به نام خدا
دفترچه راهنمای استفاده از
خودروی
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پیشگفتار

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

جهت استفاده و نگهداری صحیح از خودروی خود و آشنایی با ویژگیها و امکانات آن ،توصیه
میشود مطالب و دستورالعملهای این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.
پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در
صورت فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه ،آن را همراه
خودرو تحویل وی دهید.
کلیه اطالعات و ویژگیهای مندرج در این دفترچه مربوط به زمان حاضر و تا زمان انتشار این
دفترچه میباشد.
خاطرنشان میشود که نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو با داشتن تکنسینهای آموزشدیده،
خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط
آنها ،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 دستکاری در خودرو ،بر
روی کیفیت و ایمنی رانندگی و همچنین عمر مفید خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسته به مشخصات تجهیزات و ویژگیهای خودروی شما ،برخی از توضیحات و تصاویر دفترچه
ممکن است با آن چه در خودروی شما وجود دارد ،متفاوت باشد.
به اطالع میرساند؛ هر گونه اطالعات ،تصاویر و دستورالعملهای مندرج در این دفترچه
نمیتوانند مبنای دعاوی قانونی و حقوقی واقع شوند.
با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فهرست تصویری

صفحه  159چراغ راهنما
آب پاش شیشه شور صفحه 154

صفحه  154برف پاککن

آینه جانبی صفحه 151

صفحه  179درب موتور

چراغ راهنمای آینه جانبی
درب باک
صفحه 186

دستگیره درب

چراغ کوچک و چراغ روز

چرخ خودرو صفحه 311

صفحه  159چراغ نور پایین /باال

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

چراغ ترمز وسط
چراغ کوچک و چراغ دنده عقب
صفحه  157برف پاککن عقب

چراغ راهنما
باربند

صفحه  260دوربین عقب

صفحه 243
سنسور دنده عقب
چراغ ترمز
صفحه  166چراغ پالک
چراغ مهشکن عقب صفحه 164
چراغ کوچک
چراغ دنده عقب صفحه 166
*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

صفحه  154دسته برف پاککن
کلیدهای کنترل
صفحه 253
رادیو و پخش

دریچه بخارزدای شیشه جلو
سیستم صوتی و تصویری صفحه 253

صفحه 56

دریچه هوای وسط داشبورد صفحه 296

صفحه کیلومترشمار

صفحه  229کلید کروز کنترل

صفحه  141ایربگ سرنشین جلو
دریچه بخارزدای
شیشه درب

دسته چراغ و
صفحه  159راهنما

جعبه داشبورد صفحه 302
پدال گاز
پدال ترمز
دستگیره بازکن درب موتور صفحه 179
*  :در صورت تجهیز
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کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو صفحه 162
کلید صندوق پران صفحه 337
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فهرست تصویری

صفحه  253پنل کنترل رادیو و پخش
دسته دنده
صفحه  267پنل کنترل تهویه مطبوع

کلید کنترل خودرو در سراشیبی ( )HDCصفحه 227

کلید حالت رانندگی صفحه 208

صفحه  209کلید ترمز پارک برقی

کلید  AUTO HOLDصفحه 214
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فهرست تصویری

کلید سقف پانوراما* صفحه 175
جاکارتی

آینه آرایش صفحه 300

صفحه  164چراغ سقفی جلو

آینه داخل کابین صفحه 150
صفحه  300آفتاب گیر

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

روش جمع کردن صندلی های عقب
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فهرست تصویری

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

نشانگر فعال

چراغ نشانگر
ترمز پارک

نشانگر کروز
کنترل

چراغ اخطار
سرعت
غیرمجاز

چراغ اخطار
خستگی در
رانندگی

ESP

بودن AUTO
HOLD

نشانگر فعال
بودن HDC

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

سیستم ABS

چراغ هشدار

چراغ هشدار
فشار روغن
موتور

چراغ هشدار
ایربگ

چراغ هشدار
ایراد گیربکس

چراغ هشدار

چراغ هشدار
سیستم
کنترل فشار
باد تایر

چراغ هشدار
سیستم فرمان
برقی

چراغ هشدار
ایراد موتور

چراغ هشدار
سیستم

سیستم ESP

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

 1-8احتیاطهای الزم قبل از
رانندگی

فصل  :1مقدمه

 1-1نحوه استفاده از این کتاب

22

روش دسترسی به مطالب 22 .....................
مراجعه به فهرست 22 ................................
مراجعه به فهرست تصویری 22 ................
 1-2عالیم به کار رفته در این کتاب 23
عالیم اخطارها و پیغامها 23 .....................
 .1-3بازدید قبل از تحویل

24

کارت اطالعات مشتری 25 ........................
کارت تحویل خودرو 26 .............................
 1-4خدمات مشاوره حضوری

28

کارت خدمات مشاوره حضوری 28 ..........
 1-5بازدید خودروی نو

32

بازدید قبل از تحویل خودرو 32 ..................
گواهی بازدید خودرو در زمان تحویل 33
 1-6آببندی خودروی نو

34

نحوه استفاده از خودرو در دوره آببندی 34
 1-7چگونگی صرفهجویی در

37

کنترلهای ایمنی 37 ..................................
اقدامات قبل از استارت 38 ...........................
اقدامات پس از استارت 39 ...........................
اقدامات در حین رانندگی 39 ......................
پارک کردن خودرو 39 ................................
پارک کردن خودرو در شیب 41 .................
بازدید سیستم اگزوز 44 ...............................
 1-9احتیاطهای الزم در جادههای
ناهموار

45

رانندگی در جادههای ناهموار 45 ..............
 1-10رانندگی در شرایط بارندگی 46
رانندگی در جادههای لغزنده 46 ................
رانندگی در آب 46 .......................................
 1-11رانندگی در فصل زمستان

48

راهنمای رانندگی در زمستان 48 ..............
رانندگی در جادههای برفی و یخزده 49 ..
زنجیر چرخ 49 .............................................

مصرف سوخت و افزایش عمر 36

مفید خودرو
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فصــل  :2داشــبورد و صفحــه نشانگر چراغ نور باال 76 ...............................

کیلو متر شــما ر

نشانگر چراغ مهشکن عقب 77 ....................

 2-1نمای کلی جلو داشبورد

55

معرفی 55 ......................................................
 2-2صفحه کیلومترشمار

56

( 7اینچی)

معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار 56 .......
سرعتسنج خودرو 56 ................................
دورسنج موتور 57 .......................................
نمایشگر میزان بنزین 58 ...........................
نمایشگر دمای آب موتور 58 .....................
نشانگر گرم شدن موتور (در صورت
تجهیز) 60 ..................................................................
نمایشگر اطالعات خودرو 61 .......................
منوی تنظیمات 64 ......................................
 2-3عالیم هشداردهنده و

نشانگرها

76

نشانگرها و چراغهای هشدار 76 .................
نشانگر چراغ روز 76 ....................................
نشانگر چراغ کوچک 76 ...............................
نشانگر چراغ راهنما 76 ...............................

چراغ اخطار کمربند صندلیهای جلو 77
چراغ اخطار کمربند صندلیهای عقب
(در صورت تجهیز) 77 ......................................
چراغ هشدار سیستم ترمز 77 .....................
نشانگر ترمز پارک برقی 77 ..........................
چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی 78
نشانگر 78 ..................... AUTO HOLD
چراغ هشدار سیستم 78 .................. ABS
نشانگر 78 ......................................... HDC
چراغ هشدار سیستم 78 ................. HDC
نشانگر فعال بودن 79 ......................... ESP
نشانگر غیرفعال بودن 79 .................. ESP
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری 79 ........
چراغ هشدار دمای آب موتور 79 ..............
چراغ اخطار میزان بنزین 80 .......................
چراغ هشدار ایربگ 80 ................................
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر 80
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی 80 .......
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چراغ هشدار فشار روغن موتور 80 .............
چراغ هشدار 81 ................................ EPC
چراغ هشدار ایراد موتور 81 ..........................
چراغ هشدار ایراد گیربکس 81 ...................

فصــل  .3راهنمــای اســتفاده از
خــودرو

 3-1کلید هوشمند (در صورت

تجهیز)

85

اجزا کلید هوشمند 85 .................................
ورود بدون کلید 90 .....................................
 3-2سیستم ضدسرقت و دزدگیر 95
سیستم ضدسرقت موتور 95 ........................
سیستم دزدگیر 97 ......................................
 3-3سیستم کنترل از راه دور
(در صورت تجهیز)

100

استارت خودرو از راه دور 100 .....................
 3-4قفل دربها

101

کلید قفل دربها 101 ....................................
 3-5بوق

104

نحوه استفاده 104 .........................................

گرمکن غربیلک فرمان (در صورت
تجهیز) 104 .....................................................
 3-6غربیلک فرمان

105

تنظیم غربیلک فرمان 105 ............................
 3-7صندلیهای خودرو

106

صندلیهای جلو 106 .....................................
صندلیهای عقب (مدل  5صندلی) 111 ....
صندلیهای عقب (مدل  7صندلی) 113 ...
صندلیهای عقب ردیف دوم (مدل 7
صندلی تاشو) 116 ..........................................
پشتسری صندلیها 117 ...............................
 3-8کمربند ایمنی

119

چراغ اخطار کمربند 119 ...............................
پیشکشنده کمربند 124 .............................
 3-9حفاظت از کودکان

128

صندلی کودک 128 ........................................
گروه بندی صندلی محافظ کودک 128 ......
صندلی کودک (131 .................. )ISOFIX
قالب نگه دارنده صندلی کودک 134 ...........
نصب صندلی کودک (137 ....... )ISOFIX
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از
صندلی کودک 140 ........................................
 3-10سیستم ایربگ ()SRS

141

ایربگهای خودرو 141 ...................................
استفاده صحیح از ایربگ و احتیاطهای
الزم 143 ...........................................................
 3-11آینهها

150

آینه داخل کابین 150 ....................................
آینههای جانبی 151 ......................................
 3-12سیستم برف پاککن و
شیشهشور

154

دسته برف پاککن 154 .................................
روش استفاده از شیشهشور جلو 156 .........
روش استفاده از برف پاککن عقب 157 ....
گرمکن آبپاش شیشهشور (در صورت
تجهیز) .................................................
 3-13چراغهای خودرو

کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل
(در صورت تجهیز) 170 .................................
عملکرد برگشت خودکار (در صورت
تجهیز) 172 .....................................................
 3-15سقف پانوراما (در صورت

تجهیز) 175 .........................................
سقف پانوراما (مدل 175 ........................... )A
سقف پانوراما (مدل 177 ........................... )B
 3-16درب موتور

179

باز کردن و بستن درب موتور 179 ................
 3-17درب صندوق عقب

180

روشهای باز کردن و بستن درب
صندوق 180 ....................................................
 3-18درب باک

186

باز کردن و بستن درب باک 186 ..................

 158فصل  .4روشن کردن و رانندگی با
159

خودرو

دسته چراغ و راهنما 159 .............................

 4-1کلید استارت

بخارگرفتگی چراغها 167 .............................

نحوه کار با کلید استارت 193 .........................

 3-14شیشه دربها

168

شیشه باالبرها 168 .........................................

193

قفل الکترونیکی فرمان (خودروی مجهز
به گیربکس دستی) .......................
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 4-2روشن کردن خودرو

196

عملکرد سیستم ۲۱۹ ............................ ESP

اقدامات قبل از استارت 196 ........................

سیستم ترمز ضدقفل (۲۲۱ ............. )ABS

مراحل استارت زدن 197 ..............................

احتیاطهای الزم ۲۲۴ ....................................

پس از روشن شدن موتور 198 ....................

 4-7سیستم کنترل خودرو در

خاموش کردن موتور 198 ............................

سراشیبی ()HDC

روشن کردن و خاموش کردن موتور

عملکرد سیستم (۲۲۷ ..................... )HDC

در موارد اضطراری 199 ................................

 4-8سیستم کروز کنترل (در

۲۲۷

۲۲۹

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

صورت تجهیز)

 4-3سیستم فرمان برقی (201 )EPS

عملکرد کروز کنترل ۲۲۹ ...............................

سیستم فرمان برقی 201 ..............................

سیستم محدودیت سرعت (در صورت
تجهیز) ۲۳۱ .....................................................

 4-4گیربکس اتوماتیک

203

نحوه استفاده 203 ..........................................
حالتهای رانندگی (در صورت تجهیز) 208
 4-5سیستم ترمز

209

ترمز پارک برقی 209 .....................................
214 ................................. AUTO HOLD
بوستر ترمز 217 .............................................
سیستم ترمز 217 ...........................................
 4-6سیستم الکترونیکی پایداری
خودرو ()ESP

۲۱۹

 4-9سیستم کنترل فشار باد تایر 233
نمایش اطالعات سیستم 233 ....... TPMS
چراغ هشدار سیستم 234 .............. TPMS
 4-10سیستم رادار دنده عقب

237

عملکرد سیستم 237 .....................................
اصول کار سنسور دنده عقب 243 .................
تمیز کردن سنسور دنده عقب 246 ..............
 4-11سیستم تشخیص نقطه کور
(( )BSDدر صورت تجهیز)
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سیستم تشخیص نقطه کور (/ )BSD

روشن و خاموش کردن سیستم 263 ..........

سیستم دستیار تغییر الین (247 .... )LCA

تغییر نما 264 ...................................................

فصل  .5امکانات خودرو
 5-1سیستم صوتی و تصویری و
سرگرمی

تنظیمات 266 ..................................................
253

 5-4سیستم تهویه مطبوع

267

پنل کنترل تهویه مطبوع دستی (در

پنل کنترل رادیو و پخش 253 .....................

صورت تجهیز) 267 .........................................

پخش چند رسانهای 255 ...............................

عملکرد کولر (تهویه مطبوع دستی) 274 ....

تلفن بلوتوث 255 ............................................

پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک

255 ............................................. Cloudrive

دوگانه (در صورت تجهیز) 278 .......................

فایل راهنمای استفاده از سیستم 256 ........

عملکرد کولر (تهویه مطبوع اتوماتیک) 288

تنظیمات 256 ..................................................

عملکرد بخاری 291 .........................................

لینک شدن با موبایل 258 .............................

عملکرد روشن و خاموش شدن فن

کلیدهای کنترل روی فرمان 259 ................
 5-2دوربین دنده عقب (در
صورت تجهیز)

260

راهنما 260 ........................................................
 360درجه (در صورت تجهیز)

پس از ترک خودرو (در صورت تجهیز) 292
عملکرد خنککن کنسول وسط (در
صورت تجهیز) 293 .........................................

نمای فضای پشت خودرو و خطوط
 5-3سیستم دوربین پانورامای

تهویه مطبوع پیش از ورود به خودرو و

262

تنظیم مد دریچهها 294 .................................
تنظیم جهت باد دریچهها 296 .......................
 5-5سوکتهای خروجی (پورت ها) ۲۹۷

معرفی سیستم 262 ........................................

سوکت برق  V12و سوکت ۲۹۷ ...... USB
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 .1-1نحوه استفاده از این کتاب

روش دسترسی به مطالب

جهت استفاده از این کتاب و دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان ،میتوانید به

دو روش که نحوه آنها 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 میتواند
شما را جهت پیدا کردن شماره صفحه مورد نظرتان یاری کند.
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 1-2عالیم به کار رفته در این کتاب

عالیم اخطارها و پیغامها

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 ،راهنماییهای قید شده در این پیغامها 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 میتوانــد
باعــث بــروز خســارتهای مالــی ،آســیبهای شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود.
احتیاط
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن میتوانــد باعث
ایجــاد خرابــی در خــودرو یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد وســیله نقلیهتان شــود.
حفاظت از محیط زیست
ایــن پیغــام جهــت دادن تذکــر در خصــوص قوانیــن حفاظــت از محیـط زیســت و یــادآوری
بازیافــت و معــدوم کــردن ضایعــات میباشــد .عــدم رعایــت ایــن نــکات باعــث آلودگــی
محیــط زیســت خواهــد شــد.
مطالعه
ایــن پیغــام یــادآوری میکنــد کــه قبــل از انجــام هــر اقــدام و عملیاتــی ،فصــل مربــوط
بــه آن را مطالعــه کنیــد.
پیغامهای هشدار و احتیاط به علت ارتباط تنگاتنگ با ایمنی فردی و حفظ و نگهداری از خودرو
دارای اهمیت ویژهای هستند .مطمئن شوید که عالوه بر خودتان ،سرنشینان خودرو نیز موارد
فوق را به دقت رعایت میکنند .رعایت کردن این تذکرات باعث میشود تا عالوه بر لذتبخش
بودن رانندگی ،خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 1-3بازدید قبل از تحویل

نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را قبل از تحویل ،بر طبق ضوابط و
آییننامههای مختص شرکت چری مورد بازدید قرار میدهند .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.
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما ،نمایندگی مجاز آموزشهایی راجع به عملکردهای
کلی خودرو و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگیها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را
بر طبق کارت تحویل خودرو ارایه خواهد داد.

24
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کارت اطالعات مشتری
مدل خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور  /شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
ایمیل
شماره تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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کارت تحویل خودرو
عنوان

ردیف
1
2
3

ویژگیها
و عملکرد
تجهیزات
عمومی
خودرو

موارد بازدید شده

تایید عملکرد
بله

خیر

بله

خیر

شماره شاسی ( ،)VINشماره موتور ،پالک اطالعات بله

خیر

کارکرد صحیح موتور
سطح روغن موتور ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک،
مایع خنککننده ،مایع شیشهشور
خودرو

4

عملکرد کلیه کلیدها و سویچهای خودرو

بله

خیر

5

عملکرد کلیه چراغهای خودرو

6

سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو

بله
بله

خیر
خیر

عملکرد آمپر سرعتسنج ،آمپر دورسنج و نمایشگر

7

 LCDصفحه کیلومترشمار

8

تایرها ،چرخ زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما

9

صندلیها ،کمربندهای ایمنی ،پنل کنترل کولر،
دریچههای کولر ،جعبه داشبورد و آفتابگیرها

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

شیشه دربها ،آینهها ،برف پاککنها ،آبپاشهای
۱۰

26
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عنوان

اطالعات ارایه شده
ردیف
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  ۹۱و باالتر
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  92و باالتر
*1
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  95و باالتر
E22-E100

ارایه اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده
و نگهداری
خودرو

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی
نحوه استفاده از چراغهای خودرو
آموزش و شناخت چراغهای اخطار و نشانگر
جداول زمانی و کیلومتری سرویسها
سرویسهای تابستانه و زمستانه
شناخت کامل از سیستم خنککننده و مایع
خنککننده
نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع
احتیاطهای الزم در زمان استارت
نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی
نحوه استفاده صحیح از سانروف (در صورت تجهیز)

امضا کارشناس فروش:

تاریخ:

امضا مالک:

تاریخ:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

تایید عملکرد
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
بله

خیر

بله
بله
بله
بله

خیر
خیر
خیر
خیر
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 1-4خدمات 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 میتوانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید.
برگه شماره  – 1مخصوص خریدار
نام مالک:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

تاریخ خرید خودرو:
مدل خودرو:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای 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.
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 .2مشـاوره حضـوری (در صـورت تاییـد از عالمـت “ ” و در غیـر این صـورت از عالمت “”x
اسـتفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی 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؟
 .3وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این
صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخورد مناسب و خوشآمدگویی ،توضیح خدمات صورت پذیرفته و تبریک اعیاد و مناسبتها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4ارتباط با مشاور حضوری
محل الصاق کارت ویزیت مشاور
امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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برگه شماره  – 2مخصوص نمایندگی خدمات پس از فروش
نام مالک:

تاریخ خرید خودرو:

نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

مدل خودرو:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای 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.
 .2مشاوره حضوری (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی 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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 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و
مناسـبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

31

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO

 1-5بازدید خودروی نو

بازدید قبل از تحویل خودرو
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را قبل از تحویل ،بر طبق ضوابط و
آییننامههای مختص شرکت مدیران خودرو مورد بازدید قرار میدهند .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 آیتمهای «کارت تحویل خودرو» مورد تایید قرار داده و پس
از ارایه آموزشهای 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
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور  /شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
ایمیل
شماره تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 1-6آببندی خودروی نو

نحوه استفاده از خودرو در دوره آببندی

از آن جایی که اصطکاک بین قطعات متحرک خودرو صفر کیلومتر در اوایل استفاده از خودرو
بسیار بیشتر از شرایط عادی است ،لذا دوره آببندی میتواند تاثیر زیادی بر روی طول عمر
مفید خودرو ،عملکرد مطمئن آن و کاهش هزینه نگهداری خودرو داشته باشد .بر این اساس در
استفاده از خودروی صفر کیلومتر باید اصول به دقت رعایت شود .دوره آببندی معموال 3000
کیلومتر است.
■ ■اصول رانندگی با خودروی نو در دوره آببندی:
 1000کیلومتر اول:
● ●رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.
● ●با سرعتهای باالی  100Km/hرانندگی نکنید.
● ●در هر دندهای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.
 1500 – 1000کیلومتر اول:
● ●سرعت خودرو را میتوان به طور تدریجی به حداکثر رساند.
● ●دور موتور میتواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.
■ ■توصیههایی برای رانندگی بعد از دوره آببندی:
● ●به هنگام رانندگی حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه  6000r/minمیباشد.
اگر از حالت دستی گیربکس استفاده میکنید ،بالفاصله پس از رسیدن آمپر دورسنج به ناحیه
قرمز رنگ ،دنده را به یک دنده باالتر تغییر دهید.
● ●در زمان رانندگی نباید دور موتور خیلی پایین باشد و باید از دنده متناسب با دور موتور
استفاده کنید .وقتی که موتور سرد است ،دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر
دندهها به حداکثر نرسانید.
■ ■توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی
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خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت
پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
■ ■توصیههایی برای آببندی ترمز:
لنت ترمزهای جدید نیز نیاز به آببندی دارند .ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند
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 لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.
حفاظت از محیط زیست
از افزایــش غیرضــروری دور موتــور جلوگیــری کنیــد .انتخــاب دنــده باالتــر بهتریــن راه
بــرای کاهــش مصــرف ســوخت ،کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت از افزایــش صــدای موتــور
میباشــد.
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 1-7چگونگی صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو

راه های صرفه جوئی در مصرف سوخت

صرفهجویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادتهای رانندگی بستگی

دارد .از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد.
در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارایه میشود:
 .1مطمئن شوید که فشار باد چرخها صحیح است .فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی
الستیک و افزایش مصرف سوخت میشود.
 .2بار بیش از حد به خودرو وارد نکنید .بار زیاد خودرو باعث افزایش بار موتور و در نتیجه
افزایش مصرف سوخت میشود.
 .3برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید .بعد از آن که کارکرد
موتور نرم و یکنواخت شد ،رانندگی را آغاز کنید .توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن
موتور ،در فصل سرما کمی بیشتر از سایر فصول میباشد.
 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،پدال گاز را به آهستگی فشار دهید.
 .5خودرو را در حالت دور در جا به مدت طوالنی نگه ندارید .اگر خودرو را پارک کردهاید و
میخواهید منتظر بمانید ،باید خودرو را خاموش کنید.
 .6با دنده مرده و یا با دورهای باالتر رانندگی نکنید .همیشه بر اساس شرایط جادهای دنده را
تعویض و انتخاب کنید.
 .7از شتاب گرفتن و کاهش شتاب متوالی اجتناب کنید .رانندگی به صورت توقف -حرکت
مصرف سوخت را افزایش میدهد.
 .8از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره با سرعت ثابت رانندگی نمایید.
سرعت خود را به گونهای تنظیم کنید که مدت زمان ایستادن پشت چراغ قرمز را کاهش
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
صرفهجویی در مصرف سوخت ،استهالک ترمز را نیز کاهش دهید.
36
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 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید.
 .10پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید ،چرا که عالوه بر استهالک و
گرم شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود.
 .11در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید .مصرف سوخت با افزایش سرعت ،افزایش
مییابد .کاهش سرعت باعث صرفهجویی در مصرف سوخت میشود.
 .12زوایای چرخهای جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید .از برخورد چرخهای
خودرو با موانع و ناهمواریهای جاده جلوگیری کنید .در جادههای ناهموار با سرعت پایین
رانندگی کنید .تنظیم نبودن زوایای چرخهای جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام الستیکها،
باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود.
 .13سعی کنید در جادههای دارای گل و الی رانندگی نکنید.
 .14موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد .کثیف بودن
فیلتر هوا ،تنظیم نبودن سوپاپها ،کثیف بودن شمعها ،کثیف بودن روغن موتور ،تنظیم نبودن
ترمزها و  ...باعث اتالف سوخت میشوند .اگر میخواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته
و هزینههای نگهداری کاهش یابد ،سرویسهای دورهای را به طور منظم انجام دهید .اگر اکثرا
خودرو را در شرایط سخت مورد استفاده قرار میدهید ،باید فواصل بین سرویسهای دورهای
را کمتر کنید.
احتیاط
در ســرازیریها خــودرو را خامــوش نکنیــد ،زیــرا در ایــن حالــت سیســتم فرمــان هیدرولیــک و
بوســتر ترمــز از کار خواهنــد افتاد.

 1-8احتیاطهای الزم قبل از رانندگی

کنترلهای ایمنی

انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید میباشد .چند دقیقه بازدید و کنترل خودرو،
تضمینی برای ایمنی بیشتر و رانندگی دلپذیر است.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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هشدار
اگــر ایــن بازدیدهــا را در یــک محــل سربســته انجــام میدهیــد ،از تهویــه مناســب محــل،
اطمینــان حاصــل کنیــد.

اقدامات قبل از استارت

■ ■بیرون خودرو

 .1تایرها (شامل چرخ زاپاس) :فشار باد تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش بیش از حد
تایرها را بررسی کنید.
 .2پیچ چرخها :مطمئن شوید که هیچکدام از پیچهای چرخها شل و یا باز نباشند.
 .3نشتی مایعات :مدتی پس از پارک کردن خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی بنزین،
روغن موتور ،آب و سایر مایعات بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی
است).
 .4چراغها :از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای جلو ،چراغ روز ،چراغ ترمز ،مهشکنها ،چراغ
عقب ،چراغهای راهنما و سایر چراغها اطمینان حاصل کنید.
 .5شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هر گونه گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.
■ ■داخل خودرو
 .1ابزار :از وجود جک و آچار چرخ ،چرخ زاپاس و سایر ابزار مورد نیاز در داخل خودرو اطمینان
یابید.
 .2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی
کمربندها را بازدید کنید.
 .3صفحه کیلومترشمار و کنترلهای روی داشبورد :به طور ویژه از صحت کارکرد چراغهای
هشداردهنده و چراغهای نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.
 .4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب میباشد.
■ ■موتور و محفظه موتور
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 .1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید در
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
 .2مایع خنککننده :سطح مایع خنککننده باید در حد عالمت  MAXروی مخزن انبساط
رادیاتور باشد.
 .3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن و ترک برداشتن احتمالی بدنه باتری را بررسی
کنید .کابلهای باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
 .4سیمکشی خودرو :دسته سیمها را از نظر شل بودن ،آسیبدیدگی و ترکخوردگی روکش
سیمها بررسی کنید.
 .5لولههای بنزین :لولهها 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

 .1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی هوا از لولههای اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا
رفع عیب کنید.
 .2سطح 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

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

پارک کردن خودرو

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .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:
 .1پدال کالچ (در خودروهای مجهز به گیربکس دستی) و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به
طور کامل متوقف شود ،فشار دهید.
 .2ترمز پارک برقی را فعال کنید.
 .3در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید .در
مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت “( ”Nخالص) قرار دهید.
 .4کلید استارت موتور را خاموش کنید.
احتیاط
هنــگام تــرک خــودرو ،مطمئــن شــوید کــه خــودرو را قفــل کردهایــد و کلیــد را بــا خــود
برداشــتهاید.
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پارک کردن خودرو در شیب
پارک خودرو در مکانهای شیبدار بیشتر به کمک نیروی ترمز پارک صورت میپذیرد .در
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 شیبدار ،بهتر است که چرخهای خودرو را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته
خودرو جلوگیری شود.
■ ■پارک کردن خودرو در سرازیری دارای جدول
اگر جاده دارای جدول است فرمان را با یک
زاویه کم به سمت راست بچرخانید تا بخش
جلویی چرخ سمت راست نزدیک جدول قرار
گیرد .به این ترتیب در صورت حرکت اتفاقی
خودرو در امتداد شیب ،جدول مانع حرکت آن
میشود ،بعد از این کار ترمز پارک را بکشید.
■ ■پارک کردن خودرو در سرباالیی دارای جدول
اگر جاده دارای جدول است فرمان را با یک
زاویه کم به سمت چپ بگردانید تا بخش عقبی
چرخ سمت راست نزدیک یا چسبنده به جدول
قرار گیرد .به این ترتیب در صورت حرکت
اتفاقی خودرو در امتداد شیب ،جدول مانع
حرکت آن میشود ،بعد از این کار ترمز پارک
را بکشید.
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■ ■پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی بدون جدول
اگر جاده فاقد جدول است ،فرمان را با زاویه
زیاد به سمت راست بگردانید تا خودرو در
صورت حرکت به جلو و یا عقب در امتداد شیب
به سمت وسط جاده منحرف نشود .فرمان باید
به گونهای چرخانده شود که خودرو موقع
حرکت از مرکز جاده دور شود .پس از پارک
کردن ترمز پارک را بکشید.
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■ ■نشستن سرنشین
قبل از شروع حرکت میبایست کلیه سرنشینان در صندلی خود مستقر شده و کمربند ایمنی
را به درستی بسته باشند .اجازه ندهید افراد در محلهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی
میباشند ،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 دربها را قفل کنید ،حتی اگر
خودرو را در پارکینگ یا پیادهروی جلوی منزلتان پارک کرده باشید.
● ●بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و
لوازم گرانبها را در معرض دید قرار ندهید.
■ ■دود اگزوز
● ●از استنشاق دود اگزوز اجتناب کنید .گاز مونو اکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی مضر،
بیرنگ و بیبو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.
● ●مطمئن شوید که سیستم اگزوز دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ نمیباشد .سیستم
اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتی که به سیستم اگزوز ضربهای وارد شده باشد یا
متوجه تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.
● ●خودرو را در محیطهای سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید ،مگر در زمان ورود
یا خروج ،چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد.
● ●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 ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت را
پیدا کرده و رفع کنید.

بازدید سیستم اگزوز

در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
 .1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
 .2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.
 .3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
 .4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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 1-9احتیاطهای الزم در جادههای ناهموار

رانندگی در جادههای ناهموار

جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیهتان ،احتیاطهای
زیر را جدی بگیرید:
● ●در جادههای ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل ،اصال
رانندگی نکنید.
● ●هنگام رانندگی در جادههای ناهموار با هر دو دست ،غربیلک فرمان را بگیرید.
● ●بالفاصله پس از رانندگی در جادههای پوشیده از شن و ماسه ،گل و الی ،آب کمعمق 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
• •پــس از رانندگــی در جادههایــی کــه ســطح آنهــا دارای علفهــای بلنــد ،گل و الی،
شــن و ماســه ،ســنگریزه ،آب و  ...میباشــد ،زیــر خــودرو را از وجــود هــر گونــه علــف،
بوتــه ،کاغــذ ،پارچــه کهنــه ،ســنگ و ســنگریزه چســبیده یــا نفــوذ کــرده ،تمیــز کنیــد،
در غیــر ایــن صــورت احتمــال از کار افتــادن برخــی قســمتها و یــا حتــی آتشســوزی
وجــود دارد.
• •در زمــان رانندگــی در جادههــای نامناســب و زمینهــای ســخت ،داشــتن ســرعت بــاال،
پــرش از روی موانــع و دسـتاندازها ،دور زدن ســریع و  ...ممنــوع اســت .چــرا کــه ممکــن
اســت خــودرو از کنتــرل خــارج شــده و واژگــون شــود و ســبب وارد آمــدن جراحــات
شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ گــردد .همچنیــن باعــث بــروز خرابیهــای پرهزینــه بــرای
سیســتم تعلیــق و شاســی خــودرو خواهــد شــد.
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 1-10رانندگی در شرایط بارندگی

رانندگی در جادههای لغزنده

در زمان بارندگی با احتیاط رانندگی کنید ،زیرا قدرت دید پایین میآید ،شیشهها دچار
بخارگرفتگی میشوند و سطح جاده لغزنده میشود.
● ●از رانندگی با سرعت باال در بزرگراهها اجتناب کنید .زیرا الیهای از آب بین تایر و جاده
تشکیل میشود که میتواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.
احتیاط
• •ترمــز ناگهانــی ،شــتابگیری و پیچیــدن ناگهانــی در جادههــای لغزنــده میتوانــد باعــث
ســر خــوردن تایرهــا و از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه شــود.
• •ایجــاد تغییــر ناگهانــی در دور موتــور ماننــد اســتفاده ناگهانــی از ترمــز موتــوری (دنــده
ســنگین) میتوانــد باعــث لغــزش و انحــراف خــودرو و تصــادف شــود.
• •پــس از رانندگــی در جادههــای گلآلــود ،پــدال ترمــز را بــه آرامــی فشــار دهیــد و از عملکــرد
صحیــح سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید .لنت ترمزهــای خیــس مانع عملکرد مناســب سیســتم
ترمــز میشــوند .اگــر لنــت ترمــز یــک ســمت خیــس شــده باشــد و عملکــرد خوبــی نداشــته
باشــد ،سیســتم فرمــان و کنتــرل خــودرو تحتتاثیــر قــرار خواهــد گرفــت کــه میتوانــد منجــر
بــه تصــادف شــود.

رانندگی در آب
عبور خودرو از میان آبهای عمیق و آبهای
جمع شده پس از باران میتواند باعث به وجود
آمدن ایرادات جدی در خودرو شود.
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان
آب هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و
سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.
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 .1هنگام رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز در
حالت طبیعی خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از
شتاب ناگهانی و گاز دادن یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث ورود آب به
داخل موتور شود.
 .2فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته
باشد .در رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی
پیچید.
 .3در صورت خاموش شدن موتور در آب ،برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور ،فورا
استارت نزنید .در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن و یا کمعمق منتقل کرده
و سپس دنبال علت بگردید.
احتیاط
• •در مکانهایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد ،رانندگی نکنید.
• •ورود آب بــه داخــل موتــور ،میتوانــد باعــث قفــل شــدن آن ،خامــوش شــدن و یــا ایــراد
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 ،پیشگیــری 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
سیســتم ترمــز شــود .پــس از رانندگــی در آب ،پــدال ترمــز را چندیــن بــار فشــار دهیــد تــا
مجموعــه ترمــز خشــک شــود.
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 1-11رانندگی در فصل زمستان

راهنمای رانندگی در زمستان

● ●مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد .تنها
از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از جزییات نوع
ضدیخ به قسمت «سیستم خنککننده موتور» در فصل  8مراجعه کنید.
● ●باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری میشود .برای استارت موتور در فصل
زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد.
● ●روغن موتور :در فصل زمستان ،توصیه میشود 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 روانکاری بهتری خواهد بود .اطالعات بیشتر در خصوص روغن موتور در
فصل  8ارایه شده است.
● ●قفل دربها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار محلول ضدیخ و یا
گلیسیرین را داخل قفلها اسپری کنید.
● ●مایع شیشهشور :از مایع شیشهشوری که حاوی مواد ضدیخ میباشد استفاده کنید .این نوع
مایع را میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی
تهیه کنید.
● ●گل پخشکنها :از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گلپخشکنهای چرخها
جلوگیری کنید ،چرا که میتوانند 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
چرخها را بررسی کنید .توصیه میشود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته
باشید .اقالمی مانند زنجیر چرخ ،برفروب شیشه ،کیسه شن و نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل
رابط و . ...
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احتیاط
• •فقط از آب به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.
• •از مایــع خنککننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشهشــور اســتفاده نکنیــد.
در غیــر ایــن صــورت ،رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد دیــد.

رانندگی در جادههای برفی و یخزده
شتابگیری سریع روی جادههای پوشیده
از برف و یخ ممکن است سبب سر خوردن
چرخهای عقب به چپ یا راست شود .بنابراین
همواره در این گونه جادهها با سرعت پایین و با
احتیاط رانندگی نمایید.
در این گونه جادهها الیهای از آب بین چرخ و جاده شکل میگیرد و این پدیده مانع عملکرد
نرمال سیستم فرمان و ترمز خودرو میشود .برای کاهش مقداری از گشتاور و جلوگیری از
بکسوات ،می توانید از دنده ( 2در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) جهت شروع حرکت در
جادههای برفی و یخزده استفاده کنید .توصیه میشود در چنین شرایطی ESP ،را غیرفعال
کنید.
■ ■بیرون آوردن خودروی گیر کرده در برف و یخ
اگر چرخهای 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
جابهجا 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 میشود.

زنجیر چرخ

زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخهای خودروی شما باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 .1زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقهای استفاده کنید.
 .2نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.
 .3زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
 .4زنجیر چرخ باید بر روی چرخهای محرک خودرو نصب شوند.
 .5توصیه میشود از زنجیر چرخهای پلیمری یا زنجیرهای کمربندی پالستیکی که ضخامت
آنها کمتر از  12mmباشد استفاده کنید ،در غیر این صورت ممکن است تایرها ،رینگ چرخها،
پلوسها ،سیستم ترمز ،شلگیر و گلپخشکنها دچار آسیبدیدگی شوند .خرابیهای ناشی از
عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
 .6برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سایز رینگ و تایر از نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مشاوره بگیرید.
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احتیاط
احتیاطهــای زیــر را جهــت کاســتن ریســک خطــرات رعایــت کنیــد .عــدم رعایــت آنهــا
باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن اســت باعــث تصادفــات منجــر
بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
• •دســتورالعمل اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــر اســاس شــرایط منطقــه و جــاده متفــاوت
اســت .بنابرایــن قبــل از نصــب ،آنهــا را مدنظــر قــرار دهیــد.
• •از متناســب بــودن زنجیــر بــا خــودروی خــود اطمینــان حاصــل کنیــد .نصــب کــردن
زنجیــر بــر روی فرمانپذیــری خــودرو تاثیــر میگــذارد ،لــذا بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد.
اســتفاده از زنجیــر چــرخ نامناســب یــا نصــب ناصحیــح آن بــر روی چــرخ میتوانــد باعــث
بــروز تصــادف و مصدومیــت شــود.
• •بســتن و بــاز کــردن زنجیــر چــرخ را بــر اســاس دســتورالعملهای ســازنده آن اجــرا
کنیــد .قبــل از بســتن زنجیــر خــودرو را در یــک مــکان صــاف پــارک کنیــد .مطمئــن شــوید
کــه خــودرو را خامــوش کردهایــد و دســته دنــده را در موقعیــت “ ”Pقــرار دادهایــد .در
صــورت لــزوم از مثلــث خطــر نیــز اســتفاده کنیــد.
• •در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ ،بــا ســرعتهای بیشتــر از  30km/hرانندگــی
نکنیــد و یــا بــر اســاس حداکثــر ســرعت اعــام شــده از طــرف ســازنده زنجیــر چــرخ
رانندگــی کنیــد (هــر کــدام کــه کمتــر اســت را مبنــا قــرار دهیــد) .در زمــان نصــب بــودن
زنجیــر چــرخ بایــد از حرکــت در مســیرهای پــر از دسـتانداز و دور زدنهــای تنــد و تیــز،
چرخانــدن ناگهانــی غربیلــک فرمــان ،ترمزهــای شــدید و شــتابگیری و کاهــش شــتاب
ناگهانــی خــودداری کنیــد.
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معرفی

 ۱دریچه هوای سمت چپ  7سیستم صوتی و تصویری  13پنل کنترل تهویه مطبوع
 ۲دریچه بخارزدای سمت  8پنل کنترل سیستم صوتی  14پدال گاز
چپ
 ۳دسته چراغ و راهنما
 ۴ایربگ راننده /بوق
 ۵صفحه کیلومترشمار

و تصویری
 15پدال ترمز
 9دریچههای وسط
 10دریچه بخارزدای سمت  16دستگیره بازکن درب
موتور
راست
 11دریچه هوای سمت راست  17کلید تنظیم ارتفاع چراغ
جلو /کلید درب صندوق برقی

 ۶دسته برف پاککن

 12جعبه داشبورد

(در صورت تجهیز)
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 2-2صفحه کیلومترشمار ( 7اینچی)

معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 ۱نمایشگر دمای آب موتور  ۳سرعتسنج
 ۲چراغهای هشدار و نشانگر  ۴نمایشگر اطالعات خودرو

سرعتسنج خودرو
سرعتسنج در این صفحه کیلومترشمار هم
به صورت یک عقربه مجازی و هم به صورت
دیجیتالی که در وسط نمایشگر اطالعات
خودرو قابل مشاهده است ،وجود دارد.
سرعتسنج برای نمایش سرعت حرکت خودرو
در هر لحظه (بر حسب  )km/hمورد استفاده
قرار میگیرد.
56
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احتیاط
انــدازه الســتیک خــودرو بــر روی مقــدار ســرعت نشــان داده شــده توســط سرعتســنج
تاثیرگــذار اســت ،لــذا از الســتیکهای اصلــی شــرکت مدیــران خــودرو و بــا انــدازه اســتاندارد
اســتفاده کنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،ســرعت خــودرو بــه طــور واقعــی نشــان داده نخواهــد
شــد .جهــت اطالعــات بیشتــر در خصــوص مشــخصات تایــر بــه بخــش «مشــخصات فنــی
خــودرو» در فصــل  8مراجعــه کنیــد.

دورسنج موتور
صفحه کیلومترشمار از یک دورسنج عقربهای
مجازی برای نمایش دور موتور در هر لحظه
استفاده کرده است.
(واحد اندازهگیری)×1000rpm :

ناحیه قرمز رنگ بر روی صفحه مدرج دورسنج،
نشاندهنده محدوده حداکثر دور موتور مجاز
پس از گذراندن دوره آببندی موتور است .هرگز
به مدت طوالنی دور موتور را در این ناحیه نگه
ندارید.
احتیاط
• •در دوره آببندی خودرو ،با دور موتور خیلی باال رانندگی نکنید.
• •اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج موتــور بــه مــدت زیــاد در ناحیــه قرمــز رنــگ قــرار گیــرد،
زیــرا باعــث آســیبدیدگی شــدید موتــور میشــود.
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نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین مقدار باقیمانده بنزین در داخل
باک را نشان میدهد.
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 نمیباشد و در
اولین فرصت اقدام به سوختگیری 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 باقیمانده در باک ،تعداد
خانههای روشن شده در نمایشگر بنزین را مشاهده کنید.
مطالعه
در شــرایطی نظیــر شــتابگیری ،ترمــز شــدید ،پیچیــدن ناگهانــی و یــا رانندگــی در
جادههــای شــیبدار ،ممکــن اســت نمایشــگر بنزیــن ،مقــدار بنزیــن را بــه طــور صحیــح
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  Cیا اطراف
آن قرار گیرد (دمای پایین موتور):

زمانی که نمایشگر بر روی  Cیا اطراف آن
قرار گیرد یعنی دمای مایع خنککننده 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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
● ●زمانی که نمایشگر بر روی  Hیا اطراف آن قرار گیرد (داغ کردن موتور):
زمانی که نمایشگر دمای آب موتور به ناحیه  Hبرسد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور
روشن شود ،یعنی موتور بیش از حد داغ شده است .در صورت مواجه شدن با این شرایط،
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند ،سپس
موتور را خاموش کنید .بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید.
هشدار
زمانــی کــه موتــور داغ اســت ،بــه هیــچ عنــوان درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد .پــس
از خنــک شــدن موتــور ،پاییــن آمــدن ســطح مایــع خنککننــده را بررســی کنیــد .اگــر
مقــدار مایــع خنککننــده موتــور خیلــی کــم اســت ،هرگــز موتــور را روشــن نکنیــد ،در
غیــر ایــن صــورت موتــور دچــار آســیبدیدگی شــدیدی خواهــد شــد.
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نشانگر گرم شدن موتور (در صورت تجهیز)
پس از استارت موتور ،تصاویر و متنهایی
در قسمت نمایشگر اطالعات خودرو ظاهر
میشوند ،همزمان چراغ آبی رنگ دمای مایع
خنککننده نیز روشن میشود و بیانگر این
است که موتور در حال گرم شدن است.

پس از افزایش دمای موتور ،تصاویر و پیامهای متنی و نشانگر گرم شدن موتور خاموش خواهند
شد که به معنای اتمام گرم شدن موتور میباشد.
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نمایشگر اطالعات خودرو

 ۱نمایشگر تاریخ

 4نمایشگر حالتهای

 6نشانگر دنده گیربکس

( ECO/SPORTدر صورت تجهیز)
 ۲سرعت حرکت خودرو  5کیلومتر کلی کارکرد خودرو
 ۳نمایشگر ساعت

 7نشانگر دمای هوای بیرون

مطالعه
در طــول برقــراری تمــاس تلفنــی از طریــق بلوتــوث ،آیکــون"
کیلومترشــمار نمایــش داده میشــود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

" توســط صفحــه

61

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
■ ■نمایش صفحات اصلی و نمایش صفحات منوی تنظیمات
● ●نمایش صفحات اصلی
صفحات اصلی نمایشگر اطالعات خودرو را در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید .برای چرخش
در بین این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمههای تنظیم چپگرد “ ” و راستگرد
“ ” استفاده کنید.

صفحه نمایش اطالعات فشار باد تایر

اطالعات فشار باد و دمای تایرها را نمایش میدهد.
فشار باد و دمای تایرها را در هر لحظه میتوان از
طریق این صفحه کنترل نمود.
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صفحه نمایش اطالعات رانندگی

در این صفحه کیلومتر کارکرد ،مصرف سوخت
میانگین ،مصرف سوخت لحظهای ،کیلومتر موقتی
و سایر اطالعات نمایش داده میشود.
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● ●نمایش صفحات منوی تنظیمات
منوی تنظیمات نمایشگر اطالعات خودرو شامل چند صفحه تنظیم است که در تصویر زیر
نمایش داده شدهاند .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
انتخاب صفحه مورد نظر خود از دکمههای چپگرد"

"و یا راستگرد " " واقع بر روی

غربیلک فرمان استفاده کنید .برای وارد شدن به صفحه تنظیم انتخاب شده ،یک بار دیگر بر
روی دکمه"

" به طور لحظهای و کوتاه فشار دهید.

احتیاط
تصاویــر و اطالعــات نمایــش داده شــده صرفــا بــه عنــوان مثــال و مرجعــی جهــت یادگیــری
میباشــند .سیســتم نصــب شــده بــر روی خــودرو مــاک اصلــی میباشــد.
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منوی تنظیمات

● ●تنظیم ساعت

برای تنظیم ساعت از دکمههای روی غربیلک
فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
 .1پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با
استفاده از دکمه چپگرد "

"و یا دکمه

راستگرد " "به روی صفحه مربوط به ساعت
( )Timeرفته و دکمه "

"را به طور کوتاه

و لحظهای فشار دهید تا وارد صفحه تنظیم
ساعت شوید.
 .2در صفحه باز شده ،با استفاده از دکمه
چپگرد "

"و یا دکمه راستگرد" 

"واقع بر روی غربیلک فرمان ،اقدام به تنظیم
کردن سال ،ماه ،روز و ساعت نمایید .پس از
اتمام تنظیم ،دکمه" 

" را فشار دهید تا

تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.
مطالعه
تنظیــم کــردن ســاعت از طریــق مانیتــور سیســتم صوتــی و تصویــری نیــز قابــل انجــام
میباشــد (بــرای اطــاع از جزییــات کار بــه بخــش «سیســتم صوتــی و تصویــری» در فصــل
 5مراجعــه کنیــد).
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● ●صفحه گزارش پیغامهای خطا
اگر سیستم عیبیابی خودرو وجود ایراد یا
وضعیت غیرعادی را تشخیص دهد ،بالفاصله
پس از روشن شدن کلید استارت ،نمایشگر
اطالعات خودرو پیغامهای خطا را یک به یک
نمایش داده و در نهایت آنها را در صفحه
گزارش پیغامهای خطا ثبت خواهد کرد (به طور
مثال .)please check the ABS system
برای اطالع و مشاهده لیست خطاها و ایرادهای
ثبت شده در صفحه نمایش پیغامهای خطا به
روش زیر اقدام کنید:
 .1در منوی تنظیمات با استفاده از دکمه
چپگرد"

"و یا دکمه راستگرد"

"به روی

صفحه گزارش پیغامهای خطا ( )Faultرفته و
دکمه "

"را به طور کوتاه و لحظهای فشار

دهید تا وارد صفحه گزارش پیغامهای خطا
شوید.
 .2اگر ایراد یا خطاهای متعددی در حافظه
سیستم ثبت شده باشد ،پیغامهای مربوطه در
مرکز نمایشگر مشاهده خواهند شد .با به کار
بردن چپگرد"

"و یا دکمه راستگرد" "

روی غربیلک فرمان میتوانید پیغامها را یک به
یک مرور کنید.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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احتیاط
اگــر پیغــام خطایــی در سیســتم مشــاهده کردیــد ،بــر طبــق توضیحــات ارایــه شــده در
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)
در مواقعی که سرعت حرکت خودرو از مقدار
سرعت مجاز تنظیم شده فراتر رود ،نمایشگر
اطالعات رانندگی آیکون نشانگر اخطار سرعت
غیرمجاز

را نمایش داده و همزمان بوق

اخطار نیز به صدا در خواهد آمد (عدد تعیین
شده برای حداکثر سرعت مجاز در وسط آیکون
اخطار قابل مشاهده میباشد) .آالرم اخطار
زمانی خاموش میشود که سرعت خودرو به
میزان  5km/hاز سرعت تعیین شده پایینتر
برود .اگر سرعت خودرو دوباره از سرعت مجاز
تنظیم شده تجاوز کند ،آالرم اخطار مجددا
فعال خواهد شد.
مطالعه
بــوق اخطــار دارای محدودیــت زمانــی میباشــد و در کل زمانــی کــه ســرعت خــودرو در
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:
 .1بر روی گزینه “ ”Vehicle settingsکلیک
کنید.
 .2پس از کلیک بر روی “ ”Clusterو با
انتخاب گزینه “ ”Speed Alarmهم میتوانید
برای آالرم سرعت غیرمجاز مقدار تعیین کنید
و هم میتوانید آالرم را غیرفعال کنید.
مطالعه
• •بــا هــر بــار فشــار دکمههــای تنظیــم ،مقــدار ســرعت را بــه انــدازه  5km/hمیتــوان
کــم یــا زیــاد کــرد.
• •آالرم سرعت غیرمجاز را میتوانید در بازه  30km/hتا  130km/hتنظیم کنید.
● ●آالرم خستگی در رانندگی
چنانچه مدت زمان سپری شده از
شروع رانندگی از زمان تنظیم شده برای
آالرم فراتر رود ،پیغام مربوطه به صورت
“Driving Time Over—h, Please Take

 ”a Restدر نمایشگر اطالعات خودرو نمایش
داده میشود و همزمان بوق اخطار به مدت یک
ثانیه به صدا در آمده و نشانگر

روشن

میشود تا لزوم استراحت کردن را به راننده
یادآوری کنند.
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مطالعه
بــوق اخطــار دارای محدودیــت زمانــی میباشــد و در کل مــدت زمــان فعــال بــودن آالرم،
نواختــه نخواهــد شــد.
روش تنظیم زمان برای آالرم خستگی در
رانندگی از طریق کلیدهای روی غربیلک فرمان
به صورت زیر است:
 .1در منوی تنظیمات با استفاده از دکمه
چپگرد"

"و یا دکمه راستگرد"

"به روی

صفحه آالرم خستگی در رانندگی ()Fatigue
رفته و دکمه"

"را به طور کوتاه و لحظهای

فشار دهید تا وارد صفحه آالرم خستگی در
رانندگی شوید.
 .2با هر بار فشار کوتاه و لحظهای دکمه
چپگرد"

"و یا دکمه راستگرد"

"روی

غربیلک فرمان میتوانید زمان مورد نظر برای
آالرم را به اندازه نیم ساعت افزایش یا کاهش
دهید .پس از اتمام تنظیم ،دکمه" 

"را

فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه
خارج شوید.
احتیاط
بــازه قابــل تنظیــم بــرای مــدت زمــان رانندگــی از  1تــا  4ســاعت میباشــد و یــا ایــن کــه
میتوانیــد آالرم را خامــوش کنیــد .سیســتم بــه طــور پیشفــرض پــس از یــک ســاعت
رانندگــی ،آالرم را فعــال خواهــد نمــود.
68

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :2داشبورد و صفحه کیلومترشمار
● ●تنظیم اطالعات رانندگی
در صفحه تنظیم اطالعات رانندگی ( )Drivingبرخی اطالعات نمایش داده شده مانند مصرف
سوخت متوسط ،کیلومتر موقتی و خاموش کردن چراغ سرویس را میتوانید 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
گیربکس (برای مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک) ،مصرف سوخت میانگین ،مصرف سوخت
لحظهای ،مسافت قابل حرکت با بنزین موجود ،کیلومتر موقتی ،وضعیت باز بودن دربها،
اطالعات رادار دنده عقب ،یادآوری افزایش /کاهش دنده (خودروی مجهز به گیربکس دستی)،
چراغ سرویس ،نشانگر گرافیکی اخطارها مورد استفاده قرار میگیرد.
● ●کیلومتر کلی کارکرد خودرو
کل مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش
میدهد .کیلومتر کلی خودرو در بازه مابین
 0-999,999kmنمایش داده میشود.
در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر
مقدار خود برسد ،عدد ”999,999“ kmبه طور
دایم و ثابت نمایش داده خواهد شد.
● ●مسافت قابل حرکت با بنزین موجود
حداکثر مسافت تخمینی که میتوان با مقدار
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش
میدهد.
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 اطــاع شــما میباشــد.
● ●مصرف سوخت میانگین
نحوه نمایش میزان مصرف سوخت میانگین
خودرو مطابق با شکل مقابل میباشد.
این عدد ،مصرف سوخت متوسط پس از روشن
شدن موتور را نمایش میدهد .قبل از روشن
شدن مقدار ثبت شده در حافظه را نمایش
میدهد .اطالعات نمایش داده شده تقریبا هر
 10ثانیه بازیابی میشود.
مطالعه
مصــرف ســوخت میانگیــن توســط واحــد پردازشــگر سیســتم محاســبه میشــود و صرفــا
بــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــاع شــما میباشــد.
مصرف سوخت میانگین ذخیره شده در حافظه
سیستم را میتوان جهت محاسبه مجدد بازیابی
و ریست کرد .ترتیب مراحل ریست کردن
مصرف سوخت میانگین از طریق دکمههای
روی غربیلک فرمان به صورت زیر است:
 .1به روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات
رانندگی ( )Drivingرفته و دکمه" 

"

روی غربیلک فرمان را به طور کوتاه فشار دهید
تا وارد تنظیمات اطالعات رانندگی شوید.
 .2با فشار کوتاه و لحظهای دکمه چپگرد
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و یا دکمه راستگرد " "روی غربیلک فرمان
به تنظیمات مصرف سوخت میانگین ()A.F.E

وارد شوید.
 .3در صفحه تنظیمات مصرف سوخت میانگین
دکمه"

"روی غربیلک فرمان را به طور

طوالنی فشار دهید تا عدد مصرف سوخت
بازیابی شود.
● ●مصرف سوخت لحظهای
نحوه نمایش مصرف سوخت لحظهای خودرو
مطابق با شکل مقابل میباشد.
پس از روشن کردن خودرو و گاز دادن ،مصرف
سوخت لحظهای موتور به شدت باال میرود که
این امر طبیعی بوده و مشکلی ندارد.
مطالعه
مصــرف ســوخت لحظ ـهای توســط واحــد پردازشــگر سیســتم محاســبه میشــود و صرفــا
بــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــاع شــما میباشــد.
● ●کیلومتر طی شده موقتی
نحوه نمایش کیلومتر طی شده موقتی مطابق با
شکل مقابل میباشد.
برای محاسبه مسافت مابین دو موقعیت مکانی،
ابتدا باید کیلومتر طی شده موقتی را صفر کنید.
مسافت طی شده موقت در محدوده
 0.0~9999.9kmقابل نمایش میباشد و اگر
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مسافت طی شده از  9999.9kmتجاوز کند،
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع
به شمارش خواهد کرد.
برای صفر کردن کیلومتر طی شده موقتی
توسط دکمههای روی غربیلک فرمان ،مراحل
زیر را به ترتیب طی کنید:
 .1به روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات
رانندگی ( )Drivingرفته و دکمه
را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد صفحه
تنظیمات شوید.
 .2با فشار کوتاه و لحظهای دکمه چپگرد
و یا دکمه راستگرد

روی غربیلک

فرمان به تنظیمات کیلومتر طی شده موقتی
( )Tripوارد شوید.
 .3در صفحه تنظیمات کیلومتر طی شده
موقتی دکمه

بر روی غربیلک فرمان

را به طور طوالنی فشار دهید تا عدد کیلومتر
صفر شود.
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● ●عملکرد ESP

 ESPرا میتوان از طریق دکمههای روی غربیلک
فرمان ،فعال یا غیرفعال کرد:
 .1به روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات
را به
رانندگی ( )Drivingرفته و دکمه
طور کوتاه فشار دهید تا وارد تنظیمات اطالعات
رانندگی شوید.
 .2با فشار کوتاه و لحظهای دکمه چپگرد
روی غربیلک فرمان
و یا دکمه راستگرد
به تنظیمات  )ESP Switch) ESPوارد شوید.
بر
 .3در صفحه تنظیمات  ،ESPدکمه
روی غربیلک فرمان را به مدت  5ثانیه فشار دهید
تا وضعیت  ESPبین  ONیا  OFFتغییر کند.

● ●تنظیم پسزمینه نمایشگر
مراحل تنظیم پسزمینه (تم) نمایشگر از طریق
دکمههای روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر است:
 .1به روی صفحه مربوط به تنظیم پسزمینه
را به طور کوتاه
( )Themeرفته و دکمه
فشار دهید تا وارد بخش تنظیم پسزمینه شوید.
 .2با فشار کوتاه و لحظهای دکمه چپگرد
روی غربیلک فرمان
و یا دکمه راستگرد
پسزمینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
روی
 .3پس از اتمام تنظیمات ،دکمه
غربیلک فرمان را یک بار فشار دهید تا تنظیمات
ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.
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● ●نشانگر دنده گیربکس
دنده درگیر گیربکس ،مطابق با تصویر مقابل
در نمایشگر صفحه کیلومترشمار نمایش داده
میشود.

● ●نشانگر وضعیت باز /بسته بودن دربها
این نشانگر ،وضعیت بسته یا باز بودن دربهای
جانبی خودرو را مشخص میسازد.
اگر سرعت حرکت خودرو کمتر از 3km/h

باشد و یکی از دربهای 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
از  3km/hبیشتر شود ،بوق اخطار به صدا
در آمده و نشانگر باز بودن درب به صورت
چشمکزن 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 میتوانــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و یــا حتــی مــرگ شــود.
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● ●چراغ سرویس
این چراغ جهت یادآوری فرا رسیدن زمان
سرویس دورهای خودرو روشن میشود.
وقتی که چراغ سرویس ریست نشده باشد،
کیلومتری که به صورت پیشفرض برای
سرویس اولیه در حافظه سیستم تعریف شده
است ،به عنوان مبنا قرار گرفته و هر وقت
کارکرد خودرو به این کیلومتر برسد ،چراغ
سرویس روشن خواهد شد.
پس از خاموش کردن چراغ سرویس ،فاصله کیلومتری بین دو سرویس دورهای 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 دورهای 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
دنده عقب ( )Rقرار داشته باشد ،اطالعات
دریافتی از رادار دنده عقب و سنسورهای دنده
عقب در نمایشگر قابل مشاهده خواهد بود.
برای اطالع یافتن از جزییات این سیستم به
بخش «رادار دنده عقب» در فصل  4مراجعه
کنید.
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 2-3عالیم هشداردهنده و نشانگرها

نشانگرها و چراغهای هشدار

چراغ نشانگر برای اطالعرسانی به راننده در مورد وضعیت عملکرد سیستم خاصی از خودرو استفاده
میشود .روشن ماندن چراغ نشانگر به معنای فعال بودن عملکرد مربوطه میباشد.
چراغ هشدار برای اعالم اخطار به راننده مبنی بر بروز ایراد در عملکرد سیستم خاصی از خودرو
استفاده میشود .به محض این که سیستم خاصی از خودرو دچار مشکل شود ،چراغ هشدار مربوط
به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد .پس از روشن شدن کلید استارت ،بعضی از
چراغهای هشدار جهت خودارزیابی سیستمها به مدت چند ثانیه روشن خواهند شد .چنانچه هر
کدام از چراغهای هشدار پس از روشن شدن موتور همچنان روشن بماند و یا چشمک بزند ،جهت
بازدید و یا تعمیر سیستم مربوطه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر چراغ روز

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

نشانگر چراغ کوچک
همزمان با روشن شدن چراغهای کوچک ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار
نیز روشن خواهد شد.

نشانگر چراغ راهنما
با روشن شدن چراغهای راهنمای سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به
همان سمت به صورت چشمکزن روشن میشود.
زمانی که فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو سمت به طور همزمان چشمک خواهند زد.

نشانگر چراغ نور باال

وقتی چراغ نور باال روشن میشود و یا به صورت فالش زدن یا چراغ پلیسی روشن و
76

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :2داشبورد و صفحه کیلومترشمار
خاموش میشود ،نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار هم روشن میشود.

نشانگر چراغ مهشکن عقب

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

چراغ اخطار کمربند صندلیهای جلو
وقتی که کلید استارت روشن میشود 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 سرعتهای
باالتر از  25km/hچنانچه سرنشین جلو بر روی صندلی نشسته باشد ولی کمربند خود را
نبسته باشد و یا به طور کامل قفل نکرده باشد ،بوق اخطار به صدا در میآید و همزمان چراغ
اخطار کمربند چشمک میزند تا بستن کمربند را به راننده یادآوری کند .برای جزییات بیشتر
در این زمینه به بخش «کمربند ایمنی» در فصل  3مراجعه کنید.

چراغ اخطار کمربند صندلیهای عقب (در صورت تجهیز)
وقتی که کلید استارت روشن میشود ،این چراغ به رنگ قرمز روشن میشود تا

بستن کمربند را به راننده یادآوری کند .پس از قفل شدن کمربند ،چراغ کمربند با رنگ سبز
روشن خواهد شد .برای جزییات بیشتر 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 میگیرد .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 چشمکزن روشن
میشود 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 ،نشاندهنده وجود ایراد در سیستم میباشد .در این گونه وضعیتها 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
مورد استفاده قرار میگیرد .جهت بازدید و تعمیر در اسرع وقت به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

نشانگر AUTO HOLD
روشن بودن این چراغ به معنای این است که در حال حاضر خودرو در وضعیت
 AUTO HOLDقرار دارد .برای کسب اطالعات بیشتر به بخش «سیستم ترمز» در فصل 4
مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم ABS
این چراغ جهت اعالم هشدار به راننده مبنی بر وجود ایراد در سیستم ترمز ضدقفل

( )ABSمورد استفاده قرار میگیرد .جهت بازدید و تعمیر در اسرع وقت به نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز ضدقفل ( ،)ABSترمز معمولی خودرو (بدون
 )ABSهمچنان قابل استفاده خواهد بود .در این گونه شرایط باید همواره با احتیاط رانندگی
کرده و از رانندگی با سرعتهای باال خودداری کنید .هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر HDC

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

 HOLDقرار دارد.

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

نشانگر فعال بودن ESP
چشمک زدن این چراغ بیانگر این است که در حال حاضر سیستم کنترل الکترونیکی
پایداری خودرو ( )ESPدر وضعیت فعال قرار دارد.
روشن ماندن این چراغ به معنای اعالم هشدار به راننده مبنی بر وجود ایراد در سیستم کنترل

الکترونیکی پایداری خودرو ( )ESPاست .هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ( ،)ESPترمز
معمولی خودرو (بدون  )ESPهمچنان قابل استفاده خواهد بود .در این گونه شرایط باید همواره
با احتیاط رانندگی کرده و از رانندگی با سرعتهای باال خودداری کنید.
نشانگر غیرفعال بودن ESP

هر زمان که عملکرد  ESPخاموش شود ،چراغ نشانگر  ESP OFFروشن میشود که به
معنای غیرفعال شدن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ( )ESPاست.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

این چراغ بیانگر وضعیت عملکردی سیستم شارژ باتری میباشد .اگر پس از باز شدن
سوئیچ این چراغ روشن نشود و یا پس از روشن شدن موتور همچنان روشن بماند ،هر چه
سریعتر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار دمای آب موتور

این چراغ زمانی روشن میشود که دمای مایع خنککننده 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 سریعتر
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
میگیرد .در فرصت مناسب سوختگیری کنید.

چراغ هشدار سیستم ایربگ

این چراغ برای اعالم هشدار به راننده در خصوص وجود ایراد در سیستم ایربگ مورد
استفاده قرار میگیرد .در صورت روشن شدن این نشانگر ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر
از این چراغ هشدار برای نشان دادن نامناسب بودن فشار باد تایرها استفاده میشود.
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 میگیرد .هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ( ،)ESPفرمان معمولی خودرو همچنان
قابل استفاده خواهد بود .در این گونه شرایط باید همواره با احتیاط رانندگی کرده و از رانندگی
با سرعتهای 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 میگیرد .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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چراغ هشدار EPC
برای اعالم هشدار به راننده در مورد وجود ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی موتور
از این چراغ استفاده میشود .هر چه سریعتر 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 میشود.

هر چه سریعتر 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 میگیرد .هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
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 3-1کلید هوشمند (در صورت

تجهیز)
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 1-3کلید هوشمند (در صورت تجهیز)
اجزا کلید هوشمند
کلیــد هوشــمند بــرای بــاز کــردن و قفــل کــردن دربهــای خــودرو و بــاز کــردن درب صندوق
از راه دور و در محــدوده  20متــری پیرامــون خــودرو (بــه شــرط عــدم وجــود مانــع و نقــاط
کــور) مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
 ۱کلید هوشمند (با بدنه فلزی)
 ۲کلید هوشمند (با بدنه پالستیکی)

 1چراغ نشانگر
 2دکمه قفلکن
 3دکمه بازکن
 4دکمه صندوقپران
 5کلید مکانیکی
 6ضامن کلید مکانیکی
محدودیتهای عملکرد کلید هوشمند
■ ■در شرایط زیر ممکن است کلید هوشمند به درستی کار نکند:
 .1چنانچــه بیشتــر از یــک کلیــد هوشــمند بــه طــور همزمــان در کنــار یکدیگــر مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد.
 .2فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیشتر از  20متر باشد.
 .3در مواقعی که کلید هوشمند با اشیا فلزی تماس داشته و یا پوشانده شده باشد.
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 .4اگر کلید هوشمند در کنار لوازم برقی (مانند موبایل و کامپیوتر) قرار داشته باشد.
 .5زمانــی کــه کلیــد در نزدیکــی وســایل ارتباطــی بیســیم کــه فرکانســی مشــابه بــا فرکانــس
کلیــد هوشــمند دارنــد (ماننــد رادیــوی جیبــی) ،قــرار میگیــرد.
 .6قــرار گرفتــن کلیــد هوشــمند در نزدیکــی تجهیزاتــی کــه امــواج قــوی تولیــد میکننــد
(ماننــد بــرج تلویزیونــی ،ایســتگاه رادیویــی ،نیــروگاه بــرق ،فــرودگاه ،ایســتگاه راهآهــن).
احتیاط
• •کلیــد هوشــمند یــک دســتگاه فرســتنده رادیویــی بــا قــدرت پاییــن میباشــد کــه بــه
راحتــی میتوانــد تحتتاثیــر امــواج رادیویــی مختلــف و تحــت تشعشــع دســتگاههای
صنعتــی ،تحقیقاتــی و تجهیــزات پزشــکی قــرار گیــرد.
• •بــدون کســب مجــوز ،تغییــری در فرکانــس و قــدرت ارســال امــواج فرســتنده کلیــد
هوشــمند (بــه طــور مثــال نصــب تقویتکننــده امــواج رادیــو فرکانســی) ایجــاد نکنیــد و
هیچگونــه آنتــن خارجــی یــا آنتــن ارســال امــواج نصــب نکنیــد.
• •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.
■ ■تحــت شــرایط زیــر احتمــال ایــن کــه باتــری کلیــد هوشــمند ضعیــف یــا خالــی شــده
باشــد ،وجــود دارد:
 .1کاهش تدریجی محدوده اثر کلید هوشمند و کوچکتر شدن میدان برد امواج آن
 .2عمل نکردن کلید هوشمند حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم
 .3نمایش داده شدن پیغام “ ”Smart key battery power is lowدر صفحه کیلومترشمار
 .4کمنــور شــدن یــا روشــن نشــدن چــراغ نشــانگر کلیــد بــا فشــار دادن دکمههــای روی
کلیــد
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کلید مکانیکی
کلیــد مکانیکــی بــه صــورت یکپارچــه بــا کلیــد هوشــمند و در داخــل بدنــه آن قــرار گرفتــه
اســت کــه میتوانــد در مــوارد اضطــراری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ضامــن کلیــد مکانیکــی واقــع در ســمت
جانبــی کلیــد هوشــمند را فشــار داده و کلیــد
مکانیکــی را از بدنــه کلیــد هوشــمند جــدا
کنیــد .پــس از اســتفاده ،کلیــد را بــه جــای
خــود بــاز گردانیــد تــا ضمــن جلوگیــری از
مفقــود شــدن ،همیشــه در دســترس بــوده و
بــه راحتــی قابــل اســتفاده باشــد.
تعویض باتری کلید هوشمند
گام اول :ضامــن کلیــد مکانیکــی را فشــار
دهیــد و کلیــد مکانیکــی را از بدنــه کلیــد
هوشــمند جــدا کنیــد.

گام دوم :بــا اســتفاده از یــک پیچگوشــتی
تخــت و نوارپیــچ شــده ،درپــوش کلیــد را بــاز
کنیــد و بــرد الکترونیکــی کلیــد هوشــمند را
خــارج کنیــد.
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گام ســوم :باتــری کهنــه را از جــای خــود
بیــرون آوریــد و باتــری نــو را بــه نحــوی
کــه قطــب مثبــت ( )+آن رو بــه بــاال باشــد،
جایگزیــن کنیــد.
گام چهــارم :اجــزا بــاز شــده کلیــد را بــه
ترتیــب عکــس مراحــل بــاز کردنشــان،
مونتــاژ کنیــد.
گام پنجــم :پــس از تعویــض باتــری ،عملکــرد
صحیــح کلیــد هوشــمند را بررســی کنیــد
(اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــا فشــار دادن
هــر یــک از دکمههــای کلیــد هوشــمند،
چــراغ روی کلیــد روشــن میشــود).
حفاظت از محیط زیست
باتــری لیتیومــی مصــرف شــده نبایــد هماننــد زبالههــای خانگــی معمولــی دفــع شــود.
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در قوانیــن
زیســتمحیطی امحــا شــود.
مطالعه
• •از قرارگیــری صحیــح قطبهــای مثبــت و منفــی باتــری در جــای خــود اطمینــان
حاصــل کنیــد.
• •نوع باتری کلید هوشمند :باتری لیتیومی مدل V-CR20323

• •اگــر کلیــد هوشــمند نمیتوانــد بــه درســتی کار کنــد ،جهــت بازدیــد و تعمیــر بــا
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل نماییــد.
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احتیاط
• •فقط از باتری استاندارد شرکتی استفاده نمایید.
• •در زمان نصب مراقب باشید تا ترمینالها و الکترودهای باتری خم نشوند.
• •در زمان تعویض باتری باید دست شما خشک و عاری از هر گونه رطوبت باشد.
• •از لمــس باتــری بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت ســبب ایجــاد
خوردگــی در باتــری شــود.
• •از تمــاس و یــا دسـتکاری قطعــات کیــت الکترونیکــی کلیــد هوشــمند اجتنــاب کنیــد،
زیــرا باعــث ایجــاد اختــال در کارکــرد آن خواهــد شــد.
• •تعویــض باتــری کلیــد هوشــمند نیــاز بــه کمــی دقــت و ظریـفکاری دارد و اگــر خودتــان
اقــدام بــه ایــن کار کنیــد ،ممکــن اســت بــه کلیــد آســیب وارد شــود .لــذا توصیــه میشــود
تعویــض باتــری را توســط نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو انجــام دهیــد.
هشدار
نســبت بــه بلعیــده شــدن باتــری تعویــض شــده یــا ســایر قطعــات کلیــد هوشــمند توســط
کــودکان مراقبــت ویــژهای داشــته باشــید .چــرا کــه ممکــن اســت باعــث آســیبدیدگی
جــدی و یــا حتــی مــرگ کــودکان شــود.
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ورود بدون کلید (در صورت تجهیز)

فقــط بــا همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند (بــدون نیــاز بــه بیــرون آوردن آن) میتــوان
اقدامــات زیــر را روی خــودرو انجــام داد:

■ ■باز کردن قفل دربها

● ●زمانــی کــه کلیــد هوشــمند را بــه همــراه
داریــد ،ناحیــه حســاس بــه تشــخیص
دســتگیره درب را لمــس کنیــد .سیســتم پــس
از شناســایی و تاییــد خــودکار کلیــد ،اقــدام
بــه بــاز کــردن قفــل دربهــا خواهــد کــرد.
● ●ضمــن همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند
بــه خــودرو نزدیــک شــوید .سیســتم پــس از
شناســایی و تاییــد خــودکار کلیــد ،اقــدام بــه
بــاز کــردن قفــل دربهــا خواهــد کــرد.
■ ■قفل کردن دربها
● ●زمانــی کــه کلیــد هوشــمند را بــه همــراه
داریــد ،سنســور تشــخیص دســتگیره درب را
لمــس کنیــد .سیســتم پــس از شناســایی و
تاییــد خــودکار کلیــد ،اقــدام بــه قفــل کــردن
دربهــا خواهــد کــرد.
● ●ضمــن همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند
خــودرو را تــرک کــرده و از آن دور شــوید.
سیســتم پــس از شناســایی و تاییــد خــودکار
کلیــد ،اقــدام بــه قفــل کــردن دربهــا خواهــد
کــرد.
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مطالعه
• •قابلیــت قفــل /بــاز کــردن قفــل دربهــا توســط ریمــوت هوشــمند ،نیــاز بــه تنظیــم
شــدن از طریــق سیســتم صوتــی و تصویــری دارد (بــرای اطــاع از جزییــات کار بــه بخــش
«سیســتم صوتــی و تصویــری و ســرگرمی» در فصــل  5مراجعــه کنیــد.
• •چنانچــه درب هــای خــودرو بــه مــدت  3روز در وضعیــت قفــل باقــی مانــده باشــند،
قابلیــت قفــل /بــاز کــردن قفــل دربهــا بــه روش تشــخیص خــودکار کلیــد غیرفعــال
میشــود .بــرای اجرایــی شــدن مجــدد ایــن قابلیــت بایــد موتــور یــک بــار روشــن شــود.
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احتیاط
• •کلیــد هوشــمند را در مجــاورت وســایلی ماننــد مــاوس بیســیم کامپیوتــر ،موبایــل و
نظایــر آن قــرار ندهیــد .چــرا کــه ممکــن اســت قابلیتهــای تشــخیص و قفــل /بــاز کــردن
آن کار نکنــد.
• •قابلیــت قفــل کــردن قفــل دربهــا بــه روش تشــخیص خــودکار کلیــد هوشــمند فقــط
در صورتــی اجــرا میشــود کــه کلیــد اســتارت موتــور خامــوش باشــد ،تمامــی دربهــای
جانبــی و درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته باشــند و کلیــد هوشــمند در داخــل خــودرو
قــرار نداشــته باشــد.
• •پــس از تــرک کــردن خــودرو و بســتن کلیــه دربهــای جانبــی و درب صنــدوق ،اگــر
کلیــد هوشــمند در داخــل خــودرو جــا مانــده باشــد و یــا ایــن کــه در محــدوده  2.5متــری
پیرامــون خــودرو قــرار نداشــته باشــد ،قابلیــت قفــل کــردن کلیــد هوشــمند از طریــق
تشــخیص خــودکار کلیــد اجــرا نخواهــد شــد.
• •اگــر کلیــد هوشــمند در حــدود  2.5متــر از خــودرو دور شــود و چراغهــای راهنمــا
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
بــاز شــدن ناخواســته قفــل دربهــا جلوگیــری کــرده باشــید.
• •پــس از فعــال شــدن قابلیــت تشــخیص کلیــد هوشــمند اگــر کلیــد همچنــان در نزدیکــی
خــودرو باقــی بمانــد ،خــودرو پــس از  15دقیقــه بــه طــور خــودکار قفــل خواهــد شــد .اگــر
کلیــد بــرای یــک  15دقیقــه دیگــر در کنــار خــودرو بمانــد ،بــه منظــور افزایــش عمــر مفیــد
باتــری ،قابلیــت تشــخیص کلیــد هوشــمند بــه طــور موقتــی غیرفعــال خواهــد شــد و در
صورتــی مجــددا فعــال میشــود کــه یکــی از دربهــای جانبــی خــودرو یــا درب صنــدوق
بــاز و ســپس کلیــه دربهــا بســته شــوند.
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■ ■باز کردن درب صندوق
● ●دکمــه صندوقپــران روی ریمــوت کنتــرل
را فشــار داده و نگــه داریــد .بــا روشــن شــدن
چراغهــای راهنمــا ،درب صنــدوق بــاز
میشــود.
● ●زمانــی کــه قفــل مرکــزی در وضعیــت
بــاز قــرار دارد ،ســوئیچ روی دســتگیره درب
صنــدوق را فشــار دهیــد .بــا روشــن شــدن
چراغهــای راهنمــا ،درب صنــدوق بــاز
میشــو د .
● ●وقتــی کــه قفــل مرکــزی در وضعیــت بــاز بســته(قفل) قــرار دارد ،ضمــن اینکــه کلیــد
هوشــمند همراهتــان اســت و در نزدیکــی صنــدوق عقــب هســتید ،سوئیچ(سنســور) روی
دســتگیره درب صنــدوق را فشــار دهیــد .بــا روشــن شــدن چراغهــای راهنمــا ،درب صنــدوق
بــاز میشــود.
مطالعه
بــرای اطالعــات بیشتــر در خصــوص بــاز کــردن درب صنــدوق بــه بخــش «درب صنــدوق
عقــب» در ادامــه همیــن فصــل مراجعــه کنیــد.
■ ■موقعیت آنتنهای سیستم ورود و استارت بدون کلید
 1آنتن جلویی داخل کابین
 2آنتن درب عقب راست
 3آنتن درب عقب چپ
 4آنتن بیرونی درب صندوق عقب
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■ ■محدوده شناسایی کلید هوشمند
منطقه
وقتــی کــه کلیــد هوشــمند در محــدوده
اثــر آنتــن جلویــی داخــل کابیــن قــرار دارد،
خــودرو را میتــوان اســتارت زد و یــا وضعیــت
دکمــه اســتارت را تغییــر داد.
منطقه
وقتــی کــه کلیــد هوشــمند در محــدوده اثــر
آنتــن دربهــا قــرار دارد ،دربهــای خــودرو را
میتــوان قفــل /بــاز کــرد.
منطقه
وقتــی کــه کلیــد هوشــمند در محــدوده اثــر آنتــن بیرونــی درب صنــدوق قــرار دارد ،درب
صنــدوق را میتــوان بــاز کــرد.
مطالعه
آنتنهــای سیســتم ورود و اســتارت بــدون کلیــد ،کلیدهــای هوشــمند را در شــعاع حــدودا
 1.5متــری خــود میتواننــد شناســایی کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه قصــد ورود بــه خــودرو
یــا فعــال کــردن ســوئیچ را داریــد ،بایــد کلیــد هوشــمند در ایــن محــدوده قــرار داشــته
باشــد.
در شــرایط زیــر ممکــن اســت سیســتم بــه درســتی کار نکنــد ،حتــی اگــر کلیــد هوشــمند در
محــدوده اثــر آنتنهــا (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
وقتــی کــه از خــودرو دور میشــوید بــا
رســیدن بــه ایــن ناحیــه ،کلیــد بــه طــور
خــودکار تشــخیص داده شــده و دربهــا قفــل
میشــوند.
محدوده باز شدن
وقتــی کــه بــه خــودرو نزدیــک میشــوید
بــا رســیدن بــه ایــن ناحیــه ،کلیــد بــه طــور
خــودکار تشــخیص داده شــده و قفــل دربهــا
بــاز میشــود.
محدوده باز شدن درب صندوق
وقتــی کــه بــه همــراه کلیــد هوشــمند بــه ایــن ناحیــه از خــودرو نزدیــک میشــوید ،دربهــا از طریق
تشــخیص خــودکار کلیــد نمیتواننــد بــاز /قفــل شــوند و فقــط درب صنــدوق بــاز می شــود.
■ ■اعالم هشدار
به بخش «سیستم دزدگیر» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.

 2-3سیستم ضدسرقت و دزدگیر
سیستم ضدسرقت موتور
خــودروی شــما بــه دو نــوع سیســتم ضدســرقت مجهــز میباشــد :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 ،چنانچــه 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 اختــال شــود.
• •در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچگونــه 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 علتهــای ممکــن مختــل
شــدن سیســتم ایموبالیــزر و عــدم کارکــرد صحیــح آن میتوانــد باشــد .بــرای جزییــات
بیشتــر بــه بخــش «اگــر خــودرو بــه طــور عــادی روشــن نشــود» در فصــل  6مراجعــه کنیــد.
■ ■سیستم دزدگیر
در صــورت تشــخیص یــک ورود غیرمجــاز بــه داخــل خــودرو ،سیســتم دزدگیــر اقــدام
بــه فعــال کــردن آژیــر و روشــن و خامــوش کــردن چراغهــای راهنمــا خواهــد کــرد تــا
بدینوســیله مالــک خــودرو را از موضــوع ســرقت مطلــع ســازد .توضیحــات بیشتــر در مــورد
دزدگیــر خــودرو در بخــش بعــدی ارایــه شــده اســت.
احتیاط
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن ناخواســته دزدگیــر و پیشگیــری از ســرقت خــودرو ،قبــل
از تــرک خــودرو اطمینــان یابیــد کــه کســی در داخــل خــودرو باقــی نمانــده باشــد و کلیــه
دربهــا و شیش ـهها 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
دربهــا و درب صنــدوق را ببندیــد.
دکمــه قفلکــن کلیــد هوشــمند و یــا
دکمــه روی دســتگیره درب را فشــار دهیــد
تــا دربهــا قفــل شــوند .اکنــون سیســتم
دزدگیــر خــودرو فعــال شــده و در حالــت
آمــاده بــه کار قــرار دارد.
● ●نشانههای فعال شدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
یــک بــار روشــن و خامــوش شــدن چراغهــای راهنمــا و یــک بــار بــه صــدا در آمــدن آژیــر
دزدگیــر
● ●علل فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
خامــوش نبــودن کلیــد اســتارت ،بــاز مانــدن یکــی از دربهــای جانبــی خــودرو یــا درب
صنــدوق عقــب
● ●نشانههای فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
دو بار چشمک زدن چراغهای راهنما و به صدا در نیامدن آژیر دزدگیر
مطالعه
نحــوه اعــام هشــدار سیســتم دزدگیــر از طریــق سیســتم صوتــی و تصویــری نیــز قابــل
تنظیــم اســت .جهــت اطــاع از جزییــات کار بــه فصــل  5مراجعــه کنیــد.
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احتیاط
• •اگــر کلیــد اســتارت در موقعیــت  OFFیــا خامــوش قــرار نداشــته باشــد ،دزدگیــر
نمیتوانــد فعــال شــود.
• •اگــر چهــار درب جانبــی خــودرو بســته باشــد و درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته
نشــده باشــد ،قفــل مرکــزی دربهــا را قفــل میکنــد ولــی دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد.
• •اگــر درب صنــدوق بســته باشــد و یکــی از دربهــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته
نباشــد ،قفــل مرکــزی ابتــدا دربهــا را قفــل میکنــد ولــی بالفاصلــه مجــددا از حالــت
قفــل خــارج کــرده و دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد.
■ ■فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار
پــس از خــارج شــدن خــودرو از وضعیــت دزدگیــر ،چنانچــه در عــرض  30ثانیــه هیچیــک
از دربهــای جانبــی ،درب موتــور یــا درب صنــدوق بــاز و بســته نشــوند ،دربهــا بــه طــور
خــودکار قفــل شــده و سیســتم دزدگیــر بــار دیگــر فعــال خواهــد شــد.
■ ■غیرفعال شدن دزدگیر
● ●راههای غیرفعال کردن:
اگــر دکمــه بازکــن کلیــد هوشــمند را فشــار
دهیــد و یــا ایــن کــه ضمــن همــراه داشــتن
کلیــد هوشــمند (بــدون نیــاز بــه بیــرون
آوردن آن) بــه خــودرو نزدیــک شــده و دکمــه
روی دســتگیره درب را فشــار دهیــد ،اگــر
سیســتم بــه طــور خــودکار معتبــر بــودن
کلیــد را تشــخیص دهــد ،خــودرو از حالــت
قفــل دزدگیــر خــارج خواهــد شــد.
● ●نشانههای غیرفعال شدن دزدگیر:
دو بــار روشــن و خامــوش شــدن چراغهــای
راهنمــا
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مطالعه
• •زمانــی کــه خــودرو در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد ،بــا فشــار دادن دکمــه بازکــن کلیــد
هوشــمند و یــا روشــن کــردن خــودرو ،خــودرو از وضعیــت دزدگیــر خــارج میشــود.
• •اگــر پــس از غیرفعــال شــدن دزدگیــر ،هــر کــدام از دربهــای 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 اعــام هشــدار خواهــد شــد .مثــا اگــر یکــی از دربهــای 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 اعــام هشــدار میشــود
کــه در آن آژیــر بــه صــدا در آمــده و
چراغهــای راهنمــا شــروع بــه چشــمک زدن
خواهــد کــرد.
● ●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 اعــام
هشــدار غیرفعــال خواهد شــد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

99

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
مطالعه
• •اگــر فقــط یــک عامــل بــرای اعــام هشــدار وجــود داشــته باشــد ،حداکثــر  3ســیکل آالرم
فعــال میشــود.
• •اگــر بیــش از یــک عامــل بــرای اعــام هشــدار وجــود داشــته باشــد ،حداکثــر  8ســیکل آالرم
فعــال میشــود (آالرم چراغهــای راهنمــا و آژیــر بعــد از  8ســیکل متوقــف خواهنــد شــد).

 3-3سیستم 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
کلیــد هوشــمند در داخــل خــودرو وجــود
نداشــته باشــد ،دکمــه قفلکــن روی کلیــد
هوشــمند را فشــار داده و بــه مــدت چنــد
ثانیــه نگــه داریــد تــا خــودرو بــه صــورت از راه
دور اســتارت بزنــد ،همزمــان تهویــه مطبــوع
نیــز بــه طــور خــودکار روشــن میشــود.
● ●خامــوش کــردن از راه دور بــا اســتفاده از
کلیــد هوشــمند :خــودرو  10دقیقــه پــس از
روشــن شــدن بــه صــورت از راه دور ،بــه طــور
خــودکار خامــوش میشــود.
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مطالعه
• •هنــگام اســتارت خــودرو از راه دور ،هیچکــس از جملــه راننــده نبایــد در داخــل خــودرو
با شد .
• •پــس از روشــن شــدن خــودرو بــه صــورت از راه دور ،برخــی از امکانــات قابــل اســتفاده
نخواهنــد بــود (ماننــد دســته چــراغ و راهنمــا ،دســته بــرف پاککــن و سیســتم صوتــی
و تصویــری) ،بــرای خــارج شــدن از وضعیــت کنتــرل از راه دور و بازگشــت بــه وضعیــت
عــادی ،ضمــن بــه همــراه داشــتن کلیــد هوشــمند ،پــدال ترمــز را فشــار دهیــد.
• •در خودرویــی کــه از راه دور روشــن شــده اســت ،فقــط میتــوان قفــل دربهــا را بــاز
کــرد و قفــل کــردن آنهــا امکانپذیــر نیســت.
• •فاصلــه بیــن خــودرو بــا کلیــد هوشــمند در زمــان اســتارت از راه دور نبایــد بیشتــر از
بــرد موثــر کلیــد هوشــمند باشــد.
• •خــودرو پــس از روشــن شــدن از طریــق اســتارت از راه دور بــه مــدت  10دقیقــه روشــن
میمانــد ،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.

 3-4قفل دربها
کلید قفل درب ها

■ ■قفل کردن /باز کردن دربها
 1کلید باز کردن
 2کلید قفل کردن
بــرای بــاز کــردن /قفــل کــردن دربهــای
خــودرو ،کلیدهــای مربوطــه را فشــار دهیــد.
اگــر هــر چهــار درب خــودرو بســته بــوده
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و ســرعت حرکــت خــودرو بــه بیشتــر از
 15km/hبرســد ،دربهــای خــودرو بــه طــور
خــودکار قفــل خواهنــد شــد (در صورتــی کــه
خــودرو بــه ایــن قابلیــت تجهیــز شــده باشــد).
قابلیــت قفــل شــدن خــودکار دربهــا نیــاز
بــه تنظیــم شــدن از طریــق سیســتم صوتــی
و تصویــری دارد (بــرای اطــاع از جزییــات بــه
فصــل  5مراجعــه کنیــد).
■ ■باز کردن دربها با استفاده از دستگیره داخلی
● ●اگــر دربهــا 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 دربهــا را بــا اســتفاده از کلیــد مکانیکــی قفــل کــرده باشــید ،حالــت آمــاده بــه کار
دزدگیــر نمیتوانــد فعــال شــود .لــذا توصیــه میشــود دربهــا را توســط کلیــد هوشــمند
قفــل کنیــد.
• •پــس از قفــل کــردن دربهــا بــا اســتفاده از کلیــد هوشــمند ،چنانچــه درب راننــده
توســط کلیــد مکانیکــی بــاز شــود ،آژیــر دزدگیــر بــه کار خواهــد افتــاد.
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■ ■قفل کودک دربهای عقب
قفــل کــودک در داخــل دربهــای عقــب
تعبیــه شــده اســت.
بــرای فعــال یــا غیرفعــال کــردن قفــل کــودک
زبانــه مربوطــه را مطابــق شــکل بــه ســمت
بــاال یــا پاییــن بکشــید.
قفل کردن :زبانه را در جهت فلش بکشید.
بــاز کــردن :زبانــه را در خــاف جهــت فلــش
بکشــید.

مطالعه

در صــورت فعــال بــودن قفــل کــودک ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قابــل بــاز شــدن
اســت .توصیــه میشــود زمانــی کــه کودکــی در داخــل خــودرو حضــور دارد ،از قفــل
کــودک اســتفاده کنیــد.
هشدار
• •قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.
• •چنانچــه کودکــی در صندلــی عقــب خــودرو نشســته اســت ،جهــت جلوگیــری از بــاز
شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی ،حتمــا قفــل کــودک را فعــال کنیــد.
• •جهــت جلوگیــری از محبــوس شــدن سرنشــینان خــودرو در زمــان تصــادف ،بــه یــاد
داشــته باشــید کــه اگــر قفــل کــودک فعــال باشــد ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون
قابــل بــاز شــدن میباشــد.
• •اگــر خــودرو در هــوای گــرم متوقــف شــده و تمامــی دربهــا و شیش ـهها بســتهاند ،بــه
هیــچ عنــوان کــودکان و حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا نکنیــد .چــرا کــه
دمــای بــاال میتوانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ آنهــا در زمــان کوتــاه شــود.
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 3-5بوق
نحوه استفاده
بــرای اســتفاده از بــوق ،بــر روی تصویــر حــک
شــده بــوق بــر روی غربیلــک فرمــان و یــا
اطــراف آن فشــار دهیــد.
مطالعه
• •از بــوق در نزدیکــی محلهایــی ماننــد مــدارس ،بیمارســتانها و مجتمعهــای مســکونی
اســتفاده نکنید.
• •ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.

گرمکن غربیلک فرمان (در صورت تجهیز)

■ ■استفاده از گرمکن غربیلک فرمان

کلیــد گرمکــن را فشــار دهیــد تــا گرمکــن
غربیلــک فرمــان فعــال شــود ،همزمــان چــراغ
زمینــه کلیــد نیــز روشــن میشــود.
اگــر کلیــد را یــک بــار دیگــر فشــار دهیــد،
گرمکــن غربیلــک فرمــان و چــراغ زمینــه
کلیــد خامــوش خواهنــد شــد.
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احتیاط
گرمکن غربیلک فرمان زمانی میتواند روشن شود که شرایط زیر برقرار باشد:
• •موتور روشن باشد.
• •ولتاژ باتری در حد نرمال باشد.
• •کلید گرمکن غربیلک فرمان فشرده شده باشد.
در صــورت وجــود هــر یــک از شــرایط زیــر ،گرمکــن غربیلــک فرمــان پــس از مدتــی
روشــن مانــدن خامــوش خواهــد شــد:
• •موتور خاموش شود.
• •مدت زمان گرم شدن غربیلک فرمان بیشتر از  25دقیقه باشد.
• •کلید گرمکن غربیلک فرمان مجددا فشار داده شود.
• •اگــر دمــای غربیلــک فرمــان بــه بــاالی  52°Cبرســد ،گرمکــن غربیلــک فرمــان خامــوش
خواهــد شــد و پــس از آن کــه دمــای آن بــه کمتــر از  50°Cرســید ،مجــددا روشــن
خواهــد شــد.

 3-6غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان
بــرای داشــتن یــک رانندگــی ایمــن و راحــت ،میتوانیــد زاویــه شــیب غربیلــک فرمــان را
تنظیــم کنیــد.
بــرای تنظیــم کــردن غربیلــک فرمــان ،خودرو
را در یــک مــکان امــن متوقــف کــرده و کلیــد
اســتارت را خامــوش کنیــد.
 .1اهــرم قفلکننــده تلســکوپی فرمــان را بــه
ســمت پاییــن بکشــید.
 .2بــا بــاال و پاییــن /جلــو و عقــب بــردن
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غربیلــک ،آن را در زاویــهای کــه بــرای شــما
راحــت باشــد ،تنظیــم کنیــد.
 .3غربیلــک فرمــان را در همــان موقعیــت
ثابــت نگــه داریــد و اهــرم قفلکننــده را بــه
جــای اصلــی خــود بــاز گردانیــد.
 .4غربیلــک فرمــان را کمــی تــکان دهیــد و
ثابــت شــدن آن را بررســی کنیــد .در صــورت
تــکان خــوردن ،مرحلــه  3را مجــددا تکــرار
کنیــد.
هشدار
• •در خــال رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم غربیلــک فرمــان نکنیــد .انجــام دادن ایــن کار
ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و در نتیجــه منجــر بــه تصــادف،
جراحــت و حتــی مــرگ شــود.
• •بــه منظــور رعایــت ایمنــی ،پــس از تنظیــم غربیلــک فرمــان ،آن را بــه ســمت بــاال و
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.

 3-7صندلیهای خودرو
صندلیهای جلو

■ ■استقرار صحیح بر روی صندلی
صندلیهــا ،پشتســریها ،کمربندهــای ایمنــی و ایربگهــا تجهیــزات مفیــد بــرای محافظــت
از سرنشــینان خــودرو میباشــند .اســتفاده صحیــح از ایــن تجهیــزات محافظــت بیشتــری را
بــرای سرنشــینان ایجــاد میکنــد .لطفــا مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد:
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● ●موقــع نشســتن روی صندلــی ،پشــتی
صندلــی را اندکــی بــه ســمت عقــب کــج
کنیــد (زاویــه  25درجــه مناســب اســت) و بــه
آن تکیــه دهیــد.
● ●راننــده و سرنشــین جلــو نبایــد صندلــی را
خیلــی بــه داشــبورد نزدیــک کننــد .غربیلــک
فرمــان را طــوری در دســت بگیریــد کــه در
حیــن رانندگــی بازوهــای شــما بــا کمــی
انحنــا قــرار گیرنــد .پاهایتــان نیــز بایــد کمــی
خــم داشــته باشــند تــا بتوانیــد پدالهــا را بــه
طــور کامــل فشــار دهیــد.
● ●پشتســریها را بــه طــور صحیــح
تنظیــم کنیــد بــه گونــهای کــه باالتریــن
نقطــه پشتســری بــا باالتریــن نقطــه ســر
شــما در یــک راســتا قــرار گیرنــد.
● ●نــوار باالیــی کمربنــد ایمنــی بایــد از وســط
عــرض شــانهها عبــور کــرده ،بــه قفســه
ســینه بچســبد و نزدیــک گــردن قــرار نگیــرد.
نــوار پایینــی کمربنــد بایــد روی لگــن قــرار
گرفتــه و فشــاری بــه ناحیــه شــکم وارد نکنــد.
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■ ■تنظیم صندلی به صورت دستی
 1تنظیم پشتی صندلی
بــه پشــتی صندلــی تکیــه دهیــد و ســپس
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال
بکشــید .پشــتی را بــا تغییــر زاویــه بــدن در
وضعیــت مناســب تنظیــم نماییــد .بعــد از
یافتــن زاویــه مناســب ،اهــرم را رهــا کنیــد.
پــس از آن بــه پشــتی تکیــه کنیــد تــا
مطمئــن شــوید کــه پشــتی بــه درســتی قفــل
شــده اســت.
 2تنظیم ارتفاع صندلی (فقط صندلی راننده)
اهرم تنظیم صندلی را به سمت باال و پایین بکشید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود.
 3تنظیم موقعیت صندلی در جهت جلو و عقب
دســتگیره تنظیــم افقــی صندلــی جلــو در جهتهــای جلــو و عقــب در زیــر صندلــی قــرار
دارد .دســتگیره را بــه ســمت بــاال بکشــید و صندلــی را بــه ســمت موقعیــت دلخــواه خــود
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)
 1تنظیم موقعیت افقی صندلی
بــا جلــو و عقــب کشــیدن کلیــد تنظیــم
نشــیمنگاه ،صندلــی را در جهــت افقــی و در
موقعیــت دلخــواه تنظیــم کنیــد.
 2تنظیم ارتفاع صندلی
بــا فشــردن کلیــد تنظیــم تشــک بــه ســمت
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پاییــن یــا بــاال ،ارتفــاع صندلــی را بــاال یــا
پاییــن بیاوریــد.
 3تنظیم زاویه پشتی صندلی
بــرای تنظیــم زاویــه پشــتی صندلــی ،کلیــد
تنظیــم را بــه ســمت جلــو یــا عقــب فشــار
دهیــد.
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 راحتتریــن موقعیــت ممکــن ،از دکمه
تنظیــم قــوس کمــر صندلــی اســتفاده کنید.
دکمــه

را فشــار داده و نگــه داریــد تــا

تنظیــم قــوس بــرای قســمت باالیــی کمــر
افزایــش یابــد و همزمــان تنظیــم قــوس بــرای
قســمت پایینــی کمــر کاهــش یابــد.
دکمــه

را فشــار داده و نگــه داریــد تــا

تنظیــم قــوس بــرای قســمت پایینــی کمــر
افزایــش یابــد و همزمــان تنظیــم قــوس بــرای
قســمت باالیــی کمــر کاهــش یابــد.
دکمــه

را فشــار داده و نگــه داریــد تــا

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 جهتهــای بــاال ،پاییــن ،جلــو و عقــب دارای محدودیتهای
حرکتــی میباشــد .هنــگام رســیدن میــزان قــوس کمــر بــه موقعیــت انتهایــی ،بالفاصلــه
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
اطمینــان یابید.
• •هیچگونــه شــیئی را در زیــر صندلــی قــرار ندهیــد ،زیــرا در حیــن تنظیــم موقعیــت
صندلــی ،از حرکــت آن جلوگیــری خواهــد کــرد.
• •پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد ،زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو
و عقــب خــودرو روی میدهنــد ،کمربنــد ایمنــی در صورتــی بیشتریــن محافظــت را از
سرنشــین بــه عمــل م ـیآورد کــه راننــده و سرنشــین جلــو بــه طــور صــاف و راحــت بــه
پشــتی تکیــه داده باشــند.
■ ■گرمکن صندلی (در صورت تجهیز)
کلید گرمکن صندلی راننده /کلید گرمکن سرنشین جلو
بــا اولیــن فشــار بــر روی کلیــد ،گرمکــن
صندلــی بــا دو ســطح گرمایــش (هــر دو
چــراغ نشــانگر دمــای بــاال و پاییــن روشــن
میشــوند) کار خواهــد کــرد .بــا فشــار مجــدد
کلیــد ،گرمایــش در ســطح ( 1چــراغ نشــانگر
دمــای پاییــن روشــن میشــود) انجــام
خواهــد شــد .اگــر کلیــد را بــرای بــار ســوم
فشــار دهیــد ،گرمکــن صندلــی خامــوش
خواهــد شــد.
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صندلیهای عقب (مدل  5صندلی)

■ ■تنظیم موقعیت صندلی

تنظیم پشتی صندلی در جهت جلو و عقب:
بــه پشــتی صندلــی تکیــه دهیــد و ســپس
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال
بکشــید .پشــتی را بــا تغییــر زاویــه بــدن در
وضعیــت مناســب تنظیــم نماییــد .بعــد از
یافتــن زاویــه مناســب ،اهــرم را رهــا کنیــد.
ســپس پشــتی را کمــی بــه جلــو و عقــب
حرکــت دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه پشــتی
بــه درســتی قفــل شــده اســت.
■ ■خواباندن پشتی صندلی عقب (روش خواباندن صندلیهای چپ و راست یکسان است)
ابتــدا ارتفــاع پشتســری صندلیهــا را
تنظیــم کنیــد و یــا ایــن کــه در صــورت لــزوم
آنهــا را بــاز کنیــد ،اهــرم تنظیــم پشــتی
صنلــی عقــب را بــه ســمت بــاال بکشــید و بــا
فشــار دســت ،پشــتی صندلــی را بــه آرامــی
بخوابانیــد.
مطالعه
تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب میتوانــد حجــم محفظــه صنــدوق عقــب را بــرای قــرار
دادن بــار افزایــش دهــد (بــه بخــش «احتیاطهــای الزم در قــرار دادن بــار» در فصــل 5
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
کمربندهــای عقــب چــپ و راســت ،مطمئــن شــوید کــه کمربندهــا از اطــراف پشــتی
صندلــی رد شــده باشــند.
• •هیچگونــه شــیئی را در زیــر صندلــی قــرار ندهیــد ،زیــرا در حیــن تنظیــم موقعیــت
صندلــی ،از حرکــت آن جلوگیــری خواهــد کــرد.
• •پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد ،زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو
و عقــب خــودرو روی میدهنــد ،کمربنــد ایمنــی در صورتــی بیشتریــن محافظــت را از
سرنشــین بــه عمــل م ـیآورد کــه راننــده و سرنشــینان خــودرو بــه طــور صــاف و راحــت
بــه پشــتی تکیــه داده باشــند.
■ ■گرمکن صندلی عقب (در صورت تجهیز)
کلیــد گرمکــن صندلیهــای عقــب در کنــار دریچــه هــوای پشــت کنســول وســط قــرار
دارنــد.
گرمکــن صندلــی دارای دو ســطح گرمایــش
میباشــد .زمانــی کــه کلیــد را فشــار
دهیــد ،گــرم کــن بــا دمــای بــاال (هــر دو
چــراغ نشــانگر دمــای بــاال و پاییــن روشــن
میشــوند) کار خواهــد کــرد.
بــا فشــار مجــدد کلیــد ،گرمایــش بــا دمــای
پاییــن (چــراغ نشــانگر دمــای پاییــن روشــن
میشــود) انجــام خواهــد شــد .اگــر کلیــد را
112

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۳راهنمای استفاده از خودرو
یــک بــار دیگــر فشــار دهیــد ،گرمکــن صندلی
غیرفعــال خواهــد شــد (هــر دو چــراغ نشــانگر
خامــوش میشــوند).

صندلیهای عقب (مدل  7صندلی)

■ ■ورود آسان به صندلی عقب ردیف دوم
 .1اهــرم واقــع در قســمت باالیــی پشــتی
صندلــی عقــب را بکشــید.
 .2پشــتی صندلــی عقــب اصلــی را بخوابانیــد
و مجموعــه صندلــی را تــا جایــی کــه امــکان
دارد جلــو بکشــید.
 .3پــس از وارد شــدن بــه فضــای صندلــی
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
کنیــد کــه صندلــی بــه خوبــی در موقعیــت
خــود قفــل شــده اســت.
احتیاط
• •در حیــن حرکــت خــودرو از ورود و خــروج بــه صندلــی عقــب ردیــف دوم خــودداری
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
دســتگیره تنظیــم افقــی صندلــی عقــب در
جهتهــای جلــو و عقــب در زیــر صندلــی
قــرار دارد .دســتگیره را بــه ســمت بــاال
بکشــید و صندلــی را بــه ســمت موقعیــت
دلخــواه خــود 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 پشتی صندلی در جهت جلو و عقب
بــه پشــتی صندلــی تکیــه دهیــد و ســپس
اهــرم تنظیــم پشــتی را بــه ســمت بــاال
بکشــید .پشــتی را بــا تغییــر زاویــه بــدن در
وضعیــت مناســب تنظیــم نماییــد .بعــد از
یافتــن زاویــه مناســب  ،اهــرم را رهــا کنیــد.
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
صندلیهــای عقــب چــپ و عقــب وســط بــه
همــراه هــم تــا میشــوند (صندلــی ســمت
راســت نیــز بــه روش زیــر تــا میشــود).
ابتــدا ارتفــاع پشتســری صندلیهــا را
تنظیــم کنیــد و یــا ایــن کــه در صــورت لــزوم
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آنهــا را بــاز کنیــد ،اهــرم تنظیــم پشــتی
صندلــی عقــب را بــه ســمت بــاال بکشــید و بــا
فشــار دســت ،پشــتی صندلــی را بــه آرامــی
بــه ســمت جلــو بخوابانیــد.
مطالعه
تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب میتوانــد حجــم محفظــه صنــدوق عقــب را بــرای قــرار
دادن بــار افزایــش دهــد (بــه بخــش «احتیاطهــای الزم در قــرار دادن بــار» در فصــل 5
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
اطمینــان یابید.
• •در زمــان تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب ،جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن
کمربندهــای عقــب چــپ و راســت ،مطمئــن شــوید کــه کمربندهــا از اطــراف پشــتی
صندلــی رد شــده باشــند.
• •هیچگونــه شــیئی را در زیــر صندلــی قــرار ندهیــد ،زیــرا در حیــن تنظیــم موقعیــت
صندلــی ،از حرکــت آن جلوگیــری خواهــد کــرد.
• •پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد ،زیــرا در تصادفاتــی کــه از قســمت جلــو
و عقــب خــودرو روی میدهنــد ،کمربنــد ایمنــی در صورتــی بیشتریــن محافظــت را از
سرنشــین بــه عمــل م ـیآورد کــه راننــده و سرنشــینان خــودرو بــه طــور صــاف و راحــت
بــه پشــتی تکیــه داده باشــند.
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صندلیهای عقب ردیف دوم (مدل  7صندلی تاشو)

■ ■خواباندن صندلی عقب اصلی (روش خواباندن صندلیهای چپ و راست یکسان است)

 .1ارتفاع پشتسری صندلیها را تنظیم کنید و
یا این که در صورت لزوم آنها را باز کنید (به
بخش «پشتسری صندلیها» در ادامه همین
فصل مراجعه کنید).
 .2کمربند ایمنی را کنار بکشید.
 .3دکمه ضامن واقع در قسمت باالیی پشتی
صندلی را بکشید تا قفل صندلی آزاد شود و
همزمان پشتی صندلی را به سمت جلو کشیده
و آن را بخوابانید.
صندلی ردیف سوم پس از تا شدن ،همتراز با
موکت کف صندوق عقب میشود.
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 صندلیهای
عقب بتوانید کمربندهای ایمنی صندلیهای عقب را به آنها ببندید.
● ●محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلی جلو (اطالعات ارایه
شده برای هر دو مدل صندلی دستی و برقی میباشد):
کورس کامل حرکتی صندلی در جهت افقی و به سمت جلو و عقب  240mmمیباشد .اگر
صندلی در موقعیت کارخانهای خود باشد میتواند به اندازه  200mmبه سمت جلو و 40mm

به سمت عقب حرکت کند.
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زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده است که میتوانید آن
را تا  30درجه به سمت جلو و تا  50درجه به سمت عقب خم کنید.
● ●محدوده قابل تنظیم برای زاویه پشتی صندلی عقب (مدل  5صندلی):
زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده که میتوانید آن را
تا  16درجه به سمت جلو و تا  6درجه به سمت عقب خم کنید.
محدوده قابل تنظیم برای موقعیت افقی و زاویه پشتی صندلیهای عقب اصلی (مدل  7صندلی):
کورس کامل حرکتی صندلی در جهت افقی و به سمت جلو و عقب  160mmمیباشد .اگر
صندلی در موقعیت کارخانهای خود باشد ،میتواند به اندازه  120mmبه سمت جلو و 40mm

به سمت عقب حرکت کند.
زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده است که میتوانید
آن را تا  30درجه به سمت جلو و تا  12درجه به سمت عقب خم کنید.
● ●محدوده قابل تنظیم برای زاویه پشتی صندلیهای عقب ردیف دوم (مدل  7صندلی تاشو):
زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده است که میتوانید
آن را تا  6درجه به سمت جلو و تا  4درجه به سمت عقب خم کنید.
نکته :هنگام اندازهگیری ابعاد صندلی ،صندلیها و پشتی باید در موقعیتهای اصلی (طراحی
شده) تنظیم شده باشند.

پشتسری صندلیها

■ ■تنظیم پشتسری صندلی
 1برای باال بردن پشتسری فقط کافی است
پشتسری را با دست گرفته و به سمت باال
بکشید و در موقعیت دلخواه رها کنید.
 2برای پایین آوردن پشتسری ،ابتدا ضامن
قفلی آن را فشار دهید و همزمان پشتسری را

به سمت پایین بکشید.
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■ ■تنظیم پشتسری صندلی
برای باز کردن پشتسری صندلی ابتدا هر دو
ضامن قفلی آن را به طور همزمان فشار داده و
نگه دارید تا میله پشتسری از حالت قفل کامال
خارج شود .سپس پشتسری را کشیده و از
صندلی جدا کنید.
برای تنظیم کردن پشتسری صندلی ردیف
سوم ،ابتدا آن را تا زمانی که ضامن قفلی نمایان
شود باال ببرید .سپس مراحل تنظیم کردن را
انجام دهید.
برای نصب مجدد پشتسری ابتدا میلههای آن را
با سوراخهای روی صندلی همتراز کنید و سپس
پشتسری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین
فشار دهید.
هشدار
• •همیشه پشتسری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
• •بدون وجود پشتسری ،رانندگی نکنید.
• •پس از تنظیم کردن پشتسری ،جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن ،پشتسری را کمی
به سمت پایین فشار دهید.
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 3-8کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند
اگر کمربند ایمنی صندلیهای جلو بسته
نباشند و یا به طور کامل قفل نشده باشند:
وقتی که سرعت خودرو کمتر از 25km/h

است ،چراغ اخطار کمربند جلو چشمک میزند.
زمانی که سرعت خودرو از  25km/hباالتر
میرود ،همراه با چشمک زدن چراغ اخطار،
بوق اخطار نیز به صدا در میآید.
اگر کمربند ایمنی صندلیهای عقب بسته
نباشند و یا به طور کامل قفل نشده باشند
(چراغ قرمز رنگ یعنی کمربند قفل نشده
است و چراغ سبز رنگ یعنی کمربند قفل شده
است):
وقتی که سرعت خودرو از  25km/hباالتر میرود ،چراغ اخطار کمربند به همراه بوق اخطار
روشن شده و پس از گذشت  30ثانیه خاموش میشود.
اگر قفل کمربند در حین رانندگی باز شود ،اعالم اخطارهای توضیح داده شده در باال تکرار
خواهند شد.
با صورت پذیرفتن هر یک از اقدامات زیر ،بوق اخطار کمربند قطع میشود:
● ●کمربند قفل شود
● ●کلید استارت خاموش شود
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احتیاط
• •در توضیحات باال منظور از سرعت خودرو ،سرعتی است که آمپر سرعتسنج صفحه
کیلومترشمار نشان میدهد.
• •در حین رانندگی به هیچ عنوان کلید استارت موتور را خاموش نکنید.
• •فقط برخی از خودروها بسته به مدلشان به چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو و چراغ
اخطار کمربند صندلیهای ردیف دوم مجهز شدهاند.
اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه
میشود در کلیه زمانهای حضور در خودرو
کمربند ایمنی خود را بسته نگاه دارند .عدم
انجام این کار ،احتمال آسیب دیدن و شدت
آسیبدیدگی ناشی از حوادث رانندگی را
افزایش میدهد.
کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد
بازدید و بررسی قرار گیرند .اگر متوجه شدید
که هر کدام از کمربندها به درستی کار
نمیکند ،جهت بازدید ،تعمیر و یا تعویض به
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
■ ■استفاده صحیح از کمربند
● ●پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید .به
نحوی که بتوانید بدنتان را به صورت صاف به
پشتی صندلی تکیه دهید.
● ●نوار باالیی کمربند را بکشید ،به طوری که
120

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۳راهنمای استفاده از خودرو
از تمام عرض شانههایتان عبور کند و نباید
برخوردی با گردن و یا بازوهای شما داشته
باشد.
● ●نوار پایینی کمربند باید تا جایی که امکان
دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد.
● ●هرگز کمربند ایمنی را نپیچانید.
■ ■نگهداری از کمربند

کمربند ایمنی باید به طور منظم از لحاظ
خرابی و آسیبدیدگی 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 جمعکننده کمربند را ندهید.
• •برای شستن کمربند از شویندههای شیمیایی ،آب جوش ،سفیدکننده و مواد رنگی استفاده
نکنید.
• •کمربند باید با شویندههای 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 جمعکننده کمربند و قفل کمربند ایمنی را مورد تعمیر و روغنکاری
قرار ندهید و از ایجاد هر گونه تغییر در سیستم کمربند خودداری کنید .شرکت مدیران
خودرو در قبال مشکالت ناشی از این اقدامات مسوولیتی را قبول نخواهد کرد.
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■ ■قفل کردن و باز کردن کمربند
 1برای بستن و قفل کردن کمربند ،زبانه آن
را به داخل قفل فشار دهید تا صدای «کلیک»
به گوش برسد.
 2برای باز کردن کمربند ،کلید آزادکن قفل
کمربند را فشار دهید تا کمربند جمع شود .اگر
کمربند به طور نرم و یکنواخت جمع نشود،
آن را به سمت بیرون بکشید و تابخوردگی یا
پیچخوردگی 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 میتواند سبب مصدومیتهای جدی شود.
• •از قفل کمربندی که نتواند کمربند را به طور سفت نگه دارد ،استفاده نکنید .چرا که در
زمان تصادف و ترمزهای شدید ،نمیتواند از سرنشینان محافظت کند.
■ ■تنظیم موقعیت کمربند سه نقطهای
نوار کمربند اگر به طور سریع کشیده شود ،قفل
میشود ،و اگر به طور آرام کشیده شود ،قفل
نمیشود .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
سمت باال بکشید تا کمربند متناسب با سایز

به سمت باال بکشید
به سمت پایین بکشید

بدن شما قرار گیرد.
122

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

در پایینترین قسمت روی لگن قرار دهید

فصل  :۳راهنمای استفاده از خودرو

احتیاط
• •نوار باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.
• •اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را بستهاند.
• •کمربند را به آرامی بیرون بکشید .در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا زمانی که خودرو
در محل شیبدار 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 میشود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده
کنند و یا از صندلی مخصوص کودک برای آنها استفاده کنید.
• •از پوشیدن لباسهای نامناسب که از تماس نزدیک کمربند با بدن شما جلوگیری میکند،
در زمان رانندگی خودداری کنید .در غیر این صورت محافظت مطلوب حاصل نخواهد شد.
• •برای کسب یک سواری راحت ،پشتی صندلی را بیش از حد نیاز نخوابانید .کمربندهای
ایمنی زمانی میتوانند 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 شانههای شما رد شده و
با گردن برخوردی ندارد .کمربند نباید آن قدر شل و افتاده باشد که از روی شانهها لغزیده و
بیفتد .عدم رعایت این موارد باعث کاهش قابلیتهای حفاظتی و ایمنی کمربند در تصادفات
میشود.
• •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 آسیبهای 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
 .1ضمن فشار دادن دکمه ضامن ،قالب
نگهدارنده کمربند را به سمت پایین بکشید.
باال بردن
 .2ضمن فشار دادن دکمه ضامن ،قالب
نگهدارنده کمربند را به سمت باال بکشید.
■ ■قرارگیری قفلهای کمربند ایمنی صندلی عقب وسط
قفلهای کمربند ایمنی صندلی عقب وسط
در محفظههای در نظر گرفته شده بر روی
صندلی قرار میگیرند .زمانی که قفلها استفاده
نمیشوند باید در جای خودشان قرار داشته
باشند .در زمان تا کردن پشتی صندلی عقب
نیز اطمینان یابید که قفلها در جای خود قرار
گرفتهاند.

پیشکشنده کمربند

پیشکشندههای کمربند جهت کمک به
ایربگهای جلو در زمان تصادفات شدید خودرو
طراحی شدهاند.

● ●گاز تولید شده در زمان عمل کردن پیشکشنده باعث آتشسوزی نمیشود و بیضرر است.
● ●هنگامی که پیشکشنده عمل میکند ،مکانیزم جمعکننده کمربندها ،قفل خواهند شد.
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● ●پیشکشنده کمربند حتی اگر صندلی سرنشین جلو خالی باشد ،میتواند عمل کند.
● ●پیشکشنده کمربند در قبال ضربات کوچک وارده از جلو و عقب یا تصادف از طرفین خودرو
ممکن است فعال نشود.
● ●در تصادفاتی که ایربگها باز شوند ،پیشکشندهها و ایربگها با هم به طور همزمان فعال
میشوند.
● ●عمل کردن پیشکشنده 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
دهد ،کمربندها توسط پیشکشنده به سرعت به سمت عقب کشیده میشوند تا بتوانند
سرنشینان را مهار کنند.
احتیاط
• •اقدامات زیر در برخی مواقع میتوانند باعث ایجاد اختالل در عملکرد صحیح پیشکشنده
کمربند شوند:
• •دستکاری در سیستم تعلیق
• •دستکاری در قسمت جلوی بدنه خودرو
• •تعمیر پیشکشنده کمربند یا تجهیزات نزدیک به آن
• •نصب گارد جلو پنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو
هشدار
• •اگر پیشکشنده عمل کند ،چراغ هشدار ایربگ ( )SRSروشن خواهد شد .در این صورت
کمربند قابل استفاده نخواهد بود و باید تعویض شود.
• •برداشتن ،ایجاد تغییر ،ضربه زدن یا باز کردن پیشکشنده کمربند ،سنسور و یونیت ایربگ
و دسته سیمها ممنوع است .عدم رعایت این موارد باعث عملکرد نامناسب پیشکشنده ،عمل
کردن ناگهانی آن و یا غیرفعال شدن آن میشود که نتیجه آن ایجاد جراحت و مرگ در زمان
حادثه میباشد.
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بروز هر یک از موارد زیر ،بیانگر وجود ایراد در ایربگها یا پیشکشنده است .در این گونه موارد
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید:
● ●روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی
● ●پیشکشنده کمربند و یا نواحی اطراف آن آسیب دیده باشد.
● ●وقتی که کلید استارت را روشن میکنید ،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 پیشکشنده
کمربند.
■ ■روشها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان
کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شدهاند .برای کودک خود
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید (اطالعات بیشتر در زمینه صندلی کودک در بخش
«محافظت از کودکان» در ادامه همین فصل ارایه شده است) تا زمانی که کودکتان به اندازه
کافی رشد کند که بتواند به طور صحیح و ضمن رعایت دستورالعملهای 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.
اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و
عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها
و بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا
تصادف ،در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار
میگیرد .همچنین اجازه ندهید یک کودک در
بغل فرد بزرگسال بنشیند ،نگه داشتن کودک
در آغوش ،ایمنی کافی ندارد.
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■ ■روشها و اقدامات احتیاطی رای بستن کمربند بانوان باردار
بانوان باردار باید ضمن کسب اطالعات و
توصیههای پزشکی کافی ،کمربند ایمنی را به
شکل صحیح مورد استفاده قرار دهند .بانوان
باردار ،میبایست 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
قفسه سینه عبور دهند .اگر کمربند به طرز
صحیح بسته نشود ،در زمان ترمزگیری یا
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 آنها 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 میبایست توسط نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
صورت پذیرد.
• •سیستم کمربند ایمنی را به طور دورهای بازدید کنید و پارگی ،فرسودگی و شل بودن
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 نمیکند ،در اسرع وقت با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
• •هرگز از کمربند آسیبدیده استفاده نکنید و آن را با کمربند نو جایگزین نمایید .کمربند
آسیبدیده نمیتواند از سرنشینان در مقابل مصدومیت و مرگ محافظت کند.
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 9-3حفاظت از کودکان
صندلی کودک
طبق آمار تصادفات ،کودکی که در صندلی عقب نشسته و به طور صحیح مهار میشود نسبت
به کودکی که در صندلی جلو نشسته است ،ایمنتر 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  3نوع متداول صندلی کودک که قابلیت مهار شدن توسط کمربند ایمنی
خودرو را دارند ،معرفی شدهاند .فقط نحوه نصب صندلی کودک نوع یونیورسال توضیح داده
شده است.
هشدار
• •برای محافظت موثر در تصادفات و توقفهای ناگهانی ،کودکان بسته به سن و جثهشان 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 نمیتواند 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 هیچگونه مسوولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

گروهبندی صندلی محافظ کودک
صندلی محافظ کودک باید با استانداردهای ملی وسایل نقلیه موتوری در خصوص سیستم
محافظ کودک و سیستم حفظ ایمنی کودکان ( )ECE R44مطابقت داشته باشد .معموال
سیستمهای محافظ کودک مورد تایید ،دارای برچسب صدور گواهینامه استاندارد ملی میباشند
و همچنین پس از تست شدن بر مبنای استاندارد  ،ECE R44یک برچسب نارنجی رنگ نیز
میگیرند .اطالعاتی مانند گروه وزنی ،سطح  ISOFIXو مجوز تولید سیستم محافظ کودک در
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این برچسب وجود دارد.
بر اساس قوانین و مقررات موجود ،صندلی کودک را میتوان در  5گروه دستهبندی کرد:
گروه وزنی

وزن کودک

گروه 0

 0تا  10کیلوگرم
 0تا  13کیلوگرم

گروه +0

 9تا  18کیلوگرم

گروه I

 15تا  25کیلوگرم

گروه II

 22تا  36کیلوگرم

گروه III

● ●گروه وزنی  :+0/0صندلی نوزاد رو به عقب مناسب برای گروههای  +0/0و I/0
● ●گروه وزنی  :Iصندلی کودک دارای کمربند مناسب برای گروههای  Iو II

● ●گروه وزنی  :II/IIIصندلی کودک دارای تکیهگاه پشتی ،مناسب برای گروه  IIو صندلی
کودک بدون تکیهگاه پشتی ،مناسب برای گروه III

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  ISOFIXبه صفحه  ۱۱۵مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلیهای خودرو:
گروه وزنی

صندلی سرنشین صندلیهای

گروه 0

 0تا  10کیلوگرم
گروه +0

 ۰تا  13کیلوگرم
گروه I

 9تا  18کیلوگرم
گروه II
 15تا  25کیلوگرم
گروه III
 22تا  36کیلوگرم

صندلی

صندلی ردیف سوم

×

U,L

×

U

×

U,L

×

U

×

U,L

×

U

×

UF,L

×

U

×

UF,L

×

U

جلو راست

عقب کناری عقب وسط (در صورت تجهیز)

 :Lاگر خودروی شما در لیست مدل خودروهای اعالم شده توسط سازنده صندلی کودک قرار
داشته باشد ،از صندلی کودک مدل “ ”semi-universalو متناسب با گروه وزنی کودک
میتوان استفاده کرد.
 :Uاز صندلی کودک مدل “ ”universalو متناسب با گروه وزنی کودک میتوان استفاده کرد.
 :UFاز صندلی کودک مدل “ ”universalنوع رو به جلو و متناسب با گروه وزنی کودک میتوان
استفاده کرد.
 :Xاستفاده از هر نوع صندلی کودک مجاز نمیباشد.
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صندلی کودک ISOFIX
اتصاالت  ISOFIXیک نوع سیستم نصب بر
اساس استانداردهای ملی وسایل نقلیه موتوری
در خصوص سیستم محافظ کودک و سیستم
حفظ ایمنی کودکان ( )ECE R44میباشد.
اتصاالت  ISOFIXصندلی کودک در قسمت
پایینی پشتی صندلیهای عقب چپ و عقب
راست قرار گرفته است .معموال اتصاالت
 ISOFIXدر کنار عالمت

در قسمت

پایینی پشتی صندلیهای عقب قرار دارند.
هشدار
هنگام نصب سیستم محافظ کودک به اتصاالت  ،ISOFIXلطفا دستورالعملهای ارایه شده
توسط سازنده سیستم محافظ کودک را به طور کامل رعایت کنید.
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گروهبندی سایز برای  :ISOFIXاستفاده از جدول گروهبندی سایز صندلی کودک برای اتصال
 ،ISOFIXبه کاربر کمک میکند تا مناسبترین نوع صندلی کودک را انتخاب کند.
گروه سایز
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توضیحات

A

صندلی کودک رو به جلو با سایز کامل

B

صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

B1

صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

C

صندلی کودک رو به عقب با سایز کامل

D

صندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک شده

E

صندلی نوزاد رو به عقب

F

صندلی نوزاد عرضی رو به سمت چپ

G

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

نوع

گروه
سایز

اتصال

موقعیت صندلی
صندلی سرنشین صندلیهای صندلی صندلی ردیف سوم
جلو راست
عقب کناری عقب وسط (در صورت تجهیز)

F

ISO/L1

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

( 0تا 13

D

ISO/R2

X

IL

X

X

کیلوگرم)

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

گروه 0

( 0تا 10
کیلوگرم)
گروه 0+

گروه 1
( 9تا 18
کیلوگرم)
گروه 2
( 15تا 25

/

)(1

/

/

/

/

کیلوگرم)
گروه 3
( 22تا 36
کیلوگرم)

/
/

/

)(1

/
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 :Xبرای صندلی کودک  ISOFIXمناسب نیست.
 :ILمناسب برای صندلی کودک  ISOFIXبرای «خودروهای مشخص شده» و یا صندلی
کودک مدل “ ”semi-universalتایید شده برای این گروه وزنی.
 :IUFمناسب برای صندلی کودک رو به جلو مدل “ ”universalتایید شده برای این گروه وزنی.
( :)1مناسب برای صندلی کودکهای فاقد  ISO/XXگروه وزنی  Aتا  .Gبرای اطالع از جزییات
بیشتر در خصوص گروه وزنی مناسب ،لیست مدلهای صندلی کودک  ISOFIXرا بررسی کنید.

قالب نگهدارنده صندلی کودک

■ ■مدل  SUVو مدل هاچبک

این مدل خودروها مجهز به زبانه مهارکننده
باالیی برای صندلی کودک نوع رو به جلو
میباشند .این زبانهها در پشت صندلی عقب
واقع شدهاند.

■ ■مدل صندوقدار
این مدل خودروها مجهز به زبانه مهارکننده
باالیی برای صندلی کودک نوع رو به جلو
میباشند .این زبانهها بر روی طاقچه عقب و در
عقب پشتسری صندلیها واقع شدهاند.

قبل از استفاده ،پشتسری 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 صندلی کودک مستقیما از روی پشتسری عبور نکند و یا دور آن نپیچد .نوار باالیی
صندلی کودک و پشتسری صندلی عقب نباید برخوردی با یکدیگر داشته باشند .همواره پس
از اتصال صندلی کودک به زبانه مهارکننده باالیی ،نوار باالیی صندلی کودک را سفت کنید.
برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه بستن و سفت کردن نوار باالیی صندلی کودک به
دستورالعملهای قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید.
هشدار
• •اجازه ندهید تا نوار باالیی صندلی کودک از روی پشتسری عبور کند و یا دور آن بپیچد
و همیشه پس از نصب کردن صندلی ،نوار باالیی را سفت کنید .عدم نصب صحیح میتواند
باعث مصدومیت شدید کودک شود.
• •مدل  SUVو مدل هاچبک :در خودروهایی که در محفظه صندوق خود دارای طاقچه عقب
میباشند ،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
میتواند از سر ،گردن و باالتنه او محافظت کند.
این نوع صندلی برای گروههای  :0تا 10
کیلوگرم و  :+0تا  13کیلوگرم توصیه میشود.
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■ ■صندلی کودک رو به جلوی خودرو
این نوع صندلی رو به جهت حرکت نصب
میشود .این صندلی برای کودکان گروه 9 :I
تا  18کیلوگرم توصیه میشود.

■ ■صندلی کمکی کودکان
برای افزایش کارایی صندلی کودک ،از یک
تشک کمکی جداگانه میتوان استفاده نمود.
وقتی که کودک قد کوتاهتری دارد و یا وزن
او کمتر است ،تشک کمکی را میتوان برای
افزایش ارتفاع خط دید کودک در خودرو و
استقرار ایمن او استفاده نمود (کمربند ایمنی
دارای استانداردهای بینالمللی ،بر اساس اندازه
بدن افراد با قد بیشتر از  1.5متر طراحی
شدهاند .اگر فردی با قد کمتر از  1.5متر از
کمربند ایمنی استفاده نماید ،در آن صورت
کمربند ممکن است هنگام تصادف به گردن او
آسیب برساند) .این صندلی برای کودکان گروه
 15 :IIتا  25کیلوگرم و گروه  22 :IIIتا 36
کیلوگرم توصیه میشود.
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نصب صندلی کودک ISOFIX
گام  :1حلقههایی که جهت اتصال قالبهای
صندلی کودک در زیر صندلی عقب تعبیه
میشوند را پیدا کنید.
گام  :2صندلی کودک را بر روی صندلی عقب
خودرو بگذارید.

گام  :3قالب پایه صندلی کودک را به حلقههای
زیر صندلی عقب گیر داده و از محکم بودن
اتصال آنها مطمئن شوید.

گام  :4نوار باالیی صندلی کودک را بکشید و آن
را به زبانه مهارکننده که در پشت صندلی عقب
تعبیه شده است ،وصل کنید (زبانهها در پشت
صندلی عقب ردیف دوم قرار دارند).

مطالعه
تعداد زبانههای مهارکننده بسته به مدل خودرو میتواند 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.
• •مطمئن شوید که کمربند ایمنی به درستی قفل شده و فاقد تابیدگی و پیچخوردگی
میباشد.
• •هرگز بیش از یک صندلی کودک را به حلقههای نگهدارنده یک صندلی وصل نکنید.
• •اگر وزن کودک بیشتر از  22کیلوگرم میباشد ،صندلی کودک را نباید توسط حلقههای
زیر صندلی ثابت کرد.
• •اگر حلقههای نگهدارنده صندلی کودک آسیب دیدهاند یا در تصادف از جای خود جدا
شدهاند ،جهت تعویض به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •اگر صندلی راننده با صندلی کودک برخوردی پیدا میکند ،صندلی کودک را بر روی
صندلی عقب سمت راست نصب کنید.
• •از قالبهای مهارکننده صندلی کودک برای بستن یا مهار کردن اشیا و لوازم دیگر استفاده
نکنید .شرکت مدیران خودرو مسوولیتی در قبال این گونه استفادههای غیراصولی نخواهد
داشت.
• •چنانچه صندلی کودک به درستی در جای خود نصب و مهار نشود ،در صورت بروز
ترمزهای ناگهانی ،پیچیدنهای شدید و تصادفات ،عالوه بر کودک سایر سرنشینان نیز در
معرض مصدومیتهای جانی و حتی مرگ قرار خواهند گرفت.
• •از مهار شدن خوب نوار باالیی صندلی کودک مطمئن شوید .صندلی کودک را پس از نصب
کردن در جهات مختلف تکان دهید تا از ثابت بودن آن اطمینان حاصل شود .برای نصب
صحیح ،مطابق با توضیحات دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک اقدام
کنید .عدم نصب صحیح صندلی کودک میتواند باعث مصدومیت شدید و یا حتی مرگ در
زمان توقفها و پیچیدنهای ناگهانی و تصادفات شود.
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هشدار
• •اگر نصب صندلی کودک باعث ایجاد اختالل در تنظیمات صندلی جلو میشود ،صندلی
کودک را بر روی صندلی عقب خودرو نصب نکنید .در غیر این صورت ممکن است در
تصادفات ،سرنشین جلو و کودک به شدت آسیب ببینند و یا حتی کشته شوند.
• •اجازه ندهید که کودکان با کمربند صندلی خود بازی کنند .اگر این کمربند دور گردن
کودک بپیچد ،در آوردن کمربند دشوار خواهد بود و میتواند سبب خفگی کودک یا مشکالت
دیگر شود .در صورت روی دادن این اتفاق ،اگر نتوانستید قفل کمربند را آزاد کنید ،باید
کمربند را با قیچی ببرید.
• •در زمانهایی که از صندلی کودک استفاده نمیشود ،باید همچنان 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 نگهداری کنید .با این کار از مصدومیت سرنشینان داخل خودرو در
زمان ترمزهای ناگهانی و تصادف پیشگیری خواهد شد.
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک
بر روی آفتابگیر سرنشین جلو برچسبی جهت
یادآوری مجهز بودن خودرو به ایربگهای جلو
الصاق شده است .احتیاطهای زیر را رعایت
کنید:
 .1به هیچ عنوان صندلی کودکهایی که به
صورت رو به عقب نصب میشوند را بر روی
صندلی جلوی خودروهای مجهز به ایربگ
سرنشین نصب نکنید.
 .2ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگهدارندههای صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت
هر شرایطی ممنوع است.
 .3هرگز به مهار صندلی کودک صرفا توسط کمربند ایمنی خودرو اکتفا نکنید .همواره از
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 پیچخوردگی 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 ،نمیتواند 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 شانههای کودک عبور کرده است.
کمربند باید از گردن کودک دور باشد اما نباید از شانههای کودک سر خورده و بیفتد .در غیر این
صورت در ترمزهای ناگهانی و تصادفات ممکن است دچار مصدومیتهای شدید شود.
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 3-10سیستم ایربگ ()SRS
ایربگهای خودرو
در تصادفات شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت میپذیرند ،اگر شرایط الزم برای باز شدن
ایربگ فراهم باشد ،ایربگها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو محافظت
خواهند کرد.
ایربگها میتوانند نیروی حاصل از تصادف را به طور یکنواخت بین قسمتهای باالیی بدن
سرنشین توزیع کنند ،بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین ،سرعت حرکت بدن کاهش
مییابد تا این که متوقف میشود و بدینطریق از مصدومیت راننده و سرنشینان جلوگیری میشود.

 ۱ایربگ راننده
 ۲ایربگ سرنشین جلو

 ۳ایربگ جانبی صندلی (در صورت تجهیز)
 ۴ایربگ پردهای (در صورت تجهیز)
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■ ■ایربگ راننده
وقتی ایربگ راننده فعال میشود ،درپوش روی
غربیلک فرمان جدا میشود و ایربگ از غربیلک
فرمان بیرون آمده و باز میشود.
■ ■ایربگ سرنشین جلو
وقتی ایربگ سرنشین جلو فعال میشود،
درپوش آن از روی داشبورد جدا میشود و
ایربگ از داشبورد بیرون آمده و باز میشود.
■ ■ایربگ جانبی صندلی جلو (در صورت

تجهیز)
زمانی که خودرو از طرفین چپ یا راست
تصادف داشته باشد و شرایط الزم برای باز
شدن ایربگ فراهم باشد ،ایربگ جانبی صندلی
جلوی سمتی که ضربه وارد شده است ،باز
خواهد شد .در کنار کمربند ایمنی ،ایربگهای
جانبی تجهیزاتی جهت محافظت از راننده و

سرنشین جلو میباشد.
■ ■ایربگ پردهای (در صورت تجهیز)
وقتی خودرو از طرفین تصادف داشته باشد و
شرایط الزم برای باز شدن ایربگ تامین شود،
ایربگ پردهای جهت محافظت از سر سرنشین
جلو و سرنشینان صندلیهای کناری عقب باز
میشود و ریسک خطرات را کاهش میدهد.
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استفاده صحیح از ایربگ و احتیاطهای الزم
■ ■چراغ هشدار ایربگ

پیش آمدن هر یک از حالتهای زیر گویای وجود ایراد در سیستم ایربگ میباشد .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 میشود و برخی از قطعات
سیستم ایربگ تولید حرارت میکنند لذا در این لحظات آنها را لمس نکنید.
● ●در لحظه باز شدن ایربگها ،دربهای خودرو از حالت قفل خارج میشوند ،چراغهای داخلی
روشن میشوند و فالشر فعال میشود.
● ●همچنین زمانی که گاز ایربگ خالی میشود ،مقداری دود و گرد و غبار در فضای داخل
اتاق منتشر میشود .دود و گرد و غبار پخش شده در هوا برای افرادی که دارای آسم و یا دیگر
مشکالت تنفسی هستند میتواند مضر باشد و ممکن است باعث ایجاد تحریک در سیستم
تنفسی آنها شود .بنابراین افراد داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشهها را
جهت ورود هوای تازه باز کنند و در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند.
● ●اگر محل نصب ایربگها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترکخوردگی داشته
باشد ،هر چه سریعتر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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■ ■استفاده صحیح از ایربگ
● ●ایربگها تجهیزاتی هستند که به همراه
کمربند ایمنی از راننده و سرنشینان حفاظت
میکنند .با این حال ایربگ نمیتواند به تنهایی
جایگزین کمربند ایمنی شود .از طرفی دیگر
ایربگ تنها زمانی میتواند باز شود که شدت
ضربه وارده به خودرو به حد آستانه تعریف
شده برسد .بنابراین در تصادفاتی که ایربگ باز
نمیشود ،تنها وسیله حفاظتکننده از سرنشین
کمربند میباشد .بستن کمربند در زمان
تصادف به کاهش ریسک برخورد اشیا داخل
خودرو و یا جلوگیری از پرت شدن سرنشین به
بیرون کمک میکند و به طور موثری از راننده
و سرنشینان محافظت میکند .لذا کلیه افراد
داخل خودرو باید کمربند را به نحو صحیح
مورد استفاده قرار دهد.
● ●باز شدن ایربگها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی میباشد ،لذا برای جلوگیری از وارد آمدن
آسیبدیدگی و یا حتی مرگ ،هرگز خیلی نزدیک به ایربگها قرار نگیرید .به طور مثال بر
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 میتوانند محافظت کنند ولی برای محافظت
از کودکان و خردساالن طراحی نشدهاند .برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص محافظت از
کودکان به بخش «سیستم محافظ کودک» در همین فصل مراجعه کنید.
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■ ■احتیاطهای الزم در استفاده از ایربگ
● ●در مسیر باز شدن ایربگها نباید چیزی قرار
داده شود .قرار دادن وسایلی مانند موبایل و
نظایر آن مابین ایربگ و سرنشین ممنوع است.
نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش ایربگها
ممنوع است ،چرا که در زمان باز شدن ایربگ
میتوانند مسیر حرکتی ایربگ را عوض کنند
و یا این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث
پرتاب اشیا به سمت سرنشینان شده و منجر
به ایجاد مصدومیتهای شدید و حتی مرگ
آنها شود.
● ●در لبه صندلی ننشینید و یا بدن خود را به
سمت داشبورد خم نکنید.

● ●هرگز به کودکان اجازه ایستادن در مقابل
ایربگ سرنشین جلو را ندهید .سرنشین جلو
نباید کودک را بر روی زانوهای خود بنشاند.
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● ●از تکیه دادن به روی درب ،ستون جلو،
ستون وسط یا ستون عقب خودداری کنید.
● ●به هیچکس اجازه ندهید روی صندلی زانو
بزند یا سر و دست خود را از پنجره بیرون
بگذارد.

● ●از وصل کردن و یا تکیه دادن اشیا به
قسمتهایی مانند داشبورد ،غربیلک فرمان و
قسمت پایینی داشبورد خودداری کنید .اشیا
میتوانند هنگام عمل کردن ایربگ راننده و یا
ایربگ سرنشین به اطراف پرتاب شوند.

● ●هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربها ،ستونهای جلو ،وسط و عقب ،سقف و
دستگیره سقفی نصب و یا آویزان نکنید.
● ●از وارد آوردن ضربه یا نیروی قابل توجه به
مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آنها قرار
دارند ،خودداری کنید .انجام این کار میتواند
باعث بروز ایراد در ایربگها شود.
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■ ■باز شدن ایربگهای جلو
در صورت برخورد شدید خودرو از قسمت
جلو ،ایربگهای جلو به همراه کمربندها جهت
کاهش صدمات وارده از طرف تجهیزات داخلی
خودرو به نواحی سر و صورت و قفسه سینهی
راننده و سرنشین جلو وارد عمل میشوند.
ایربگ سرنشین جلو ،ممکن است در صورت
عدم وجود سرنشین نیز عمل کند.
■ ■شرایط باز شدن ایربگهای جلو
شرایط فعال شدن :به طور کلی چنانچه
خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع ثابت
برخورد کند ،به شرطی که روند کاهش شتاب
منفی خودرو به میزان از پیش تعیین شده برای
واحد کنترل ایربگ برسد ،ایربگهای راننده و
سرنشین جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت
جلوی خودرو به سطح آستانه عملکرد برسد،

برخورد با موانعی
مانند تابلو عالیم

ایربگهای راننده و سرنشین جلو باز خواهند
شد .مثل حالتی که خودرو با یک سرعت معین
به مانعی که از جای خود تکان نخورد و تغییر
شکل ندهد ،برخورد کند.

برخورد شیبدار

برخورد مایل و زاویهدار

اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالیم که پس از
برخورد نمیشکنند و فقط تغییرشکل میدهند،
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برخورد کند و یا تصادفی که در آن قسمت
جلوی خودرو به صورت شیبدار زیر مانع برود
مانند برخورد به قسمت عقب کامیونها و یا
در برخوردهایی که به صورت مایل و زاویهدار
صورت میپذیرند ،احتماال ایربگهای راننده و
سرنشین جلو عمل نخواهند کرد.

■ ■شرایطی که بدون وجود تصادف نیز احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد
در برخی حاالت (مطابق شکل) که ضربه و
برخوردی قابل توجه از قسمت زیرین خودرو

اتفاق میافتد ،احتمال باز شدن ایربگهای
راننده و سرنشین جلو وجود دارد.

■ ■شرایطی که احتمال عمل نکردن ایربگ ممکن است
در تصادفاتی که از قسمت عقب خودرو یا از
طرفین خودرو صورت میپذیرند یا زمانی که
خودرو واژگون میشود و یا در تصادفاتی که

برخورد از عقب

در سرعت پایین از قسمت جلو روی میدهند،
ایربگهای راننده و سرنشین جلو معموال باز
نمیشوند.
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ایربگ جانبی صندلیهای جلو و ایربگهای
پردهای در قبال ضربات وارده به قسمتهایی
از طرفین خودرو که خارج از محدوده کابین
سرنشینان باشد (مانند گلگیرها) و تصادفاتی
که با زاویه مشخصی با بدنه خودرو صورت
میپذیرند ،باز نخواهند شد.
ایربگ جانبی صندلیهای جلو و ایربگهای
پردهای در تصادفاتی که از قسمت عقب و
جلوی خودرو صورت میپذیرند و نیز در زمان

برخورد از عقب

چپ شدن و واژگونی یا در تصادف از طرفین
خودرو که شدت ضربه وارده کم باشد ،باز
نخواهند شد.

واژگون شدن

برخورد از جلو

هشدار
• •در زمان تمیز کردن صندلی دقت کنید تا مایعات به داخل صندلی و ایربگ جانبی نفوذ
نکند .ایربگ در صورت خیس و نمدار شدن کارایی خود را از دست میدهد.
• •روکش صندلی نباید جلوی ایربگ جانبی را مسدود کند .در غیر این صورت در زمان
تصادف ،ایربگ پس از فعال شدن راهی برای خروج و باز شدن پیدا نمیکند و از سرنشین
نمیتواند 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 ایربگهای
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
صندلیها
● ●اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق
● ●اصالح و ایجاد تغییر در سپر جلو و بدنه جلوی اتاق و غیره

 3-11آینهها
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.
 ۱تنظیم آینه برای روز
 ۲تنظیم آینه برای شب
در رانندگیهای شبانه برای کاهش انعکاس نور
چراغ خودروهایی که پشت سر شما هستند،
میتوانید شستی ضدتابش آینه را بکشید تا
زاویه آن تنظیم شود.
150

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۳راهنمای استفاده از خودرو

آینههای جانبی
کلید تنظیم آینههای جانبی ،در سمت راننده و قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
زمانی که کلید استارت موتور روشن است ،زاویه قرارگیری آینههای جانبی را میتوانید توسط
کلید تنظیم آینهها ،در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
 ۱کلید را به سمت چپ بکشید تا آینه جانبی
سمت چپ جهت تنظیم شدن انتخاب شود.
 ۲کلید را به سمت راست بکشید تا آینه
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 ،آینههای جانبی را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید،
به گونهای 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 میشود.
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■ ■جمع کردن و باز کردن آینههای جانبی
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت دستی:
 .1آینه را با دست بگیرید و آن را به آرامی و
با نیروی کافی به سمت عقب بکشید (نیروی
وارده را بهتدریج از کم به زیاد افزایش دهید) تا
زمانی که آینه جمع شود.
 .2برای باز کردن آینه ،کنارههای 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):
 .1با استفاده از کلید جمعکن آینه :وقتی که
کلید استارت موتور روشن است ،کلید را فشار
دهید تا آینههای جانبی به طور خودکار جمع
شوند.
برای باز کردن آینهها ،کلید را یک بار دیگر
فشار دهید (هرگز این نوع آینه را با دست جمع
و باز نکنید).
 .2با استفاده از کلید هوشمند :وقتی که خودرو
وارد وضعیت دزدگیر میشود ،آینهها به طور
خودکار جمع میشوند و بالعکس هنگام خارج
شدن خودرو از وضعیت دزدگیر ،آینهها باز
میشوند.
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احتیاط
• •وقتی که سرعت خودرو بیشتر از  10km/hباشد ،قابلیت جمع کردن آینهها غیرفعال
میشود و فقط میتوان آنها را باز کرد.
• •برای جلوگیری از آسیب دیدن آینهها ،هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش
از حد وارد نکنید.
• •در هوای سرد زمستانی ممکن است آینههای جمع شده به علت تجمع برف و آب ،یخ ببندند
و نتوانند باز شوند که این مساله میتواند در امر رانندگی تاثیرگذار باشد .برای جلوگیری از این
پدیده توصیه میشود تنظیم عملکرد جمع شدن خودکار آینههای جانبی از طریق تنظیمات
سیستم صوتی و تصویری را غیرفعال کنید.
• •بر اساس الزامات دیداری ،زاویه جمع شدن آینههای جانبی چپ و راست با یکدیگر
متفاوتاند .بنابراین در زمان جمع شدن خودکار ،آینههای سمت چپ و راست با یکدیگر
همآهنگ نخواهند بود؛ که این امر عادی است.
هشدار
• •در حین رانندگی ،اقدام به جمع کردن آینهها نکنید.
• •مراقب باشید تا دستتان ،هنگام باز کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.
• •در مدلهای مجهز به آینههای برقی تاشو ،از جمع و باز کردن آینهها به وسیله دست
جدا خودداری کنید ،زیرا باعث شکستن دندههای داخلی آینه و متعاقب آن از بین رفتن
قابلیتهای آینه میشود.
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■ ■تنظیمات عملکرد جمع شدن خودکار آینهها از طریق سیستم صوتی و تصویری
 .1با لمس کردن و فشار دادن گزینه
“ ”Vehicle settingوارد صفحه تنظیمات
خودرو شوید.
 .2گزینه “ ”Basic Informationرا لمس و
فشار دهید تا به صفحه تنظیم اطالعات اصلی
خودرو وارد شوید.
 .3منوی کشویی “ ”Mirror Auto Foldرا
لمس کرده و فشار دهید و عملکرد جمع شدن
خودکار آینههای جانبی را فعال یا غیرفعال کنید.
مطالعه
صفحه تنظیمات فوق ممکن است در مدلهای مختلف کمی متفاوت باشد.

 3-12سیستم برف پاککن و شیشهشور
دسته برف پاککن
دسته برف پاککن و شیشهشور در سمت
راست غربیلک فرمان قرار گرفته است.
برای استفاده از برف پاککن و شیشهشور باید
کلید استارت موتور روشن باشد:
حرکت تکی برف پاککن یا
دسته برف پاککن را به سمت باال و به موقعیت
“ ”MISTبکشید و رها کنید تا به طور خودکار
به جای اول خود بازگردد .همزمان با این عمل،
برف پاککن یک حرکت تکی انجام داده و
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متوقف خواهد شد.
دور کند برف پاککن یا
اگر دسته برف پاککن را در موقعیت “ ”LOقرار دهید ،برف پاککن به صورت متوالی و با
سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.
دور تند برف پاککن یا
اگر دسته برف پاککن را در موقعیت “ ”HIقرار دهید ،برف پاککن به صورت متوالی و به طور
سریعتر شروع به کار خواهد کرد.
توقف برف پاککن یا
اگر دسته برف پاککن را در موقعیت “ ”OFFقرار دهید ،برف پاککن به طور خودکار با دور
کند کار میکند تا این که در موقعیت اصلی خود متوقف شود.
حالت اتوماتیک یا

(در صورت تجهیز)

سرعت حرکت برف پاککنها بر اساس حجم
ریزش باران و به صورت خودکار کنترل میشود.
برای کنترل دقیقتر حساسیت برف پاککن،
دکمه چرخشی حساسیت

را تنظیم

کنید.
اگر دکمه را به سمت پایین بچرخانید،
حساسیت کاهش مییابد و اگر دکمه را به
سمت باال بچرخانید ،حساسیت افزایش مییابد.
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احتیاط
• •زمانی که سطح شیشه خشک است ،از به کار انداختن برف پاککن خودداری کنید ،چون
تیغههای برف پاککن آسیب خواهند دید و در شیشه جلو خراشیدگی ایجاد خواهد شد.
• •اگر موانعی روی شیشه وجود دارند ،نباید برف پاککنها را به کار اندازید ،زیرا موجب
آسیب دیدن موتور برف پاککن و ایجاد خراش بر روی شیشه جلو خواهد شد.
• • در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از برف پاککنها ،یخ زدن تیغههای برف پاککن و
چسبیدن آنها به شیشه خودرو را بررسی کنید .در صورت مشاهده یخزدگی ،قبل از استفاده
از برف پاککن ،یخها را از بین ببرید .در غیر این صورت تیغهها و موتور برف پاککن آسیب
خواهند دید.

روش استفاده از شیشهشور جلو

زمانی که کلید استارت موتور روشن است ،اگر
دسته برف پاککن و شیشهشور را به سمت
غربیلک فرمان (به سمت خود) بکشید و نگه
دارید ،برف پاککن و شیشهشور جلو به طور
همزمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد.
پاشش آب شیشهشور به محض رها شدن دسته
برف پاککن ،متوقف خواهد شد.
زمانی که شیشهشور متوقف میشود ،برف
پاککن  3بار با دور کند حرکت خواهد نمود،
سپس یک حرکت دیگر را انجام داده و پس از
 6ثانیه متوقف خواهد شد.
آبپاشهای شیشهشور جلو بر روی قاب زیر
شیشه جلوی خودرو قرار گرفتهاند.
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احتیاط
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را روشن نکنید.
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوکتیز و نامناسب تمیز نکنید،
در غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.

روش استفاده از برف پاککن عقب

 ۱زمانی که کلید استارت موتور روشن است،
انتهای دسته برف
کلید چرخشی
بچرخانید

پاککن را به سمت موقعیت

تا برف پاککن عقب شروع به کار کند .با قرار
برف پاککن

دادن کلید در موقعیت
عقب خاموش میشود.

 ۲زمانی که کلید استارت موتور روشن است،
کلید چرخشی

انتهای دسته برف
بچرخانید

پاککن را به سمت موقعیت

و نگه دارید تا شیشهشور عقب اقدام به پاشش
نماید ،همزمان برف پاککن عقب نیز به کار
خواهد افتاد .پس از رها کردن کلید ،شیشهشور
و برف پاککن متوقف خواهند شد.
مطالعه
زمانــی کــه بــرف پاککــن جلــو در حــال کار کــردن اســت ،چنانچــه دســته دنــده در
موقعیــت دنــده عقــب یــا  Rقــرار گیــرد ،بــرف پاککــن عقــب نیــز بــه طــور خــودکار
شــروع بــه کار خواهــد کــرد.
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آبپاش شیشهشور عقب در قسمت باالیی
شیشه عقب و در زیر چراغ ترمز وسط قرار
گرفته است.

احتیاط
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را روشن نکنید.
• •در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوکتیز و نامناسب تمیز نکنید،
در غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.

گرمکن آبپاش شیشهشور (در صورت تجهیز)

■ ■نحوه عملکرد گرمکن آبپاش شیشهشور
در صورت برقرار بودن شرایط زیر ،گرمکن آبپاش شیشهشور فعال میشود:
● ●ولتاژ باتری در محدوده نرمال باشد.
● ●کلید استارت موتور روشن باشد و یا این که موتور روشن شده باشد.
● ●دمای هوای بیرون به مدت  5ثانیه یا بیشتر به کمتر از  2°Cبرسد.
پس از فعال شدن ،در صورت مواجه شدن با هر یک از وضعیتهای زیر ،گرمکن آبپاش
شیشهشور خاموش خواهد شد:
● ●کلید استارت موتور خاموش شود و یا در موقعیت  ACCقرار گیرد.
در شرایط زیر ،گرمکن آبپاش شیشهشور به طور موقتی قطع میشود:
● ●در لحظه استارت زدن موتور ،گرمکن آبپاش شیشهشور خاموش میشود و پس از روشن
شدن موتور مجددا گرمکن به طور خودکار روشن میشود.
● ●اگر دمای هوای بیرون به مدت  5ثانیه یا بیشتر به باالتر از  4°Cبرسد ،عملکرد گرمکن
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آبپاش شیشهشور متوقف میشود .زمانی که دمای هوای بیرون به مدت  5ثانیه یا بیشتر به
کمتر از  2°Cبرسد ،مجددا گرمکن به طور خودکار روشن خواهد شد.

 13-3چراغهای خودرو
دسته چراغ و راهنما
دسته راهنما و کلید چراغ ها در سمت چپ
غربیلک فرمان قرار گرفته است.
برای استفاده از برف پاککن و شیشهشور باید
کلید استارت موتور روشن باشد:
(در صورت
 .1چراغ جلوی اتوماتیک
تجهیز)
با قرار گرفتن کلید در این وضعیت ،سیستم
به صورت خودکار شدت نور محیط بیرون را
بررسی کرده و بر اساس آن اقدام به روشن
و خاموش کردن چراغ نور پایین و چراغهای
کوچک میکند.
 .2چراغ کوچک
در این وضعیت چراغهای کوچک جلو و عقب،
چراغ پالک ،چراغهای فضای داخلی و چراغ
زمینه داشبورد و کلیدها روشن میشوند.
 .3چراغ نور پایین
در این وضعیت چراغهای نور پایین و چراغهای
کوچک روشن میشوند.
 .4وضعیت خاموش
در این وضعیت چراغهای جلو خاموش
میشوند.
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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
و رها کردن آن ،چراغ نور باال یک بار روشن
و خاموش خواهد شد و همزمان با آن نشانگر
چراغ نور باال در صفحه کیلومترشمار نیز یک
بار روشن و خاموش میشود.
مطالعه
•هم با روشن بودن چراغهای جلو و هم با خاموش بودن آنها میتوانید 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 میشود.
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 مدلهای مجهز به چراغ اتوماتیک)
دسته چراغ و راهنما را در موقعیت
قرار دهید ،با فشار دادن دکمه قفلکن کلید
هوشمند در هوای تاریک ،چراغهای کوچک
و نور پایین جلو به طور خودکار به مدت 30
ثانیه روشن خواهند شد .با فشار مجدد بر روی
دکمه قفلکن ،عملکرد فوق یک بار دیگر تکرار
میشود.
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 چراغهای نور پایین و چراغهای کوچک
نیز خاموش خواهند شد.
■ ■پیدا کردن محل خودرو در تاریکی
(در مدلهای مجهز به چراغ اتوماتیک)
قبل از متوقف کردن خودرو ،دسته چراغ و
راهنما را در موقعیت

قرار دهید .با فشار

دادن دکمه بازکن کلید هوشمند در هوای
تاریک ،چراغهای کوچک و نور پایین جلو به
طور خودکار به مدت  30ثانیه روشن خواهند
شد.
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■ ■پیدا کردن محل خودرو با کلید
اگر دکمه قفلکن روی کلید هوشمند را در عرض چند ثانیه دو بار پشت سر هم فشار دهید،
بوق  6بار به صدا در میآید و همزمان با آن چراغهای راهنما  6بار روشن و خاموش میشوند.
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
 ۱باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو
 ۲پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای 4
سطح تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد که سطح
ارتفاع نور چراغ جلو را میتوان بر اساس تعداد
سرنشینان و بار وارده به خودرو توسط این
کلید تنظیم کرد.
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است:
تعداد سرنشینان و بار صندوق عقب

وضعیت کلید

تعداد سرنشین

بار صندوق عقب

راننده

بدون بار

0

راننده و سرنشین جلو

بدون بار

1

کلیه سرنشینان

بدون بار

2

کلیه سرنشینان

با بار کامل

3

راننده

با بار کامل

2
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■ ■چراغ های زمینه
زمانی که کلید استارت موتور روشن است ،با
حرکت دادن دسته چراغ و راهنما ،چراغهای
راهنما مطابق حرکت دسته راهنما فعال
خواهند شد::
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت راست روشن شوند.
دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا
چراغهای راهنمای سمت چپ روشن شوند.
با روشن شدن چراغهای راهنما ،نشانگر
چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت
چشمکزن در میآید و پس از اتمام دور زدن،
دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت وسط
باز میگردد.
عملکرد اعالم تغییر الین
زمانی که کلید استارت موتور روشن است ،اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظهای کشیده
و رها کنید ،چراغهای راهنما  3بار 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 مهشکن عقب
زمانی که کلید استارت روشن است ،دسته
چراغ را در موقعیت

قرار دهید و کلید

چرخان چراغ مهشکن را به سمت
بچرخانید تا چراغهای مهشکن عقب روشن
شوند .همزمان نشانگر چراغ مهشکن عقب در
صفحه کیلومترشمار هم روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن 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 ،چراغهای مهشکن عقب نیز به صورت همزمان
خاموش میشوند.
•از چراغ مهشکن میبایست به طور صحیح و طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کنید.
■ ■چراغ سقفی جلو (مدل )A
 ۱خاموش کردن :کلید چراغ سقفی را به سمت
بچرخانید تا چراغ سقفی خاموش شود.
 ۲کلید وضعیت درب :اگر کلید چراغ سقفی را
در موقعیت

قرار دهید ،چنانچه هر کدام

از دربهای خودرو باز شده و باز بماند ،چراغ
سقفی به مدت  3دقیقه روشن مانده و سپس با
کاهش تدریجی نور خاموش خواهد شد.
 ۳چراغ مطالعه :کلید چراغ سقفی را به سمت
بچرخانید تا چراغ روشن شود.
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■ ■چراغ سقفی جلو (مدل )B
 ۱کلید چراغ سقفی جلو را فشار دهید تا
چراغ سقفی جلو روشن شود.
 ۲با فشار دادن کلید وضعیت درب چنانچه
هر کدام از دربهای خودرو باز شده و باز بماند،
چراغ سقفی جلو و چراغ سقفی وسط روشن
خواهد شد.
 ۳با 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
با باز شدن درب صندوق عقب ،چراغ سقفی
عقب به طور خودکار روشن میشود و همزمان
با بسته شدن درب صندوق عقب ،چراغ سقفی
عقب نیز خاموش میشود.
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■ ■چراغ پیشواز (در صورت تجهیز)
ضمن همراه داشتن کلید هوشمند به خودرو
نزدیک شوید .سیستم به طور خودکار کلید را
شناسایی کرده و مجاز بودن آن را تشخیص
خواهد داد .با باز شدن درب ،چراغ پیشواز
روشن خواهد شد.
■ ■چراغهای 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 چراغهای کوچک خاموش باشند ،با هر بار قفل شدن /باز شدن قفل
دربها ،چراغهای پیشواز ثابت روشن خواهند شد.
■ ■چراغهای 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 ،چراغهای پیشواز به طور اتوماتیک روشن خواهند شد.
■ ■چراغ پالک
زمانی که کلید استارت موتور روشن است ،دسته چراغ را در موقعیت

قرار دهید تا

چراغهای پالک روشن شوند .چراغ پالک جهت دیده شدن پالک خودرو در هوای تاریک روشن
میشود.
■ ■چراغ دنده عقب
با روشن شدن کلید استارت موتور و قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده عقب (،)R
چراغهای دنده عقب روشن خواهند شد.
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بخارگرفتگی چراغها
وقتی هوا سرد یا مرطوب است ،قسمت داخلی چراغها به خاطر اختالف دمای بین سطوح داخلی
و بیرونی طلق چراغ بخار میگیرد .بعد از روشن کردن چراغها و پس از گذشت مدتی ،بخار
داخل چراغ بهتدریج از بین میرود ،ولی ممکن است هنوز در لبههای طلق چراغ اندکی بخار
باقی بماند که عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمر مفید چراغها ندارد .اگر چراغها بخار
گرفتهاند ،چراغ نور پایین یا نور باال را به مدت  30دقیقه روشن کنید و درپوش الستیکی گردگیر
پشت چراغ را بردارید تا بخارات داخل چراغ بهتدریج از بین بروند.
هشدار
• •هنگام رانندگی در آب ،مولفههایی مانند عمق آب و سرعت حرکت را مدنظر قرار دهید و
احتیاطهای الزم جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چراغهارا 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 آببندی بودن سایر اجزا چراغها 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 پیشگیری شود.
• •شستوشوی محفظه موتور با آب فشار قوی اکیدا ممنوع است و علیالخصوص چراغها که
نباید شسته شوند .به خاطر فشار باالی آبپاشهای فشار قوی ،تجهیزات و متعلقات روی
چراغها 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 مدتهای طوالنی
از بین نروند.
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 3-14شیشه دربها
شیشه باالبرها

■ ■مجموعه کلید شیشه باالبرهای سمت راننده توانایی کنترل کلیه شیشهها را دارد.
کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر میباشد:
 ۱کلید شیشه باالبر درب جلو چپ
 ۲کلید شیشه باالبر درب جلو راست
 ۳کلید قفل شیشه باالبرها
 ۴کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
 ۵کلید شیشه باالبر درب عقب راست
کلید استارت موتور را روشن کنید و کلیدهای
شیشه باالبر را به شرح زیر مورد استفاده قرار دهید:
 ۱کلید 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.
 ۲کلید 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.
 ۳کلید 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.
 ۴کلید 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 لحظهای کلید فقط در خودروهای دارای قابلیت برگشت
خودکار شیشه امکانپذیر است.
•اگر خودرو را به مدت طوالنی در هوای سرد پارک کرده باشید ،هنگام به کارگیری کلیدهای
شیشه باالبر ممکن است شیشهها 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  3تا  5بار تکرار کنید.
•هنگام بستن شیشهها احتیاط کنید ،عدم دقت میتواند باعث آسیبدیدگی جدی سرنشینان
شود .بهویژه در مدلهایی که به قابلیت برگشت خودکار شیشه مجهز نیستند ،هنگام باال رفتن
شیشهها ممکن است اعضای بدن سرنشینان در البهالی شیشه گیر کرده و منجر به جراحت
شود .در مدلهای مجهز به قابلیت برگشت خودکار با این که این قابلیت میتواند 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 میتواند باعث جراحتهای جدی شود.
احتیاط
زمانی که شیشه درب در حال رفتن است ،دقت کنید تا اعضای بدن سرنشینان در البهالی
شیشه گیر نکند.
■ ■کلید قفل شیشه باالبرها
این کلید برای غیرفعال کردن تمامی کلیدهای
شیشه باالبر واقع بر روی درب سرنشینان مورد
استفاده قرار میگیرد .با فشرده شدن کلید
قفل شیشه باالبرها ،فقط کلیدهای روی درب
راننده قادر به راه انداختن شیشه باالبرهای
سرنشینان خواهد بود .در صورتی که کودکان
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جزو سرنشینان خودرو باشند ،استفاده از این
کلید توصیه میشود.
با فشار دادن کلید قفل شیشه باالبرها چراغ
زمینه کلید روشن میشود .با فشار مجدد کلید،
قفل شدن شیشه باالبرها لغو شده و چراغ زمینه
کلید نیز خاموش میشود.
هشدار
به منظور پیشگیری از جراحتهای فردی ،مسوولیت یادآوری نحوه استفاده از کلیدهای
شیشه باالبر به سرنشینان و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده کودکان از شیشه باالبرها بر
عهده راننده است .توصیه میشود 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 شیشهها با ریموت کنترل

زمانی که کلید استارت موتور خاموش است ،کلیه دربهای خودرو را ببندید و دکمه بازکن روی
کلید هوشمند را فشار داده و حداقل به مدت  1.5ثانیه نگه دارید ،شیشه هر چهار درب خودرو
باز خواهند شد .در حین باز شدن شیشهها چنانچه دکمه بازکن کلید هوشمند را رها کنید و
یا یکی از دربهای خودرو را باز کنید ،باز شدن شیشهها متوقف خواهد شد.
■ ■باال رفتن شیشهها با ریموت کنترل
زمانی که کلید استارت موتور خاموش است و هر چهار درب خودرو بسته شدهاند ،اگر دکمه
قفلکن 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 شیشهها چنانچه هر کدام از دکمههای بازکن یا قفلکن کلید
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هوشمند را فشار دهید ،باال رفتن شیشهها متوقف خواهد شد.
پس از فشار دادن دکمه بازکن کلید هوشمند و متوقف شدن باال رفتن شیشهها چنانچه اقدامی
بر روی دربهای 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.
حین بسته شدن خودکار شیشهها چنانچه
با انگشتان دست ناحیه حساس به تماس
دستگیره درب را لمس کنید (به شرط
همراه داشتن کلید هوشمند) و یا دکمه روی
دستگیره درب را لمس کنید (به شرط همراه
داشتن کلید هوشمند) ،باال رفتن شیشهها
متوقف خواهد شد.
پس از تماس با ناحیه حساس به لمس (به
شرط همراه داشتن کلید هوشمند) و متوقف
شدن شیشهها ،چنانچه اقدامی بر روی
دربهای جانبی خودرو و درب صندوق عقب
انجام نگیرد ،خودرو پس از گذشت  30ثانیه
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،
چراغهای راهنما یک بار چشمک زده و بوق خودرو  5بار متوالی به صدا در میآید تا به راننده
نشان دهد که احتماال شیشهها به طور عادی بسته نشدهاند.
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هشدار
قبل از بستن /باز کردن شیشهها از راه دور باید خودرو تحت نظر شما بوده و آن را به طور
کامل ببینید تا احتماال اعضای بدن کسی در بین شیشهها گیر نکند.

عملکرد برگشت خودکار (در صورت تجهیز)
اگر عملکرد برگشت خودکار شیشه کارکرد عادی خود را داشته باشد ،چنانچه 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 بیشتر 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 نمیکنند،
مراحل زیر را برای فعالسازی مجدد آنها انجام دهید .اطمینان حاصل کنید که در طول انجام
عملیات معرفی موقعیت ،مانعی در مقابل حرکت شیشه وجود ندارد.
 .1کلید استارت موتور را روشن کنید.
 .2کلید شیشه باالبر را باال کشیده و حداقل به مدت  2ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل
بسته شود.
 .3کلید را رها کنید.
 .4کلید شیشه باالبر را فشار دهید و حداقل به مدت  2ثانیه نگه دارید تا شیشه به طور کامل
باز شود.
 .5کلید را رها کنید.
 .6عملکرد باال رفتن خودکار شیشه را اجرا کنید.
 .7اگر شیشه نتواند به طور خودکار بسته شود ،مراحل فوق را مجددا تکرار کنید.
اگر تنظیمات مربوط به موقعیت شیشهها از حافظه سیستم پاک شده است ،از طریق عملکرد
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بستن شیشهها با استفاده از عملکرد باال بردن شیشه از طریق کنترل از راه دور میتوان مجددا
تنظیمات را بازیابی نمود .با انجام این کار ابتدا شیشه باز شده و به پایینترین موقعیت خود
میرود و سپس بسته شده و به باالترین موقعیت خود خواهد رفت .اگر شیشه به طور عادی
بسته شود یعنی تنظیمات موفقیتآمیز بوده است.
مطالعه
•اگر علیرغم تکرار مراحل فوق عملکرد باال رفتن خودکار شیشه فعالسازی نشود ،در اسرع
وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•موقع رانندگی در جادههای 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 ،قابلیتهای باال رفتن خودکار شیشه و برگشت
خودکار شیشه غیرفعال خواهند شد و باید آنها را مجددا فعال کنید.
• •قابلیت برگشت خودکار شیشه یک ویژگی ایمنی است .از اجسام و ابزار مختلف و روشهای
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 ،جراحتهای بسیار جدی ایجاد
خواهد شد.
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■ ■عملکرد محافظت در برابر داغ شدن
در صورت استفاده مداوم از شیشه باالبر ،عملکرد محافظت در برابر داغ شدن ،کارکرد کلید
مربوط به آن شیشه باالبر را متوقف میکند تا از موتور شیشه باالبر محافظت شود .پس از
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 نمیگذارد.
■ ■توقف قابلیت برگشت خودکار شیشه
برای محافظت از سیستم شیشه باالبر و همچنین جلوگیری از خطرات ایمنی محتمل،
عملکردهای برگشت خودکار شیشه و باال رفتن خودکار شیشه در برخی شرایط متوقف خواهند
شد .البته در این گونه شرایط شیشه درب همچنان میتواند 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 همچنان نمیتواند بسته شود ،جهت بازدید و تعمیر به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 3-15سقف پانوراما (در صورت تجهیز)
سقف پانوراما (مدل )A
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 سانروف
باز کردن  /بستن سایهبان
 ۱دکمه

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 محکمتر فشار دهید تا سایهبان به طور
کامل باز شود.
 ۲دکمه

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 محکمتر فشار دهید تا سایهبان به طور
کامل بسته شود.
باز کردن  /بستن سقف پانوراما
را به طور آرام فشار دهید تا سقف به صورت کشویی باز شود ،دکمه را رها
 ۳دکمه
کنید تا حرکت آن متوقف شود .دکمه

را به طور محکمتر فشار دهید تا سقف به طور

کامل باز شود.
را به طور آرام فشار دهید تا سقف به صورت کشویی بسته شود ،دکمه را رها
 ۴دکمه
کنید تا حرکت آن متوقف شود .دکمه

را به طور محکمتر 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)
 ۱زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمه باز است ،دکمه
فشار دهید تا بسته شود.
 ۲زمانی که سقف پانوراما بسته است ،دکمه

را به طور لحظهای و کوتاه

را به طور لحظهای 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
•چنانچه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما از کار بیفتد ،احتماال موقعیتهای اولیه
سقف از حافظه پاک شده است .در این صورت باید سقف پانوراما کالیبره شود.
•مواد خارجی و گرد و خاک باقیمانده بر روی ریلها و نوارهای سقف پانوراما به طور دورهای
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 سقف پانوراما یخ زده باشد و یا با برف پوشیده شده باشد ،باز کردن اجباری سقف
پانوراما باعث آسیب دیدن شیشه و موتور آن خواهد شد.
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سقف پانوراما (مدل )B

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 سایهبان

زمانی که سایهبان بسته است ،کلید آن را
به سمت عقب بکشید تا سایهبان به صورت
کشویی تا نیمه باز شود .اگر کلید را یک بار
دیگر بکشید ،سایهبان به طور کامل باز میشود.
زمانی که سایهبان به طور کامل باز است ،کلید
آن را به سمت جلو بکشید تا سایهبان به صورت

کلید سایه بان

کلید سقف
پانوراما

کشویی تا نیمه بسته شود .اگر کلید را یک
بار دیگر بکشید ،سایهبان به طور کامل بسته
میشود.

■ ■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 نیمهباز
شود.
زمانی که سقف پانوراما به صورت نیمهباز است ،کلید سقف را به سمت جلو بکشید تا سقف
بسته شود و یا این که کلید سایهبان را به سمت جلو بکشید تا سایهبان و سقف به طور همزمان
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.
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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 سایهبان را به سمت جلو بکشید تا سایهبان و سقف به طور همزمان 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 سایهبان در  2سطح طراحی شده است ،سطح اول :برای کنترل
میزان باز شدن به صورت دستی است که میتوانید به میزان دلخواه آنها را باز کنید؛ سطح
دوم :کنترل میزان باز شدن به صورت اتوماتیک است که سیستم میزان باز شدن آنها را
کنترل میکند .کلیدها بر اساس نیاز خود به کار گیرید.
احتیاط
•چنانچه عملکرد برگشت خودکار سقف پانوراما از کار بیفتد ،احتماال موقعیتهای اولیه
سقف از حافظه پاک شده است .در این صورت باید سقف پانوراما کالیبره شود.
•اگر سقف پانوراما یخ زده باشد و یا با برف پوشیده شده باشد ،باز کردن اجباری سقف
پانوراما باعث آسیب دیدن شیشه و موتور آن خواهد شد.
•پس از بارندگی آبهای باقیمانده 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 باقیمانده بر روی ریلها و نوارهای سقف پانوراما را به طور
دورهای 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.

 3-16درب موتور
باز کردن و بستن درب موتور
گام  :1دستگیره بازکن درب موتور را دو بار
بکشید تا درب موتور از قفل بیرون پریده و
کمی از جای خود بلند شود.
گام  :2درب موتور را بلند کنید تا زمانی که
توسط جکها به طور ثابت نگاه داشته شود.
گام  :3درب موتور را تا نزدیکیهای قفل درب
موتور پایین آورده و قفل کنید.
گام  :4پس از بستن درب موتور ،آن را کمی
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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 3-17درب صندوق عقب
روشهای باز کردن و بستن درب صندوق
برای راحتی شما ،جهت باز و بسته کردن درب صندوق عقب روشهای 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
و یا در وضعیت  ACCاست ،دسته دنده در
موقعیت  Pقرار دارد و خودرو از حالت دزدگیر
خارج شده است ،اگر کلید صندوق پران را
به طور طوالنی فشار دهید ،چراغهای راهنما
روشن شده و درب صندوق عقب باز خواهد
شد.
● ●زمانی که خودرو در وضعیت دزدگیر
قرار دارد ،اگر دکمه صندوق پران روی کلید
هوشمند را فشار دهید ،درب صندوق عقب
باز شده و همزمان چراغهای راهنما روشن و
خاموش خواهند شد.

180

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۳راهنمای استفاده از خودرو
● ●زمانی که کلید استارت موتور روشن یا
خاموش و یا در وضعیت  ACCو دسته دنده
در موقعیت  Pقرار دارد:
باز کردن  /بستن به طور دستی :اگر قفل
مرکزی باز است ،اگر سوئیچ روی دستگیره
درب صندوق را فشار دهید ،چراغهای راهنما
روشن شده و درب صندوق عقب باز خواهد
شد.
● ●باز کردن  /بستن به طور دستی :اگر قفل
مرکزی فعال است ،ضمن همراه داشتن کلید
هوشمند اگر به فضای پشت خودرو نزدیک
شوید و سوئیچ روی دستگیره درب صندوق
را فشار دهید ،چراغهای راهنما روشن شده و
درب صندوق عقب باز خواهد شد.
■ ■باز کردن درب صندوق با پا
گام  :1زمانی که خودرو در وضعیت قفل قرار
دارد و کلید استارت موتور خاموش است.
گام  :2کلید هوشمند را به همراه خود داشته
باشید و به محدوده تشخیص سنسور پا در
پشت خودرو وارد شوید .پای خود را به طور
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 چراغهای راهنما دو بار روشن و خاموش شده و درب صندوق عقب باز خواهد شد.
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مطالعه
•ناحیهای که سیستم میتواند 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 نمیتواند درب صندوق را باز کند.
•در زمان انجام تعمیرات بر روی سپر عقب ،سنسور در حالت غیر کاری قرار میگیرد و
عملکرد باز کردن درب با ضربه پا امکانپذیر نمیباشد.
•اگر پس از ضربه پا و گذشت چند لحظه عالیمی مانند روشن شدن چراغ راهنما و بوق از
خودرو صادر نشود ،نشان میدهد که ضربه تشخیص داده نشده و باید تکرار شود .اگر پس از
چندین بار تکرار درب صندوق نتواند باز شود ،باید به مدت  10ثانیه صبر کنید و مجددا به
زیر سپر ضربه بزنید.
•بارندگی زیاد (یا شستوشو 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 مکانهای 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 میتواند باعث غیر فعال شدن عملکرد ضربه
با پا شود.
•در زمان اجرای این عملکرد مراقب باشید تا به سپر ضربه محکم وارد نکنید و باعث
آسیبدیدگی 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 میکنید.
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■ ■باز کردن درب صندوق از طریق شناسایی کلید (در صورت تجهیز)
گام  :1زمانی 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.
گام  :2ضمن این که کلید هوشمند را همراه
خود دارید به ناحیه پشت خودرو و در محدوده
 0.8متری نزدیک شوید تا سیستم کلید
هوشمند را شناسایی کند .پس از روشن شدن
چراغهای راهنما یک قدم به عقب برگردید تا
درب صندوق عقب باز شود.
■ ■کلید درب صندوق برقی (در صورت تجهیز)
کلید

در سمت چپ لبه داخلی درب

صندوق قرار گرفته است.
● ●کارکردهای این کلید ،بستن و باز نگه
داشتن درب صندوق عقب است.
● ●ارتفاع باز شدن درب صندوق عقب قابل
تنظیم است.
روش کار به صورت زیر است:
 .1پس از باز شدن درب صندوق عقب ،آن را تا ارتفاع دلخواه بلند کنید.
 .2کلید 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.
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مطالعه
•ارتفاع باز شدن درب صندوق عقب از طریق
• سیستم صوتی و تصویری نیز قابل تنظیم
• است .برای اطالعات بیشتر 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  )...روبهرو 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 ،چنانچه 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 میشود.
•هنگام باز شدن درب صندوق ،اهرم برقی آن را در جهتهای 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
بیشتر 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 میتواند 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 میتواند 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.
•اگر عملکرد درب صندوق برقی غیرعادی است ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•هنگام بستن درب صندوق اطمینان حاصل کنید که کسی در البهالی 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.

 3-18درب باک
باز کردن و بستن درب باک

■ ■باز کردن و بستن درب باک به طور دستی

 .1دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب
بیرونی باک به آرامی باز شود.

 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
 .3پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را
در جهت عقربههای ساعت تا زمانی که صدای
«کلیک» شنیده شود ،بپیچانید تا بسته شود.
 .4درب بیرونی باک را ببندید.
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■ ■باز کردن و بستن درب باک به صورت برقی
 .1در زمانی که خودرو از وضعیت دزدگیر خارج
شده است ،اگر ناحیه مرکزی درب بیرونی باک
را فشار دهید ،درب از قفل خود آزاد شده و
سپس به آرامی و به طور کامل باز خواهد شد.
احتیاط
درب باک را باید پس از غیرفعال شدن
دزدگیر خودرو باز کنید ،در غیر این صورت
به اجزا و قطعات آن آسیب وارد خواهد شد.
 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
 .3پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را
در جهت عقربههای ساعت تا زمانی که صدای
«کلیک» شنیده شود ،بپیچانید تا بسته شود.
 .4درب بیرونی باک را ببندید.
مطالعه
بنزین میتواند محیط زیست را آلوده کند.
جمعآوری 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 سوختگیری ،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 جهتهای باز کردن و
بستن به درپوش باک وارد کنید و از کشیدن و یا فشار دادن آن خودداری کنید.
•اگر دزدگیر خودرو غیرفعال نشده است ،از وارد آوردن نیروی زیاد به درب بیرونی باک
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 دربها و شیشهها 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 اشتعالپذیری بنزین ،از ایجاد جرقه و کشیدن سیگار در زمان سوختگیری
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 میتواند باعث آسیبدیدگی شود.
•از استنشاق بخارات بنزین ممانعت کنید .چرا که بنزین حاوی مواد سمی است و برای
سالمتی زیانآور است.
•پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک ،یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا
الکتریسیته ساکن بدنتان تخلیه شود .انجام این کار قبل از سوختگیری مهم است ،زیرا
جرقه حاصل از الکتریسیته ساکن میتواند باعث احتراق بخارات بنزین در زمان سوختگیری
شود.
•پس از قطع شدن خودکار نازل پمپ بنزین ،سوختگیری را ادامه ندهید .زیرا ممکن
است باک بیش از اندازه پر شده باشد و بنزین سرریز شود که میتواند به راحتی باعث ایجاد
آتشسوزی ،انفجار و مصدومیتهای شدید شود.
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 4-1کلید 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 میگیرد که همراه شما بوده و یا در داخل
خودرو باشد:
● ●در خودروهای مجهز به گیربکس دستی،
پدال کالچ را تا انتها فشار دهید ،دسته دنده
را در موقعیت خالص قرار دهید ،سپس کلید
استارت را فشار دهید تا خودرو روشن شود.
● ●در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
دسته دنده را در موقعیت “ ”Pیا “ ”Nقرار
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 حالتهای کلید تعویض نشود.
■ ■تعویض حالتهای کلید استارت
کلید استارت دارای چهار حالت میباشد .وقتی که کلید هوشمند توسط سیستم شناسایی شده
باشد و اگر پدال ترمز آزاد باشد ،کلید استارت را فشار دهید تا حالتهای آن تعویض شود (با هر
بار فشار دادن کلید استارت ،حالتهای آن تعویض خواهد شد).
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 ۱حالت  OFFیا خاموش (چراغ زمینه
کلید خاموش است) .در این حالت برق کلیه
تجهیزات الکتریکی خودرو قطع میباشد.
 2حالت ( ACCچراغ زمینه کلید به رنگ
زرد کهربایی است) .در این حالت برخی لوازم
برقی خودرو قابل استفاده میباشد.
 3حالت ( ONچراغ زمینه کلید به رنگ زرد
کهربایی است) .در این حالت کلیه لوازم برقی
خودرو قابل استفاده میباشند.
 4حالت ( STARTچراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن میشود) .زمانی که کلید استارت در
حالت  ACCیا  ONقرار دارد ،اگر پدال ترمز فشار داده شده و دسته دنده در موقعیت “ ”Pیا
“( ”Nدر مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) قرار داشته باشد و یا پدال کالچ (در مدلهای
مجهز به گیربکس دستی) فشرده شده باشد ،چنانچه رنگ چراغ زمینه کلید استارت به رنگ
سبز تغییر یابد ،یعنی کلید وارد حالت استارت ( )STARTشده است و با فشار دادن آن ،موتور
روشن خواهد شد.
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احتیاط
• •ابتدا دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید و سپس موتور را خاموش کنید تا کلید استارت
بتواند در حالت  OFFقرار گیرد.
• •در صورت خاموش بودن موتور ،کلید استارت را به مدت طوالنی در حالت  ACCیا ON

نگه ندارید تا از خالی شدن باتری پیشگیری شود .پس از خاموش کردن موتور دقت داشته
باشید تا کلید استارت در حالت  OFFباشد.
• •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  6مرتبه به صدا در میآید و پیغام
“ ”Smart Key Not Detectedدر صفحه کیلومترشمار ظاهر خواهد شد.
• •اگر در لحظه خاموش کردن موتور ،دسته دنده در موقعیتی به غیر از  Pقرار داشته باشد،
کلید استارت به جای حالت  OFFبه حالت  ACCخواهد رفت .در این شرایط ابتدا حالت
کلید را به  ONتغییر دهید و دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید و سپس کلید استارت
را فشار دهید تا خاموش شود.
■ ■خاموش شدن خودکار کلید استارت
در زمانهایی که موتور خودرو خاموش است ،اگر کلید استارت به مدت بیش از یک ساعت در
حالت  ONباقی بماند (در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک و به شرط قرار داشتن دسته
دنده در موقعیت  ،)Pکلید به طور خودکار خاموش خواهد شد .با این حال این قابلیت نمیتواند
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/ONوارد میشود ،قفل الکترونیکی فرمان به طور خودکار باز میشود.
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در بعضی شرایط مانند پارک بودن خودرو در مکان شیبدار به دلیل تحت فشار زیاد بودن پین
قفل فرمان و ستون فرمان ،ممکن است پین قفل فرمان تحت فشار قرار گیرد .در این گونه
شرایط:
اگر قفل الکترونیکی فرمان نمیتواند از حالت قفل خارج شود ،مطابق دستورالعملی که در
نمایشگر صفحه کیلومتر نمایش داده میشود اقدام کنید.
احتیاط
پس از تغییر حالت کلید استارت موتور از  ONبه  ،OFFاگر خودرو بالفاصله وارد وضعیت
دزدگیر نشود و یا اصال ورود به وضعیت دزدگیر موفقیتآمیز نباشد ،قفل الکترونیکی فرمان
درگیر نخواهد شد .برای فعالسازی مجدد عملکرد قفل الکترونیکی فرمان ،الزم است که با
خودرو با سرعتهای باالتر از  5km/hرانندگی شده و سپس حالت کلید استارت موتور به
حالت  OFFتغییر داده شود و دزدگیر خودرو در وضعیت آماده به کار قرار گیرد.
هشدار
• •اگر قفل الکترونیکی فرمان همچنان قادر به قفل شدن نیست و موتور هم امکان روشن شدن
ندارد ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •اگر قفل الکترونیکی فرمان نمیتواند 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.

 4-2روشن کردن خودرو
اقدامات قبل از استارت
 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشتسری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم
کنید.
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 .3آینه داخلی و آینههای جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید ترمز پارک کشیده شده است.
 .7در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص یا  Nقرار دهید.
 .8ابتدا کلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغهای 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

با همراه داشتن کلید هوشمند یا قرار دادن آن در داخل خودرو میتوانید حالتهای کلید
استارت را تعویض کنید و یا موتور را روشن کنید.
 .1دسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
 .2پدال ترمز (در مدلهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک) یا پدال کالچ (در مدلهای مجهز
به گیربکس دستی) را فشار دهید تا رنگ نور
زمینه کلید استارت سبز شود (اگر رنگ نور
زمینه کلید سبز نشود ،موتور استارت نخواهد
خورد).
 .3کلید 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 میشود .پس از روشن
شدن موتور ،دور آرام کمی باال میرود 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 ،میتواند 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 میکند میبایست سیستم تهویه مطبوع خودرو را روی حالت چرخش هوای
تازه و فن تهویه مطبوع را روی باالترین سرعت تنظیم کند.

خاموش کردن موتور

 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز پارک را
بکشید.
 .2در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته
دنده را در موقعیت خالص یا  Nقرار دهید.
 .3کلید استارت را فشار دهید تا موتور خاموش
شود.
 .4خاموش 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 سرعتهای باال رانندگی شود ،دمای موتور باال خواهد
رفت .بالفاصله پس از متوقف کردن خودرو ،موتور را خاموش نکنید .اجازه دهید موتور به
مدت چند دقیقه در حالت درجا روشن بماند و پس از پایین آمدن دما ،آن را خاموش کنید.
عدم رعایت موارد فوق میتواند به موتور آسیب برساند.

روشن کردن و خاموش کردن موتور در موارد اضطراری

■ ■روشن کردن موتور در موارد اضطراری

اگر باتری کلید هوشمند ضعیف شده باشد و
یا سیگنالهای کلید دچار اختالل جدی شده
باشد ،عملکرد دکمه استارت به درستی انجام
نخواهد گرفت .در صورت مواجه شدن با چنین
شرایطی برای روشن کردن موتور طبق مراحل
زیر عمل کنید:
 .1کلید هوشمند را مطابق با تصویر در کنسول
وسط به نحوی که روی آن به سمت باال باشد،
قرار دهید .پدال ترمز (در مدلهای مجهز به
گیربکس اتوماتیک) یا پدال کالچ (در مدلهای
مجهز به گیربکس دستی) را در این لحظه فشار
ندهید.
 .2کلید استارت موتور را روشن کنید.
 .3پدال ترمز (در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) یا پدال کالچ (در مدلهای مجهز به
گیربکس دستی) را فشار داده و استارت بزنید تا موتور روشن شود.
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احتیاط
• •در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک در صورتی که علیرغم قرار داشتن کلید استارت
در وضعیت  ACCو پایین بودن پدال ترمز ،موتور قادر به استارت نباشد ،اگر کلید استارت
را به مدت بیش از  15ثانیه فشار داده و نگه دارید ،سیستم از لزوم ارسال سیگنال پدال ترمز
صرفنظر کرده و اجازه روشن شدن موتور را خواهد داد .البته این روش فقط برای مواقع
خاص و اضطراری توصیه میشود .در صورت مواجه شدن با این گونه شرایط در اسرع وقت به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •در استفادههای روزانه خود از خودرو ،کلید هوشمند را در جالیوانی دارای عالمت کلید
واقع بر روی کنسول وسط قرار ندهید .زیرا در صورت مناسب بودن قدرت باتری ممکن
است کلید هوشمند باعث فعال شدن اخطار صفحه کیلومترشمار و نمایش پیغامهایی مانند
“ ”Smart key not detectedو “ ”Verify successfully, start readyو به اشتباه
انداختن راننده شود.
■ ■خاموش کردن موتور در موارد اضطراری
اگر تمامی سیستمهای خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به
شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود ،مطابق روشهای زیر اقدام کنید:
روش  :1در مدت زمان  2ثانیه کلید استارت را  3بار یا بیشتر به صورت پشت سر هم و به طور
لحظهای فشار دهید.
روش  :2کلید استارت را فشار داده و بیشتر از  3ثانیه نگه دارید.

انطباق سیستم کنترل موتور

اگر کابل باتری را باز و بسته کردهاید ،ابتدا کلید استارت را در وضعیت  ONقرار داده و 15
ثانیه صبر کنید ،سپس کلید را خاموش کنید .پس از انجام این کار میتوان 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
میباشد و نشاندهنده این است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود
با موتور است.

 4-3سیستم فرمان برقی ()EPS
سیستم فرمان برقی
سیستم فرمان برقی ( )EPSبرخالف سیستم استفاده شده در خودروهای معمولی که در آن
پمپ هیدرولیک فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در میآید ،از گشتاور تولید شده توسط
موتور الکتریکی به عنوان منبع قدرت بهره میگیرد.
پس از باز شدن و وصل شدن مجدد کابل
باتری ،چراغ اخطار زرد رنگ سیستم فرمان
برقی

به علت خارج شدن سیستم از

کالیبره روشن میشود .در این صورت غربیلک
فرمان را به طور کامل به سمت چپ و یا راست
بچرخانید تا زاویه فرمان بازتعریف و کالیبره
شود .پس از کالیبره شدن چراغ اخطار
خاموش خواهد شد.

■ ■روشن شدن چراغ اخطار سیستم فرمان برقی ()EPS
هر زمان که سیستم فرمان برقی ( )EPSایراد 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
• •اگر غربیلک فرمان به کرات و به طور متوالی تا انتها چرخانده شود ،ممکن است اجزا
مکانیکی سیستم فرمان برقی ( )EPSآسیب ببینند.
• •برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد سیستم ،در زمان پارک بودن خودرو با موتور
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  ACCیا خاموش قرار دهید تا سیستم خنک شود.
هشدار
در صورت خرابی سیستم فرمان برقی ،فرمان معمولی خودرو همچنان قابل استفاده است ،اما
باید ضمن رعایت احتیاط ،از رانندگی با سرعتهای باال اجتناب کنید .جهت بازدید و تعمیر
سیستم ،هر چه سریعتر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
سیستم فرمان برقی دارای دو حالت استفاده
 Sportو  Comfortاست .وقتی خودرو روشن
میشود ،سیستم به طور پیشفرض بر روی
حالت  Comfortقرار میگیرد .در حالت
 Sportدر مقایسه با حالت  Comfortنرمی
فرمان کاهش مییابد و شما در حین رانندگی،
سنگینتر شدن فرمان را احساس خواهید کرد.
مطالعه
انتخاب حالت برای سیستم فرمان برقی از طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری امکانپذیر
است .برای اطالع از جزییات بیشتر به فصل  5مراجعه کنید.
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 4-4گیربکس 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 میباشد.
این گیربکس یک گیربکس اتوماتیک -دستی است که عملکردهای رانندگی با گیربکسهای
اتوماتیک و دستی را ترکیب کرده است .این فنآوری برای بهبود صرفهجویی در مصرف سوخت
و کنترلپذیری سیستم انتقال قدرت اتوماتیک توسعه یافته است .قابلیت دستی شدن گیربکس
باعث میشود تا زمان تعویض دنده که به طور خودکار توسط کامپیوتر گیربکس تعیین میشود،
به راننده واگذار شود و بدین ترتیب کیفیت رانندگی بهبود مییابد ،مهارت رانندگان بهتر
میشود و در عین حال روند کاهش اتالف توان گیربکس به حداکثر میزان خود میرسد.
نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک به شرح زیر است:
 .1پدال ترمز را تا انتها پایین ببرید و دکمه
روی دسته دنده را فشار دهید و همزمان دسته
دنده را از موقعیت  Pحرکت داده و در موقعیت
 Dقرار دهید.
 .2ترمز 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
بیشتر در خصوص نحوه آزاد کردن ترمز پارک
در بخش «سیستم ترمز» در ادامه همین فصل
ارایه شده است).
 .3برای قرار دادن دسته دنده در موقعیت  Rیا
خارج کردن از آن ،باید دکمه روی دسته دنده
را فشار دهید.
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دندههای اتوماتیک ( P، R، Nو  )Dو دندههای
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)
هنگام رانندگی در دنده  ،Dدسته دنده را به
طرف راست بکشید تا گیربکس وارد حالت
دستی ( -و  M)+شود .در این حالت اگر دسته
دنده را به سمت جلو فشار دهید ،یک دنده باالتر
انتخاب میشود و اگر دسته دنده را به سمت
عقب بکشید ،یک دنده پایینتر انتخاب میشود.
شماره دنده انتخاب شده در صفحه کیلومترشمار
نمایش داده خواهد شد.
پیغام تعویض دنده در صفحه کیلومترشمار
نمایش داده میشود .واحد کنترل صفحه
کیلومترشمار دنده متناسب با شرایط فعلی
خودرو را به همراه یک فلش نشان میدهد
تا راننده را نسبت به یک تعویض دنده دقیق
راهنمایی کند.
 :از شما میخواهد یک دنده باالتر را
انتخاب کنید.
 :از شما میخواهد یک دنده پایینتر را
انتخاب کنید.
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مطالعه
نمایش داده شدن پیغام افزایش یا کاهش دنده صرفا به عنوان مرجعی برای تصمیمگیری
شماست ،ولی در عمل باید افزایش یا کاهش دنده را بر اساس شرایط واقعی جاده انجام دهید.
اطالعات جدول زیر میتواند آشنایی الزم با ویژگیها و کاربرد دندهها و روش انتخاب دنده
صحیح بر اساس نیازهای واقعی را به شما ارایه دهد.
عملکرد

دنده

وقتی که دسته دنده در موقعیت  Pقرار گرفته باشد ،چرخهای
( Pدنده پارک)

( Rدنده عقب)
( Nدنده خالص)
( Dدنده حرکت
مستقیم)

میتواند روشن شود.
وقتی که دسته دنده در موقعیت  Rقرار میگیرد ،چراغهای دنده
عقب روشن میشوند ،سیستم رادار دنده عقب به کار میافتد.
برای توقفهای کوتاه و در دور آرام ،این حالت گیربکس مناسب
میباشد.
برای حرکت رو به جلو از این دنده استفاده میشود .بر اساس بار
وارده به موتور و سرعت حرکت خودرو ،افزایش و یا کاهش دندهها
به طور خودکار صورت میپذیرد.

+
حالت دستی

محرک خودرو به طور مکانیکی قفل میشوند .در این موقعیت موتور

-

با هر بار حرکت دسته دنده به سمت جلو ( ،)+گیربکس به یک دنده
سبکتر خواهد رفت.
با هر بار حرکت دسته دنده به سمت عقب ( ،)-گیربکس به یک دنده
سنگینتر 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 نمیشود.
• •قبل از توقف کامل خودرو هرگز دسته دنده را در موقعیت  Pقرار ندهید .این کار باعث ایجاد
صدای غیرعادی و خرابی گیربکس میشود.
• •جهت جلوگیری از خرابی گیربکس ،زمانی که موتور خاموش است ،گیربکس را در وضعیت
خالص ( )Nقرار ندهید.
• •هیچگاه در هنگام حرکت رو به جلو ،دسته دنده را از موقعیت  Dخارج نکنید ،در غیر این
صورت گیربکس به شدت آسیب میبیند.
• •هرگز در هنگام حرکت رو به عقب ،دسته دنده را از موقعیت  Rخارج نکنید ،در غیر این
صورت گیربکس به شدت آسیب میبیند.
• •زمانی که میخواهید دسته دنده را از موقعیت  Pخارج 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 میبیند.
• •چنانچه خودرو به علت ضعیف شدن باتری معیوب باشد ،حتی با فشار دادن پدال ترمز نیز
دسته دنده از موقعیت  Pخارج نخواهد شد .در چنین شرایطی جهت بازدید و تعمیر خودرو
هر چه سریعتر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
• •در حالت دستی اگر دور موتور خیلی باال رود ،دنده به طور اتوماتیک افزایش مییابد 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 شیبدار ابتدا باید ترمز پارک را درگیر کنید و سپس
دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید .هنگام شروع حرکت در سطح شیبدار ابتدا دسته
دنده را از موقعیت  Pخارج کنید و سپس ترمز پارک را آزاده کرده و حرکت کنید.
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هشدار
• •خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک را هرگز در مسافتهای طوالنی یا با سرعت باال بکسل
نکنید .در صورت بکسل کردن ،باید چرخهای محرک را از زمین بلند کنید و یا پلوسهای
خودرو را از چرخها جدا کنید.
• •وقتی که دسته دنده در موقعیت  Nقرار دارد ،مطمئن شوید که ترمز پارک را کشیدهاید و
یا پدال ترمز را فشار دادهاید .در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید.
■ ■نمایش پیغامهای هشدار گیربکس
اگر دمای گیربکس از حد مجاز باالتر برود ،پیغام
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار
نمایش داده میشود:

“Gearbox Over Heat Please Park In A

( ”Safe Placeدمای گیربکس باالست ،لطفا
در یک مکان ایمن پارک کنید).
اگر دمای گیربکس بیش از حد باال رود ،پیغام
هشداری به صورت زیر در صفحه کیلومترشمار
نمایش داده میشود:
“Gearbox Over Heat, Please Park In

”A Safe Place For about 5 Minutes

(گیربکس داغ کرده است ،لطفا به مدت 5
دقیقه در یک مکان ایمن توقف کنید).
احتیاط
پس از خنک شدن و روشن کردن خودرو اگر
پیغام هشدار خاموش نشده باشد ،فورا موتور
را خاموش کرده و جهت بازدید و تعمیر با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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حالتهای رانندگی (در صورت تجهیز)
■ ■کلید تغییر حالت رانندگی

پس از روشن شدن موتور ،گیربکس به طور
پیشفرض روی حالت  ECOقرار میگیرد .با
فشار دادن کلید تغییر حالت رانندگی میتوانید
حالت  SPORTرا انتخاب کنید .با توجه به
شرایط جادهای میتوانید حالت رانندگی را
انتخاب کنید.
در حالت  SPORTفرمانپذیری ،قابلیت
کنترل و قدرت خروجی خودرو بهبود مییابد و
شما میتوانید از رانندگی لذت ببرید .با کاهش
دادن میزان نرمی فرمان و افزایش سرعت
عکسالعمل فرمان ،عملکرد ورزشی خودرو
بیشتر ارتقا مییابد.
■ ■حالت خرابی ایمن ()Fail-Safe

وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد ،حالت خرابی ایمن گیربکس به طور
خودکار فعال میشود .با فعال شدن حالت خرابی ایمن ،گیربکس دیگر امکان کارکرد عادی خود
را نخواهد داشت و سرعت خودرو کاهش مییابد و فقط با کمترین سرعت میتواند حرکت کند.
احتیاط
در حالت خرابی ایمن ،رانندگی کردن در مسافتهای طوالنی مجاز نیست ،زیرا باعث وارد
آمدن آسیبهای جدی به گیربکس خواهد شد .جهت بازدید و سرویس گیربکس ،هر چه
سریعتر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 4-5سیستم ترمز

در چرخهای جلو و عقب این خودرو از ترمز دیسکی استفاده شده است .سیستم ترمز پارک برقی

بر روی چرخهای عقب عمل میکند.

ترمز پارک برقی ()EPB

ترمز پارک برقی ( )EPBیک نوع تکنولوژی میباشد که ترمز دستی را به طور الکترونیکی
کنترل میکند ،به طوری که هم برای توقفهای موقتی و کوتاهمدت در زمان رانندگی و هم
برای توقفهای بلندمدت پس از پارک کردن خودرو مورد استفاده قرار میگیرد .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
رنگ

در صفحه کیلومترشمار و چراغ

زمینه کلید روشن میشود که بیانگر فعال
شدن ترمز پارک است.
● ●وقتی که کلید استارت خاموش میشود،
سیستم  EPBبه 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 میشود که نشاندهنده آزاد شدن ترمز پارک میباشد.
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آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار
● ●اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را بسته باشد ،چنانچه خودرو در جاده با
سطح صاف متوقف باشد ،همزمان با فشار دادن پدال گاز و حرکت خودرو رو به جلو یا با دنده
عقب ،ترمز پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد.
متعاقب آزاد شدن ترمز پارک ،چراغ نشانگر قرمز رنگ

در صفحه کیلومتر خاموش

میشود.
● ●اگر خودرو در سطح شیبدار متوقف باشد ،برای حرکت در دنده  Dیا  ،Rپدال گاز را کمی
بیشتر فشار دهید .هر زمان که نیروی محرک بزرگتر 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 بیشتر در خصوص
حمل خودرو به فصل  6مراجعه کنید.
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احتیاط
• •چنانچه 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 بیشتر به بخش
«استارت کمکی» در فصل  6مراجعه 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 رضایتبخش بودن عملکرد آزاد
شدن خودکار ترمز پارک شود.
• •موقع فعالسازی و آزاد کردن ترمز پارک برقی ،صدایی از بخش عقب خودرو به گوش
میرسد .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 میدهد 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 نمیتوانید 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 HOLDقرار 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

و سپس خاموش میشوند .برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو ،روشن شدن چراغ
نشانگر
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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 چشمکزن 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 میباشد.
• •در ترمزگیری اضطراری اعمال شدن نیروی ترمز پارک برقی باعث کاهش سرعت خودرو
با نرخ ثابت میشود 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 .اینگونه اقدامات میتواند باعث بروز حادثه شود.
• •اگر ترمز خودرو خراب باشد یا پدال ترمز گیر کرده باشد ،عملکرد ترمزگیری اضطراری
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .باید توجه داشت که سیستم  ESPو اجزای آن نمیتوانند
بر تمامی محدودیتهای فیزیکی جاده غلبه کنند ،لذا استفاده از این عملکرد در جادههای
پر پیچ و خم ،جادههای نامساعد ،ترافیکهای سنگین و شرایط جوی نامناسب میتواند باعث
انحراف خودرو ،کشیدن به یک سمت و واژگونی شود .مراقب باشید که تصادف نکنید.
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AUTO HOLD
این قابلیت برای جلوگیری از حرکت خود به
خودی خودرو در زمانی که خودرو از وضعیت
توقف ،شروع به حرکت میکند مورد استفاده
واقع میشود.
شرایط الزم برای فعال شدن :AUTO HOLD

● ●موتور باید روشن باشد ،درب راننده به طور
کامل بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد.
● ●روشن کردن :AUTO HOLD

در صورتی که شرایط الزم برای فعال شدن
 AUTO HOLDفراهم باشد ،اگر کلید
 AUTO HOLDبر روی کنسول وسط را فشار
دهید ،چراغ زمینه کلید روشن شده و خودرو
در حالت  AUTO HOLDقرار خواهد گرفت.
فعال شدن :AUTO HOLD

● ●اگر کلید  AUTO HOLDروشن شده
باشد و شرایط الزم برای فعال شدن AUTO

 HOLDمهیا باشد ،با گرفتن ترمز و پس از
توقف کامل خودرو AUTO HOLD ،فعال
میشود و چراغ نشانگر سبز رنگ

در

صفحه کیلومترشمار روشن میشود.
● ●موقعی که خودرو ایستاده است ،پدال ترمز
را فشار دهید؛ اگر کلید AUTO HOLD
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روشن شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن  AUTO HOLDفراهم باشدAUTO ،

 HOLDفعال میشود و چراغ نشانگر سبز رنگ

در صفحه کیلومترشمار روشن میشود.

خاموش کردن :AUTO HOLD

● ●کلید  AUTO HOLDواقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود.
چراغ زمینه کلید خاموش شده و خودرو از حالت  AUTO HOLDخارج خواهد شد.
● ●زمانی که  AUTO HOLDفعال 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 HOLDخارج شده و به ترمز پارک برقی ( )EPBتغییر
حالت خواهد داد.
آزاد کردن :AUTO HOLD

● ●راههای آزاد کردن  AUTO HOLDمشابه راههای آزاد کردن ترمز پارک برقی میباشد که
به دو روش دستی و خودکار صورت میپذیرد.
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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 HOLDبا تاخیر صورت
میپذیرد که عادی است.
• •اگر پس از روشن شدن خودرو ،درب راننده و کمربند راننده بسته نشوند ،قابلیت AUTO

 HOLDبه کار نخواهد افتاد.
• •در زمان فعال بودن  AUTO HOLDاگر درب راننده یا کمربند راننده باز شودAUTO ،

 HOLDبه ترمز پارک برقی تغییر حالت میدهد.
• •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 HOLDآزاد شود .اگر خودرو در
مسیر سرباالیی قرار دارد ،جهت شروع حرکت توصیه میشود پدال گاز را تا نیمه فشار دهید.
• •وقتی که  AUTO HOLDروشن است و خودرو را با فشار پدال ترمز به طور کامل متوقف
میکنید AUTO HOLD ،خودرو را در وضعیت پارک نگاه خواهد داشت ،در حالی که
خودرو در دنده  Dیا  Rقرار دارد .اگر توقفتان کوتاه است ،دسته دنده را در موقعیت  Nقرار
دهید و اگر توقفتان طوالنی است ،دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
• •در زمان روشن بودن  AUTO HOLDاگر درب راننده یا کمربند راننده باز شود ،خودرو
از  AUTO HOLDخارج میشود و پس از بستن آنها مجددا به وضعیت روشن بودن باز
میگردد.
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بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل میشود و فقط در زمانی کارآیی دارد
که موتور روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.
هشدار
در سراشیبیها موتور خودرو را خاموش نکنید .برای کارآیی بیشتر سیستم ترمز در
سراشیبیهای تند ،از دنده سنگینتر استفاده کنید.
هنگام بکسل شدن خودرو یا در زمان خراب شدن خودرو ،بوستر ترمز از کار میافتد ،در این
گونه شرایط برای جبران این نقصان باید فشار بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.
در شرایط آب و هوایی معمولی ،مدت زمان الزم برای گرم شدن موتور در دور آرام 15 ،ثانیه
پس از روشن شدن است (هر چه دما پایینتر باشد ،وقت بیشتری برای گرم کردن خودرو
موتور خواهد بود) تا بدین وسیله کاتالیست کانورتر سریعتر گرم شده و فعال شود و راندمان
فرآیند تبدیل گازهای خروجی به گازهای کمخطر 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 میشود قبل از
شروع رانندگی ،خودرو را حداقل به مدت  15ثانیه در حالت دور آرام نگه دارید.

سیستم ترمز

سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل
ضربدری میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی
بوده و دارای دو مدار مستقل از همدیگر
میباشد .مزیت این نوع ترمز این است که در
صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها،
مدار دیگر قادر به ادامه کار میباشد .البته در
صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری در
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مقایسه با شرایط عادی سختتر خواهد بود و
توجه داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیشتر
خواهد بود .چراغ هشدار سیستم ترمز نیز
روشن خواهد شد.
هشدار
در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز ،توصیه میشود با خودرو رانندگی
نکنید و فورا جهت بازدید و تعمیر آن به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
■ ■چراغ هشدار سیستم ترمز
● ●با روشن شدن کلید استارت ،چراغ هشدار
ترمز روشن شده و پس از  3ثانیه خاموش
خواهد شد.
● ●اگر در سیستم ترمز ایرادی وجود داشته
باشد ،چراغ هشدار سیستم ترمز روشن میماند.
در این صورت ابتدا سطح روغن ترمز مخزن را
بررسی کنید.
اگر سطح روغن کمتر از عالمت “ ”MINبود،
به مقدار الزم روغن ترمز اضافه کنید .اگر
علت ایراد را پیدا نکردید ،هر چه سریعتر با
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس
حاصل کنید.
■ ■نکات الزم در خصوص سیستم ترمز
● ●اگر موقع ترمز کردن لرزشی در غربیلک فرمان احساس میکنید ،در اسرع وقت به نمایندگی
مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.
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● ●در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز
موتوری بیشترین 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 زمانها طبیعی است .ولی اگر ترمز به مدت زیاد صدای سایش
آهن به آهن یا صدای سوت ایجاد کند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز است که نیاز به تعویض
دارد .خودروی خود را جهت تعویض لنتها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید
● ●لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارآیی نیاز به یک دوره آببندی دارند .شاید
در  200کیلومتر 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 میشود .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
بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند،
در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند .بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو ،به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو ببرید.

 4-6سیستم الکترونیکی پایداری خودرو ()ESP
عملکرد سیستم ESP
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESPیک سیستم کنترل ایمنی فعال است که از اطالعات
سنسورهای مرتبط برای نظارت بر شرایط حرکتی و رانندگی خودرو استفاده میکند .در صورت
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مواجهه با شرایطی مانند عبور اضطراری از روی موانع یا پیچیدن که میتوانند باعث ناپایداری
خودرو شوند ،سیستم  ESPبا ایجاد همآهنگی بین قوای محرکه و سیستم ترمز سبب جلوگیری
از انحراف خودرو از مسیر و در نتیجه ایمنتر شدن رانندگی میشود .اگر نیروی ترمز اعمال
شده به یک چرخ جهت حفظ پایداری خودرو کافی نباشد ESP ،گشتاور خروجی موتور را کم
میکند تا به چرخهای دیگر خودرو نیروی ترمزی بیشتری وارد شود تا عملکرد سیستم ESP

تحقق یابد.
سیستم  ESPبا تلفیق دادن سیستمهای ( ABSسیستم ترمز ضدقفل) و ( EBDسیستم توزیع
الکترونیکی نیروی ترمز) تعادل جانبی در حین رانندگی را تامین میکند.
مطالعه
برای اطالعات بیشتر در مورد روشن و خاموش کردن  ESPبه بخش «صفحه کیلومترشمار»
در فصل  2مراجعه کنید.
■ ■چراغ هشدار سیستم ESP

● ●زمانی که سیستم کنترل الکترونیکی
پایداری ( )ESPخاموش است ،چراغ نشانگر
زرد رنگ

روشن میشود.

● ●زمانی که سیستم کنترل الکترونیکی
پایداری ( )ESPفعال میشود ،چراغ نشانگر
زرد رنگ

چشمک خواهد زد.

● ●اگر سیستم کنترل الکترونیکی پایداری
( )ESPایراد داشته باشد ،چراغ نشانگر زرد
به طور دایم روشن خواهد ماند.

رنگ
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■ ■تحت شرایط زیر الزم است تا سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESPخاموش شود:
هنگام رانندگی در جادههای پوشیده از برف یا جادههای با سطح نرم
هنگام استفاده از زنجیر چرخ
هنگام راهاندازی خودرو بر روی دستگاه تست قدرت
مطالعه
•در زمان روشن کردن خودرو ،سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESPبه طور پیشفرض
روشن خواهد بود.
•سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESPرا در زمان فعال بودن نمیتوان خاموش کرد.
•برای بهبود کشش خودرو در جادههای شنی و ماسهای توصیه میشود سیستم کنترل
الکترونیکی پایداری ( )ESPرا خاموش کنید.
•در صورت بروز ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( ،)ESPدر اسرع وقت جهت
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
• •حتی با وجود فعال بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( ،)ESPسرعت زیاد ،پیچیدن
ناگهانی و شرایط نامناسب جادهای ممکن است منجر به حادثه شوند.
• •سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESPنمیتواند به طور قطعی اطمینان دهد که در
صورت از دست رفتن کنترل خودرو در شرایط سخت رانندگی شما بتوانید کنترل آن را
مجددا در دست بگیرید .حتی اگر خودروی شما مجهز به  ESPباشد ،همچنان باید با رعایت
احتیاط و احترام به قوانین رانندگی کنید تا دچار حادثه نشوید.

سیستم ترمز ضدقفل ()ABS
ترمز ضدقفل ( )ABSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد .این سیستم جهت جلوگیری از قفل
شدن چرخها ،حفظ قدرت مانورپذیری حتی در زمان ترمزگیریهای ناگهانی طراحی شده است
و راننده را قادر میسازد از کنار موانع عبور کند .با این حال  ABSدر همه شرایط نمیتواند
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به طور مطلق از لغزش چرخهای خودرو جلوگیری کند .به طور مثال در صورت رانندگی در
جادههایی که دارای محدودیتهای فیزیکی میباشند و یا رانندگی با سرعتهای خیلی زیاد در
جادههای لغزنده.
● ● ABSدر ترمزگیریهای معمولی فعال
نمیشود و فقط در زمان قفل شدن چرخهای
خودرو ناشی از ترمزگیری ناگهانی وارد عمل
میشود.
● ●در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر پا
ضربه بزند و همراه با آن ،مقداری صدا تولید
شود یعنی  ABSفعال میباشد و وجود این
صدا عادی است .هرگز در این وضعیت پدال
ترمز را رها نکنید.
■ ■چراغ هشدار سیستم ABS
در صورت بروز ایراد در سیستم ترمز ضدقفل ( ،)ABSچراغ هشدار زرد رنگ

به طور

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

اصول مهم در به

سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن

کارگیری ترمز ABS

پدال ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد
شد تا عالوه بر عمل ترمزگیری ،کنترل

 .1پدال ترمز را به طور محکم
فشار داده و نگه دارید

فرمان نیز بتواند در دست راننده باشد .حتی
اگر فضای کافی وجود داشته باشد ،میتوانید
برای جلوگیری از برخورد با مانع ،فرمان را نیز
بپیچانید.

 .2برای جلوگیری از برخورد با مانع،
فرمان را بپیچانید .با وجود ترمزگیری
اضطراری ،میتوانید عمل پیچیدن را
هم انجام دهید.

هشدار
• •همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچها از سرعت خود بکاهید.
• •درست است که  ،ABSاثربخشی بهتری به ترمز میدهد ،ولی بسته به شرایط جادهای
فاصله ترمزگیریها تفاوت زیادی خواهد داشت.
• • ABSنمیتواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی ،رانندگی در
آب ،پیچیدنهای سریع یا رانندگی در جادههای نامساعد را کاهش دهد ،و یا از بروز تصادفات
ناشی از رانندگی بدون احتیاط و بیدقت جلوگیری کند.
• • ABSنمیتواند کوتاه شدن فاصله ترمزگیری در شرایط مختلف جادهای از قبیل جاده
ماسهای یا جاده برفی یا در زمان استفاده از زنجیر چرخ را تضمین کند .در مقایسه با
خودروهای بدون  ،ABSشاید خودروی شما نیاز به فاصله ترمزگیری زیادی داشته باشد.
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احتیاطهای الزم

■ ■در شرایط زیر سیستم  ABSتولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند:
● ●صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربهزنی آن
● ●صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید
● ●صدای عمل کردن موتور ،شیربرقیها و پمپ برگشت بلوکه ABS
● ●صدای عمل کردن سوپاپهای بلوکه  ABSدر زمان فعال شدن سیستم EBD
● ●در زمان روشن شدن کلید استارت یا استارت زدن موتور ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی
میکند که همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
■ ■هنگام رانندگی در شرایط زیر ،فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:
● ●هنگام رانندگی در جادههای ناهموار
● ●هنگام رانندگی در جادههایی با چاله یا سطح ناصاف
● ●هنگام رانندگی با زنجیر چرخ
● ●هنگام رانندگی در جادههای گلآلود ،سنگریزهای یا پوشیده از برف
احتیاط
سایز تایرها و نحوه ساییدگی آج آنها تاثیر مهمی بر روی کارکرد  ABSدارند .تایرهای خودرو
یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آنها 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
میشود آن را با تایر شرکتی و توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو جایگزین کنید.
هشدار
• •هنگام رانندگی با سرعت زیاد در هوای بارانی اگر چرخهای خودرو دچار بکسوات یا لغزش
شوند ،سیستم ترمز ضدقفل قادر به کنترل وسیله نقلیه نخواهد بود.
• •در مورد سیستم  ABSنباید اغراق شود .اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل
خودرو کمک میکند ولی همچنان باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت فاصله از
خودروی جلویی رانندگی کرد .زیرا حتی اگر سیستم ترمز ضدقفل هم کار کند ،کنترل
پایداری خودرو و کنترل غربیلک فرمان با محدودیتهای خاصی روبهرو خواهد شد.
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■ ■سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ()EBD
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ( )EBDبا توجه به اختالف بارهای وارده به اکسلهای
جلو و عقب ،نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین چرخهای جلو و عقب توزیع
میکند تا کارآیی ترمز را بهبود بخشد EBD .به همراه  ABSو به عنوان مکمل آن ،ثبات و
پایداری در ترمزگیری را بهبود میبخشد .همچنین  EBDهنگام ترمزگیری در سر پیچها با
توزیع کردن نیروی ترمز بین چرخ داخل پیچ و چرخ خارج پیچ باعث میشود تا تعادل خودرو
حفظ شود.
■ ■سیستم کنترل کشش ()TCS
سیستم کنترل کشش ( )TCSیکی از عملکردهای تکمیلی سیستم  ESPمیباشد .در لحظه
شروع حرکت و یا شتابگیری ناگهانی ممکن است چرخهای محرک خودرو دچار بکسوات و
لغزش شوند و در صورتی که این اتفاق در جادههای پوشیده از برف یا یخ روی دهد ،خودرو به
یک سمت کشیده میشود و کنترل فرمان از دست راننده خارج میشود که میتواند خطرناک
باشد .سیستم  TCSسرعت دوران چرخها را از طریق سنسور چرخها به دست میآورد و اگر
تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخهای محرک بیشتر از چرخهای متحرک است ،به این
نتیجه میرسد که چرخهای محرک دچار بکسوات شدهاند که در این صورت با ارسال فرامین
مختلف ،تایمینگ احتراق موتور را تنظیم میکند ،میزان بازشدگی دریچه گاز را کاهش میدهد،
دنده گیربکس را سنگینتر میکند و ترمز چرخها را فعال میکند تا هرزگردی و بکسوات چرخها
را کاهش دهد.
■ ■سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ()HAC
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ( )HACمانع برگشت خودرو به عقب موقع آغاز به حرکت
در سرباالییها میشود.
زمانی که خودرو ساکن است ،این سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی تشخیص میدهد که
آیا خودرو در سرباالیی قرار دارد یا خیر .زمانی که خودرو در مسیر شیبدار از حال سکون شروع
به حرکت میکند ،این سیستم فعال میشود تا در فاصله زمانی که راننده پای خود را از روی
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پدال ترمز بر میدارد و پدال گاز را فشار میدهد ،به مدت  1تا  2ثانیه نیروی ترمز اعمال شده
قبل از رها کردن پدال ترمز را همچنان حفظ کرده و از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری
مینماید .پس از فشار پدال گاز توسط راننده و با افزایش گشتاور موتور ،بهتدریج از فشار ترمز
کاسته میشود تا خودرو بدون این که حرکتی به سمت عقب داشته باشد و بدون بروز حادثهای
به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.
■ ■سیستم کمکی ترمز اضطراری ()EBA

سیستم کمکی ترمز اضطراری ( )EBAیکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ترمز خودرو به
منظور کوتاهتر شدن فاصله ترمزگیری در زمان ترمزهای اضطراری میشود .در شرایط اضطراری،
راننده معموال بالفاصله ترمز میکند ،اما غالبا نمیتواند حداکثر نیروی ترمزی را وارد کند و
نتیجتا مسافت ترمزگیری طوالنی میشود .در این حالت سیستم کمکی ترمز اضطراری ()EBA
وارد عمل میشود .وقتی که راننده به طور سریع و با نیروی ناکافی پدال ترمز را فشار میدهد،
سیستم  EBAسریعا نیروی ترمزی را تا حداکثر مقدار ممکن افزایش میدهد و به تبع آن
سیستم ترمز ضدقفل مسافت ترمزگیری را به طور آنی و موثر کاهش میدهد.
■ ■چراغ ترمز اضطراری
چراغ ترمز اضطراری با روشن کردن فالشر خودرو در زمان ترمزگیری ناگهانی ،هشدارهای
الزم را به خودروی پشتسری اعالم مینماید .هنگامی که خودروی پشتسری در مییابد که
خودروی جلویی به صورت اضطراری در حال ترمز کردن است ،میتواند با عکسالعمل 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 میشود.
■ ■عملکرد تقویت استارت (در صورت تجهیز)
این عملکرد با افزایش دادن گشتاور خروجی در زمان استارت زدن باعث میشود تا موتور به
راحتی روشن شود.
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 4-7سیستم کنترل خودرو در سراشیبی ()HDC
عملکرد سیستم HDC
سیستم کنترل خودرو در سراشیبی ( )HDCکمک میکند تا خودرو جادههای شیبدار را
به صورت کنترل شده و بدون خطر طی کند .زمانی که خودرو در حال پایین آمدن از یک
سراشیبی است ،اگر  HDCروشن شده باشد ،سیستم به طور خودکار سرعت خودرو را در
بازه ( 10-35km/hبرای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) و بازه ( 14-35km/hبرای
خودروهای مجهز به گیربکس دستی) ثابت نگه میدارد .اگر سرعت خودرو کمتر از حداقل
سرعت ذکر شده در بازههای فوق باشد ،سیستم به طور پیشفرض سرعت خودرو را بر روی
سرعت حداقل بازهها کنترل خواهد کرد و اگر سرعت خودرو در بازههای فوق باشد ،راننده
میتواند با فشار دادن پدال گاز یا پدال ترمز ،سرعت خودرو را به شرط آن که از حداقل و
حداکثر سرعت بازهها تجاوز نکند ،افزایش یا کاهش دهد.
فعال کردن سیستم کنترل خودرو در سراشیبی
( :)HDCزمانی که کلید استارت روشن است
یا سرعت خودرو  60km/hیا کمتر است ،کلید
 HDCرا فشار دهید تا سیستم روشن شده
و چراغ نشانگر سبز رنگ

در صفحه

کیلومترشمار روشن شود.
خاموش کردن سیستم کنترل خودرو در سراشیبی (:)HDC
● ●اگر سیستم فعال است ،کلید  HDCرا فشار دهید تا سیستم  HDCو چراغ نشانگر سبز رنگ
خاموش شود.
● ●اگر سرعت خودرو از  60km/hفراتر رود ،سیستم  HDCبه طور خودکار غیرفعال میشود.
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احتیاط
• •محدوده سرعت برای فعالیت سستم کنترل خودرو در سراشیبی سرعتهای کمتر از 60km/h

میباشد.
• •در حین فعال بودن  HDCاگر چرخها قفل شوند ،سیستم  ABSبه طور خودکار وارد عمل
خواهد شد.
• •قبل از رسیدن به سراشیبی HDC ،را فعال کنید تا بتوانید کنترل فرمان را با تمرکز بیشتر
در اختیار داشته باشید.
• •در حین فعال بودن  HDCچنانچه یک چرخ از زمین بلند شود ،نیروی ترمز آن به چرخی
که بیشترین ضریب اصطکاک را با زمین دارد ،توزیع خواهد شد.
• •عملکرد  HDCبه واسطه اعمال نیروی ترمز از طریق سیستم  ESPاجرا میشود که طی آن
یک سری فعل و انفعاالت هیدرولیکی صورت میپذیرد و ممکن است توام با تولید مقداری صدا
باشد که عادی است .اگر سیستم  ESPایراد 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  HDCباید راننده همچنان 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  ESPبا مشکل مواجه شود که در چنین شرایطی
راننده باید به جای  HDCکنترل خودرو را به عهده بگیرد.
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 4-8سیستم کروز کنترل (در صورت تجهیز)
عملکرد کروز کنترل

● ●سیستم کروز کنترل میتواند سرعت تنظیم شده برای خودرو توسط راننده را به طور ثابت

حفظ کند.

■ ■دکمههای سیستم کروز کنترل
دکمه کروز کنترل
برای روشن و خاموش کردن کروز کنترل مورد
استفاده قرار میگیرد.
دکمه CANCEL

برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه
استفاده میشود.
دکمه RES/+

برای برگشت مجدد به کروز کنترل و تنظیم
سرعت به کار میرود.
دکمه SET/-

برای تعیین و تنظیم سرعت و فعال کردن
سیستم محدودیت سرعت مورد استفاده قرار
میگیرد.
■ ■ورود به سیستم کروز کنترل
 .1کلید استارت موتور را روشن کرده و دکمه
را فشار دهید تا سیستم کروز کنترل
به حالت آماده به کار وارد شود .همزمان چراغ
نشانگر

روشن میشود.
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 .2در حالت آماده به کار ،زمانی که سرعت خودرو در محدوده  40-150km/hقرار دارد ،دکمه
را فشار دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان سرعت کروز کنترل تنظیم
روشن میشود.
شده و سیستم کروز کنترل فعال شود .در این زمان چراغ نشانگر
■ ■خارج شدن از سیستم کروز کنترل
را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید و چراغ نشانگر
● ●دکمه
هم خاموش شود.
را فشار دهید تا از سیستم کروز کنترل خارج شوید .در این زمان چراغ نشانگر
● ●دکمه
به صورت چشمکزن روشن میشود.
● ●اگر پدال ترمز (در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) یا پدال کالچ (در مدلهای مجهز
به گیربکس دستی) فشار داده شود یا از ترمز اضطراری استفاده شود ،خودرو از حالت کروز
روشن میشود.
کنترل خارج شده و چراغ نشانگر
■ ■تنظیم سرعت کروز کنترل
به سرعت تنظیم
در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظهای بر روی دکمه
شده برای کروز کنترل به اندازه  1km/hافزوده میشود.
 ،سرعت تنظیم شده
در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه
برای کروز کنترل به طور متوالی افزایش مییابد.
 ،از سرعت تنظیم
در زمان فعال بودن کروز کنترل با هر بار فشار لحظهای بر روی دکمه
شده برای کروز کنترل به اندازه  1km/hکاسته میشود.
 ،سرعت تنظیم شده
در زمان فعال بودن کروز کنترل با فشار دادن و نگه داشتن دکمه
برای کروز کنترل به طور متوالی کاهش مییابد.
● ●تحت شرایط زیر ،از کروز کنترل استفاده نکنید .در غیر این صورت ممکن است کنترل
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 ترافیکهای سنگین
● ●در جادههای بادخیز و هوای طوفانی
● ●در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشند
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● ●در جادههای لغزنده مانند جادههای بارانی یا پوشیده از برف و یخ
● ●در جادههای دارای سرباالیی و سرازیری که ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده
برای کروز کنترل باالتر یا پایینتر برود

سیستم محدودیت سرعت (در صورت تجهیز)
این سیستم باعث میشود تا راننده نتواند با سرعتهای بیشتر از مقدار تنظیم شده رانندگی کند.
■ ■وارد شدن به سیستم محدودیت سرعت
 .1کلید استارت موتور را روشن کرده و دکمه
را فشار دهید تا سیستم محدودیت
سرعت به حالت آماده به کار وارد شود .همزمان
روشن میشود.

چراغ نشانگر

 .2در حالت آماده به کار ،زمانی که هنوز
خودرو خاموش و یا سرعت آن کمتر از
 30km/hاست ،دکمه

را فشار دهید

تا سیستم محدودیت سرعت فعال شود .در این
روشن میشود.

زمان چراغ نشانگر

سرعت پیشفرض سیستم  30km/hاست.
 .3در طول فعال بودن محدودیت سرعت ،زمانی که سرعت خودرو در محدوده بین
 30-200km/hقرار دارد ،اگر دکمه

را فشار دهید ،سرعت خودرو در همان لحظه به

عنوان حد نهایی تنظیم شده و سیستم محدودیت سرعت فعال شده و همزمان چراغ نشانگر
روشن خواهد شد.
■ ■خارج شدن از سیستم محدودیت سرعت
● ●دکمه 

را فشار دهید تا از سیستم محدودیت سرعت خارج شوید و چراغ نشانگر
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
● ●دکمه

روشن میشود.

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 میشود.

■ ■تنظیم سیستم محدودیت سرعت
● ●در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با هر بار فشار لحظهای بر روی دکمه
به سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت به اندازه  1km/hافزوده میشود.
در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با فشار دادن و نگه داشتن دکمه

 ،سرعت

تنظیم شده برای محدودیت سرعت با فواصل  5km/hافزایش مییابد.
در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با هر بار فشار لحظهای بر روی دکمه

 ،از

سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت به اندازه  1km/hکاسته میشود.
در زمان فعال بودن سیستم محدودیت سرعت با فشار دادن و نگه داشتن دکمه

 ،سرعت

تنظیم شده برای محدودیت سرعت با فواصل  5km/hکاهش مییابد.
■ ■سبقتگیری در زمان فعال بودن محدودیت سرعت
● ●سبقتگیری
در طی فعال بودن سیستم محدودیت سرعت به منظور انجام سبقتگیری یا سایر عملیاتهای
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 سبقتگیری
پس از سبقتگیری چنانچه سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت باالتر
باشد ،سیستم محدودیت سرعت در حالت آماده به کار باقی میماند و چراغ نشانگر
روشن میشود.
پس از سبقتگیری چنانچه سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای محدودیت سرعت کمتر
باشد ،سیستم محدودیت سرعت در حالت فعال باقی میماند و چراغ نشانگر
میشود.
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 4-9سیستم کنترل فشار باد تایر ()TPMS
نمایش اطالعات سیستم TPMS
سیستم کنترل فشار باد تایر ( )TPMSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد .این سیستم به
فشار باد تایرها و درجه حرارت آنها در هر لحظه نظارت میکند .اطالعات سیستم از طریق
نمایشگر صفحه کیلومترشمار قابل بررسی و کنترل میباشد .اگر فشار باد تایر کمتر /بیشتر از
حد استاندارد باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد ،سیستم  TPMSاقدام به دادن
هشدار خواهد کرد.
دکمههای چپگرد

و راستگرد

واقع بر روی غربیلک فرمان جهت
تعویض صفحه نمایشگر به صفحه نمایش
اطالعات سیستم  TPMSمیتوانند مورد
استفاده قرار گیرند (جهت اطالعات بیشتر به
بخش مربوط به صفحه کیلومترشمار در فصل
 2مراجعه کنید).
زمانی که کلید استارت موتور روشن میشود،
فشار باد تایرها و دمای آنها در صفحه
کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد.
پس از آن که با خودرو به مدت بیشتر از
 45ثانیه و با سرعتهای بیشتر از 30km/h

رانندگی شود ،مقادیر فشار باد و دمای تایرها
در هر لحظه در نمایشگر صفحه کیلومترشمار
نشان داده خواهد شد.
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چراغ هشدار سیستم TPMS
اگر پس از گذشت بیش از  10دقیقه از
رانندگی با خودرو با سرعتهای باالتر از
 ،30km/hسیستم  TPMSهیچ گونه سیگنال
رادیو فرکانسی را از سنسور چرخها دریافت
نکند ،سیستم اقدام به اعالم هشدار مینماید.
بدین ترتیب که چراغ هشدار سیستم TPMS

ابتدا به مدت  75ثانیه به صورت چشمکزن
روشن میشود و سپس به طور دایم روشن باقی
میماند .همزمان پیغام اخطار هم به صورت
“Abnormal Tire Pressure, Check

 ”TPMSدر نمایشگر ظاهر شده و پس از
 5دقیقه مخفی خواهد شد که البته از طریق
منوی گزارشگیری از پیغام میتوان مجددا آن
را مشاهده نمود.
■ ■سیستم  TPMSتحت شرایط زیر میتواند اعالم هشدار کند:
● ●اگر سیستم کنترل فشار باد تایر پس از تعویض تایرها (شامل تایر زاپاس) پیکربندی نشده
باشد.
● ●سنسور چرخ میتواند تحتتاثیر 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  TPMSممکن است به طور موقت تحتتاثیر تداخل سیگنالهای
الکترومغناطیسی قوی که دارای فرکانس مشابه با فرکانس سنسورها ( )MHz 433هستند،
قرار گیرد.
● ●در صورتی که امواج تجهیزات الکترونیکی (مانند تجهیزات غیر استاندارد نصب شده بر روی
خودرو) باعث ایجاد تداخل سیگنال شود ،سیستم  TPMSبه درستی کار نخواهد کرد و سبب
اعالم اخطار به طور نادرست خواهد شد.
مطالعه
منابع ایجاد تداخل رادیویی معموال شامل سیستم برق خودرو ،دستگاههای ثبت اطالعات
رانندگی ،دستگاههای تصفیه هوا ،کارتهای هوشمند ،ریموت کنترل ،ایستگاههای تلفن
همراه ،برجهای تلویزیونی و نظایر آن است.
■ ■هشدار کمبادی تایر
● ●پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی
که فشار باد تایری کمتر از  1.8barباشد،
سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد.
● ●اگر با خودرو با سرعت باالتر از 30km/h

مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها
کمتر از  1.8barباشد ،سیستم اقدام به اعالم
هشدار خواهد کرد.
در طول مدت زمان اعالم هشدار کمبادی تایر ،عالمت نشانگر متناظر با تایر کمباد در صفحه
نمایشگر به صورت چشمکزن 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 کمبادی تایر ،فورا تایر را به مقدار استاندارد یعنی
 2.3barباد بزنید .اگر مدتی با سرعتهای باالتر از  30km/hبا خودرو رانندگی کنید ،هشدار
کمبادی 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 میشود.
تایر با ساییدگی زیاد دایما در معرض خطر ترکیدگی قرار دارد.
•در صورت کمباد 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 سرعتهای
باالتر از  30km/hاگر دمای یک تایر بیشتر
از  85°Cباشد ،سیستم اقدام به اعالم هشدار
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 چشمکزن 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 میتواند باعث بروز حادثه شود.
اگر دمای تایر به کمتر از  80°Cافت پیدا کند ،پس از مدتی رانندگی با سرعتهای باالتر از
 ،30km/hاعالم 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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 4-10سیستم رادار پارک
عملکرد سیستم
سیستم رادار پارک با استفاده از سنسورهای خود که بر اساس فنآوری اولتراسونیک کار
میکنند ،فاصله مانع با خودرو را تشخیص میدهد .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 میشود.
سیستم رادار پارک از چند سنسور پارک ،یک واحد کنترل و تجهیزات اعالم اخطار تشکیل
یافته است.
زمانی که کلید استارت موتور روشن باشد ،پس از انتخاب دنده عقب ( ،)Rسیستم رادار دنده
عقب فعال میشود .چنانچه 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 میشود ،اگر دسته دنده در موقعیت  Pقرار گیرد یا ترمز پارک
برقی فعال شود ،صفحه کیلومترشمار فقط اطالعات تصویری سیستم را نمایش میدهد و بوق
اخطار تولید نخواهد کرد.
•اگر دسته دنده را در موقعیت  Rیا دنده عقب قرار دهید ،سیستم رادار دنده عقب روشن
خواهد شد و پس از تغییر موقعیت دسته دنده به سایر دندهها ،سیستم رادار دنده عقب
همچنان 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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● ●زمانی که کلید استارت روشن است ،کلید
رادار پارک را فشار دهید تا سیستم رادار پارک
فعال شود .با فعال شدن سیستم رادار پارک،
چنانچه سیستم ایرادی نداشته باشد ،یک بوق
اخطار به مدت  0.5ثانیه به صدا در آمده و
صفحه نمایشگر سیستم در صفحه کیلومترشمار
روشن میشود و همزمان تشخیص فاصله موانع
توسط سیستم شروع میشود.
● ●در مواقعی که خودرو در حال حرکت به سمت جلو میباشد و سیستم رادار پارک فعال است،
اگر سرعت حرکت خودرو از  15km/hبیشتر شود ،کارکرد سنسورهای جلو و عقب سیستم
متوقف میشود .چنانچه سرعت خودرو بار دیگر به کمتر از  15km/hکاهش 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  2ثانیه در میآید و تا زمان رفع
شدن ایراد سیستم ،اطالعات مربوط به ایراد در صفحه کیلومترشمار نمایش داده میشود.
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■ ■نمایش اطالعات سیستم (اگر سیستم به  4سنسور جلو تجهیز شده باشد)
وقتی که سیستم رادار پارک مانعی را شناسایی میکند ،نمایشگر صفحه کیلومترشمار اطالعات
مربوط به فاصله مانع را نمایش داده و بوق اخطار مناسب با فاصله را به صدا در میآورد:
فرکانس بوق
اخطار

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
سنسور جلو

سنسور جلو

سنسور

سنسور جلو
راست
وسط – راست وسط – چپ جلو چپ

فاصله با مانع
()cm
35

بوق ممتد
بوق با
فرکانس 4Hz

بوق با
فرکانس 2Hz
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■ ■نمایش ایراد سیستم (اگر سیستم به  4سنسور جلو تجهیز شده باشد)
بوق اخطار

پیغام خطا
پیغام خطا:

“Check Front left
”Side Radar Sensor

نحوه نمایش سنسور معیوب سنسور معیوب

بوق ممتد به
مدت  2ثانیه

پیغام خطا:
 “Check Front leftبوق ممتد به
 Middle Side Radarمدت  2ثانیه
”Sensor

پیغام خطا:
 “Check Front Rightبوق ممتد به
 Middle Side Radarمدت  2ثانیه
”Sensor

پیغام خطا:

“Check Front Right

بوق ممتد به

” Side Radar Sensorمدت  2ثانیه
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■ ■نمایش اطالعات سیستم (سیستم مجهز به  4سنسور عقب)
وقتی که سیستم رادار پارک مانعی را شناسایی میکند ،نمایشگر صفحه کیلومترشمار اطالعات
مربوط به فاصله مانع را نمایش داده و بوق اخطار متناسب با فاصله را به صدا در میآورد:
فرکانس بوق
اخطار

نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
سنسور

سنسور عقب سنسور عقب سنسور عقب
راست
وسط – راست وسط – چپ عقب چپ

فاصله با مانع
()cm
35

بوق ممتد
بوق با
فرکانس 4Hz

بوق با
فرکانس 2Hz

بوق با

60

L

40

90

L

65
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■ ■نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
بوق اخطار

پیغام خطا
پیغام خطا:

“Check Rear left
”Side Radar Sensor

نحوه نمایش سنسور معیوب سنسور معیوب

بوق ممتد به

سنسور عقب

مدت  2ثانیه

چپ

پیغام خطا:

 “Check Rear Leftبوق ممتد به
 Middle Side Radarمدت  2ثانیه
”Sensor

سنسور عقب
وسط – چپ

پیغام خطا:
 “Check Rear Rightبوق ممتد به
 Middle Side Radarمدت  2ثانیه

وسط – راست

بوق ممتد به

سنسور عقب

” ”Sensor

پیغام خطا:

Check Rear Right

” Side Radar Sensorمدت  2ثانیه
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اصول کار سنسور دنده عقب
فاصله تشخیص داده شده ،کوتاهترین فاصله عمودی و مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع میباشد.
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار به
صدا در نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
سنسورها توانایی تشخیص اشیا باریک نظیر
سیم ،فنس ،طناب و  ...را ندارند.

اشیا و موانعی مانند تختهسنگها که ارتفاع
آنها خیلی کم باشد ،توسط سنسورها تشخیص
داده نمیشوند.

سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی را که
ارتفاع آنها 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 میکنند ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

اگر سطح سنسورهای دنده عقب یخ بزند،
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.

اگر موانع توسط چند سنسور تشخیص داده
شوند ،تصاویر مربوط به فاصله مانع با سنسورها
به طور همزمان نمایش داده میشود ولی بوق
اخطار فقط برای مانعی به صدا در خواهد آمد
که نزدیکترین فاصله را با سنسورها داشته
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.

زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال
روی خودرو نصب شده باشد.

در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف
خودروی شما تولید صدای بلند کنند ،مانند
صدای بوق خودروهای دیگر ،موتورسیکلتها
یا صدای ترمزهای بادی کامیونهای سنگین.
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زمان رانندگی در جادههای برفی یا بارانی.

تمیز کردن سنسور دنده عقب
در زمان شست و شوی خودرو ،برای تمیز کردن آلودگیهای خارجی مانند برف ،گل و الی
و گرد و خاک از سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کمفشار استفاده کنید.
جریان آب با فشار باال مانند استفاده از نازلهای
فشار قوی
و همچنین وارد آوردن نیروی زیاد میتواند
باعث آسیب دیدن سنسورها شود.
سنسورهای دنده عقب را هرگز تحت فشار
و ضربه قرار ندهید ،چرا که باعث کارکرد
نامناسب سنسور خواهد شد.
اگر در زمان حرکت با دنده عقب بوق اخطار
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 نمیدهد ،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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 4-11سیستم تشخیص نقطه کور (( )BSDدر صورت تجهیز)
سیستم تشخیص نقطه کور ( / )BSDسیستم دستیار تغییر الین ()LCA

معرفی

سیستم  BSD/LCAجهت نظارت به حضور وسایل نقلیهای که در نقاط کور خودرو در نواحی
هر دو سمت چپ و راست سپر عقب خودرو در حال حرکت هستند مورد استفاده قرار میگیرد
و اطالعات مربوطه را جهت اعالم هشدار مبنی بر رانندگی با احتیاط و تغییر الین بدون خطر
به اطالع راننده میرساند .این سیستم میتواند شامل برخی دیگر از عملکردهای تکمیلی مانند
سیستم هشدار باز شدن درب ( )Dowو سیستم اعالم اخطار نزدیک شدن خودروهای عقبی
( )RCTAنیز باشد.
زمانی که سرعت خودرو به  15km/hیا باالتر
میرسد ،سیستم  BSDفعال میشود و وقتی
که سرعت خودرو از  15km/hبه 10km/h

کاهش مییابد ،سیستم  BSDبه حالت آماده
به کار وارد میشود.
 ۱محدوده تشخیص و اعالم هشدار سیستم
BSD

 2محدوده تشخیص نزدیک شدن خودروها
برای سیستم BSD
چراغهای نشانگر سیستم تشخیص نقطه کور ()BSD

با فعال شدن سیستم  BSDچراغ نشانگر سبز رنگ

در صفحه کیلومترشمار روشن

میشود.
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اگر ایرادی در سیستم  BSDوجود داشته باشد ،چراغ نشانگر زرد رنگ

در صفحه

کیلومترشمار روشن میشود.
نحوه اعالم اخطار سیستم تشخیص نقطه کور ()BSD
اخطار مرحله  :Iاگر خودرویی از یک سمت وارد محدوده تشخیص سیستم  BSDشود و شرایط
اعالم اخطار را داشته باشد ،اخطار مرحله  Iفعال خواهد شد .در این حالت چراغ نشانگر زرد
در آینه جانبی خودرو و چراغ نشانگر سبز رنگ

رنگ

در صفحه کیلومترشمار روشن

میشود.
اخطار مرحله  :IIدر زمان فعال بودن اخطار مرحله  ،Iاگر راننده به قصد تغییر الین چراغ
راهنمای همان سمت را روشن کند ،اخطار مرحله  IIفعال خواهد شد .در این حالت چراغ
نشانگر زرد رنگ

بر روی آینه جانبی خودرو به صورت چشمکزن روشن میشود ،بوق

اخطار به صدا در میآید و پیغام اخطار سیستم  ADASدر صفحه کیلومترشمار نمایش داده
میشود.
مطالعه
•با روشن شدن کلید استارت موتور ،سیستم  BSDنیز به طور پیشفرض روشن میشود.
•عملکرد سیستم  BSDاز طریق مانیتور سیستم صوتی و تصویری قابل تنظیم است .برای
اطالعات بیشتر به فصل  5مراجعه کنید.
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احتیاط
• • BSDصرفا 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 جادهای ممکن است سیستم
 BSDبه 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  BSDاجسام 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 یدککش دوچرخه)،
 BSDرا خاموش کنید .زیرا ممکن است امواج رادیویی رادار آن تحتتاثیر 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 جادههای برفی ،احتمال دارد سیستم  BSDکار نکند.
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 5-1سیستم صوتی و تصویری و سرگرمی
پنل کنترل رادیو و پخش

 ۷دکمه + Volume

 ۱پخش چند رسانهای
برای وارد شدن به صفحه پخش چند رسانهای شامل برای افزایش صدا دکمه را فشار دهید.
پخش رادیو ،موزیک ،تصویر و ویدیو بر روی آیکون
کلیککنید
 ۲تلفن
با کلیک کردن بر روی آیکون وارد صفحه تلفن برای روشن کردن فالشر ،کلید را فشار دهید.
بلوتوثی شامل تماسهای ورودی ،شمارهگیری،
لیست مخاطبین و تنظیمات بلوتوث میشوید.
 ۸کلید فالشر
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Cloudrive ۳

 9 ۹دکمه منوی اصلی

بر روی آیکون کلیک کنید تا به صفح ه � Clouدکمه را فشار دهید تا صفحه منوی اصلی
 driveکه شامل منوی اپلیکیشنهای سیستم سیستم باز شود.
میباشد ،وارد شوید.
 ۴دکمه منوی سریع تهویه مطبوع
 10 ۱۰دکمه اتصال Cloudrive
برای ورود سریع به صفحه اطالعات کارکرد با فشار دادن دکمه به صفحه اتصال موبایل به
سیستم تهویه مطبوع ،دکمه منوی سریع را سیستم وارد میشوید.
پایین بکشید.
 ۵دکمه روشن /خاموش کردن
 11 ۱۱دکمه پاسخگویی به تماس تلفنی
برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی و دکمه را فشار داده و به تماس ورودی پاسخ
تصویری و سرگرمی دکمه را فشار دهید .در
دهید.
صورت عملکرد غیرعادی سیستم ،دکمه را فشار
داده و نگه دارید تا سیستم ریست شود.
 12 ۱۲دکمه تنظیمات ()SET
 ۶دکمه – Volume
برای کاهش صدا دکمه را فشار دهید.
دکمه را فشار دهید تا به صفحه اصلی
تنظیمات که شامل تنظیمات کلیه عملکردها
میباشد ،وارد شوید.

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سیستم صوتی و تصویری ،به نسخه
الکترونیکی  Owner’s Manualکه در خود سیستم قابل مشاهده است ،مراجعه کنید.
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پخش چند رسانهای ()Media
پخش چند رسانهای شامل پخش رادیو،
موزیک ،تصویر و ویدیو میباشد.

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
بین تلفن و سیستم صوتی و تصویری را از
طریق بلوتوث برقرار کنید.
Cloudrive
 Cloudriveشامل گزینههای مانند تنظیمات،
تنظیمات خودروApple CarPlay، Baidu ،

 Car Lifeو  ...میباشد (برای اطالع از جزییات
به نسخه الکترونیکی  Owner’s Manualکه
در خود سیستم قابل مشاهده است ،مراجعه
کنید.
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فایل دفترچه راهنمای استفاده از سیستم
با فشار دادن دکمه  Cloudriveبه صفحه
منوی اصلی  Cloudriveوارد شوید.
در صفحه برنامهها بر روی گزینه “Owner’s

 ”Manualکلیک کنید و دستورالعملهای
استفاده از سیستم صوتی و تصویری را با
جزییات بررسی کنید.

تنظیمات

در صفحه تنظیمات ،عملکردهای زیر را میتوان
تنظیم کرد:
● ●[ :]Bluetoothکلیک کنید تا وارد صفحه
تنظیمات مربوط به بلوتوث شوید .در این منو
تنظیمات مربوط به ارتباط بلوتوثی قابل انجام
است.
● ●[ :]Soundکلیک کنید تا وارد صفحه
تنظیمات مربوط به صدای سیستم شوید .در
این منو تنظیماتی از قبیل صدای دکمهها،
صدای سیستم ،پخش صدای تماس تلفنی،
میزان صدای پیشفرض سیستم ،پخش صدای
میکروفن از بلندگو ،پاسخگویی به تلفن ،تنظیم
صدا متناسب با سرعت خودرو ،شیوههای
پخش صدا ،توزیع صدا بین بلندگوها ،بلندی
صدا و بازگشت به تنظیمات کارخانهای قابل
انجام میباشد.
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● ●[ :]Displayکلیک 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 پسزمینه ،تنظیم تم و بازگشت به تنظیمات کارخانهای قابل انجام میباشد.
● ●[ :]Systemکلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات مربوط به سیستم صوتی و تصویری و
سرگرمی شوید .در این منو میتوان اقداماتی از قبیل انتخاب مناطق رادیویی ،مشاهده اطالعات
ورژن سیستم ،ظرفیت حافظه سیستم و بازگشت به تنظیمات کارخانهای را انجام داد.
■ ■عملکردهای زیر در بخش  vehicle settingاز منوی تنظیمات قابل تنظیم میباشند:
● ●[ :]Smart Keyکلیک کنید تا وارد صفحه
تنظیمات کلید هوشمند شوید.
● ●در این صفحه میتوانید عملکرد قفل کردن/
باز کردن دربها به روش تشخیص خودکار
کلید را فعال یا غیرفعال کنید.
● ●[ :]Meter Settingکلیک کنید تا وارد
صفحه تنظیمات صفحه کیلومترشمار شوید .در
این منو تنظیماتی مانند آالرم سرعت غیرمجاز،
میزان نور زمینه و ساعت قابل انجام است.
● ●[ :]Light Settingکلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات چراغ شوید .در این منو تنظیماتی
مانند روشن ( )ONیا خاموش کردن ( )OFFچراغهای روز و تنظیم قابلیت تاخیر در خاموش
شدن چراغها را میتوان انجام داد.
● ●[ :]A/C Settingکلیک 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
میتوان تنظیم کرد.
● ●[ :]Driving Assistant Settingکلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات کمک رانندگی
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شوید .در این منو حالت استفاده از فرمان برقی را میتوان تنظیم کرد.
● ●[ :]Basic Vehicle Settingکلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات پایهای خودرو شوید .در
این منو تنظیماتی مانند قفل خودکار دربها در حین رانندگی ،جمع شدن آینههای جانبی،
نحوه اعالم هشدار دزدگیر و زبان کاربری سیستم را میتوان 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 میباشد.
•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
میکند ”Baidu CarLife“ :و “.”Apple CarPlay

■ ■( Baidu CarLifeبرای سیستم عامل اندروید)
روش انجام کار به شرح زیر است:
 .1برنامه  Baidu CarLifeرا دانلود کرده و در گوشی هوشمند خود نصب نمایید.
 .2موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت  USBشماره  1خودرو وصل کنید.
 .3وارد برنامه  Baidu CarLifeشوید تا اجرا شود.
■ ■( Apple CarPlayبرای سیستم عامل )IOS
روش انجام کار به شرح زیر است:
 .1موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت  USBشماره  1خودرو وصل کنید.
 .2وارد برنامه  Apple CarPlayشوید تا اجرا شود.
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کلیدهای کنترل روی فرمان
دکمه افزایش صدا
فشار لحظهای :افزایش صدا
فشار طوالنی :افزایش صدا به طور متوالی
دکمه کاهش صدا
فشار لحظهای :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 لحظهای فشار دهید؛ برای فعال
کردن دستیار صوتی  Siriیا عملکرد صوتی  CarLifeدکمه را به طور طوالنی فشار دهید.
دکمه قطع کردن صدا
صدای خروجی سیستم را قطع میکند
دکمه تغییر حالت سیستم صوتی و تصویری
برای تغییر دادن حالت استفاده از سیستم به ترتیب بین رادیو –  – USBاجرای موزیک از
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 دکمهها استفاده کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

259

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO

 5-2دوربین 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 جمعآوری کرده و تصاویر آن را به همراه خطوط راهنما از طریق
مانیتور سیستم صوتی و تصویری به راننده نمایش میدهد.

نمای فضای پشت خودرو و خطوط راهنما
با قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب
( ،)Rدوربین عقب فعال شده و مانیتور اقدام
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 پیشبینی
مسیر حرکتی خودرو هنگام حرکت با دنده
عقب مورد استفاده قرار میگیرد.
احتیاط

• •عرض خطوط راهنمای ثابت و متحرک دوربین دنده عقب ،بیشتر از اندازه واقعی میباشد.
• •اگر سایز رینگ و الستیک خودرو استاندارد نباشد ،خطوط راهنمای متحرک مسیر را به
درستی نشان نمیدهند .در این شرایط از آینههای 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 شیبدار فاصله واقعی را مرجع تصمیمگیری 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 محدودیتهای موجود در گستره دید دوربین عقب ،نواحی زیر سپر عقب و گوشههای
سپر عقب نمیتوانند توسط دوربین دیده شوند.
• •از آن جایی که در دوربینهای دنده عقب از لنزهای با زاویه گسترده استفاده میشود ،لذا
فواصل نشان داده شده در تصاویر دنده عقب با فاصله واقعی متفاوت میباشد.
• •دوربین عقب برای راحتی بیشتر در رانندگی است ،اما نمیتواند 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 ،برقگرفتگی ،اتصالی و حتی آتشسوزی شوند.
• •لنز دوربین عقب ممکن است باعث بزرگنمایی یا تغییر تصویر واقعی شود .لذا تصویری که
مشاهده میکنید شاید با واقعیت منطبق نباشد و نتواند فاصلهها را به طور واقعی نشان دهد.
همچنین تصاویر با کمی تاخیر دریافت میشود و دارای تعدادی نقاط کور میباشد.
• •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 حواسپرتیتان نشود و از ترافیک اطراف خودرو
و رفت و آمد سایر خودروها غافل نشوید.
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 5-3سیستم تصویر پانوراما (در صورت تجهیز)
معرفی سیستم
سیستم تصویر پانوراما ،تصاویر دریافتی از دوربینهای جلو ،عقب ،چپ و راست خودرو را ذخیره
کرده و آنها را از طریق الگوریتم پردازش تصویر ترکیب میکند 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 میگذارد .بدینوسیله به راننده کمک میکند تا او بتواند ارتباط نسبی بین
خودرو و فضای پارکینگ و موانع اطراف خودرو را به صورت تصویری بررسی نماید.

جانمایی دوربینها
موقعیت نصب دوربین جلو:
بر روی سپر جلو و در مرکز جلو پنجره نصب
شده است.

موقعیت نصب دوربینهای چپ و راست:
در زیر آینههای بیرونی سمت چپ و راست
نصب شدهاند.
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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 کمتر از  20km/hاست ،کلید  AVMرا
فشار دهید تا به سیستم تصویر پانوراما وارد
شوید.
● ●زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت
خودرو کمتر از  20km/hاست ،اگر دسته دنده
در موقعیت دنده عقب ( )Rقرار گیرد ،سیستم
روشن میشود.

■ ■نحوه خروج از سیستم تصویر پانوراما:
● ●پس از درگیر شدن دنده عقب و روشن شدن سیستم ،اگر سرعت حرکت خودرو به باالتر از
 30km/hبرسد ،سیستم بالفاصله به طور خودکار خاموش میشود.
● ●پس از خارج شدن دسته دنده از موقعیت دنده عقب ،چنانچه در عرض  5ثانیه بر روی
آیکون هر کدام از دوربینهای جلو ،عقب ،چپ و راست کلیک کنید ،تصویر مربوط به همان
سمت نمایش داده خواهد شد .به ازای هر بار کلیک بر روی آیکونهای مانیتور ،سیستم به مدت
 5ثانیه کار خواهد کرد .اگر در عرض  5ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد ،سیستم تصویر پانوراما
خاموش خواهد شد.
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● ●زمانی که کلید استارت روشن است و سرعت خودرو کمتر از  20km/hاست ،اگر دسته
راهنما را به سمت چپ /راست بچرخانید ،نمای سهبعدی از سمت چپ /راست خودرو به طور
خودکار نمایش داده میشود .پس از خاموش کردن چراغ راهنما ،سیستم بالفاصله به طور
خودکار خاموش خواهد شد.
● ●اگر کلید استارت موتور خاموش شود ،سیستم تصویر پانوراما فورا خاموش میشود.
● ●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  AVMاز سیستم
خارج شوید.
احتیاط
سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی میباشد ،اما باید در نظر
داشته باشید که اندازه اشیا و فاصلههای نمایش داده شده در تصاویر ،واقعیتها را انعکاس
نمیدهد .تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت میشود و بسته به
موقعیت مکانی خودرو میتواند دارای تعدادی نقطه کور باشد .لذا این سیستم به هیچ عنوان
نمیتواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم ،با
رعایت احتیاط رانندگی کند.

تغییر نما
به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه
 BACKرا فشار دهید تا از تنظیمات سیستم
خارج شوید.
به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه 2D

 Viewیا  3D Viewرا فشار دهید تا تصاویر با
زاویه دو بعدی یا سه بعدی نمایش داده شود.
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را فشار دهید تا نمای متناظر با دکمه

به سیستم تصویر پانوراما وارد شوید؛ دکمه
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
میباشد .توصیه میشود ابتدا در یک فضای باز و راحت از این سیستم استفاده کنید و با
عملکرد مختلف آن آشنا شوید.
احتیاط
• •مراقب باشید تا در زمان تمیز کردن برف و گل و الی از روی دوربینها ،سطح لنز آنها
دچار خراشیدگی نشود.
• •هیچگونه اجسامی را بر روی دوربینهای سیستم تصویر پانوراما قرار ندهید.

• •فاصله با مانع نمایش داده شده در سیستم تصویر پانوراما با واقعیت تفاوت دارد.

• •قبل از استفاده از سیستم تصویر پانوراما اطمینان حاصل کنید که آینههای جانبی در

وضعیت باز قرار دارند و درب صندوق عقب به طور کامل بسته شده است.
• •سیستم تصویر پانوراما به طور حرفهای و تخصصی در کارخانه کالیبره شده است .هر گونه
باز و بست غیرمجاز اجزا سیستم و ایجاد تغییر در محل نصب و زاویه نصب دوربینها بر روی
سیستم و عملکرد آن تاثیر خواهد گذاشت.
• •سیستم تصویر پانوراما به عنوان یک سیستم کمکی برای رانندگی میباشد ،اما باید در نظر
داشته باشید که اندازه موانع و فاصلههای نمایش داده شده در تصاویر ،واقعیتها را انعکاس
نمیدهد .تصاویر نمایش داده شده توسط سیستم با کمی تاخیر دریافت میشود و بسته به
موقعیت مکانی خودرو میتواند دارای تعدادی نقطه کور باشد .لذا این سیستم به هیچ عنوان
نمیتواند جایگزین مهارت و تشخیص راننده شود و راننده باید ضمن استفاده از سیستم ،با
رعایت احتیاط رانندگی کند.
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تنظیمات
بر روی [Panoramic view starting

 ]screenکلیک کنید تا صفحه آغازین باز
شود .وقتی که راننده برای بار نخست با فشار
دادن کلید سیستم تصویر پانوراما وارد سیستم
میشود ،سیستم با نمایش صفحه آغازین
نمایش داده میشود.
برای تماشای تصویر بزرگنمایی شده بر روی
[ ]Auto zoomin viewکلیک کنید :میزان
بزرگنمایی تصویر بر اساس فاصله با مانع
صورت میگیرد.
با کلیک کردن بر روی [ ]Door open viewنمای درب باز روشن میشود :با باز کردن درب
جلو چپ /راست ،نمای مربوط به درب باز شده چپ /راست نمایش داده خواهد شد.
بر روی [ ]Lane guideline displayکنید تا امکان نمایش خطوط راهنما روشن شود :دسته
دنده را در موقعیت  Rقرار دهید تا سیستم تصویر پانوراما روشن شده و خطوط راهنمای ثابت/
متحرک و خط مسیر حرکت چرخها بر روی تصویر بارگذاری شود.
جهت نمایش تصویر پالک خودرو بر روی [ ]License plate number displayکلیک کنید.
با کلیک کردن بر روی [ ]Parking radar displayتصویر مربوط به سیستم رادار پارک نمایش
داده میشود.
برای بازگشت به تنظیمات کارخانهای بر روی [ ]Restore default settingکلیک کنید.

266

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۵امکانات خودرو

 5-4سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی (در صورت تجهیز)

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

267

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
افزایش /کاهش دما

 7دکمه لمسی مخفی کردن
صفحه پنل کنترل تهویه مطبوع

 ۲نشانگر وضعیت

 8دکمه لمسی کولر

 ۱دکمه لمسی

 13کلید انتخاب دریچهها
 14کلید کولر

دریچهها
 ۳دکمه لمسی تنظیم  9دکمه لمسی روشن /خاموش
سرعت فن
کردن

 15کلید گرمکن شیشه عقب

 ۴دکمه لمسی گردش  10کلید چرخشی تنظیم دما

 16کلید دریچه بخارزدای

هوای بیرونی

شیشه جلو

 5دکمه لمسی گردش  11کلید چرخشی تنظیم دما

 17کلید روشن /خاموش
کردن

هوای داخل کابین

 6دکمه لمسی دریچه  12کلید گردشی هوای داخلی/
بیرونی
بخارزدای شیشه جلو
■ ■تنظیم دما
دمای هوای خروجی از دریچهها را میتوان
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 عقربههای
ساعت بچرخانید تا دما افزایش یابد .برای
کاهش دما ،کلید را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.
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■ ■تنظیم سرعت فن
حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان
از طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در
مانیتور تنظیم کرد.
● ●کلید تنظیم سرعت فن :کلید را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا سرعت فن
افزایش یابد .برای کاهش سرعت فن ،کلید را
در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
■ ■کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو
جهت بخارزدایی از شیشه جلوی خودرو از
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 میباشد.
هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو :قسمت اعظم هوای خروجی از دریچهها به سمت
شیشه جلو میرود و قسمت کوچکی از هوای خروجی هم به سمت شیشه دربهای جانبی
میرود.
به شرط آن که کلید تنظیم سرعت فن خاموش نباشد ،همزمان با روشن شدن کلید دریچه
بخارزدا ،حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به طور خودکار روشن
میشود.
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برای بهتر شدن اثر بخارزدایی از شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1قبل 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 میشود ،باید آن را پاک کنید.
 .2تنظیم سرعت فن :بر روی حداکثر تنظیم کنید.
 .3تنظیم دما :بر روی مناسبترین دما برای خودتان تنظیم کنید.
 .4حالت گردش هوا :حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید.
 .5تنظیم دریچهها :دریچه بخارزدای شیشه جلو و یا دریچه بخارزدا /دریچه زیرپا را انتخاب کنید.
 .6کولر 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 تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
• •هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب (مانند هوای بارانی و برفی) :حالت گردش
هوای بیرونی را انتخاب کنید .در صورت انتخاب گردش هوای داخلی ،بخار شیشه از بین
نمیرود.
• •هنگام انجام بخارزدایی در زمستان :حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید و کلید
تنظیم دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچههای سمت چپ و راست داشبورد را رو به
سمت شیشه دربها تنظیم کنید .اگر دمای هوای بیرون باالتر از  0°Cاست ،بخارزدایی به
کمک کولر الزم خواهد شد.
• •اگر کولر خنک نکند ،عملکرد بخارزدایی تحتتاثیر قرار خواهد گرفت .در اسرع وقت جهت
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •پس از پاک شدن تمامی یخزدگیها و بخارات شیشه ،جهت مطبوع شدن هوای داخل
کابین ،دریچهها 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 شیشهها میشود.
• •دید ضعیف احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش میدهد .بنابراین ،اطمینان از
دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی امری حیاتی است.
■ ■کلید گرم کن شیشه عقب
پس از استارت زدن موتور اگر کلید گرمکن
شیشه عقب را فشار دهید ،چراغ زمینه کلید
روشن خواهد شد که نشانگر به کار افتادن
گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی است.
خاموش شدن چراغ زمینه کلید هم نشانگر
توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب و آینههای
جانبی میباشد.
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینههای جانبی،
پس از کار کردن در حدود  20دقیقه ،به طور
خودکار خاموش خواهد شد.
احتیاط
• •پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه ،از خاموش شدن گرمکن شیشه
عقب اطمینان حاصل کنید.
• •مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینههای جانبی ،المنتهای گرمکن دچار
خراشیدگی نشوند.
• •در صورت ضعیف بودن باتری ،از روشن شدن گرمکن 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 آینهها هنگام روشن بودن گرمکن
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
پنل کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید و یا
دکمه لمسی مربوطه بر روی مانیتور را کلیک
کنید.
اگر کلید گردش هوای داخلی  /بیرونی را فشار
دهید ،چراغ زمینه کلید روشن خواهد شد.
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 محیطهای دارای گرد و غبار
● ●برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به
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
عملکرد کولر سیستم تهویه مطبوع از طریق
فشار دادن کلید  A/Cدر پنل کنترل تهویه
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی
 A/Cبر روی مانیتور قابل استفاده میباشد.
روشن شدن چراغ زمینه کلید  A/Cنشانگر به
کار افتادن کمپرسور کولر میباشد و خاموش
بودن چراغ زمینه کلید به معنای خاموش بودن
کمپرسور کولر میباشد.

■ ■کلید خاموش کردن تهویه مطبوع
سیستم تهویه مطبوع را میتوان با فشار دادن
بر روی کلید روشن /خاموش کردن در پنل
کنترل تهویه مطبوع و یا با کلیک کردن بر
در مانیتور خاموش کرد.
روی دکمه لمسی
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■ ■گرمکن شیشه جلو (در صورت تجهیز)
برای روشن /خاموش کردن این عملکرد ،بر
روی دکمه لمسی در مانیتور کلیک کنید.
از روشن نگه داشتن گرمکن شیشه جلو به
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 عقربههای
ساعت بچرخانید ،دما افزایش مییابد و اگر آن
را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید،
دما کاهش مییابد.
 .1کلید کولر را فشار دهید تا کمپرسور کولر
روشن شود (نشانگر  A/Cروشن شود) و سرعت
فن تهویه مطبوع را تنظیم کنید.
 .2در پنل کنترل تهویه مطبوع ،کلید تنظیم
دما را در خالف جهت عقربههای ساعت
چرخانده و دماهای پایین را انتخاب کنید و یا
با استفاده از دکمههای لمسی در مانیتور ،دمای
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دلخواه خود را تنظیم کنید.
 .3انتخاب مد دریچهها :دریچههای روبهرو
 .4انتخاب حالت گردش هوا :حالت گردش هوای داخلی را زمانی انتخاب کنید که دمای هوای
بیرون بیشتر از  30°Cباشد.
برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1سطح فیلتر هوای کابین را تمیز نگه دارید.
 .2تنظیم سرعت فن :حداکثر سرعت
 .3تنظیم دما :حداکثر سرما
 .4حالت گردش هوا :گردش هوای داخلی را انتخاب کنید.
 .5انتخاب مد دریچهها :دریچههای روبهرو
 .6کولر را روشن کنید :کلید کولر را فشار دهید (چراغ نشانگر  A/Cروشن شود).

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

275

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
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 دریچهها بخار مشاهده شود که امری طبیعی و عادی است.
• •توصیه میشود در کلیه ماههای سال سیستم کولر را حداقل به مدت  5دقیقه روشن کنید و
همزمان شیشهها را باز کنید ،تا از آسیب دیدن سیستم به علت عدم روغنکاری جلوگیری شود.
همچنین از تولید بوی نامطبوع در اواپراتور ناشی از تجمع جرم و رطوبت پیشگیری میشود.
• •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 پایینترین سطح رسید ،جهت جلوگیری از وارد
آمدن بار اضافی به موتور و افزایش مصرف سوخت ،کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش
میشود .بنابراین اگر در فصل بهار و پاییز که دمای هوا نسبتا خنک میباشد 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 مییابد .لذا در صورتی که احساس میکنید میزان
سرمایش کولر خودرو کم شده است ،جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
• •آلودگی سطح کندانسور و انسداد آن میتواند 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 مسالهای عادی و
طبیعی است.
• •در شتابگیریهای ناگهانی ،سبقتگیری یا رانندگی در سرباالییها ،موتور خودرو دچار افت
قدرت میشود .در چنین شرایطی اگر از کولر استفاده کنید ،کمپرسور کولر به طور خودکار
خاموش میشود .اگر به طور خودکار خاموش نشد و شما احساس افت قدرت در خودرو کردید،
توصیه میشود کولر را خاموش کنید.
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احتیاط
• •به منظور افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،در صورتی که با سرعت کم رانندگی
میکنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید.
• •تعمیر خودسرانه سیستم کولر ممنوع است ،زیرا گاز کولر موجود در سیستم ،تحت فشار
زیاد قرار دارد که برای سالمتی انسان مضر است .الزم است که برای بازدید و تعمیر به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •خرید و تعویض گاز کولر و روغن کمپرسور کولر را توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو
انجام دهید ،در غیر این صورت خسارتهای وارده به سیستم تهویه مطبوع خودرو تحت
پوشش گارانتی نخواهد بود.
• •در فصل تابستان در صورت پارک کردن خودرو در مقابل نور آفتاب ،دمای هوای داخل اتاق
به شدت افزایش مییابد که میتواند 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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 ۱دکمه لمسی افزایش /کاهش

 9دکمه لمسی حالت

دمای سمت راننده

AUTO

 ۲نشانگر وضعیت دریچهها

 10دکمه لمسی حالت یک  18کلید گردش هوای

 ۳دکمه لمسی تنظیم سرعت

 17کلید حالت AUTO

طرفه

داخلی /بیرونی

 11دکمه لمسی کولر

 19کلید کولر قسمت

فن

عقب کابین

 ۴دکمه لمسی افزایش /کاهش  12دکمه لمسی روشن  20 /کلید انتخاب
خاموش کردن
دمای سمت سرنشین جلو
دریچهها
 21کلید کولر

 5دکمه لمسی گردش هوای

 13کلید حالت یک طرفه

 6دکمه لمسی گردش هوای

 14چراغ نشانگر وضعیت  22کلید گرمکن شیشه
دریچهها
عقب

 7دکمه لمسی دریچه

 15کلید گرمکن صندلی  23کلید دریچه
بخارزدای شیشه جلو
راننده /سرنشین جلو

بیرونی
داخل کابین
بخارزدای شیشه جلو

 8دکمه لمسی مخفی کردن
 16کلید چرخشی تنظیم  24کلید روشن /
صفحه پنل کنترل تهویه مطبوع سرعت فن
خاموش کردن
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■ ■کلید تنظیم دمای سمت راننده /کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو
دمای هوای خروجی از دریچهها را میتوان از
طریق کلید تنظیم دمای سمت راننده /کلید
تنظیم دمای سمت سرنشین جلو بر روی پنل
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در
مانیتور تنظیم کرد.

■ ■تنظیم سرعت فن
حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان
از طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل
کنترل تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در
مانیتور تنظیم کرد.
فن تهویه مطبوع در  7سرعت قابل تنظیم
است و سرعت تنظیم شده برای فن در مانیتور
نمایش داده خواهد شد.
همزمان با فشار دادن دکمه تنظیم سرعت فن
در پنل کنترل ،صفحه نمایش سیستم تهویه
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
 SYNCبیانگر این است که سیستم در حالت
یک طرفه قرار دارد .در این حالت دمای هوای
سمت راننده و سمت سرنشین جلو به طور
همزمان تنظیم میشوند و نمیتوانند به طور
مستقل تنظیم شوند.
حالت دوگانه :خاموش بودن چراغ زمینه کلید
 SYNCبیانگر این است که سیستم در حالت
دوطرفه قرار دارد .در این حالت دمای هوای
سمت راننده و سمت سرنشین جلو به طور
مستقل از هم قابل تنظیم هستند.
مطالعه
اگر مستقیما کلید تنظیم دمای سمت سرنشین جلو را بچرخانید ،میتوانید به حالت دو طرفه
وارد شوید .در این صورت چراغ زمینه کلید  SYNCنیز خاموش خواهد شد.
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■ ■کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو
جهت بخارزدایی از شیشه جلوی خودرو از
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 میباشد.
هنگام اجرای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو :قسمت اعظم هوای خروجی از دریچهها به سمت
شیشه جلو میرود و قسمت کوچکی از هوای خروجی هم به سمت شیشه دربهای جانبی میرود.
به شرط آن که کلید تنظیم سرعت فن خاموش نباشد ،همزمان با روشن شدن کلید دریچه
بخارزدا ،حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور کولر نیز به طور خودکار روشن میشود.
برای بهتر شدن اثر بخارزدایی از شیشه اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1قبل 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 میشود ،باید آن را چک کنید.
 .2تنظیم سرعت فن :بر روی حداکثر تنظیم کنید.
 .3تنظیم دما :بر روی مناسبترین دما برای خودتان تنظیم کنید.
 .4حالت گردش هوا :حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید.
 .5تنظیم دریچهها :دریچه بخارزدای شیشه جلو و یا دریچه بخارزدا /دریچه زیر پا را انتخاب کنید.
 .6کولر 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 تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
•هنگام انجام بخارزدایی در شرایط هوای مرطوب (مانند هوای بارانی و برفی) :حالت گردش
هوای بیرونی را انتخاب کنید .در صورت انتخاب گردش هوای داخلی ،بخار شیشه از بین
نمیرود.
•هنگام انجام بخارزدایی در زمستان :حالت گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید و کلید
تنظیم دما را به سمت بخاری تنظیم کنید و دریچههای سمت چپ و راست داشبورد را رو به
سمت شیشه دربها تنظیم کنید .اگر دمای هوای بیرون باالتر از  0°Cاست ،بخارزدایی به
کمک کولر الزم خواهد شد.
•اگر کولر خنک نکند ،عملکرد بخارزدایی تحتتاثیر قرار خواهد گرفت .در اسرع وقت جهت
بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•پس از پاک شدن تمامی یخزدگیها و بخارات شیشه ،جهت مطبوع شدن هوای داخل
کابین ،دریچهها 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 شیشهها میشود.
• •دید ضعیف احتمال تصادفات رانندگی و صدمات را افزایش میدهد .بنابراین ،اطمینان از
دید خوب در هنگام رانندگی برای ایمنی رانندگی امری حیاتی است.
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■ ■کلید گرمکن شیشه عقب
پس از استارت زدن موتور اگر کلید گرمکن
شیشه عقب را فشار دهید ،چراغ زمینه کلید
روشن خواهد شد که نشانگر به کار افتادن
گرمکن شیشه عقب و آینههای جانبی است.
خاموش شدن چراغ زمینه کلید هم نشانگر
توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب و آینههای
جانبی میباشد.
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینههای جانبی،
پس از کار کردن در حدود  20دقیقه ،به طور
خودکار خاموش خواهد شد.
احتیاط
• •پس از پاک شدن بخارگرفتگی و یخ از روی سطح شیشه ،از خاموش شدن گرمکن شیشه
عقب اطمینان حاصل کنید.
• •مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینههای جانبی ،المنتهای گرمکن دچار
خراشیدگی نشوند.
• •در صورت ضعیف بودن باتری ،از روشن شدن گرمکن شیشه عقب ممانعت خواهد شد تا
موتور بتواند به راحتی استارت بخورد.
هشدار
برای جلوگیری از سوختگی ،از لمس کردن شیشه عقب و آینهها هنگام روشن بودن گرمکن
یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید.
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■ ■کلید دریچه گردش هوای داخلی  /بیرونی
برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش
هوا ،کلید گردش هوای داخلی /بیرونی بر روی
پنل کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید و یا
دکمه لمسی مربوطه بر روی مانیتور را کلیک
کنید.
اگر کلید گردش هوای داخلی /بیرونی را فشار
دهید ،چراغ زمینه کلید روشن خواهد شد.
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 محیطهای دارای گرد و غبار
● ●برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به
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
عملکرد کولر سیستم تهویه مطبوع از طریق
فشار دادن کلید  A/Cدر پنل کنترل تهویه
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی
 A/Cبر روی مانیتور قابل استفاده میباشد.
روشن شدن چراغ زمینه کلید  A/Cنشانگر به
کار افتادن کمپرسور کولر میباشد و خاموش
بودن چراغ زمینه کلید به معنای خاموش بودن
کمپرسور کولر میباشد.
■ ■کلید ( AUTOحالت اتوماتیک)
حالت  AUTOسیستم تهویه مطبوع از طریق
فشار دادن کلید  AUTOدر پنل کنترل تهویه
مطبوع و یا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی
بر روی مانیتور قابل انتخاب است.
در حالت  AUTOاگر کلید  ،A/Cکلید
انتخاب دریچهها ،کلید تنظیم سرعت فن و
کلید تنظیم دمای  LOW/HIمورد استفاده
قرار گیرند ،عملکرد مربوط به همان کلید از
حالت اتوماتیک خارج خواهد شد.
در حالت  AUTOاگر وضعیت دریچه گردش
هوای داخلی /بیرونی تغییر داده شود ،وضعیت
گردش هوای سیستم از حالت اتوماتیک خارج
میشود ولی سایر عملکردها همچنان در حالت
اتوماتیک باقی خواهند ماند.
در حالت  AUTOمیتوانید کلید  AUTOرا
بدون این که از وضعیت اتوماتیک خارج شوید،
مورد استفاده قرار دهید.
286

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۵امکانات خودرو
■ ■کلید خاموش کردن تهویه مطبوع
سیستم تهویه مطبوع را میتوان با فشار دادن
بر روی کلید روشن /خاموش کردن در پنل
کنترل تهویه مطبوع و یا با کلیک کردن بر روی
دکمه لمسی

در مانیتور خاموش کرد.

■ ■گرمکن شیشه جلو (در صورت تجهیز)
برای روشن /خاموش کردن این عملکرد ،بر
روی دکمه لمسی در مانیتور کلیک کنید.
از روشن نگه داشتن گرمکن شیشه جلو به
مدت طوالنی خودداری کنید.
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عملکرد کولر (تهویه مطبوع اتوماتیک)
هنگامی که موتور روشن است:
 .1با فشار دادن کلید  ،AUTOحالت دریچهها،
سرعت فن و وضعیت دریچه گردش هوای داخلی/
بیرونی به طور اتوماتیک کنترل شده و با تنظیم
کردن دما ،سیستم کولر نیز به طور اتوماتیک
روشن خواهد شد.
 .2در حالت  AUTOاگر کلید  ،A/Cکلید
انتخاب دریچهها ،کلید تنظیم سرعت فن و کلید
تنظیم دمای  LOW/HIمورد 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.
 .3برای ایجاد شرایط بهتر برای خودتان و بهبود اثربخشی خنککنندگی سیستم تهویه مطبوع،
کلید  AUTOرا فعال کنید و دمای سیستم را بر روی  22°Cتنظیم کنید.
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■ ■روشن کردن کولر قسمت عقب کابین (در صورت تجهیز)
هنگامی که موتور روشن است:
کلید  REARو کلید  A/Cرا فشار دهید
(چراغ زمینه کلید  A/Cباید روشن شود) و
سپس کلید تنظیم سرعت فن قسمت عقب
کابین را بچرخانید تا سیستم وارد حالت کولر
قسمت عقب شود.
مطالعه
سیستم تهویه مطبوع برای قسمت عقب
کابین فقط دارای عملکرد کولر است و حالت
بخاری ندارد.
برای سرمایش بهتر سیستم تهویه مطبوع اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1سطح فیلتر هوای کابین را تمیز نگه دارید.
 .2تنظیم سرعت فن :حداکثر سرعت
 .3تنظیم دما :حداکثر سرما
 .4حالت گردش هوا :گردش هوای داخلی را انتخاب کنید.
 .5انتخاب مد دریچهها :دریچههای روبهرو
 .6کولر را روشن کنید :کمپرسور کولر باید روشن شود (چراغ نشانگر  A/Cروشن 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 دریچهها بخار مشاهده شود که امری طبیعی و عادی است.
•توصیه میشود در کلیه ماههای سال سیستم کولر را حداقل به مدت  5دقیقه روشن کنید
و همزمان شیشهها را باز کنید ،تا از آسیب دیدن سیستم به علت عدم روغنکاری جلوگیری
شود .همچنین از تولید بوی نامطبوع در اواپراتور ناشی از تجمع جرم و رطوبت پیشگیری
میشود.
•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 پایینترین سطح رسید ،جهت جلوگیری از وارد
آمدن بار اضافی به موتور و افزایش مصرف سوخت ،کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش
میشود .بنابراین اگر در فصل بهار و پاییز که دمای هوا نسبتا خنک میباشد 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 مییابد .لذا در صورتی که احساس میکنید میزان
سرمایش کولر خودرو کم شده است ،جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
•آلودگی سطح کندانسور و انسداد آن میتواند 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 مسالهای عادی و
طبیعی است.
•در شتابگیریهای ناگهانی ،سبقتگیری یا رانندگی در سرباالییها ،موتور خودرو دچار
افت قدرت میشود .در چنین شرایطی اگر از کولر استفاده کنید ،کمپرسور کولر به طور
خودکار خاموش میشود .اگر به طور خودکار خاموش نشد و شما احساس افت قدرت در
خودرو کردید ،توصیه میشود کولر را خاموش کنید.
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احتیاط
• •به منظور افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،در صورتی که با سرعت کم رانندگی
میکنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید.
• •تعمیر خودسرانه سیستم کولر ممنوع است ،زیرا گاز کولر موجود در سیستم ،تحت فشار
زیاد قرار دارد که برای سالمتی انسان مضر است .الزم است که برای بازدید و تعمیر به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •خرید و تعویض گاز کولر و روغن کمپرسور کولر را توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو
انجام دهید ،در غیر این صورت خسارتهای وارده به سیستم تهویه مطبوع خودرو تحت
پوشش گارانتی نخواهد بود.
• •در فصل تابستان در صورت پارک کردن خودرو در مقابل نور آفتاب ،دمای هوای داخل اتاق
به شدت افزایش مییابد که میتواند 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:
 .1فن تهویه مطبوع را روشن کنید.
 .2در پنل کنترل تهویه مطبوع ،کلید تنظیم
دما را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تا نشانگر کلید وضعیت گرمایش را نشان
دهد ،سپس با استفاده از دکمههای لمسی در
مانیتور ،دمای دلخواه خود را تنظیم کنید.
 .3توصیه میشود دریچههای 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

چنانچه 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 میتوانید 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 بیشتر از  20°Cاست ،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  30ثانیه).
اگر مدت زمان روشن ماندن فن از  30ثانیه فراتر رود یا یکی از دربهای 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 میتواند به این روش روشن شود.
■ ■خاموش شدن فن پس از ترک خودرو
عملکرد خاموش شدن فن پس از ترک خودرو به منظور خشک کردن و خشک نگه داشتن
مجاری و خطوط لولههای سیستم تهویه مطبوع و کولر جهت جلوگیری از انباشت باکتریها و
سایر آالیندهها مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر در آخرین رانندگی با خودرو کولر روشن بوده و ولتاژ باتری نیز در حد قابل قبول باشد5 ،
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 خنککن کنسول وسط (در صورت تجهیز)
■ ■نحوه استفاده از خنککن کنسول وسط
 .1کاور کشویی جالیوانی را به سمت عقب
بکشید و در صورت نیاز درب جعبه کنسول
وسط را هم باز کنید.
 .2کولر را روشن کنید (برای اطالعات بیشتر به
بخش «عملکرد کولر» در همین فصل مراجعه
کنید) .همانطور که در شکل نشان داده شده
است ،کلید واقع در مرکز کنسول وسط را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
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 خنککن 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 دریچهها
جهت تنظیم حالت یا مد تهویه مطبوع
میتوانید از کلیدهای تنظیم دریچهها (دریچه
بخارزدا ،دریچه روبهرو ،دریچه زیر پا) در پنل
کنترل تهویه مطبوع و یا دکمههای لمسی روی
صفحه مانیتور استفاده کنید.
مد دریچه بخارزدا :هوا از دریچههای
بخارزدای شیشهها خارج میشود.
مد دریچههای روبهرو :هوا از دریچههای
وسط داشبورد و دریچههای چپ و راست خارج
میشود.
مد دریچههای زیر پا :هوا از دریچههای
زیر پا خارج میشود.
جریان هوا در مد دریچه بخارزدا

■■

در این حالت فقط از دریچههای بخارزدای
شیشه جلو و شیشه دربهای جلو خارج
میشود.

مطالعه
در صورت بخار گرفتن شیشهها در حین رانندگی از این حالت استفاده کنید .اطالعات بیشتر
در قسمت «کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو» در همین فصل ارایه شده است.
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جریان هوا در مد دریچههای روبهرو
■■
در این حالت هوا از دریچههای روی داشبورد و
دریچه پشت کنسول وسط جریان پیدا میکند.

■■

جریان هوا در مد دریچههای زیر پا

در این حالت هوا فقط از دریچههای زیر پا
خارج میشود.

■■

جریان هوا در مد دریچههای زیر پا و دریچه بخارزدا

در این حالت هوا از دریچههای زیر پا،
دریچههای بخارزدای شیشه جلو و دریچه
بخارزدای شیشه دربهای جلو خارج میشود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

295

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
■ ■جریان هوا در مد دریچههای زیر پا و دریچههای روبهرو
در این حالت هوا از دریچههای روی داشبورد و
دریچههای زیر پا جریان پیدا میکند.

تنظیم جهت باد دریچهها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان با کشیدن اهرم تنظیم دریچهها
تنظیم کرد.
■ ■دریچههای وسط داشبورد
اهرم تنظیم دریچههای وسط داشبورد را به
سمت باال ،پایین ،چپ و راست حرکت دهید تا
مسیر خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید.

■ ■دریچههای کناری داشبورد
اهرم تنظیم دریچههای کناری را به سمت
باال ،پایین ،چپ و راست حرکت دهید تا مسیر
خروج هوا را به دلخواه خود تنظیم کنید.
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■ ■دریچههای پشت کنسول وسط
اهرم تنظیم دریچهها را به سمت باال ،پایین،
چپ و راست حرکت دهید تا مسیر خروج هوا
را به دلخواه خود تنظیم کنید.

 5-5سوکت های خروجی(پورت ها)
سوکت برق  12Vو سوکت USB
■ ■سوکت برق  12Vجلویی

سوکت برق  12Vجلویی در داخل جعبه
کنسول وسط واقع شده است.
از سوکت برق  12Vتنها زمانی میتوان
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا
در موقعیت  ACCقرار داشته باشد.
■ ■سوکت برق  12Vجلویی
سوکت برق  12Vعقبی بر روی دیواره سمت
چپ محفظه صندوق عقب قرار گرفته است.
از سوکت برق  12Vتنها زمانی میتوان
استفاده کرد که کلید استارت روشن باشد و یا
در موقعیت  ACCقرار داشته باشد.
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احتیاط
• •برای جلوگیری از سوختن فیوز ،از متصل کردن تجهیزات الکتریکی با توان مصرفی باال
(بیشتر از  )120Wبه سوکت برق خودداری کنید.
• •برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،زمانی که موتور روشن نیست به مدت طوالنی از
سوکت برق استفاده نکنید.
• •به غیر از سوکتهای هماندازه 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.

■ ■سوکت USB

سوکت  USBدر داخل جعبه کنسول وسط
واقع شده است.
از سوکت  USBبرای وصل کردن موبایل،
 ،ipadفلش مموری و سایر تجهیزات الکتریکی
به سیستم صوتی و تصویری خودرو استفاده
میشود.
سوکت  USBدیگری در زیر دریچههای پشت
کنسول وسط قرار گرفته است.
از این سوکت برای شارژ کردن دستگاههای
الکترونیکی با توان مصرفی پایین مانند موبایل
استفاده میشود.
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 5-6جالیوانیها
جالیوانی جلو و عقب
جالیوانی جلو
جالیوانی جلو بر روی مجموعه کنسول وسط
قرار گرفته است.

جالیوانی عقب
جالیوانی عقب بر روی کنسول صندلی عقب
وسط قرار گرفته است.

جالیوانیهای عقب (در صورت تجهیز)
این مدل جالیوانی بر روی آرنجی کناری
صندلیهای عقب قرار گرفته است.
هشدار
•درب لیوان و ظرف نوشیدنیها را بسته
نگه دارید تا از پاشیدن آنها به داخل کابین
جلوگیری شود.
•از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و
ظرف نوشیدنیها در جالیوانی خودداری کنید.
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 5-7آفتابگیر
آفتابگیرها و آینه آرایش
 ۱آینه آفتابگیر راننده
 ۲آفتابگیر راننده
 ۳آفتابگیر سرنشین جلو
 ۴آینه آرایش سرنشین جلو
 5چراغ آینه آفتابگیر (در صورت تجهیز)
برای استفاده از آینههای آرایش ،کاور آنها را
به صورت افقی و در جهت فلشهای نشان داده
شده در تصویر بکشید .در خودروهای مجهز
به چراغ آینه آفتابگیر ،با کشیدن کاور آینه،
چراغ به طور خودکار روشن میشود.
 ۱آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.
 ۲برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت
پنجره ،آفتابگیر را از پایهاش آزاد کرده و به
سمت پنجره برگردانید.
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 5-8دستگیره سقفی و کنسول صندلی عقب

دستگیره سقفی

دستگیرههای سقفی باالی درب جلو راست و
دربهای عقب دو طرف تعبیه شده است.
هنگامی که خودرو در جادههای ناهموار در
حال حرکت است ،سرنشینان خودرو میتوانند
با گرفتن از این دستگیرهها تعادل خود را حفظ
کنند.

کنسول صندلی عقب

صندلی عقب وسط به کنسول تاشو (جاآرنجی)
که دارای جالیوانی نیز میباشد ،مجهز شده
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
هیچکس اعم از بزرگسال و خردسال نباید پس از باز شدن کنسول در صندلی عقب وسط
بنشیند .چرا که در این حالت نمیتواند وضعیت صحیح خود را حفظ کند و به راحتی میتواند
دچار آسیبدیدگی شود.
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 5-9محفظههای نگهداری اشیا

■ ■جاعینکی

جاعینکی در کنار مجموعه چراغ سقفی جلو
قرار گرفته و برای نگهداری عینک و سایر اقالم
کوچک میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
■ ■محفظههای روی درب
بر روی دربهای جلو و عقب خودرو،
محفظههایی تعبیه شده است که جهت
نگهداری اشیایی از قبیل نقشه ،بطری و سایر
اقالم مشابه میتواند مورد استفاده واقع شوند.
مطالعه
از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از محفظه
در داخل آن خودداری کنید.
■ ■جعبه داشبورد
از جعبه داشبورد برای نگهداری دفترچه راهنما،
نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده میشود.
مطالعه
از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از جعبه
داشبورد در داخل آن خودداری کنید.
هشدار
•برای ایمنی بیشتر در تصادفات و یا ترمزگیریهای ناگهانی ،درب جعبه داشبورد را بسته
نگه دارید .در غیر این صورت ممکن است درب جعبه داشبورد و یا اشیا داخل جعبه با
سرنشین جلو برخورد کند.
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■ ■جعبه کنسول وسط
از جعبه کنسول وسط برای نگهداری دفترچه
راهنما ،نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده
میشود.

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
جعبه کنسول وسط در حین رانندگی ممکن است در برابر حرکت بازوی راننده مزاحمت
ایجاد کند.
■ ■جعبه کنسول وسط
در پشت هر دو صندلی جلو کیفیهایی جهت
قرار دادن پوشه ،دفترچه و  ...در نظر گرفته
شده است.

■ ■صندوق عقب
قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود میآورد که فضای قسمت عقب خودرو را
بتوان افزایش داد .با جمع شدن صندلی عقب یک فضای مناسب و تقریبا همسطح با کف صندوق
جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار میگیرد (برای جزییات بیشتر به بخش «صندلیهای
خودرو» در فصل  3مراجعه 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 ،میتوانید فضای صندوق عقب را با تا
کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید (برای جزییات بیشتر به بخش «صندلیهای خودرو»
در فصل  3مراجعه 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.
•برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از قرار دادن
وسایل بلندتر از ارتفاع صندلیهای عقب در صندوق خودداری کنید .آنها را در کف صندوق
بخوابانید ،در غیر این صورت میتوانند باعث مصدومیت افراد داخل خودرو شوند .هرگز به
سرنشینها اجازه ندهید که در قسمت صندوق عقب بنشینند ،سرنشینها فقط مجاز هستند
که روی صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی را به درستی ببندند .در غیر این صورت ،در
ترمزهای شدید و یا تصادفها احتمال آسیب دیدن زیاد است.
■ ■باربند
باربند برای قرار دادن بخشی از بارها با وزن
حداکثر  50کیلوگرم مورد استفاده قرار
میگیرد .اطمینان حاصل کنید که مجموع وزن
بارهای قرار داده شده در باربند از قبیل چمدان
و  ...بیشتر از  50کیلوگرم نیست ،بار بیش از
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حد باعث ایجاد آسیبدیدگی در باربند ،سقف
پانوراما ،سقف خودرو و دیگر قطعات میشود.
هر گونه ایراد ناشی از بارگذاری بیش از حد بر
روی باربند ،مشمول گارانتی نخواهد بود.
هشدار
•بارها را به گونهای در باربند قرار دهید که وزن وارده به طرفین یکسان باشد .در غیر این
صورت ممکن است در پیچیدنها و ترمزگیریها 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 میشود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد ،لذا در این
شرایط از سرعت زیاد ،پیچیدنهای 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 اندازهای باشد که از خودرو درازتر و
یا عریضتر نباشد.
• •قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شدهاند.
• •مراقب باشید به رنگ سقف آسیبی وارد نشود ،میتوانید پتو یا محافظ دیگری را مابین بار
و سقف خودرو قرار دهید.
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 6-1رانندگی در شرایط اضطراری

در طول رانندگی اکثر خطرات و شرایط اضطراری به صورت ناگهانی رخ میدهند ،در چنین
زمانهایی تصمیمگیری صحیح و فوری و انجام اقدامات درست و کنترل کردن خودرو است که
میتواند از بروز سانحه جلوگیری کند و یا در صورت اتفاق افتادن سانحه ،تلفات و مصدومیتهای
آن را به حداقل برساند.

فالشر

اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد ،چراغهای
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 سرعتهای باال چنانچه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود ،کلیه چراغهای راهنمای
خودرو شروع به چشمک زدن خواهند کرد .نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به
صورت چشمکزن 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 میتوان روشن کرد.
• •در زمان باز شدن ایربگها ،فالشر به طور خودکار روشن میشود.
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احتیاط
برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،اگر موتور خاموش است ،در مواقع غیرضروری از فالشر
استفاده نکنید.

جلیقه شبنما
جلیقه شبنما در داخل جعبه داشبورد قرار
داده شده است.
وقتی راننده با ایراد ناگهانی و یا خرابی خودرو
مواجه میشود و برای بررسی آن مجبور
به متوقف کردن خودرو است و یا زمانی که
تصادفی رخ میدهد ،جلیقه شبنما را به
صورتی که نوارهای شبنمای آن رو به بیرون
باشد ،بپوشید .بازتاب نور توسط نوار شبنما
میتواند رانندگان دیگر را آگاه کرده و از وقوع
تصادف دوم جلوگیری کند.

مثلث خطر

مثلث خطر در زیر موکت کف صندوق و در
قسمت وسط قرار داده شده است.
وقتی راننده با ایراد ناگهانی و یا خرابی خودرو
مواجه میشود و برای بررسی آن مجبور
به متوقف کردن خودرو است و یا زمانی
که تصادفی رخ میدهد ،بازتاب نور توسط
شبرنگهای مثلث خطر میتواند رانندگان
دیگر را آگاه کرده و از وقوع تصادف دوم
جلوگیری کند.
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احتیاط
•در بزرگراهها مثلث خطر را در فاصله  150متری از عقب خودرو قرار دهید.
•در جادههای معمولی مثلث خطر را در فاصله  50متری از عقب خودرو و همجهت با جاده
قرار دهید.
•در شرایط بارانی و در سر پیچها فاصله بین خودرو و مثلث خطر باید بیش از  150متر در
نظر گرفته شود تا خودروهای عبوری زودتر متوجه توقف شما شوند.

ابزار داخل صندوق عقب
 ۱جک
 2آچار چرخ
 3دسته جک
 4بکسلبند
 5میل رابط آچار چرخ
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 6-2پنچر 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.
 .1ترمز پارک را فعال کنید و دسته دنده را در
موقعیت ( Pدر خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک) و یا در موقعیت ( Nدر خودروهای
مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.

بی
شتر ا

ز

 .2موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.

50

متر

 .3کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آنها را
از کنار جاده دور نگه دارید.
 .4مثلث خطر را از صندوق عقب برداشته و در
فاصله  50تا  150متری (متناسب با شرایط
محل) از قسمت عقب خودرو قرار دهید.
احتیاط
از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید .حرکت با تایر پنچر حتی در مسافتهای کوتاه باعث
صدمه دیدن تایر خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود.
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تعویض زاپاس

■ ■احتیاطهای قبل از جک زدن
 .1ترمز پارک را فعال کنید.
 .2جک را در یک محل صاف و دارای سطح سفت مورد استفاده قرار دهید.

 .3توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چرخهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده
از جک ،کسی داخل خودرو حضور نداشته باشد.
 .4اجازه ندهید کسی در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار بگیرد.
■ ■خارج کردن چرخ زاپاس
 .1درب صندوق عقب را باز کنید و موکت کف
صندوق را بردارید.
 .2جعبه ابزار را از محل خود خارج کنید.

 .3میل رابط آچار چرخ را به پیچ نگهدارنده
چرخ زاپاس وارد کنید.
 .4میل رابط و آچار چرخ را در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا چرخ زاپاس آزاد
شود.
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 .5پس از آن که چرخ زاپاس به طور کامل
پایین آمد ،قالب و بند آن را جدا کنید.
 .6چرخ پنچر را به ترتیب عکس مراحل فوق در
جای چرخ زاپاس نصب کنید.
احتیاط
هنگام باز کردن چرخ زاپاس در استفاده از
ابزار با دقت کار کنید تا از خراشیده شدن
و آسیب دیدن فضای داخل صندوق عقب
جلوگیری شود.
■ ■تعویض چرخ زاپاس
 .1قرار دادن مانع در جلوی چرخها
در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که به صورت قطری در سمت
مخالف چرخ پنچر قرار دارد ،مانعی قرار دهید
تا از حرکت چرخها جلوگیری شود.
چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل

چرخ جلو چپ

در پشت چرخ عقب راست

چرخ جلو راست

در پشت چرخ عقب چپ

چرخ عقب چپ

در جلوی چرخ جلو راست

چرخ عقب راست

در جلوی چرخ جلو چپ

آن مانع قرار دهید
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 .2شل کردن پیچهای چرخ
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض
کنید ،با استفاده از آچار چرخ شل کنید .آچار
چرخ را طوری روی پیچ قرار دهید که دسته
آن در سمت چپ شما قرار داشته باشد .سپس
دسته آچار چرخ را گرفته و در جهت فلش
نشان داده شده در شکل ،آن را به سمت پایین
فشار دهید.
احتیاط
•هنگام باز کردن پیچهای چرخ ،اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید .در غیر
این صورت پیچها به راحتی آسیب خواهند دید.
•در این مرحله پیچها را فقط مقداری شل کنید و آنها را به طور کامل باز نکنید .در غیر این
صورت به علت فشار وارده از خودرو ممکن است چرخ از خودرو جدا شود که میتواند باعث
مصدومیت افراد و یا آسیبدیدگی خودرو شود.
 .3قرار 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.
دسته جک را در جهت عقربههای ساعت
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  1200کیلوگرم میباشد.
• •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.
 .4باال 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
جک عبور دهید و آن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید .زمانی که تکیهگاه جک
با خودرو تماس پیدا کرد ،مجددا قرارگیری
صحیح جک نسبت به بدنه خودرو را کنترل
نمایید.
 .5باز کردن چرخ پنچر
توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای 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
آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.
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 .6نصب چرخ زاپاس
قبل از نصب زاپاس ،هر گونه گرد و خاک و
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
شرایط مناسبی قرار دارد .در غیر این صورت
ممکن است پیچها به طور ناگهانی باز شده و
منجر به حادثه شود.
چرخ زاپاس را بر روی توپی چرخ خودرو قرار
دهید.

 .7سفت کردن پیچهای چرخ
ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست به طور اولیه
سفت کنید .سپس چرخ را در محل خود صاف
کرده و توسط آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.

احتیاط
هرگز بر روی پیچهای چرخ روغن یا گریس نزنید .در صورت چرب بودن پیچها ،قبل از نصب
چرخ ،آنها را تمیز و خشک کنید.
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 .8پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچها
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید
تا زمانی که پیچها به طور کامل در جای خود
سفت شوند.
برای سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ
استفاده کنید.
 .9چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید.
 .10جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق
قرار دهید.
 .11پس 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 کمتر از مقدار استاندارد میباشد ،ضمن
رانندگی با سرعت کم ،جهت تنظیم صحیح باد تایر ،خود را به نزدیکترین نمایندگی مجاز
مدیران خودرو برسانید و فشار باد تایر را تا حد مجاز تنظیم کنید .فراموش نکنید که درپوش
والو چرخ را ببندید .در غیر این صورت گرد و خاک و رطوبت به داخل والو نفوذ میکند و
باعث میشود که بهتدریج 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 کوچکتر ،سرعت رانندگی باید  80km/hیا کمتر
از آن باشد.
• •به منظور جلوگیری از هر گونه حادثهای در هنگام پایین آوردن خودرو ،مطمئن شوید که
خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفتهاید.
• •با چرخ زاپاس با سایز کوچکتر نباید به مدت طوالنی رانندگی کرد .پس از تعویض زاپاس
با سایز کوچکتر ،پیچهای چرخ را با گشتاور  130±10N.mسفت کنید .با سرعت کم
رانندگی کنید و جهت جایگزین کردن چرخ زاپاس با چرخ استاندارد خودرو ،خودتان را به
نزدیکترین نمایندگی مجاز مدیران خودرو برسانید (توصیه میشود مسافت رانندگی بیشتر
از  80کیلومتر نباشد) .در غیر این صورت ممکن است پیچ این نوع چرخ زاپاس شل شده و
چرخ از خودرو جدا شود.

 6-3داغ کردن موتور
اقدامات الزم در صورت داغ کردن موتور
اگر چراغ هشدار دمای آب موتور در صفحه کیلومترشمار روشن شود ،یعنی دمای مایع
خنککننده موتور خیلی باال است ،فورا اقدامات زیر را انجام دهید:
 .1با 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  Pقرار داده و فالشر را روشن کنید.
اگر کولر خودرو روشن است ،آن را خاموش کنید.
 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید و تا
فروکش کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن نگه
داشته و بررسی کنید که آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
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اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله
موتور را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع
عیب با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.

هشدار
• •خروج مایع خنککننده یا بخار آن از زیر درب
موتور نشاندهنده وجود فشار بسیار زیاد در
مدار سیستم خنک کننده میباشد .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 خنککننده باعث پرتاب مایع
خنککننده و بخارات آن میشود که میتواند
سوختگیهای شدیدی را به وجود بیاورد.
 .3درب موتور را باز کنید .رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع
خنککننده بررسی کنید .البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر
خودرو عادی است.
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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.
 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5اگر نشتی مشاهده نمیشود ،سطح مایع
خنککننده در مخزن انبساط را بررسی
کنید .اگر سطح مایع در حد عالمت “”MIN
یا پایینتر از آن است ،به مقدار الزم مایع
خنککننده سرریز کنید تا سطح مایع به مابین
عالیم “ ”MINو “ ”MAXبرسد .فقط از مایع
خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران
خودرو استفاده کنید.
احتیاط
•اگر سطح مایع خنککننده در مخزن پایین است ،میتوان به طور موقتی از آب استفاده
نمود .ولی در اسرع وقت جهت تعویض مایع خنککننده موتور به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
•اگر تعداد دفعات داغ شدن موتور زیاد است ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 6-4تعویض فیوزها
فیوز
فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیشباری تجهیزات الکتریکی خودرو
مورد استفاده قرار میگیرند .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.
 .1کلیه لوازم برقی خودرو و کلید استارت
موتور را خاموش کنید.
 .2کابل منفی باتری را باز کنید.

جعبه فیوز و رله
محفظه موتور

 .3درب جعبه فیوز را باز کنید و فیوزها را
بازدید و یا تعویض کنید.
■ ■جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و
پشت قاب پایینی داشبورد قرار دارد.
 .1کلیه لوازم برقی خودرو و کلید استارت
موتور را خاموش کنید.

جعبه فیوز داشبورد

 .2کابل منفی باتری را باز کنید.
 .3درب جعبه فیوز واقع در قسمت پایینی
سمت چپ داشبورد را باز کنید و فیوزها را
بازدید و یا تعویض کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

321

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
مطالعه
• •فیوزهای مشکوک به سوختن را با توجه به راهنمای نصب شده در پشت درب جعبه فیوز
بررسی کنید.
• •هنگام باز کردن درپوش سمت چپ داشبورد مراقب باشید تا به تزیینات داخلی خودرو
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
در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو،
فیوز آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن،
فیوز را تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم
را از فیوز سوخته تشخیص دهید.
 Aفیوز سالم
 Bفیوز سوخته
مطالعه
اگر فیوزها سوختهاند ،باید تعویض شوند.

فیوز سوخته

نحوه تعویض فیوز
 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت موتور را
خاموش کنید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک
به سوختن را با استفاده راهنمای فیوزها
شناسایی کنید.
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 .3فیوز را پس از شناسایی توسط گیره
فیوزکش از جعبه فیوز بیرون بکشید.
 .4بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر
مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر،
بهتر است یک فیوز یدکی که دارای آمپر
یکسان است را جایگزین کنید.
 .5فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با آمپر فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها
را میتوانید بر روی مدار درج شده در پشت درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط
به برخی وسایل برقی کماهمیتتر استفاده کنید .بهتر است یک دست فیوز با آمپرهای مختلف
را خریداری کرده و جهت استفاده در مواقع اضطراری در خودرو نگهداری کنید.
احتیاط
• •بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.
• •هرگز به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی به طور موقتی .انجام این کار میتواند باعث
آسیبدیدگی جدی تجهیزات الکتریکی و حتی آتشسوزی شود.
• •هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت تجهیزات الکتریکی دچار
بیشباری خواهند شد .اگر فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی
میباشد .جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 6-5حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو
در کلیه خودروهای یدککش باید از زنجیرها و اهرمبندیهای ایمن استفاده شود و در هنگام
حمل خودرو از قوانین کشوری و دستورالعملهای ترافیکی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی
زمین قرار میگیرند و اکسل مربوط به آن چرخها 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 همزمان کلید استارت را خاموش
کنید .استفاده از این روش فقط برای زمان حملهای امدادی و شرایط خاص توصیه میشود.
شیوههای صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شدهاند:
● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودروی
معیوب (برای خودروهای با چرخ محرک جلو)
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● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب (برای خودروهای چرخ عقب
محرک)
● ●حمل با بلند کردن چرخهای عقب خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای جلوی
خودروی معیوب (برای خودروهای چرخ جلو
محرک)
● ●حمل با خودروبر
(برای کلیه خودروهای چهار چرخ محرک،
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 چرخهای خودرو ،آنها 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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شیوههای نادرست حمل خودرو:
● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
کابل و قالب برای بلند کردن چرخهای جلوی
خوردو استفاده میکنند.
● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که
چرخ عقب را با استفاده از کابل و قالب بلند
کرده و چرخهای جلو روی زمین کشیده شوند.
● ●حمل با خودروی یدککش به حالتی که
چرخهای عقب خودرو بلند شده و چرخهای
جلو روی زمین کشیده شوند.
احتیاط
خودرو را چه از قسمت جلو و چه از قسمت عقب توسط جرثقیلهای کابلی -قرقرهای حمل
نکنید .زیرا احتمال آسیبدیدگی بدنه خودرو وجود دارد.

حمل اضطراری
در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت
با استفاده از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب که به بکسلبند خودرو وصل شده است ،بکسل
کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید بیشتر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل
کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و محکم و در مسافتهای کوتاه 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 ( Nخالص) قرار دهید.
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● ●کلید استارت باید در وضعیت  ONیا  ACCقرار داشته باشد.
احتیاط
• •اتصاالت کابل بکسل باید سفت باشد ،شرایط جادهای و ترافیکی را نیز مدنظر قرار دهید.
• •سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینانبخش به قالب بکسلبند ببندید.
• •حتیاالمکان خودرو را در مسیر مستقیم و رو به جلو بکسل کنید .هرگز خودرو را از سمت
کنار بکسل نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیشگیری شود.
• •قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخها ،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 میشوند .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 شرکتهای حمل خودرو تماس بگیرید.
هشدار
• •خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید.
• •پیشنهاد میشود جهت بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک با امداد مدیران
خودرو یا شرکتهای حمل خودرو تماس بگیرید.
• •برای پیشگیری از صدمات احتمالی ،سایر سرنشینان به غیر از راننده باید از خودروی
بکسل شده پیاده شوند.
• •بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و محکم و در مسافتهای کوتاه و
حرکت با سرعت پایین انجام دهید .قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخها ،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 بکسلبند 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 بکسلبند

■ ■محل نصب بکسلبند جلو

محل نصب بکسلبند جلو در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر جلو قرار دارد.
 ۱درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر
جدا کنید.
 2بکسلبند را ابتدا با دست در جهت عقربههای ساعت در محل خود پیچ کنید .سپس آن را
با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید.
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■ ■محل نصب بکسلبند عقب

محل نصب بکسلبند عقب در سمت راست خودرو و در قسمت پایینی سپر عقب قرار دارد.
 ۱درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر
جدا کنید.
 2بکسلبند را ابتدا با دست در جهت عقربههای ساعت در محل خود پیچ کنید .سپس آن را
با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید.
احتیاط
• •فقط از بکسلبند اصلی خودرو استفاده کنید .در غیر این صورت به خودرو آسیب وارد میشود.
• •سیم یا کابل بکسل فقط زمانی میتواند به خودرو وصل شود که بکسلبند در محل خود نصب
شده باشد.
• •هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید .نیروها و تنشهای 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.
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هشدار
اطمینان یابید که بکسلبند 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.

 6-6تعویض باتری
مراحل باز کردن و نصب کردن باتری
برای تعویض باتری ،مراحل زیرا را به ترتیب انجام دهید:
 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش
کنید.
 .2درب موتور را باز کنید.
 .3کابل منفی باتری ( )-را جدا کنید.
 .4کابل مثبت باتری ( )+را جدا کنید.
 .5بست نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری
را خارج کنید.
 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی
یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی
خودرو قرار دهید .برای نصب باتری جدید ،به
ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
مطالعه
باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که به طور معمولی قابل بازیافت
نمیباشند .باتریهای مصرف شده را بر اساس دستورالعملهای زیستمحیطی نگهداری 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 همدیگر نشود و همچنین 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.
• •از کشیدن سیگار ،روشن کردن کبریت یا فندک و از قرار دادن شعله در اطراف باتری
خودداری کنید.
• •هنگام کار بر روی باتری همواره از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید ،زیرا اسید داخل
باتری دارای خاصیت خورندگی قوی میباشد .باتری را هرگز به صورت اریب یا وارونه قرار
ندهید.
• •مراقب باشید پوست و لباستان 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.

 6-7روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه
اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب
بخش  4انجام دادهاید و از کافی بودن مقدار بنزین در باک اطمینان داشته باشید.
اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد:
 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغهای جلو را روشن کنید .اگر چراغها
کمنور و یا خاموش شوند ،نشان میدهد که باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو
باید از باتری کمکی استفاده کنید.
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اگر همچنان موتور به طور عادی قادر به استارت زدن نمیباشد ،احتماال سیستم استارت خودرو
ایراد دارد .برای بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود:
 .1کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و سپس مجددا استارت
بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده
است .توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید.
 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،احتماال سایر سیستمهای خودرو ایراد دارد .جهت
بازدید و رفع عیب با یکی از نمایندگیهای 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 میشود
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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
احتیاط
• •هر بار استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیبدیدگی استارتر
جلوگیری شود.
• •اگر موتور به سختی روشن میشود و یا به دفعات زیاد خاموش میشود ،در اولین فرصت
جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 6-8استارت 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 آسیبدیدگی خودتان توصیه میشود از امدادگران مدیران خودرو یا
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نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست کمک نمایید.
احتیاط
• •در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای فن و تسمه موتور گیر
نکنند.
• •ولتاژ باتری کمکی باید  12-13Vباشد .اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی
مطمئن نیستید ،از آن استفاده نکنید.
هشدار
•باید از کابلهای 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
 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری
کمکی استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 ۱قطب مثبت ( )+باتری خالی را توسط کابل مثبت به قطب مثبت ( )+باتری کمکی وصل
کنید.
 2یک 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.
 .3اگر موتور خودروی کمکی خاموش است آن را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه روشن
بماند .دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید و سپس پدال گاز را به آرامی فشار دهید.
 .4کابلها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی
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و سپس کابل مثبت را باز کنید).
احتیاط
• •هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.
• •از وصل کردن کابل به قطعات متحرک خودرو و یا نواحی نزدیک آنها خودداری کنید.
• •اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزای فلزی خودروها تماس
پیدا کنند.
• •اگر استارت اول موفقیتآمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا
اقدام به استارت زدن بکنید .اگر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع
مشکل با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

 6-9کلید مکانیکی درب
باز کردن درب با کلید مکانیکی

■ ■قفل کردن درب جلو راست و دربهای عقب به طور دستی

اگر باتری خودرو خالی و یا ضعیف شده باشد،
دیگر نمیتوان دربها را به طور الکترونیکی
قفل کرد .در صورت پیش آمدن این وضعیت
باید از روش قفل کردن اضطراری استفاده نمود.

 .1درب خودرو را باز کنید.
 .2درپوش پالستیکی قفل درب واقع در سطح داخلی درب را بردارید.
 .3شستی زرد رنگ قفل درب که از محل سوراخ قفل مشاهده میشود را با نوک کلید مکانیکی
فشار دهید تا قفل همان درب فعال شود.
 .4درپوش پالستیکی قفل درب را در محل خود نصب کنید و درب را ببندید.
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 .5جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب ،دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید.
 .6سایر دربها را نیز به همین روش میتوانید قفل کنید (درب راننده را نمیتوان به این روش
قفل کرد).
■ ■باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی
کلید مکانیکی را وارد سوراخ کوچک در زیر
کاور دستگیره کرده و کلید را به سمت باال
بکشید .پس از بلند کردن کاور دستگیره ،کلید
مکانیکی را وارد سوراخ روی دستگیره بیرونی
درب راننده کرده و با چرخاندن آن در جهت
عقربههای ساعت درب را قفل کنید .برای باز
کردن قفل درب ،کلید مکانیکی را در خالف
جهت عقربههای 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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •اگر به علت قطع برق خودرو دربها را به طور اضطراری قفل کردهاید ،جهت حصول
اطمینان از موفقیتآمیز بودن عملیات ،تکتک دربها را با کشیدن دستگیره بیرونی مجددا
تست کنید .در صورت وجود مشکل در قفل شدن دربها ،هر چه سریعتر به نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 6-10باز 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 نمیتوان توسط دستگیره بیرونی
و یا توسط کلید هوشمند باز کرد .در این گونه شرایط یا هر وضعیت ناخواسته دیگری ،افراد
داخل خودرو میتوانند با استفاده از سوئیچ اضطراری ،درب صندوق را باز کرده و سریعا از خودرو
خارج شوند.
روش انجام کار:
 .1خودرو را متوقف کنید.
 .2پشتی صندلی عقب را بخوابانید.
 .3به داخل صندوق عقب رفته و درپوش سوئیچ
اضطراری را باز کنید.
 .4سوئیچ 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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 6-11سیستم تماس خودکار در شرایط اضطراری (در صورت تجهیز)
تماس خودکار با مراکز امدادی
 ERA-GLONASیک نوع سیستم تماس
اضطراری میباشد .در زمانی که خودرو
دچار سطح خاصی از تصادفات میشود (مثال
ایربگها باز میشوند) و یا این که اگر راننده و
سرنشینان خودرو در وضعیتی قرار بگیرند که
نیاز به امداد و نجات داشته باشند ،اطالعات
مربوط به این گونه شرایط اضطراری را میتوان
از طریق بهکارگیری کلید مربوطه به مرکز
خدمات امدادی ارسال نمود .این مرکز با
توجه به اطالعات دریافت شده ،مکان خودرو
را ردیابی کرده و سریعا اقدام به انجام عملیات
امدادی خواهد کرد.
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 7-1تعمیر و نگهداری
دستورالعمل تعمیر و نگهداری
تعیین فواصل بین سرویسهای دورهای خودرو بر مبنای دو شاخصه کیلومتر کارکرد خودرو و
زمان سپری شده از سرویس قبلی صورت میپذیرد که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت خواهد
داشت .جهت اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای گارانتی خودرو مراجعه کنید.
برای اطالع از جزییات بیشتر در خصوص روشهای انجام سرویس ،بازدید و تعمیرهای ساده به
بخش «سرویسهای عادی» در ادامه همین فصل مراجعه کنید .سرویسهای دورهای و منظم به
شما در کشف و از بین بردن زودهنگام خطرات احتمالی کمک میکند تا از خرابیهای بیشتر
پیشگیری شود.
انجام سرویسهای دورهای خودرو الزامی است .جهت اجرایی شدن برنامه سرویس و نگهداری
خودرو ،لطفا جدول سرویسهای دورهای 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 روانکارهای توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده نمایید ،در غیر این
صورت احتمال خرابی خودرو وجود خواهد داشت.
احتیاط
عدم انجام کامل آیتمهای سرویس دورهای میتواند باعث ایجاد خرابی و ایراد در موتور و
خودرو شود.
■ ■بازدیدهای روزانه
● ●کارکرد تمامی چراغهای داخلی و بیرونی را بازدید کنید و در صورت سوختن و یا کمنور
شدن هر یک از المپها ،آنها را تعویض کنید .از شفافیت و کدر نبودن طلق چراغها اطمینان
یابید و در صورت لزوم آنها را تمیز نمایید.
● ●فشار باد تایرها ،ساییدگی و آسیبدیدگی آنها را به طور چشمی و ظاهری بازدید کنید.
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■ ■بازدیدهای ماهیانه
● ●موتور را روشن کنید و پس از گرم شدن کامل آن را خاموش کنید .پس از  5دقیقه 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 دقیقتر مالحظه شود .در صورتی که سطح روغن
پایینتر از عالمت “ ”MINگیج روغن باشد ،به مقدار الزم روغن را سرریز کنید.
● ●باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سر باتریها را تمیز و سفت کنید.
● ●سطح مایع خنککننده موتور ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک فرمان (در صورت مجهز بودن
خودرو به فرمان هیدرولیکی) و مایع شیشهشور را بازدید کنید و در صورت لزوم به آن اضافه
نمایید.
● ●کلیه سیستمها و تجهیزات الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.
■ ■بازدیدهای فصلی

● ●بازدید سیستم اگزوز
● ●بازدید لولهها و شیلنگهای سیستم ترمز
● ●بازدید متعلقات سیستم تعلیق
● ●بازدید سطح مایع خنککننده ،شیلنگها و بستهای سیستم خنککننده
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 7-2سرویسهای به عهده مالک خودرو
سرویسهای عادی
اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگهداری خودرو را دارید ،سعی کنید طبق توضیحات
ارایه شده در این بخش عمل کنید.
در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویسهایی بحث شده است که انجام دادن آنها آسان
میباشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آنها را دارد .ولی همچنان موارد خاص زیادی
وجود دارند که انجام آنها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسینهای
آموزشدیده صورت پذیرند.
احتیاط
• •ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور میشود.
• •با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید زیرا موتور را دچار استهالک
زیاد میکند.
• •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 خنککننده (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 آتشسوزی از استعمال دخانیات در نزدیکی درب باک و
باتری خودداری کنید.
•زمانی که موتور کار میکند ،مراقب دست و لباس و ابزارتان باشید تا به فن و تسمه گیر
نکند.
•اجزا و قطعات سیستم جرقهزنی دارای ولتاژ بسیار باالیی میباشند .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
میشوند ،بنابراین هرگز به آنها دست نزنید .مواظب باشید که لباسهایتان بین پرههای
پروانه گیر نکند زیرا فن حتی پس از خاموش شدن خودرو هم میتواند به طور خودکار روشن
شود و ممکن است سبب بروز سانحه شود.
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بازدید سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را با استفاده از گیج روغن و در زمانی که موتور خاموش بوده و خنکتر شده
است ،بررسی کنید.
 .1خودرو را پس از گرم شدن موتور در سطح
صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه پس از
خاموش کردن موتور صبر کنید.
 .2درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.
 .3گیج را در جای خود قرار داده و به آرامی و
به طور یکنواخت تا انتها فشار دهید.
 .4در حدود  3ثانیه صبر کنید و سپس مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از
روی آن کنترل کنید.
 .5مراحل باال را  3بار 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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■ ■اضافه کردن روغن موتور
 .1درب روغن ریز موتور را در خالف جهت
عقربههای ساعت بپیچانید تا باز شود.
 .2روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده
از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس
سطح روغن را توسط گیج کنترل نمایید.
 .3وقتی که سطح روغن موتور به محدوده
صحیح رسید ،درب روغن ریز موتور را ببندید.
مطالعه

  
روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را همراه با زبالههای خانگی دفع نکنید و یا در فاضالب و
یا روی زمین تخلیه نکنید چرا که باعث آلودگی جدی محیطزیست میشود .آنها را مطابق
با دستورالعملهای حفاظت از محیطزیست نگهداری و دفع کنید.
احتیاط
• •روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.
• •فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از
نوع و ظرفیت روغن موتور به بخش «سیستم روغنکاری» در فصل  8مراجعه کنید.
• •چنانچه روغن موتور در هنگام سرریز کردن به طور تصادفی بر روی سطح موتور بریزد،
قبل از بستن درب روغنریز ،لکههای روغن را با استفاده از پارچه تمیز کنید.
• •درب روغنریز 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 آببندی آن نشود.
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بازدید سطح روغن گیربکس
بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک ،اضافه کردن روغن و یا تعویض آن باید توسط افراد
متخصص صورت گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران
خودرو مراجعه نمایید.

بازدید سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین عالیم “ ”MAXو
“ ”MINمخزن باشد .اگر سطح مایع نزدیک
عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به مقدار
الزم اضافه کنید و جهت یافتن علت کم شدن
روغن ترمز و رفع عیب به نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید .روغن ترمز باید
هر دو سال یک بار یا هر  40000کیلومتر
تعویض شود .تعویض آن باید توسط افراد
متخصص صورت گیرد .لطفا برای انجام موارد
فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
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 خسارتهای 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
شستوشو دهید.
346

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :۷سرویس و نگهداری از خودرو

هشدار   
از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس ،فورا محلهای تماس
را با مقدار زیادی از آب شستوشو دهید و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید.

بازدید سطح مایع خنککننده موتور
وقتی که موتور سرد است سطح مایع
خنککننده باید مابین عالیم “ ”MAXو
“ ”MINمخزن انبساط باشد .اگر سطح مایع
نزدیک عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به
مقدار الزم اضافه کنید و جهت بازدید و تعمیر
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
مایع خنککننده موتور باید هر دو سال یک بار
یا هر  60000کیلومتر تعویض شود .تعویض آن
باید توسط افراد متخصص صورت گیرد .لطفا
برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.
■ ■اضافه کردن مایع خنککننده
 .1وقتی که موتور سرد است درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا
رسیدن سطح آن به عالمت “ ”MAXاضافه کنید.
 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای آن به دمای کاری و نرمال برسد .سطح مایع
خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ،”MINمایع خنککننده را
تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
 .3موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع خنککننده
صحیح میباشد .اگر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
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 .4درب منبع انبساط را ببندید.
احتیاط
• •اگر سطح مایع خنککننده به طور سریع افت پیدا میکند ،وجود نشتی آب از رادیاتور،
لولهها و واترپمپ را بررسی کنید.
• •فقط از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .در غیر
این صورت مسوولیت کلیه خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به عهده مالک خودرو
خواهد بود.
• •از مایع خنککنندههای با کیفیت پایین استفاده نکنید .زیرا دمای موتور در زمان کار کردن
خیلی باال میرود و مایع خنککننده بیکیفیت نمیتواند خنککنندگی مناسبی را برای
موتور تامین کند و همچنین خاصیت ضدخورندگی خوبی ندارد.
هشدار   
• •زمانی که موتور داغ است ،فشار در سیستم خنککننده بسیار باال است .در این زمانها از
باز کردن درب مخزن انبساط خودداری کنید .در غیر این صورت فوران بخار مایع خنککننده
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 ویژهای داشته باشید .در صورت تماس
ضدیخ با پوست یا چشم ،فورا محل تماس را با مقدار زیادی از آب شستوشو دهید و جهت
ادامه مداوا فورا به پزشک مراجعه کنید.
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بازدید رادیاتور و کندانسور
با گذشت زمان و استفاده طوالنی از خودرو،
سطح جلویی کندانسور و رادیاتور ممکن است
با بقایای حشرات ،شاخ و برگ و سایر اجسام
مسدود شود .این عامل میتواند بر روی عملکرد
سیستم تهویه مطبوع و سیستم خنککننده
موتور تاثیر بگذارد و عدم سرمایش خوب کولر
و داغ شدن موتور را در پی داشته باشد .الزم
است که در این گونه مواقع سطح رادیاتور و
کندانسور را تمیز کنید.
رادیاتور :توصیه میشود سطح رادیاتور را سالی یک بار تمیز کنید .پس از خاموش کردن خودرو
و خنک شدن موتور ،با استفاده از هوای فشرده یا آب ،البهالی پرههای رادیاتور را از وجود اجسام
خارجی تمیز کنید .فشار آب یا باد مورد استفاده نباید بیشتر از  150Kpaباشد .در غیر این
صورت پرههای 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
• •پرههای رادیاتور به علت نوع مواد تشکیلدهندهاش دارای قابلیت انتقال حرارت خوبی جهت
خنک کردن مایع خنککننده میباشند .هرگز آنها را با استفاده از برس تمیز نکنید ،چرا که
باعث آسیبدیدگی و کاهش اثر خنککنندگی آنها میشود.
• •هرگز در زمانی که موتور و رادیاتور داغ هستند بر روی رادیاتور آب نپاشید .بخار تولید شده
میتواند باعث ایجاد سوختگی شود .رادیاتور را همواره پس از خاموش شدن و خنک شدن
موتور تمیز کنید.
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بازدید تسمه
تسمه موتور بعد از مدتی استفاده شدن افزایش
طول پیدا میکند و کشش استاندارد خود را
از دست میدهد که ممکن است باعث خرابی
موتور شود .الزم است تا تسمه در دورههای
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
فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه نمایید.
روش بازدید کشش تسمه:
 .1کلید استارت را خاموش کنید.
 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه تا شدن تسمه را کنترل کنید.
 .3اگر زاویه تا شدن تسمه بیشتر از  90درجه 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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بازدید فشار باد تایر
فشار باد تایرها (شامل چرخ زاپاس) را باید
حداقل یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت
نیاز آن را تنظیم کنید.

فشار باد تایر خنک

برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد
تایرها به برچسب راهنمای مربوطه که بر روی
ستون وسط سمت راننده الصاق شده است (که
بستگی به مدل خودرو دارد) مراجعه کنید.
نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش
مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و
کاهش تعادل خودرو و ایمنی رانندگی میشود،
بنابراین برای رانندگی با خودرو فشار باد تایرها
همواره باید صحیح باشد.
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 میتواند شما را به اشتباه بیاندازد ،بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازهگیری
فشار باد تایر استفاده کنید .فشار باد تایر باید در زمان سرد بودن تایر اندازهگیری شود.
• •سیستم کنترل فشار باد تایر (در صورت تجهیز) ،فشار باد تایرها را نمایش میدهد .جهت
اطالعات بیشتر به بخش مربوطه در فصل  4مراجعه کنید.
• •از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ،مواد خارجی
وارد والو باد شده و آن را مسدود خواهد کرد .اگر درپوش گم شده است ،یک درپوش نو
جایگزین کنید.
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هشدار   
• •از صحیح بودن فشار باد تایرها در کلیه زمانها اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت
شرایط زیر میتواند پیش بیاید که ممکن است منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ شود:
• •ساییدگی زیاد تایر
• •ساییدگی غیر یکنواخت
• •کنترل ضعیف خودرو
• • امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد
• •آببندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ

فشار باد
نرمال

سایش یکنواخت

پر باد
بودن تایر

کم باد
بودن تایر

سایش وسط تایر سایش شانههای تایر

• •تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• •تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و آسیب دیدن آن

بازدید تایرها
تایرها را بابت وجود بریدگی ،فرو رفتن اجسام خارجی در البهالی آجها و ساییدگی غیر
یکنواخت آجها مورد بازدید قرار دهید.
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی
تایر مورد بررسی قرار دهید .زمانی که میزان
ساییدگی تایرها زیاد میشود ،نوارهای شاخص
ساییدگی نمایان میشوند و با آج تایر در یک
سطح قرار میگیرند و این یعنی کاهش جدی
کارآیی و امنیت تایرها .در این شرایط تایر را
تعویض کنید.
اگر تایری اکثرا باد کم میکند یا بر اثر بریدگی
یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نیست ،باید
تعویض شود.
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مطالعه
تایر مستعمل را در محیط رها نکنید ،آنها را مطابق با قوانین زیستمحیطی و توسط
موسسات مجاز ،جمعآوری و بازیافت کنید.
احتیاط

اگر در حین رانندگی تایری دچار کمبادی یا پنچری شد ،به رانندگی ادامه ندهید .رانندگی با
این حالت حتی در مسافتهای کوتاه میتواند تایر را از رده خارج کند.

جابهجایی چرخها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها
و افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران
خودرو توصیه میکند که تقریبا در هر 10000
کیلومتر چرخها را جا به جا کنید (بهترین بازه

جلوی خودرو

 5000 – 7000کیلومتر میباشد) .با این حال
بازه زمانی جابهجایی چرخها میتواند بسته
به عادتهای رانندگی شما و شرایط جادهای
تغییر کند.
برای اطالع از نحوه تعویض چرخها به بخش
مربوطه در فصل  6مراجعه کنید.
  

مطالعه

•برای انجام جابهجایی چرخها به همراه کالیبره کردن سیستم کنترل فشار باد تایر به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
•پیشنهاد میشود بازدید و تنظیم زوایای چرخها را در زمان سرویس اولیه و پس از آن در
سرویسهایی که هر  20000کیلومتر صورت میپذیرد ،انجام دهید (تنظیم زوایای چرخها
جزو آیتمهای سرویس ادواری است و تحت پوشش گارانتی نمیباشد).
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هشدار   
عدم رعایت موارد زیر میتواند باعث کاهش کنترلپذیری فرمان و بروز حوداث منجر به
مصدومیت و یا حتی مرگ شود:
• •از تایرهای دست دوم استفاده نکنید.
• •از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با همدیگر دارند ،به طور همزمان
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 سرعتسنج تاثیرگذار است .اگر سایز تایرهای نصب شده
متفاوت از سایز استاندارد این خودرو باشد ،سرعت دقیق نمایش داده نمیشود که میتواند
منجر به حادثه شود .خسارتهای ناشی از این عامل تحت پوشش گارانتی نمیباشد.

بازدید باتری
رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال کابلهای باتری ،شکستگی بدنه باتری و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.
         ۱قطب منفی باتری

         2قطب مثبت باتری
         3بست باتری

باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیازی به سرویس دیگری ندارد .در صورت
تعویض باتری ،مشخصات فنی باتری نو باید با مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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بازدید دینام
استفاده طوالنیمدت از خودرو ممکن است سبب کاهش گشتاور و شل شدن مهره ترمینال
دینام شود .جهت اطمینانبخش بودن عملکرد دینام ،در زمان انجام سرویسهای دورهای در
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،دینام نیز باید مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

اضافه کردن مایع شیشهشور
اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش
نکنند ،احتماال مخزن شیشهشور خالی است.
استفاده از شیشهشور را متوقف کرده و مایع
شیشهشور را به مقدار کافی اضافه کنید .اگر
پس از سرریز کردن مایع همچنان شیشهشور
کار نکند ،جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
• •هرگز به مایع شیشهشور ضدیخ اضافه نکنید ،زیرا به رنگ بدنه آسیب میرساند.
• •در فصل سرما و زمانی که دمای هوا زیر صفر درجه است ،از آب خالص به عنوان شیشهشور
استفاده نکنید ،زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشهشور آسیب وارد میکند.

بازدید تیغههای برف پاککن
نرمی لبههای تیغه برف پاککن را توسط
انگشتان دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها
باعث کاهش اثربخشی آنها خواهد شد.
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احتیاط
• •از برف پاککن برای پاک کردن تودههای برف و یخ روی شیشه استفاده نکنید.
• •زمانی که تیغهها را برای بازدید و سرویس بلند میکنید گیره قفلی وسط تیغه را باید به
طرز صحیح باز کنید.
• •اگر سطح شیشه به علت برخورد سنگریزه و شن دارای حفره و پریدگی است ،جهت
جلوگیری از خرابی تیغه برف پاککن ،سطح شیشه را ترمیم کنید.
• •در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پاککن ،قبل از به کار
انداختن آنها اطمینان حاصل کنید که تیغهها روی شیشهها نچسبیده باشند.
• •برای تمیز کردن تیغههای برف پاککن از موادی مانند روغن ،سیلیکون و بنزین استفاده
نکنید ،زیرا باعث عملکرد نامناسب آنها میشود .برای تمیز کردن تیغهها از مایع شیشهشور
استفاده کنید.
■ ■نگهداری تیغههای برف پاککن
● ●هنگام شستوشوی خودرو از آب فشارقوی برای شستن تیغههای برف پاککن استفاده
نکنید ،زیرا ممکن است آسیب ببینند.
● ●برای جلوگیری از شوره بستن یا لکهدار شدن شیشه ،بهتر است تیغهها را به صورت منظم و
هفتهای یک بار با مایع شیشهشور تمیز کنید.
● ●بعد از شستن خودرو در کارواشهای صنعتی ،از آب تمیز برای شستن تیغه و شیشه استفاده
کنید تا الیه چربی روی شیشه و تیغه تمیز شود.
● ●برای ایمنی بیشتر توصیه میشود که سالی یک تا دو بار تیغههای برف پاککن را تعویض
کنید .تیغههای جدید را از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو خریداری نمایید.
● ●از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد
خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاککن خواهد شد.
● ●از تمیز کردن شیشه جلو با بنزین ،الک پاککن ،تینر و یا مایعات مشابه خودداری کنید تا
تیغهها 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
دیگر به سطح شیشه چسبیدهاند ،آنها را با یک پارچه خیس تمیز کنید .از پارچه خشک
استفاده نکنید و یا آنها را مستقیما با تیغه برف پاککن تمیز نکنید در غیر این صورت شیشه
و تیغهها آسیب میبینند.
■ ■استفاده از برف پاککن
● ●با نیروی دست برف پاککنها را حرکت ندهید .در غیر این صورت سیستم برف پاککن
دچار آسیبدیدگی خواهد شد.
● ●قبل از به کار گرفتن برف پاککنها ،شاخ و برگ ،برف و سایر اجسام انباشته شده بر روی
شیشه را بردارید.
● ●مایع شیشهشور را به موقع اضافه کنید .از مایع شیشهشوری که دارای مشخصات ذکر شده
در این کتابچه است ،استفاده کنید .از آب شهری به عنوان مایع شیشهشور استفاده نکنید.
● ●در آب و هوای سرد قبل از استفاده از برف پاککن ،یخ زدن تیغهها و چسبیدن آنها به
شیشه را بررسی کنید.
در صورت یخ زدن ،قبل از به کارگیری برف پاککن ،یخ آنها را باز کنید .در غیر این صورت
ممکن است هم موتور برف پاککن و هم تیغهها آسیب ببینند .برای یخزدایی میتوانید از
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 تیغهها میشود.
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تعویض تیغههای برف پاککن جلو
■ ■تعویض تیغه برف پاککن جلو

مرحله  :1در عرض  3ثانیه پس از خاموش
کردن کلید استارت اگر دسته برف پاککن را
به موقعیت “ ”MISTببرید ،سیستم در حالت
تعمیر قرار خواهد گرفت.
مرحله  :2بازویی برف پاککن جلو را از روی
شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید.
مرحله  :3همزمان با فشار دادن گیره قفلی،
تیغه برف پاککن را به سمت باال بکشید تا از
بازویی خارج شود.
مرحله  :4تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و گیره قفلی تیغه را به
درستی چفت کنید.
مرحله  :5پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن جلو را تست کنید.
■ ■تعویض تیغه برف پاککن عقب
مرحله  :1بازویی برف پاککن عقب را از روی
شیشه بلند کرده و در همان حال نگه دارید.
مرحله  :2تیغه برف پاککن را توسط دست
در جهت نشان داده شده در تصویر از بازویی
جدا کنید.
مرحله  :3تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش
باز کردن نصب کنید و از جا افتادن آن مطمئن
شوید.
مرحله  :4پس از اتمام نصب ،کارکرد برف
پاککن عقب را تست کنید.
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بهتر است تیغه برف پاککن عقب توسط افراد متخصص در نمایندگی مجاز مدیران خودرو
تعویض شود.
احتیاط
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید که برف پاککنها در موقعیت اصلی خود قرار
گرفتهاند .در غیر این صورت سیستم برف پاککن آسیب میبیند و میتواند باعث بروز تصادف
شود.

بازدید و تعویض فیلتر هوای کابین
فیلتر هوای تهویه مطبوع از ورود گرد و غبار محیط از طریق کانالهای ورودی هوای تهویه
مطبوع به داخل اتاق ممانعت میکند .این فیلتر پس از استفاده طوالنیمدت دچار گرفتگی و
انسداد میشود .اگر کارآیی سیستم تهویه مطبوع به طور قابل مالحظهای کاهش یابد ،فیلتر
هوای کابین را بازدید کنید و در صورت لزوم ،آن را تعویض کنید.
توصیه میشود فیلتر هوای کابین هر سه ماه یک بار و یا هر  5000کیلومتر توسط نمایندگی
مجاز مدیران خودرو بازدید شده و در صورت نیاز تعویض شود.
  

مطالعه

•تعویض فیلتر هوای اتاق باید توسط افراد متخصص صورت پذیرد ،لذا بهتر است به
نمایندگیهای 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 تحتتاثیر
قرار میدهد.
•فیلتر سیستم تهویه مطبوع در برخی از مدلها ممکن است به تکنولوژی حفاظتی N95

مجهز شده باشد.
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تعویض المپ چراغها
■ ■مشخصات المپها

مشخصات

نام المپ

توصیه برای تعویض

المپ هالوژن 12V HB3 /

المپ چراغ جلو

12 V LED

المپ چراغ مهشکن عقب

V LED 12

المپ چراغ روز

V LED 12

المپ چراغ کوچک جلو

V LED 12

المپ چراغ کوچک عقب

V LED 12

المپ چراغ ترمز

V LED 12

المپ چراغ ترمز وسط

V LED 12

المپ چراغ دنده عقب

V LED 12

المپ چراغ راهنمای جلو

توصیه میشود المپ چراغها
توسط نمایندگی مجاز
مدیران خودرو تعویض شود

المپ هالوژن V 12
PY21W / 12 V LED

المپ چراغ راهنمای عقب

V LED 12

المپ چراغ راهنمای جانبی

4414AAY
605ACM

المپ چراغ پالک

605ABW

تنظیم نور چراغهای جلو
تنظیم صحیح چراغهای جلو ارتباط مستقیمی با ایمنی رانندگی دارد .به همین خاطر تنظیم
چراغها صرفا توسط تجهیزات ویژه و ضمن مدنظر قرار دادن مقررات قانونی مربوطه باید صورت
پذیرد .همیشه برای تنظیم چراغها به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 7-3شستوشو و نگهداری خودرو
شستوشو و نگهداری اجزای بیرونی
■ ■احتیاطهای اولیه در نگهداری از بدنه

موقع استفاده از شویندههای شیمیایی و یا واکس و پولیشها ،حتما هشدارها و اخطارهای روی
برچسب راهنمای محصول را مطالعه کنید و از دستورالعملهای قید شده در آن پیروی کنید.
■ ■شستوشوی قسمت بیرونی بدنه
مواد شوینده را به صورت عادی و همراه با زبالههای خانگی دفع نکنید .اینگونه ضایعات را در
محلهایی که برای جمعآوری چنین موادی در نظر گرفته شده است ،قرار دهید.
  

مطالعه

•برای شستوشوی خودرو از محلی استفاده کنید که پسابهای آن باعث آلودگی آبهای
زیرزمینی نشود.
•عامل مهم در محافظت از رنگ بدنه خودرو ،استفاده از آب سالم در شستوشوی خودرو
است.
احتیاط
• •برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات پالستیکی ،از محلولهای شیمیایی و یا شویندههای
قوی برای شستوشوی این نوع قطعات استفاده نکنید.
• •موقع شستن خودرو نسبت به بسته بودن شیشه دربها دقت کنید ،به ویژه اگر از آب
پرفشار استفاده میکنید ،توجه داشته باشید که آب از البهالی شیشهها به داخل خودرو وارد
نشود ،در غیر این صورت تزیینات داخلی خودرو خیس خواهد شد.
• •برای شستوشوی خودرو از شویندههای قوی ،محلولهای شیمیایی و آب داغ استفاده
نکنید .همچنین از شستن خودرو در زیر تابش مستقیم نور آفتاب و یا زمانی که بدنه خودرو
داغ است ،اجتناب کنید.
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■ ■آب مورد استفاده برای شستوشو
برای شستوشوی خودرو فقط از آب سرد یا
ولرم استفاده کنید.

■ ■شستوشو بدون استفاده از برس
بهترین راه برای شستوشوی خودرو ،عدم استفاده از برس است .در کارواشهای اتوماتیک که
از آب فشار قوی به همراه برس استفاده میشود ،ممکن است آب به داخل خودرو پاشیده شود.
■ ■شستوشوی دستی
اگر از مایع شستوشو استفاده میکنید ،باید خودرو را با مقدار زیادی از آب بشویید و سپس با
پارچه خشک کنید.
احتیاط
پس از اتمام شستوشوی خودرو ،در حین رانندگی پدال ترمز را چندین مرتبه فشار دهید تا
آب جمع شده بر روی دیسک چرخ خشک شود.
■ ■شستوشو با آب فشار قوی
موقع شستن خودرو با آب فشار قوی ،باید از دستورالعملهای سازنده نازل فشار قوی پیروی
شود مخصوصا باید نسبت به میزان فشار آب و فاصله نازل از بدنه خودرو دقت بیشتری شود.
استفاده از نازلهای فشار قوی یا نازلهای چرخشی برای پاشش مستقیم آب بر روی نوارهای
الستیکی مانند نوار دور شیشه درب ممنوع است.
■ ■تمیز کردن چراغها
برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغها ،از حاللهای شیمیایی و خورنده استفاده نکنید.
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زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و طلق آنها را با ابزار نوکتیز خراش
ندهید .از نازل فشار قوی برای شستن قسمتهای پشت چراغها استفاده نکنید تا آب وارد
چراغها نشود.
■ ■تمیز کردن شیشه عقب
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن اجزا گرمکن
شیشه جلوگیری شود .برای تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب از ابزار نوکتیز و محلولهای
شیمیایی استفاده نکنید.
■ ■تمیز کردن رینگ چرخ
تمیز کردن رینگ چرخها باید با توجه به کیلومتر کارکرد خودرو صورت گیرد .توصیه میشود
یک بار در هفته رینگها را تمیز کنید تا از تجمع ذرات خارجی ،خاک و گرد لنت ترمز بر روی
آنها جلوگیری شود .برای تمیز کردن رینگها از ماده شوینده مناسب رینگ ،آب گرم و اسفنج
استفاده کنید .هرگز از محلولهای خورنده استفاده نکنید تا به رینگ و تایر آسیبی وارد نشود.
■ ■مواد شوینده
جهت نتیجهگیری بهتر از شستوشوی خودرو ،از مواد شوینده مخصوص خودرو استفاده کنید.
■ ■واکس زدن بدنه خودرو
اجازه ندهید قبل از واکس زدن قطرات آب حاصل از شستوشوی خودرو بر روی بدنه باقی
بمانند .از واکسهای مایع یا خمیری با کیفیت باال استفاده کنید و از راهنمای ارایه شده توسط
سازنده واکس پیروی کنید .تمامی زههای فلزی را جهت حفظ براقیتشان واکس بزنید .تمیز
کردن لکههای روغنی ،قیر و غیره با لکهبرها سبب آسیب زدن به الیه واکس روی خودرو
میشود ،الزم است که این بخشها را مجددا واکس بزنید.
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احتیاط
• •تمیز کردن گرد و غبار بدنه خودرو با پارچه خشک به سطوح رنگی بدنه آسیب میرساند.
• •از ابزارهای زبر و ساینده ،پاککنندههای قوی و دارای خاصیت قلیایی زیاد و محلولهای
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 آنها از بین رفته و منجر به تغییر
شکل و خرابی سطوح آنها خواهد شد.

ترمیم رنگ بدنه
به منظور ترمیم خراشیدگی و ساییدگیهای کم و آسیبدیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده
به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه ،مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان ،حشرات
چسبیده به بدنه ،مواد رزینی و چسب ،رسوبات و لکههای روغنی ،نمک جاده ،آالیندههای
صنعتی معلق در هوا و  ...را فورا از سطح بدنه خودرو پاک کنید.

نگهداری تزیینات فلزی براق

● ●برای تمیز کردن قیر جاده ،بقایای حشرات و  ...از روی سطوح براق از مواد پاککننده مناسب
استفاده کنید و از به کار بردن ابزار نوکتیز مانند کاردک اجتناب کنید.
● ●برای مقاومت این گونه سطوح در برابر خوردگی ،یک الیه واکس یا ماده محافظ مخصوص
سطوح کرومی را به آنها بزنید و سپس سطح آنها را پولیشکاری کنید.
● ●در آب و هوای سرد و مناطق ساحلی ،الیه واکس و ماده محافظ را ضخیمتر کنید و در صورت
نیاز از وازلین غیرخورنده و یا دیگر عوامل محافظ استفاده کنید.

شستوشو و نگهداری رینگ چرخ فوالدی

رینگ چرخها جهت حفظ زیباییشان نیاز به اقدامات نگهداری منظم دارند .مخصوصا نمک
جاده و گرد لنت ترمزهای انباشته شده بر روی آنها باید در بازههای زمانی مشخص پاک شوند.
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رینگ چرخ باید با مواد غیراسیدی شسته شود ،در غیر این صورت صاف و یکنواخت بودن
سطوح آن دچار مشکل خواهد شد .به رینگها پولیش خودرو یا سایر مواد ساینده را نزنید .در
صورت آسیب دیدن رینگها (بر اثر برخورد سنگ) ،نقاط آسیبدیده باید به موقع ترمیم شوند.
هر دو هفته یک بار:
● ●نمک جاده و گرده لنت ترمز را از روی رینگها پاک کنید.
● ●رینگها را با شوینده غیراسیدی بشویید.
هر سه ماه یک بار:
● ●به رینگها واکس بزنید.

شستوشو و نگهداری قسمتهای زیر خودرو

● ●این کار برای از بین بردن برف و سایر مواد خورندهای که به زیر خودرو چسبیدهاند ،مفید

است .این مواد اگر به موقع شسته نشوند باعث زنگ زدن اجزا زیرین خودرو مانند لولههای
سوخت ،شاسی خودرو ،کف اتاق و اگزوز میشوند که حتی در صورت استفاده از مواد ضدزنگ
نیز به گسترش خود ادامه خواهد داد.
● ●زیر خودرو و محفظه چرخها را حداقل یک بار در ماه با آب گرم یا سرد شستوشو دهید.
مخصوصا در طول فصل زمستان یا در انتهای آن به این قسمت از خودرو دقت ویژهای داشته
باشید ،چرا که گل و الی و آلودگیهای این نواحی به راحتی قابل رویت نمیباشند .توجه داشته
باشید که تنها با پاشیدن آب نمیتوان گل و الی و آلودگی زیر خودرو را تمیز نمود و گاهی
ممکن است سبب تشدید خرابی هم بشود .لبه پایینی دربها ،محفظه برف پاککنها در زیر
شیشه جلو و شاسی خودرو همگی دارای سوراخهای تخلیه آب هستند که نباید مسدود شوند.
در صورت انباشته شدن آب در این قسمتها ،زنگزدگی رخ خواهد داد.
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محافظت از بدنه در مقابل زنگزدگی
■ ■تمیز نگه داشتن خودرو

● ●بهترین راه جلوگیری از زنگ زدن بدنه خودرو ،تمیز نگه داشتن آن و زدودن عوامل ایجاد
زنگ از روی بدنه خودرو میباشد .قسمتهای زیرین خودرو هم شامل این اقدام میباشد و باید
مورد توجه قرار گیرد.
● ●اگر در مناطقی مانند جادههای نمکپاشی شده ،مناطق ساحلی ،مناطق دارای آالیندههای
صنعتی و دارای بارانهای اسیدی که عوامل ایجاد زنگ در آنها به وفور یافت میشوند ،رفت
و آمد میکنید ،باید اقدامات محافظت در برابر زنگزدگی را بیشتر مورد توجه قرار دهید .در
فصل زمستان حداقل ماهی یک بار زیر خودرو را بشویید و در پایان فصل هم قسمتهای زیرین
خودرو را تمیز کنید.
● ●هنگام شستوشوی زیر خودرو به نواحی زیر گلگیرها و قطعاتی که دسترسی به آنها دشوار
است را هم مدنظر داشته باشید .صرفا پاشیدن آب بر روی گرد و خاک بدون شستن کامل آنها
نمیتواند از زنگزدگی جلوگیری کند ،بلکه شاید باعث گسترش زنگزدگی هم بشود که از بین
بردن آن غیرممکن خواهد بود .بخارشویی یا شستوشو با آب فشار قوی در از بین بردن گرد و
خاک و زنگ میتواند موثر واقع شود.
● ●موقع شستن لبه پایینی دربها ،محفظه برف پاککنها در زیر شیشه جلو و شاسی خودرو،
سوراخهای تخلیه آنها جهت تسهیل در خروج کامل آب و رطوبت و جلوگیری از زنگزدگی
نباید مسدود شده باشند.
■ ■خشک نگه داشتن پارکینگ
هرگز خودرو را در یک محیط مرطوب با تهویه ضعیف پارک نکنید زیرا سبب تسریع در زنگ
زدن آن میشود.
■ ■محافظت از سطوح رنگی و تزیینات بدنه
● ●خراشیدگی و بریدگی رنگ بدنه باید فورا با قلم خشگیر ترمیم شود تا احتمال زنگ زدن
کاهش یابد .اگر قسمتی از بدنه بدون رنگ است و فلز بدنه نمایان شده است ،پیشنهاد میشود
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در یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ایراد را برطرف کنید.
● ●فضوالت پرندگان :یکی از مواد بسیار خورنده برای رنگ بدنه ،فضوالت پرندگان است که
میتواند در عرض چند ساعت به سطح بدنه آسیب برساند .بنابراین باید فورا آنها را پاک کنید.
■ ■از داخل خودرو غافل نمانید
● ●جمع شدن رطوبت در زیر موکت کف اتاق میتواند 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 ،آنها
را با آب تمیز بشویید و محل را کامال خشک کنید.

محافظت از تزیینات داخلی
■ ■مراقبتهای اولیه

از تماس مایعات و محلولهایی مانند عطر ،چسب یا روغنهای آرایشی با داشبورد جلوگیری
کنید .زیرا باعث ایجاد آسیبدیدگی و تغییر رنگ در آن میشود .در صورت تماس این مواد با
داشبورد ،فورا آنها را تمیز کنید.
احتیاط
برای تمیز کردن سطوح چرمی (مانند غربیلک فرمان ،صندلی و  )...از شویندههای معمولی و
یا محلولهای دارای الکل کم استفاده کنید .در صورت استفاده از محلولهای الکلدار 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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نظافت تزیینات داخلی
■ ■قطعات پالستیکی

با استفاده از برس گردگیر یا جارو برقی ،گرد و غبار و ذرات ریز را از روی قطعات پالستیکی پاک
کنید ،سپس سطوح آنها را توسط شویندههای مخصوص مواد پالستیکی تمیز کنید.
■ ■تزیینات داخلی پارچهای
به کمک جارو برقی و یا گردگیرهای کوچک ،گرد و غبار روی قسمتهای الیاف پارچهای 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 پارچهای شدهاید ،فورا آنها را با لکهبر تمیز کنید .در غیر
این صورت ممکن است آلودگیها به بافت الیاف رسوخ پیدا کرده و روی رنگ آن اثر بگذارد.
اگر از پارچه به درستی نگهداری و محافظت نشود ،در مقابل آتشسوزی مقاومتی از خود نشان
نمیدهند.
هشدار   
نگهداری نادرست از تزیینات با جنس الیاف پارچهای میتواند روی ظاهر ،رنگ و مقاومت به
حریق آنها اثر بگذارد.
■ ■تمیز کردن کمربند ایمنی
از محلول آب و صابون برای تمیز کردن کمربند استفاده کنید .از دستورالعملهای سازنده مواد
شوینده پیروی کنید .از شستن کمربند با مواد سفیدکننده خودداری کنید و از لکهدار شدن
آنها جلوگیری کنید ،زیرا باعث کاهش کارایی کمربند میشود.
■ ■تمیز کردن سطوح داخلی شیشه دربها
اگر سطح داخلی شیشهها مات شده است (بر اثر تماس روغن ،گریس یا واکس و  ،)...باید آن
را با مایع شیشه پاککن تمیز کنید .دستورالعملهای سازنده مایع شیشه پاککن را در ضمن
کار رعایت نمایید.
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 8-1شمارههای شناسایی خودرو
شماره شاسی و شماره موتور
■ ■محل درج شماره شاسی ()VIN
 ۱شماره شاسی ( )VINدر سمت راست

محفظه موتور و در سینی زیر شیشه جلو
(شماره  1در تصویر مقابل) حک شده است.
 2شماره شاسی ( )VINدر سطح داخلی
درب موتور و در لبه عقبی آن (شماره  2در
تصویر مقابل) حک شده است.
 3شماره شاسی خودرو ( )VINبه صورت یک
پلک در قسمت باالیی و سمت چپ داشبورد
(شماره  3در تصویر مقابل) نصب شده است
و از بیرون خودرو و از زیر شیشه جلو قابل
مشاهده است.
شماره شاسی خودرو ( )VINمطابق با تصویر

مقابل بر روی درب صندوق عقب نیز حک شده
است.
مطالعه
چنانچه نیاز به خواندن شماره  VINدارید،
توصیه میشود این کار را از طریق پرسنل
آموزشدیده نمایندگی مجاز صورت دهید.
به علت متفاوت بودن کشورهای تولیدکننده
خودروها ،ممکن است محل درج شماره
 VINنیز متفاوت باشد.
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احتیاط
هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور ،رنگ کردن ،بریدن ،جوشکاری و سوراخ کردن شماره
 VINو 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
نشان داده شده در تصویر مقابل حک شده
است.

■ ■برچسب  RFشیشه
برچسب  RFدر سمت داخلی شیشه جلو و در
سمت چپ آینه داخل کابین نصب شده است
که برای انتقال سیگنالهای رادیو فرکانسی و
خواندن شماره شناسایی الکترونیکی خودرو
مورد استفاده قرار میگیرد.
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 8-2اطالعات فنی خودرو
نوع و مدل خودرو
جدول شماره  – 1نوع و مدل خودرو
مدل خودرو

2.0TCI

 4 × 2با چرخهای جلو محرک ،فرمان بر روی چرخهای جلو ،موتور
نوع خودرو

جلو و عرضی ،بدنه خودرو یکپارچه با  3محفظه و دارای  5درب،
ظرفیت سرنشین  5نفر یا  7نفر ،فرمان چپ

مدل موتور

SQRD4T20

 4سیلندر خطی و عمودی ،خنکشونده با آب 4 ،زمانه و دارای دو

نوع موتور

میلسوپاپ در باالی سرسیلندر مجهز به توربوشارژ و اینترکولر

نوع سیستم

پاشش الکترونیکی ،ترتیبی و

سوخترسانی

چند نقطهای سوخت

مدل گیربکس
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ابعاد خودرو
ارتفاع خودرو
فاصله سپر
تا مرکز چرخ
عقب

فاصله چرخهای جلو

فاصله سپر
تا مرکز چرخ
جلو

فاصله دو محور

عرض خودرو

طول خودرو

فاصله چرخهای عقب

مشخصات ابعاد اصلی خودرو مطابق با جدول شماره  2میباشد.
جدول شماره  – 2ابعاد اصلی خودرو
مدل خودرو
اندازههای کلی

2.0TCI

طول ()mm

4,722

عرض ()mm

1,860

ارتفاع ()mm

1,705

فاصله دو محور ()mm

2,710

فاصله مرکز تا مرکز

جلو ()mm

1,582

چرخها

عقب ()mm

1,604

فاصله نوک سپر تا

جلو ()mm

912

مرکز چرخ

عقب ()mm

1,100
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وزن خودرو
منظور از وزن خالص خودرو ،وزن خودروی قابل حرکت میباشد که شامل وزن خودرو به همراه
کلیه مایعات مانند مایع خنککننده ،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  – 3وزن خودرو
مقادیر

عناوین
مدل خودرو

2.0TCI

مدل  5صندلی

مدل  7صندلی

مدل خودرو (از لحاظ ظرفیت سرنشین)

1,543

1,580

توزیع وزن خالص

محور جلو ()Kg

886

885

خودرو بین محورها

محور عقب ()Kg

657

695

2,143

2,143

محور جلو ()Kg

1,126

1,000

محور عقب ()Kg

1,017

1,143

5

7

وزن خالص خودرو ()Kg

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()Kg
توزیع حداکثر
وزن خودرو با بار و
سرنشین بین محورها

ظرفیت سرنشین با راننده (نفر)
هشدار

مقادیر جدول فوق را رعایت کنید و از وارد آوردن بار بیشتر از حداکثر وزن قابل تحمل به
خودرو اجتناب کنید .در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی سیستم ترمز تحتتاثیر قرار
گرفته و ممکن است باعث بروز سانحه شود.
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مشخصات عملکردی خودرو
جدول شماره  – 4مشخصات عملکردی خودرو
مقادیر

عناوین
مدل خودرو

2.0TCI

حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm

145

حداقل شعاع دور زدن ()m

11.2

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
پارامترهای حرکت
خودرو

قسمت جلو ()°
حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت عقب ()°
زاویه رمپخور

مشخصات سرعت

20
17

بدون بار ()°

20

با بار ()°

16

حداکثر سرعت خودرو ()km/h

180

حداکثر شیب قابل صعود ()%

45
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مشخصات عملکردی موتور
جدول شماره  – 5مشخصات عملکردی موتور
مدل موتور
قطر دهانه سیلندر ()mm

SQRD4T20
83.5

کورس پیستون ()mm

90

حجم موتور ()mL

1,971

نسبت تراکم

9.5 : 1

قدرت اسمی موتور ()kw

125

دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min
حداکثر گشتاور موتور ()N.m
دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r/min

5,500
250
2,000- 4,500

مصرف سوخت
مصرف سوخت

L/100km

میزان مصرف سوخت شهری

10.4

میزان مصرف سوخت برونشهری

6.0

میزان مصرف سوخت ترکیبی

7.6
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سیستم سوخترسانی
در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتر فقط باید از بنزین بدون سرب استفاده شود .جهت
جلوگیری از اشتباه در سوختگیری ،گلویی لوله ورودی باک طوری طراحی شده است که فقط
نازلهای استاندارد بنزین بدون سرب بتواند وارد آن شود.
جدول شماره  – 6سیستم سوخترسانی
مدل موتور

SQRD4T20

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  91یا باالتر
بنزین بدون سرب با عدد اکتان  92یا باالتر

نوع سوخت*

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  95یا باالتر (بنزین سوپر)
E22-E100

نوع باک بنزین

نوع
ظرفیت

نوع پمپ بنزین

باک پالستیکی
 51لیتر
پمپ بنزین برقی

* 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 پایینتر به موتور آسیب میرساند.
• •فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .بنزین سربدار باعث کاهش کارایی و راندمان
کاتالیست کانورتر و عملکرد غیرعادی سیستم اگزوز میشود.
• •وقتی که درپوش پیچی باک را باز میکنید صدایی شنیده میشود که عادی بوده و ناشی
از خالی شدن فشار داخل باک است.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

377

Tiggo 8 PRO User Manual
دفترچه راهنمای خودروی Tiggo 8 PRO
هشدار
• •بنزین با عدد اکتان پایینتر میتواند باعث خرابی موتور شود .آسیبهای وارده به موتور ناشی
از استفاده از بنزین با عدد اکتان پایین تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
• •اگر به صورت تصادفی بنزین سربدار 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 سریعتر جهت بازدید و رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

سیستم روغنکاری
جدول شماره  – 7سیستم روغنکاری
مدل موتور

SQRD4T20

ظرفیت روغن موتور (تعویض روغن موتور و فیلتر روغن)

 4.7 ± 0.2لیتر

نوع روغن موتور

SM SAE-5W-30
SM SAE-5W-40
SM SAE-10W-40

سیستم خنککننده
جدول شماره  – 8سیستم خنککننده

378

مدل خودرو

2.0TCI

نوع رادیاتور

رادیاتور با لولههای آلومینیومی

ظرفیت مایع خنککننده

 7 ± 0.5لیتر

نوع ضدیخ

ضدیخ تمام ارگانیک ()LEC-II
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سیستم تعلیق
جدول شماره  – 9سیستم تعلیق
مدل خودرو

2.0TCI

1.6TCI

1.5TCI

تعلیق مستقل از نوع مکفرسون ،دارای فنر لول مخروطی و کمکفنر

تعلیق جلو

تلسکوپی ،دارای میل تعادل
تعلیق مستقل چند اهرمی ،دارای فنر لول مخروطی و کمکفنر

تعلیق عقب

تلسکوپی ،دارای میل تعادل

سیستم فرمان
جدول شماره  – 10سیستم فرمان
مدل خودرو

2.0TCI

قطر غربیلک فرمان ()mm

374.5

نوع سیستم فرمان

سیستم فرمان برقی

نوع جعبه فرمان

شانهای – پینیونی
قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه

نوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم

در جهت باال – پایین

غربیلک فرمان

در جهت جلو – عقب ()mm

3.6°

34 mm

34 mm

40 mm

0

40 mm

حداکثر تعداد دور چرخش به سمت چپ
غربیلک فرمان

چرخش به سمت راست

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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سیستم ترمز
جدول شماره  – 11سیستم ترمز
مدل خودرو
نوع ترمز

2.0TCI

چرخ جلو

ترمز دیسکی

چرخ عقب

ترمز دیسکی
بوستر خالیی

بوستر ترمز

ترمز پارک مکانیکی /برقی که بر روی چرخهای عقب
اعمال میشود
نوع روغن  DOT-4میباشد ،روغن را تا رسیدن سطح
آن به مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINپر کنید.

ترمز پارک
روغن ترمز
مقدار مجاز خالصی پدال ترمز

ضخامت قابل قبول لنت ترمز و
دیسک چرخها

25 mm

ضخامت لنت ترمز نو چرخ جلو11.0mm :؛ حداقل
ضخامت قابل قبول2.0mm :
ضخامت دیسک نو چرخ جلو25mm :؛ حداقل ضخامت
قابل قبول22.5mm :
ضخامت لنت ترمز نو چرخ عقب10.2mm :؛ حداقل
ضخامت قابل قبول2.0mm :
ضخامت دیسک نو چرخ عقب10mm :؛ حداقل ضخامت
قابل قبول8mm :

هشدار
اگر از خودرو در شرایط سخت استفاده میشود و بار وارده به سیستم ترمز زیاد است ،همزمان
با تعویض لنت ترمزها باید روغن ترمز نیز تعویض شود .وقتی روغن ترمز اضافه میکنید،
مطمئن شوید که روغن کامال تمیز است زیرا در صورت ورود آلودگی به سیستم ترمز ،کارایی
آن پایین میآید.
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زوایای چرخها
جدول شماره  – 12زوایای چرخها
نام زاویه

مقادیر

مدل خودرو

2.0TCI

چرخ جلو

چرخ عقب

کمبر

-25 ± 45

کستر

4°28 ± 60

کینگ پین

13°43 ± 60

تو  -این

( 5 ± 5یک سمت)

کمبر

-42 ± 30

تو – این

میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

( 5 ± 10یک سمت)

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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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 چرخها و باالنس دینامیکی چرخها به شرح جدول زیر است.
جدول شماره  – 13چرخ و تایر
مدل خودرو

2.0TCI
225/65 R17، 235/55R18، 235/50R19،

مدل تایر

) T125/80R17تایر زاپاس(

مدل رینگ چرخ

17×6.5J، 18×7.5J، 19×7J، 17×4T

)رینگ چرخ زاپاس(

فشار باد چرخها در

چرخ جلو

230

حالت سرد و بدون بار

چرخ عقب

230

()kPa

چرخ زاپاس

420

گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

130±10 N.m

الزامات باالنس دینامیکی چرخ در ماکزیمم ناباالنسی مجاز باقیمانده (تلرانس باالنس):
خودروهایی که برای حداکثر سرعت
وزنه باالنس نوع گیرهای  8گرم
وزنه باالنس نوع چسبی  10گرم
باالتر از  100km/hطراحی شدهاند
احتیاط
• •فشار باد تایرها را حداقل یک بار در ماه کنترل کنید .صحیح بودن فشار باد تایر برای
سرعتهای باال دارای اهمیت زیادی است .مقادیر فشار باد تایر درج شده بر روی برچسب
راهنما برای تایر سرد میباشد .زمانی که تایر گرم میشود ،فشار باد آن مقداری افزایش
مییابد که طبیعی بوده و نیازی به کم کردن باد وجود ندارد.
• •در صورت استفاده از تایرهای زمستانی باید به اندازه  20kPaبه 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 میتوانید به آن مراجعه کنید.
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روغن گیربکس
جدول شماره  – 14روغن گیربکس
مدل گیربکس

نوع روغن گیربکس

ظرفیت

025CHC

CVTF WCF-1

7.3 ± 0.2 L

مشخصات فنی گیربکس
جدول شماره  – 15شاخصهای عملکردی گیربکس
مدل گیربکس

025CHC

نسبت سرعت

0.745

نسبت دنده کاهنده نهایی

6.08

مایع شیشهشور
جدول شماره  – 16مایع شیشهشور
نام
مایع شیشهشور *

 2لیتر

ظرفیت

 4/5لیتر

*  :میزان ظرفیت شیشهشور بستگی به مدل خودرو دارد.
هشدار
• •ضدیخ مورد استفاده در موتور سبب خوردگی و خرابی رنگ بدنه خودرو میشود ،بنابراین
باید مراقب باشید تا مواد ضدیخ را به طور اشتباهی به مایع شیشهشور اضافه نکنید.
• •از ریختن آب به داخل مخزن و مخلوط کردن آب و مایع شیشهشور خودداری کنید ،زیرا
باعث یخ زدن محتویات مخزن میشود که در این صورت مخزن و سایر قطعات سیستم
شیشهشور آسیب میبینند.
• •استفاده از مایعاتی به غیر از مایع شیشهشور مجاز میتواند باعث بروز ایراد در سیستم
شیشهشور شود .از مایع شیشهشور عرضه شده توسط نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
استفاده کنید.
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باتری
 – باتری17 جدول شماره
2.0TCI

مدل خودرو

12 V, 70 Ah

نوع باتری
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فصل  :۸مشخصات فنی خودرو

مشخصات مایعات مصرفی و شمع موتور
نام
روغن موتور
(موتور )SQRD4T20
روغن گیربکس
()025CHC

مایع خنککننده موتور

مشخصات

ظرفیت

SMSAE-5W-30

 4.7 ± 0.2لیتر

SMSAE-5W-40

روغن و فیلتر روغن باید(

SMSAE-10W-40

)همزمان تعویض شوند

CVTF WCF-1

 7.3 ± 0.2لیتر

ضدیخ تمام ارگانیک

 7 ± 0.5لیتر

(موتور )SQRD4T20

)(LEC-II

روغن ترمز

DOT4

شمع موتور

/

3707AAG

/

احتیاط
در زمان تعویض روغن گیربکس به شرط آن که گیربکس نشتی روغن نداشته باشد ،به همان
مقداری که روغن از گیربکس تخلیه میشود باید روغن تازه اضافه شود .برای انجام این کار
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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مولفههای گرید روغن
SM

درجه کیفیت روغن

SAE

کلمه اختصاری انجمن مهندسان خودروی آمریکا

5W

در دماهای پایین هر چه عدد ویسکوزیته قبل از  Wکمتر
باشد ،توانایی سازگاری روغن با سرما قویتر میشود 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.
روغنهای با ویسکوزیته باالتر برای موتورهایی که با
دورهای باال کار میکنند ،مناسب است.

با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه
خود ،روغن با سطح کیفی متناسب با منطقه
را بر اساس اطالعات جدول فوق انتخاب کنید.
وقتی که دمای محیط خیلی پایین است ،اگر
از روغن موتور با گرید SM SAE-10W-40
استفاده شود ،ممکن است موتور به سختی
استارت بخورد .لذا توصیه میشود از روغن با گرید  SMSAE-5W-30و یا روغنهای با درجه
ویسکوزیته پایینتر استفاده شود .روغن  SM SAE-5W-30از نقطهنظر میزان مصرف روغن
نیز توصیه میشود.
احتیاط
• •فقط از مایعات با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .سایر مایعات
متفرقه میتوانند باعث خرابی سیستمهای مربوطه شوند.
• •ظرفیت مایعات در جداول فوق صرفا به عنوان مرجع میباشند .میزان واقعی سرریز کردن
مایعات بر اساس شرایط موجود خودرو تعیین میشود.
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