت مراجعات بعدی یادداشت کنید و فرم روبه رو را با تأیید
نمایندگی پر نمایید:
ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

1
2
3
4
5
تاریخ

کیسه هوای راننده
کیسه هوای سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
کمربند و پیشکشنده
اجزای دیگر

امضای نمایندگی مجاز:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

1
2
3
4
5
تاریخ

کیسه هوای راننده
کیسه هوای سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
کمربند و پیشکشنده
اجزای دیگر

امضای نمایندگی مجاز:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

1
2
3
4
5
تاریخ

کیسه هوای راننده
کیسه هوای سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
کمربند و پیشکشنده
اجزای دیگر

امضای نمایندگی مجاز:
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ

1
2
3
4
5
تاریخ

کیسه هوای راننده
کیسه هوای سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
کمربند و پیشکشنده
اجزای دیگر

امضای نمایندگی مجاز:
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 -2-8سرویسهایی که بر عهده مشتری است
اگر برخی اقدامات تعمیراتی خودرو را خودتان قصد دارید انجام دهید ،طبق مراحلی که گفته
خواهد شد ،اقدام نمایید:
در این بخش مواردی ذکر خواهند شد که بازدیدها و تعمیرات آن آسان میباشد و مشتری
توانایی انجام آن را دارد.
موارد خاص که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد ،به عهده تکنسینهای آموزش دیده
میباشد .احتیاطهای الزم را قبل از انجام تعمیرات انجام دهید تا از هرگونه آسیب جلوگیری
شود .بنابراین مواردی که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید:

•
•
•
•
•

هشدار!

•زمانی که موتور کار میکند ،مراقب دست و لباس و ابزارتان باشید تا به فنها ،پولی و تسمه
گیر نکند.
•قطعات محفظه موتوری که کار میکند (از قبیل رادیاتور ،منیفولد اگزوز و محفظه شمعها)
بسیار داغ میباشند .بنابراین احتیاط الزم را انجام دهید تا دچار سوختگی نشوید .پروانه ممکن
است بهصورت خودکار شروع به کار کند.
•از باز کردن درب رادیاتور خودرویی که روشن است ،خودداری کنید تا دچار سوختگی نشوید.
•از استعمال دخانیات در نزدیکی لولههای سوخت و همچنین باتری خودداری کنید.
•اسید باتری را باز و بست میکنید ،احتیاط را رعایت نمایید .زیرا باتری حاوی اسید سولفوریک
که بسیار سمی و خورنده است ،میباشد .چنانچه زیر خودرو کار میکنید از عینک محافظ
استفاده نمایید تا از افتادن ذرات ریز و مایعات به چشمهایتان مراقبت کنید.
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•
•
•
•

احتیاط!

•ضدیخ (مایع خنککننده) ،روغن ترمز ،مایع شیشه شور و روغن هیدرولیک فرمان را به مقدار
استاندارد اضافه کنید .اگر مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد ،فورا ً محل را با آب شست و شو
دهید تا رنگ بدنه دچار خسارت نشود.
•ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور خواهد شد.
•با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید تا به موتور آن آسیبی وارد نشود.
•قبل از بستن درب موتور ،محفظه موتور را بازدید کنید تا هیچ ابزار و وسایلی از قبیل آچار و
دستمال و  ...در آنجا نمانده باشد.
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متعلقات محفظه موتور

1
2
3
4
5
6
7

مخزن انبساط رادیاتور
درب روغن موتور
مخزن روغن ترمز
فیلتر هوا
جعبه فیوز محفظه موتور
باتری
رادیاتور
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8
9
10
11

کندانسور
فن رادیاتور
مخزن شیشه شور
مخزن روغن هیدرولیک (در صورت مجهز
بودن)

فصل  -8سرویس و نگهداری خودرو
بازدید سطح روغن موتور

برای بازدید سطح روغن موتور ،در حالیکه موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد
قرار دارد ،به ترتیب زیر اقدام کنید.
1 .1خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه پس از خاموش کردن موتور
صبر کنید.
2 .2درب موتور را باز کنید و گیژ روغن را بیرون
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.

احتیاط!

زیر گیژ روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری شود.
3 .3گیژ را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.
4 .4مجددا ً گیژ را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از روی آن کنترل کنید.
اگر سطح روغن باالتر از عالمت “ ”MAXاست،
مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید.
اگر سطح روغن بین عالئم “ ”MAXو “”MIN
قرار دارد ،مقدار روغن صحیح است.
اگر سطح روغن پایین تر از عالمت “ ”MINاست،
به مقدار الزم روغن موتور اضافه کنید.
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هشدار!

مراقب باشید تا منیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید.

•
•

احتیاط!

•مواظب باشید که روغن موتور روی اجزای خودرو نریزد.
• بعد از گرم شدن موتور ،فورا ً سطح روغن را چک کنید و منتظر باشید تا روغن به کارتل
برگردد.

ــ

اضافه کردن روغن موتور

1 .1درپوش روی کاور موتور را باز کنید.
2 .2درب روغن موتور را در خالف جهت
عقربههای ساعت بپیچانید تا باز شود.

3 .3روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس
سطح روغن را توسط گیژ کنترل نمایید.
4 .4اگر سطح روغن موتور درست است ،درب روغن را ببندید و درپوش روی کاور موتور را
نصب کنید.

•
•
•

احتیاط!

•روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.
•فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از
ظرفیت روغن موتور به بخش «سیستم روغنکاری» در فصل  9مراجعه کنید.
•هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور میکنید ،باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید.
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حفاظت از محیط زیست

جهت جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زبالههای
خانگی دفع نکنید و یا در فاضالب و یا روی زمین تخلیه نکنید .برای دفع آنها از مؤسسات مجاز
کمک بگیرید.
بازدید سطح روغن ترمز

سطح روغن ترمز باید مابین عالئم " "MAXو
" "MINروی مخزن باشد .اگر سطح روغن ترمز بر
روی ” “MINیا پایین تر از آن باشد ،به مقدار الزم
اضافه کنید.

سطح روغن ترمز باید بهطور منظم بازدید ،شود .اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد .فورا ً
سطح روغن ترمز مخزن را بازدید کنید.
اگر شاهد روغن ریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید ،هر چه سریعتر جهت بازدید و
تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع
روغن ترمز به بخش “سیستم ترمز “ در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار!

از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس ،فورا ً محلهای تماس را
با مقدار زیادی از آب شست و شو دهید.
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•
•

احتیاط!

•در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو ،جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ
بدنه ،محل را با ابر خیس و یا آب شستشو دهید.
•از آنجاییکه روغن ترمز قدرت جذب رطوبت باالیی دارد ،درب مخزن روغن ترمز را به مدت
طوالنی باز نگذارید.
بازدید سطح مایع خنککننده

در حالت موتور سرد ،باید سطح مایع خنک
کننده مابین عالئم " "MAXو " "MINمنبع
انبساط رادیاتور قرار داشته باشد .اگر سطح آن بر
روی " "MINیا پایین تر از آن است ،به مقدار الزم
اضافه کنید.

ــ

افزودن مایع خنک کننده

1 .1درب منبع انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا رسیدن سطح آن به
عالمت " "MAXاضافه کنید.
2 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال
برسـد .سطـح مایـع خنککننـده را کنترل کنیـد و در صـورت افت سطح به زیـر
عالمت " ،"MINمایع خنککننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه
کنید.

احتیاط!

اگر سطح مایع خنککننده بهطور سریع افت پیدا میکند ،نشتی رادیاتور ،خطوط لوله و واتر پمپ
را بررسی کنید.
3 .3موتور را خاموش کنید و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع
خنککننده صحیح میباشد؟ اگر نیست ،مراحل باال را مجددا ً تکرار کنید.
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4 .4درب منبع انبساط را ببندید.
تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع
از نوع و ظرفیت مایع خنککننده ،به بخش «سیستم خنککننده» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار!

اگر مجبور به اضافه کردن مایع خنک کننده در زمان گرم بودن موتور هستید ،ابتدا درب مخزن
انبساط را باز کنید تا فشار داخلی آن آزاد شود ،چند لحظه صبر کنید و سپس درب مخزن انبساط
را بهطور کامل باز کنید .در صورت عدم رعایت این نکته ،مایع موجود در مخزن انبساط به شدت
بیرون پاشیده خواهد شد که میتواند باعث سوختگی شدید شود.

•
•
•

احتیاط!

•از مایع خنککننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.
•از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنککننده خودداری کنید.
•از ریخته شدن مایع خنککننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.
بازدید سطح روغن هیدرولیک (در صورت مجهز بودن)

سطح روغن هیدرولیک فرمان در مخزن باید
مابین عالئم " "MAXو " "MINباشد.
در صورتی که سطح روغن پایین است ،به مقدار
الزم به آن اضافه کنید.

اگر شاهد صدای غیر عادی ،کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید ،سطح روغن هیدرولیک فرمان را
بازدید کنید .اگر علت را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع
و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش «سیستم فرمان» در فصل  9مراجعه کنید.
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بازدید رادیاتور و کندانسور

گرفتگی و انسداد رادیاتور آب و کندانسور توسط
اجسام خارجی نظیر شاخ و برگ ،گرد و خاک،
حشرات و  ...را بررسی کنید و در صورت نیاز،
اقدام به تمیز کردن آنها کنید .همچنین وضعیت
اتصال لوله ها را بازدید کنید.

بازدید کشش تسمه

1 .1دکمه استارت (یا سوئیچ موتور) را خاموش کنید.
2 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را
کنترل کنید.
3 .3اگر زاویه جمع شدن تسمه بیش تر از  90درجه باشد ،به یکی از نمایندگی های مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط!

تسمه پس از مدتی رانندگی ،مقداری افزایش طول خواهد داشت ،لذا هر چند مدت یک بار ،کشش
تسمه را تنظیم کنید.
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بازدید فشار باد تایرها

فشار باد تایرها و زاپاس را حداقل یک بار در ماه
باید کنترل کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها
به برچسب مربوطه که بر روی درب راننده الصاق
شده است ،مراجعه کنید (محل نصب برچسب
بستگی به مدل خودرو دارد).

نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش ایمنی
رانندگی میشود ،لذا فشار باد تایرها باید همیشه در حد استاندارد باشد.
هشدار!

در کلیه زمانها باید فشار باد تایرها صحیح باشد ،در غیر این صورت میتواند شرایط زیر پیش بیاید
که ممکن است منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ شود:
• •ساییدگی زیاد تایر
• •ساییدگی غیریکنواخت
• •کم شدن آج و پوشش
• •امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد
• •شل شدن مهرههای چرخ
• •تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• •تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر
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•
•
•
•

احتیاط!

•ظاهر تایر میتواند شما را به اشتباه اندازد ،بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازهگیری فشار
باد تایر استفاده کنید .فشار باد تایر فقط باید در زمان سرد بودن تایر اندازهگیری شود.
•باال بودن فشار باد تایر پس از رانندگی ،طبیعی است.
•از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ،مواد خارجی
وارد آن شده و مسدود خواهد شد .اگر درپوش گم شده است ،یک درپوش نو جایگزین کنید.
•اگر تایری بهطور مکرر نیاز به باد شدن پیدا کند ،برای بررسی بیشتر به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
بازدید تایرها

ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی تایر مورد بررسی قرار دهید.
زمانی که میزان ساییدگی تایرها زیاد میشود،
نوارهای شاخص ساییدگی نمایان میشوند و این
یعنی کاهش جدی کارآیی و امنیت تایرها .در
صورت نیاز اقدام به تعویض تایر کنید.

اگر تایری صاف شده باشد یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد ،باید تعویض
شود.
احتیاط!

اگر در حین رانندگی تایری پنچر شود ،به رانندگی ادامه ندهید .رانندگی با این حالت حتی در
مسافتهای کوتاه میتواند تایر را از رده خارج کند.
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حفاظت از محیط زیست

الستیک مستعمل را در محیط رها نکنید ،آنها را مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست و
توسط مؤسسات مجاز بازیافت ،جمع آوری کنید.
جابهجایی تایرها

بهمنظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو
توصیه میکند که تقریباً در هر  ،10000 Kmتایرها را جابهجا کنید .با این حال بازه زمانی
جابهجایی تایرها میتواند بسته به عادتهای رانندگی شما و شرایط جادهای تغییر کند.
الگوی جابهجایی برای خودروهایی که تایر زاپاس
آن دارای مشخصات یکسان با سایر تایرهای
خودرو میباشد.

الگوی جابهجایی برای خودروهایی که تایر زاپاس
دارای مشخصات یکسان با سایر تایرهای خودرو
نمیباشد.

برای اطالع از شیوه جابهجایی تایرهای خودرو به بخش جابهجایی تایر فصل  6مراجعه کنید.
احتیاط!

بعد از جابهجایی تایرها ،سنسور فشار باد الستیک را در نمایندگی بررسی کنید (اگر خودروی شما
مجهز به سیستم پایش فشار باد الستیک است).
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ـ

هشدار!

ـبرای جلوگیری از بروز حوادث ،اقدامات احتیاطی را رعایت نمایید .عدم انجام و توجه به این
هشدارها ممکن است روی عملکرد خودرو اثرگذار باشد و باعث بروز تصادف و صدمات گردد
و در نتیجه امکان دارد سبب مجروعیت و یا مرگ شود:

•
•
•
•
•
•

•بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک ،نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید.
•از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با همدیگر دارند ،بهطور همزمان
در روی خودرو استفاده نکنید.
•از تایرهای با سایز متفاوت با مقادیر استاندارد اعالم شده از سوی شرکت مدیران خودرو
استفاده نکنید.
•تایرهای با ساختار متفاوت (رادیال و بایاس) را بر روی یک خودرو نصب نکنید.
•از تایرهای دست دوم که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید ،استفاده نکنید.
•در صورتیکه از چگونگی کار با الستیکهای دست دوم اطالعی ندارید از آنها استفاده
ننمایید.

بازدید باتری

 1قطب منفی باتری
 2قطب مثبت باتری
 3بست باتری
رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال
کابلهای باتری ،شکستگی سر باتریها و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.

باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیازی به سرویس ندارد .باتریهای متفرقه
برای خودروی شما توصیه نمیشود .در صورت نیاز به تعویض باتری ،باتری نو باید عینا
دارای مشخصات مشابه با باتری اصلی خودرو باشد .توصیه میشود جهت تعویض باتری به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

318

فصل  -8سرویس و نگهداری خودرو
بازدید فیوزها

در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز
را تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل می توانید فیوز سالم را
از فیوز سوخته تشخیص دهید.

ــ

بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

ــ

بازدید فیوزهای جعبه فیوز داشبورد

1 .1کلیه لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
2 .2سرباتری منفی را جدا کنید.
3 .3درپوش جعبه فیوز را برداشته و فیوزها را یک به یک بر اساس راهنمای درج شده در
پشت درپوش جعبه فیوز ،مورد بررسی قرار دهید.
برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش «جعبه فیوز محفظه
موتور» در همین فصل مراجعه کنید.
1 .1کلیه لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
2 .2سرباتری منفی را باز کنید.
3 .3جعبه فیوزهای داشبورد یکی در سمت چپ و باالی پای راننده و دیگری در سمت
راست پشت جعبه داشبورد قرار گرفته اند .برای بررسی فیوزها ،درپوش جعبه فیوز را
از روی داشبورد جدا کنید .فیوزها را یک به یک بر اساس چیدمان آنها مورد بررسی
قرار دهید.
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برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوزهای داشبورد به بخش «جعبه فیوزهای
داشبورد  »Aو «جعبه رله و فیوز  »Bدر همین فصل مراجعه کنید.

ــ

تعویض فیوزها

نحوه تعویض فیوزها در بخش «تعویض فیوز» در فصل  6توضیح داده شده است.

افزودن مایع شیشه شوی

اگر آبپاشهای شیشه شور اقدام به پاشش
نکنند ،احتماالً مخزن شیشه شوی خالی است.
استفاده از شیشه شور را متوقف کرده و مایع
شیشه شور را به مقدار کافی اضافه کنید.

احتیاط!

در فصل سرما و زمانی که دمای هوا پایینتر از نقطه انجماد است ،از آب خالص بهعنوان شیشه شور
استفاده نکنید ،زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشه شور آسیب وارد میکند.
بازدید تیغه برف پاک کن

نرمی لبههای تیغه برف پاک کن را توسط
انگشتان دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها
باعث کاهش اثربخشی آنها خواهد شد.
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•
•
•

احتیاط!

•از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد خراش
بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاک کن خواهد شد.
•در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پاککن ،قبل از به کار انداختن
آنها اطمینان حاصل کنید که تیغهها روی شیشه نچسبیده باشند.
•از برف پاککن برای پاک کردن یخ و قطرات یخ زده روی شیشه استفاده نکنید.
تعویض برف پاک کن

ــ

تعویض تیغه برف پاککن جلو

1 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه بلند
کنید.

2 .2درپوش گیره تیغه برف پاککن را باز کرده
و تیغه را در جهت فلش جدا کنید.

3 .3تیغه برف پاککن جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن ،نصب کنید .از بسته شدن
مناسب درپوش گیره تیغه برف پاک کن مطمئن شوید.
4 .4کارکرد برف پاککن را تست کنید.
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ــ

تعویض تیغه برف پاککن عقب

1 .1بازویی برف پاککن عقب را از روی شیشه
بلند کنید.

2 .2تیغه را بچرخانید و به حالت عمود بر بازویی
در آورید .حال میتوانید تیغه را از روی
بازویی جدا کنید.

3 .3تیغه جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن ،نصب کنید و از نصب صحیح آن اطمینان
یابید.
4 .4کارکرد برف پاککن را تست کنید.
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بازدید و تعویض فیلتر هوای کابین

فیلتر هوای تهویه مطبوع در پشت جعبه داشبورد نصب شده است .وظیفه این فیلتر ،ممانعت از
ورود گرد و غبار محیط از طریق کانالهای ورودی هوای تهویه مطبوع میباشد .پس از استفاده
طوالنیمدت دچار گرفتگی و انسداد میشود .اگر کارایی سیستم تهویه مطبوع بهطور قابل
مالحظهای کاهش یابد ،فیلتر هوای کابین را بازدید کنید و در صورت لزوم ،آن را تعویض کنید.
1 .1درب جعبه داشبورد را باز کنید .خار ضامن
درب جعبه داشبورد را توسط پیچ گوشتی
تخت و یا ابزار مشابه باز کنید و درب را از
داشبورد جدا کنید.

2 .2درپوش فیلتر هوای کابین را باز کرده و
فیلتر را بیرون بیاورید.

3 .3وضعیت فیلتر هوای کابین را بررسی کنید و
در صورت لزوم ،آن را تمیز یا تعویض کنید.
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4 .4فیلتر تازه را در محل نصب خود وارد کنید
و درپوش آن را به درستی نصب کنید .در
پایان درب جعبه داشبورد را در جای خود
نصب کنید.

•
•
•

احتیاط!

•استفاده از تهویه مطبوع در زمانی که فیلتر هوای کابین از روی خودرو باز شده باشد ،باعث
ورود گرد و غبار به داخل کابین و سیستم تهویه مطبوع شده و کارایی سیستم را تنزل میدهد.
•توصیه میشود فیلتر هوای کابین هر  5000کیلومتر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم،
تعویض شود.
•از شستن فیلتر هوای کابین با آب خودداری کنید.
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تعویض المپ چراغ ها

ــ

موقعیت المپ چراغ های جلو

 1المپ چراغ راهنمای جلو
 2المپ نور باال و پایین
 3چراغ کوچک جلو

 4المپ چراغ راهنمای روی آینه
 5المپ چراغ مهشکن جلو
 6چراغ روز
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ــ

موقعیت المپ چراغ های عقب

 1چراغ ترمز وسط
 2چراغ ترمز
 3چراغ کوچک عقب

4
5
6
7

المپ چراغ دنده عقب
المپ چراغ راهنمای عقب
المپ چراغ مهشکن عقب
المپ چراغ پالک

هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغها و سوئیچ موتور مطمئن شوید.
هشدار!

هنگامی که المپها داغ هستند ،اقدام به تعویض آنها نکنید ،در غیر این صورت ،دچار سوختگی
خواهید شد.
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•
•

احتیاط!

•از المپهایی استفاده کنید که دارای مشخصات توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو
باشند.
•هنگام تعویض المپها به آنها دست نزنید .چرا که باعث آلودگی آنها شده و عمر مفیدشان
را کاهش میدهد.

ــ

مشخصات المپ ها
نام المپ

ــ

چراغ جلو (نور باال و پایین)
چراغ کوچک جلو
چراغ راهنمای جلو
چراغ ترمز
چراغ مه شکن جلو
چراغ مه شکن عقب
چراغ پالک
چراغ ترمز وسط
چراغ کوچک عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ دنده عقب
چراغ راهنمای روی آینه
چراغ صندوق عقب
چراغ روی درب جلو

مشخصات
HB3

Light Guide
PY21W
P21W
H7
P21W
5W
LED
Light Guide
PY21W
W16W
LED
C5W
3W

تعویض المپ چراغ نور پایین و نور باال

1 .1درپوش المپ چراغ جلو را باز کنید.
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2 .2سوکت المپ ( )1را جدا کرده و گیره نگه
دارنده را باز کنید.
3 .3المپ چراغ نور پایین و نور باال را خارج
کنید.

4 .4المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز
کردن دنبال کنید.

ــ

تعویض المپ چراغ راهنمای جلو

1 .1سوکت المپ چراغ راهنما را در خالف
جهت عقربه های ساعت بازکنید.

2 .2المپ را از روی سوکت جدا کنید.

3 .3المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس مراحل باز
کردن دنبال کنید.
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تعویض المپ چراغ پالک

1 .1با اهرم کردن یک پیچ گوشتی تخت نوار
پیچ شده ،چراغ پالک را از محل نصب آن
خارج کنید.

2 .2سوکت چراغ پالک را باز کنید.

3 .3با فشار دادن خار ضامن (فلش) ،طلق چراغ
( )1را باز کرده و المپ ( )2را خارج کنید.

4 .4المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز
کردن دنبال کنید.
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ــ

تعویض المپ چراغ هشدار روی درب جلو (در صورت مجهز بودن)

1 .1با اهرم کردن یک پیچ گوشتی تخت نوار
پیچ شده ،چراغ را از جای خود خارج کنید.
2 .2المپ را بیرون بکشید.

3 .3المپ جدید را در جای قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن
دنبال کنید.

ــ

تعویض المپ چراغ صندوق عقب

1 .1با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت نوار پیچ
شده طلق چراغ صندوق را باز کنید.

2 .2المپ را بیرون بکشید.

3 .3المپ جدید را در جای خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس ترتیب باز
کردن دنبال کنید.

ــ

سایر چراغ ها

المپ بقیه چراغها را باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو تعویض کنید.
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تنظیم دستی چراغ های نور باال و نورپایین

برای تنظیم چراغهای نور باال و نور پایین ،یک پیچ گوشتی را وارد سوراخ مربوطه کرده و با
پیچاندن آن در جهت عقربههای ساعت یا خالف آن تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

ــ

روش تنظیم چراغ جلو چپ

تنظیم باال  /پایین
 1تنظیم نور باال  /پایین
برای پایین آمدن نور پیچ گوشتی را در جهت
عقربههای ساعت بپیچانید .برای باال رفتن نور
پیچ گوشتی را در جهت خالف عقربه های
ساعت بپیچانید.
 2تنظیم چپ  /راست نور
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچ گوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچ گوشتی
را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
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ــ

روش تنظیم چراغ جلو راست
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تنظیم باال  /پایین
 1تنظیم نور باال  /پایین
برای پایین آوردن نور پیچ گوشتی را در جهت
عقربههای ساعت بپیچانید.
برای باال بردن نور پیچ گوشتی را در جهت
خالف عقربههای ساعت بپیچانید.
 2تنظیم چپ  /راست نور
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچ گوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچ گوشتی
را در جهت خالف عقربههای ساعت بپیچانید.

ــ
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 -4-8شستشوی و نظافت خودرو
کارواشهای خودکار

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده از آب فشار
قوی در کارواشها ،ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند.

احتیاط!

قبل از شست وشوی خودرو در کارواشهای اتوماتیک ،سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.

ــ

شست و شوی دستی

اگر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم زیادی از آب ،تمامی خودرو را بشویید و برای
خشک کردن آن از پارچه نرم استفاده کنید.

•
•
•

احتیاط!

•از آب پرفشار جهت شست و شو موتور و محفظه موتور استفاده نکنید.
•پس از اتمام شست و شو ،پدال ترمز را چندین مرتبه فشار دهید تا آب نفوذ کرده به دیسک
چرخ ،خشک شود.
•اگر شما اکثرا در جادههای گرد و خاکی رانندگی می کنید ،توصیه میشود هر ماه یک بار ،کل
بدنه خودرو را بشویید.

ــ

تمیز کردن لوازم چرمی

سطوح چرمی و تودوزی را با یک حوله یا کهنه نخی و مرطوب بمالید و آن را با کهنهای
نرم و تمیز خشک کنید .اگر روی چرم خیلی کثیف شده است از شویندههای خنثی مانند
شویندههای کف ساز صابونی استفاده کنید.
برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص
نگه دارنده لوازم چرمی استفاده کنید.

احتیاط!

چرم نباید بیش از حد مرطوب شود و دقت کنید که آب از بین درزها به داخل آنها نفوذ نکند.
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ــ

تمیز کردن چراغها

ــ

تمیز کردن شیشه عقب

از مواد و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید .زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز
نکنید و شیشه آنها را با ابزار نوک تیز خراش ندهید .همچنین از فشار آب برای شستن
و تمیز کردن قسمت پائینی چراغها استفاده نکنید تا آب وارد حبابی نشده و به آن آسیب
نرساند.
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرم کن
شیشه و اتصاالت آنتن رادیو جلوگیری شود .از ابزار نوک تیز و محلولهای شیمیایی استفاده
نکنید.

ــ

تمیز کردن تایر و رینگ چرخ

کلیه تایرها باید با آب و صابون و به طور مالیم تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند .از
برسهای زبر استفاده نکنید تا سطوح آنها آسیب نبینند.

ــ

مواد ضد زنگ بدنه

بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی است .این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار
دهید .در صورت نیاز به تعمیر به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

ــ

نگهداری و مراقبت از رنگ بدنه

واکس کردن سطح خودور  2بار در سال در زیبایی و براقی رنگ بدنه تاثیرگذار خواهد بود.
بهمنظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

احتیاط!

برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه ،مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان ،مواد رزینی و
چسب ،رسوبات و لکههای روغنی و  ...را فورا ً از سطح بدنه خودرو پاک کنید.
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 -4-8آببندی خودروی صفر
توصیههایی برای آب بندی موتور:

 1000کیلومتر اول:
رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.
با سرعت های باالی  100km/hرانندگی نکنید.
در هر دنده ای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید.
 1500-1000کیلومتر
سرعت خودرو را می توان بهطور تدریجی به بیشترین میزان رساند.
دور موتور میتواند بهطور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.

••
••
••
••
••

•
•

احتیاط!

•از افزایش غیر ضروری دور موتور جلوگیری کنید (حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی
کوتاه  6000rpmمیباشد) .انتخاب دنده باالتر بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت ،کاهش
آلودگی هوا و ممانعت از افزایش صدای موتور میباشد.
• وقتیکه موتور سرد است .دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر دندهها ،به
حداکثر نرسانید

ــ

توصیههایی برای آببندی ترمز:

ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند اصطکاک ترمزی مطلوب را ارائه دهند .شما باید
پدال ترمز را بهخوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود .این حالت
پس از هر بار تعویض لنت های ترمز نیز باید رعایت شود.
ببندی چرخ و تایر:
توصی ههای مربوط به آ 
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی
خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با
سرعت پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
مهره چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید با گشتاور مشخص (،)110 ±10 N•m
مجددا ً سفت شود .عالوه بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن مهره
چرخها ،پس از  800کیلومتر مجددا ً باید با گشتاور مشخص شده ،سفت شوند.

ــ
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مشخصات فنی خودرو

1-9

شماره شناسایی
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2-9
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 -1-9شماره شناسایی خودرو ()VIN

شماره شناسایی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از بیرون
خودرو و از زیر شیشه جلو هم قابل مشاهده
است.

عدد  VINهمچنین در زیر صندلی جلو سمت
راست حک شده است.

شماره شاسی در قسمت باال و مرکز کالف درب
صندوق عقب نیز حک شده است.

احتیاط!

هرگونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور ،رنگ کردن ،بریدن ،جوشکاری کردن و سوراخ کردن عدد
 VINو یا اطراف آن ممنوع است.
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پالک شناسایی خودرو در محفظه موتور و بر
روی قالپاق کمک فنر جلو راست نصب شده
است.

شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
منیفولد هوا حک شده است( .موتور  1.5لیتری
توربو)

شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
منیفولد هوا حک شده است(.موتور  2لیتری)

شماره گیربکس (مدل مجهز به گیربکس دستی)
بر روی پوسته گیربکس حک شده است.
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شماره گیربکس (مدل  1.5لیتری مجهز به توربو
شارژ) روی پوسته گیربکس حک شده است.

شماره گیربکس (مدل  2لیتری مجهز به
گیربکس  )CVTبر روی پوسته گیربکس و در
کنار گیژ روغن گیربکس حک شده است.

شماره گیربکس (مدل  1.5لیتری مجهز به
گیربکس  )CVT25بر روی پوسته گیربکس حک
شده است.
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 -2-9مشخصات خودرو
مدل و نوع خودرو

نوع و مدل خودرو در جدول شماره  1نمایش داده شده است.
جدول  -1نوع و مدل خودرو
مدل خودرو
نوع خودرو
مدل موتور
نوع موتور
نوع سیستم سوخت رسانی
مدل گیربکس دستی
مدل گیربکس اتوماتیک
()CVT

1.5 T L

2.0 L

 4×2با چرخ جلو محرک ،فرمان چرخ جلو ،موتور جلو ،دو محفظه ای با  5درب5 ،
سرنشین ،بدنه باربر ،فرمان چپ
SQR4 84F

SQRE4T15B

 4سیلندر خطی و عمودی،
 4سیلندر خطی و عمودی ،خنک شونده
خنک شونده با آب 4 ،زمانه و دارای دو
با آب 4 ،زمانه و دارای دو میل سوپاپ در
میل سوپاپ در باالی سرسیلندر مجهز به
باالی سرسیلندر
توربو شارژ و اینتر کولر
پاشش الکترونیکی ،ترتیبی و چند نقطه ای سوخت
QR525MHJ

QR019CHB/QR025CHC

QR019CHA
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ابعاد خودرو

پارامترهای اصلی ابعاد خودرو در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  -2ابعاد اصلی خودرو
مدل خودرو
طول ()mm
عرض ()mm
اندازه کلی
ارتفاع ()mm
فاصله دو محور ()mm
جلو()mm
فاصله مرکز به مرکز
چرخها
عقب ()mm
جلو()mm
فاصله نوک سپر تا
وسط چرخ
عقب ()mm

342

 1.5لیتری توربو

 2لیتری با گیربکس
دستی
4477
1840
1740
2610
1550
1530
897
970

 2لیتری با گیربکس
اتوماتیک ()CVT
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وزن خودرو

پارمترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو در جدول  3ترسیم شدهاند.
جدول  -3وزن و ظرفیت سرنشین خودرو
توضیحات

مدل خودرو
وزن خودرو بدون بار و سرنشین
(کیلوگرم)
اکسل جلو
وزن وارده به
(کیلوگرم)
اکسلها بدون بار و
اکسل عقب
سرنشین
(کیلوگرم)
حداکثر وزن قابل تحمل (شامل
سرنشینان) (کیلوگرم)
حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین
(کیلوگرم)
اکسل جلو
حداکثر وزن وارد
(کیلوگرم)
شده به اکسلها
با بار و سرنشین
اکسل عقب
(کیلوگرم)
(کیلوگرم)
وزن خودرو حین رانندگی (کیلوگرم)
اکسل جلو
توزیع وزن وارده به
(کیلوگرم)
اکسلها در حین
اکسل عقب
رانندگی (کیلوگرم)
(کیلوگرم)
اکسل جلو
حداکثر وزن قابل
(کیلوگرم)
تحمل اکسلها
اکسل عقب
(کیلوگرم)
(کیلوگرم)
ظرفیت سرنشین (شامل راننده) (نفر)

اندازهها
 2لیتری با گیربکس
دستی

 2لیتری با گیربکس
اتوماتیک ()CVT

1498

1495

1537

858

856

895

640

639

642

 1.5لیتری توربو

375
1873

1870

1912

958

956

995

915

914

917

1573

1570

1612

897

895

934

676

675

678

1012
971
5
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مشخصات فنی خودرو

مشخصات فنی خودرو در جدول  4ارائه شدهاند.
جدول  -4پارامترهای اصلی فنی خودرو

اندازه ها
توضیحات
 1.5لیتری  1.5لیتری  2لیتری
مدل خودرو
CVT
CVT
دستی
دستی
163
حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm
163
165
فاصله نقطه مرکزی اکسل ها با زمین ()mm
163
حداقل فاصله تعلیق جلو از زمین ()mm
139
حداقل فاصله تعلیق عقب از زمین ()mm
11.4
چرخش به راست ()mm
حداقل قطر
دور زدن
مشخصات فنی
11.4
چرخش به چپ()mm
حرکت خودرو حداکثر شیب قابل قبول جاده برای قسمت
23
جلو (درجه)
حداکثر شیب قابل قبول جاده برای قسمت
20
عقب (درجه)
20
بدون بار (درجه)
زاویه رمپ خور
17
با بار (درجه)
172
177
171
190
حداکثر سرعت خودرو ()km/h
مشخصات فنی
سرعت
42
35
44
48
حداکثر شیب جاده )(%

 2لیتری
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مشخصات فنی موتور

مشخصات ساختاری ،پارامترها و مشخصات فنی اصلی موتور در جدول  5نمایش داده شدهاند.
جدول  -5مشخصات فنی موتور
مدل موتور
نوع موتور
قطردهانه سیلندر ()mm
کورس پیستون ()mm
حجم جابجایی موتور ()mm
نسبت تراکم
قدرت اسمی موتور ()kw
دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min
حداکثر قدرت موتور ()kw
دور موتور برای قدرت موتور ()r/min
حداکثر گشتاور موتور ()N.m
دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r.min

ــ

SQR484F

SQRE4T15B

موتور عمودی 4 ،سیلندر خطی ،خنک شونده با آب 4 ،زمانه،
دومیل سوپاپ باالی سرسیلندر
83.5
77
90
80.5
1971
1498
10:1
9.5:1
102
112
5750
5500
102
112
5750
5500
182
205
4300-4500
2000-4000

مصرف سوخت
T21FL+1.5T+CVT25

میزان مصرف سوخت شهری
میزان مصرف سوخت برون شهری
میزان مصرف سوخت ترکیبی

L/100km
9.8
6.1
7.6

* میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی ،شرایط جادهای ،شرایط آب و هوائی ،میزان بار وارده
به خودرو ،استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگهداری خودرو دارد.
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گیربکس اتوماتیک

مدلهای گیربکس اتوماتیک این خودرو  QR019CHB ،QR019CHAو
هستند و نسبت دنده آنها با مشخصات مندرج در جدول  6همخوانی دارد.
جدول  -6نسبت دنده ها
مدل گیربکس
نوع گیربکس
نحوه قرارگیری در خودرو
فاصله تا مرکز ()mm
حداکثر گشتاور ورودی ()N.m
نسبت کاهش دور دیفرانسیل
نسبت دنده کل گیربکس
حداقل نسبت دنده محرک
حداقل نسبت دنده محرک نهایی
حداقل نسبت دنده کل
حداکثر نسبت دنده محرک
حداکثر نسبت دنده محرک نهایی
حداکثر نسبت دنده کل

مدل گیربکس
حداکثر گشتاور ورودی ()Nom
دیفرانسیل
بازه نسبت دنده محرک
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QR019CHB

QR025CHC

QR019CHA

( CVTگیربکس متغیر مداوم)
به صورت عرضی
204
190
5.141
5.432
5.773
0.44
0.427
0.44
0.427
2.262
2.195
2.390
2.465
2.390
2.465
12.287
12.673
QR025CHC

5.4

250

2.69-0.38

6.08

فصل  -9مشخصات فنی خودرو
گیربکس دستی

مدل گیربکس دستی  QR525MHJاست .نسبت دنده این گیربکس با مشخصات مندرج در
جدول  7همخوانی دارد.
جدول  -7نسبت دنده های گیربکس دستی
مدل گیربکس

نسبت دنده گیربکس

QR525MHJ.

3.909
2.158
1.379
1.03
0.821
3.417
4.313

دنده یک
دنده دو
دنده سه
دنده چهار
دنده پنج
دنده عقب
دیفرانسیل

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی دارای پارامترهای مندرج در جدول  8است.
جدول  -8پارامترهای سیستم سوخت رسانی
مدل موتور
نوع سوخت
عدد اکتان

باک

ــ

پمپ سوخت

SQRE4T15B

نوع
ظرفیت

SQR484F

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  92و یا بیشتر
عدد اکتان  92یا باالتر
باک پالستیکی
 55لیتر
پمپ سوخت برقی

انتخاب سوخت

•
•

فقط از بنزین با مشخصات ذکر شده در جدول باال استفاده کنید.

احتیاط!

•استفاده از بنزین با عدد اکتان پایینتر میتواند به موتور آسیب برساند.
•فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .بنزین سرب دار باعث کاهش کارایی و راندمان
کاتالیست کانورتور و عملکرد غیر عادی سیستم اگزوز می شود.
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فصل  -9مشخصات فنی خودرو
سیستم روغنکاری خودرو

پارامترهای سیستم روغنکاری در جدول  9درج شدهاند.
جدول  -9پارامترهای سیستم روغن کاری

ــ

مدل موتور
ظرفیت روغن موتور
نوع روغن موتور

SQRE4T15B

SQR484F

 4 ± 0.5لیتر
( SAE 10W-40گرید  SMیا باالتر)

انتخاب روغن موتور

 10Wدر ابتدای شماره روغن  10W-40نشان میدهد که این روغن موتور باعث استارت
آسانتر موتور در هوای سرد میشود .هر چه عدد قبل از حرف  Wکم تر باشد ،یعنی این
روغن موتور مناسب برای آب و هوای سرد است.
عدد  40در شماره روغن  10W-40نشاندهنده ویسکوزیته یا گران روی روغن موتور در
دمای نرمال و کاری موتور میباشد .روغنهای با ویسکوزیته باالتر برای خودروهایی که با
سرعتهای زیاد حرکت میکنند و یا تحت بار زیاد قرار دارند ،مناسب است.

•
•
•

احتیاط!

•از روغن موتورهایی که دارای مشخصات ذکر شده در باال هستند ،استفاده کنید تا موتور خودرو
آسیب نبیند.
•اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حداکثر روی گیج روغن
فراتر رود.
•مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید ،در غیر این صورت ،موتور آسیب خواهد دید.
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فصل  -9مشخصات فنی خودرو
سیستم خنککننده خودرو

پارامترهای سیستم خنککننده در جدول  10درج شدهاند.
جدول شماره  -10پارامترهای سیستم خنککننده
مدل خودرو
نوع رادیاتور

مایع خنک کننده

موتور  2لیتری
موتور  1.5لیتری توربو
لوله ها و راهگاه های رادیاتور
حجم مایع خنککننده  7.5لیتر
حجم مایع خنککننده  7.2لیتر
میباشد که حاوی آب خالص و ماده میباشد که حاوی آب خالص و ماده
افزودنی  G11به نسبت حجمی
افزودنی  G11به نسبت حجمی
 47:53میباشد .حداکثر برودت
 47:53میباشد .حداکثر برودت
قابل تحمل برای ضدیخ  -40درجه
قابل تحمل برای ضدیخ  -40درجه
سانتیگراد است.
سانتیگراد است.

سیستم جرقه زنی

مدل شمعها در جدول  11نمایش داده شدهاند.
جدول  -11مدل شمع های خودرو
مدل موتور
مدل شمع

•
•

SQRE4T15B

SQR484F

3707110

FR7DTC

احتیاط!

•از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.
•دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.
سیستم تعلیق

انواع سیستم تعلیق خودرو در جدول  12نمایش داده شدهاند.
جدول  -12سیستم تعلیق
مدل خودرو
تعلیق جلو
تعلیق عقب

موتور  2لیتری
موتور  1.5لیتری توربو
تعلیق مستقل از نوع مک فرسون به ارتفاع غیر قابل تنظیم ،دارای فنر لول و
کمک فنر تلسکوپی ،دارای میل تعادل.
تعلیق مستقل با اکسل طولی ،ارتفاع غیر قابل تنظیم ،دارای فنر لوله ای و
کمک فنر تلسکوپی ،دارای میل تعادل.
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فصل  -9مشخصات فنی خودرو
سیستم فرمان

انواع سیستم فرمان در جدول  13نمایش داده شده است.
جدول  -13سیستم فرمان
مدل خودرو
قطر غربیلک فرمان ()mm
نوع سیستم فرمان
نوع جعبه فرمان
روغن هیدرولیک فرمان
نوع تلسکوپی فرمان
باال  -پایین ()mm
قابلیت تنظیم
غربیلک فرمان
جلو  -عقب ()mm
چپ
حداکثر زاویه
راست
حدود حرکتی
غربیلک فرمان
چپ
حداکثر دور
راست

 2لیتری

 1.5لیتری توربو
374
هیدرولیکی یا برقی (در صورت مجهز بودن)
شانه ای  -پینیونی
نوع روغن  ،ATF IIIروغن را تا رسیدن سطح آن به مابین عالئم
“ ”MAXو “ ”MINپر کنید.
قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه
40
0
 30.35درجه
 36.73درجه
1.49
1.49

سیستم ترمز

پارامترهای سیستم ترمز در جدول  14نمایش داده شدهاند.
جدول  -14سیستم ترمز
مدل خودرو

ترمز
بوستر ترمز
ترمز دستی
روغن ترمز
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چرخ جلو
چرخ عقب

 2لیتری
 1.5لیتری توربو
ترمز دیسکی از نوع تهویهدار
ترمز کاسهای
بوستر خالئی
ترمز دستی با استفاده از کابلهای مکانیکی
نوع روغن  ،DOT-4روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین
عالئم “ ”MAXو “ ”MINپر کنید.

فصل  -9مشخصات فنی خودرو
زوایای چرخها و میزان فرمان

پارامترهای زاویه چرخها در جدول  15نمایش داده شدهاند.
جدول  -15پارامترهای زاویه چرخها (بدون بار)
نام زاویه
مدل خودرو

کمبر
کستر
چرخ جلو
کینگ پین
تواین
کمبر
چرخ عقب
تواین
انحراف از مسیر مستقیم

 1.5لیتری توربو

مقادیر

'0.42° ± 45

 2لیتری

'2°50' ± 60
'11°30' ± 60
'5' ± 5
'0.2° ± 30
'10' ± 10
≤ 3 m/km

چرخ و تایر

مدلهای چرخ و تایر ،فشار باد الستیک و گشتاور بستن پیچهای چرخها در جدول  16درج
شدهاند.
جدول  -16مدلهای چرخ و تایر و فشار باد الستیک و گشتاور پیچ چرخها
مدل خودرو
مدل تایر
مدل چرخ

فشار باد الستیکها در
حالت سرد و بدون بار
()kpa

گشتاور پیچ چرخ

 2لیتری

 1.5لیتری توربو

225/65 R17/225/60R18

چرخ جلو
چرخ عقب
چرخ زاپاس

17 × 7J/18 × 7J
230/220
230/220

( 250اندازه کامل)( 420 ،اندازه غیر کامل)
110 ± 10 N•m
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فصل  -9مشخصات فنی خودرو
ظرفیت مایعات

ظرفیت مایعات دیگر و مدل آنها در جدول  17درج شده است.
جدول  -17مدل و ظرفیت مایعات
نام

روغن گیربکس

QR019CHB
QR019CHA
QR025CHC
QR525MHJ

مایع شیشه شور

ظرفیت

8.0 ± 0.2 L
8.0 ± 0.2 L
7.3 ± 0.2 L
2.2 ± 0.1 L
3.8 L

برند  /مدل

ATF SP-III
ATF SP-III
CVTF WCF-1
API GL-4 75W-90

نسبت اختالط آب و شوینده 1:20

باتری

مدل باتری در جدول  18درج شده است.
جدول  -18باتری
مدل خودرو
مدل باتری
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 1.5لیتری توربو
12 V, 60 Ah

 2لیتری

12 V, 70 Ah

جدول  - 1کتابچه راهنمای خودرو برای کسب اطالعات در مورد سیستمهای نگهدارنده محافظ و
مهار کودک روی صندلی مخصوص در وضعیتهای مختلف
گروه وزنی

تنظیمات موقعیت (یا دیگر محلها)
سرنشین جلو

کنارههای
ردیف عقب

عقب وسط

وسط کناری

مرکزی

گروه 0

تا  10کیلوگرم

X

U

X

X

X

گروه +0

تا  13کیلوگرم

X

U

X

X

X

گروه I

 9تا  18کیلوگرم

X

U

X

X

X

گروه II

 15تا  25کیلوگرم

X

U

X

X

X

گروه III

 22تا  36کیلوگرم

X

U

X

X

X

معنی کلمات درج شده در جدول:
 = Uبرای صندلیهای مورد تأیید «استاندارد جهانی» و متناسب با این گروه وزنی.
 = UFمناسب برای دسته صندلیهای کودک رو به جلو «استاندارد جهانی» برای این گروه وزنی تولید شده است.
 = Lمناسب برای صندلی کودک با محدودیتهای خاص که در لیست ضمیمه آمده است .این سیستمها در گروه «خودرو
خاص»« ،محدود» یا «نیمه جهانی» قرار میگیرند.
 = Bبستن با کمربند ایمنی داخلی برای این گروه وزنی.
 = Xنامناسب برای صندلی کودک برای این دسته گروه وزنی.
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جدول  - 2کتابچه راهنمای خودرو برای کسب اطالعات در مورد سیستمهای نگهدارنده محافظ و
مهار کودک روی صندلی مخصوص در وضعیتهای ISOFIX
گروه وزنی

طبقه
و
اندازه

ثابت

ساک حمل
نوزاد

موقعیت  ISOFIXخودرو
عقب وسط

وسط
کناری

مرکزی

سایر

سرنشین کنارههای
جلو ردیف عقب

F

ISO/L1

X

X

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

X

IUF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

 - 0تا  10کیلوگرم

E

 - +0تا  13کیلوگرم

E

ISO/R1

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

X

)(1

X

X

X

D

ISO/R2

X

X

X

X

C

ISO/R3

X

X

X

X

X

B

ISO/F2

X

IUF

X

X

X

X

B1

ISO/F2X

X

IUF

X

X

X

X

A

ISO/F3

X

IUF

X

X

X

X

)(1

X

X

X

X

X

X

 15 - IIتا  25کیلوگرم

)(1

X

X

X

X

X

X

 22 - IIIتا  36کیلوگرم

)(1

X

X

X

X

X

X

 9 - Iتا  18کیلوگرم

معنی کلمات درج شده در جدول:
 = IUFمناسب برای صندلیهای روبه جلوی  ISOFIXمطابق با استانداردهای جهانی برای این دسته گروه وزنی.
 = ILمناسب برای صندلی کودک  ISOFIXخاص که در لیست ضمیمه آمده است .این سیستمهای  ISOFIXدر گروه
«خودرو خاص»« ،محدود» یا «نیمه جهانی» قرار میگیرند.
 = Xنامناسب برای صندلی کودک  ISOFIXبرای این دسته گروه وزنی و یا این طبقه اندازه.
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