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پیشگفتار
بابت انتخاب و خرید خودروی جدیدتان از میان تولیدات شرکت مدیران خودرو از شما متشکریم. 
جهت استفاده و نگه داری صحیح از خودروی خود و آشنایی با ویژگی ها و امکانات آن، توصیه 

می شود مطالب و دستورالعمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. 
پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگه داری کنید. در 
صورت فروش و واگذاری خودرو، جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه، آن را همراه 

خودرو تحویل وی دهید. 
افزودن و بهبود  یا  ایجاد هر گونه تغییر در طراحی و ویژگی ها و  شرکت مدیران خودرو حق 
قطعات خود و نصب آن ها بر روی محصوالتی که قبال با هر تعهدی که تولید کرده است را بر 

خود محفوظ می داند. 
مجوز  خودرو  مدیران  شرکت  طرف  از  انحصاری  طور  به  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های 
فرا  تعمیرات  موعد  که  زمانی  هستند.  فروش  از  پس  خدمات  ارایه  در  متخصص  و  گرفته اند 
می رسد، در نظر داشته باشید که نمایندگی های مجاز خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری 
می شناسند و جهت کسب رضایت مندی شما به تکنسین های آموزش دیده و قطعات یدکی اصلی 
مجهز شده اند. هرگز قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی و متفرقه را بر روی خودروی 
خود نصب نکنید. ایجاد هر گونه تغییر و دست کاری در خودرو، بر روی کیفیت و ایمنی رانندگی 

و هم چنین عمر مفید خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
بسته به مدل، امکانات و ویژگی های خودروی شما، احتماال برخی تصاویر و توضیحات ارایه شده 

در این دفترچه، با خودروی شما متفاوت خواهد بود. 
مبنای طرح  نمی توانند  این دفترچه  در  و دستورالعمل های مندرج  تصاویر  اطالعات،  هر گونه 

دعاوی قانونی و حقوقی واقع شوند. 
 www.mvmco.ir به آدرس:  ما  اینترنتی  به درگاه  اطالعات بیش تر می توانید  جهت کسب 

مراجعه کنید. 
کلیه حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا کپی برداری تمام و یا بخشی از آن، بدون کسب مجوز 

کتبی از شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع می باشد.
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نمای بیرونی خودرو

چراغ نور پایین 

چراغ راهنمای جلو

چراغ کوچک جلو

درب موتور

بکسل بند جلو

چراغ نور باال

چراغ روز

برف پاک کنباربند سقف

سان روف*

آینه جانبی

چرخ خودرو
جابه جایی چرخ ها	 

تعویض چرخ	 
فشار باد تایر	 

 صفحه 257

 صفحه 267

 صفحه 268

 صفحه 93

 صفحه 312

 صفحه 267

 صفحه 267

 صفحه 267

 صفحه 286

 صفحه 279

 صفحه 267

 صفحه 255

 صفحه 386
 صفحه 347
 صفحه 347
 صفحه 345

* : در صورت تجهیز

چراغ راهنمای آینه جانبی
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چراغ دنده عقب

چراغ راهنمای عقب

چراغ ترمز

چراغ کوچک عقب

درب باک

بکسل بند عقب

 صفحه 270چراغ مه شکن عقب

 صفحه 267

 صفحه 267

 صفحه 267

 صفحه 95

 صفحه 312

 صفحه 267

 صفحه 177

چراغ ترمز باال

برف پاک کن عقب

سوئیچ دستگیره 
درب صندوق

چراغ پالک

دوربین دنده عقب*

سنسور دنده عقب

 صفحه 267

 صفحه 257

 صفحه 175

 صفحه 267

* : در صورت تجهیز
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)CVT داشبورد )مدل مجهز به گیربکس

دریچه هوای وسط

دریچه بخارزدای 
شیشه درب

ایربگ 
سرنشین جلو

دسته برف پاک کن و شیشه شور

پنل کیلومترشمار

دستگیره 
بازکن درب 

موتور کلید بوق
ایربگ راننده

 صفحه 244

 صفحه 241

 صفحه 107

 صفحه 257

 صفحه 47

 صفحه 93
 صفحه 86

 صفحه 107

 صفحه 282

 صفحه 143

محفظه اشیا

مغزی سوئیچ موتور
جعبه داشبورد

سیستم صوتی 
و تصویری*

سوکت برق اضطراری

 صفحه 282

 صفحه 215

 صفحه 274

* : در صورت تجهیز
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)CVT داشبورد )مدل مجهز به گیربکس

* : در صورت تجهیز

دریچه بخارزدای شیشه جلو

درپوش جعبه فیوز داشبورد

دریچه هوای جانبی

پدال ترمز

پدال گاز

صندلی جلو

دسته چراغ و راهنما

اهرم تنظیم غربیلک فرمان

 صفحه 87

 صفحه 267

 صفحه 240

 صفحه 244

 صفحه 95

غربیلک فرمان

دسته دنده

زیرسیگاری جلو*

جالیوانی جلو

اهرم ترمز دستی

کلیدهای کروز کنترل*
کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان*

دستگیره بازکن درب باک

 صفحه 275

 صفحه 276

 صفحه 159

 صفحه 158

 صفحه 262
 صفحه 171

 صفحه 87

 صفحه 87
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* : در صورت تجهیز

داشبورد )مدل مجهز به گیربکس دستی(

دریچه هوای وسط

دریچه بخارزدای شیشه درب

ایربگ سرنشین جلو

دسته برف پاک کن

پنل کیلومترشمار

دستگیره 
بازکن درب 

موتور کلید بوق
ایربگ راننده

 صفحه 244

 صفحه 241

 صفحه 107

 صفحه 257

 صفحه 47

 صفحه 93
 صفحه 86

 صفحه 107

 صفحه 127

 صفحه 143

محفظه اشیا

محفظه اشیا

مغزی سوئیچ موتور
جعبه داشبورد

سیستم صوتی 
و تصویری*

سوکت برق اضطراری

 صفحه 238

 صفحه 215
 صفحه 282

 صفحه 274
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داشبورد )مدل مجهز به گیربکس دستی(

* : در صورت تجهیز

دریچه بخارزدای شیشه جلو

درپوش جعبه فیوز داشبورد

دریچه هوای جانبی

پدال ترمز

پدال کالچ

پدال گاز

صندلی جلو

دسته چراغ و راهنما

اهرم تنظیم غربیلک فرمان

 صفحه 87

 صفحه 267

 صفحه 240

 صفحه 244

 صفحه 95

غربیلک فرمان

دسته دنده

زیرسیگاری جلو*

جالیوانی جلو

اهرم ترمز دستی

کلیدهای کروز کنترل*
کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان*

دستگیره بازکن درب باک

 صفحه 275

 صفحه 276

 صفحه 159

 صفحه 158

 صفحه 262
 صفحه 171

 صفحه 87

 صفحه 87
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داشبورد

کلید تنظیم دما

کلید کولر

*ESP کلید غیرفعال کردن

 صفحه 239

 صفحه 242

 صفحه 168

کلید گرم کن صندلی راننده*

کلید انتخاب حالت 
تهویه مطبوع

کلید تنظیم سرعت فن

کلید تنظیم گردش 
هوای داخلی/ بیرونی

کلید گرم کن صندلی سرنشین جلو*

کلید فالشر

 صفحه 238

 صفحه 238

 صفحه 239

 صفحه 243

 صفحه 238

 صفحه 252

 صفحه 290

* : در صورت تجهیز

A  سیستم تهویه مطبوع الکتریکی*

کلید گرم کن شیشه عقب
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داشبورد
A  سیستم تهویه مطبوع دستی*

کلید تنظیم گردش 
هوای داخلی/ بیرونی

کلید کولر

کلید تنظیم دما

 صفحه 250

 صفحه 249

 صفحه 246

کلید فالشر

کلید گرم کن شیشه عقب

کلید انتخاب حالت 
تهویه مطبوع

کلید تنظیم سرعت فن

 صفحه 290

 صفحه 252

 صفحه 246

 صفحه 247

* : در صورت تجهیز
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داشبورد

کلید تنظیم آینه های جانبی

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

 صفحه 255

 صفحه 271

B
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داشبورد

کلید قفل کردن درب هاکلید قفل شیشه باالبر ها

کلید باز کردن درب ها

کلید شیشه باالبر درب راننده
کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

کلید شیشه باالبر درب عقب راست

کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 صفحه 92

 صفحه 88
 صفحه 88

 صفحه 82

 صفحه 82

 صفحه 88

 صفحه 88
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نمای داخلی خودرو

کلید چراغ سقفی

کلید چراغ سقفی راست

کلید چراغ سقفی چپ

آفتاب گیر

آینه آفتاب گیر

جاکارتی آینه داخل کابین

 کلیدهای سان روف *

 صفحه 272

 صفحه 272

 صفحه 272

 صفحه 277

 صفحه 277

 صفحه 277 صفحه 277

 صفحه 279

* : در صورت تجهیز
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نمای داخلی خودرو

کلید شیشه باالبر درب عقب

محفظه اشیا درب عقب

دستگیره سقفی

کمربند ایمنی 
سه نقطه ای

کمربند ایمنی 
عقب وسط

دستگیره داخلی درب عقب

پشت سری صندلی

کیف پشت صندلی

صندلی عقب

 صفحه 88

 صفحه 284

 صفحه 278

 صفحه 98

 صفحه 98

 صفحه 265

 صفحه 284

 صفحه 263
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صندوق عقب

طاقچه عقب

چراغ صندوق

دستگیره خروج اضطراری درب صندوق

 صفحه 267

 صفحه 285
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1-1. نحوه استفاده از این کتاب
جهت استفاده از این کتاب و دست رسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان، می توانید به دو 

روش که نحوه آن ها به طور خالصه در زیر آمده است، اقدام کنید. 

مراجعه به فهرست

فهرست تمامی فصول کتاب در اوایل کتاب قرار گرفته است که می توانید با مراجعه به آن، لیست 
فصل های موجود و بخش های مختلف آن فصل و شماره صفحات آن ها را مشاهده کنید. 

هم چنین در هر یک از فصل های کتاب می توانید به فهرست مندرج در صفحه اول همان فصل 
مراجعه کنید تا موقعیت و شماره صفحه مورد نظرتان در همان فصل را به دست آورید. 

مراجعه به فهرست تصویری

در ابتدای کتاب تعدادی تصویر فهرست گونه ارایه شده است که شما را قادر می سازد تا یک 
امکانات  و  تجهیزات  اسامی  به  کافی  آشنایی  اگر  از خودروی خود کسب کنید.  شناخت کلی 
باشید، فهرست تصویری می تواند شمارا جهت پیدا کردن شماره صفحه مورد  نداشته  خودرو 

نظرتان یاری کند.
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2-1. عالیم به کار رفته در این کتاب
در این کتاب جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی، از عالیم زیر استفاده 
شده است. برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی، راهنمایی های قید شده در این پیغام ها را قبل از 

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

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

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

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

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

 هشدار ایمنی
هرگز انجام ندهید

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

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

لذت بخش بودن رانندگی، خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.
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3-1. بازدید قبل از تحویل
نمایندگی هــای مجــاز مدیــران خــودرو، خــودروی شــما را قبــل از تحویــل، بــر طبــق ضوابــط 
ــرار می دهنــد. نمایندگــی  ــد ق ــران خــودرو مــورد بازدی و آیین نامه هــای مختــص شــرکت مدی
فــروش پــس از ثبــت زمــان تحویــل خــودرو، کارت اطالعــات مشــتری را ممهــور به مهر رســمی 

نمایندگــی خواهــد نمود. 
قبــل از امضــا کارت اطالعــات مشــتری توســط خریــدار، نمایندگــی مجــاز آموزش هایــی راجــع 
بــه عملکردهــای کلــی خــودرو و برخــی اطالعــات اولیــه در ارتبــاط بــا ویژگی هــا و نیــز نحــوه 

اســتفاده صحیــح از خــودرو را بــر طبــق کارت تحویــل خــودرو ارایــه خواهــد داد. 
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کارت تحویل خودرو

تایید عملکردموارد بازدید شدهردیفعنوان

ویژگی ها 
و عملکرد 
تجهیزات 
عمومی 
خودرو

خیر بله کارکرد صحیح موتور1

سطح روغن موتور، روغن ترمز،  روغن هیدرولیک، مایع 2
خیر بله خنک کننده، مایع شیشه شور

خیر بله شماره شاسی )VIN(، شماره موتور، پالک اطالعات خودرو3
خیر بله عملکرد کلیه کلیدها و سویچ های خودرو4

5

عملکرد چراغ های جلو، چراغ های راهنما، چراغ های 
مه شکن، چراغ های کوچک، چراغ های داخل کابین، 

چراغ های ترمز، چراغ دنده عقب، چراغ های عقب، 
چراغ پالک، چراغ های رانندگی در روز

خیر بله 

خیر بله سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو6

7
عملکرد آمپر سرعت سنج، آمپر دورسنج و نمایشگر 

خیر بله LCD صفحه کیلومترشمار

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

9
صندلی ها، کمربندهای ایمنی، پنل کنترل کولر، 

خیر بله دریچه های کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیرها

10

شیشه درب ها، آینه ها، برف پاک کن ها، آب پاش های 
شیشه شور، باتری، سیستم رادار دنده عقب،  بوق، 

سان روف )در صورت تجهیز(، سیستم صوتی و 
تصویری، آنتن رادیو

خیر بله 
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تایید عملکرداطالعات ارایه شدهردیفعنوان

ارایه اطالعات 
اولیه درباره 

نحوه استفاده 
و نگه داری 

خودرو

1*

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

E22-E100 خیر بله
خیر بله نحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2
خیر بله نحوه استفاده از چراغ های خودرو3
خیر بله آموزش و شناخت چراغ های اخطار و نشانگر4
خیر بله جداول زمانی و کیلومتری سرویس های دوره ای5
خیر بله سرویس های تابستانه و زمستانه6

7
شناخت کامل از سیستم خنک کننده و مایع 

خنک کننده
خیر بله 

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

امضا مدیر فروش:                  تاریخ:               امضا مالک:               تاریخ:

*1: از بنزین با نوع توصیه شده از طرف شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
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کارت اطالعات مشتری

مدل خودرو
)VIN( شماره شاسی خودرو

شماره موتور / شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل

نام مالک
آدرس
ایمیل

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

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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4-1. خدمات مشاوره حضوری
در راستای ارایه بهترین خدمات به مشتری، نمایندگی خدمات پس از فروش مدیران خودرو در زمان 
خرید خودرو یک مشاور اختصاصی در خصوص امور مربوط به خدمات پس از فروش برای شما در 

نظر خواهد گرفت. شما می توانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید. 

کارت خدمات مشاوره حضوری

برگه شماره 1 – مخصوص خریدار
نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:

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

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

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

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

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

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

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

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

شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک 
توضیح داده شـده اسـت.
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 ”x“ و در غیـر این صـورت از عالمت ” 2. مشـاوره حضـوری )در صـورت تاییـد از عالمـت “
اسـتفاده کنید(. 

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

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

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

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

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

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

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

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

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

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

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

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان

4. کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

امضا مشاور / تاریخ:
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5-1. دست کاری و ایجاد تغییرات غیرمجاز
بازار در  به صورت گسترده در  لوازم جانبی غیراصلی و غیرشرکتی  و  قطعات یدکی، آپشن ها 
دسترس می باشند. استفاده از قطعات و لوازمی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت 
مدیران خودرو توزیع و عرضه می شوند، می تواند به طور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی 
شما تاثیر منفی بگذارد. شرکت مدیران خودرو هیچ گونه مسوولیتی در قبال آن ها نداشته و قطعه 

مورد نظر و هزینه تعویض آن را گارانتی نخواهد کرد. 

این خودرو به هیچ عنوان نباید توسط قطعات و محصوالت غیراصلی مورد تغییر و دست کاری 
قرار گیرد. در غیر این صورت کارایی، عملکرد و عمر مفید خودرویتان تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. نصب برخی تجهیزات جانبی باعث نقض قوانین اجتماعی و دولتی نیز می شود. عالوه بر 
این هر گونه خرابی و مشکالت عملکردی ناشی از دست کاری غیرمجاز تحت پوشش گارانتی 

نخواهد کرد. 

 هشدار   
از دســت کاری و ایجــاد هــر گونــه تغییــر غیرمجــاز بــر روی خــودروی خــود جــدا خــودداری 
کنیــد، چــرا کــه ایمنــی خــودرو را تحت تاثیــر قــرار می دهــد و ممکــن اســت باعــث بــروز 

ســوانح منجــر بــه جراحــت و حتــی مــرگ شــود. 
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.................................................................................................... ABS 60چراغ هشدار سیستم

61نشانگر چراغ کوچک .................................................................................................................

61نشانگر ترمز دستی ....................................................................................................................

61چراغ هشدار سیستم ترمز ........................................................................................................

62چراغ هشدار دمای آب موتور ...................................................................................................

.......................................... )CVT و AT 63چراغ هشدار ایراد گیربکس )در گیربکس های

63چراغ سرویس .............................................................................................................................



64نشانگر کروز کنترل )در صورت تجهیز( .................................................................................

64چراغ هشدار فشار روغن موتور ................................................................................................

64نشانگر چراغ راهنما ...................................................................................................................   

65چراغ اخطار میزان بنزین .........................................................................................................

65چراغ هشدار سیستم ایربگ .....................................................................................................

66نشانگر چراغ نور باال ..................................................................................................................

66نشانگر چراغ مه شکن عقب ......................................................................................................

66چراغ هشدار EPC  )در صورت تجهیز( ...............................................................................

66چراغ هشدار ایراد موتور ...........................................................................................................

67چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ............................................................................................

....................................................................................................  ESP 67چراغ هشدار سیستم

.................................................................................................... ESP 67نشانگر غیرفعال بودن

68چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر .............................................................................

68چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو )در صورت تجهیز( .......................................................
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1-2. نمای کلی جلو داشبورد
CVT مدل مجهز به گیربکس

10  پورت 1USB  بوق و ایربگ راننده
11  کلید فالشر  2   پنل کیلومترشمار

12   کلید ESP OFF )در صورت تجهیز(3   مغزی سوئیچ
13 محفظه اشیا4  دسته برف پاک کن و شیشه شور  

14  سوکت برق اضطراری5  دریچه های وسط
15  پدال گاز6  سیستم صوتی و تصویری

7  پنل کنترل تهویه مطبوع الکتریکی )در 
صورت تجهیز(

16  پدال ترمز

17  دستگیره بازکن درب موتور8  جعبه داشبورد
9  ایربگ سرنشین جلو   
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9  زیرسیگاری )در صورت تجهیز(1  دریچه بخارزدای شیشه درب
10 اهرم ترمز دستی  2   دریچه هوای کناری

11 دسته دنده3  دریچه بخارزدای شیشه جلو
12 اهرم تنظیم غربیلک فرمان4  دسته چراغ و راهنما  

5  کلید تنظیم پنل کیلومترشمار 
    کلیدهای کنترل سیستم صوتی

13 کلید تنظیم آینه های جانبی

14 کلید تنظیم ارتفاع چراغ های جلو6  غربیلک فرمان
15 درپوش جعبه فیوز داشبورد  7  کلید کروز کنترل

8  جالیوانی جلو
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مدل مجهز به گیربکس دستی

9   جعبه داشبورد1  بوق و ایربگ راننده
10 ایربگ سرنشین جلو  2   پنل کیلومترشمار

11 محفظه اشیا 3  مغزی سوئیچ
12 کلید فالشر4  دسته برف پاک کن و شیشه شور  

13 سوکت برق اضطراری5  دریچه های وسط
14 پدال گاز6  جعبه داشبورد

15 پدال ترمز7  سیستم صوتی و تصویری
8  پنل کنترل تهویه مطبوع دستی )در 

صورت تجهیز(
16 پدال کالچ

17 دستگیره بازکن درب موتور
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 8  جالیوانی جلو1  دریچه بخارزدای شیشه درب
 9  زیرسیگاری )در صورت تجهیز(  2   دریچه هوای کناری

10 اهرم ترمز دستی 3  دریچه بخارزدای شیشه جلو
11 دسته دنده4  دسته چراغ و راهنما  

5  کلید تنظیم پنل کیلومترشمار
کلیدهای کنترل سیستم صوتی )در صورت تجهیز(

12 اهرم تنظیم غربیلک فرمان

13 کلید تنظیم آینه های جانبی6  غربیلک فرمان
14 کلید تنظیم ارتفاع چراغ های جلو7  کلید کروز کنترل )در صورت تجهیز(

15 درپوش جعبه فیوز داشبورد
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2-2 پنل کیلومترشمار

 5  چراغ های هشدار و نشانگر1  سرعت سنج
 6  نمایشگر میزان بنزین  2   نشانگر چراغ راهنما

 7  نمایشگر دمای آب موتور 3  نمایشگر چندمنظوره
4  دورسنج موتور  

 احتیاط 

ــر  ــا تصوی ــن اســت ب ــال می باشــد. خــودروی شــما ممک ــوان مث ــه عن ــا ب ــوق صرف ــر ف تصوی
ــاوت باشــد.  متف
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سرعت سنج خودرو
در  خودرو  حرکت  سرعت  سرعت سنج،  آمپر 
نشان  سرعت  می دهد.  نمایش  را  لحظه  هر 
 km/h داده شده توسط آمپر سرعت بر حسب

می باشد.

آالرم سرعت غیرمجاز ■
آالرم سرعت غیرمجاز قابل تنظیم )در صورت تجهیز( ●

زمانی که سرعت خودرو از حد مجاز تعیین شده باالتر می رود، پنل کیلومترشمار یک بوق اخطار 
را 3 مرتبه به صدا در می آورد و عدد تعیین شده به عنوان سرعت مجاز به صورت عالمت هشدار 
در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می شود. پس از 3 بار چشمک زدن عالمت هشدار سرعت 

غیرمجاز، نمایشگر چندمنظوره به حالت عادی خود باز خواهد گشت. 
زمانی که سرعت خودرو از حد تعیین شده پایین تر برود )5km/h کم تر از سرعت تعیین شده(، 
آالرم سرعت غیرمجاز خاموش می شود و اگر سرعت مجددا از سرعت تعیین شده فراتر رود، 

آالرم دوباره فعال خواهد شد. 
بر  برای آالرم سرعت غیرمجاز تنظیم مجدد شود، پنل کیلومترشمار  تعیین شده  اگر سرعت 
اساس جدیدترین عدد تنظیم شده اخطار خواهد داد. برای اطالعات بیش تر در خصوص تنظیم 

سرعت برای این آالرم به بخش »آالرم سرعت غیرمجاز« در ادامه همین فصل مراجعه کنید. 
آالرم سرعت غیرمجاز غیرقابل تنظیم )در صورت تجهیز( ●

زمانی که سرعت خودرو از 120km/h باالتر می رود، پنل کیلومترشمار یک بوق اخطار را به طور 
مداوم به صدا در می آورد و عدد تعیین شده به عنوان سرعت مجاز به صورت عالمت هشدار در 
طول مدت فعال بودن آالرم، در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می شود. پس از آن که سرعت 

خودرو به کم تر از 115km/h کاهش یابد، آالرم نیز خاموش خواهد شد. 
اگر سرعت خودرو بار دیگر از 120km/h تجاوز کند، آالرم سرعت غیرمجاز مجددا فعال خواهد شد. 
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 احتیاط 

ســایز الســتیک خــودرو بــر روی مقدار ســرعت نشــان داده شــده توســط سرعت ســنج تاثیرگذار 
ــا ســایز اســتاندارد اســتفاده  ــران خــودرو و ب ــذا از الســتیک های اصلــی شــرکت مدی اســت، ل

کنیــد. در غیــر ایــن صــورت، ســرعت خــودرو بــه طــور واقعــی نشــان داده نخواهــد شــد. 

دورسنج موتور
آمپر دور موتور، سرعت چرخش موتور در هر 
لحظه را نمایش می دهد )دور نمایش داده شده 
باید در عدد 1000 ضرب شود(. دور موتور با 
واحد rpm )دور بر دقیقه( نمایش داده می شود. 
دور  مدرج  صفحه  روی  بر  رنگ  قرمز  ناحیه 
می توان  که  است  دوری  حداکثر  بیانگر  موتور 
به  را  موتور  دور  کوتاه  لحظه ای  برای  فقط 
دوره ی  که  شرطی  به  هم  آن  رساند،  حد  آن 
آب بندی خودرو به اتمام رسیده باشد و دمای 

موتور در حد نرمال باشد. 

 احتیاط 

اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج موتــور بــه مــدت زیــاد در ناحیــه قرمــز رنگ قــرار گیــرد، زیرا  •
باعــث آســیب دیدگی شــدید موتــور می شــود. 

در دوره آب بندی خودرو، اجازه ندهید دور موتور از 7000rpm فراتر برود.  •
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نمایشگر میزان بنزین
در  بنزین  باقی مانده  مقدار  بنزین،  نمایشگر 
که  این  برای  می دهد.  نشان  را  باک  داخل 
به طور صحیح نشان  را  بنزین  نمایشگر مقدار 
دهد، خودرو را در یک مکان صاف پارک کرده 

و سوئیچ را باز کنید. 
ظرفیت باک: 50 لیتر

زمانی که درجه نمایشگر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن قرار می گیرد و یا این که چراغ 
اخطار اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد،  در اولین 

فرصت اقدام به سوخت گیری کنید. 

 احتیاط 

در شــرایطی نظیــر شــتاب گیری، ترمــز شــدید، پیچیــدن ناگهانــی و یــا رانندگــی در جاده هــای 
شــیب دار، ممکــن اســت نمایشــگر بنزیــن، مقــدار بنزیــن را بــه طــور صحیــح نشــان ندهد. 

نمایشگر دمای آب موتور

شدن  باز  از  پس  موتور،  آب  دمای  نمایشگر 
را  لحظه  همان  در  موتور  آب  دمای  سوئیچ، 

نمایش خواهد داد.

زمانی که نمایشگر بر روی C یا اطراف آن قرار گیرد )دمای پایین موتور( ■
زمانی که موتور شروع به گرم شدن می کند، ممکن است نمایشگر به مدت کوتاهی در این ناحیه 
قرار بگیرد. در این شرایط دمایی، موتور نباید با دور باال کار کند، عالوه بر این بار وارده به موتور 

نیز نباید زیاد باشد. 
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اگر نمایشگر به مدت زیادی در این ناحیه ثابت بماند، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به 
یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

زمانی که نمایشگر در مابین C و H قرار گیرد )دمای نرمال موتور( ■
در رانندگی های نرمال و صحیح، نمایشگر در این ناحیه قرار می گیرد. اگر دمای هوای محیط 
باال بوده و یا بار وارده به موتور زیاد باشد، احتماال نمایشگر در نواحی باالتر و نزدیک به H قرار 
خواهد گرفت. تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد، می توانید به رانندگی ادامه 

دهید. 
زمانی که نمایشگر بر روی H یا باالتر قرار گیرد )داغ کردن موتور( ■

زمانی که نمایشگر دمای آب موتور در این ناحیه قرار می گیرد 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 کرده و پس از خنک شدن آن به دنبال علت جوش آوردن موتور بگردید. اگر 

موفق به یافتن علت نشدید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

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

صفحه نمایشگر چندمنظوره، اطالعات مختلفی را در ارتباط با شرایط موجود خودرو به راننده 
ارایه می دهد.

ناحیه A: نمایش ساعت
فعال شدن  زمان  نمایش سرعت در   :B ناحیه 
آالرم سرعت غیرمجاز، کیلومتر موقتی، سرعت 
بنزین  با  حرکت  قابل  مسافت  خودرو،  فعلی 
مصرف  و  متوسط  سوخت  مصرف  موجود، 

سوخت لحظه ای
ناحیه C: نمایشگر میزان بنزین

ناحیه D: نمایش کیلومتر کلی خودرو
بودن  بسته  یا  باز  وضعیت  نمایش   :E ناحیه 
اطالعات  موتور،  درب  و  خودرو  درب های 

سنسور دنده عقب و میزان فشار باد تایر
)در  گیربکس  درگیر  دنده  نمایش   :F ناحیه 

)CVT یا AT مدل های مجهز به گیربکس
ناحیه G: نمایشگر دمای آب موتور
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تعویض کردن نمایش آیتم ها ■
روی  ■ بر  چندمنظوره  نمایشگر  تنظیم  کلید 

غربیلک فرمان قرار دارد. 

نمایش اطالعات ■
به  ● مجهز  مدل  )در  دنده  دسته  موقعیت 

گیربکس اتوماتیک(
در  دنده  و  دنده  دسته  قرارگیری  موقعیت 

گیربکس را نشان می دهد. 

مصرف سوخت لحظه ای ●
محل نمایش مصرف سوخت لحظه ای مطابق با 

شکل مقابل می باشد. 
سوخت  مصرف  برای  نمایش  قابل  محدوده 
لحظه ای 0L/100km-20 می باشد. اگر مصرف 
سوخت لحظه ای شما بیش تر از 20 لیتر باشد، 
نمایشگر به طور ثابت عدد 20 را نمایش خواهد 

داد. 

مصرف سوخت لحظه ای، هنگامی که سرعت خودرو به 3km/h یا باالتر از آن می رسد، نمایش 
داده می شود. میزان مصرف سوخت لحظه ای در حافظه سیستم ذخیره نمی شود.
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مصرف سوخت متوسط ●
عنوان  به  می توان  را  متوسط  سوخت  مصرف 
مصرفی  سوخت  مقدار  محاسبه  برای  مرجعی 

تلقی کرد. 
سوخت،  مصرف  میانگین  کردن  صفر  برای 
فشار  را  کیلومترشمار  پنل  روی  تنظیم  دکمه 

داده و نگه دارید. 
سرعت خودرو ●

سرعت حرکت خودرو در این مکان نمایش داده 
می شود. 

خودرو  سرعت  برای  نمایش  قابل  محدوده 
خودرو  سرعت  اگر  می باشد.   0-220km/h

بیش تر از 220km/h باشد، عدد 220 به طور 
ثابت نمایش داده خواهد شد. 

آالرم  ● بودن  فعال  زمان  در  سرعت  نمایش 
سرعت غیرمجاز

سرعت خودرو در زمان فعال شدن آالرم در این 
مکان نمایش داده می شود. 

برای اطالع از نحوه تنظیم سرعت برای آالرم سرعت غیرمجاز از طریق نمایشگر چندمنظوره به 
قسمت »اطالعات خودرو« در فصل 5 مراجعه کنید. روش تنظیم سرعت برای آالرم با استفاده 

از دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار به صورت زیر است:
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تنظیم سرعت برای آالرم سرعت غیرمجاز )در صورت تجهیز(
1. وارد صفحه تنظیم سرعت برای آالرم شوید 
و دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار را فشار داده 
و نگه دارید تا زمانی که عدد سرعت به صورت 

چشمک زن نمایش داده شود.

2. با فشار دادن لحظه ای دکمه تنظیم، سرعت مورد نظر برای آالرم را تنظیم کنید و یا این که 
برای غیرفعال کردن آالرم گزینه OFF را انتخاب کنید. 

محدوده قابل تنظیم برای آالرم سرعت غیرمجاز km/h 30-130 می باشد. برای غیرفعال کردن 
آالرم سرعت غیرمجاز می توانید گزینه OFF را انتخاب کنید.

3. پس از تخصیص دادن عدد برای سرعت، به مدت 5 ثانیه صبر کنید تا سیستم از صفحه 
تنظیم خارج شود. بدین ترتیب سرعت مورد نظر برای آالرم سرعت غیرمجاز ذخیره خواهد شد. 

دقت:
اگر در طول عملیات تنظیم به مدت 5 ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد، سیستم بدون ذخیره 

کردن سرعت و به طور خودکار از حالت تنظیم خارج خواهد شد. 
کیلومتر موقتی ●

محدوده ی            در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   0.0-999.9km
برود،  فراتر  محدوده  این  از  شده  طی  مسافت 
از  و مجددا  رفته  روی عدد صفر  کیلومترشمار 

ابتدا شروع به شمارش خواهد نمود. 
برای صفر کردن کیلومتر موقتی، دکمه تنظیم 
روی پنل کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید. 
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مسافت قابل حرکت با بنزین موجود ●
مقدار  با  می توان  که  تخمینی  مسافت  حداکثر 
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش می دهد. 
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما 

توسط پردازشگر سیستم محاسبه شده است. 
با  می تواند  واقعی  مسافت طی شده  مقدار  لذا 

مقدار مسافت نشان داده شده متفاوت باشد. 

 احتیاط 

ــی  • ــده بازیاب ــبه ش ــافت محاس ــد،  مس ــه کنی ــاک اضاف ــه ب ــن ب ــی بنزی ــدار کم ــر مق اگ
ــد.  ــد ش نخواه

در زمــان ســوخت گیری، ســوئیچ را خامــوش کنیــد. اگــر بــدون خامــوش کــردن ســوئیچ  •
ســوخت گیری کنیــد، مقــدار مســافت محاســبه شــده بازیابــی نخواهــد شــد. 

اطالعات سنسورهای دنده عقب ●
و دسته دنده در موقعیت  بوده  باز  اگر سوئیچ 
در  مانعی  و  باشد  داشته  قرار   )R( عقب  دنده 
نمایشگر  شود،  داده  تشخیص  خودرو  پشت 
دنده  رادار  از  دریافتی  اطالعات  چندمنظوره 
عقب و سنسورهای دنده عقب را نمایش خواهد 

داد. 
برای کسب اطالعات بیش تر به قسمت »سیستم 

رادار دنده عقب« در فصل 4 مراجعه کنید. 
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ساعت ●
قالب  در  چندمنظوره  نمایشگر  توسط  زمان 
24 ساعته نمایش داده می شود و قابل تنظیم 
توسط دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار می باشد. 

برای اطالع از نحوه تنظیم ساعت از طریق نمایشگر چندمنظوره به فصل 5 مراجعه کنید. روش 
تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار به صورت زیر است:

دکمه  و  شوید  ساعت  تنظیم  صفحه  وارد   .1
نگه  و  داده  فشار  را  کیلومترشمار  پنل  تنظیم 
به  ساعت  به  مربوط  عدد  که  زمانی  تا  دارید 

صورت چشمک زن نمایش داده شود. 
عدد  تنظیم،  دکمه  لحظه ای  فشار  بار  هر  با 
ساعت یک واحد افزایش می یابد. با فشار دادن 
و نگه داشتن دکمه، عدد ساعت به طور متوالی 

افزایش خواهد یافت. 

2. پس از تنظیم عدد مربوط به ساعت به مدت 5 ثانیه صبر کنید و هیچ اقدامی انجام ندهید 
تا سیستم به طور خودکار وارد قسمت تنظیم دقیقه شود و عدد مربوط به دقیقه به صورت 

چشمک زن در آید. 
در این مرحله با هر بار فشار لحظه ای دکمه تنظیم، به شماره دقیقه ها یک عدد افزوده می شود. 

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه، عدد مربوط به دقیقه به طور متوالی افزایش خواهد یافت. 
3. پس از تنظیم دقیقه، 5 ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود. 
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نشانگر وضعیت باز / بسته بودن درب ها ●
در صورت باز شدن هر یک از درب های خودرو 
وضعیت  چندمنظوره  نمایشگر  موتور،  درب  یا 
هر پنج عدد درب خودرو و درب موتور را نشان 

خواهد داد. 
 5km/h از  کم تر  خودرو  حرکت  سرعت  اگر 
بسته  کامل  به طور  درب  یا چند  یک  و  باشد 
بودن  باز  چندمنظوره  نمایشگر  باشد،  نشده 
این  در  داد؛  خواهد  نمایش  را  مربوطه  درب 
حالت بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد. وقتی 
بوق  برود،  فراتر   5km/h از که سرعت خودرو 
اخطار به صدا در آمده و نشانگر باز بودن درب 
به صورت چشمک زن روشن شده و لزوم بستن 

درب را به راننده یادآوری خواهد کرد. 

 هشدار   
در صــورت بــاز مانــدن و یــا بــه طــور کامــل بســته نشــدن درب هــا حرکــت نکنیــد. چــرا 
کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین بــه بیــرون پرتــاب شــود 

ــا حتــی مــرگ شــود.  ــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و ی کــه می توان
کیلومتر کلی کارکرد خودرو ●

مسافت کلی طی شده توسط خودرو در بازه ی 
999.999km-0 نمایش داده می شود. 

در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر 
مقدار خود برسد، عدد 999999 به طور دایم و 

ثابت نمایش داده خواهد شد. 
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فشار باد تایر ●
اطالعات مربوط به فشار باد تایرها پس از برقرار 
چندمنظوره  نمایشگر  در  شرایط  برخی  شدن 

نمایش داده خواهد شد. 

به  ● مجهز  )مدل  دنده  تعویض  یادآوری 
گیربکس دستی(

عالمت  نمایش  با  چندمنظوره  نمایشگر  کار 
دنده صحیح  اطالعات  و  دنده  کاهش  افزایش/ 

تکمیل می شود. 
با  است  درگیر  در حال حاضر  که  دنده ای  اگر 
صحیح  می دهد  تشخیص  سیستم  که  دنده ای 
است، مشابه و نزدیک باشد، فقط شماره دنده 
شد؛  خواهد  داده  نمایش  سیستم  پیشنهادی 
درگیر  دنده  با  سیستم  نظر  مورد  دنده  اگر  و 
افزایش  عالمت  باشد،  داشته  تفاوت  گیربکس 
دنده  شماره  همراه  به  دنده  کاهش  دنده/ 

پیشنهادی نمایش داده خواهد شد. 
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3-2 عالیم هشداردهنده و نشانگرها
اطالع رسانی به راننده در خصوص وضعیت کارکرد خودرو توسط چراغ های نشانگر صورت می پذیرد. 
چراغ های هشدار جهت اعالم هشدار به راننده در زمان بروز ایرادی که می تواند آسیب جدی به خودرو 
وارد کند، مورد استفاده قرار می گیرند. 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 باز شدن سوئیچ، بعضی از چراغ های هشدار جهت خودارزیابی سیستم ها به مدت چند ثانیه 
روشن خواهند شد. چنان چه هر کدام از چراغ های هشدار روشن نشود و یا این که پس از روشن 
شدن موتور هم چنان روشن بماند و یا چشمک بزند، جهت بازدید و یا تعمیر سیستم مربوطه به یکی 

از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

چراغ اخطار کمربند

بسته  خوبی  به  یا  و  نشده  قفل  راننده  کمربند  چنان چه  سوئیچ،  شدن  باز  از  پس   
نشده باشد، چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد. اگر سرعت خودرو به باالی 
25km/h برسد، یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند به راننده به صدا در خواهد 

آمد. اطالعات بیش تر را می توانید در بخش »چراغ اخطار کمربند« در فصل 3 مشاهده کنید.

 ABS چراغ هشدار سیستم

باز شدن سوئیچ چراغ ABS به منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن  از   پس 
به درستی   ABS یعنی سیستم  ثانیه چراغ خاموش شود،  از گذشت 3  اگر پس  خواهد شد. 
 ABS کار می کند. اگر چراغ خاموش نشده و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی سیستم
دچار مشکل شده است. با این حال زمانی که سیستم ABS ایراد دارد، هنوز راننده می تواند با 
خودرو رانندگی کرده و از سیستم ترمز معمولی )بدون ABS( استفاده کند. ولی باید با احتیاط 
 ،ABS رانندگی نموده و از ترمزهای شدید و ناگهانی پرهیز کند. جهت بازدید و یا تعمیر سیستم

در اولین فرصت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 هشدار   
ــن  ــان روش ــور هم زم ــه ط ــز ب ــتم ترم ــدار سیس ــراغ هش ــدار ABS و چ ــراغ هش ــر چ اگ
شــوند، بالفاصلــه خــودرو را در یــک مــکان ایمــن متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد. 
ــای  ــی از نمایندگی ه ــه یک ــز، ب ــتم ترم ــر سیس ــد و تعمی ــت بازدی ــریع تر جه ــه س ــر چ ه

مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

نشانگر چراغ کوچک )چراغ پارک(

 هم زمان با روشن شدن چراغ های کوچک، چراغ نشانگر آن در پنل کیلومترشمار نیز 
روشن خواهد شد.

نشانگر ترمز دستی

 نشانگر ترمز دستی زمانی روشن خواهد شد که سوئیچ باز شده باشد. پس از این که 
اهرم ترمز دستی کشیده شد، چراغ نشانگر ترمز دستی روشن شده و پس از آزاد شدن کامل 
اهرم ترمز دستی، خاموش خواهد شد. اگر اهرم ترمز دستی به طور کامل آزاد نشود، نشانگر ترمز 
دستی به طور چشمک زن روشن می شود و در صورتی که سرعت حرکت خودرو از 5km/h باالتر 

برود، بوق اخطار نیز به صدا در خواهد آمد.

چراغ هشدار سیستم ترمز

 اگر سوئیچ را باز کنید، چراغ هشدار سیستم ترمز روشن شده و پس از گذشت 3 ثانیه 
خاموش خواهد شد. اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود، بیانگر وجود 
ایراد در سیستم ترمز خودرو یا سیستم EBD می باشد. به عنوان اولین اقدام باید سطح روغن 
ترمز در مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بیفزایید. اگر علت ایراد مشخص 

نشد، در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 هشدار   
ــراد  • ــای وجــود ای ــن رانندگــی گوی ــز در حی روشــن شــدن چــراغ هشــدار سیســتم ترم

در سیســتم ترمــز می باشــد. در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن مســاله، خــودرو را در یــک 
مــکان ایمــن متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد. جهــت انجــام بازدیــد و یــا تعمیــر بــا 

نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل نماییــد. 
اگــر مدارهــای دوگانــه سیســتم ترمــز دچــار مشــکل شــوند، ترمزگیــری خیلــی ضعیــف و یــا  •

اصــال وجــود نخواهــد داشــت. بــرای جلوگیــری از بــروز ســوانح در ایــن شــرایط رانندگــی نکنید. 

چراغ هشدار دمای آب موتور

 چراغ هشدار دمای آب موتور باید 3 ثانیه پس از باز شدن سوئیچ، خاموش شود. اگر در 
حین رانندگی چراغ هشدار دمای آب موتور به همراه بوق اخطار روشن شود، بالفاصله خودرو را 
در یک مکان مناسب پارک کرده و فالشر را روشن کنید. اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه 
در حالت دور آرام روشن بماند و سپس آن را خاموش کنید. بررسی کنید که اگر سطح مایع 
خنک کننده موتور پایین است،  به مقدار الزم اضافه کنید. هم زمان جهت بازدید و تعمیر به یکی 

از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
برای کسب اطالعات بیش تر به قسمت »داغ کردن موتور« در فصل 6 مراجعه کنید. 

 هشدار   
مراقــب خطــر ســوختگی باشــید! در زمــان داغ بــودن موتــور، مایــع خنک کننــده موتــور  •

تحــت دمــا و فشــار زیــاد قــرار دارد، لــذا از بازدیــد موتــور قبــل از خنــک شــدن آن جــدا 
خــودداری کنیــد. 

از تماس با فن خنک کننده رادیاتور اجتناب کنید.  •
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)CVT و AT چراغ هشدار ایراد گیربکس )در گیربکس های

 هم زمان با باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار گیربکس نیز روشن شده و پس از گذشت 
3 ثانیه خاموش می شود. خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود 
ایراد در گیربکس می باشد. در اسرع وقت جهت انجام سرویس و یا تعمیر به نمایندگی مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ سرویس

 وقتی این چراغ در پنل کیلومترشمار روشن می شود، فرا رسیدن زمان سرویس دوره ای 
و مراجعه به نمایندگی مجاز مدیران خودرو را به راننده یادآوری می کند.

 احتیاط 
پس از هر سرویس دوره ای، چراغ آچار باید توسط نمایندگی مجاز خاموش شود. 

روش های خاموش کردن چراغ آچار ■
با استفاده از دستگاه عیب یابی ●

این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیب یابی صورت پذیرد و بدین منظور باید 
به محل نمایندگی مجاز مراجعه کنید. 

با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان ●
 گام 1: سوئیچ را ببندید. 

 گام 2: دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید و هم زمان سوئیچ 
را باز کنید و تا زمانی که چراغ آچار خاموش شود، منتظر بمانید. پس از خاموش شدن چراغ 

آچار، دکمه تنظیم را رها کنید. 
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نشانگر کروز کنترل )در صورت تجهیز(

از  باز شدن سوئیچ در پنل کیلومترشمار روشن شده و پس  با   نشانگر کروز کنترل 
گذشت 3 ثانیه خاموش می شود. اگر کلید ON کروز کنترل را بزنید، چراغ نشانگر آن بر روی 
به کار قرار خواهد  پنل کیلومترشمار شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده 
گرفت. پس از فعال شدن سیستم کروز کنترل، چراغ نشانگر آن به طور دایم روشن خواهد شد. 
با خاموش کردن کروز کنترل، خودرو از حالت کروز کنترل خارج شده و نشانگر کروز کنترل 

نیز خاموش خواهد شد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور

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

مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

 احتیاط 
اگــر مصــرف روغــن موتــور خودرویتــان زیــاد اســت و موتــور روغــن کــم می کنــد، در اســرع 

وقــت جهــت بازدیــد یــا تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

نشانگر چراغ راهنما

 نشانگر چراغ راهنما شامل نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ و چراغ راهنمای سمت 
راست می باشد. در صورت چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ یا راست، نشانگر چراغ راهنمای 
مربوط به همان سمت به طور آهسته چشمک خواهد زد. زمانی که فالشر روشن می شود، نشانگر 

چراغ راهنمای هر دو سمت به طور هم زمان چشمک خواهند زد.
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 احتیاط 
اگــر فرکانــس یــا ســرعت چشــمک زدن نشــانگر چــراغ راهنمــای یــک ســمت دو برابــر باشــد، 
یعنــی چــراغ راهنمــای مربــوط بــه همــان ســمت ایــراد دارد. جهــت رفــع ایــراد بــه نمایندگــی 

مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

چراغ اخطار میزان بنزین

 پس از قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت باز، چراغ اخطار میزان بنزین روشن شده و پس 
از گذشت 3 ثانیه خاموش خواهد شد. زمانی که مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد،  
چراغ اخطار میزان بنزین روشن می شود، در این گونه مواقع فورا اقدام به سوخت گیری نمایید.

 احتیاط 
ــک  ــع شــدن آن در ی ــن و جم ــت موجی شــکل بنزی ــت حرک ــه عل ــیب دار ب ــای ش در جاده ه

ســمت بــاک، ممکــن اســت چــراغ اخطــار میــزان بنزیــن روشــن شــود. 

چراغ هشدار سیستم ایربگ

ثانیه روشن شده و سپس  ایربگ به مدت 3  باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار  از   پس 
خاموش خواهد شد. اگر چراغ هشدار ایربگ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود، 
یعنی سیستم ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریع تر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی از 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 هشدار   
ــاز  ــای مج ــی از نمایندگی ه ــل یک ــد در مح ــی بای ــای تصادف ــگ خودروه ــتم ایرب سیس
ــرار گیــرد، حتــی اگــر ایربگ هــا عمــل نکــرده  ــد و تعمیــر ق ــران خــودرو مــورد بازدی مدی

باشــند. 
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نشانگر چراغ نور باال

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

نشانگر چراغ مه شکن عقب

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

چراغ هشدار EPC )در صورت تجهیز(

 پس از باز شدن سوئیچ، چراغ EPC روشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور 
اقدام به خودارزیابی خواهد نمود. اگر پس از روشن شدن موتور، چراغ EPC خاموش شود، یعنی 
سیستم انژکتوری یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد. ولی خاموش نشدن آن و یا 
روشن شدن در حین رانندگی، بیانگر وجود ایراد در سیستم می باشد که برای بازدید و رفع ایراد 

باید هر چه سریع تر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد موتور )چراغ چک(

الکترونیکی موتور  باز شدن سوئیچ، این چراغ روشن شده و سیستم کنترل  از   پس 
از  شروع به خودارزیابی خواهد کرد. در صورت عدم وجود هر گونه خطایی در سیستم، پس 
روشن شدن موتور، چراغ چک خاموش خواهد شد. اگر چراغ چک روشن باقی مانده و یا در 
حین رانندگی روشن شود، یعنی موتور ایراد دارد، در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی از 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

 چراغ هشدار سیستم شارژ باتری پس از باز شدن سوئیچ، روشن شده و پس از استارت 
موتور، خاموش خواهد شد. اگر این چراغ پس از روشن شدن موتور، خاموش نشود و یا این که 
در حین رانندگی روشن شود، یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است. در این صورت 
خودرو را در یک مکان امن متوقف کرده و پس از روشن کردن فالشر، موتور را خاموش کنید. 

بالفاصله جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

 احتیاط 
اگــر چــراغ هشــدار سیســتم شــارژ باتــری خــودرو روشــن شــده اســت، تــا زمانــی کــه ایــراد 
برطــرف نشــده اســت، از روشــن کــردن موتــور و یــا اســتفاده از لــوازم برقــی خــودرو اجتنــاب 

کنیــد تــا باتــری خالــی نشــود. 

چراغ هشدار سیستم ESP )در صورت تجهیز(

 چراغ اخطار ESP پس از گذشت 3 ثانیه از باز شدن سوئیچ، به طور خودکار خاموش 
می شود. این چراغ در زمان هایی که سیستم ESP فعال می شود، شروع به چشمک زدن می کند. 
اگر چراغ به طور مداوم روشن بماند، بیانگر وجود ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی پایداری 

می باشد. 
جهت حفظ ایمنی، خودرو را به منظور بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو ببرید. 

نشانگر غیرفعال شدن سیستم ESP  )در صورت تجهیز(

از  پس   )ESP OFF( پایداری  الکترونیکی  کنترل  سیستم  شدن  غیرفعال  نشانگر   
 ESP گذشت 3 ثانیه از باز شدن سوئیچ، به طور خودکار خاموش می شود. با فشار دادن کلید
OFF، سیستم کنترل پایداری خودرو غیرفعال شده و نشانگر ESP OFF روشن خواهد شد. 

برای فعال سازی مجدد سیستم ESP، کلید را یک بار دیگر فشار دهید. نشانگر ESP OFF نیز 
خاموش خواهد شد.
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چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر )در صورت تجهیز(

 پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار فشار کم باد تایر به مدت 3 ثانیه روشن مانده 
و سپس خاموش می شود. اگر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شده و 
پیغام اخطار مربوطه در صفحه نمایشگر چندمنظوره ظاهر شود، بیانگر این است که فشار باد 
صحیح نیست و یا این که سیستم TPMS ایراد پیدا کرده است. در صورت مواجه شدن با این 
حالت، فورا فشار باد تایرها را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تنظیم فشار باد یا تعویض 

تایر نمایید.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو )در صورت تجهیز(

 پس از باز شدن سوئیچ، چنان چه کمربند سرنشین جلو قفل نشده و یا به خوبی بسته 
نشده باشد، چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد. اگر سرعت خودرو به باالی 
25km/h برسد، یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند به سرنشین جلو به صدا در 

خواهد آمد. اطالعات بیش تر را می توانید در بخش »چراغ اخطار کمربند« در فصل 3 مشاهده 
کنید.
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1-3. کلید
سوئیچ خودرو

مجموعه کلیدهای خودروی شما شامل اجزای زیر است:
1 کلید با ریموت کنترل

2 کلید مکانیکی
3 پالک شماره سریال کلید

1  کلید با ریموت کنترل 
قفـل کـردن و یـا بـاز کـردن درب هـا توسـط امـواج وایرلس، فعـال و غیرفعـال کردن سیسـتم 
دزدگیـر توسـط ریمـوت کنترل صـورت می پذیـرد. هم چنین هر کلیـد دارای سـوئیچ مکانیکی 

جهـت قفـل کـردن و باز کـردن درب هـا به صورت دسـتی می باشـد. 
2  کلید مکانیکی

بـرای بـاز کـردن و قفـل کردن درب هـای خودرو مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و فاقـد ریموت 
می باشـد. کنترل 

3  پالک شماره سریال کلید

پـالک شـماره کلیـد در داخـل یـک کاور قـرار داده شـده اسـت. ایـن پـالک را در جـای امـن 
نگـه داری کنیـد، شـماره کلیـد را یادداشـت کنیـد تـا در مواقـع الزم از آن اسـتفاده کنیـد. 
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 احتیاط 

پــالک شــماره کلیــد را در داخــل خــودرو قــرار ندهیــد تــا از کپی بــرداری و ســاخت کلیــد  •
مشــابه توســط افــراد ناشــناس جلوگیــری شــود. 

کلیدها را خم نکنید.  •
از برخورد کلیدها با اجسام سخت جلوگیری کنید.  •
کلیدها را به مدت زیاد در معرض دمای باال قرار ندهید.  •
کلیدها را در داخل آب یا مواد خورنده قرار ندهید.  •
ــی از  • ــه یک ــد ب ــد جدی ــه کلی ــرای تهی ــد، ب ــن کن ــور را روش ــت موت ــدی نتوانس ــر کلی اگ

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج نمایندگی ه

ریموت کنترل

1  ضامن سوئیچ مکانیکی
2  دکمه قفل کردن

3  دکمه صندوق پران
4  دکمه باز کردن

5  چراغ ریموت کنترل

ضامـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار دهید تـا بتوانید از سـوئیچ مکانیکی کلید اسـتفاده کنید. 
بـرای برگردانـدن سـوئیچ بـه محل خـود، مجددا ضامن را فشـار دهیـد و سـوئیچ مکانیکی را با 

دسـت بـه محل خـود هدایت کنیـد تا حمـل و نگـه داری کلید راحت تر شـود. 
کلیـد دارای ریمـوت کنتـرل بـرای قفـل/ بـاز کـردن کلیـه درب هـای خـودرو می توانـد مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. در صـورت مفقـود شـدن کلیدهـا، بـا مراجعـه بـه یکـی از نمایندگی های 

مجـاز مدیـران خـودرو اقـدام بـه تهیه کلیـد جدیـد کنید. 
کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری، در یک مکان امن نگه داری کنید. 
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میـدان اثـر امـواج رادیویـی ریمـوت کنترل بـرای باز کـردن و یا قفل کـردن درب هـا در حدود 
10 متـر )مناطـق بـدون مانـع( می باشـد. در صورتـی کـه فاصلـه کلیـد ریمـوت دار از خـودرو 

بیش تـر از 10 متـر باشـد، احتمـاال ریمـوت کنتـرل بـه درسـتی کار نخواهـد کرد. 

 احتیاط 

بــرد موثــر ریمــوت کنتــرل بــرای قفل کــردن و بــاز کــردن درب هــا در صورتی که ســیگنال های 
آن توســط موانــع منحــرف شــود، کوتاه تر خواهد شــد. 

اگـر در فاصلـه مناسـب، ریمـوت کنتـرل نتواند درب هـا را باز یا قفـل کند، موارد زیر را بررسـی 
: کنید
باتـری کلیـت ریمـوت کنتـرل را بازدیـد کنیـد و در صورتـی که باتـری خیلی ضعیف شـده  ●

باشـد، آن را تعویـض کنیـد. به قسـمت »تعویض باتری ریمـوت کنترل« در ادامـه همین فصل 
مراجعـه کنید. 

بررسـی کنیـد کـه آیـا در اطـراف شـما ایسـتگاه رادیویی و یـا بـرج مراقبت فـرودگاه وجود  ●
دارد کـه امـواج فرسـتنده های آن هـا باعـث ایجـاد اختـالل در کارکـرد ریمـوت کنتـرل کلیـد 

است؟ شـده 
فرکانـس امـواج ریمـوت کنترل کلیدها ممکن اسـت بـا امواج کوتـاه فرسـتنده های دیگر مانند 
ایسـتگاههای رادیویـی کوچـک، سـایر ریمـوت کنترل هـا و یـا سیسـتم های دزدگیـر برخـورد 
کـرده و ایجـاد تداخـل کنـد. در ایـن گونـه مواقع که ریمـوت کنتـرل نمی تواند درب هـا را قفل 

یـا بـاز کنـد، از سـوئیچ مکانیکـی برای بـاز کـردن و قفل کـردن درب ها اسـتفاده کنید.



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
75

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

 احتیاط 

ــال  • ــور مث ــه ط ــواج )ب ــال ام ــدرت ارس ــس و ق ــری در فرکان ــدون کســب مجــوز، تغیی ب
نصــب تقویت کننــده( ایجــاد نکنیــد و یــا هیچ گونــه آنتــن خارجــی یــا آنتــن ارســال امــواج 

نصــب نکنیــد. 
مراقــب باشــید تــا در زمــان اســتفاده از ریمــوت کنتــرل، تداخلــی بــا ارتباطــات رادیویــی  •

ــس از  ــد. پ ــرل اســتفاده نکنی ــی نداشــته باشــید. در صــورت تداخــل از ریمــوت کنت محل
خــروج از ایــن محــدوده، می توانیــد مجــددا از ریمــوت کنتــرل اســتفاده کنیــد. 

ــه  • ــا قــدرت پاییــن می باشــد کــه ب ریمــوت کنتــرل یــک دســتگاه فرســتنده رادیویــی ب
ــتگاههای  ــع دس ــت تشعش ــف و تح ــی مختل ــواج رادیوی ــر ام ــد تحت تاثی ــی می توان راحت

ــرار گیــرد.  ــی و پزشــکی ق صنعتــی، تحقیقات

تعویض باتری ریموت کنترل

بروز هر یک از عالیم زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت کنترل است: ●
ریمـوت کنتـرل در فاصلـه مناسـب و بـدون این که مانعی وجود داشـته باشـد نتوانـد درب ها  ●

را بـاز و یـا قفل کند. 
چـراغ روی ریمـوت کنتـرل کم نـور شـده و یـا با فشـار دادن دکمه هـای ریموت کنتـرل اصال  ●

روشـن نشود. 
برای جایگزینی باتری از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

 CR2032 :نوع باتری توصیه شده

 احتیاط 

هنــگام تعویــض باتــری مراقــب باشــید ســایر قطعــات ریمــوت کنتــرل آســیب نبیننــد یــا  •
گــم نشــوند. 

فقط از باتری استاندارد و توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.  •
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 هشدار   
نســبت بــه بلعیــده شــدن باتــری تعویــض شــده توســط کــودکان مراقبــت ویــژه ای داشــته 

باشــید. 

روش تعویض باتری ■
برای تعویض کردن باتری ریموت کنترل طبق مراحل زیر اقدام کنید:

1. بـا اهـرم کـردن یـک پیچ گوشـتی تخـت و 
نوارپیـچ شـده، درپـوش ریمـوت کنتـرل را باز 

 . کنید

2. باتـری کهنـه را از جـای خود خـارج کرده و 
باتـری نـو را به نحـوی که قطب مثبـت )+( آن 

رو به بـاال باشـد، جایگزین کنید. 

3. درپوش ریموت کنترل را مونتاژ کنید. 
4. بررسـی کنیـد کـه آیـا بـا فشـار دادن دکمه هـا، چـراغ روی ریموت کنترل روشـن می شـود 
یـا خیـر؟ هم چنیـن عملکـرد درسـت ریمـوت کنتـرل را پـس از تعویض باتـری کنتـرل کنید. 
در صـورت مشـاهده هـر گونـه ایراد، بـا نمایندگی مجـاز مدیران خـودرو تماس حاصـل نمایید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
77

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

 احتیاط 

ترمینال های باتری را خم نکنید.  •
ــان  • ــود اطمین ــای خ ــری در ج ــی بات ــت و منف ــای مثب ــح قطب ه ــری صحی از قرارگی

ــد.  ــل کنی حاص
ــی  • ــث زنگ زدگ ــد باع ــرا آب می توان ــد. زی ــض نکنی ــری را تعوی ــس بات ــتان خی ــا دس ب

شــود. 
از لمــس باتــری ریمــوت کنتــرل بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت  •

ســبب کاهــش عمــر مفیــد باتــری شــود. 
از تمــاس و یــا دســت کاری قطعــات کیــت الکترونیکــی ریمــوت کنتــرل اجتنــاب کنیــد،  •

زیــرا باعــث ایجــاد اختــالل در کارکــرد آن خواهــد شــد. 
از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.  •
از نصب صحیح اجزا باز شده ی ریموت کنترل مطمئن شوید.  •

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

از محیــط امحــا شــود. 
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2-3. قفل کردن و باز کردن درب ها
قفل کردن و باز کردن درب ها با ریموت کنترل

قفل کردن ■
دکمـه قفل کـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار 
بـا  قفـل شـوند. هم زمـان  تـا درب هـا  دهیـد 
قفـل شـدن، چراغ هـای راهنما یک بار روشـن 
و خامـوش شـده و آژیـر یـک بـار بـه صـدا در 
دزدگیـر  حالـت  وارد  خـودرو  و  آمـد  خواهـد 

شـد.  خواهد 

اگـر یکـی از درب هـا بـاز مانـده باشـد و یا به طور کامل بسـته شـده باشـد، پـس از زدن دکمه 
قفـل روی ریمـوت کنتـرل ابتدا کلیـه درب ها قفل می شـوند ولـی بالفاصله مجددا بـاز خواهند 
شـد. در ایـن صـورت چراغ هـای راهنمـا دو بـار چشـمک می زنند و آژیر بـه صـدا در نمی آید تا 

بـه راننده اعالم شـود که سیسـتم دزدگیر فعال نشـده اسـت. 
باز کردن ■

دکمـه بازکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار 
دهیـد تـا درب هـا بـاز شـوند. هم زمـان بـا بـاز 
چشـمک  بـار  دو  راهنمـا  چراغ هـای  شـدن، 
خواهنـد زد و سیسـتم دزدگیر خودرو غیرفعال 

شـد.  خواهد 

پـس از خـارج شـدن درب ها از حالت قفل توسـط ریموت کنترل، شـما 30 ثانیـه فرصت دارید 
تـا درب هـا را بـاز کنیـد. اگـر در ایـن مـدت هیچ یـک از درب هـا بـاز نشـوند، درب هـا بـه طور 

خـودکار مجـددا قفل خواهند شـد. 
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 احتیاط 
ــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل  ــاز باشــد، قفــل کــردن درب هــا ب در صورتــی کــه ســوئیچ ب

ــود.  ــد ب ــر نخواه امکان پذی

قفل کردن و باز کردن درب ها با کلید مکانیکی
قفـل کـردن: کلیـد را در جهـت عقربه هـای 

سـاعت بچرخانیـد تـا درب قفـل شـود. 
جهـت  خـالف  در  را  کلیـد  کـردن:  بـاز 
عقربه هـای سـاعت بچرخانید تا درب باز شـود. 

تمـام درب هـای جانبـی و درب صنـدوق عقب هم زمان با درب سـمت راسـت راننـده قابل قفل 
و باز شـدن هستند. 

 احتیاط 
سیســتم دزدگیــر در صــورت قفــل شــدن درب هــا بــا کلیــد مکانیکــی فعــال نخواهــد شــد. 

لــذا توصیــه می شــود درب هــا را بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل قفــل کنیــد. 

قفل کردن و باز کردن درب صندوق
زمانـی کـه قفل درب هـای خودرو باز هسـتند، 
سـوئیچ دسـتگیره درب صندوق عقب را فشـار 

دهیـد تا درب باز شـود.
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زمانـی کـه درب هـای خـودرو در وضعیـت قفل هسـتند، درب صنـدوق را می توان بـه دو روش 
کرد: بـاز  زیر 

بـا اسـتفاده از کلیدهـای قفـل مرکـزی درب ها و یـا با اسـتفاده از دکمـه بازکن  ■
کنترل ریمـوت 

ابتـدا بـا اسـتفاده از کلیدهـای قفل مرکـزی درب ها یا دکمـه قفل کن ریموت کنتـرل درب های 
خـودرو را از وضعیـت قفل خارج کنید و سـپس سـوئیچ دسـتگیره درب صندوق را فشـار دهید 

تـا درب صندوق عقب باز شـود. 
با استفاده از دکمه صندوق پران ریموت کنترل ■

بـه  را  کنتـرل  ریمـوت  صندوق پـران  دکمـه 
مـدت 1.5 ثانیـه فشـار داده و نگـه داریـد تـا 
درب صنـدوق از وضعیـت قفـل خـارج شـود و 
چراغ هـای راهنمـا یـک بـار روشـن و خاموش 

 . ند شو
سـپس سوئیچ دسـتگیره درب صندوق را فشار 

دهیـد و درب صندوق عقـب را باز کنید. 

با استفاده از کلید خروج اضطراری درب صندوق ■

1  کاور کلید خروج اضطراری را باز کنید
2  کلید را به سمت راست فشار دهید

بـاز  صنـدوق  درب  قبلـی  روش  دو  بـا  اگـر 
نشـود، بـا اسـتفاده از کلیـد خـروج اضطـراری 
داخـل  از  را  عقـب  صنـدوق  درب  می توانیـد 

خـودرو بـاز کنیـد. 
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 هشدار   
زمانــی کــه خــودرو در حــال حرکــت اســت، درب صنــدوق را بــه طــور کامــل بســته نگــه  •

داریــد. اگــر درب صنــدوق بــاز بمانــد ممکــن اســت بــه اشــیا نزدیک تــر ضربــه بزنــد و یــا 
ــه طــور  ــب ب ــدوق عق ــای موجــود در صن ــن حرکــت ممکــن اســت باره ــه در حی ــن ک ای
ناخواســته بــه بیــرون پرتــاب شــده و منجــر بــه بــروز تصــادف شــود. هم چنیــن احتمــال 
دارد دود اگــزوز وارد خــودرو شــده و ســالمتی سرنشــینان را بــا خطــر جــدی مواجــه ســازد. 

بــه کــودکان اجــازه ندهیــد کــه درب صنــدوق را بــاز و بســته کننــد، چــرا کــه ممکــن  •
ــا در  ــردن آن ه ــا گ ــت ها و ی ــدوق، دس ــته درب صن ــدن ناخواس ــاز ش ــت ب ــه عل ــت ب اس

ــد.  ــر کن ــه الی درب گی الب

3-3. قفل درب ها
باز کردن درب ها توسط دستگیره داخلی

زمانـی کـه درب قفل اسـت،  دسـتگیره داخلی 
را یـک بـار بکشـید تـا از حالـت قفـل خـارج 
شـود. حـال برای بـاز کردن درب، دسـتگیره را 

یـک بـار دیگر بکشـید. 
کشـیدن  بـار  یـک  نباشـد،  قفـل  درب  اگـر 
دسـتگیره داخلـی بـرای بـاز کـردن آن کافـی 

اسـت. 
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قفل مرکزی

باز کردن و قفل کردن درب ها با استفاده از کلیدهای قفل مرکزی ■
1  کلید باز کردن

2  کلید قفل کردن
زمانـی کـه درب ها بسـته اند، کلید قفـل/ باز را 

فشـار دهید تـا درب هـا قفل یا باز شـود. 

قفل کودک درب های عقب

قفل کردن: اهرم را به سمت بیرون بکشید.
باز کردن: اهرم را به سمت داخل بکشید. 

قفل کودک درب عقب سمت چپ را نیز هم زمان با درب عقب سمت راست فعال کنید.

 احتیاط 
ــاز شــدن  ــل ب ــودن قفــل کــودک، درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قاب در صــورت فعــال ب
اســت. اســتفاده از ایــن ویژگــی هنگامــی کــه کــودک شــما در خــودرو حضــور دارد، توصیــه 

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

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

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

در هــوای گــرم، دمــای داخلــی کابیــن پــس از خامــوش شــدن موتــور بــه ســرعت افزایش  •
می یابــد. در ایــن شــرایط کــودکان و یــا حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا 
نکنیــد. چــرا کــه دمــای بــاال می توانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ در زمــان کوتــاه 

شــود. 
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4-3. سیستم ضدسرقت و دزدگیر
خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز می باشد. سیستم ضدسرقت موتور )ایموبالیزر( و 

سیستم دزدگیر. 

سیستم ضدسرقت موتور

هـر کـدام از کلیدهـای خـودرو دارای یـک چیپ الکترونیکی می باشـد که اجازه روشـن شـدن 
موتـور توسـط کلیدهـای غیرمجاز و کلیدهایـی که به واحد کنتـرل ایموبالیزر معرفی نشـده اند 

را نمی دهـد. 
شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:

اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.  ●
کلیـد متعلـق بـه خودروی دیگـر )که دارای چیـپ الکترونیکی می باشـد( در تمـاس با کلید  ●

خودرو شـما باشـد و یـا در نزدیکی سیسـتم ایموبالیزر قرار گرفته باشـد. 
اگـر خـودروی شـما قادر به روشـن شـدن نیسـت، هر چه سـریع تر جهـت رفع مشـکل به یکی 

از نمایندگی هـای مجـاز مدیران خـودرو مراجعه کنید. 

 احتیاط 
در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچ گونــه تغییــری ایجــاد نکنیــد و یــا آن را حــذف نکنیــد. در 

غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار خواهــد افتــاد. 

سیستم دزدگیر

در صـورت تشـخیص یـک ورود غیرمجـاز بـه داخـل خـودرو، سیسـتم دزدگیـر اقدام بـه فعال 
کـردن آژیـر و روشـن و خامـوش کـردن چراغ هـای راهنمـا خواهـد کرد. 

آماده به کار شدن سیستم دزدگیر ■
موتـور را خامـوش کـرده و سـوئیچ را ببندیـد، کلیـه درب هـا، درب صنـدوق و درب موتـور را 
ببندیـد و آن هـا را توسـط ریمـوت کنتـرل، قفـل کنیـد. پـس از انجـام اقدامات فوق، سیسـتم 
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دزدگیـر بـه طـور خـودکار وارد حالـت آمـاده بـه کار خواهد شـد. 
نشـانه های فعـال شـدن سیسـتم دزدگیـر عبارت انـد از: قفـل بـودن تمامـی درب هـا، یـک بـار 

چشـمک زدن چراغ هـای راهنمـا، یـک بـار بـه صـدا در آمـدن بوق. 
در صورتـی کـه یکـی از درب هـای جانبـی، درب صنـدوق و درب موتـور به خوبی بسـته نشـده 

باشـند و یـا سـوئیچ بـه طور کامل بسـته نشـده باشـد، سیسـتم دزدگیـر فعال نخواهد شـد. 
نشـانه های فعـال نشـدن سیسـتم دزدگیر عبارت انـد از: دو بار چشـمک زدن چراغ هـای راهنما 

و بـه صـدا در نیامدن بوق. 

 احتیاط 

اگــر یکــی از درب هــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته نباشــد، پــس از فشــردن دکمــه قفــل 
ــد شــد و  ــاز خواهن ــه مجــددا ب ــا قفــل می شــوند و بالفاصل ــدا درب ه ــرل، ابت ریمــوت کنت
دزدگیــر وارد حــال آمــاده بــه کار نخواهــد شــد. اگــر تمامــی درب هــای جانبــی بــه طــور 
ــل بســته نشــده  ــه طــور کام ــدوق ب ــا درب صن ــور ی ــی درب موت ــل بســته باشــند ول کام
ــه کار  ــاده ب ــت آم ــه حال ــر ب ــرل، دزدگی باشــند، پــس از فشــردن دکمــه قفــل ریموت کنت

ــوند.  ــل می ش ــا قف ــی رود و درب ه م

نحوه اعالم هشدار ■
پـس از آمـاده بـه کار شـدن سیسـتم دزدگیر، اگر یکـی از درب ها که در حالت قفـل قرار دارند، 
بـه روشـی غیـر از اسـتفاده از ریمـوت کنتـرل یا کلیـد مکانیکـی از حالت قفل خارج شـده و یا 
بـاز شـوند )مثـال شـخصی درب هـا را از داخل خودرو بـاز کند و یا سـوئیچ را باز کند(، سیسـتم 
دزدگیـر وارد حالـت اعـالم هشـدار خواهـد شـد. بـا فعال شـدن هشـدار دزدگیر، آژیـر به مدت 
28 ثانیـه بـه صـدا در آمـده و هم زمـان چراغ هـای راهنما چشـمک خواهند زد. پـس از 5 ثانیه 
فاصلـه، آژیـر و چراغ هـای راهنمـا مجـددا بـه مدت 28 ثانیـه بـه کار خواهند افتـاد. این چرخه 
اعـالم هشـدار سیسـتم دزدگیـر حداکثر 3 بـار می تواند تکرار شـود. در خالل ایـن اتفاقات، اگر 
درب هـای خـودرو را ببندیـد و یـا سـوئیچ را خامـوش کنیـد، پـس از به اتمام رسـیدن سـیکل 
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28 ثانیـه ای کـه در حـال اجرا اسـت و سـپری شـدن فاصله 5 ثانیه ای، حالت هشـدار سیسـتم 
دزدگیـر متوقـف شـده و مجـددا به حالـت آماده بـه کار باز خواهد گشـت. 

غیرفعال کردن دزدگیر یا متوقف کردن اعالم هشدار ■
با انجام دادن یکی از دو اقدام زیر می توانید دزدگیر را غیرفعال یا اعالم هشدار را خاموش کنید:

باز کردن درب ها با استفاده از ریموت کنترل ●
روشن کردن موتور ●

نشـانه های متوقـف شـدن حالت هشـدار سیسـتم دزدگیـر عبارت اند از: باز شـدن قفـل درب ها 
و دو بـار چشـمک زدن چراغ هـای راهنمـا بـدون این کـه آژیر به صـدا در آید. 

 احتیاط 

بــرای جلوگیــری فعــال شــدن ناخواســته حالــت اعــالم هشــدار سیســتم دزدگیــر، اطمینــان 
حاصــل کنیــد کــه:

شخصی در داخل خودرو حضور نداشته باشد.  •
شیشه درب ها و سان روف )در صورت تجهیز( به طور کامل بسته شده باشند.  •

5-3. بوق
بـرای اسـتفاده از بـوق، بـر روی تصویـر حـک 
یـا  بـر روی غربیلـک فرمـان و  بـوق  شـده ی 

اطـراف آن فشـار دهیـد. 
بـوق در زمـان خاموش بـودن سـوئیچ نیز قابل 

اسـتفاده است. 

 احتیاط 

ــکونی  • ــای مس ــتان ها و مجتمع ه ــدارس، بیمارس ــد م ــی مانن ــی محل های ــوق در نزدیک از ب
اســتفاده نکنیــد. 

ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.  •
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6-3. غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

بـرای داشـتن یـک رانندگـی ایمن و راحـت، احتماال نیاز بـه تنظیم زاویه شـیب غربیلک فرمان 
باشید. داشته 

بـرای تنظیم کـردن غربیلک فرمـان، خودرو را 
در یـک مـکان مناسـب متوقف کرده و سـوئیچ 
را ببندیـد. اهـرم قفل کننـده تلسـکوپی فرمان 
را بـه سـمت پاییـن بکشـید و سـپس بـا بـاال 
موقعیـت  را در  آن  غربیلـک،  بـردن  پاییـن  و 
مناسـب تنظیم کنید، سـپس اهـرم قفل کننده 
را بـه جـای اصلی خـود بازگردانید تـا غربیلک 

فرمـان ثابت شـود.

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

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

ــه  • ــان، آن را کمــی ب ــک فرم ــردن غربیل ــم ک ــس از تنظی ــی، پ ــت ایمن ــه منظــور رعای ب
ســمت بــاال و پاییــن تــکان دهیــد تــا از قفــل شــدن درســت تلســکوپی اطمینــان یابیــد. 
در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در حیــن رانندگــی بــه طــور ناگهانــی تــکان بخــورد. 
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7-3. شیشه درب ها
شیشه باالبرها

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

کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر است:
1  کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

2  کلید شیشه باالبر درب جلو راست
3  کلید قفل شیشه باالبرها

4  کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
5  کلید شیشه باالبر درب عقب راست

زمانـی کـه سـوئیچ بـاز باشـد، می تـوان با اسـتفاده از هـر کلید، شیشـه متناظـر بـا آن کلید را 
بـاال یـا پاییـن بـرد. به شـرط آن کـه کلیه درب هـا به طـور کامل بسـته شـوند، 120 ثانیه پس 
از بسـتن سـوئیچ یـا قـرار دادن آن در موقعیـت ACC، هم چنـان می تـوان از شیشـه باالبرهـا 
اسـتفاده کـرد. ولـی اگـر در ایـن فاصلـه یکـی از درب هـای جلـو بـاز شـود، دیگـر نمی تـوان از 

شیشـه باالبرهـا اسـتفاده کرد. 
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1  پایین آمدن )باز شدن( خودکار شیشه*
2  پایین آمدن )باز شدن( شیشه
3  باال رفتن )بسته شدن( شیشه

4  باال رفتن )بسته شدن( خودکار شیشه*
حالـت  در  شیشـه  کـردن  متوقـف  بـرای   *
خـودکار، کلیـد را بکشـید و یـا فشـار دهیـد. 

بـر روی بقیـه درب هـای جانبـی هم یـک کلید مجزا بـرای بـه کار انداختن شیشـه باالبر همان 
درب تعبیه شـده است. 

1  پایین آمدن )باز شدن( خودکار شیشه*
2  پایین آمدن )باز شدن( شیشه
3  باال رفتن )بسته شدن( شیشه

حالـت  در  شیشـه  کـردن  متوقـف  بـرای   :*
خـودکار، کلیـد را بکشـید و یـا فشـار دهیـد. 
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 هشدار   
ــینان در  • ــدن سرنش ــا ب ــا اعض ــد ت ــت کنی ــا، دق ــری از مصدومیت ه ــور پیش گی ــه منظ ب

ــه  ــادن شیش ــه کار افت ــورت ب ــرا در ص ــرد، زی ــرار نگی ــا ق ــه درب ه ــی شیش ــیر حرکت مس
ــا وجــود خواهــد داشــت.  ــردن آن ه ــر ک ــا، احتمــال گی باالبره

هرگــز اجــازه ندهیــد کــودکان شیشــه باالبرهــا را بــه تنهایــی بــه کار بیاندازنــد.  •
ــاد  ــث ایج ــت باع ــن اس ــن آن ممک ــاال رفت ــگام ب ــه هن ــن شیش ــا در بی ــردن آن ه ــر ک گی

جراحت هــای شــدید شــود. 
ــه  • ــال دارد از شیش ــد، احتم ــا نگذاری ــودرو تنه ــودکان( را در خ ــا ک ــس )مخصوص هیچ ک

ــر اســتفاده کــرده و در الی آن گیــر بیفتــد.  باالب

باز کردن شیشه ها با ریموت کنترل )در صورت تجهیز( ■
در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامـی درب هـای خـودرو بـه طور کامل بسـته باشـند، 
اگـر دکمـه بازکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار داده و نگـه دارید، شیشـه ها به طـور خودکار 
پاییـن خواهنـد آمـد. بـرای متوقف کـردن شیشـه ها در موقعیت دلخـواه، دکمه بازکـن ریموت 

کنتـرل را بایـد رهـا کنید. 
بستن شیشه ها با ریموت کنترل )در صورت تجهیز( ■

در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامی درب هـای خودرو به طور کامل بسـته باشـند، اگر 
دکمـه قفل کـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار داده و نگـه داریـد، شیشـه هایی کـه باز هسـتند 
بـه طـور خودکار بسـته خواهند شـد. برای متوقـف کردن شیشـه ها در موقعیت دلخـواه، دکمه 

قفل کـن ریمـوت کنتـرل را باید رهـا کنید. 

 احتیاط 
عملکــرد بــاز کــردن/ بســتن شیشــه ها بــا ریمــوت کنتــرل تنهــا زمانــی قابل اســتفاده اســت که 
قبــال عملکــرد بــاز کــردن/ بســتن خــودکار شیشــه ها و عملکــرد برگشــت خــودکار شیشــه ها 

انجــام شــده و فعال شــده باشــند. 
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برگشت خودکار شیشه ■
قابلیـت برگشـت خـودکار شیشـه یـک قابلیـت ایمنی اسـت. بدین صورت کـه هنگام بـاال رفتن 
شیشـه، چنان چـه وجـود مانعـی در مقابـل آن تشـخیص داده شـود، حرکـت شیشـه متوقـف 

می شـود. در ایـن زمـان شیشـه مقـداری پاییـن خواهـد آمـد تا مانـع بتواند برداشـته شـود. 
اگـر عملکـرد بـاز کردن/ بسـتن خـودکار شیشـه ها و عملکرد برگشـت خـودکار شیشـه ها اجرا 

نمی شـوند، بـرای فعـال کـردن آن ها طبـق مراحـل زیر اقـدام کنید:
سوئیچ را باز کنید.  ●
کلیه شیشه ها را ببندید.  ●
کلید شیشـه باالبر را به سـمت باال بکشـید تا شیشـه بسـته شـود و حداقل به مدت 1 ثانیه  ●

در همـان حالـت نگـه داریـد. سـپس یـک بار دیگـر کلید را به سـمت بـاال بکشـید و کمی نگه 
داریـد. اکنـون هـر دو قابلیـت باز کردن/ بسـتن خـودکار شیشـه ها و عملکرد برگشـت خودکار 
شیشـه ها در بـاال، فعال سـازی شـده اند. شـما می توانیـد ایـن عمـل را بـه طـور مجزا بـرای یک 

شیشـه و یـا بـه طـور هم زمان بـرای کلیه شیشـه ها انجـام دهید. 
پـس از بسـته شـدن سـوئیچ چنان چـه درب هـای جلـوی خودرو بسـته باشـند، بـه مدت 1  ●

دقیقـه می تـوان بـا اسـتفاده از کلیدهـای شیشـه باالبـر، شیشـه ها را بـاز یا بسـته کرد. 

 احتیاط 

بــرای تســت قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه ها، بــه هیــچ عنــوان از اعضــا بــدن خــود بــه  •
عنــوان مانــع اســتفاده نکنید. 

ــاال در البــه الی شیشــه گیــر کــرده باشــد،  ممکــن اســت  • اگــر جســمی در قســمت های ب
قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه عمــل نکنــد. 

اگــر کابــل باتــری بــاز شــده و دوبــاره وصــل شــود، عملکردهــای بــاال/ پاییــن رفتــن شیشــه  •
بــا ریمــوت کنتــرل و برگشــت خــودکار شیشــه غیرفعــال خواهند شــد و بایــد آن هــا را مجددا 

ــال کنید.  فع
اگــر در مــدت زمــان کوتاهــی بــه دفعــات زیــاد از شیشــه باالبــر اســتفاده کنیــد، ممکــن  •

اســت سیســتم از کار بیفتــد. بــرای رفــع ایــن حالــت الزم اســت چنــد دقیقــه صبــر کنیــد.
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 هشدار   
اســتفاده نادرســت از شیشــه باالبرهــا ممکــن اســت باعــث مصدومیــت سرنشــینان شــود. 

لــذا مــوارد احتیاطــی زیــر را رعایــت کنیــد:
ــا در خــودرو  • ــودکان را تنه ــز ک ــد. هرگ ــا برداری ــد را حتم ــرک خــودرو، کلی ــان ت در زم

ــد.  ــرک نکنی ت
هرگــز اعضــای بــدن خــود را در موقعیتــی قــرار ندهیــد کــه در زمــان بســتن شیشــه ها  •

ــه قابلیــت برگشــت  ــر خــودرو مجهــز ب گیــر کننــد، هــر چنــد کــه سیســتم شیشــه باالب
خــودکار باشــد. 

عملکــرد برگشــت خــودکار زمانــی کــه شیشــه در آســتانه بســته شــدن کامــل قــرار دارد،  •
ــه بســتن  ــذا قبــل از اقــدام ب ــع را از دســت می دهــد. ل قابلیــت شناســایی و تشــخیص مان
شیشــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه سرنشــینان خــودرو دســت یــا ســایر اجســام را طــوری 

قــرار نــداده باشــند کــه البــه الی شیشــه گیــر کننــد. 

کلید قفل شیشه باالبرها
باالبرهـا فشـار داده  اگـر کلیـد قفـل شیشـه 
روی  باالبـر  شیشـه  کلیدهـای  کلیـه  شـود، 
درب هـا غیرفعال خواهند شـد. در این شـرایط 
فقـط کلیدهـای روی درب راننـده قـادر به کار 
انداختـن شیشـه باالبرهـا خواهنـد بـود. بـرای 
خـارج شـدن از ایـن حالـت، کلید قفل شیشـه 

باالبرهـا را یـک بـار دیگـر فشـار دهیـد.

در صورتی که کودکان جزو سرنشینان خودرو باشند، استفاده از این کلید توصیه می شود.
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8-3. درب موتور
دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در کنار پای راننده قرار گرفته 

است.

باز کردن درب موتور ■
1. دسـتگیره بازکـن درب موتـور را بـه سـمت 
بـاال بکشـید تـا درب موتـور کمـی بـه سـمت 

بپرد.  بـاال 

2. دسـت خـود را بـه زیـر درب موتـور بـرده و 
انگشـتان خـود را به شسـتی قفـل درب موتور 
برسـانید. شسـتی را به سمت باال فشـار داده و 

هم زمـان درب موتـور را بلنـد کنید. 

بـاال  مشـخصی  ارتفـاع  تـا  را  موتـور  درب   .3
ببریـد و آن را توسـط میلـه نگه دارنـده ثابـت 

نگـه داریـد. 
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4. بـرای بسـتن درب موتـور، ابتـدا میلـه نگه دارنده آن را در شـیار خـود قـرار داده و در جایش 
ثابـت کنیـد. سـپس درب موتـور را بـا دسـت تا ارتفـاع 30-20 سـانتی متری باالی قفـل پایین 

آورده و رهـا کنید تا بسـته شـود. 
5. پـس از بسـتن درب موتـور، آن را کمـی بـه سـمت بـاال بکشـید تـا از قفل شـدن صحیح آن 

اطمینـان حاصل شـود. 

 احتیاط 

ــه را در  • ــزار کار و کهن ــد اب ــیایی مانن ــه اش ــوید ک ــن ش ــور مطمئ ــتن درب موت ــل از بس قب
ــور جــا نگذاشــته باشــید.  محفظــه موت

قبــل از رانندگــی بایــد درب موتــور بــه طــور کامــل بســته شــده باشــد. هــر زمان کــه متوجه  •
شــدید درب موتــور خــوب بســته نشــده اســت، فــورا خــودرو را در یــک مــکان ایمــن پــارک 

کــرده و درب موتــور را بــه طــور صحیــح ببندیــد. 

 هشدار   
قبــل از رانندگــی اطمینــان حاصــل کنیــد کــه قفــل درب موتــور بــه طــور کامــل چفــت 
شــده اســت. در غیــر ایــن صــورت خطــر بــاز شــدن و بلنــد شــدن درب موتــور و مســدود 
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــود دارد ک ــودرو وج ــت خ ــگام حرک ــد در هن ــوی دی ــدن جل ش

تصــادف شــود. 
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9-3. درب باک
درب باک را طی مراحل زیر باز کنید. 

قبل از سوخت گیری ■
سوئیچ را خاموش کرده و کلیه درب ها و شیشه ها را ببندید. 

باز کردن درب باک ■
1. دسـتگیره بازکـن درب بـاک را بکشـید تـا 

درب بـاک بـه آرامـی بـاز شـود.

2. بـرای بـاز کـردن درپوش پیچی بـاک، آن را 
در خـالف جهـت عقربه های سـاعت بپیچانید. 
آوردن درپـوش، کمـی صبـر  بیـرون  از  قبـل 

کنیـد. 
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 احتیاط 

ــاز کــردن درپــوش بــاک  • ــاد در زمــان ب بــه گــوش رســیدن صــدای آرام خالــی شــدن ب
طبیعــی اســت. 

از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.  •

 هشدار   
ــه علــت ماهیــت اشــتعال پذیری بنزیــن، از ایجــاد جرقــه و کشــیدن ســیگار در زمــان  • ب

ــد.  ــودداری کنی ــوخت گیری خ س
درپــوش بــاک را را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد، در هــوای گــرم پاشــیده  •

شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون می توانــد باعــث آســیب دیدگی شــود. 
از استنشــاق بخــارات بنزیــن ممانعــت کنیــد. چــرا کــه بنزیــن حــاوی مــواد ســمی اســت  •

و بــرای ســالمتی زیــان آور اســت. 
ــگ  • ــدون رن ــز ب ــک فل ــاک، ی ــوش ب ــردن درپ ــاز ک ــل از ب ــودرو و قب ــرک خ ــس از ت پ

ــل از  ــن کار قب ــام ای ــود. انج ــه ش ــان تخلی ــاکن بدن ت ــیته س ــا الکتریس ــد ت ــس کنی را لم
ــارات  ــراق بخ ــث احت ــد باع ــاکن می توان ــیته س ــرا الکتریس ــت،  زی ــم اس ــوخت گیری مه س

ــن شــود.  بنزی
ــه  • ــد ب ــد اجــازه ندهی ــه نکرده ان ــه الکتریســیته ســاکن بدن شــان را تخلی ــرادی ک ــه اف ب

خــودرو نزدیــک شــده و یــا درب بــاک را بــاز کننــد. 
ــراد و  • ــا اف ــد ی ــودرو نروی ــل خ ــه داخ ــان ب ــاکن بدن ت ــیته س ــه الکتریس ــل از تخلی قب

ــد الکتریســیته  ــث تولی ــه باع ــد. چــرا ک اجســام دارای الکتریســیته ســاکن را لمــس نکنی
ــود.  ــوزی ش ــروز آتش س ــبب ب ــت س ــن اس ــده و ممک ــاکن ش س
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بستن درب باک ■
1. پـس از اتمـام سـوخت گیری،  درپوش پیچی 
بـاک را در جهـت عقربه های سـاعت تـا زمانی 
کـه صدای »کلیک« شـنیده شـود، بپیچانید. 

 احتیاط 

بنزیــن پاشــیده شــده را فــورا پــاک کنیــد تــا بــه تایــر، شــل گیر چــرخ و رنــگ بدنــه آســیبی  •
نشود.  وارد 

پــس از بســتن درپــوش پیچــی بــاک، دســت خــود را از روی آن برداریــد زیــرا ممکــن اســت  •
کمــی در خــالف جهــت بســتن بچرخــد کــه طبیعــی اســت. 

نیــروی دســت خــود را فقــط در جهت هــای بــاز کــردن و بســتن بــه درپــوش پیچــی بــاک  •
وارد کنیــد و از کشــیدن و یــا فشــار دادن آن خــودداری کنیــد. 

 هشدار   
از بســته شــدن کامــل درپــوش پیچــی بــاک مطمئــن شــوید تــا از بیــرون ریختــن احتمالــی 

بنزیــن و بــروز ســانحه جلوگیــری کــرده باشــید. 

2. درب فلزی باک را ببندید.

 حفاظت از محیط زیست
ــن  ــردن بنزی ــدوم ک ــع آوری و مع ــد. جم ــوده کن ــت را آل ــط زیس ــد محی ــن می توان بنزی

ــرد.  ــورت پذی ــص ص ــراد متخص ــط اف ــد توس ــده بای ــه ش ریخت
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10-3 کمربندهای ایمنی
چراغ اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند راننده
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ، اگـر کمربنـد راننده 
قفل نشـده و یا به درسـتی بسـته نشـده باشـد، 
ایـن چـراغ به طـور متوالی چشـمک خواهد زد. 

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ، بـه شـرط آن کـه 
سرنشـینی بر روی صندلی جلو راسـت نشسته 
باشـد،  اگـر کمربنـد سرنشـین قفل نشـده و یا 
بـه درسـتی بسـته نشـده باشـد، این چـراغ به 

طـور متوالـی چشـمک خواهد زد. 

اگـر کمربند به درسـتی بسـته شـود، چراغ اخطـار کمربند در پنـل کیلومترشـمار و بوق اخطار 
آن فعـال نخواهنـد شـد. اگـر کمربنـد بسـته نشـده باشـد و سـرعت حرکـت خـودرو کم تـر از 
25km/h باشـد، فقـط چـراغ اخطـار کمربنـد چشـمک خواهـد زد و بـوق اخطـار بـه صـدا در 
نخواهـد آمـد. ولـی اگر سـرعت حرکـت خـودرو از 25km/h فراتـر رود، عالوه بر چشـمک زدن 
چـراغ اخطـار، بـوق اخطـار نیـز تـوام با آن و بـه مـدت 100 ثانیه به صـدا در خواهـد آمد. پس 
از 100 ثانیـه اگـر کمربنـد هم چنـان باز باشـد، بـوق اخطار قطع خواهد شـد ولی چـراغ اخطار 
کمربنـد بـه چشـمک زدن خـود ادامـه خواهد داد. اگـر در حین رانندگـی کمربند را بـاز کنید، 

بـاز هـم مراحل بـاال تکرار خواهد شـد. 
با انجام دادن هر یک از اقدامات زیر، اخطار کمربند قطع خواهد شد:

بستن کمربند ●
بسته شدن سوئیچ ●
●  )R( قرار دادن دسته تعویض دنده در موقعیت دنده عقب
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اکیـدا بـه راننـده و سرنشـینان خـودرو توصیه 
می شـود کـه در هـر زمانـی کمربنـد ایمنـی 
انجـام  عـدم  ببندنـد.  درسـتی  بـه  را  خـودرو 
شـدت  و  دیـدن  آسـیب  احتمـال  کار،  ایـن 
را  رانندگـی  از حـوادث  ناشـی  آسـیب دیدگی 

می دهـد. افزایـش 

روش استفاده صحیح از کمربند

روش استفاده صحیح از کمربند ●
پشـتی صندلـی را به درسـتی تنظیم کنید.  ●

بـه نحـوی کـه بتوانیـد بدن تـان را بـه صـورت 
صـاف به پشـتی تکیـه دهید. 

نـوار باالیـی کمربنـد را بکشـید، بـه طوری  ●
کـه از تمـام عـرض شـانه هایتان عبـور کنـد و 
نبایـد برخـوردی بـا گـردن و یـا بازوهای شـما 

باشد.  داشـته 
نـوار پایینـی کمربنـد بایـد تـا جایـی کـه  ●

امـکان دارد در پاییـن شـکم و بـاالی لگن قرار 
 . د بگیر

کمربنـد نبایـد پیچ خوردگـی و تاخوردگـی  ●
باشد.  داشـته 
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نگه داری از کمربند
کمربنـد ایمنـی بایـد بـه طـور منظـم از لحاظ 
خرابی، آسـیب دیدگی و فرسـودگی مورد بازدید 
قرار گیـرد. در صورتی که خـودرو تصادف کرده 
باشـد و کمربندها دچار کشـیدگی شـده باشند، 
کمربنـد و قطعـات مرتبـط بـا سیسـتم کمربند 
می بایسـت در نمایندگـی مجاز مدیـران خودرو 

تعویض شـوند.

 احتیاط 
ــر و  ــورد تعمی ــد ایمنــی را م ــد و قفــل کمربن ــده کمربن ــزم جمع کنن ــوان مکانی ــچ عن ــه هی ب
روغــن کاری قــرار ندهیــد و از ایجــاد هــر گونــه تغییــر در سیســتم کمربنــد خــودداری کنیــد. 
ــول  ــوولیتی را قب ــات مس ــن اقدام ــی از ای ــکالت ناش ــال مش ــودرو در قب ــران خ ــرکت مدی ش

نخواهــد کــرد. 
بـرای شسـتن کمربندهـا از شـوینده های مالیم 
یـا آب گـرم اسـتفاده کنیـد. پـس از شسـتن 
کمربندهـا اجـازه دهیـد کـه بـه طـور طبیعـی 
و خـود بـه خـود خشـک شـوند و از وسـایل 

نکنیـد. اسـتفاده  گرم کننـده 

 احتیاط 
ــواد ســفیدکننده و ...  • ــد از شــوینده های شــیمیایی، آب جــوش، م ــرای شســتن کمربن ب

اســتفاده نکنیــد. 
اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمع کننده کمربند را ندهید.  •
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بستن و باز کردن کمربند
1  بـرای بسـتن و قفل کردن کمربنـد، زبانه آن 
را بـه داخل قفل کمربند فشـار دهیـد تا صدای 

"کلیـک " به گوش برسـد.

2  بـرای بـاز کـردن کمربنـد، دکمـه قرمز رنگ 
روی قفـل کمربنـد را فشـار دهید. 

اگـر کمربنـد بـه طـور نـرم و یک نواخـت جمع 
نشـود، کمربنـد را مقـداری بـه سـمت بیـرون 
بکشـید و تاب خوردگـی یـا پیچ خوردگـی آن را 
بررسـی کنید. پس از جمع شـدن، کمربند باید 
بـه صـورت صاف و بـدون پیـچ و خم بایسـتد. 

 هشدار   
از قفــل کمربنــدی کــه نتوانــد کمربنــد را بــه طــور ســفت نگــه دارد، اســتفاده نکنیــد. چــرا 

کــه در زمــان تصــادف و ترمزهــای شــدید، نمی توانــد از سرنشــینان محافظــت کنــد. 

تنظیم کمربند ایمنی سه نقطه ای ■
نـوار پایینـی کمربنـد را تـا جایـی کـه امـکان 
دارد بـه قسـمت پاییـن بدنتـان و نزدیک لگن 
دور  و  شـکم  روی  را  پایینـی  نـوار  بکشـید. 
کمرتـان قـرار ندهیـد. سـپس بـا کشـیدن نوار 
باالیـی بـه سـمت بـاال، موقعیـت آن را تنظیم 

 . کنید

به سمت باال بکشید

به سمت پایین بکشید

به سمت پایین و لگن بکشید
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 هشدار   
اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بسته اند.  •
هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت. از یــک کمربنــد بــرای بیــش از یــک نفــر،  •

بــه ویــژه کــودکان اســتفاده نکنیــد. 
توصیــه می شــود کــه کــودکان در صندلــی عقــب بنشــینند و همیشــه از کمربنــد ایمنــی  •

اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای آن هــا اســتفاده کنیــد. 
ــانه های  • ــرض ش ــام ع ــا از تم ــد تقریب ــی کمربن ــوار باالی ــه ن ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین

شــما رد شــده و بــا گــردن برخــوردی نــدارد. کمربنــد نبایــد آن قــدر شــل و افتــاده باشــد 
کــه از روی شــانه ها لغزیــده و بیفتــد. عــدم رعایــت ایــن مــوارد باعــث کاهــش قابلیت هــای 

ــات می شــود.  حفاظتــی و ایمنــی کمربنــد در تصادف
اگــر نــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن قرار  •

گیــرد، در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر، ممکــن اســت سرنشــین از زیــر 
کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیب های جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود. نــوار پایینــی را 

تــا حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد. 
نوار باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.  •
پشــتی صندلــی را بیــش از حــد نیــاز نخوابانیــد. کمربندهــای ایمنــی زمانــی می تواننــد  •

کارایــی موثــر داشــته باشــند کــه سرنشــین بــه صــورت صــاف نشســته و بــه پشــتی صندلی 
تکیــه داده باشــد. 

ــا  • ــد و ی ــش از ح ــروی بی ــال نی ــرون بکشــید. در صــورت اعم ــی بی ــه آرام ــد را ب کمربن
زمانــی کــه خــودرو در محــل شــیب دار اســت، احتمــال قفــل شــدن کمربنــد وجــود دارد. 

از پوشــیدن لبــاس گشــاد و یــا ضخیــم خــودداری کنیــد. بــرای حصــول ایمنــی بیش تــر،  •
کمربنــد بایــد بــه بــدن بچســبد. 
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تنظیم ارتفاع کمربند )صندلی های جلو(
1  ضمـن فشـار دادن دکمه ضامـن، قالب نگه 

دارنـده کمربند را به سـمت پایین بکشـید.
2  قالب کمربند را به سمت باال بکشید. 

پـس از اتمـام تنظیم ارتفاع،  قالب را به سـمت 
بـاال و پاییـن بکشـید و پس از شـنیدن صدای 

»کلیک« رهـا کنید. 

کمربند عقب وسط

کمربنـد صندلـی عقـب وسـط از نـوع سـه نقطـه ای بـوده و دارای دو قفـل می باشـد. جهـت 
عملکـرد درسـت، هـر دو قفـل کمربنـد بایـد در جـای صحیـح خـود قـرار گرفتـه و بـه طـور 
مطمئنـی قفـل شـوند. برای اسـتفاده از کمربند عقب وسـط اطمینـان حاصل کنیـد که قفل ها 

بـه طـور کامل بسـته شـده باشـند. 
به منظور جلوگیری از اشتباه، شکل هر دو زبانه کمربند متفاوت طراحی شده اند. 

1  قفل 1
زبانـه مربـوط بـه ایـن قفـل بـه شـکل قـالب 

اسـت.
2  قفل 2

اسـت.  صـاف  سـطح  دارای  قفـل  ایـن  زبانـه 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
104

X22 دفترچه راهنمای خودروی
X22 User Manual

 هشدار   
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر دو قفــل در جــای صحیــح خــود قــرار داشــته و بــه طــور  •

صحیــح و کامــل چفــت شــده باشــند. عــدم چفــت شــدن کامــل قفــل و زبانــه بــا هم دیگــر 
می توانــد باعــث خســارت جانــی در زمــان حــوادث شــود. 

هر کمربند عقب وسط را به هر قفل کمربندی •
 که آزاد است نبندید. بستن فقط نوار باالیی

 و یا فقط نوار پایینی کمربند کافی نبوده
 و سبب وارد شدن خسارت های بدنی در 

زمان تصادف یا ترمزگیری ناگهانی خواهد شد. 

بـرای آزاد کـردن کمربند عقب وسـط بـا زبانه 
)ماننـد  قـالب شـکل، یـک وسـیله سـرتخت 
کلیـد( را وارد سـوراخ جانبـی قفـل کمربنـد 
کـرده و کمـی فشـار دهیـد و اجـازه دهیـد تـا 

کمربنـد جمـع شـود.

مرتب کردن قفل کمربندهای عقب

در زمـان عـدم اسـتفاده از کمربندهـای عقب، 
قفل هـای آن هـا باید بـه طور مرتب قـرار گیرد. 
قبـل از تـا کـردن پشـتی صندلـی عقـب بایـد 
قفـل کمربندهـای عقـب جمـع و جـور شـوند. 
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استفاده کودکان از کمربند

افـراد بزرگسـال طراحـی شـده اند. بـرای  کمربندهـای ایمنـی خـودروی شـما اصـوال بـرای 
)اطالعـات بیش تـر در زمینـه  اسـتفاده کنیـد  از صندلـی مخصـوص کـودک  کـودک خـود 
صندلـی کـودک در بخـش »محافظـت از کـودکان« در ادامـه همین فصل ارایه شـده اسـت( تا 
زمانـی کـه کودک تـان بـه انـدازه کافـی رشـد کند کـه بتواند بـه طور صحیـح و ضمـن رعایت 

دسـتورالعمل های اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی از کمربنـد اسـتفاده کنـد. 
اگـر کودکـی انـدازه بدنـش بـه قـدری رشـد کـرده باشـد کـه دیگـر نتوانـد از صندلـی کودک 

اسـتفاده کنـد، بایـد در صندلـی عقـب نشسـته و از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده کنـد. 
اگـر نشسـتن کـودک در صندلی جلو الزم باشـد، اسـتفاده صحیح و مناسـب از کمربنـد الزامی 
اسـت. در صورتـی کـه کمربنـد بـه طـور درسـت اسـتفاده نشـود و تصادفـی رخ دهـد،  نیـروی 

حاصـل از انفجـار ایربـگ ممکـن اسـت باعـث جراحـات شـدید و یا مرگ شـود. 
اجـازه ندهیـد کـودکان روی صندلی هـای جلو 
و عقـب بایسـتند و یـا زانـو بزنند. یـک کودک 
رهـا و بـدون محافـظ به هنـگام ترمـز ناگهانی 
و یـا تصـادف،  در معـرض جراحـت شـدید و یا 
مـرگ قـرار می گیـرد. هم چنیـن اجـازه ندهید 
یـک کـودک در بغـل فـرد بزرگسـال بنشـیند. 
نگـه داشـتن کـودک در آغـوش، ایمنـی کافی 

ندارد. 
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استفاده بانوان باردار از کمربند

بانـوان بـاردار بایـد ضمـن کسـب اطالعـات و 
توصیه هـای پزشـکی کافـی، کمربنـد ایمنی را 
بـه شـکل صحیـح مـورد اسـتفاده قـرار دهند. 
بانـوان باردار، می بایسـت نـوار پایینـی کمربند 
امـکان دارد پاییـن بـرده و  را تـا جایـی کـه 
هماننـد سـایر افراد در زیر شـکم و بـاالی لگن 

دهند.  قـرار 

نـوار باالیـی کمربنـد را کشـیده و بـدون ایـن که برخـوردی با ناحیه شـکم داشـته باشـد، باید 
از عـرض شـانه و قفسـه سـینه عبـور دهنـد. اگر کمربنـد به طرز صحیح بسـته نشـود، در زمان 
ترمزگیـری یـا تصـادف نـه تنها فـرد باردار بلکـه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسـیب شـدید 

قرار خواهـد گرفت. 
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11-3. سیستم ایربگ
چراغ هشدار سیستم ایربگ

پس از باز شـدن سـوئیچ، چراغ هشـدار ایربگ 
در پنـل کیلومترشـمار روشـن شـده و پـس از 
3 ثانیـه خامـوش خواهـد شـد و ایـن یعنـی 
سیسـتم ایربـگ سـالم بـوده و کارکـرد عـادی 

خـود را دارد. 

بـروز هـر یـک از حـاالت زیـر، بیانگـر وجـود ایـراد در سیسـتم ایربـگ می باشـد. در ایـن گونه 
زمان هـا، جهـت بازدیـد و یـا تعمیـر سیسـتم ایربـگ، بـه یکـی از نمایندگی های مجـاز مدیران 

خـودرو مراجعـه کنید.
پـس از بـاز شـدن سـوئیچ، اگـر چـراغ هشـدار ایربگ روشـن نشـود و یا پـس از چنـد ثانیه  ●

خامـوش نشـود و یـا به حالـت چشـمک زن در آید. 
چراغ هشدار ایربگ در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن کند.  ●

ایربگ هـای خـودروی شـما پـس از سـپری شـدن 10 سـال از تاریـخ تولیدشـان بایـد تعویض 
شـوند. ایـن کار را در محـل یکـی از نمایندگی هـای مجـاز مدیـران خـودرو انجـام دهیـد. 
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ایربگ راننده و ایربگ سرنشین جلو

جلـو،  قسـمت  از  خـودرو  تصـادف  زمـان  در 
ایربگ هـای جلـو بـه همـراه کمربندهـا جهـت 
کاهـش صدمـات وارده به نواحی سـر و صورت 
و قفسـه سـینه ی راننده و سرنشـین جلو ناشی 
از برخـورد بـا اجـزا داخلـی خـودرو وارد عمـل 

می شـوند. 
ایربـگ سرنشـین جلـو، در صورت عـدم وجود 
سرنشـین بـر روی صندلـی نیـز عمـل خواهـد 

 . کرد
شـرایط بـاز شـدن ایربگ هـای جلـو: چنان چه 
خـودرو از ناحیـه جلوی خود با یـک مانع ثابت 
برخـورد کنـد، بـه شـرطی کـه رونـد کاهـش 
سـرعت خودرو بـه میزان از پیش تعیین شـده 
بـرای واحـد کنتـرل ایربـگ برسـد، ایربگ های 

راننـده و سرنشـین جلـو عمل خواهنـد کرد. 
اگـر شـدت برخـورد و ضربـه وارده به قسـمت 
عملکـرد  آسـتانه  سـطح  بـه  خـودرو  جلـوی 
برسـد، ایربگ هـای جلو بـاز خواهند شـد. مثل 
حالتـی کـه خـودرو بـا یـک سـرعت معیـن به 
طـور مسـتقیم بـه مانعـی کـه از جـای خـود 
تـکان نخـورد و تغییـر شـکل ندهـد، برخـورد 

 . کند
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اگـر خـودرو بـا مانعـی ماننـد تابلـو عالیـم که 
تغییـر  فقـط  و  نمی شـکنند  برخـورد  از  پـس 
شـکل می دهنـد، برخـورد کنـد و یـا تصادفـی 
کـه در آن قسـمت جلـوی خـودرو بـه صـورت 
شـیب دار زیـر مانـع بـرود ماننـد برخـورد بـه 
قسـمت عقـب کامیون هـا و یـا در برخوردهایی 
صـورت  زاویـه دار  و  مایـل  صـورت  بـه  کـه 
و  راننـده  ایربگ هـای  احتمـاال  می پذیرنـد، 

سرنشـین جلـو عمـل نخواهنـد کـرد.

در برخـی حـاالت )مطابـق شـکل( کـه ضربـه 
اتفـاق  خـودرو  زیریـن  قسـمت  از  برخـورد  و 
می افتـد،  احتمـال باز شـدن ایربگ هـای راننده 

و سرنشـین جلـو وجـود دارد.

ایربگ هـای جلـو در تصادفاتـی کـه از قسـمت 
صـورت  خـودرو  راسـت  و  چـپ  یـا  و  عقـب 
و  شـدن  چـپ  زمـان  در  نیـز  و  می پذیرنـد 
واژگونـی یـا در تصـادف بـا سـرعت پاییـن، باز 
نمی شـوند ولـی هـر زمـان تصادفـی روی دهد 
کـه در آن بـه انـدازه کافـی کاهش سـرعت رو 
بـه جلو وجود داشـته باشـد، احتمال باز شـدن 

ایربـگ نیـز وجـود دارد.

برخورد از جلو با موانع 
استوانه ای شکل مانند 

تیر برق، تابلو عالیم 
و درخت

برخورد مایل و زاویه دار برخورد شیب دار

برخورد به جدول حاشیه 
خیابان، لبه پیاده رو و یا 

سطوح سخت

افتادن به گودال های عمیق 
یا پریدن از روی آن ها 

فرود آمدن یا سقوط از بلندی

برخورد قسمت عقب

برخورد از طرفین
واژگون شدن
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احتیاط های الزم در استفاده از ایربگ

ایربگ ها تجهیزاتی هسـتند که همراه کمربندها قابل اسـتفاده هسـتند. راننده و سرنشـینان  ●
خـودرو ملزم به بسـتن کمربند ایمنی هسـتند. 

ایربـگ راننـده بـا نیـروی قابـل توجهی بـاز می شـود و می تواند باعـث صدمات جدی شـود،  ●
به خصـوص اگـر راننـده خیلـی نزدیک بـه آن قرار گرفته باشـد. 

ایربـگ سرنشـین بـا نیـروی قابـل مالحظه ای بـاز می شـود و در صورتی که سرنشـین خیلی  ●
نزدیـک بـه آن قـرار گرفتـه باشـد، احتمـال وارد آمـدن صدمـات جـدی وجـود دارد. صندلـی 
سرنشـین تـا جایـی کـه امـکان دارد، بایـد دورتـر از ایربـگ تنظیـم شـود و پشـتی آن طـوری 

تنظیـم شـود که سرنشـین بتوانـد صاف بنشـیند. 
اطفال و کودکانی که به درسـتی روی صندلی مسـتقر نشـده اند و یا از سیسـتم های محافظ  ●

کـودک اسـتفاده نکرده انـد، در زمـان بـاز شـدن ایربگ، با خطر مـرگ یا مصدومیت های شـدید 
مواجـه خواهنـد بـود. کودکانـی کـه انـدازه بدن شـان در حـدی نیسـت کـه بتواننـد از کمربند 
ایمنـی اسـتفاده کننـد، بایـد بـا سیسـتم های محافظ کـودک محافظت شـوند. شـرکت مدیران 
خـودرو اکیـدا توصیـه می کنـد اطفـال و کـودکان بـه جـای صندلـی جلـو در صندلـی عقـب 
بنشـینند و بـه خوبـی تحـت حفاظت قـرار گیرند. صندلی عقب بـرای کودکان و اطفـال ایمن تر 

از صندلـی سرنشـین جلو می باشـد. 

روی  ● یـا  و  ننشـینید  صندلـی  لبـه  روی 
نشـوید.  خـم  داشـبورد 
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مقابـل  ● در  ایسـتادن  اجـازه  کـودکان  بـه 
ایربـگ سرنشـین جلـو یـا زانـو زدن بـر روی 

ندهیـد.  را  جلـو  صندلـی 
سرنشـین جلـو نبایـد چیزی یا کسـی را در  ●

آغـوش بگیرد و یـا روی زانوهای خـود بگذارد. 

یـا سـتون عقـب  ● روی درب، سـتون جلـو 
ندهیـد.  تکیـه 

بـه هیچ کـس اجـازه ندهیـد روی صندلی ها  ●
و رو بـه طـرف درب زانـو بزنـد یا سـر و دسـت 

خـود را از پنجـره بیـرون بگذارد. 

اشـیا  ● دادن  تکیـه  یـا  و  کـردن  وصـل  از 
غربیلـک  داشـبورد،  ماننـد  قسـمت هایی  بـه 
فرمـان و قسـمت پایینـی داشـبورد خـودداری 
اشـیا می تواننـد هنـگام عمـل کـردن  کنیـد. 
بـه  جلـو،  سرنشـین  یـا  راننـده  ایربگ هـای 

شـوند.  پرتـاب  اطـراف 
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هیچ شـیئی را روی درب، شیشه ستون های  ●
جلو، وسـط و عقب، سـقف و دسـتگیره سـقفی 

نصـب و یا آویـزان نکنید.

از وارد آوردن ضربـه یـا نیـروی قابـل توجه بـه مناطقی که اجزا سیسـتم ایربـگ در آن ها قرار  ●
دارنـد، خـودداری کنیـد. در غیـر این صـورت عملکـرد ایربگ ها می توانـد با اختالل مواجه شـود. 

بالفاصله پس از باز شدن ایربگ به قطعات آن دست نزنید، ممکن است خیلی داغ باشند.  ●
اگـر پـس از بـاز شـدن ایربگ مشـکل تنفسـی پیـدا کردیـد، درب یا پنجـره را جهـت ورود  ●

هـوای تـازه بـاز کنیـد و یـا در صـورت امـکان خـودرو را تـرک کنیـد. پس مانده هـای روی 
پوسـت تان را فـورا بشـویید تـا باعـث بـروز عـوارض پوسـتی نشـود. 

در صورتـی کـه قطعاتـی ماننـد غربیلک فرمان و داشـبورد کـه ایربگ ها بـر روی آن ها نصب  ●
می شـوند، آسـیب دیده و یـا ترک خـورده باشـند، فقـط بایـد توسـط نمایندگـی مجـاز مدیـران 

خـودرو مـورد تعمیر یـا تعویض قـرار گیرند. 

اصالح و اسقاط قطعات سیستم ایربگ

بـدون مشـورت بـا شـرکت مدیـران خـودرو، خـودروی خـود را اسـقاط نکنیـد و یـا اصـالح و 
تعمیراتـی ماننـد مـوارد زیـر را بر روی خـودروی خود انجـام ندهید. در غیر ایـن صورت ممکن 
اسـت ایربگ هـای خـودرو دچـار ایـراد شـوند و یـا بـه طـور ناگهانی بـاز شـده و منجر بـه وارد 

آمـدن صدمـات جانـی و یـا حتی مرگ شـوند. 
نصب، حذف، باز و بست و تعمیر ایربگ ●
تعمیر، ایجاد تغییر، باز کردن و یا تعویض غربیلک فرمان، داشبورد و صندلی ها ●
تعمیر و صافکاری گلگیرها، سپر جلو و کف اتاق ●
اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق ●
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12-3. سیستم محافظ کودک
دستورالعمل ایمنی برای استفاده از صندلی محافظ کودک

همیشـه هنـگام رانندگـی بـا کودک از سیسـتم محافظ کـودک اسـتفاده کنید تـا از وارد آمدن 
آسـیب های جدی ناشـی از نشسـتن نادرسـت در تصادف جلوگیری شـود. 

لطفـا قبـل از نصـب و اسـتفاده از سیسـتم محافـظ کـودک، کتابچـه راهنمـای آن را بـه دقـت 
مطالعـه کنیـد. ضمنـا از مقـررات و قوانین مربوط بـه رانندگی در حضور کـودکان پیروی کنید. 
سیسـتم محافـظ کـودک مخصـوص نـوزادان بایـد بـه درسـتی روی صندلـی مهار شـود و باید 

کامـال مطابـق بـا دسـتورالعمل های سـازنده سیسـتم محافـظ کـودک نصب شـود. 
صندلـی کـودک خریـداری شـده بایـد بـا فضـای داخلی خـودرو، سـن کودک و سـایز بـدن او 
تناسـب داشـته باشـد. برای اطـالع از جزییات نحوه نصـب صندلی کودک بـه دفترچه راهنمای 
صندلـی کـودک مراجعـه کنیـد. در ایـن کتابچـه فقـط توضیحات کلـی و عمومـی در خصوص 

نحـوه نصـب صندلی کـودک نوع یونیورسـال ارایه شـده اسـت. 
سیسـتم محافـظ کـودک بایـد بـر روی صندلـی عقـب خـودرو نصـب شـود. بـر اسـاس آمـار 
برگرفتـه از تصادفـات، اسـتقرار مهار شـده ی کودکان بـر روی صندلی عقب، ایمن تر از نشسـتن 

آن هـا بـر روی صندلـی جلو می باشـد. 

 هشدار   
صندلی کودک فقط می بایست بر روی صندلی عقب خودرو نصب شود.  •
ــگام اســتفاده از  • ــد و هن ــظ کــودک را بخوانی همــواره دســتورالعمل نصــب سیســتم محاف

ــه طــور محکــم نصــب شــده اســت.  سیســتم محافــظ کــودک، مطمئــن شــوید کــه ب
صندلــی کــودک بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ایمنــی مطــرح شــده در قوانیــن و مقــررات  •

داخلــی کشــور باشــد. شــرکت مدیــران خــودرو هیچ گونــه مســوولیتی را در قبــال صدمــات 
و حــوادث ناشــی از مشــکالت مربــوط بــه سیســتم محافــظ کــودک را قبــول نخواهــد کــرد. 

در ایـن کتابچـه 3 نـوع متـداول صندلـی کودک که قابلیت مهار شـدن توسـط کمربنـد ایمنی 
خـودرو را دارنـد، معرفی شـده اند. 

لطفا صندلی کودک را مطابق با دستورالعمل های ارایه شده توسط سازنده آن نصب کنید. 
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صندلی نوزاد رو به عقب خودرو ■
جهـت قرارگیـری ایـن نـوع صندلـی بایـد بـر 
خـالف جهـت حرکـت رو بـه جلـوی خـودرو 
باشـد، یعنـی صورت نـوزاد رو به عقـب خودرو 
باشـد. در زمـان تصادف اگر نـوزاد رو به جلوی 
خـودرو قرار گرفته باشـد، ممکن اسـت سـتون 
فقـرات و نخـاع او آسـیب ببینـد. رو بـه عقـب 
بـودن نـوزاد باعث می شـود تا صندلـی کودک 
بتوانـد از سـر، گـردن و باالتنـه او محافظـت 
کـودک  صندلـی  عقـب  بـه  رو  نصـب  کنـد. 
و  بـوده  نـوزادان  بـرای  روش  مناسـب ترین 
برداشـتن و حمـل آن نیـز راحت تر اسـت. این 
نـوع صندلـی بـرای گروههـای 0 و 0+ توصیـه 

می شـود. 
صندلی خردسال رو به جلوی خودرو ■

ایـن نـوع صندلی رو بـه جهت حرکـت خودرو 
نصـب می شـود. ایـن صندلـی بـرای کـودکان 
توصیـه  کیلوگـرم   18 تـا   9 وزن  بـا   I گـروه 

می شـود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
115

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

صندلی کمکی کودکان ■
بـرای افزایـش کارایـی صندلی کـودک، از یک 
اسـتفاده  می تـوان  جداگانـه  کمکـی  تشـک 
نمـود. وقتـی کـه کـودک قـد کوتاه تـر و وزن 
کم تـری دارد، تشـک کمکـی را می تـوان برای 
افزایـش ارتفـاع خـط دیـد کـودک در خـودرو 
و اسـتقرار ایمـن او اسـتفاده نمـود. )کمربنـد 
بـر  بین المللـی،  اسـتانداردهای  دارای  ایمنـی 
اسـاس انـدازه بـدن افراد بـا قد بیش تـر از 1.5 
متـر طراحـی می شـود. اگر فـردی با قـد کم تر 
از 1.5 متـر از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده نماید، 
در آن صـورت کمربنـد ممکـن اسـت هنـگام 
ایـن  او آسـیب برسـاند(.  بـه گـردن  تصـادف 
 III و گـروه II صندلـی بـرای کـودکان گـروه

می شـود.  توصیـه 

گروه بندی صندلی محافظ کودک

صندلـی محافـظ کـودک باید با اسـتانداردهای ملی وسـایل نقلیه موتوری در خصوص سیسـتم 
محافـظ کـودک و سیسـتم حفظ ایمنی کـودکان )ECE R44( مطابقت داشـته باشـد. معموال 
سیسـتم های محافـظ کـودک مـورد تاییـد، دارای برچسـب صـدور گواهی نامـه اسـتاندارد ملی 
می باشـند و هم چنیـن پـس از تسـت شـدن بـر مبنـای اسـتاندارد ECE R44، یـک برچسـب 
نارنجـی رنـگ نیـز می گیرنـد. اطالعاتـی ماننـد گـروه وزنـی، سـطح ISOFIX و مجـوز تولیـد 

سیسـتم محافـظ کودک در این برچسـب وجـود دارد. 
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بر اساس قوانین و مقررات موجود، صندلی کودک را می توان در 5 گروه دسته بندی کرد:
وزن کودکگروه صندلی کودک

0 تا 10 کیلوگرمگروه 0 

0 تا 13 کیلوگرمگروه +0  

 I 9 تا 18 کیلوگرمگروه

 II 15 تا 25 کیلوگرمگروه

 III 22 تا 36 کیلوگرمگروه

گروه وزنی +0/0: صندلی نوزاد رو به عقب مناسب برای گروههای +0/0 و 0/1  ●
●  II و I صندلی کودک دارای کمربند مناسب برای گروههای :I گروه وزنی
گـروه وزنـی II/III: صندلـی کودک دارای تکیه گاه پشـتی، مناسـب برای گـروه II و صندلی  ●

 III کـودک بدون تکیه گاه پشـتی، مناسـب بـرای گروه

 هشدار   
هرگز از یک صندلی کودک رو به عقب بر روی

 صندلی محافظت شده بوسیله ایربگ فعال
 استفاده نشود، در این صورت ممکن است

 مرگ و یا صدمه جدی برای کودک رخ دهد.
جهت مشاهده جدول ISOFIX به صفحات 118 الی 121 مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلی های خودرو

گروه وزنی
صندلی سرنشین 

جلو راست
صندلی های 
صندلی عقب وسطعقب کناری

صندلی ردیف سوم 
)در صورت تجهیز(

گروه 0
XU, LXU)0 تا 10 کیلوگرم(

 گروه 0+

)0 تا 13 کیلوگرم(
XU, LXU

 I گروه
9XU, LXU تا 18 کیلوگرم

 II گروه
)15 تا 25 کیلوگرم(

XUF, LXU

 III گروه
XUF, LXU)22 تا 36 کیلوگرم(

L: اگـر خودروی شـما در لیسـت مـدل خودروهای اعالم شـده توسـط سـازنده صندلی کودک 
قـرار داشـته باشـد، از صندلـی کـودک مـدل “semi-universal” و متناسـب بـا گـروه وزنـی 

کـودک می تـوان اسـتفاده کرد. 
U: از صندلـی کـودک مـدل “universal” و متناسـب بـا گـروه وزنی کودک می توان اسـتفاده 

کرد. 
UF: از صندلـی کـودک مـدل “universal” نـوع رو بـه جلـو و متناسـب با گـروه وزنی کودک 

می تـوان اسـتفاده کرد. 
X: استفاده از هر نوع صندلی کودک مجاز نمی باشد. 
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 ISOFIX صندلی کودک

اتصـاالت ISOFIX یـک نـوع سیسـتم نصـب 
بـر اسـاس اسـتانداردهای ملـی وسـایل نقلیـه 
موتـوری در خصـوص سیسـتم محافـظ کودک 
 )ECE R44( و سیسـتم حفظ ایمنی کودکان

می باشـد. 
اتصـاالت ISOFIX صندلی کودک در قسـمت 
پایینـی پشـتی صندلی های عقـب چپ و عقب 
راسـت قـرار گرفتـه اسـت. معمـوال اتصـاالت 
ISOFIX در کنـار عالمـت  در قسـمت 

پایینـی پشـتی صندلی هـای عقـب قـرار دارند. 

 هشدار   
ــه اتصــاالت ISOFIX، لطفــا دســتورالعمل های  هنــگام نصــب سیســتم محافــظ کــودک ب

ارایــه شــده توســط ســازنده سیســتم محافــظ کــودک را بــه طــور کامــل رعایــت کنیــد. 
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گروه بنـدی سـایز بـرای ISOFIX: اسـتفاده از جـدول گروه بنـدی سـایز صندلـی کـودک بـرای 
اتصـال ISOFIX، بـه کاربـر کمـک می کند تا مناسـب ترین نـوع صندلی کـودک را انتخاب کند.

توضیحاتگروه سایز

Aصندلی کودک رو به جلو با سایز کامل

Bصندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

B1صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

Cصندلی کودک رو به عقب با سایز کامل

Dصندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک شده

Eصندلی نوزاد رو به عقب

Fصندلی نوزاد عرضی رو به سمت چپ

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

گروه وزنی
 گروه
سایز

 نوع
اتصال

موقعیت صندلی
صندلی سرنشین 

جلو راست
صندلی های 
عقب کناری

صندلی 
عقب وسط

صندلی ردیف سوم
)در صورت تجهیز(

 گروه 0
 0 تا 10(
کیلوگرم

FISO/L1XXXX

GISO/L2XXXX

EISO/R1XILXX

 گروه +0
)0 تا 13 
کیلوگرم(

EISO/R1XILXX

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

 I گروه
)9 تا 18 
کیلوگرم(

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

BISO/F2XIL, IUFXX

B1ISO/F2XXIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX

 II گروه
)15 تا 25 
کیلوگرم(

/)1(////

 III گروه
)22 تا 36 
کیلوگرم(

/)1(////
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X: برای صندلی کودک ISOFIX مناسب نیست. 
صندلی  یا  و  شده«  مشخص  »خودروهای  برای   ISOFIX کودک  صندلی  برای  مناسب   :IL

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

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

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

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

واقع شده اند. 

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

عقب پشت سری صندلی ها واقع شده اند. 

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

دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید. 
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 هشدار   
اجــازه ندهیــد تــا نــوار باالیــی صندلــی کــودک از روی پشت ســری عبــور کنــد و یــا دور  •

ــوار باالیــی را ســفت کنیــد. عــدم  آن بپیچــد و همیشــه پــس از نصــب کــردن صندلــی، ن
ــد باعــث مصدومیــت شــدید کــودک شــود.  نصــب صحیــح می توان

ــود دارای  • ــدوق خ ــه صن ــه در محفظ ــی ک ــک: در خودروهای ــدل هاچ ب ــدل SUV و م م
طاقچــه عقــب می باشــند، قبــل از اتصــال صندلــی کــودک بــه زبانــه مهارکننــده، طاقچــه 

عقــب را بــاز کنیــد. 
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 13-3. نحوه نصب صندلی کودک
مطابق با دستورالعمل دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک عمل کنید. صندلی 
کودک را با استفاده از کمربند ایمنی با قالب های ISOFIX بر روی صندلی عقب خودرو به طور ایمن 

مهار کنید. در زمان نصب صندلی کودک حتما نوار باالیی را وصل کنید. 

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند سه نقطه ای

در زمان نصب محافظ کودک، باید مطابق دستورالعمل سازنده آن عمل کنید. 
بسته به نوع محافظ کودک شما، ممکن است به یک گیره قفل کننده برای نصب محافظ کودک، 

نیاز پیدا کنید. 
نصب کردن و باز کردن صندلی نوزاد ■

صندلی نوزاد فقط باید رو به سمت عقب خودرو 
نصب شود. 

1. صندلی نوزاد را بر روی صندلی عقب و به 
صورتی که رو به عقب خودرو باشد، قرار دهید. 

 هشدار   
چنان چه نصب کردن صندلی نوزاد بر روی •

 صندلی عقب باعث تداخل و ایجاد اختالل
 در تنظیم پشتی صندلی جلو شود، صندلی

 نوزاد را نصب نکنید. در غیر این صورت 
کودک یا سرنشین جلو در زمان ترمز ناگهانی 
یا تصادف با خطر مرگ یا آسیب دیدگی شدید

 مواجه خواهند شد. 
اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی کــودک برخــورد پیــدا می کنــد و مانــع نصــب صحیــح  •

آن می شــود، صندلــی نــوزاد را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد.
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با  مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند   .2
میان  از  کودک  محافظ  راهنمای  دفترچه 
و  دهید  عبور  آن  دور  تا  دور  یا  نوزاد  صندلی 

زبانه آن را وارد قفل کمربند بکنید. 
دقت کنید که کمربند پیچیدگی نداشته باشد. 

نوار پایینی کمربند را هم سفت کنید. 
3. با گیره قفل کننده نوارهای باالیی و پایینی 
کمربند را در نزدیکی زبانه قفل کمربند سفت 

کنید. 

 هشدار   
ــا  • ــل آن ه ــدن کام ــل ش ــد، از قف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد  ــی کمربن ــی و پایین ــای باالی ــی در نواره ــش و تابیدگ ــود پیچ ــدم وج ــن از ع و هم چنی
ــد.  ــل کنی ــان حاص اطمین

از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفل کمربند خــودداری  •
کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربند مانعــی ایجاد نشــود. 

ــل  • ــما در مقاب ــودک ش ــد از ک ــد، نمی توان ــتی کار نکن ــه درس ــی ب ــد ایمن ــر کمربن اگ
مصدومیــت محافظــت کنــد. در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو 
ــی کــودک خــودداری کنیــد.  ــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندل مراجعــه کنیــد و ت

سیستم محافظ کودک را پس از بستن در •
 جهات مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح

 و ایمن آن مطمئن شوید. کلیه دستورات نصب
 مندرج در دفترچه راهنمای محافظ کودک را

 رعایت کنید. 
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گیره  ابتدا  نوزاد  صندلی  کردن  باز  برای 
باز کنید و سپس دکمه  را  قفل کننده کمربند 
ضامن قفل کمربند را فشار دهید تا نوار کمربند 
به طور آزادانه جمع شود. کمربند پس از جمع 
شدن مجددا قابل استفاده برای افراد بزرگسال 

خواهد بود. 

نصب کردن و باز کردن صندلی خردسال )صندلی قابل تنظیم( ■
صندلی خردسال )صندلی قابل تنظیم( بسته به سن و اندازه بدن کودک هم می تواند به صورت 
رو به جلوی خودرو و هم به صورت رو به عقب خودرو نصب و استفاده شود. هنگام نصب مطابق 
با دستورالعمل سازنده محافظ کودک در رابطه با تناسب صندلی کودک با سن و سایز کودک و 

نیز در رابطه با جهت نصب صندلی اقدام کنید. 
برای اطالع از نصب صندلی خردسال به صورت رو به عقب خودرو، به بخش قبلی یعنی »نصب 
کردن و باز کردن صندلی نوزاد« مراجعه کنید. روش نصب کردن و باز کردن صندلی خردسال 

به صورت رو به جلوی خودرو به شرح زیر می باشد. 

1. صندلی نوزاد را بر روی صندلی عقب و به 
صورتی که رو به جلوی خودرو باشد،  قرار دهید. 

 هشدار   
اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی خردســال برخــورد پیــدا می کنــد و مانــع نصــب صحیــح  •

آن می شــود، صندلــی خردســال را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد. 
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با  مطابق  را  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند   .2
میان  از  کودک  محافظ  راهنمای  دفترچه 
دور  تا  دور  یا  تنظیم(  )قابل  صندلی خردسال 
آن عبور دهید و زبانه آن را وارد قفل کمربند 
بکنید. دقت کنید که کمربند پیچیدگی نداشته 

باشد. نوار پایینی کمربند را هم سفت کنید. 

طور  به  را  تنظیم(  )قابل  خردسال  صندلی   .3
فشار  عقب  صندلی  پشتی  و  تشک  به  محکم 
تا  کمربند  باالیی  نوار  تا  دهید  اجازه  و  دهید 
صندلی  و  شود  جمع  دارد  امکان  که  جایی 

خردسال را به طور کامل مهار کند. 

4. با گیره قفل کننده نوارهای باالیی و پایینی 
کمربند را در نزدیکی زبانه قفل کمربند سفت 

کنید. 
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 هشدار   
ــا و  • ــل آن ه ــدن کام ــل ش ــد، از قف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد  ــی کمربن ــی و پایین ــای باالی ــی در نواره ــش و تابیدگ ــود پیچ ــدم وج ــن از ع هم چنی
ــد.  ــل کنی ــان حاص اطمین

ــد  • ــل کمربن ــل قف ــه داخ ــر آن ب ــره و نظای ــکه و گی ــد س ــامی مانن ــردن اجس از وارد ک
ــود.  ــاد نش ــی ایج ــد مانع ــوب کمربن ــدن خ ــل ش ــل قف ــا در مقاب ــد ت ــودداری کنی خ

ــل  • ــما در مقاب ــودک ش ــد از ک ــد، نمی توان ــتی کار نکن ــه درس ــی ب ــد ایمن ــر کمربن اگ
ــران  ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــورا ب ــع ف ــه مواق ــن گون ــد. در ای ــت کن ــت محافظ مصدومی
خــودرو مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری 

ــد.  کنی
سیستم محافظ کودک را پس از بستن در •

 جهات مختلف تکان دهید تا از نصب صحیح
 و ایمن آن مطمئن شوید. کلیه دستورات نصب

 مندرج در دفترچه راهنمای محافظ کودک را
 رعایت کنید. 

گیره  ابتدا  خردسال  صندلی  کردن  باز  برای 
باز کنید و سپس دکمه  را  قفل کننده کمربند 
ضامن قفل کمربند را فشار دهید تا نوار کمربند 
به طور آزادانه جمع شود. کمربند پس از جمع 
شدن مجددا قابل استفاده برای افراد بزرگسال 

خواهد بود.
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نصب کردن و باز کردن صندلی کودک )صندلی قابل تنظیم( ■
صندلی نوجوان فقط در جهت رو به جلوی خودرو باید نصب شود. 

و  عقب  صندلی  روی  بر  را  کودک  صندلی   .1
قرار  باشد،  به جلوی خودرو  رو  که  به صورتی 

دهید. 

2. کودک را بر روی صندلی کمکی بنشانید و 
کمربند ایمنی سه نقطه ای را مطابق با دفترچه 
صندلی  اطراف  از  کودک  محافظ  راهنمای 
و  دهید  عبور  کودک  بدن  عرض  از  و  کمکی 
زبانه آن را وارد قفل کمربند بکنید. دقت کنید 
که کمربند پیچیدگی نداشته باشد. نوار پایینی 

کمربند را هم سفت کنید. 

اطمینان حاصل کنید که نوار باالیی کمربند به درستی از عرض شانه های کودک رد شده و نوار 
پایینی در پایین ترین قسمت و در روی لگن او قرار گرفته باشد. اطالعات بیش تر در این زمینه 

در بخش »استفاده صحیح از کمربند« در همین فصل ارایه شده است. 
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 هشدار   
ــد از  • ــرده و بای ــور ک ــودک عب ــانه های ک ــرض ش ــد از ع ــواره بای ــد هم ــی کمربن ــوار باالی ن

ــن صــورت در  ــر ای ــد از شــانه های کــودک ســر بخــورد. در غی ــا نبای گــردن او دور باشــد ام
ــی  ــا حت ــدید و ی ــای ش ــار مصدومیت ه ــت دچ ــن اس ــات ممک ــی و تصادف ــای ناگهان ترمزه

مــرگ شــود. 
اگــر نــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن قــرار  •

گیــرد، در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر، ممکــن اســت سرنشــین از زیــر 
کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیب های جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود. نــوار پایینــی را تــا 

حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد. 
ــا  • ــل آن ه ــدن کام ــل ش ــد، از قف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد  ــی کمربن ــی و پایین ــای باالی ــی در نواره ــش و تابیدگ ــود پیچ ــدم وج ــن از ع و هم چنی
ــد.  ــل کنی ــان حاص اطمین

از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفل کمربند خــودداری  •
کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربند مانعــی ایجاد نشــود. 

ــل  • ــما در مقاب ــودک ش ــد از ک ــد، نمی توان ــتی کار نکن ــه درس ــی ب ــد ایمن ــر کمربن اگ
مصدومیــت محافظــت کنــد. در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو 
ــی کــودک خــودداری کنیــد.  ــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندل مراجعــه کنیــد و ت

برای باز کردن صندلی کودک دکمه ضامن قفل 
طور  به  کمربند  نوار  تا  دهید  فشار  را  کمربند 

آزادانه جمع شود.
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احتیاط های الزم در نصب محافظ کودک بر روی صندلی جلو

در صورت نصب محافظ کودک بر روی صندلی سرنشین جلو، احتیاط های زیر را مد نظر قرار دهید:
به هیچ عنوان صندلی کودک هایی که به صورت 
روی صندلی  بر  را  نصب می شوند  به عقب  رو 
نیروی  نکنید.  نصب  خودرو  جلوی  سرنشین 
حاصل از باز شدن سریع ایربگ سرنشین جلو 
یا  کودک  مرگ  باعث  می تواند  تصادفات  در 
شود.  او  در  بدنی  شدید  مصدومیت های  ایجاد 
برچسب های  جلو  سرنشین  آفتاب گیر  روی  بر 
بودن  ممنوع  که  است  شده  الصاق  هشداری 
بر روی صندلی  این نوع صندلی کودک  نصب 

سرنشین جلو را یادآوری می کنند. 

جلو  به  رو  صورت  به  که  کودک هایی  صندلی 
و  اضطراری  موارد  در  فقط  می شوند،  نصب 
روی  بر  نصب  به  مجاز  اجتناب ناپذیر  شرایط 
صندلی جلو می باشند. در زمان نصب این نوع 
صندلی کودک بر روی صندلی جلو، تا جایی که 
به سمت  را  باید صندلی سرنشین  دارد  امکان 
ممکن  موارد  این  رعایت  عدم  بکشید.  عقب 
مصدومیت های  ایجاد  یا  و  مرگ  باعث  است 
شدید بدنی در زمان باز شدن ایربگ سرنشین 

جلو شود. 

صندلی را به 
طور کامل به 
عقب بکشید
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نصب صندلی کودک 

مطابق با دستورالعمل های دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک عمل کنید. 
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی و قالب های صنعتی کودک، بر روی صندلی عقب 

خودرو به طور ایمن مهار کنید. در زمان نصب صندلی کودک حتما نوار باالیی را وصل کنید.

 هشدار   
احتیاط های الزم در استفاده از صندلی کودک:

ــا  • ــد ب ــودک بای ــی، ک ــای ناگهان ــات و توقف ه ــودک در تصادف ــر از ک ــت موث ــرای محافظ ب
ــه روی  ــه خــود ک ــا ســن و جث ــودک مناســب ب ــی ک ــا صندل ــی ی ــد ایمن ــتفاده از کمربن اس

ــار شــود.  ــه درســتی مه ــب نصــب شــده اســت، ب ــی عق صندل
در آغوش گرفتن کودک جایگزین صندلی کودک نیست.  •
بــرای نصــب صحیــح، مطابــق بــا توضیحــات دفترچــه راهنمــای ارایــه شــده توســط ســازنده  •

صندلــی کــودک اقــدام کنیــد. عــدم نصــب درســت صندلی کــودک می توانــد باعــث مصدومیت 
شــدید و یــا حتــی مــرگ در زمــان توقف هــا و پیچیدن هــای ناگهانــی و تصادفــات شــود. 

چنان چــه صندلــی کــودک باعــث ایجــاد اختــالل در عملکــرد مکانیــزم ثابت کننــده صندلــی  •
جلــو می شــود، صندلــی کــودک را بــر روی صندلــی عقــب نصــب نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت 
احتمــال دارد در زمــان ترمزهــای ناگهانــی یــا تصادفــات، هــم کــودک و هــم سرنشــین جلــو 

دچــار مصدومیــت و حتــی مــرگ شــوند. 
اجــازه ندهیــد کــه کــودکان بــا کمربنــد صندلــی خــود بــازی کننــد. اگــر ایــن کمربنــد دور  •

ــی  ــبب خفگ ــد س ــود و می توان ــد ب ــوار خواه ــد دش ــد، در آوردن کمربن ــودک بپیچ ــردن ک گ
ــن اتفــاق، اگــر نتوانســتید قفــل  ــا مشــکالت دیگــر شــود. در صــورت روی دادن ای کــودک ی

کمربنــد را آزاد کنیــد، بایــد کمربنــد را بــا قیچــی ببریــد. 
اگر از صندلی کودک استفاده نمی کنید: •
در زمان هایــی کــه از صندلــی کــودک اســتفاده نمی شــود، بایــد هم چنــان روی صندلــی بــه  •

صــورت نصــب شــده باقــی بمانــد. صندلــی کــودک بــاز شــده را در داخــل کابیــن رهــا نکنید. 
اگــر الزم اســت کــه صندلــی کــودک را بــاز کنیــد، آن را پــس از بــاز کــردن در صنــدوق عقب  •

یــا در مکانــی خــارج از خــودرو نگــه داری کنیــد. بــا ایــن کار از مصدومیــت سرنشــینان داخــل 
خــودرو در زمــان ترمزهــای ناگهانــی و تصــادف پیش گیــری خواهــد شــد. 
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک ■

آفتاب گیر سرنشین جلو  بر روی هر دو سمت 
برچسبی جهت یادآوری مجهز بودن خودرو به 
این برچسب  الصاق شده است. بر روی  ایربگ 
راهنما، پیغام هایی درج شده است که باید در 
زمان نصب صندلی کودک به آن ها دقت داشته 

باشید. 

1. به هیچ عنوان صندلی کودک هایی که به صورت رو به عقب نصب می شوند را بر روی صندلی 
جلوی خودروهای مجهز به ایربگ سرنشین نصب نکنید. 

2. ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگه دارنده های صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت 
هر شرایطی ممنوع است. 

از  همواره  نکنید.  اکتفا  خودرو  ایمنی  کمربند  توسط  صرفا  کودک  صندلی  مهار  به  هرگز   .3
تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک بر روی صندلی عقب استفاده کنید. 

4. عدم رعایت سه اقدام احتیاطی فوق، عواقب بعدی را برای استفاده کننده در پی خواهد داشت. 
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 هشدار   
به هیچ کس اجازه نشستن یا ایستادن در مقابل صندلی سرنشین جلو را ندهید.  •
بــه هیــچ عنــوان صندلــی کودک هایــی کــه بــه صــورت رو بــه عقــب نصــب می شــوند را  •

بــر روی صندلــی جلــوی خودروهــای مجهــز بــه ایربــگ سرنشــین نصــب نکنیــد. 
در صــورت از کار افتــادن ایربــگ سرنشــین جلــو هرگــز اجــازه نشســتن افــراد بــر روی  •

صندلــی جلــو را ندهیــد. 
عــدم رعایــت نــکات احتیاطــی فــوق می توانــد باعــث مصدومیــت افــراد و حتــی مــرگ  •

آن هــا شــود. 
ــل آن دو  • ــدن کام ــت ش ــد از چف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد پیچ خوردگــی داشــته باشــد.  ــد نبای ــی و پایینــی کمربن ــد. نوارهــای باالی ــان یابی اطمین
ــد  • ــل کمربن ــل قف ــه داخ ــر آن ب ــره و نظای ــکه و گی ــد س ــامی مانن ــردن اجس از وارد ک

خــودداری کنیــد تــا در مقابــل وارد شــدن زبانــه بــه قفــل کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود. 
همــواره اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد از عــرض شــانه های کــودک  •

ــانه های  ــد از ش ــا نبای ــد ام ــودک دور باش ــردن ک ــد از گ ــد بای ــت. کمربن ــرده اس ــور ک عب
ــات  ــی و تصادف ــای ناگهان ــورت در ترمزه ــن ص ــر ای ــد. در غی ــورده و بیفت ــر خ ــودک س ک

ــود.  ــدید ش ــای ش ــار مصدومیت ه ــت دچ ــن اس ممک
ــوار پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر خیلــی باالتــر از لگــن  • اگــر ن

قــرار گیــرد، در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقــات ناخواســته دیگــر، ممکــن اســت کــودک 
ــوار  ــود. ن ــرگ ش ــی م ــا حت ــار آســیب های جــدی و ی ــر بخــورد و دچ ــد س ــر کمربن از زی

پایینــی را تــا حــد امــکان بــه لگــن کــودک نزدیــک کنیــد. 
اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد،  نمی توانــد از کــودکان در مقابــل مصدومیــت  •

محافظــت کنــد. در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه 
کنیــد. تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری کنیــد. 
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 ISOFIX نصب صندلی کودک با استفاده از قالب
به  عقب  صندلی  پشتی  که  شوید  مطمئن   .1

خوبی قفل شده است. 
پشتی صندلی  و  بین تشک صندلی  فاصله   .2
که  حلقه هایی  کنید.  گشادتر  کمی  را  عقب 
اتصال قالب های صندلی کودک در زیر  جهت 

صندلی عقب تعبیه می شوند را پیدا کنید. 
قالب های           به  مجهز  کودک  صندلی   .3
نصب  کودک  صندلی  روی  بر  را   ISOFIX

کنید. در صورت نیاز صندلی جلو را به سمت 
جلو بکشید. 

اگر محافظ کودک دارای نوار نگه دارنده باالیی 
پشت  در  که  مهار  قالب های  به  را  آن  است، 

صندلی عقب تعبیه شده اند، وصل کنید. 
برای اطالعات بیش تر به بخش »صندلی کودک با نوار نگه دارنده باالیی« در ادامه همین فصل 
مراجعه کنید. برای اطالع از جزییات نصب صندلی کودک به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید. 

 هشدار   
هنــگام اســتفاده از قالب هــا بــرای نصــب صندلــی کــودک اطمینــان حاصــل کنیــد کــه  •

ــه  ــی ب ــد ایمن ــدارد و کمربن ــه وجــود ن ــی و متفرق ــا اجســام و اشــیا اضاف در اطــراف آن ه
جایــی گیــر نکــرده اســت. 

سیســتم محافــظ کــودک را پــس از بســتن در جهــات مختلــف تــکان دهیــد تــا از نصــب  •
صحیــح و ایمــن آن مطمئــن شــوید. کلیــه دســتورات نصــب منــدرج در دفترچــه راهنمــای 

محافــظ کــودک را رعایــت کنیــد. 
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صندلی کودک با نوار نگه دارنده باالیی

محافظ  باالیی  نوار  دادن  گیر  زبانه هایی جهت 
نظر  در  عقب  صندلی های  پشت  در  کودک 

گرفته شده است. 

مراحل زیر را جهت نصب محافظ کودکی که دارای نوار نگه دارنده باالیی می باشد، دنبال کنید:
طبق  و  کنید  مهار   ISOFIX قالب های  یا  ایمنی  کمربند  از  استفاده  با  را  کودک  صندلی 

راهنمایی های زیر اقدام کنید. 

تنظیم  را  عقب  صندلی  پشت سری  ارتفاع   .1
کنید و یا این که پشت سری را بردارید. 

میان  از  را  کودک  صندلی  نگه دارنده  نوار   .2
زبانه  به  را  نوار  قالب  دهید.  عبور  پشت سری 
نوار  و  دهید  گیر  عقب  پشت صندلی  در  واقع 

را سفت کنید. 
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 هشدار   
ــل شــده اســت و سیســتم  • ــی قف ــه خوب ــی ب ــده باالی ــوار نگه دارن ــه ن ــن شــوید ک مطمئ

محافــظ کــودک را پــس از بســتن در جهــات مختلــف تــکان دهیــد تــا از نصــب صحیــح و 
ایمــن آن مطمئــن شــوید. کلیــه دســتورات نصــب منــدرج در دفترچــه راهنمــای محافــظ 

کــودک را رعایــت کنیــد. 
زبانه های واقع در پشت صندلی عقب را برای •

 اهداف دیگری به جز مهار کردن سیستم محافظ
 کودک مورد استفاده قرار ندهید. در غیر این

 صورت شرکت مدیران خودرو مسوولیتی را در
 قبال مشکالت ناشی از آن قبول نخواهد کرد. 

خود  جای  در  را  عقب  صندلی  پشت سری   .3
نصب کرده و در موقعیت صحیح قفل کنید.
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1-4. مغزی سوئیچ
موقعیت های مغزی سوئیچ

شکل  در  سوئیچ  مغزی  مختلف  موقعیت های 
مقابل نشان داده شده است.

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

خواهد آمد. 

 هشدار   
هرگز در حین رانندگی سوئیچ را در موقعیت LOCK قرار ندهید. در غیر این صورت، غربیلک 

فرمان قفل شده و کنترل وسیله نقلیه از دست خواهد رفت. 

 ACC  2
موتور خاموش است، غربیلک فرمان را می توان از حالت قفل خارج کرد و برخی از لوازم الکتریکی 

خودرو از قبیل سیستم صوتی، سان روف، آینه های برقی و ... قابل استفاده می باشند. 
 ON  3

سوئیچ روشن )باز( است. کلیه لوازم برقی را می توان مورد استفاده قرار داد. چراغ های هشدار 
پنل کیلومترشمار یا روشن مانده و یا پس از مدت کوتاهی روشن شدن، خاموش می شوند. پس 

از روشن شدن موتور و در زمان رانندگی هم سوئیچ در این موقعیت قرار می گیرد. 

 احتیاط 
برای جلوگیری از خالی شدن باتری، در زمان خاموش بودن موتور، سوئیچ را به مدت طوالنی در 

موقعیت ACC یا ON قرار ندهید. 
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 START  4
برای به حرکت در آوردن موتور استارتر و به تبع آن روشن کردن موتور می باشد. پس از روشن 

شدن خودرو، سوئیچ را رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت ON بازگردد. 

قفل کردن و آزاد کردن غربیلک فرمان
قفل کردن ■

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

باز کردن ■
سوئیچ را وارد مغزی کرده و آن را از موقعیت 

LOCK به موقعیت ACC بچرخانید. 

 احتیاط 
اگر سوئیچ نتواند از موقعیت LOCK به موقعیت ACC بچرخد، غربیلک فرمان را کمی به 

سمت چپ یا راست بچرخانید تا سوئیچ بتواند بچرخد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
145

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

2-4. روشن کردن خودرو
اقدامات قبل از استارت

1. قبل از سوار شدن، اطراف خودرو را بررسی کنید. 

2. موقعیت صندلی، زاویه پشتی صندلی، ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم کنید. 

3. آینه داخلی و آینه های جانبی را تنظیم کنید. 

4. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. 

5. کمربند ایمنی را ببندید. 

6. مطمئن شوید اهرم ترمز دستی به طور کامل کشیده شده است. 

7. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید. 

در مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 

8. کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغ های هشدار و نشانگر 
با  تعمیر  یا  بازدید  انجام  جهت  صورت،  این  غیر  در  می شوند؟  روشن  کیلومترشمار  پنل  در 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

مراحل استارت زدن

سوئیچ را به سمت موقعیت START بچرخانید و بالفاصله پس از روشن شدن موتور، سوئیچ را 
رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت ON باز گردد. 

 احتیاط 
در زمان چرخیدن سوئیچ به سمت موقعیت ON یا START، مقدار کمی حرکت کردن  •

عقربه آمپرها در پنل کیلومترشمار امری عادی است و ایراد محسوب نمی شود. 
موتور  • دیدن  آسیب  از  تا  کنید  رها  را  سوئیچ  باید  بالفاصله  موتور،  شدن  روشن  از  پس 

جلوگیری شود. 
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استارت  زمان  مدت  است  ممکن  است،  پایین  محیط  هوای  دمای  که  هنگامی  یا  زمستان  در 
خوردن موتور اندکی نسبت به شرایط عادی افزایش یابد. اگر موتور در مدت 15 ثانیه روشن 
نشد، سوئیچ را ببندید و 15 تا 20 ثانیه صبر کنید و مراحل استارت زدن را مجددا انجام دهید. 
اگر هم چنان موتور روشن نشد، جهت کسب اطالعات بیش تر به بخش »روشن نشدن موتور« 

در فصل 6 مراجعه کنید. 

پس از روشن شدن موتور

دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور، کنترل می شود. پس از روشن 
شدن موتور، دور آرام کمی باال می رود تا به افزایش دمای موتور کمک کند. پس از گرم شدن 
موتور، دور موتور به طور خودکار پایین خواهد آمد. اگر دور موتور پایین نیاید، باید خودرویتان 

را برای بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 

 هشدار   
دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق می تواند سالمتی انسان را به 

خطر اندازد. جهت جلوگیری از استنشاق دود اگزوز، موارد زیر را رعایت کنید:
خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.  •
هستید،  • باز  محیط  یک  در  روشن  موتور  با  متوقف  خودروی  در  نشستن  به  مجبور  اگر 

می بایست سیستم تهویه مطبوع را روی حالت چرخش هوای تازه و فن تهویه مطبوع را روی 
باالترین سرعت تنظیم کنید. 

خاموش کردن موتور

1. خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید. 
2. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید. 

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 
3. سوئیچ را به سمت موقعیت ACC یا LOCK بچرخانید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
147

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

 احتیاط 
قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید.  •
اگر با خودرو به مدت طوالنی و با دورهای باال رانندگی کرده اید، 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 می تواند 

به موتور آسیب برساند. 
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3-4. گیربکس اتوماتیک )در صورت تجهیز(
گیربکس اتوماتیک )AT( در خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل می شود تا ضمن ارایه 

حداکثر قدرت، کارکردی نرم و روان نیز داشته باشد. 

برای رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک اقدامات زیر را انجام دهید:

1. پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دسته دنده را از موقعیت P یا N حرکت دهید و در موقعیت 
D قرار دهید. 

2. اهرم ترمز دستی را آزاد کنید و پا را از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار 
دهید تا خودرو حرکت کند. 

 هشدار   
هنگامی که موتور خاموش است، صرف نظر از این که دسته دنده در چه موقعیتی قرار دارد،  
همیشه اهرم ترمز دستی را بکشید، در غیر این صورت ممکن است خودرو به طور ناخواسته 

حرکت کرده و منجر به خسارت های جانی و مالی شود. 
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معرفی دنده

 ،)R( دنده عقب ،)P( گیربکس اتوماتیک نصب شده بر روی خودروی شما شامل دنده پارک
دنده خالص )N(، دنده جلو )D(، دنده 2 و دنده سنگین )L( می باشد. هر کدام از دنده های فوق 

توسط حروف ذکر شده در پنل دور دسته دنده مشخص شده اند. 
با تغییر وضعیت دسته دنده، دنده های گیربکس تغییر می کنند. 

به هنگام رانندگی، دنده مناسب را بر اساس نیازمندی های خود انتخاب کنید. اطالعات ارایه 
شده بعدی می تواند آشنایی الزم با ویژگی ها و کاربرد دنده ها را جهت انتخاب صحیح دنده به 

شما ارایه دهد. 
قبل از اقدام به رانندگی، مطمئن شوید که آگاهی کافی نسبت به این اطالعات را کسب کرده اید. 
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■  )P( دنده پارک
از موقعیت P برای پارک کردن خودرو استفاده 
می شود که در آن چرخ های محرک خودرو به 
موقعیت  این  در  می شوند.  قفل  مکانیکی  طور 

موتور می تواند روشن شود.

 احتیاط 
دسته دنده را فقط هنگامی که خودرو کامال متوقف شده است در موقعیت P قرار دهید و  •

زمانی که خودرو در حال حرکت است، از قرار دادن دسته دنده در موقعیت P خودداری کنید. 
انتها فشرده شود و  • تا  بایستی  ترمز  P، پدال  از موقعیت  از خارج کردن دسته دنده  قبل 

سوئیچ در موقعیت ON قرار گرفته باشد. 
هرگز از دنده P به جای ترمز دستی استفاده نکنید.  •

■  )R( دنده عقب
از این موقعیت دسته دنده برای حرکت به عقب 
استفاده می شود. وقتی که دسته دنده در این 
روشن  عقب  دنده  چراغ  بگیرد،  قرار  موقعیت 
شده و سیستم رادار دنده عقب و دوربین دنده 

عقب )در صورت تجهیز( فعال می شوند. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
151

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

■  )N( دنده خالص
قرار  موقعیت  این  در  دنده  دسته  که  وقتی 
بود.  بگیرد، گیربکس در حالت خالص خواهد 

موتور در دنده خالص می تواند روشن شود. 
گیربکس  کردن  کوتاه خالص  توقف های  برای 

مناسب می باشد. 

 احتیاط 
این صورت،  • غیر  در  نیاورید،  در  حالت خالص  به  هرگز  را  گیربکس  باال،  در سرعت های 

گیربکس به راحتی آسیب خواهد دید. 
خودرو را با دنده خالص و موتور خاموش بکسل نکنید، زیرا به گیربکس آسیب وارد می شود.  •

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

شوید. 

■  )D( دنده حرکت مستقیم
استفاده  دنده  این  از  جلو  به  رو  حرکت  برای 
می شود. بر اساس بار وارده به موتور و سرعت 
به  یا کاهش دنده ها  افزایش و  حرکت خودرو، 

طور خودکار صورت می پذیرد. 
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■  )L( دنده سنگین
حرکت  که  حالتی  برای  گیربکس  دنده  این 
مورد  است،  الزم  پایین  سرعت  با  مستقیم 
استفاده قرار می گیرد. در این حالت خودرو در 
موتور  قدرت  حداکثر  از  می تواند  سرباالیی ها 
ترمزی  قدرت  از  سرازیری ها  در  و  ببرد  بهره 

موتور استفاده کند. 
دنده 2 ■

به  این دنده خودرو در وضعیت حرکت رو  در 
جلو با سرعت پایین خواهد بود. در این حالت 
تعویض دنده گیربکس فقط مابین دنده 1 و 2 
صورت می گیرد و تعویض دنده به 3 و 4 مقدور 

نمی باشد. 

قفل دسته دنده

باز شدن قفل دسته دنده ■
در صورت برقرار بودن شرایط زیر، قفل دسته دنده باز خواهد شد:

سوئیچ باز باشد.  ●
پدال ترمز فشار داده شده باشد.  ●
قفل شدن دسته دنده ■

اگر یکی از شرایط فوق برقرار نباشد و دسته دنده در موقعیت P باشد، جهت جلوگیری از تعویض 
دنده ناخواسته و تصادفی، دسته دنده قفل خواهد شد. 
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 )Fail-Safe( حالت خرابی ایمن

طور  به  گیربکس  ایمن  خرابی  حالت  دهد،  رخ  اتوماتیک  گیربکس  سیستم  در  ایرادی  وقتی 
خودکار فعال می شود و اجازه می دهد تا خودرو مسافت کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت 

کند. در این شرایط چراغ هشدار گیربکس در پنل کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد  ایمن، گیربکس دیگر  با فعال شدن حالت خرابی 
داشت و سرعت خودرو به تدریج کاهش می یابد تا این که به کم ترین مقدار برسد. 

 احتیاط 
با خودرو رانندگی کرد، زیرا باعث وارد آمدن  در حالت خرابی ایمن، نباید مسافت طوالنی 
آسیب های جدی به گیربکس خواهد شد. جهت بازدید و سرویس گیربکس، هر چه سریع تر 

به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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4-4. گیربکس متغیر پیوسته یا CVT )در صورت تجهیز(
 CVT گیربکس

گیربکس متغیر پیوسته )CVT( در خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل می شود تا ضمن 
ارایه حداکثر قدرت، کارکردی نرم و روان نیز داشته باشد. 

برای رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس اتومات اقدامات زیر را انجام دهید:
دکمه  و  ببرید  پایین  انتها  تا  را  ترمز  پدال   .1
روی دسته دنده را فشار دهید و هم زمان دسته 
دنده را از موقعیت P حرکت داده و در موقعیت 

D قرار دهید. 
2. ترمز دستی یا ترمز پارک را آزاد کنید و پا را 
از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز 

را فشار دهید تا خودرو حرکت کند. 
3. برای قرار دادن دسته دنده در موقعیت های 
P و R یا خارج کردن از آن ها، باید دکمه روی 

دسته دنده را فشار دهید. 
)جزییات بیش تر در خصوص نحوه آزاد کردن 
ترمز پارک در بخش »سیستم ترمز« در ادامه 

همین فصل ارایه شده است(. 
اتوماتیک)N, R, P وD( و دنده های  دنده های 
رانندگی در دسترس  دستی )+ و -( در طول 
برای  شده  انتخاب  دنده  بود.  خواهد  شما 
گیربکس در نمایشگر پنل کیلومترشمار نمایش 

داده خواهد شد.
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حالت اتوماتیک گیربکس: پس از آن که راننده دسته دنده را در موقعیت D قرار می دهد،   ●
متناسب با سرعت خودرو، افزایش و کاهش دنده گیربکس به طور خودکار و بدون دخالت دست 

صورت خواهد گرفت. 
حالت دستی گیربکس: در این حالت راننده می تواند افزایش یا کاهش دنده را به دلخواه و  ●

به طور دستی انجام دهد. در هر لحظه می توانید موقعیت دسته دنده را بین D و دنده دستی 
جابه جا کنید. 

وقتی که دسته دنده در موقعیت D قرار دارد،  آن را به سمت راست بکشید تا گیربکس وارد 
حالت دستی شود. پس از وارد شدن به حالت دستی، اگر دسته دنده را به سمت جلو فشار دهید، 

دنده افزایش می یابد و اگر دسته دنده را به سمت عقب بکشید، دنده کاهش می یابد.
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5-4 گیربکس دستی )در صورت تجهیز(

عقب  دنده  یک  و  مستقیم  حرکت های  برای  دنده   5 دارای  خودرو  این  در  دستی  گیربکس 
می باشد. دیاگرام انتخاب دنده با گیربکس دستی در تصویر باال نمایش داده شده است.

تعویض دنده

اصول تعویض دنده ■
ابتدا باید پدال کالچ را به طور کامل فشار دهید و سپس دسته دنده را به سمت موقعیت  ●

دلخواه خود حرکت دهید. 
دنده عقب فقط در زمانی قابل انتخاب و استفاده است که خودرو به طور کامل متوقف شده باشد.  ●
همواره در زمان تعویض دنده، سر دسته دنده را به طور کامل در دست گرفته و عمل تعویض  ●

دنده را با مهارت و به طور سریع انجام دهید. این کار باعث می شود تا استهالک قطعات داخلی 
گیربکس کاهش یابد. 

پس از اتمام تعویض دنده، دست خود را هم چنان روی دسته دنده قرار ندهید.  ●
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احتیاط های الزم برای تعویض دنده ■
برای شروع حرکت باید از دنده 1 استفاده کنید.  ●
در جاده های سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین )دنده سنگین( استفاده کنید.  ●

هنگام حرکت، گیربکس را به مدت طوالنی در حالت خالص قرار ندهید. 
هنگام تعویض دنده از پایین به باال )سنگین به سبک(، دنده ها را به ترتیب افزایش دهید و  ●

هیچ دنده ای را از قلم نیاندازید. 
دنده  ● تعویض  غیرعادی،  مانند صدای  گیربکس  غیرعادی  حالت  با  مواجه شدن  در صورت 

سخت و ...، فورا خودرو را در محل ایمن متوقف کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. پس از رفع عیب می توانید به رانندگی خود 

ادامه دهید. 
به  ● صورت  این  غیر  در  نبرید.  عقب  دنده  موقعیت  به  را  دنده  دسته  هرگز  حرکت  هنگام 

گیربکس آسیب جدی وارد خواهد شد. 
از گذاشتن غیرضروری پا بر روی پدال کالچ در حین رانندگی اجتناب کنید تا کالچ دچار  ●

ساییدگی ناخواسته نشود. 

کاهش دنده

جهت حفظ ایمنی رانندگی، هنگام پایین آمدن از شیب های تند از دنده سنگین استفاده  ●
کنید. 

برای بهتر شدن شتاب گیری، ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس  ●
مجددا اقدام به شتاب گیری نمایید. 

هنگام کاهش دنده و انتخاب دنده ها از سبک به سنگین، دنده ها را به ترتیب کاهش دهید.  ●
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۶-4. سیستم ترمز
در این خودرو برای چرخ های جلو از ترمز دیسکی و برای چرخ های عقب از ترمز دیسکی- کاسه ای 
از نوع  بر روی چرخ های عقب عمل می کند و مکانیزم آن  استفاده شده است. سیستم ترمز دستی 

مکانیکی- کابلی می باشد. 

ترمز دستی

حرکت  از  تا  بکشید  باال  کامل  طور  به  را  دستی  ترمز  اهرم  خودرو،  کردن  پارک  هنگام    1
احتمالی خودرو جلوگیری شود. پس از کشیدن اهرم ترمز دستی، چراغ نشانگر مربوطه در پنل 

کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
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 هشدار   
برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو، در زمان پارک کردن خودرو به جای ترمز دستی از 
درگیر کردن دنده گیربکس استفاده نکنید. اهرم ترمز دستی را باید به طور کامل باال بکشید. 

2  برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا اهرم را کمی به سمت باال بکشید و سپس دکمه ضامن 
اهرم را فشار دهید و اهرم را تا انتها به سمت پایین هدایت کنید. پس از آزاد شدن ترمز دستی، 

چراغ نشانگر مربوطه در پنل کیلومترشمار خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
قبــل از شــروع رانندگــی، از آزاد شــدن کامــل ترمــز دســتی اطمینــان حاصــل کنیــد. در غیــر 

ایــن صــورت، لنت هــای ترمــز دســتی دچــار فرســودگی زودرس خواهنــد شــد. 

سیستم ترمز

دوبل  مدار  دارای  خودرو  این  ترمز  سیستم 
هیدرولیکی  ترمز  نوع  این  می باشد.  ضربدری 
هم دیگر  از  مستقل  مدار  دو  دارای  و  بوده 
می باشد. مزیت این نوع ترمز این است که در 
صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها، 

مدار دیگر قادر به ادامه کار می باشد. 
البته در صورت بروز چنین شرایطی پدال ترمز 
عادی  شرایط  با  مقایسه  در  و  شده  سفت تر 
فاصله  و  می شود  سخت تر  ترمز  پدال  فشردن 
هشدار  چراغ  بود.  خواهد  بیش تر  ترمزگیری 

سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد. 
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 هشدار   
در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز، توصیه می شود با خودرو رانندگی نکنید 

و فورا جهت بازدید تعمیر آن به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

بوستر ترمز

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

 احتیاط 
برای کارایی بیش تر سیستم ترمز در سراشیبی های تند، از دنده سنگین تر استفاده کنید. 

هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور، بوستر ترمز از کار می افتد و برای جبران این نقصان باید 
فشار بیش تری به پدال ترمز وارد کنید. 

روغن ترمز

مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  نرمال،  حالت  در 
قرار   ”MIN“ و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید 
داشته باشد. سطح روغن ترمز موجود در مخزن 

را به طور منظم بازدید کنید. 
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 هشدار   
روغن ترمز به شدت جاذب رطوبت می باشد. بنابراین درب مخزن روغن ترمز را به مدت  •

طوالنی باز نگذارید. 
روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی است. اجازه ندهید با پوست تماس پیدا کند. در صورت  •

پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم، فورا محل را با مقدار زیادی آب شست وشو 
دهید. اگر هم چنان احساس ناراحتی می کنید، فورا به مراکز درمانی مراجعه نمایید. 

چراغ هشدار سیستم ترمز

روشن  ترمز  هشدار  چراغ  سوئیچ،  شدن  باز  با 
شده و پس از 3 ثانیه خاموش خواهد شد. اگر 
خاموش  ثانیه   3 گذشت  از  پس  هشدار  چراغ 
نشود و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی 
اقدام،  اولین  به عنوان  دارد.  ایراد  ترمز  سیستم 
و در  بررسی کنید  را  ترمز مخزن  روغن  سطح 
نیاز به مقدار آن اضافه کنید. اگر علت  صورت 
ایراد را پیدا نکردید، هر چه سریع تر جهت بازدید 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  با  ترمز  سیستم 

خودرو تماس حاصل کنید. 

نکات الزم در خصوص سیستم ترمز

تولید صدا توسط سیستم ترمز در برخی از زمان ها طبیعی است. ولی اگر سیستم ترمز به  ●
مدت طوالنی تر صدای سایش فلز یا صدای سوت ایجاد کند، بیانگر تمام شدن لنت های ترمز 
است که نیاز به تعویض دارد. خودروی خود را جهت تعویض لنت ها به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو ببرید. 
اگر موقع ترمز کردن لرزش مداوم به غربیلک فرمان منتقل می شود، در اسرع وقت جهت  ●

بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به حداکثر کارایی، نیاز به یک دوره آب بندی دارند. شاید  ●
در 200 کیلومتر اول کارایی ترمز بهینه نباشد. زیاد کردن نیروی وارده به پدال ترمز، تنها راه 

جبران کم اثر شدن ترمز می باشد. 
میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد. خودروهایی  ●

که بیش تر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار می گیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند، 
در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند. بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید 
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو، به یکی از نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو ببرید. 
ترمز  ● نیروی  از  تا  استفاده کنید  از دنده سنگین  رانندگی در جاده های سرازیری،  در زمان 

موتوری بیش ترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید. در غیر این صورت، 
ترمزها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع، کارایی خود 

را از دست بدهند. 
یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و کشیدن چرخ به یک سمت در زمان  ●

ترمزگیری می شود. پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید. پس 
از رانندگی در آب عمیق برای خشک کردن لنت ترمز، ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه، پدال 

ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد. 

کاهش کارایی ترمز
با گرفتن ترمز دستی  یافت، شما می توانید  اگر در حین رانندگی کارایی ترمز خودرو کاهش 
ترمز  از  استفاده  زمان  از  بیش تر  ترمزگیری  فاصله  که  تفاوت  این  با  کنید،  متوقف  را  خودرو 

معمولی خواهد بود. 

 هشدار   
راننده  از دست  باعث خارج شدن کنترل خودرو  رانندگی  ترمز دستی در حین  از  استفاده 
به مدت کوتاه خواهد شد. اگر مجبور به استفاده از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو 
هستید، برای جلوگیری از انحراف خودرو ناشی از قفل شدن چرخ های عقب، نیروی وارده به 

اهرم ترمز دستی را به آرامی اعمال کنید. هنگام رانندگی باید کامال هوشیار باشید. 
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)ABS( ۷-4. سیستم ترمز ضدقفل
ترمز ضدقفل )ABS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. مهم ترین ویژگی این سیستم، حفظ قدرت 
مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو است که به واسطه بهره گیری حداکثری از نیروی چسبندگی بین 
تایر و جاده حاصل می شود. با این حال سیستم ABS در همه شرایط نمی تواند به طور مطلق از لغزش 
چرخ های خودرو جلوگیری کند. به طور مثال در صورت رانندگی در جاده هایی که دارای محدودیت های 

فیزیکی می باشند و یا رانندگی با سرعت های خیلی زیاد در جاده های لغزنده. 
توزیع  سیستم  همراه  به   )ABS( ضدقفل  ترمز  سیستم  شما،  خودروی  ترمز  کارایی  بهبود  جهت 

الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( در قالب یک مجموعه واحد طراحی و استفاده شده است.
سیستم ترمز ضدقفل )ABS( زمانی که چرخ ها 
در اثر ترمزگیری در حال قفل شدن باشند، وارد 
عمل می شود و در ترمزگیری های معمولی فعال 
نمی شود. در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر 
پا ضربه بزند و همراه با آن مقداری صدا تولید 
شود یعنی ABS فعال شده است. به عبارت دیگر 
تولید کمی صدا و لرزش پدال ترمز زیر پا طبیعی 

است، در این لحظه پدال ترمز را رها نکنید. 

احتیاط های الزم

 در شرایط زیر سیستم ABS مقداری صدا تولید خواهد کرد که طبیعی می باشد:
هنگامی که سوئیچ باز می شود و یا موتور روشن می شود، سیستم ABS شروع به خودارزیابی  ●

می کند که همراه با تولید صدای خیلی کمی می باشد. 
●  ABS صدای عمل کردن موتور، شیربرقی ها و پمپ برگشت بلوکه
صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن ●
●  EBD در زمان فعال شدن سیستم ABS صدای عمل کردن سوپاپ های بلوکه
صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید ●
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 هشدار   
نباید اغراق شود. اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل  •  ABS در مورد سیستم 

از  فاصله  رعایت  و  مطمئنه  سرعت  و  احتیاط  با  باید  هم چنان  ولی  می کند  کمک  خودرو 
کنترل  کند،  کار  هم  ضدقفل  ترمز  سیستم  اگر  حتی  زیرا  کرد.  رانندگی  جلویی  خودروی 

پایداری خودرو و کنترل غربیلک فرمان با محدودیت های خاصی رو به رو خواهد شد. 
هنگام رانندگی با سرعت زیاد در هوای بارانی اگر چرخ های خودرو دچار بکسوات یا لغزش  •

شوند، سیستم ترمز ضدقفل قادر به کنترل وسیله نقلیه نخواهد بود. 

 احتیاط 
سایز تایرها و طرح آج آن ها تاثیر مهمی بر روی کارکرد ABS دارند. اطمینان حاصل کنید  ■

تایرهای خودرو یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آن ها را دارید، دارای سایز و شاخص بار 
قابل تحمل و ساختار یکسانی با تایرهای اصلی خودرو باشند. متفاوت بودن مشخصات یکی 
از تایرها با تایرهای دیگر، عملکرد ABS را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. در صورت نامناسب 
مدیران  مجاز  نمایندگی  توسط  و  تایر شرکتی  با  را  آن  توصیه می شود  تایر،  وضعیت  بودن 

خودرو جایگزین کنید. 
در  ■ رانندگی  هنگام  است.  نشده  ترمزگیری طراحی  فاصله  کردن  کوتاه  منظور  به   ABS

شرایط زیر، فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:
هنگام رانندگی در جاده های گل آلود، سنگریزه ای یا پوشیده از برف •
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ •
هنگام عبور از روی سرعت گیرها و موانع •
هنگام رانندگی در جاده های دارای چاله یا سطح ناصاف •
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 ABS اصول ترمزگیری

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

بپیچانید.

 هشدار   
به شرایط جاده ای  • بسته  ترمز می دهد، ولی  به  بهتری  اثربخشی   ،ABS درست است که 

فاصله ترمزگیری ها تفاوت زیادی خواهد داشت. 
قبیل جاده  • از  ترمزگیری در شرایط مختلف جاده ای  فاصله  کوتاه شدن  نمی تواند   ABS

ماسهای یا جاده برفی را تضمین کند. در مقایسه با خودروهای بدون ABS، شاید خودروی 
شما نیاز به فاصله ترمزگیری زیادی داشته باشد. 

ABS نمی تواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی، رانندگی در  •

آب، پیچیدن های سریع یا رانندگی در جاده های نامساعد را کاهش دهد، و یا از بروز تصادفات 
ناشی از رانندگی بدون احتیاط و بی دقت جلوگیری کند. 

همواره با احتیاط رانندگی کنید و در سر پیچ ها از سرعت خود بکاهید.  •

ABS اصول مهم در به کارگیری ترمز

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

2. برای جلوگیری از برخورد با مانع، فرمان را بپیچانید. با وجود 
ترمزگیری اضطراری، می توانید عمل پیچیدن را هم انجام دهید. 
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 ABS چراغ هشدار سیستم
 ABS هشدار  چراغ  سوئیچ،  شدن  باز  از  پس 
به  شروع   ABS سیستم  و  شده  روشن 
از  پس  ثانیه   3 اگر  کرد.  خواهد  خودارزیابی 
باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ABS خاموش 
شود، یعنی سیستم به درستی کار می کند ولی 
در حین  یا  و  نشود  اگر چراغ هشدار خاموش 
در  ایراد  وجود  بیانگر  شود،  روشن  رانندگی 

سیستم ABS می باشد. 

اگر ABS ایراد داشته باشد، راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد، با این تفاوت 
که برای ترمز گرفتن باید نیروی کم تری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چرخ ها جلوگیری 
شود. اگر چراغ هشدار روشن باشد باید با احتیاط بیش تری رانندگی کنید و برای جلوگیری از 
خرابی های بیش تر و بروز حادثه، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های 

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
اگر چراغ هشدار سیستم ABS و چراغ هشدار سیستم ترمز به طور هم زمان روشن شوند، فورا 
خودرو را در یک مکان مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر 

خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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۸-4. کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( )در صورت تجهیز(
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو )ESP( باعث کنترل راستای حرکت خودرو و حفظ تعادل 
خودرو در شرایط مختلف رانندگی می شود. سیستم ESP با اعمال نیروی ترمز بر روی چرخ هایی که 
مناسب تشخیص داده شده اند، انحراف خودرو ناشی از بیش فرمانی یا کم فرمانی را اصالح می کند. اگر 

الزم باشد برای حفظ پایداری خودرو ممکن است قدرت موتور نیز کاهش داده شود. 
سیستم ESP از سنسورهایی بهره می برد که می توانند مسیری که راننده قصد دارد خودرو را به آن 
سمت هدایت کند، تشخیص داده و با مسیر اصلی خودرو مقایسه کنند. اگر مسیر اصلی حرکت خودرو با 
مسیری که راننده قصد پیچیدن به آن سمت را دارد، هم سویی و شباهت نداشته باشد، ESP چرخ های 

مناسب را شناسایی کرده و به آن ها نیروی ترمزی وارد می کند تا انحراف خودرو را بی اثر کند.

 ESP چراغ هشدار سیستم
پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ESP نیز 
روشن شده و پس از 3 ثانیه خاموش خواهد شد. 
زمانی که ESP فعال باشد، چراغ هشدار آن به 
صورت چشمک زن روشن خواهد شد. اگر چراغ 
هشدار به طور دایم روشن بماند، یعنی سیستم 
دارای ایراد است. جهت حفظ ایمنی خودرو، در 
اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید. 

 هشدار   
حتی با وجود فعال بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری )ESP(، سرعت زیاد، پیچیدن 
کنترل  سیستم  شوند.  حادثه  به  منجر  است  ممکن  جاده ای  نامناسب  شرایط  و  ناگهانی 
از دست  پایداری )ESP( نمی تواند به طور قطعی اطمینان دهد که در صورت  الکترونیکی 
را مجددا در دست  بتوانید کنترل آن  رانندگی شما  رفتن کنترل خودرو در شرایط سخت 
بگیرید. حتی اگر خودروی شما مجهز به ESP باشد، هم چنان باید با رعایت احتیاط و احترام 

به قوانین رانندگی کنید تا دچار حادثه نشوید. 
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 ESP کلید غیرفعال کردن

در   )ESP OFF(ESP کردن  غیرفعال  کلید 
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 

دهید،  فشار  را   ESP OFF کلید  که  زمانی 
 ESP OFF نشانگر و  غیرفعال می شود   ESP

نیز در پنل کیلومترشمار روشن می شود. 
برای فعال سازی مجدد ESP، کلید را یک بار 
چراغ   ،ESP شدن  فعال  با  دهید.  فشار  دیگر 

نشانگر ESP OFF نیز خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
برای بهبود کشش خودرو توصیه می شود هنگام رانندگی در شن و ماسه های عمیق، ESP را 

غیرفعال کنید. 

شرایطی که برای استفاده از ESP مناسب نیستند: ■
هنگام رانندگی در جاده های پوشیده از برف یا جاده های با سطح نرم ●
هنگام استفاده از زنجیر چرخ ●
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۹-4. سیستم فرمان هیدرولیکی )در صورت تجهیز(
استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو می شود. 

 احتیاط 
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان هیدرولیکی، غربیلک فرمان را بیش تر از 5 ثانیه در 

منتهی الیه سمت راست یا چپ نگه ندارید. 

روغن هیدرولیک فرمان

در شرایط نرمال سطح روغن هیدرولیک فرمان 
و   ”MAX“ عالمت های  بین  باید  مخزن  در 

“MIN” قرار داشته باشد. 
 ”MIN“ عالمت  از  پایین تر  روغن  سطح  اگر 
اضافه  هیدرولیک  روغن  الزم  مقدار  به  باشد، 

کنید تا سطح آن به حد استاندارد برسد. 

 احتیاط 
اگر پس از روشن شدن موتور، برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیش تری نیاز داشته  •

باشید، احتماال سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است. در اولین فرصت به یکی از 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

پس از خاموش شدن موتور، خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود. در این زمان شما  •
کماکان می توانید فرمان را بچرخانید ولی به نیروی بیش تری نیاز خواهید داشت. 
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10-4. سیستم فرمان برقی )EPS( )در صورت تجهیز(
سیستم فرمان برقی )EPS( به جای روش استفاه شده در خودروهای معمولی که در آن پمپ هیدرولیک 
فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در می آید، از گشتاور تولید شده توسط موتور مخصوص سیستم 

فرمان برقی به عنوان منبع قدرت بهره می گیرد. 

 احتیاط 
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان برقی، غربیلک فرمان را در زمان روشن بودن 

موتور بیش تر از 5 ثانیه در منتهی الیه سمت راست یا چپ نگه ندارید. 

)EPS( چراغ هشدار سیستم فرمان برقی
پس از باز شدن سوئیچ، سیستم EPS به مدت 
3 ثانیه اقدام به خودارزیابی خواهد نمود که در 
این مدت چراغ هشدار سیستم به رنگ زرد در 
پنل کیلومترشمار روشن می شود. اگر سیستم 
ایرادی نداشته باشد، چراغ خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
در صورت خرابی سیستم فرمان برقی، فرمان معمولی خودرو هم چنان قابل استفاده است، اما باید  •

ضمن رعایت احتیاط، از رانندگی با سرعت های باال اجتناب کنید. جهت بازدید و تعمیر سیستم، هر 
چه سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

در زمان پارک بودن خودرو یا رانندگی با سرعت پایین، اگر غربیلک فرمان به کرات و به طور  •
متوالی تا انتها چرخانده شود، ممکن است فرمان سفت شود. این حالت به علت داغ شدن سیستم 
فرمان اتفاق می افتد و سیستم فرمان برای محافظت از خود در برابر داغ شدن بیش از حد این رویه 
را در پیش می گیرد و امری عادی تلقی می شود. در چنین شرایطی اگر غربیلک فرمان را برای مدتی 

کوتاه نچرخانید، سیستم مجددا به وضعیت نرمال خود باز می گردد. 
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11-4. سیستم کروز کنترل
از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در یک مقدار تنظیم شده، بدون فشار دادن پدال 

گاز استفاده می شود. 

1  نشانگر کروز کنترل
 SET/- 2  دکمه

 RES/+ 3  دکمه
4  دکمه کروز کنترل )دکمه روشن/ خاموش(  

نحوه استفاده از کروز کنترل

1. دکمه روشن کردن کروز کنترل روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا سیستم کروز کنترل 
وارد وضعیت آماده به کار شود. در این زمان چراغ نشانگر کروز کنترل بر روی پنل کیلومترشمار 

به حالت چشمک زن در خواهد آمد. 
2. زمانی که سرعت خودرو در محدوده 40km/h تا 130km/h قرار دارد، دکمه -/SET را فشار 
دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان سرعت کروز کنترل تنظیم شود. چراغ نشانگر 

کروز کنترل پس از تنظیم سرعت، به طور دایم روشن می ماند. 

 احتیاط 
فعال نشده  یعنی کروز کنترل هنوز  بزند،  نشانگر کروز کنترل هم چنان چشمک  اگر چراغ 
است، مراحل باال را جهت ورود به کروز کنترل مجددا تکرار کنید. اگر باز هم خودرو وارد 
سیستم کروز کنترل نشد، جهت بررسی و یا تعمیر سیستم به یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو مراجعه کنید. 

3. برای خارج شدن از کروز کنترل، دکمه ON/OFF را فشار دهید. چراغ نشانگر کروز کنترل نیز 
خاموش خواهد شد. 
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تنظیم سرعت

در زمان فعال بودن کروز کنترل به روش های زیر می توانید سرعت را تنظیم کنید:
تنظیم دقیق تر ■
به ازای هر بار فشار دادن لحظه ای )کم تر از 0.5 ثانیه( دکمه +/RES به اندازه 2km/h به  ●

سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل افزوده خواهد شد. 
به ازای هر بار فشار دادن لحظه ای )کم تر از 0.5 ثانیه( دکمه -/SET به اندازه 2km/h از  ●

سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل کاسته خواهد شد. 
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید، سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت کروز  ●

کنترل انتخاب خواهد شد. 
تنظیم سریع ■
اگر دکمه +/RES را به مدت بیش تر از 0.5 ثانیه فشار داده و نگه دارید، سرعت تنظیم شده  ●

برای کروز کنترل به طور متوالی افزایش خواهد یافت. 
اگر دکمه -/SET را به مدت بیش تر از 0.5 ثانیه فشار داده و نگه دارید، سرعت تنظیم شده  ●

برای کروز کنترل به طور متوالی کاهش خواهد یافت. 
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید، سرعت همان لحظه ی خودرو به عنوان سرعت  ●

کروز کنترل انتخاب خواهد شد. 

 هشدار   
دکمه +/RES را به مدت طوالنی به حالت فشرده نگه ندارید، چرا که باعث افزایش مداوم  •

و متوالی سرعت شده و می تواند خطرناک باشد. 
فشار دادن طوالنی مدت دکمه-/SET همانند رها کردن پدال گاز می باشد و به منزله ترمز  •

گرفتن نیست، لذا در صورت نیاز به کاهش سرعت از پدال ترمز استفاده کنید. 
پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد. سپس پدال گاز را رها کرده و  ■

دکمه -/SET را فشار دهید تا کروز کنترل بر روی سرعت لحظه رها شدن دکمه تنظیم 
شود. اگر دکمه را فشار ندهید، کروز کنترل روی تنظیم قبلی می ماند. 
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غیرفعال کردن و فعال کردن مجدد کروز کنترل

گیربکس      ● به  مجهز  مدل  )در  ترمز  پدال  دادن  فشار  با  است،  فعال  کنترل  کروز  که  زمانی 
AT/CVT( و یا فشار دادن پدال کالچ )در مدل مجهز به گیربکس دستی(، کروز کنترل به طور 

موقت غیرفعال می شود. در این شرایط چراغ نشانگر کروز کنترل به حالت چشمک زن روشن 
شده و کروز کنترل وارد حالت آماده به کار خواهد شد. 

اگر هیچ اقدامی روی دکمه های کروز کنترل صورت نپذیرد، سیستم هم چنان در حالت آماده  ●
به کار باقی می ماند و راننده می تواند به رانندگی معمولی خود بپردازد. 

برای فعال کردن مجدد کروز کنترل، دکمه +/RES فشار دهید تا کروز کنترل به حالت قبلی  ●
خود بازگردد. اگر دکمه +/RES  را فشار داده و نگه دارید، سرعت خودرو به طور متوالی افزایش 
خواهد یافت. سرعت لحظه ای که دکمه تنظیم رها شود، به عنوان سرعت کروز کنترل منظور 
خواهد شد. دکمه -/SET را فشار دهید تا سرعت خودرو بر روی مقدار تنظیم شده تثبیت شود. 

 احتیاط 
در  • خودرو  سرعت  که  پذیرد  صورت  می تواند  شرطی  به  کنترل  کروز  مجدد  شدن  فعال 

محدوده بین 40km/h تا 130km/h باشد. 
اگر از کروز کنترل استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا در زمان استفاده مجدد، دچار  •

اشتباه نشوید. 

شرایط نامناسب برای استفاده از کروز کنترل

در صورت مواجه شدن با شرایط زیر، از کروز کنترل استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن 
است کنترل خودرو از دست رفته و منجر به بروز حادثه، مصدومیت جدی و یا مرگ شود. 

در ترافیک های سنگین ●
در جاده هایی که دارای پیچ های تند می باشند ●
در جاده های بادخیز و هوای طوفانی ●
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در جاده های لغزنده )مانند شرایط بارندگی و جاده های پوشیده از برف و یخ( ●
در جاده های دارای سرباالیی و سرازیری زیاد ●

ممکن است در سرازیری ها سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل فراتر رود. 
در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو ●
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12-4. سیستم رادار دنده عقب
عملکرد سیستم

انتخاب  از  پس  است،  باز  سوئیچ  که  زمانی 
به  عقب  دنده  رادار  سیستم   ،)R( عقب  دنده 
یکی  چنان چه  می شود.  فعال  خودکار  طور 
دهد،  تشخیص  را  مانعی  وجود  سنسورها  از 
در  خودرو  از  مانع  فاصله  به  مربوط  اطالعات 
می شود  داده  نمایش  چندمنظوره  نمایشگر 
پنل  توسط  اخطار  بوق  یک  هم زمان  و 

کیلومترشمار نیز تولید خواهد شد.

شرایط الزم برای فعال شدن سیستم

زمانی که سوئیچ باز باشد، پس از قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده عقب )R(، سیستم  ●
فعال می شود. 

خودرو در حال حرکت با دنده عقب باشد و سرعت آن بیش تر از 5km/h نباشد.  ●
محدوده ی دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب بین C°30- تا C°80 می باشد.  ●
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محدوده تشخیص سنسورهای دنده عقب

فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.
 )cm( فرکانس بوق اخطارسنسور عقب راستسنسور عقب وسطسنسور عقب چپفاصله مستقیم

 95-150
1Hz)منطقه احتیاط(

 65-90
2Hz)منطقه اخطار(

40-60
4Hz)منطقه هشدار(

 35
بوق ممتد)منطقه توقف(

خودارزیابی سیستم

چند  یا  یک  که  زمانی  می باشد.  خودارزیابی  قابلیت  دارای  عقب  دنده  هشداردهنده  سیستم 
نمایشگر چندمنظوره  در  ایراد  به  مربوط  اطالعات  مواجه شوند،  ایرادی  با  عقب  دنده  سنسور 

نمایش داده خواهد شد. 
تصویر سنسور معیوب با فرکانس 1Hz به همراه بوق اخطار به مدت 2 ثانیه فعال خواهد شد. 
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اصول کار سنسور دنده عقب

فاصله تشخیص داده شده، کوتاه ترین فاصله عمودی و مستقیم بین سنسور دنده عقب و  ●
مانع می باشد. 

حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب 150cm می باشد. حداقل دقت سیستم  ●
در تشخیص فاصله 5cm است. به طور مثال اگر فاصله مانع با سنسور 64cm باشد، سیستم آن 

را 60cm نمایش خواهد داد. 
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند، بوق اخطار به 

صدا در نمی آید. به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:

تشخیص  توانایی  عقب  دنده  سنسورهای 
طناب  فنس،  خاردار،  سیم  تور،  نظیر  اشیایی 

و ... را ندارند. 

اشیا و موانعی که ارتفاع آن ها خیلی کم باشد، 
داده  تشخیص  عقب  دنده  سنسورهای  توسط 

نمی شوند. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
178

X22 دفترچه راهنمای خودروی
X22 User Manual

که  را  موانعی  احتماال  عقب  دنده  سنسورهای 
ارتفاع آن ها از سپر عقب زیادتر باشد، تشخیص 

نخواهند داد. 

موانعی مانند برف نرم، پنبه و اسفنج که امواج 
می کنند،  جذب  راحتی  به  را  صورت  ماورا 
داده  تشخیص  عقب  دنده  سنسورهای  توسط 

نمی شوند. 

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها 
یخ بزند، سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهد 

بود. 

زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف 
یا گل و الی پوشیده شود، موانع برای سنسورها 

قابل تشخیص نخواهد بود. 
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در صورت وجود چندین مانع، فقط مانعی که 
کم ترین فاصله را با هر یک از سنسورها داشته 

باشد، شناسایی خواهد شد. 

 احتیاط 
برای موانع خارج از محدوده دید سنسورهای دنده عقب، بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد. 
اگر در یک لحظه موانع متعددی وجود داشته باشند، بوق اخطار برای نزدیک ترین مانع فعال 
خواهد شد. موقع حرکت کردن به یک سمت، مراقب باشید که ممکن است سنسورهای سمت 

دیگر خودرو به موانع دیگری نزدیک شوند. 

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانی که خودرو در شیب تند قرار گرفته باشد. 

باال  فرکانس  با  آنتن  یا  و  فرستنده  که  زمانی 
روی خودرو نصب شده باشد. 
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در  دستگاههایی  یا  تجهیزات  که  صورتی  در 
مافوت  امواج  تولید  شما  خودروی  اطراف 
خودروهای  بوق  صدای  مانند  کنند،  صوت 
دیگر، موتورسیکلت ها یا صدای ترمزهای بادی 

کامیون های سنگین. 

زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی. 

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.  ●
یخ زدن سطح سنسورها را بررسی کنید.  ●
بررسی کنید که آیا خودرو به مدت طوالنی در شرایط دمایی گرم یا سرد پارک بوده است؟ ●

اگر علت ایراد را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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تمیز کردن سنسور دنده عقب

در زمان شست وشوی خودرو، برای تمیز کردن آلودگی های خارجی مانند برف، گل و الی و گرد 
و خاک از سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کم فشار استفاده کنید. 

 احتیاط 
شستن سنسورها با آب پرفشار و وارد آوردن

فشار زیاد و ضربه زدن باعث آسیب دیدگی
آن ها خواهد شد. 

سنسورهای دنده عقب را هرگز تحت فشار و 
ضربه قرار ندهید، چرا که باعث کارکرد نامناسب

سنسور خواهد شد. 
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13-4. سیستم کمکی پارک )در صورت تجهیز(
و  )ثابت(  استاتیکی  راهنمای  با خطوط  همراه  پشت خودرو  منطقه ی  نمایش  با  عقب  دنده  دوربین 
از دنده عقب به راننده کمک می کند. واحد کنترل سیستم  دینامیکی )متحرک( به هنگام استفاده 
کمکی پارک با استفاده از اطالعات سنسور فرمان که زاویه چرخش غربیلک فرمان را تشخیص می دهد، 
خطوط راهنمای دینامیکی را ایجاد می کند. جهت های خطوط راهنمای دینامیکی با جهت چرخش 
فرمان متناسب می باشد. تصاویر ارسال شده از دوربین دنده عقب در مانیتور سیستم صوتی و تصویری 
به نمایش گذاشته می شود. این تصاویر تقریبا مشابه تصویری است که در آینه داخل کابین مشاهده 
هنگام  تغییر می کنند.  فرمان  غربیلک  نحوه چرخش  با  مطابق  دینامیکی  راهنمای  می شود. خطوط 

استفاده از این سیستم، جهت حفظ ایمنی همواره محیط اطراف خود را بررسی کنید. 

درگیر  صورت  در  و  سوئیچ  شدن  باز  از  پس 
دنده  دوربین  تصاویر   ،)R( عقب  دنده  شدن 

عقب نمایش داده می شود. 
خطوط سبز رنگ: منطقه احتیاط

خطوط زرد رنگ: منطقه اخطار
خطوط قرمز رنگ: منطقه هشدار و توقف

خطوط نارنجی رنگ: خطوط راهنمای دینامیکی
دوربین دنده عقب ■

در  مقابل  شکل  با  مطابق  عقب  دنده  دوربین 
قسمت پایینی درب صندوق نصب شده است. 
استفاده شده  لنز مخصوص  از  این دوربین  در 
با  تصویر  در  شده  مشاهده  فواصل  لذا  است، 

فواصل واقعی متفاوت است. 
محدوده پوشش دوربین دنده عقب ■

منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است. موانعی که به گوشه های سپر عقب 
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نزدیک اند و یا در زیر سپر قرار می گیرند، در صفحه نمایش قابل مشاهده نمی باشند. 
فضای نمایش داده شده به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد. 

در شرایط زیر حتی اگر سیستم به درستی کار کند، احتماال دیدن تصاویر مشکل خواهد بود:
اگر خودرو در فضای تاریک قرار داشته باشد، مانند شب.  ●
دمای هوای اطراف دوربین خیلی باال و یا خیلی پایین باشد.  ●
قطرات آب روی دوربین نشسته باشد یا رطوبت هوا خیلی باال باشد، مانند هوای بارانی.  ●
مواد خارجی از قبیل برف و یا گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد.  ●
سطح دوربین دنده عقب خراشیده شده باشد.  ●
اگر نور خورشید و یا نور چراغ خودروی عقبی به طور مستقیم به لنز دوربین بتابد.  ●
شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب ■
در جاده های یخی و لغزنده و یا برفی ●
در جاده هایی که صاف و مستقیم نیستند و شیب دار یا دارای پیچ هستند ●

 هشدار   
در زمان استفاده از دوربین دنده عقب، احتیاط های زیر را رعایت کنید تا از بروز حادثه و ایجاد 

مصدومیت های جدی جلوگیری شود:
هنگام حرکت با دنده عقب، فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.  •
همیشه از آینه های خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.  •
فاصله واقعی بین مانع و خودرو با آن چه که در مانیتور نمایش داده می شود، متفاوت است.  •
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 احتیاط 
از باز کردن، تعمیر یا دستکاری دوربین خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث عملکرد  •

نادرست آن شود. 
در صورت کثیف شدن لنز دوربین، آن را با آب بشویید و توسط پارچه نرم سطح آن را پاک  •

کنید و یا از حالل های مالیم و آب استفاده کنید. 
از حد به سطح دوربین هنگام تمیز کردن آن خودداری کنید زیرا  • از فشار آوردن بیش 

ممکن است خط و خش در سطح لنز ایجاد شود. 
از تماس مستقیم حالل های ارگانیک، واکس خودرو، شیشه شور یا رنگ با سطح لنز دوربین  •

جلوگیری کنید و در صورت تماس، فورا سطح لنز را پاک کنید. 
وقتی که سیستم در دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است برخی تصاویر تار  •

و تصاویر متحرک به هم ریخته و نامفهوم باشد. 
در زمان شستن خودرو با آب فشار قوی، از پاشیدن آب به اطراف دوربین عقب خودداری  •

کنید. در غیر این صورت ممکن است دوربین خراب شود. 
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14-4. سیستم کنترل فشار باد تایر )در صورت تجهیز(
به منظور افزایش قابلیت های ایمنی، خودروی شما به سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( تجهیز 
شده است تا زمانی که فشار باد یک یا چند تایر کم تر از حد استاندارد باشد، چراغ هشدار مربوطه را 
روشن نماید. در صورت روشن شدن این چراغ شما باید خودرو را متوقف کرده و پس از بازدید تایرها، 
بالفاصله فشار باد آن ها را تنظیم کنید. رانندگی کردن با تایر کم باد باعث داغ شدن و آسیب دیدگی 
تایر می شود. هم چنین تایر کم باد سبب افزایش میزان مصرف سوخت، کاهش عمر مفید تایر، کم شدن 

قابلیت فرمان پذیری و ترمزگیری خودرو می شود. 

 احتیاط 
آن ها جزو  باد  فشار  تنظیم صحیح  و  تایرها  نگه داری  و  باشید که سرویس  داشته  به خاطر 
وظایف راننده می باشد و نباید سیستم TPMS را جایگزینی برای آن ها تلقی نمود، مخصوصا 
زمانی که میزان کم بودن فشار باد تایر در حدی نباشد که باعث روشن شدن چراغ هشدار 

شود. 

 TPMS چراغ هشدار سیستم

هم زمان با باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار روشن 
شده و پس از گذشت 3 ثانیه خاموش می شود. 
اگر چراغ هشدار کم بودن فشار باد تایر خاموش 
و  شده  روشن  رانندگی  حین  در  یا  و  نشود 
هم زمان پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره 
ظاهر شود، یعنی فشار باد تایرها صحیح نیست 
و یا این که سیستم TPMS ایراد دارد. لذا الزم 
است بالفاصله فشار باد تایرها را بررسی نموده 
و در صورت نیاز اقدام به تنظیم باد و یا تعویض 

تایر نمایید.
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تایرها،  از  کدام  هر  بودن  باد  کم  صورت  در 
صفحه  روی  بر  تایر  همان  به  مربوط  تصویر 
زدن  چشمک  به  شروع  چندمنظوره  نمایشگر 
خواهد نمود. در این گونه موارد فشار باد تایر را 

هر چه سریع تر تنظیم کنید.
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15-4. سایر سیستم های کمکی رانندگی )در صورت تجهیز(

برای کمک به افزایش ایمنی و کیفیت رانندگی، سیستم هایی که در زیر تشریح خواهند شد به طور 
خودکار در شرایط مختلف رانندگی فعال می شوند و پاسخگوی نیازهای خودرو و راننده خواهند بود. 
مطلع باشید که این سیستم ها صرفا تجهیزاتی جهت کمک به راننده می باشند و نباید راننده کامال به 

آن ها متکی بوده و هوشیاری و دقت الزم را در رانندگی نداشته باشد. 

 )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

سیستم کنترل خودرو در سرباالیی به منظور کمک به راننده جهت کنترل خودرو در ابتدای 
شروع حرکت در جاده های شیب دار طراحی شده است. زمانی که خودرو در سرباالیی متوقف 
شده است، این سیستم در فاصله زمانی که راننده پای خود را از روی پدال ترمز بر می دارد 
تا پدال گاز را فشار دهد، به مدت حدودا 2 ثانیه از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری 

می نماید. 

 هشدار   
تمامی شرایط  • در  نتواند  است  زیرا ممکن  نباشید،  HHC متکی  به سیستم  از حد  بیش 

جاده ای مانع حرکت خودرو به سمت عقب شود. بنابراین همیشه آماده باشید تا در صورت 
لزوم پا را روی پدال ترمز قرار دهید و مانع از حرکت به سمت عقب خودرو شوید، در غیر 
این صورت ممکن است خودرو به عقب حرکت کند و منجر به ناتوانی در کنترل آن و حتی 
تصادف شود. همیشه از آینه های خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید. 

پس از رها کردن پدال ترمز، فورا پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند. اگر  •
 HHC پایتان را بیش از 2 ثانیه از روی پدال ترمز بردارید و پدال گاز را فشار ندهید، سیستم
غیرفعال خواهد شد و خودرو با توجه به شیب جاده ممکن است به سمت عقب حرکت کند 

و منجر به تصادف شود. 

سیستم HHC پس از رها کردن پدال ترمز وقتی که شرایط زیر فراهم باشد حدود 2 ثانیه فعال 
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می شود و از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری می کند:
اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو )D( قرار داشته باشد.  ●
اهرم ترمز دستی آزاد باشد.  ●
خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد. ●

 )EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

به  وارده  بارهای محوری  اختالف  به  توجه  با   )EBD( ترمز  نیروی  الکترونیکی  توزیع  سیستم 
اکسل های جلو و عقب، نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین اکسل های جلو و 
عقب توزیع می کند تا کارایی ترمز را بهبود بخشد. EBD به همراه ABS وارد عمل می شود تا 
ثبات و پایداری در ترمزگیری را بهبود بخشد. هم چنین هنگام ترمزگیری در سر پیچ ها جهت 

حفظ تعادل خودرو، EBD نیروی ترمز چرخ های داخل پیچ و خارج پیچ را تنظیم می کند.
 )EBA(  سیستم کمک ترمز الکترونیکی

یک سیستم الکترونیکی است که برای تشخیص دادن ترمزگیری اضطراری و افزایش خودکار 
نیروی ترمز طراحی شده است که باعث بهبود ایمنی خودروها و سرنشینان و کاهش فاصله ترمز 
افزایش حداکثری نیروی  اتوماتیک موجب  می شود. در ترمزهای ناگهانی این سیستم به طور 

ترمز می شود بدون آن که راننده مجبور باشد نیروی زیادی را به پدال ترمز اعمال کند.
 )TCS( سیستم کنترل کشش

یا  خودرو  حرکت  شروع  زمان  در  چرخ ها  بکسوات  از  خودکار  طور  به  کشش  کنترل  سیستم 
شتاب گیری در جاده های با سطح لغزنده جلوگیری می کند. سیستم تنها زمانی فعال می شود که 
تشخیص دهد چرخ ها در حال بکسوات کردن و یا از دست دادن کشش خود هستند. در صورت 
وجود این شرایط، سیستم کنترل کشش، ترمز چرخ های جلو و عقب را فعال می کند و با کاهش 

قدرت موتور میزان بکسوات چرخ ها را محدود کند.
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1۶-4. احتیاط های ایمنی الزم
انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید می باشد. چند دقیقه بازدید و کنترل خودرو، تضمینی برای 

ایمنی بیش تر و رانندگی دلپذیر است. 

 هشدار   
از تهویه مناسب محل اطمینان  انجام می دهید،  را در یک محل سربسته  بازدیدها  این  اگر 

حاصل کنید. 

اقدامات قبل از استارت

بیرون خودرو ■
1. تایرها )شامل چرخ زاپاس(: فشار باد تایرها، بریدگی، آسیب دیدگی و یا سایش بیش از حد 

تایرها را بررسی کنید. 
2. پیچ چرخ ها: مطمئن شوید که هیچ کدام از پیچ های چرخ ها شل و یا باز نباشند. 

بنزین،  بازدید نشتی  برای  را  از پارک کردن خودرو، زیر خودرو  3. نشتی مایعات: مدتی پس 
روغن موتور، آب و سایر مایعات بررسی کنید )چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی 

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

و سایر چراغ ها اطمینان حاصل کنید. تنظیم بودن نور چراغ های جلو را بررسی کنید. 

5. شبکه زیر شیشه جلو: برف، برگ و هر گونه 
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید. 
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داخل خودرو ■
1. ابزار: از وجود جک و آچار چرخ، چرخ زاپاس و سایر ابزار مورد نیاز در داخل خودرو اطمینان 

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

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

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

موتور و محفظه موتور ■
در  باید  یدکی  فیوزهای  کنید.  حاصل  اطمینان  یدکی  فیوزهای  وجود  از  یدکی:  فیوزهای   .1

آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 
2. مایع خنک کننده: اطمینان حاصل کنید که سطح مایع خنک کننده صحیح است )به قسمت 

»بازدید سطح مایع خنک کننده« در فصل 8 مراجعه کنید(. 
3. باتری و کابل های آن: رسوب بستن، شل شدن و ترک برداشتن احتمالی بدنه باتری را بررسی 

کنید. کابل های باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد. 
4. سیم کشی خودرو: دسته سیم ها را از نظر شل بودن، آسیب دیدگی و ترک خوردگی روکش 

سیم ها بررسی کنید. 
5. لوله های بنزین: لوله ها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید. 

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

سانحه وجود خواهد داشت. 

اقدامات پس از استارت

1. سیستم اگزوز: هر گونه نشتی نوا از لوله های اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا 
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رفع عیب کنید )به قسمت »دود اگزوز« در همین فصل مراجعه کنید(. 
2. سطح روغن موتور: خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید. پس از 
5 دقیقه میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید )به قسمت »بازدید سطح روغن 

موتور« در فصل 8 مراجعه کنید(. 

اقدامات در حین رانندگی

1. آمپرها و درجه ها: از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل کنید. 
2. ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی 

کنید. 
3. هر چیز غیر عادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتی ها و صداهای غیرطبیعی را بررسی 

کنید. 

پارک کردن خودرو

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهم ترین بخش های رانندگی ایمن می باشد. شما باید خودرو 
را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و بتوانید دید خوبی نسبت به اطراف داشته 

باشید و پارک کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد. 
مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:

1. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به طور کامل 
متوقف شود، فشار دهید. 

2. اهرم ترمز دستی را بکشید. 
3. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک، دسته دنده را در موقعیت “P” قرار دهید. 

4. سوئیچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 

 احتیاط 
هنگام ترک خودرو، مطمئن شوید که خودرو را قفل کرده اید و کلید را با خود برداشته اید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
192

X22 دفترچه راهنمای خودروی
X22 User Manual

پارک کردن خودرو در شیب

هنگام پارک کردن خودرو در محل شیب دار، بهتر است که چرخ های خودرو را به یک سمت 
بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو جلوگیری شود.

پارک کردن خودرو در سرازیری ■
چرخ های جلو را به سمت جدول کنار خیابان 
بچرخانید و اجازه دهید تا خودرو کمی به جلو 
حرکت کند و چرخ ها به آرامی به جدول کنار 
خیابان تکیه دهند. سپس اهرم ترمز دستی را 

بکشید. 

پارک کردن در سرباالیی ■
چرخ های جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل 
عقب  به  کمی  خودرو  تا  دهید  اجازه  و  کنید 
به  آرامی  به  جلو  چرخ های  و  کرده  حرکت 
اهرم  سپس  دهند.  تکیه  خیابان  کنار  جدول 

ترمز دستی را بکشید. 

پارک کردن در سرباالیی یا سرازیری بدون جدول ■

چرخ ها را به سمت کناره جاده بچرخانید تا در 
صورت حرکت احتمالی، خودرو به سمت مرکز 
از توقف، ترمز دستی  جاده حرکت نکند. پس 

را بکشید. 
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نشستن سرنشین

 هشدار   
هرگز اجازه نشستن کسی را در صندوق عقب ندهید. در غیر این صورت در زمان تصادف،  •

احتمال آسیب دیدن سایر سرنشینان نیز وجود دارد. 
نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی می باشد، ممنوع است.  •
قبل از شروع حرکت، بایستی کلیه سرنشینان در حالی که کمربندهای خود را به درستی  •

بسته اند، در صندلی های خود نشسته باشند. 

قفل کردن خودرو

 احتیاط 
در زمان ترک خودرو، کلید را همراه خود بیرون ببرید و کلیه درب ها را قفل کنید، حتی اگر 
خودرو را در پارکینگ یا پیاده روی جلوی منزل تان پارک کرده باشید. بهتر است خودرو را در 
یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و لوازم گران بها را در معرض 

دید قرار ندهید. 
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دود اگزوز

 هشدار   
از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید. گاز مونواکسید کربن موجود در دود اگزوز، گازی مضر،  •

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

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

خودرو را در محیط های سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید، مگر در زمان ورود  •
یا خروج، چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد. 

به مدت طوالنی در داخل خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید. اگر ناگزیر به  •
این کار باشید، خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و 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. 
در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین، شیشه ها را فورا باز کنید و بالفاصله علت  •

را پیدا کرده و رفع کنید. 

بازدید سیستم اگزوز

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



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
195

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

1۷-4. رانندگی در جاده های ناهموار
 هشدار   

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

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

در  • بد،  دست انداز  یک  از  عبور  نگیرید،  را  فرمان  غربیلک  پره های  جاده ها،  گونه  این  در 
غربیلک فرمان تولید ضربه و عکس العمل کرده و باعث درد گرفتن دست شما خواهد شد. با 

هر دو دست خود، دایره بیرونی غربیلک فرمان را بگیرید. 
بالفاصله پس از رانندگی در جاده های پوشیده از سنگ ریزه، گل و الی، آب کم عمق یا برف،  •

کارایی سیستم ترمز را بررسی کنید. 
و  • شن  الی،  و  گل  بلند،  علف های  دارای  آن ها  سطح  که  جاده هایی  در  رانندگی  از  پس 

ماسه، سنگریزه، آب و ... می باشد، زیر خودرو را از وجود هر گونه علف، بوته، کاغذ، پارچه 
کهنه، سنگ و سنگریزه چسبیده یا نفوذ کرده، تمیز کنید وگرنه احتمال از کار افتادن برخی 

قسمت ها و یا حتی آتش سوزی وجود دارد. 
تا زمانی که خودرو در حال حرکت است، راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود  •

را ببندند. 
در زمان رانندگی در جاده های نامناسب و زمین های سخت، سرعت باال، پرش از روی موانع  •

و دست اندازها، دور زدن سریع و ... ممنوع است. چرا که ممکن کنترل خودرو از دست خارج 
شده و واژگون شود و سبب وارد آمدن جراحات شدید بدنی و یا حتی مرگ شود. هم چنین 

باعث بروز خرابی های پرهزینه برای سیستم تعلیق و شاسی خودرو خواهد شد. 
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1۸-4. رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده های لغزنده

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

به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید، زیرا سطح جاده به طور ویژه ای لغزنده می شود.  ●

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

 هشدار   
ترمز ناگهانی، شتاب گیری و پیچیدن ناگهانی در جاده های لغزنده می تواند باعث سر خوردن  •

تایرها و از دست رفتن کنترل خودرو و بروز سانحه شود. 
ایجاد تغییر ناگهانی در دور موتور مانند استفاده ناگهانی از ترمز موتوری )دنده سنگین(  •

می تواند باعث لغزش و انحراف خودرو و تصادف شود. 
پس از رانندگی در جاده های گل آلود، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح  •

سیستم ترمز مطمئن شوید. لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز می شوند. 
اگر لنت ترمز یک سمت خیس شده باشد و عملکرد خوبی نداشته باشد، سیستم فرمان و 

کنترل خودرو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می تواند منجر به تصادف شود. 

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

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

سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید. 
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هنگام رانندگی در آب، مطمئن شوید که موتور به خوبی کار می کند 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 یک باره پرهیز کنید. ممکن است شتاب ناگهانی باعث ورود آب به 

داخل موتور شود. 
فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث می شود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته  ●

باشد. در رانندگی در میان آب، نباید توقف کرد، نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی 
پیچید. 

در صورت خاموش شدن موتور در آب، برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور، فورا  ●
استارت نزنید. در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن و یا کم عمق منتقل کرده 

و سپس دنبال علت بگردید. 

 احتیاط 
در مکان هایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ است، رانندگی نکنید.  •
ورود آب به داخل موتور، می تواند باعث قفل شدن آن، خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن  •

شود. 
آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس  •

خواهد شد. 
رانندگی در آب ممکن است به سیستم انتقال قدرت و قطعات آن آسیب برساند. بنابراین  •

از  را   )... و  گیربکس  روغن  موتور،  روغن  قبیل  )از  موتور  مایعات  آب،  در  رانندگی  از  پس 
نظر وجود نشتی بازدید کنید. در صورت مشاهده هر گونه نشتی از ادامه دادن به رانندگی 

خودداری کنید تا از صدمات پیش رو، پیش گیری شود. 
میزان کشش خودرو و کارایی ترمز در زمان رانندگی در آب، کاهش خواهد یافت. فاصله  •

ترمزگیری نیز افزایش خواهد یافت. شن و ماسه و گل و الی چسبیده به اطراف دیسک ترمز 
ممکن است روی بازدهی ترمز تاثیرگذار باشد و یا باعث خرابی قطعات و اجزا سیستم ترمز 
شود. پس از رانندگی در آب، پدال ترمز را چندین بار فشار دهید تا مجموعه ترمز خشک شود. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
198

X22 دفترچه راهنمای خودروی
X22 User Manual

1۹-4. رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

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

ضدیخ به قسمت »سیستم خنک کننده موتور« در فصل 9 مراجعه کنید. 

 احتیاط 
فقط از آب خالی به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید. 

برای استارت  باتری می شود.  افت قدرت  باعث  پایین  باتری و کابل های باتری: دمای هوای 
موتور در فصل زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد.

از  ابالغ شده  بخشنامه  آخرین  بایست طبق  می  تایید،  مورد  موتور  روغن  نوع  موتور:  روغن 
شرکت مدیران خودرو به نمایندگی ها، استفاده شود.

قفل درب ها: از یخ بستن قفل درب ها جلوگیری کنید. برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین 
را داخل قفل ها اسپری کنید. 

مایع شیشه شور: از مایع شیشه شوری که حاوی مواد ضدیخ می باشد استفاده کنید. این نوع 
مایع را می توانید از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه 

کنید. میزان اختالط مایع با آب باید بر اساس دستورالعمل تولیدکننده صورت پذیرد. 

 احتیاط 
از مایع خنک کننده موتور و یا سایر مواد مشابه به جای مایع شیشه شور استفاده نکنید. در 

غیر این صورت، رنگ بدنه خودرو آسیب خواهد دید. 
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ترمزها: در شرایطی که احتمال یخ زدن قطعات و اجزا سیستم ترمز دستی وجود دارد، از آن 
استفاده نکنید. در غیر این صورت، ترمز دستی در حالت درگیر یخ می زند و آزاد شدن آن بسیار 
سخت خواهد شد. هنگام پارک، دسته دنده را در موقعیت P )در مدل های مجهز به گیربکس 
اتوماتیک( و دنده عقب یا دنده 1 )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید و در جلو 

و یا عقب چرخ ها موانعی بگذارید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. 
گل پخش کن ها: از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شل گیرها و گل پخش کن های چرخ ها 
جلوگیری کنید، چرا که می توانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند. هنگام رانندگی در 
شرایط آب و هوایی سرد، شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف 
چرخ ها را بررسی کنید. توصیه می شود بسته به مقاصد رانندگی خود، برخی ابزار و تجهیزات 
اضطراری را همراه خود داشته باشید. اقالمی مانند زنجیر چرخ، برف روب شیشه، کیسه شن و 

نمک، چراغ قوه، بیلچه، کابل رابط و ... .

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

احتیاط رانندگی نمایید.

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

غیرفعال کنید.
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زنجیر چرخ

زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخ های خودروی شما باشد. 
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ، به نکات زیر توجه کنید:

زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقه ای استفاده کنید.  ●
نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.  ●
زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.  ●

 هشدار   
احتیاط های زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید. عدم رعایت آن ها باعث از دست 
رفتن ایمنی وسیله نقلیه شده و ممکن است باعث تصادفات منجر به مصدومیت و یا حتی 

مرگ شود:
دستورالعمل استفاده از زنجیر چرخ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است. بنابراین  •

قبل از نصب، آن ها را مدنظر قرار دهید. 
در حین استفاده از زنجیر چرخ، از سرعت مجاز مشخص شده تجاوز نکنید.  •
در جاده های ناهموار و دارای دست انداز رانندگی نکنید.  •
از زنجیر چرخ  • استفاده  زیرا در صورت  ناگهانی خودداری کنید.  ترمزگیری  و  از پیچیدن 

می تواند بر روی کنترل وسیله نقلیه تاثیر منفی بگذارد. 
قبل از رسیدن به پیچ ها، از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو هم چنان  •

حفظ شود. 
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عمر  افزایش  و  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  چگونگی   4-20
مفید خودرو

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

در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:
1. مطمئن شوید که فشار باد چرخ ها صحیح است. فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی 
الستیک و افزایش مصرف سوخت می شود. )برای اطالعات بیش تر به قسمت »بازدید فشار باد 

تایر« در فصل 8 مراجعه کنید(. 
2. در صورتی که ضرورتی وجود نداشته باشد، خودرو نباید تحت بار قرار گیرد. بار زیاد خودرو 

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

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

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

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

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

با سرعت ثابت رانندگی نمایید.  از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره   .8
فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید 

تا عالوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت، استهالک ترمز را نیز کاهش دهید. 
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9. تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید. 
10. پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید، چرا که عالوه بر استهالک و 

گرم شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود.
11. در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید. 

12. زوایای چرخ های جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید. از برخورد چرخ های 
خودرو با موانع و ناهمواری های جاده جلوگیری کنید. در جاده های دست اندازدار و ناهموار با 

سرعت پایین رانندگی کنید. 
افزایش  باعث  الستیک ها،  زودهنگام  ساییدگی  بر  عالوه  جلو  چرخ های  زوایای  نبودن  تنظیم 

مصرف سوخت نیز می شود. 
13. از چسبیدن گل و الی به شاسی خودرو جلوگیری کنید تا عالوه بر کاهش وزن خودرو از 

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

بین سرویس های دوره ای را کم تر کنید. 

 احتیاط 
در سرازیری ها خودرو را خاموش نکنید، زیرا در زمان خاموش بودن موتور، سیستم فرمان 

هیدرولیک و بوستر ترمز از کار می افتند. 
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1-5. سیستم صوتی )بدون مانیتور(
پنل کنترل سیستم صوتی

1  کلید POWER )روشن/ خاموش( و 
کلید تنظیم صدا

5   دکمه > 

6   نمایشگر LCD ۲  دکمه <  
   MODE ۳  دکمه USB ۷.  پورت

  SET ۴  دکمه
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عملکردهای اصلی

در این بخش برخی از عملکردهای اصلی سیستم صوتی تشریح خواهد شد. بعضی از عملکردها 
ممکن است در سیستم صوتی خودروی شما وجود نداشته باشد که بستگی به مدل خودرو دارد.

 احتیاط 
ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد سیستم صوتی 1۲ ولت می باشد و برق منفی باتری به برق  •

بدنه است. 
عدم نصب صحیح سیستم صوتی باعث عملکرد نامطلوب یا آسیب دیدن آن خواهد شد.  •

روشن خاموش کردن سیستم صوتی ■
زمانی که سوئیچ باز و یا در موقعیت ACC است، کلید POWER را یک مرتبه فشار دهید تا 

سیستم روشن شود. با فشردن مجدد کلید، سیستم صوتی خاموش می شود. 

تنظیمات سیستم

انتخاب حالت سیستم ■
در حالت USB اگر دکمه MODE را فشار دهید، سیستم به حالت رادیو وارد می شود.  ●
●  FM AM و  باندهای رادیویی  ابتدا  MODE در حالت رادیو،  با فشار دادن متوالی دکمه 

تعویض می شوند و سپس حالت USB انتخاب خواهد شد. 
تنظیم صدا ■
برای افزایش میزان صدا، کلید تنظیم صدا را در جهت عقربه های ساعت و برای کم کردن  ●

صدا، کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
میزان صدا بین صفر )حداقل( و ۳1 )حداکثر( قابل تنظیم است.  ●
در حالت USB اگر میزان صدا بر روی صفر تنظیم شود، پخش آهنگ به طور موقتی متوقف  ●

می شود و آیکن نشانگر قطع صدا نیز در نمایشگر LCD نمایش داده می شود. 
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 احتیاط 
صدا را در حد مناسبی تنظیم کنید، به طوری که بتوانید صدای محیط بیرونی از قبیل بوق 

خودروها، سوت پلیس، آژیرها و ... را بشنوید. 

انتخاب شیوه پخش صدا ■
دکمه SET را به طور لحظه ای فشار داده و گزینه EQ VOCAL را انتخاب کنید. سپس با 

فشار دادن دکمه های > یا < شیوه دلخواه برای پخش صدا را انتخاب کنید. 
 EQ VOCAL, POP, JAZZ, ROCK, صدا:  پخش  شیوه  برای  انتخاب  قابل  گزینه های 

 CLASSIC

انتخاب حالت صدا ■
با فشار دادن لحظه ای و پشت سر هم دکمه SET، حالت پخش صدای مورد دلخواه خود را 

انتخاب کنید. حالت های پخش صدا به ترتیب زیر تغییر می یابند:
 EQ→ BAS→ TRE→ BAL→ FAD→ LOU→ TUNER REGION→ LOG→

 S VOL

●  BAS

محدوده تنظیمات: 7- تا 7+ 
برای کاهش یا افزایش بمی صدا، دکمه های > یا < را فشار دهید. 

●  TRE

محدوده تنظیمات: 7- تا 7+ 
برای کاهش یا افزایش زیری صدا، دکمه های > یا < را فشار دهید. 

●  BAL

 R7 تا L7 :محدوده تنظیمات
بلندگوها،  همه  بین  صدا  متعادل  توزیع  یا  و  راست  و  بلندگوهای چپ  بین  صدا  توزیع  برای 

دکمه های > یا < را فشار دهید. 
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●  FAD

 F7 تا R7 :محدوده تنظیمات
بلندگوها،  همه  بین  صدا  متعادل  توزیع  یا  و  عقب  و  جلو  بلندگوهای  بین  صدا  توزیع  برای 

دکمه های > یا < را فشار دهید. 
●  LOU

 )ON( روشن ،)OFF( محدوده تنظیمات: خاموش
برای تنظیم بلندی صدا، دکمه های > یا < را فشار دهید. 

●  TUNER REGION

●  CHINA, EUROPE, USA, LATAM, از:  عبارت اند  انتخاب  قابل  رادیویی  مناطق 
 ASIA

●  LOG

 )ON( روشن ،)OFF( محدوده تنظیمات: خاموش
با تنظیم کردن این قابلیت بر روی “ON”، تا نیم ساعت پس از بستن سوئیچ، می توان از رادیو 

استفاده نمود. 
●  )S VOL MIN/S VOL MAX( صدای پیش فرض

محدوده تنظیمات: 5 تا ۲5
شده                    تنظیم  صدای  حداکثر  از  باالتر  سیستم  صدای  رادیو،  شدن  خاموش  لحظه  در  اگر 
)S VOL MAX( باشد، در زمان روشن شدن مجدد سیستم، صدای رادیو برابر با سطح مرجع 

)S VOL MAX( خواهد بود. 

شده                    تنظیم  صدای  حداقف  از  کم تر  سیستم  صدای  رادیو،  شدن  خاموش  لحظه  در  اگر 
)S VOL MIN( باشد، در زمان روشن شدن مجدد سیستم، صدای رادیو برابر با سطح مرجع 

)S VOL MIN( خواهد بود. 

 S VOL MAX و S VOL MIN اگر در لحظه خاموش شدن رادیو، صدای سیستم مابین
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با صدای لحظه خاموش شدن  برابر  رادیو  باشد، در زمان روشن شدن مجدد سیستم، صدای 
خواهد بود. 

 SET اگر پس از وارد شدن به این منو به مدت 1۰ ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید و یا دکمه
را به مدت طوالنی فشار دهید، صفحه نمایشگر سیستم به طور خودکار به منوی قبلی خود باز 

خواهد گشت. 

نحوه استفاده از رادیو

گوش دادن به رادیو ■
در حالت USB دکمه MODE را فشار دهید تا سیستم صوتی به حالت رادیو وارد شود.  ●
در حالت رادیو، با هر مرتبه فشردن دکمه MODE، باندهای رادیویی به این ترتیب تغییر  ●

خواهند کرد:
 FM→ AM→ FM/USB

جست وجوی ایستگاههای رادیویی ■
با فشار دادن طوالنی دکمه SET، جست وجوی فرکانس های رادیویی فعال می شود. 

در حالت رادیو برای جست وجوی خودکار ایستگاههای رادیویی، دکمه SET را فشار داده و نگه 
دارید. هر یک از ایستگاههای رادیویی پیدا شده به مدت 1۰ ثانیه اجرا می شوند، سپس سیستم 
شروع به جست وجوی ایستگاه بعدی خواهد کرد. هم زمان با جست وجو، نمایشگر LCD عبارت 

“SCAN” را نمایش خواهد داد. 
 USB اسکن آهنگ های موجود در ،SET با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ،USB در حالت
اجرا خواهد شد. در این حالت هر یک از آهنگ ها به ترتیب به مدت 1۰ ثانیه پخش می شوند، 
پس از اجرای یک آهنگ، پخش آهنگ بعدی شروع می شود. با فشار دادن کوتاه دکمه، عملکرد  
 LCD قبلی متوقف شده و به حالت پخش عادی برمی گردد. هم زمان با مرور آهنگ ها، نمایشگر

عبارت “SCAN” را نمایش خواهد داد. 
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جست وجوی دستی ایستگاههای رادیویی ■
دکمه های < یا > را فشار داده و به مدت بیش از۲ ثانیه نگه دارید تا سیستم وارد جست وجوی  ●

دستی فرکانس های رادیویی شود. سپس با فشار لحظه ای دکمه های < یا > می توانید فرکانس های 
رادیویی را کاهش/ افزایش دهید. 

اگر در طول جست وجوی دستی به مدت ۲ ثانیه هیچ جست وجویی انجام ندهید، سیستم به  ●
طور خودکار از حالت جست وجو خارج خواهد شد. 

جست وجوی خودکار ایستگاههای رادیویی ■
دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر انتخاب شود.  ●
دکمه >  را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.  ●
برای جست وجوی ایستگاه دیگر، دکمه < یا > را مجددا فشار دهید.  ●

 USB نحوه استفاده از

■ USB پورت
سیستم   ،USB پورت  به  فلش  اتصال  از  پس 
وارد   USB پخش  حالت  به  مستقیما  صوتی 

می شود. 

:USB عالیم نمایش داده شده در نمایشگر سیستم صوتی هنگام اجرای
●  )TRACK( شماره آهنگ
زمان سپری شده از اجرای آهنگ ●

برای خروج از اجرای USB، فلش را از پورت مربوطه جدا کنید و یا دکمه MODE را فشار 
دهید. 
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 احتیاط 
اگر فایل های زیادی داخل فلش باشد، ممکن است سیستم زمانی بیش تر از 1۰ ثانیه برای  •

بارگذاری فایل ها نیاز داشته باشد. 
زمانی که فلش در حال اجرا می باشد، آن را از پورت USB خارج نکنید، ممکن است به  •

آهنگ های موجود در فلش آسیب وارد شود. فلش را در زمان خاموش بودن سیستم وصل یا 
خارج کنید. 

از پورت USB می توان برای شارژ گوشی های با سیستم عامل IOS و اندروید استفاده کرد.  •

انتخاب آهنگ ■
با فشردن لحظه ای دکمه های < یا > می توانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب کنید. 

جلو / عقب کشیدن سریع آهنگ ■
با فشردن و نگه داشتن دکمه های < یا >، آهنگ در حال پخش با سرعت بیش تری به جلو یا 

عقب کشیده می شود. 
پخش تصادفی آهنگ ■

این قابلیت موجب می شود تا سیستم صوتی آهنگ های پوشه انتخاب شده را به صورت رندوم 
اجرا کند. 

زمانی که USB در حال اجراست، دکمه MODE را فشار داده و نگه دارید تا قابلیت پخش 
تصادفی آهنگ فعال یا غیرفعال شود. در عرض ۳ ثانیه پس از رها کردن دکمه، مجددا آن را 
به طور لحظه ای فشار دهید تا عبارتRPT [Repeat]/ RDM [Random] در نمایشگر ظاهر 

شود. سیستم به طور پیش فرض بر روی حالت پخش تمامی آهنگ ها تنظیم شده است. 
تکرار پخش آهنگ ■

این عملکرد باعث می شود که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجددا پخش کند. 
زمانی که USB در حال اجرا است، دکمه MODE را فشار داده و نگه دارید تا قابلیت پخش 
تصادفی آهنگ فعال یا غیرفعال شود. در عرض ۳ ثانیه پس از رها کردن دکمه، مجددا آن را به 
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طور لحظه ای فشار دهید تا عبارت RPT [Repeat]/ RDM [Random] در نمایشگر ظاهر 
شود. سیستم به طور پیش فرض بر روی حالت عدم تکرار پخش آهنگ ها تنظیم شده است. 

اسکن آهنگ ها ■
و  داده  را گوش  آهنگ ها  کلیه  ابتدایی  ثانیه  تا 1۰  را می دهد  امکان  این  به شما  قابلیت  این 

آهنگ ها را مرور کنید. 
زمانی که USB در حال اجرا است با فشار دادن و نگه داشتن دکمه SET، اسکن آهنگ ها شروع 

شده و با فشار لحظه ای همان دکمه، اسکن آهنگ ها متوقف می شود. 

 احتیاط 
•  .wma و mp3 فرمت های قابل پشتیبانی توسط سیستم عبارت اند از: فایل های با پسوند
سیستم از فلش های با ظرفیت ۳۲ مگابایت تا ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می کند.  •
سیستم از فایل های 2.5 و MPEG Audio پشتیبانی می کند.  •
از فایل های Layer 3 پشتیبانی می شود.  •
•  FAT32 و FAT16 :فرمت های ذخیره سازی
•  8k, 16k, 32k, پشتیبانی:  قابل  )sampling frequencies range( های  صدا  کیفیت 

 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz

• VBR )MP3 PRO( 8 وk – 320 kbps :های قابل پشتیبانی)bit rate( سرعت دیتا
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2-5 سیستم صوتی و تصویری )با مانیتور(

 SET 6   دکمه خاموش/ روشن1  دکمه
۷   دکمه افزایش صدا )+VOL( ۲  لینک شرکت چری 

  USB ۳  دکمه )VOL-( ۸  دکمه کاهش صدا
۹  دکمه انتخاب باند )BAND( ۴  دکمه پخش موسیقی از طریق بلوتوث 

1۰ دکمه قطع صدا )MUTE( 5  دکمه اتصال تلفن از طریق بلوتوث

صفحه منوی اصلی ■
نحوه ورود به صفحه منوی اصلی:

در صورت مخفی بودن صفحه منوی اصلی،  ●
را  مانیتور  در سمت چپ  واقع  عالمت  
لمس کنید تا صفحه منوی اصلی نمایش داده 

شود. 
5 عدد زیر - منوی موجود در صفحه منوی اصلی عبارت اند از: لینک شرکت چری، تلفن )از 

طریق بلوتوث(، رادیو، پخش چندرسانه ای و تنظیمات سیستم.
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رادیو

نحوه ورود به صفحه رادیو:
در صفحه منوی اصلی، گزینه “Radio” را  ●

لمس کنید. 
اگر سیستم صوتی بر روی حالت های دیگر  ●

صفحه  وارد   BAND دکمه  فشردن  با  باشد، 
رادیو خواهید شد. 

دارد،  قرار  رادیو  حالت  در  سیستم  که  وقتی 
نمایشگر  “FM/AM” در  آیکون  لمس کردن 
 AM و   FM بین  رادیو  باند  تغییر  موجب 

می شود.

جست وجوی ایستگاههای رادیویی به صورت دستی ■
عالمت  در صفحه مانیتور را لمس کنید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر جست وجو  ●

شود. 
پایین تر  ● فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه  تا  کنید  لمس  را  مانیتور  صفحه  در  عالمت  

جست وجو شود. 
جست وجوی ایستگاههای رادیویی به طور خودکار ■
عالمت  در صفحه مانیتور را لمس کنید تا جست وجوی امواج رادیویی با فرکانس های  ●

باالتر به طور خودکار صورت گیرد. 
عالمت  در صفحه مانیتور را لمس کنید تا جست وجوی امواج رادیویی با فرکانس های  ●

پایین تر به طور خودکار انجام گیرد. 
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ذخیره سازی ایستگاههای رادیویی ■
در صفحه اصلی رادیو با لمس کردن و نگه داشتن گزینه “Hold to save”، ایستگاهی که  ●

رادیو در حال پخش آن است، ذخیره می شود. 
حداکثر تا ۸ ایستگاه در باندهای FM و AM به طور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند.  ●
فهرست ایستگاههای رادیویی ■

وقتی که سیستم در حالت رادیو قرار دارد، با  ●
AM Sta-“ یا   ”FM Station“  لمس کردن

tion” فهرست ایستگاههای رادیویی همان باند 
نمایان می شود. 

آیکون   ● کردن  لمس  با 
طور  به  دریافت  قابل  رادیویی  ایستگاههای 
فهرست  در  و  می شوند  جست وجو  اتوماتیک 

ایستگاهها ذخیره می گردند. 

پخش چندرسانه ای
■  USB حالت

از  فایل ها  اجرای  حالت  می توانید  روش  دو  از 
USB را فعال کنید:

مشابه،  ● جانبی  تجهیزات  یا  فلش  که  وقتی 
Read-“ متصل شوند، عبارت USB  به پورت

ing” در مانیتور نمایش داده می شود. پس از 

سیستم  فلش،  در  موجود  فایل های  شناسایی 
وارد حالت USB خواهد شد. 

اگر فلش به پورت USB وصل شده باشد، با لمس آیکون “Media” در صفحه منوی اصلی  ●
و سپس لمس آیکون “USB”، صفحه مربوط به اجرای USB نمایش داده می شود. 
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در حالت اجرای USB فایل های صوتی، تصویری، ویدیویی و کتاب های الکترونیکی قابل نمایش 
و اجرا هستند. 

توجه: اطالعات مربوط به آهنگ در حال اجرا در نوار اطالعات بر باالی لیست فایل ها نمایش 
داده می شود. اگر به مدت 1۰ ثانیه بر روی لیست فایل ها هیچ اقدامی انجام ندهید، سیستم به 
طور خودکار به صفحه اصلی اجرای آهنگ باز خواهد گشت. با لمس کردن نوار اطالعات آهنگ 

نیز می توانید به طور مستقیم وارد صفحه اصلی اجرای آهنگ شوید. 

 احتیاط 
هنگام استارت زدن یا خاموش کردن موتور )باز کردن و یا بستن سوئیچ موتور( اگر فلش  •

به پورت USB وصل باشد ممکن است به طور خودکار اجرا نشود. 
اگر فرمت فایل ها استاندارد نباشد، سیستم صوتی آن ها را شناسایی و اجرا نمی کند.  •
فقط تجهیزات USB که حاوی فایل های با فرمت FAT16/32 باشند،  اجرا خواهند شد.  •
اگر تجهیزات جانبی با پورت USB سیستم صوتی و تصویری مطابقت نداشته باشند، قابل  •

شناسایی و اجرا نخواهند بود. 
اجازه ندهید بدن تان یا سایر اشیا با USB یا اتصاالت آن تماس پیدا کند.  •
اگر تجهیزات متصل به پورت USB در مدت زمان کوتاه به طور متوالی وصل شده و خارج  •

شوند، ممکن است خراب شوند. 
بیرون کشیدن ناگهانی فلش یا تجهیزات مشابه از پورت USB هنگام استفاده از آن ها باعث  •

آسیب دیدن هم سیستم صوتی و هم تجهیزات جانبی خواهد شد. 
گاهی ممکن است تجهیزات متصل به پورت USB بسته به نوع تجهیزات یا حافظه داخلی  •

یا فایل های ذخیره شده در آن ها دچار اختالل شوند. 
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نحوه استفاده از فایل های صوتی ■
با لمس کردن  یا  آهنگ قبلی یا  ●

بعدی انتخاب و پخش می شود. 
با لمس کردن  فایل صوتی پخش می شود.  ●
با لمس کردن  اجرای فایل صوتی به  ●

طور موقتی متوقف می شود. 
صوتی  ● سیستم  کردن   لمس  با 

آهنگ های در حال اجرا را مجددا تکرار می کند. 
با لمس کردن  وارد صفحه تنظیمات صدا می شوید.  ●
با لمس کردن  به صفحه قبلی بر می گردید.  ●
با لمس کردن  فایل های صوتی به صورت رندوم و تصادفی اجرا می شوند.  ●
با کشیدن نوار پیمایش با انگشت، آهنگ را به دلخواه می توانید جلو و عقب بکشید.  ●
نحوه استفاده از فایل های ویدیویی ■

پس از انتخاب یک ویدیو از فهرست فایل های 
مختلف،  آیکون های  کردن  لمس  با  ویدیویی، 

عملکردهای مورد نظر خود را اجرا کنید. 
با لمس کردن  یا  ویدیوی قبلی  ●

یا بعدی انتخاب و پخش می شود. 
پخش  ● ویدیویی  فایل  کردن   لمس  با 

می شود. 
با لمس کردن  اجرای فایل ویدیویی به  ●

طور موقتی متوقف می شود. 
با  ● پیمایش  نوار  کشیدن  و  کردن  لمس  با 

و  جلو  می توانید  دلخواه  به  را  ویدیو  انگشت، 
عقب بکشید. 
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نحوه نمایش تصاویر ■
در لیست فایل های تصویری، نام تصویر مورد  ●

نظر خود را لمس کنید تا باز شود. 
نحوه اجرا:

تا  ● کنید  لمس  را  یا   آیکون های  
تصویر قبلی یا بعدی انتخاب و نمایش داده شود. 

نمایش،  ● صفحه  روی  بر  انگشت  کشیدن  با 
می توانید تصاویر را تعویض کنید. 

با لمس کردن   تصاویر به ترتیب نمایش داده می شوند.  ●
با لمس کردن  نمایش تصاویر به طور موقتی متوقف می شود.  ●
برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی تصاویر، آیکون های  یا  را لمس کنید.  ●
با لمس کردن  تصاویر را می توانید به اندازه ۹۰ درجه بچرخانید.  ●
با لمس کردن  چند تصویر به طور هم زمان با مقیاس کوچک نمایش داده می شود. برای  ●

برگشت به حالت نمایش تمام صفحه یک عکس، آیکون  در گوشه سمت راست و باالی 
صفحه نمایش را لمس کنید. 

برای نمایش فایل های تصویری به صورت لیست، بر روی  کلیک کنید.  ●
نحوه استفاده از کتاب الکترونیکی ■
لمس  ● را  نظر  مورد  الکترونیکی  کتاب  فایل 

به  کردن   لمس  با  شود.  باز  تا  کنید 
بر  فلش  در  موجود  متنی  فایل های  فهرست 

می گردید. 
صفحه نمایش را لمس کنید تا نوار منو در  ●

باالی صفحه  در  اطالعات  نوار  و  پایین صفحه 
فهرست  صفحه  به  برگشت  برای  شوند.  ظاهر 

فایل های متنی، بر روی  کلیک کنید. 
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برای مطالعه صفحات قبلی یا بعدی،  یا  را لمس کنید تا صفحه مورد نظرتان  ●
به طور خودکار نمایش داده شود. برای مالحظه صفحات با سرعت بیش تر، نوار پیمایش سمت 

راست صفحه نمایش را با انگشت به سمت باال یا پایین بکشید. 
هنگام اجرای فایل های متنی، لمس کردن آیکون  صفحه را متوقف می کند و با لمس  ●

کردن آیکون  نمایش صفحات مجددا شروع می شود. 
برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی متن، آیکون های  یا  را لمس کنید.  ●
■  iPod حالت

سیستم صوتی خودرو قابلیت پشتیبانی از استاندارد Apple iPod را دارد و می تواند فایل های 
صوتی را از طریق تجهیزات iPod و iPhone پخش نماید. تجهیزات iPod و iPhone از طریق 
کابل USB به سیستم صوتی متصل می شوند و با انتخاب آیکون iPod در صفحه منوی اصلی، 
به   iPhone و   iPod تجهیزات  هیچ گونه  اگر  داشت.  خواهد  اجرا  قابلیت  نظرتان  مورد  فایل 
سیستم صوتی وصل نباشند، آیکون iPod در صفحه اصلی منو به رنگ خاکستری بوده و قابل 

انتخاب نخواهد بود. 
از دو روش زیر می توان به صفحه حالت iPod وارد شد:

پس از وصل شدن تجهیزات iPod و iPhone به پورت USB، عبارت “Reading” در صفحه  ●
نمایش ظاهر شده و پس از شناسایی شدن آن توسط سیستم، صفحه حالت iPod باز خواهد 

شد. 
با لمس کردن “Media” در صفحه  ● باشند،  به سیستم وصل شده   iPod اگر دستگاههای 

منوی اصلی و سپس لمس کردن “iPod” می توانید وارد صفحه حالت iPod شوید. 
 USB مانند استفاده از فایل های صوتی در حالت iPod سایر روش های استفاده از دستگاههای

می باشد. برای اطالع از جزییات به بخش »حالت USB« در همین فصل مراجعه کنید. 
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■  )BT( حالت بلوتوث
وقتی که موبایل دارای بلوتوث توسط سیستم 
صوتی شناسایی شد، آیکون Media در صفحه 
منوی اصلی را لمس کنید تا صفحه مربوط به 
بلوتوث برای اجرای موسیقی از طریق بلوتوث 

نمایش داده شود. 
برای انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی  یا  ●

 را لمس کنید. 

برای پخش شدن آهنگ  را لمس کنید.  ●
برای متوقف کردن پخش آهنگ  را لمس کنید.  ●

برای آشنایی با جزییات نحوه اتصال موبایل به سیستم صوتی از طریق بلوتوث، به بخش »تلفن« 
در ادامه همین فصل رجوع کنید. 

تلفن

برای استفاده از حالت تلفن سیستم صوتی، باید موبایل خود را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی 
متصل نمایید. بلوتوث تکنولوژی ارتباط بیسیم با برد کوتاه است که به واسطه آن سیستم صوتی 
بدون اتصال فیزیکی، در یک محدوده حدودا 5 متری می تواند با تجهیزات اطراف ارتباط برقرار 
کند و این امکان را به شما می دهد تا از طریق ارتباط بلوتوث موبایل با سیستم صوتی، تماس 

تلفنی را بدون دخالت دست برقرار کنید. 
از سه روش زیر می توان به صفحه تنظیمات بلوتوث دسترسی پیدا کرد:

لمس کردن آیکون “Phone” در صفحه منوی اصلی ●
●  ”BT“ در صفحه منوی اصلی و سپس لمس کردن آیکون ”Media“ لمس کردن آیکون
آیکون                  ● کردن  لمس  سپس  اصلی،  منوی  صفحه  در   ”Setup“ آیکون  کردن  لمس 

 ”BT Setting“ و در نهایت لمس کردن آیکون ”Common“
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■  )BT( تنظیمات بلوتوث
برای  بلوتوث  وقتی که تجهیزات جانبی دارای 
صوتی  سیستم  با  بلوتوث  طریق  از  بار  اولین 
ارتباط برقرار کند، آیکون “Phone” در صفحه 
منوی اصلی را لمس کنید تا تصویر شکل مقابل 
گزینه  سپس  شود،  ظاهر  نمایش  صفحه  در 
تنظیمات  صفحه  تا  کنید  انتخاب  را   ”Yes“
 Always“ بلوتوث ظاهر شود. اگر تیک عبارت
در  شود،  زده  پایین صفحه  در   ”no prompt

دفعات بعدی به طور مسقتیم صفحه تنظیمات 
را   ”No“ گزینه  اگر  می شود.  ظاهر  بلوتوث 
انتخاب کنید، ورود به صفحه تنظیمات بلوتوث 

لغو می شود. 
با لمس کردن آیکون  پنجره پیغام ارتباط بلوتوث ظاهر می شود که شامل اسم  ●

دستگاه، پسورد و زمان باقی مانده جهت برقراری اتصال بلوتوث می باشد. اگر در مدت 1۸۰ ثانیه 
دستگاه به سیستم صوتی وصل نشود، صفحه تنظیمات بلوتوث بسته می شود. 

می شود،  ● وصل  به سیستم صوتی  بلوتوث  طریق  از  موفقیت آمیز  طور  به  دستگاه  که  وقتی 
آیکون بلوتوث در سمت چپ و باالی صفحه نمایش ظاهر می شود. با انتخاب دستگاه مورد نظر 
و لمس کردن  یا  در پایین صفحه نمایش می توانید دستگاه مورد نظر 
را حذف یا ارتباط بلوتوثی آن را قطع کنید. با لمس کردن آیکون  تا 5 دستگاه را 

از طریق بلوتوث به سیستم صوتی خودرو می توان وصل نمود. 
با لمس کردن آیکون  دستگاه دارای بلوتوث مجددا به سیستم صوتی وصل  ●

می شود. 
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شماره گیری ■
به سیستم صوتی،  موبایل  از وصل شدن  پس 
با لمس کردن آیکون “Dial” در صفحه اصلی 
وارد  تلفن  عملکردهای  صفحه  به  بلوتوث، 

خواهید شد. 
با لمس کردن  شماره های وارد شده  ●

یک به یک حذف می شوند. 
بعد از وارد کردن شماره تلفن مورد نظرتان، آیکون  را لمس کنید تا تماس برقرار شود.  ●
با لمس کردن آیکون  تماس تلفنی قطع می شود.  ●
با لمس کردن آیکون “Phone” تماس تلفنی از طریق گوشی موبایل برقرار می شود و با لمس  ●

کردن آیکون “Speaker” صدای تماس تلفنی از بلندگوها پخش می شود. 
اگر آیکون  لمس شود میکروفن قطع می شود و صدای شما توسط مخاطب تماس تلفنی  ●

شنیده نمی شود. با لمس مجدد این آیکون میکروفن دوباره وصل می شود. 
لیست مخاطبین ■

دریافت  قابل  صورتی  در  مخاطبین  لیست 
بارگذاری  قابلیت  شما  موبایل  که  بود  خواهد 
کردن  لمس  با  کند.  پشتیبانی  را  تلفن  دفتر 
صفحه  وارد  بلوتوث،  اصلی  صفحه  در   

بارگذاری دفتر تلفن شوید. 
آیکون  در صفحه اصلی بلوتوث را لمس کنید تا پیغام مربوط به بارگذاری دفتر 
تلفن نمایش داده شود. در این پیغام اگر گزینه “Yes” را انتخاب کنید، بارگذاری دفتر تلفن 
شروع می شود و نوار پرشونده ای که روند انتقال اطالعات را نشان می دهد، ظاهر خواهد شد. اگر 

گزینه “No” را انتخاب کنید، بارگذاری دفتر تلفن لغو خواهد شد. 
دقت: قبل از بارگذاری دفتر تلفن، یک پیغام مبنی بر این که آیا انتقال مخاطبین صورت پذیرد؟ 
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در موبایل شما نمایش داده خواهد شد. بارگذاری دفتر تلفن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که 
شما این پیغام را تایید کنید، در غیر این صورت دفتر تلفن در سیستم صوتی خودرو بارگذاری 

نخواهد شد. 
تاریخچه تماس های تلفنی ■

لیست کلیه تماس های برقرار شده از زمانی که اتصال بلوتوثی موبایل با سیستم صوتی برقرار 
شده است در “call log” سیستم ذخیره می شود. با انتخاب کردن هر یک از تماس های ثبت 
، می توانید با آن مخاطب تماس تلفنی برقرار کنید.  شده و سپس لمس کردن آیکون 
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 احتیاط 
اطمینان حاصل کنید که فاصله بین دستگاه تلفن همراه و سیستم صوتی خودرو حداکثر  •

در حدود متر می باشد. 
اگر  • می باشد.  شده  تایید  استانداردهای  با  مطابق  خودرو  صوتی  سیستم  بلوتوث  عملکرد 

موبایل شما از طریق بلوتوث نتوانست با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند و یا کیفیت برقراری 
ارتباط پس از وصل شدن بلوتوث نامناسب می باشد، دستگاه موبایل مربوطه را از لحاظ دارا 

بودن استانداردهای بین المللی ارتباط از طریق بلوتوث بررسی کنید. 
سیستم بلوتوث طراحی شده برای سیستم صوتی این خودرو، فقط می تواند با یک دستگاه  •

به طور هم زمان در ارتباط باشد و از طرف دیگر موبایل شما نیز اصوال با یک دستگاه می تواند 
با  نتوانست  بلوتوث  طریق  از  شما  موبایل  اگر  بنابراین  کند.  برقرار  ارتباط  بلوتوث  طریق  از 
سیستم صوتی خودرو ارتباط برقرار کند، بررسی کنید که موبایل با دستگاه دیگری که احتماال 

در مجاورت شماست، ارتباط برقرار نکرده باشد. 
تماس تلفنی طوالنی مدت از سیستم صوتی خودرو که از طریق بلوتوث با موبایل شما در  •

اتصال است، به دلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی برای سالمتی مضر می باشد، کما این که 
این حالت برای مکالمه طوالنی با تلفن همراه نیز وجود ارد. 

تا ۲۰۰ مخاطب قابلیت ثبت شدن در لیست مخاطبین تلفن را دارد.  •
از آن جایی که ماژول بلوتوث و نرم افزار پخش کننده موسیقی در داخل گوشی تلفن در  •

برندهای مختلف متفاوت است، ممکن است هنگام پخش موسیقی از طریق بلوتوث، قطع صدا 
ایجاد شود که پس از چند ثانیه به طور خودکار مجددا وصل خواهد شد. 

اگر مدت زیادی طول بکشد تا موبایل شروع به کار کند )مخصوصا در گوشی های اندرویدی(  •
و یا اگر منابع ورودی سیستم صوتی زیاد باشد )مانند روشن بودن عملکرد انطباق موبایل با 
سیستم صوتی(، ممکن است پخش موسیقی از طریق بلوتوث را تحت تاثیر قرار داده و باعث 

قطعی پخش موسیقی شود که پس از چند ثانیه به طور خودکار مجددا وصل خواهد شد. 
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لینک شرکت چری

دریافت نرم افزار ارتباطی شرکت چری ■
دانلود و نصب نرم افزار دستیار موبایل شرکت چری ●

مانیتور  با اسکن کردن کد QR در سمت چپ 
به وسیله گوشی موبایلتان، بسته نرم افزار دستیار 
شرکت چری برای موبایل را دانلود کنید، یا این که 
 ”Chery Link“ نرم افزار را با جست وجوی عبارت
و  دانلود  اپلیکیشن،  مجازی  فروشگاههای  در 

نصب نمایید. 
برنامه های داخلی و پیش فرض ●

برنامه های داخلی اندروید و سایر برنامه های نصب و شخصی سازی شده در موبایل روی زبانه 
“Installed” نمایش داده می شوند. برنامه های داخلی اندروید شامل تقویم، پیام رسانی و لیست 

مخاطبین می باشد. 
نصب برنامه های گوشی در سیستم صوتی و تصویری ●

در زبانه “Software” لیست برنامه ها را انتخاب کنید تا برنامه های نصب و شخصی سازی شده 
در موبایل نمایش داده شوند و از بین آن ها برنامه های دلخواه خود را جهت بارگذاری و نصب 

در سیستم انتخاب کنید. 
به روز رسانی ●

زبانه  در  آن ها  لیست  ارایه شود،  رسانی شده  به روز  نسخه  نصب شده،  برنامه های  برای  وقتی 
“Update” نمایش داده می شود تا توسط شما دانلود شود. 

دانلود ●
با انتخاب کردن لیست برنامه ها در زبانه “Download”، کلیه برنامه های در حال بارگذاری شدن 
از گوشی به سیستم نمایش داده می شوند. برای لغو بارگذاری هر یک از برنامه ها، اپلیکیشن مورد 
نظر را به مدت طوالنی لمس کنید تا آیکون Delete ظاهر شود که با کلیک کردن بر روی آن، 

بارگذاری برنامه لغو خواهد شد. 
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پاک کردن برنامه در سیستم صوتی خودرو ●
نصب شده  برنامه های  تمامی  برنامه ها،  مدیریت  انتخاب  با   ”Car Pack Cleanup“ زبانه در 
نمایش داده می شوند که با توجه به نیازمندی خود می توانید برنامه ای را پاک کنید و یا از پاک 

کردن صرف نظر کنید. 
تنظیمات ●

 Only WIFI network  “ گزینه های  برنامه ها،  مدیریت  انتخاب  با   ”Settings“ زبانه  در 
 download”، “Set Save Traffic”، “Switch Chinese or English”، “Instruction

of New Version”، “Tips & Help”، “Upgrade Check” و “About” برای بررسی و 

تنظیم کردن نمایش داده می شوند. 
برقراری ارتباط بین موبایل و مانیتور ■
برای استفاده از قابلیت مپینگ موبایل باید طبق توضیحات زیر موبایل خود را از طریق کابل  ●

USB و بلوتوث به سیستم صوتی و تصویری خودرو متصل کنید:

1. باید گوشی موبایل خود را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی و تصویری خودرو متصل نمایید. 
در خصوص روش انجام این کار به قسمت »تلفن« در همین فصل مراجعه کنید. 

۲. گوشی موبایل تان را با استفاده از کابل USB به سیستم صوتی و تصویری خودرو وصل کنید 
تا موبایل به طور خودکار وارد صفحه تنظیمات “Developer options” شود که در این قسمت 
شما باید گزینه “USB debugging” را فعال کنید. اگر گزینه “USB debugging” از قبل 

در گوشی شما فعال شده باشد، نیازی به انجام مجدد آن ندارید. 
استفاده از عملکرد موبایل مپینگ ■

اپلیکیشن ها  لیست  وارد صفحه  لمسی  کلید  با لمس کردن  مپینگ شما می توانید  در صفحه 
برنامه های سفارشی سازی شده ی  از  اپلیکیشن های مپینگ، می توانید  شوید. در صفحه لیست 
تقویم، پیامک ها، لیست مخاطبین و غیره استفاده کنید. هم چنین با لمس آیکون سایر برنامه های 

موبایل می توانید آن ها را هم در صفحه مپینگ مشاهده کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
۲۲9

فصل 5: امکانات خودرو

1. برنامه هایی مانند تقویم، پیامک و لیست مخاطبین جزو برنامه های اصلی و داخلی سیستم 
عامل اندروید می باشد. 

۲. پس از مپینگ موبایل احتماال نمایش افقی صفحه موبایل به علت نوع طراحی برنامه ها ممکن 
نخواهد بود. 

خارج شدن از موبایل مپینگ ■
در صفحه مپینگ با لمس کردن آیکون  یک پنجره محاوره ای باز می شود که در آن اگر  ●

گزینه “Yes” را کلیک کنید، از حالت مپینگ خارج خواهید شد و در صورت کلیک کردن گزینه 
“No” هم چنان در صفحه مپینگ باقی خواهید ماند. 

 احتیاط 
برای پیش گیری از بروز تصادفات، به هیچ عنوان در حین رانندگی موبایل مپینگ را فعال  •

نکنید. 
هنگام استفاده از موبایل مپینگ، گوشی تلفن را در جای مطمئنی قرار دهید تا از افتادن و  •

آسیب دیدن آن جلوگیری شود. 
بسته به نوع تلفن همراه تان ممکن است از نصب برخی برنامه ها در موبایل مپینگ پشتیبانی  •

نشود. 
استفاده از موبایل مپینگ می تواند شامل هزینه بسته اینترنت موبایل باشد.  •
حتی االمکان از کابل USB اصلی موبایل استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است در  •

اتصال موبایل به سیستم صوتی و تصویری اختالل ایجاد شود. 
در زمان استفاده از موبایل مپینگ ممکن است سیستم اقدام به شارژ کردن باتری موبایل  •

بکند، ولی از آن جایی که مصرف انرژی موبایل بیش تر از میزان شارژ شدن توسط سیستم 
صوتی و تصویری خودرو است، احتماال میزان شارژ باتری موبایل به تدریج کاهش خواهد یافت. 

در زمان عبور خودرو از دست اندازها، در صورت شل شدن اتصال کابل ممکن است ارتباط  •
بین موبایل و سیستم قطع شود. 
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تنظیمات سیستم

از دو روش می توان وارد قسمت تنظیمات شد:
●  SET با فشار دادن دکمه
با لمس کردن گزینه “Setup” در صفحه منوی اصلی ●

  “ و   ”Common”، “Sound”، “Audio”، “Car Info“ گزینه های  تنظیمات  صفحه  در 
System” قابل تنظیم می باشند. 

■  )Common( تنظیمات عمومی
مربـوط  تنظیمـات  می تـوان  بخـش  ایـن  در 
 “Close Screen” و   ”Brightness“ بـه 
و       ،“Language”  ، “Background” ،

داد.  انجـام  را   ”BT Setting“

گزینه،  ● این  مقابل  پرشونده  نوار  دادن  حرکت  با   :)Brightness( نمایش  صفحه  روشنایی 
میزان روشنایی صفحه نمایش را می توانید به دلخواه و در محدوده ی 1 تا 1۰ تنظیم کنید. 

●  ”Close Screen“ با لمس کردن گزینه :)Close Screen( خاموش کردن صفحه نمایش
صفحه نمایش خاموش می شود. با نگه داشتن دکمه “SET” به مدت ۲ ثانیه نیز می توان صفحه 
نمایش را خاموش کرد. در این حالت با این که صفحه نمایش خاموش است ولی پخش فایل های 

چند رسانه ای قابل اجرا می باشد. 
●  ”English“ یا ”Chinese“ با لمس کردن دکمه های لمسی :)Language( زبان کاربری

زبان دلخواه خود را انتخاب کنید. 
آیکون های  ● از  یکی  روی  بر  کردن  کلیک  با   :)Background( اصلی  صفحه  پس زمینه 
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پس زمینه  عنوان  به  می توان  را  مختلفی  تصویرهای   ،“Style3“ یا  و   ”Style1”، “Style2“

برای صفحه اصلی انتخاب کنید. 
قسمت  ● وارد   ”Click to set“ گزینه  کردن  لمس  با   :)BT Setting( بلوتوث  تنظیمات 

تنظیمات مربوط به بلوتوث خواهید شد. 

■  )Sound( تنظیمات صدا
 ،“DFLT VOL”، “Key Volume تنظیمات 
“SDVC”  و “Loudness” را در این قسمت 

می توان انجام داد. 

برای صدای پیش فرض )میزان  ● انتخاب  قابل  )DFLT VOL(: محدوده  صدای پیش فرض 
صدای  میزان  تنظیم  برای  می باشد.   5-۲۴ شدن(  روشن  لحظه  در  سیستم  صدای  بلندی 

پیش فرض، خط پرشونده مقابل این گزینه را به چپ و راست بکشید. 
اگر صدای پیش فرض سیستم به طور مثال بر روی 1۲ تنظیم شود و در لحظه خاموش کردن  ●

خودرو صدای سیستم کم تر از 1۲ باشد، به محض روشن کردن مجدد خودرو، صدای سیستم 
بر روی همان مقدار قبل از خاموش شدن خواهد رفت و اگر در لحظه خاموش کردن خودرو، 
صدای سیستم بیش تر از 1۲ باشد، در زمان روشن کردن مجدد خودرو، صدای سیستم به طور 

خودکار بر روی 1۲ خواهد رفت. 
صدای دکمه ها )Key Volume(: برای تنظیم صدای دکمه ها، نوار پرشونده را به سمت چپ  ●

یا راست بکشید. محدوده قابل انتخاب 1۰-۰ می باشد. 
بلندی صدا می تواند  ● )SDVC(: میزان  بر اساس سرعت حرکت خودرو  تنظیم شدن صدا 

متناسب با سرعت خودرو و به طور خودکار تغییر یابد. چهار حالت “Close”، “L”، “M” و 
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“H” برای این ویژگی قابل انتخاب می باشد. 

پس از تنظیم شدن این عملکرد، میزان بلندی صدای خروجی سیستم به صورت خودکار و در 
تناسب با سرعت خودرو تغییر خواهد یافت. واکنش سیستم در قبال انتخاب هر یک از چهار 

حالت فوق به شرح ذیل است:
تغییرات بلندی صداحالت انتخاب شده

Close
 میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو هیچ

تغییری پیدا نمی کند

L
 میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار

کم افزایش پیدا می یابد

M
 میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار

متوسط افزایش می یابد

H
 میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار

زیاد افزایش می یابد

را  ●  Loudness آیکون   ،bass حالت  روی  افکت  تنظیم  ضمن   :)Loudness( صدا  بمی 
لمس کنید تا پنجره محاوره ای ON/OFF ظاهر شود.  همچنین می توانید خودتان حالت          

ON/OFF را انتخاب نمایید.
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■  )Audio( شیوه پخش صدا
شیوه  بر  عالوه  تنظیمات  از  قسمت  این  در 
پخش صدا “Mode” می توان نحوه توزیع صدا 

بین بلندگوها “Field” را نیز تنظیم نمود. 

مربوط  ● پنجره   ،”Mode“ لمسی  دکمه  دادن  فشار  با   :)Mode( صدا  پخش  شیوه  تنظیم 
به تنظیمات شیوه پخش صدا باز می شود که می توانید یکی از 6 شیوه پخش صدا را از میان 
برای  کنید.  انتخاب   ”Custom“ و   ”Pop”، “Rock”، “Vocal”، “Classic”، “Jazz“

انتخاب هر کدام، بر روی نام آن کلیک کنید. 
با انتخاب گزینه “Custom”، پارامترهای “L”، “M” و “H” صدا را می توانید به دلخواه و در 
بازه ۷- تا ۷+ تنظیم کنید. برای تنظیم آن ها، نوارهای کشویی در مقابل هر یک از پارامترها را 
باال یا پایین بکشید. اگر پارامترهای صدا را در حالتی غیر از “custom” تنظیم کنید، سیستم 

به طور خودکار به تنظیمات حالت “custom” خواهد رفت. 
●  :)field( بلندگوها  بین  صدا  توزیع  تنظیم 

تنظیم توازن صدا بین بلندگوهای جلو، عقب، چپ 
و راست از طریق این قسمت صورت می پذیرد. 

با لمس کردن دکمه های لمسی جهت نما بر روی 
صفحه نمایش یا با کشیدن آیکون مکان نما در 
وسط محدوده مشخص شده در تصویر، اقدام به 
تنظیم مورد نظر خود بکنید. در تصویر مقابل 
قرار گرفته است که  آیکون مکان نما در وسط 
مرکز ثقل توزیع صدا بوده و بهترین حالت برای 
گوش دادن به صدا می باشد. بازه ی قابل انتخاب 
برای هر یک از بلندگوهای جلو، عقب، چپ و 

راست -7 تا +7 می باشد. 
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■  )CarInfo( تنظیمات مربوط به خودرو و رانندگی
نوع  ● دو  صفحه،  این  به  شدن  وارد  از  پس 

 ”Indicator“ و ”Vehicle“ نام های با  تنظیم 
قابل انتخاب خواهد بود. 
 ”Vehicle“ تنظیمات

● ”Overspeed Alarm“گزینه های
،“Fortify Tip” و  ”Auto Lock“،

“Day Drive Light” به ترتیب جهت 

تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز، قفل شدن 
درب های خودرو، نحوه اعالم هشدار دزدگیر 
و استفاده از چراغ روز در دسترس می باشد. 

تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز )Overspeed Alarm(: نوار کشویی روی مانیتور را بکشید  ●
و بر روی سرعت مورد نظر برای به صدا در آمدن آالرم اخطار رها کنید، هم چنین می توانید 
این آالرم را غیرفعال کنید. برای اطالع از نحوه تنظیم آالرم اخطار از طریق دکمه تنظیم پنل 
کیلومترشمار به بخش »تنظیم سرعت برای آالرم سرعت غیرمجاز« در فصل ۲ مراجعه کنید. 

قفل شدن درب ها پس از حرکت )Auto Lock(: برای فعال یا غیرفعال کردن این قابلیت،  ●
بر روی دکمه لمسی مربوطه کلیک کنید. 

و  ●  ”Lamp”، “Horn“ گزینه های انتخاب  با   :)Fortify Tip( دزدگیر  اعالم هشدار  نحوه 
“Lamp & Horn” در زمان قفل کردن خودرو به ترتیب فقط چراغ روشن می شود، فقط بوق 

به صدا در می آید و یا هم بوق به صدا در می آید و هم چراغ روشن می شود. 
را  ● روز  لمسی، چراغ های  بر روی دکمه  با کلیک کردن   :)Day Drive Light( روز  چراغ 

می توانید روشن یا خاموش کنید. 
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 ”Indicator“ تنظیمات
ساعت  می توانید   ”Indicator“ حالت  در 

سیستم را تنظیم کنید. 
طریق  از  ساعت  تنظیم  نحوه  از  اطالع  برای 
دکمه قابل تنظیم پنل کیلومترشمار به بخش 

»تنظیم ساعت« در فصل ۲ مراجعه کنید. 
■  System

گزینه های            تنظیمات،  از  بخش  این  در 
مانیتور(،  کردن  )کالیبره   ”Calibration“
کارخانه ای(،  )تنظیمات   ”Factory Reset“
 SW“ رادیویی(،  )مناطق   ”Radio Area“
و      سیستم(  نرم افزار  )ورژن   ”Version
دستگاه(  شناسایی  )شماره   ”Machine ID“

در دسترس می باشند. 
کالیبره کردن مانیتور )Calibration(: با فشار دادن دکمه لمسی “Start”، صفحه کالیبره  ●

کردن مانیتور ظاهر می شود. با استفاده از یک قلم مناسب، مرکز آیکون مکان نمای ظاهر شده 
در صفحه را به آرامی فشار دهید و این عمل را تا زمانی که مکان نما به قسمت های مختلف 
صفحه حرکت می کند تکرار کنید. پس از اتمام کالیبراسیون، یک نقطه دلخواه از صفحه مانیتور 

را لمس کنید تا تنظیمات ذخیره شود. 
تا پنجره  ● تنظیمات کارخانه ای )Factory Reset(: دکمه “Click to set” را فشار دهید 

محاوره ای باز شود. با انتخاب گزینه “Yes”، کلیه تنظیمات صورت پذیرفته بر روی سیستم به 
حالت اول و کارخانه ای خود باز خواهد گشت. برای انصراف، گزینه “Cancel” را انتخاب کنید. 

مناطق رادیویی )Radio Area(: از میان مناطق رادیویی “CHN”، “USA”، “EUR” و  ●
“LAAM” گزینه مناسب برای منطقه خود را انتخاب کنید. 

ورژن نرم افزار سیستم )SW Version(: ورژن نرم افزار موجود بر روی سیستم را نمایش  ●
می دهد. 
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دکمه های کنترل روی غربیلک فرمان
1   دکمه 

ایستگاه  ● جست وجوی  برای  لحظه ای  فشار 
رادیویی با فرکانس باالتر )در حالت رادیو(

آهنگ  ● شدن  پخش  برای  لحظه ای  فشار 
 )USB قبلی )در حالت

* MODE ۲   دکمه
حالت  ● دادن  تغییر  برای  لحظه ای  فشار 

سیستم
* VOL+ ۳   دکمه

برای افزایش میزان صدا ●
۴   دکمه 

فشار لحظه ای برای جست وجوی ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر )در حالت رادیو( ●
● )USB فشار لحظه ای برای پخش شدن آهنگ بعدی )در حالت

5   دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار
* VOL - 6   دکمه

برای کم کردن میزان صدا
۷   دکمه - /SET کروز کنترل *
۸   دکمه  +/RES کروز کنترل *

۹   دکمه ON/OFF کروز کنترل *
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* SET/- 1   دکمه
کنترل،  ● کروز  سیستم  کردن  فعال  برای 

تعیین محدودیت سرعت و تنظیم سرعت مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

* RES/+ ۲   دکمه
و  ● کنترل  کروز  به  مجدد  بازگشت  برای 

هم چنین تنظیم سرعت برای آن مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

۳   دکمه کروز کنترل *
برای روشن کردن یا خاموش کردن سیستم کروز کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.  ●

* CANCEL ۴   دکمه
برای خروج موقتی از سیستم کروز کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.  ●

5   دکمه پاسخ گویی به تلفن *
برای پاسخ گویی به تماس های تلفنی و هم چنین وارد شدن به تنظیمات بلوتوث مورد استفاده  ●

قرار می گیرد. 
6   دکمه قطع تماس *

برای رد تماس یا قطع کردن تماس تلفنی مورد استفاده قرار می گیرد.  ●
*: در صورت تجهیز
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3-5. سیستم تهویه مطبوع الکتریکی )در صورت تجهیز(
پنل کنترل تهویه مطبوع

1   کلید تنظیم دما

۲   کلید کولر

۳   کلید تنظیم سرعت فن

۴   کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی

5   کلید انتخاب مد دریچه ها

)در  جلو  سرنشین  صندلی  گرم کن  کلید    6
صورت تجهیز(

۷   کلید گرم کن شیشه عقب

صورت  )در  راننده  صندلی  گرم کن  کلید   ۸
تجهیز(

 احتیاط 
سیستم تهویه مطبوع در زمان روشن بودن کولر، رطوبت هوا را جذب کرده و آن را خنک 
می کند، در نتیجه مقداری آب در اطراف اواپراتور کولر جمع می شود. بنابراین مشاهده مقداری 

آب پس از گذشت مدتی از توقف خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمی باشد. 
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کلید تنظیم سرعت فن
تهویه  فن  سرعت  کنترل  برای  کلید  این  از 
مطبوع استفاده می شود. با چرخاندن کلید در 
میزان  و  فن  سرعت  ساعت،  عقربه های  جهت 
برای  می یابد.  افزایش  خروجی  هوای  حجم 
کاهش سرعت فن و حجم هوای خروجی، کلید 
را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

کلید تنظیم دما

از این کلید برای تنظیم دمای هوای خروجی از 
دریچه های هوا استفاده می شود.

با چرخاندن کلید به سمت چپ )ناحیه آبی رنگ(، هوای خنک از دریچه ها خارج می شود. هر  ●
چه کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، دمای هوای خروجی کم تر خواهد شد. 

با چرخاندن کلید به سمت راست )ناحیه قرمز رنگ(، هوای گرم از دریچه ها خارج می شود.  ●
هر چه کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، دمای هوای خروجی از دریچه ها بیش تر 

خواهد شد.
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کلید تنظیم مد دریچه ها
با چرخاندن این کلید می توان دریچه ها و مسیر 
دلخواه برای وزش باد را انتخاب کرد. سیستم 
تهویه مطبوع با حالتی که توسط چراغ زمینه 

این کلید مشخص می شود، کار می کند. 

مد دریچه های روبه رو ■
جریان  داشبورد  روی  دریچه های  از  فقط  هوا 

می یابد. 

مد دریچه های روبه رو و زیرپا ■
روی  دریچه های  و  پا  زیر  دریچه های  از  هوا 

داشبورد جریان می یابد. 
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مد دریچه های زیر پا ■
هوا فقط از دریچه های زیر پا جریان می یابد. 

مد دریچه های زیر پا و بخارزدا ■
هوا از دریچه های زیر پا، دریچه بخارزدای شیشه 
درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های  و  جلو 

جلو سمت چپ و راست جریان می یابد. 

مد دریچه های بخارزدا ■
و  جلو  شیشه  بخارزدای  دریچه  از  فقط  هوا 
جلو  درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های 

سمت چپ و راست جریان می یابد. 

 احتیاط 
انتخاب مد دریچه های بخارزدا در مواقعی توصیه می شود که شیشه جلو و شیشه درب های 

جلو در حین رانندگی دچار بخارگرفتگی شده باشند. 
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)A/C( کلید کولر
با فشار دادن کلید A/C، کمپرسور کولر شروع 
به کار خواهد کرد، هم زمان چراغ زمینه کلید 
کلید  مجدد  فشار  با  شد.  خواهد  روشن  نیز 
و  افتاد  خواهد  کار  از  کولر  کمپرسور   ،A/C

چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد. 
شرایط الزم برای فعال شدن کولر:

موتور روشن باشد ●
فن تهویه مطبوع روشن شده باشد ●
کلید A/C روشن شده باشد ●

 احتیاط 
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. 
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کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی
بین  مطبوع  تهویه  سیستم  حالت  تغییر  برای 
دو نوع گردش هوا، کلید گردش هوای داخلی/ 

بیرونی را فشار دهید. 
روشن بودن چراغ زمینه کلید بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای داخلی قرار 
این  بیانگر  زمینه  چراغ  بودن  خاموش  دارد. 
است که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی 

قرار دارد. 
در حالت گردش هوای داخل: فقط هوای داخل کابین توسط سیستم به گردش در می آید. 

از بیرون، تهویه  در حالت گردش هوای بیرون: هوای داخل کابین به واسطه ورود هوای تازه 
می شود. 

از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
در محیط های دارای گرد و غبار ●
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین ●
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین ●
برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین ●

 احتیاط 
استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هوای داخلی توصیه نمی شود، زیرا باعث از بین رفتن 

تازگی و طراوت هوای کابین می شود. 
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تنظیم جهت باد دریچه ها

جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان توسط اهرم تنظیم روی دریچه ها 
تنظیم کرد.

دریچه های وسط داشبورد ■
اهرم تنظیم دریچه های وسط را به سمت باال، 
پایین، چپ و راست برگردانید تا مسیر و حجم 
هوای خروجی را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه هوای سمت چپ داشبورد ■
پایین،  باال،  سمت  به  را  دریچه  تنظیم  اهرم 
چپ و راست برگردانید تا مسیر و حجم هوای 

خروجی را به دلخواه خود تنظیم کنید. 

دریچه هوای سمت راست داشبورد ■
پایین،  باال،  سمت  به  را  دریچه  تنظیم  اهرم 
چپ و راست برگردانید تا مسیر و حجم هوای 

خروجی را به دلخواه خود تنظیم کنید. 
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موارد احتیاطی

برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع، نکات زیر را در زمان استفاده از این سیستم مورد 
توجه قرار دهید:

اگر خودرو در فصل گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد، بالفاصله پس از روشن کردن  ●
موتور، کولر را روشن نکنید. ابتدا پنجره ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود و مدتی منتظر 
بمانید تا دمای هوای داخل کابین کمی پایین تر بیاید. سپس پنجره ها را ببندید و کولر را روشن 

کنید. 
در صورتی که به مدت طوالنی با سرعت کم رانندگی می کنید، از کولر استفاده نکنید.  ●
۲ تا ۳ دقیقه قبل از پارک کردن خودرو، کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه  ●

مطبوع هم چنان کار کند. از آن جایی که دمای هوای بیرون خیلی باال است، بهتر است از حالت 
گردش هوای بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و لوله های سیستم کولر از بین 
رفته و زودتر خشک شوند تا از تجمع باکتری ها و یا مواد آلوده کننده دیگر در اطراف اواپراتور و 

لوله های کولر جلوگیری شود. 
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4-5. سیستم تهویه مطبوع دستی )در صورت تجهیز(
پنل کنترل تهویه مطبوع

1   کلید تنظیم دما
۲   کلید تنظیم سرعت فن

۳   کلید انتخاب مد دریچه ها
۴   کلید گرم کن شیشه عقب

5   کلید گردش هوای داخلی/ بیرونی
6   کلید کولر

 احتیاط 
سیستم تهویه مطبوع در زمان روشن بودن کولر، رطوبت هوا را جذب کرده و آن را خنک 
می کند، در نتیجه مقداری آب در اطراف اواپراتور کولر جمع می شود. بنابراین مشاهده مقداری 

آب پس از گذشت مدتی از توقف خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمی باشد. 

کلید تنظیم دما
از این کلید برای تنظیم دمای هوای خروجی از دریچه های هوا استفاده می شود. 

با چرخاندن کلید به سمت چپ )ناحیه آبی  ●
رنگ(، هوای خنک از دریچه ها خارج می شود. 

هر چه کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت 
بچرخانید، دمای هوای خروجی کم تر خواهد شد. 

با چرخانیدن کلید به سمت راست )ناحیه قرمز  ●
رنگ(، هوای گرم از دریچه ها خارج می شود. 

ساعت  عقربه های  جهت  در  را  کلید  چه  هر 
دریچه ها  از  خروجی  هوای  دمای  بچرخانید، 

بیش تر خواهد شد. 
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کلید تنظیم سرعت فن

تهویه  فن  سرعت  کنترل  منظور  به  کلید  این 
مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. 

از طریق کلید تنظیم سرعت فن، پنج سرعت 
فن  برای  را   ۴ و   ۳ و   ۲ و   1 و   ۰ ترتیب  به 
کلید  اگر  کرد.  انتخاب  می توان  مطبوع  تهویه 
با  بر روی ۰ بگذارید، فن خاموش می شود.  را 
تا ۴، سرعت فن به طور  از 1  چرخاندن کلید 

متوالی افزایش خواهد یافت. 

کلید تنظیم مد دریچه ها

کلید تنظیم مد دریچه ها ■
با چرخاندن این کلید می توان دریچه ها و مسیر 
دلخواه برای وزش باد را انتخاب کرد. سیستم 
تهویه مطبوع با حالتی که توسط چراغ زمینه 

این کلید مشخص می شود، کار می کند. 

مد دریچه های روبه رو ■
جریان  داشبورد  روی  دریچه های  از  فقط  هوا 

می یابد. 
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مد دریچه های روبه رو و زیرپا ■
روی  دریچه های  و  پا  زیر  دریچه های  از  هوا 

داشبورد جریان می یابد. 

مد دریچه های زیر پا ■
هوا فقط از دریچه های زیر پا جریان می یابد. 

مد دریچه های زیر پا و بخارزدا ■
هوا از دریچه های زیر پا، دریچه بخارزدای شیشه 
درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های  و  جلو 

جلو سمت چپ و راست جریان می یابد. 

مد دریچه های بخارزدا ■
و  جلو  شیشه  بخارزدای  دریچه  از  فقط  هوا 
جلو  درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های 
می یابد.  جریان  راست  و  چپ  سمت 
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 احتیاط 
انتخاب مد دریچه های بخارزدا در مواقعی توصیه می شود که شیشه جلو و شیشه درب های 

جلو در حین رانندگی دچار بخارگرفتگی شده باشند. 

 )A/C( کلید کولر

با فشار دادن کلید A/C، کمپرسور کولر شروع 
به کار خواهد کرد، هم زمان چراغ زمینه کلید 
کلید  مجدد  فشار  با  شد.  خواهد  روشن  نیز 
و  افتاد  خواهد  کار  از  کولر  کمپرسور   ،A/C

چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد. 
شرایط الزم برای فعال شدن کولر:

موتور روشن باشد ●
فن تهویه مطبوع روشن شده باشد ●
کلید A/C روشن شده باشد ●

 احتیاط 
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. 
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کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی
بین  مطبوع  تهویه  سیستم  حالت  تغییر  برای 
دو نوع گردش هوا، کلید گردش هوای داخلی/ 

بیرونی را فشار دهید. 
روشن بودن چراغ زمینه کلید بیانگر این است 
که سیستم در حالت گردش هوای داخلی قرار 
این  بیانگر  زمینه  چراغ  بودن  خاموش  دارد. 
است که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی 

قرار دارد. 

در حالت گردش هوای داخل: فقط هوای داخل کابین توسط سیستم به گردش در می آید. 
از بیرون، تهویه  در حالت گردش هوای بیرون: هوای داخل کابین به واسطه ورود هوای تازه 

می شود. 
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:

در محیط های دارای گرد و غبار ●
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین ●
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین ●
برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین ●

 احتیاط 
استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هوای داخلی توصیه نمی شود، زیرا باعث از بین رفتن 

تازگی و طراوت هوای کابین می شود. 
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تنظیم جهت باد دریچه ها

جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان توسط اهرم های روی دریچه ها تنظیم 
کرد. 

مطبوع  »تهویه  قسمت  در  مشابه  بخش  به  خروجی  دریچه های  تنظیم  نحوه  با  آشنایی  برای 
الکتریکی« در همین فصل مراجعه کنید. 

موارد احتیاطی

برای اطالع از موارد احتیاطی در استفاده از تهویه مطبوع به بخش مشابه در قسمت »تهویه 
مطبوع الکتریکی« در همین فصل مراجعه کنید.
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5-5. کلید گرم کن شیشه عقب
موقعیت کلید گرم کن شیشه عقب در سیستم 

تهویه مطبوع الکتریکی

موقعیت کلید گرم کن شیشه عقب در سیستم 
تهویه مطبوع دستی

برای استفاده از گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی )در صورت تجهیز(، باید سوئیچ 
باز باشد. با فشار دادن کلید گرم کن شیشه عقب، گرم کن شروع به کار نموده و هم زمان چراغ 

زمینه کلید نیز روشن می شود. 
با فشار دادن مجدد کلید، گرم کن و چراغ زمینه کلید خاموش خواهند شد. 

گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، پس از کار کردن در حدود 15 دقیقه، به طور 
خودکار خاموش خواهد شد. 
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 احتیاط 
و  • المنت های گرم کن دچار خراشیدگی  تمیز کردن شیشه عقب،  تا هنگام  باشید  مراقب 

آسیب دیدگی نشوند. 
روشن  • کنید.  خاموش  را  گرم کن  بخارگرفتگی،  و  یخ  وجود  از  شیشه  تمیز شدن  از  پس 

ماندن گرم کن شیشه به مدت طوالنی باعث خالی شدن باتری می شود. گرم کن شیشه برای 
خشکاندن آب باران و یا ذوب کردن برف ساخته نشده است. 

 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، از لمس کردن شیشه عقب و آینه ها هنگام روشن بودن گرم کن 

یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید. 
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6-5 آینه های خودرو
آینه داخل کابین

را طوی  آینه  رانندگی، موقعیت  از شروع  قبل 
تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو 
دید کامل و مطلوبی داشته باشید. برای تنظیم 
کردن آینه، آن را توسط دست در جهت مورد 

نیاز بچرخانید. 

1   تنظیم آینه برای روز
۲   تنظیم آینه برای شب

در رانندگی های شبانه برای کاهش انعکاس نور 
هستند،  شما  سر  پشت  که  خودروهایی  چراغ 
تا  بکشید  را  آینه  ضدتابش  شستی  می توانید 

زاویه آن تنظیم شود. 
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آینه های جانبی برقی

 ACC موقعیت  در  یا  و  باز  سوئیچ  که  زمانی 
باشد، آینه های جانبی را می توانید توسط کلید 
تنظیم آینه ها، در موقعیت دلخواه تنظیم نمود. 
به  را  کلید  آینه ها،  از  کدام  هر  انتخاب  برای 

سمت همان آینه بکشید:
 L  1 : آینه جانبی سمت چپ

 R  ۲ : آینه جانبی سمت راست
فلش های جهت نما بر روی کلید را برای تنظیم 

آینه ها در جهت مورد نظر فشار دهید. 
 : باال

 : پایین
 : چپ

 : راست

 هشدار   
قبل از شروع رانندگی، آینه ها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید، به گونه ای  •

که نسبت به عقب خودرو دید مناسبی داشته باشید. 
در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید، زیرا باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه  •

و در نتیجه بروز تصادف و ایجاد مصدومیت و یا حتی مرگ می شود. 
تصویر و فاصله نمایش داده شده در آینه جانبی ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد،  •

بنابراین همیشه با احتیاط رانندگی کنید. 
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جمع کردن و باز کردن آینه های جانبی ■
آینه را به طور محکم با دست گرفته و به سمت 
خود بکشید تا این که به طور کامل جمع شود. 

برای باز کردن آینه، کناره های آن را با دست گرفته و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا 
به طور کامل باز شود. 

 احتیاط 
برای جلوگیری از آسیب دیدن آینه ها، هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش از 

حد وارد نکنید. 

 هشدار   
در حین رانندگی، اقدام به باز کردن آینه ها نکنید.  •
مراقب باشید تا دست تان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه، گیر نکند. •
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7-5. برف پاک کن و شیشه شور
سمت  در  شیشه شور  و  پاک کن  برف  دسته 

راست غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

 احتیاط 
در آب و هوای سرد، قبل از استفاده از برف پاک کن ها، یخ زدن تیغه های برف پاک کن و  •

چسبیدن آن ها به شیشه خودرو را بررسی کنید. در صورت مشاهده یخ زدگی، قبل از استفاده 
از برف پاک کن، یخ ها را از بین ببرید. در غیر این صورت تیغه ها و موتور برف پاک کن آسیب 

خواهند دید. 
زیرا موجب  • اندازید،  کار  به  را  پاک کن ها  برف  نباید  دارند،  موانعی روی شیشه وجود  اگر 

آسیب دیدن موتور برف پاک کن و ایجاد خراش بر روی شیشه جلو خواهد شد، ابتدا موانع را 
بردارید، سپس برف پاک کن را فعال کنید. 

زمانی که سطح شیشه خشک است، از به کار انداختن برف پاک کن خودداری کنید، چون  •
تیغه های برف پاک کن آسیب خواهند دید و در شیشه جلو خراشیدگی ایجاد خواهد شد. 
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روش استفاده از برف پاک کن جلو

اجرا  قابل  زمانی  پاک کن  برف  عملکردهای 
هستند که سوئیچ باز باشد. 

■  )MIST( حرکت تکی برف پاک کن
دسته برف پاک کن را به سمت باال و به موقعیت “MIST” بکشید و رها کنید تا به طور خودکار 
انجام داده و  این عمل، برف پاک کن یک حرکت تکی  با  بازگردد. هم زمان  اول خود  به جای 

متوقف خواهد شد. 
■  )INT( حرکت زمان بندی شده برف پاک کن

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “INT” قرار دهید، برف پاک کن 
با حرکت تکی و به طور متناوب )به صورت تایمردار( شروع به کار خواهد کرد. 

فواصل بین حرکت های برف پاک کن در حالت 
INT را می توان در چهار زمان بندی ۲، ۴، ۸ و 

1۳ ثانیه ای تنظیم نمود.

■  )LO( دور کند برف پاک کن
اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “LO” قرار دهید، برف پاک کن 

به صورت متوالی و با سرعت کم شروع به کار خواهد کرد. 
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■  )HI( دور تند برف پاک کن
اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “HI” قرار دهید، برف پاک کن به 

صورت متوالی و با سرعت زیاد شروع به کار خواهد کرد. 

روش استفاده از شیشه شور جلو
زیر  قاب  روی  بر  جلو  شیشه شور  آب پاش های 

شیشه جلوی خودرو قرار گرفته اند.

برف  دسته  اگر  است  باز  سوئیچ  که  زمانی 
غربیلک  سمت  به  را  شیشه شور  و  پاک کن 
فرمان )و یا به سمت خود( بکشید و نگه دارید، 
برف پاک کن و شیشه شور جلو به طور هم زمان 
فعال شده و شروع به کار خواهند کرد. پاشش 
آب شیشه شور به محض رها شدن دسته برف 
پاک کن، متوقف خواهد شد، ولی برف پاک کن 
پس از چند دور کار کردن، در موقعیت اصلی 

خود متوقف خواهد شد.

 احتیاط 
شیشه شور را بیش تر از 1۰ ثانیه به کار نیاندازید.  •
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، شیشه شور را روشن نکنید.  •
یا سایر  • میخ  مانند  نوک تیزی  اجسام  با  را  آن ها  آب پاش ها،  انسداد  و  در صورت گرفتگی 

اجسام نامناسب تمیز نکنید، در غیر این صورت، آسیب خواهند دید. 
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روش استفاده از برف پاک کن عقب
کلید  چرخاندن  با  است،  باز  سوئیچ  که  زمانی 
انتهای دسته برف پاک کن به سمت  چرخشی 
باال و قرار دادن ان در موقعیت “ON” می توانید 

برف پاک کن عقب را فعال کنید.

روش استفاده از شیشه شور عقب

ترمز  چراغ  کنار  در  عقب  شیشه شور  آب پاش 
وسط قرار گرفته است.

کلید  چرخاندن  با  است،  باز  سوئیچ  که  زمانی 
قرار  و  پاک کن  برف  دسته  انتهای  چرخشی 
دادن آن در موقعیت  و نگه داشتن کلید، 
شیشه شور و برف پاک کن عقب به طور هم زمان 

شروع به کار خواهند کرد.
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 احتیاط 
شیشه شور را بیش تر از 1۰ ثانیه به کار نیاندازید.  •
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است، شیشه شور را روشن نکنید.  •
یا سایر  • میخ  مانند  نوک تیزی  اجسام  با  را  آن ها  آب پاش ها،  انسداد  و  در صورت گرفتگی 

اجسام نامناسب تمیز نکنید، در غیر این صورت، آسیب خواهند دید. 
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8-5. صندلی های خودرو
صندلی های جلو

اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی
به  و  گرفته  دست  با  را  صندلی  تنظیم  اهرم 
سمت باال بکشید و در همان وضعیت نگه دارید. 
هم زمان صندلی را به سمت جلو یا عقب بکشید 
و پس از قرار گرفتن در موقعیت دلخواه، اهرم 
را رها کنید تا صندلی در جای خود قفل شود. 
سپس جهت اطمینان از ثابت بودن صندلی، آن 

را کمی جلو و عقب بکشید. 
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال 
دارید. هم زمان  نگه  در همان حالت  و  کشیده 
پشتی صندلی را به سمت زاویه مورد نظر خود 
حرکت دهید و سپس اهرم تنظیم را رها کنید 
تا پشتی در جای خود قفل شود. پس از تنظیم، 
پشتی را کمی به جلو و عقب تکان دهید تا از 

قفل شدن آن اطمینان یابید. 
)فقط  صندلی  ارتفاع  تنظیم  دستگیره 

صندلی راننده()در صورت تجهیز(
راننده،  صندلی  تشک  ارتفاع  تنظیم  برای 

دستگیره را در جهت مورد نظر بچرخانید. 
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 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.  •
از  • موقعیت صندلی،  تنظیم  زیرا در حین  ندهید،  قرار  زیر صندلی  در  را  هیچ گونه شیئی 

حرکت آن جلوگیری خواهد کرد. 
پشتی صندلی را بیش از حد لزوم نخوابانید، زیرا در تصادفاتی که از قسمت جلو و عقب  •

خودرو روی می دهند، کمربند ایمنی در صورتی بیش ترین محافظت را از سرنشین به عمل 
می آورد که راننده و سرنشین جلو به طور صاف و راحت به پشتی تکیه داده باشند. 

بعد از تنظیم پشتی صندلی، به آن تکیه بدهید تا از قفل شدن پشتی در موقعیتش اطمینان  •
یابید. 

صندلی های عقب

خواباندن پشتی صندلی های عقب ■
1. ارتفاع پشت سری های صندلی عقب را تنظیم 
کنید و یا در صورت نیاز آن ها را از جای خود 
به قسمت  بیش تر  اطالعات  )برای  خارج کنید 
»پشت سری صندلی ها« در همین فصل مراجعه 

کنید(. 

 احتیاط 
در زمان تا کردن پشتی صندلی عقب، مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی عقب چپ و راست از 

روی پشتی صندلی عقب کنار رفته باشند تا از آسیب دیدن آن ها جلوگیری شود. 

۲. قفل کمربندهای عقب را مرتب کنید )به قسمت »مرتب کردن قفل کمربندهای عقب« در 
فصل ۳ مراجعه کنید(.
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۳. با یک دست ضامن قفل پشتی صندلی عقب 
دیگر  با دست  و  دهید  فشار  را  یک سمت  در 
قسمت باالیی پشتی صندلی را گرفته و به طور 

کامل بخوابانید. 

عقب  صندلی  پشتی  فوق،  روش  با  مطابق   .۴
سمت دیگر را نیز بخوابانید. 

 احتیاط 
صندلی عقب وسط و عقب چپ به صورت یک پارچه می باشد. 

خواباندن پشتی صندلی عقب باعث می شود که فضای قسمت عقب خودرو افزایش یابد. برای 
اطالعات بیش تر در خصوص نحوه قرار دادن بار در صندوق عقب، به نکات و احتیاط هایی که در 

ادامه همین فصل خواهد آمد، مراجعه کنید.
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پشت سری صندلی ها
تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی ■

با دست  را  آن  بردن پشت سری،  باال  برای    1
گرفته و به سمت باال بکشید. 

ابتدا ضامن  پایین آوردن پشت سری،  برای    ۲
را فشار داده و نگه دارید و هم زمان  قفلی آن 

پشت سری را به سمت پایین بکشید. 

صندلی،  پشت سری  کردن  تنظیم  هنگام 
مرکز  از  که  فرضی  خط  که  شوید  مطمئن 
پشت سری عبور می کند، تقریبا از باالی گوش 

شما می گذرد. 

باز کردن و نصب مجدد پشت سری ■
از صندلی، ضامن  برای جدا کردن پشت سری 
هم زمان  و  دارید  نگه  و  داده  فشار  را  قفلی 
پشت سری را تا زمان جدا شدن از صندلی به 

سمت باال بکشید. 

با سوراخ های روی صندلی هم تراز کنید و  را  ابتدا میله های آن  برای نصب مجدد پشت سری 
سپس پشت سری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین فشار دهید.
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 هشدار   
همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.  •
پس از تنظیم کردن پشت سری، جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن، پشت سری را کمی  •

به سمت پایین فشار دهید. 
بدون وجود پشت سری، رانندگی نکنید.  •
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9-5. چراغ های خودرو
دسته چراغ و راهنما

کلید  چرخاندن  با  است،  باز  سوئیچ  که  زمانی 
چرخان انتهای دسته چراغ و راهنما می توانید 

چراغ ها را به روش های زیر روشن کنید:
 1  حالت “AUTO” )در صورت تجهیز(

سیستم  وضعیت،  این  در  کلید  گرفتن  قرار  با 
به صورت خودکار میزان نور محیط بیرونی را 
روشن  به  اقدام  آن  اساس  بر  و  کرده  بررسی 
و چراغ های  پایین  نور  کردن چراغ  و خاموش 

کوچک می کند. 
 ۲  وضعیت 

در این وضعیت چراغ های کوچک جلو و عقب، 
کلیدها  و  داشبورد  زمینه  چراغ  و  پالک  چراغ 

روشن می شوند. 
 ۳  وضعیت 

در این وضعیت چراغ های نور پایین و چراغ های 
کوچک جلو و عقب، چراغ پالک و چراغ زمینه 

داشبورد و کلیدها روشن می شوند. 

 احتیاط 
چراغ های کوچک را صرف نظر از این که سوئیچ باز باشد یا نباشد،  می توان روشن کرد.  •
اگر کلید در مغزی سوئیچ قرار داشته و چراغ های کوچک روشن باشند، چنان چه کلید را  •

وارد مغزی کرده و سپس خارج کنید، چراغ ها خاموش خواهند شد. 
اگر کلید در مغزی سوئیچ قرار نگرفته باشد و چراغ های کوچک روشن باشند، چنان چه کلید  •

را وارد مغزی کرده و سپس خارج کنید، چراغ ها خاموش نخواهند شد. 
اگر در زمان بسته بودن سوئیچ، چراغ های کوچک روشن شوند، یک بوق اخطار به صدا در  •

خواهد آمد. 
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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 
تا نور باالی چراغ جلو  سمت داشبورد بکشید 
در  باال  نور  نشانگر چراغ  روشن شود. هم زمان 

پنل کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ نور باال، دسته چراغ 

را به موقعیت اول خود بازگردانید. 

فالش نور باال )چراغ سبقت(
با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان 
بار روشن  باال یک  نور  آن، چراغ  رها کردن  و 
و خاموش خواهد شد و هم زمان با آن نشانگر 
چراغ نور باال در پنل کیلومترشمار نیز یک بار 

روشن و خاموش می شود. 
با  هم  و  جلو  چراغ های  شدن  روشن  با  هم 
خاموش بودن آن ها می توانید از فالش نور باال 

استفاده کنید. 

 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 راهنما

چراغ های راهنما را فقط وقتی می توانید روشن 
کنید که سوئیچ باز باشد. 

دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغ های 
راهنمای سمت راست روشن شوند. 

تا  بکشید  پایین  سمت  به  را  چراغ  دسته 
چراغ های راهنمای سمت چپ روشن شوند. 

با روشن شدن چراغ های راهنما، نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت چشمک زن 
در می آید. 

پس از اتمام دور زدن، دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت وسط باز می گردد. 
هنگام تغییر الین، اگر دسته راهنما را کمی به سمت باال یا پایین بکشید، چراغ راهنمای همان 

سمت ۳ مرتبه روشن و خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
اگر چراغ های نشانگر راهنما در پنل کیلومترشمار تندتر از حالت عادی چشمک بزنند، احتماال 

یکی از المپ های چراغ راهنمای جلو یا عقب سوخته است. 

چراغ رانندگی در روز

چراغ رانندگی در روز تحت شرایط زیر روشن 
می شود:

چراغ های جلو خاموش باشند ●
موتور روشن باشد ●
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چراغ مه شکن
چراغ مه شکن عقب ■

در  را  چراغ  دسته  سوئیچ،  کردن  باز  از  پس 
کلید  سپس  و  دهید  قرار  موقعیت  
سمت   به  را  مه شکن  چراغ  چرخان 
شود.  روشن  عقب  مه شکن  چراغ  تا  بچرخانید 
پنل  در  عقب  مه شکن  چراغ  نشانگر  هم زمان 

کیلومترشمار هم روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب، کلید چرخان را بار دیگر به موقعیت  بچرخانید و 

یا این که چراغ نور باال/ پایین جلو را خاموش کنید.

 احتیاط 
وقتی که دسته چراغ در وضعیت خاموش )OFF( قرار گیرد، چراغ مه شکن عقب به طور  •

خودکار خاموش خواهد شد. چنان چه دسته چراغ مجددا در وضعیت روشن قرار گیرد،  چراغ 
مه شکن عقب به طور خودکار روشن نخواهد شد. 

وقتی که مغزی سوئیچ در موقعیت ACC یا LOCK قرار گیرد، چراغ مه شکن عقب به  •
طور خودکار خاموش خواهد شد. چنان چه مغزی سوئیچ مجددا در وضعیت روشن قرار گیرد، 

چراغ مه شکن عقب به طور خودکار روشن نخواهد شد. 
چراغ مه شکن عقب می بایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار گیرد. •
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تنظیم نور چراغ های جلو
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو ■

تنظیم  برای  جلو  چراغ  ارتفاع  تنظیم  کلید 
کردن ارتفاع نور چراغ نور پایین مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
1   باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو

۲   پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای ۴ سطح تنظیم ۰ و 1 و ۲ و ۳ می باشد. 
بار وارده به خودرو  ارتفاع نور چراغ را می بایست بر اساس تعداد سرنشینان و وضعیت  سطح 

تنظیم کرد. 
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است. 

 موقعیت کلید تنظیم ارتفاع نورتعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
چراغ جلو بار وارده به خودروتعداد سرنشین

0بدون بارفقط راننده
0بدون بارراننده و سرنشین جلو

1بدون بارکلیه سرنشینان
2با بار کاملکلیه سرنشینان

3با بار کاملفقط راننده
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چراغ سقفی جلو

1   چراغ سقفی سمت چپ
۲   چراغ سقفی سمت راست

۳   کلید چراغ سقفی
۴   کلید وضعیت درب

با فشار دادن این کلید، در صورت باز شدن هر 
کدام از درب ها، چراغ سقفی روشن می شود. 

اگر کلید وضعیت درب فعال باشد،  روشن شدن چراغ سقفی تابعی از وضعیت درب های خودرو 
خواهد بود. عملکرد چراغ سقفی در شرایط مختلف به صورت زیر است:

اگر سوئیچ باز باشد، با بسته شدن تمامی درب های خودرو چراغ سقفی بالفاصله خاموش  ●
خواهد شد. 

اگر سوئیچ در موقعیت ACC یا LOCK قرار داشته باشد،  پس از بسته شدن کلیه درب ها،  ●
چراغ سقفی به مدت ۸ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد. 

بالفاصله پس از رفتن خودرو به وضعیت دزدگیر، چراغ سقفی خاموش می شود و پس از خارج  ●
ثانیه روشن مانده و سپس خاموش  از حالت دزدگیر، چراغ سقفی به مدت 15  شدن خودرو 

می شود. 
با باز شدن هر یک از درب های خودرو، چراغ سقفی پس از ۳ دقیقه روشن ماندن، خاموش  ●

خواهد شد. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
۲۷3

فصل 5: امکانات خودرو

چراغ دور مغزی سوئیچ

این چراغ دور مغزی سوئیچ را فرا گرفته است. 

در صورتی که درب راننده باز شود، جهت کمک به راننده در پیدا کردن محل قرارگیری سوئیچ، 
این چراغ به طور خودکار روشن می شود. 

این چراغ حدودا ۸ ثانیه پس از بسته شدن درب خاموش می شود. اگر سوئیچ وارد مغزی شده 
و در موقعیت ON قرار گیرد، چراغ بالفاصله خاموش می شود. اگر درب بسته نشود، چراغ دور 

سوئیچ پس از گذشت حدودا ۳ دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد شد. 
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10-5. سوکت برق اضطراری
سوکت برق اضطراری برای تامین برق تجهیزات 

برقی جانبی طراحی شده است. 
استفاده  می توان  زمانی  اضطراری  سوکت  از 
کرد که سوئیچ در موقعیت ACC یا ON قرار 

داشته باشد.  

 احتیاط 
برای جلوگیری از سوختن فیوز، از متصل کردن تجهیزات الکتریکی با توان مصرفی بیش تر  •

از مقدار مجاز خودرو یعنی 12V/120W خودداری کنید. 
از  • به مدت طوالنی  باتری، زمانی که موتور روشن نیست،  از خالی شدن  برای جلوگیری 

سوکت برق اضطراری استفاده نکنید. 
زمانی که سوکت برق بدون استفاده است،  درپوش آن را نصب کنید. به غیر از سوکت های  •

هم اندازه و مناسب، از ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل سوکت برق ممانعت کنید. 
عدم رعایت این مساله باعث ایجاد اختالل الکتریکی و اتصالی مدار خواهد شد. 
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11-5. زیرسیگاری )در صورت تجهیز(
مقابل  تصویر  با  مطابق  زیرسیگاری  موقعیت 

می باشد. 

 هشدار   
زمانی که از زیرسیگاری استفاده نمی شود: ■

درب آن را بسته نگه دارید. در غیر این صورت در زمان ترمزگیری های ناگهانی، ته سیگارها 
و خاکستر سیگار به فضای داخل پرت خواهند شد. 

برای جلوگیری از آتش سوزی: ■
در حین رانندگی از استعمال دخانیات پرهیز کنید.  •
پس از استعمال سیگار، ته سیگار را به طور کامل خاموش کنید.  •
از قرار دادن کاغذ و اجسام اشتعال پذیر در داخل زیرسیگاری خودداری کنید.  •
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12-5. جا لیوانی
مقابل  تصویر  با  مطابق  موقعیت جالیوانی جلو 

می باشد. 

 هشدار   
از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدنی ها در جالیوانی خودداری کنید. زیرا  •

در صورت بروز تصادف و یا در زمان ترمزگیری ناگهانی، مواد داخل آن ها به فضای داخل اتاق 
پاشیده می شود که ممکن است باعث آسیب دیدگی شود. 

درب لیوان و ظرف نوشیدنی ها را بسته نگه دارید تا از پاشیدن آن ها به داخل کابین جلوگیری  •
شود. 
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13-5. آفتاب گیر
 1  آینه آرایش

 ۲  جاکارتی
 ۳  آفتاب گیر

به  را  آفتاب گیر  آرایش،  آینه  از  استفاده  برای 
سمت پایین بکشید. 

 1 آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید. 
  ۲ برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره، 
آفتاب گیر را از قالب آن آزاد کرده و به سمت 

پنجره برگردانید. 
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14-5. دستگیره سقفی
در  ناهموار  جاده های  در  خودرو  که  هنگامی 
حال حرکت است، سرنشینان خودرو می توانند 
جهت حفظ ایمنی از این دستگیره ها استفاده 

کنند.
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15-5. سان روف )در صورت تجهیز(
وقتی که سوئیچ در موقعیت ACC یا ON قرار بگیرد، از کلیدهای واقع بر روی مجموعه چراغ سقفی 

جلو می توان برای باز کردن، بستن و یا نیمه باز قرار دادن سان روف استفاده کرد. 

باز کردن و بستن ■
1   کلید باز کردن *

به  سان روف  دهید،  فشار  بار  یک  را  کلید  اگر 
حالت اریب و به سمت باال نیمه باز می شود. 

اگر کلید را مجددا فشار دهید، سان روف به طور 
کامل باز می شود. 
۲   کلید بستن *

در  سان روف  حرکت  کردن  متوقف  برای   :  *
موقعیت دلخواه تان، یکی از کلیدها را به آرامی 

فشار دهید. 

 احتیاط 
آفتاب گیر سان روف به طور دستی هم می تواند باز و بسته شود. 

باز کردن سان روف به صورت نیمه باز )حالت تهویه( ■

1   کلید باز کردن
۲   کلید بستن

در  سان روف  حرکت  کردن  متوقف  برای 
موقعیت دلخواه تان، یکی از کلیدها را به آرامی 

فشار دهید. 
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عملکرد خودکار/ عملکرد دستی ■
عملکرد دستی: فشار دادن و نگه داشتن کلیدها

عملکرد خودکار: فشار دادن کلیدها به طور لحظه ای
قابلیت برگشت خودکار سان روف ■

اگر در زمان بسته شدن سان روف، مانعی مابین سان روف و چارچوب آن قرار گیرد، سان روف به 
طور خودکار به حالت کامال باز بر می گردد. اگر چندین بار متوالی جلوی حرکت سان روف گرفته 
شود، عملکرد خودکار سان روف و قابلیت برگشت خودکار سان روف غیرفعال خواهد شد. در این 
گونه موارد سان روف را با فشار دادن و نگه داشتن کلیدها یک بار باز کرده و سپس ببندید. برای 
بازیابی عملکرد خودکار سان روف و قابلیت برگشت خودکار سان روف، کلید بستن را فشار داده 

و مدتی نگه دارید. 

 احتیاط 
اگر در زمان باز بودن سان روف سوئیچ را خارج کنید، سان روف به طور خودکار بسته خواهد 

شد. 
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 هشدار   
موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید. در صورت عدم رعایت، احتمال خطر مصدمیت و حتی 

مرگ وجود خواهد داشت:
در حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه ندهید که دست و یا سر خود را از سان روف  •

بیرون بگذارند. 
از نشستن یا قرار دادن اجسام بر روی سان روف خودداری کنید.  •
حرکتی  • مسیر  در  خودرو  سرنشینان  از  هیچ یک  بدن  اعضای  که  کنید  حاصل  اطمینان 

سان روف قرار ندارد. 
اجازه ندهید تا کودکان با سان روف و کلیدهای آن بازی کنند. بسته شدن ناگهانی سان روف  •

می تواند باعث بروز آسیب دیدگی و یا حتی مرگ شود. 
برای تست کردن قابلیت برگشت خودکار سان روف، اعضای بدن خود را مقابل سان روف  •

قرار ندهید. 
قابلیت برگشت خودکار سان روف ممکن است زمانی که سان روف در انتهای کورس حرکتی  •

خود است، کار نکند. 
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16-5. محفظه های نگه داری اشیا
جعبه داشبورد

دستگیره درب جعبه داشبورد را بکشید تا باز 
شود.

 هشدار   
برای ایمنی بیش تر در تصادفات و یا سر پیچ ها، 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. 

از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگ و اجسام نوک تیز در جعبه داشبورد خودداری کنید تا از  •
پرتاب آن ها در زمان تصادف یا ترمزگیری ناگهانی و آسیب دیدگی افراد جلوگیری شود. 

جعبه کنسول وسط

مقابل  شکل  در  وسط  کنسول  جعبه  موقعیت 
نشان داده شده است. 
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محفظه های روی داشبورد

و محفظه جلوی دسته  داشبورد  محفظه روی 
دنده

جای کارت

محفظه اشیا روی درب

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

 احتیاط 
در صورت استفاده از محفظه روی درب ها برای نگه داری بطری یا لیوان: ■
دادن  • قرار  از  دارید.  نگه  بسته  را  آن  درب  داده اید،   قرار  درب  محفظه  در  را  بطری  اگر 

بطری های درباز، لیوان های شیشه ای و یا کاغذی در این محفظه ها خودداری کنید. زیرا در 
صورت بروز حادثه، مایعات به داخل کابین پاشیده می شوند و یا لیوان شیشه ای ممکن است 

بشکند. 
ممکن است بطری با توجه به شکل و اندازه اش به خوبی در محفظه جا نگیرد.  •
از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگ تر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.  •

کیف پشت صندلی

 در پشت هر دو صندلی جلو کیف هایی جهت 
گرفته  نظر  در   ... و  بروشور  پوشه،  دادن  قرار 

شده است.
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صندوق عقب

قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود می آورد که فضای قسمت عقب خودرو را 
تقریبا  به راحتی می تواند جمع شود و یک فضای مناسب و  افزایش داد. صندلی عقب  بتوان 
هم سطح با کف صندوق جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار می گیرد. برای جزییات بیش تر به 

بخش »صندلی های عقب« در همین فصل مراجعه کنید.

طاقچه عقب

اگر بسته ها و اجسام با ارتفاع و اندازه کوچک در صندوق عقب وجود داشته باشند، طاقچه عقب 
از پرتاب شدن آن ها به سمت باال در دست اندازها و در زمان ترمزگیری جلوگیری می کند و مانع 

وارد شدن آسیب احتمالی به سرنشینان می شود. 
اگر می خواهید بسته های بزرگ تری در صندوق 
عقب قرار دهید، می توانید با باز کردن طاقچه 

عقب، فضای الزم را ایجاد کنید. 
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باربند

باربند برای قرار دادن مقداری از بارها طراحی 
شده است. این به معنای افزایش مقدار بار قابل 
تحمل توسط خودرو نمی باشد. مطمئن شوید 
داخل  بارهای  و  سرنشینان  وزن  مجموع  که 
از  باربند،  بارهای روی  اضافه  به  صندوق عقب 
حداکثر بار قابل تحمل خودرو تجاوز نمی کند.

 احتیاط 
از وارد کردن بار بیش از حد به خودرو اجتناب کنید.  •
بارها را طوری بچینید که بار وارده به محورهای جلو و عقب خودرو تقریبا برابر باشد.  •
طول و عرض بارهای قرار داده شده در باربند باید به اندازه ای باشدکه از خودرو درازتر و  •

یا عریض تر نباشد. 
قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شده اند.  •
مراقب باشید تا رنگ سقف خودرو دچار خراشیدگی نشود، در صورت لزوم می توانید پتو یا  •

محافظ دیگری را مابین بار و سقف خودرو قرار دهید. 

 هشدار   
بارها را به گونه ای در باربند قرار دهید که وزن وارده به طرفین یکسان باشد. در غیر این  •

صورت ممکن است در پیچیدن ها و ترمزگیری ها کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر 
به ایجاد حادثه و مصدومیت و یا حتی مرگ شود. 

قرار دادن بار بر روی باربند باعث می شود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد، لذا در این  •
شرایط از سرعت زیاد، پیچیدن های ناگهانی، ترمزهای شدید و حرکات مارپیچی خودداری 
کنید. در غیر این صورت خطر واژگونی و از دست دادن کنترل خودرو وجود خواهد داشت. 
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احتیاط های الزم در قرار دادن بار

در زمان قرار دادن بار، چمدان و ... در قسمت صندوق عقب بگذارید، به نکات زیر توجه کنید:
در صورت عدم استفاده سرنشینان از صندلی عقب، می توانید فضای صندوق عقب را با تا  ●

کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید )به قسمت »صندلی های عقب« در همین فصل مراجعه 
کنید(. 

بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود.  ●
برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه و غیرضروری خودداری کنید.  ●
اطمینان حاصل کنید که اندازه بارهای قرار داده شده در صندوق بیش از اندازه بزرگ نیستند  ●

تا درب عقب بتواند به طور کامل بسته شود. 

 هشدار   
دادن  • قرار  از  ترمزگیری،  حین  در  عقب  قسمت  بارهای  خوردن  سر  از  جلوگیری  برای 

وسایل بلندتر از ارتفاع صندلی های عقب در صندوق خودداری کنید. آن ها را در کف صندوق 
بخوابانید، در غیر این صورت می توانند باعث مصدومیت افراد داخل خودرو شوند. 

هرگز به سرنشین ها اجازه ندهید که در قسمت صندوق عقب بنشینند، سرنشین ها فقط  •
مجاز هستند که روی صندلی ها بنشینند و کمربند ایمنی را ببندند. در غیر این صورت، در 

ترمزهای شدید و یا تصادف ها احتمال آسیب دیدن زیاد است. 
هرگز چیزی را روی طاقچه صندوق عقب قرار ندهید، زیرا ممکن است در ترمزهای شدید و  •

تصادف ها به  داخل کابین پرتاب شده و باعث مصدومیت سرنشینان شوند. کلیه بارها و وسایل 
را در یک مکان مطمئن به خوبی مهار کنید. 

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. 
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1-6. فالشر
اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد، روشن کردن 
چراغ های فالشر برای آگاهی دادن به سایر رانندگان الزامی است. خودرو را در محلی که از جاده به 

اندازه کافی دور باشد، پارک کنید. 

کلید فالشر در قسمت پایین پنل کنترل تهویه 

مطبوع قرار دارد. 

به چشمک زدن خواهند کرد. چراغ  راهنما شروع  با فشار دادن کلید فالشر، کلیه چراغ های 
زمینه کلید فالشر نیز به حالت چشمک زن در خواهد آمد. برای خاموش کردن فالشر، کلید آن 

را مجددا فشار دهید. 
در صورت بسته بودن سوئیچ موتور، می توان از فالشر استفاده کرد. 

در سرعت های باالتر از 50km/h اگر به طور ناگهانی ترمز گرفته شود، چراغ های فالشر و نشانگر 
چراغ راهنما در پنل کیلومترشمار سریعا چشمک خواهند زد. برای خاموش کردن فالشر، کلید 

فالشر را فشار دهید و یا با گاز دادن سرعت خودرو را افزایش دهید. 

 احتیاط 
از فالشر فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.  •
برای جلوگیری از خالی شدن باتری، اگر موتور خاموش است، در مواقع غیرضروری از فالشر  •

استفاده نکنید. 
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2-6. پنچر شدن تایر هنگام رانندگی
1. اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت و حفظ کنترل 
فرمان، 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. 
گیربکس         به  مجهز  مدل  )در   P موقعیت  در  را  دنده  دسته  و  بکشید  را  دستی  ترمز  اهرم   .2

AT / CVT( یا N )در مدل مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 

3. موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 
4. کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و آن ها را از کنار جاده دور نگه دارید. 

و  برداشته  عقب  صندوق  از  را  خطر  مثلث   .5
در فاصله ی بیش از 50 متری از قسمت عقب 

خودرو قرار دهید. 

 احتیاط 
در جاده های معمولی مثلث خطر را در فاصله 50 متری از عقب خودرو و هم جهت با جاده  •

قرار دهید. این فاصله در بزرگراهها باید بیش از 100 متر و در شرایط بارانی و سر پیچ ها 
باید بیش از 150 متر در نظر گرفته شود. انجام این کار باعث می شود تا خودروهای عبوری 
زودتر متوجه توقف شما شوند و در هنگام شب و تاریکی هوا، اهمیت این کار بیش تر نمود 

پیدا می کند. 
با تایر پنچر حتی در مسافت های کوتاه  • با تایر پنچر خودداری کنید. حرکت  از رانندگی 

باعث صدمه دیدن آن خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود. 

بیش تر از 50 متر
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ابزار مورد نیاز و چرخ زاپاس

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

1   کیف ابزار
2   چرخ زاپاس

داده  قرار  عقب  داخل صندوق  در  مثلث خطر 
شده است.
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جک در زیر صندلی سرنشین جلو راست قرار 
داده شده است. 

1   آچار چرخ
2   دسته جک

احتیاط های قبل از جک زدن

1. محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد. 
2. توصیه می شود توسط موانعی از حرکت چرخ های خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده 

از جک، کسی داخل خودرو نباشد. 
3. اجازه ندهید کسی اعضای بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است، قرار دهد. 
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ابزار تعمیر اضطراری تایر )در صورت تجهیز(

روش تعمیر اضطراری تایر در خودروهای مجهز به پمپ باد و مایع پنچرگیری در زمانی که تایر 
دچار نشتی باد می شود، به شرح زیر است:

ابزار مورد نیاز برای تعمیر اضطراری تایر در زمان بروز نشتی باد عبارت اند از پمپ باد و مایع 
پنچرگیری. در صورتی که سوراخ ایجاد شده در تایر کم تر از 6 میلی متر باشد و نشتی باد از تایر 
به طور آرام و کند صورت گیرد، با استفاده از این ابزار در مدت کوتاهی می توان تایر را تعمیر 

کرد. 
مایع  مخزن  بیاورید.  بیرون  خودرو  عقب  صندوق  از  را  پنچرگیری  مایع  و  باد  پمپ  ابتدا   .1

پنچرگیری را تکان دهید. 
2. شیلنگ و سیم برق پمپ باد را بیرون بکشید و سپس شیلنگ پمپ باد را به کانکتور خروجی 

مخزن مایع پنچرگیری وصل کرده و آن را به طور سفت ببندید. 
3. درپوش والو باد چرخ پنچر را باز کنید و آن را کنار بگذارید. 

4. مخزن مایع پنچرگیری را در محل مخصوص بر روی پمپ باد نصب کنید. پمپ باد را نزدیک 
چرخ پنچر بگذارید به طوری که مخزن مایع پنچرگیری به صورت وارونه قرار گیرد. 

5. لوله مخزن مایع پنچرگیری را به والو باد چرخ پنچر وصل کرده و آن را به طور سفت ببندید. 

 هشدار   
در صورت کافی بودن فشار باد تایر، مخزن مایع پنچرگیری را به والو باد وصل نکنید. چرا که 

ممکن است به علت فشار باد، مایع پنچرگیری از والو باد چرخ سرریز شود. 

6. موتور را روشن کنید و سوکت پمپ باد را به سوکت برق اضطراری خودرو وصل کنید. کلید 
پمپ باد را روشن کنید. 

7. پمپ باد در مدت 10 دقیقه می تواند مایع پنچرگیری را به داخل تایر وارد کند. هم زمان فشار 
باد تایر را کنترل کنید و هر زمان که میزان آن به حد استاندارد رسید، پمپ باد را خاموش کنید 

و آن را در جای مناسب قرار دهید. 
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8. پس از اتمام تعمیر تایر، به مدت 1 دقیقه با خودرو رانندگی کنید. پس از 5 کیلومتر رانندگی 
کردن فشار باد تایر را توسط پمپ باد بررسی کنید. 

در صورتی که فشار باد تایر در محدوده استاندارد قرار داشته باشد، بالغ بر 200 کیلومتر  ●
نزدیک ترین  به  تایر  تعمیر  کردن  تکمیل  جهت  حال  این  با  کرد.  رانندگی  خودرو  با  می توان 
از  با سرعت های بیش تر  رانندگی  این مدت  نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. در 

80km/h مجاز نیست. 

اگر فشار بادتایر کم تر از 2.0bar است، مجددا آن را با استفاده از پمپ باد تا رسیدن به حد  ●
استاندارد باد بزنید و مراحل فوق را یک بار دیگر تکرار کنید. اگر هم چنان نشتی باد وجود دارد، 

جهت دریافت کمک با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید. 

 هشدار   
اگر پس از 10 دقیقه باد زدن تایر، فشار باد آن را به محدوده استاندارد نرسید، عملیات  •

تعمیر تایر را متوقف کرده و جهت دریافت کمک فورا با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس 
بگیرید. 

پس از اتمام تعمیر تایر، لوله مخزن مایع پنچرگیری را به آرامی از روی والو باد تایر باز کنید  •
تا از پاشیده شدن مایع باقی مانده در لوله بر اثر فشار جلوگیری شود. در صورت پاشیدن مایع 

پنچرگیری، آن را با استفاده از آب تمیز بزدایید. 
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تعویض زاپاس

1. چرخ زاپاس را بیرون بیاورید. 
بلند  از  باز کنید و پس  را  درب صندوق عقب 
کردن موکت کف صندوق، کیف ابزار را بردارید. 
مهره ثابت کننده چرخ زاپاس را در خالف جهت 
را  زاپاس  چرخ  و  کرده  باز  ساعت  عقربه های 

بیرون بیاورید. 

2. در مقابل چرخ ها مانع بگذارید. 
در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در 
سمت  در  قطری  صورت  به  که  چرخی  مقابل 
مخالف چرخ پنچر قرار دارد، مانعی قرار دهید 

تا از حرکت چرخ ها جلوگیری شود.

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهیدچرخ پنچر
در پشت چرخ عقب راستچرخ جلو چپ
در پشت چرخ عقب چپچرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو راستچرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو چپچرخ عقب راست
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3. پیچ های چرخ پنچر را شل کنید. 
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک، 
تعویض  می خواهید  که  را  چرخی  پیچ های 

کنید، با استفاده از آچار چرخ شل کنید. 
را  آچار چرخ  بیش ترین گشتاور،  برای حصول 
طوری روی پیچ چرخ قرار دهید که دسته آن 
در سمت راست شما قرار بگیرد. سپس دسته 
آچار را گرفته و در جهت فلش نشان داده شده 

در شکل، آن را به سمت باال بکشید. 

 احتیاط 
اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید.  •
در این مرحله پیچ ها را فقط مقداری شل کنید و آن ها را به طور کامل باز نکنید. پیچ ها را  •

فقط در حدود 1/5 دور شل کنید. 

4. جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم باشد، قرار دهید و از این که شیار روی جک در 
مقابل زبانه مخصوص جک بر روی بدنه خودرو قرار داشته باشد، اطمینان حاصل کنید.

ساعت  عقربه های  جهت  در  را  جک  دسته 
بچرخانید تا شکاف روی جک با زبانه مخصوص 

جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند.
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 هشدار   
در هنگام جک زدن به نکات زیر توجه داشته باشید:

از جک فقط در مواقع تعویض چرخ و نصب زنجیر چرخ استفاده کنید.  •
از استارت زدن و روشن نگه داشتن خودرو زمانی که جک زیر خودرو است، خودداری کنید.  •
از قرار گرفتن صحیح جک در زیر خودرو مطمئن شوید. در غیر این صورت ممکن است  •

بدنه خودرو آسیب ببیند و یا باعث ایجاد مصدومیت شود. 
از قرار دادن اجسام در زیر جک و یا بر روی آن خودداری کنید.  •
هرگز به طور هم زمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.  •

5. پس از حصول اطمینان از عدم حضور سرنشین در داخل کابین، خودرو را با جک بلند کنید.

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

نمایید.

 هشدار   
زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است، از قرار دادن اعضای بدن خود در زیر خودرو  •

خودداری کنید. 
خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را از زیر خودرو خارج کرد، بلند کنید.  •
حداکثر بار قابل تحمل توسط جک، 1000 کیلوگرم می باشد. •
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6. چرخ پنچر را از روی خودرو باز کنید. 
توسط آچار چرخ، 5 عدد پیچ چرخ را در خالف 
جهت عقربه های ساعت به طور کامل باز کنید 

و چرخ را از روی خودرو جدا کنید. 
چرخ باز شده را طوری روی زمین قرار دهید 
که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد تا از 
رینگ  سطح  بر  خراش  ایجاد  و  آسیب دیدگی 

جلوگیری شود. 

7. چرخ زاپاس را نصب کنید. 
a( 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 پیچ ها 
به طور ناگهانی باز شده و منجر به حادثه شود. 

توپی چرخ خودرو  روی  بر  را  زاپاس  b( چرخ 
قرار دهید. 
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 احتیاط 
ارتفاع خودرو در زمان نصب چرخ زاپاس نسبت به زمان باز کردن چرخ پنچر بیش تر است. لذا 

در صورت نیاز، ارتفاع جک را زیادتر کنید. 

8. پیچ های چرخ را سفت کنید. 
ابتدا 5 عدد پیچ چرخ را با دست به طور اولیه 
سفت کنید. سپس چرخ را در محل خود صاف 
کرده و توسط آچار چرخ، پیچ ها را سفت کنید. 

 هشدار   
هرگز بر روی پیچ های چرخ روغن یا گریس نزنید. در صورت چرب بودن پیچ ها، قبل از نصب 

چرخ، آن ها را تمیز و خشک کنید. 

9. خودرو را به طور کامل پایین بیاورید و مهره های چرخ را سفت کنید. 
در  را  جک  دسته  خودرو،  آوردن  پایین  برای 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
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پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب 
سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  شماره های 

کنید. 
تکرار کنید  بار  تا 3  را 2  مراحل سفت کردن 
تا زمانی که پیچ ها به طور کامل در جای خود 

سفت شوند. 
چرخ  آچار  از  فقط  پیچ ها  کردن  سفت  برای 

استفاده کنید. 

 هشدار   
به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه ای در هنگام پایین آوردن خودرو، مطمئن شوید که  •

خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفته اید. 
پس از تعویض چرخ، به آرامی رانندگی کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه، مهر ه های  •

چرخ را با گشتاور مجاز 10N.m±110 سفت کنید. در غیر این صورت ممکن است پیچ های 
چرخ شل شوند و چرخ از خودرو جدا شده و منجر به بروز حادثه شود. 

10. چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید. 
11. جک، مثلث خطر و سایر ابزارها را جمع آوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق 

قرار دهید. 
12. فشار باد تایر تعویض شده را کنترل کنید و در صورتی که کم تر از مقدار استاندارد می باشد، 
ضمن رانندگی با احتیاط، در اولین اتوسرویس اقدام به تنظیم فشار باد تایر بکنید. قرار دادن 
درپوش والو باد چرخ را فراموش نکنید، در غیر این صورت احتمال ورود مواد خارجی و رطوبت 

به داخل آن وجود دارد که منجر به نشتی باد تایر می شود. 
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 احتیاط 
در زمان استفاده از چرخ زاپاس با سایز  •

کوچک تر، حداکثر سرعت رانندگی نباید
 بیش تر از 80km/h باشد. 

در اولین فرصت نسبت به جایگزینی چرخ •
 زاپاس با چرخ استاندارد خودرو اقدام نمایید. 
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3-6. داغ کردن موتور
اگر درجه دمای آب موتور باال بودن دمای موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور در پنل 

کیلومترشمار نیز روشن شود، یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است. 

در صورت مواجه شدن با این شرایط، مطابق مراحل زیر اقدام کنید:
یک  در  و  کنید  هدایت  جاده  کنار  به سمت  را  خودرو  فورا  احتیاط،  جوانب  رعایت  1. ضمن 
مکان امن پارک کنید. ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت P )خودروی مجهز به 
گیربکس اتوماتیک( یا خالص )خودروی مجهز به گیربکس دستی( قرار داده و فالشر را روشن 

کنید. اگر کولر خودرو روشن است، آن را خاموش کنید. 
2. اگر مایع خنک کننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون می زند، موتور را خاموش کنید. قبل 
از باز کردن درب موتور تا فروکش کردن بخار مایع خنک کننده صبر کنید. اگر جوشش مایع 
خنک کننده یا فوران بخار آن مشاهده نمی شود، موتور را روشن نگه داشته و بررسی کنید که 

آیا فن خنک کننده کار می کند یا خیر؟
بالفاصله  نمی کند،  کار  خنک کننده  فن  اگر 
رفع  و  بازدید  و جهت  کرده  را خاموش  موتور 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس  عیب 

بگیرید.
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 هشدار   
خروج مایع خنک کننده یا بخار آن از زیر  •

درب موتور نشان دهنده وجود فشار بسیار
 زیاد در مدار سیستم خنک کننده می باشد. 
برای جلوگیری از خطر سوختگی، درب موتو
ر را تا زمانی که خروج بخار تمام نشده است،

 باز نکنید. 
در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور، درب مخزن انبساط را هرگز باز نکنید. در غیر این  •

صورت، فشار مدار خنک کننده باعث پرتاب مایع خنک کننده و بخارات آن می شود که می تواند 
سوختگی های شدیدی را به وجود بیاورد. 

3. درب موتور را باز کنید. رادیاتور، لوله ها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع 
خنک کننده بررسی کنید. البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر 

خودرو عادی است.

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

وجود دارد. 

4. در صورت مشاهده نشتی مایع خنک کننده، فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر 
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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مایع  سطح  نمی شود،  مشاهده  نشتی  اگر   .5
خنک کننده در مخزن انبساط را بررسی کنید. 
اگر سطح مایع پایین است، به مقدار الزم مایع 

خنک کننده سرریز کنید.
توسط  شده  توصیه  خنک کننده  مایع  از  فقط 

شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

 احتیاط 
در مواقع اضطراری و در صورت در دسترس نبودن مایع خنک کننده می توان به طور موقتی  •

از آب استفاده نمود. 
اگر تعداد دفعات داغ شدن موتور زیاد است، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به یکی از  •

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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4-6. تعویض فیوزها
فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیش باری تجهیزات الکتریکی خودرو مورد 
استفاده قرار می گیرند. اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود، ممکن است فیوز آن سوخته باشد که 

در آن صورت باید فیوز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. 

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کنید و سوئیچ را ببندید. 
2. درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید )برای بیرون کشیدن 
فیوزهای نوع A از گیره فیوزکش که در داخل درب جعبه فیوز تعبیه شده است، استفاده کنید(. 
3. بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟  اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر، بهتر 

است از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.
 A فیوز نوع

B فیوز نوع

فیوز سالم فیوز سوخته

فیوز سالم فیوز سوخته
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4. فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن برابر با آمپر فیوز سوخته باشد. آمپر مجاز فیوزها را 
می توانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید. 

برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخش های »جعبه فیوز داخل محفظه موتور«  و »جعبه 
فیوز داشبورد« در فصل 8 مراجعه کنید. 

در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد، می توانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط 
استفاده  اضطراری(  برق  فیوز سوکت  و  فندک  فیوز  )مثل  برقی کم اهمیت تر  برخی وسایل  به 

کنید. 
مواقع  در  استفاده  و جهت  کرده  را خریداری  مختلف  آمپرهای  با  فیوز  یک دست  است  بهتر 

اضطراری در خودرو نگه داری کنید. 

 احتیاط 
قبل از تعویض فیوز، سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.  •
دچار  • الکتریکی  تجهیزات  صورت  این  غیر  در  نکنید،  استفاده  باال  آمپر  با  فیوز  از  هرگز 

برقی  مدار  در  ایراد  بیانگر وجود  بسوزد،  تعویض شده هم  فیوز  اگر  بیش باری خواهند شد. 
می باشد. جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

هیچ وقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید، حتی به طور موقتی. انجام این کار می تواند  •
باعث اتصالی و آسیب دیدن مدار و حتی آتش سوزی شود. 

بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچ گونه تعمیری انجام ندهید.  •
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5-6. حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

در کلیه خودروهای یدک کش باید از زنجیرها و اهرم بندی های ایمن استفاده شود و در هنگام 
حمل خودرو از قوانین کشوری و دستورالعمل های ترافیکی اطاعت کنید. چرخ هایی که بر روی 
زمین قرار می گیرند و اکسل مربوط به آن چرخ ها باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. در 

غیر این صورت از کامیون خودروبر استفاده کنید. 
شیوه های صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شده اند: ■

حمل با بلند کردن چرخ های جلوی ●
خودروی معیوب

 احتیاط 
پس از بلند کردن چرخ های جلو، آن ها را باید توسط زنجیر یا ابزار مناسب ثابت نگه دارید.  •
•  )N( قبل از حمل خودرو، اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت خالص

قرار دهید. 
شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را به طور مناسب تنظیم کنید تا از برخورد سپر  •

عقب و یا اجزا زیر خودرو با زمین جلوگیری شود. 
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حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودرو  ●
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های عقب 

خودروی معیوب

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

خودروی معیوب

حمل با خودروبر ●

شیوه های نادرست حمل خودرو:
از  ● که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 

کابل و قالب برای بلند کردن چرخ های جلوی 
خودرو استفاده می کنند. 
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که  ● جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 
بلند  و قالب  از کابل  استفاده  با  را  چرخ عقب 
کرده و چرخ های جلو روی زمین کشیده شوند. 

که  ● حالتی  به  یدک کش  خودروی  با  حمل 
چرخ های  و  شده  بلند  خودرو  عقب  چرخ های 

جلو روی زمین کشیده شوند.

 احتیاط 
خودرو را چه از قسمت جلو و چه از قسمت عقب توسط جرثقیل های کابلی- قرقره ای و قالبی 

حمل نکنید. زیرا احتمال آسیب دیدگی بدنه خودرو وجود دارد. 

حمل اضطراری

در صورتی که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت 
با استفاده از یک کابل، زنجیر یا میله مناسب که به بکسل بند خودرو وصل شده است، بکسل 
کنید. در زمان بکسل کردن خودرو باید بیش تر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید. بکسل 
کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های کوتاه انجام دهید و 
با سرعت پایین حرکت کنید. باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند 

کنترل فرمان و کنترل پدال ترمز را در اختیار بگیرد. 
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در  را  موتور  سوئیچ  کردن،  بکسل  از  قبل 
در  را  دنده  دسته  و   ACC یا   ON موقعیت 
را  دستی  ترمز  دهید.  قرار   )N( حالت خالص 

آزاد کنید و فالشر را روشن کنید. 

N موقعیت ON یا ACC

 احتیاط 
آسیب دیدگی  • باعث  است  ممکن  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروی  کردن  بکسل 

گیربکس شود، لذا توصیه می شود از امداد خودروی شرکت مدیران خودرو یا سایر شرکت های 
مجاز حمل خودرو کمک بگیرید. 

قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخ ها، اکسل، سیستم انتقال قدرت، سیستم فرمان  •
و سیستم ترمز خودرو در شرایط خوبی قرار دارند. 

سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینان بخش به قالب بکسل بند ببندید.  •
حتی االمکان خودرو را در مسیر مستقیم و رو به جلو بکسل کنید. هرگز خودرو را از سمت  •

کنار بکسل نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیش گیری شود. 
اگر موتور روشن نباشد، پمپ هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز کار نخواهند کرد. در نتیجه  •

غربیلک فرمان و پدال ترمز سفت می شوند. بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این شرایط 
دقت کنید. 

اگر خودرو به نحوی آسیب دیده است که به سختی حرکت می کند، با بکسل کردن اجباری  •
ایرادی دیگر به آن وارد نکنید. در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا سایر شرکت های مجاز 

حمل خودرو تماس بگیرید. 
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 هشدار   
هنگام بکسل کردن خودرو، از شتاب ناگهانی، پیچیدن ناگهانی و حرکات مارپیچی بپرهیزید  •

تا کابل یا سیم و بکسل بند تحت فشار قرار نگیرند، زیرا ممکن است تحت فشار زیاد بریده 
شوند و باعث ایجاد خسارت جانی و مالی شوند. 

برای پیش گیری از صدمات جسمی، سایر سرنشینان به غیر از راننده باید از خودروی بکسل  •
شده پیاده شوند. 

خودرو را در مسافت های طوالنی بکسل نکنید.  •

نصب بکسل بند

بکسل بند جلو ■

محل نصب بکسل بند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر جلو قرار دارد. 
1. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، درپوش محل نصب بکسل بند جلو را از 

روی سپر جدا کنید. 
2. بکسل بند جلو را در جای خود نصب کنید. 
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بکسل بند عقب ■

محل نصب بکسل بند عقب در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب قرار دارد. 
1. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، درپوش محل نصب بکسل بند عقب را از 

روی سپر جدا کنید. 
2. بکسل بند عقب را در جای خود نصب کنید. 
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6-6. تعویض باتری
برای تعویض باتری، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید. 
2. درب موتور را باز کنید. 

3. کابل منفی باتری )-( را جدا کنید. )1(
4. کابل مثبت باتری )+( را جدا کنید. )2(

5. بست نگه دارنده باتری را باز کرده و باتری را 
خارج کنید. )3(

 احتیاط 
مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به هم دیگر نشود و هم چنین نباید به 
طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته 

باشد. 

6. باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو می باشد را بر روی خودرو قرار 
دهید. برای نصب باتری جدید، به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید. 

 حفاظت از محیط زیست
بازیافت  قابل  به طور معمولی  اسید سولفوریک و سرب می باشد که  باتری مستعمل حاوی 
نمی باشند. باتری های مصرف شده را بر اساس دستورالعمل های زیست محیطی نگه داری کنید 

و یا به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید. 
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 هشدار   
باتری را هرگز به صورت اریب یا وارونه قرار ندهید، زیرا اسید داخل باتری بسیار خورنده  •

می باشد. هنگام باز و بست یا حمل باتری از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید. 
مراقب باشید پوست و لباس تان با اسید باتری تماس نداشته باشد. در صورت تماس اسید  •

با پوست یا لباس، محل تماس را فورا با محلول آب و صابون و سپس با آب فراوان بشویید و 
در صورت لزوم به مراکز درمانی مراجعه کنید. 

باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •
باتری  • اطراف  در  دادن شعله  قرار  از  و  فندک  یا  از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت 

خودداری کنید. 
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7-6. روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمی شود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب 
بخش »مراحل استارت زدن« در فصل 4 انجام داده اید، و از کافی بودن مقدار بنزین در باک 

اطمینان دارید. 
اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد ■

1. تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتری ها را بررسی کنید. 
2. اگر سرباتری ها در وضعیت مناسبی قرار دارند، چراغ سقفی را روشن کرده و استارت بزنید. 
اگر هم زمان با استارت زدن چراغ سقفی کم نور و یا خاموش شود، باتری خالی شده است و 
برای روشن کردن خودرو باید از باتری کمکی استفاده کنید. اگر چراغ سقفی روشن بماند ولی 
موتور نتواند روشن شود، سیستم استارت خودرو دارای ایراد است که برای رفع آن با یکی از 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود ■

1. سوئیچ را ببندید و یا در موقعیت ACC قرار دهید و سپس مجددا استارت بزنید. 
2. اگر موتور باز هم روشن نشد، احتماال به خاطر تکرار استارت زدن، موتور دچار خفگی شده 

است. مطابق با توضیحات صفحه بعد اقدام کنید. 
3. اگر موتور هم چنان نمی تواند روشن شود، احتماال سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده 

است. با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن، بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور می شود 
و ممکن است موتور دچار خفگی شود. 

در مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک:

مجددا طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید. برای کسب اطالعات بیش تر به بخش 
»مراحل استارت زدن« در فصل 4 مراجعه کنید. 

در مدل مجهز به گیربکس دستی:

سوئیچ را در موقعیت START قرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید. پدال گاز و سوئیچ 
را به مدت 15 ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید. سپس بدون این که پدال 

گاز را فشار دهید، اقدام به استارت مجدد موتور بکنید. 

اگر در مدت زمان 15 ثانیه استارت زدن، موتور روشن نشود، سوئیچ را خارج کرده و چند دقیقه 
صبر کنید، سپس مجددا اقدام به استارت بکنید. 

اگر موتور هم چنان قادر به روشن شدن نیست، جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های 
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

 احتیاط 
هر بار استارت زدن را بیش تر از 15 ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیب دیدگی استارتر  •

جلوگیری شود. 
اگر موتور به سختی روشن می شود و یا به دفعات زیاد خاموش می شود، در اولین فرصت  •

جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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8-6. استارت کمکی
چنان چه به توانایی خودتان در انجام استارت کمکی مطمئن نیستید، به منظور جلوگیری از وارد 
آمدن خسارت به خودرو و آسیب دیدگی خودتان توصیه می شود از امدادگران مدیران خودرو یا 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست کمک نمایید. 

 هشدار   
باتری ها حاوی اسید سولفوریک می باشند که ماده ای سمی و خورنده است. لذا هنگام انجام  •

بدنه  یا  و  لباس  پوست،  اسید روی  باشید  مراقب  و  استفاده کنید  از عینک  استارت کمکی 
خودرو نپاشد. 

با مقدار زیادی آب  • را  باتری، فورا محل تماس  با اسید  در صورت تماس چشم و پوست 
شست وشو دهید و جهت ادامه مداوا به مراکز درمانی مراجعه کنید. در مسیر اعزام به مرکز 

درمانی، به طور مداوم آب را با اسفنج یا باند پانسمان به چشم خود بمالید. 
از کابل های رابط استاندارد استفاده کنید.  •
باتری ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.  •
باتری  • اطراف  در  دادن شعله  قرار  از  و  فندک  یا  از کشیدن سیگار، روشن کردن کبریت 

خودداری کنید. 
در لحظه استارت زدن، به باتری خیلی نزدیک نشوید.  •

 احتیاط 
ولتاژ باتری کمکی باید 12V باشد. اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن 
نیستید، از آن استفاده نکنید. در حین اتصال کابل های رابط، مراقب باشید که آن ها به پره های 

فن و تسمه موتور گیر نکنند. 
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مراحل باتری به باتری کردن

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

 احتیاط 
اجازه دهید موتور خودرویی که از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده می کنید، چند 

دقیقه روشن بماند و در لحظه استارت کمکی، پدال گاز را کمی فشار دهید. 

2. کابل های رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

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

 احتیاط 
هنگام وصل کردن کابل ها، خیلی به سمت باتری ها خم نشوید.  •
اجازه ندهید که گیره های کابل ها با هم دیگر و یا با بدنه و اجزا فلزی خودرو تماس پیدا  •

کنند. 
از وصل کردن کابل به قطعات متحرک خودرو و یا نواحی نزدیک آن ها خودداری کنید.  •

3. اکنون موتور خودروی خود را استارت بزنید و پس از روشن شدن به مدت چند دقیقه پدال 
گاز را به آرامی فشار دهید. 

 هشدار   
هرگز در لحظه استارت به باتری و کابل ها دست نزنید. 

4. کابل ها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتری ها جدا کنید )ابتدا کابل منفی 
و سپس کابل مثبت را باز کنید(. 

اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد، در اولین فرصت جهت بازدید و رفع عیب به 
یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

اگر استارت اول موفقیت آمیز نبود، سفت بودن اتصال گیره کابل ها را بررسی کنید و مجددا اقدام 
به استارت زدن بکنید. 

اگر در استارت های بعدی نیز موتور روشن نشود، جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگی های 
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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1-7. خدمات و سرویس
تعیین وقت سرویس های دوره ای

در زمان مراجعه به نمایندگی مجاز جهت انجام سرویس دوره ای، کلیه اسناد الزم را به همراه 
داشته باشید. همه عملیات صورت گرفته در سرویس های ادواری شامل گارانتی نخواهد بود، 
درباره هزینه های اضافی می توانید با کارشناس فنی نمایندگی صحبت کنید. سوابق سرویس ها و 

تعمیرات گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راه گشا باشد. 

لیست خدمات و سرویس ها

آماده  بر روی خودروی تان صورت گیرد،  اقداماتی که می خواهید  یا  ایرادات خودرو  از  لیستی 
کنید و در حین پذیرش آن ها را ارایه دهید. هم چنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد که 

در سوابق خودرو ثبت نشده است، آن را به کارشناس فنی نمایندگی نیز توضیح دهید. 

تعیین اولویت سرویس ها

اگر تعداد تعمیرات و سرویس های مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز 
می خواهید خودرو را تحویل بگیرید، با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از 

نظر اهمیت اولویت بندی کنید. 
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2-7. درخواست مشتریان
رضایت مندی مشتریان

شرکت مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش می کنند تا با ارایه محصوالت و خدمات 
خود، رضایت مندی شما را فراهم کنند. رضایت شما از محصوالت و خدمات ما، برای مان بسیار 

حایز اهمیت است. چنان چه مشکل خاصی داشتید، مراحل زیر را انجام دهید: 
مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید. پرسنل نمایندگی مجاز با تکیه بر دانش  ●

فنی خود سعی خواهند کرد تا در اسرع وقت نگرانی ها شما را برطرف نمایند. 
چنان چه مشکل شما حل نشده است، موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید. آن ها  ●

سعی خواهند کرد که رضایت شما را جلب کنند. 
اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند، با شرکت خدمات پس از فروش  ●

مدیران خودرو تماس بگیرید. 

انجام سرویس های دوره ای در نمایندگی مجاز

قطعات یدکی اصلی شرکت Chery و مواد مصرفی توصیه شده توسط آن تضمینی برای افزایش 
عمر مفید خودروی شما می باشد. شرکت مدیران خودرو نیز در همین راستا در نمایندگی های 
به  سرویس  انجام  جهت  لذا  می دهد.  ارایه  را  قطعات  نوع  این  صرفا  کشور  سراسر  در  خود 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده می کنید، حتما قطعات 
پوشش  تحت  باشند،   Chery آرم  دارای  که  قطعاتی  فقط  باشد.   Chery اصلی شرکت چری 

گارانتی خواهند بود. 
با  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و 
ارایه خدمات با کیفیت و حرفه ای، در خدمت شما هستند. به یاد داشته باشید که نمایندگی های 
مجاز، خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسند و دارای تکنسین های آموزش دیده 

می باشند. قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط آن ها، تضمینی برای کسب رضایت شماست. 
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3-7. شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
روش های تماس با شرکت

تماس با شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از راههای زیر امکان پذیر است:
آدرس: تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، نبش کوچه 46

کد پستی: 1386134451 
تلفکس: 44197989-90 

 E-Mail: mvs@mvmco.ir :ایمیل
 www.mvmco.ir :وب سایت
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اطالعات مورد نیاز جهت ارسال به شرکت

اطالعات ارسالی شما به شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو باید حاوی موارد زیر باشد:
نام و نشانی مالک ●
شماره تماس مالک ●
آدرس ایمیل مالک ●
نام و کد نمایندگی فروش و نمایندگی خدمات پس از فروش ●
●  )VIN( شماره شاسی خودرو

شماره شاسی خودرو )VIN( در قسمت باالیی 
از  و  است  گرفته  قرار  داشبورد  چپ  سمت  و 
بیرون خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده 

است )در صورت وجود(. 

 احتیاط 
هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور، رنگ کردن، بریدن، جوشکاری و سوراخ کردن شماره 

VIN و یا اطراف آن ممنوع است. 

تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی ●
سوابق سرویس های صورت گرفته روی خودرو ●
توضیحات دقیق در خصوص مشکل خودرو و شرایط وقوع ایراد ●
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1-8.سرویسونگهداری
تعیین فواصل بین سرویس های دوره ای خودرو بر مبنای دو شاخصه کیلومتر کارکرد خودرو و 
زمان سپری شده از سرویس قبلی صورت می پذیرد که هر کدام زودتر فرا برسد، اولویت خواهد 
داشت. در جدول سرویس های ادواری، فواصل انجام هر کدام از آیتم های سرویس نیز مشخص 

شده است. جهت اطالعات بیش تر به دفترچه راهنمای گارانتی خودرو مراجعه کنید. 

 احتیاط 
و  ایراد در موتور  و  ایجاد خرابی  باعث  آیتم های سرویس دوره ای می تواند  انجام کامل  عدم 

خودرو شود. 

سیستم ایربگ

اگر خودروی شما مجهز به سیستم ایربگ می باشد، تمامی ایربگ ها و اجزا آن ها باید 10 سال 
پس از تاریخ تولید تعویض شوند. بهتر است این اقدامات را در نمایندگی های مدیران خودرو 

انجام دهید. 
جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم ایربگ الزم است تا ایربگ ها را در زمان مقرر 

و مشخص شده توسط سازنده، در یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تعویض کنید. 
چنان چه ایربگ های خودروی شما قبل از زمان از پیش تعیین شده )مثال بر اثر وقوع تصادف( 

تعویض شده اند، تاریخ و زمان تعویض را جهت مراجعات بعدی یادداشت کنید. 
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سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ راننده

ایربگ سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ

پیش کشنده کمربند ایمنی
سایر اجزا سیستم ایربگ

1
2
3
4
5
6

تاریخ
مهر نمایندگی مجاز:
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سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
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4
5
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تاریخ
مهر نمایندگی مجاز:
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سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
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تاریخ
مهر نمایندگی مجاز:
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سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگ راننده

ایربگ سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ

پیش کشنده کمربند ایمنی
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تاریخ
مهر نمایندگی مجاز:
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2-8.سرویسهایبهعهدهمالکخودرو
اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگه داری خودرو را دارید، سعی کنید طبق توضیحات ارایه 

شده در این بخش عمل کنید. 
در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویس هایی بحث شده است که انجام دادن آن ها آسان 
می باشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آن ها را دارد. ولی هم چنان موارد خاص زیادی وجود 
دارند که انجام آن ها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسین های آموزش دیده 

صورت پذیرند. 
هنگام کار بر روی خودرو جهت پیش گیری از بروز مصدومیت های ناخواسته و ناگهانی باید نهایت 
دقت را داشته باشید. در زیر به برخی از موارد احتیاطی که باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند، اشاره 

شده است.

 هشدار   
زمانی که موتور کار می کند، دست، لباس و ابزارتان را از تسمه های موتور و فن خنک کننده  •

رادیاتور درو نگه دارید. 
موتور، رادیاتور، لوله اگزوز، مانیفولد دود و درپوش سرسیلندر بعد از رانندگی بسیار گرم  •

می شوند، بنابراین هرگز به آن ها دست نزنید. دقت داشته باشید که فن خنک کننده حتی پس 
از خاموش شدن خودرو هم می تواند به طور خودکار روشن شود. 

زمانی که موتور خودرو داغ است، از باز کردن درب مخزن انبساط یا درب رادیاتور اجتناب  •
کنید تا دچار سوختگی نشوید. 

برای جلوگیری از ایجاد جرقه و آتش سوزی از استعمال دخانیات در نزدیکی درب باک و  •
باتری خودداری کنید. 

باتری حاوی اسید سولفوریک می باشد که ماده ای سمی و خورنده است. هر زمانی که بر  •
روی خودرو و یا در زیر خودرو کار می کنید از عینک محافظ استفاده نمایید تا از افتادن ذرات 

ریز و مایعات به چشم هایتان مراقبت کنید. 



Modiran Vehicle Manufacturing Co.
335

فصل 8: سرویس و نگه داری از خودرو

 احتیاط 
به  • را  فرمان  و روغن هیدرولیک  مایع شیشه شور  ترمز،  )مایع خنک کننده(، روغن  ضدیخ 

مقدار استاندارد اضافه کنید. اگر مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد، فورا محل را با دستمال 
خیس تمیز کنید تا رنگ بدنه دچار آسیب دیدگی نشود. 

ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور خواهد شد.  •
با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید زیرا موتور را دچار استهالک  •

زیاد می کند. 
قبل از بستن درب موتور، محفظه موتور را بازدید کنید تا هیچ ابزار و وسایلی از قبیل آچار،  •

دستمال و ... در آن جا نمانده باشد. 
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محفظه موتور

8   هواکش موتور )فیلتر هوا(1  مخزن شیشه شور
9    رادیاتور   2   مخزن انبساط

10  کندانسور3  درب روغن ریز موتور
11  فن خنک کننده رادیاتور4  گیج روغن موتور  
12  مخزن روغن هیدرولیک فرمان5  مخزن روغن ترمز 

6  باتری  
7   جعبه فیوز و رله محفظه موتور
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جعبه فیوز و رله محفظه موتور

جعبه فیوز و رله محفظه موتور
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جعبه فیوز و رله داشبورد

جعبه فیوز و رله داشبورد
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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 در دمای کاری 
قرار دارد،  بررسی کنید. 

1. پس از گرم شدن موتور، خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا 5 دقیقه پس از 
خاموش کردن موتور صبر کنید. 

2. درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون 
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید. 

 احتیاط 
زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری 

شود. 

3. گیج روغن را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید. 
4. مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از روی آن کنترل کنید. 

 ”MAX“ عالمت  از  باالتر  روغن  سطح  اگر 
است، مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید. 

 ”MIN“ و ”MAX“ اگر سطح روغن بین عالیم
قرار دارد، مقدار روغن صحیح است. 

یا      ”MIN“ عالمت  روی  روغن  سطح  اگر 
پایین تر از آن است، به مقدار الزم روغن موتور 

اضافه کنید. 
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 هشدار   
مراقب باشید تا مانیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید. 

 احتیاط 
دقت کنید تا قطرات روغن روی اجزا خودرو نریزد.  •
بالفاصله پس از گرم شدن موتور، سطح روغن موتور را بررسی نکنید. موتور را خاموش کنید  •

و منتظر بمانید تا روغن در کارتل جمع شود. 
اضافه کردن روغن موتور ■

1. درب روغن ریز موتور را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود. 

2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده 
سپس  و  بریزید  موتور  داخل  به  قیف  یک  از 

سطح روغن را توسط گیج کنترل نمایید. 

جهت  در  را  موتور  روغن ریز  درب  رسید،  استاندارد  حد  به  موتور  روغن  سطح  که  زمانی   .3
عقربه های ساعت سفت کنید. 

 احتیاط 
روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید، زیرا باعث خرابی موتور می شود.  •
فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از  •

نوع و ظرفیت روغن موتور به بخش »سیستم روغن کاری« در فصل 9 مراجعه کنید. 
هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور می کنید، باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید.  •
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 حفاظت از محیط زیست
جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زباله های 
خانگی دفع نکنید و یا در فاضالب و یا روی زمین تخلیه نکنید. برای نگه داری یا دفع آن ها 

از موسسات مجاز کمک بگیرید. 

بازدید سطح روغن گیربکس )گیربکس اتوماتیک(

افراد  توسط  باید  آن  تعویض  یا  و  روغن  اضافه کردن  اتوماتیک،   روغن گیربکس  بازدید سطح 
متخصص صورت گیرد. لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو 

مراجعه نمایید.

بازدید سطح روغن ترمز

و   ”MIN“ عالیم  بین  باید  ترمز  روغن  سطح 
“MAX” مخزن باشد. اگر سطح مایع نزدیک 
عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به مقدار 

الزم اضافه کنید.

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود. اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد، فورا 
سطح روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید. 

اگر شاهد روغن ریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید، هر چه سریع تر جهت بازدید و تعمیر 
به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از نوع و 
ظرفیت روغن ترمز به بخش »سیستم ترمز« در فصل 9 مراجعه کنید. 

 هشدار   
از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس، فورا محل های تماس 

را با مقدار زیادی از آب شست وشو دهید و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید. 
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 احتیاط 
در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو، جهت جلوگیری از آسیب دیدن  •

رنگ بدنه و یا ایجاد خوردگی در قطعات خودرو، محل را با ابر خیس پاک کنید و یا با آب 
شست وشو دهید. 

از آن جایی که روغن ترمز قدرت جذب رطوبت باالیی دارد، درب مخزن روغن ترمز را به  •
مدت طوالنی باز نگذارید. 

بازدید سطح مایع خنک کننده موتور
مایع  سطح  است،  سرد  موتور  که  وقتی 
و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید  خنک کننده 
مایع  اگر سطح  باشد.  انبساط  مخزن   ”MIN“
نزدیک عالمت “MIN” یا پایین تر از آن بود، به 

مقدار الزم اضافه کنید.

اضافه کردن مایع خنک کننده ■
1. وقتی که موتور سرد است، درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنک کننده را تا 

رسیدن سطح آن به عالمت “MAX” اضافه کنید. 

2. موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنک کننده به دمای کاری و نرمال برسد. 
سطح مایع خنک کننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “MIN”، مایع 

خنک کننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه کنید. 

 احتیاط 
اگر سطح مایع خنک کننده به طور سریع افت پیدا می کند، وجود نشتی آب از رادیاتور، لوله ها 

و واترپمپ را بررسی کنید. 

3. موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کننده 
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صحیح می باشد. اگر نیست، مراحل باال را مجددا تکرار کنید. 
4. درب منبع انبساط را ببندید. 

تنها از مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع 
از نوع و ظرفیت مایع خنک کننده، به بخش »سیستم خنک کننده« در فصل 9 مراجعه کنید. 

 هشدار   
ابتدا درب  موتور هستید،  بودن  زمان گرم  مایع خنک کننده در  اضافه کردن  به  اگر مجبور 
مخزن انبساط را نیمه باز کنید تا فشار داخلی آن آزاد شود. چند لحظه صر کنید و سپس 
درب مخزن انبساط را به طور کامل باز کنید. در صورت عدم رعایت این نکته، مایع موجود در 

مخزن انبساط بیرون پاشیده خواهد شد که می تواند باعث سوختگی شدید شود. 

 احتیاط 
از مایع خنک کننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.  •
از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنک کننده با ویژگی ها و رنگ های مختلف خودداری کنید.  •
هنگام کار از ریخته شدن مایع خنک کننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.  •

بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

سطح روغن هیدرولیک فرمان باید بین عالیم 
“MIN” و “MAX” مخزن باشد. 

یا   ”MIN“ عالمت  نزدیک  روغن  سطح  اگر 
پایین تر از آن بود، به مقدار الزم اضافه کنید. 

اگر شاهد صدای غیرعادی، کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید، سطح روغن هیدرولیک فرمان 
را بازدید کنید. اگر علت را پیدا نکردید، جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع 
از نوع و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش »سیستم فرمان« در فصل 9 مراجعه کنید. 

بازدید رادیاتور و کندانسور
گرفتگی و انسداد رادیاتور آب و کندانسور کولر 
توسط اجسام خارجی نظیر شاخ و برگ، گرد و 
خاک، بقایای حشرات و ... را بررسی کنید و در 
صورت نیاز، اقدام به تمیز کردن آن ها نمایید. 
زنگ زدگی  و  لوله ها  اتصال  وضعیت  هم چنین 

آن ها را بازدید کنید.

بازدید تسمه

1. سوئیچ را ببندید. 

2. سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه تا شدن تسمه را کنترل 
کنید. 

3. اگر زاویه تا شدن تسمه بیش تر از 90 درجه باشد، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز 
مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 احتیاط 
تسمه موتور پس از مدتی رانندگی، مقداری افزایش طول خواهد داشت، لذا هر چند مدت یک 

بار، تنظیم کشش تسمه نیاز خواهد بود. 
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بازدید فشار باد تایر

باید  را  زاپاس(  چرخ  )شامل  تایرها  باد  فشار 
حداقل یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت 

نیاز آن را تنظیم کنید. 
باد  فشار  میزان  مورد  در  اطالع  کسب  برای 
تایرها به برچسب راهنمای مربوطه که بر روی 
کنید  مراجعه  است،  شده  الصاق  راننده  درب 
مدل  به  بستگی  راهنما  برچسب  نصب  )محل 

خودرو دارد(. 

نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید تایر و کاهش تعادل 
خودرو و ایمنی رانندگی می شود، بنابراین برای رانندگی با خودرو فشار باد تایرها همواره باید 

صحیح باشد. 

 هشدار   
تایرها در کلیه زمان ها اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت  باد  از صحیح بودن فشار 
شرایط زیر می تواند پیش بیاید که ممکن است منجر به تصادف، جراحت و حتی مرگ شود:

ساییدگی زیاد تایر •
ساییدگی غیریک نواخت •
کنترل ضعیف خودرو •
امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد •
آب بندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ •
تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ •
تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و آسیب دیدن آن •

پر باد بودن تایرفشار باد نرمالکم باد بودن تایر
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 احتیاط 
ظاهر تایر می تواند شما را به اشتباه بیاندازد، بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازه گیری  •

فشار باد تایر استفاده کنید. فشار باد تایر فقط باید در زمان سرد بودن تایر اندازه گیری شود. 
باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی، طبیعی است.  •
از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت، مواد خارجی  •

نو  اگر درپوش گم شده است، یک درپوش  را مسدود خواهد کرد.  باد شده و آن  والو  وارد 
جایگزین کنید. 

اگر تایری به طور مکرر کم باد شود، باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد بررسی  •
بیش تر قرار گیرد. 

بازدید تایرها
غیر  ساییدگی  و  آج ها  البه الی  در  خارجی  اجسام  رفتن  فرو  بریدگی،  وجود  بابت  را  تایرها 

یک نواخت آج ها مورد بازدید قرار دهید. 

ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی 
میزان  زمانی که  قرار دهید.  بررسی  تایر مورد 
ساییدگی تایرها زیاد می شود، نوارهای شاخص 
ساییدگی نمایان می شوند و با آج تایر در یک 
سطح قرار می گیرند و این یعنی کاهش جدی 
را  تایر  این شرایط  در  تایرها.  امنیت  و  کارایی 

تعویض کنید. 
اگر تایری اکثرا باد کم می کند یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیب دیدگی ها قابل تعمیر نیست، باید 

تعویض شود. 

 احتیاط 
اگر در حین رانندگی تایری دچار کم بادی یا پنچری شد، به رانندگی ادامه ندهید. رانندگی با 

این حالت حتی در مسافت های کوتاه می تواند تایر را از رده خارج کند. 
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 حفاظت از محیط زیست
تایر مستعمل را با بی احتیاطی در محیط رها نکنید، آن ها را مطابق با قوانین زیست محیطی 

و توسط موسسات مجاز، جمع آوری و بازیافت کنید. 

جابه جایی چرخ ها

به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و کمک به افزایش عمر مفید آن ها، شرکت مدیران 
این حال  با  را جابه جا کنید.  تایرها  تقریبا در هر 10000 کیلومتر  توصیه می کند که  خودرو 
بازه زمانی مناسب جهت جابه جایی تایرها می تواند بسته به عادت های رانندگی شما و شرایط 

جاده ای تغییر کند. 
بخش  به  چرخ ها  تعویض  نحوه  از  اطالع  برای 

»تعویض چرخ« در فصل 6 مراجعه کنید. 

 احتیاط 
در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم کنترل فشار باد تایر،  پس از انجام جابه جایی چرخ ها 

جهت کالیبره سنسور فشار باد تایرها به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

جلوی خودرو
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 هشدار   
عدم  ■ کنید.  رعایت  را  زیر  احتیاطی  اقدامات  تصادفات،  بروز  از  جلوگیری  برای 

به  منجر  حوادث  بروز  و  فرمان  کنترل پذیری  کاهش  باعث  می تواند  آن ها  رعایت 
مصدومیت و یا حتی مرگ شود:

بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک،  نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید.  •
از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با هم دیگر دارند، به طور هم زمان  •

بر روی خودرو استفاده نکنید. 
از تایرهای با سایز متفاوت با مقادیر استاندارد اعالم شده از سوی شرکت مدیران خودرو  •

استفاده نکنید. 
تایرهای با ساختار متفاوت )رادیال و بیاس و ...( را بر روی یک خودرو نصب نکنید.  •
از تایرهای دست دوم استفاده نکنید.  •
از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید، استفاده نکنید.  •

بازدید باتری
 1  قطب منفی باتری
 2  قطب مثبت باتری

 3  بست باتری
رسوب بستن قطب های باتری، شل بودن اتصال 
کابل های باتری، شکستگی سر باتری ها و شل 

بودن بست باتری را بررسی کنید. 
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده، نیاز به سرویس دیگری ندارد. باتری های متفرقه 
برای خودروی شما توصیه نمی شود. در صورت تعویض باتری، مشخصات فنی باتری نو باید با 

مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد. 
توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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بازدید فیوز

در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو، فیوز آن ها را بازدید کنید و در صورت سوختن، فیوز 
را تعویض کنید. 

با استفاده از تصویر مقابل می توانید فیوز سالم 
را از فیوز سوخته تشخیص دهید. 

بازدید فیوزهای جعبه فیوز و رله محفظه موتور ■
1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید. 

2. کابل منفی باتری را جدا کنید. 
بر اساس  برداشته و فیوزهای مشکوک به سوختن را یک به یک و  را  3. درپوش جعبه فیوز 

راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز، مورد بررسی قرار دهید. 
بازدید فیوزهای جعبه فیوز و رله داشبورد ■

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید. 
2. کابل منفی را جدا کنید. 

3. جعبه فیوز و رله داشبورد در پایین داشبورد و در سمت راننده قرار گرفته است. برای بازدید 
فیوزها، درپوش جعبه فیوز را از روی داشبورد جدا کنید. فیوزهای مشکوک به سوختن را یک 

به یک و بر اساس راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز، مورد بررسی قرار دهید.

فیوزهای سالمفیوزهای سوخته
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تعویض فیوزها ■
برای اطالع از نحوه تعویض فیوزها به بخش »تعویض فیوز« در فصل 6 مراجعه کنید. 

اضافه کردن مایع شیشه شور

پاشش  به  اقدام  شیشه شور  آب پاش های  اگر 
است.  خالی  شیشه شور  مخزن  احتماال  نکنند، 
مایع  و  کرده  متوقف  را  شیشه شور  از  استفاده 

شیشه شور را به مقدار کافی اضافه کنید. 

 احتیاط 
در فصل سرما و زمانی که دمای هوا زیر صفر درجه است، از آب خالص به عنوان شیشه شور 

استفاده نکنید، زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشه شور آسیب وارد می کند. 

بازدید تیغه های برف پاک کن

توسط  را  پاک کن  برف  تیغه  لبه های  نرمی 
انگشتان دست بررسی کنید. زبر بودن تیغه ها 

باعث کاهش اثربخشی آن ها خواهد شد. 
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 احتیاط 
از به کار انداختن برف پاک کن ها روی شیشه خشک خودداری کنید. چرا که باعث ایجاد  •

خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاک کن خواهد شد. 
در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغه های برف پاک کن، قبل از به کار  •

انداختن آن ها اطمینان حاصل کنید که تیغه ها روی شیشه نچسبیده باشند. 
از برف پاک کن برای پاک کردن توده های برف و یخ روی شیشه استفاده نکنید.  •

تعویض تیغه های برف پاک کن

تعویض تیغه برف پاک کن جلو ■
 ACC به موقعیت ON 1. سوئیچ را از موقعیت
ثانیه   10 عرض  در  دهید.  تغییر   LOCK یا 
دسته برف پاک کن را در یکی از موقعیت های 
پاک کن ها  برف  تا  قرار دهید   MIST/LO/HI

در انتهای مسیر حرکتی خود متوقف شوند. 

2. بازویی برف پاک کن ها را از روی شیشه بلند 
کنید. 
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داده  نشان  در جهت  را  پاک کن  برف  تیغه   .3
شده در تصویر بچرخانید تا به حالت عمود بر 

بازویی برف پاک کن قرار گیرد. 

4. تیغه برف پاک کن را در جهت فلش به سمت 
پایین بکشید تا از بازویی جدا شود. 

قرارگیری  از  و  باز کردن نصب کنید  برعکس روش  ترتیب  به  را  پاک کن جدید  برف  تیغه   .5
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید. 

6. پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن جلو را تست کنید. 
تعویض تیغه برف پاک کن عقب ■

1. بازویی برف پاک کن را از روی شیشه عقب 
بلند کنید. 
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2. تیغه را بچرخانید و به حالت عمود بر بازویی 
در آورید. حال می توانید تیغه را از روی بازویی 

جدا کنید. 

قرارگیری  از  و  باز کردن نصب کنید  برعکس روش  ترتیب  به  را  پاک کن جدید  برف  تیغه   .3
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید. 

4. پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن عقب را تست کنید. 

بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق

بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق باید توسط تکنسین های فنی و ماهر صورت پذیرد. لطفا برای 
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. 
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تعویض المپ چراغ ها

موقعیت المپ چراغ های جلو ■

4   چراغ راهنمای جلو 1  چراغ نور باال
5    چراغ رانندگی در روز  2   چراغ نور پایین

6    چراغ کوچک جلو3   چراغ راهنمای آینه جانبی
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موقعیت المپ چراغ های عقب ■

4  چراغ کوچک عقب  1  چراغ ترمز وسط
5   چراغ راهنمای عقب  2   چراغ دنده عقب

6   چراغ مه شکن عقب3  چراغ ترمز
7    چراغ پالک

در زمان تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغ ها و بسته بودن سوئیچ مطمئن شوید. 

 هشدار   
برای جلوگیری از سوختگی، زمانی که المپ ها داغ هستند اقدام به تعویض نکنید. 
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 احتیاط 
از المپ هایی استفاده کنید که دارای مشخصات توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو  •

باشند. 
هنگام تعویض المپ ها به آن ها دست نزنید. چرا که باعث آلودگی آن ها شده و عمر مفیدشان  •

را کاهش می دهد. 

مشخصات المپ ها ■
مشخصاتنام المپ
H7المپ چراغ جلو )نور پایین(

H1المپ چراغ جلو )نور باال(
Light Guideالمپ چراغ کوچک جلو

PY21Wالمپ چراغ راهنمای جلو
P21Wالمپ چراغ ترمز

P21Wالمپ چراغ مه شکن عقب
LEDالمپ چراغ پالک

LEDالمپ چراغ ترمز وسط
LEDالمپ چراغ کوچک عقب

PY21Wالمپ چراغ راهنمای عقب
W16Wالمپ چراغ دنده عقب

LEDالمپ چراغ راهنمای آینه جانبی
LEDالمپ چراغ رانندگی در روز
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تعویض المپ چراغ نور پایین جلو ■
1. درپوش گردگیر المپ چراغ نور پایین را باز 

کنید. 

2. سوکت المپ نور پایین را جدا کنید. 

3. گیره فنری نگه دارنده المپ )1( را آزاد کرده 
و المپ چراغ نور پایین را خارج کنید. 

4. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل نصب را به ترتیب برعکس مراحل باز 
کردن دنبال کنید. 
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تعویض المپ چراغ نور باالی جلو ■
باز  را  باال  نور  چراغ  گردگیر المپ  درپوش   .1

کنید. 

2. سوکت المپ نور باال را جدا کنید. 

3. گیره فنری نگه دارنده المپ )1( را آزاد کرده 
و المپ چراغ نور باال را خارج کنید. 

4. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل نصب را به ترتیب برعکس مراحل باز 
کردن دنبال کنید. 
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تعویض المپ چراغ راهنمای جلو ■
1. سوکت المپ چراغ راهنما را در خالف جهت 

عقربه های ساعت باز کنید. 

باز  سوکت  روی  از  را  راهنما  چراغ  المپ   .2
کنید. 

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

تعویض المپ چراغ صندوق عقب ■
نوارپیچ  و  تخت  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   .1

شده، طلق چراغ صندوق را باز کنید. 
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خود  جای  از  را  عقب  صندوق  چراغ  المپ   .2
خارج کنید. 

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

تعویض سایر المپ ها ■
و  نمایید  مراجعه  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  المپ ها  سایر  تعویض  برای 

خودتان اقدام به تعویض آن ها نکنید. 
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تنظیم دستی چراغ نور پایین/ باالی جلو

برای تنظیم کردن چراغ نور پایین/ باالی جلو، یک پیچ گوشتی را بر روی پیچ تنظیم چراغ قرار 
داده و با چرخاندن آن در جهت و یا خالف جهت عقربه های ساعت تنظیمات مورد نیاز را انجام 

دهید. 
روش تنظیم چراغ جلو چپ ■

تنظیم نور پایین
1  تنظیم نور به سمت باال/ پایین

برای تنظیم نور به سمت پایین، پیچ گوشتی را 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

برای تنظیم نور به سمت باال، پیچ گوشتی را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

2  تنظیم نور به سمت چپ/ راست
برای تنظیم نور به سمت راست، پیچ گوشتی را 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
برای تنظیم نور به سمت چپ، پیچ گوشتی را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
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تنظیم نور باال
1  تنظیم نور به سمت باال/ پایین

برای تنظیم نور به سمت پایین، پیچ گوشتی را 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

برای تنظیم نور به سمت باال،  پیچ گوشتی را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

2  تنظیم نور به سمت چپ/ راست
برای تنظیم نور به سمت چپ، پیچ گوشتی را 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
برای تنظیم نور به سمت راست، پیچ گوشتی را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
روش تنظیم چراغ جلو راست ■

تنظیم نور پایین
1  تنظیم نور به سمت باال/ پایین

برای تنظیم نور به سمت پایین، پیچ گوشتی را 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

برای تنظیم نور به سمت باال، پیچ گوشتی را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

2  تنظیم نور به سمت چپ/ راست
برای تنظیم نور به سمت چپ، پیچ گوشتی را 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
برای تنظیم نور به سمت راست، پیچ گوشتی را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
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تنظیم نور باال
1  تنظیم نور به سمت باال/ پایین

برای تنظیم نور به سمت پایین، پیچ گوشتی را 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

برای تنظیم نور به سمت باال، پیچ گوشتی را در 
خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

2  تنظیم نور به سمت چپ/ راست
برای تنظیم نور به سمت راست،  پیچ گوشتی را 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
برای تنظیم نور به سمت چپ، پیچ گوشتی را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

 احتیاط 
نور چراغ ها را به درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم نمایید. 
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3-8.شستوشوونگهداریخودرو
شست وشو در کارواش ■

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو باید استفاده شود. در صورت استفاده از آب فشار 
قوی در کارواش ها، ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند. 

 احتیاط 
قبل از شست وشوی خودرو در کارواش های اتوماتیک، سیستم تهویه مطبوع را خاموش کرده 

و تمامی پنجره ها را ببندید. 

شست وشوی دستی ■
اگر از مواد شوینده استفاده کرده اید، با حجم زیادی از آب تمیز، تمامی خودرو را بشویید و برای 

خشک کردن بدنه خودرو از پارچه خشک استفاده کنید. 

 احتیاط 
هرگز از آب پاش های فشار قوی برای شست وشوی موتور و محفظه موتور استفاده نکنید.  •
پس از اتمام شست وشو، پدال ترمز را در حین حرکت چندین مرتبه فشار دهید تا آب جمع  •

شده بر روی دیسک چرخ خشک شود. 
اگر شما اکثرا در جاده های خاکی رانندگی می کنید، توصیه می شود هر ماه یک بار شاسی  •

و قسمت های زیرین خودرو را بشویید. 

تمیز کردن لوازم چرمی ■
سطوح چرمی را ابتدا با دستمال، پارچه نخی یا حوله مرطوب پاک کنید و سپس با استفاده از 
یک پارچه تمیز و نرم آن ها را خشک کنید. اگر سطوح دارای آلودگی زیاد باشد، می توانید از 

شوینده های متداول مانند کف صابون استفاده کنید. 

از مواد مخصوص  بار  لوازم و تزیینات چرمی، توصیه می شود هر 6 ماه یک  از  برای نگه داری 
نگه دارنده لوازم چرمی استفاده کنید. 
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 احتیاط 
سطوح و لوازم چرمی را نباید بیش از حد مرطوب کنید و دقت کنید که آب از بین درزها به 

داخل آن ها نفوذ نکند. 

تمیز کردن چراغ ها ■
برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چرا غ ها، از حالل های شیمیایی و خورنده استفاده نکنید. 
ابزار نوک تیز خراش  با  زمانی که چراغ ها خشک هستند، آن ها را تمیز نکنید و طلق آن ها را 
ندهید. از نازل آب فشار قوی برای شستن قسمت های پشت چراغ ها استفاده نکنید تا آب وارد 

چراغ ها نشود. 
تمیز کردن شیشه عقب ■

برای تمیز کردن شیشه عقب، فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرم کن شیشه 
جلوگیری شود. برای تمیز کردن شیشه عقب از ابزار نوک تیز و محلول های شیمیایی استفاده 

نکنید. 
تمیز کردن رینگ چرخ ■

کلیه رینگ ها باید با استفاده از محلول آب و صابون مالیم و در فواصل زمانی منظم تمیز شوند 
تا از ایجاد خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری شود. از برس های زبر برای تمیز کردن رینگ استفاده 

نکنید تا الیه محافظ سطوح آن ها آسیب نبیند. 
مواد ضدزنگ شاسی خودرو ■

شاسی خودرو دارای مواد ضدزنگ و ضدخورندگی است. این مواد محافظ را مورد بازدیدهای 
منظم قرار دهید. در صورت نیاز به تعمیر به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

نگه داری و مراقبت از رنگ بدنه ■
یک یا دو بار واکس زدن رنگ بدنه خودرو در طول سال باعث صاف و صیقلی ماندن رنگ بدنه 

خواهد شد. 
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به  جاده  سنگ ریزه های  از  ناشی  خراشیدگی های  یا  بدنه  رنگ  آسیب های  ترمیم  منظور  به 
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 احتیاط 
برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه، مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان، مواد رزینی و 
چسب، حشرات چسبیده به بدنه، رسوبات و لکه های روغنی و ... را فورا از سطح بدنه خودرو 

پاک کنید. 
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4-8آببندیخودروینو
توصیه هایی برای آب بندی موتور:

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

کنید. 
1500-1000 کیلومتر اول:

سرعت خودرو را می توانید به طور تدریجی به حداکثر برسانید.  ●
دور موتور را می توانید به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش دهید.  ●

 احتیاط 
افزایش غیرضروری دور موتور جلوگیری کنید )حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات  • از 

خیلی کوتاه rpm 6000 می باشد(. انتخاب دنده باالتر بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت، 
کاهش آلودگی هوا و ممانعت از افزایش صدای موتور می باشد. 

به  • را  موتور  دنده ها، دور  و چه در سایر  دنده خالص  در  است، چه  موتور سرد  وقتی که 
حداکثر نرسانید. 

توصیه هایی برای آب بندی ترمز: ■
لنت ترمزها در 200 کیلومتر ابتدایی نمی توانند اصطکاک مطلوب برای ترمزگیری را ایجاد  ●

کنند. 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 کردن لنت های ترمز نیز باید رعایت شود. 

توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: ■
تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی 
خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد. بنابراین در 100 کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت 
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پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 
 )110±10N.m( استاندارد  گشتاور  با  باید  کیلومتر   800 مسافت  از طی  پس  چرخ  پیچ های 
مجددا سفت شوند. عالوه بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن پیچ های چرخ، 

پس از 800 کیلومتر مجددا باید با گشتاور مشخص شده، سفت شوند. 
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1-9 شماره های شناسایی خودرو
شماره شاسی خودرو )VIN( در قسمت باالیی 
از  و  است  گرفته  قرار  داشبورد  چپ  سمت  و 
بیرون خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده 

است. 

در  هم چنین   )VIN( خودرو  شاسی  شماره 
سمت راست محفظه موتور و بر روی سینی زیر 

قاب برف پاک کن حک شده است. 

شماره شاسی خودرو )VIN( در قسمت وسط 
شده  حک  نیز  عقب  صندوق  درب  باالیی  لبه 

است. 

شماره شاسی خودرو )VIN( در قسمت داخلی 
هم  پایینی  لبه  چپ  سمت  در  و  موتور  درب 

حک شده است. 
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 احتیاط 
از قبیل قرار دادن کاور، رنگ کردن،  بریدن، جوشکاری و سوراخ کردن  • اقدامی  هر گونه 

شماره VIN و یا اطراف آن ممنوع است. 
•  VIN به علت متفاوت بودن کشورهای تولیدکننده خودروها، ممکن است محل درج شماره

نیز متفاوت باشد. 
راست  سمت  در  خودرو  مشخصات  پالک 

محفظه موتور نصب شده است.

 
زیر  در  و  سیلندر  بلوکه  روی  بر  موتور  شماره 
مانیفولد دود مطابق با تصویر مقابل حک شده 

است. 

به  مجهز  خودروهای  )در  گیربکس  شماره 
گیربکس دستی( مطابق با تصویر مقابل بر روی 

پوسته گیربکس حک شده است. 
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به  مجهز  خودروهای  )در  گیربکس  شماره 
گیربکس AT( مطابق با تصویر مقابل بر روی 

پوسته گیربکس حک شده است. 

به  مجهز  خودروهای  )در  گیربکس  شماره 
گیربکس CVT( مطابق با تصویر مقابل بر روی 

پوسته گیربکس حک شده است. 
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2-9. مشخصات فنی
نوع و مدل خودرو

جدول شماره 1: نوع و مدل خودرو
L MT1.5 L AT1.5 L CVT1.5 L MT 1.5مدل خودرو

نوع خودرو
2 × 4 با چرخ های جلو محرک، فرمان بر روی چرخ های جلو، موتور جلو، 
بدنه خودرو یک پارچه با 2 محفظه و دارای 5 درب، ظرفیت سرنشین 5 نفر، 

فرمان چپ
SQRD4G15SQRE4G15Cمدل موتور

 4 سیلندر خطی، خنک شونده با آب، 4 زمانه و داراینوع موتور
یک میل سوپاپ در باالی سرسیلندر

خطی، سیلندر   4 
آب، با   خنک شونده 
دو دارای  و  زمانه   4 
 میل سوپاپ در باالی

سرسیلندر
 نوع سیستم

پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطه ای سوختسوخت رسانی

 /QR515MHFمدل گیربکس
516MHD

QR416AHA018CHA517MHB
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ابعاد خودرو

فاصله سپر تا 
مرکز چرخ جلو

فاصله دو محور فاصله سپر تا 
مرکز چرخ عقب

طول خودرو فاصله چرخ های عقب

فاصله چرخ های جلو

درو
خو

ض 
عر

درو
خو

اع 
رتف

ا

مشخصات ابعاد اصلی خودرو مطابق با جدول شماره 2 می باشد.
جدول شماره 2: ابعاد اصلی خودرو

L MT1.5 L AT1.5L CVT 1.5مدل خودرو

اندازه های کلی
 )mm( 4,200طول
 )mm( 1,760عرض
 )mm( 1,570ارتفاع

)mm( 2,555فاصله دو محور
فاصله مرکز تا
مرکز چرخ ها

)mm( 1,495جلو
 )mm( 1,484عقب

 فاصله نوک سپر
تا مرکز چرخ

 )mm( 854جلو
 )mm( 791عقب
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وزن خودرو

پارامترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو مطابق با جدول شماره 3 می باشد )خودروهای مجهز 
.)QR416AHA و QR515MHF به گیربکس های

جدول شماره 3: وزن خودرو
مقادیرعناوین

L MT1.5 L AT 1.5مدل خودرو
)Kg( 1,2151,245وزن خالص خودرو

توزیع وزن خالص 
خودرو بین محورها

 )Kg( 743776محور جلو

 )Kg( 472469محور عقب

)Kg( )375حداکثر وزن قابل تحمل )شامل سرنشینان

)Kg( 1,5901,620حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین

توزیع حداکثر 
وزن خودرو با بار و 

سرنشین بین محورها

 )Kg( 851884محور جلو

 )Kg( 739736محور عقب

 )Kg( 1,2901,320وزن خودرو در حین رانندگی
توزیع وزن وارده به 

اکسل ها در حین 
رانندگی

)Kg( 782815اکسل جلو

)Kg( 508505اکسل عقب

حداکثر وزن قابل 
تحمل اکسل ها

)Kg( 856889اکسل جلو
)Kg( 744741اکسل عقب

5ظرفیت سرنشین با راننده )نفر(
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پارامترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو مطابق با جدول شماره 3/1 می باشد )خودروهای مجهز به 

.)CVT18 517 وMHB 516 وMHD گیربکس های
جدول شماره 3/1 : وزن خودرو

مقادیرعناوین

مدل خودرو
1.5L

MT+516MHD
1.5L

MT+517MHB
1.5 L CVT

)Kg( 1,2251,2231,260وزن خالص خودرو

توزیع وزن 
خالص خودرو 

بین محورها

محور جلو 
 )Kg(

750753782

محور عقب 
 )Kg(475469477

حداکثر وزن خودرو با بار و 
)Kg( 1,6501,6431,650سرنشین

توزیع حداکثر 
وزن خودرو با 
بار و سرنشین 

بین محورها

محور جلو 
 )Kg(

915959915

محور عقب 
 )Kg(

735784735

وزن خودرو در حین رانندگی 
 )Kg(

1,3001,2981,335

توزیع وزن 
وارده به 

اکسل ها در 
حین رانندگی

اکسل جلو 
)Kg(

789788822

اکسل عقب 
)Kg(

511509513

5ظرفیت سرنشین با راننده )نفر(
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مشخصات عملکردی خودرو

مهم ترین شاخص های عملکردی خودرو مطابق با جدول شماره 4 می باشد )خودروهای مجهز به 
.)QR416AHA و QR515MHF گیربکس های

جدول شماره 4: مشخصات عملکردی خودرو
مقادیرعناوین

L MT1.5 L AT 1.5مدل خودرو

شاخص های 
حرکتی 
خودرو

)mm( 186178حداقل فاصله خودرو از زمین

فاصله نقطه مرکزی اکسل ها با زمین 
)mm(186178

)mm( 203196فاصله  اکسل  جلو از زمین
)mm( 342342فاصله  اکسل  عقب از زمین

حداقل شعاع 
دور زدن

)m( 10.5چرخش به راست
)m( 10.5چرخش به چپ

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 
2423قسمت جلو )°(

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای 
3232قسمت عقب )°(

زاویه 
رمپ خور

2323بدون بار )°(

2020با بار )°(

شاخص های 
قدرت

 )km/h( 170160 حداکثر سرعت خودرو

40حداکثر شیب قابل صعود )%( 
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مهم ترین شاخص های عملکردی خودرو مطابق با جدول شماره 4/1 می باشد )خودروهای مجهز 
.)CVT18 517 وMHB 516 وMHD به گیربکس های

جدول شماره 4/1 : مشخصات عملکردی خودرو
مقادیرعناوین

L 1.5مدل خودرو
MT+

516MHD

1.5L
MT+

517MHB

1.5L
 CVT

شاخص های 
حرکتی 
خودرو

حداقل فاصله 
خودرو از زمین

)mm( 186165178بدون بار
)mm( 165143157با بار

فاصله اکسل ها 
از زمین

)mm( 182150174اکسل جلو
)mm( 295298294اکسل عقب

حداکثر شیب 
قابل قبول جاده 
برای قسمت جلو

23.921.123.1بدون بار )°(

2320.322.2با بار )°(

حداکثر شیب 
قابل قبول 
جاده برای 

قسمت عقب 

25.830.931.7بدون بار )°(

31.625.625.9با بار )°(

20.019.819.9زاویه رمپ خور )°( 

حداقل شعاع 
دور زدن

)m( 10.5چرخش به راست
)m( 10.5چرخش به چپ

شاخص های 
قدرت

 )km/h( 155/164 حداکثر سرعت خودرو

40حداکثر شیب قابل صعود )%( 
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مشخصات عملکردی موتور

ویژگی های ساختاری، پارامترها و شاخص های مهم عملکردی موتور مطابق با جدول شماره 5 
می باشد.

جدول شماره 5: مشخصات عملکردی موتور

SQRD4G15SQRE4G15Cنوع موتور

 )mm( 77.477قطر دهانه سیلندر
 )mm( 79.5280.5کورس پیستون

 )mL( 1,4971,499حجم جابه جایی موتور
11.4:111:1نسبت تراکم

 )kw( 7885قدرت اسمی موتور
 )r/min( 6,0006,150دور موتور برای قدرت اسمی موتور

 )kw( 7883حداکثر قدرت موتور
 )r/min( 6,0006,150دور موتور برای حداکثر قدرت موتور

 )N.m( 135143حداکثر گشتاور موتور
 )r/min( 2,7504,000دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور

جدول میزان مصرف سوخت
 میزان مصرف سوخت

شهری
 میزان مصرف سوخت

برون شهری
 میزان مصرف سوخت

ترکیبی
10.5L/100 Km6.5L/100 Km8.0L/100 Km

میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی، شرایط جاده ای، شرایط آب و 
هوایی، میزان بار وارده به خودرو، استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگهداری خودرو 

دارد.
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گیربکس دستی

در این خودرو از گیربکس های دستی مدل QR515MHF یا 516MHD یا 517MHB استفاده 
شده است. مشخصات نسبت دنده هر سه مدل گیربکس مطابق با جدول شماره 6 می باشد.

جدول شماره 6: نسبت دنده گیربکس دستی
QR515MHF516MHD517MHBمدل گیربکس

نسبت دنده

3,5453,5453,909دنده 1
2,0502,1582,143دنده 2
1,3461,3701,346دنده 3
0,9690,9691,030دنده 4
0,7250,7630,912دنده 5

3,3643,3573,364دنده عقب
4,5004,4673,928کاهنده نهایی

گیربکس اتوماتیک

در این خودرو از گیربکس اتوماتیک مدل QR416AHA استفاده شده است. مشخصات نسبت 
دنده این مدل گیربکس مطابق با جدول شماره 7 می باشد.

جدول شماره 7: نسبت دنده گیربکس اتوماتیک
QR416AHAمدل گیربکس

نسبت دنده

2,848دنده 1
1,553دنده 2
1,000دنده 3
0,701دنده 4

2,344دنده عقب
4,053کاهنده نهایی
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 )CVT( گیربکس متغیر پیوسته

در این خودرو از گیربکس متغیر پیوسته )CVT( مدل 018CHA استفاده شده است. مشخصات 
نسبت دنده این مدل گیربکس مطابق با جدول شماره 8 می باشد.

 CVT جدول شماره 8: نسبت دنده گیربکس
018CHAمدل گیربکس

نسبت دنده

2.526 ~0.396  دنده جلو
1.814دنده عقب

6.07کاهنده نهایی

سیستم سوخت رسانی

جدول شماره 9: سیستم سوخت رسانی
SQRD4G15SQRE4G15Cمدل موتور

نوع سوخت *

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

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

E22-E100

باک بنزین
باک پالستیکینوع باک
48 لیتر50 لیترظرفیت

پمپ بنزین برقیپمپ بنزین

*: از بنزین با نوع توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
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انتخاب سوخت ■
تنها از بنزین با عدد اکتان ذکر شده در جدول فوق )یا باالتر از آن( استفاده کنید. 

 احتیاط 
استفاده از بنزین با عدد اکتان پایین تر به موتور آسیب می رساند.  •
راندمان  • باعث کاهش کارایی و  بنزین سرب دار  بنزین بدون سرب استفاده کنید.  از  فقط 

کاتالیست کانورتر و عملکرد غیرعادی سیستم اگزوز می شود. 

سیستم روغن کاری

جدول شماره 10: سیستم روغن کاری
SQRD4G15SQRE4G15Cمدل موتور

0/2±4/7 لیتر4/3 – 4/2 لیترظرفیت روغن موتور

نوع روغن موتور

SMSAE-5W-30

SMSAE-5W-40

SMSAE-10W-40

توضیحاتمولفه های گرید روغن

SMدرجه کیفیت روغن

SAEکلمه اختصاری انجمن مهندسان خودروی آمریکا

5W
در دماهای پایین هر چه عدد ویسکوزیته قبل از W کم تر باشد، 
توانایی سازگاری روغن با سرما بیش تر می شود و عملکرد استارت 

در هوای سرد نیز بهتر است.

40

هر چه این شاخص باالتر باشد، مقاومت روغن در برابر حرارت 
باالتر بوده و ویسکوزیته باالیی خواهد داشت. روغن های با 

ویسکوزیته باالتر برای موتورهایی که با دورهای باال کار می کنند، 
مناسب است.
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منطقه  هوایی  و  آب  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
با منطقه  با سطح کیفی متناسب  خود، روغن 
را بر اساس اطالعات جدول فوق انتخاب کنید. 
اگر  است  پایین  محیط خیلی  دمای  که  وقتی 
 SMSAE-10W-40 گرید  با  موتور  روغن  از 
سختی  به  موتور  است  ممکن  شود،  استفاده 
روغن  از  می شود  توصیه  لذا  بخورد.  استارت 
با  با گرید SMSAE-5W-30 و یا روغن های 
درجه ویسکوزیته پایین تر استفاده شود. روغن 
SMSAE-5W-30 از نقطه نظر میزان مصرف 

روغن نیز توصیه می شود. 

 احتیاط 
همواره از روغن موتوری استفاده کنید که مشخصات و الزامات جدول فوق را داشته باشد،  •

در غیر این صورت به موتور آسیب می رساند. 
ظرفیت روغن در جداول فوق صرفا به عنوان مرجع می باشند. میزان واقعی سرریز کردن  •

روغن موتور بر اساس شرایط موجود خودرو تعیین می شود. 
مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید، در غیر این صورت، موتور آسیب خواهد دید.  •
اجازه ندهید که سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حداکثر روی گیج روغن فراتر رود.  •

تذکر: فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده نمایید.
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سیستم خنک کننده

جدول شماره 11: سیستم خنک کننده
A13Tمدل خودرو
رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

ظرفیت و نوع مایع خنک کننده

)برای موتور SQRD4G15( ظرفیت: 7/8 لیتر؛ ضدیخ 
تمام ارگانیک

)برای موتور SQRE4G15C( ظرفیت: 0.5±7.5 لیتر؛ 
ضدیخ تمام ارگانیک

سیستم جرقه زنی

جدول شماره 12: سیستم جرقه زنی
SQRD4G15SQRE4G15Cمدل موتور

FR7DTC 3707AAGمدل شمع موتور

 احتیاط 
از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.  •
دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.  •

سیستم تعلیق

جدول شماره 13: سیستم تعلیق
A13Tمدل خودرو

تعلیق جلو
تعلیق مستقل از نوع مک فرسون، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای فنر لول و 

کمک فنر تلسکوپی، دارای میل تعادل

تعلیق عقب
تعلیق نیمه مستقل با اکسل پیچشی، ارتفاع غیر قابل تنظیم و دارای فنر 

لول و کمک فنر تلسکوپی، دارای میل تعادل
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سیستم فرمان

جدول شماره 14: سیستم فرمان
A13Tمدل خودرو

)mm( 374.5قطر غربیلک فرمان
سیستم فرمان هیدرولیکینوع سیستم فرمان
شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان

نوع روغن: ATF III روغن هیدرولیک فرمان
روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین عالیم “MAX” و “MIN” پر کنید

قابل تنظیم، دارای خاصیت جذب ضربهنوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم غربیلک 

فرمان
 )mm( 37.3در جهت باال – پایین
 )mm( در جهت جلو – عقب-

موقعیت های انتهایی 
غربیلک فرمان در سمت 

چپ و راست

حداکثر زاویه 
غربیلک فرمان

°38.82چرخ بیرونی
°38.82چرخ داخلی

تعداد دور 
غربیلک فرمان

1.525به سمت چپ
1.525به سمت راست

سیستم ترمز

جدول شماره 15: سیستم ترمز
A13Tمدل خودرو

ترمز دیسکی خنک شوندهچرخ جلونوع ترمز
ترمز دیسکیچرخ عقب

بوستر خالئیبوستر ترمز
ترمز دستی با استفاده از کابل های مکانیکی روی چرخ های عقبترمز دستی

روغن ترمز
نوع روغن DOT-4 می باشد، روغن را تا رسیدن سطح آن به 

مابین عالیم “MAX” و “MIN” پر کنید
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زوایای چرخ ها

جدول شماره 16: زوایای چرخ ها )در حالت بدون بار(
مقادیرنام زاویه

A13Tمدل خودرو

چرخ جلو

'30 ± ' 36°0-کمبر
'45 ± '03°4کستر

'45 ± '17°12کینگ پین
'5 ±'0 )یک سمت( تو-این

چرخ عقب
'30 ± '30°1-کمبر
'20± '10°0)یک سمت(تو-این

m/km 3 میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

چرخ و تایر

مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر، مقادیر فشار باد تایر، گشتاور سفت 
کردن پیچ چرخ ها به شرح جدول شماره 17 است. 

جدول شماره 17: مشخصات چرخ و تایر
A13Tمدل خودرو
R15205/55 R16205/50 R17 195/65سایز تایر

مدل رینگ چرخ
رینگ چرخ 
6J×156.5J×166.5J×17آلومینیومی

فشار باد چرخ ها در حالت 
)kPa( سرد و بدون بار

230چرخ جلو
220چرخ عقب
420چرخ زاپاس

N.m 10 ± 110گشتاور سفت کردن پیچ چرخ
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روغن گیربکس و مایع شیشه شور

جدول شماره 18: روغن گیربکس و مایع شیشه شور
نوعظرفیتعناوین

 روغن
گیربکس

QR416AHA6.58 ± 0.23 LC6AT-15 )ATF(

QR515MHF2.3 ± 0.1 LAPI GL-4 75W-90

516MHD2.1 ± 0.1 LGL-4 75W-90

517MHB2.0 ± 0.1 LGL-4 75W-90

018CHA7.3 ± 0.2 LCVTF WCF-1

نسبت اختالط آب و ماده شوینده: L 20:1 3.5مایع شیشه شور

 احتیاط 
در زمان تعویض روغن گیربکس به شرط آن که گیربکس نشتی روغن نداشته باشد، به همان 
مقداری که روغن از گیربکس تخلیه می شود باید روغن تازه اضافه شود. برای انجام این کار 

به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

باتری

جدول شماره 19: باتری
مدلنام

 V, 60 Ah 12باتری


