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پیشگفتار
بابت انتخاب و خرید خودروی جدید شرکت مدیران خودرو از شما متشکریم. 

جهت استفاده و نگه داری صحیح از خودروی خود و آشنایی با ویژگی ها و امکانات آن، توصیه 
می شود مطالب و دستورالعمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. 

پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگه داری کنید. در 
صورت فروش و واگذاری خودرو، جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه، آن را همراه 

خودرو تحویل وی دهید. 
کلیه اطالعات و ویژگی های مندرج در این دفترچه مربوط به زمان حاضر و تا زمان انتشار این 

دفترچه می باشد. 
خاطرنشان می شود که نمایندگی های مجاز مدیران خودرو با داشتن تکنسین های آموزش دیده، 
خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسند و قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط 
آن ها، تضمینی برای کسب رضایت شماست. هرگز قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی و 
متفرقه را بر روی خودروی خود نصب نکنید. ایجاد هر گونه تغییر و دست کاری در خودرو، بر 

روی کیفیت و ایمنی رانندگی و هم چنین عمر مفید خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
بسته به مشخصات تجهیزات و ویژگی های خودروی شما، برخی از توضیحات و تصاویر دفترچه 

ممکن است با آن چه در خودروی شما وجود دارد، متفاوت باشد. 
دفترچه  این  در  مندرج  دستورالعمل های  و  تصاویر  اطالعات،  گونه  هر  می رساند؛  اطالع  به 

نمی توانند مبنای دعاوی قانونی و حقوقی واقع شوند. 

با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو



فهرست تصویری

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
4

چراغ نور پایین/ باال

چراغ کوچک و چراغ روز

درب موتور

آب پاش شیشه شور

درب باک

چراغ راهنما

برف پاک کن

آینه جانبی

دستگیره درب

چرخ خودرو

 صفحه 159

 صفحه 154

 صفحه 179

 صفحه 159

 صفحه 154

 صفحه 186

 صفحه 151

 صفحه 311

* : در صورت تجهیز

چراغ راهنمای آینه جانبی
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چراغ کوچک و چراغ دنده عقب

چراغ ترمز

چراغ کوچک

چراغ راهنما

باربند

 صفحه 164چراغ مه شکن عقب

 صفحه 166

چراغ ترمز وسط

برف پاک کن عقب

دوربین عقب

چراغ پالک

سنسور دنده عقب

چراغ دنده عقب

 صفحه 157

 صفحه 260

 صفحه 243

 صفحه 166

* : در صورت تجهیز
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کلیدهای کنترل 
رادیو و پخش دریچه بخارزدای شیشه جلو

دریچه بخارزدای 
شیشه درب

ایربگ سرنشین جلو

دسته برف پاک کن

صفحه کیلومترشمار

کلید کروز کنترل

دسته چراغ و 
راهنما

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

دستگیره بازکن درب موتور

کلید صندوق پران

پدال گاز

پدال ترمز

 صفحه 253

 صفحه 253

 صفحه 296
 صفحه 56

 صفحه 229

 صفحه 159

 صفحه 162
 صفحه 337

 صفحه 179

جعبه داشبورد

سیستم صوتی و تصویری

دریچه هوای وسط داشبورد

 صفحه 302

 صفحه 141

 صفحه 154

* : در صورت تجهیز
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پنل کنترل تهویه مطبوع

پنل کنترل رادیو و پخش

کلید ترمز پارک برقی

 AUTO HOLD کلید

کلید حالت رانندگی

 )HDC( کلید کنترل خودرو در سراشیبی

دسته دنده

 صفحه 267

 صفحه 209

 صفحه 214

 صفحه 208

 صفحه 227

 صفحه 253
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چراغ سقفی جلو

آفتاب گیر

آینه داخل کابین آینه آرایش

جاکارتی
کلید سقف پانوراما*

 صفحه 164

 صفحه 300

 صفحه 300 صفحه 150

 صفحه 175

* : در صورت تجهیز
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روش جمع کردن صندلی های عقب
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چراغ های هشدار و نشانگر
در صورت روشن شدن چراغ های اخطار یا نشانگر زیر در زمان روشن بودن خودرو یا در حین 

رانندگی، با توجه به شرایط موجود خودرو، موضوع را مورد بررسی قرار دهید:

 نشانگر چراغ
نور باال

 نشانگر چراغ
راهنما

 نشانگر چراغ
های کوچک

 نشانگر چراغ
روز

 چراغ اخطار
میزان بنزین

 چراغ اخطار
 کمربند

 صندلی های
عقب

 چراغ اخطار
 کمربند راننده

 و سرنشین
جلو

 نشانگر چراغ
 مه شکن

عقب

 نشانگر
 غیرفعال بودن

ESP 

نشانگر فعال 
 AUTO بودن

HOLD

 چراغ نشانگر
ترمز پارک

 نشانگر کروز
کنترل

نشانگر فعال 
HDC بودن

 چراغ اخطار
 سرعت

غیرمجاز

 چراغ اخطار
 خستگی در

رانندگی

اگر چراغ های هشداردهنده زیر پس از روشن شدن خودرو و یا در حین رانندگی روشن شدند، 
جهت انجام بازدید و بررسی به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید:

 چراغ هشدار
سیستم ترمز

 چراغ هشدار
 سیستم شارژ

باتری

 چراغ هشدار
 دمای آب

موتور

 چراغ هشدار
 سیستم

 انژکتوری
)EPC(

 چراغ هشدار
 سیستم ترمز

پارک برقی

چراغ هشدار 
ABS سیستم

 چراغ هشدار
 فشار روغن

موتور

 چراغ هشدار
ایربگ

 چراغ هشدار
ایراد گیربکس

چراغ هشدار 
ESP سیستم

 چراغ هشدار
 سیستم

 کنترل فشار
باد تایر

 چراغ هشدار
 سیستم فرمان

برقی

 چراغ هشدار
ایراد موتور

 چراغ هشدار
 سیستم
HDC

برای جزییات بیشتر در مورد نشانگرها، به فصل مربوطه مراجعه کنید.
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فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه

122-1 نحوه استفاده از این کتاب
22 روش دسترسی به مطالب .....................
22مراجعه به فهرست ................................
22مراجعه به فهرست تصویری ................

223-1 عالیم به کار رفته در این کتاب
23عالیم اخطارها و پیغام ها .....................

324-1. بازدید قبل از تحویل
25کارت اطالعات مشتری ........................
26کارت تحویل خودرو .............................

428-1 خدمات مشاوره حضوری
28کارت خدمات مشاوره حضوری ..........

532-1 بازدید خودروی نو
32بازدید قبل از تحویل خودرو ..................
33گواهی بازدید خودرو در زمان تحویل

634-1 آب بندی خودروی نو
34نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

در  صرفه جویی  چگونگی   1-7
عمر  افزایش  و  سوخت  مصرف 

مفید خودرو

36

از  قبل  الزم  احتیاط های   1-8
رانندگی

37

37کنترل های ایمنی ..................................

38اقدامات قبل از استارت ...........................

39اقدامات پس از استارت ...........................

39اقدامات در حین رانندگی ......................

39پارک کردن خودرو ................................

41پارک کردن خودرو در شیب .................

44بازدید سیستم اگزوز ...............................

9-1 احتیاط های الزم در جاده های 
45ناهموار

45رانندگی در جاده های ناهموار ..............

1046-1 رانندگی در شرایط بارندگی
46رانندگی در جاده های لغزنده ................
46رانندگی در آب .......................................

1148-1 رانندگی در فصل زمستان
48راهنمای رانندگی در زمستان ..............
49رانندگی در جاده های برفی و یخ زده ..
49زنجیر چرخ .............................................
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فصــل 2: داشــبورد و صفحــه 
ر شــما متر کیلو

155-2 نمای کلی جلو داشبورد
55معرفی ......................................................

2-2 صفحه کیلومترشمار 
56)7 اینچی(

56معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......
56سرعت سنج خودرو ................................
57دورسنج موتور .......................................
58نمایشگر میزان بنزین ...........................
58نمایشگر دمای آب موتور .....................

صورت  )در  موتور  شدن  گرم  نشانگر 
60تجهیز( ..................................................................

61نمایشگر اطالعات خودرو .......................

64منوی تنظیمات ......................................

3-2 عالیم هشداردهنده و 
نشانگرها

76

76نشانگرها و چراغ های هشدار .................

76نشانگر چراغ روز ....................................

76نشانگر چراغ کوچک ...............................

76نشانگر چراغ راهنما ...............................

76نشانگر چراغ نور باال ...............................

77نشانگر چراغ مه شکن عقب ....................

77چراغ اخطار کمربند صندلی های جلو
چراغ اخطار کمربند صندلی های عقب 
77)در صورت تجهیز( ......................................

77چراغ هشدار سیستم ترمز .....................

77نشانگر ترمز پارک برقی ..........................
78چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
..................... AUTO HOLD 78نشانگر
.................. ABS 78چراغ هشدار سیستم
......................................... HDC 78نشانگر
................. HDC 78چراغ هشدار سیستم
......................... ESP 79نشانگر فعال بودن
.................. ESP 79نشانگر غیرفعال بودن
79چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ........
79چراغ هشدار دمای آب موتور ..............
80چراغ اخطار میزان بنزین .......................
80چراغ هشدار ایربگ ................................
80چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر

80چراغ هشدار سیستم فرمان برقی .......
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80چراغ هشدار فشار روغن موتور .............

................................ EPC 81چراغ هشدار

81چراغ هشدار ایراد موتور ..........................

81چراغ هشدار ایراد گیربکس ...................

ــتفاده از  ــای اس ــل 3. راهنم فص
ــودرو خ

صورت  )در  هوشمند  کلید   3-1
85تجهیز(

85اجزا کلید هوشمند .................................
90ورود بدون کلید .....................................

295-3 سیستم ضدسرقت و دزدگیر
95سیستم ضدسرقت موتور ........................
97سیستم دزدگیر ......................................

3-3 سیستم کنترل از راه دور 
100)در صورت تجهیز(

100استارت خودرو از راه دور .....................

4101-3 قفل درب ها
101کلید قفل درب ها ....................................

5104-3 بوق
104نحوه استفاده  .........................................

صورت  )در  فرمان  غربیلک  گرم کن 
104تجهیز( .....................................................

6105-3 غربیلک فرمان
105تنظیم غربیلک فرمان ............................

7106-3 صندلی های خودرو
106صندلی های جلو .....................................
111صندلی های عقب )مدل 5 صندلی( ....
113صندلی های عقب )مدل 7 صندلی( ...

صندلی های عقب ردیف دوم )مدل 7 
116صندلی تاشو( ..........................................

117پشت سری صندلی ها ...............................

8119-3 کمربند ایمنی
119چراغ اخطار کمربند ...............................

124پیش کشنده کمربند .............................

9128-3 حفاظت از کودکان
128صندلی کودک ........................................
128گروه بندی صندلی محافظ کودک ......
.................. )ISOFIX( 131صندلی کودک
134قالب نگه دارنده صندلی کودک ...........
....... )ISOFIX( 137نصب صندلی کودک
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از  اقدامات احتیاطی الزم در استفاده 
140صندلی کودک ........................................

 )SRS( 10141-3 سیستم ایربگ
141ایربگ های خودرو ...................................

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های 
143الزم ...........................................................

11150-3 آینه ها
150آینه داخل کابین ....................................
151آینه های جانبی ......................................

و  پاک کن  برف  سیستم   3-12
154شیشه شور

154دسته برف پاک کن .................................

156روش استفاده از شیشه شور جلو .........

157روش استفاده از برف پاک کن عقب ....
گرم کن آب پاش شیشه شور )در صورت 

158تجهیز( .................................................

13159-3 چراغ های خودرو
159دسته چراغ و راهنما .............................
167بخارگرفتگی چراغ ها .............................

14168-3 شیشه درب ها
168شیشه باالبرها .........................................

کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل 
170)در صورت تجهیز( .................................

صورت  )در  خودکار  برگشت  عملکرد 
172تجهیز( .....................................................

صورت  )در  پانوراما  سقف   3-15
175تجهیز( .........................................

........................... )A 175سقف پانوراما )مدل

........................... )B 177سقف پانوراما )مدل

16179-3 درب موتور
179باز کردن و بستن درب موتور ................

17180-3 درب صندوق عقب
روش های باز کردن و بستن درب 

180صندوق ....................................................

18186-3 درب باک
186باز کردن و بستن درب باک ..................

فصل 4. روشن کردن و رانندگی با 
خودرو

1193-4 کلید استارت
193نحوه کار با کلید استارت .........................

قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز 
195به گیربکس دستی( .......................
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2196-4 روشن کردن خودرو
196اقدامات قبل از استارت ........................
197مراحل استارت زدن ..............................
198پس از روشن شدن موتور ....................
198خاموش کردن موتور ............................
روشن کردن و خاموش کردن موتور 
199در موارد اضطراری ................................

200انطباق سیستم کنترل موتور ..............

 )EPS( 3201-4 سیستم فرمان برقی
201سیستم فرمان برقی ..............................

4203-4 گیربکس اتوماتیک

203نحوه استفاده ..........................................

208حالت های رانندگی )در صورت تجهیز(

5209-4 سیستم ترمز
209ترمز پارک برقی .....................................

................................. AUTO HOLD214

217بوستر ترمز .............................................
217سیستم ترمز ...........................................

6-4 سیستم الکترونیکی پایداری 
)ESP( خودرو

219

............................ ESP 219عملکرد سیستم
............. )ABS( 221سیستم ترمز ضدقفل
224احتیاط های الزم ....................................

در  خودرو  کنترل  سیستم   4-7
 )HDC( 227سراشیبی

..................... )HDC( 227عملکرد سیستم

)در  کنترل  کروز  سیستم   4-8
229صورت تجهیز(

229عملکرد کروز کنترل ...............................
سیستم محدودیت سرعت )در صورت 
231تجهیز( .....................................................
9233-4 سیستم کنترل فشار باد تایر

....... TPMS 233نمایش اطالعات سیستم

.............. TPMS 234چراغ هشدار سیستم
10237-4 سیستم رادار دنده عقب

237عملکرد سیستم .....................................
243اصول کار سنسور دنده عقب .................
246تمیز کردن سنسور دنده عقب ..............

11-4 سیستم تشخیص نقطه کور 
BSD(247( )در صورت تجهیز(
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1-5 سیستم صوتی و تصویری و 
253سرگرمی

253پنل کنترل رادیو و پخش .....................
255پخش چند رسانه ای ...............................
255تلفن بلوتوث ............................................
............................................. Cloudrive255
256فایل راهنمای استفاده از سیستم ........
256تنظیمات ..................................................
258لینک شدن با موبایل .............................
259کلیدهای کنترل روی فرمان ................

2-5 دوربین دنده عقب )در 
260صورت تجهیز(

نمای فضای پشت خودرو و خطوط 
260راهنما ........................................................

3-5 سیستم دوربین پانورامای 
360 درجه )در صورت تجهیز(

262

262معرفی سیستم ........................................
262جانمایی دوربین ها ..................................

263روشن و خاموش کردن سیستم ..........
264تغییر نما ...................................................
266تنظیمات ..................................................

4267-5 سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی )در 

267صورت تجهیز( .........................................

274عملکرد کولر )تهویه مطبوع دستی( ....
اتوماتیک  مطبوع  تهویه  کنترل  پنل 
278دوگانه )در صورت تجهیز( .......................

288عملکرد کولر )تهویه مطبوع اتوماتیک(
291عملکرد بخاری .........................................
فن  شدن  خاموش  و  روشن  عملکرد 
تهویه مطبوع پیش از ورود به خودرو و 
292پس از ترک خودرو )در صورت تجهیز( 

عملکرد خنک کن کنسول وسط )در 
293صورت تجهیز( .........................................

294تنظیم مد دریچه ها .................................

296تنظیم جهت باد دریچه ها .......................

5297-5 سوکت های خروجی )پورت ها(
...... USB و سوکت V12 297سوکت برق
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1-1. نحوه استفاده از این کتاب
روش دسترسی به مطالب

جهت استفاده از این کتاب و دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان، می توانید به 
دو روش که نحوه آن ها به طور خالصه در زیر آمده است، اقدام کنید. 

مراجعه به فهرست
برای تعیین این که کدام بخش از دفترچه راهنمای خودرو شامل اطالعات مورد نیاز شماست، 
به فهرست کلی مندرج در ابتدای کتاب مراجعه کنید تا موقعیت و شماره صفحه فصل و مطلب 

دلخواه خود را به دست آورید. 
مراجعه به فهرست تصویری

اگر آشنایی کافی به اسامی تجهیزات و امکانات خودرو نداشته باشید، فهرست تصویری می تواند 
شما را جهت پیدا کردن شماره صفحه مورد نظرتان یاری کند. 
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2-1 عالیم به کار رفته در این کتاب
عالیم اخطارها و پیغام ها

در این کتاب جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی، از عالیم زیر استفاده 
شده است. برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی، راهنمایی های قید شده در این پیغام ها را قبل 

از اقدام به رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو، با دقت مطالعه کنید. 

 هشدار   
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن می توانــد 

باعــث بــروز خســارت های مالــی، آســیب های شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود. 

 احتیاط 
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن می توانــد باعث 

ایجــاد خرابــی در خــودرو یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد وســیله نقلیه تان شــود. 

 حفاظت از محیط زیست
ایــن پیغــام جهــت دادن تذکــر در خصــوص قوانیــن حفاظــت از محیــط  زیســت و یــادآوری 
ــی  ــث آلودگ ــکات باع ــن ن ــت ای ــدم رعای ــات می باشــد. ع ــردن ضایع ــدوم ک ــت و مع بازیاف

محیــط زیســت خواهــد شــد. 

    مطالعه
ــوط  ــی، فصــل مرب ــدام و عملیات ــد کــه قبــل از انجــام هــر اق ــادآوری می کن ــام ی ــن پیغ ای

ــه آن را مطالعــه کنیــد.  ب

پیغام های هشدار و احتیاط به علت ارتباط تنگاتنگ با ایمنی فردی و حفظ و نگه داری از خودرو 
دارای اهمیت ویژه ای هستند. مطمئن شوید که عالوه بر خودتان، سرنشینان خودرو نیز موارد 
فوق را به دقت رعایت می کنند. رعایت کردن این تذکرات باعث می شود تا عالوه بر لذت بخش 

بودن رانندگی، خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.
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3-1 بازدید قبل از تحویل
و  ضوابط  طبق  بر  تحویل،  از  قبل  را  شما  خودروی  خودرو،  مدیران  مجاز  نمایندگی های 
از ثبت  نمایندگی فروش پس  قرار می دهند.  بازدید  آیین نامه های مختص شرکت چری مورد 
بازدید و تحویل خودرو  را به کارت اطالعات مشتری و کارت  زمان تحویل خودرو، اسناد آن 

پیوست و مهر خواهد نمود. 
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما، نمایندگی مجاز آموزش هایی راجع به عملکردهای 
کلی خودرو و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را 

بر طبق کارت تحویل خودرو ارایه خواهد داد. 
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کارت اطالعات مشتری
مدل خودرو

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

شماره تلفن
موارد زیر تحویل این جانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آن ها ارایه شده است: 

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:
امضا نمایندگی:



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 26

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

کارت تحویل خودرو
تایید عملکردموارد بازدید شدهردیفعنوان

ویژگی ها 
و عملکرد 
تجهیزات 
عمومی 
خودرو

خیر بله کارکرد صحیح موتور1

2
سطح روغن موتور، روغن ترمز،  روغن هیدرولیک، 

مایع خنک کننده، مایع شیشه شور
خیر بله 

3
اطالعات  پالک  موتور،  شماره   ،)VIN( شاسی  شماره 

خودرو
خیر بله 

خیر بله عملکرد کلیه کلیدها و سویچ های خودرو4

خیر بله عملکرد کلیه چراغ های خودرو5
خیر بله سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو6

7
عملکرد آمپر سرعت سنج، آمپر دورسنج و نمایشگر 

خیر بله LCD صفحه کیلومترشمار

خیر بله تایرها، چرخ زاپاس، جک، ابزار و دفترچه راهنما8

9
صندلی ها، کمربندهای ایمنی، پنل کنترل کولر، 

خیر بله دریچه های کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیرها

10

شیشه درب ها، آینه ها، برف پاک کن ها، آب پاش های 
شیشه شور، باتری، رادار دنده عقب،  بوق، سان روف )در 

صورت تجهیز(، سیستم صوتی و تصویری، آنتن رادیو
خیر بله 
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تایید عملکرداطالعات ارایه شدهردیفعنوان

ارایه اطالعات 
اولیه درباره 

نحوه استفاده 
و نگه داری 

خودرو

1*

خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 91 و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 92 و باالتر
خیر بله لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 95 و باالتر

E22-E100 خیر بله
خیر بله نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2
خیر بله نحوه استفاده از چراغ های خودرو3
خیر بله آموزش و شناخت چراغ های اخطار و نشانگر4
خیر بله جداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5
خیر بله سرویس های تابستانه و زمستانه6

7
شناخت کامل از سیستم خنک کننده و مایع 

خنک کننده
خیر بله 

خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع8
خیر بله احتیاط های الزم در زمان استارت9
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی10
خیر بله نحوه استفاده صحیح از سان روف )در صورت تجهیز(11

امضا کارشناس فروش:                              تاریخ:

امضا مالک:                                            تاریخ:
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4-1 خدمات مشاوره حضوری
کارت خدمات مشاوره حضوری

در راستای ارایه بهترین خدمات به مشتری، در زمان خرید خودرو نمایندگی خدمات پس از 
فروش یک مشاور اختصاصی در خصوص امور مربوط به خدمات پس از فروش برای شما در نظر 

خواهد گرفت. شما می توانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید. 
برگه شماره 1 – مخصوص خریدار

نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:

:)VIN( شماره شاسی خودرو
گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:

” و در  1. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو )در صورت تاییـد از عالمت “
غیـر ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(.

اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حیـن 
تحویـل انجـام گرفته اسـت.

ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.

اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و 
کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.

بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگـی مجـاز مدیـران 
خـودرو اعالم شـده اسـت.

دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.

شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک 
توضیح داده شـده اسـت.



Modiran Vehicle Manufacturing Co.29

فصل 1: مقدمه

 ”x“ و در غیـر این صـورت از عالمت ” 2. مشـاوره حضـوری )در صـورت تاییـد از عالمـت “
اسـتفاده کنید(. 

آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخ گویی به 

سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟

اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت، آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور 
دیگـر را داشـت؟

” و در غیر این  3. وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش )در صورت تایید از عالمت “
صورت از عالمت “x” استفاده کنید(.

پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

برخورد مناسب و خوش آمدگویی، توضیح خدمات صورت پذیرفته و تبریک اعیاد و مناسبت ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان
4. ارتباط با مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:
امضا مشاور / تاریخ:
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برگه شماره 2 – مخصوص نمایندگی خدمات پس از فروش
نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:

نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:
:)VIN( شماره شاسی خودرو

گزینه های زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
” و در  1. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو )در صورت تاییـد از عالمت “

غیـر ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حیـن 

تحویـل انجـام گرفته اسـت. 
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است. 

نکات و احتیاط های الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است. 
اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و 

کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگـی مجـاز مدیـران 

خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.

شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک 
توضیح داده شـده اسـت.

” و در غیر این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. 2. مشاوره حضوری )در صورت تایید از عالمت “
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟

آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخ گویی به 
سـواالت مشـتریان بود؟

آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت، آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور 

دیگـر را داشـت؟
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” و در غیر  3. وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش )در صـورت تایید از عالمـت “
ایـن صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 

پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

برخـورد مناسـب و خوش آمدگویـی، توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و 
مناسـب ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان

4. کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

امضا مشاور / تاریخ:
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5-1 بازدید خودروی نو
بازدید قبل از تحویل خودرو

و  ضوابط  طبق  بر  تحویل،  از  قبل  را  شما  خودروی  خودرو،  مدیران  مجاز  نمایندگی های 
آیین نامه های مختص شرکت مدیران خودرو مورد بازدید قرار می دهند. نمایندگی فروش پس از 
ثبت زمان تحویل خودرو، اسناد آن را به کارت اطالعات مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو 

پیوست و مهر خواهد نمود. 
نمایندگی فروش خودرو را بر طبق آیتم های »کارت تحویل خودرو« مورد تایید قرار داده و پس 
از ارایه آموزش های الزم در خصوص نحوه استفاده از خودرو به شما تحویل خواهد داد. پس از 

طی این مراحل کارت تحویل باید توسط فروشنده و خریدار امضا شود. 
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گواهی بازدید خودرو در زمان تحویل
مدل خودرو

)VIN( شماره شاسی خودرو
شماره موتور / شماره گیربکس

شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

شماره تلفن
موارد زیر تحویل این جانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آن ها ارایه شده است: 

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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6-1 آب بندی خودروی نو
نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

از آن جایی که اصطکاک بین قطعات متحرک خودرو صفر کیلومتر در اوایل استفاده از خودرو 
بسیار بیش تر از شرایط عادی است، لذا دوره آب بندی می تواند تاثیر زیادی بر روی طول عمر 
مفید خودرو، عملکرد مطمئن آن و کاهش هزینه نگه داری خودرو داشته باشد. بر این اساس در 
استفاده از خودروی صفر کیلومتر باید اصول به دقت رعایت شود. دوره آب بندی معموال 3000 

کیلومتر است. 
اصول رانندگی با خودروی نو در دوره آب بندی: ■

1000 کیلومتر اول:
رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.  ●
با سرعت های باالی 100Km/h رانندگی نکنید.  ●
در هر دنده ای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.  ●

1000 – 1500 کیلومتر اول:

سرعت خودرو را می توان به طور تدریجی به حداکثر رساند.  ●
دور موتور می تواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.  ●
توصیه هایی برای رانندگی بعد از دوره آب بندی: ■
به هنگام رانندگی حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه 6000r/min می باشد.  ●

اگر از حالت دستی گیربکس استفاده می کنید، بالفاصله پس از رسیدن آمپر دورسنج به ناحیه 
قرمز رنگ، دنده را به یک دنده باالتر تغییر دهید. 

با دور موتور  ● از دنده متناسب  باید  باشد و  پایین  نباید دور موتور خیلی  در زمان رانندگی 
استفاده کنید. وقتی که موتور سرد است، دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر 

دنده ها به حداکثر نرسانید. 
توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: ■

تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی 
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خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد. بنابراین در 100 کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت 
پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 

توصیه هایی برای آب بندی ترمز: ■
نمی توانند  ابتدایی  کیلومتر  در 200  ترمزها  دارند.  آب بندی  به  نیاز  نیز  جدید  ترمزهای  لنت 
اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند. اگر کارایی ترمزها در این زمان پایین باشد، شما باید 
پدال ترمز را به خوبی 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. 
 حفاظت از محیط زیست

ــن راه  ــر بهتری ــده باالت ــاب دن ــد. انتخ ــری کنی ــور جلوگی ــروری دور موت ــش غیرض از افزای
بــرای کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت از افزایــش صــدای موتــور 

می باشــد. 
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7-1 چگونگی صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو
راه های صرفه جوئی در مصرف سوخت

صرفه جویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادت های رانندگی بستگی 
دارد. از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد. 

در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:
1. مطمئن شوید که فشار باد چرخ ها صحیح است. فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی 

الستیک و افزایش مصرف سوخت می شود. 
نتیجه  بار موتور و در  افزایش  باعث  بار زیاد خودرو  از حد به خودرو وارد نکنید.  بار بیش   .2

افزایش مصرف سوخت می شود. 
3. برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید. بعد از آن که کارکرد 
موتور نرم و یک نواخت شد، رانندگی را آغاز کنید. توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن 

موتور، در فصل سرما کمی بیش تر از سایر فصول می باشد. 
4. به جای شتاب گیری و گاز دادن ناگهانی، پدال گاز را به آهستگی فشار دهید. 

5. خودرو را در حالت دور در جا به مدت طوالنی نگه ندارید. اگر خودرو را پارک کرده اید و 
می خواهید منتظر بمانید، باید خودرو را خاموش کنید. 

6. با دنده مرده و یا با دورهای باالتر رانندگی نکنید. همیشه بر اساس شرایط جاده ای دنده را 
تعویض و انتخاب کنید. 

به صورت توقف- حرکت  رانندگی  اجتناب کنید.  از شتاب گرفتن و کاهش شتاب متوالی   .7
مصرف سوخت را افزایش می دهد. 

با سرعت ثابت رانندگی نمایید.  از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره   .8
کاهش  را  قرمز  چراغ  پشت  ایستادن  زمان  مدت  که  کنید  تنظیم  گونه ای  به  را  خود  سرعت 
دهید و یا مسیرهایی را انتخاب کنید که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی باشد. فاصله مناسب 
خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید تا عالوه بر 

صرفه جویی در مصرف سوخت، استهالک ترمز را نیز کاهش دهید. 
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9. تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید. 
10. پای 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 می شود. 
افزایش  سرعت،   افزایش  با  سوخت  مصرف  کنید.  رانندگی  مجاز  سرعت  با  بزرگراهها  در   .11

می یابد. کاهش سرعت باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود. 
12. زوایای چرخ های جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید. از برخورد چرخ های 
پایین  با سرعت  ناهموار  در جاده های  کنید.  ناهمواری های جاده جلوگیری  و  موانع  با  خودرو 
بر ساییدگی زودهنگام الستیک ها،  زوایای چرخ های جلو عالوه  نبودن  تنظیم  رانندگی کنید. 

باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 
13. سعی کنید در جاده های دارای گل و الی رانندگی نکنید. 

14. موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد. کثیف بودن 
فیلتر هوا، تنظیم نبودن سوپاپ ها، کثیف بودن شمع ها، کثیف بودن روغن موتور، تنظیم نبودن 
ترمزها و ... باعث اتالف سوخت می شوند. اگر می خواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته 
و هزینه های نگه داری کاهش یابد، سرویس های دوره ای را به طور منظم انجام دهید. اگر اکثرا 
خودرو را در شرایط سخت مورد استفاده قرار می دهید، باید فواصل بین سرویس های دوره ای 

را کمتر کنید. 

 احتیاط 
در ســرازیری ها خــودرو را خامــوش نکنیــد، زیــرا در ایــن حالــت سیســتم فرمــان هیدرولیــک و 

بوســتر ترمــز از کار خواهنــد افتاد. 

8-1 احتیاط های الزم قبل از رانندگی
کنترل های ایمنی

خودرو،  کنترل  و  بازدید  دقیقه  چند  می باشد.  مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 
تضمینی برای ایمنی بیش تر و رانندگی دلپذیر است. 
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 هشدار   
اگــر ایــن بازدیدهــا را در یــک محــل سربســته انجــام می دهیــد، از تهویــه مناســب محــل، 

اطمینــان حاصــل کنیــد. 

اقدامات قبل از استارت
بیرون خودرو ■

1. تایرها )شامل چرخ زاپاس(: فشار باد تایرها، بریدگی، آسیب دیدگی و یا سایش بیش از حد 
تایرها را بررسی کنید. 

2. پیچ چرخ ها: مطمئن شوید که هیچ کدام از پیچ های چرخ ها شل و یا باز نباشند. 
بنزین،  بازدید نشتی  برای  را  از پارک کردن خودرو، زیر خودرو  3. نشتی مایعات: مدتی پس 
روغن موتور، آب و سایر مایعات بررسی کنید )چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی 

است(. 
4. چراغ ها: از کارکرد صحیح و مناسب چراغ های جلو، چراغ روز، چراغ ترمز، مه شکن ها، چراغ 

عقب، چراغ های راهنما و سایر چراغ ها اطمینان حاصل کنید. 
5. شبکه زیر شیشه جلو: برف، برگ و هر گونه گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید. 

داخل خودرو ■
1. ابزار: از وجود جک و آچار چرخ، چرخ زاپاس و سایر ابزار مورد نیاز در داخل خودرو اطمینان 

یابید. 
فرسودگی  عدم  و  پارگی  وجود  عدم  کمربندها،  مطمئن  شدن  قفل  ایمنی:  کمربندهای   .2

کمربندها را بازدید کنید. 
3. صفحه کیلومترشمار و کنترل های روی داشبورد: به طور ویژه از صحت کارکرد چراغ های 

هشداردهنده و چراغ های نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید. 
4. ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب می باشد. 

موتور و محفظه موتور ■
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در  باید  یدکی  فیوزهای  کنید.  حاصل  اطمینان  یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   .1
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 

2. مایع خنک کننده: سطح مایع خنک کننده باید در حد عالمت MAX روی مخزن انبساط 
رادیاتور باشد. 

3. باتری و کابل های آن: رسوب بستن، شل شدن و ترک برداشتن احتمالی بدنه باتری را بررسی 
کنید. کابل های باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد. 

4. سیم کشی خودرو: دسته سیم ها را از نظر شل بودن، آسیب دیدگی و ترک خوردگی روکش 
سیم ها بررسی کنید. 

5. لوله های بنزین: لوله ها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید. 
درب موتور ■

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که قفل درب موتور به درستی و به طور کامل چفت شده 
باشد. در غیر این صورت، احتمال باز شدن و مسدود کردن دید شما در حین رانندگی و بروز 

سانحه وجود خواهد داشت. 
اقدامات پس از استارت

1. سیستم اگزوز: هر گونه نشتی هوا از لوله های اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا 
رفع عیب کنید. 

2. سطح روغن موتور: خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. 5 دقیقه 
بعد میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید. 

اقدامات در حین رانندگی
1. آمپرها و درجه ها: از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل کنید. 

2. ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی کنید. 
3. هر چیز غیر عادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتی ها و صداهای غیرعادی را بررسی کنید. 

پارک کردن خودرو
پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهم ترین بخش های رانندگی ایمن می باشد. شما باید خودرو 
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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. پدال کالچ )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به 

طور کامل متوقف شود، فشار دهید. 
2. ترمز پارک برقی را فعال کنید.  

در  دهید.  قرار   ”P“ موقعیت  در  را  دنده  دسته  اتوماتیک،  گیربکس  به  مجهز  مدل های  در   .3
مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت “N” )خالص( قرار دهید. 

4. کلید استارت موتور را خاموش کنید. 

 احتیاط 
ــود  ــا خ ــد را ب ــد و کلی ــل کرده ای ــودرو را قف ــه خ ــوید ک ــن ش ــودرو، مطمئ ــرک خ ــگام ت هن

برداشــته اید. 
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پارک کردن خودرو در شیب
نیروی ترمز پارک صورت می پذیرد. در  پارک خودرو در مکان های شیب دار بیش تر به کمک 
صورت نکشیدن ترمز پارک و یا در صورت وجود نقص در عملکرد آن، ممکن است خودرو در 
امتداد شیب به حرکت در آمده و خسارات جانی و مالی به بار آورد. هنگام پارک کردن خودرو در 
محل شیب دار، بهتر است که چرخ های خودرو را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته 

خودرو جلوگیری شود. 
پارک کردن خودرو در سرازیری دارای جدول ■

یک  با  را  فرمان  است  جدول  دارای  جاده  اگر 
بخش  تا  بچرخانید  راست  سمت  به  کم  زاویه 
قرار  نزدیک جدول  راست  جلویی چرخ سمت 
اتفاقی  ترتیب در صورت حرکت  این  به  گیرد. 
خودرو در امتداد شیب، جدول مانع حرکت آن 

می شود، بعد از این کار ترمز پارک را بکشید. 

پارک کردن خودرو در سرباالیی دارای جدول ■
یک  با  را  فرمان  است  جدول  دارای  جاده  اگر 
زاویه کم به سمت چپ بگردانید تا بخش عقبی 
چرخ سمت راست نزدیک یا چسبنده به جدول 
حرکت  صورت  در  ترتیب  این  به  گیرد.  قرار 
مانع  جدول  شیب،  امتداد  در  خودرو  اتفاقی 
حرکت آن می شود، بعد از این کار ترمز پارک 

را بکشید.
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پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی بدون جدول ■
زاویه  با  را  فرمان  است،  فاقد جدول  اگر جاده 
در  خودرو  تا  بگردانید  راست  سمت  به  زیاد 
صورت حرکت به جلو و یا عقب در امتداد شیب 
به سمت وسط جاده منحرف نشود. فرمان باید 
موقع  خودرو  که  شود  چرخانده  گونه ای  به 
پارک  از  دور شود. پس  مرکز جاده  از  حرکت 

کردن ترمز پارک را بکشید. 
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نشستن سرنشین ■
قبل از شروع حرکت می بایست کلیه سرنشینان در صندلی خود مستقر شده و کمربند ایمنی 
ایمنی  افراد در محل هایی که فاقد صندلی و کمربند  باشند. اجازه ندهید  را به درستی بسته 

می باشند، بنشینند، چرا که در صورت بروز تصادف آسیب خواهند دید. 
قفل کردن درب های خودرو ■
در زمان ترک خودرو، کلید را همراه خود بیرون ببرید و کلیه درب ها را قفل کنید، حتی اگر  ●

خودرو را در پارکینگ یا پیاده روی جلوی منزل تان پارک کرده باشید. 
بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و  ●

لوازم گران بها را در معرض دید قرار ندهید. 
دود اگزوز ■
از استنشاق دود اگزوز اجتناب کنید. گاز مونو اکسید کربن موجود در دود اگزوز، گازی مضر،  ●

بی رنگ و بی بو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود. 
مطمئن شوید که سیستم اگزوز دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ نمی باشد. سیستم  ●

اگزوز باید به طور منظم بازدید شود. در صورتی که به سیستم اگزوز ضربه ای وارد شده باشد یا 
متوجه تغییری در صدای آن شدید، بالفاصله سیستم را بازدید کنید. 

خودرو را در محیط های 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. 

به مدت طوالنی در داخل 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 هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و ... تمیز نگه دارید. 
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در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین، شیشه ها 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. در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز. 
2. در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز. 
3. در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات. 

4. بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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9-1 احتیاط های الزم در جاده های ناهموار
رانندگی در جاده های ناهموار

جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیه تان، احتیاط های 
زیر را جدی بگیرید:

در جاده های ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل، اصال  ●
رانندگی نکنید. 

هنگام رانندگی در جاده های ناهموار با هر دو دست، غربیلک فرمان را بگیرید.  ●
بالفاصله پس از رانندگی در جاده های پوشیده از شن و ماسه، گل و الی، آب کم عمق یا برف،   ●

کارآیی سیستم ترمز را بررسی کنید. 
تا زمانی که خودرو در حال حرکت است، راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود  ●

را ببندند. 

 هشدار   
ــد، گل و الی،  • ــای بلن ــا دارای علف ه ــطح آن ه ــه س ــی ک ــی در جاده های ــس از رانندگ پ

ــف،  ــه عل ــر گون ــود ه ــودرو را از وج ــر خ ــد، زی ــنگریزه، آب و ... می باش ــه، س ــن و ماس ش
ــا نفــوذ کــرده، تمیــز کنیــد،  ــه، کاغــذ، پارچــه کهنــه، ســنگ و ســنگریزه چســبیده ی بوت
ــی آتش ســوزی  ــا حت ــادن برخــی قســمت ها و ی ــال از کار افت ــن صــورت احتم ــر ای در غی

وجــود دارد. 
در زمــان رانندگــی در جاده هــای نامناســب و زمین هــای ســخت، داشــتن ســرعت بــاال،  •

پــرش از روی موانــع و دســت اندازها، دور زدن ســریع و ... ممنــوع اســت. چــرا کــه ممکــن 
ــات  ــدن جراح ــبب وارد آم ــود و س ــون ش ــده و واژگ ــارج ش ــرل خ ــودرو از کنت ــت خ اس
شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ گــردد. هم چنیــن باعــث بــروز خرابی هــای پرهزینــه بــرای 

سیســتم تعلیــق و شاســی خــودرو خواهــد شــد. 
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10-1 رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده های لغزنده

دچار  شیشه ها  می آید،  پایین  دید  قدرت  زیرا  کنید،  رانندگی  احتیاط  با  بارندگی  زمان  در 
بخارگرفتگی می شوند و سطح جاده لغزنده می شود. 

و جاده  ● تایر  بین  از آب  زیرا الیه ای  اجتناب کنید.  بزرگراهها  در  باال  با سرعت  رانندگی  از 
تشکیل می شود که می تواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود. 

 احتیاط 
ــث  • ــد باع ــده می توان ــای لغزن ــی در جاده ه ــدن ناگهان ــتاب گیری و پیچی ــی، ش ــز ناگهان ترم

ســر خــوردن تایرهــا و از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه شــود. 
ــده  • ــوری )دن ــز موت ــی از ترم ــتفاده ناگهان ــد اس ــور مانن ــی در دور موت ــر ناگهان ــاد تغیی ایج

ــود.  ــادف ش ــودرو و تص ــراف خ ــزش و انح ــث لغ ــد باع ــنگین( می توان س
پــس از رانندگــی در جاده هــای گل آلــود، پــدال ترمــز را بــه آرامــی فشــار دهیــد و از عملکــرد  •

صحیــح سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید. لنت ترمزهــای خیــس مانع عملکرد مناســب سیســتم 
ترمــز می شــوند. اگــر لنــت ترمــز یــک ســمت خیــس شــده باشــد و عملکــرد خوبــی نداشــته 
باشــد، سیســتم فرمــان و کنتــرل خــودرو تحت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت کــه می توانــد منجــر 

بــه تصــادف شــود. 

رانندگی در آب
عبور خودرو از میان آب های عمیق و آب های 
جمع شده پس از باران می تواند باعث به وجود 

آمدن ایرادات جدی در خودرو شود. 
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان 
بزنید و  ابتدا عمق آب را تخمین  آب هستید، 

سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید. 
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1. هنگام رانندگی در آب، مطمئن شوید که موتور به خوبی کار می کند و فرمان و ترمز نیز در 
باید از دنده سنگین استفاده کرده و از  حالت طبیعی خود هستند. در زمان رانندگی در آب 
شتاب ناگهانی و گاز دادن یک باره پرهیز کنید. ممکن است شتاب ناگهانی باعث ورود آب به 

داخل موتور شود. 
2. فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث می شود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته 
باشد. در رانندگی در میان آب، نباید توقف کرد، نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی 

پیچید. 
3. در 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 مکان هایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد، رانندگی نکنید.  •
ــراد  • ــا ای ــد باعــث قفــل شــدن آن، خامــوش شــدن و ی ــور، می توان ــه داخــل موت ورود آب ب

داخلــی آن شــود. 
آب باعــث شســته شــدن گریــس بلبرینــگ چــرخ شــده و منجــر بــه زنــگ زدن و ســاییدگی  •

زودرس خواهــد شــد. 
رانندگــی در آب ممکــن اســت بــه سیســتم انتقــال قــدرت و قطعــات آن آســیب برســاند.  •

بنابرایــن پــس از رانندگــی در آب، مایعــات موتــور )از قبیــل روغــن موتــور، روغن گیربکــس و ...( 
را از نظــر وجــود نشــتی بازدیــد کنیــد. در صــورت مشــاهده هــر گونــه نشــتی از ادامــه دادن بــه 

رانندگــی خــودداری کنیــد تــا از صدمــات پیــش رو، پیش گیــری شــود. 
میــزان کشــش خــودرو و کارآیــی ترمــز در زمــان رانندگــی در آب، کاهــش مــی یابــد. فاصلــه  •

ترمزگیــری نیــز افزایــش خواهــد یافــت. شــن و ماســه و گل و الی چســبیده بــه اطراف دیســک 
ترمــز ممکــن اســت روی بازدهــی ترمــز تاثیرگــذار باشــد و یــا باعــث خرابــی قطعــات و اجــزا 
ــار فشــار دهیــد تــا  سیســتم ترمــز شــود. پــس از رانندگــی در آب، پــدال ترمــز را چندیــن ب

مجموعــه ترمــز خشــک شــود. 
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11-1 رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

مایع خنک کننده موتور: مطمئن شوید که مایع خنک کننده موتور دارای ضدیخ می باشد. تنها  ●
از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از جزییات نوع 

ضدیخ به قسمت »سیستم خنک کننده موتور« در فصل 8 مراجعه کنید. 
فصل  ● در  موتور  استارت  برای  می شود.  باتری  قدرت  افت  باعث  پایین  هوای  دمای  باتری: 

زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد. 
روغن موتور: در فصل زمستان، توصیه می شود که روغن موتوری را انتخاب کنید که مناسب  ●

با شرایط آب و هوایی منطقه خودتان باشد. روغنی که در دماهای پایین ویسکوزیته کمی داشته 
باشد، دارای خاصیت روان کاری بهتری خواهد بود. اطالعات بیش تر در خصوص روغن موتور در 

فصل 8 ارایه شده است. 
یا  ● و  محلول ضدیخ  کار  این  برای  کنید.  جلوگیری  درب ها  قفل  بستن  یخ  از  درب ها:  قفل 

گلیسیرین را داخل قفل ها اسپری کنید. 
مایع شیشه شور: از مایع شیشه شوری که حاوی مواد ضدیخ می باشد استفاده کنید. این نوع  ●

لوازم یدکی  یا فروشگاههای معتبر  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو و  از  مایع را می توانید 
تهیه کنید. 

گل پخش کن ها: از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شل گیرها و گل پخش کن های چرخ ها  ●
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. اقالمی مانند زنجیر چرخ، برف روب شیشه، کیسه شن و نمک، چراغ قوه، بیلچه، کابل 

رابط و ... .
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 احتیاط 
فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید.  •
از مایــع خنک کننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشه شــور اســتفاده نکنیــد.  •

در غیــر ایــن صــورت، رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد دیــد. 

رانندگی در جاده های برفی و یخ زده
پوشیده  جاده های  روی  سریع  شتاب گیری 
خوردن  سر  سبب  است  ممکن  یخ  و  برف  از 
چرخ های عقب به چپ یا راست شود. بنابراین 
همواره در این گونه جاده ها با سرعت پایین و با 

احتیاط رانندگی نمایید. 

در این گونه جاده ها الیه ای از آب بین چرخ و جاده شکل می گیرد و این پدیده مانع عملکرد 
از  و جلوگیری  از گشتاور  مقداری  برای کاهش  ترمز خودرو می شود.  و  فرمان  نرمال سیستم 
بکسوات، می توانید از دنده 2 )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( جهت شروع حرکت در 
را غیرفعال   ESP استفاده کنید. توصیه می شود در چنین شرایطی،  برفی و یخ زده  جاده های 

کنید. 
بیرون آوردن خودروی گیر کرده در برف و یخ ■

اگر چرخ های محرک خودرو در برف یا یخ گیر کرده باشد، خودرو را چندین بار با سرعت کم 
به جلو و عقب حرکت دهید. برای این کار دسته دنده را چندین بار بین دنده جلو و دنده عقب 
جابه جا کنید و در هر بار پدال گاز را به آرامی فشار دهید. از تعویض دنده بیش از حد در این 

گونه شرایط اجتناب کنید، زیرا باعث استهالک زیاد گیربکس می شود. 
زنجیر چرخ

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

4. زنجیر چرخ باید بر روی چرخ های محرک خودرو نصب شوند. 
5. توصیه می شود از زنجیر چرخ های پلیمری یا زنجیرهای کمربندی پالستیکی که ضخامت 
آن ها کم تر از 12mm باشد استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است تایرها، رینگ چرخ ها، 
پلوس ها، سیستم ترمز، شل گیر و گل پخش کن ها دچار آسیب دیدگی شوند. خرابی های ناشی از 

عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
6. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص سایز رینگ و تایر از نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مشاوره بگیرید. 
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 احتیاط 
احتیاط هــای زیــر را جهــت کاســتن ریســک خطــرات رعایــت کنیــد. عــدم رعایــت آن هــا 
باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن اســت باعــث تصادفــات منجــر 

بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
ــاوت  • ــاده متف ــه و ج ــرایط منطق ــاس ش ــر اس ــرخ ب ــر چ ــتفاده از زنجی ــتورالعمل اس دس

ــد.  ــرار دهی ــر ق ــا را مدنظ ــل از نصــب، آن ه ــن قب اســت. بنابرای
ــد. نصــب کــردن  • ــان حاصــل کنی ــا خــودروی خــود اطمین ــر ب ــودن زنجی از متناســب ب

زنجیــر بــر روی فرمان پذیــری خــودرو تاثیــر می گــذارد، لــذا بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد. 
اســتفاده از زنجیــر چــرخ نامناســب یــا نصــب ناصحیــح آن بــر روی چــرخ می توانــد باعــث 

بــروز تصــادف و مصدومیــت شــود. 
ــرا  • ــازنده آن اج ــتورالعمل های س ــاس دس ــر اس ــرخ را ب ــر چ ــردن زنجی ــاز ک ــتن و ب بس

کنیــد. قبــل از بســتن زنجیــر خــودرو را در یــک مــکان صــاف پــارک کنیــد. مطمئــن شــوید 
ــد. در  ــرار داده ای ــت “P” ق ــده را در موقعی ــته دن ــد و دس ــوش کرده ای ــودرو را خام ــه خ ک

صــورت لــزوم از مثلــث خطــر نیــز اســتفاده کنیــد. 
ــی  • ــر از 30km/h رانندگ ــرعت های بیش ت ــا س ــرخ، ب ــر چ ــودن زنجی ــب ب ــان نص در زم

ــرخ  ــر چ ــازنده زنجی ــرف س ــده از ط ــالم ش ــرعت اع ــر س ــاس حداکث ــر اس ــا ب ــد و ی نکنی
رانندگــی کنیــد )هــر کــدام کــه کم تــر اســت را مبنــا قــرار دهیــد(. در زمــان نصــب بــودن 
زنجیــر چــرخ بایــد از حرکــت در مســیرهای پــر از دســت انداز و دور زدن هــای تنــد و تیــز، 
ــان، ترمزهــای شــدید و شــتاب گیری و کاهــش شــتاب  ــک فرم ــی غربیل ــدن ناگهان چرخان

ناگهانــی خــودداری کنیــد. 
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1-2 نمای کلی جلو داشبورد
معرفی

 13         پنل کنترل تهویه مطبوع 7         سیستم صوتی و تصویری 1         دریچه هوای سمت چپ 

سمت  بخارزدای  دریچه           ۲ 

چپ
 8         پنل کنترل سیستم صوتی  

و تصویری
 14         پدال گاز

 15         پدال ترمز 9         دریچه های وسط 3         دسته چراغ و راهنما
سمت  4         ایربگ راننده/ بوق بخارزدای  دریچه           10 

راست
درب  بازکن  دستگیره           16 

موتور
 17         کلید تنظیم ارتفاع چراغ  11         دریچه هوای سمت راست 5         صفحه کیلومترشمار

جلو/ کلید درب صندوق برقی 
)در صورت تجهیز(

 1۲         جعبه داشبورد 6         دسته برف پاک کن
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2-2 صفحه کیلومترشمار )7 اینچی(
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 5         دورسنج 3         سرعت سنج 1         نمایشگر دمای آب موتور 

 6         نمایشگر میزان بنزین 4         نمایشگر اطالعات خودرو ۲         چراغ های هشدار و نشانگر

سرعت سنج خودرو
هم  کیلومترشمار  صفحه  این  در  سرعت سنج 
به صورت  و هم  مجازی  عقربه  به صورت یک 
اطالعات  نمایشگر  وسط  در  که  دیجیتالی 

خودرو قابل مشاهده است، وجود دارد. 
سرعت سنج برای نمایش سرعت حرکت خودرو 
در هر لحظه )بر حسب km/h( مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
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 احتیاط 
ــنج  ــط سرعت س ــده توس ــان داده ش ــرعت نش ــدار س ــر روی مق ــودرو ب ــتیک خ ــدازه الس ان
تاثیرگــذار اســت، لــذا از الســتیک های اصلــی شــرکت مدیــران خــودرو و بــا انــدازه اســتاندارد 
اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صــورت، ســرعت خــودرو بــه طــور واقعــی نشــان داده نخواهــد 
ــه بخــش »مشــخصات فنــی  شــد. جهــت اطالعــات بیش تــر در خصــوص مشــخصات تایــر ب

خــودرو« در فصــل 8 مراجعــه کنیــد. 

دورسنج موتور
عقربه ای  دورسنج  یک  از  کیلومترشمار  صفحه 
لحظه  هر  در  موتور  دور  نمایش  برای  مجازی 

استفاده کرده است. 
)×1000rpm :واحد اندازه گیری(

ناحیه قرمز رنگ بر روی صفحه مدرج دورسنج، 
مجاز  موتور  دور  حداکثر  محدوده  نشان دهنده 
پس از گذراندن دوره آب بندی موتور است. هرگز 
به مدت طوالنی دور موتور را در این ناحیه نگه 

ندارید. 

 احتیاط 
در دوره آب بندی خودرو، با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید.  •
اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج موتــور بــه مــدت زیــاد در ناحیــه قرمــز رنــگ قــرار گیــرد،  •

زیــرا باعــث آســیب دیدگی شــدید موتــور می شــود. 
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نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین مقدار باقی مانده بنزین در داخل 

باک را نشان می دهد. 
ظرفیت باک: 51 لیتر

اگر نمایشگر بنزین به رنگ قرمز در آید و یا این 
که چراغ اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی 
مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد و در 

اولین فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 

برای این که نمایشگر مقدار بنزین را صحیح نشان دهد، خودرو را در یک مکان صاف پارک کرده 
و کلید استارت موتور را روشن کنید و برای تخمین زدن مقدار سوخت باقی مانده در باک، تعداد 

خانه های روشن شده در نمایشگر بنزین را مشاهده کنید.
    مطالعه

ــی در  ــا رانندگ ــی و ی ــدن ناگهان ــدید، پیچی ــز ش ــتاب گیری، ترم ــر ش ــرایطی نظی در ش
ــه طــور صحیــح  ــن را ب ــن، مقــدار بنزی جاده هــای شــیب دار، ممکــن اســت نمایشــگر بنزی

نشــان ندهــد. 

نمایشگر دمای آب موتور
نمایشگر دمای آب موتور، پس از روشن شدن 
کلید استارت، دمای آب موتور در همان لحظه 

را نمایش خواهد داد.
زمانی که نمایشگر بر روی C یا اطراف  ●

آن قرار گیرد )دمای پایین موتور(:
آن  اطراف  یا   C روی  بر  نمایشگر  که  زمانی 
قرار گیرد یعنی دمای مایع خنک کننده موتور 
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پایین است. در این محدوده دمایی نباید موتور 
با دورهای باال کار کند و نباید بار وارده به موتور 

خیلی زیاد باشد. 
پس از روشن شدن موتور، ممکن است نمایشگر دمای آب به مدت کوتاهی در این ناحیه قرار 
بگیرد. اگر نمایشگر به مدت طوالنی در این ناحیه ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و 

تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
زمانی که نمایشگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد )داغ کردن موتور(: ●

زمانی که نمایشگر دمای آب موتور به ناحیه H برسد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور 
این شرایط،   با  مواجه شدن  در صورت  است.  داغ شده  از حد  بیش  موتور  یعنی  روشن شود، 
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند، سپس 
موتور را خاموش کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو تماس بگیرید. 

 هشدار   
زمانــی کــه موتــور داغ اســت، بــه هیــچ عنــوان درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد. پــس 
ــور، پاییــن آمــدن ســطح مایــع خنک کننــده را بررســی کنیــد. اگــر  از خنــک شــدن موت
مقــدار مایــع خنک کننــده موتــور خیلــی کــم اســت، هرگــز موتــور را روشــن نکنیــد، در 

ــور دچــار آســیب دیدگی شــدیدی خواهــد شــد.  ــن صــورت موت ــر ای غی
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متن هایی  و  تصاویر  موتور،  استارت  از  پس 
ظاهر  خودرو  اطالعات  نمایشگر  قسمت  در 
مایع  رنگ دمای  آبی  می شوند، هم زمان چراغ 
این  بیانگر  و  می شود  روشن  نیز  خنک کننده 

است که موتور در حال گرم شدن است. 

نشانگر گرم شدن موتور )در صورت تجهیز(

پس از افزایش دمای موتور، تصاویر و پیام های متنی و نشانگر گرم شدن موتور خاموش خواهند 
شد که به معنای اتمام گرم شدن موتور می باشد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.61

فصل 2: داشبورد و صفحه کیلومترشمار

نمایشگر اطالعات خودرو

 4         نمایشگر حالت های 1         نمایشگر تاریخ 

 ECO/SPORT )در صورت تجهیز(
 6         نشانگر دنده گیربکس

 7         نشانگر دمای هوای بیرون 5         کیلومتر کلی کارکرد خودرو ۲         سرعت حرکت خودرو
 3         نمایشگر ساعت

    مطالعه
ــه  ــط صفح ــون"  " توس ــوث، آیک ــق بلوت ــی از طری ــاس تلفن ــراری تم ــول برق در ط

داده می شــود.  نمایــش  کیلومترشــمار 
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نمایش صفحات اصلی و نمایش صفحات منوی تنظیمات ■
نمایش صفحات اصلی ●

صفحات اصلی نمایشگر اطالعات خودرو را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش 
” و راست گرد  در بین این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های تنظیم چپ گرد “

” استفاده کنید.  “

صفحه نمایش اطالعات رانندگیصفحه نمایش اطالعات فشار باد تایر

اطالعات فشار باد و دمای تایرها را نمایش می دهد. 
فشار باد و دمای تایرها را در هر لحظه می توان از 

طریق این صفحه کنترل نمود. 

در این صفحه کیلومتر کارکرد، مصرف سوخت 
میانگین، مصرف سوخت لحظه ای، کیلومتر موقتی 

و سایر اطالعات نمایش داده می شود. 
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نمایش صفحات منوی تنظیمات ●
زیر  تصویر  در  که  است  تنظیم  شامل چند صفحه  اطالعات خودرو  نمایشگر  تنظیمات  منوی 
نمایش داده شده اند. در مجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان بر روی دکمه"  "یک بار 
فشار دهید تا به منوی تنظیمات نمایشگر اطالعات خودرو وارد شوید. در منوی تنظیمات برای 
بر روی  واقع   "  " راست گرد  یا  "و  از دکمه های چپ گرد"   نظر خود  مورد  انتخاب صفحه 
غربیلک فرمان استفاده کنید. برای وارد شدن به صفحه تنظیم انتخاب شده، یک بار دیگر بر 

روی دکمه"   " به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید. 

 احتیاط 
تصاویــر و اطالعــات نمایــش داده شــده صرفــا بــه عنــوان مثــال و مرجعــی جهــت یادگیــری 

می باشــند. سیســتم نصــب شــده بــر روی خــودرو مــالک اصلــی می باشــد. 
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منوی تنظیمات
تنظیم ساعت ●

برای تنظیم ساعت از دکمه های روی غربیلک 
فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:

با  تنظیمات  منوی  به  شدن  وارد  از  پس   .1
دکمه  یا  "و   " چپ گرد  دکمه  از  استفاده 
راست گرد " "به روی صفحه مربوط به ساعت 
)Time( رفته و دکمه "  "را به طور کوتاه 
تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  لحظه ای  و 

ساعت شوید. 
دکمه  از  استفاده  با  شده،  باز  صفحه  در   .۲
راست گرد"    دکمه  یا  "و    " چپ گرد 
به تنظیم  اقدام  بر روی غربیلک فرمان،  "واقع 
از  نمایید. پس  و ساعت  روز  ماه،  کردن سال، 
تا  فشار دهید  را   " تنظیم، دکمه"    اتمام 
تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید. 

    مطالعه
ــل انجــام  ــز قاب ــری نی ــی و تصوی ــور سیســتم صوت ــق مانیت ــردن ســاعت از طری ــم ک تنظی
می باشــد )بــرای اطــالع از جزییــات کار بــه بخــش »سیســتم صوتــی و تصویــری« در فصــل 

5 مراجعــه کنیــد(. 
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صفحه گزارش پیغام های خطا ●
یا  ایراد  وجود  خودرو  عیب یابی  سیستم  اگر 
بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی  وضعیت 
نمایشگر  استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 
به یک  را یک  پیغام های خطا  اطالعات خودرو 
صفحه  در  را  آن ها  نهایت  در  و  داده  نمایش 
گزارش پیغام های خطا ثبت خواهد کرد )به طور 

 .)please check the ABS system مثال

برای اطالع و مشاهده لیست خطاها و ایرادهای 
ثبت شده در صفحه نمایش پیغام های خطا به 

روش زیر اقدام کنید:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .1
چپ گرد"  "و یا دکمه راست گرد"  "به روی 
صفحه گزارش پیغام های خطا )Fault( رفته و 
دکمه "   "را به طور کوتاه و لحظه ای فشار 
خطا  پیغام های  گزارش  صفحه  وارد  تا  دهید 

شوید. 
حافظه  در  متعددی  خطاهای  یا  ایراد  اگر   .۲
سیستم ثبت شده باشد، پیغام های مربوطه در 
به کار  با  نمایشگر مشاهده خواهند شد.  مرکز 
بردن چپ گرد"  "و یا دکمه راست گرد" " 
روی غربیلک فرمان می توانید پیغام ها را یک به 

یک مرور کنید. 
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 احتیاط 
ــه شــده در  ــق توضیحــات ارای ــر طب ــد، ب ــی در سیســتم مشــاهده کردی ــام خطای ــر پیغ اگ
پیغــام، اقــدام بــه بررســی خــودرو نماییــد. اگــر نتوانســتید ایــراد را برطــرف کنیــد، خــودرو 
را خامــوش کنیــد و بالفاصلــه بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل کنیــد. 

آالرم سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز( ●
از مقدار  در مواقعی که سرعت حرکت خودرو 
نمایشگر  رود،  فراتر  شده  تنظیم  مجاز  سرعت 
اطالعات رانندگی آیکون نشانگر اخطار سرعت 
غیرمجاز  را نمایش داده و هم زمان بوق 
اخطار نیز به صدا در خواهد آمد )عدد تعیین 
شده برای حداکثر سرعت مجاز در وسط آیکون 
اخطار  آالرم  می باشد(.  مشاهده  قابل  اخطار 
به  خودرو  سرعت  که  می شود  خاموش  زمانی 
پایین تر  تعیین شده  از سرعت   5km/h میزان
برود. اگر سرعت خودرو دوباره از سرعت مجاز 
مجددا  اخطار  آالرم  کند،  تجاوز  شده  تنظیم 

فعال خواهد شد. 

    مطالعه
ــی کــه ســرعت خــودرو در  ــی می باشــد و در کل زمان ــت زمان ــوق اخطــار دارای محدودی ب

وضعیــت غیرمجــاز قــرار دارد، نواختــه نخواهــد شــد. 
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روش تنظیم آالرم سرعت مجاز از طریق مانیتور 
سیستم صوتی و تصویری به صورت زیر است:

1. بر روی گزینه “Vehicle settings” کلیک 
کنید. 

با  و   ”Cluster“ روی  بر  کلیک  از  پس   .۲
انتخاب گزینه “Speed Alarm” هم می توانید 
برای آالرم سرعت غیرمجاز مقدار تعیین کنید 

و هم می توانید آالرم را غیرفعال کنید. 
    مطالعه

ــوان  • ــدازه 5km/h می ت ــه ان ــدار ســرعت را ب ــم، مق ــای تنظی ــار فشــار دکمه ه ــر ب ــا ه ب
کــم یــا زیــاد کــرد. 

آالرم سرعت غیرمجاز را می توانید در بازه 30km/h تا 130km/h تنظیم کنید.  •
آالرم خستگی در رانندگی ●

از  شده  سپری  زمان  مدت  چنان چه 
برای  شده  تنظیم  زمان  از  رانندگی  شروع 
صورت                        به  مربوطه  پیغام  رود،  فراتر  آالرم 
 Driving Time Over—h, Please Take“

a Rest” در نمایشگر اطالعات خودرو نمایش 

داده می شود و هم زمان بوق اخطار به مدت یک 
ثانیه به صدا در آمده و نشانگر  روشن 
راننده  به  را  کردن  استراحت  لزوم  تا  می شود 

یادآوری کنند. 
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    مطالعه
بــوق اخطــار دارای محدودیــت زمانــی می باشــد و در کل مــدت زمــان فعــال بــودن آالرم، 

نواختــه نخواهــد شــد. 
در  خستگی  آالرم  برای  زمان  تنظیم  روش 
رانندگی از طریق کلیدهای روی غربیلک فرمان 

به صورت زیر است:
دکمه  از  استفاده  با  تنظیمات  منوی  در   .1
چپ گرد"  "و یا دکمه راست گرد"  "به روی 
 )Fatigue( صفحه آالرم خستگی در رانندگی
رفته و دکمه"  "را به طور کوتاه و لحظه ای 
در  خستگی  آالرم  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار 

رانندگی شوید. 
دکمه  لحظه ای  و  کوتاه  فشار  بار  هر  با   .۲
"روی  یا دکمه راست گرد"   "و  چپ گرد"  
غربیلک فرمان می توانید زمان مورد نظر برای 
آالرم را به اندازه نیم ساعت افزایش یا کاهش 
"را  دکمه"    تنظیم،  اتمام  از  پس  دهید. 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید. 

 احتیاط 
بــازه قابــل تنظیــم بــرای مــدت زمــان رانندگــی از 1 تــا 4 ســاعت می باشــد و یــا ایــن کــه 
ــاعت  ــک س ــس از ی ــرض پ ــور پیش ف ــه ط ــتم ب ــد. سیس ــوش کنی ــد آالرم را خام می توانی

رانندگــی، آالرم را فعــال خواهــد نمــود. 
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تنظیم اطالعات رانندگی ●
در صفحه تنظیم اطالعات رانندگی )Driving( برخی اطالعات نمایش داده شده مانند مصرف 
سوخت متوسط، کیلومتر موقتی و خاموش کردن چراغ سرویس را می توانید بازیابی یا ریست 

کنید. 
اطالعات نمایش داده شده در نمایشگر اطالعات خودرو ■

نمایشگر اطالعات خودرو برای ارایه اطالعاتی همچون کیلومتر کلی کارکرد خودرو، ساعت، دنده 
میانگین، مصرف سوخت  اتوماتیک(، مصرف سوخت  به گیربکس  )برای مدل مجهز  گیربکس 
درب ها،  بودن  باز  وضعیت  موقتی،  کیلومتر  موجود،  بنزین  با  حرکت  قابل  مسافت  لحظه ای، 
اطالعات رادار دنده عقب، یادآوری افزایش/ کاهش دنده )خودروی مجهز به گیربکس دستی(، 

چراغ سرویس، نشانگر گرافیکی اخطارها مورد استفاده قرار می گیرد. 
کیلومتر کلی کارکرد خودرو ●

کل مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش 
مابین  بازه  در  خودرو  کلی  کیلومتر  می دهد. 

999,999km-0 نمایش داده می شود.

در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر 
مقدار خود برسد، عدد km“999,999”به طور 

دایم و ثابت نمایش داده خواهد شد. 
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود ●

با مقدار  حداکثر مسافت تخمینی که می توان 
نمایش  را  کرد  طی  باک  در  موجود  بنزین 

می دهد. 
اگر فقط مقدار کمی به بنزین باک اضافه کنید، 

احتماال عدد محاسبه شده بازیابی نشود. 
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    مطالعه
ایــن مســافت بــر اســاس میانگیــن مصــرف ســوخت شــما توســط واحــد پردازشــگر سیســتم 
محاســبه شــده اســت. ایــن عــدد صرفــا بــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــالع شــما می باشــد. 

مصرف سوخت میانگین ●
میانگین  سوخت  مصرف  میزان  نمایش  نحوه 

خودرو مطابق با شکل مقابل می باشد. 
این عدد، مصرف سوخت متوسط پس از روشن 
روشن  از  قبل  نمایش می دهد.  را  موتور  شدن 
نمایش  را  حافظه  در  شده  ثبت  مقدار  شدن 
می دهد. اطالعات نمایش داده شده تقریبا هر 

10 ثانیه بازیابی می شود. 
    مطالعه

ــا  مصــرف ســوخت میانگیــن توســط واحــد پردازشــگر سیســتم محاســبه می شــود و صرف
ــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــالع شــما می باشــد.  ب

مصرف سوخت میانگین ذخیره شده در حافظه 
سیستم را می توان جهت محاسبه مجدد بازیابی 
کردن  ریست  مراحل  ترتیب  کرد.  ریست  و 
دکمه های  طریق  از  میانگین  سوخت  مصرف 

روی غربیلک فرمان به صورت زیر است:
اطالعات  تنظیم  به  مربوط  صفحه  روی  به   .1
 " دکمه"    و  رفته   )Driving( رانندگی 
روی غربیلک فرمان را به طور کوتاه فشار دهید 

تا وارد تنظیمات اطالعات رانندگی شوید. 
۲. با فشار کوتاه و لحظه ای دکمه چپ گرد 
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و یا دکمه راست گرد " "روی غربیلک فرمان 
 )A.F.E( به تنظیمات مصرف سوخت میانگین

وارد شوید. 
3. در صفحه تنظیمات مصرف سوخت میانگین 
طور  به  را  فرمان  غربیلک  "روی  دکمه"  
سوخت  مصرف  عدد  تا  دهید  فشار  طوالنی 

بازیابی شود. 
مصرف سوخت لحظه ای ●

خودرو  لحظه ای  سوخت  مصرف  نمایش  نحوه 
مطابق با شکل مقابل می باشد. 

پس از روشن کردن خودرو و گاز دادن، مصرف 
سوخت لحظه ای موتور به شدت باال می رود که 

این امر طبیعی بوده و مشکلی ندارد. 

    مطالعه
ــا  مصــرف ســوخت لحظــه ای توســط واحــد پردازشــگر سیســتم محاســبه می شــود و صرف

ــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــالع شــما می باشــد.  ب

کیلومتر طی شده موقتی ●
نحوه نمایش کیلومتر طی شده موقتی مطابق با 

شکل مقابل می باشد. 
برای محاسبه مسافت مابین دو موقعیت مکانی، 
ابتدا باید کیلومتر طی شده موقتی را صفر کنید. 
محدوده  در  موقت  شده  طی  مسافت 
9999.9km~0.0 قابل نمایش می باشد و اگر 
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کند،  تجاوز   9999.9km از  مسافت طی شده 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع 

به شمارش خواهد کرد. 
موقتی  شده  طی  کیلومتر  کردن  صفر  برای 
توسط دکمه های روی غربیلک فرمان، مراحل 

زیر را به ترتیب طی کنید: 
اطالعات  تنظیم  به  مربوط  صفحه  روی  به   .1
دکمه   و  رفته   )Driving( رانندگی 
صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه  طور  به  را 

تنظیمات شوید. 
چپ گرد  دکمه  لحظه ای  و  کوتاه  فشار  با   .۲
 و یا دکمه راست گرد   روی غربیلک 
موقتی  شده  کیلومتر طی  تنظیمات  به  فرمان 

)Trip( وارد شوید. 
شده  طی  کیلومتر  تنظیمات  صفحه  در   .3
موقتی دکمه  بر روی غربیلک فرمان 
را به طور طوالنی فشار دهید تا عدد کیلومتر 

صفر شود.
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●  ESP عملکرد
ESP را می توان از طریق دکمه های روی غربیلک 

فرمان، فعال یا غیرفعال کرد:
اطالعات  تنظیم  به  مربوط  صفحه  روی  به   .1
رانندگی )Driving( رفته و دکمه  را به 
طور کوتاه فشار دهید تا وارد تنظیمات اطالعات 

رانندگی شوید. 
۲. با فشار کوتاه و لحظه ای دکمه چپ گرد  
و یا دکمه راست گرد  روی غربیلک فرمان 
به تنظیمات ESP Switch( ESP( وارد شوید. 

3. در صفحه تنظیمات ESP، دکمه  بر 
روی غربیلک فرمان را به مدت 5 ثانیه فشار دهید 

تا وضعیت ESP بین ON یا OFF تغییر کند. 
تنظیم پس زمینه نمایشگر ●

مراحل تنظیم پس زمینه )تم( نمایشگر از طریق 
دکمه های روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر است:
پس زمینه  تنظیم  به  مربوط  روی صفحه  به   .1
)Theme( رفته و دکمه   را به طور کوتاه 
فشار دهید تا وارد بخش تنظیم پس زمینه شوید. 
۲. با فشار کوتاه و لحظه ای دکمه چپ گرد  
و یا دکمه راست گرد  روی غربیلک فرمان 

پس زمینه مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
3. پس از اتمام تنظیمات، دکمه  روی 
غربیلک فرمان را یک بار فشار دهید تا تنظیمات 

ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.
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نشانگر دنده گیربکس ●
مقابل  تصویر  با  مطابق  گیربکس،  درگیر  دنده 
داده  نمایش  کیلومترشمار  نمایشگر صفحه  در 

می شود. 

نشانگر وضعیت باز/ بسته بودن درب ها ●
این نشانگر، وضعیت بسته یا باز بودن درب های 

جانبی خودرو را مشخص می سازد. 
 3km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
باشد و یکی از درب های خودرو به طور کامل 
بسته نشده باشد، نشانگر باز بودن درب مربوطه 
روشن خواهد شد ولی در این حالت بوق اخطار 
به صدا در نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو 
صدا  به  اخطار  بوق  شود،  بیش تر   3km/h از 
صورت  به  درب  بودن  باز  نشانگر  و  آمده  در 
چشمک زن روشن خواهد شد تا بستن درب را 

به راننده یادآوری کند. 

 هشدار   
اگــر درب هــای خــودرو بطــور صحیــح و کامــل بســته و چفــت نشــده انــد، حرکــت نکنیــد. 
چــرا کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین بــه بیــرون پرتــاب 

شــود کــه می توانــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و یــا حتــی مــرگ شــود. 
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چراغ سرویس ●
زمان  رسیدن  فرا  یادآوری  جهت  چراغ  این 

سرویس دوره ای خودرو روشن می شود. 
باشد،  نشده  ریست  سرویس  چراغ  که  وقتی 
برای  پیش فرض  صورت  به  که  کیلومتری 
تعریف شده  اولیه در حافظه سیستم  سرویس 
وقت  هر  و  گرفته  قرار  مبنا  عنوان  به  است، 
چراغ  برسد،  کیلومتر  این  به  خودرو  کارکرد 

سرویس روشن خواهد شد. 
پس از خاموش کردن چراغ سرویس، فاصله کیلومتری بین دو سرویس دوره ای که در حافظه 
سیستم به صورت تعریف شده وجود دارد،  به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر وقت کارکرد 

خودرو به کیلومتر مذکور برسد، چراغ سرویس روشن خواهد شد. 
    مطالعه

چــراغ ســرویس بایــد پــس از انجــام یافتــن هــر ســرویس دوره ای خامــوش شــود. توجــه 
داشــته باشــید کــه چــراغ سرویســی کــه روشــن شــده اســت، بــا برداشــتن و وصــل کــردن 

کابــل باتــری خامــوش نخواهــد شــد. 
اطالعات رادار دنده عقب ●

اگر موتور روشن بوده و دسته دنده در موقعیت 
اطالعات  باشد،  داشته  قرار   )R( عقب  دنده 
دریافتی از رادار دنده عقب و سنسورهای دنده 
بود.  خواهد  مشاهده  قابل  نمایشگر  در  عقب 
به  سیستم  این  جزییات  از  یافتن  اطالع  برای 
مراجعه   4 فصل  در  عقب«  دنده  »رادار  بخش 

کنید. 
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3-2 عالیم هشداردهنده و نشانگرها
نشانگرها و چراغ های هشدار

چراغ نشانگر برای اطالع رسانی به راننده در مورد وضعیت عملکرد سیستم خاصی از خودرو استفاده 
می شود. روشن ماندن چراغ نشانگر به معنای فعال بودن عملکرد مربوطه می باشد. 

چراغ هشدار برای اعالم اخطار به راننده مبنی بر بروز ایراد در عملکرد سیستم خاصی از خودرو 
استفاده می شود. به محض این که سیستم خاصی از خودرو دچار مشکل شود، چراغ هشدار مربوط 
از  از روشن شدن کلید استارت، بعضی  به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد. پس 
چراغ های هشدار جهت خودارزیابی سیستم ها به مدت چند ثانیه روشن خواهند شد. چنان چه هر 
کدام از چراغ های هشدار پس از روشن شدن موتور هم چنان روشن بماند و یا چشمک بزند، جهت 

بازدید و یا تعمیر سیستم مربوطه به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
نشانگر چراغ روز

  وقتی چراغ نور باال روشن می شود و یا به صورت فالش زدن یا چراغ پلیسی روشن 
و خاموش می شود، نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار هم روشن می شود. 

نشانگر چراغ کوچک
 هم زمان با روشن شدن چراغ های کوچک، چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار 

نیز روشن خواهد شد. 
نشانگر چراغ راهنما

به  یا راست، چراغ نشانگر مربوط  با روشن شدن چراغ های راهنمای سمت چپ   
همان سمت به صورت چشمک زن روشن می شود. 

زمانی که فالشر روشن می شود، چراغ نشانگر هر دو سمت به طور هم زمان چشمک خواهند زد. 
نشانگر چراغ نور باال

 وقتی چراغ نور باال روشن می شود و یا به صورت فالش زدن یا چراغ پلیسی روشن و 
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خاموش می شود، نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار هم روشن می شود. 
نشانگر چراغ مه  شکن عقب

 با روشن شدن چراغ مه شکن عقب، چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن 
خواهد شد. 

چراغ اخطار کمربند صندلی های جلو
 وقتی که کلید استارت روشن می شود اگر راننده کمربند خود را نبسته باشد و یا کمربند 
به خوبی قفل نشده باشد، چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد. در سرعت های 
را  ولی کمربند خود  باشد  نشسته  بر روی صندلی  چنان چه سرنشین جلو   25km/h از باالتر 
نبسته باشد و یا به طور کامل قفل نکرده باشد، بوق اخطار به صدا در می آید و هم زمان چراغ 
اخطار کمربند چشمک می زند تا بستن کمربند را به راننده یادآوری کند. برای جزییات بیش تر 

در این زمینه به بخش »کمربند ایمنی« در فصل 3 مراجعه کنید. 
چراغ اخطار کمربند صندلی های عقب )در صورت تجهیز(

تا   وقتی که کلید استارت روشن می شود، این چراغ به رنگ قرمز روشن می شود 
بستن کمربند را به راننده یادآوری کند. پس از قفل شدن کمربند،  چراغ کمربند با رنگ سبز 
روشن خواهد شد. برای جزییات بیش تر در این زمینه به بخش »کمربند ایمنی« در فصل 3 

مراجعه کنید. 
چراغ هشدار سیستم ترمز

 این چراغ جهت اعالم هشدار به راننده در خصوص پایین بودن سطح روغن ترمز و یا 
وجود ایراد در سیستم ترمز مورد استفاده قرار می گیرد. جهت بازدید و تعمیر در اسرع وقت به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
نشانگر ترمز پارک برقی

 روشن بودن این چراغ به معنای این است که در حال حاضر ترمز پارک برقی خودرو 
در وضعیت فعال قرار دارد. در زمان ترمزگیری اضطراری این چراغ به صورت چشمک زن روشن 
می شود که امری عادی است و نیاز به اقدام خاصی وجود ندارد. ولی اگر چشمک زدن در سایر 
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شرایط نیز اتفاق بیفتد، نشان دهنده وجود ایراد در سیستم می باشد. در این گونه وضعیت ها در 
اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
 این چراغ جهت اعالم هشدار به راننده مبنی بر وجود ایراد در سیستم ترمز پارک برقی 
مدیران  مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع  در  تعمیر  و  بازدید  قرار می گیرد. جهت  استفاده  مورد 

خودرو مراجعه کنید. 
 AUTO HOLD نشانگر

وضعیت  در  خودرو  حاضر  حال  در  که  است  این  معنای  به  چراغ  این  بودن  روشن   
AUTO HOLD قرار دارد. برای کسب اطالعات بیش تر به بخش »سیستم ترمز« در فصل 4 

مراجعه کنید. 
 ABS چراغ هشدار سیستم

 این چراغ جهت اعالم هشدار به راننده مبنی بر وجود ایراد در سیستم ترمز ضدقفل 
نمایندگی مجاز  به  بازدید و تعمیر در اسرع وقت  )ABS( مورد استفاده قرار می گیرد. جهت 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز ضدقفل )ABS(، ترمز معمولی خودرو )بدون 
ABS( هم چنان قابل استفاده خواهد بود. در این گونه شرایط باید همواره با احتیاط رانندگی 

کرده و از رانندگی با سرعت های باال خودداری کنید. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 HDC نشانگر
 AUTO روشن بودن این چراغ به معنای این است که در حال حاضر خودرو در وضعیت 

HOLD قرار دارد. 

 HDC چراغ هشدار سیستم
 این چراغ جهت اعالم هشدار مبنی بر وجود ایراد در سیستم کنترل خودرو در سراشیبی 
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مدیران  مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع  در  تعمیر  و  بازدید  قرار می گیرد. جهت  استفاده  مورد 
خودرو مراجعه کنید. 

 ESP نشانگر فعال بودن
الکترونیکی  این است که در حال حاضر سیستم کنترل  بیانگر  این چراغ   چشمک زدن 

پایداری خودرو )ESP( در وضعیت فعال قرار دارد. 
روشن ماندن این چراغ به معنای اعالم هشدار به راننده مبنی بر وجود ایراد در سیستم کنترل 
الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( است. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP(، ترمز 
معمولی خودرو )بدون ESP( هم چنان قابل استفاده خواهد بود. در این گونه شرایط باید همواره 

با احتیاط رانندگی کرده و از رانندگی با سرعت های باال خودداری کنید. 
 ESP نشانگر غیرفعال بودن

 هر زمان که عملکرد ESP خاموش شود، چراغ نشانگر ESP OFF روشن می شود که به 
معنای غیرفعال شدن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( است. 

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
 این چراغ بیانگر وضعیت عملکردی سیستم شارژ باتری می باشد. اگر پس از باز شدن 
بماند، هر چه  موتور هم چنان روشن  از روشن شدن  یا پس  و  نشود  این چراغ روشن  سوئیچ 

سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار دمای آب موتور

 این چراغ زمانی روشن می شود که دمای مایع خنک کننده موتور بیش از حد داغ شده 
باشد. در این گونه شرایط فورا خودرو را در یک مکان ایمن متوقف کرده و اجازه دهید موتور به 
مدت چند دقیقه در حالت دور آرام روشن بماند و سپس آن را خاموش کنید. هر چه سریع تر 

جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید. 
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چراغ اخطار میزان بنزین
 این چراغ برای اعالم اخطار به راننده در مورد کمبود سوخت خودرو مورد استفاده قرار 

می گیرد. در فرصت مناسب سوخت گیری کنید. 
چراغ هشدار سیستم ایربگ

 این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص وجود ایراد در سیستم ایربگ مورد 
استفاده قرار می گیرد. در صورت روشن شدن این نشانگر، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر

استفاده می شود.  تایرها  باد  بودن فشار  نامناسب  برای نشان دادن  این چراغ هشدار  از   
بررسی کنید که آیا فشار باد تایر خیلی کم و یا خیلی زیاد است و یا دمای تایر خیلی باال است.  
اگر فشار باد تایر صحیح است،  برای بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید. 
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی

  این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص وجود ایراد در سیستم فرمان برقی 
مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم فرمان برقی )ESP(، فرمان معمولی خودرو هم چنان 
قابل استفاده خواهد بود. در این گونه شرایط باید همواره با احتیاط رانندگی کرده و از رانندگی 

با سرعت های باال خودداری کنید. 
چراغ هشدار فشار روغن موتور

 این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص پایین بودن فشار روغن موتور مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این گونه شرایط بالفاصله خودرو را در یک مکان ایمن متوقف کرده و 

فورا جهت بازدید و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید. 
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 EPC چراغ هشدار
 برای اعالم هشدار به راننده در مورد وجود ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی موتور 
از این چراغ استفاده می شود. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار ایراد موتور

 برای اعالم هشدار به راننده در مورد وجود ایراد در موتور از این چراغ استفاده می شود. 
هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

چراغ هشدار ایراد گیربکس
 این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص وجود ایراد در سیستم گیربکس مورد 
استفاده قرار می گیرد. هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 
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صورت  )در  هوشمند  کلید   3-1
85تجهیز(

85اجزا کلید هوشمند .................................
90ورود بدون کلید .....................................

295-3 سیستم ضدسرقت و دزدگیر
95سیستم ضدسرقت موتور ........................
97سیستم دزدگیر ......................................

3-3 سیستم کنترل از راه دور 
100)در صورت تجهیز(

100استارت خودرو از راه دور .....................

4101-3 قفل درب ها
101کلید قفل درب ها ....................................

5104-3 بوق
104نحوه استفاده  .........................................
صورت  )در  فرمان  غربیلک  گرم کن 
104تجهیز( .....................................................

6105-3 غربیلک فرمان
105تنظیم غربیلک فرمان ............................

7106-3 صندلی های خودرو

106صندلی های جلو .....................................

111صندلی های عقب )مدل 5 صندلی( ....

113صندلی های عقب )مدل 7 صندلی( ...
صندلی های عقب ردیف دوم )مدل 7 
116صندلی تاشو( ..........................................

117پشت سری صندلی ها ...............................

8119-3 کمربند ایمنی
119چراغ اخطار کمربند ...............................

124پیش کشنده کمربند .............................

9128-3 حفاظت از کودکان
128صندلی کودک ........................................
128گروه بندی صندلی محافظ کودک ......
.................. )ISOFIX( 131صندلی کودک
134قالب نگه دارنده صندلی کودک ...........
....... )ISOFIX( 137نصب صندلی کودک

اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از 
140صندلی کودک ........................................

 )SRS( 10141-3 سیستم ایربگ
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141ایربگ های خودرو ...................................
استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های 
143الزم ...........................................................

11150-3 آینه ها
150آینه داخل کابین ....................................
151آینه های جانبی ......................................

و  پاک کن  برف  سیستم   3-12
154شیشه شور

154دسته برف پاک کن .................................

156روش استفاده از شیشه شور جلو .........

157روش استفاده از برف پاک کن عقب ....
گرم کن آب پاش شیشه شور )در صورت 

158تجهیز( .................................................

13159-3 چراغ های خودرو
159دسته چراغ و راهنما .............................
167بخارگرفتگی چراغ ها .............................

14168-3 شیشه درب ها
168شیشه باالبرها .........................................

کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل 
170)در صورت تجهیز( .................................

صورت  )در  خودکار  برگشت  عملکرد 
172تجهیز( .....................................................

صورت  )در  پانوراما  سقف   3-15
175تجهیز( .........................................

........................... )A 175سقف پانوراما )مدل

........................... )B 177سقف پانوراما )مدل

16179-3 درب موتور
179باز کردن و بستن درب موتور ................

17180-3 درب صندوق عقب
روش های باز کردن و بستن درب 

180صندوق ....................................................

18186-3 درب باک
186باز کردن و بستن درب باک ..................
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3-1 کلید هوشمند )در صورت تجهیز(
اجزا کلید هوشمند

کلیــد هوشــمند بــرای بــاز کــردن و قفــل کــردن درب هــای خــودرو و بــاز کــردن درب صندوق 
از راه دور و در محــدوده 20 متــری پیرامــون خــودرو )بــه شــرط عــدم وجــود مانــع و نقــاط 

کــور( مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
1 کلید هوشمند )با بدنه فلزی(

2 کلید هوشمند )با بدنه پالستیکی(

1 چراغ نشانگر
2 دکمه قفل کن
3 دکمه بازکن

4 دکمه صندوق پران
5 کلید مکانیکی

6 ضامن کلید مکانیکی

محدودیت های عملکرد کلید هوشمند
در شرایط زیر ممکن است کلید هوشمند به درستی کار نکند: ■

ــار یک دیگــر مــورد  ــان در کن ــه طــور هم زم ــر از یــک کلیــد هوشــمند ب 1. چنان چــه بیش ت
اســتفاده قــرار گیرنــد. 

2. فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیش تر از 20 متر باشد. 
3. در مواقعی که کلید هوشمند با اشیا فلزی تماس داشته و یا پوشانده شده باشد. 
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4. اگر کلید هوشمند در کنار لوازم برقی )مانند موبایل و کامپیوتر( قرار داشته باشد. 
5. زمانــی کــه کلیــد در نزدیکــی وســایل ارتباطــی بی ســیم کــه فرکانســی مشــابه بــا فرکانــس 

کلیــد هوشــمند دارنــد )ماننــد رادیــوی جیبــی(، قــرار می گیــرد. 
ــوی تولیــد می کننــد  ــی کــه امــواج ق ــرار گرفتــن کلیــد هوشــمند در نزدیکــی تجهیزات 6. ق

)ماننــد بــرج تلویزیونــی، ایســتگاه رادیویــی، نیــروگاه بــرق، فــرودگاه، ایســتگاه راه آهــن(. 

 احتیاط 
ــه  • ــا قــدرت پاییــن می باشــد کــه ب کلیــد هوشــمند یــک دســتگاه فرســتنده رادیویــی ب

ــتگاههای  ــع دس ــت تشعش ــف و تح ــی مختل ــواج رادیوی ــر ام ــد تحت تاثی ــی می توان راحت
ــرد.  ــرار گی ــزات پزشــکی ق ــی و تجهی صنعتــی، تحقیقات

ــد  • ــتنده کلی ــواج فرس ــال ام ــدرت ارس ــس و ق ــری در فرکان ــوز، تغیی ــب مج ــدون کس ب
ــه طــور مثــال نصــب تقویت کننــده امــواج رادیــو فرکانســی( ایجــاد نکنیــد و  هوشــمند )ب

ــد.  ــواج نصــب نکنی ــن ارســال ام ــا آنت ــن خارجــی ی ــه آنت هیچ گون
مراقــب باشــید تــا در زمــان اســتفاده از کلیــد هوشــمند، تداخلــی بــا ارتباطــات رادیویــی  •

مجــاز محلــی وجــود نداشــته باشــد. در صــورت تداخــل از کلیــد هوشــمند اســتفاده نکنیــد 
و قبــل از ادامــه کار بــا آن، اقدامــات الزم بــرای از بیــن بــردن تداخــل را انجــام دهیــد. 

ــی شــده  ■ ــا خال ــری کلیــد هوشــمند ضعیــف ی ــن کــه بات ــر احتمــال ای تحــت شــرایط زی
باشــد، وجــود دارد:

1. کاهش تدریجی محدوده اثر کلید هوشمند و کوچک تر شدن میدان برد امواج آن
2. عمل نکردن کلید هوشمند حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم

3. نمایش داده شدن پیغام “Smart key battery power is low” در صفحه کیلومترشمار
ــای روی  ــار دادن دکمه ه ــا فش ــد ب ــانگر کلی ــراغ نش ــا روشــن نشــدن چ ــور شــدن ی 4. کم ن

کلیــد
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کلید مکانیکی
کلیــد مکانیکــی بــه صــورت یک پارچــه بــا کلیــد هوشــمند و در داخــل بدنــه آن قــرار گرفتــه 

اســت کــه می توانــد در مــوارد اضطــراری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ضامــن کلیــد مکانیکــی واقــع در ســمت 
جانبــی کلیــد هوشــمند را فشــار داده و کلیــد 
ــدا  ــمند ج ــد هوش ــه کلی ــی را از بدن مکانیک
ــه جــای  ــد را ب ــتفاده،  کلی ــس از اس ــد. پ کنی
ــری از  ــن جلوگی ــا ضم ــد ت ــاز گردانی ــود ب خ
ــوده و  مفقــود شــدن، همیشــه در دســترس ب

ــد.  ــتفاده باش ــل اس ــی قاب ــه راحت ب

تعویض باتری کلید هوشمند
گام اول: ضامــن کلیــد مکانیکــی را فشــار 
ــد  ــه کلی ــی را از بدن ــد مکانیک ــد و کلی دهی

ــد.  ــدا کنی ــمند ج هوش

گام دوم: بــا اســتفاده از یــک پیچ گوشــتی 
تخــت و نوارپیــچ شــده، درپــوش کلیــد را بــاز 
ــرد الکترونیکــی کلیــد هوشــمند را  کنیــد و ب

خــارج کنیــد.
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گام ســوم: باتــری کهنــه را از جــای خــود 
بیــرون آوریــد و باتــری نــو را بــه نحــوی 
ــاال باشــد،  ــه ب کــه قطــب مثبــت )+( آن رو ب

ــد.  ــن کنی جایگزی
گام چهــارم: اجــزا بــاز شــده کلیــد را بــه 
بــاز کردن شــان،  ترتیــب عکــس مراحــل 

مونتــاژ کنیــد. 
گام پنجــم: پــس از تعویــض باتــری، عملکــرد 
ــد  ــی کنی ــمند را بررس ــد هوش ــح کلی صحی
)اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــا فشــار دادن 
هــر یــک از دکمه هــای کلیــد هوشــمند، 

ــود(.  ــن می ش ــد روش ــراغ روی کلی چ

 حفاظت از محیط زیست
ــود.  ــع ش ــی دف ــی معمول ــای خانگ ــد زباله ه ــد همانن ــده نبای ــی مصــرف ش ــری لیتیوم بات
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در قوانیــن 

ــود.  ــا ش ــت محیطی امح زیس

    مطالعه
ــان  • ــود اطمین ــای خ ــری در ج ــی بات ــت و منف ــای مثب ــح قطب ه ــری صحی از قرارگی

ــد.  ــل کنی حاص
•  V-CR20323 نوع باتری کلید هوشمند: باتری لیتیومی مدل
ــا  • ــر ب ــد و تعمی ــت بازدی ــد،  جه ــتی کار کن ــه درس ــد ب ــمند نمی توان ــد هوش ــر کلی اگ

ــد.  ــل نمایی ــاس حاص ــودرو تم ــران خ ــاز مدی ــی مج نمایندگ
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 احتیاط 
فقط از باتری استاندارد شرکتی استفاده نمایید.  •
در زمان نصب مراقب باشید تا ترمینال ها و الکترودهای باتری خم نشوند.  •
در زمان تعویض باتری باید دست شما خشک و عاری از هر گونه رطوبت باشد.  •
ــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت ســبب ایجــاد  • از لمــس باتــری ب

ــری شــود.  خوردگــی در بات
از تمــاس و یــا دســت کاری قطعــات کیــت الکترونیکــی کلیــد هوشــمند اجتنــاب کنیــد،  •

زیــرا باعــث ایجــاد اختــالل در کارکــرد آن خواهــد شــد. 
تعویــض باتــری کلیــد هوشــمند نیــاز بــه کمــی دقــت و ظریــف کاری دارد و اگــر خودتــان  •

اقــدام بــه ایــن کار کنیــد، ممکــن اســت بــه کلیــد آســیب وارد شــود. لــذا توصیــه می شــود 
تعویــض باتــری را توســط نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو انجــام دهیــد.

 هشدار   
نســبت بــه بلعیــده شــدن باتــری تعویــض شــده یــا ســایر قطعــات کلیــد هوشــمند توســط 
ــژه ای داشــته باشــید. چــرا کــه ممکــن اســت باعــث آســیب دیدگی  کــودکان مراقبــت وی

جــدی و یــا حتــی مــرگ کــودکان شــود. 
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باز کردن قفل درب ها ■
ــه همــراه  ● زمانــی کــه کلیــد هوشــمند را ب

تشــخیص  بــه  حســاس  ناحیــه  داریــد، 
دســتگیره درب را لمــس کنیــد. سیســتم پــس 
ــدام  ــد، اق ــودکار کلی ــد خ ــایی و تایی از شناس
ــرد.  ــد ک ــا خواه ــل درب ه ــردن قف ــاز ک ــه ب ب

ــمند  ● ــد هوش ــتن کلی ــراه داش ــن هم ضم
ــه خــودرو نزدیــک شــوید. سیســتم پــس از  ب
شناســایی و تاییــد خــودکار کلیــد، اقــدام بــه 

ــا خواهــد کــرد.  ــاز کــردن قفــل درب ه ب
قفل کردن درب ها ■
ــه همــراه  ● زمانــی کــه کلیــد هوشــمند را ب

ــد، سنســور تشــخیص دســتگیره درب را  داری
ــایی و  ــس از شناس ــتم پ ــد. سیس ــس کنی لم
تاییــد خــودکار کلیــد، اقــدام بــه قفــل کــردن 

درب هــا خواهــد کــرد. 
ــمند  ● ــد هوش ــتن کلی ــراه داش ــن هم ضم

ــوید.  ــرده و از آن دور ش ــرک ک ــودرو را ت خ
سیســتم پــس از شناســایی و تاییــد خــودکار 
کلیــد، اقــدام بــه قفــل کــردن درب هــا خواهــد 

کــرد. 

ورود بدون کلید )در صورت تجهیز(
ــوان  ــرون آوردن آن( می ت ــه بی ــاز ب ــدون نی ــمند )ب ــد هوش ــتن کلی ــراه داش ــا هم ــط ب فق

ــام داد: ــودرو انج ــر را روی خ ــات زی اقدام
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    مطالعه
ــم  • ــه تنظی ــاز ب ــا توســط ریمــوت هوشــمند، نی ــل درب ه ــردن قف ــاز ک ــل/ ب ــت قف قابلی

شــدن از طریــق سیســتم صوتــی و تصویــری دارد )بــرای اطــالع از جزییــات کار بــه بخــش 
»سیســتم صوتــی و تصویــری و ســرگرمی« در فصــل 5 مراجعــه کنیــد. 

ــند،  • ــده باش ــی مان ــل باق ــت قف ــدت 3 روز در وضعی ــه م ــودرو ب ــای خ ــه درب ه چنانچ
ــال  ــد غیرفع ــودکار کلی ــخیص خ ــه روش تش ــا ب ــل درب ه ــردن قف ــاز ک ــل/ ب ــت قف قابلی
ــار روشــن شــود.  می شــود. بــرای اجرایــی شــدن مجــدد ایــن قابلیــت بایــد موتــور یــک ب
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 احتیاط 
ــل و  • ــر، موبای ــیم کامپیوت ــاوس بی س ــد م ــایلی مانن ــاورت وس ــمند را در مج ــد هوش کلی

نظایــر آن قــرار ندهیــد. چــرا کــه ممکــن اســت قابلیت هــای تشــخیص و قفــل/ بــاز کــردن 
آن کار نکنــد. 

قابلیــت قفــل کــردن قفــل درب هــا بــه روش تشــخیص خــودکار کلیــد هوشــمند فقــط  •
در صورتــی اجــرا می شــود کــه کلیــد اســتارت موتــور خامــوش باشــد، تمامــی درب هــای 
جانبــی و درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته باشــند و کلیــد هوشــمند در داخــل خــودرو 

قــرار نداشــته باشــد. 
ــه درب هــای جانبــی و درب صنــدوق، اگــر  • ــرک کــردن خــودرو و بســتن کلی پــس از ت

کلیــد هوشــمند در داخــل خــودرو جــا مانــده باشــد و یــا ایــن کــه در محــدوده 2.5 متــری 
ــق  ــمند از طری ــد هوش ــردن کلی ــل ک ــت قف ــد، قابلی ــته باش ــرار نداش ــودرو ق ــون خ پیرام

تشــخیص خــودکار کلیــد اجــرا نخواهــد شــد. 
ــا  • ــای راهنم ــود و چراغ ه ــودرو دور ش ــر از خ ــدود 2.5 مت ــمند در ح ــد هوش ــر کلی اگ

چشــمک نزننــد و بــوق هــم بــه صــدا در نیایــد )دزدگیــر بــه حالــت آمــاده بــه کار نــرود(، 
در ایــن شــرایط قفــل بــودن خــودرو را بررســی کنیــد تــا از عملکــرد نادرســت سیســتم و 

ــاز شــدن ناخواســته قفــل درب هــا جلوگیــری کــرده باشــید.  ب
پــس از فعــال شــدن قابلیــت تشــخیص کلیــد هوشــمند اگــر کلیــد هم چنــان در نزدیکــی  •

خــودرو باقــی بمانــد، خــودرو پــس از 15 دقیقــه بــه طــور خــودکار قفــل خواهــد شــد. اگــر 
کلیــد بــرای یــک 15 دقیقــه دیگــر در کنــار خــودرو بمانــد، بــه منظــور افزایــش عمــر مفیــد 
ــه طــور موقتــی غیرفعــال خواهــد شــد و در  باتــری، قابلیــت تشــخیص کلیــد هوشــمند ب
صورتــی مجــددا فعــال می شــود کــه یکــی از درب هــای جانبــی خــودرو یــا درب صنــدوق 

بــاز و ســپس کلیــه درب هــا بســته شــوند. 
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باز کردن درب صندوق ■
دکمــه صندوق پــران روی ریمــوت کنتــرل  ●

را فشــار داده و نگــه داریــد. بــا روشــن شــدن 
بــاز  صنــدوق  درب  راهنمــا،  چراغ هــای 

می شــود. 
زمانــی کــه قفــل مرکــزی در وضعیــت  ●

ــتگیره درب  ــوئیچ روی دس ــرار دارد، س ــاز ق ب
ــدن  ــن ش ــا روش ــد. ب ــار دهی ــدوق را فش صن
بــاز  صنــدوق  درب  راهنمــا،  چراغ هــای 

 . می شــود
ــد  ● ــرار دارد، ضمــن اینکــه کلی ــاز بســته)قفل( ق ــت ب ــزی در وضعی ــل مرک ــه قف ــی ک وقت

ــور( روی  ــتید، سوئیچ)سنس ــب هس ــدوق عق ــی صن ــت و در نزدیک ــان اس ــمند همراهت هوش
دســتگیره درب صنــدوق را فشــار دهیــد. بــا روشــن شــدن چراغ هــای راهنمــا، درب صنــدوق 

ــود. ــاز می ش ب
    مطالعه

بــرای اطالعــات بیش تــر در خصــوص بــاز کــردن درب صنــدوق بــه بخــش »درب صنــدوق 
عقــب« در ادامــه همیــن فصــل مراجعــه کنیــد. 

موقعیت آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید ■
1 آنتن جلویی داخل کابین

2 آنتن درب عقب راست
3 آنتن درب عقب چپ

4 آنتن بیرونی درب صندوق عقب
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محدوده شناسایی کلید هوشمند ■
 منطقه

وقتــی کــه کلیــد هوشــمند در محــدوده 
ــرار دارد،  ــن ق ــی داخــل کابی ــر آنتــن جلوی اث
خــودرو را می تــوان اســتارت زد و یــا وضعیــت 

ــر داد.  ــتارت را تغیی ــه اس دکم
 منطقه

ــر  وقتــی کــه کلیــد هوشــمند در محــدوده اث
آنتــن درب هــا قــرار دارد، درب هــای خــودرو را 

ــرد.  ــاز ک ــل/ ب ــوان قف می ت
 منطقه

ــرار دارد، درب  ــدوق ق ــی درب صن ــن بیرون ــر آنت ــد هوشــمند در محــدوده اث وقتــی کــه کلی
ــرد.  ــاز ک ــوان ب ــدوق را می ت صن

    مطالعه
آنتن هــای سیســتم ورود و اســتارت بــدون کلیــد، کلیدهــای هوشــمند را در شــعاع حــدودا 
1.5 متــری خــود می تواننــد شناســایی کننــد. بنابرایــن زمانــی کــه قصــد ورود بــه خــودرو 
ــرار داشــته  ــد، بایــد کلیــد هوشــمند در ایــن محــدوده ق ــا فعــال کــردن ســوئیچ را داری ی

باشــد. 
در شــرایط زیــر ممکــن اســت سیســتم بــه درســتی کار نکنــد، حتــی اگــر کلیــد هوشــمند در 

محــدوده اثــر آنتن هــا )محــدوده شناســایی کلیــد( قــرار داشــته باشــد:
کلید هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد.  ●
در زمان قفل کردن، کلید هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد.  ●
قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی ●
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محدوده تشخیص خودکار کلید هوشمند ■
 محدوده قفل شدن

بــا  می شــوید  دور  خــودرو  از  کــه  وقتــی 
ــور  ــه ط ــد ب ــه، کلی ــن ناحی ــه ای ــیدن ب رس
خــودکار تشــخیص داده شــده و درب هــا قفــل 

می شــوند. 
 محدوده باز شدن

ــوید  ــک می ش ــودرو نزدی ــه خ ــه ب ــی ک وقت
ــه ایــن ناحیــه، کلیــد بــه طــور  ــا رســیدن ب ب
خــودکار تشــخیص داده شــده و قفــل درب هــا 

ــود.  ــاز می ش ب
 محدوده باز شدن درب صندوق

وقتــی کــه بــه همــراه کلیــد هوشــمند بــه ایــن ناحیــه از خــودرو نزدیــک می شــوید، درب هــا از طریق 
تشــخیص خــودکار کلیــد نمی تواننــد بــاز/ قفــل شــوند و فقــط درب صنــدوق بــاز می شــود.

اعالم هشدار ■
به بخش »سیستم دزدگیر« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. 

3-2 سیستم ضدسرقت و دزدگیر
سیستم ضدسرقت موتور

خــودروی شــما بــه دو نــوع سیســتم ضدســرقت مجهــز می باشــد: سیســتم ضدســرقت موتــور 
یــا ایموبالیــزر )در صــورت تجهیــز( و سیســتم دزدگیــر خــودرو. 

سیستم ضدسرقت موتور ■
کلیــد هوشــمند خــودرو دارای یــک چیــپ فرســتنده در ســاختار خــود اســت، چنان چــه کلیــد 
هوشــمند بــه واحــد کنتــرل ایموبالیــزر معرفــی نشــده باشــند، ایــن چیــپ الکترونیکــی اجــازه 

روشــن شــدن موتــور را نخواهــد داد. 
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شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:
اگر کلید هوشمند در تماس با اشیا فلزی باشد.  ●
کلیــد هوشــمند متعلــق بــه خــودروی دیگــر )کــه دارای چیــپ فرســتنده اســت( در تمــاس  ●

بــا کلیــد خــودروی شــما قــرار گرفتــه باشــد. 

 احتیاط 
بــه هیــچ عنــوان معرفــی کلیــد هوشــمند را بــه افــراد غیرمجــاز نســپارید، چــرا کــه ممکــن  •

اســت کارکــرد عــادی سیســتم دچــار اختــالل شــود. 
در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچ گونــه تغییــری ایجــاد نکنیــد و یــا آن را حــذف نکنیــد.  •

در غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار خواهــد افتاد. 
اگــر موتــور اســتارت بخــورد ولــی نتوانــد روشــن شــود، یکــی از علت هــای ممکــن مختــل  •

ــات  ــرای جزیی ــد. ب ــد باش ــح آن می توان ــرد صحی ــدم کارک ــزر و ع ــتم ایموبالی ــدن سیس ش
بیش تــر بــه بخــش »اگــر خــودرو بــه طــور عــادی روشــن نشــود« در فصــل 6 مراجعــه کنیــد. 

سیستم دزدگیر ■
ــدام  ــر اق ــتم دزدگی ــودرو، سیس ــل خ ــه داخ ــاز ب ــک ورود غیرمج ــخیص ی ــورت تش در ص
ــا  ــرد ت ــد ک ــا خواه ــای راهنم ــردن چراغ ه ــوش ک ــن و خام ــر و روش ــردن آژی ــال ک ــه فع ب
بدین وســیله مالــک خــودرو را از موضــوع ســرقت مطلــع ســازد. توضیحــات بیش تــر در مــورد 

ــه شــده اســت.  ــر خــودرو در بخــش بعــدی ارای دزدگی

 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن ناخواســته دزدگیــر و پیش گیــری از ســرقت خــودرو، قبــل 
از تــرک خــودرو اطمینــان یابیــد کــه کســی در داخــل خــودرو باقــی نمانــده باشــد و کلیــه 

درب هــا و شیشــه ها بــه طــور کامــل بســته شــده باشــند. 
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سیستم دزدگیر
عملکرد دزدگیر ■
آماده به کار شدن سیستم دزدگیر: ●

کلیــد اســتارت را خامــوش کنیــد، کلیــه 
ببندیــد.  را  صنــدوق  درب  و  درب هــا 

یــا  و  هوشــمند  کلیــد  قفل کــن  دکمــه 
ــد  ــار دهی ــتگیره درب را فش ــه روی دس دکم
ــتم  ــون سیس ــوند. اکن ــل ش ــا قف ــا درب ه ت
دزدگیــر خــودرو فعــال شــده و در حالــت 

آمــاده بــه کار قــرار دارد. 
نشانه های فعال شدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: ●

یــک بــار روشــن و خامــوش شــدن چراغ هــای راهنمــا و یــک بــار بــه صــدا در آمــدن آژیــر 
دزدگیــر

علل فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: ●
ــا درب  ــودرو ی ــی خ ــای جانب ــی از درب ه ــدن یک ــاز مان ــتارت، ب ــد اس ــودن کلی ــوش نب خام

ــب ــدوق عق صن
نشانه های فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: ●

دو بار چشمک زدن چراغ های راهنما و به صدا در نیامدن آژیر دزدگیر
    مطالعه

ــل  ــری نیــز قاب نحــوه اعــالم هشــدار سیســتم دزدگیــر از طریــق سیســتم صوتــی و تصوی
ــه فصــل 5 مراجعــه کنیــد.  تنظیــم اســت. جهــت اطــالع از جزییــات کار ب
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 احتیاط 
ــر  • ــد، دزدگی ــته باش ــرار نداش ــوش ق ــا خام ــت OFF ی ــتارت در موقعی ــد اس ــر کلی اگ

نمی توانــد فعــال شــود. 
ــه طــور کامــل بســته  • ــدوق ب ــار درب جانبــی خــودرو بســته باشــد و درب صن اگــر چه

نشــده باشــد، قفــل مرکــزی درب هــا را قفــل می کنــد ولــی دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد. 
ــته  • ــل بس ــور کام ــه ط ــی ب ــای جانب ــی از درب ه ــد و یک ــته باش ــدوق بس ــر درب صن اگ

ــت  ــه مجــددا از حال ــی بالفاصل ــد ول ــل می کن ــا را قف ــدا درب ه ــزی ابت ــل مرک ــد، قف نباش
ــال نخواهــد شــد.  ــر فع ــرده و دزدگی ــل خــارج ک قف

فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار ■
پــس از خــارج شــدن خــودرو از وضعیــت دزدگیــر، چنان چــه در عــرض 30 ثانیــه هیچ یــک 
ــه طــور  ــاز و بســته نشــوند، درب هــا ب ــا درب صنــدوق ب ــور ی از درب هــای جانبــی، درب موت

خــودکار قفــل شــده و سیســتم دزدگیــر بــار دیگــر فعــال خواهــد شــد. 
غیرفعال شدن دزدگیر ■
راههای غیرفعال کردن: ●

اگــر دکمــه بازکــن کلیــد هوشــمند را فشــار 
ــا ایــن کــه ضمــن همــراه داشــتن  دهیــد و ی
کلیــد هوشــمند )بــدون نیــاز بــه بیــرون 
آوردن آن( بــه خــودرو نزدیــک شــده و دکمــه 
روی دســتگیره درب را فشــار دهیــد، اگــر 
ــودن  ــر ب ــودکار معتب ــور خ ــه ط ــتم ب سیس
ــت  ــودرو از حال ــد، خ ــخیص ده ــد را تش کلی

ــد.  ــد ش ــارج خواه ــر خ ــل دزدگی قف
نشانه های غیرفعال شدن دزدگیر: ●

ــای  ــدن چراغ ه ــوش ش ــن و خام ــار روش دو ب
راهنمــا
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    مطالعه
زمانــی کــه خــودرو در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد، بــا فشــار دادن دکمــه بازکــن کلیــد  •

ــر خــارج می شــود.  ــا روشــن کــردن خــودرو، خــودرو از وضعیــت دزدگی هوشــمند و ی
اگــر پــس از غیرفعــال شــدن دزدگیــر، هــر کــدام از درب هــای جانبــی، درب موتــور یــا درب  •

صنــدوق بــاز شــود، فعــال شــدن مجــدد دزدگیــر بــه طــور خــودکار مقــدور نخواهــد بود. 

حالت اعالم هشدار سیستم دزدگیر ■
اگــر در خودرویــی کــه در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد، وقــوع یــک ورود غیرمجاز تشــخیص داده 
شــود، دزدگیــر وارد حالــت اعــالم هشــدار خواهــد شــد. مثــال اگــر یکــی از درب هــای جانبــی 

خــودرو یــا درب صنــدوق بــه صــورت غیرمجــاز بــاز شــود، آژیــر بــه صــدا در خواهــد آمــد. 

نحوه اعالم هشدار: ●
بــا تشــخیص ورود غیرمجــاز بــه خــودرو، 
سیســتم وارد مرحلــه اعــالم هشــدار می شــود 
و  آمــده  در  صــدا  بــه  آژیــر  آن  در  کــه 
ــه چشــمک زدن  ــا شــروع ب ــای راهنم چراغ ه

ــرد.  ــد ک خواه

قطع کردن اعالم هشدار: ●
در زمــان فعــال بــودن آژیــر اگــر دکمــه بازکن 
روی کلیــد هوشــمند را فشــار دهیــد و یــا اگــر 
کلیــد اســتارت را روشــن کنیــد، حالــت اعــالم 

هشــدار غیرفعــال خواهد شــد. 
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    مطالعه
اگــر فقــط یــک عامــل بــرای اعــالم هشــدار وجــود داشــته باشــد، حداکثــر 3 ســیکل آالرم  •

ــود.  ــال می ش فع
اگــر بیــش از یــک عامــل بــرای اعــالم هشــدار وجــود داشــته باشــد،  حداکثــر 8 ســیکل آالرم  •

فعــال می شــود )آالرم چراغ هــای راهنمــا و آژیــر بعــد از 8 ســیکل متوقــف خواهنــد شــد(. 

3-3 سیستم کنترل از راه دور )در صورت تجهیز(
استارت خودرو از راه دور

استارت از راه دور با استفاده از کلید هوشمند:  ●
زمانــی کــه خــودرو خامــوش بــوده و در 
وضعیــت قفــل قــرار دارد و بــه شــرط آن کــه 
ــود  ــودرو وج ــل خ ــمند در داخ ــد هوش کلی
ــد  ــن روی کلی ــه قفل ک ــد، دکم ــته باش نداش
ــد  ــدت چن ــه م ــار داده و ب ــمند را فش هوش
ثانیــه نگــه داریــد تــا خــودرو بــه صــورت از راه 
ــوع  ــه مطب ــان تهوی ــد، هم زم دور اســتارت بزن

ــود.  ــن می ش ــودکار روش ــور خ ــه ط ــز ب نی
ــتفاده از  ● ــا اس ــردن از راه دور ب ــوش ک خام

ــس از  ــه پ ــد هوشــمند: خــودرو 10 دقیق کلی
روشــن شــدن بــه صــورت از راه دور، بــه طــور 

ــود.  ــوش می ش ــودکار خام خ
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    مطالعه
هنــگام اســتارت خــودرو از راه دور، هیچ کــس از جملــه راننــده نبایــد در داخــل خــودرو  •

 . شد با
پــس از روشــن شــدن خــودرو بــه صــورت از راه دور، برخــی از امکانــات قابــل اســتفاده  •

ــی  ــرف پاک کــن و سیســتم صوت ــد دســته چــراغ و راهنمــا، دســته ب ــود )مانن ــد ب نخواهن
ــت  ــه وضعی ــرل از راه دور و بازگشــت ب ــت کنت ــرای خــارج شــدن از وضعی ــری(، ب و تصوی

عــادی، ضمــن بــه همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند، پــدال ترمــز را فشــار دهیــد. 
ــاز  • ــا را ب ــل درب ه ــوان قف ــط می ت ــه از راه دور روشــن شــده اســت، فق ــی ک در خودروی

ــر نیســت.  ــا امکان پذی ــردن آن ه ــل ک ــرد و قف ک
ــا کلیــد هوشــمند در زمــان اســتارت از راه دور نبایــد بیش تــر از  • فاصلــه بیــن خــودرو ب

بــرد موثــر کلیــد هوشــمند باشــد. 
خــودرو پــس از روشــن شــدن از طریــق اســتارت از راه دور بــه مــدت 10 دقیقــه روشــن  •

می مانــد، اســتارت از راه دور دو بــار قابــل انجــام دادن اســت. اگــر هــر دو فرصــت اســتارت 
از راه دور اســتفاده شــده باشــد، بــرای انجــام مجــدد اســتارت از راه دور بایــد کلیــد اســتارت 

یــک بــار روشــن شــود. 

4-3 قفل درب ها
کلید قفل درب ها

قفل کردن/ باز کردن درب ها ■
1 کلید باز کردن

2 کلید قفل کردن
ــای  ــردن درب ه ــل ک ــردن/ قف ــاز ک ــرای ب ب
ــد.  ــای مربوطــه را فشــار دهی خــودرو، کلیده
ــوده  ــته ب ــودرو بس ــار درب خ ــر چه ــر ه اگ
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و ســرعت حرکــت خــودرو بــه بیش تــر از 
15km/h برســد، درب هــای خــودرو بــه طــور 

خــودکار قفــل خواهنــد شــد )در صورتــی کــه 
خــودرو بــه ایــن قابلیــت تجهیــز شــده باشــد(. 
ــاز  ــا نی ــودکار درب ه ــدن خ ــل ش ــت قف قابلی
بــه تنظیــم شــدن از طریــق سیســتم صوتــی 
و تصویــری دارد )بــرای اطــالع از جزییــات بــه 

ــد(.  فصــل 5 مراجعــه کنی
باز کردن درب ها با استفاده از دستگیره داخلی ■

اگــر درب هــا قفــل نشــده اســت، دســتگیره  ●
داخلــی را یــک بــار بکشــید تــا درب باز شــود. 

اگر درب قفل باشد: ●
دســتگیره داخلــی را یــک بار بکشــید تــا درب 
از حالــت قفــل خــارج شــود، ســپس دســتگیره 
را یــک بــار دیگــر بکشــید تــا درب بــاز شــود. 

    مطالعه
اگــر درب هــا را بــا اســتفاده از کلیــد مکانیکــی قفــل کــرده باشــید، حالــت آمــاده بــه کار  •

دزدگیــر نمی توانــد فعــال شــود. لــذا توصیــه می شــود درب هــا را توســط کلیــد هوشــمند 
قفــل کنیــد. 

ــده  • ــه درب رانن ــمند، چنان چ ــد هوش ــتفاده از کلی ــا اس ــا ب ــردن درب ه ــل ک ــس از قف پ
ــاد.  ــه کار خواهــد افت ــر دزدگیــر ب ــاز شــود، آژی توســط کلیــد مکانیکــی ب
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قفل کودک درب های عقب ■
قفــل کــودک در داخــل درب هــای عقــب 

ــت.  ــده اس ــه ش تعبی
بــرای فعــال یــا غیرفعــال کــردن قفــل کــودک 
ــمت  ــه س ــکل ب ــق ش ــه را مطاب ــه مربوط زبان

بــاال یــا پاییــن بکشــید. 
قفل کردن: زبانه را در جهت فلش بکشید. 

ــاز کــردن: زبانــه را در خــالف جهــت فلــش  ب
بکشــید. 

    مطالعه
در صــورت فعــال بــودن قفــل کــودک، درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قابــل بــاز شــدن 
ــل  ــور دارد، از قف ــودرو حض ــل خ ــی در داخ ــه کودک ــی ک ــود زمان ــه می ش ــت. توصی اس

کــودک اســتفاده کنیــد. 

 هشدار   
قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی درب ها اطمینان حاصل کنید.  •
ــاز  • ــی عقــب خــودرو نشســته اســت، جهــت جلوگیــری از ب چنان چــه کودکــی در صندل

شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی، حتمــا قفــل کــودک را فعــال کنیــد. 
ــاد  • ــه ی ــان تصــادف، ب ــودرو در زم ــوس شــدن سرنشــینان خ ــری از محب ــت جلوگی جه

ــرون  ــط از ســمت بی ــب فق ــال باشــد، درب عق ــودک فع ــل ک ــر قف ــه اگ داشــته باشــید ک
ــد.  ــدن می باش ــاز ش ــل ب قاب

اگــر خــودرو در هــوای گــرم متوقــف شــده و تمامــی درب هــا و شیشــه ها بســته اند، بــه  •
هیــچ عنــوان کــودکان و حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا نکنیــد. چــرا کــه 

دمــای بــاال می توانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ آن هــا در زمــان کوتــاه شــود. 
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5-3 بوق
نحوه استفاده

بــرای اســتفاده از بــوق، بــر روی تصویــر حــک 
ــا  ــان و ی ــک فرم ــر روی غربیل ــوق ب ــده ب ش

ــد.  اطــراف آن فشــار دهی

    مطالعه
از بــوق در نزدیکــی محل هایــی ماننــد مــدارس، بیمارســتان ها و مجتمع هــای مســکونی  •

ــتفاده نکنید.  اس
ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.  •

گرم کن غربیلک فرمان )در صورت تجهیز(
استفاده از گرم کن غربیلک فرمان ■

ــن  ــا گرم ک ــد ت ــار دهی ــن را فش ــد گرم ک کلی
غربیلــک فرمــان فعــال شــود، هم زمــان چــراغ 

زمینــه کلیــد نیــز روشــن می شــود. 
ــد،  ــر فشــار دهی ــار دیگ ــک ب ــد را ی ــر کلی اگ
گرم کــن غربیلــک فرمــان و چــراغ زمینــه 

ــد.  ــد ش ــوش خواهن ــد خام کلی
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 احتیاط 
گرمکن غربیلک فرمان زمانی می تواند روشن شود که شرایط زیر برقرار باشد:

موتور روشن باشد.  •
ولتاژ باتری در حد نرمال باشد.  •
کلید گرم کن غربیلک فرمان فشرده شده باشد.  •

ــی  ــس از مدت ــان پ ــک فرم ــن غربیل ــر، گرم ک ــرایط زی ــک از ش ــر ی ــود ه ــورت وج در ص
ــد: ــد ش ــوش خواه ــدن خام ــن مان روش

موتور خاموش شود.  •
مدت زمان گرم شدن غربیلک فرمان بیش تر از 25 دقیقه باشد.  •
کلید گرم کن غربیلک فرمان مجددا فشار داده شود.  •
اگــر دمــای غربیلــک فرمــان بــه بــاالی C°52 برســد، گرم کــن غربیلــک فرمــان خامــوش  •

ــن  ــددا روش ــید، مج ــر از C°50 رس ــه کم ت ــای آن ب ــه دم ــس از آن ک ــد و پ ــد ش خواه
خواهــد شــد. 

6-3 غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

ــان را  ــک فرم ــه شــیب غربیل ــد زاوی ــی ایمــن و راحــت، می توانی ــک رانندگ ــرای داشــتن ی ب
تنظیــم کنیــد. 

بــرای تنظیــم کــردن غربیلــک فرمــان، خودرو 
را در یــک مــکان امــن متوقــف کــرده و کلیــد 

اســتارت را خامــوش کنیــد. 
ــه  1. اهــرم قفل کننــده تلســکوپی فرمــان را ب

ســمت پاییــن بکشــید. 
2. بــا بــاال و پاییــن/ جلــو و عقــب بــردن 
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ــرای شــما  ــه ب ــه ای ک ــک، آن را در زاوی غربیل
ــد.  ــم کنی ــد،  تنظی ــت باش راح

3. غربیلــک فرمــان را در همــان موقعیــت 
ــه  ــده را ب ــرم قفل کنن ــد و اه ــه داری ــت نگ ثاب

ــد.  ــاز گردانی ــود ب ــی خ ــای اصل ج
ــد و  ــکان دهی ــی ت ــان را کم ــک فرم 4. غربیل
ثابــت شــدن آن را بررســی کنیــد. در صــورت 
ــرار  ــددا تک ــه 3 را مج ــوردن، مرحل ــکان خ ت

کنیــد. 

 هشدار   
ــن کار  • ــام دادن ای ــد. انج ــان نکنی ــک فرم ــم غربیل ــه تنظی ــدام ب ــی اق ــالل رانندگ در خ

ــادف،  ــه تص ــر ب ــه منج ــودرو و در نتیج ــرل خ ــن کنت ــت رفت ــث از دس ــت باع ــن اس ممک
ــود.  ــرگ ش ــی م جراحــت و حت

ــاال و  • ــه ســمت ب ــان، آن را ب ــک فرم ــم غربیل ــس از تنظی ــی، پ ــت ایمن ــه منظــور رعای ب
پاییــن/ جلــو و عقــب تــکان دهیــد تــا از قفــل شــدن درســت ســتون فرمــان اطمینــان یابید. 
در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در حیــن رانندگــی بــه طــور ناگهانــی تــکان بخــورد و 

ســبب ایجــاد تلفــات جانــی و مالــی شــود. 

7-3 صندلی های خودرو
صندلی های جلو

استقرار صحیح بر روی صندلی ■
صندلی هــا، پشت ســری ها، کمربندهــای ایمنــی و ایربگ هــا تجهیــزات مفیــد بــرای محافظــت 
از سرنشــینان خــودرو می باشــند. اســتفاده صحیــح از ایــن تجهیــزات محافظــت بیش تــری را 

بــرای سرنشــینان ایجــاد می کنــد. لطفــا مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد:
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موقــع نشســتن روی صندلــی، پشــتی  ●
ــج  ــب ک ــمت عق ــه س ــی ب ــی را اندک صندل
کنیــد )زاویــه 25 درجــه مناســب اســت( و بــه 

ــد.  ــه دهی آن تکی
راننــده و سرنشــین جلــو نبایــد صندلــی را  ●

خیلــی بــه داشــبورد نزدیــک کننــد. غربیلــک 
ــه در  ــد ک ــت بگیری ــوری در دس ــان را ط فرم
ــی  ــا کم ــما ب ــای ش ــی بازوه ــن رانندگ حی
انحنــا قــرار گیرنــد. پاهایتــان نیــز بایــد کمــی 
خــم داشــته باشــند تــا بتوانیــد پدال هــا را بــه 

طــور کامــل فشــار دهیــد. 
صحیــح  ● طــور  بــه  را  پشت ســری ها 

تنظیــم کنیــد بــه گونــه ای کــه باالتریــن 
ــر  ــه س ــن نقط ــا باالتری ــری ب ــه پشت س نقط

شــما در یــک راســتا قــرار گیرنــد. 
نــوار باالیــی کمربنــد ایمنــی بایــد از وســط  ●

عــرض شــانه ها عبــور کــرده، بــه قفســه 
ســینه بچســبد و نزدیــک گــردن قــرار نگیــرد. 
ــرار  ــن ق ــد روی لگ ــد بای ــی کمربن ــوار پایین ن
گرفتــه و فشــاری بــه ناحیــه شــکم وارد نکنــد. 
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تنظیم صندلی به صورت دستی ■
1 تنظیم پشتی صندلی

ــپس  ــد و س ــه دهی ــی تکی ــتی صندل ــه پش ب
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال 
ــدن در  ــه ب ــر زاوی ــا تغیی بکشــید. پشــتی را ب
ــد از  ــد. بع ــم نمایی ــب تنظی ــت مناس وضعی
ــد.  ــا کنی ــرم را ره ــه مناســب، اه ــن زاوی یافت
پــس از آن بــه پشــتی تکیــه کنیــد تــا 
مطمئــن شــوید کــه پشــتی بــه درســتی قفــل 

ــت.  ــده اس ش
2 تنظیم ارتفاع صندلی )فقط صندلی راننده(

اهرم تنظیم صندلی را به سمت باال و پایین بکشید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود. 
3 تنظیم موقعیت صندلی در جهت جلو و عقب

ــرار  ــی ق ــر صندل ــو و عقــب در زی ــو در جهت هــای جل ــی جل ــم افقــی صندل دســتگیره تنظی
ــه ســمت موقعیــت دلخــواه خــود  ــی را ب ــاال بکشــید و صندل ــه ســمت ب دارد. دســتگیره را ب
هدایــت کــرده و پــس از قــرار گرفتــن صندلــی در موقعیــت مــورد نظــر، اهــرم را رهــا کنیــد. 

ســپس جهــت اطمینــان از قفــل شــدن صندلــی، آن را کمــی بــه جلــو و عقــب بکشــید. 
تنظیم صندلی برقی )در صورت تجهیز( ■

1 تنظیم موقعیت افقی صندلی
بــا جلــو و عقــب کشــیدن کلیــد تنظیــم 
ــی و در  ــت افق ــی را در جه ــیمنگاه، صندل نش

ــد.  ــم کنی ــواه تنظی ــت دلخ موقعی
2 تنظیم ارتفاع صندلی

ــا فشــردن کلیــد تنظیــم تشــک بــه ســمت  ب
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ــا  ــاال ی ــی را ب ــاع صندل ــاال، ارتف ــا ب ــن ی پایی
ــد.  ــن بیاوری پایی

3 تنظیم زاویه پشتی صندلی
ــد  ــی، کلی ــه پشــتی صندل ــم زاوی ــرای تنظی ب
ــار  ــب فش ــا عق ــو ی ــمت جل ــه س ــم را ب تنظی

ــد. دهی
تنظیم قوس کمر صندلی )در صورت تجهیز(

بــرای برطــرف شــدن مشــکالت ناشــی از انحنــا 
قــوس کمــر بــر روی صندلــی و قــرار گرفتــن کمر 
راننــده در راحت تریــن موقعیــت ممکــن، از دکمه 

تنظیــم قــوس کمــر صندلــی اســتفاده کنید. 
ــا  ــد ت ــه داری ــار داده و نگ ــه  را فش دکم
ــر  ــی کم ــمت باالی ــرای قس ــوس ب ــم ق تنظی
افزایــش یابــد و هم زمــان تنظیــم قــوس بــرای 

ــد.  ــر کاهــش یاب ــی کم قســمت پایین
ــا  ــد ت ــه داری ــار داده و نگ ــه  را فش دکم
ــر  ــی کم ــمت پایین ــرای قس ــوس ب ــم ق تنظی
افزایــش یابــد و هم زمــان تنظیــم قــوس بــرای 

ــد.  ــی کمــر کاهــش یاب قســمت باالی
ــا  ــد ت ــه داری ــار داده و نگ ــه  را فش دکم
قــوس پشــتی صندلــی بــه ســمت جلــو افزایش 

یابــد. 
دکمــه  را فشــار داده و نگــه داریــد تا قوس 

پشــتی صندلی به ســمت جلــو کاهــش یابد. 
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    مطالعه
تنظیــم قــوس کمــر صندلــی در جهت هــای بــاال، پاییــن، جلــو و عقــب دارای محدودیت های 
ــه  ــه موقعیــت انتهایــی، بالفاصل حرکتــی می باشــد. هنــگام رســیدن میــزان قــوس کمــر ب

دکمــه تنظیــم را رهــا کنیــد. 

 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم کردن صندلی خودداری کنید.  •
بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی، بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در موقعیتــش  •

ــان یابید.  اطمین
ــت  • ــم موقعی ــن تنظی ــرا در حی ــد، زی ــرار ندهی ــی ق ــر صندل ــیئی را در زی ــه ش هیچ گون

ــرد.  ــد ک ــری خواه ــت آن جلوگی ــی، از حرک صندل
پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد، زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو  •

ــت را از  ــن محافظ ــی بیش تری ــی در صورت ــد ایمن ــد، کمربن ــودرو روی می دهن ــب خ و عق
سرنشــین بــه عمــل مــی آورد کــه راننــده و سرنشــین جلــو بــه طــور صــاف و راحــت بــه 

پشــتی تکیــه داده باشــند. 

گرم کن صندلی )در صورت تجهیز( ■
کلید گرم کن صندلی راننده/ کلید گرم کن سرنشین جلو

ــن  ــد، گرم ک ــر روی کلی ــار ب ــا اولیــن فش ب
صندلــی بــا دو ســطح گرمایــش )هــر دو 
ــن  ــن روش ــاال و پایی ــای ب ــانگر دم ــراغ نش چ
می شــوند( کار خواهــد کــرد. بــا فشــار مجــدد 
کلیــد، گرمایــش در ســطح 1 )چــراغ نشــانگر 
انجــام  می شــود(  روشــن  پاییــن  دمــای 
ــار ســوم  ــرای ب ــد را ب ــر کلی ــد شــد. اگ خواه
فشــار دهیــد، گرم کــن صندلــی خامــوش 

ــد.  ــد ش خواه
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صندلی های عقب )مدل 5 صندلی(
تنظیم موقعیت صندلی ■

تنظیم پشتی صندلی در جهت جلو و عقب:
ــپس  ــد و س ــه دهی ــی تکی ــتی صندل ــه پش ب
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال 
ــدن در  ــه ب ــر زاوی ــا تغیی بکشــید. پشــتی را ب
ــد از  ــد. بع ــم نمایی ــب تنظی ــت مناس وضعی
ــد.  ــا کنی ــرم را ره ــه مناســب، اه ــن زاوی یافت
ــب  ــو و عق ــه جل ــی ب ــتی را کم ــپس پش س
حرکــت دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه پشــتی 

ــت.  ــده اس ــل ش ــتی قف ــه درس ب
خواباندن پشتی صندلی عقب )روش خواباندن صندلی های چپ و راست یکسان است( ■

را  صندلی هــا  پشت ســری  ارتفــاع  ابتــدا 
تنظیــم کنیــد و یــا ایــن کــه در صــورت لــزوم 
ــتی  ــم پش ــرم تنظی ــد، اه ــاز کنی ــا را ب آن ه
صنلــی عقــب را بــه ســمت بــاال بکشــید و بــا 
ــی  ــه آرام ــی را ب فشــار دســت، پشــتی صندل

ــد.  بخوابانی

    مطالعه
تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب می توانــد حجــم محفظــه صنــدوق عقــب را بــرای قــرار 
ــار« در فصــل 5  ــرار دادن ب ــای الزم در ق ــه بخــش »احتیاط ه ــد )ب ــش ده ــار افزای دادن ب

نیــز مراجعــه کنیــد(. 
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 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم کردن صندلی خودداری کنید.  •
بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی، بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در موقعیــش  •

اطمینــان یابیــد. 
در زمــان تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب، جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن  •

ــتی  ــراف پش ــا از اط ــه کمربنده ــوید ک ــن ش ــت، مطمئ ــپ و راس ــب چ ــای عق کمربنده
ــند.  ــده باش ــی رد ش صندل

ــت  • ــم موقعی ــن تنظی ــرا در حی ــد، زی ــرار ندهی ــی ق ــر صندل ــیئی را در زی ــه ش هیچ گون
ــرد.  ــد ک ــری خواه ــت آن جلوگی ــی، از حرک صندل

پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد، زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو  •
ــت را از  ــن محافظ ــی بیش تری ــی در صورت ــد ایمن ــد، کمربن ــودرو روی می دهن ــب خ و عق
سرنشــین بــه عمــل مــی آورد کــه راننــده و سرنشــینان خــودرو بــه طــور صــاف و راحــت 

بــه پشــتی تکیــه داده باشــند. 

گرم کن صندلی عقب )در صورت تجهیز( ■
ــرار  ــط ق ــول وس ــت کنس ــوای پش ــه ه ــار دریچ ــب در کن ــای عق ــن صندلی ه ــد گرم ک کلی

ــد.  دارن
ــش  ــطح گرمای ــی دارای دو س ــن صندل گرم ک
فشــار  را  کلیــد  کــه  زمانــی  می باشــد. 
ــر دو  ــاال )ه ــای ب ــا دم ــن ب ــرم ک ــد، گ دهی
ــن  ــن روش ــاال و پایی ــای ب ــانگر دم ــراغ نش چ

کــرد.  خواهــد  کار  می شــوند( 
ــا دمــای  ــا فشــار مجــدد کلیــد، گرمایــش ب ب
پاییــن )چــراغ نشــانگر دمــای پاییــن روشــن 
ــد را  ــر کلی ــد شــد. اگ می شــود( انجــام خواه
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یــک بــار دیگــر فشــار دهیــد، گرمکــن صندلی 
غیرفعــال خواهــد شــد )هــر دو چــراغ نشــانگر 

ــوند(.  ــوش می ش خام

صندلی های عقب )مدل 7 صندلی(
ورود آسان به صندلی عقب ردیف دوم ■

1. اهــرم واقــع در قســمت باالیــی پشــتی 
صندلــی عقــب را بکشــید. 

2. پشــتی صندلــی عقــب اصلــی را بخوابانیــد 
و مجموعــه صندلــی را تــا جایــی کــه امــکان 

دارد جلــو بکشــید. 
ــی  ــای صندل ــه فض ــدن ب ــس از وارد ش 3. پ
عقــب ردیــف دوم یــا خــارج شــدن از آن، 
مجموعــه صندلــی عقــب اصلــی را تــا انتهــا به 
عقــب بکشــید و پشــتی صندلــی را بــه ســمت 
عقــب بکشــید تــا زمانــی کــه صــدای کلیــک 
قفــل شــدن آن را بشــنوید. اطمینــان حاصــل 
ــت  ــی در موقعی ــه خوب ــی ب ــه صندل ــد ک کنی

خــود قفــل شــده اســت.

 احتیاط 
ــودداری  • ــف دوم خ ــب ردی ــی عق ــه صندل ــروج ب ــودرو از ورود و خ ــت خ ــن حرک در حی

کنیــد. 
پــس از رهــا کــردن اهــرم ضامــن تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب اصلــی، از قفــل شــدن  •

صحیــح صندلــی در جــای خــود اطمینــان حاصــل کنیــد. 
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تنظیم موقعیت صندلی ■
تنظیم موقعیت صندلی در جهت جلو و عقب

ــب در  ــی عق ــی صندل ــم افق ــتگیره تنظی دس
ــی  ــر صندل ــب در زی ــو و عق ــای جل جهت ه
بــاال  بــه ســمت  را  دارد. دســتگیره  قــرار 
ــت  ــمت موقعی ــه س ــی را ب ــید و صندل بکش
ــرار  ــت کــرده و پــس از ق دلخــواه خــود هدای
ــر،  ــورد نظ ــت م ــی در موقعی ــن صندل گرفت
اهــرم را رهــا کنیــد. ســپس جهــت اطمینــان 
از قفــل شــدن صندلــی، آن را کمــی بــه جلــو 

ــید.  ــب بکش و عق
تنظیم پشتی صندلی در جهت جلو و عقب

ــپس  ــد و س ــه دهی ــی تکی ــتی صندل ــه پش ب
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال 
ــدن در  ــه ب ــر زاوی ــا تغیی بکشــید. پشــتی را ب
ــد از  ــد. بع ــم نمایی ــب تنظی ــت مناس وضعی
ــه مناســب ، اهــرم را رهــا کنیــد.  یافتــن زاوی
پــس از آن پشــتی را کمــی بــه جلــو و عقــب 
حرکــت دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه پشــتی 

به درستی قفل شده است.
خواباندن پشتی صندلی عقب ■

ــه  صندلی هــای عقــب چــپ و عقــب وســط ب
ــمت  ــی س ــوند )صندل ــا می ش ــم ت ــراه ه هم

ــود(.  ــا می ش ــر ت ــه روش زی ــز ب ــت نی راس
را  صندلی هــا  پشت ســری  ارتفــاع  ابتــدا 
تنظیــم کنیــد و یــا ایــن کــه در صــورت لــزوم 
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ــتی  ــم پش ــرم تنظی ــد، اه ــاز کنی ــا را ب آن ه
صندلــی عقــب را بــه ســمت بــاال بکشــید و بــا 
ــی  ــه آرام ــی را ب فشــار دســت، پشــتی صندل

ــد.  ــو بخوابانی ــه ســمت جل ب

    مطالعه
تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب می توانــد حجــم محفظــه صنــدوق عقــب را بــرای قــرار 
ــار« در فصــل 5  ــرار دادن ب ــای الزم در ق ــه بخــش »احتیاط ه ــد )ب ــش ده ــار افزای دادن ب

نیــز مراجعــه کنیــد(. 

 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم کردن صندلی خودداری کنید.  •
بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی، بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در موقعیتــش  •

ــان یابید.  اطمین
در زمــان تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب، جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن  •

ــتی  ــراف پش ــا از اط ــه کمربنده ــوید ک ــن ش ــت، مطمئ ــپ و راس ــب چ ــای عق کمربنده
ــند.  ــده باش ــی رد ش صندل

ــت  • ــم موقعی ــن تنظی ــرا در حی ــد، زی ــرار ندهی ــی ق ــر صندل ــیئی را در زی ــه ش هیچ گون
ــرد.  ــد ک ــری خواه ــت آن جلوگی ــی، از حرک صندل

پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد، زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو  •
ــت را از  ــن محافظ ــی بیش تری ــی در صورت ــد ایمن ــد، کمربن ــودرو روی می دهن ــب خ و عق
سرنشــین بــه عمــل مــی آورد کــه راننــده و سرنشــینان خــودرو بــه طــور صــاف و راحــت 

بــه پشــتی تکیــه داده باشــند. 
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صندلی های عقب ردیف دوم )مدل 7 صندلی تاشو(
خواباندن صندلی عقب اصلی )روش خواباندن صندلی های چپ و راست یکسان است( ■

1. ارتفاع پشت سری صندلی ها را تنظیم کنید و 
یا این که در صورت لزوم آن ها را باز کنید )به 
همین  ادامه  در  صندلی ها«  »پشت سری  بخش 

فصل مراجعه کنید(. 
2. کمربند ایمنی را کنار بکشید. 

باالیی پشتی  واقع در قسمت  3. دکمه ضامن 
و  آزاد شود  قفل صندلی  تا  بکشید  را  صندلی 
هم زمان پشتی صندلی را به سمت جلو کشیده 

و آن را بخوابانید. 
صندلی ردیف سوم پس از تا شدن، هم تراز با 

موکت کف صندوق عقب می شود. 

 احتیاط 
در زمان تا کردن پشتی صندلی عقب، جهت جلوگیری از آسیب دیدن کمربندهای عقب  •

چپ و راست، مطمئن شوید که کمربندها از اطراف پشتی صندلی رد شده باشند. 
بر روی دیواره صندوق عقب قفل کمربند تعبیه شده است تا در زمان تا کردن صندلی های  •

عقب بتوانید کمربندهای ایمنی صندلی های عقب را به آن ها ببندید. 

محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی جلو )اطالعات ارایه  ●
شده برای هر دو مدل صندلی دستی و برقی می باشد(:

240mm می باشد. اگر  افقی و به سمت جلو و عقب  کورس کامل حرکتی صندلی در جهت 
 40mm 200 به سمت جلو وmm صندلی در موقعیت کارخانه ای خود باشد می تواند به اندازه

به سمت عقب حرکت کند. 
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زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانه ای روی 25 درجه تنظیم شده است که می توانید آن 
را تا 30 درجه به سمت جلو و تا 50 درجه به سمت عقب خم کنید. 

محدوده قابل تنظیم برای زاویه پشتی صندلی عقب )مدل 5 صندلی(: ●
زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانه ای روی 25 درجه تنظیم شده که می توانید آن را 

تا 16 درجه به سمت جلو و تا 6 درجه به سمت عقب خم کنید. 
محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی های عقب اصلی )مدل 7 صندلی(:
160mm می باشد. اگر  افقی و به سمت جلو و عقب  کورس کامل حرکتی صندلی در جهت 
 40mm 120 به سمت جلو وmm صندلی در موقعیت کارخانه ای خود باشد، می تواند به اندازه

به سمت عقب حرکت کند. 
زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانه ای روی 25 درجه تنظیم شده است که می توانید 

آن را تا 30 درجه به سمت جلو و تا 12 درجه به سمت عقب خم کنید. 
محدوده قابل تنظیم برای زاویه پشتی صندلی های عقب ردیف دوم )مدل 7 صندلی تاشو(: ●

زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانه ای روی 25 درجه تنظیم شده است که می توانید 
آن را تا 6 درجه به سمت جلو و تا 4 درجه به سمت عقب خم کنید. 

نکته: هنگام اندازه گیری ابعاد صندلی، صندلی ها و پشتی باید در موقعیت های اصلی )طراحی 
شده( تنظیم شده باشند. 

پشت سری صندلی ها
تنظیم پشت سری صندلی ■

1  برای باال بردن پشت سری فقط کافی است 
باال  سمت  به  و  گرفته  دست  با  را  پشت سری 

بکشید و در موقعیت دلخواه رها کنید. 
ابتدا ضامن  پشت سری،  آوردن  پایین  برای    2
قفلی آن را فشار دهید و هم زمان پشت سری را 

به سمت پایین بکشید. 
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تنظیم پشت سری صندلی ■
ابتدا هر دو  باز کردن پشت سری صندلی  برای 
ضامن قفلی آن را به طور هم زمان فشار داده و 
نگه دارید تا میله پشت سری از حالت قفل کامال 
از  و  کشیده  را  پشت سری  سپس  شود.  خارج 

صندلی جدا کنید. 
ردیف  صندلی  پشت سری  کردن  تنظیم  برای 
سوم، ابتدا آن را تا زمانی که ضامن قفلی نمایان 
را  تنظیم کردن  ببرید. سپس مراحل  باال  شود 

انجام دهید. 
برای نصب مجدد پشت سری ابتدا میله های آن را 
با سوراخ های روی صندلی هم تراز کنید و سپس 
پشت سری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین 

فشار دهید. 

 هشدار   
همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.  •
بدون وجود پشت سری، رانندگی نکنید.  •
پس از تنظیم کردن پشت سری، جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن، پشت سری را کمی  •

به سمت پایین فشار دهید. 
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8-3 کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

بسته  جلو  صندلی های  ایمنی  کمربند  اگر 
نباشند و یا به طور کامل قفل نشده باشند:

 25km/h از  کم تر  خودرو  سرعت  که  وقتی 
است، چراغ اخطار کمربند جلو چشمک می زند. 
باالتر   25km/h از  خودرو  سرعت  که  زمانی 
اخطار،  چراغ  زدن  چشمک  با  همراه  می رود، 

بوق اخطار نیز به صدا در می آید. 
بسته  عقب  صندلی های  ایمنی  کمربند  اگر 
باشند  نشده  قفل  کامل  طور  به  یا  و  نباشند 
نشده  قفل  کمربند  یعنی  رنگ  قرمز  )چراغ 
است و چراغ سبز رنگ یعنی کمربند قفل شده 

است(:
وقتی که سرعت خودرو از 25km/h باالتر می رود، چراغ اخطار کمربند به همراه بوق اخطار 

روشن شده و پس از گذشت 30 ثانیه خاموش می شود. 
تکرار  باال  اعالم اخطارهای توضیح داده شده در  باز شود،  رانندگی  اگر قفل کمربند در حین 

خواهند شد. 
با صورت پذیرفتن هر یک از اقدامات زیر، بوق اخطار کمربند قطع می شود:

کمربند قفل شود ●
کلید استارت خاموش شود ●
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 احتیاط 
صفحه  • سرعت سنج  آمپر  که  است  سرعتی  خودرو،  سرعت  از  منظور  باال  توضیحات  در 

کیلومترشمار نشان می دهد. 
در حین رانندگی به هیچ عنوان کلید استارت موتور را خاموش نکنید.  •
از خودروها بسته به مدل شان به چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو و چراغ  • فقط برخی 

اخطار کمربند صندلی های ردیف دوم مجهز شده اند. 

توصیه  خودرو  سرنشینان  و  راننده  به  اکیدا 
خودرو  در  حضور  زمان های  کلیه  در  می شود 
عدم  دارند.  نگاه  بسته  را  خود  ایمنی  کمربند 
شدت  و  دیدن  آسیب  احتمال  کار،  این  انجام 
را  رانندگی  حوادث  از  ناشی  آسیب دیدگی 

افزایش می دهد. 
مورد  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربندهای 
بازدید و بررسی قرار گیرند. اگر متوجه شدید 
کار  درستی  به  کمربندها  از  کدام  هر  که 
به  تعویض  یا  و  تعمیر  بازدید،  نمی کند، جهت 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی 

مراجعه کنید. 
استفاده صحیح از کمربند ■
پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید. به  ●

نحوی که بتوانید بدن تان را به صورت صاف به 
پشتی صندلی تکیه دهید. 

نوار باالیی کمربند را بکشید، به طوری که  ●
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نباید  و  کند  عبور  شانه هایتان  عرض  تمام  از 
داشته  شما  بازوهای  یا  و  گردن  با  برخوردی 

باشد. 
نوار پایینی کمربند باید تا جایی که امکان  ●

دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد. 
هرگز کمربند ایمنی را نپیچانید.  ●
نگه داری از کمربند ■

لحاظ  از  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربند 
خرابی و آسیب دیدگی و فرسودگی مورد بازدید 
قرار گیرد. در صورتی که خودرو تصادف کرده 
باشد و کمربندها دچار کشیدگی شده باشند، 
باید بالفاصله توسط نمایندگی خدمات پس از 
فروش مدیران خودرو مورد بازرسی قرار گیرد و 

قطعات مورد نیاز تعویض شوند. 

 احتیاط 
اجازه نفوذ آب به مکانیزم جمع کننده کمربند را ندهید.  •
برای شستن کمربند از شوینده های شیمیایی، آب جوش، سفیدکننده و مواد رنگی استفاده  •

نکنید.
کمربند باید با شوینده های مالیم یا با آب گرم شسته شده و در معرض هوای آزاد خشک  •

شود. هرگز کمربند را با گرمای غیرطبیعی خشک نکنید. 
به هیچ عنوان مکانیزم جمع کننده کمربند و قفل کمربند ایمنی را مورد تعمیر و روغن کاری  •

مدیران  کنید. شرکت  کمربند خودداری  در سیستم  تغییر  گونه  هر  ایجاد  از  و  ندهید  قرار 
خودرو در قبال مشکالت ناشی از این اقدامات مسوولیتی را قبول نخواهد کرد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 122

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

قفل کردن و باز کردن کمربند ■
1  برای بستن و قفل کردن کمربند، زبانه آن 
را به داخل قفل فشار دهید تا صدای »کلیک« 

به گوش برسد. 
2  برای باز کردن کمربند، کلید آزادکن قفل 
کمربند را فشار دهید تا کمربند جمع شود. اگر 
نشود،  یک نواخت جمع  و  نرم  به طور  کمربند 
آن را به سمت بیرون بکشید و تاب خوردگی یا 
پیچ خوردگی آن را بررسی کنید. پس از جمع 
شدن، کمربند باید به صورت صاف و بدون پیچ 

و خم بایستد. 

 احتیاط 
از صحیح بودن موقعیت قرارگیری قفل کمربند و قفل شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل  •

کنید. قفل شدن کمربند به صورت نادرست می تواند سبب مصدومیت های جدی شود. 
از قفل کمربندی که نتواند کمربند را به طور سفت نگه دارد، استفاده نکنید. چرا که در  •

زمان تصادف و ترمزهای شدید، نمی تواند از سرنشینان محافظت کند. 

تنظیم موقعیت کمربند سه نقطه ای ■
نوار کمربند اگر به طور سریع کشیده شود، قفل 
می شود، و اگر به طور آرام کشیده شود، قفل 
نمی شود. نوار پایینی کمربند را باید تا جایی که 
امکان دارد به سمت پایین بکشید و روی لگن 
قرار دهید، نباید آن را دور کمر و یا شکم خود 
قرار دهید. سپس نوار باالیی کمربند را کمی به 
سایز  با  متناسب  کمربند  تا  بکشید  باال  سمت 

بدن شما قرار گیرد. 

به سمت باال بکشید

به سمت پایین بکشید

در پایین ترین قسمت روی لگن قرار دهید
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 احتیاط 
نوار باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.  •
اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را بسته اند.  •
کمربند را به آرامی بیرون بکشید. در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا زمانی که خودرو  •

در محل شیب دار است، احتمال قفل شدن کمربند وجود دارد. 
هر کمربند برای استفاده یک نفر است. از یک کمربند برای بیش از یک نفر، به ویژه کودکان  •

استفاده نکنید. 
توصیه می شود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده  •

کنند و یا از صندلی مخصوص کودک برای آن ها استفاده کنید. 
از پوشیدن لباس های نامناسب که از تماس نزدیک کمربند با بدن شما جلوگیری می کند،  •

در زمان رانندگی خودداری کنید. در غیر این صورت محافظت مطلوب حاصل نخواهد شد. 
نیاز نخوابانید. کمربندهای  • از حد  برای کسب یک سواری راحت، پشتی صندلی را بیش 

ایمنی زمانی می توانند کارایی موثر داشته باشند که سرنشین به صورت صاف نشسته و به طور 
راحت به پشتی صندلی تکیه داده باشد. 

اطمینان حاصل کنید که نوار باالیی کمربند تقریبا از تمام عرض شانه های شما رد شده و  •
با گردن برخوردی ندارد. کمربند نباید آن قدر شل و افتاده باشد که از روی شانه ها لغزیده و 
بیفتد. عدم رعایت این موارد باعث کاهش قابلیت های حفاظتی و ایمنی کمربند در تصادفات 

می شود. 
اگر نوار پایینی کمربند خیلی شل تنظیم شود و یا اگر خیلی باالتر از لگن قرار گیرد، در  •

زمان بروز تصادف یا اتفاقات ناخواسته دیگر، ممکن است سرنشین از زیر کمربند سر بخورد و 
دچار آسیب های جدی و یا حتی مرگ شود. نوار پایینی را تا حد امکان به لگن نزدیک کنید. 
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تنظیم ارتفاع کمربند جلو ■
پایین آوردن

قالب  ضامن،  دکمه  دادن  فشار  ضمن   .1
نگه دارنده کمربند را به سمت پایین بکشید. 

باال بردن
قالب  ضامن،  دکمه  دادن  فشار  ضمن   .2

نگه دارنده کمربند را به سمت باال بکشید. 

قرارگیری قفل های کمربند ایمنی صندلی عقب وسط ■
وسط  عقب  صندلی  ایمنی  کمربند  قفل های 
روی  بر  شده  گرفته  نظر  در  محفظه های  در 
صندلی قرار می گیرند. زمانی که قفل ها استفاده 
داشته  قرار  خودشان  جای  در  باید  نمی شوند 
تا کردن پشتی صندلی عقب  زمان  در  باشند. 
نیز اطمینان یابید که قفل ها در جای خود قرار 

گرفته اند. 
پیش کشنده کمربند

به  کمک  جهت  کمربند  پیش کشنده های 
ایربگ های جلو در زمان تصادفات شدید خودرو 

طراحی شده اند. 

گاز تولید شده در زمان عمل کردن پیش کشنده باعث آتش سوزی نمی شود و بی ضرر است.  ●
هنگامی که پیش کشنده عمل می کند، مکانیزم جمع کننده کمربندها، قفل خواهند شد.  ●
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پیش کشنده کمربند حتی اگر صندلی سرنشین جلو خالی باشد، می تواند عمل کند.  ●
پیش کشنده کمربند در قبال ضربات کوچک وارده از جلو و عقب یا تصادف از طرفین خودرو  ●

ممکن است فعال نشود. 
در تصادفاتی که ایربگ ها باز شوند، پیش کشنده ها و ایربگ ها با هم به طور هم زمان فعال  ●

می شوند. 
عمل کردن پیش کشنده کمربند، ممکن است همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز  ●

غیرسمی باشد. 
زمانی که سنسور واحد کنترل ایربگ، ضربه شدید وارده از قسمت جلوی خودرو را تشخیص  ●

بتوانند  تا  می شوند  کشیده  عقب  سمت  به  سرعت  به  پیش کشنده  توسط  کمربندها  دهد، 
سرنشینان را مهار کنند.

 احتیاط 
اقدامات زیر در برخی مواقع می توانند باعث ایجاد اختالل در عملکرد صحیح پیش کشنده  •

کمربند شوند:
دستکاری در سیستم تعلیق •
دستکاری در قسمت جلوی بدنه خودرو •
تعمیر پیش کشنده کمربند یا تجهیزات نزدیک به آن •
نصب گارد جلو پنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو •

 هشدار   
اگر پیش کشنده عمل کند، چراغ هشدار ایربگ )SRS( روشن خواهد شد. در این صورت  •

کمربند قابل استفاده نخواهد بود و باید تعویض شود. 
برداشتن، ایجاد تغییر، ضربه زدن یا باز کردن پیش کشنده کمربند، سنسور و یونیت ایربگ  •

و دسته سیم ها ممنوع است. عدم رعایت این موارد باعث عملکرد نامناسب پیش کشنده، عمل 
کردن ناگهانی آن و یا غیرفعال شدن آن می شود که نتیجه آن ایجاد جراحت و مرگ در زمان 

حادثه می باشد. 
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بروز هر یک از موارد زیر، بیانگر وجود ایراد در ایربگ ها یا پیش کشنده است. در این گونه موارد 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید:

روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی ●
پیش کشنده کمربند و یا نواحی اطراف آن آسیب دیده باشد.  ●
وقتی که کلید استارت را روشن می کنید، چراغ هشدار ایربگ برای چند ثانیه روشن نشود و  ●

یا به طور دایم روشن بماند. 
باز نشدن و جمع نشدن کمربندها به علت وجود ایراد در کمربند و یا عمل کردن پیش کشنده  ●

کمربند. 
روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان ■

کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شده اند. برای کودک خود 
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید )اطالعات بیش تر در زمینه صندلی کودک در بخش 
»محافظت از کودکان« در ادامه همین فصل ارایه شده است( تا زمانی که کودک تان به اندازه 
کافی رشد کند که بتواند به طور صحیح و ضمن رعایت دستورالعمل های استفاده از کمربند 

ایمنی از کمربند استفاده کند. 
اگر کودکی اندازه بدنش به قدری رشد کرده باشد که دیگر نتواند از صندلی کودک استفاده کند، 

باید در صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند. 

و  ندهید کودکان روی صندلی های جلو  اجازه 
رها  بزنند. یک کودک  زانو  یا  و  بایستند  عقب 
یا  و  ناگهانی  ترمز  هنگام  به  محافظ  بدون  و 
تصادف، در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار 
می گیرد. هم چنین اجازه ندهید یک کودک در 
بغل فرد بزرگسال بنشیند، نگه داشتن کودک 

در آغوش، ایمنی کافی ندارد.
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روش ها و اقدامات احتیاطی رای بستن کمربند بانوان باردار ■
و  اطالعات  کسب  ضمن  باید  باردار  بانوان 
توصیه های پزشکی کافی، کمربند ایمنی را به 
بانوان  دهند.  قرار  استفاده  مورد  شکل صحیح 
باردار، می بایست نوار پایینی کمربند را تا جایی 
که امکان دارد پایین برده و همانند سایر افراد 
در زیر شکم و باالی لگن قرار دهند. نوار باالیی 
کمربند را کشیده و بدون این که برخوردی با 
ناحیه شکم داشته باشد، باید از عرض شانه و 
طرز  به  کمربند  اگر  دهند.  عبور  سینه  قفسه 
یا  ترمزگیری  زمان  در  نشود،  بسته  صحیح 
تصادف نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در 
معرض مرگ یا آسیب شدید قرار خواهد گرفت. 

 هشدار   
اگر خودروی شما تصادف جدی داشته است، جهت بازدید و تعویض کمربندها به نمایندگی  •

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید، هر چند که ظاهر آن ها هیچ ایرادی نداشته و سالم به نظر برسد. 
هیچ اقدامی از قبیل باز کردن، نصب، اصالح، برداشتن و جا به جا کردن را روی کمربند  •

انجام ندهید. هر گونه تعمیرات مورد نیاز می بایست توسط نمایندگی های مجاز مدیران خودرو 
صورت پذیرد. 

بودن  • و شل  فرسودگی  پارگی،  و  کنید  بازدید  دوره ای  به طور  را  ایمنی  سیستم کمربند 
قطعات را مورد بررسی قرار دهید. 

از قفل شدن کمربند و نبود تابیدگی و پیچیدگی در آن اطمینان حاصل کنید. اگر کمربند  •
به درستی کار نمی کند، در اسرع وقت با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

هرگز از کمربند آسیب دیده استفاده نکنید و آن را با کمربند نو جایگزین نمایید. کمربند  •
آسیب دیده نمی تواند از سرنشینان در مقابل مصدومیت و مرگ محافظت کند. 
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3-9 حفاظت از کودکان
صندلی کودک

طبق آمار تصادفات، کودکی که در صندلی عقب نشسته و به طور صحیح مهار می شود نسبت 
به کودکی که در صندلی جلو نشسته است، ایمن تر است. صندلی کودک خریداری شده باید با 

فضای داخلی خودرو، سن کودک و سایز بدن او تناسب داشته باشد. 
برای اطالع از جزییات نحوه نصب صندلی کودک به دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه 
کنید. در این کتابچه 3 نوع متداول صندلی کودک که قابلیت مهار شدن توسط کمربند ایمنی 
یونیورسال توضیح داده  نوع  را دارند، معرفی شده اند. فقط نحوه نصب صندلی کودک  خودرو 

شده است. 

 هشدار   
برای محافظت موثر در تصادفات و توقف های ناگهانی، کودکان بسته به سن و جثه شان باید  •

با استفاده از کمربند ایمنی یا صندلی کودک مناسب که روی صندلی عقب نصب شده است، 
به درستی مهار شوند. در آغوش گرفتن کودک نمی تواند جایگزین سیستم محافظ کودک 

باشد. 
صندلی کودک باید مطابق با استانداردهای ایمنی مطرح شده در قوانین و مقررات داخلی  •

کشور باشد. شرکت مدیران خودرو در قبال صدمات و حوادث ناشی از عدم استفاده صحیح از 
سیستم محافظ کودک هیچ گونه مسوولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. 

گروه بندی صندلی محافظ کودک
سیستم  در خصوص  موتوری  نقلیه  وسایل  ملی  استانداردهای  با  باید  کودک  محافظ  صندلی 
معموال  باشد.  داشته  مطابقت   )ECE R44( کودکان  ایمنی  حفظ  سیستم  و  کودک  محافظ 
سیستم های محافظ کودک مورد تایید، دارای برچسب صدور گواهی نامه استاندارد ملی می باشند 
و هم چنین پس از تست شدن بر مبنای استاندارد ECE R44، یک برچسب نارنجی رنگ نیز 
می گیرند. اطالعاتی مانند گروه وزنی، سطح ISOFIX و مجوز تولید سیستم محافظ کودک در 
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این برچسب وجود دارد. 
بر اساس قوانین و مقررات موجود، صندلی کودک را می توان در 5 گروه دسته بندی کرد:

وزن کودکگروه وزنی

0 تا 10 کیلوگرمگروه 0 

0 تا 13 کیلوگرمگروه0+  

 I 9 تا 18 کیلوگرمگروه

 II 15 تا 25 کیلوگرمگروه

 III 22 تا 36 کیلوگرمگروه

●  I/0 گروه وزنی 0/0+: صندلی نوزاد رو به عقب مناسب برای گروههای 0/0+ و
●  II و I صندلی کودک دارای کمربند مناسب برای گروههای :I گروه وزنی
و صندلی  ●  II گروه  برای  مناسب  پشتی،  تکیه گاه  دارای  II/III: صندلی کودک  وزنی  گروه 

 III کودک بدون تکیه گاه پشتی، مناسب برای گروه

 هشدار   
هرگز از یک صندلی کودک رو به عقب بر روی

 صندلی دارای ایربگ فعال استفاده نشود، 
در این صورت ممکن است مرگ و یا صدمه

 جدی برای کودک رخ دهد.
جهت مشاهده جدول ISOFIX به صفحه 115 مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلی های خودرو:

صندلی سرنشین گروه وزنی
جلو راست

صندلی های 
عقب کناری

صندلی 
عقب وسط

صندلی ردیف سوم 
)در صورت تجهیز(

گروه 0
U,L×U×0 تا 10 کیلوگرم

 گروه 0+

U,L×U× 0 تا 13 کیلوگرم

 I گروه
U,L×U×9 تا 18 کیلوگرم

 II گروه
UF,L×U×15 تا 25 کیلوگرم

 III گروه
UF,L×U×22 تا 36 کیلوگرم

L: اگر خودروی شما در لیست مدل خودروهای اعالم شده توسط سازنده صندلی کودک قرار 
کودک  وزنی  گروه  با  متناسب  و   ”semi-universal“ مدل  کودک  صندلی  از  باشد،  داشته 

می توان استفاده کرد. 
U: از صندلی کودک مدل “universal” و متناسب با گروه وزنی کودک می توان استفاده کرد. 
UF: از صندلی کودک مدل “universal” نوع رو به جلو و متناسب با گروه وزنی کودک می توان 

استفاده کرد. 
X: استفاده از هر نوع صندلی کودک مجاز نمی باشد. 
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 ISOFIX صندلی کودک
بر  نصب  سیستم  نوع  یک   ISOFIX اتصاالت 
اساس استانداردهای ملی وسایل نقلیه موتوری 
در خصوص سیستم محافظ کودک و سیستم 

حفظ ایمنی کودکان )ECE R44( می باشد. 
ISOFIX صندلی کودک در قسمت  اتصاالت 
عقب  و  چپ  عقب  صندلی های  پشتی  پایینی 
اتصاالت     معموال  است.  گرفته  قرار  راست 
قسمت  در  عالمت   کنار  در   ISOFIX

پایینی پشتی صندلی های عقب قرار دارند. 

 هشدار   
هنگام نصب سیستم محافظ کودک به اتصاالت ISOFIX، لطفا دستورالعمل های ارایه شده 

توسط سازنده سیستم محافظ کودک را به طور کامل رعایت کنید. 
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گروه بندی سایز برای ISOFIX: استفاده از جدول گروه بندی سایز صندلی کودک برای اتصال 
ISOFIX، به کاربر کمک می کند تا مناسب ترین نوع صندلی کودک را انتخاب کند.

توضیحاتگروه سایز

Aصندلی کودک رو به جلو با سایز کامل

Bصندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

B1صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

Cصندلی کودک رو به عقب با سایز کامل

Dصندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک شده

Eصندلی نوزاد رو به عقب

Fصندلی نوزاد عرضی رو به سمت چپ

Gصندلی نوزاد عرضی رو به سمت راست
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:ISOFIX صندلی کودک مناسب برای

گروه وزنی
 گروه
سایز

 نوع
موقعیت صندلیاتصال

صندلی سرنشین 
جلو راست

صندلی های 
عقب کناری

صندلی 
عقب وسط

صندلی ردیف سوم 
)در صورت تجهیز(

گروه 0 
)0 تا 10 
کیلوگرم(

FISO/L1XXXX

GISO/L2XXXX

EISO/R1XILXX

گروه +0 
)0 تا 13 
کیلوگرم(

EISO/R1XILXX

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

گروه 1 
)9 تا 18 
کیلوگرم(

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

BISO/F2XIL, IUFXX

B1ISO/F2XXIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX
گروه 2 

)15 تا 25 
کیلوگرم(

/)1(////

گروه 3 
)22 تا 36 
کیلوگرم(

/)1(

//
//
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X: برای صندلی کودک ISOFIX مناسب نیست. 
صندلی  یا  و  شده«  مشخص  »خودروهای  برای   ISOFIX کودک  صندلی  برای  مناسب   :IL

کودک مدل “semi-universal” تایید شده برای این گروه وزنی. 
IUF: مناسب برای صندلی کودک رو به جلو مدل “universal” تایید شده برای این گروه وزنی. 

)1(: مناسب برای صندلی کودک های فاقد ISO/XX گروه وزنی A تا G. برای اطالع از جزییات 
بیش تر در خصوص گروه وزنی مناسب، لیست مدل های صندلی کودک ISOFIX را بررسی کنید. 

قالب نگه دارنده صندلی کودک
مدل SUV و مدل هاچ بک ■

مهارکننده  زبانه  به  مجهز  خودروها  مدل  این 
جلو  به  رو  نوع  کودک  صندلی  برای  باالیی 
عقب  صندلی  پشت  در  زبانه ها  این  می باشند. 

واقع شده اند. 

مدل صندوق دار ■
مهارکننده  زبانه  به  مجهز  خودروها  مدل  این 
جلو  به  رو  نوع  کودک  صندلی  برای  باالیی 
می باشند. این زبانه ها بر روی طاقچه عقب و در 

عقب پشت سری صندلی ها واقع شده اند. 

قبل از استفاده، پشت سری صندلی که قصد نصب کردن صندلی کودک بر روی آن را دارید، 
باز کنید. سپس قالب صندلی کودک را به زبانه مهارکننده باالیی وارد کنید. دقت کنید تا نوار 
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باالیی  نوار  یا دور آن نپیچد.  از روی پشت سری عبور نکند و  باالیی صندلی کودک مستقیما 
صندلی کودک و پشت سری صندلی عقب نباید برخوردی با یک دیگر داشته باشند. همواره پس 
از اتصال صندلی کودک به زبانه مهارکننده باالیی، نوار باالیی صندلی کودک را سفت کنید. 
به  کودک  صندلی  باالیی  نوار  کردن  سفت  و  بستن  نحوه  در خصوص  بیش تر  اطالعات  برای 

دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید. 

 هشدار   
اجازه ندهید تا نوار باالیی صندلی کودک از روی پشت سری عبور کند و یا دور آن بپیچد  •

و همیشه پس از نصب کردن صندلی، نوار باالیی را سفت کنید. عدم نصب صحیح می تواند 
باعث مصدومیت شدید کودک شود. 

مدل SUV و مدل هاچ بک: در خودروهایی که در محفظه صندوق خود دارای طاقچه عقب  •
می باشند، قبل از اتصال صندلی کودک به زبانه مهارکننده، طاقچه عقب را باز کنید. 

صندلی کودک رو به عقب خودرو ■
جهت قرارگیری این نوع صندلی باید بر خالف 
جهت حرکت رو به جلوی خودرو باشد،  یعنی 
صورت نوزاد رو به عقب خودرو باشد. در زمان 
تصادف اگر نوزاد رو به جلوی خودرو قرار گرفته 
باشد، ممکن است ستون فقرات و نخاع او آسیب 
ببیند. اگر نوزاد رو به عقب باشد، صندلی جلو 
می تواند از سر، گردن و باالتنه او محافظت کند. 
 10 تا   :0 گروههای  برای  صندلی  نوع  این 
کیلوگرم و0+: تا 13 کیلوگرم توصیه می شود. 
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صندلی کودک رو به جلوی خودرو ■
نصب  حرکت  جهت  به  رو  صندلی  نوع  این 
 9 :I برای کودکان گروه  این صندلی  می شود. 

تا 18 کیلوگرم توصیه می شود. 

صندلی کمکی کودکان ■
یک  از  کودک،  صندلی  کارایی  افزایش  برای 
نمود.  استفاده  می توان  جداگانه  کمکی  تشک 
وزن  یا  و  دارد  کوتاه تری  قد  کودک  که  وقتی 
برای  می توان  را  کمکی  تشک  است،  کم تر  او 
و  خودرو  در  کودک  دید  خط  ارتفاع  افزایش 
او استفاده نمود )کمربند ایمنی  استقرار ایمن 
دارای استانداردهای بین المللی، بر اساس اندازه 
طراحی  متر   1.5 از  بیش تر  قد  با  افراد  بدن 
از  متر   1.5 از  کم تر  قد  با  فردی  اگر  شده اند. 
صورت  آن  در  نماید،  استفاده  ایمنی  کمربند 
کمربند ممکن است هنگام تصادف به گردن او 
آسیب برساند(. این صندلی برای کودکان گروه 
II: 15 تا 25 کیلوگرم و گروه III: 22 تا 36 

کیلوگرم توصیه می شود. 
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 ISOFIX نصب صندلی کودک
قالب های  اتصال  جهت  که  حلقه هایی   :1 گام 
تعبیه  عقب  صندلی  زیر  در  کودک  صندلی 

می شوند را پیدا کنید. 
گام 2: صندلی کودک را بر روی صندلی عقب 

خودرو بگذارید. 

گام 3: قالب پایه صندلی کودک را به حلقه های 
بودن  محکم  از  و  داده  گیر  عقب  صندلی  زیر 

اتصال آن ها مطمئن شوید. 

گام 4: نوار باالیی صندلی کودک را بکشید و آن 
را به زبانه مهارکننده که در پشت صندلی عقب 
تعبیه شده است، وصل کنید )زبانه ها در پشت 

صندلی عقب ردیف دوم قرار دارند(. 

    مطالعه
تعداد زبانه های مهارکننده بسته به مدل خودرو می تواند متفاوت باشد. 
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 هشدار   
صندلی کودک باید بر روی صندلی عقب نصب شود.  •
پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی را تنظیم نکنید.  •
پیچ خوردگی  • و  تابیدگی  فاقد  و  شده  قفل  درستی  به  ایمنی  کمربند  که  شوید  مطمئن 

می باشد. 
هرگز بیش از یک صندلی کودک را به حلقه های نگه دارنده یک صندلی وصل نکنید.  •
اگر وزن کودک بیش تر از 22 کیلوگرم می باشد، صندلی کودک را نباید توسط حلقه های  •

زیر صندلی ثابت کرد. 
جدا  • جای خود  از  تصادف  در  یا  دیده اند  آسیب  کودک  نگه دارنده صندلی  حلقه های  اگر 

شده اند، جهت تعویض به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
روی  • بر  را  کودک  صندلی  می کند،  پیدا  برخوردی  کودک  صندلی  با  راننده  صندلی  اگر 

صندلی عقب سمت راست نصب کنید. 
از قالب های مهارکننده صندلی کودک برای بستن یا مهار کردن اشیا و لوازم دیگر استفاده  •

این گونه استفاده های غیراصولی نخواهد  نکنید. شرکت مدیران خودرو مسوولیتی در قبال 
داشت. 

بروز  • صورت  در  نشود،  مهار  و  نصب  خود  جای  در  درستی  به  کودک  صندلی  چنان چه 
نیز در  بر کودک سایر سرنشینان  ناگهانی، پیچیدن های شدید و تصادفات، عالوه  ترمزهای 

معرض مصدومیت های جانی و حتی مرگ قرار خواهند گرفت. 
از مهار شدن خوب نوار باالیی صندلی کودک مطمئن شوید. صندلی کودک را پس از نصب  •

از ثابت بودن آن اطمینان حاصل شود. برای نصب  تا  کردن در جهات مختلف تکان دهید 
صحیح، مطابق با توضیحات دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک اقدام 
کنید. عدم نصب صحیح صندلی کودک می تواند باعث مصدومیت شدید و یا حتی مرگ در 

زمان توقف ها و پیچیدن های ناگهانی و تصادفات شود. 
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 هشدار   
اگر نصب صندلی کودک باعث ایجاد اختالل در تنظیمات صندلی جلو می شود، صندلی  •

در  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  نکنید.  نصب  خودرو  عقب  صندلی  روی  بر  را  کودک 
تصادفات، سرنشین جلو و کودک به شدت آسیب ببینند و یا حتی کشته شوند. 

این کمربند دور گردن  • بازی کنند. اگر  با کمربند صندلی خود  اجازه ندهید که کودکان 
کودک بپیچد، در آوردن کمربند دشوار خواهد بود و می تواند سبب خفگی کودک یا مشکالت 
باید  آزاد کنید،  را  نتوانستید قفل کمربند  اگر  اتفاق،  این  دیگر شود. در صورت روی دادن 

کمربند را با قیچی ببرید. 
در زمان هایی که از صندلی کودک استفاده نمی شود، باید هم چنان روی صندلی به صورت  •

نصب شده باقی بماند. صندلی کودک باز شده را در داخل کابین رها نکنید. 
اگر الزم است که صندلی کودک را باز کنید، آن را پس از باز کردن در صندوق عقب یا در  •

مکانی خارج از خودرو نگه داری کنید. با این کار از مصدومیت سرنشینان داخل خودرو در 
زمان ترمزهای ناگهانی و تصادف پیش گیری خواهد شد. 
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک
بر روی آفتاب گیر سرنشین جلو برچسبی جهت 
یادآوری مجهز بودن خودرو به ایربگ های جلو 
رعایت  را  زیر  احتیاط های  است.  شده  الصاق 

کنید:
به  که  کودک هایی  صندلی  عنوان  هیچ  به   .1
روی  بر  را  می شوند  نصب  عقب  به  رو  صورت 
ایربگ  به  مجهز  خودروهای  جلوی  صندلی 

سرنشین نصب نکنید. 
2. ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگه دارنده های صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت 

هر شرایطی ممنوع است. 
از  همواره  نکنید.  اکتفا  خودرو  ایمنی  کمربند  توسط  صرفا  کودک  صندلی  مهار  به  هرگز   .3

تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک بر روی صندلی عقب استفاده کنید. 
مسوولیت هر گونه عواقب ناشی از عدم رعایت سه اقدام احتیاطی فوق، بر عهده کاربر خواهد بود. 

 هشدار   
پس از وارد کردن زبانه کمربند در قفل کمربند از چفت شدن کامل آن دو اطمینان یابید.  •

نوارهای باالیی و پایینی کمربند نباید پیچ خوردگی داشته باشد. 
از وارد کردن اجسامی مانند سکه و گیره و نظایر آن به داخل قفل کمربند خودداری کنید تا  •

در مقابل وارد شدن زبانه به قفل کمربند مانعی ایجاد نشود. 
اگر کمربند ایمنی به درستی کار نکند، نمی تواند از کودکان در مقابل مصدومیت محافظت  •

کند. در این گونه مواقع فورا به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید تا زمان تعمیر 
سیستم کمربند ایمنی از نصب صندلی کودک خودداری کنید. 

همواره اطمینان حاصل کنید که نوار باالیی کمربند از عرض شانه های کودک عبور کرده است.  •
کمربند باید از گردن کودک دور باشد اما نباید از شانه های کودک سر خورده و بیفتد. در غیر این 

صورت در ترمزهای ناگهانی و تصادفات ممکن است دچار مصدومیت های شدید شود. 
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 )SRS( 10-3 سیستم ایربگ
ایربگ های خودرو

در تصادفات شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت می پذیرند، اگر شرایط الزم برای باز شدن 
ایربگ فراهم باشد، ایربگ ها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو محافظت 

خواهند کرد. 
بدن  باالیی  قسمت های  بین  یک نواخت  به طور  را  تصادف  از  نیروی حاصل  می توانند  ایربگ ها 
سرنشین توزیع کنند، بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین، سرعت حرکت بدن کاهش 
می یابد تا این که متوقف می شود و بدین طریق از مصدومیت راننده و سرنشینان جلوگیری می شود. 

 3         ایربگ جانبی صندلی )در صورت تجهیز( 1         ایربگ راننده 

 4         ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( 2         ایربگ سرنشین جلو
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ایربگ راننده ■
وقتی ایربگ راننده فعال می شود، درپوش روی 
غربیلک فرمان جدا می شود و ایربگ از غربیلک 

فرمان بیرون آمده و باز می شود. 

ایربگ سرنشین جلو  ■
می شود،  فعال  جلو  سرنشین  ایربگ  وقتی 
و  می شود  جدا  داشبورد  روی  از  آن  درپوش 

ایربگ از داشبورد بیرون آمده و باز می شود. 

صورت  ■ )در  جلو  صندلی  جانبی  ایربگ 
تجهیز(

راست  یا  چپ  طرفین  از  خودرو  که  زمانی 
باز  برای  الزم  شرایط  و  باشد  داشته  تصادف 
شدن ایربگ فراهم باشد، ایربگ جانبی صندلی 
باز  است،  شده  وارد  ضربه  که  سمتی  جلوی 
خواهد شد. در کنار کمربند ایمنی، ایربگ های 
و  راننده  از  محافظت  جهت  تجهیزاتی  جانبی 

سرنشین جلو می باشد. 
ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( ■

باشد و  از طرفین تصادف داشته  وقتی خودرو 
شرایط الزم برای باز شدن ایربگ تامین شود، 
ایربگ پرده ای جهت محافظت از سر سرنشین 
جلو و سرنشینان صندلی های کناری عقب باز 

می شود و ریسک خطرات را کاهش می دهد. 
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استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های الزم
چراغ هشدار ایربگ ■

پیش آمدن هر یک از حالت های زیر گویای وجود ایراد در سیستم ایربگ می باشد. در این شرایط 
در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید:

چراغ هشدار ایربگ در حین رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن کند.  ●
اگر پس از روشن شدن کلید استارت موتور، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود یا دایما روشن  ●

بماند و یا این که چشمک بزند. 
باز شدن ایربگ ■
پس از باز شدن ایربگ، گاز موجود در آن به طور سریع تخلیه می شود و برخی از قطعات  ●

سیستم ایربگ تولید حرارت می کنند لذا در این لحظات آن ها را لمس نکنید. 
در لحظه باز شدن ایربگ ها، درب های خودرو از حالت قفل خارج می شوند، چراغ های داخلی  ●

روشن می شوند و فالشر فعال می شود. 
ایربگ خالی می شود، مقداری دود و گرد و غبار در فضای داخل  ● هم چنین زمانی که گاز 

اتاق منتشر می شود. دود و گرد و غبار پخش شده در هوا برای افرادی که دارای آسم و یا دیگر 
سیستم  در  تحریک  ایجاد  باعث  است  ممکن  و  باشد  مضر  می تواند  هستند  تنفسی  مشکالت 
تنفسی آن ها شود. بنابراین افراد داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشه ها را 

جهت ورود هوای تازه باز کنند و در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند. 
اگر محل نصب ایربگ ها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترک خوردگی داشته  ●

باشد، هر چه سریع تر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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باز شدن ایربگ ها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی می باشد، لذا برای جلوگیری از وارد آمدن  ●
بر  مثال  به طور  نگیرید.  قرار  ایربگ ها  به  نزدیک  یا حتی مرگ، هرگز خیلی  و  آسیب دیدگی 
لبه صندلی ننشینید و بدن خود را خیلی به سمت جلو خم نکنید. راننده ضمن حفظ راحتی 

رانندگی خود، باید نسبت به سرنشین دورتر از ایربگ قرار گیرد. 
ایربگ و کمربند ایمنی از بزرگساالن و نوجوانان می توانند محافظت کنند ولی برای محافظت  ●

از کودکان و خردساالن طراحی نشده اند. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص محافظت از 
کودکان به بخش »سیستم محافظ کودک« در همین فصل مراجعه کنید. 

استفاده صحیح از ایربگ ■
همراه  ● به  که  هستند  تجهیزاتی  ایربگ ها 

و سرنشینان حفاظت  راننده  از  ایمنی  کمربند 
می کنند. با این حال ایربگ نمی تواند به تنهایی 
دیگر  طرفی  از  شود.  ایمنی  کمربند  جایگزین 
که شدت  باز شود  می تواند  زمانی  تنها  ایربگ 
تعریف  آستانه  حد  به  خودرو  به  وارده  ضربه 
شده برسد. بنابراین در تصادفاتی که ایربگ باز 
نمی شود، تنها وسیله حفاظت کننده از سرنشین 
زمان  در  کمربند  بستن  می باشد.  کمربند 
داخل  اشیا  برخورد  ریسک  کاهش  به  تصادف 
خودرو و یا جلوگیری از پرت شدن سرنشین به 
بیرون کمک می کند و به طور موثری از راننده 
افراد  کلیه  لذا  می کند.  محافظت  و سرنشینان 
صحیح  نحو  به  را  کمربند  باید  خودرو  داخل 

مورد استفاده قرار دهد. 
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احتیاط های الزم در استفاده از ایربگ ■
در مسیر باز شدن ایربگ ها نباید چیزی قرار  ●

و  موبایل  مانند  وسایلی  دادن  قرار  شود.  داده 
نظایر آن مابین ایربگ و سرنشین ممنوع است. 
نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش ایربگ ها 
ممنوع است، چرا که در زمان باز شدن ایربگ 
را عوض کنند  ایربگ  می توانند مسیر حرکتی 
و یا این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث 
و منجر  به سمت سرنشینان شده  اشیا  پرتاب 
مرگ  حتی  و  شدید  مصدومیت های  ایجاد  به 

آن ها شود. 
در لبه صندلی ننشینید و یا بدن خود را به  ●

سمت داشبورد خم نکنید. 

مقابل  ● در  ایستادن  اجازه  کودکان  به  هرگز 
جلو  سرنشین  ندهید.  را  جلو  سرنشین  ایربگ 

نباید کودک را بر روی زانوهای خود بنشاند. 
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جلو،  ● ستون  درب،  روی  به  دادن  تکیه  از 
ستون وسط یا ستون عقب خودداری کنید. 

به هیچ کس اجازه ندهید روی صندلی زانو  ●
بیرون  پنجره  از  را  خود  دست  و  سر  یا  بزند 

بگذارد. 

به  ● اشیا  دادن  تکیه  یا  و  کردن  وصل  از 
و  فرمان  غربیلک  داشبورد،  مانند  قسمت هایی 
اشیا  کنید.  خودداری  داشبورد  پایینی  قسمت 
می توانند هنگام عمل کردن ایربگ راننده و یا 

ایربگ سرنشین به اطراف پرتاب شوند. 

هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلو، شیشه  ●
درب ها، ستون های جلو، وسط و عقب، سقف و 

دستگیره سقفی نصب و یا آویزان نکنید. 
از وارد آوردن ضربه یا نیروی قابل توجه به  ●

ایربگ در آن ها قرار  مناطقی که اجزا سیستم 
این کار می تواند  انجام  دارند، خودداری کنید. 

باعث بروز ایراد در ایربگ ها شود. 
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باز شدن ایربگ های جلو ■
قسمت  از  خودرو  شدید  برخورد  صورت  در 
جلو، ایربگ های جلو به همراه کمربندها جهت 
کاهش صدمات وارده از طرف تجهیزات داخلی 
خودرو به نواحی سر و صورت و قفسه سینه ی 
می شوند.  عمل  وارد  جلو  سرنشین  و  راننده 
صورت  در  است  ممکن  جلو،  سرنشین  ایربگ 

عدم وجود سرنشین نیز عمل کند. 
شرایط باز شدن ایربگ های جلو ■

چنان چه  کلی  طور  به  شدن:  فعال  شرایط 
ثابت  مانع  با یک  ناحیه جلوی خود  از  خودرو 
برخورد کند، به شرطی که روند کاهش شتاب 
منفی خودرو به میزان از پیش تعیین شده برای 
واحد کنترل ایربگ برسد، ایربگ های راننده و 

سرنشین جلو عمل خواهند کرد. 

قسمت  به  وارده  ضربه  و  برخورد  شدت  اگر 
برسد،  عملکرد  آستانه  به سطح  جلوی خودرو 
باز خواهند  جلو  و سرنشین  راننده  ایربگ های 
شد. مثل حالتی که خودرو با یک سرعت معین 
به مانعی که از جای خود تکان نخورد و تغییر 

شکل ندهد، برخورد کند. 
اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالیم که پس از 
برخورد نمی شکنند و فقط تغییرشکل می دهند، 

برخورد با موانعی 
مانند تابلو عالیم

برخورد مایل و زاویه داربرخورد شیب دار
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قسمت  آن  در  که  تصادفی  یا  و  کند  برخورد 
جلوی خودرو به صورت شیب دار زیر مانع برود 
یا  و  کامیون ها  عقب  قسمت  به  برخورد  مانند 
در برخوردهایی که به صورت مایل و زاویه دار 
صورت می پذیرند، احتماال ایربگ های راننده و 

سرنشین جلو عمل نخواهند کرد. 
شرایطی که بدون وجود تصادف نیز احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد ■

و  ضربه  که  شکل(  )مطابق  حاالت  برخی  در 
زیرین خودرو  قسمت  از  توجه  قابل  برخوردی 
ایربگ های  شدن  باز  احتمال  می افتد،  اتفاق 

راننده و سرنشین جلو وجود دارد. 

شرایطی که احتمال عمل نکردن ایربگ ممکن است ■
از  یا  عقب خودرو  قسمت  از  که  تصادفاتی  در 
که  زمانی  یا  می پذیرند  طرفین خودرو صورت 
که  تصادفاتی  در  یا  و  می شود  واژگون  خودرو 
در سرعت پایین از قسمت جلو روی می دهند، 
باز  معموال  جلو  سرنشین  و  راننده  ایربگ های 

نمی شوند. 

برخورد از عقب

برخورد از طرفین
واژگون شدن
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برخورد از عقب

برخورد از جلو
واژگون شدن

ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی  ایربگ 
به قسمت هایی  وارده  قبال ضربات  در  پرده ای 
کابین  محدوده  از  خارج  که  طرفین خودرو  از 
تصادفاتی  و  گلگیرها(  )مانند  باشد  سرنشینان 
صورت  خودرو  بدنه  با  مشخصی  زاویه  با  که 

می پذیرند، باز نخواهند شد.

ایربگ های  و  جلو  صندلی های  جانبی  ایربگ 
و  عقب  قسمت  از  که  تصادفاتی  در  پرده ای 
جلوی خودرو صورت می پذیرند و نیز در زمان 
چپ شدن و واژگونی یا در تصادف از طرفین 
باز  باشد،  کم  وارده  ضربه  شدت  که  خودرو 

نخواهند شد.

 هشدار   
در زمان تمیز کردن صندلی دقت کنید تا مایعات به داخل صندلی و ایربگ جانبی نفوذ  •

نکند. ایربگ در صورت خیس و نم دار شدن کارایی خود را از دست می دهد. 
زمان  • در  صورت  این  غیر  در  کند.  مسدود  را  جانبی  ایربگ  جلوی  نباید  صندلی  روکش 

تصادف، ایربگ پس از فعال شدن راهی برای خروج و باز شدن پیدا نمی کند و از سرنشین 
نمی تواند محافظت بکند. 
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اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ ■
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو، خودروی خود را اسقاط نکنید و یا اصالح و تعمیراتی 
مانند موارد زیر را بر روی خودروی خود انجام ندهید. در غیر این صورت ممکن است ایربگ های 
خودرو از کار بیفتند و یا به طور ناگهانی باز شده و منجر به وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی 

مرگ شوند. 
هرگز بدون کسب اجازه از شرکت مدیران خودرو با قطعات ذکر شده در ذیل کار نکنید:

نصب کردن، باز کردن، باز و بست و تعمیر ایربگ ●
تعمیر، ایجاد تغییر، باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان، داشبورد، صفحه کیلومترشمار و  ●

صندلی ها
اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق ●
اصالح و ایجاد تغییر در سپر جلو و بدنه جلوی اتاق و غیره ●

11-3 آینه ها
آینه داخل کابین

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 توسط دست در جهت مورد نیاز بچرخانید. 

 1         تنظیم آینه برای روز

 2         تنظیم آینه برای شب

در رانندگی های شبانه برای کاهش انعکاس نور 
هستند،  شما  سر  پشت  که  خودروهایی  چراغ 
تا  بکشید  را  آینه  ضدتابش  شستی  می توانید 

زاویه آن تنظیم شود. 
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آینه های جانبی
کلید تنظیم آینه های جانبی، در سمت راننده و قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 

زمانی که کلید استارت موتور روشن است، زاویه قرارگیری آینه های جانبی را می توانید توسط 
کلید تنظیم آینه ها، در موقعیت دلخواه تنظیم کنید. 

 1         کلید را به سمت چپ بکشید تا آینه جانبی 

سمت چپ جهت تنظیم شدن انتخاب شود. 
آینه  تا  بکشید  راست  سمت  به  را  کلید           2 

جانبی سمت راست جهت تنظیم شدن انتخاب 
شود. 

 : تنظیم کردن به سمت باال
 : تنظیم کردن به سمت پایین
 : تنظیم کردن به سمت چپ

 : تنظیم کردن به سمت راست

 هشدار   
قبل از شروع رانندگی، آینه های جانبی را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید،  •

به گونه ای که نسبت به عقب خودرو دید مناسبی داشته باشید. 
تصویر و فاصله نمایش داده شده در آینه جانبی ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد،  •

بنابراین همیشه با احتیاط رانندگی کنید. 
در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید، زیرا باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه  •

و در نتیجه بروز تصادف و ایجاد مصدومیت و یا حتی مرگ می شود. 
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جمع کردن و باز کردن آینه های جانبی ■
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت دستی:

1. آینه را با دست بگیرید و آن را به آرامی و 
)نیروی  به سمت عقب بکشید  نیروی کافی  با 
وارده را به تدریج از کم به زیاد افزایش دهید( تا 

زمانی که آینه جمع شود. 
2. برای باز کردن آینه، کناره های آن را با دست 
گرفته و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا 

به طور کامل باز شود. 

جمع کردن و باز کردن آینه به صورت برقی )در صورت تجهیز(:
1. با استفاده از کلید جمع کن آینه: وقتی که 
کلید استارت موتور روشن است، کلید را فشار 
دهید تا آینه های جانبی به طور خودکار جمع 

شوند. 
دیگر  بار  یک  را  کلید  آینه ها،  کردن  باز  برای 
فشار دهید )هرگز این نوع آینه را با دست جمع 

و باز نکنید(. 
2. با استفاده از کلید هوشمند: وقتی که خودرو 
طور  به  آینه ها  می شود،  دزدگیر  وضعیت  وارد 
خودکار جمع می شوند و بالعکس هنگام خارج 
باز  آینه ها  دزدگیر،  وضعیت  از  خودرو  شدن 

می شوند. 
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 احتیاط 
غیرفعال  • آینه ها  کردن  قابلیت جمع  باشد،   10km/h از بیش تر  خودرو  که سرعت  وقتی 

می شود و فقط می توان آن ها را باز کرد. 
برای جلوگیری از آسیب دیدن آینه ها، هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش  •

از حد وارد نکنید. 
در هوای سرد زمستانی ممکن است آینه های جمع شده به علت تجمع برف و آب، یخ ببندند  •

و نتوانند باز شوند که این مساله می تواند در امر رانندگی تاثیرگذار باشد. برای جلوگیری از این 
پدیده توصیه می شود تنظیم عملکرد جمع شدن خودکار آینه های جانبی از طریق تنظیمات 

سیستم صوتی و تصویری را غیرفعال کنید. 
یک دیگر  • با  راست  و  چپ  جانبی  آینه های  شدن  جمع  زاویه  دیداری،  الزامات  اساس  بر 

متفاوت اند. بنابراین در زمان جمع شدن خودکار، آینه های سمت چپ و راست با یک دیگر 
هم آهنگ نخواهند بود؛ که این امر عادی است. 

 هشدار   
در حین رانندگی، اقدام به جمع کردن آینه ها نکنید.  •
مراقب باشید تا دست تان، هنگام باز کردن و جمع کردن آینه، گیر نکند.  •
وسیله دست  • به  آینه ها  کردن  باز  و  از جمع  تاشو،  برقی  آینه های  به  مجهز  مدل های  در 

رفتن  بین  از  و متعاقب آن  آینه  باعث شکستن دنده های داخلی  زیرا  جدا خودداری کنید، 
قابلیت های آینه می شود. 
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تنظیمات عملکرد جمع شدن خودکار آینه ها از طریق سیستم صوتی و تصویری ■

گزینه               دادن  فشار  و  کردن  لمس  با   .1
تنظیمات  صفحه  وارد   ”Vehicle setting“

خودرو شوید. 
و  لمس  را   ”Basic Information“ گزینه   .2
فشار دهید تا به صفحه تنظیم اطالعات اصلی 

خودرو وارد شوید. 
را   ”Mirror Auto Fold“ کشویی  منوی   .3
لمس کرده و فشار دهید و عملکرد جمع شدن 
خودکار آینه های جانبی را فعال یا غیرفعال کنید. 

    مطالعه
صفحه تنظیمات فوق ممکن است در مدل های مختلف کمی متفاوت باشد. 

12-3 سیستم برف پاک کن و شیشه شور
دسته برف پاک کن

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

برای استفاده از برف پاک کن و شیشه شور باید 
کلید استارت موتور روشن باشد:

حرکت تکی برف پاک کن یا 
دسته برف پاک کن را به سمت باال و به موقعیت 
“MIST” بکشید و رها کنید تا به طور خودکار 
به جای اول خود بازگردد. هم زمان با این عمل، 
و  داده  انجام  تکی  حرکت  یک  پاک کن  برف 
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متوقف خواهد شد. 
دور کند برف پاک کن یا 

با  اگر دسته برف پاک کن را در موقعیت “LO” قرار دهید، برف پاک کن به صورت متوالی و 
سرعت کم شروع به کار خواهد کرد. 

دور تند برف پاک کن یا 
اگر دسته برف پاک کن را در موقعیت “HI” قرار دهید، برف پاک کن به صورت متوالی و به طور 

سریع تر شروع به کار خواهد کرد. 
توقف برف پاک کن یا 

اگر دسته برف پاک کن را در موقعیت “OFF” قرار دهید، برف پاک کن به طور خودکار با دور 
کند کار می کند تا این که در موقعیت اصلی خود متوقف شود. 

حالت اتوماتیک یا  )در صورت تجهیز(
سرعت حرکت برف پاک کن ها بر اساس حجم 
ریزش باران و به صورت خودکار کنترل می شود. 
پاک کن،  برف  حساسیت  دقیق تر  کنترل  برای 
تنظیم  را  حساسیت   چرخشی  دکمه 

کنید. 
بچرخانید،  پایین  سمت  به  را  دکمه  اگر 
به  را  دکمه  اگر  و  می یابد  کاهش  حساسیت 
سمت باال بچرخانید، حساسیت افزایش می یابد. 
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 احتیاط 
زمانی که سطح شیشه خشک است، از به کار انداختن برف پاک کن خودداری کنید، چون  •

تیغه های برف پاک کن آسیب خواهند دید و در شیشه جلو خراشیدگی ایجاد خواهد شد. 
زیرا موجب  • اندازید،  کار  به  را  پاک کن ها  برف  نباید  دارند،  موانعی روی شیشه وجود  اگر 

آسیب دیدن موتور برف پاک کن و ایجاد خراش بر روی شیشه جلو خواهد شد. 
 در آب و هوای سرد، قبل از استفاده از برف پاک کن ها، یخ زدن تیغه های برف پاک کن و  •

چسبیدن آن ها به شیشه خودرو را بررسی کنید. در صورت مشاهده یخ زدگی، قبل از استفاده 
از برف پاک کن، یخ ها را از بین ببرید. در غیر این صورت تیغه ها و موتور برف پاک کن آسیب 

خواهند دید. 

روش استفاده از شیشه شور جلو
زمانی که کلید استارت موتور روشن است، اگر 
سمت  به  را  شیشه شور  و  پاک کن  برف  دسته 
نگه  و  بکشید  )به سمت خود(  فرمان  غربیلک 
به طور  پاک کن و شیشه شور جلو  برف  دارید، 
هم زمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد. 
پاشش آب شیشه شور به محض رها شدن دسته 

برف پاک کن، متوقف خواهد شد. 
برف  می شود،  متوقف  شیشه شور  که  زمانی 
پاک کن 3 بار با دور کند حرکت خواهد نمود، 
سپس یک حرکت دیگر را انجام داده و پس از 

6 ثانیه متوقف خواهد شد. 
زیر  قاب  روی  بر  جلو  شیشه شور  آب پاش های 

شیشه جلوی خودرو قرار گرفته اند. 
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 احتیاط 
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، شیشه شور را روشن نکنید.  •
شیشه شور را بیش تر از 10 ثانیه به کار نیاندازید.  •
در صورت گرفتگی و انسداد آب پاش ها، آن ها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیز نکنید،  •

در غیر این صورت، آسیب خواهند دید. 

روش استفاده از برف پاک کن عقب
 1         زمانی که کلید استارت موتور روشن است، 

برف  دسته  انتهای  چرخشی   کلید 
پاک کن را به سمت موقعیت  بچرخانید 
تا برف پاک کن عقب شروع به کار کند. با قرار 
پاک کن  برف  موقعیت   در  کلید  دادن 

عقب خاموش می شود. 
 2         زمانی که کلید استارت موتور روشن است، 

برف  دسته  انتهای  چرخشی   کلید 
پاک کن را به سمت موقعیت  بچرخانید 
و نگه دارید تا شیشه شور عقب اقدام به پاشش 
کار  به  نیز  عقب  پاک کن  برف  هم زمان  نماید، 
خواهد افتاد. پس از رها کردن کلید، شیشه شور 

و برف پاک کن متوقف خواهند شد. 

    مطالعه
ــده در  ــته دن ــه دس ــردن اســت، چنان چ ــال کار ک ــو در ح ــن جل ــرف پاک ک ــه ب ــی ک زمان
ــودکار  ــور خ ــه ط ــز ب ــب نی ــن عق ــرف پاک ک ــرد، ب ــرار گی ــا R ق ــب ی ــده عق ــت دن موقعی

ــه کار خواهــد کــرد.  شــروع ب
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باالیی  قسمت  در  عقب  شیشه شور  آب پاش 
قرار  وسط  ترمز  چراغ  زیر  در  و  عقب  شیشه 

گرفته است.

 احتیاط 
شیشه شور را بیش تر از 10 ثانیه به کار نیاندازید.  •
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، شیشه شور را روشن نکنید.  •
در صورت گرفتگی و انسداد آب پاش ها، آن ها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیز نکنید،  •

در غیر این صورت، آسیب خواهند دید. 

گرم کن آب پاش شیشه شور )در صورت تجهیز(
نحوه عملکرد گرم کن آب پاش شیشه شور ■

در صورت برقرار بودن شرایط زیر، گرم کن آب پاش شیشه شور فعال می شود:
ولتاژ باتری در محدوده نرمال باشد.  ●
کلید استارت موتور روشن باشد و یا این که موتور روشن شده باشد.  ●
دمای هوای بیرون به مدت 5 ثانیه یا بیش تر به کم تر از C°2 برسد.  ●

آب پاش  گرم کن  زیر،  وضعیت های  از  یک  هر  با  شدن  مواجه  صورت  در  شدن،  فعال  از  پس 
شیشه شور خاموش خواهد شد:

کلید استارت موتور خاموش شود و یا در موقعیت ACC قرار گیرد.  ●
در شرایط زیر، گرم کن آب پاش شیشه شور به طور موقتی قطع می شود:

در لحظه استارت زدن موتور، گرم کن آب پاش شیشه شور خاموش می شود و پس از روشن  ●
شدن موتور مجددا گرم کن به طور خودکار روشن می شود. 

اگر دمای هوای بیرون به مدت 5 ثانیه یا بیش تر به باالتر از C°4 برسد، عملکرد گرم کن  ●
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آب پاش شیشه شور متوقف می شود. زمانی که دمای هوای بیرون به مدت 5 ثانیه یا بیش تر به 
کم تر از C°2 برسد، مجددا گرم کن به طور خودکار روشن خواهد شد. 

3-13 چراغ های خودرو
دسته چراغ و راهنما

در سمت چپ  ها  چراغ  کلید  و  راهنما  دسته 
غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

برای استفاده از برف پاک کن و شیشه شور باید 
کلید استارت موتور روشن باشد:

صورت  )در  اتوماتیک   جلوی  چراغ   .1
تجهیز(

سیستم  وضعیت،  این  در  کلید  گرفتن  قرار  با 
را  بیرون  محیط  نور  خودکار شدت  به صورت 
روشن  به  اقدام  آن  اساس  بر  و  کرده  بررسی 
و چراغ های  پایین  نور  کردن چراغ  و خاموش 

کوچک می کند. 
2. چراغ کوچک 

در این وضعیت چراغ های کوچک جلو و عقب، 
چراغ  و  داخلی  فضای  چراغ های  پالک،  چراغ 

زمینه داشبورد و کلیدها روشن می شوند. 
3. چراغ نور پایین 

در این وضعیت چراغ های نور پایین و چراغ های 
کوچک روشن می شوند. 

4. وضعیت خاموش 
خاموش  جلو  چراغ های  وضعیت  این  در 

می شوند. 
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روشن کردن چراغ نور باال ■
چراغ نور باال

برای روشن کردن چراغ نور باال، ابتدا چراغ نور 
پایین را روشن کنید. سپس دسته چراغ را به 
سمت داشبورد کشیده و رها کنید تا نور باالی 

چراغ جلو روشن شود. 
برای خاموش کردن چراغ نور باال، دسته چراغ 
را به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها کنید. 

فالش نور باال )چراغ سبقت(
با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان 
بار روشن  باال یک  نور  آن، چراغ  رها کردن  و 
و خاموش خواهد شد و هم زمان با آن نشانگر 
باال در صفحه کیلومترشمار نیز یک  چراغ نور 

بار روشن و خاموش می شود. 

    مطالعه
هم با روشن بودن چراغ های جلو و هم با خاموش بودن آن ها می توانید از فالش نور باال 	 

استفاده کنید. 
در زمان روشن بودن چراغ نور باال، با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان و رها 	 

کردن آن، چراغ نور باال خاموش می شود. 

 احتیاط 
اگر قصد دارید خودرو را به مدت طوالنی پارک کنید، مطمئن شوید که دسته چراغ و راهنما 
در موقعیت خاموش قرار دارد. در غیر این صورت باتری خالی شده و در زمان استارت مجدد با 

مشکل مواجه خواهید شد. 
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چراغ مشایعت تا درب منزل ■
)در مدل های مجهز به چراغ اتوماتیک(

موقعیت   در  را  راهنما  و  چراغ  دسته 
کلید  قفل کن  دکمه  دادن  فشار  با  دهید،  قرار 
کوچک  چراغ های  تاریک،  هوای  در  هوشمند 
پایین جلو به طور خودکار به مدت 30  نور  و 
ثانیه روشن خواهند شد. با فشار مجدد بر روی 
دکمه قفل کن، عملکرد فوق یک بار دیگر تکرار 

می شود. 
در صورت قرار گرفتن دسته چراغ و راهنما در 
موقعیتی به غیر از موقعیت  و یا پس از 
اتمام زمان تنظیم شده، قابلیت چراغ مشایعت 
تا درب منزل به طور خودکار غیرفعال شده و به 
تبع آن چراغ های نور پایین و چراغ های کوچک 

نیز خاموش خواهند شد. 
پیدا کردن محل خودرو در تاریکی ■

)در مدل های مجهز به چراغ اتوماتیک(
و  چراغ  دسته  خودرو،  کردن  متوقف  از  قبل 
راهنما را در موقعیت  قرار دهید. با فشار 
هوای  در  هوشمند  کلید  بازکن  دکمه  دادن 
به  پایین جلو  نور  و  تاریک، چراغ های کوچک 
طور خودکار به مدت 30 ثانیه روشن خواهند 

شد. 
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پیدا کردن محل خودرو با کلید ■
اگر دکمه قفل کن روی کلید هوشمند را در عرض چند ثانیه دو بار پشت سر هم فشار دهید، 
بوق 6 بار به صدا در می آید و هم زمان با آن چراغ های راهنما 6 بار روشن و خاموش می شوند. 

    مطالعه
برای اجرایی شدن عملکرد پیدا کردن خودرو در تاریکی الزم است که قبل از ترک کردن 

خودرو این قابلیت را فعال کنید. 

تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ■
 1         باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو

 2         پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو

 4 دارای  جلو  چراغ  نور  ارتفاع  تنظیم  کلید 
سطح تنظیم 0 و 1 و 2 و 3 می باشد که سطح 
ارتفاع نور چراغ جلو را می توان بر اساس تعداد 
این  توسط  خودرو  به  وارده  بار  و  سرنشینان 

کلید تنظیم کرد. 
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است:

تعداد سرنشینان و بار صندوق عقب
وضعیت کلید

بار صندوق عقبتعداد سرنشین
0بدون بارراننده

1بدون بارراننده و سرنشین جلو

2بدون بارکلیه سرنشینان

3با بار کاملکلیه سرنشینان

2با بار کاملراننده
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چراغ های زمینه ■
با  است،  موتور روشن  استارت  کلید  زمانی که 
راهنما، چراغ های  و  دادن دسته چراغ  حرکت 
فعال  راهنما  دسته  حرکت  مطابق  راهنما 

خواهند شد::
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغ های 

راهنمای سمت راست روشن شوند. 
تا  بکشید  پایین  سمت  به  را  چراغ  دسته 

چراغ های راهنمای سمت چپ روشن شوند. 
نشانگر  راهنما،  چراغ های  شدن  روشن  با 
چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت 
چشمک زن در می آید و پس از اتمام دور زدن، 
دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت وسط 

باز می گردد. 

عملکرد اعالم تغییر الین
زمانی که کلید استارت موتور روشن است، اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظه ای کشیده 

و رها کنید، چراغ های راهنما 3 بار چشمک زده و خاموش خواهند شد. 
    مطالعه

هنگام پیچیدن اگر زاویه پیچ و میزان چرخش غربیلک فرمان کم باشد، ممکن است دسته 
راهنما به طور خودکار به موقعیت وسط باز نگردد. 
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چراغ مه شکن عقب ■
دسته  است،  روشن  استارت  کلید  که  زمانی 
چراغ را در موقعیت  قرار دهید و کلید 
سمت   به  را  مه شکن  چراغ  چرخان 
روشن  عقب  مه شکن  چراغ های  تا  بچرخانید 
شوند. هم زمان نشانگر چراغ مه شکن عقب در 

صفحه کیلومترشمار هم روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب، کلید 
چرخان را بار دیگر به موقعیت  ببرید و 

یا این که کلید استارت را خاموش کنید. 
    مطالعه

اگر چراغ نور پایین جلو را خاموش کنید، چراغ های مه شکن عقب نیز به صورت هم زمان 	 
خاموش می شوند. 

از چراغ مه شکن می بایست به طور صحیح و طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کنید. 	 
■ )A چراغ سقفی جلو )مدل

 1         خاموش کردن: کلید چراغ سقفی را به سمت 

 بچرخانید تا چراغ سقفی خاموش شود. 
 2         کلید وضعیت درب: اگر کلید چراغ سقفی را 

در موقعیت  قرار دهید، چنان چه هر کدام 
بماند، چراغ  باز  و  باز شده  از درب های خودرو 
سقفی به مدت 3 دقیقه روشن مانده و سپس با 

کاهش تدریجی نور خاموش خواهد شد. 
 3         چراغ مطالعه: کلید چراغ سقفی را به سمت 

 بچرخانید تا چراغ روشن شود. 
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■ )B چراغ سقفی جلو )مدل
تا  دهید  فشار  را  جلو  سقفی  چراغ  کلید           1 

چراغ سقفی جلو روشن شود. 
 2          با فشار دادن کلید وضعیت درب چنان چه 

هر کدام از درب های خودرو باز شده و باز بماند، 
روشن  وسط  چراغ سقفی  و  جلو  چراغ سقفی 

خواهد شد. 
 3         با فشار دادن کلید چراغ مطالعه سمت چپ 

یا راست، چراغ مطالعه مربوط به همان سمت 
روشن خواهد شد. 

چراغ سقفی وسط ■
کلید چراغ سقفی وسط را فشار دهید تا چراغ 
سقفی روشن شود. برای خاموش کردن چراغ، 

کلید را یک بار دیگر فشار دهید. 

چراغ سقفی عقب ■
سقفی  چراغ  عقب،  صندوق  درب  شدن  باز  با 
عقب به طور خودکار روشن می شود و هم زمان 
با بسته شدن درب صندوق عقب، چراغ سقفی 

عقب نیز خاموش می شود. 
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چراغ پیشواز )در صورت تجهیز( ■
به خودرو  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ضمن 
نزدیک شوید. سیستم به طور خودکار کلید را 
تشخیص  را  آن  بودن  مجاز  و  کرده  شناسایی 
پیشواز  چراغ  درب،  شدن  باز  با  داد.  خواهد 

روشن خواهد شد. 

چراغ های پیشواز ثابت )در صورت تجهیز( ■
به شرطی که کلید استارت موتور خاموش باشد و هر چهار درب جانبی خودرو، درب موتور و 
درب صندوق بسته باشند و چراغ های کوچک خاموش باشند، با هر بار قفل شدن/ باز شدن قفل 

درب ها، چراغ های پیشواز ثابت روشن خواهند شد. 
چراغ های پیشواز اتوماتیک )در صورت تجهیز( ■

به شرطی که خودرو در وضعیت قفل قرار داشته باشد،  اگر ضمن همراه داشتن کلید هوشمند 
به خودرو نزدیک شوید، چراغ های پیشواز به طور اتوماتیک روشن خواهند شد. 

چراغ پالک ■
تا  قرار دهید  موقعیت   در  را  است، دسته چراغ  موتور روشن  استارت  کلید  زمانی که 
چراغ های پالک روشن شوند. چراغ پالک جهت دیده شدن پالک خودرو در هوای تاریک روشن 

می شود. 
چراغ دنده عقب ■

 ،)R( عقب  دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  گرفتن  قرار  و  موتور  استارت  کلید  شدن  روشن  با 
چراغ های دنده عقب روشن خواهند شد. 
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بخارگرفتگی چراغ ها
وقتی هوا سرد یا مرطوب است، قسمت داخلی چراغ ها به خاطر اختالف دمای بین سطوح داخلی 
و بیرونی طلق چراغ بخار می گیرد. بعد از روشن کردن چراغ ها و پس از گذشت مدتی، بخار 
داخل چراغ به تدریج از بین می رود، ولی ممکن است هنوز در لبه های طلق چراغ اندکی بخار 
باقی بماند که عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمر مفید چراغ ها ندارد. اگر چراغ ها بخار 
گرفته اند، چراغ نور پایین یا نور باال را به مدت 30 دقیقه روشن کنید و درپوش الستیکی گردگیر 

پشت چراغ را بردارید تا بخارات داخل چراغ به تدریج از بین بروند. 

 هشدار   
هنگام رانندگی در آب، مولفه هایی مانند عمق آب و سرعت حرکت را مدنظر قرار دهید و  •

احتیاط های الزم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چراغ هارا رعایت کنید. 
پس از اتمام کار بر روی چراغ، درپوش گردگیر آن را به درستی نصب کنید تا از ورود آب  •

به داخل چراغ جلوگیری شود. 
در زمان تعویض المپ، نصب صحیح و آب بندی بودن سایر اجزا چراغ ها را نیز به دقت مورد  •

بررسی قرار دهید. هنگام نصب درپوش گردگیر چراغ، واشر آن را بازدید کرده و تمیز کنید تا 
از ورود گرد و خاک و رطوبت به داخل چراغ پیش گیری شود. 

شست وشوی محفظه موتور با آب فشار قوی اکیدا ممنوع است و علی الخصوص چراغ ها که  •
نباید شسته شوند. به خاطر فشار باالی آب پاش های فشار قوی، تجهیزات و متعلقات روی 
چراغ ها ممکن است شل شوند و یا بیفتند، مجرای تهویه و کانکتور دسته سیم چراغ ممکن 
است از آب پر شوند و سبب ورود آب و رطوبت به داخل چراغ شود که تا مدت های طوالنی 

از بین نروند. 
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14-3 شیشه درب ها
شیشه باالبرها

مجموعه کلید شیشه باالبرهای سمت راننده توانایی کنترل کلیه شیشه ها را دارد.  ■
کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر می باشد:

 1           کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

 2              کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 3          کلید قفل شیشه باالبرها

 4         کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

 5         کلید شیشه باالبر درب عقب راست

کلیدهای  و  کنید  روشن  را  موتور  استارت  کلید 
شیشه باالبر را به شرح زیر مورد استفاده قرار دهید:
 1           کلید را به سمت باال بکشید و رها کنید تا 

شیشه به طور خودکار شروع به باال رفتن کند. 
اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید، شیشه در 

همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 2              کلید را به سمت پایین فشار دهید و رها 

کنید تا شیشه به طور خودکار شروع به پایین 
رفتن کند. اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید، 

شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 3          کلید را به سمت باال بکشید و نگه دارید تا شیشه شروع به باال رفتن کند. هر زمان که کلید 

را رها کنید، شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 4         کلید را به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید تا شیشه شروع به پایین رفتن کند. هر زمان 

که کلید را رها کنید، شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
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    مطالعه
باال رفتن خودکار شیشه با کشیدن لحظه ای کلید فقط در خودروهای دارای قابلیت برگشت 	 

خودکار شیشه امکان پذیر است. 
اگر خودرو را به مدت طوالنی در هوای سرد پارک کرده باشید، هنگام به کارگیری کلیدهای 	 

شیشه باالبر ممکن است شیشه ها نتوانند به طور کامل باز یا بسته نشوند. در این گونه شرایط 
کلید را برای مدتی رها کرده و سپس مجددا کار با کلید را از سر بگیرید و باز و بسته کردن 

شیشه را 3 تا 5 بار تکرار کنید. 
هنگام بستن شیشه ها احتیاط کنید، عدم دقت می تواند باعث آسیب دیدگی جدی سرنشینان 	 

شود. به ویژه در مدل هایی که به قابلیت برگشت خودکار شیشه مجهز نیستند، هنگام باال رفتن 
شیشه ها ممکن است اعضای بدن سرنشینان در البه الی شیشه گیر کرده و منجر به جراحت 
شود. در مدل های مجهز به قابلیت برگشت خودکار با این که این قابلیت می تواند در شرایطی 
از اعضای بدن سرنشینان محافظت کند، با این حال احتمال دارد این قابلیت در قبال اعضا و 

اجسام نازک و ضعیف فعال نشود که می تواند باعث جراحت های جدی شود. 

 احتیاط 
زمانی که شیشه درب در حال رفتن است، دقت کنید تا اعضای بدن سرنشینان در البه الی 

شیشه گیر نکند. 
کلید قفل شیشه باالبرها ■

این کلید برای غیرفعال کردن تمامی کلیدهای 
شیشه باالبر واقع بر روی درب سرنشینان مورد 
کلید  شدن  فشرده  با  می گیرد.  قرار  استفاده 
قفل شیشه باالبرها، فقط کلیدهای روی درب 
باالبرهای  شیشه  انداختن  راه  به  قادر  راننده 
سرنشینان خواهد بود. در صورتی که کودکان 
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این  از  استفاده  باشند،  جزو سرنشینان خودرو 
کلید توصیه می شود. 

چراغ  باالبرها  شیشه  قفل  کلید  دادن  فشار  با 
زمینه کلید روشن می شود. با فشار مجدد کلید، 
قفل شدن شیشه باالبرها لغو شده و چراغ زمینه 

کلید نیز خاموش می شود. 

 هشدار   
کلیدهای  از  استفاده  نحوه  یادآوری  مسوولیت  فردی،  از جراحت های  پیش گیری  منظور  به 
شیشه باالبر به سرنشینان و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده کودکان از شیشه باالبرها بر 
عهده راننده است. توصیه می شود هنگام ترک خودرو از خاموش بودن کلید استارت موتور و 

سایر تجهیزات برقی خودرو اطمینان حاصل کنید. 

کنترل شیشه باالبرها از راه دور )در صورت تجهیز(
پایین آمدن شیشه ها با ریموت کنترل ■

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است، کلیه درب های خودرو را ببندید و دکمه بازکن روی 
کلید هوشمند را فشار داده و حداقل به مدت 1.5 ثانیه نگه دارید، شیشه هر چهار درب خودرو 
باز خواهند شد. در حین باز شدن شیشه ها چنان چه دکمه بازکن کلید هوشمند را رها کنید و 

یا یکی از درب های خودرو را باز کنید، باز شدن شیشه ها متوقف خواهد شد. 
باال رفتن شیشه ها با ریموت کنترل ■

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و هر چهار درب خودرو بسته شده اند، اگر دکمه 
قفل کن روی کلید هوشمند را فشار دهید و یا با انگشتان دست ناحیه حساس به تماس دستگیره 
درب را لمس کنید )به شرط همراه داشتن کلید هوشمند(، خودرو وارد وضعیت آماده به کار 

دزدگیر شده و شیشه هر چهار درب خودرو به طور خودکار بسته خواهند شد. 
در حین بسته شدن خودکار شیشه ها چنان چه هر کدام از دکمه های بازکن یا قفل کن کلید 
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هوشمند را فشار دهید، باال رفتن شیشه ها متوقف خواهد شد. 
پس از فشار دادن دکمه بازکن کلید هوشمند و متوقف شدن باال رفتن شیشه ها چنان چه اقدامی 
بر روی درب های جانبی خودرو و درب صندوق عقب انجام نگیرد، خودرو پس از گذشت 30 

ثانیه به طور خودکار قفل شده و دزدگیر به وضعیت آماده به کار وارد خواهد شد. 
چنان چه  شیشه ها  خودکار  شدن  بسته  حین 
تماس  به  حساس  ناحیه  دست  انگشتان  با 
شرط  )به  کنید  لمس  را  درب  دستگیره 
همراه داشتن کلید هوشمند( و یا دکمه روی 
دستگیره درب را لمس کنید )به شرط همراه 
شیشه ها  رفتن  باال  هوشمند(،  کلید  داشتن 

متوقف خواهد شد. 
)به  لمس  به  حساس  ناحیه  با  تماس  از  پس 
متوقف  و  کلید هوشمند(  داشتن  همراه  شرط 
روی  بر  اقدامی  چنان چه  شیشه ها،  شدن 
درب های جانبی خودرو و درب صندوق عقب 
ثانیه   30 گذشت  از  پس  خودرو  نگیرد،  انجام 
به طور خودکار قفل شده و دزدگیر به وضعیت 

آماده به کار وارد خواهد شد. 

 احتیاط 
در صورت بروز شرایط غیرعادی در هنگام باال رفتن خودکار شیشه از طریق کنترل از راه دور، 
چراغ های راهنما یک بار چشمک زده و بوق خودرو 5 بار متوالی به صدا در می آید تا به راننده 

نشان دهد که احتماال شیشه ها به طور عادی بسته نشده اند. 
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 هشدار   
قبل از بستن/ باز کردن شیشه ها از راه دور باید خودرو تحت نظر شما بوده و آن را به طور 

کامل ببینید تا احتماال اعضای بدن کسی در بین شیشه ها گیر نکند. 

عملکرد برگشت خودکار )در صورت تجهیز(
اگر عملکرد برگشت خودکار شیشه کارکرد عادی خود را داشته باشد، چنان چه در زمان باال 
رفتن خودکار شیشه یا باال بردن آن از طریق کنترل از راه دور مانعی در مقابل حرکت شیشه 
وجود داشته باشد و میزان مقاومت مانع از یک حد معینی بیش تر باشد، باال رفتن شیشه متوقف 
شده و مقداری پایین خواهد رفت. برای این که بتوانید شیشه را ببندید، ابتدا مانع را بردارید و 

سپس مجددا کلید شیشه باالبر را فعال کنید. 
معرفی موقعیت شیشه به طور دستی ■

اگر عملکردهای باال رفتن خودکار شیشه و برگشت خودکار شیشه به طور عادی کار نمی کنند، 
مراحل زیر را برای فعال سازی مجدد آن ها انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که در طول انجام 

عملیات معرفی موقعیت، مانعی در مقابل حرکت شیشه وجود ندارد. 
1. کلید استارت موتور را روشن کنید. 

2. کلید شیشه باالبر را باال کشیده و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل 
بسته شود. 

3. کلید را رها کنید. 
4. کلید شیشه باالبر را فشار دهید و حداقل به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل 

باز شود. 
5. کلید را رها کنید. 

6. عملکرد باال رفتن خودکار شیشه را اجرا کنید. 
7. اگر شیشه نتواند به طور خودکار بسته شود، مراحل فوق را مجددا تکرار کنید. 

اگر تنظیمات مربوط به موقعیت شیشه ها از حافظه سیستم پاک شده است، از طریق عملکرد 
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بستن شیشه ها با استفاده از عملکرد باال بردن شیشه از طریق کنترل از راه دور می توان مجددا 
تنظیمات را بازیابی نمود. با انجام این کار ابتدا شیشه باز شده و به پایین ترین موقعیت خود 
می رود و سپس بسته شده و به باالترین موقعیت خود خواهد رفت. اگر شیشه به طور عادی 

بسته شود یعنی تنظیمات موفقیت آمیز بوده است. 
    مطالعه

اگر علی رغم تکرار مراحل فوق عملکرد باال رفتن خودکار شیشه فعال سازی نشود، در اسرع 	 
وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

موقع رانندگی در جاده های ناهموار، ممکن است نیروی جاذبه روی سیستم شیشه باالبر 	 
تاثیر بگذارد. در این حالت ممکن است شیشه هنگام باال رفتن خودکار، به جای باال رفتن، 

پایین بیاید. هر چند احتمال اتفاق افتادن این شرایط اندک است، اما عادی است. 

 احتیاط 
اگر کابل باتری باز شده و دوباره وصل شود، قابلیت های باال رفتن خودکار شیشه و برگشت  •

خودکار شیشه غیرفعال خواهند شد و باید آن ها را مجددا فعال کنید. 
قابلیت برگشت خودکار شیشه یک ویژگی ایمنی است. از اجسام و ابزار مختلف و روش های  •

غیرعادی و یا اعضای بدن خود برای تست کردن این ویژگی استفاده نکنید. در غیر این صورت 
منجر به خرابی مکانیزم شیشه باالبر و یا مصدومیت افراد خواهید شد. 

همواره در هنگام بسته شدن شیشه مسیر حرکتی آن را از وجود مانع خالی کنید، حتی  •
اگر سیستم مجهز به قابلیت برگشت خودکار شیشه باشد. کما این که اگر مانعی نازک در 
مسیر حرکت شیشه قرار بگیرد و سیستم قادر به شناسایی آن نباشد، عملکرد برگشت خودکار 
شیشه فعال نخواهد شد. اگر دست یا انگشت کسی گیر بیفتد، جراحت های بسیار جدی ایجاد 

خواهد شد. 
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عملکرد محافظت در برابر داغ شدن ■
برابر داغ شدن، کارکرد کلید  باالبر، عملکرد محافظت در  از شیشه  استفاده مداوم  در صورت 
از  محافظت شود. پس  باالبر  موتور شیشه  از  تا  متوقف می کند  را  باالبر  آن شیشه  به  مربوط 
بازگشت دمای موتور شیشه باالبر به حالت عادی، مجددا عملکرد عادی کلید بازیابی خواهد شد. 

اجرای این عملکرد تاثیری بر روی کارکرد عادی سایر شیشه باالبرها نمی گذارد. 
توقف قابلیت برگشت خودکار شیشه ■

محتمل،  ایمنی  خطرات  از  جلوگیری  هم چنین  و  باالبر  شیشه  سیستم  از  محافظت  برای 
عملکردهای برگشت خودکار شیشه و باال رفتن خودکار شیشه در برخی شرایط متوقف خواهند 
شد. البته در این گونه شرایط شیشه درب هم چنان می تواند به طریق عادی باز و بسته شود. 
پس از تعریف موقعیت، عملکرد برگشت خودکار شیشه باالبر درب مربوطه مجددا به حالت عادی 

باز خواهد گشت. 
بدون توجه به این که شیشه در حال حرکت است یا خیر، سیستم شیشه باالبر برق را قطع  ●

خواهد کرد و عملکرد برگشت خودکار شیشه نیز متوقف خواهد شد. 
اگر در زمان باال رفتن شیشه دو بار متوالی جلوی شیشه مانعی قرار گیرد، سیستم شیشه  ●

باالبر بسته شدن شیشه را متوقف کرده و عملکرد برگشت خودکار شیشه اجرا نخواهد شد. 
اگر شیشه درب پس از چند بار اقدام هم چنان نمی تواند بسته شود، جهت بازدید و تعمیر به  ●

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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15-3 سقف پانوراما )در صورت تجهیز(
)A سقف پانوراما )مدل

راههای گوناگونی برای باز کردن/ بستن سقف پانوراما وجود دارد. از جمله استفاده از کلید سقف 
پانوراما، از طریق کنترل از راه دور )در صورت تجهیز( و یا از طریق عملکرد تشخیص صدا. 

کلید سان روف ■
باز کردن / بستن سایه بان

 1         دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا 

سایه به صورت کشویی باز شود، دکمه را رها 
کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را 
به طور محکم تر فشار دهید تا سایه بان به طور 

کامل باز شود. 
 2         دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا 

سایه به صورت کشویی بسته شود، دکمه را رها 
کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را 
به طور محکم تر فشار دهید تا سایه بان به طور 

کامل بسته شود. 
باز کردن / بستن سقف پانوراما

 3          دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا سقف به صورت کشویی باز شود، دکمه را رها 

کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را به طور محکم تر فشار دهید تا سقف به طور 
کامل باز شود. 

 4         دکمه  را به طور آرام فشار دهید تا سقف به صورت کشویی بسته شود، دکمه را رها 

کنید تا حرکت آن متوقف شود. دکمه  را به طور محکم تر فشار دهید تا سقف به طور 
کامل بسته شود. 
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باز کردن و بستن سقف پانوراما به صورت نیمه باز )حالت تهویه(
 1         زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز است، دکمه  را به طور لحظه ای و کوتاه 

فشار دهید تا بسته شود. 
 2         زمانی که سقف پانوراما بسته است،  دکمه  را به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید تا 

به صورت نیمه باز شود. 
برای اطالع از جزییات روش باز و بسته کردن سقف پانوراما از طریق کنترل از راه دور به بخش 

مربوطه در همین فصل مراجعه کنید. 
برای اطالع از جزییات روش باز و بسته کردن سقف پانوراما از طریق عملکرد تشخیص صدا به 

"دفترچه راهنمای سیستم صوتی و تصویری خودرو" مراجعه کنید.
    مطالعه

اگر در زمان باز بودن سقف پانوراما موتور را خاموش کنید، سقف به طور خودکار بسته خواهد 
شد. 

 احتیاط 
اولیه 	  از کار بیفتد، احتماال موقعیت های  چنان چه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما 

سقف از حافظه پاک شده است. در این صورت باید سقف پانوراما کالیبره شود. 
مواد خارجی و گرد و خاک باقی مانده بر روی ریل ها و نوارهای سقف پانوراما به طور دوره ای 	 

و منظم پاک کنید. پس از بارندگی یا شستن خودرو، آب و رطوبت روی شیشه سقف پانوراما 
را قبل از استفاده به طور کامل خشک کنید. 

اجباری سقف 	  باز کردن  باشد،  برف پوشیده شده  با  یا  و  باشد  پانوراما یخ زده  اگر سقف 
پانوراما باعث آسیب دیدن شیشه و موتور آن خواهد شد. 
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)B سقف پانوراما )مدل
مقدمه

راههای گوناگونی برای باز کردن/ بستن سقف پانوراما وجود دارد، از جمله استفاده از کلید سقف 
پانوراما، از طریق کنترل از راه دور )در صورت تجهیز( و یا از طریق عملکرد تشخیص صدا. 

باز کردن / بستن سایه بان ■
را  آن  کلید  است،  بسته  سایه بان  که  زمانی 
صورت  به  سایه بان  تا  بکشید  عقب  سمت  به 
بار  یک  را  کلید  اگر  باز شود.  نیمه  تا  کشویی 
دیگر بکشید، سایه بان به طور کامل باز می شود. 
زمانی که سایه بان به طور کامل باز است، کلید 
آن را به سمت جلو بکشید تا سایه بان به صورت 
یک  را  کلید  اگر  شود.  بسته  نیمه  تا  کشویی 
بسته  کامل  به طور  بکشید، سایه بان  دیگر  بار 

می شود. 
باز کردن و بستن سقف پانوراما به صورت نیمه باز )حالت تهویه( ■

زمانی که سقف پانوراما بسته است، کلید سقف را به سمت عقب بکشید تا به صورت نیمه باز 
شود. 

زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز است، کلید سقف را به سمت جلو بکشید تا سقف 
بسته شود و یا این که کلید سایه بان را به سمت جلو بکشید تا سایه بان و سقف به طور هم زمان 

بسته شوند. 
باز کردن / بستن سقف پانوراما ■

زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز است، کلید سقف را به سمت عقب بکشید تا سقف به 
صورت کشویی تا نیمه باز شود. اگر یک بار دیگر کلید را به سمت عقب بکشید، سقف تا انتها 

باز خواهد شد. 

کلید سقف 
پانوراما

کلید سایه بان
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زمانی که سقف پانوراما باز است، کلید سقف را به سمت جلو بکشید تا سقف بسته شود و یا 
این که کلید سایه بان را به سمت جلو بکشید تا سایه بان و سقف به طور هم زمان بسته شوند. 

    مطالعه
برای اطالع از جزییات روش باز و بسته کردن سقف پانوراما از طریق عملکرد تشخیص صدا 	 

به »دفترچه راهنمای سیستم صوتی و تصویری خودرو« مراجعه کنید. 
برای اطالع از جزییات روش باز و بسته کردن سقف پانوراما از طریق کنترل از راه دور به 	 

بخش مربوطه در همین فصل مراجعه کنید. 
کلید سقف پانوراما و کلید سایه بان در 2 سطح طراحی شده است، سطح اول: برای کنترل 	 

میزان باز شدن به صورت دستی است که می توانید به میزان دلخواه آن ها را باز کنید؛ سطح 
اتوماتیک است که سیستم میزان باز شدن آن ها را  دوم: کنترل میزان باز شدن به صورت 

کنترل می کند. کلیدها بر اساس نیاز خود به کار گیرید. 

 احتیاط 
اولیه 	  از کار بیفتد، احتماال موقعیت های  چنان چه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما 

سقف از حافظه پاک شده است. در این صورت باید سقف پانوراما کالیبره شود. 
اجباری سقف 	  باز کردن  باشد،  برف پوشیده شده  با  یا  و  باشد  پانوراما یخ زده  اگر سقف 

پانوراما باعث آسیب دیدن شیشه و موتور آن خواهد شد. 
پس از بارندگی آب های باقی مانده در بین اجزا سقف پانوراما را جهت جلوگیری از نفوذ 	 

به داخل کابین، پاک کنید و یا سقف پانوراما را به صورت تهویه باز نگه دارید تا زمانی که 
خشک شود. 

مواد خارجی و گرد و خاک باقی مانده بر روی ریل ها و نوارهای سقف پانوراما را به طور 	 
دوره ای و منظم پاک کنید. پس از بارندگی یا شستن خودرو، آب و رطوبت روی شیشه سقف 

پانوراما را قبل از استفاده به طور کامل خشک کنید. 
اگر در عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما ایرادی مشاهده کردید، در اسرع وقت جهت 	 

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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 هشدار   
در زمان بستن سقف پانوراما باید خودرو تحت نظر شما بوده و کامال احتیاط کنید تا احتماال 

اعضای بدن کسی در بین سقف پانوراما و بدنه خودرو گیر نکند. 

16-3 درب موتور
باز کردن و بستن درب موتور

بار  دو  را  موتور  درب  بازکن  دستگیره   :1 گام 
و  پریده  بیرون  قفل  از  موتور  درب  تا  بکشید 

کمی از جای خود بلند شود. 
که  زمانی  تا  کنید  بلند  را  موتور  درب   :2 گام 

توسط جک ها به طور ثابت نگاه داشته شود. 
گام 3: درب موتور را تا نزدیکی های قفل درب 

موتور پایین آورده و قفل کنید. 
از بستن درب موتور، آن را کمی  گام 4: پس 
به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن 

اطمینان حاصل شود. 

 احتیاط 
قبل از بستن درب موتور مطمئن شوید که اشیایی از قبیل ابزار، دستمال و ... در داخل 	 

محفظه موتور جا نمانده باشد. 
هنگام بستن درب موتور، هرگز آن را با دست فشار ندهید، زیرا ممکن است باعث ایجاد 	 

دفرمگی در درب موتور شوید. 
قبل از شروع رانندگی از بسته شدن صحیح و محکم درب موتور اطمینان حاصل کنید. در 	 

غیر این صورت ممکن است باعث بروز تصادف و جراحت شود. 
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17-3 درب صندوق عقب
روش های باز کردن و بستن درب صندوق

برای راحتی شما، جهت باز و بسته کردن درب صندوق عقب روش های متعددی از قبیل باز 
کردن/ بستن به طور دستی، باز کردن با کلید هوشمند و باز کردن از طریق حسگر )در صورت 

تجهیز( در نظر گرفته شده است. 
باز کردن / بستن توسط کلید صندوق پران ■

کلید صندوق پران بر روی داشبورد و در سمت 
چپ راننده قرار گرفته است. 

زمانی که کلید استارت موتور روشن یا خاموش 
در  دنده  دسته  است،   ACC وضعیت  در  یا  و 
موقعیت P قرار دارد و خودرو از حالت دزدگیر 
را  پران  صندوق  کلید  اگر  است،  شده  خارج 
راهنما  چراغ های  دهید،  فشار  طور طوالنی  به 
خواهد  باز  عقب  صندوق  درب  و  شده  روشن 

شد. 
دزدگیر  ● وضعیت  در  خودرو  که  زمانی 

کلید  روی  پران  صندوق  دکمه  اگر  دارد،  قرار 
عقب  صندوق  درب  دهید،  فشار  را  هوشمند 
و  روشن  راهنما  و هم زمان چراغ های  باز شده 

خاموش خواهند شد. 
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یا  ● روشن  موتور  استارت  کلید  که  زمانی 
خاموش و یا در وضعیت ACC و دسته دنده 

در موقعیت P قرار دارد:
قفل  اگر  دستی:  طور  به  بستن   / کردن  باز 
دستگیره  روی  سوئیچ  اگر  است،  باز  مرکزی 
درب صندوق را فشار دهید، چراغ های راهنما 
خواهد  باز  عقب  صندوق  درب  و  شده  روشن 

شد. 
قفل  ● اگر  به طور دستی:  بستن   / باز کردن 

فعال است، ضمن همراه داشتن کلید  مرکزی 
نزدیک  خودرو  پشت  فضای  به  اگر  هوشمند 
صندوق  درب  دستگیره  روی  سوئیچ  و  شوید 
را فشار دهید، چراغ های راهنما روشن شده و 

درب صندوق عقب باز خواهد شد. 
باز کردن درب صندوق با پا ■

گام 1: زمانی که خودرو در وضعیت قفل قرار 
دارد و کلید استارت موتور خاموش است. 

گام 2: کلید هوشمند را به همراه خود داشته 
در  پا  سنسور  تشخیص  محدوده  به  و  باشید 
طور  به  را  خود  پای  شوید.  وارد  پشت خودرو 
سریع بچرخانید و تا حد امکان به سپر نزدیک 

کنید. 
روش انجام ضربه با پا: یکی از پاهای خود را دراز کرده و لبه پایینی سپر عقب ضربه بزنید. در 

این زمان چراغ های راهنما دو بار روشن و خاموش شده و درب صندوق عقب باز خواهد شد. 
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    مطالعه
ناحیه ای که سیستم می تواند ضربه پا را تشخیص دهد، درست در زیر چراغ پالک واقع 	 

شده است. 
در صورت تکان دادن پا به چپ و راست و یا پایین آوردن پا پس از ضربه زدن در جایی که 	 

در منطقه قابل تشخیص نباشد، این عملکرد نمی تواند درب صندوق را باز کند. 
و 	  قرار می گیرد  بر روی سپر عقب، سنسور در حالت غیر کاری  تعمیرات  انجام  در زمان 

عملکرد باز کردن درب با ضربه پا امکان پذیر نمی باشد. 
اگر پس از ضربه پا و گذشت چند لحظه عالیمی مانند روشن شدن چراغ راهنما و بوق از 	 

خودرو صادر نشود، نشان می دهد که ضربه تشخیص داده نشده و باید تکرار شود. اگر پس از 
چندین بار تکرار درب صندوق نتواند باز شود، باید به مدت 10 ثانیه صبر کنید و مجددا به 

زیر سپر ضربه بزنید. 
بارندگی زیاد )یا شست وشو با آب فشار قوی(، برف سنگین، آلودگی زیاد سپر عقب، بکسل 	 

کردن وسایل دیگر از پشت خودرو و غیره ممکن است باعث کاهش حساسیت سنسور شود 
که امری عادی است. 

 احتیاط 
هنگام ضربه زدن از صاف بودن زمین زیر پایتان اطمینان حاصل کنید و فاصله مناسب از 	 

پشت خودرو را رعایت کنید، در غیر این صورت ممکن است در مکان های لغزنده تعادل خود 
را از دست بدهید. 

هنگام تعمیرات، تغییر سپر عقب به سپر فلزی و یا استفاده از رنگ متالیک ممنوع است. 	 
وجود حجم زیادی از فلزات در نزدیکی سپر عقب می تواند باعث غیر فعال شدن عملکرد ضربه 

با پا شود. 
باعث 	  و  نکنید  وارد  محکم  ضربه  سپر  به  تا  باشید  مراقب  عملکرد  این  اجرای  زمان  در 

آسیب دیدگی سپر عقب نشوید. 
دقت کنید تا ضربه پایتان به لوله اگزوز برخورد نکند، احتمال دارد لوله اگزوز خیلی داغ 	 

بوده و باعث سوختگی شود. مطمئن شوید که ضربه را فقط به ناحیه قابل تشخیص سنسور 
وارد می کنید. 
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باز کردن درب صندوق از طریق شناسایی کلید )در صورت تجهیز( ■
گام 1: زمانی که کلید استارت موتور خاموش 
است و یا این که خودرو از طریق استارت از راه 
دور روشن شده است و هر چهار درب خودرو 

بسته است. 
را همراه  این که کلید هوشمند  گام 2: ضمن 
خود دارید به ناحیه پشت خودرو و در محدوده 
کلید  سیستم  تا  شوید  نزدیک  متری   0.8
هوشمند را شناسایی کند. پس از روشن شدن 
چراغ های راهنما یک قدم به عقب برگردید تا 

درب صندوق عقب باز شود. 
کلید درب صندوق برقی )در صورت تجهیز( ■

درب  داخلی  لبه  چپ  سمت  در  کلید  
صندوق قرار گرفته است. 

نگه  ● باز  و  بستن  کلید،  این  کارکردهای 
داشتن درب صندوق عقب است. 

قابل  ● عقب  صندوق  درب  شدن  باز  ارتفاع 
تنظیم است. 

روش کار به صورت زیر است:
1. پس از باز شدن درب صندوق عقب، آن را تا ارتفاع دلخواه بلند کنید. 

2. کلید درب صندوق برقی  را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که چراغ خودرو روشن شود. 
اکنون ارتفاع باز شدن درب صندوق عقب تنظیم شده است. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 184

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

    مطالعه
ارتفاع باز شدن درب صندوق عقب از طریق	 
 سیستم صوتی و تصویری نیز قابل تنظیم	 
 است. برای اطالعات بیش تر به فصل 5 	 
مراجعه کنید. 	 
اگر میزان باز شدن درب صندوق عقب خیلی	 
 کم و یا خیلی زیاد باشد،  ارتفاع قابل تنظیم	 
 نخواهد بود. 	 
عملکرد برگشت خودکار درب صندوق برقی ■

برگشت خودکار مثبت: زمانی که درب صندوق برقی در حال باز شدن است، اگر با مقاومتی 
)مانند دیوار، مانع و ...( روبه رو شود، عملکرد برگشت خودکار مثبت فعال شده و مانع از آسیب 

دیدن کودک و خودرو خواهد شد. 
    مطالعه

در طول باز یا بسته شدن درب صندوق برقی، چنان چه یکی از کلیدها )کلید درب صندوق 
برقی، دکمه صندوق پران کلید هوشمند و یا کلید صندوق پران داشبورد( فعال شود، حرکت 

درب صندوق متوقف خواهد شد. 
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 احتیاط 
در صورت قطع شدن برق باتری، الزم است تا درب صندوق برقی کالیبره شود. روش کالیبره 	 

شدن: درب صندوق را قفل کنید. سپس کلید درب صندوق را فشار دهید و اجازه دهید تا درب 
صندوق تا حداکثر ارتفاع ممکن باز شود. بدین ترتیب درب صندوق کالیبره می شود. 

هنگام باز شدن درب صندوق، اهرم برقی آن را در جهت های جانبی نکشید. در غیر این صورت 	 
قطعات مرتبط آسیب خواهند دید. 

زمانی که درب صندوق به طور کامل باز شده است، نباید در جهت بسته شدن و یا در جهت 	 
بیش تر باز کردن به آن نیرویی وارد کنید، در غیر این صورت مجموعه درب صندوق آسیب 

خواهد دید. 
قبل از باز کردن درب صندوق اطمینان حاصل کنید که بر روی آن چیزی وجود نداشته باشد 	 

و در محدوده باز شدن درب صندوق موانعی مانند دیوار و غیره که می تواند باعث خراشیدگی 
درب صندوق شود، نیابد وجود داشته باشد. 

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که درب صندوق به طور کامل بسته شده است تا از بروز 	 
حادثه و وارد آمدن خسارت به اجزا خودرو جلوگیری شود. 

هنگام بستن درب صندوق با دست، این کار را به آرامی انجام دهید و از وارد آوردن فشار بیش 	 
از حد اجتناب کنید، چرا که می تواند باعث خرابی موتور و ماژول کنترل درب صندوق شود. 

زمانی که در سرباالیی یا سراشیبی هستید به علت تغییر مرکز ثقل خودرو ممکن است درب 	 
صندوق نتواند به طور برقی باز و بسته شود که امری عادی است. در این گونه شرایط درب 

صندوق را به طور دستی باز و بسته کنید. 
به 	  بازدید و تعمیر  برقی غیرعادی است، هر چه سریع تر جهت  اگر عملکرد درب صندوق 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
هنگام بستن درب صندوق اطمینان حاصل کنید که کسی در البه الی درب گیر نکرده باشد. 	 

اگر در بسته شدن درب وقفه ایجاد شد، مجددا اقدام به بستن آن کنید. 
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 هشدار   
قبل از شروع رانندگی باید درب صندوق به طور کامل بسته شده باشد تا از بروز حادثه و 	 

وارد آمدن خسارات به اجزا خودرو جلوگیری شود. 
اگر چه درب صندوق به عملکرد برگشت خودکار مجهز شده است، با این حال سعی نکنید 	 

که کارایی این عملکرد را با قرار دادن عمدی اعضای بدن خود در برابر آن تست کنید. 

18-3 درب باک
باز کردن و بستن درب باک

باز کردن و بستن درب باک به طور دستی ■

1. دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب 
بیرونی باک به آرامی باز شود. 

2. برای باز کردن درپوش پیچی باک، آن را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

3. پس از اتمام سوخت گیری، درپوش باک را 
در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که صدای 
»کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته شود. 

4. درب بیرونی باک را ببندید. 
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باز کردن و بستن درب باک به صورت برقی ■

1. در زمانی که خودرو از وضعیت دزدگیر خارج 
شده است، اگر ناحیه مرکزی درب بیرونی باک 
و  آزاد شده  قفل خود  از  درب  دهید،  فشار  را 
سپس به آرامی و به طور کامل باز خواهد شد. 

 احتیاط 
شدن  غیرفعال  از  پس  باید  را  باک  درب 
دزدگیر خودرو باز کنید، در غیر این صورت 
به اجزا و قطعات آن آسیب وارد خواهد شد.

2. برای باز کردن درپوش پیچی باک، آن را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

3. پس از اتمام سوخت گیری، درپوش باک را 
در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که صدای 
»کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته شود. 

4. درب بیرونی باک را ببندید. 
    مطالعه

کند.  آلوده  را  زیست  می تواند محیط  بنزین 
جمع آوری و معدوم کردن بنزین ریخته شده 
در محیط باید توسط افراد متخصص صورت 

پذیرد.
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 هشدار   
شنیده شدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش پیچی باک طبیعی است. 	 
از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید. 	 
اگر در زمان سوخت گیری، بنزین سرریز شود، جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ بدنه، 	 

بنزین پاشیده شده را فورا پاک کنید. 
پس از بستن درپوش، دست خود را از روی آن بردارید زیرا ممکن است کمی در جهت 	 

خالف بستن بچرخد که طبیعی است. 
به منظور جلوگیری از خرابی درپوش، نیروی دست خود را فقط در جهت های باز کردن و 	 

بستن به درپوش باک وارد کنید و از کشیدن و یا فشار دادن آن خودداری کنید. 
باک 	  بیرونی  به درب  نیروی زیاد  از وارد آوردن  اگر دزدگیر خودرو غیرفعال نشده است، 

خودداری کنید. چرا که باعث خرابی قطعات مرتبط خواهد شد. 
در صورت یخ زدن درپوش باک در هوای سرد و پس از غیرفعال شدن دزدگیر، ممکن است 	 

درپوش با ضربه باز شود که امری طبیعی است. 
اگر درب باک بسته نشده است، پس از غیرفعال کردن دزدگیر، مجددا آن را ببندید. 	 
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 هشدار   
قبل از اقدام به پر کردن باک، کلید استارت را خاموش کنید و کلیه درب ها و شیشه ها را 	 

ببندید. 
از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن شوید تا از بیرون ریختن احتمالی بنزین و بروز 	 

سانحه جلوگیری کرده باشید. 
به علت ماهیت اشتعال پذیری بنزین، از ایجاد جرقه و کشیدن سیگار در زمان سوخت گیری 	 

خودداری کنید. 
درپوش باک را پس از باز کردن به طور سریع برندارید، در هوای گرم پاشیده شدن بنزین 	 

تحت فشار داخل باک به بیرون می تواند باعث آسیب دیدگی شود. 
برای 	  و  است  مواد سمی  بنزین حاوی  ممانعت کنید. چرا که  بنزین  بخارات  استنشاق  از 

سالمتی زیان آور است. 
پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک، یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا 	 

از سوخت گیری مهم است، زیرا  این کار قبل  انجام  الکتریسیته ساکن بدن تان تخلیه شود. 
جرقه حاصل از الکتریسیته ساکن می تواند باعث احتراق بخارات بنزین در زمان سوخت گیری 

شود. 
ممکن 	  زیرا  ندهید.  ادامه  را  سوخت گیری  بنزین،  پمپ  نازل  خودکار  شدن  قطع  از  پس 

است باک بیش از اندازه پر شده باشد و بنزین سرریز شود که می تواند به راحتی باعث ایجاد 
آتش سوزی، انفجار و مصدومیت های شدید شود. 
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1193-4 کلید استارت
193نحوه کار با کلید استارت .........................
قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز 

195به گیربکس دستی( .......................

2196-4 روشن کردن خودرو
196اقدامات قبل از استارت ........................
197مراحل استارت زدن ..............................
198پس از روشن شدن موتور ....................
198خاموش کردن موتور ............................
روشن کردن و خاموش کردن موتور 
199در موارد اضطراری ................................

200انطباق سیستم کنترل موتور ..............

 )EPS( 3201-4 سیستم فرمان برقی
201سیستم فرمان برقی ..............................

4203-4 گیربکس اتوماتیک

203نحوه استفاده ..........................................

208حالت های رانندگی )در صورت تجهیز(

5209-4 سیستم ترمز

209ترمز پارک برقی .....................................

................................. AUTO HOLD214

217بوستر ترمز .............................................
217سیستم ترمز ...........................................

6-4 سیستم الکترونیکی پایداری 
)ESP( خودرو

219

............................ ESP 219عملکرد سیستم
............. )ABS( 221سیستم ترمز ضدقفل
224احتیاط های الزم ....................................

در  خودرو  کنترل  سیستم   4-7
 )HDC( 227سراشیبی

..................... )HDC( 227عملکرد سیستم

)در  کنترل  کروز  سیستم   4-8
229صورت تجهیز(

229عملکرد کروز کنترل ...............................
سیستم محدودیت سرعت )در صورت 
231تجهیز( .....................................................
9233-4 سیستم کنترل فشار باد تایر
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....... TPMS 233نمایش اطالعات سیستم

.............. TPMS 234چراغ هشدار سیستم
10237-4 سیستم رادار دنده عقب

237عملکرد سیستم .....................................
243اصول کار سنسور دنده عقب .................
246تمیز کردن سنسور دنده عقب ..............

11-4 سیستم تشخیص نقطه کور 
BSD(247( )در صورت تجهیز(

 / )BSD( سیستم تشخیص نقطه کور
 .... )LCA( 247سیستم دستیار تغییر الین
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1-4 کلید استارت
نحوه کار با کلید استارت

کلید استارت در موقعیتی با دسترسی راحت بر روی داشبورد قرار گرفته است و برای  ■
تغییر وضعیت سوئیچ اصلی و روشن و خاموش کردن موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

کلید هوشمند زمانی به درستی مورد شناسایی 
قرار می گیرد که همراه شما بوده و یا در داخل 

خودرو باشد:
دستی،  ● گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 

انتها فشار دهید، دسته دنده  تا  را  پدال کالچ 
را در موقعیت خالص قرار دهید، سپس کلید 

استارت را فشار دهید تا خودرو روشن شود. 
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،  ●

قرار   ”N“ یا   ”P“ موقعیت  در  را  دنده  دسته 
دهید، پدال ترمز را فشار داده و کلید استارت 

را فشار دهید تا خودرو روشن شود. 
    مطالعه

برای به کارگیری و استفاده از کلید استارت، یک فشار کوتاه کافی است. 	 
اگر کلید استارت به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است موتور روشن نشود 	 

یا حالت های کلید تعویض نشود. 
تعویض حالت های کلید استارت ■

کلید استارت دارای چهار حالت می باشد. وقتی که کلید هوشمند توسط سیستم شناسایی شده 
باشد و اگر پدال ترمز آزاد باشد، کلید استارت را فشار دهید تا حالت های آن تعویض شود )با هر 

بار فشار دادن کلید استارت، حالت های آن تعویض خواهد شد(. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 194

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

زمینه  )چراغ  خاموش  یا   OFF حالت           1 

کلیه  برق  حالت  این  در  است(.  خاموش  کلید 
تجهیزات الکتریکی خودرو قطع می باشد. 

رنگ  به  کلید  زمینه  )چراغ   ACC حالت           2 

زرد کهربایی است(. در این حالت برخی لوازم 
برقی خودرو قابل استفاده می باشد. 

 3         حالت ON )چراغ زمینه کلید به رنگ زرد 

کهربایی است(. در این حالت کلیه لوازم برقی 
خودرو قابل استفاده می باشند. 

 4         حالت START )چراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن می شود(. زمانی که کلید استارت در 

حالت ACC یا ON قرار دارد، اگر پدال ترمز فشار داده شده و دسته دنده در موقعیت “P” یا 
“N” )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( قرار داشته باشد و یا پدال کالچ )در مدل های 
مجهز به گیربکس دستی( فشرده شده باشد، چنان چه رنگ چراغ زمینه کلید استارت به رنگ 
سبز تغییر یابد، یعنی کلید وارد حالت استارت )START( شده است و با فشار دادن آن، موتور 

روشن خواهد شد. 
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 احتیاط 
ابتدا دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید و سپس موتور را خاموش کنید تا کلید استارت  •

بتواند در حالت OFF قرار گیرد. 
•  ON یا ACC در صورت خاموش بودن موتور، کلید استارت را به مدت طوالنی در حالت

نگه ندارید تا از خالی شدن باتری پیش گیری شود. پس از خاموش کردن موتور دقت داشته 
باشید تا کلید استارت در حالت OFF باشد. 

اگر در زمان روشن بودن موتور کلید هوشمند به بیرون از خودرو منتقل شود، موتور به طور  •
خودکار خاموش نخواهد شد. در این شرایط بوق خودرو 6 مرتبه به صدا در می آید و پیغام 

“Smart Key Not Detected” در صفحه کیلومترشمار ظاهر خواهد شد. 

اگر در لحظه خاموش کردن موتور، دسته دنده در موقعیتی به غیر از P قرار داشته باشد،  •
کلید استارت به جای حالت OFF به حالت ACC خواهد رفت. در این شرایط ابتدا حالت 
کلید را به ON تغییر دهید و دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید و سپس کلید استارت 

را فشار دهید تا خاموش شود. 

خاموش شدن خودکار کلید استارت ■
در زمان هایی که موتور خودرو خاموش است، اگر کلید استارت به مدت بیش از یک ساعت در 
حالت ON باقی بماند )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک و به شرط قرار داشتن دسته 
دنده در موقعیت P(، کلید به طور خودکار خاموش خواهد شد. با این حال این قابلیت نمی تواند 

به تنهایی جلوی خالی شدن باتری را بگیرد. 
قفل الکترونیکی فرمان )خودروی مجهز به گیربکس دستی(

زمانی که سرعت خودرو و دور موتور صفر است، اگر کلید استارت موتور را خاموش کنید، قفل 
الکترونیکی فرمان به طور خودکار درگیر خواهد شد. 

کلید هوشمند را به داخل خودرو ببرید و کلید استارت را فشار دهید. زمانی که کلید استارت به 
حالت ACC/ON وارد می شود، قفل الکترونیکی فرمان به طور خودکار باز می شود. 
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در بعضی شرایط مانند پارک بودن خودرو در مکان شیب دار به دلیل تحت فشار زیاد بودن پین 
این گونه  قفل فرمان و ستون فرمان، ممکن است پین قفل فرمان تحت فشار قرار گیرد. در 

شرایط:
در  که  دستورالعملی  مطابق  شود،  خارج  قفل  حالت  از  نمی تواند  فرمان  الکترونیکی  قفل  اگر 

نمایشگر صفحه کیلومتر نمایش داده می شود اقدام کنید. 

 احتیاط 
پس از تغییر حالت کلید استارت موتور از ON به OFF، اگر خودرو بالفاصله وارد وضعیت 
دزدگیر نشود و یا اصال ورود به وضعیت دزدگیر موفقیت آمیز نباشد، قفل الکترونیکی فرمان 
درگیر نخواهد شد. برای فعال سازی مجدد عملکرد قفل الکترونیکی فرمان، الزم است که با 
خودرو با سرعت های باالتر از 5km/h رانندگی شده و سپس حالت کلید استارت موتور به 

حالت OFF تغییر داده شود و دزدگیر خودرو در وضعیت آماده به کار قرار گیرد.

 هشدار   
اگر قفل الکترونیکی فرمان هم چنان قادر به قفل شدن نیست و موتور هم امکان روشن شدن  •

ندارد، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
اگر قفل الکترونیکی فرمان نمی تواند باز شود، سعی کنید چندین بار غربیلک فرمان را تکان  •

دهید و سپس کلید استارت موتور را فشار دهید. از چرخاندن غربیلک فرمان با نیروی زیاد 
خودداری کنید. 

2-4 روشن کردن خودرو
اقدامات قبل از استارت

1. قبل از سوار شدن، اطراف خودرو را بررسی کنید. 
تنظیم  را  فرمان  زاویه غربیلک  و  ارتفاع پشت سری  زاویه پشتی صندلی،  2. موقعیت صندلی، 

کنید. 
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3. آینه داخلی و آینه های جانبی را تنظیم کنید. 
4. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. 

5. کمربند ایمنی را ببندید. 
6. مطمئن شوید ترمز پارک کشیده شده است. 

7. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید. 
در مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت خالص یا N قرار دهید. 

8. ابتدا کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغ های هشدار و 
نشانگر در صفحه کیلومترشمار در وضعیت عادی قرار دارند؟ در صورت وجود شرایط غیرعادی، 

جهت انجام بازدید یا تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
مراحل استارت زدن

کلید  حالت های  می توانید  خودرو  داخل  در  آن  دادن  قرار  یا  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  با 
استارت را تعویض کنید و یا موتور را روشن کنید. 

1. دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید. 
2. پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس 
مجهز  مدل های  )در  کالچ  پدال  یا  اتوماتیک( 
به گیربکس دستی( را فشار دهید تا رنگ نور 
نور  رنگ  )اگر  شود  سبز  استارت  کلید  زمینه 
زمینه کلید سبز نشود، موتور استارت نخواهد 

خورد(. 
3. کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن 

شود. 
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پس از روشن شدن موتور
دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور کنترل می شود. پس از روشن 
شدن موتور، دور آرام کمی باال می رود تا به افزایش دمای موتور کمک کند که این مساله عادی 
است. پس از باال رفتن دمای موتور، دور موتور به طور خودکار پایین آمده و به سطح عادی 
خواهد رسید. در غیر این صورت در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق، می تواند سالمتی انسان را  •

به خطر اندازد. جهت جلوگیری از استنشاق دود اگزوز، موارد زیر را رعایت کنید:
خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.  •
هنگام روشن بودن خودرو در یک محیط باز و دارای تهویه، کسی که در داخل خودرو دور  •

موتور را کنترل می کند می بایست سیستم تهویه مطبوع خودرو را روی حالت چرخش هوای 
تازه و فن تهویه مطبوع را روی باالترین سرعت تنظیم کند. 

خاموش کردن موتور
را  پارک  ترمز  و  کرده  متوقف  را  خودرو   .1

بکشید. 
2. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
به گیربکس دستی، دسته  در مدل های مجهز 

دنده را در موقعیت خالص یا N قرار دهید. 
3. کلید استارت را فشار دهید تا موتور خاموش 

شود. 
4. خاموش شدن موتور را بررسی کنید. 
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 احتیاط 
قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.  •
اگر با خودرو به مدت طوالنی و با سرعت های باال رانندگی شود، دمای موتور باال خواهد  •

از متوقف کردن خودرو، موتور را خاموش نکنید. اجازه دهید موتور به  رفت. بالفاصله پس 
مدت چند دقیقه در حالت درجا روشن بماند و پس از پایین آمدن دما، آن را خاموش کنید. 

عدم رعایت موارد فوق می تواند به موتور آسیب برساند. 

روشن کردن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری
روشن کردن موتور در موارد اضطراری ■

و  باشد  کلید هوشمند ضعیف شده  باتری  اگر 
یا سیگنال های کلید دچار اختالل جدی شده 
انجام  باشد، عملکرد دکمه استارت به درستی 
نخواهد گرفت. در صورت مواجه شدن با چنین 
شرایطی برای روشن کردن موتور طبق مراحل 

زیر عمل کنید:
1. کلید هوشمند را مطابق با تصویر در کنسول 
وسط به نحوی که روی آن به سمت باال باشد، 
به  مجهز  مدل های  )در  ترمز  پدال  دهید.  قرار 
گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های 
مجهز به گیربکس دستی( را در این لحظه فشار 

ندهید. 
2. کلید استارت موتور را روشن کنید. 

3. پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به 
گیربکس دستی( را فشار داده و استارت بزنید تا موتور روشن شود. 
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 احتیاط 
در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک در صورتی که علی رغم قرار داشتن کلید استارت  •

در وضعیت ACC و پایین بودن پدال ترمز، موتور قادر به استارت نباشد، اگر کلید استارت 
را به مدت بیش از 15 ثانیه فشار داده و نگه دارید، سیستم از لزوم ارسال سیگنال پدال ترمز 
برای مواقع  این روش فقط  البته  را خواهد داد.  اجازه روشن شدن موتور  صرف نظر کرده و 
خاص و اضطراری توصیه می شود. در صورت مواجه شدن با این گونه شرایط در اسرع وقت به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
را در جالیوانی دارای عالمت کلید  • از خودرو، کلید هوشمند  در استفاده های روزانه خود 

ممکن  باتری  قدرت  بودن  مناسب  صورت  در  زیرا  ندهید.  قرار  وسط  کنسول  روی  بر  واقع 
است کلید هوشمند باعث فعال شدن اخطار صفحه کیلومترشمار و نمایش پیغام هایی مانند         
اشتباه  به  و   ”Verify successfully, start ready“ و   ”Smart key not detected“

انداختن راننده شود. 

خاموش کردن موتور در موارد اضطراری ■
اگر تمامی سیستم های خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به 

شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود، مطابق روش های زیر اقدام کنید:
روش 1: در مدت زمان 2 ثانیه کلید استارت را 3 بار یا بیش تر به صورت پشت سر هم و به طور 

لحظه ای فشار دهید. 
روش 2: کلید استارت را فشار داده و بیش تر از 3 ثانیه نگه دارید. 

انطباق سیستم کنترل موتور
اگر کابل باتری را باز و بسته کرده اید، ابتدا کلید استارت را در وضعیت ON قرار داده و 15 
ثانیه صبر کنید، سپس کلید را خاموش کنید. پس از انجام این کار می توان موتور را به صورت 

عادی روشن کرد. 
پس از جدا کردن و وصل کردن کابل باتری ممکن است در مراحل اول استفاده از خودرو برخی 
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شرایط مانند سخت استارت خوردن موتور یا ریپ زدن و لرزش موتور اتفاق بیفتند که عادی 
می باشد و نشان دهنده این است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود 

با موتور است. 

 )EPS( 3-4 سیستم فرمان برقی
سیستم فرمان برقی

سیستم فرمان برقی )EPS( برخالف سیستم استفاده شده در خودروهای معمولی که در آن 
پمپ هیدرولیک فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در می آید، از گشتاور تولید شده توسط 

موتور الکتریکی به عنوان منبع قدرت بهره می گیرد. 
کابل  مجدد  شدن  وصل  و  شدن  باز  از  پس 
فرمان  سیستم  رنگ  زرد  اخطار  چراغ  باتری، 
از  به علت خارج شدن سیستم  برقی  
کالیبره روشن می شود. در این صورت غربیلک 
فرمان را به طور کامل به سمت چپ و یا راست 
کالیبره  و  بازتعریف  فرمان  زاویه  تا  بچرخانید 
شود. پس از کالیبره شدن چراغ اخطار  

خاموش خواهد شد. 
■  )EPS( روشن شدن چراغ اخطار سیستم فرمان برقی

هر زمان که سیستم فرمان برقی )EPS( ایراد داشته باشد، چراغ اخطار زرد رنگ  روشن 
شده و پیغام اخطار مربوطه نیز در صفحه کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد. 
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 احتیاط 
اجزا  • است  ممکن  شود،  چرخانده  انتها  تا  متوالی  طور  به  و  کرات  به  فرمان  غربیلک  اگر 

مکانیکی سیستم فرمان برقی )EPS( آسیب ببینند. 
موتور  • با  بودن خودرو  پارک  زمان  در  از حد سیستم،  بیش  داغ شدن  از  برای جلوگیری 

روشن، از چرخاندن غربیلک به تعداد دفعات زیاد و به طور سریع خودداری کنید. در صورت 
داغ شدن سیستم فرمان برقی، برای مدتی غربیلک فرمان را نچرخانید و کلید استارت را در 

وضعیت ACC یا خاموش قرار دهید تا سیستم خنک شود. 

 هشدار   
در صورت خرابی سیستم فرمان برقی، فرمان معمولی خودرو هم چنان قابل استفاده است، اما 
باید ضمن رعایت احتیاط، از رانندگی با سرعت های باال اجتناب کنید. جهت بازدید و تعمیر 

سیستم، هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

استفاده  حالت  دو  دارای  برقی  فرمان  سیستم 
Sport و Comfort است. وقتی خودرو روشن 

روی  بر  پیش فرض  طور  به  سیستم  می شود، 
حالت  در  می گیرد.  قرار   Comfort حالت 
نرمی   Comfort حالت  با  مقایسه  در   Sport

فرمان کاهش می یابد و شما در حین رانندگی، 
سنگین تر شدن فرمان را احساس خواهید کرد.

    مطالعه
انتخاب حالت برای سیستم فرمان برقی از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری امکان پذیر 

است. برای اطالع از جزییات بیش تر به فصل 5 مراجعه کنید. 
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4-4 گیربکس اتوماتیک
نحوه استفاده

خودروی شما به یک گیربکس مکانیکی- اتوماتیک با کنترل الکترونیکی مجهز شده است که 
دارای دو حالت تعویض دنده اتوماتیک و دستی می باشد. 

اتوماتیک- دستی است که عملکردهای رانندگی با گیربکس های  این گیربکس یک گیربکس 
اتوماتیک و دستی را ترکیب کرده است. این فن آوری برای بهبود صرفه جویی در مصرف سوخت 
و کنترل پذیری سیستم انتقال قدرت اتوماتیک توسعه یافته است. قابلیت دستی شدن گیربکس 
باعث می شود تا زمان تعویض دنده که به طور خودکار توسط کامپیوتر گیربکس تعیین می شود، 
بهتر  رانندگان  مهارت  می یابد،  بهبود  رانندگی  کیفیت  ترتیب  بدین  و  شود  واگذار  راننده  به 

می شود و در عین حال روند کاهش اتالف توان گیربکس به حداکثر میزان خود می رسد. 
نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک به شرح زیر است:

دکمه  و  ببرید  پایین  انتها  تا  را  ترمز  پدال   .1
روی دسته دنده را فشار دهید و هم زمان دسته 
دنده را از موقعیت P حرکت داده و در موقعیت 

D قرار دهید. 
2. ترمز دستی یا ترمز پارک را آزاد کنید و پا را 
از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز 
را فشار دهید تا خودرو حرکت کند )جزییات 
بیش تر در خصوص نحوه آزاد کردن ترمز پارک 
در بخش »سیستم ترمز« در ادامه همین فصل 

ارایه شده است(. 
3. برای قرار دادن دسته دنده در موقعیت R یا 
خارج کردن از آن، باید دکمه روی دسته دنده 

را فشار دهید. 
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دنده های اتوماتیک )P، R، N و D( و دنده های 
دستی )+ و -( M در طول رانندگی در دسترس 
شما خواهد بود. دنده انتخاب شده برای گیربکس 
در نمایشگر صفحه کیلومترشمار نیز نمایش داده 

خواهد شد. 

پیغام تعویض دنده پیشنهادی )حالت دستی( ■
به  را  دنده  دسته   ،D دنده  در  رانندگی  هنگام 
حالت  وارد  گیربکس  تا  بکشید  راست  طرف 
دستی )- و +(M شود. در این حالت اگر دسته 
دنده را به سمت جلو فشار دهید، یک دنده باالتر 
به سمت  را  دنده  اگر دسته  و  انتخاب می شود 
عقب بکشید، یک دنده پایین تر انتخاب می شود. 
شماره دنده انتخاب شده در صفحه کیلومترشمار 

نمایش داده خواهد شد. 
کیلومترشمار  صفحه  در  دنده  تعویض  پیغام 
صفحه  کنترل  واحد  می شود.  داده  نمایش 
فعلی  شرایط  با  متناسب  دنده  کیلومترشمار 
می دهد  نشان  فلش  یک  همراه  به  را  خودرو 
تعویض دنده دقیق  به یک  را نسبت  راننده  تا 

راهنمایی کند. 
را  باالتر  دنده  یک  می خواهد  از شما   :  

انتخاب کنید. 
 : از شما می خواهد یک دنده پایین تر را 

انتخاب کنید. 
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    مطالعه
افزایش یا کاهش دنده صرفا به عنوان مرجعی برای تصمیم گیری  نمایش داده شدن پیغام 
شماست، ولی در عمل باید افزایش یا کاهش دنده را بر اساس شرایط واقعی جاده انجام دهید. 

دنده  انتخاب  و روش  دنده ها  کاربرد  و  ویژگی ها  با  آشنایی الزم  زیر می تواند  اطالعات جدول 
صحیح بر اساس نیازهای واقعی را به شما ارایه دهد.

عملکرددنده

P )دنده پارک(

چرخ های  باشد،  گرفته  قرار   P موقعیت  در  دنده  دسته  که  وقتی 
محرک خودرو به طور مکانیکی قفل می شوند. در این موقعیت موتور 

می تواند روشن شود.

R )دنده عقب(
R قرار می گیرد، چراغ های دنده  وقتی که دسته دنده در موقعیت 

عقب روشن می شوند، سیستم رادار دنده عقب به کار می افتد.

N )دنده خالص(
مناسب  گیربکس  حالت  این  آرام،  دور  در  و  کوتاه  توقف های  برای 

می باشد.

D )دنده حرکت 
مستقیم(

بار  بر اساس  این دنده استفاده می شود.  از  برای حرکت رو به جلو 
وارده به موتور و سرعت حرکت خودرو، افزایش و یا کاهش دنده ها 

به طور خودکار صورت می پذیرد.

حالت دستی

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت جلو )+(، گیربکس به یک دنده +
سبک تر خواهد رفت.

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت عقب )-(، گیربکس به یک دنده -
سنگین تر خواهد رفت.
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 احتیاط 
دنده معکوس کشیدن فقط در حالت دستی گیربکس مجاز است و در این وضعیت اجازه  •

افزایش دنده اتوماتیک داده نمی شود. 
قبل از توقف کامل خودرو هرگز دسته دنده را در موقعیت P قرار ندهید. این کار باعث ایجاد  •

صدای غیرعادی و خرابی گیربکس می شود. 
جهت جلوگیری از خرابی گیربکس، زمانی که موتور خاموش است، گیربکس را در وضعیت  •

خالص )N( قرار ندهید. 
هیچ گاه در هنگام حرکت رو به جلو، دسته دنده را از موقعیت D خارج نکنید، در غیر این  •

صورت گیربکس به شدت آسیب می بیند. 
هرگز در هنگام حرکت رو به عقب، دسته دنده را از موقعیت R خارج نکنید، در غیر این  •

صورت گیربکس به شدت آسیب می بیند. 
زمانی که می خواهید دسته دنده را از موقعیت P خارج کنید، الزم است ابتدا پدال ترمز را  •

فشار دهید تا خودرو به طور کامل متوقف شود و سپس دسته دنده را در موقعیت دلخواه قرار 
دهید، در غیر این صورت مکانیزم تعویض دنده آسیب می بیند. 

چنان چه خودرو به علت ضعیف شدن باتری معیوب باشد، حتی با فشار دادن پدال ترمز نیز  •
دسته دنده از موقعیت P خارج نخواهد شد. در چنین شرایطی جهت بازدید و تعمیر خودرو 

هر چه سریع تر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
در حالت دستی اگر دور موتور خیلی باال رود، دنده به طور اتوماتیک افزایش می یابد و اگر  •

دور موتور خیلی پایین بیاید، دنده به طور اتوماتیک کاهش خواهد یافت. در زمان ترمزگیری 
و کاهش سرعت هم دنده به طور اتوماتیک کاهش خواهد یافت. 

در حالت دستی راننده باید بر اساس دور موتور و سرعت خودرو از طریق کشیدن دسته  •
دنده اقدام به تعویض دنده نماید. اگر شرایط تعویض دنده برقرار نباشد، گیربکس اقدام به 

تعویض دنده نخواهد کرد. 
در زمان پارک کردن خودرو در سطح شیب دار ابتدا باید ترمز پارک را درگیر کنید و سپس  •

دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. هنگام شروع حرکت در سطح شیب دار ابتدا دسته 
دنده را از موقعیت P خارج کنید و سپس ترمز پارک را آزاده کرده و حرکت کنید. 
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 هشدار   
خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک را هرگز در مسافت های طوالنی یا با سرعت باال بکسل  •

نکنید. در صورت بکسل کردن، باید چرخ های محرک را از زمین بلند کنید و یا پلوس های 
خودرو را از چرخ ها جدا کنید. 

وقتی که دسته دنده در موقعیت N قرار دارد، مطمئن شوید که ترمز پارک را کشیده اید و  •
یا پدال ترمز را فشار داده اید. در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید. 

نمایش پیغام های هشدار گیربکس ■
اگر دمای گیربکس از حد مجاز باالتر برود، پیغام 
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار 

نمایش داده می شود:  
 Gearbox Over Heat Please Park In A“
لطفا  باالست،  )دمای گیربکس   ”Safe Place

در یک مکان ایمن پارک کنید(. 
اگر دمای گیربکس بیش از حد باال رود، پیغام 
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار 

نمایش داده می شود: 
 Gearbox Over Heat, Please Park In“
 ”A Safe Place For about 5 Minutes
 5 مدت  به  لطفا  است،  کرده  داغ  )گیربکس 

دقیقه در یک مکان ایمن توقف کنید(. 

 احتیاط 
پس از خنک شدن و روشن کردن خودرو اگر 
پیغام هشدار خاموش نشده باشد، فورا موتور 
با  تعمیر  و  بازدید  جهت  و  کرده  خاموش  را 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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حالت های رانندگی )در صورت تجهیز(
کلید تغییر حالت رانندگی ■

طور  به  گیربکس  موتور،  شدن  روشن  از  پس 
پیش فرض روی حالت ECO قرار می گیرد. با 
فشار دادن کلید تغییر حالت رانندگی می توانید 
به  توجه  با  کنید.  انتخاب  را   SPORT حالت 
را  رانندگی  حالت  می توانید  جاده ای  شرایط 

انتخاب کنید. 
قابلیت  فرمان پذیری،   SPORT حالت  در 
کنترل و قدرت خروجی خودرو بهبود می یابد و 
شما می توانید از رانندگی لذت ببرید. با کاهش 
سرعت  افزایش  و  فرمان  نرمی  میزان  دادن 
خودرو  ورزشی  عملکرد  فرمان،  عکس العمل 

بیش تر ارتقا می یابد. 
■  )Fail-Safe( حالت خرابی ایمن

طور  به  گیربکس  ایمن  خرابی  حالت  دهد،  رخ  اتوماتیک  گیربکس  سیستم  در  ایرادی  وقتی 
خودکار فعال می شود. با فعال شدن حالت خرابی ایمن، گیربکس دیگر امکان کارکرد عادی خود 
را نخواهد داشت و سرعت خودرو کاهش می یابد و فقط با کم ترین سرعت می تواند حرکت کند. 

 احتیاط 
در حالت خرابی ایمن، رانندگی کردن در مسافت های طوالنی مجاز نیست، زیرا باعث وارد 
آمدن آسیب های جدی به گیربکس خواهد شد. جهت بازدید و سرویس گیربکس، هر چه 

سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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5-4 سیستم ترمز
در چرخ های جلو و عقب این خودرو از ترمز دیسکی استفاده شده است. سیستم ترمز پارک برقی 

بر روی چرخ های عقب عمل می کند. 
 )EPB( ترمز پارک برقی

الکترونیکی  به طور  را  ترمز دستی  که  می باشد  تکنولوژی  نوع  یک   )EPB( برقی  پارک  ترمز 
کنترل می کند، به طوری که هم برای توقف های موقتی و کوتاه مدت در زمان رانندگی و هم 
برای توقف های بلندمدت پس از پارک کردن خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ترمز 

پارک جایگزین نوع مکانیکی و معمولی ترمز دستی شده است. 
درگیر کردن ترمز پارک:

زمانی که موتور روشن است و یا کلید استارت  ●
روشن است و خودرو هم متوقف است، اگر کلید 
ترمز پارک برقی را بکشید، چراغ نشانگر قرمز 
و چراغ  کیلومترشمار  در صفحه  رنگ  
فعال  بیانگر  که  می شود  روشن  کلید  زمینه 

شدن ترمز پارک است. 
می شود،  ● خاموش  استارت  کلید  که  وقتی 

سیستم EPB به صورت خودکار فعال و درگیر 
خواهد شد. 

آزاد کردن ترمز پارک به صورت دستی
وقتی که موتور روشن است یا کلید استارت روشن است، اگر پدال ترمز را فشار دهید یا کلید  ●

ترمز پارک برقی را فشار دهید، چراغ نشانگر ترمز پارک  در صفحه کیلومترشمار و چراغ 
زمینه کلید خاموش می شود که نشان دهنده آزاد شدن ترمز پارک می باشد. 
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آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار
اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را بسته باشد، چنان چه خودرو در جاده با  ●

سطح صاف متوقف باشد، هم زمان با فشار دادن پدال گاز و حرکت خودرو رو به جلو یا با دنده 
عقب، ترمز پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد. 

خاموش  کیلومتر  صفحه  در  رنگ   قرمز  نشانگر  چراغ  پارک،  ترمز  شدن  آزاد  متعاقب 
می شود. 

اگر خودرو در سطح شیب دار متوقف باشد، برای حرکت در دنده D یا R، پدال گاز را کمی  ●
بیشتر فشار دهید. هر زمان که نیروی محرک بزرگ تر از نیروی لغزش شود، ترمز پارک برقی به 

طور خودکار آزاد خواهد شد. 
    مطالعه

موقع بکسل کردن خودرو، ترمز پارک را آزاد کنید. جهت کسب اطالعات بیش تر در خصوص 
حمل خودرو به فصل 6 مراجعه کنید. 
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 احتیاط 
چنان چه باتری خودرو خالی شده باشد، ترمز پارک خاموش نخواهد شد. در این صورت  •

ابتدا باید موتور را از طریق باتری به باتری کردن روشن کنید. برای اطالعات بیش تر به بخش 
»استارت کمکی« در فصل 6 مراجعه کنید. 

هنگام آزاد کردن یا درگیر کردن ترمز پارک با فشار دادن کلید، ممکن است پدال ترمز  •
کمی به سمت باال و پایین حرکت کند. در این حالت، باید پدال ترمز را محکم فشار دهید. 

در زمان آزاد کردن ترمز پارک به صورت خودکار، کمربند ایمنی راننده را قفل کنید و درب  •
راننده را ببندید. انجام ندادن این کار ممکن است باعث عدم رضایت بخش بودن عملکرد آزاد 

شدن خودکار ترمز پارک شود. 
به گوش  • از بخش عقب خودرو  برقی، صدایی  پارک  ترمز  آزاد کردن  و  فعال سازی  موقع 

می رسد. این صدای کار کردن سیستم است و عادی است. 
اگر در فاصله کوتاهی پس از توقف، خودرو سر بخورد، سیستم به طور خودکار نیروی ترمز  •

پارک را افزایش می دهد تا خودرو را به شکل ایمن متوقف کند. این افزایش نیروی ترمز پارک 
ممکن است با مقداری صدا همراه باشد که عادی است. 

زمانی که کلید استارت و یا موتور روشن است، اگر با فشار دادن پدال ترمز، ترمز پارک  •
نتواند آزاد شود، ابتدا پدال گاز را فشار دهید و سپس کلید ترمز پارک را فشار دهید تا ترمز 
پارک آزاد شود. این روش باید فقط در شرایط خاص که ترمز پارک را نمی توانید آزاد کنید، 
مورد استفاده قرار گیرد. هنگام آزاد کردن ترمز پارک به این روش، جوانب احتیاط را در نظر 

بگیرید و در اولین فرصت به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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 هشدار   
زمانی که خودرو در وضعیت AUTO HOLD قرار دارد برای جلوگیری از حرکت اتفاقی  •

خودرو در آغاز رانندگی، قبل از گاز دادن از وضعیت دسته دنده مطمئن شوید. 
پس از فعال کردن ترمز پارک برقی در زمان پارک کردن و یا ترک کردن خودرو، چراغ  •

نشانگر قرمز رنگ ترمز پارک  و چراغ زمینه کلید ترمز پارک برای لحظاتی روشن مانده 
روشن شدن چراغ  ناخواسته خودرو،  از حرکت  برای جلوگیری  و سپس خاموش می شوند. 
نشانگر  و چراغ زمینه کلید را جهت اطمینان از فعال شدن ترمز پارک بررسی کنید. 
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ترمزگیری اضطراری
اگر ترمز خودرو عمل نکرد، کلید ترمز پارک را به طور متوالی بکشید تا سیستم ترمز پارک برقی 
نیروی الزم برای ترمزگیری اضطراری را اعمال کند. در این شرایط چراغ قرمز رنگ نشانگر ترمز 
پارک در صفحه کیلومترشمار  به صورت چشمک زن روشن خواهد شد. پس از خارج 

شدن از شرایط اضطراری، کلید ترمز پارک را رها کنید. 

 هشدار   
فعال شدن ترمز اضطراری توام با تولید صدا است که عادی می باشد.  •
در ترمزگیری اضطراری اعمال شدن نیروی ترمز پارک برقی باعث کاهش سرعت خودرو  •

با نرخ ثابت می شود که ممکن است با کاهش سرعت مورد نظر راننده متفاوت بوده و فاصله 
ترمزگیری زیاد باشد. 

موقع رانندگی معمولی از این عملکرد با احتیاط استفاده کنید. در حین رانندگی سرنشینان  •
نباید به کلید ترمز پارک دست بزنند. این گونه اقدامات می تواند باعث بروز حادثه شود. 

باشد،  عملکرد ترمزگیری اضطراری  • یا پدال ترمز گیر کرده  باشد  اگر ترمز خودرو خراب 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باید توجه داشت که سیستم ESP و اجزای آن نمی توانند 
بر تمامی محدودیت های فیزیکی جاده غلبه کنند، لذا استفاده از این عملکرد در جاده های 
پر پیچ و خم،  جاده های نامساعد، ترافیک های سنگین و شرایط جوی نامناسب می تواند باعث 

انحراف خودرو، کشیدن به یک سمت و واژگونی شود. مراقب باشید که تصادف نکنید. 
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 AUTO HOLD

به  از حرکت خود  برای جلوگیری  قابلیت  این 
خودی خودرو در زمانی که خودرو از وضعیت 
استفاده  به حرکت می کند مورد  توقف، شروع 

واقع می شود. 
 :AUTO HOLD شرایط الزم برای فعال شدن

موتور باید روشن باشد،  درب راننده به طور  ●
کامل بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد. 

● :AUTO HOLD روشن کردن
شدن  فعال  برای  الزم  شرایط  که  صورتی  در 
کلید  اگر  باشد،   فراهم   AUTO HOLD

AUTO HOLD بر روی کنسول وسط را فشار 

زمینه کلید روشن شده و خودرو  دهید، چراغ 
در حالت AUTO HOLD قرار خواهد گرفت. 

 :AUTO HOLD فعال شدن
شده  ● روشن   AUTO HOLD کلید  اگر 

 AUTO باشد و شرایط الزم برای فعال شدن
از  پس  و  ترمز  گرفتن  با  باشد،  مهیا   HOLD

فعال   AUTO HOLD خودرو،  کامل  توقف 
می شود و چراغ نشانگر سبز رنگ  در 

صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
موقعی که خودرو ایستاده است، پدال ترمز  ●

 AUTO HOLD کلید  اگر  دهید؛  فشار  را 
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 AUTO باشد،   فراهم   AUTO HOLD شدن  فعال  برای  الزم  شرایط  و  باشد  شده  روشن 
HOLD فعال می شود و چراغ نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 

 :AUTO HOLD خاموش کردن
کلید AUTO HOLD واقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود.  ●

چراغ زمینه کلید خاموش شده و خودرو از حالت AUTO HOLD خارج خواهد شد. 
زمانی که AUTO HOLD فعال است، کلید واقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا  ●

سیستم خاموش شود. پس از آن چراغ نشانگر سبز رنگ  و چراغ زمینه کلید خاموش 
خواهد شد و سیستم از حالت AUTO HOLD خارج شده و به ترمز پارک برقی )EPB( تغییر 

حالت خواهد داد. 
 :AUTO HOLD آزاد کردن

راههای آزاد کردن AUTO HOLD مشابه راههای آزاد کردن ترمز پارک برقی می باشد که  ●
به دو روش دستی و خودکار صورت می پذیرد. 
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 احتیاط 
قبل از بردن خودرو به کارواش صنعتی، AUTO HOLD را غیرفعال کنید.  •
همواره خودرو را با در نظر گرفتن نکات ایمنی پارک کنید تا به خود و عابران پیاده آسیب  •

نرسد. 
اگر پدال گاز به آرامی فشار داده شود، غیرفعال شدن AUTO HOLD با تاخیر صورت  •

می پذیرد که عادی است. 
•  AUTO اگر پس از روشن شدن خودرو، درب راننده و کمربند راننده بسته نشوند، قابلیت

HOLD به کار نخواهد افتاد. 

•  AUTO ،اگر درب راننده یا کمربند راننده باز شود AUTO HOLD در زمان فعال بودن
HOLD به ترمز پارک برقی تغییر حالت می دهد. 

در خودروهای مجهز به گیربکس دستی پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و دنده جلو یا  •
عقب را انتخاب کنید و پدال گاز را فشار دهید تا AUTO HOLD آزاد شود. اگر خودرو در 
مسیر سرباالیی قرار دارد، جهت شروع حرکت توصیه می شود پدال گاز را تا نیمه فشار دهید. 

وقتی که AUTO HOLD روشن است و خودرو را با فشار پدال ترمز به طور کامل متوقف  •
که  حالی  در  داشت،  خواهد  نگاه  پارک  وضعیت  در  را  خودرو   AUTO HOLD ،می کنید
خودرو در دنده D یا R قرار دارد. اگر توقف تان کوتاه است، دسته دنده را در موقعیت N قرار 

دهید و اگر توقف تان طوالنی است، دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
در زمان روشن بودن AUTO HOLD اگر درب راننده یا کمربند راننده باز شود، خودرو  •

از AUTO HOLD خارج می شود و پس از بستن آن ها مجددا به وضعیت روشن بودن باز 
می گردد. 
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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 سرازیری ها از خاموش کردن موتور خودداری کنید. 

 هشدار   
در  ترمز  سیستم  بیش تر  کارآیی  برای  نکنید.  خاموش  را  خودرو  موتور  سراشیبی ها  در 

سراشیبی های تند، از دنده سنگین تر استفاده کنید. 

هنگام بکسل شدن خودرو یا در زمان خراب شدن خودرو، بوستر ترمز از کار می افتد، در این 
گونه شرایط برای جبران این نقصان باید فشار بیش تری به پدال ترمز وارد کنید. 

در شرایط آب و هوایی معمولی، مدت زمان الزم برای گرم شدن موتور در دور آرام، 15 ثانیه 
برای گرم کردن خودرو  باشد،  وقت بیش تری  پایین تر  از روشن شدن است )هر چه دما  پس 
موتور خواهد بود( تا بدین وسیله کاتالیست کانورتر سریع تر گرم شده و فعال شود و راندمان 
فرآیند تبدیل گازهای خروجی به گازهای کم خطر را بهبود بخشد. از طرف دیگر، این شرایط 
برای خودرویی که به مدت طوالنی )مثال شب تا صبح( پارک بوده، مفید است تا بدین وسیله 
خال الزم برای بوستر ترمز و رسیدن به شرایط مطلوب حاصل شود. لذا توصیه می شود قبل از 

شروع رانندگی، خودرو را حداقل به مدت 15 ثانیه در حالت دور آرام نگه دارید. 
سیستم ترمز

دوبل  مدار  دارای  خودرو  این  ترمز  سیستم 
ترمز هیدرولیکی  نوع  این  ضرب دری می باشد. 
هم دیگر  از  مستقل  مدار  دو  دارای  و  بوده 
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 می باشد. البته در 
صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری در 
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مقایسه با شرایط عادی سخت تر خواهد بود و 
توجه داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیش تر 
نیز  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  بود.  خواهد 

روشن خواهد شد. 

 هشدار   
رانندگی  با خودرو  توصیه می شود  ترمز،  از مدارهای  و عدم کارکرد یکی  در صورت خرابی 

نکنید و فورا جهت بازدید و تعمیر آن به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار سیستم ترمز ■
با روشن شدن کلید استارت، چراغ هشدار  ●

خاموش  ثانیه   3 از  پس  و  شده  روشن  ترمز 
خواهد شد. 

داشته  ● وجود  ایرادی  ترمز  سیستم  در  اگر 
باشد، چراغ هشدار سیستم ترمز روشن می ماند. 
در این صورت ابتدا سطح روغن ترمز مخزن را 

بررسی کنید. 
اگر سطح روغن کم تر از عالمت “MIN” بود، 
اگر  کنید.  اضافه  ترمز  روغن  الزم  مقدار  به 
با  سریع تر  چه  هر  نکردید،  پیدا  را  ایراد  علت 
تماس  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 

حاصل کنید. 
نکات الزم در خصوص سیستم ترمز ■
اگر موقع ترمز کردن لرزشی در غربیلک فرمان احساس می کنید، در اسرع وقت به نمایندگی  ●

مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.219

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

ترمز  ● نیروی  از  تا  استفاده کنید  از دنده سنگین  رانندگی در جاده های سرازیری،   در زمان 
موتوری بیش ترین استفاده را ببرید و از ترمزگیری ممتد خودداری کنید. در غیر این صورت، 
دیسک ها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع، کارایی 

خود را از دست بدهند. 
تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. ولی اگر ترمز به مدت زیاد صدای سایش  ●

آهن به آهن یا صدای سوت ایجاد کند، بیانگر تمام شدن لنت های ترمز است که نیاز به تعویض 
دارد. خودروی خود را جهت تعویض لنت ها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید

لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارآیی نیاز به یک دوره آب بندی دارند. شاید  ●
در 200 کیلومتر اول کارآیی ترمز بهینه نباشد. در این شرایط برای جبران کم اثر شدن ترمز، 

نیروی وارده به پدال ترمز را افزایش دهید. 
یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و کشیدن چرخ به یک سمت 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 برای خشک کردن لنت ترمز، ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه، پدال 

ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارآیی خود را مجددا باز یابد. 
میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی بستگی دارد. خودروهایی که  ●

بیش تر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار می گیرند 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 نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو ببرید. 

 )ESP( 6-4 سیستم الکترونیکی پایداری خودرو
ESP عملکرد سیستم

سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( یک سیستم کنترل ایمنی فعال است که از اطالعات 
سنسورهای مرتبط برای نظارت بر شرایط حرکتی و رانندگی خودرو استفاده می کند. در صورت 
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مواجهه با شرایطی مانند عبور اضطراری از روی موانع یا پیچیدن که می توانند باعث ناپایداری 
خودرو شوند، سیستم ESP با ایجاد هم آهنگی بین قوای محرکه و سیستم ترمز سبب جلوگیری 
از انحراف خودرو از مسیر و در نتیجه ایمن تر شدن رانندگی می شود. اگر نیروی ترمز اعمال 
شده به یک چرخ جهت حفظ پایداری خودرو کافی نباشد، ESP گشتاور خروجی موتور را کم 
 ESP می کند تا به چرخ های دیگر خودرو نیروی ترمزی بیش تری وارد شود تا عملکرد سیستم

تحقق یابد. 
سیستم ESP با تلفیق دادن سیستم های ABS )سیستم ترمز ضدقفل( و EBD )سیستم توزیع 

الکترونیکی نیروی ترمز( تعادل جانبی در حین رانندگی را تامین می کند. 
    مطالعه

برای اطالعات بیش تر در مورد روشن و خاموش کردن ESP به بخش »صفحه کیلومترشمار« 
در فصل 2 مراجعه کنید. 

■  ESP چراغ هشدار سیستم
الکترونیکی  ● کنترل  سیستم  که  زمانی 

نشانگر  چراغ  است،  خاموش   )ESP( پایداری 
زرد رنگ  روشن می شود. 

الکترونیکی  ● کنترل  سیستم  که  زمانی 
نشانگر  چراغ  می شود،  فعال   )ESP( پایداری 

زرد رنگ  چشمک خواهد زد. 
پایداری  ● الکترونیکی  کنترل  سیستم  اگر 

زرد  نشانگر  چراغ  باشد،  داشته  ایراد   )ESP(
رنگ  به طور دایم روشن خواهد ماند. 
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تحت شرایط زیر الزم است تا سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( خاموش شود: ■
هنگام رانندگی در جاده های پوشیده از برف یا جاده های با سطح نرم

هنگام استفاده از زنجیر چرخ
هنگام راه اندازی خودرو بر روی دستگاه تست قدرت

    مطالعه
در زمان روشن کردن خودرو، سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( به طور پیش فرض 	 

روشن خواهد بود. 
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( را در زمان فعال بودن نمی توان خاموش کرد. 	 
کنترل 	  می شود سیستم  توصیه  ماسه ای  و  جاده های شنی  در  بهبود کشش خودرو  برای 

الکترونیکی پایداری )ESP( را خاموش کنید. 
در صورت بروز ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP(، در اسرع وقت جهت 	 

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
حتی با وجود فعال بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP(، سرعت زیاد، پیچیدن  •

ناگهانی و شرایط نامناسب جاده ای ممکن است منجر به حادثه شوند. 
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP( نمی تواند به طور قطعی اطمینان دهد که در  •

را  آن  کنترل  بتوانید  رانندگی شما  در شرایط سخت  کنترل خودرو  رفتن  از دست  صورت 
مجددا در دست بگیرید. حتی اگر خودروی شما مجهز به ESP باشد،  هم چنان باید با رعایت 

احتیاط و احترام به قوانین رانندگی کنید تا دچار حادثه نشوید. 

 )ABS( سیستم ترمز ضدقفل
ترمز ضدقفل )ABS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم جهت جلوگیری از قفل 
شدن چرخ ها، حفظ قدرت مانورپذیری حتی در زمان ترمزگیری های ناگهانی طراحی شده است 
و راننده را قادر می سازد از کنار موانع عبور کند. با این حال ABS در همه شرایط نمی تواند 
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به طور مطلق از لغزش چرخ های خودرو جلوگیری کند. به طور مثال در صورت رانندگی در 
جاده هایی که دارای محدودیت های فیزیکی می باشند و یا رانندگی با سرعت های خیلی زیاد در 

جاده های لغزنده. 
فعال  ● معمولی  ترمزگیری های  در   ABS

نمی شود و فقط در زمان قفل شدن چرخ های 
عمل  وارد  ناگهانی  ترمزگیری  از  ناشی  خودرو 

می شود. 
پا  ● زیر  ترمز  پدال  اگر  ترمزگیری  زمان  در 

تولید  مقداری صدا  آن،  با  و همراه  بزند  ضربه 
این  وجود  و  می باشد  فعال   ABS یعنی  شود 
پدال  وضعیت  این  در  هرگز  است.  عادی  صدا 

ترمز را رها نکنید. 
■  ABS چراغ هشدار سیستم

در صورت بروز ایراد در سیستم ترمز ضدقفل )ABS(، چراغ هشدار زرد رنگ  به طور 
دایم روشن خواهد شد. 

 احتیاط 
اگر ABS ایراد داشته باشد، راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد، با این تفاوت که 
برای ترمز گرفتن باید نیروی کم تری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چرخ ها جلوگیری 
شود. اگر چراغ هشدار روشن باشد باید با احتیاط بیش تری رانندگی کنید و برای جلوگیری از 

بروز حادثه، هر چه سریع تر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
اگر چراغ هشدار سیستم ABS و چراغ هشدار سیستم ترمز به طور هم زمان روشن شوند، فورا 
خودرو را در یک مکان مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر 

خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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■  ABS اصول ترمزگیری
دادن  فشار  از  پس  بالفاصله   ABS سیستم 
پدال ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد 
کنترل  ترمزگیری،  عمل  بر  عالوه  تا  شد 
حتی  باشد.  راننده  دست  در  بتواند  نیز  فرمان 
می توانید  باشد،   داشته  وجود  کافی  فضای  اگر 
برای جلوگیری از برخورد با مانع، فرمان را نیز 

بپیچانید. 

اصول مهم در به 
ABS کارگیری ترمز

1. پدال ترمز را به طور محکم 
فشار داده و نگه دارید

2. برای جلوگیری از برخورد با مانع،  
فرمان را بپیچانید. با وجود ترمزگیری 
اضطراری، می توانید عمل پیچیدن را 

هم انجام دهید. 

 هشدار   
همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچ ها از سرعت خود بکاهید.  •
به شرایط جاده ای  • بسته  ترمز می دهد، ولی  به  بهتری  اثربخشی   ،ABS درست است که 

فاصله ترمزگیری ها تفاوت زیادی خواهد داشت. 
ABS نمی تواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی، رانندگی در  •

آب، پیچیدن های سریع یا رانندگی در جاده های نامساعد را کاهش دهد، و یا از بروز تصادفات 
ناشی از رانندگی بدون احتیاط و بی دقت جلوگیری کند. 

قبیل جاده  • از  ترمزگیری در شرایط مختلف جاده ای  فاصله  کوتاه شدن  نمی تواند   ABS

با  مقایسه  در  کند.  تضمین  را  چرخ  زنجیر  از  استفاده  زمان  در  یا  برفی  جاده  یا  ماسه ای 
خودروهای بدون ABS، شاید خودروی شما نیاز به فاصله ترمزگیری زیادی داشته باشد. 
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احتیاط های الزم
در شرایط زیر سیستم ABS تولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند: ■
صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن ●
صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید ●
●  ABS صدای عمل کردن موتور، شیربرقی ها و پمپ برگشت بلوکه
●  EBD در زمان فعال شدن سیستم ABS صدای عمل کردن سوپاپ های بلوکه
در زمان روشن شدن کلید استارت یا استارت زدن موتور، سیستم ABS شروع به خودارزیابی  ●

می کند که همراه با تولید صدای خیلی کمی می باشد. 
هنگام رانندگی در شرایط زیر، فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید: ■
هنگام رانندگی در جاده های ناهموار ●
هنگام رانندگی در جاده هایی با چاله یا سطح ناصاف ●
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ●
هنگام رانندگی در جاده های گل آلود، سنگریزه ای یا پوشیده از برف ●

 احتیاط 
سایز تایرها و نحوه ساییدگی آج آن ها تاثیر مهمی بر روی کارکرد ABS دارند. تایرهای خودرو 
یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آن ها را دارید باید دارای سایز و شاخص بار قابل تحمل و 
ساختار یکسانی با تایرهای اصلی خودرو باشند. در صورت نامناسب بودن وضعیت تایر، توصیه 

می شود آن را با تایر شرکتی و توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو جایگزین کنید. 

 هشدار   
هنگام رانندگی با سرعت زیاد در هوای بارانی اگر چرخ های خودرو دچار بکسوات یا لغزش  •

شوند، سیستم ترمز ضدقفل قادر به کنترل وسیله نقلیه نخواهد بود. 
نباید اغراق شود. اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل  •  ABS در مورد سیستم 

از  فاصله  رعایت  و  مطمئنه  سرعت  و  احتیاط  با  باید  هم چنان  ولی  می کند  کمک  خودرو 
کنترل  کند،  کار  هم  ضدقفل  ترمز  سیستم  اگر  حتی  زیرا  کرد.  رانندگی  جلویی  خودروی 

پایداری خودرو و کنترل غربیلک فرمان با محدودیت های خاصی روبه رو خواهد شد. 
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■  )EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( با توجه به اختالف بارهای وارده به اکسل های 
جلو و عقب، نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین چرخ های جلو و عقب توزیع 
می کند تا کارآیی ترمز را بهبود بخشد. EBD به همراه ABS و به عنوان مکمل آن، ثبات و 
پایداری در ترمزگیری را بهبود می بخشد. هم چنین EBD هنگام ترمزگیری در سر پیچ ها با 
توزیع کردن نیروی ترمز بین چرخ داخل پیچ و چرخ خارج پیچ باعث می شود تا تعادل خودرو 

حفظ شود. 
■  )TCS( سیستم کنترل کشش

سیستم کنترل کشش )TCS( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. در لحظه 
شروع حرکت و یا شتاب گیری ناگهانی ممکن است چرخ های محرک خودرو دچار بکسوات و 
لغزش شوند و در صورتی که این اتفاق در جاده های پوشیده از برف یا یخ روی دهد، خودرو به 
یک سمت کشیده می شود و کنترل فرمان از دست راننده خارج می شود که می تواند خطرناک 
باشد. سیستم TCS سرعت دوران چرخ ها را از طریق سنسور چرخ ها به دست می آورد و اگر 
تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخ های محرک بیش تر از چرخ های متحرک است، به این 
نتیجه می رسد که چرخ های محرک دچار بکسوات شده اند که در این صورت با ارسال فرامین 
مختلف، تایمینگ احتراق موتور را تنظیم می کند، میزان بازشدگی دریچه گاز را کاهش می دهد، 
دنده گیربکس را سنگین تر می کند و ترمز چرخ ها را فعال می کند تا هرزگردی و بکسوات چرخ ها 

را کاهش دهد. 
■ )HAC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

سیستم کنترل خودرو در سرباالیی )HAC( مانع برگشت خودرو به عقب موقع آغاز به حرکت 
در سرباالیی ها می شود. 

زمانی که خودرو ساکن است، این سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی تشخیص می دهد که 
آیا خودرو در سرباالیی قرار دارد یا خیر. زمانی که خودرو در مسیر شیب دار از حال سکون شروع 
به حرکت می کند، این سیستم فعال می شود تا در فاصله زمانی که راننده پای خود را از روی 
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پدال ترمز بر می دارد و پدال گاز را فشار می دهد، به مدت 1 تا 2 ثانیه نیروی ترمز اعمال شده 
قبل از رها کردن پدال ترمز را هم چنان حفظ کرده و از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری 
می نماید. پس از فشار پدال گاز توسط راننده و با افزایش گشتاور موتور، به تدریج از فشار ترمز 
کاسته می شود تا خودرو بدون این که حرکتی به سمت عقب داشته باشد و بدون بروز حادثه ای 

به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد. 
■  )EBA( سیستم کمکی ترمز اضطراری

به  ترمز خودرو  تکمیلی سیستم  از عملکردهای  )EBA( یکی  اضطراری  ترمز  سیستم کمکی 
منظور کوتاه تر شدن فاصله ترمزگیری در زمان ترمزهای اضطراری می شود. در شرایط اضطراری، 
وارد کند و  را  نیروی ترمزی  اما غالبا نمی تواند حداکثر  ترمز می کند،  راننده معموال بالفاصله 
 )EBA( نتیجتا مسافت ترمزگیری طوالنی می شود. در این حالت سیستم کمکی ترمز اضطراری
وارد عمل می شود. وقتی که راننده به طور سریع و با نیروی ناکافی پدال ترمز را فشار می دهد، 
تبع آن  به  و  افزایش می دهد  تا حداکثر مقدار ممکن  را  ترمزی  نیروی  EBA سریعا  سیستم 

سیستم ترمز ضدقفل مسافت ترمزگیری را به طور آنی و موثر کاهش می دهد. 
چراغ ترمز اضطراری ■

هشدارهای  ناگهانی،  ترمزگیری  زمان  در  خودرو  فالشر  کردن  روشن  با  اضطراری  ترمز  چراغ 
الزم را به خودروی پشت سری اعالم می نماید. هنگامی که خودروی پشت سری در می یابد که 
خودروی جلویی به صورت اضطراری در حال ترمز کردن است، می تواند با عکس العمل مناسب 
از برخورد با خودروی جلویی جلوگیری کند. پس از اتمام وضعیت ترمز اضطراری و یا خاموش 

شدن کلید استارت موتور، چراغ ترمز اضطراری نیز به طور خودکار خاموش می شود. 
عملکرد تقویت استارت )در صورت تجهیز( ■

این عملکرد با افزایش دادن گشتاور خروجی در زمان استارت زدن باعث می شود تا موتور به 
راحتی روشن شود. 
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 )HDC( 7-4 سیستم کنترل خودرو در سراشیبی
 HDC عملکرد سیستم

را  شیب دار  جاده های  خودرو  تا  می کند  کمک   )HDC( سراشیبی  در  خودرو  کنترل  سیستم 
از یک  پایین آمدن  به صورت کنترل شده و بدون خطر طی کند. زمانی که خودرو در حال 
در  را  طور خودکار سرعت خودرو  به  باشد، سیستم  روشن شده   HDC اگر  است،  سراشیبی 
بازه 35km/h-10 )برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک( و بازه 35km/h-14 )برای 
از حداقل  کم تر  اگر سرعت خودرو  می دارد.  نگه  ثابت  گیربکس دستی(  به  مجهز  خودروهای 
سرعت ذکر شده در بازه های فوق باشد، سیستم به طور پیش فرض سرعت خودرو را بر روی 
راننده  باشد،  فوق  بازه های  در  اگر سرعت خودرو  و  کرد  کنترل خواهد  بازه ها  سرعت حداقل 
از حداقل و  به شرط آن که  را  ترمز، سرعت خودرو  پدال  یا  پدال گاز  با فشار دادن  می تواند 

حداکثر سرعت بازه ها تجاوز نکند، افزایش یا کاهش دهد. 
فعال کردن سیستم کنترل خودرو در سراشیبی 
)HDC(: زمانی که کلید استارت روشن است 
یا سرعت خودرو 60km/h یا کم تر است، کلید 
شده  روشن  سیستم  تا  دهید  فشار  را   HDC

در صفحه  رنگ   نشانگر سبز  و چراغ 
کیلومترشمار روشن شود. 

:)HDC( خاموش کردن سیستم کنترل خودرو در سراشیبی
اگر سیستم فعال است، کلید HDC را فشار دهید تا سیستم HDC و چراغ نشانگر سبز رنگ  ●

 خاموش شود. 
اگر سرعت خودرو از 60km/h فراتر رود، سیستم HDC به طور خودکار غیرفعال می شود.  ●
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 احتیاط 
•  60km/h محدوده سرعت برای فعالیت سستم کنترل خودرو در سراشیبی سرعت های کم تر از

می باشد. 
در حین فعال بودن HDC اگر چرخ ها قفل شوند، سیستم ABS به طور خودکار وارد عمل  •

خواهد شد. 
قبل از رسیدن به سراشیبی، HDC را فعال کنید تا بتوانید کنترل فرمان را با تمرکز بیش تر  •

در اختیار داشته باشید. 
در حین فعال بودن HDC چنان چه یک چرخ از زمین بلند شود، نیروی ترمز آن به چرخی  •

که بیش ترین ضریب اصطکاک را با زمین دارد، توزیع خواهد شد. 
عملکرد HDC به واسطه اعمال نیروی ترمز از طریق سیستم ESP اجرا می شود که طی آن  •

یک سری فعل و انفعاالت هیدرولیکی صورت می پذیرد و ممکن است توام با تولید مقداری صدا 
باشد که عادی است. اگر سیستم ESP ایراد داشته باشد، HDC قادر به فعال شدن نخواهد بود. 

در این صورت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
در زمان فعال بودن HDC باید راننده هم چنان آمادگی خود را حفظ کند و در کلیه لحظات  •

کنترل خودرو را در اختیار داشته باشد. زیرا ممکن است سیستم به علت داغ شدن به طور خود 
به خود خاموش شود و یا احتمال دارد سیستم ESP با مشکل مواجه شود که در چنین شرایطی 

راننده باید به جای HDC کنترل خودرو را به عهده بگیرد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.229

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

8-4 سیستم کروز کنترل )در صورت تجهیز(
عملکرد کروز کنترل

سیستم کروز کنترل می تواند سرعت تنظیم شده برای خودرو توسط راننده را به طور ثابت  ●
حفظ کند. 

دکمه های سیستم کروز کنترل ■
 دکمه کروز کنترل

برای روشن و خاموش کردن کروز کنترل مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

 CANCEL دکمه 
برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه 

استفاده می شود. 
 RES/+ دکمه 

تنظیم  و  کنترل  کروز  به  برگشت مجدد  برای 
سرعت به کار می رود. 

 SET/- دکمه 
کردن  فعال  و  سرعت  تنظیم  و  تعیین  برای 
قرار  استفاده  مورد  سرعت  محدودیت  سیستم 

می گیرد. 
ورود به سیستم کروز کنترل ■

1. کلید استارت موتور را روشن کرده و دکمه 
 را فشار دهید تا سیستم کروز کنترل 
به حالت آماده به کار وارد شود. هم زمان چراغ 

نشانگر  روشن می شود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 230

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

2. در حالت آماده به کار، زمانی که سرعت خودرو در محدوده 150km/h-40 قرار دارد، دکمه 
 را فشار دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان سرعت کروز کنترل تنظیم 
شده و سیستم کروز کنترل فعال شود. در این زمان چراغ نشانگر  روشن می شود. 

خارج شدن از سیستم کروز کنترل ■
دکمه  را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید و چراغ نشانگر   ●

هم خاموش شود. 
دکمه  را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید. در این زمان چراغ نشانگر  ●

 به صورت چشمک زن روشن می شود. 
اگر پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های مجهز  ●

از ترمز اضطراری استفاده شود، خودرو از حالت کروز  یا  به گیربکس دستی( فشار داده شود 
کنترل خارج شده و چراغ نشانگر  روشن می شود. 

تنظیم سرعت کروز کنترل ■
در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه  به سرعت تنظیم 

شده برای کروز کنترل به اندازه 1km/h افزوده می شود. 
، سرعت تنظیم شده  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

برای کروز کنترل به طور متوالی افزایش می یابد. 
، از سرعت تنظیم  در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه 

شده برای کروز کنترل به اندازه 1km/h کاسته می شود. 
، سرعت تنظیم شده  در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

برای کروز کنترل به طور متوالی کاهش می یابد. 
کنترل  ● است  ممکن  این صورت  غیر  در  نکنید.  استفاده  کنترل  کروز  از  زیر،  شرایط  تحت 

خودرو از دست رفته و منجر به بروز حادثه و مصدومیت و یا مرگ شود:
در زمان حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو ●
در ترافیک های سنگین ●
در جاده های بادخیز و هوای طوفانی ●
در جاده هایی که دارای پیچ های تند می باشند ●
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در جاده های لغزنده مانند جاده های بارانی یا پوشیده از برف و یخ ●
در جاده های دارای سرباالیی و سرازیری که ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده  ●

برای کروز کنترل باالتر یا پایین تر برود
سیستم محدودیت سرعت )در صورت تجهیز(

این سیستم باعث می شود تا راننده نتواند با سرعت های بیش تر از مقدار تنظیم شده رانندگی کند. 
وارد شدن به سیستم محدودیت سرعت ■

1. کلید استارت موتور را روشن کرده و دکمه 
محدودیت  سیستم  تا  دهید  فشار  را   
سرعت به حالت آماده به کار وارد شود. هم زمان 

چراغ نشانگر  روشن می شود. 
هنوز  که  زمانی  کار،  به  آماده  حالت  در   .2
از  کم تر  آن  سرعت  یا  و  خاموش  خودرو 
دهید  فشار  را  دکمه   است،   30km/h

تا سیستم محدودیت سرعت فعال شود. در این 
زمان چراغ نشانگر  روشن می شود. 

سرعت پیش فرض سیستم 30km/h است. 
بین                         محدوده  در  خودرو  سرعت  که  زمانی  سرعت،  محدودیت  بودن  فعال  طول  در   .3
200km/h-30 قرار دارد، اگر دکمه  را فشار دهید، سرعت خودرو در همان لحظه به 

عنوان حد نهایی تنظیم شده و سیستم محدودیت سرعت فعال شده و هم زمان چراغ نشانگر 
 روشن خواهد شد. 

خارج شدن از سیستم محدودیت سرعت ■
نشانگر  ● و چراغ  از سیستم محدودیت سرعت خارج شوید  تا  دهید  فشار  را  دکمه   

 هم خاموش شود. 
دکمه   را فشار دهید تا خودرو از حالت محدودیت سرعت خارج شده و به حالت آماده  ●
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به کار وارد شود. در این زمان چراغ نشانگر  روشن می شود. 
دکمه  را فشار دهید تا خودرو از حالت محدودیت سرعت خارج شده و به حالت آماده  ●

به کار کروز کنترل وارد شود. در این زمان چراغ نشانگر   روشن می شود. 
تنظیم سیستم محدودیت سرعت ■
در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه   ●

به سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت به اندازه 1km/h افزوده می شود. 
، سرعت  در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

تنظیم شده برای محدودیت سرعت با فواصل 5km/h افزایش می یابد. 
، از  در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با هر بار فشار لحظه ای بر روی دکمه 

سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت به اندازه 1km/h کاسته می شود. 
، سرعت  در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

تنظیم شده برای محدودیت سرعت با فواصل 5km/h کاهش می یابد. 
سبقت گیری در زمان فعال بودن محدودیت سرعت ■
سبقت گیری ●

در طی فعال بودن سیستم محدودیت سرعت به منظور انجام سبقت گیری یا سایر عملیات های 
مشابه، پدال گاز را کامال فشار دهید تا سیستم محدودیت سرعت به حالت آماده به کار تغییر 

وضعیت دهد و چراغ نشانگر  روشن شود. 
پس از سبقت گیری ●

پس از سبقت گیری چنان چه سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت باالتر 
باشد، سیستم محدودیت سرعت در حالت آماده به کار باقی می ماند و چراغ نشانگر  

روشن می شود. 
پس از سبقت گیری چنان چه سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت کم تر 
باشد، سیستم محدودیت سرعت در حالت فعال باقی می ماند و چراغ نشانگر  روشن 

می شود. 
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 )TPMS( 9-4 سیستم کنترل فشار باد تایر
TPMS نمایش اطالعات سیستم

سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم به 
فشار باد تایرها و درجه حرارت آن ها در هر لحظه نظارت می کند. اطالعات سیستم از طریق 
نمایشگر صفحه کیلومترشمار قابل بررسی و کنترل می باشد. اگر فشار باد تایر کم تر/ بیش تر از 
حد استاندارد باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد، سیستم TPMS اقدام به دادن 

هشدار خواهد کرد. 
راست گرد  و  چپ گرد   دکمه های 
جهت  فرمان  غربیلک  روی  بر  واقع   
نمایش  صفحه  به  نمایشگر  صفحه  تعویض 
مورد  می توانند   TPMS سیستم  اطالعات 
استفاده قرار گیرند )جهت اطالعات بیش تر به 
بخش مربوط به صفحه کیلومترشمار در فصل 

2 مراجعه کنید(. 
زمانی که کلید استارت موتور روشن می شود، 
صفحه  در  آن ها  دمای  و  تایرها  باد  فشار 

کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد. 
از  بیش تر  مدت  به  خودرو  با  که  آن  از  پس 
 30km/h از با سرعت های بیش تر  ثانیه و   45
تایرها  باد و دمای  رانندگی شود، مقادیر فشار 
در هر لحظه در نمایشگر صفحه کیلومترشمار 

نشان داده خواهد شد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 234

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

 TPMS چراغ هشدار سیستم
از  دقیقه   10 از  بیش  گذشت  از  پس  اگر 
از  باالتر  سرعت های  با  خودرو  با  رانندگی 
30km/h، سیستم TPMS هیچ گونه سیگنال 

دریافت  چرخ ها  سنسور  از  را  فرکانسی  رادیو 
اقدام به اعالم هشدار می نماید.  نکند، سیستم 
 TPMS بدین ترتیب که چراغ هشدار سیستم
به صورت چشمک زن  ثانیه  مدت 75  به  ابتدا 
روشن می شود و سپس به طور دایم روشن باقی 
صورت  به  هم  اخطار  پیغام  هم زمان  می ماند. 
 Abnormal Tire Pressure, Check“

از  پس  و  شده  ظاهر  نمایشگر  در   ”TPMS

از طریق  البته  5 دقیقه مخفی خواهد شد که 
منوی گزارش گیری از پیغام می توان مجددا آن 

را مشاهده نمود. 
سیستم TPMS تحت شرایط زیر می تواند اعالم هشدار کند: ■
اگر سیستم کنترل فشار باد تایر پس از تعویض تایرها )شامل تایر زاپاس( پیکربندی نشده  ●

باشد. 
سنسور چرخ می تواند تحت تاثیر میدان مغناطیسی تولید شده توسط زنجیر چرخ قرار گرفته  ●

و عملکرد صحیح سیستم کنترل فشار باد تایر را مختل کند. 
اگر سنسور فشار باد تایر یا سایر اجزا و قطعات سیستم آسیب دیده باشند. در این صورت  ●

جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
سیستم کنترل فشار باد تایر در صورت مواجه شدن با تداخل امواج رادیویی احتماال نتواند به  ●
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طور صحیح کار کند. سیستم TPMS ممکن است به طور موقت تحت تاثیر تداخل سیگنال های 
هستند،   )MHz 433( فرکانس سنسورها با  فرکانس مشابه  دارای  الکترومغناطیسی قوی که 

قرار گیرد. 
در صورتی که امواج تجهیزات الکترونیکی )مانند تجهیزات غیر استاندارد نصب شده بر روی  ●

خودرو( باعث ایجاد تداخل سیگنال شود، سیستم TPMS به درستی کار نخواهد کرد و سبب 
اعالم اخطار به طور نادرست خواهد شد. 

    مطالعه
برق خودرو، دستگاههای ثبت اطالعات  رادیویی معموال شامل سیستم  تداخل  ایجاد  منابع 
تلفن  ایستگاههای  کنترل،  ریموت  هوشمند،  کارت های  هوا،  تصفیه  دستگاههای  رانندگی، 

همراه، برج های تلویزیونی و نظایر آن است. 
هشدار کم بادی تایر ■
پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی  ●

باشد،   1.8bar از  کم تر  تایری  باد  فشار  که 
سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 

●  30km/h از  باالتر  سرعت  با  خودرو  با  اگر 
از تایرها  مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی 
اقدام به اعالم  باشد، سیستم   1.8bar از کم تر 

هشدار خواهد کرد. 
در طول مدت زمان اعالم هشدار کم بادی تایر، عالمت نشانگر متناظر با تایر کم باد در صفحه 
نمایشگر به صورت چشمک زن در آمده و میزان فشار باد تایر نمایش داده خواهد شد. چراغ 

هشدار سیستم نیز روشن خواهد شد. 
در صورت مواجه شدن با وضعیت اعالم هشدار کم بادی تایر، فورا تایر را به مقدار استاندارد یعنی 
2.3bar باد بزنید. اگر مدتی با سرعت های باالتر از 30km/h با خودرو رانندگی کنید، هشدار 

کم بادی تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
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    مطالعه
کم بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت و ساییدگی زودتر از موعد تایر می شود. 	 

تایر با ساییدگی زیاد دایما در معرض خطر ترکیدگی قرار دارد. 
در صورت کم باد شدن یک تایر، علت نشتی باد را پیدا کنید و جهت رفع ایراد به نمایندگی 	 

مجاز مدران خودرو مراجعه کنید. 
هشدار دمای زیاد تایر ■

پس از روشن شدن کلید استارت موتور و یا پس 
از مدتی رانندگی کردن با خودرو با سرعت های 
باالتر از 30km/h  اگر دمای یک تایر بیش تر 
اعالم هشدار  به  اقدام  باشد، سیستم   85°C از 

خواهد کرد. 

در طول مدت زمان اعالم هشدار دمای زیاد تایر، عالمت نشانگر متناظر با تایری که دمای آن 
باال رفته است، در صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن در آمده و میزان دمای تایر نمایش داده 

خواهد شد. چراغ هشدار سیستم نیز روشن خواهد شد. 
زمانی که هشدار دمای زیاد تایر فعال شده است، بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید 

تا تایر به طور طبیعی خنک شود. در غیر این صورت می تواند باعث بروز حادثه شود. 
اگر دمای تایر به کم تر از C°80 افت پیدا کند، پس از مدتی رانندگی با سرعت های باالتر از 

30km/h، اعالم هشدار دمای زیاد تایر به طور خودکار متوقف خواهد شد. 

 احتیاط 
وقتی دمای تایر خیلی باال است، آن را با ریختن آب خنک نکنید، زیرا ممکن است تایر آسیب 
ببیند و سبب بروز حادثه شود. جهت بازدید و رفع مشکل با نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

تماس بگیرید. 
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10-4 سیستم رادار پارک
عملکرد سیستم

کار  اولتراسونیک  فن آوری  اساس  بر  که  خود  سنسورهای  از  استفاده  با  پارک  رادار  سیستم 
می کنند، فاصله مانع با خودرو را تشخیص می دهد. این سیستم با اعالم فاصله مانع با قسمت 
جلو/ عقب خودرو و اعالم اخطارهای سمعی و بصری به راننده، باعث کاهش احتمال وارد آمدن 

صدمه به خودرو و افراد در هنگام حرکت با دنده جلو یا عقب می شود. 
از چند سنسور پارک، یک واحد کنترل و تجهیزات اعالم اخطار تشکیل  سیستم رادار پارک 

یافته است. 
زمانی که کلید استارت موتور روشن باشد، پس از انتخاب دنده عقب )R(، سیستم رادار دنده 
عقب فعال می شود. چنان چه یکی از سنسورها وجود مانعی را تشخیص دهد، اطالعات مربوط به 
فاصله مانع از خودرو در نمایشگر صفحه کیلومترشمار نمایش داده شده و بوق اخطار متناسب 

با فاصله مانع از خودرو تولید خواهد شد. 
    مطالعه

زمانی که رادار جلو فعال می شود، اگر دسته دنده در موقعیت P قرار گیرد یا ترمز پارک 	 
برقی فعال شود، صفحه کیلومترشمار فقط اطالعات تصویری سیستم را نمایش می دهد و بوق 

اخطار تولید نخواهد کرد. 
اگر دسته دنده را در موقعیت R یا دنده عقب قرار دهید، سیستم رادار دنده عقب روشن 	 

عقب  دنده  رادار  دنده ها، سیستم  سایر  به  دنده  دسته  موقعیت  تغییر  از  پس  و  خواهد شد 
هم چنان روشن خواهد ماند )فارغ از این که قبل از انتخاب دنده عقب کلید سیستم رادار دنده 

عقب روشن شده باشد یا نباشد(. 
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است، کلید  ● استارت روشن  زمانی که کلید 
رادار پارک را فشار دهید تا سیستم رادار پارک 
پارک،  رادار  فعال شدن سیستم  با  فعال شود. 
چنان چه سیستم ایرادی نداشته باشد، یک بوق 
و  آمده  در  صدا  به  ثانیه   0.5 مدت  به  اخطار 
صفحه نمایشگر سیستم در صفحه کیلومترشمار 
روشن می شود و هم زمان تشخیص فاصله موانع 

توسط سیستم شروع می شود. 
در مواقعی که خودرو در حال حرکت به سمت جلو می باشد و سیستم رادار پارک فعال است،  ●

اگر سرعت حرکت خودرو از 15km/h بیش تر شود، کارکرد سنسورهای جلو و عقب سیستم 
متوقف می شود. چنان چه سرعت خودرو بار دیگر به کم تر از 15km/h کاهش یابد، سیستم رادار 
پارک مجددا روشن نخواهد شد. روشن و خاموش کردن سیستم رادار پارک از طریق فشار دادن 

کلید رادار پارک میسر است. 
در صورت وجود ایراد در سیستم یک بوق اخطار به مدت 2 ثانیه در می آید و تا زمان رفع  ●

شدن ایراد سیستم، اطالعات مربوط به ایراد در صفحه کیلومترشمار نمایش داده می شود.
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نمایش اطالعات سیستم )اگر سیستم به 4 سنسور جلو تجهیز شده باشد( ■
وقتی که سیستم رادار پارک مانعی را شناسایی می کند، نمایشگر صفحه کیلومترشمار اطالعات 

مربوط به فاصله مانع را نمایش داده و بوق اخطار مناسب با فاصله را به صدا در می آورد:

فرکانس بوق 
اخطار

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
سنسور جلو 

راست
سنسور جلو 
وسط – راست

سنسور جلو
وسط – چپ

سنسور 
جلو چپ

فاصله با مانع 
)cm(

35  بوق ممتد

بوق با 
 4Hz 40فرکانس  L  60

بوق با 
2Hz 65فرکانس  L  90
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نمایش ایراد سیستم )اگر سیستم به 4 سنسور جلو تجهیز شده باشد( ■
سنسور معیوبنحوه نمایش سنسور معیوببوق اخطارپیغام خطا

پیغام خطا: 
”Check Front left 
Side Radar Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

سنسور جلو چپ

پیغام خطا: 
”Check Front left 
Middle Side Radar 
Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

سنسور جلو
وسط – چپ

پیغام خطا: 
”Check Front Right 
Middle Side Radar 
Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

سنسور جلو
وسط – راست

پیغام خطا: 
”Check Front Right 
Side Radar Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

 سنسور جلو
راست
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نمایش اطالعات سیستم )سیستم مجهز به 4 سنسور عقب( ■
وقتی که سیستم رادار پارک مانعی را شناسایی می کند، نمایشگر صفحه کیلومترشمار اطالعات 

مربوط به فاصله مانع را نمایش داده و بوق اخطار متناسب با فاصله را به صدا در می آورد:

فرکانس بوق 
اخطار

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
سنسور عقب 

راست
سنسور عقب 
وسط – راست

سنسور عقب
وسط – چپ

سنسور 
عقب چپ

فاصله با مانع 
)cm(

35  بوق ممتد

بوق با 
 4Hz 40فرکانس  L  60

بوق با 
2Hz 65فرکانس  L  90

بوق با 
1Hz 95فرکانس  L  150



Modiran Vehicle Manufacturing Co. 242

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار ■
سنسور معیوبنحوه نمایش سنسور معیوببوق اخطارپیغام خطا

پیغام خطا: 
”Check Rear left 
Side Radar Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

 سنسور عقب

چپ

پیغام خطا: 
”Check Rear Left 
Middle Side Radar 
Sensor“  

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

سنسور عقب
وسط – چپ

پیغام خطا: 
”Check Rear Right 
Middle Side Radar 
Sensor“ “ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

سنسور عقب
وسط – راست

پیغام خطا: 
Check Rear Right 
Side Radar Sensor“ 

بوق ممتد به 
مدت 2 ثانیه

 سنسور عقب
راست
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اصول کار سنسور دنده عقب
فاصله تشخیص داده شده، کوتاه ترین فاصله عمودی و مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع می باشد. 
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند، بوق اخطار به 

صدا در نمی آید. به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
نظیر  باریک  اشیا  تشخیص  توانایی  سنسورها 

سیم، فنس، طناب و ... را ندارند. 

ارتفاع  که  تخته سنگ ها  مانند  موانعی  و  اشیا 
آن ها خیلی کم باشد، توسط سنسورها تشخیص 

داده نمی شوند. 

که  را  موانعی  احتماال  عقب  دنده  سنسورهای 
ارتفاع آن ها از سپر عقب زیادتر باشد، تشخیص 

نخواهند داد. 
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موانعی مانند برف نرم، پنبه و اسفنج که امواج 
ماورا صوت را به راحتی جذب می کنند، توسط 
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمی شوند. 

بزند،  یخ  عقب  دنده  سنسورهای  سطح  اگر 
سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهند بود. 

زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف 
یا گل و الی پوشیده شود، موانع برای سنسورها 

قابل تشخیص نخواهد بود. 

داده  تشخیص  سنسور  چند  توسط  موانع  اگر 
شوند، تصاویر مربوط به فاصله مانع با سنسورها 
به طور هم زمان نمایش داده می شود ولی بوق 
اخطار فقط برای مانعی به صدا در خواهد آمد 
داشته  سنسورها  با  را  فاصله  نزدیک ترین  که 

باشد. 
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 احتیاط 
برای موانع خارج از محدوده دید سنسورها، بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد.  •
موقع حرکت کردن مراقب باشید که ممکن است سنسورهای سمت دیگر خودرو به موانع  •

دیگری نزدیک شوند.

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانی که خودرو در شیب تند قرار گرفته باشد. 

باال  فرکانس  با  آنتن  یا  و  فرستنده  که  زمانی 
روی خودرو نصب شده باشد. 

در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف 
مانند  کنند،  بلند  صدای  تولید  شما  خودروی 
موتورسیکلت ها  دیگر،  خودروهای  بوق  صدای 
یا صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین. 
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زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی. 

تمیز کردن سنسور دنده عقب
در زمان شست و شوی خودرو، برای تمیز کردن آلودگی های خارجی مانند برف، گل و الی 

و گرد و خاک از سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کم فشار استفاده کنید. 
جریان آب با فشار باال مانند استفاده از نازل های 

فشار قوی
می تواند  زیاد  نیروی  آوردن  وارد  هم چنین  و 

باعث آسیب دیدن سنسورها شود. 
فشار  تحت  هرگز  را  عقب  دنده  سنسورهای 
کارکرد  باعث  که  چرا  ندهید،  قرار  ضربه  و 

نامناسب سنسور خواهد شد. 
اخطار  بوق  عقب  دنده  با  زمان حرکت  در  اگر 
به صدا در نیاید، موارد زیر را مورد بررسی قرار 

دهید:
پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی را چک کنید.  ●
سنسور موانعی مانند فنس و کابل را تشخیص نمی دهد، یخ زدن سطح سنسورها را بررسی کنید.  ●
بررسی کنید که آیا خودرو به مدت طوالنی در شرایط دمایی گرم یا سرد پارک بوده است؟ ●
اگر علت ایراد را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.  ●
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11-4 سیستم تشخیص نقطه کور )BSD( )در صورت تجهیز(
)LCA( سیستم دستیار تغییر الین / )BSD( سیستم تشخیص نقطه کور

معرفی
سیستم BSD/LCA جهت نظارت به حضور وسایل نقلیه ای که در نقاط کور خودرو در نواحی 
هر دو سمت چپ و راست سپر عقب خودرو در حال حرکت هستند مورد استفاده قرار می گیرد 
و اطالعات مربوطه را جهت اعالم هشدار مبنی بر رانندگی با احتیاط و تغییر الین بدون خطر 
به اطالع راننده می رساند. این سیستم می تواند شامل برخی دیگر از عملکردهای تکمیلی مانند 
سیستم هشدار باز شدن درب )Dow( و سیستم اعالم اخطار نزدیک شدن خودروهای عقبی 

)RCTA( نیز باشد. 
زمانی که سرعت خودرو به 15km/h یا باالتر 
می رسد، سیستم BSD فعال می شود و وقتی 
 10km/h به   15km/h از  خودرو  سرعت  که 
کاهش می یابد، سیستم BSD به حالت آماده 

به کار وارد می شود. 
 1         محدوده تشخیص و اعالم هشدار سیستم 

 BSD

خودروها  نزدیک شدن  تشخیص  محدوده           2 

 BSD برای سیستم
 )BSD( چراغ های نشانگر سیستم تشخیص نقطه کور

روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  رنگ   سبز  نشانگر  چراغ   BSD سیستم  شدن  فعال  با 
می شود.
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صفحه  در  رنگ   زرد  نشانگر  چراغ  باشد،  داشته  وجود   BSD سیستم  در  ایرادی  اگر 
کیلومترشمار روشن می شود. 

 )BSD( نحوه اعالم اخطار سیستم تشخیص نقطه کور
اخطار مرحله I: اگر خودرویی از یک سمت وارد محدوده تشخیص سیستم BSD شود و شرایط 
اعالم اخطار را داشته باشد، اخطار مرحله I فعال خواهد شد. در این حالت چراغ نشانگر زرد 
رنگ  در آینه جانبی خودرو و چراغ نشانگر سبز رنگ  در صفحه کیلومترشمار روشن 

می شود. 
چراغ  الین  تغییر  قصد  به  راننده  اگر   ،I مرحله  اخطار  بودن  فعال  زمان  در   :II مرحله  اخطار 
این حالت چراغ  در  فعال خواهد شد.   II مرحله  اخطار  کند،  روشن  را  راهنمای همان سمت 
نشانگر زرد رنگ  بر روی آینه جانبی خودرو به صورت چشمک زن روشن می شود، بوق 
اخطار به صدا در می آید و پیغام اخطار سیستم ADAS در صفحه کیلومترشمار نمایش داده 

می شود. 
    مطالعه

با روشن شدن کلید استارت موتور، سیستم BSD نیز به طور پیش فرض روشن می شود. 	 
عملکرد سیستم BSD از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است. برای 	 

اطالعات بیش تر به فصل 5 مراجعه کنید. 
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 احتیاط 
BSD صرفا جهت کمک به شما در امر رانندگی است. باید توجه داشته باشید که تحت  •

برخی شرایط رانندگی و آب و هوایی، شرایط ترافیکی و شرایط جاده ای ممکن است سیستم 
BSD به درستی عمل نکند. 

این وظیفه راننده است که خودرو را کنترل کند، بر سیستم مدیریت خودرو نظارت داشته  •
باشد و هر آن چه که در مدت رانندگی الزم است را انجام دهد. 

در صورتی که BSD اجسام ساکن واقع در جاده و کنار جاده )از قبیل گارد ریل، تونل،  •
دیوار و خودروی پارک شده( را حس کند، از طریق چراغ نشانگر آالرم خواهد داد. 

هنگام بکسل کردن خودرو و یا در زمان حمل وسایل دیگر )مانند یدک کش دوچرخه(،  •
BSD را خاموش کنید. زیرا ممکن است امواج رادیویی رادار آن تحت تاثیر قرار گرفته و باعث 

عملکرد نامناسب سیستم شود. 
در صورت تجمع مقدار زیادی برف و یخ بر روی سپر عقب و نواحی اطراف سنسور رادار و  •

یا رانندگی طوالنی در جاده های برفی، احتمال دارد سیستم BSD کار نکند. 
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فصل 5. امکانات خودرو
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256فایل راهنمای استفاده از سیستم ........
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1-5 سیستم صوتی و تصویری و سرگرمی
پنل کنترل رادیو و پخش

 1         پخش چند رسانه ای

برای وارد شدن به صفحه پخش چند رسانه ای شامل 
پخش رادیو، موزیک، تصویر و ویدیو بر روی آیکون 

کلیک کنید 

+ Volume 7         دکمه 

برای افزایش صدا دکمه را فشار دهید.

 2         تلفن
با کلیک کردن بر روی آیکون وارد صفحه تلفن 
بلوتوثی شامل تماس های ورودی، شماره گیری، 
لیست مخاطبین و تنظیمات بلوتوث می شوید. 

 8         کلید فالشر

برای روشن کردن فالشر، کلید را فشار دهید.
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 Cloudrive         3 

Clou�  بر روی آیکون کلیک کنید تا به صفحه
اپلیکیشن های سیستم  drive که شامل منوی 

می باشد، وارد شوید. 

 9         9 دکمه منوی اصلی

اصلی  منوی  صفحه  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
سیستم باز شود.

 4         دکمه منوی سریع تهویه مطبوع
کارکرد  اطالعات  صفحه  به  سریع  ورود  برای 
را  سریع  منوی  دکمه  مطبوع،  تهویه  سیستم 

پایین بکشید. 

 Cloudrive 10         10 دکمه اتصال 

با فشار دادن دکمه به صفحه اتصال موبایل به 
سیستم وارد می شوید.

 5         دکمه روشن/ خاموش کردن
برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی و 
در  دهید.  فشار  را  دکمه  سرگرمی  و  تصویری 
صورت عملکرد غیرعادی سیستم، دکمه را فشار 

داده و نگه دارید تا سیستم ریست شود. 

 11         11 دکمه پاسخ گویی به تماس تلفنی

دکمه را فشار داده و به تماس ورودی پاسخ 
دهید.

 – Volume 6         دکمه 
برای کاهش صدا دکمه را فشار دهید.

 )SET( 12         12 دکمه تنظیمات 

اصلی  صفحه  به  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
تنظیمات که شامل تنظیمات کلیه عملکردها 

می باشد، وارد شوید. 

نسخه  به  تصویری،  و  از سیستم صوتی  استفاده  نحوه  مورد  در  بیش تر  اطالعات  جهت کسب 
الکترونیکی Owner’s Manual که در خود سیستم قابل مشاهده است، مراجعه کنید.
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 )Media( پخش چند رسانه ای
رادیو،  پخش  شامل  رسانه ای  چند  پخش 

موزیک، تصویر و ویدیو می باشد. 

تماس تلفنی با بلوتوث
بر روی آیکون تلفن در مانیتور کلیک کنید تا 

صفحه تلفن باز شود.
برای استفاده از این عملکرد، ابتدا باید ارتباط 
از  را  تصویری  و  صوتی  سیستم  و  تلفن  بین 

طریق بلوتوث برقرار کنید. 

 Cloudrive

Cloudrive شامل گزینه های مانند تنظیمات، 

 Apple CarPlay، Baidu تنظیمات خودرو، 
Car Life و ... می باشد )برای اطالع از جزییات 

به نسخه الکترونیکی Owner’s Manual که 
مراجعه  است،  مشاهده  قابل  سیستم  خود  در 

کنید. 
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فایل دفترچه راهنمای استفاده از سیستم
صفحه  به   Cloudrive دکمه  دادن  فشار  با 

منوی اصلی Cloudrive وارد شوید. 
 Owner’s“ در صفحه برنامه ها بر روی گزینه
دستورالعمل های  و  کنید  کلیک   ”Manual

با  را  تصویری  و  صوتی  سیستم  از  استفاده 
جزییات بررسی کنید. 

تنظیمات
در صفحه تنظیمات، عملکردهای زیر را می توان 

تنظیم کرد:
وارد صفحه  ● تا  ]Bluetooth[: کلیک کنید 

تنظیمات مربوط به بلوتوث شوید. در این منو 
تنظیمات مربوط به ارتباط بلوتوثی قابل انجام 

است. 
صفحه  ● وارد  تا  کنید  کلیک   :]Sound[

در  به صدای سیستم شوید.  مربوط  تنظیمات 
دکمه ها،  صدای  قبیل  از  تنظیماتی  منو  این 
تلفنی،  تماس  صدای  پخش  سیستم،  صدای 
میزان صدای پیش فرض سیستم، پخش صدای 
میکروفن از بلندگو، پاسخ گویی به تلفن، تنظیم 
شیوه های  خودرو،  سرعت  با  متناسب  صدا 
بلندی  بلندگوها،  بین  صدا  توزیع  صدا،  پخش 
قابل  کارخانه ای  تنظیمات  به  بازگشت  و  صدا 

انجام می باشد. 
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]Display[: کلیک کنید تا وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش مانیتور شوید. در این منو  ●
تنظیماتی از قبیل تغییر صفحه نمایش، تنظیم محدودیت پخش ویدیو، تنظیم روشنایی تصویر، 

تنظیم تصویر پس زمینه، تنظیم تم و بازگشت به تنظیمات کارخانه ای قابل انجام می باشد. 
و  ● تصویری  و  سیستم صوتی  به  مربوط  تنظیمات  وارد صفحه  تا  کنید  کلیک   :]System[

سرگرمی شوید. در این منو می توان اقداماتی از قبیل انتخاب مناطق رادیویی، مشاهده اطالعات 
ورژن سیستم، ظرفیت حافظه سیستم و بازگشت به تنظیمات کارخانه ای را انجام داد. 

عملکردهای زیر در بخش vehicle setting از منوی تنظیمات قابل تنظیم می باشند: ■
]Smart Key[: کلیک کنید تا وارد صفحه  ●

تنظیمات کلید هوشمند شوید. 
در این صفحه می توانید عملکرد قفل کردن/  ●

خودکار  تشخیص  روش  به  درب ها  کردن  باز 
کلید را فعال یا غیرفعال کنید. 

وارد  ● تا  کنید  کلیک   :]Meter Setting[
صفحه تنظیمات صفحه کیلومترشمار شوید. در 
این منو تنظیماتی مانند آالرم سرعت غیرمجاز، 

میزان نور زمینه و ساعت قابل انجام است. 

]Light Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات چراغ شوید. در این منو تنظیماتی  ●
مانند روشن )ON( یا خاموش کردن )OFF( چراغ های روز و تنظیم قابلیت تاخیر در خاموش 

شدن چرا غ ها را می توان انجام داد. 
]A/C Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات تهویه مطبوع شوید. در این منو روشن  ●

شدن تهویه مطبوع پیش از سوار شدن به خودرو و خاموش کردن آن پس از ترک خودرو را 
می توان تنظیم کرد. 

رانندگی  ● کمک  تنظیمات  صفحه  وارد  تا  کنید  کلیک   :]Driving Assistant Setting[
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شوید. در این منو حالت استفاده از فرمان برقی را می توان تنظیم کرد. 
]Basic Vehicle Setting[: کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات پایه ای خودرو شوید. در  ●

این منو تنظیماتی مانند قفل خودکار درب ها در حین رانندگی، جمع شدن آینه های جانبی، 
نحوه اعالم هشدار دزدگیر و زبان کاربری سیستم را می توان انجام داد. 

    مطالعه
بسته به مدل خودرو ممکن است منوی تنظیمات در خودروی شما متفاوت باشد. مالک 	 

عمل، سیستم نصب شده بر روی خودروی شما می باشد. 
برای انجام تنظیمات باید کلید استارت موتور را روشن کنید. 	 

لینک شدن با موبایل
سیستم صوتی و تصویری و سرگرمی این خودرو از دو روش برای لینک شدن با موبایل پشتیبانی 

 .”Apple CarPlay“ و ”Baidu CarLife“ :می کند
Baidu CarLife )برای سیستم عامل اندروید( ■

روش انجام کار به شرح زیر است:
1. برنامه Baidu CarLife را دانلود کرده و در گوشی هوشمند خود نصب نمایید. 

2. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت USB شماره 1 خودرو وصل کنید. 
3. وارد برنامه Baidu CarLife شوید تا اجرا شود. 

■ )IOS برای سیستم عامل( Apple CarPlay

روش انجام کار به شرح زیر است:
1. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت USB شماره 1 خودرو وصل کنید. 

2. وارد برنامه Apple CarPlay شوید تا اجرا شود. 
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کلیدهای کنترل روی فرمان
 دکمه افزایش صدا

فشار لحظه ای: افزایش صدا
فشار طوالنی: افزایش صدا به طور متوالی

 دکمه کاهش صدا
فشار لحظه ای: کاهش صدا

فشار طوالنی: کاهش صدا به طور متوالی
 دکمه پاسخ دادن به تماس ورودی

برای پاسخ دادن به تماس تلفنی ورودی و یا وارد 
شدن به صفحه بلوتوث این دکمه را فشار دهید. 

 دکمه قطع کردن تماس تلفنی
برای قطع کردن و یا به اتمام رساندن یک تماس تلفنی از این دکمه استفاده کنید. 

 جهت فعال کردن قابلیت تشخیص صدا، دکمه را به طور لحظه ای فشار دهید؛ برای فعال 
کردن دستیار صوتی Siri یا عملکرد صوتی CarLife دکمه را به طور طوالنی فشار دهید. 

 دکمه قطع کردن صدا
صدای خروجی سیستم را قطع می کند

 دکمه تغییر حالت سیستم صوتی و تصویری
از  برای تغییر دادن حالت استفاده از سیستم به ترتیب بین رادیو – USB – اجرای موزیک 

طریق بلوتوث – اجرای موزیک از طریق کارت حافظه – رادیو
 دکمه چپ / راست

در زمان پخش آهنگ برای انتخاب آهنگ قبلی/ بعدی و در زمان استفاده از رادیو برای انتخاب 
ایستگاه رادیویی قبلی/ بعدی از این دکمه ها استفاده کنید. 
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2-5 دوربین دنده عقب )در صورت تجهیز(
در خودروهای مجهز به دوربین عقب، هنگام استفاده از دنده عقب این دوربین تصاویر مربوط به 
فضای قسمت عقب خودرو را جمع آوری کرده و تصاویر آن را به همراه خطوط راهنما از طریق 

مانیتور سیستم صوتی و تصویری به راننده نمایش می دهد. 
نمای فضای پشت خودرو و خطوط راهنما

با قرار دادن دسته دنده در  موقعیت دنده عقب 
اقدام  مانیتور  و  فعال شده  دوربین عقب   ،)R(
به نمایش دادن فضای پشت خودرو به همراه 
خطوط راهنما خواهد کرد. خطوط راهنما که 
بر اساس میزان چرخش غربیلک فرمان در حال 
تغییر و حرکت است، جهت کمک به پیش بینی 
دنده  با  حرکت  هنگام  خودرو  حرکتی  مسیر 

عقب مورد استفاده قرار می گیرد. 

 احتیاط 
عرض خطوط راهنمای ثابت و متحرک دوربین دنده عقب، بیش تر از اندازه واقعی می باشد.  •
اگر سایز رینگ و الستیک خودرو استاندارد نباشد، خطوط راهنمای متحرک مسیر را به  •

درستی نشان نمی دهند. در این شرایط از آینه های خودرو استفاده کنید و سعی کنید تا فاصله 
واقعی با مانع را تخمین بزنید. 

مراقب باشید تا در زمان تمیز کردن برف و گل و الی از روی دوربین، سطح لنز آن دچار  •
خراشیدگی نشود. 

در نواحی شیب دار فاصله واقعی را مرجع تصمیم گیری قرار دهید.  •
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موقعیت نصب دوربین دنده عقب ■
دوربین دنده عقب در باالی چراغ پالک و در 

وسط درب صندوق قرار گرفته است. 

 هشدار   
در زمان دنده عقب گرفتن مطمئن باشید که درب صندوق عقب به طور کامل بسته شده است.  •
به علت محدودیت های موجود در گستره دید دوربین عقب، نواحی زیر سپر عقب و گوشه های  •

سپر عقب نمی توانند توسط دوربین دیده شوند. 
از آن جایی که در دوربین های دنده عقب از لنزهای با زاویه گسترده استفاده می شود، لذا  •

فواصل نشان داده شده در تصاویر دنده عقب با فاصله واقعی متفاوت می باشد. 
دوربین عقب برای راحتی بیش تر در رانندگی است، اما نمی تواند جایگزین دنده عقب گرفتن  •

صحیح باشد. قبل از حرکت با دنده عقب اطراف خودرو را بررسی کنید و از ایمن بودن محل 
اطمینان حاصل کنید، سپس با احتیاط دنده عقب بگیرید. 

در زمان شستن خودرو با آب فشار قوی، از پاشیدن آب به اطراف دوربین عقب خودداری  •
کنید. در غیر این صورت ممکن است آب وارد دوربین شده و سبب ایجاد بخارگرفتگی، اختالل 

در عملکرد، اتصالی، برق گرفتگی، اتصالی و حتی آتش سوزی شوند. 
لنز دوربین عقب ممکن است باعث بزرگ نمایی یا تغییر تصویر واقعی شود. لذا تصویری که  •

مشاهده می کنید شاید با واقعیت منطبق نباشد و نتواند فاصله ها را به طور واقعی نشان دهد. 
هم چنین تصاویر با کمی تاخیر دریافت می شود و دارای تعدادی نقاط کور می باشد. 

هنگام حرکت با دنده عقب، دقت کنید تا کودکان و حیوانات و اشیا کوچک در اطراف خودرو  •
وجود نداشته باشند. چرا که ممکن است در برخی مواقع توسط دوربین تشخیص داده نشوند. 

سعی کنید نگاه کردن به تصاویر دوربین باعث حواس پرتی تان نشود و از ترافیک اطراف خودرو  •
و رفت و آمد سایر خودروها غافل نشوید. 
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3-5 سیستم تصویر پانوراما )در صورت تجهیز(
معرفی سیستم

سیستم تصویر پانوراما، تصاویر دریافتی از دوربین های جلو، عقب، چپ و راست خودرو را ذخیره 
کرده و آن ها را از طریق الگوریتم پردازش تصویر ترکیب می کند و در نهایت تصویر را به یک تصویر 
با نمای هوایی )یا نمای دید پرنده( از پیرامون خودرو تبدیل کرده و در مانیتور سیستم صوتی و 
تصویری به نمایش می گذارد. بدین وسیله به راننده کمک می کند تا او بتواند ارتباط نسبی بین 

خودرو و فضای پارکینگ و موانع اطراف خودرو را به صورت تصویری بررسی نماید. 

جانمایی دوربین ها
موقعیت نصب دوربین جلو:

بر روی سپر جلو و در مرکز جلو پنجره نصب 
شده است. 

موقعیت نصب دوربین های چپ و راست:
راست  و  چپ  سمت  بیرونی  آینه های  زیر  در 

نصب شده اند. 
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موقعیت نصب دوربین عقب:
دوربین دنده عقب در باالی چراغ پالک و در 

وسط درب صندوق قرار گرفته است. 

روشن و خاموش کردن سیستم
نحوه ورود به سیستم تصویر پانوراما: ■
زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت  ●

خودرو کم تر از 20km/h است، کلید AVM را 
وارد  پانوراما  تصویر  سیستم  به  تا  دهید  فشار 

شوید. 
زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت  ●

خودرو کم تر از 20km/h است، اگر دسته دنده 
در موقعیت دنده عقب )R( قرار گیرد، سیستم 

روشن می شود. 
نحوه خروج از سیستم تصویر پانوراما: ■
پس از درگیر شدن دنده عقب و روشن شدن سیستم، اگر سرعت حرکت خودرو به باالتر از  ●

30km/h برسد، سیستم بالفاصله به طور خودکار خاموش می شود. 

پس از خارج شدن دسته دنده از موقعیت دنده عقب، چنان چه در عرض 5 ثانیه بر روی  ●
آیکون هر کدام از دوربین های جلو، عقب، چپ و راست کلیک کنید، تصویر مربوط به همان 
سمت نمایش داده خواهد شد. به ازای هر بار کلیک بر روی آیکون های مانیتور، سیستم به مدت 
5 ثانیه کار خواهد کرد. اگر در عرض 5 ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد، سیستم تصویر پانوراما 

خاموش خواهد شد. 
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اگر دسته  ● است،   20km/h از کم تر  و سرعت خودرو  است  روشن  استارت  کلید  که  زمانی 
راهنما را به سمت چپ/ راست بچرخانید، نمای سه بعدی از سمت چپ/ راست خودرو به طور 
طور  به  بالفاصله  سیستم  راهنما،  چراغ  کردن  خاموش  از  پس  می شود.  داده  نمایش  خودکار 

خودکار خاموش خواهد شد. 
اگر کلید استارت موتور خاموش شود، سیستم تصویر پانوراما فورا خاموش می شود.  ●
در زمان روشن بودن کلید استارت موتور، اگر سیستم تصویر پانوراما با قرار گرفتن دسته  ●

دنده در موقعیتی به غیر از موقعیت دنده عقب روشن شود، با فشار دادن کلید AVM از سیستم 
خارج شوید. 

 احتیاط 
سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی می باشد، اما باید در نظر 
داشته باشید که اندازه اشیا و فاصله های نمایش داده شده در تصاویر، واقعیت ها را انعکاس 
نمی دهد. تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت می شود و بسته به 
موقعیت مکانی خودرو می تواند دارای تعدادی نقطه کور باشد. لذا این سیستم به هیچ عنوان 
نمی تواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم، با 

رعایت احتیاط رانندگی کند. 

تغییر نما
دکمه  شوید؛  وارد  پانوراما  تصویر  سیستم  به 
BACK را فشار دهید تا از تنظیمات سیستم 

خارج شوید. 
 2D به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه
View یا 3D View را فشار دهید تا تصاویر با 

زاویه دو بعدی یا سه بعدی نمایش داده شود. 
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با دکمه  نمای متناظر  تا  را فشار دهید  وارد شوید؛ دکمه   پانوراما  به سیستم تصویر 
نمایش داده شود. 

به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه میانبر واقع در سمت راست تصویر پانوراما بر روی 
مانیتور را فشار دهید تا وارد تنظیمات سیستم تصویر پانوراما شوید. 

    مطالعه
سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک قابلیت مفید برای پارک کردن خودرو و حفظ ایمنی 
با  از این سیستم استفاده کنید و  باز و راحت  ابتدا در یک فضای  می باشد. توصیه می شود 

عملکرد مختلف آن آشنا شوید. 

 احتیاط 
مراقب باشید تا در زمان تمیز کردن برف و گل و الی از روی دوربین ها، سطح لنز آن ها  •

دچار خراشیدگی نشود. 
هیچ گونه اجسامی را بر روی دوربین های سیستم تصویر پانوراما قرار ندهید.  •
فاصله با مانع نمایش داده شده در سیستم تصویر پانوراما با واقعیت تفاوت دارد.  •
در  • جانبی  آینه های  که  کنید  حاصل  اطمینان  پانوراما  تصویر  سیستم  از  استفاده  از  قبل 

وضعیت باز قرار دارند و درب صندوق عقب به طور کامل بسته شده است. 
سیستم تصویر پانوراما به طور حرفه ای و تخصصی در کارخانه کالیبره شده است. هر گونه  •

باز و بست غیرمجاز اجزا سیستم و ایجاد تغییر در محل نصب و زاویه نصب دوربین ها بر روی 
سیستم و عملکرد آن تاثیر خواهد گذاشت. 

سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی می باشد، اما باید در نظر  •
داشته باشید که اندازه موانع و فاصله های نمایش داده شده در تصاویر، واقعیت ها را انعکاس 
نمی دهد. تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت می شود و بسته به 
موقعیت مکانی خودرو می تواند دارای تعدادی نقطه کور باشد. لذا این سیستم به هیچ عنوان 
نمی تواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم، با 

رعایت احتیاط رانندگی کند. 
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تنظیمات
 Panoramic view starting[ روی  بر 
باز  آغازین  صفحه  تا  کنید  کلیک   ]screen

شود. وقتی که راننده برای بار نخست با فشار 
دادن کلید سیستم تصویر پانوراما وارد سیستم 
آغازین  صفحه  نمایش  با  سیستم  می شود، 

نمایش داده می شود. 
برای تماشای تصویر بزرگ نمایی شده بر روی 
میزان  کنید:  کلیک   ]Auto zoomin view[

مانع  با  فاصله  اساس  بر  تصویر  بزرگ نمایی 
صورت می گیرد. 

با کلیک کردن بر روی ]Door open view[ نمای درب باز روشن می شود: با باز کردن درب 
جلو چپ/ راست، نمای مربوط به درب باز شده چپ/ راست نمایش داده خواهد شد. 

بر روی ]Lane guideline display[ کنید تا امکان نمایش خطوط راهنما روشن شود: دسته 
دنده را در موقعیت R قرار دهید تا سیستم تصویر پانوراما روشن شده و خطوط راهنمای ثابت/ 

متحرک و خط مسیر حرکت چرخ ها بر روی تصویر بارگذاری شود. 
جهت نمایش تصویر پالک خودرو بر روی ]License plate number display[ کلیک کنید. 
با کلیک کردن بر روی ]Parking radar display[ تصویر مربوط به سیستم رادار پارک نمایش 

داده می شود. 
برای بازگشت به تنظیمات کارخانه ای بر روی ]Restore default setting[ کلیک کنید.
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4-5 سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی )در صورت تجهیز(
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 1         دکمه لمسی 

افزایش/ کاهش دما 
 7           دکمه لمسی مخفی کردن 

صفحه پنل کنترل تهویه مطبوع
 13         کلید انتخاب دریچه ها

 2         نشانگر وضعیت 

دریچه ها
 14         کلید کولر 8          دکمه لمسی کولر

 3         دکمه لمسی تنظیم 

سرعت فن
 9         دکمه لمسی روشن/ خاموش 

کردن
 15         کلید گرم کن شیشه عقب

 4         دکمه لمسی گردش 

هوای بیرونی
 16         کلید دریچه بخارزدای  10         کلید چرخشی تنظیم دما

شیشه جلو
 5         دکمه لمسی گردش 

هوای داخل کابین
 17         کلید روشن/ خاموش  11         کلید چرخشی تنظیم دما

کردن
 6         دکمه لمسی دریچه 

بخارزدای شیشه جلو
داخلی/  هوای  گردشی  کلید           12 

بیرونی

تنظیم دما ■
می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  دمای 
از طریق کلید تنظیم دما بر روی پنل کنترل 
تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در مانیتور 

تنظیم کرد. 
کلید تنظیم دما: کلید را در جهت عقربه های  ●

برای  یابد.  افزایش  دما  تا  بچرخانید  ساعت 
کاهش دما، کلید را در خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید. 
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تنظیم سرعت فن ■
می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  حجم 
از طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل 
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در 

مانیتور تنظیم کرد. 
را در جهت  ● کلید  فن:  تنظیم سرعت  کلید 

فن  سرعت  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 
افزایش یابد. برای کاهش سرعت فن، کلید را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو ■

از  خودرو  جلوی  شیشه  از  بخارزدایی  جهت 
کلید دریچه بخارزدا بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی 

مربوطه در مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه بخارزدای 
شیشه جلو بیانگر فعال شدن عملکرد بخارزدایی 
و خاموش شدن چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف 
شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو می باشد. 

هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو: قسمت اعظم هوای خروجی از دریچه ها به سمت 
از هوای خروجی هم به سمت شیشه درب های جانبی  شیشه جلو می رود و قسمت کوچکی 

می رود. 
به شرط آن که کلید تنظیم سرعت فن خاموش نباشد، هم زمان با روشن شدن کلید دریچه 
روشن  خودکار  طور  به  نیز  کولر  کمپرسور  و  شده  فعال  بیرونی  هوای  گردش  حالت  بخارزدا، 

می شود. 
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برای بهتر شدن اثر بخارزدایی از شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:
1. قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که سطح داخلی شیشه جلو تمیز و خشک است. اگر 

گرد و غبار یا قطرات آب بر روی شیشه مشاهده می شود، باید آن را پاک کنید. 
2. تنظیم سرعت فن: بر روی حداکثر تنظیم کنید. 

3. تنظیم دما: بر روی مناسب ترین دما برای خودتان تنظیم کنید. 
4. حالت گردش هوا: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید. 

5. تنظیم دریچه ها: دریچه بخارزدای شیشه جلو و یا دریچه بخارزدا/ دریچه زیرپا را انتخاب کنید. 
6. کولر را روشن کنید: چراغ زمینه کلید باید روشن شود.

    مطالعه
هنگام امور بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: کولر را روشن  •

کنید. در صورت خاموش بودن کولر، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: حالت گردش  •

بین  از  بخار شیشه  انتخاب گردش هوای داخلی،  انتخاب کنید. در صورت  را  بیرونی  هوای 
نمی رود. 

و کلید  • انتخاب کنید  را  بیرونی  بخارزدایی در زمستان: حالت گردش هوای  انجام  هنگام 
تنظیم دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچه های سمت چپ و راست داشبورد را رو به 
سمت شیشه درب ها تنظیم کنید. اگر دمای هوای بیرون باالتر از C°0 است، بخارزدایی به 

کمک کولر الزم خواهد شد. 
اگر کولر خنک نکند، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اسرع وقت جهت  •

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
داخل  • بخارات شیشه، جهت مطبوع شدن هوای  و  یخ زدگی ها  تمامی  پاک شدن  از  پس 

کابین، دریچه ها و سرعت فن مورد نظر خود را تنظیم کنید. 
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 احتیاط 
برای ایمنی رانندگی، از عملکرد بخارزدایی به درستی استفاده کنید.  •
در فصل زمستان از حالت گردش هوای داخلی به مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا باعث  •

بخارگرفتگی سریع شیشه ها می شود. 
دید ضعیف احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش می دهد. بنابراین، اطمینان از  •

دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی امری حیاتی است. 
کلید گرم کن شیشه عقب ■

گرم کن  کلید  اگر  موتور  زدن  استارت  از  پس 
کلید  زمینه  فشار دهید، چراغ  را  شیشه عقب 
افتادن  کار  به  نشانگر  که  شد  خواهد  روشن 
است.  جانبی  آینه های  و  عقب  شیشه  گرم کن 
نشانگر  هم  کلید  زمینه  چراغ  شدن  خاموش 
توقف عملکرد گرم کن شیشه عقب و آینه های 

جانبی می باشد. 
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، 
پس از کار کردن در حدود 20 دقیقه، به طور 

خودکار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه، از خاموش شدن گرم کن شیشه  •

عقب اطمینان حاصل کنید. 
مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینه های جانبی، المنت های گرم کن دچار  •

خراشیدگی نشوند. 
در صورت ضعیف بودن باتری، از روشن شدن گرم کن شیشه عقب ممانعت خواهد شد تا  •

موتور بتواند به راحتی استارت بخورد. 
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 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، از لمس کردن شیشه عقب و آینه ها هنگام روشن بودن گرم کن 

یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید. 

کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی ■
برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش 
هوا، کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی بر روی 
یا  و  دهید  فشار  را  مطبوع  تهویه  کنترل  پنل 
دکمه لمسی مربوطه بر روی مانیتور را کلیک 

کنید. 
اگر کلید گردش هوای داخلی / بیرونی را فشار 
شد.  خواهد  روشن  کلید  زمینه  چراغ  دهید، 
روشن بودن چراغ زمینه کلید بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای داخلی قرار 
دارد. خاموش بودن چراغ زمینه بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی قرار 
دارد. از حالت گردش هوای داخلی در شرایط 

زیر استفاده کنید:
در محیط های دارای گرد و غبار ●
به  ● نامطبوع  بوی  ورود  از  جلوگیری  برای 

داخل کابین
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل  ●

کابین
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای  ●

داخل کابین
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کلید کولر ■
طریق  از  مطبوع  تهویه  سیستم  کولر  عملکرد 
تهویه  کنترل  پنل  در   A/C کلید  دادن  فشار 
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی 

A/C بر روی مانیتور قابل استفاده می باشد. 

روشن شدن چراغ زمینه کلید A/C نشانگر به 
افتادن کمپرسور کولر می باشد و خاموش  کار 
بودن چراغ زمینه کلید به معنای خاموش بودن 

کمپرسور کولر می باشد. 

کلید خاموش کردن تهویه مطبوع ■
سیستم تهویه مطبوع را می توان با فشار دادن 
پنل  در  کردن  خاموش  روشن/  کلید  روی  بر 
بر  کردن  کلیک  با  یا  و  مطبوع  تهویه  کنترل 
روی دکمه لمسی  در مانیتور خاموش کرد. 
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گرم کن شیشه جلو )در صورت تجهیز( ■
بر  عملکرد،  این  کردن  خاموش  روشن/  برای 

روی دکمه لمسی در مانیتور کلیک کنید. 
به  جلو  شیشه  گرم کن  داشتن  نگه  روشن  از 

مدت طوالنی خودداری کنید. 

عملکرد کولر )تهویه مطبوع دستی(
دمای کولر از طریق چرخاندن کلید تنظیم دما 
در پنل کنترل تهویه مطبوع و یا از طریق دکمه 

لمسی در مانیتور قابل تنظیم است. 
کلید تنظیم دما: اگر کلید را در جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید، دما افزایش می یابد و اگر آن 
را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، 

دما کاهش می یابد. 
تا کمپرسور کولر  1. کلید کولر را فشار دهید 
روشن شود )نشانگر A/C روشن شود( و سرعت 

فن تهویه مطبوع را تنظیم کنید. 
تنظیم  تهویه مطبوع، کلید  پنل کنترل  2. در 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  را  دما 
چرخانده و دماهای پایین را انتخاب کنید و یا 
با استفاده از دکمه های لمسی در مانیتور، دمای 
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دلخواه خود را تنظیم کنید. 
3. انتخاب مد دریچه ها: دریچه های روبه رو

4. انتخاب حالت گردش هوا: حالت گردش هوای داخلی را زمانی انتخاب کنید که دمای هوای 
بیرون بیش تر از C°30 باشد. 

برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:
1. سطح فیلتر هوای کابین را تمیز نگه دارید. 

2. تنظیم سرعت فن: حداکثر سرعت
3. تنظیم دما: حداکثر سرما

4. حالت گردش هوا: گردش هوای داخلی را انتخاب کنید. 
5. انتخاب مد دریچه ها: دریچه های روبه رو

6. کولر را روشن کنید: کلید کولر را فشار دهید )چراغ نشانگر A/C روشن شود(. 
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    مطالعه
اگر با کولر روشن به مدت طوالنی در سرباالیی حرکت کنید و یا در ترافیک سنگین در حال  •

رانندگی باشید، احتماال موتور داغ خواهد کرد. بنابراین چراغ هشدار دمای آب موتور را زیر نظر 
داشته باشید و در صورت داغ شدن موتور، کولر را خاموش کنید. 

اگر در هوای گرم و مرطوب، هوای داخل کابین خیلی سریع خنک شود، ممکن است در هوای  •
خروجی از دریچه ها بخار مشاهده شود که امری طبیعی و عادی است. 

توصیه می شود در کلیه ماههای سال سیستم کولر را حداقل به مدت 5 دقیقه روشن کنید و  •
هم زمان شیشه ها را باز کنید، تا از آسیب دیدن سیستم به علت عدم روغن کاری جلوگیری شود. 
هم چنین از تولید بوی نامطبوع در اواپراتور ناشی از تجمع جرم و رطوبت پیش گیری می شود. 

در هوای سرد و زمستانی، با وجود روشن بودن چراغ زمینه کلید کولر، ممکن است هنوز  •
کمپرسور کولر روشن نشود. 

پس از آن که دمای هوای داخل کابین به پایین ترین سطح رسید، جهت جلوگیری از وارد  •
آمدن بار اضافی به موتور و افزایش مصرف سوخت، کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش 
می شود. بنابراین اگر در فصل بهار و پاییز که دمای هوا نسبتا خنک می باشد از کولر استفاده 

کنید، ممکن است کمپرسور کولر به دفعات روشن و خاموش شود که این مساله عادی است. 
مقدار گاز کولر با گذشت زمان کاهش می یابد. لذا در صورتی که احساس می کنید میزان  •

سرمایش کولر خودرو کم شده است، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 
مراجعه کنید. 

آلودگی سطح کندانسور و انسداد آن می تواند باعث کاهش سرمایش کولر شود. لذا همواره  •
سطح کندانسور را تمیز نگه دارید. 

مشاهده چکه کردن و تجمع آب در زیر خودرو پس از استفاده از کولر مساله ای عادی و  •
طبیعی است. 

در شتاب گیری های ناگهانی، سبقت گیری یا رانندگی در سرباالیی ها، موتور خودرو دچار افت  •
قدرت می شود. در چنین شرایطی اگر از کولر استفاده کنید، کمپرسور کولر به طور خودکار 
خاموش می شود. اگر به طور خودکار خاموش نشد و شما احساس افت قدرت در خودرو کردید، 

توصیه می شود کولر را خاموش کنید. 
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 احتیاط 
به منظور افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع، در صورتی که با سرعت کم رانندگی  •

می کنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید. 
تعمیر خودسرانه سیستم کولر ممنوع است، زیرا گاز کولر موجود در سیستم، تحت فشار  •

به  تعمیر  و  بازدید  برای  که  است  الزم  است.  مضر  انسان  برای سالمتی  که  دارد  قرار  زیاد 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

خرید و تعویض گاز کولر و روغن کمپرسور کولر را توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو  •
تحت  مطبوع خودرو  تهویه  به سیستم  وارده  این صورت خسارت های  غیر  در  دهید،  انجام 

پوشش گارانتی نخواهد بود. 
در فصل تابستان در صورت پارک کردن خودرو در مقابل نور آفتاب، دمای هوای داخل اتاق  •

به شدت افزایش می یابد که می تواند باعث آسیب دیدن و یا مرگ افراد مخصوصا اطفال و یا 
حیوانات خانگی حتی در یک زمان کوتاه شود. 
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پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه )در صورت تجهیز(
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 1         دکمه لمسی افزایش/ کاهش 

دمای سمت راننده
 9           دکمه لمسی حالت 

 AUTO

 AUTO 17         کلید حالت 

یک  2         نشانگر وضعیت دریچه ها حالت  لمسی  دکمه           10 

طرفه
 18         کلید گردش هوای 

داخلی/ بیرونی

 3         دکمه لمسی تنظیم سرعت 

فن
قسمت  11         دکمه لمسی کولر کولر  کلید           19 

عقب کابین
 4         دکمه لمسی افزایش/ کاهش 

دمای سمت سرنشین جلو
 / روشن  لمسی  دکمه           12 

خاموش کردن
 20         کلید انتخاب 

دریچه ها
 5         دکمه لمسی گردش هوای 

بیرونی
 21         کلید کولر 13         کلید حالت یک طرفه

 6         دکمه لمسی گردش هوای 

داخل کابین
وضعیت  نشانگر  چراغ           14 

دریچه ها
 22         کلید گرم کن شیشه 

عقب
 7         دکمه لمسی دریچه 

بخارزدای شیشه جلو
صندلی  گرم کن  کلید           15 

راننده/ سرنشین جلو
 23         کلید دریچه 

بخارزدای شیشه جلو
 8         دکمه لمسی مخفی کردن 

صفحه پنل کنترل تهویه مطبوع
تنظیم  چرخشی  کلید           16 

سرعت فن
 24         کلید روشن / 

خاموش کردن
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کلید تنظیم دمای سمت راننده/ کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو ■

دمای هوای خروجی از دریچه ها را می توان از 
کلید  راننده/  سمت  دمای  تنظیم  کلید  طریق 
تنظیم دمای سمت سرنشین جلو بر روی پنل 
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در 

مانیتور تنظیم کرد. 

تنظیم سرعت فن ■
می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  حجم 
از طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل 
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در 

مانیتور تنظیم کرد. 
تنظیم  قابل  سرعت   7 در  مطبوع  تهویه  فن 
است و سرعت تنظیم شده برای فن در مانیتور 

نمایش داده خواهد شد. 
هم زمان با فشار دادن دکمه تنظیم سرعت فن 
تهویه  نمایش سیستم  کنترل، صفحه  پنل  در 

مطبوع در مانیتور روشن خواهد شد. 
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کلید حالت یک طرفه / دو طرفه ■
انتخاب حالت یک طرفه یا دو طرفه هم از طریق 
کلید حالت یک طرفه بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع و هم از طریق دکمه لمسی در مانیتور 

قابل کنترل است. 
حالت یک طرفه: روشن بودن چراغ زمینه کلید 
SYNC بیانگر این است که سیستم در حالت 

یک طرفه قرار دارد. در این حالت دمای هوای 
طور  به  جلو  سرنشین  سمت  و  راننده  سمت 
طور  به  نمی توانند  و  می شوند  تنظیم  هم زمان 

مستقل تنظیم شوند. 
حالت دوگانه: خاموش بودن چراغ زمینه کلید 
SYNC بیانگر این است که سیستم در حالت 

هوای  دمای  حالت  این  در  دارد.  قرار  دوطرفه 
طور  به  جلو  سرنشین  سمت  و  راننده  سمت 

مستقل از هم قابل تنظیم هستند. 
    مطالعه

اگر مستقیما کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو را بچرخانید، می توانید به حالت دو طرفه 
وارد شوید. در این صورت چراغ زمینه کلید SYNC نیز خاموش خواهد شد. 
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کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو ■
از  خودرو  جلوی  شیشه  از  بخارزدایی  جهت 
کلید دریچه بخارزدا بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی 

مربوطه در مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه بخارزدای 
شیشه جلو بیانگر فعال شدن عملکرد بخارزدایی 
و خاموش شدن چراغ زمینه کلید بیانگر متوقف 
شدن عملکرد بخارزدایی شیشه جلو می باشد. 

هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو: قسمت اعظم هوای خروجی از دریچه ها به سمت 
شیشه جلو می رود و قسمت کوچکی از هوای خروجی هم به سمت شیشه درب های جانبی می رود. 
با روشن شدن کلید دریچه  نباشد، هم زمان  تنظیم سرعت فن خاموش  به شرط آن که کلید 
بخارزدا، حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به طور خودکار روشن می شود. 

برای بهتر شدن اثر بخارزدایی از شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:
1. قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که سطح داخلی شیشه جلو تمیز و خشک است. اگر گرد 

و غبار یا قطرات آب بر روی شیشه مشاهده می شود، باید آن را چک کنید. 
2. تنظیم سرعت فن: بر روی حداکثر تنظیم کنید. 

3. تنظیم دما: بر روی مناسب ترین دما برای خودتان تنظیم کنید. 
4. حالت گردش هوا: حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید. 

5. تنظیم دریچه ها: دریچه بخارزدای شیشه جلو و یا دریچه بخارزدا/ دریچه زیر پا را انتخاب کنید. 
6. کولر را روشن کنید: چراغ زمینه کلید باید روشن شود. 
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    مطالعه
هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: کولر را روشن 	 

کنید. در صورت خاموش بودن کولر، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب )مانند هوای بارانی و برفی(: حالت گردش 	 

بین  از  بخار شیشه  انتخاب گردش هوای داخلی،  انتخاب کنید. در صورت  را  بیرونی  هوای 
نمی رود. 

و کلید 	  انتخاب کنید  را  بیرونی  بخارزدایی در زمستان: حالت گردش هوای  انجام  هنگام 
تنظیم دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچه های سمت چپ و راست داشبورد را رو به 
سمت شیشه درب ها تنظیم کنید. اگر دمای هوای بیرون باالتر از C°0 است، بخارزدایی به 

کمک کولر الزم خواهد شد. 
اگر کولر خنک نکند، عملکرد بخارزدایی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اسرع وقت جهت 	 

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
داخل 	  بخارات شیشه، جهت مطبوع شدن هوای  و  یخ زدگی ها  تمامی  پاک شدن  از  پس 

کابین، دریچه ها و سرعت فن مورد نظر خود را تنظیم کنید. 

 احتیاط 
برای ایمنی رانندگی، از عملکرد بخارزدایی به درستی استفاده کنید.  •
در فصل زمستان از حالت گردش هوای داخلی به مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا باعث  •

بخارگرفتگی سریع شیشه ها می شود. 
دید ضعیف احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش می دهد. بنابراین، اطمینان از  •

دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی امری حیاتی است. 
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کلید گرم کن شیشه عقب ■
گرم کن  کلید  اگر  موتور  زدن  استارت  از  پس 
کلید  زمینه  فشار دهید، چراغ  را  شیشه عقب 
افتادن  کار  به  نشانگر  که  شد  خواهد  روشن 
است.  جانبی  آینه های  و  عقب  شیشه  گرم کن 
نشانگر  هم  کلید  زمینه  چراغ  شدن  خاموش 
توقف عملکرد گرم کن شیشه عقب و آینه های 

جانبی می باشد. 
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، 
پس از کار کردن در حدود 20 دقیقه، به طور 

خودکار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه، از خاموش شدن گرم کن شیشه  •

عقب اطمینان حاصل کنید. 
مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینه های جانبی، المنت های گرم کن دچار  •

خراشیدگی نشوند. 
در صورت ضعیف بودن باتری، از روشن شدن گرم کن شیشه عقب ممانعت خواهد شد تا  •

موتور بتواند به راحتی استارت بخورد. 

 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، از لمس کردن شیشه عقب و آینه ها هنگام روشن بودن گرم کن 

یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.285

فصل ۵: امکانات خودرو

کلید دریچه گردش هوای داخلی / بیرونی ■
برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش 
هوا، کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی بر روی 
یا  و  دهید  فشار  را  مطبوع  تهویه  کنترل  پنل 
دکمه لمسی مربوطه بر روی مانیتور را کلیک 

کنید. 
اگر کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی را فشار 
شد.  خواهد  روشن  کلید  زمینه  چراغ  دهید، 
روشن بودن چراغ زمینه کلید بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای داخلی قرار 
دارد. خاموش بودن چراغ زمینه بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی قرار 
دارد. از حالت گردش هوای داخلی در شرایط 

زیر استفاده کنید:
در محیط های دارای گرد و غبار ●
به  ● نامطبوع  بوی  ورود  از  جلوگیری  برای 

داخل کابین
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل  ●

کابین
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای  ●

داخل کابین
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کلید کولر ■
طریق  از  مطبوع  تهویه  سیستم  کولر  عملکرد 
تهویه  کنترل  پنل  در   A/C کلید  دادن  فشار 
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی 

A/C بر روی مانیتور قابل استفاده می باشد. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید A/C نشانگر به 
افتادن کمپرسور کولر می باشد و خاموش  کار 
بودن چراغ زمینه کلید به معنای خاموش بودن 

کمپرسور کولر می باشد. 
کلید AUTO )حالت اتوماتیک( ■

حالت AUTO سیستم تهویه مطبوع از طریق 
فشار دادن کلید AUTO در پنل کنترل تهویه 
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی 

بر روی مانیتور قابل انتخاب است. 
کلید   ،A/C کلید  اگر   AUTO حالت  در 
و  فن  سرعت  تنظیم  کلید  دریچه ها،  انتخاب 
استفاده  مورد   LOW/HI دمای  تنظیم  کلید 
از  کلید  همان  به  مربوط  عملکرد  گیرند،  قرار 

حالت اتوماتیک خارج خواهد شد. 
در حالت AUTO اگر وضعیت دریچه گردش 
هوای داخلی/ بیرونی تغییر داده شود، وضعیت 
گردش هوای سیستم از حالت اتوماتیک خارج 
می شود ولی سایر عملکردها هم چنان در حالت 

اتوماتیک باقی خواهند ماند. 
در حالت AUTO می توانید کلید AUTO را 
بدون این که از وضعیت اتوماتیک خارج شوید، 

مورد استفاده قرار دهید. 
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کلید خاموش کردن تهویه مطبوع ■
سیستم تهویه مطبوع را می توان با فشار دادن 
پنل  در  کردن  خاموش  روشن/  کلید  روی  بر 
کنترل تهویه مطبوع و یا با کلیک کردن بر روی 
دکمه لمسی  در مانیتور خاموش کرد. 

گرم کن شیشه جلو )در صورت تجهیز( ■
بر  عملکرد،  این  کردن  خاموش  روشن/  برای 

روی دکمه لمسی در مانیتور کلیک کنید. 
به  جلو  شیشه  گرم کن  داشتن  نگه  روشن  از 

مدت طوالنی خودداری کنید. 
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عملکرد کولر )تهویه مطبوع اتوماتیک(
هنگامی که موتور روشن است:

1. با فشار دادن کلید AUTO، حالت دریچه ها، 
سرعت فن و وضعیت دریچه گردش هوای داخلی/ 
بیرونی به طور اتوماتیک کنترل شده و با تنظیم 
اتوماتیک  طور  به  نیز  کولر  سیستم  دما،  کردن 

روشن خواهد شد. 
کلید   ،A/C کلید  اگر   AUTO حالت  در   .2
انتخاب دریچه ها، کلید تنظیم سرعت فن و کلید 
تنظیم دمای LOW/HI مورد استفاده قرار گیرند 
و اگر وضعیت دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی 
تغییر داده شود، عملکرد مربوط به همان کلید از 

حالت اتوماتیک خارج خواهد شد. 
3. برای ایجاد شرایط بهتر برای خودتان و بهبود اثربخشی خنک کنندگی سیستم تهویه مطبوع، 

کلید AUTO را فعال کنید و دمای سیستم را بر روی C°22 تنظیم کنید. 
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روشن کردن کولر قسمت عقب کابین )در صورت تجهیز( ■
هنگامی که موتور روشن است:

دهید  فشار  را   A/C کلید  و   REAR کلید 
و  شود(  روشن  باید   A/C کلید  زمینه  )چراغ 
عقب  قسمت  فن  سرعت  تنظیم  کلید  سپس 
کابین را بچرخانید تا سیستم وارد حالت کولر 

قسمت عقب شود. 
    مطالعه

عقب  قسمت  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
کابین فقط دارای عملکرد کولر است و حالت 

بخاری ندارد. 

برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:
1. سطح فیلتر هوای کابین را تمیز نگه دارید. 

2. تنظیم سرعت فن: حداکثر سرعت
3. تنظیم دما: حداکثر سرما

4. حالت گردش هوا: گردش هوای داخلی را انتخاب کنید. 
5. انتخاب مد دریچه ها: دریچه های روبه رو

6. کولر را روشن کنید: کمپرسور کولر باید روشن شود )چراغ نشانگر A/C روشن شود(. 
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    مطالعه
اگر با کولر روشن به مدت طوالنی در سرباالیی حرکت کنید و یا در ترافیک سنگین در 	 

حال رانندگی باشید، احتماال موتور داغ خواهد کرد. بنابراین چراغ هشدار دمای آب موتور را 
زیر نظر داشته باشید و در صورت داغ شدن موتور، کولر را خاموش کنید. 

اگر در هوای گرم و مرطوب، هوای داخل کابین خیلی سریع خنک شود، ممکن است در 	 
هوای خروجی از دریچه ها بخار مشاهده شود که امری طبیعی و عادی است. 

توصیه می شود در کلیه ماههای سال سیستم کولر را حداقل به مدت 5 دقیقه روشن کنید 	 
و هم زمان شیشه ها را باز کنید، تا از آسیب دیدن سیستم به علت عدم روغن کاری جلوگیری 
شود. هم چنین از تولید بوی نامطبوع در اواپراتور ناشی از تجمع جرم و رطوبت پیش گیری 

می شود. 
در هوای سرد و زمستانی، با وجود روشن بودن چراغ زمینه کلید کولر، ممکن است هنوز 	 

کمپرسور کولر روشن نشود.
پس از آن که دمای هوای داخل کابین به پایین ترین سطح رسید، جهت جلوگیری از وارد 	 

آمدن بار اضافی به موتور و افزایش مصرف سوخت، کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش 
می شود. بنابراین اگر در فصل بهار و پاییز که دمای هوا نسبتا خنک می باشد از کولر استفاده 
کنید، ممکن است کمپرسور کولر به دفعات روشن و خاموش شود که این مساله عادی است. 

مقدار گاز کولر با گذشت زمان کاهش می یابد. لذا در صورتی که احساس می کنید میزان 	 
سرمایش کولر خودرو کم شده است، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 
آلودگی سطح کندانسور و انسداد آن می تواند باعث کاهش سرمایش کولر شود. لذا همواره 	 

سطح کندانسور را تمیز نگه دارید. 
مشاهده چکه کردن و تجمع آب در زیر خودرو پس از استفاده از کولر مساله ای عادی و 	 

طبیعی است. 
در شتاب گیری های ناگهانی، سبقت گیری یا رانندگی در سرباالیی ها، موتور خودرو دچار 	 

طور  به  کولر  کمپرسور  کنید،  استفاده  کولر  از  اگر  شرایطی  در چنین  می شود.  قدرت  افت 
افت قدرت در  به طور خودکار خاموش نشد و شما احساس  اگر  خودکار خاموش می شود. 

خودرو کردید، توصیه می شود کولر را خاموش کنید. 
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 احتیاط 
به منظور افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع، در صورتی که با سرعت کم رانندگی  •

می کنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید. 
تعمیر خودسرانه سیستم کولر ممنوع است، زیرا گاز کولر موجود در سیستم، تحت فشار  •

به  تعمیر  و  بازدید  برای  که  است  الزم  است.  مضر  انسان  برای سالمتی  که  دارد  قرار  زیاد 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

خرید و تعویض گاز کولر و روغن کمپرسور کولر را توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو  •
تحت  مطبوع خودرو  تهویه  به سیستم  وارده  این صورت خسارت های  غیر  در  دهید،  انجام 

پوشش گارانتی نخواهد بود. 
در فصل تابستان در صورت پارک کردن خودرو در مقابل نور آفتاب، دمای هوای داخل اتاق  •

به شدت افزایش می یابد که می تواند باعث آسیب دیدن و یا مرگ افراد مخصوصا اطفال و یا 
حیوانات خانگی حتی در یک زمان کوتاه شود. 

عملکرد بخاری
زمانی که موتور روشن است:

1. فن تهویه مطبوع را روشن کنید. 
تنظیم  تهویه مطبوع، کلید  پنل کنترل  2. در 
بچرخانید  ساعت  عقربه های  جهت  در  را  دما 
نشان  را  گرمایش  وضعیت  کلید  نشانگر  تا 
دهد، سپس با استفاده از دکمه های لمسی در 

مانیتور، دمای دلخواه خود را تنظیم کنید. 
3. توصیه می شود دریچه های زیر پا را انتخاب 

کنید و کلید کولر را خاموش نگه دارید. 
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عملکرد روشن و خاموش شدن فن تهویه مطبوع پیش از ورود به خودرو 
و پس از ترک خودرو )در صورت تجهیز(

روشن شدن فن پیش از ورود به خودرو ■
چنان چه خودرو را در هوای گرم تابستان در محیط باز پارک کرده باشید، دمای هوای داخل 
خودرو خیلی باال خواهد رفت. با فعال کردن این عملکرد می توانید قبل از سوار شدن به خودرو 
دمای هوای داخل آن را کاهش دهید، در عین حال بوی ساطع شده از تزیینات داخلی خودرو 

ناشی از دمای باال نیز از بین خواهد رفت. 
زمانی که دمای هوای بیرون بیش تر از C°20 است، اگر سیستم تشخیص دهد که ولتاژ باتری 
خودرو در حد قابل قبول است و خودرو از وضعیت دزدگیر خارج شده است، فن تهویه مطبوع 

پیش از سوار شدن شما به خودرو به طور خودکار روشن خواهد شد )به مدت 30 ثانیه(. 
اگر مدت زمان روشن ماندن فن از 30 ثانیه فراتر رود یا یکی از درب های خودرو باز شود و یا این 

که اگر خودرو مجددا به وضعیت دزدگیر وارد شود، کار کردن فن متوقف خواهد شد. 
    مطالعه

قبل از استارت خودرو، فن تهویه مطبوع حداکثر دو بار می تواند به این روش روشن شود. 

خاموش شدن فن پس از ترک خودرو ■
از ترک خودرو به منظور خشک کردن و خشک نگه داشتن  عملکرد خاموش شدن فن پس 
مجاری و خطوط لوله های سیستم تهویه مطبوع و کولر جهت جلوگیری از انباشت باکتری ها و 

سایر آالینده ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
اگر در آخرین رانندگی با خودرو کولر روشن بوده و ولتاژ باتری نیز در حد قابل قبول باشد، 5 
دقیقه پس از قرار گرفتن خودرو در وضعیت دزدگیر، فن تهویه مطبوع پس از یک دقیقه کار 

کردن خاموش خواهد شد. 
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    مطالعه
عملکرد روشن و خاموش شدن فن تهویه مطبوع پیش از ورود به خودرو و پس از ترک خودرو 
نیاز به تنظیم شدن از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری دارد. برای اطالع از جزییات به 

بخش مربوطه در همین فصل مراجعه کنید. 

عملکرد خنک کن کنسول وسط )در صورت تجهیز(
نحوه استفاده از خنک کن کنسول وسط ■

عقب  سمت  به  را  جالیوانی  کشویی  کاور   .1
کنسول  جعبه  درب  نیاز  صورت  در  و  بکشید 

وسط را هم باز کنید. 
2. کولر را روشن کنید )برای اطالعات بیش تر به 
بخش »عملکرد کولر« در همین فصل مراجعه 
کنید(. همان طور که در شکل نشان داده شده 
است، کلید واقع در مرکز کنسول وسط را در 
تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های  جهت  خالف 
دریچه هوای کف کنسول وسط نمایان شده و 
هوای خنک از آن خارج شود. اقالمی که نیاز 
به خنک شدن دارند را در این محل قرار دهید. 

    مطالعه
سایز وسایل قرار داده شده در خنک کن کنسول وسط نباید خیلی بزرگ باشد، در غیر این 

صورت ممکن است درب جعبه کنسول وسط قادر به بسته شدن نباشد. 
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تنظیم مد دریچه ها
مطبوع  تهویه  مد  یا  حالت  تنظیم  جهت 
می توانید از کلیدهای تنظیم دریچه ها )دریچه 
بخارزدا، دریچه روبه رو، دریچه زیر پا( در پنل 
کنترل تهویه مطبوع و یا دکمه های لمسی روی 

صفحه مانیتور استفاده کنید. 
دریچه های  از  هوا  بخارزدا:  دریچه  مد   

بخارزدای شیشه ها خارج می شود. 
 مد دریچه های روبه رو: هوا از دریچه های 
وسط داشبورد و دریچه های چپ و راست خارج 

می شود. 
از دریچه های  پا: هوا  زیر   مد دریچه های 

زیر پا خارج می شود. 
 جریان هوا در مد دریچه بخارزدا ■

بخارزدای  دریچه های  از  فقط  حالت  این  در 
خارج  جلو  درب های  شیشه  و  جلو  شیشه 

می شود. 

    مطالعه
در صورت بخار گرفتن شیشه ها در حین رانندگی از این حالت استفاده کنید. اطالعات بیش تر 

در قسمت »کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو« در همین فصل ارایه شده است. 
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 جریان هوا در مد دریچه های روبه رو ■
در این حالت هوا از دریچه های روی داشبورد و 
دریچه پشت کنسول وسط جریان پیدا می کند. 

 جریان هوا در مد دریچه های زیر پا ■
پا  زیر  دریچه های  از  فقط  هوا  حالت  این  در 

خارج می شود. 

 جریان هوا در مد دریچه های زیر پا و دریچه بخارزدا ■

پا،  زیر  دریچه های  از  هوا  حالت  این  در 
دریچه  و  جلو  شیشه  بخارزدای  دریچه های 
بخارزدای شیشه درب های جلو خارج می شود. 
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جریان هوا در مد دریچه های زیر پا و دریچه های روبه رو ■
در این حالت هوا از دریچه های روی داشبورد و 

دریچه های زیر پا جریان پیدا می کند. 

تنظیم جهت باد دریچه ها
دریچه ها  تنظیم  اهرم  با کشیدن  می توان  را  دریچه ها  از  هوای خروجی  میزان حجم  و  جهت 

تنظیم کرد. 
دریچه های وسط داشبورد ■

به  را  داشبورد  وسط  دریچه های  تنظیم  اهرم 
سمت باال، پایین،  چپ و راست حرکت دهید تا 
مسیر خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه های کناری داشبورد ■
سمت  به  را  کناری  دریچه های  تنظیم  اهرم 
باال، پایین، چپ و راست حرکت دهید تا مسیر 

خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید.
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دریچه های پشت کنسول وسط ■
پایین،  باال،  به سمت  را  دریچه ها  تنظیم  اهرم 
چپ و راست حرکت دهید تا مسیر خروج هوا 

را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

5-5 سوکت های خروجی)پورت ها(

 USB 12 و سوکتV سوکت برق
سوکت برق 12V جلویی ■

جعبه  داخل  در  جلویی   12V برق  سوکت 
کنسول وسط واقع شده است. 

می توان  زمانی  تنها   12V برق  سوکت  از 
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا 

در موقعیت ACC قرار داشته باشد. 

سوکت برق 12V جلویی ■
سوکت برق 12V عقبی بر روی دیواره سمت 

چپ محفظه صندوق عقب قرار گرفته است. 
می توان  زمانی  تنها   12V برق  سوکت  از 
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا 

در موقعیت ACC قرار داشته باشد. 
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 احتیاط 
برای جلوگیری از سوختن فیوز، از متصل کردن تجهیزات الکتریکی با توان مصرفی باال  •

)بیش تر از 120W( به سوکت برق خودداری کنید. 
از  • به مدت طوالنی  نیست  روشن  موتور  که  زمانی  باتری،  از خالی شدن  برای جلوگیری 

سوکت برق استفاده نکنید. 
به غیر از سوکت های هم اندازه و مناسب، از ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل  •

سوکت برق ممانعت کنید. عدم رعایت این مساله باعث ایجاد اختالل الکتریکی و اتصالی مدار 
خواهد شد. 

■  USB سوکت
وسط  کنسول  جعبه  داخل  در   USB سوکت 

واقع شده است. 
موبایل،  کردن  وصل  برای   USB سوکت  از 
ipad، فلش مموری و سایر تجهیزات الکتریکی 

استفاده  خودرو  تصویری  و  صوتی  سیستم  به 
می شود. 

سوکت USB دیگری در زیر دریچه های پشت 
کنسول وسط قرار گرفته است. 

دستگاههای  کردن  شارژ  برای  سوکت  این  از 
الکترونیکی با توان مصرفی پایین مانند موبایل 

استفاده می شود. 
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6-5 جالیوانی ها
جالیوانی جلو و عقب

جالیوانی جلو
وسط  کنسول  مجموعه  روی  بر  جلو  جالیوانی 

قرار گرفته است.

جالیوانی عقب
عقب  صندلی  کنسول  روی  بر  عقب  جالیوانی 

وسط قرار گرفته است. 

جالیوانی های عقب )در صورت تجهیز(
کناری  آرنجی  روی  بر  جالیوانی  مدل  این 

صندلی های عقب قرار گرفته است.

 هشدار   
بسته 	  را  نوشیدنی ها  ظرف  و  لیوان  درب 

نگه دارید تا از پاشیدن آن ها به داخل کابین 
جلوگیری شود. 

و 	  لیوان  از  به غیر  اشیا دیگر  قرار دادن  از 
ظرف نوشیدنی ها در جالیوانی خودداری کنید. 
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7-5 آفتاب گیر
آفتاب گیرها و آینه آرایش

 1         آینه آفتاب گیر راننده

 2         آفتاب گیر راننده

 3         آفتاب گیر سرنشین جلو

 4         آینه آرایش سرنشین جلو

 5         چراغ آینه آفتاب گیر )در صورت تجهیز(

برای استفاده از آینه های آرایش، کاور آن ها را 
به صورت افقی و در جهت فلش های نشان داده 
مجهز  خودروهای  در  بکشید.  تصویر  در  شده 
به چراغ آینه آفتاب گیر، با کشیدن کاور آینه، 

چراغ به طور خودکار روشن می شود. 

 1         آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید. 

سمت  از  آفتاب  تابش  از  جلوگیری  برای           2 

پنجره، آفتاب گیر را از پایه اش آزاد کرده و به 
سمت پنجره برگردانید.



Modiran Vehicle Manufacturing Co.301

فصل ۵: امکانات خودرو

8-5 دستگیره سقفی و کنسول صندلی عقب
دستگیره سقفی

و  باالی درب جلو راست  دستگیره های سقفی 
درب های عقب دو طرف تعبیه شده است. 

در  ناهموار  جاده های  در  خودرو  که  هنگامی 
حال حرکت است، سرنشینان خودرو می توانند 
با گرفتن از این دستگیره ها تعادل خود را حفظ 

کنند. 
کنسول صندلی عقب

صندلی عقب وسط به کنسول تاشو )جاآرنجی( 
شده  مجهز  می باشد،  نیز  جالیوانی  دارای  که 

است. 
برای استفاده از جاآرنجی آن را به سمت پایین 

بکشید.
    مطالعه

در صورت عدم استفاده از جاآرنجی، آن را به 
سمت پشتی صندلی عقب تا کنید. 

 هشدار   
هیچ کس اعم از بزرگسال و خردسال نباید پس از باز شدن کنسول در صندلی عقب وسط 
بنشیند. چرا که در این حالت نمی تواند وضعیت صحیح خود را حفظ کند و به راحتی می تواند 

دچار آسیب دیدگی شود. 
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9-5 محفظه های نگه داری اشیا
جاعینکی ■

جلو  سقفی  چراغ  مجموعه  کنار  در  جاعینکی 
قرار گرفته و برای نگه داری عینک و سایر اقالم 

کوچک می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
محفظه های روی درب ■

خودرو،  عقب  و  جلو  درب های  روی  بر 
جهت  که  است  شده  تعبیه  محفظه هایی 
نگه داری اشیایی از قبیل نقشه، بطری و سایر 

اقالم مشابه می تواند مورد استفاده واقع شوند.
    مطالعه

از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگ تر از محفظه 
در داخل آن خودداری کنید. 

جعبه داشبورد ■
از جعبه داشبورد برای نگه داری دفترچه راهنما، 

نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود. 
    مطالعه

از جعبه  اندازه بزرگ تر  با  اشیا  از قرار دادن 
داشبورد در داخل آن خودداری کنید. 

 هشدار   
برای ایمنی بیش تر در تصادفات و یا ترمزگیری های ناگهانی، درب جعبه داشبورد را بسته 	 

با  جعبه  داخل  اشیا  یا  و  داشبورد  جعبه  درب  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  دارید.  نگه 
سرنشین جلو برخورد کند. 
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جعبه کنسول وسط ■
از جعبه کنسول وسط برای نگه داری دفترچه 
استفاده  مشابه  اقالم  سایر  و  نقشه  راهنما، 

می شود. 

 هشدار   
از نشستن افراد و کودکان بر روی جعبه کنسول وسط در هنگام رانندگی ممانعت کنید. 	 
در طول زمان رانندگی، درب جعبه کنسول وسط باید همواره بسته بماند. باز کردن درب 	 

مزاحمت  راننده  بازوی  برابر حرکت  در  است  رانندگی ممکن  جعبه کنسول وسط در حین 
ایجاد کند. 

جعبه کنسول وسط ■
در پشت هر دو صندلی جلو کیفی هایی جهت 
گرفته  نظر  در   ... و  دفترچه  پوشه،  دادن  قرار 

شده است.

صندوق عقب ■
قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود می آورد که فضای قسمت عقب خودرو را 
بتوان افزایش داد. با جمع شدن صندلی عقب یک فضای مناسب و تقریبا هم سطح با کف صندوق 
جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار می گیرد )برای جزییات بیش تر به بخش »صندلی های 

خودرو« در فصل 3 مراجعه کنید(.
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در زمان قرار دادن بار در صندوق عقب، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید: ■
در صورت عدم استفاده سرنشینان از صندلی عقب، می توانید فضای صندوق عقب را با تا  ●

کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید )برای جزییات بیش تر به بخش »صندلی های خودرو« 
در فصل 3 مراجعه کنید(. 

بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود.  ●
برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه و غیرضروری خودداری کنید.  ●
مطمئن شوید که بارهای قرار داده شده بیش از حد بزرگ نباشند تا مانع بسته شدن درب  ●

صندوق عقب نشوند.

 هشدار   
اگر درب صندوق عقب باز مانده یا به طور کامل بسته نشده است، اقدام به رانندگی نکنید 	 

تا از بیرون افتادن بارها و ایجاد حادثه جلوگیری شود. 
دادن 	  قرار  از  ترمزگیری،  حین  در  عقب  قسمت  بارهای  خوردن  سر  از  جلوگیری  برای 

وسایل بلندتر از ارتفاع صندلی های عقب در صندوق خودداری کنید. آن ها را در کف صندوق 
بخوابانید، در غیر این صورت می توانند باعث مصدومیت افراد داخل خودرو شوند. هرگز به 
سرنشین ها اجازه ندهید که در قسمت صندوق عقب بنشینند، سرنشین ها فقط مجاز هستند 
این صورت، در  ببندند. در غیر  به درستی  را  ایمنی  و کمربند  بنشینند  که روی صندلی ها 

ترمزهای شدید و یا تصادف ها احتمال آسیب دیدن زیاد است. 
باربند ■

وزن  با  بارها  از  بخشی  دادن  قرار  برای  باربند 
قرار  استفاده  مورد  کیلوگرم   50 حداکثر 
می گیرد. اطمینان حاصل کنید که مجموع وزن 
بارهای قرار داده شده در باربند از قبیل چمدان 
و ... بیش تر از 50 کیلوگرم نیست، بار بیش از 
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حد باعث ایجاد آسیب دیدگی در باربند، سقف 
پانوراما، سقف خودرو و دیگر قطعات می شود. 
هر گونه ایراد ناشی از بارگذاری بیش از حد بر 

روی باربند، مشمول گارانتی نخواهد بود. 

 هشدار   
بارها را به گونه ای در باربند قرار دهید که وزن وارده به طرفین یکسان باشد. در غیر این 	 

صورت ممکن است در پیچیدن ها و ترمزگیری ها کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر 
به ایجاد حادثه و مصدومیت و یا حتی مرگ شود. 

قرار دادن بار بر روی باربند باعث می شود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد، لذا در این 	 
شرایط از سرعت زیاد،  پیچیدن های ناگهانی، ترمزهای شدید و حرکات مارپیچی خودداری 
کنید. در غیر این صورت خطر واژگونی و از دست دادن کنترل خودرو وجود خواهد داشت. 

 احتیاط 
از قرار دادن بار بیش از حد بر روی باربند اجتناب کنید.  •
طول و عرض بارهای قرار داده شده در باربند باید به اندازه ای باشد که از خودرو درازتر و  •

یا عریض تر نباشد. 
قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شده اند.  •
مراقب باشید به رنگ سقف آسیبی وارد نشود، می توانید پتو یا محافظ دیگری را مابین بار  •

و سقف خودرو قرار دهید. 
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فصل 6. شرایط اضطراری

1۳۰۸-6 رانندگی در شرایط اضطراری
۳۰۸فالشر .........................................................
۳۰9جلیقه شب نما ..........................................
۳۰9مثلث خطر ...............................................
۳1۰ابزار داخل صندوق عقب ..........................

2-6 پنچر شدن تایر هنگام 
رانندگی

۳11

۳11اقدامات الزم در زمان پنچر شدن تایر
۳12تعویض زاپاس ..........................................

۳۳1۸-6 داغ کردن موتور
۳1۸اقدامات الزم در صورت داغ کردن موتور 

4۳21-6 تعویض فیوزها
۳21فیوز ...........................................................
۳21جعبه فیوز موتور و جعبه فیوز داشبورد
۳22بازدید فیوز ................................................
۳22نحوه تعویض فیوز ...................................

5۳24-6 حمل خودرو
۳24نکات ایمنی هنگام حمل خودرو ........
۳26حمل اضطراری .......................................

۳2۸نصب بکسل بند .......................................

6۳۳۰-6 تعویض باتری
۳۳۰مراحل باز کردن و نصب کردن باتری

7۳۳1-6 روشن نشدن موتور
۳۳1بازدیدهای اولیه ......................................

چندین  از  پس  موتور  کردن  روشن 
۳۳2استارت ناموفق ........................................

۸۳۳2-6 استارت کمکی
۳۳2باتری به باتری کردن ...............................
۳۳4مراحل باتری به باتری کردن ...............

9۳۳5-6 کلید مکانیکی درب
۳۳5باز کردن درب با کلید مکانیکی ............

درب  اضطراری  کردن  باز   6-1۰
۳۳7صندوق

۳۳7دستگیره اضطراری درب صندوق ........

خودکار  تماس  سیستم   6-11
صورت  )در  اضطراری  شرایط  در 

تجهیز(
۳۳۸

۳۳۸تماس خودکار با مراکز امدادی ............
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1-6 رانندگی در شرایط اضطراری
در طول رانندگی اکثر خطرات و شرایط اضطراری به صورت ناگهانی رخ می دهند، در چنین 
زمان هایی تصمیم گیری صحیح و فوری و انجام اقدامات درست و کنترل کردن خودرو است که 
می تواند از بروز سانحه جلوگیری کند و یا در صورت اتفاق افتادن سانحه، تلفات و مصدومیت های 

آن را به حداقل برساند. 
فالشر

اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد، چراغ های 
فالشر را روشن کنید تا سایر رانندگان از قصد توقف شما مطلع شوند. سپس خودرو را در محلی 

که از جاده به اندازه کافی دور باشد، پارک کنید. 
کلید فالشر در زیر سیستم صوتی و تصویری 

قرار گرفته است. 
برای روشن کردن فالشر، کلید را فشار دهید و 
برای خاموش کردن آن، کلید را یک بار دیگر 

فشار دهید. 

روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری ناگهانی ■
در سرعت های باال چنان چه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود، کلیه چراغ های راهنمای 
خودرو شروع به چشمک زدن خواهند کرد. نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به 
صورت چشمک زن روشن خواهد شد. اگر پدال ترمز رها شود یا کلید فالشر فشار داده شود و یا 

این که کلید استارت موتور خاموش شود، فالشر خاموش خواهد شد. 
    مطالعه

فالشر را در هر زمانی حتی در زمان خاموش بودن کلید استارت نیز می توان روشن کرد.  •
در زمان باز شدن ایربگ ها، فالشر به طور خودکار روشن می شود.  •
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 احتیاط 
برای جلوگیری از خالی شدن باتری، اگر موتور خاموش است، در مواقع غیرضروری از فالشر 

استفاده نکنید. 
جلیقه شب نما

قرار  داشبورد  جعبه  داخل  در  شب نما  جلیقه 
داده شده است. 

وقتی راننده با ایراد ناگهانی و یا خرابی خودرو 
مجبور  آن  بررسی  برای  و  می شود  مواجه 
که  زمانی  یا  و  است  خودرو  کردن  متوقف  به 
به  را  شب نما  جلیقه  می دهد،  رخ  تصادفی 
صورتی که نوارهای شب نمای آن رو به بیرون 
شب نما  نوار  توسط  نور  بازتاب  بپوشید.  باشد، 
می تواند رانندگان دیگر را آگاه کرده و از وقوع 

تصادف دوم جلوگیری کند. 
مثلث خطر

در  و  صندوق  کف  موکت  زیر  در  خطر  مثلث 
قسمت وسط قرار داده شده است. 

وقتی راننده با ایراد ناگهانی و یا خرابی خودرو 
مجبور  آن  بررسی  برای  و  می شود  مواجه 
زمانی  یا  و  است  خودرو  کردن  متوقف  به 
توسط  نور  بازتاب  می دهد،  رخ  تصادفی  که 
رانندگان  می تواند  خطر  مثلث  شبرنگ های 
دوم  تصادف  وقوع  از  و  کرده  آگاه  را  دیگر 

جلوگیری کند.
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 احتیاط 
در بزرگراهها مثلث خطر را در فاصله 15۰ متری از عقب خودرو قرار دهید. 	 
در جاده های معمولی مثلث خطر را در فاصله 5۰ متری از عقب خودرو و هم جهت با جاده 	 

قرار دهید. 
در شرایط بارانی و در سر پیچ ها فاصله بین خودرو و مثلث خطر باید بیش از 15۰ متر در 	 

نظر گرفته شود تا خودروهای عبوری زودتر متوجه توقف شما شوند. 

ابزار داخل صندوق عقب
 1         جک

 2         آچار چرخ

 ۳         دسته جک

 4         بکسل بند

 5         میل رابط آچار چرخ
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2-6 پنچر شدن تایر هنگام رانندگی
اقدامات الزم در زمان پنچر شدن تایر

اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت، غربیلک فرمان را با 
دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. 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. 

1. ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در 
موقعیت P )در خودروهای مجهز به گیربکس 
اتوماتیک( و یا در موقعیت N )در خودروهای 

مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 
2. موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 
۳. کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آن ها را 

از کنار جاده دور نگه دارید. 
4. مثلث خطر را از صندوق عقب برداشته و در 
شرایط  با  )متناسب  متری   15۰ تا   5۰ فاصله 

محل( از قسمت عقب خودرو قرار دهید. 

 احتیاط 
از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید. حرکت با تایر پنچر حتی در مسافت های کوتاه باعث 

صدمه دیدن تایر خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود. 

5 متر
تر از ۰

بیش 
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تعویض زاپاس
احتیاط های قبل از جک زدن ■

1. ترمز پارک را فعال کنید. 
2. جک را در یک محل صاف و دارای سطح سفت مورد استفاده قرار دهید. 

۳. توصیه می شود توسط موانعی از حرکت چرخ های خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده 
از جک، کسی داخل خودرو حضور نداشته باشد. 

4. اجازه ندهید کسی در زیر خودرویی که با جک بلند شده است، قرار بگیرد. 
خارج کردن چرخ زاپاس ■

1. درب صندوق عقب را باز کنید و موکت کف 
صندوق را بردارید. 

2. جعبه ابزار را از محل خود خارج کنید. 

نگه دارنده  پیچ  به  را  چرخ  آچار  رابط  میل   .۳
چرخ زاپاس وارد کنید. 

را در خالف جهت  و آچار چرخ  رابط  4. میل 
عقربه های ساعت بچرخانید تا چرخ زاپاس آزاد 

شود. 
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کامل  طور  به  زاپاس  چرخ  که  آن  از  پس   .5
پایین آمد، قالب و بند آن را جدا کنید. 

6. چرخ پنچر را به ترتیب عکس مراحل فوق در 
جای چرخ زاپاس نصب کنید. 

 احتیاط 
از  استفاده  زاپاس در  باز کردن چرخ  هنگام 
از خراشیده شدن  تا  کار کنید  با دقت  ابزار 
عقب  صندوق  داخل  فضای  دیدن  آسیب  و 

جلوگیری شود. 

تعویض چرخ زاپاس ■
1. قرار دادن مانع در جلوی چرخ ها

در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در 
سمت  در  قطری  صورت  به  که  چرخی  مقابل 
مخالف چرخ پنچر قرار دارد، مانعی قرار دهید 

تا از حرکت چرخ ها جلوگیری شود. 

چرخی که باید مقابل چرخ پنچر
آن مانع قرار دهید

در پشت چرخ عقب راستچرخ جلو چپ
در پشت چرخ عقب چپچرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو راستچرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو چپچرخ عقب راست
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2. شل کردن پیچ های چرخ
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک، 
تعویض  می خواهید  که  را  چرخی  پیچ های 
کنید، با استفاده از آچار چرخ شل کنید. آچار 
قرار دهید که دسته  چرخ را طوری روی پیچ 
آن در سمت چپ شما قرار داشته باشد. سپس 
فلش  جهت  در  و  گرفته  را  چرخ  آچار  دسته 
نشان داده شده در شکل، آن را به سمت پایین 

فشار دهید. 

 احتیاط 
هنگام باز کردن پیچ های چرخ، اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید. در غیر 	 

این صورت پیچ ها به راحتی آسیب خواهند دید. 
در این مرحله پیچ ها را فقط مقداری شل کنید و آن ها را به طور کامل باز نکنید. در غیر این 	 

صورت به علت فشار وارده از خودرو ممکن است چرخ از خودرو جدا شود که می تواند باعث 
مصدومیت افراد و یا آسیب دیدگی خودرو شود. 

۳. قرار 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 زبانه مخصوص جک بر روی بدنه خودرو 

قرار داشته باشد، اطمینان حاصل کنید. 
ساعت  عقربه های  جهت  در  را  جک  دسته 
بچرخانید تا شکاف روی جک با زبانه مخصوص 

جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند. 
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 هشدار   
حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 12۰۰ کیلوگرم می باشد.  •
خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را از زیر خودرو خارج کرد، بلند کنید.  •
برای جلوگیری از صدمات بدنی، زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است، از قرار دادن  •

اعضا بدن خود در زیر خودرو خودداری کنید. 

4. باال بردن خودرو توسط جک پس از اطمینان یافتن از عدم حضور افراد در داخل خودرو

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

نمایید. 
5. باز کردن چرخ پنچر

توسط آچار چرخ، 5 عدد پیچ چرخ را در خالف 
جهت عقربه های ساعت به طور کامل باز کنید 

و چرخ را از روی خودرو جدا کنید. 
چرخ باز شده را طوری روی زمین قرار دهید 
که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد تا از 
رینگ  سطح  بر  خراش  ایجاد  و  آسیب دیدگی 

جلوگیری شود. 
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6. نصب چرخ زاپاس
و  خاک  و  گرد  گونه  هر  زاپاس،  نصب  از  قبل 
رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ 
چرخ تمیز کنید. مطمئن شوید که سطح تماس 
بین توپی چرخ خودرو و رینگ چرخ زاپاس در 
این صورت  غیر  در  دارد.  قرار  مناسبی  شرایط 
ممکن است پیچ ها به طور ناگهانی باز شده و 

منجر به حادثه شود. 

چرخ زاپاس را بر روی توپی چرخ خودرو قرار 
دهید. 

7. سفت کردن پیچ های چرخ
ابتدا 5 عدد پیچ چرخ را با دست به طور اولیه 
سفت کنید. سپس چرخ را در محل خود صاف 
کرده و توسط آچار چرخ، پیچ ها را سفت کنید. 

 احتیاط 
هرگز بر روی پیچ های چرخ روغن یا گریس نزنید. در صورت چرب بودن پیچ ها، قبل از نصب 

چرخ، آن ها را تمیز و خشک کنید. 
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۸. پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچ ها
در  را  جک  دسته  خودرو،  آوردن  پایین  برای 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب 
شماره های نشان داده شده در شکل سفت کنید. 
تکرار کنید  بار  تا ۳  را 2  مراحل سفت کردن 
تا زمانی که پیچ ها به طور کامل در جای خود 

سفت شوند. 
چرخ  آچار  از  فقط  پیچ ها  کردن  سفت  برای 

استفاده کنید. 
9. چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید. 

1۰. جک، مثلث خطر و سایر ابزارها را جمع آوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق 
قرار دهید. 

11. پس از تعویض چرخ، فشار باد تایر را بررسی کنید. 
اگر چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر در صفحه کیلومترشمار روشن شده است، فشار 
باد تایر را به طور چشمی بازدید کنید و در صورتی که کم تر از مقدار استاندارد می باشد، ضمن 
نمایندگی مجاز  نزدیک ترین  به  را  تایر، خود  باد  با سرعت کم، جهت تنظیم صحیح  رانندگی 
مدیران خودرو برسانید و فشار باد تایر را تا حد مجاز تنظیم کنید. فراموش نکنید که درپوش 
و  نفوذ می کند  والو  به داخل  و رطوبت  و خاک  این صورت گرد  غیر  ببندید. در  را  والو چرخ 
باعث می شود که به تدریج نشتی به وجود آید. در صورت مفقود شدن درپوش والو مشابه آن را 

جایگزین کنید. 
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 هشدار   
در زمان استفاده از چرخ زاپاس با سایز کوچک تر، سرعت رانندگی باید 80km/h یا کم تر  •

از آن باشد. 
به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه ای در هنگام پایین آوردن خودرو، مطمئن شوید که  •

خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفته اید. 
با چرخ زاپاس با سایز کوچک تر نباید به مدت طوالنی رانندگی کرد. پس از تعویض زاپاس  •

کم  سرعت  با  کنید.  سفت   130±10N.m گشتاور  با  را  چرخ  پیچ های  کوچک تر،  سایز  با 
رانندگی کنید و جهت جایگزین کردن چرخ زاپاس با چرخ استاندارد خودرو، خودتان را به 
نزدیک ترین نمایندگی مجاز مدیران خودرو برسانید )توصیه می شود مسافت رانندگی بیش تر 
از ۸۰ کیلومتر نباشد(. در غیر این صورت ممکن است پیچ این نوع چرخ زاپاس شل شده و 

چرخ از خودرو جدا شود. 

3-6 داغ کردن موتور
اقدامات الزم در صورت داغ کردن موتور

مایع  دمای  یعنی  شود،  روشن  کیلومترشمار  صفحه  در  موتور  آب  دمای  هشدار  چراغ  اگر 
خنک کننده موتور خیلی باال است، فورا اقدامات زیر را انجام دهید:

1. با رعایت احتیاط، فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک مکان امن پارک 
کنید. ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در موقعیت P قرار داده و فالشر را روشن کنید. 

اگر کولر خودرو روشن است، آن را خاموش کنید. 
2. اگر مایع خنک کننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون می زند، موتور را خاموش کنید و تا 
فروکش کردن بخار مایع خنک کننده صبر کنید. اگر بخاری دیده نمی شود، موتور را روشن نگه 

داشته و بررسی کنید که آیا فن خنک کننده کار می کند یا خیر؟
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بالفاصله  نمی کند،  کار  خنک کننده  فن  اگر 
رفع  و  بازدید  و جهت  کرده  را خاموش  موتور 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس  عیب 

بگیرید. 

 هشدار   
خروج مایع خنک کننده یا بخار آن از زیر درب  •

موتور نشان دهنده وجود فشار بسیار زیاد در
 مدار سیستم خنک کننده می باشد. برای 
جلوگیری از خطر سوختگی، درب موتور را

 تا زمانی که خروج بخار تمام نشده است، باز
 نکنید. 

در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور، درب  •
مخزن انبساط را باز نکنید. در غیر این صورت،

 فشار مدار خنک کننده باعث پرتاب مایع
 خنک کننده و بخارات آن می شود که می تواند 

سوختگی های شدیدی را به وجود بیاورد. 

۳. درب موتور را باز کنید. رادیاتور، لوله ها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع 
خنک کننده بررسی کنید. البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر 

خودرو عادی است.



Modiran Vehicle Manufacturing Co. ۳2۰

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

 هشدار   
زمانی که موتور در حال کار است، از نزدیک کردن دست و لباس خود به فن رادیاتور خودداری 

کنید. حتی در صورت خاموش بودن موتور نیز احتمال فعال شدن فن رادیاتور وجود دارد. 

4. در صورت مشاهده نشتی مایع خنک کننده، فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

مایع  سطح  نمی شود،  مشاهده  نشتی  اگر   .5
بررسی  را  انبساط  مخزن  در  خنک کننده 
 ”MIN“ کنید. اگر سطح مایع در حد عالمت
مایع  الزم  مقدار  به  است،  آن  از  پایین تر  یا 
خنک کننده سرریز کنید تا سطح مایع به مابین 
عالیم “MIN” و “MAX” برسد. فقط از مایع 
خنک کننده توصیه شده توسط شرکت مدیران 

خودرو استفاده کنید. 

 احتیاط 
اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن پایین است، می توان به طور موقتی از آب استفاده 	 

نمود. ولی در اسرع وقت جهت تعویض مایع خنک کننده موتور به نمایندگی مجاز مدیران 
خودرو مراجعه کنید. 

اگر تعداد دفعات داغ شدن موتور زیاد است، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به یکی 	 
از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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4-6 تعویض فیوزها
فیوز

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیش باری تجهیزات الکتریکی خودرو 
مورد استفاده قرار می گیرند. اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود، ممکن است فیوز آن سوخته 

باشد که در این صورت باید فیوز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. 
جعبه فیوز موتور و جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز محفظه موتور ■
جعبه فیوز محفظه موتور مطابق با تصویر زیر در سمت راست محفظه موتور واقع شده است. 

استارت  کلید  و  خودرو  برقی  لوازم  کلیه   .1
موتور را خاموش کنید. 

2. کابل منفی باتری را باز کنید. 
را  فیوزها  و  کنید  باز  را  فیوز  جعبه  درب   .۳

بازدید و یا تعویض کنید. 

جعبه فیوز داشبورد ■
جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و 

پشت قاب پایینی داشبورد قرار دارد. 
استارت  کلید  و  خودرو  برقی  لوازم  کلیه   .1

موتور را خاموش کنید. 
2. کابل منفی باتری را باز کنید. 

پایینی  قسمت  در  واقع  فیوز  جعبه  درب   .۳
را  فیوزها  و  کنید  باز  را  داشبورد  چپ  سمت 

بازدید و یا تعویض کنید. 

جعبه فیوز و رله 
محفظه موتور

جعبه فیوز داشبورد
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    مطالعه
فیوزهای مشکوک به سوختن را با توجه به راهنمای نصب شده در پشت درب جعبه فیوز  •

بررسی کنید. 
تا به تزیینات داخلی خودرو  • باشید  باز کردن درپوش سمت چپ داشبورد مراقب  هنگام 

آسیبی وارد نکنید. در صورت نیاز به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
جعبه فیوز همواره باید تمیز و خشک باشد. در زمان باز کردن اجازه ورود آب و رطوبت  •

به جعبه فیوز را ندهید. آلودگی و رطوبت سبب ایجاد خرابی در مدارهای برقی خواهد شد. 

بازدید فیوز
خودرو،  برقی  وسایل  کارکرد  عدم  صورت  در 
فیوز آن ها 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. 
 A         فیوز سالم

 B         فیوز سوخته

    مطالعه
اگر فیوزها سوخته اند، باید تعویض شوند. 

فیوز سالمفیوز سوخته

نحوه تعویض فیوز
را  موتور  استارت  کلید  و  برقی  لوازم  کلیه   .1

خاموش کنید. 
2. درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک 
فیوزها  راهنمای  استفاده  با  را  سوختن  به 

شناسایی کنید. 
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5. فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با آمپر فیوز سوخته باشد. آمپر مجاز فیوزها 
را می توانید بر روی مدار درج شده در پشت درب جعبه فیوز مشاهده کنید. 

در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد،  می توانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط 
به برخی وسایل برقی کم اهمیت تر استفاده کنید. بهتر است یک دست فیوز با آمپرهای مختلف 

را خریداری کرده و جهت استفاده در مواقع اضطراری در خودرو نگه داری کنید. 

 احتیاط 
بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچ گونه تعمیری انجام ندهید.  •
هرگز به جای فیوز از سیم استفاده نکنید، حتی به طور موقتی. انجام این کار می تواند باعث  •

آسیب دیدگی جدی تجهیزات الکتریکی و حتی آتش سوزی شود. 
دچار  • الکتریکی  تجهیزات  صورت  این  غیر  در  نکنید،  استفاده  باال  آمپر  با  فیوز  از  هرگز 

برقی  مدار  در  ایراد  بیانگر وجود  بسوزد،  تعویض شده هم  فیوز  اگر  بیش باری خواهند شد. 
می باشد. جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

گیره  توسط  شناسایی  از  پس  را  فیوز   .۳
فیوزکش از جعبه فیوز بیرون بکشید. 

4. بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر 
خیر،  یا  است  سالم  فیوز  که  نیستید  مطمئن 
آمپر  دارای  که  یدکی  فیوز  یک  است  بهتر 

یکسان است را جایگزین کنید. 
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5-6 حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

در کلیه خودروهای یدک کش باید از زنجیرها و اهرم بندی های ایمن استفاده شود و در هنگام 
حمل خودرو از قوانین کشوری و دستورالعمل های ترافیکی اطاعت کنید. چرخ هایی که بر روی 
زمین قرار می گیرند و اکسل مربوط به آن چرخ ها باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. در 

غیر این صورت از کامیون خودروبر استفاده کنید. 
یدک کردن: قبل از یدک کردن خودرو، ترمز پارک را آزاد کنید و گیربکس را در وضعیت خالص 

قرار دهید. 
آزاد نگه داشتن ترمز پارک برقی برای شرایط اضطراری و حمل خودرو: ابتدا ترمز پارک را آزاد 
کنید، سپس کلید ترمز پارک برقی را فشار داده و نگه دارید و هم زمان کلید استارت را خاموش 

کنید. استفاده از این روش فقط برای زمان حمل های امدادی و شرایط خاص توصیه می شود. 
شیوه های صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شده اند:

حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودروی  ●
معیوب )برای خودروهای با چرخ محرک جلو(
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حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودرو  ●
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های عقب 
خودروی معیوب )برای خودروهای چرخ عقب 

محرک(
حمل با بلند کردن چرخ های عقب خودرو و  ●

قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های جلوی 
جلو  چرخ  خودروهای  )برای  معیوب  خودروی 

محرک(
حمل با خودروبر ●

محرک،  چرخ  چهار  خودروهای  کلیه  )برای 
چرخ جلو محرک، چرخ عقب محرک(

 احتیاط 
برای حمل خودروی چهار چرخ محرک باید از کامیون خودروبر کفی استفاده شود.  •
قبل از یدک کردن خودرو، ترمز پارک را آزاد کنید و گیربکس را در وضعیت خالص قرار دهید.  •
پس از بلند کردن چرخ های خودرو، آن ها را باید توسط زنجیر یا ابزار مناسب ثابت نگه دارید.  •
فاصله چرخی که بلند شده است را نسبت به زمین به طور مناسب تنظیم کنید. در غیر این  •

صورت سپر و اجزای زیر خودرو در حین حمل شدن با زمین برخورد کرده و آسیب خواهند دید. 
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شیوه های نادرست حمل خودرو:
از  ● که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 

کابل و قالب برای بلند کردن چرخ های جلوی 
خوردو استفاده می کنند. 

که  ● جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 
بلند  از کابل و قالب  استفاده  با  را  چرخ عقب 
کرده و چرخ های جلو روی زمین کشیده شوند. 

که  ● حالتی  به  یدک کش  خودروی  با  حمل 
چرخ های  و  شده  بلند  خودرو  عقب  چرخ های 

جلو روی زمین کشیده شوند. 

 احتیاط 
خودرو را چه از قسمت جلو و چه از قسمت عقب توسط جرثقیل های کابلی- قرقره ای حمل 

نکنید. زیرا احتمال آسیب دیدگی بدنه خودرو وجود دارد. 

حمل اضطراری
در صورتی که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت 
با استفاده از یک کابل، زنجیر یا میله مناسب که به بکسل بند خودرو وصل شده است، بکسل 
کنید. در زمان بکسل کردن خودرو باید بیش تر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید. بکسل 
کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های کوتاه انجام دهید و 
با سرعت پایین حرکت کنید. باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند 

کنترل فرمان و کنترل پدال ترمز را در اختیار بگیرد. 
اقدامات قبل از بکسل کردن:

ترمز پارک را آزاد کنید.  ●
دسته دنده را در موقعیت N )خالص( قرار دهید.  ●
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کلید استارت باید در وضعیت ON یا ACC قرار داشته باشد.  ●

 احتیاط 
اتصاالت کابل بکسل باید سفت باشد، شرایط جاده ای و ترافیکی را نیز مدنظر قرار دهید.  •
سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینان بخش به قالب بکسل بند ببندید.  •
حتی االمکان خودرو را در مسیر مستقیم و رو به جلو بکسل کنید. هرگز خودرو را از سمت  •

کنار بکسل نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیش گیری شود. 
قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخ ها، اکسل، سیستم انتقال قدرت، سیستم فرمان  •

و سیستم ترمز خودرو در شرایط خوبی قرار دارند. 
اگر موتور روشن نباشد، پمپ هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز کار نخواهند کرد. در نتیجه  •

غربیلک فرمان و پدال ترمز سفت می شوند. بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این شرایط 
دقت کنید. 

اگر خودروی بکسل شده قادر به حرکت نیست، با بکسل کردن اجباری ایرادی دیگر به آن  •
وارد نکنید. در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا شرکت های حمل خودرو تماس بگیرید. 

 هشدار   
خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید.  •
پیشنهاد می شود جهت بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک با امداد مدیران  •

خودرو یا شرکت های حمل خودرو تماس بگیرید. 
از خودروی  • باید  راننده  از  غیر  به  احتمالی، سایر سرنشینان  از صدمات  پیش گیری  برای 

بکسل شده پیاده شوند. 
بکسل کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های کوتاه و  •

حرکت با سرعت پایین انجام دهید. قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخ ها، اکسل، 
سیستم انتقال قدرت، فرمان و ترمز در شرایط خوبی قرار دارند. 

هنگام بکسل کردن خودرو، از شتاب ناگهانی، پیچیدن ناگهانی و حرکات مارپیچی بپرهیزید  •
تا کابل یا سیم و بکسل بند تحت فشار قرار نگیرند، زیرا ممکن است تحت فشار زیاد صدمه 

ببینند و باعث ایجاد خسارت جانبی و مالی شود. 
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نصب بکسل بند
محل نصب بکسل بند جلو ■

محل نصب بکسل بند جلو در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر جلو قرار دارد. 
 1         درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر 

جدا کنید. 
 2         بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را 

با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 
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محل نصب بکسل بند عقب ■

محل نصب بکسل بند عقب در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر عقب قرار دارد. 
 1         درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر 

جدا کنید. 
 2         بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را 

با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 

 احتیاط 
فقط از بکسل بند اصلی خودرو استفاده کنید. در غیر این صورت به خودرو آسیب وارد می شود.  •
سیم یا کابل بکسل فقط زمانی می تواند به خودرو وصل شود که بکسل بند در محل خود نصب  •

شده باشد. 
هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید. نیروها و تنش های ناشی از کشش  •

شدید ممکن است به خودرو آسیب برساند. 
راننده هر دو خودرو باید با اصول حمل خودرو به روش بکسل کردن آشنا باشند، در غیر این  •

صورت در انجام کار موفق نخواهند بود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co. ۳۳۰

Tiggo 8 PRO دفترچه راهنمای خودروی

Tiggo 8 PRO User Manual

 هشدار   
اطمینان یابید که بکسل بند به طور 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. 

6-6 تعویض باتری
مراحل باز کردن و نصب کردن باتری

برای تعویض باتری، مراحل زیرا را به ترتیب انجام دهید:
1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش 

کنید. 
2. درب موتور را باز کنید. 

۳. کابل منفی باتری )-( را جدا کنید. 
4. کابل مثبت باتری )+( را جدا کنید. 

باتری  و  باز کرده  را  باتری  نگه دارنده  5. بست 
را خارج کنید. 

فنی  مشخصات  دارای  که  جدید  باتری   .6
روی  بر  را  می باشد  خودرو  باتری  با  یکسان 
خودرو قرار دهید. برای نصب باتری جدید، به 

ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید. 

    مطالعه
بازیافت  قابل  به طور معمولی  اسید سولفوریک و سرب می باشد که  باتری مستعمل حاوی 
نمی باشند. باتری های مصرف شده را بر اساس دستورالعمل های زیست محیطی نگه داری کنید 

و یا به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید. 
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 احتیاط 
مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به هم دیگر نشود و هم چنین نباید به 
طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته 

باشد. 

 هشدار   
باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •
باتری  • اطراف  در  دادن شعله  قرار  از  و  فندک  یا  از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت 

خودداری کنید. 
هنگام کار بر روی باتری همواره از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید، زیرا اسید داخل  •

باتری دارای خاصیت خورندگی قوی می باشد. باتری را هرگز به صورت اریب یا وارونه قرار 
ندهید. 

مراقب باشید پوست و لباس تان با اسید باتری تماس نداشته باشد. در صورت تماس اسید  •
با پوست یا لباس، محل تماس را فورا با محلول آب و صابون و سپس با آب فراوان بشویید و 

در صورت لزوم به مراکز درمانی مراجعه کنید. 

7-6 روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمی شود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب 
بخش 4 انجام داده اید و از کافی بودن مقدار بنزین در باک اطمینان داشته باشید. 

اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد:
1. تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتری ها را بررسی کنید. 

2. اگر سرباتری ها در وضعیت مناسبی قرار دارند، چراغ های جلو را روشن کنید. اگر چراغ ها 
کم نور و یا خاموش شوند، نشان می دهد که باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو 

باید از باتری کمکی استفاده کنید. 
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اگر هم چنان موتور به طور عادی قادر به استارت زدن نمی باشد، احتماال سیستم استارت خودرو 
ایراد دارد. برای بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود: 
1. کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت ACC قرار دهید و سپس مجددا استارت 

بزنید. 
2. اگر موتور باز هم روشن نشد، احتماال به خاطر تکرار استارت زدن، موتور دچار خفگی شده 

است. توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید. 
۳. اگر موتور هم چنان نمی تواند روشن شود، احتماال سایر سیستم های خودرو ایراد دارد. جهت 

بازدید و رفع عیب با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید. 
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن، بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور می شود 
و ممکن است موتور دچار خفگی شده باشد. کلید استارت را خاموش کنید و پس از چند دقیقه 
مجددا مراحل استارت زدن را طی کنید. اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست، جهت 

بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
هر بار استارت زدن را بیش تر از 15 ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیب دیدگی استارتر  •

جلوگیری شود. 
اگر موتور به سختی روشن می شود و یا به دفعات زیاد خاموش می شود، در اولین فرصت  •

جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

8-6 استارت کمکی
باتری به باتری کردن

چنانچه به توانایی خودتان در انجام استارت کمکی مطمئن نیستید، به منظور جلوگیری از وارد 
آمدن خسارت به خودرو و آسیب دیدگی خودتان توصیه می شود از امدادگران مدیران خودرو یا 
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نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست کمک نمایید. 

 احتیاط 
در حین اتصال کابل های رابط،  مراقب باشید که آن ها به پره های فن و تسمه موتور گیر  •

نکنند. 
ولتاژ باتری کمکی باید 13V-12 باشد. اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی  •

مطمئن نیستید، از آن استفاده نکنید.

 هشدار   
باید از کابل های رابط استاندارد استفاده کنید. 	 
در لحظه استارت زدن، خیلی به باتری نزدیک نشوید. 	 
از روشن کردن فندک یا شعله در نزدیک باتری خودداری کنید. 	 
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مراحل باتری به باتری کردن
1. کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری 

کمکی استفاده می کنید، مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچ گونه تماسی برقرار نباشد. 
2. کابل های رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید. 

 1         قطب مثبت )+( باتری خالی را توسط کابل مثبت به قطب مثبت )+( باتری کمکی وصل 

کنید. 
 2         یک سر کابل منفی را به قطب منفی )-( باتری کمکی و انتهای دیگر کابل را به قطب منفی 

باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون رنگ موتور خودرو وصل کنید. کابل را به طور سفت 
وصل کنید تا از برخورد آن با قطعات متحرک موتور جلوگیری شود. 

۳. اگر موتور خودروی کمکی خاموش است آن را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه روشن 
بماند. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید و سپس پدال گاز را به آرامی فشار دهید. 

4. کابل ها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتری ها جدا کنید )ابتدا کابل منفی 
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و سپس کابل مثبت را باز کنید(. 

 احتیاط 
هنگام وصل کردن کابل ها، خیلی به سمت باتری ها خم نشوید.  •
از وصل کردن کابل به قطعات متحرک خودرو و یا نواحی نزدیک آن ها خودداری کنید.  •
با بدنه و اجزای فلزی خودروها تماس  • اجازه ندهید که گیره های کابل ها با هم دیگر و یا 

پیدا کنند. 
اگر استارت اول موفقیت آمیز نبود، سفت بودن اتصال گیره کابل ها را بررسی کنید و مجددا  •

نیز موتور روشن نشود، جهت رفع  بعدی  استارت های  اگر در  بکنید.  استارت زدن  به  اقدام 
مشکل با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

9-6 کلید مکانیکی درب
باز کردن درب با کلید مکانیکی

قفل کردن درب جلو راست و درب های عقب به طور دستی ■
اگر باتری خودرو خالی و یا ضعیف شده باشد، 
الکترونیکی  طور  به  را  درب ها  نمی توان  دیگر 
این وضعیت  قفل کرد. در صورت پیش آمدن 
باید از روش قفل کردن اضطراری استفاده نمود. 

1. درب خودرو را باز کنید. 
2. درپوش پالستیکی قفل درب واقع در سطح داخلی درب را بردارید. 

۳. شستی زرد رنگ قفل درب که از محل سوراخ قفل مشاهده می شود را با نوک کلید مکانیکی 
فشار دهید تا قفل همان درب فعال شود. 

4. درپوش پالستیکی قفل درب را در محل خود نصب کنید و درب را ببندید. 
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5. جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب، دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید. 
6. سایر درب ها را نیز به همین روش می توانید قفل کنید )درب راننده را نمی توان به این روش 

قفل کرد(. 
باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی ■

زیر  در  کوچک  سوراخ  وارد  را  مکانیکی  کلید 
باال  سمت  به  را  کلید  و  کرده  دستگیره  کاور 
بکشید. پس از بلند کردن کاور دستگیره، کلید 
مکانیکی را وارد سوراخ روی دستگیره بیرونی 
درب راننده کرده و با چرخاندن آن در جهت 
باز  برای  را قفل کنید.  عقربه های ساعت درب 
در خالف  را  مکانیکی  کلید  درب،  قفل  کردن 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

 احتیاط 
در صورت مواجه شدن با مشکل عدم باز شدن و قفل شدن درب به طور الکترونیکی، در  •

اولین فرصت جهت رفع ایراد به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
حصول  • جهت  کرده اید،   قفل  اضطراری  طور  به  را  درب ها  خودرو  برق  قطع  علت  به  اگر 

اطمینان از موفقیت آمیز بودن عملیات، تک تک درب ها را با کشیدن دستگیره بیرونی مجددا 
تست کنید. در صورت وجود مشکل در قفل شدن درب ها، هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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10-6 باز کردن اضطراری درب صندوق
سوئیچ اضطراری درب صندوق

روش باز کردن درب صندوق عقب در شرایط اضطراری ■
سوئیچ اضطراری درب صندوق عقب بر روی رودری درب صندوق قرار دارد.  ●
چنانچه برق خودرو قطع شده باشد، درب صندوق عقب را نمی توان توسط دستگیره بیرونی  ●

و یا توسط کلید هوشمند باز کرد. در این گونه شرایط یا هر وضعیت ناخواسته دیگری، افراد 
داخل خودرو می توانند با استفاده از سوئیچ اضطراری، درب صندوق را باز کرده و سریعا از خودرو 

خارج شوند. 
روش انجام کار:

1. خودرو را متوقف کنید. 
2. پشتی صندلی عقب را بخوابانید. 

۳. به داخل صندوق عقب رفته و درپوش سوئیچ 
اضطراری را باز کنید. 

4. سوئیچ اضطراری را با دست به سمت راست 
بکشید و رها کنید، سپس درب صندوق را به 

سمت باال فشار داده و باز کنید. 
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11-6 سیستم تماس خودکار در شرایط اضطراری )در صورت تجهیز(
تماس خودکار با مراکز امدادی

تماس  سیستم  نوع  یک   ERA-GLONAS

خودرو  که  زمانی  در  می باشد.  اضطراری 
)مثال  تصادفات می شود  از  دچار سطح خاصی 
ایربگ ها باز می شوند( و یا این که اگر راننده و 
سرنشینان خودرو در وضعیتی قرار بگیرند که 
اطالعات  باشند،  داشته  نجات  و  امداد  به  نیاز 
مربوط به این گونه شرایط اضطراری را می توان 
مرکز  به  مربوطه  کلید  به کارگیری  طریق  از 
با  مرکز  این  نمود.  ارسال  امدادی  خدمات 
مکان خودرو  دریافت شده،  اطالعات  به  توجه 
را ردیابی کرده و سریعا اقدام به انجام عملیات 

امدادی خواهد کرد. 
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1-7 تعمیر و نگه داری
دستورالعملتعمیرونگهداری

تعیین فواصل بین سرویس های دوره ای خودرو بر مبنای دو شاخصه کیلومتر کارکرد خودرو و 
زمان سپری شده از سرویس قبلی صورت می پذیرد که هر کدام زودتر فرا برسد، اولویت خواهد 

داشت. جهت اطالعات بیش تر به دفترچه راهنمای گارانتی خودرو مراجعه کنید. 
برای اطالع از جزییات بیش تر در خصوص روش های انجام سرویس، بازدید و تعمیرهای ساده به 
بخش »سرویس های عادی« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. سرویس های دوره ای و منظم به 
شما در کشف و از بین بردن زودهنگام خطرات احتمالی کمک می کند تا از خرابی های بیش تر 

پیش گیری شود. 
انجام سرویس های دوره ای خودرو الزامی است. جهت اجرایی شدن برنامه سرویس و نگه داری 
خودرو، لطفا جدول سرویس های دوره ای مندرج در دفترچه راهنما را به طور دقیق انجام دهید 
تا اطمینان حاصل شود که خودروی شما بهترین عملکرد و شرایط کاری را حفظ نماید و در 

نتیجه عمر مفید آن به طور موثری افزایش یابد. 
لطفا فقط از روان کارهای توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده نمایید، در غیر این 

صورت احتمال خرابی خودرو وجود خواهد داشت. 

احتیاط
و  ایراد در موتور  و  ایجاد خرابی  باعث  آیتم های سرویس دوره ای می تواند  انجام کامل  عدم 

خودرو شود. 

بازدیدهایروزانه ■
کارکرد تمامی چراغ های داخلی و بیرونی را بازدید کنید و در صورت سوختن و یا کم نور  ●

شدن هر یک از المپ ها، آن ها را تعویض کنید. از شفافیت و کدر نبودن طلق چراغ ها اطمینان 
یابید و در صورت لزوم آن ها را تمیز نمایید. 

فشار باد تایرها، ساییدگی و آسیب دیدگی آن ها را به طور چشمی و ظاهری بازدید کنید.  ●
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بازدیدهایماهیانه ■
موتور را روشن کنید و پس از گرم شدن کامل آن را خاموش کنید. پس از ۵ دقیقه گیج  ●

روغن را کشیده و سطح روغن موتور را بررسی کنید. برای بررسی روغن موتور، خودرو را در یک 
مکان مسطح پارک کنید تا سطح روغن موتور دقیق تر مالحظه شود. در صورتی که سطح روغن 

پایین تر از عالمت “MIN” گیج روغن باشد، به مقدار الزم روغن را سرریز کنید. 
باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سر باتری ها را تمیز و سفت کنید.  ●
سطح مایع خنک کننده موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان )در صورت مجهز بودن  ●

خودرو به فرمان هیدرولیکی( و مایع شیشه شور را بازدید کنید و در صورت لزوم به آن اضافه 
نمایید. 

کلیه سیستم ها و تجهیزات الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.  ●
بازدیدهایفصلی ■
بازدید سیستم اگزوز ●
بازدید لوله ها و شیلنگ های سیستم ترمز ●
بازدید متعلقات سیستم تعلیق ●
بازدید سطح مایع خنک کننده، شیلنگ ها و بست های سیستم خنک کننده ●
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2-7 سرویس های به عهده مالک خودرو
سرویسهایعادی

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگه داری خودرو را دارید، سعی کنید طبق توضیحات 
ارایه شده در این بخش عمل کنید. 

در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویس هایی بحث شده است که انجام دادن آن ها آسان 
می باشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آن ها را دارد. ولی هم چنان موارد خاص زیادی 
وجود دارند که انجام آن ها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسین های 

آموزش دیده صورت پذیرند. 

احتیاط
ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور می شود.  •
با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید زیرا موتور را دچار استهالک  •

زیاد می کند. 
قبل از بستن درب موتور، محفظه موتور را بازدید کنید تا هیچ ابزار و وسایلی از قبیل آچار  •

و دستمال و ... در آن جا نمانده باشد. 
مایع خنک کننده )ضدیخ(، روغن ترمز و مایع شیشه را به مقدار استاندارد اضافه کنید. اگر  •

مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد، فورا محل را با دستمال خیس تمیز کنید تا رنگ بدنه 
دچار آسیب نشود. 
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هشدار
زمانی که موتور خودرو داغ است از باز کردن درب مخزن انبساط اجتناب کنید تا دچار 	 

سوختگی نشوید. 
برای جلوگیری از ایجاد جرقه و آتش سوزی از استعمال دخانیات در نزدیکی درب باک و 	 

باتری خودداری کنید. 
زمانی که موتور کار می کند، مراقب دست و لباس و ابزارتان باشید تا به فن و تسمه گیر 	 

نکند. 
اجزا و قطعات سیستم جرقه زنی دارای ولتاژ بسیار باالیی می باشند. لذا در زمان روشن بودن 	 

کلید استارت و یا روشن بودن موتور به هیچ عنوان با این قطعات تماس پیدا نکنید. 
موتور، رادیاتور، لوله اگزوز، مانیفولد دود و درپوش سرسیلندر بعد از رانندگی بسیار گرم 	 

پره های  بین  لباس هایتان  که  باشید  مواظب  نزنید.  آن ها دست  به  هرگز  بنابراین  می شوند، 
پروانه گیر نکند زیرا فن حتی پس از خاموش شدن خودرو هم می تواند به طور خودکار روشن 

شود و ممکن است سبب بروز سانحه شود. 
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بازدیدسطحروغنموتور
سطح روغن موتور را با استفاده از گیج روغن و در زمانی که موتور خاموش بوده و خنک تر شده 

است، بررسی کنید. 
۱. خودرو را پس از گرم شدن موتور در سطح 
صاف و هموار متوقف کنید و تا ۵ دقیقه پس از 

خاموش کردن موتور صبر کنید. 
2. درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون 

کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید. 
3. گیج را در جای خود قرار داده و به آرامی و 

به طور یک نواخت تا انتها فشار دهید. 
4. در حدود 3 ثانیه صبر کنید و سپس مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از 

روی آن کنترل کنید. 
۵. مراحل باال را 3 بار تکرار کنید تا دقت بازدید سطح روغن موتور بهتر شود. 

زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن 
روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری 

شود. 
بالفاصله پس از گرم شدن موتور، سطح روغن 
موتور را کنترل نکنید. موتور را خاموش کنید 
و منتظر بمانید تا روغن موتور در کارتل جمع 

شود. 
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اضافهکردنروغنموتور ■
جهت  خالف  در  را  موتور  ریز  روغن  درب   .۱

عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود. 
2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده 
سپس  و  بریزید  موتور  داخل  به  قیف  یک  از 

سطح روغن را توسط گیج کنترل نمایید. 
محدوده  به  موتور  روغن  سطح  که  وقتی   .3
صحیح رسید، درب روغن ریز موتور را ببندید. 

مطالعه 
روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را همراه با زباله های خانگی دفع نکنید و یا در فاضالب و 
یا روی زمین تخلیه نکنید چرا که باعث آلودگی جدی محیط زیست می شود. آن ها را مطابق 

با دستورالعمل های حفاظت از محیط زیست نگه داری و دفع کنید. 

احتیاط
روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید، زیرا باعث خرابی موتور می شود.  •
فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از  •

نوع و ظرفیت روغن موتور به بخش »سیستم روغن کاری« در فصل 8 مراجعه کنید. 
چنان چه روغن موتور در هنگام سرریز کردن به طور تصادفی بر روی سطح موتور بریزد،  •

قبل از بستن درب روغن ریز، لکه های روغن را با استفاده از پارچه تمیز کنید. 
درب روغن ریز را پس از باز کردن به صورت وارونه بر روی موتور قرار ندهید تا ریزش روغن  •

از آن بر روی موتور باعث تصور اشتباه مبنی بر وجود نشتی از اورینگ آب بندی آن نشود. 
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بازدیدسطحروغنگیربکس
افراد  توسط  باید  آن  تعویض  یا  و  روغن  اضافه کردن  اتوماتیک،  روغن گیربکس  بازدید سطح 
مدیران  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به  فوق  موارد  انجام  برای  لطفا  گیرد.  متخصص صورت 

خودرو مراجعه نمایید.
بازدیدسطحروغنترمز

و   ”MAX“ بین عالیم  باید  ترمز  سطح روغن 
نزدیک  مایع  سطح  اگر  باشد.  مخزن   ”MIN“
عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به مقدار 
الزم اضافه کنید و جهت یافتن علت کم شدن 
مجاز  نمایندگی  به  عیب  رفع  و  ترمز  روغن 
باید  ترمز  مراجعه کنید. روغن  مدیران خودرو 
کیلومتر   40000 هر  یا  بار  یک  سال  دو  هر 
افراد  توسط  باید  آن  تعویض  شود.  تعویض 
متخصص صورت گیرد. لطفا برای انجام موارد 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  فوق 

خودرو مراجعه نمایید. 

احتیاط
از آن جایی که روغن ترمز قدرت جذب رطوبت باالیی دارد،  درب مخزن روغن ترمز را به  •

مدت طوالنی باز نگذارید. 
فقط از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. در غیر این صورت  •

مسوولیت کلیه خسارت های مستقیم و غیرمستقیم وارده به عهده مالک خودرو خواهد بود. 
در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو، جهت جلوگیری از آسیب دیدن  •

رنگ بدنه و یا ایجاد خوردگی در قطعات خودرو، موضع را با ابر خیس پاک کنید و یا با آب 
شست وشو دهید. 
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هشدار
از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس، فورا محل های تماس 

را با مقدار زیادی از آب شست وشو دهید و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید. 

بازدیدسطحمایعخنککنندهموتور
مایع  سطح  است  سرد  موتور  که  وقتی 
و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید  خنک کننده 
مایع  اگر سطح  باشد.  انبساط  مخزن   ”MIN“
نزدیک عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به 
مقدار الزم اضافه کنید و جهت بازدید و تعمیر 
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
مایع خنک کننده موتور باید هر دو سال یک بار 
یا هر ۶0000 کیلومتر تعویض شود. تعویض آن 
لطفا  افراد متخصص صورت گیرد.  توسط  باید 
برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید. 

اضافهکردنمایعخنککننده ■
۱. وقتی که موتور سرد است درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنک کننده را تا 

رسیدن سطح آن به عالمت “MAX” اضافه کنید. 
2. موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای آن به دمای کاری و نرمال برسد. سطح مایع 
خنک کننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “MIN”، مایع خنک کننده را 

تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه کنید. 
3. موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده 

صحیح می باشد. اگر نیست، مراحل باال را مجددا تکرار کنید. 
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4. درب منبع انبساط را ببندید. 

احتیاط
اگر سطح مایع خنک کننده به طور سریع افت پیدا می کند، وجود نشتی آب از رادیاتور،  •

لوله ها و واترپمپ را بررسی کنید. 
فقط از مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. در غیر  •

این صورت مسوولیت کلیه خسارت های مستقیم و غیرمستقیم وارده به عهده مالک خودرو 
خواهد بود. 

از مایع خنک کننده های با کیفیت پایین استفاده نکنید. زیرا دمای موتور در زمان کار کردن  •
برای  را  مناسبی  خنک کنندگی  نمی تواند  بی کیفیت  خنک کننده  مایع  و  می رود  باال  خیلی 

موتور تامین کند و هم چنین خاصیت ضدخورندگی خوبی ندارد. 

هشدار
زمانی که موتور داغ است، فشار در سیستم خنک کننده بسیار باال است. در این زمان ها از  •

باز کردن درب مخزن انبساط خودداری کنید. در غیر این صورت فوران بخار مایع خنک کننده 
باعث ایجاد سوختگی خواهد شد. 

ضدیخ یک ماده سمی است،  لذا هنگام اضافه کردن ضدیخ نسبت به پاشیده شدن آن بر  •
روی پوست بدن، بدنه خودرو و یا روی زمین دقت ویژه ای داشته باشید. در صورت تماس 
ضدیخ با پوست یا چشم، فورا محل تماس را با مقدار زیادی از آب شست وشو دهید و جهت 

ادامه مداوا فورا به پزشک مراجعه کنید. 
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بازدیدرادیاتوروکندانسور
خودرو،  از  طوالنی  استفاده  و  زمان  گذشت  با 
سطح جلویی کندانسور و رادیاتور ممکن است 
بقایای حشرات، شاخ و برگ و سایر اجسام  با 
مسدود شود. این عامل می تواند بر روی عملکرد 
خنک کننده  سیستم  و  مطبوع  تهویه  سیستم 
موتور تاثیر بگذارد و عدم سرمایش خوب کولر 
و داغ شدن موتور را در پی داشته باشد. الزم 
و  رادیاتور  مواقع سطح  گونه  این  در  که  است 

کندانسور را تمیز کنید. 
رادیاتور: توصیه می شود سطح رادیاتور را سالی یک بار تمیز کنید. پس از خاموش کردن خودرو 
و خنک شدن موتور، با استفاده از هوای فشرده یا آب، البه الی پره های رادیاتور را از وجود اجسام 
خارجی تمیز کنید. فشار آب یا باد مورد استفاده نباید بیش تر از 150Kpa باشد. در غیر این 

صورت پره های رادیاتور آسیب خواهند دید. 
کندانسور: پس از خاموش کردن خودرو و خنک شدن موتور، کندانسور را با گرفتن هوا از پشت 

رادیاتور و از سمت عقب رو به سمت جلو تمیز کنید. 

احتیاط
پره های رادیاتور به علت نوع مواد تشکیل دهنده اش دارای قابلیت انتقال حرارت خوبی جهت  •

خنک کردن مایع خنک کننده می باشند. هرگز آن ها را با استفاده از برس تمیز نکنید، چرا که 
باعث آسیب دیدگی و کاهش اثر خنک کنندگی آن ها می شود. 

هرگز در زمانی که موتور و رادیاتور داغ هستند بر روی رادیاتور آب نپاشید. بخار تولید شده  •
می تواند باعث ایجاد سوختگی شود. رادیاتور را همواره پس از خاموش شدن و خنک شدن 

موتور تمیز کنید. 
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بازدیدتسمه
تسمه موتور بعد از مدتی استفاده شدن افزایش 
را  خود  استاندارد  و کشش  می کند  پیدا  طول 
از دست می دهد که ممکن است باعث خرابی 
دوره های  در  تسمه  تا  است  الزم  شود.  موتور 

منظم بازدید شده و کشش آن کنترل شود. 
تسمه موتور باید طبق ضوابط مندرج در دفترچه 
گارانتی خودرو در بازه زمانی و پیمایشی تعیین 
شده، تعویض شود. تعویض آن باید توسط افراد 
متخصص صورت گیرد. لطفا برای انجام موارد 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  فوق 

خودرو مراجعه نمایید. 

روش بازدید کشش تسمه:
۱. کلید استارت را خاموش کنید. 

2. سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه تا شدن تسمه را کنترل کنید. 
3. اگر زاویه تا شدن تسمه بیش تر از ۹0 درجه باشد، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 

هشدار
هنگام بازدید کشش تسمه، موتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا خنک شود و از ساکن 

بودن تسمه مطمئن شوید. 
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بازدیدفشاربادتایر
باید  را  زاپاس(  چرخ  )شامل  تایرها  باد  فشار 
حداقل یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت 

نیاز آن را تنظیم کنید. 
باد  فشار  میزان  مورد  در  اطالع  کسب  برای 
تایرها به برچسب راهنمای مربوطه که بر روی 
ستون وسط سمت راننده الصاق شده است )که 

بستگی به مدل خودرو دارد( مراجعه کنید. 
افزایش  باعث  تایر  باد  فشار  بودن  نامناسب 
و  تایر  مفید  عمر  کاهش  سوخت،  مصرف 
کاهش تعادل خودرو و ایمنی رانندگی می شود، 
بنابراین برای رانندگی با خودرو فشار باد تایرها 

همواره باید صحیح باشد. 

فشار باد تایر خنک

احتیاط
باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی، طبیعی است.  •
اگر تایری به طور مکرر نیاز به باد شدن پیدا کند، برای بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز  •

مدیران خودرو مراجعه کنید. 
ظاهر تایر می تواند شما را به اشتباه بیاندازد، بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازه گیری  •

فشار باد تایر استفاده کنید. فشار باد تایر باید در زمان سرد بودن تایر اندازه گیری شود. 
سیستم کنترل فشار باد تایر )در صورت تجهیز(، فشار باد تایرها را نمایش می دهد. جهت  •

اطالعات بیش تر به بخش مربوطه در فصل 4 مراجعه کنید. 
از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت، مواد خارجی  •

نو  اگر درپوش گم شده است، یک درپوش  را مسدود خواهد کرد.  باد شده و آن  والو  وارد 
جایگزین کنید. 
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هشدار
از صحیح بودن فشار باد تایرها در کلیه زمان ها اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت  •

شرایط زیر می تواند پیش بیاید که ممکن است منجر به تصادف، جراحت و حتی مرگ شود:
ساییدگی زیاد تایر •
ساییدگی غیر یک نواخت •
کنترل ضعیف خودرو •
امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد •
آب بندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ •
تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ •
تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و آسیب دیدن آن •

بازدیدتایرها
غیر  ساییدگی  و  آج ها  البه الی  در  خارجی  اجسام  رفتن  فرو  بریدگی،  وجود  بابت  را  تایرها 

یک نواخت آج ها مورد بازدید قرار دهید. 

کم باد 
بودن تایر

سایش شانه های تایر سایش وسط تایر سایش یک نواخت

پر باد 
بودن تایر

فشار باد 
نرمال

ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی 
میزان  زمانی که  قرار دهید.  بررسی  تایر مورد 
ساییدگی تایرها زیاد می شود، نوارهای شاخص 
ساییدگی نمایان می شوند و با آج تایر در یک 
سطح قرار می گیرند و این یعنی کاهش جدی 
تایر را  این شرایط  تایرها. در  امنیت  کارآیی و 

تعویض کنید. 
اگر تایری اکثرا باد کم می کند یا بر اثر بریدگی 
یا سایر آسیب دیدگی ها قابل تعمیر نیست، باید 

تعویض شود. 
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مطالعه 
توسط  و  زیست محیطی  قوانین  با  مطابق  را  آن ها  نکنید،  رها  محیط  در  را  مستعمل  تایر 

موسسات مجاز، جمع آوری و بازیافت کنید. 

احتیاط
اگر در حین رانندگی تایری دچار کم بادی یا پنچری شد، به رانندگی ادامه ندهید. رانندگی با 

این حالت حتی در مسافت های کوتاه می تواند تایر را از رده خارج کند. 

جابهجاییچرخها
تایرها  متعادل  و  متوازن  ساییدگی  منظور  به 
مدیران  شرکت  آن ها،  مفید  عمر  افزایش  و 
خودرو توصیه می کند که تقریبا در هر ۱0000 
کیلومتر چرخ ها را جا به جا کنید )بهترین بازه 
7000 – 5000 کیلومتر می باشد(. با این حال 

بسته  می تواند  چرخ ها  جابه جایی  زمانی  بازه 
جاده ای  شرایط  و  شما  رانندگی  عادت های  به 

تغییر کند. 
بخش  به  چرخ ها  تعویض  نحوه  از  اطالع  برای 

مربوطه در فصل ۶ مراجعه کنید. 
مطالعه 

به 	  تایر  باد  فشار  کنترل  سیستم  کردن  کالیبره  همراه  به  چرخ ها  جابه جایی  انجام  برای 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

پیشنهاد می شود بازدید و تنظیم زوایای چرخ ها را در زمان سرویس اولیه و پس از آن در 	 
سرویس هایی که هر 20000 کیلومتر صورت می پذیرد، انجام دهید )تنظیم زوایای چرخ ها 

جزو آیتم های سرویس ادواری است و تحت پوشش گارانتی نمی باشد(. 

جلوی خودرو
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هشدار
به  منجر  حوداث  بروز  و  فرمان  کنترل پذیری  کاهش  باعث  می تواند  زیر  موارد  رعایت  عدم 

مصدومیت و یا حتی مرگ شود:
از تایرهای دست دوم استفاده نکنید.  •
از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با هم دیگر دارند، به طور هم زمان  •

در روی خودرو استفاده نکنید. 
از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید، استفاده نکنید.  •
بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک، مدل و طرح آج مختلف استفاده نکنید.  •
تایرهای با ساختار متفاوت )رادیال و بیاس و ...( را بر روی یک خودرو نصب نکنید.  •
سایز تایر بر روی عملکرد آمپر سرعت سنج تاثیرگذار است. اگر سایز تایرهای نصب شده  •

متفاوت از سایز استاندارد این خودرو باشد، سرعت دقیق نمایش داده نمی شود که می تواند 
منجر به حادثه شود. خسارت های ناشی از این عامل تحت پوشش گارانتی نمی باشد. 

بازدیدباتری
رسوب بستن قطب های باتری، شل بودن اتصال کابل های باتری، شکستگی بدنه باتری و شل 

بودن بست باتری را بررسی کنید. 
 ۱ قطب منفی باتری

 2 قطب مثبت باتری

 3 بست باتری

بازدیدهای ذکر شده، نیازی به سرویس دیگری ندارد. در صورت  باتری خودروی شما به جز 
باشد.  یکسان  خودرو  اصلی  باتری  مشخصات  با  باید  نو  باتری  فنی  مشخصات  باتری،  تعویض 

توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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بازدیددینام
از خودرو ممکن است سبب کاهش گشتاور و شل شدن مهره ترمینال  استفاده طوالنی مدت 
دینام شود. جهت اطمینان بخش بودن عملکرد دینام، در زمان انجام سرویس های دوره ای در 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، دینام نیز باید مورد بازدید و بررسی قرار گیرد. 

اضافهکردنمایعشیشهشور
پاشش  به  اقدام  شیشه شور  آب پاش های  اگر 
است.  خالی  شیشه شور  مخزن  احتماال  نکنند، 
مایع  و  کرده  متوقف  را  شیشه شور  از  استفاده 
اگر  کنید.  اضافه  کافی  مقدار  به  را  شیشه شور 
پس از سرریز کردن مایع هم چنان شیشه شور 
نمایندگی  به  تعمیر  و  بازدید  نکند، جهت  کار 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

احتیاط
هرگز به مایع شیشه شور ضدیخ اضافه نکنید، زیرا به رنگ بدنه آسیب می رساند.  •
در فصل سرما و زمانی که دمای هوا زیر صفر درجه است، از آب خالص به عنوان شیشه شور  •

استفاده نکنید، زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشه شور آسیب وارد می کند. 

بازدیدتیغههایبرفپاککن
توسط  را  پاک کن  برف  تیغه  لبه های  نرمی 
انگشتان دست بررسی کنید. زبر بودن تیغه ها 

باعث کاهش اثربخشی آن ها خواهد شد. 
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احتیاط
از برف پاک کن برای پاک کردن توده های برف و یخ روی شیشه استفاده نکنید.  •
زمانی که تیغه ها را برای بازدید و سرویس بلند می کنید گیره قفلی وسط تیغه را باید به  •

طرز صحیح باز کنید. 
جهت  • است،  پریدگی  و  حفره  دارای  شن  و  سنگریزه  برخورد  علت  به  شیشه  سطح  اگر 

جلوگیری از خرابی تیغه برف پاک کن، سطح شیشه را ترمیم کنید. 
در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغه های برف پاک کن، قبل از به کار  •

انداختن آن ها اطمینان حاصل کنید که تیغه ها روی شیشه ها نچسبیده باشند. 
برای تمیز کردن تیغه های برف پاک کن از موادی مانند روغن، سیلیکون و بنزین استفاده  •

نکنید، زیرا باعث عملکرد نامناسب آن ها می شود. برای تمیز کردن تیغه ها از مایع شیشه شور 
استفاده کنید. 

نگهداریتیغههایبرفپاککن ■
استفاده  ● پاک کن  برف  تیغه های  شستن  برای  فشارقوی  آب  از  خودرو  هنگام شست وشوی 

نکنید، زیرا ممکن است آسیب ببینند. 
برای جلوگیری از شوره بستن یا لکه دار شدن شیشه، بهتر است تیغه ها را به صورت منظم و  ●

هفته ای یک بار با مایع شیشه شور تمیز کنید. 
بعد از شستن خودرو در کارواش های صنعتی، از آب تمیز برای شستن تیغه و شیشه استفاده  ●

کنید تا الیه چربی روی شیشه و تیغه تمیز شود. 
برای ایمنی بیش تر توصیه می شود که سالی یک تا دو بار تیغه های برف پاک کن را تعویض  ●

کنید. تیغه های جدید را از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو خریداری نمایید. 
از به کار انداختن برف پاک کن ها روی شیشه خشک خودداری کنید. چرا که باعث ایجاد  ●

خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاک کن خواهد شد. 
از تمیز کردن شیشه جلو با بنزین، الک پاک کن، تینر و یا مایعات مشابه خودداری کنید تا  ●

تیغه ها آسیب نبینند.
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وقتی سطح شیشه جلو یخ زده است و یا وقتی گرد و خاک، حشرات مرده، چسب و یا ذرات  ●
پارچه خشک  از  کنید.  تمیز  پارچه خیس  یک  با  را  آن ها  به سطح شیشه چسبیده اند،  دیگر 
استفاده نکنید و یا آن ها را مستقیما با تیغه برف پاک کن تمیز نکنید در غیر این صورت شیشه 

و تیغه ها آسیب می بینند. 
استفادهازبرفپاککن ■
با نیروی دست برف پاک کن ها را حرکت ندهید. در غیر این صورت سیستم برف پاک کن  ●

دچار آسیب دیدگی خواهد شد. 
قبل از به کار گرفتن برف پاک کن ها، شاخ و برگ، برف و سایر اجسام انباشته شده بر روی  ●

شیشه را بردارید. 
مایع شیشه شور را به موقع اضافه کنید. از مایع شیشه شوری که دارای مشخصات ذکر شده  ●

در این کتابچه است، استفاده کنید. از آب شهری به عنوان مایع شیشه شور استفاده نکنید. 
در آب و هوای سرد قبل از استفاده از برف پاک کن، یخ زدن تیغه ها و چسبیدن آن ها به  ●

شیشه را بررسی کنید. 
در صورت یخ زدن، قبل از به کارگیری برف پاک کن، یخ آن ها را باز کنید. در غیر این صورت 
از  می توانید  یخ زدایی  برای  ببینند.  آسیب  تیغه ها  هم  و  پاک کن  برف  موتور  هم  است  ممکن 
گرمای بخاری خودرو یا وسایل تولید گرما استفاده کنید. هرگز آب گرم را برای از بین بردن یخ 

بر روی شیشه نریزید، زیرا باعث ترک خوردن شیشه و دفرمه شدن تیغه ها می شود. 
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مرحله 4: تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و گیره قفلی تیغه را به 
درستی چفت کنید. 

مرحله ۵: پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن جلو را تست کنید. 
تعویضتیغهبرفپاککنعقب ■

مرحله ۱: بازویی برف پاک کن عقب را از روی 
شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید. 

دست  توسط  را  پاک کن  برف  تیغه   :2 مرحله 
از بازویی  در جهت نشان داده شده در تصویر 

جدا کنید. 
مرحله 3: تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش 
باز کردن نصب کنید و از جا افتادن آن مطمئن 

شوید. 
برف  کارکرد  نصب،  اتمام  از  پس   :4 مرحله 

پاک کن عقب را تست کنید. 

تعویضتیغههایبرفپاککنجلو
تعویضتیغهبرفپاککنجلو ■

خاموش  از  پس  ثانیه   3 عرض  در   :۱ مرحله 
کردن کلید استارت اگر دسته برف پاک کن را 
به موقعیت “MIST” ببرید، سیستم در حالت 

تعمیر قرار خواهد گرفت. 
از روی  را  بازویی برف پاک کن جلو  مرحله 2: 

شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید. 
قفلی،   گیره  دادن  فشار  با  هم زمان   :3 مرحله 
تیغه برف پاک کن را به سمت باال بکشید تا از 

بازویی خارج شود. 
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مطالعه 
بهتر است تیغه برف پاک کن عقب توسط افراد متخصص در نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

تعویض شود. 

احتیاط
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید که برف پاک کن ها در موقعیت اصلی خود قرار 
گرفته اند. در غیر این صورت سیستم برف پاک کن آسیب می بیند و می تواند باعث بروز تصادف 

شود. 

بازدیدوتعویضفیلترهوایکابین
از طریق کانال های ورودی هوای تهویه  از ورود گرد و غبار محیط  فیلتر هوای تهویه مطبوع 
مطبوع به داخل اتاق ممانعت می کند. این فیلتر پس از استفاده طوالنی مدت دچار گرفتگی و 
انسداد می شود. اگر کارآیی سیستم تهویه مطبوع به طور قابل مالحظه ای کاهش یابد، فیلتر 

هوای کابین را بازدید کنید و در صورت لزوم، آن را تعویض کنید. 
توصیه می شود فیلتر هوای کابین هر سه ماه یک بار و یا هر ۵000 کیلومتر توسط نمایندگی 

مجاز مدیران خودرو بازدید شده و در صورت نیاز تعویض شود. 
مطالعه 

به 	  است  بهتر  لذا  پذیرد،  صورت  متخصص  افراد  توسط  باید  اتاق  هوای  فیلتر  تعویض 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

استفاده از تهویه مطبوع در زمانی که فیلتر هوای اتاق از روی خودرو باز شده باشد، باعث 	 
ورود گرد و غبار به داخل کابین و سیستم تهویه مطبوع شده و کارایی سیستم را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 
 	 N95 فیلتر سیستم تهویه مطبوع در برخی از مدل ها ممکن است به تکنولوژی حفاظتی

مجهز شده باشد. 
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تعویضالمپچراغها
مشخصاتالمپها ■

توصیهبرایتعویضمشخصاتنامالمپ

المپ هالوژن / 12V HB3 المپ چراغ جلو
 12 V LED

توصیه می شود المپ چراغ ها 
توسط نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو تعویض شود

V LED 12المپ چراغ مه شکن عقب

V LED 12المپ چراغ روز

V LED 12المپ چراغ کوچک جلو

V LED 12المپ چراغ کوچک عقب

V LED 12المپ چراغ ترمز

V LED 12المپ چراغ ترمز وسط

V LED 12المپ چراغ دنده عقب

المپ چراغ راهنمای جلو
 V 12 المپ هالوژن

 PY21W / 12 V LED

V LED 12المپ چراغ راهنمای عقب

4414AAYالمپ چراغ راهنمای جانبی
605ACM

605ABWالمپ چراغ پالک

تنظیمنورچراغهایجلو
تنظیم صحیح چراغ های جلو ارتباط مستقیمی با ایمنی رانندگی دارد. به همین خاطر تنظیم 
چراغ ها صرفا توسط تجهیزات ویژه و ضمن مدنظر قرار دادن مقررات قانونی مربوطه باید صورت 

پذیرد. همیشه برای تنظیم چراغ ها به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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3-7 شست وشو و نگه داری خودرو
شستوشوونگهداریاجزایبیرونی

احتیاط های اولیه در نگه داری از بدنه ■
موقع استفاده از شوینده های شیمیایی و یا واکس و پولیش ها، حتما هشدارها و اخطارهای روی 
برچسب راهنمای محصول را مطالعه کنید و از دستورالعمل های قید شده در آن پیروی کنید. 

شستوشویقسمتبیرونیبدنه ■
مواد شوینده را به صورت عادی و همراه با زباله های خانگی دفع نکنید. این گونه ضایعات را در 

محل هایی که برای جمع  آوری چنین موادی در نظر گرفته شده است،  قرار دهید. 
مطالعه 

برای شست وشوی خودرو از محلی استفاده کنید که پساب های آن باعث آلودگی آب های 	 
زیرزمینی نشود. 

عامل مهم در محافظت از رنگ بدنه خودرو، استفاده از آب سالم در شست وشوی خودرو 	 
است. 

احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات پالستیکی، از محلول های شیمیایی و یا شوینده های  •

قوی برای شست وشوی این نوع قطعات استفاده نکنید. 
از آب  • اگر  به ویژه  بودن شیشه درب ها دقت کنید،  به بسته  موقع شستن خودرو نسبت 

پرفشار استفاده می کنید، توجه داشته باشید که آب از البه الی شیشه ها به داخل خودرو وارد 
نشود، در غیر این صورت تزیینات داخلی خودرو خیس خواهد شد. 

استفاده  • داغ  آب  و  محلول های شیمیایی  قوی،  از شوینده های  برای شست وشوی خودرو 
نکنید. هم چنین از شستن خودرو در زیر تابش مستقیم نور آفتاب و یا زمانی که بدنه خودرو 

داغ است، اجتناب کنید. 
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آبمورداستفادهبرایشستوشو ■
یا  آب سرد  از  فقط  برای شست وشوی خودرو 

ولرم استفاده کنید. 

شستوشوبدوناستفادهازبرس ■
بهترین راه برای شست وشوی خودرو، عدم استفاده از برس است. در کارواش های اتوماتیک که 
از آب فشار قوی به همراه برس استفاده می شود، ممکن است آب به داخل خودرو پاشیده شود. 

شستوشویدستی ■
اگر از مایع شست وشو استفاده می کنید، باید خودرو را با مقدار زیادی از آب بشویید و سپس با 

پارچه خشک کنید. 

احتیاط
پس از اتمام شست وشوی خودرو، در حین رانندگی پدال ترمز را چندین مرتبه فشار دهید تا 

آب جمع شده بر روی دیسک چرخ خشک شود. 
شستوشوباآبفشارقوی ■

موقع شستن خودرو با آب فشار قوی، باید از دستورالعمل های سازنده نازل فشار قوی پیروی 
شود مخصوصا باید نسبت به میزان فشار آب و فاصله نازل از بدنه خودرو دقت بیش تری شود. 
استفاده از نازل های فشار قوی یا نازل های چرخشی برای پاشش مستقیم آب بر روی نوارهای 

الستیکی مانند نوار دور شیشه درب ممنوع است. 
تمیز کردن چراغ ها ■

برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغ ها، از حالل های شیمیایی و خورنده استفاده نکنید. 
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ابزار نوک تیز خراش  با  زمانی که چراغ ها خشک هستند، آن ها را تمیز نکنید و طلق آن ها را 
وارد  آب  تا  نکنید  استفاده  چراغ ها  پشت  قسمت های  برای شستن  قوی  فشار  نازل  از  ندهید. 

چراغ ها نشود. 
تمیزکردنشیشهعقب ■

برای تمیز کردن شیشه عقب، فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن اجزا گرم کن 
شیشه جلوگیری شود. برای تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب از ابزار نوک تیز و محلول های 

شیمیایی استفاده نکنید. 
تمیزکردنرینگچرخ ■

تمیز کردن رینگ چرخ ها باید با توجه به کیلومتر کارکرد خودرو صورت گیرد. توصیه می شود 
یک بار در هفته رینگ ها را تمیز کنید تا از تجمع ذرات خارجی، خاک و گرد لنت ترمز بر روی 
آن ها جلوگیری شود. برای تمیز کردن رینگ ها از ماده شوینده مناسب رینگ، آب گرم و اسفنج 
استفاده کنید. هرگز از محلول های خورنده استفاده نکنید تا به رینگ و تایر آسیبی وارد نشود. 

موادشوینده ■
جهت نتیجه گیری بهتر از شست وشوی خودرو، از مواد شوینده مخصوص خودرو استفاده کنید. 

واکسزدنبدنهخودرو ■
باقی  از واکس زدن قطرات آب حاصل از شست وشوی خودرو بر روی بدنه  اجازه ندهید قبل 
بمانند. از واکس های مایع یا خمیری با کیفیت باال استفاده کنید و از راهنمای ارایه شده توسط 
سازنده واکس پیروی کنید. تمامی زه های فلزی را جهت حفظ براقیت شان واکس بزنید. تمیز 
خودرو  روی  واکس  الیه  به  زدن  آسیب  سبب  لکه برها  با  غیره  و  قیر  روغنی،  لکه های  کردن 

می شود، الزم است که این بخش ها را مجددا واکس بزنید. 
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احتیاط
تمیز کردن گرد و غبار بدنه خودرو با پارچه خشک به سطوح رنگی بدنه آسیب می رساند.  •
از ابزارهای زبر و ساینده، پاک کننده های قوی و دارای خاصیت قلیایی زیاد و محلول های  •

خورنده برای تمیز کردن اجزای آلومینیومی بدنه و قطعاتی که دارای روکش کرومی و سطوح 
براق هستند، استفاده نکنید. در غیر این صورت الیه محافظ آن ها از بین رفته و منجر به تغییر 

شکل و خرابی سطوح آن ها خواهد شد. 

ترمیمرنگبدنه
به منظور ترمیم خراشیدگی و ساییدگی های کم و آسیب دیدگی های ناشی از سنگریزه های جاده 

به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

احتیاط
پرندگان، حشرات  فضله  قبیل  از  رنگ  برای  مضر  مواد  بدنه،  رنگ  مفید  عمر  افزایش  برای 
چسبیده به بدنه، مواد رزینی و چسب، رسوبات و لکه های روغنی، نمک جاده، آالینده های 

صنعتی معلق در هوا و ... را فورا از سطح بدنه خودرو پاک کنید. 

نگهداریتزییناتفلزیبراق
برای تمیز کردن قیر جاده، بقایای حشرات و ... از روی سطوح براق از مواد پاک کننده مناسب  ●

استفاده کنید و از به کار بردن ابزار نوک تیز مانند کاردک اجتناب کنید. 
برای مقاومت این گونه سطوح در برابر خوردگی، یک الیه واکس یا ماده محافظ مخصوص  ●

سطوح کرومی را به آن ها بزنید و سپس سطح آن ها را پولیش کاری کنید. 
در آب و هوای سرد و مناطق ساحلی، الیه واکس و ماده محافظ را ضخیم تر کنید و در صورت  ●

نیاز از وازلین غیرخورنده و یا دیگر عوامل محافظ استفاده کنید. 
شستوشوونگهداریرینگچرخفوالدی

نمک  دارند. مخصوصا  منظم  نگه داری  اقدامات  به  نیاز  زیبایی شان  رینگ چرخ ها جهت حفظ 
جاده و گرد لنت ترمزهای انباشته شده بر روی آن ها باید در بازه های زمانی مشخص پاک شوند. 
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این صورت صاف و یک نواخت بودن  با مواد غیراسیدی شسته شود، در غیر  باید  رینگ چرخ 
سطوح آن دچار مشکل خواهد شد. به رینگ ها پولیش خودرو یا سایر مواد ساینده را نزنید. در 
صورت آسیب دیدن رینگ ها )بر اثر برخورد سنگ(، نقاط آسیب دیده باید به موقع ترمیم شوند. 

هر دو هفته یک بار:
نمک جاده و گرده لنت ترمز را از روی رینگ ها پاک کنید.  ●
رینگ ها را با شوینده غیراسیدی بشویید.  ●

هر سه ماه یک بار:
به رینگ ها واکس بزنید.  ●

شستوشوونگهداریقسمتهایزیرخودرو
این کار برای از بین بردن برف و سایر مواد خورنده ای که به زیر خودرو چسبیده اند، مفید  ●

لوله های  اجزا زیرین خودرو مانند  باعث زنگ زدن  به موقع شسته نشوند  اگر  این مواد  است. 
سوخت، شاسی خودرو، کف اتاق و اگزوز می شوند که حتی در صورت استفاده از مواد ضدزنگ 

نیز به گسترش خود ادامه خواهد داد. 
زیر خودرو و محفظه چرخ ها را حداقل یک بار در ماه با آب گرم یا سرد شست وشو دهید.  ●

مخصوصا در طول فصل زمستان یا در انتهای آن به این قسمت از خودرو دقت ویژه ای داشته 
باشید، چرا که گل و الی و آلودگی های این نواحی به راحتی قابل رویت نمی باشند. توجه داشته 
باشید که تنها با پاشیدن آب نمی توان گل و الی و آلودگی زیر خودرو را تمیز نمود و گاهی 
ممکن است سبب تشدید خرابی هم بشود. لبه پایینی درب ها، محفظه برف پاک کن ها در زیر 
شیشه جلو و شاسی خودرو همگی دارای سوراخ های تخلیه آب هستند که نباید مسدود شوند. 

در صورت انباشته شدن آب در این قسمت ها، زنگ زدگی رخ خواهد داد. 
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محافظتازبدنهدرمقابلزنگزدگی
تمیزنگهداشتنخودرو ■
بهترین راه جلوگیری از زنگ زدن بدنه خودرو، تمیز نگه داشتن آن و زدودن عوامل ایجاد  ●

زنگ از روی بدنه خودرو می باشد. قسمت های زیرین خودرو هم شامل این اقدام می باشد و باید 
مورد توجه قرار گیرد. 

اگر در مناطقی مانند جاده های نمک پاشی شده، مناطق ساحلی، مناطق دارای آالینده های  ●
صنعتی و دارای باران های اسیدی که عوامل ایجاد زنگ در آن ها به وفور یافت می شوند، رفت 
و آمد می کنید، باید اقدامات محافظت در برابر زنگ زدگی را بیش تر مورد توجه قرار دهید. در 
فصل زمستان حداقل ماهی یک بار زیر خودرو را بشویید و در پایان فصل هم قسمت های زیرین 

خودرو را تمیز کنید. 
هنگام شست وشوی زیر خودرو به نواحی زیر گلگیرها و قطعاتی که دسترسی به آن ها دشوار  ●

است را هم مدنظر داشته باشید. صرفا پاشیدن آب بر روی گرد و خاک بدون شستن کامل آن ها 
نمی تواند از زنگ زدگی جلوگیری کند، بلکه شاید باعث گسترش زنگ زدگی هم بشود که از بین 
بردن آن غیرممکن خواهد بود. بخارشویی یا شست وشو با آب فشار قوی در از بین بردن گرد و 

خاک و زنگ می تواند موثر واقع شود. 
موقع شستن لبه پایینی درب ها، محفظه برف پاک کن ها در زیر شیشه جلو و شاسی خودرو،  ●

سوراخ های تخلیه آن ها جهت تسهیل در خروج کامل آب و رطوبت و جلوگیری از زنگ زدگی 
نباید مسدود شده باشند. 

خشکنگهداشتنپارکینگ ■
هرگز خودرو را در یک محیط مرطوب با تهویه ضعیف پارک نکنید زیرا سبب تسریع در زنگ 

زدن آن می شود. 
محافظتازسطوحرنگیوتزییناتبدنه ■
خراشیدگی و بریدگی رنگ بدنه باید فورا با قلم خش گیر ترمیم شود تا احتمال زنگ زدن  ●

کاهش یابد. اگر قسمتی از بدنه بدون رنگ است و فلز بدنه نمایان شده است، پیشنهاد می شود 
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در یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ایراد را برطرف کنید. 
پرندگان است که  ● بدنه، فضوالت  برای رنگ  بسیار خورنده  از مواد  پرندگان: یکی  فضوالت 

می تواند در عرض چند ساعت به سطح بدنه آسیب برساند. بنابراین باید فورا آ ن ها را پاک کنید. 
ازداخلخودروغافلنمانید ■
جمع شدن رطوبت در زیر موکت کف اتاق می تواند باعث زنگ زدن کف اتاق شود. وضعیت  ●

زیر موکت را به صورت منظم کنترل کنید تا از خشک ماندن موکت مطمئن شوید. 
موقع حمل و نقل مواد تمیزکننده و یا مواد شیمیایی با خودرو مراقب باشید و از ظروف  ●

مخصوص برای انتقال این مواد استفاده کنید. اگر این مواد پخش شوند یا نشتی پیدا کنند، آن ها 
را با آب تمیز بشویید و محل را کامال خشک کنید. 

محافظتازتزییناتداخلی
مراقبتهایاولیه ■

از تماس مایعات و محلول هایی مانند عطر، چسب یا روغن های آرایشی با داشبورد جلوگیری 
کنید. زیرا باعث ایجاد آسیب دیدگی و تغییر رنگ در آن می شود. در صورت تماس این مواد با 

داشبورد، فورا آن ها را تمیز کنید. 

احتیاط
برای تمیز کردن سطوح چرمی )مانند غربیلک فرمان، صندلی و ...( از شوینده های معمولی و 
یا محلول های دارای الکل کم استفاده کنید. در صورت استفاده از محلول های الکل دار یا مواد 

اسیدی و قلیایی، سطوح چرمی دچار تغییر رنگ یا پوسته پوسته شدن خواهند شد. 

هشدار
هرگز اجازه تماس و ورود آب یا سایر مایعات به تجهیزات برقی و کانکتورهای برقی داخل 
خودرو را ندهید، در غیر این صورت منجر به بروز ایرادهای برقی یا خرابی تجهیزات برقی 

خواهد شد. 
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نظافتتزییناتداخلی
قطعاتپالستیکی ■

با استفاده از برس گردگیر یا جارو برقی، گرد و غبار و ذرات ریز را از روی قطعات پالستیکی پاک 
کنید،  سپس سطوح آن ها را توسط شوینده های مخصوص مواد پالستیکی تمیز کنید. 

تزییناتداخلیپارچهای ■
به کمک جارو برقی و یا گردگیرهای کوچک، گرد و غبار روی قسمت های الیاف پارچه ای را 
تمیز و سپس با محلول آب و صابون مالیم تودوزی داخلی و یا موکت کف را تمیز کنید. اگر 
جدیدا متوجه وجود لکه بر روی الیاف پارچه ای شده اید، فورا آن ها را با لکه بر تمیز کنید. در غیر 
این صورت ممکن است آلودگی ها به بافت الیاف رسوخ پیدا کرده و روی رنگ آن اثر بگذارد. 
اگر از پارچه به درستی نگه داری و محافظت نشود، در مقابل آتش سوزی مقاومتی از خود نشان 

نمی دهند. 

هشدار
نگه داری نادرست از تزیینات با جنس الیاف پارچه ای می تواند روی ظاهر، رنگ و مقاومت به 

حریق آن ها اثر بگذارد. 

تمیزکردنکمربندایمنی ■
از محلول آب و صابون برای تمیز کردن کمربند استفاده کنید. از دستورالعمل های سازنده مواد 
شوینده پیروی کنید. از شستن کمربند با مواد سفیدکننده خودداری کنید و از لکه دار شدن 

آن ها جلوگیری کنید، زیرا باعث کاهش کارایی کمربند می شود. 
تمیزکردنسطوحداخلیشیشهدربها ■

اگر سطح داخلی شیشه ها مات شده است )بر اثر تماس روغن، گریس یا واکس و ...(، باید آن 
را با مایع شیشه پاک کن تمیز کنید. دستورالعمل های سازنده مایع شیشه پاک کن را در ضمن 

کار رعایت نمایید. 
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1-8 شماره های شناسایی خودرو
شماره شاسی و شماره موتور

■ )VIN( محل درج شماره شاسی
راست  سمت  در   )VIN( شاسی  شماره           1 

جلو  شیشه  زیر  سینی  در  و  موتور  محفظه 
)شماره 1 در تصویر مقابل( حک شده است. 

داخلی  سطح  در   )VIN( شاسی  شماره           2 

در   2 )شماره  آن  عقبی  لبه  در  و  موتور  درب 
تصویر مقابل( حک شده است. 

 3         شماره شاسی خودرو )VIN( به صورت یک 

باالیی و سمت چپ داشبورد  پلک در قسمت 
است  شده  نصب  مقابل(  تصویر  در   3 )شماره 
قابل  جلو  شیشه  زیر  از  و  خودرو  بیرون  از  و 

مشاهده است. 
شماره شاسی خودرو )VIN( مطابق با تصویر 
مقابل بر روی درب صندوق عقب نیز حک شده 

است. 
    مطالعه

چنان چه نیاز به خواندن شماره VIN دارید، 
پرسنل  از طریق  را  کار  این  توصیه می شود 
دهید.  صورت  مجاز  نمایندگی  آموزش دیده 
به علت متفاوت بودن کشورهای تولیدکننده 
شماره  درج  محل  است  ممکن  خودروها، 

VIN نیز متفاوت باشد.



Modiran Vehicle Manufacturing Co.371

فصل ۸: مشخصات فنی خودرو

 احتیاط 
هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور، رنگ کردن، بریدن، جوشکاری و سوراخ کردن شماره 

VIN و یا اطراف آن ممنوع است. 

پالک مشخصات خودرو ■
پالک مشخصات خودرو در قسمت باالیی رکاب 
درب جلو سمت راست و بر روی ستون وسط 

سمت راست نصب شده است. 

شماره موتور ■
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در قسمت 
شده  حک  مقابل  تصویر  در  شده  داده  نشان 

است. 

برچسب RF شیشه ■
برچسب RF در سمت داخلی شیشه جلو و در 
سمت چپ آینه داخل کابین نصب شده است 
انتقال سیگنال های رادیو فرکانسی و  که برای 
خودرو  الکترونیکی  شناسایی  شماره  خواندن 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
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2-8 اطالعات فنی خودرو
نوع و مدل خودرو

جدول شماره 1 – نوع و مدل خودرو
2.0TCI مدل خودرو

نوع خودرو

2 × 4 با چرخ های جلو محرک، فرمان بر روی چرخ های جلو، موتور 
جلو و عرضی، بدنه خودرو یک پارچه با 3 محفظه و دارای 5 درب، 

ظرفیت سرنشین 5 نفر یا 7 نفر، فرمان چپ

SQRD4T20مدل موتور

نوع موتور
4 سیلندر خطی و عمودی، خنک شونده با آب، 4 زمانه و دارای دو 

میل سوپاپ در باالی سرسیلندر مجهز به توربوشارژ و اینترکولر
نوع سیستم 

سوخت رسانی
پاشش الکترونیکی، ترتیبی و 

پاشش مستقیم سوختچند نقطه ای سوخت

025CHCمدل گیربکس
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ابعاد خودرو

فاصله دو محورفاصله چرخ های جلو

طول خودرو فاصله چرخ های عقب

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

جلو

فاصله سپر 
تا مرکز چرخ 

عقب

درو
خو

اع 
رتف

ا

درو
خو

ض 
عر

مشخصات ابعاد اصلی خودرو مطابق با جدول شماره 2 می باشد. 
جدول شماره 2 – ابعاد اصلی خودرو

2.0TCI مدل خودرو

اندازه های کلی

 )mm( 4,722طول
 )mm( 1,860عرض
 )mm( 1,705ارتفاع

)mm( 2,710فاصله دو محور
فاصله مرکز تا مرکز 

چرخ ها
 )mm( 1,582جلو

 )mm( 1,604عقب
فاصله نوک سپر تا 

مرکز چرخ
 )mm( 912جلو

 )mm( 1,100 عقب
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وزن خودرو
منظور از وزن خالص خودرو، وزن خودروی قابل حرکت می باشد که شامل وزن خودرو به همراه 
کلیه مایعات مانند مایع خنک کننده، روغن موتور، باک پر شده تا %90، ابزار و زاپاس است. 
وزن موثر خودرو )وزن قابل تحمل( عبارت است از وزن کلی خودرو )با بار و سرنشین( منهای 
وزن خالص خودرو است، بنابراین وجود تجهیزات جانبی و آپشن باعث کاهش وزن قابل تحمل 

خودرو خواهد شد. 
جدول شماره 3 – وزن خودرو

مقادیرعناوین
2.0TCIمدل خودرو

مدل 7 صندلیمدل 5 صندلیمدل خودرو )از لحاظ ظرفیت سرنشین(
 )Kg( 1,5431,580وزن خالص خودرو

توزیع وزن خالص 
خودرو بین محورها

 )Kg( 886885محور جلو

 )Kg( 657695محور عقب

)Kg( 2,1432,143حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین
توزیع حداکثر 

وزن خودرو با بار و 
سرنشین بین محورها

 )Kg( 1,1261,000محور جلو

 )Kg( 1,0171,143محور عقب

57ظرفیت سرنشین با راننده )نفر(

 هشدار   
مقادیر جدول فوق را رعایت کنید و از وارد آوردن بار بیش تر از حداکثر وزن قابل تحمل به 
خودرو اجتناب کنید. در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی سیستم ترمز تحت تاثیر قرار 

گرفته و ممکن است باعث بروز سانحه شود. 
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مشخصات عملکردی خودرو
جدول شماره 4 – مشخصات عملکردی خودرو

مقادیرعناوین
2.0TCIمدل خودرو

پارامترهای حرکت 
خودرو

)mm( 145حداقل فاصله خودرو از زمین

)m( 11.2حداقل شعاع دور زدن

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 
قسمت جلو )°(

20

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 
قسمت عقب )°(

17

زاویه رمپ خور
20بدون بار )°(

16با بار )°(

مشخصات سرعت
 )km/h( 180حداکثر سرعت خودرو
45حداکثر شیب قابل صعود )%( 
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مشخصات عملکردی موتور
جدول شماره 5 – مشخصات عملکردی موتور

SQRD4T20مدل موتور

 )mm( 83.5قطر دهانه سیلندر
 )mm( 90کورس پیستون

 )mL( 1,971حجم موتور
1 : 9.5نسبت تراکم

 )kw( 125قدرت اسمی موتور
 )r/min( 5,500دور موتور برای قدرت اسمی موتور

 )N.m( 250حداکثر گشتاور موتور
 )r/min( 4,500 -2,000دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور

مصرف سوخت
L/100kmمصرف سوخت

10.4میزان مصرف سوخت شهری
6.0میزان مصرف سوخت برون شهری

7.6میزان مصرف سوخت ترکیبی
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سیستم سوخت رسانی
در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتر فقط باید از بنزین بدون سرب استفاده شود. جهت 
جلوگیری از اشتباه در سوخت گیری، گلویی لوله ورودی باک طوری طراحی شده است که فقط 

نازل های استاندارد بنزین بدون سرب بتواند وارد آن شود. 
جدول شماره 6 – سیستم سوخت رسانی

SQRD4T20 مدل موتور

نوع سوخت*

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 91 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92 یا باالتر

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 95 یا باالتر )بنزین سوپر(
E22-E100

نوع باک بنزین
باک پالستیکینوع

51 لیترظرفیت

پمپ بنزین برقینوع پمپ بنزین

* از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 
انتخاب سوخت ■

تنها از بنزین سوپر یا بنزین با عدد اکتان ذکر شده در جدول فوق )یا باالتر از آن( استفاده کنید. 

 احتیاط 
استفاده از بنزین با عدد اکتان پایین تر به موتور آسیب می رساند.  •
راندمان  • باعث کاهش کارایی و  بنزین سرب دار  بنزین بدون سرب استفاده کنید.  از  فقط 

کاتالیست کانورتر و عملکرد غیرعادی سیستم اگزوز می شود. 
وقتی که درپوش پیچی باک را باز می کنید صدایی شنیده می شود که عادی بوده و ناشی  •

از خالی شدن فشار داخل باک است. 
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 هشدار   
بنزین با عدد اکتان پایین تر می تواند باعث خرابی موتور شود. آسیب های وارده به موتور ناشی  •

از استفاده از بنزین با عدد اکتان پایین تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
اگر به صورت تصادفی بنزین سرب دار در باک بریزید )حتی به میزان اندک( و موتور را روشن  •

کنید، کاتالیست کانورتر دچار ایراد دایمی خواهد شد. در صورت اتفاق افتادن چنین وضعیتی هر 
چه سریع تر جهت بازدید و رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

سیستم روغن کاری
جدول شماره 7 – سیستم روغن کاری

SQRD4T20 مدل موتور

0.2 ± 4.7 لیترظرفیت روغن موتور )تعویض روغن موتور و فیلتر روغن(

نوع روغن موتور
SM SAE-5W-30
SM SAE-5W-40
SM SAE-10W-40

سیستم خنک کننده
جدول شماره 8 – سیستم خنک کننده

2.0TCI مدل خودرو

رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

0.5 ± 7 لیترظرفیت مایع خنک کننده

ضدیخ تمام ارگانیک )LEC-II( نوع ضدیخ
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سیستم تعلیق
جدول شماره 9 – سیستم تعلیق

2.0TCI1.5TCI1.6TCIمدل خودرو

تعلیق جلو
تعلیق مستقل از نوع مک فرسون، دارای فنر لول مخروطی و کمک فنر 

تلسکوپی، دارای میل تعادل

تعلیق عقب
تعلیق مستقل چند اهرمی، دارای فنر لول مخروطی و کمک فنر 

تلسکوپی، دارای میل تعادل

سیستم فرمان
جدول شماره 10 – سیستم فرمان

2.0TCIمدل خودرو

 )mm( 374.5قطر غربیلک فرمان

سیستم فرمان برقینوع سیستم فرمان

شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان

قابل تنظیم، دارای خاصیت جذب ضربهنوع تلسکوپی فرمان

قابلیت تنظیم 
غربیلک فرمان

mm34 mm 34 °3.6در جهت باال – پایین

 )mm( 40در جهت جلو – عقب mm040 mm

حداکثر تعداد دور 
غربیلک فرمان

1.4 دورچرخش به سمت چپ
1.4 دورچرخش به سمت راست
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سیستم ترمز
جدول شماره 11 – سیستم ترمز

2.0TCI مدل خودرو

نوع ترمز
ترمز دیسکیچرخ جلو

ترمز دیسکیچرخ عقب

بوستر خالییبوستر ترمز

ترمز پارک
ترمز پارک مکانیکی/ برقی که بر روی چرخ های عقب 

اعمال می شود

روغن ترمز
نوع روغن DOT-4 می باشد، روغن را تا رسیدن سطح 

آن به مابین عالیم “MAX” و “MIN” پر کنید.
mm 25 مقدار مجاز خالصی پدال ترمز

ضخامت قابل قبول لنت ترمز و 
دیسک چرخ ها

ضخامت لنت ترمز نو چرخ جلو: 11.0mm؛ حداقل 
 2.0mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ جلو: 25mm؛ حداقل ضخامت 
 22.5mm :قابل قبول

ضخامت لنت ترمز نو چرخ عقب: 10.2mm؛ حداقل 
 2.0mm :ضخامت قابل قبول

ضخامت دیسک نو چرخ عقب: 10mm؛ حداقل ضخامت 
 8mm :قابل قبول

 هشدار   
اگر از خودرو در شرایط سخت استفاده می شود و بار وارده به سیستم ترمز زیاد است، هم زمان 
اضافه می کنید،  ترمز  تعویض شود. وقتی روغن  نیز  ترمز  باید روغن  ترمزها  لنت  تعویض  با 
مطمئن شوید که روغن کامال تمیز است زیرا در صورت ورود آلودگی به سیستم ترمز، کارایی 

آن پایین می آید. 
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زوایای چرخ ها
جدول شماره 12 – زوایای چرخ ها

مقادیرنام زاویه
2.0TCIمدل خودرو

چرخ جلو

25-کمبر  ± 45
28°4کستر  ± 60

43°13کینگ پین  ± 60
5 )یک سمت(تو - این  ± 5

چرخ عقب
42-کمبر   ± 30

5 )یک سمت(تو – این  ± 10
m/km 3 میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر
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چرخ و تایر
مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر، مقادیر فشار باد تایر، گشتاور سفت 

کردن پیچ چرخ ها و باالنس دینامیکی چرخ ها به شرح جدول زیر است. 
جدول شماره 13 – چرخ و تایر

2.0TCIمدل خودرو

مدل تایر
225/65 R17، 235/55R18، 235/50R19،   

T125/80R17 )تایر زاپاس(

مدل رینگ چرخ
17×6.5J، 18×7.5J، 19×7J، 17×4T

)رینگ چرخ زاپاس( 
فشار باد چرخ ها در 

حالت سرد و بدون بار 
 )kPa(

230چرخ جلو
230چرخ عقب
420چرخ زاپاس

N.m 10±130گشتاور سفت کردن پیچ چرخ
الزامات باالنس دینامیکی چرخ در 

خودروهایی که برای حداکثر سرعت 
باالتر از 100km/h طراحی شده اند

ماکزیمم ناباالنسی مجاز باقی مانده )تلرانس باالنس(: 
وزنه باالنس نوع گیره ای  8 گرم
10 گرم وزنه باالنس نوع چسبی 

 احتیاط 
برای  • تایر  باد  فشار  بودن  کنید. صحیح  ماه کنترل  در  بار  را حداقل یک  تایرها  باد  فشار 

سرعت های باال دارای اهمیت زیادی است. مقادیر فشار باد تایر درج شده بر روی برچسب 
افزایش  مقداری  آن  باد  فشار  می شود،  گرم  تایر  که  زمانی  می باشد.  سرد  تایر  برای  راهنما 

می یابد که طبیعی بوده و نیازی به کم کردن باد وجود ندارد. 
در صورت استفاده از تایرهای زمستانی باید به اندازه 20kPa به مقادیر فشار باد ذکر شده  •

در جدول فوق افزوده شود. 
برچسب راهنمای فشار باد تایر جهت اطالع شما بر روی ستون وسط سمت راننده نصب  •

شده است. جهت اطالع از مقادیر استاندارد فشار باد تایرها می توانید به آن مراجعه کنید. 
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روغن گیربکس
جدول شماره 14 – روغن گیربکس

ظرفیتنوع روغن گیربکسمدل گیربکس

025CHCCVTF WCF-1 7.3 ± 0.2 L

مشخصات فنی گیربکس
جدول شماره 15 – شاخص های عملکردی گیربکس

025CHCمدل گیربکس
0.745نسبت سرعت

6.08نسبت دنده کاهنده نهایی

مایع شیشه شور
جدول شماره 16 – مایع شیشه شور

ظرفیتنام
4/5 لیتر2 لیترمایع شیشه شور *

* : میزان ظرفیت شیشه شور بستگی به مدل خودرو دارد.

 هشدار   
ضدیخ مورد استفاده در موتور سبب خوردگی و خرابی رنگ بدنه خودرو می شود، بنابراین  •

باید مراقب باشید تا مواد ضدیخ را به طور اشتباهی به مایع شیشه شور اضافه نکنید. 
از ریختن آب به داخل مخزن و مخلوط کردن آب و مایع شیشه شور خودداری کنید، زیرا  •

سیستم  قطعات  سایر  و  مخزن  این صورت  در  که  می شود  مخزن  محتویات  زدن  یخ  باعث 
شیشه شور آسیب می بینند. 

ایراد در سیستم  • بروز  باعث  مایع شیشه شور مجاز می تواند  از  غیر  به  مایعاتی  از  استفاده 
مدیران خودرو  مجاز  نمایندگی های  توسط  مایع شیشه شور عرضه شده  از  شیشه شور شود. 

استفاده کنید. 
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باتری
جدول شماره 17 – باتری

2.0TCIمدل خودرو
 V, 70 Ah 12نوع باتری
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مشخصات مایعات مصرفی و شمع موتور

ظرفیتمشخصاتنام

روغن موتور
)SQRD4T20 موتور(

SMSAE-5W-30
SMSAE-5W-40
SMSAE-10W-40

0.2 ± 4.7 لیتر

 روغن و فیلتر روغن باید(
)هم زمان تعویض شوند

روغن گیربکس 
 )025CHC(

CVTF WCF-10.2 ± 7.3 لیتر

مایع خنک کننده موتور
)SQRD4T20 موتور(

ضدیخ تمام ارگانیک
)LEC-II(

0.5 ± 7 لیتر

/DOT4روغن ترمز
/ 3707AAGشمع موتور

 احتیاط 
در زمان تعویض روغن گیربکس به شرط آن که گیربکس نشتی روغن نداشته باشد،  به همان 
مقداری که روغن از گیربکس تخلیه می شود باید روغن تازه اضافه شود. برای انجام این کار 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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توضیحاتمولفه های گرید روغن

SMدرجه کیفیت روغن

SAEکلمه اختصاری انجمن مهندسان خودروی آمریکا

5W

در دماهای پایین هر چه عدد ویسکوزیته قبل از W کم تر 
باشد، توانایی سازگاری روغن با سرما قوی تر می شود و 

عملکرد استارت در هوای سرد نیز بهتر است.

40

هر چه این شاخص باالتر باشد،  مقاومت روغن در برابر 
حرارت باالتر بوده و ویسکوزیته باالیی خواهد داشت. 
روغن های با ویسکوزیته باالتر برای موتورهایی که با 

دورهای باال کار می کنند، مناسب است.
منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
با منطقه  با سطح کیفی متناسب  خود، روغن 
را بر اساس اطالعات جدول فوق انتخاب کنید. 
وقتی که دمای محیط خیلی پایین است، اگر 
 SM SAE-10W-40 از روغن موتور با گرید
سختی  به  موتور  است  ممکن  شود،  استفاده 

استارت بخورد. لذا توصیه می شود از روغن با گرید SMSAE-5W-30 و یا روغن های با درجه 
ویسکوزیته پایین تر استفاده شود. روغن SM SAE-5W-30 از نقطه نظر میزان مصرف روغن 

نیز توصیه می شود. 

 احتیاط 
فقط از مایعات با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. سایر مایعات  •

متفرقه می توانند باعث خرابی سیستم های مربوطه شوند. 
ظرفیت مایعات در جداول فوق صرفا به عنوان مرجع می باشند. میزان واقعی سرریز کردن  •

مایعات بر اساس شرایط موجود خودرو تعیین می شود. 


