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پیشگفتار

بابت انتخاب و خرید خودروی جدیدتان از میان تولیدات شرکت مدیران خودرو از شما متشکریم.
جهت استفاده و نگهداری صحیح از خودروی خود و آشنایی با ویژگیها و امکانات آن ،توصیه
میشود مطالب و دستورالعملهای این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.
پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در
صورت فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه ،آن را همراه
خودرو تحویل وی دهید.
شرکت مدیران خودرو حق ایجاد هر گونه تغییر در طراحی و ویژگیها و یا افزودن و بهبود
قطعات خود و نصب آنها بر روی محصوالتی که قبال با هر تعهدی که تولید کرده است را بر
خود محفوظ میداند.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو به طور انحصاری از طرف شرکت مدیران خودرو مجوز
گرفتهاند و متخصص در ارایه خدمات پس از فروش هستند .زمانی که موعد تعمیرات فرا
میرسد ،در نظر داشته باشید که نمایندگیهای مجاز خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری
میشناسند و جهت کسب رضایتمندی شما به تکنسینهای آموزشدیده و قطعات یدکی اصلی
مجهز شدهاند .هرگز قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی و متفرقه را بر روی خودروی
خود نصب نکنید .ایجاد هر گونه تغییر و دستکاری در خودرو ،بر روی کیفیت و ایمنی رانندگی
و همچنین عمر مفید خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بسته به مدل ،امکانات و ویژگیهای خودروی شما ،احتماال برخی تصاویر و توضیحات ارایه شده
در این دفترچه ،با خودروی شما متفاوت خواهد بود.
هر گونه اطالعات ،تصاویر و دستورالعملهای مندرج در این دفترچه نمیتوانند مبنای طرح
دعاوی قانونی و حقوقی واقع شوند.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به درگاه اینترنتی ما به آدرسwww.mvmco.ir :
مراجعه کنید.
کلیه حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا کپیبرداری تمام و یا بخشی از آن ،بدون کسب مجوز
کتبی از شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع میباشد.
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فهرست تصویری

نمای بیرونی خودرو

صفحه  ۲۵۷برف پاککن

باربند سقف صفحه ۲۸۶
سانروف* صفحه ۲۷۹

صفحه  ۲۶۷چراغ نور پایین

چراغ راهنمای آینه جانبی صفحه ۲۶۷

صفحه  ۲۶۸چراغ نور باال
صفحه ۹۳
درب موتور
صفحه  ۳۱۲بکسلبند جلو

آینه جانبی صفحه ۲۵۵
چرخ خودرو
•جابهجایی چرخها
•تعویض چرخ
•فشار باد تایر

صفحه  ۲۶۷چراغ کوچک جلو
صفحه ۳۸۶
صفحه ۳۴۷
صفحه ۳۴۷
صفحه ۳۴۵

صفحه  ۲۶۷چراغ راهنمای جلو
صفحه  ۲۶۷چراغ روز

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

چراغ مهشکن عقب صفحه ۲۷۰
چراغ دنده عقب صفحه ۲۶۷
چراغ راهنمای عقب صفحه ۲۶۷
چراغ ترمز صفحه ۲۶۷

صفحه  ۲۶۷چراغ ترمز باال
صفحه  ۲۵۷برف پاککن عقب

درب باک صفحه ۹۵

سوئیچ دستگیره
درب صندوق

چراغ کوچک عقب صفحه ۲۶۷
بکسلبند عقب صفحه ۳۱۲
سنسور دنده عقب صفحه ۱۷۷
*  :در صورت تجهیز
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صفحه  ۱۷۵دوربین دنده عقب*
صفحه  ۲۶۷چراغ پالک

فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس )CVT

سوکت برق اضطراری صفحه ۲۷۴
صفحه  ۲۴۴دریچه هوای وسط
دریچه بخارزدای
صفحه  ۲۴۱شیشه درب

صفحه  ۲۵۷دسته برف پاککن و شیشهشور
صفحه ۴۷

ایربگ
صفحه ۱۰۷
سرنشین جلو

پنل کیلومترشمار

سیستم صوتی صفحه ۲۱۵
و تصویری*

جعبه داشبورد صفحه ۲۸۲

محفظه اشیا صفحه ۲۸۲
مغزی سوئیچ موتور صفحه ۱۴۳
کلید بوق صفحه ۸۶
ایربگ راننده صفحه ۱۰۷

صفحه ۹۳

دستگیره
بازکن درب
موتور

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس )CVT
صفحه ۸۷

غربیلک فرمان

صفحه  ۲۶۷دسته چراغ و راهنما

دسته دنده صفحه ۱۵۹

صفحه  ۲۴۰دریچه بخارزدای شیشه جلو

اهرم ترمز دستی صفحه ۱۵۸
درپوش جعبه فیوز داشبورد

زیرسیگاری جلو* صفحه ۲۷۵

صفحه  ۲۴۴دریچه هوای جانبی

جالیوانی جلو صفحه ۲۷۶

صندلی جلو صفحه ۲۶۲
کلیدهای کروز کنترل* صفحه ۱۷۱
کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان* صفحه ۸۷
اهرم تنظیم غربیلک فرمان صفحه ۸۷
دستگیره بازکن درب باک صفحه ۹۵
*  :در صورت تجهیز
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پدال ترمز
پدال گاز

فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس دستی)

سوکت برق اضطراری صفحه ۲۷۴
صفحه  ۲۴۴دریچه هوای وسط
صفحه  ۲۴۱دریچه بخارزدای شیشه درب

صفحه  ۲۵۷دسته برف پاککن

صفحه  ۱۰۷ایربگ سرنشین جلو
سیستم صوتی
و تصویری* صفحه ۲۱۵
صفحه ۲۸۲
محفظه اشیا

جعبه داشبورد صفحه 238

صفحه ۴۷

پنل کیلومترشمار

محفظه اشیا صفحه 127
مغزی سوئیچ موتور صفحه ۱۴۳
کلید بوق صفحه ۸۶
ایربگ راننده صفحه ۱۰۷

صفحه ۹۳

دستگیره
بازکن درب
موتور

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

داشبورد (مدل مجهز به گیربکس دستی)
غربیلک فرمان

صفحه ۸۷

صفحه  ۲۶۷دسته چراغ و راهنما

دسته دنده صفحه ۱۵۹

صفحه  ۲۴۰دریچه بخارزدای شیشه جلو

اهرم ترمز دستی صفحه ۱۵۸
درپوش جعبه فیوز داشبورد

زیرسیگاری جلو* صفحه ۲۷۵

صفحه  ۲۴۴دریچه هوای جانبی

جالیوانی جلو صفحه ۲۷۶

صندلی جلو صفحه ۲۶۲
کلیدهای کروز کنترل* صفحه ۱۷۱
پدال کالچ

کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان* صفحه ۸۷
اهرم تنظیم غربیلک فرمان صفحه ۸۷
دستگیره بازکن درب باک صفحه ۹۵
*  :در صورت تجهیز
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پدال ترمز
پدال گاز

فهرست تصویری

داشبورد

 Aسیستم تهویه مطبوع الکتریکی*

کلید تنظیم سرعت فن صفحه ۲۳۹
صفحه  ۲۴۲کلید کولر

کلید تنظیم گردش
هوای داخلی /بیرونی صفحه ۲۴۳
کلید انتخاب حالت صفحه ۲۳۸
تهویه مطبوع

صفحه  ۲۳۹کلید تنظیم دما

کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو* صفحه ۲۳۸
کلید گرمکن شیشه عقب صفحه ۲۵۲
کلید فالشر صفحه ۲۹۰

صفحه  ۲۳۸کلید گرمکن صندلی راننده*
صفحه  ۱۶۸کلید غیرفعال کردن *ESP

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

داشبورد

 Aسیستم تهویه مطبوع دستی*

کلید تنظیم سرعت فن صفحه ۲۴۷
کلید انتخاب حالت
تهویه مطبوع

صفحه  ۲۴۶کلید تنظیم دما

صفحه ۲۴۶

صفحه  ۲۴۹کلید کولر

کلید گرمکن شیشه عقب صفحه ۲۵۲
کلید فالشر صفحه ۲۹۰

کلید تنظیم گردش
صفحه ۲۵۰
هوای داخلی /بیرونی

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

داشبورد

B

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو صفحه ۲۷۱

کلید تنظیم آینههای جانبی صفحه ۲۵۵
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فهرست تصویری

داشبورد

کلید شیشه باالبر درب راننده صفحه ۸۸

صفحه ۸۸

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

کلید شیشه باالبر درب جلو راست صفحه ۸۸
صفحه ۸۲

کلید قفل شیشه باالبر ها صفحه ۹۲

صفحه ۸۲

کلید شیشه باالبر درب عقب راست صفحه ۸۸
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کلید باز کردن دربها

کلید قفل کردن دربها

فهرست تصویری

نمای داخلی خودرو

صفحه  ۲۷۲کلید چراغ سقفی

کلید چراغ سقفی راست صفحه ۲۷۲

صفحه  ۲۷۹کلیدهای سانروف *

آفتابگیر صفحه ۲۷۷
صفحه  ۲۷۲کلید چراغ سقفی چپ

آینه داخل کابین صفحه ۲۷۷

جاکارتی صفحه ۲۷۷

آینه آفتابگیر صفحه ۲۷۷

*  :در صورت تجهیز
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فهرست تصویری

نمای داخلی خودرو

کلید شیشه باالبر درب عقب صفحه ۸۸

محفظه اشیا درب عقب صفحه ۲۸۴
کمربند ایمنی
سه نقطهای

صفحه  ۲۷۸دستگیره سقفی
دستگیره داخلی درب عقب

صفحه ۹۸

صفحه  ۲۶۵پشت سری صندلی

کمربند ایمنی صفحه ۹۸
عقب وسط

صفحه  ۲۸۴کیف پشت صندلی

صندلی عقب صفحه ۲۶۳
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فهرست تصویری

صندوق عقب

طاقچه عقب صفحه ۲۸۵

دستگیره خروج اضطراری درب صندوق

صفحه  ۲۶۷چراغ صندوق

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 .1-1نحوه استفاده از این کتاب
جهت استفاده از این کتاب و دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان ،میتوانید به دو
روش که نحوه آنها به طور خالصه در زیر آمده است ،اقدام کنید.
مراجعه به فهرست
فهرست تمامی فصول کتاب در اوایل کتاب قرار گرفته است که میتوانید با مراجعه به آن ،لیست
فصلهای موجود و بخشهای مختلف آن فصل و شماره صفحات آنها را مشاهده کنید.
همچنین در هر یک از فصلهای کتاب میتوانید 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 فهرستگونه ارایه شده است که شما را قادر میسازد تا یک
شناخت کلی از خودروی خود کسب کنید .اگر آشنایی کافی به اسامی تجهیزات و امکانات
خودرو نداشته باشید ،فهرست تصویری میتواند شمارا جهت پیدا کردن شماره صفحه مورد
نظرتان یاری کند.
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فصل  :1مقدمه

 .1-2عالیم 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 ،راهنماییهای قید شده در این پیغامها را قبل از
اقدام به رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو ،با دقت مطالعه کنید.
هشدار
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن میتوانــد
باعــث بــروز خســارتهای مالــی ،آســیبهای شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود.
احتیاط
ایــن پیغــام بیانگــر وضعیــت بالقــوه خطرناکــی اســت کــه عــدم جلوگیــری از آن میتوانــد باعث
ایجــاد خرابــی در خــودرو یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد وســیله نقلیهتان شــود.

هشدار ایمنی

هرگز انجام ندهید

حفاظت از محیط زیست
ایــن پیغــام جهــت دادن تذکــر در خصــوص قوانیــن حفاظــت از محیطزیســت و یــادآوری
بازیافــت و معــدوم کــردن ضایعــات میباشــد .عــدم رعایــت ایــن نــکات باعــث آلودگــی
محیطزیســت خواهــد شــد.
پیغامهای هشدار و احتیاط به علت ارتباط تنگاتنگ با ایمنی فردی و حفظ و نگهداری از
خودرو دارای اهمیت ویژهای هستند .مطمئن شوید که عالوه بر خودتان ،سرنشینان خودرو
نیز موارد فوق را به دقت رعایت میکنند .رعایت کردن این تذکرات باعث میشود تا عالوه بر
لذتبخش بودن رانندگی ،خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 .1-3بازدید قبل از تحویل
نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو ،خــودروی شــما را قبــل از تحویــل ،بــر طبــق ضوابــط
و آییننامههــای مختــص شــرکت مدیــران خــودرو مــورد بازدیــد قــرار میدهنــد .نمایندگــی
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 آموزشهایــی راجــع
بــه عملکردهــای کلــی خــودرو و برخــی اطالعــات اولیــه در ارتبــاط بــا ویژگیهــا و نیــز نحــوه
اســتفاده صحیــح از خــودرو را بــر طبــق کارت تحویــل خــودرو ارایــه خواهــد داد.
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کارت تحویل خودرو
موارد بازدید شده
عنوان ردیف
 1کارکرد صحیح موتور
سطح روغن موتور ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک ،مایع
2
خنککننده ،مایع شیشهشور
 3شماره شاسی ( ،)VINشماره موتور ،پالک اطالعات خودرو
 4عملکرد کلیه کلیدها و سویچهای خودرو
عملکرد چراغهای جلو ،چراغهای راهنما ،چراغهای
مهشکن ،چراغهای کوچک ،چراغهای داخل کابین،
ویژگیها  5چراغهای ترمز ،چراغ دنده عقب ،چراغهای عقب،
چراغ پالک ،چراغهای رانندگی در روز
و عملکرد
 6سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو
تجهیزات
عملکرد آمپر سرعتسنج ،آمپر دورسنج و نمایشگر
عمومی
 LCD 7صفحه کیلومترشمار
خودرو
 8تایرها ،چرخ زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما
صندلیها ،کمربندهای ایمنی ،پنل کنترل کولر،
 9دریچههای کولر ،جعبه داشبورد و آفتابگیرها

تایید عملکرد
خیر
بله
بله

خیر

بله
بله

خیر
خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

شیشه دربها ،آینهها ،برف پاککنها ،آبپاشهای
10

شیشهشور ،باتری ،سیستم رادار دنده عقب ،بوق،
سانروف (در صورت تجهیز) ،سیستم صوتی و

بله

خیر

تصویری ،آنتن رادیو

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

33

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

عنوان

اطالعات ارایه شده
ردیف
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  91و باالتر
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  92و باالتر
*1
لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  95و باالتر
E22-E100

ارایه اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده
و نگهداری
خودرو

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

امضا مدیر فروش:

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

امضا مالک:

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

خیر

بله
بله
بله
بله

خیر
خیر
خیر
خیر

تاریخ:

* :1از بنزین با نوع توصیه شده از طرف شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
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کارت اطالعات مشتری
مدل خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور  /شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
ایمیل
شماره تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب گردید و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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 .1-4خدمات 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 میتوانید هر گونه سوال درباره خودرو را با مشاور خود در میان بگذارید.
کارت خدمات مشاوره حضوری
برگه شماره  – 1مخصوص خریدار
نام مالک:

تاریخ خرید خودرو:

نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

مدل خودرو:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای در نمایندگـی مجـاز مدیـران
خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.
شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک
توضیح داده شـده اسـت.
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 .2مشـاوره حضـوری (در صـورت تاییـد از عالمـت “ ” و در غیـر این صـورت از عالمت “”x
اسـتفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور
دیگـر را داشـت؟
 .3وظایف اصلی مشاور خدمات پس از فروش (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این
صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخورد مناسب و خوشآمدگویی ،توضیح خدمات صورت پذیرفته و تبریک اعیاد و مناسبتها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4ارتباط با مشاور حضوری
محل الصاق کارت ویزیت مشاور
امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
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برگه شماره  – 2مخصوص نمایندگی خدمات پس از فروش
نام مالک:

تاریخ خرید خودرو:

نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

مدل خودرو:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حیـن تحویل خـودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالـک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حیـن
تحویـل انجـام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایـت بـازه زمانـی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالـک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای در نمایندگـی مجـاز مدیـران
خـودرو اعالم شـده اسـت.
دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.
شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمـات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتبـاط بـه مالک
توضیح داده شـده اسـت.
 .2مشاوره حضوری (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فـرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگـی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان انتخـاب یـک مشـاور
دیگـر را داشـت؟
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 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فـروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
ایـن صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمـات صـورت پذیرفتـه و تبریـک اعیاد و
مناسـبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .4کارت ویزیت مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
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 .1-5دستکاری و ایجاد تغییرات غیرمجاز

قطعات یدکی ،آپشنها و لوازم جانبی غیراصلی و غیرشرکتی به صورت گسترده در بازار در

دسترس میباشند .استفاده از قطعات و لوازمی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت
مدیران خودرو توزیع و عرضه میشوند ،میتواند به طور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی
شما تاثیر منفی بگذارد .شرکت مدیران خودرو هیچگونه مسوولیتی در قبال آنها 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 دستکاری
قرار گیرد .در غیر این صورت کارایی ،عملکرد و عمر مفید خودرویتان تحتتاثیر قرار خواهد
گرفت .نصب برخی تجهیزات جانبی باعث نقض قوانین اجتماعی و دولتی نیز میشود .عالوه بر
این هر گونه خرابی و مشکالت عملکردی ناشی از دستکاری غیرمجاز تحت پوشش گارانتی
نخواهد کرد.
هشدار
از دسـتکاری و ایجــاد هــر گونــه تغییــر غیرمجــاز بــر روی خــودروی خــود جــدا خــودداری
کنیــد ،چــرا کــه ایمنــی خــودرو را تحتتاثیــر قــرار میدهــد و ممکــن اســت باعــث بــروز
ســوانح منجــر بــه جراحــت و حتــی مــرگ شــود.
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 .2-1نمای کلی جلو داشبورد 43 ..................................................................
مدل مجهز به گیربکس ............................................................................................... CVT

43

مدل مجهز به گیربکس دستی ...............................................................................................

45

 .2-2پنل کیلومترشمار 47 ..........................................................................
سرعتسنج خودرو ....................................................................................................................

48

دورسنج موتور ............................................................................................................................

49

نمایشگر میزان بنزین ...............................................................................................................

50
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50

نمایشگر چندمنظوره ................................................................................................................

52
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60
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60
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60
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61
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61
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نشانگر چراغ مهشکن عقب ......................................................................................................
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چراغ هشدار ایراد موتور ...........................................................................................................
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چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ............................................................................................
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چراغ هشدار سیستم .................................................................................................... ESP

67

نشانگر غیرفعال بودن .................................................................................................... ESP
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 .2-1نمای کلی جلو داشبورد
مدل مجهز به گیربکس CVT

1
2
3
4
5
6
7

بوق و ایربگ راننده
پنل کیلومترشمار
مغزی سوئیچ
دسته برف پاککن و شیشهشور
دریچههای وسط
سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل تهویه مطبوع الکتریکی (در

صورت تجهیز)
 ۸جعبه داشبورد
 ۹ایربگ سرنشین جلو

 ۱۰پورت USB

 ۱۱کلید فالشر
 ۱۲کلید ( ESP OFFدر صورت تجهیز)
 ۱۳محفظه اشیا
 ۱۴سوکت برق اضطراری
 ۱۵پدال گاز
 ۱۶پدال ترمز
 ۱۷دستگیره بازکن درب موتور
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1
2
3
4
5

دریچه بخارزدای شیشه درب
دریچه هوای کناری
دریچه بخارزدای شیشه جلو
دسته چراغ و راهنما
کلید تنظیم پنل کیلومترشمار

کلیدهای کنترل سیستم صوتی
 6غربیلک فرمان
 7کلید کروز کنترل
 8جالیوانی جلو

44

 ۹زیرسیگاری (در صورت تجهیز)
 ۱۰اهرم ترمز دستی
 ۱۱دسته دنده
 ۱۲اهرم تنظیم غربیلک فرمان
 ۱۳کلید تنظیم آینههای جانبی
 ۱۴کلید تنظیم ارتفاع چراغهای جلو
 ۱۵درپوش جعبه فیوز داشبورد
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مدل مجهز به گیربکس دستی

1
2
3
4
5
6
7
8

بوق و ایربگ راننده
پنل کیلومترشمار
مغزی سوئیچ
دسته برف پاککن و شیشهشور
دریچههای وسط
جعبه داشبورد
سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی (در

صورت تجهیز)

 9جعبه داشبورد
 10ایربگ سرنشین جلو
 11محفظه اشیا
 12کلید فالشر
 13سوکت برق اضطراری
 14پدال گاز
 15پدال ترمز
 16پدال کالچ
 17دستگیره بازکن درب موتور
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1
2
3
4
5

دریچه بخارزدای شیشه درب
دریچه هوای کناری
دریچه بخارزدای شیشه جلو
دسته چراغ و راهنما
کلید تنظیم پنل کیلومترشمار

 8جالیوانی جلو
 9زیرسیگاری (در صورت تجهیز)
 10اهرم ترمز دستی
 11دسته دنده
 12اهرم تنظیم غربیلک فرمان

کلیدهایکنترلسیستمصوتی(درصورتتجهیز)
 13کلید تنظیم آینههای جانبی
 6غربیلک فرمان
 14کلید تنظیم ارتفاع چراغهای جلو
 7کلید کروز کنترل (در صورت تجهیز)
 15درپوش جعبه فیوز داشبورد
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 2-2پنل کیلومترشمار

1
2
3
4

سرعتسنج
نشانگر چراغ راهنما
نمایشگر چندمنظوره
دورسنج موتور

 5چراغهای هشدار و نشانگر
 6نمایشگر میزان بنزین
 7نمایشگر دمای آب موتور

احتیاط
تصویــر فــوق صرفــا بــه عنــوان مثــال میباشــد .خــودروی شــما ممکــن اســت بــا تصویــر
متفــاوت باشــد.
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سرعتسنج خودرو
آمپر سرعتسنج ،سرعت حرکت خودرو در
هر لحظه را نمایش میدهد .سرعت نشان
داده شده توسط آمپر سرعت بر حسب km/h

میباشد.
■ ■آالرم سرعت غیرمجاز

● ●آالرم سرعت غیرمجاز قابل تنظیم (در صورت تجهیز)
زمانی که سرعت خودرو از حد مجاز تعیین شده باالتر میرود ،پنل کیلومترشمار یک بوق اخطار
را  3مرتبه به صدا در میآورد و عدد تعیین شده به عنوان سرعت مجاز به صورت عالمت هشدار
در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده میشود .پس از  3بار چشمک زدن عالمت هشدار سرعت
غیرمجاز ،نمایشگر چندمنظوره به حالت عادی خود باز خواهد گشت.
زمانی که سرعت خودرو از حد تعیین شده پایینتر برود ( 5km/hکمتر از سرعت تعیین شده)،
آالرم سرعت غیرمجاز خاموش میشود و اگر سرعت مجددا از سرعت تعیین شده فراتر رود،
آالرم دوباره فعال خواهد شد.
اگر سرعت تعیین شده برای آالرم سرعت غیرمجاز تنظیم مجدد شود ،پنل کیلومترشمار بر
اساس جدیدترین عدد تنظیم شده اخطار خواهد داد .برای اطالعات بیشتر 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/hباالتر میرود ،پنل کیلومترشمار یک بوق اخطار را به طور
مداوم به صدا در میآورد و عدد تعیین شده به عنوان سرعت مجاز به صورت عالمت هشدار در
طول مدت فعال بودن آالرم ،در نمایشگر چندمنظوره نمایش داده میشود .پس از آن که سرعت
خودرو به کمتر از  115km/hکاهش یابد ،آالرم نیز خاموش خواهد شد.
اگر سرعت خودرو بار دیگر از  120km/hتجاوز کند ،آالرم سرعت غیرمجاز مجددا فعال خواهد شد.
48

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :2داشبورد
احتیاط
ســایز الســتیک خــودرو بــر روی مقدار ســرعت نشــان داده شــده توســط سرعتســنج تاثیرگذار
اســت ،لــذا از الســتیکهای اصلــی شــرکت مدیــران خــودرو و بــا ســایز اســتاندارد اســتفاده
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 میدهد (دور نمایش داده شده
باید در عدد  1000ضرب شود) .دور موتور با
واحد ( rpmدور بر دقیقه) نمایش داده میشود.
ناحیه قرمز رنگ بر روی صفحه مدرج دور
موتور بیانگر حداکثر دوری است که میتوان
فقط برای لحظهای کوتاه دور موتور را به
آن حد رساند ،آن هم به شرطی که دورهی
آببندی 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 آســیبدیدگی شــدید موتــور میشــود.
• •در دوره آببندی خودرو ،اجازه ندهید دور موتور از  7000rpmفراتر برود.
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نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین ،مقدار باقیمانده بنزین در
داخل باک را نشان میدهد .برای این که
نمایشگر مقدار بنزین را به طور صحیح نشان
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  Eیا اطراف آن قرار میگیرد و یا این که چراغ
اخطار اتمام سوخت روشن شود ،یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمیباشد ،در اولین
فرصت اقدام به سوختگیری کنید.
احتیاط
در شــرایطی نظیــر شــتابگیری ،ترمــز شــدید ،پیچیــدن ناگهانــی و یــا رانندگــی در جادههــای
شــیبدار ،ممکــن اســت نمایشــگر بنزیــن ،مقــدار بنزیــن را بــه طــور صحیــح نشــان ندهد.
نمایشگر دمای آب موتور
نمایشگر دمای آب موتور ،پس از باز شدن
سوئیچ ،دمای آب موتور در همان لحظه را
نمایش خواهد داد.

■ ■زمانی که نمایشگر بر روی  Cیا اطراف آن قرار گیرد (دمای پایین موتور)
زمانی که موتور شروع به گرم شدن میکند ،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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
■ ■زمانی که نمایشگر در مابین  Cو  Hقرار گیرد (دمای نرمال موتور)
در رانندگیهای نرمال و صحیح ،نمایشگر در این ناحیه قرار میگیرد .اگر دمای هوای محیط
باال بوده و یا بار وارده به موتور زیاد باشد ،احتماال نمایشگر در نواحی باالتر و نزدیک به  Hقرار
خواهد گرفت .تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد ،میتوانید به رانندگی ادامه
دهید.
■ ■زمانی که نمایشگر بر روی  Hیا باالتر قرار گیرد (داغ کردن موتور)
زمانی که نمایشگر دمای آب موتور در این ناحیه قرار میگیرد 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 نمایندگیهای 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 میدهد.
ناحیه  :Aنمایش ساعت
ناحیه  :Bنمایش سرعت در زمان فعال شدن
آالرم سرعت غیرمجاز ،کیلومتر موقتی ،سرعت
فعلی خودرو ،مسافت قابل حرکت با بنزین
موجود ،مصرف سوخت متوسط و مصرف
سوخت لحظهای
ناحیه  :Cنمایشگر میزان بنزین
ناحیه  :Dنمایش کیلومتر کلی خودرو
ناحیه  :Eنمایش وضعیت باز یا بسته بودن
دربهای خودرو و درب موتور ،اطالعات
سنسور دنده عقب و میزان فشار باد تایر
ناحیه  :Fنمایش دنده درگیر گیربکس (در
مدلهای مجهز به گیربکس  ATیا )CVT
ناحیه  :Gنمایشگر دمای آب موتور

52

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :2داشبورد
■ ■تعویض کردن نمایش آیتمها
■ ■کلید تنظیم نمایشگر چندمنظوره بر روی
غربیلک فرمان قرار دارد.

■ ■نمایش اطالعات
● ●موقعیت دسته دنده (در مدل مجهز به
گیربکس اتوماتیک)
موقعیت قرارگیری دسته دنده و دنده در
گیربکس را نشان میدهد.

● ●مصرف سوخت لحظهای
محل نمایش مصرف سوخت لحظهای مطابق با
شکل مقابل میباشد.
محدوده قابل نمایش برای مصرف سوخت
لحظهای  20-0L/100kmمیباشد .اگر مصرف
سوخت لحظهای شما بیشتر از  20لیتر باشد،
نمایشگر به طور ثابت عدد  20را نمایش خواهد
داد.
مصرف سوخت لحظهای ،هنگامی که سرعت خودرو به  3km/hیا باالتر از آن میرسد ،نمایش
داده میشود .میزان مصرف سوخت لحظهای در حافظه سیستم ذخیره نمیشود.
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● ●مصرف سوخت متوسط
مصرف سوخت متوسط را میتوان به عنوان
مرجعی برای محاسبه مقدار سوخت مصرفی
تلقی کرد.
برای صفر کردن میانگین مصرف سوخت،
دکمه تنظیم روی پنل کیلومترشمار را فشار
داده و نگه دارید.
● ●سرعت خودرو
سرعت حرکت خودرو در این مکان نمایش داده
میشود.
محدوده قابل نمایش برای سرعت خودرو
 0-220km/hمیباشد .اگر سرعت خودرو
بیشتر از  220km/hباشد ،عدد  220به طور
ثابت نمایش داده خواهد شد.
● ●نمایش سرعت در زمان فعال بودن آالرم
سرعت غیرمجاز
سرعت خودرو در زمان فعال شدن آالرم در این
مکان نمایش داده میشود.

برای اطالع از نحوه تنظیم سرعت برای آالرم سرعت غیرمجاز از طریق نمایشگر چندمنظوره به
قسمت «اطالعات خودرو» در فصل  5مراجعه 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)
 .1وارد صفحه تنظیم سرعت برای آالرم شوید
و دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار را فشار داده
و نگه دارید تا زمانی که عدد سرعت به صورت
چشمکزن نمایش داده شود.

 .2با فشار دادن لحظهای دکمه تنظیم ،سرعت مورد نظر برای آالرم را تنظیم کنید و یا این که
برای غیرفعال کردن آالرم گزینه  OFFرا انتخاب کنید.
محدوده قابل تنظیم برای آالرم سرعت غیرمجاز  130-30 km/hمی باشد .برای غیرفعال کردن
آالرم سرعت غیرمجاز می توانید گزینه  OFFرا انتخاب کنید.
 .3پس از تخصیص دادن عدد برای سرعت ،به مدت  5ثانیه 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  5ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد ،سیستم بدون ذخیره
کردن سرعت و به طور خودکار از حالت تنظیم خارج خواهد شد.
● ●کیلومتر موقتی
مسافت طی شده موقت در محدودهی
 0.0-999.9kmقابل نمایش میباشد و اگر

مسافت طی شده از این محدوده فراتر برود،
کیلومترشمار روی عدد صفر رفته و مجددا از
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
حداکثر مسافت تخمینی که میتوان با مقدار
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش میدهد.
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما
توسط پردازشگر سیستم محاسبه شده است.
لذا مقدار مسافت طی شده واقعی میتواند با
مقدار مسافت نشان داده شده متفاوت باشد.
احتیاط
• •اگــر مقــدار کمــی بنزیــن بــه بــاک اضافــه کنیــد ،مســافت محاســبه شــده بازیابــی
نخواهــد شــد.
• •در زمــان ســوختگیری ،ســوئیچ را خامــوش کنیــد .اگــر بــدون خامــوش کــردن ســوئیچ
ســوختگیری کنیــد ،مقــدار مســافت محاســبه شــده بازیابــی نخواهــد شــد.
● ●اطالعات سنسورهای دنده عقب
اگر سوئیچ باز بوده و دسته دنده در موقعیت
دنده عقب ( )Rقرار داشته باشد و مانعی در
پشت خودرو تشخیص داده شود ،نمایشگر
چندمنظوره اطالعات دریافتی از رادار دنده
عقب و سنسورهای دنده عقب را نمایش خواهد
داد.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت «سیستم
رادار دنده عقب» در فصل  4مراجعه کنید.
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● ●ساعت
زمان توسط نمایشگر چندمنظوره در قالب
 24ساعته نمایش داده میشود و قابل تنظیم
توسط دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار میباشد.

برای اطالع از نحوه تنظیم ساعت از طریق نمایشگر چندمنظوره به فصل  5مراجعه کنید .روش
تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار به صورت زیر است:
 .1وارد صفحه تنظیم ساعت شوید و دکمه
تنظیم پنل کیلومترشمار را فشار داده و نگه
دارید تا زمانی که عدد مربوط به ساعت به
صورت چشمکزن نمایش داده شود.
با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،عدد
ساعت یک واحد افزایش مییابد .با فشار دادن
و نگه داشتن دکمه ،عدد ساعت به طور متوالی
افزایش خواهد یافت.
 .2پس از تنظیم عدد مربوط به ساعت به مدت  5ثانیه صبر کنید و هیچ اقدامی انجام ندهید
تا سیستم به طور خودکار وارد قسمت تنظیم دقیقه شود و عدد مربوط به دقیقه به صورت
چشمکزن در آید.
در این مرحله با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،به شماره دقیقهها یک عدد افزوده میشود.
با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ،عدد مربوط به دقیقه به طور متوالی افزایش خواهد یافت.
 .3پس از تنظیم دقیقه 5 ،ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.
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● ●نشانگر وضعیت باز  /بسته بودن دربها
در صورت باز شدن هر یک از دربهای خودرو
یا درب موتور ،نمایشگر چندمنظوره وضعیت
هر پنج عدد درب خودرو و درب موتور را نشان
خواهد داد.
اگر سرعت حرکت خودرو کمتر از 5km/h

باشد و یک یا چند درب به طور کامل بسته
نشده باشد ،نمایشگر چندمنظوره باز بودن
درب مربوطه را نمایش خواهد داد؛ در این
حالت بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .وقتی
که سرعت خودرو از  5km/hفراتر برود ،بوق
اخطار به صدا در آمده و نشانگر باز بودن درب
به صورت چشمکزن روشن شده و لزوم بستن
درب را به راننده یادآوری خواهد کرد.
هشدار
در صــورت بــاز مانــدن و یــا بــه طــور کامــل بســته نشــدن دربهــا حرکــت نکنیــد .چــرا
کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین بــه بیــرون پرتــاب شــود
کــه میتوانــد باعــث ایجــاد مصدومیــت شــدید و یــا حتــی مــرگ شــود.
● ●کیلومتر کلی کارکرد خودرو
مسافت کلی طی شده توسط خودرو در بازهی
 0-999.999kmنمایش داده میشود.
در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر
مقدار خود برسد ،عدد  999999به طور دایم و
ثابت نمایش داده خواهد شد.
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● ●فشار باد تایر
اطالعات مربوط به فشار باد تایرها پس از برقرار
شدن برخی شرایط در نمایشگر چندمنظوره
نمایش داده خواهد شد.

● ●یادآوری تعویض دنده (مدل مجهز به
گیربکس دستی)
کار نمایشگر چندمنظوره با نمایش عالمت
افزایش /کاهش دنده و اطالعات دنده صحیح
تکمیل میشود.
اگر دندهای که در حال حاضر درگیر است با
دندهای که سیستم تشخیص میدهد صحیح
است ،مشابه و نزدیک باشد ،فقط شماره دنده
پیشنهادی سیستم نمایش داده خواهد شد؛
و اگر دنده مورد نظر سیستم با دنده درگیر
گیربکس تفاوت داشته باشد ،عالمت افزایش
دنده /کاهش دنده به همراه شماره دنده
پیشنهادی نمایش داده خواهد شد.
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 2-3عالیم هشداردهنده و نشانگرها
اطالعرسانی به راننده در خصوص وضعیت کارکرد خودرو توسط چراغهای نشانگر صورت میپذیرد.
چراغهای هشدار جهت اعالم هشدار به راننده در زمان بروز ایرادی که میتواند آسیب جدی به خودرو
وارد کند ،مورد استفاده قرار میگیرند .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 چراغهای هشدار جهت خودارزیابی سیستمها به مدت چند ثانیه
روشن خواهند شد .چنانچه هر کدام از چراغهای هشدار روشن نشود و یا این که پس از روشن
شدن موتور همچنان روشن بماند و یا چشمک بزند ،جهت بازدید و یا تعمیر سیستم مربوطه به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
چراغ اخطار کمربند
پس از باز شدن سوئیچ ،چنانچه کمربند راننده قفل نشده و یا به خوبی بسته
نشده باشد ،چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت خودرو به باالی
 25km/hبرسد ،یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند به راننده به صدا در خواهد
آمد .اطالعات بیشتر را میتوانید در بخش «چراغ اخطار کمربند» در فصل  3مشاهده کنید.
چراغ هشدار سیستم ABS

پس از باز شدن سوئیچ چراغ  ABSبه منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن
خواهد شد .اگر پس از گذشت  3ثانیه چراغ خاموش شود ،یعنی سیستم  ABSبه درستی
کار میکند .اگر چراغ خاموش نشده و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم ABS

دچار مشکل شده است .با این حال زمانی که سیستم  ABSایراد دارد ،هنوز راننده میتواند با
خودرو رانندگی کرده و از سیستم ترمز معمولی (بدون  )ABSاستفاده کند .ولی باید با احتیاط
رانندگی نموده و از ترمزهای شدید و ناگهانی پرهیز کند .جهت بازدید و یا تعمیر سیستم ،ABS
در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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هشدار
اگــر چــراغ هشــدار  ABSو چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــه طــور همزمــان روشــن
شــوند ،بالفاصلــه خــودرو را در یــک مــکان ایمــن متوقــف کــرده و فالشــر را روشــن کنیــد.
هــر چــه ســریعتر جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم ترمــز ،بــه یکــی از نمایندگیهــای
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
نشانگر چراغ کوچک (چراغ پارک)
همزمان با روشن شدن چراغهای 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 چشمکزن روشن میشود و در صورتی که سرعت حرکت خودرو از  5km/hباالتر
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  3ثانیه
خاموش خواهد شد .اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،بیانگر وجود
ایراد در سیستم ترمز خودرو یا سیستم  EBDمیباشد .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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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هشدار
• •روشــن شــدن چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز در حیــن رانندگــی گویــای وجــود ایــراد
در سیســتم ترمــز میباشــد .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
اصــا وجــود نخواهــد داشــت .بــرای جلوگیــری از بــروز ســوانح در ایــن شــرایط رانندگــی نکنید.
چراغ هشدار دمای آب موتور
چراغ هشدار دمای آب موتور باید  3ثانیه 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
خنککننده موتور پایین است ،به مقدار الزم اضافه کنید .همزمان جهت بازدید و تعمیر به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت «داغ کردن موتور» در فصل  6مراجعه کنید.
هشدار
• •مراقــب خطــر ســوختگی باشــید! در زمــان داغ بــودن موتــور ،مایــع خنککننــده موتــور
تحــت دمــا و فشــار زیــاد قــرار دارد ،لــذا از بازدیــد موتــور قبــل از خنــک شــدن آن جــدا
خــودداری کنیــد.
• •از تماس با فن خنککننده رادیاتور اجتناب کنید.
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چراغ هشدار ایراد گیربکس (در گیربکسهای  ATو )CVT
همزمان با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار گیربکس نیز روشن شده و پس از گذشت
 3ثانیه خاموش میشود .خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود
ایراد در گیربکس میباشد .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 میشود ،فرا رسیدن زمان سرویس دورهای
و مراجعه به نمایندگی مجاز مدیران خودرو را به راننده یادآوری میکند.
احتیاط
پس از هر سرویس دورهای ،چراغ آچار باید توسط نمایندگی مجاز خاموش شود.
■ ■روشهای خاموش کردن چراغ آچار
● ●با استفاده از دستگاه عیبیابی
این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیبیابی صورت پذیرد و بدین منظور باید
به محل نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
● ●با استفاده از دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان
گام  :1سوئیچ را ببندید.
گام  :2دکمه تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید و همزمان 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)
نشانگر کروز کنترل با باز شدن سوئیچ در پنل کیلومترشمار روشن شده و پس از
گذشت  3ثانیه خاموش میشود .اگر کلید  ONکروز کنترل را بزنید ،چراغ نشانگر آن بر روی
پنل کیلومترشمار شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده به کار قرار خواهد
گرفت .پس از فعال شدن سیستم کروز کنترل ،چراغ نشانگر آن 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  3ثانیه پس از باز شدن سوئیچ خاموش
شود .اگر چراغ هشدار روشن باقی بماند و یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کرده و
همزمان 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 سریعتر با یکی از نمایندگان
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
احتیاط
اگــر مصــرف روغــن موتــور خودرویتــان زیــاد اســت و موتــور روغــن کــم میکنــد ،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 میباشد .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 میشود ،نشانگر
چراغ راهنمای هر دو سمت به طور همزمان 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  3ثانیه خاموش خواهد شد .زمانی که مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد،
چراغ اخطار میزان بنزین روشن میشود ،در این گونه مواقع فورا اقدام به سوختگیری نمایید.
احتیاط
در جادههــای شــیبدار بــه علــت حرکــت موجیشــکل بنزیــن و جمــع شــدن آن در یــک
ســمت بــاک ،ممکــن اســت چــراغ اخطــار میــزان بنزیــن روشــن شــود.
چراغ هشدار سیستم ایربگ
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ایربگ به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس
خاموش خواهد شد .اگر چراغ هشدار ایربگ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،
یعنی سیستم ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریعتر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
سیســتم ایربــگ خودروهــای تصادفــی بایــد در محــل یکــی از نمایندگیهــای مجــاز
مدیــران خــودرو مــورد بازدیــد و تعمیــر قــرار گیــرد ،حتــی اگــر ایربگهــا عمــل نکــرده
باشــند.
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نشانگر چراغ نور باال
وقتی چراغ نور باالی جلو روشن میشود و یا به صورت فالش زدن یا چراغ پلیسی
روشن و خاموش میشود ،نشانگر آن در پنل کیلومترشمار هم روشن میشود.
نشانگر چراغ مهشکن عقب
با روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،نشانگر آن در پنل کیلومترشمار نیز روشن خواهد
شد.
چراغ هشدار ( EPCدر صورت تجهیز)
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ  EPCروشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور
اقدام به خودارزیابی خواهد نمود .اگر پس از روشن شدن موتور ،چراغ  EPCخاموش شود ،یعنی
سیستم انژکتوری یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد .ولی خاموش نشدن آن و یا
روشن شدن در حین رانندگی ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد که برای بازدید و رفع ایراد
باید هر چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
چراغ هشدار ایراد موتور (چراغ چک)
پس از باز شدن سوئیچ ،این چراغ روشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور
شروع به خودارزیابی خواهد کرد .در صورت عدم وجود هر گونه خطایی در سیستم ،پس از
روشن شدن موتور ،چراغ چک خاموش خواهد شد .اگر چراغ چک روشن باقی مانده و یا در
حین رانندگی روشن شود ،یعنی موتور ایراد دارد ،در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی از
نمایندگیهای 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 نمایندگیهای 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 ( ESPدر صورت تجهیز)
چراغ اخطار  ESPپس از گذشت  3ثانیه از باز شدن سوئیچ ،به طور خودکار خاموش
میشود .این چراغ در زمانهایی که سیستم  ESPفعال میشود ،شروع به چشمک زدن میکند.
اگر چراغ به طور مداوم روشن بماند ،بیانگر وجود ایراد در سیستم کنترل الکترونیکی پایداری
میباشد.
جهت حفظ ایمنی ،خودرو را به منظور بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو ببرید.
نشانگر غیرفعال شدن سیستم ( ESPدر صورت تجهیز)
نشانگر غیرفعال شدن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( )ESP OFFپس از
گذشت  3ثانیه از باز شدن سوئیچ ،به طور خودکار خاموش میشود .با فشار دادن کلید ESP

 ،OFFسیستم کنترل پایداری خودرو غیرفعال شده و نشانگر  ESP OFFروشن خواهد شد.
برای فعالسازی مجدد سیستم  ،ESPکلید را یک بار دیگر فشار دهید .نشانگر  ESP OFFنیز
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 کمباد تایر به مدت  3ثانیه روشن مانده
و سپس خاموش میشود .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  TPMSایراد 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 ،چنانچه 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/hبرسد ،یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری بستن کمربند به سرنشین جلو به صدا در
خواهد آمد .اطالعات بیشتر را میتوانید در بخش «چراغ اخطار کمربند» در فصل  3مشاهده
کنید.
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 .3-1کلید

سوئیچ خودرو

مجموعه کلیدهای خودروی شما شامل اجزای زیر است:
 1کلید با ریموت کنترل
 2کلید مکانیکی
 3پالک شماره سریال کلید

 1کلید با ریموت کنترل
قفـل کـردن و یـا بـاز کـردن دربهـا توسـط امـواج وایرلس ،فعـال و غیرفعـال کردن سیسـتم
دزدگیـر توسـط ریمـوت کنترل صـورت میپذیـرد .همچنین هر کلیـد دارای سـوئیچ مکانیکی
جهـت قفـل کـردن و باز کـردن دربهـا به صورت دسـتی میباشـد.
 2کلید مکانیکی
بـرای بـاز کـردن و قفـل کردن دربهـای خودرو مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد و فاقـد ریموت
کنترل میباشـد.
 3پالک شماره سریال کلید
پلاک شـماره کلیـد در داخـل یـک کاور قـرار داده شـده اسـت .ایـن پلاک را در جـای امـن
نگـهداری کنیـد ،شـماره کلیـد را یادداشـت کنیـد تـا در مواقـع الزم از آن اسـتفاده کنیـد.
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احتیاط
• •پــاک شــماره کلیــد را در داخــل خــودرو قــرار ندهیــد تــا از کپیبــرداری 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.
• •اگــر کلیــدی نتوانســت موتــور را روشــن کنــد ،بــرای تهیــه کلیــد جدیــد بــه یکــی از
نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
ریموت کنترل
 1ضامن سوئیچ مکانیکی
 2دکمه قفل کردن
 3دکمه صندوقپران
 4دکمه باز کردن
 5چراغ 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 نگـهداری کلید راحتتر شـود.
کلیـد دارای ریمـوت کنتـرل بـرای قفـل /بـاز کـردن کلیـه دربهـای خـودرو میتوانـد مـورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .در صـورت مفقـود شـدن کلیدهـا ،بـا مراجعـه بـه یکـی از نمایندگیهای
مجـاز مدیـران خـودرو اقـدام بـه تهیه کلیـد جدیـد کنید.
کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری ،در یک مکان امن نگهداری کنید.
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میـدان اثـر امـواج رادیویـی ریمـوت کنترل بـرای باز کـردن و یا قفل کـردن دربهـا در حدود
 10متـر (مناطـق بـدون مانـع) میباشـد .در صورتـی کـه فاصلـه کلیـد ریمـوتدار از خـودرو
بیشتـر از  10متـر باشـد ،احتمـاال ریمـوت کنتـرل بـه درسـتی کار نخواهـد کرد.
احتیاط
بــرد موثــر ریمــوت کنتــرل بــرای قفل کــردن و بــاز کــردن دربهــا در صورتی که ســیگنالهای
آن توســط موانــع منحــرف شــود ،کوتاهتر خواهد شــد.
اگـر در فاصلـه مناسـب ،ریمـوت کنتـرل نتواند دربهـا 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 فرسـتندههای آنهـا باعـث ایجـاد اختلال در کارکـرد ریمـوت کنتـرل کلیـد
شـده است؟
فرکانـس امـواج ریمـوت کنترل کلیدها ممکن اسـت بـا امواج کوتـاه فرسـتندههای دیگر مانند
ایسـتگاههای رادیویـی کوچـک ،سـایر ریمـوت کنترلهـا و یـا سیسـتمهای دزدگیـر برخـورد
کـرده و ایجـاد تداخـل کنـد .در ایـن گونـه مواقع که ریمـوت کنتـرل نمیتواند دربهـا را قفل
یـا بـاز کنـد ،از سـوئیچ مکانیکـی برای بـاز کـردن و قفل کـردن دربها اسـتفاده کنید.
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احتیاط
• •بــدون کســب مجــوز ،تغییــری در فرکانــس و قــدرت ارســال امــواج (بــه طــور مثــال
نصــب تقویتکننــده) ایجــاد نکنیــد و یــا هیچگونــه آنتــن خارجــی یــا آنتــن ارســال امــواج
نصــب نکنیــد.
• •مراقــب باشــید تــا در زمــان اســتفاده از ریمــوت کنتــرل ،تداخلــی بــا ارتباطــات رادیویــی
محلــی نداشــته باشــید .در صــورت تداخــل از ریمــوت کنتــرل اســتفاده نکنیــد .پــس از
خــروج از ایــن محــدوده ،میتوانیــد مجــددا از ریمــوت کنتــرل اســتفاده کنیــد.
• •ریمــوت کنتــرل یــک دســتگاه فرســتنده رادیویــی بــا قــدرت پاییــن میباشــد کــه بــه
راحتــی میتوانــد تحتتاثیــر امــواج رادیویــی مختلــف و تحــت تشعشــع دســتگاههای
صنعتــی ،تحقیقاتــی و پزشــکی قــرار گیــرد.
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 دربها
را بـاز و یـا قفل کند.
● ●چـراغ روی ریمـوت کنتـرل کمنـور شـده و یـا با فشـار دادن دکمههـای ریموت کنتـرل اصال
روشـن نشود.
برای جایگزینی باتری از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
نوع باتری توصیه شدهCR2032 :

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 ویــژهای داشــته
باشــید.
■ ■روش تعویض باتری
برای تعویض کردن باتری ریموت کنترل طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1بـا اهـرم کـردن یـک پیچگوشـتی تخـت و
نوارپیـچ شـده ،درپـوش ریمـوت کنتـرل را باز
کنید .

 .2باتـری کهنـه را از جـای خود خـارج کرده و
باتـری نـو را به نحـوی که قطب مثبـت ( )+آن
رو به بـاال باشـد ،جایگزین کنید.

 .3درپوش ریموت کنترل را مونتاژ کنید.
 .4بررسـی کنیـد کـه آیـا بـا فشـار دادن دکمههـا ،چـراغ روی ریموت کنترل روشـن میشـود
یـا خیـر؟ همچنیـن 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.
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احتیاط
• •ترمینالهای باتری را خم نکنید.
• •از قرارگیــری صحیــح قطبهــای مثبــت و منفــی باتــری در جــای خــود اطمینــان
حاصــل کنیــد.
• •بــا دســتان خیــس باتــری را تعویــض نکنیــد .زیــرا آب میتوانــد باعــث زنگزدگــی
شــود.
• •از لمــس باتــری ریمــوت کنتــرل بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت
ســبب کاهــش عمــر مفیــد باتــری شــود.
• •از تمــاس و یــا دسـتکاری قطعــات کیــت الکترونیکــی ریمــوت کنتــرل اجتنــاب کنیــد،
زیــرا باعــث ایجــاد اختــال در کارکــرد آن خواهــد شــد.
• •از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.
• •از نصب صحیح اجزا باز شدهی ریموت کنترل مطمئن شوید.
حفاظت از محیط زیست
باتــری لیتیومــی مصــرف شــده نبایــد هماننــد زبالههــای خانگــی معمولــی دفــع شــود.
ضایعــات ایــن نــوع باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و قوانیــن مربــوط بــه حفاظــت
از محیــط امحــا شــود.
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 .3-2قفل کردن و باز کردن دربها

قفل کردن و باز کردن دربها با ریموت کنترل

■ ■قفل کردن
دکمـه قفلکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا دربهـا قفـل شـوند .همزمـان بـا
قفـل شـدن ،چراغهـای راهنما یک بار روشـن
و خامـوش شـده و آژیـر یـک بـار بـه صـدا در
خواهـد آمـد و خـودرو وارد حالـت دزدگیـر
خواهد شـد.
اگـر یکـی از دربهـا بـاز مانـده باشـد و یا به طور کامل بسـته شـده باشـد ،پـس از زدن دکمه
قفـل روی ریمـوت کنتـرل ابتدا کلیـه دربها قفل میشـوند ولـی بالفاصله مجددا بـاز خواهند
شـد .در ایـن صـورت چراغهـای راهنمـا دو بـار چشـمک میزنند و آژیر بـه صـدا در نمیآید تا
بـه راننده اعالم شـود که سیسـتم دزدگیر فعال نشـده اسـت.
■ ■باز کردن
دکمـه بازکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار
دهیـد تـا دربهـا بـاز شـوند .همزمـان بـا بـاز
شـدن ،چراغهـای راهنمـا دو بـار چشـمک
خواهنـد زد و سیسـتم دزدگیر خودرو غیرفعال
خواهد شـد.
پـس از خـارج شـدن دربها از حالت قفل توسـط ریموت کنترل ،شـما  30ثانیـه فرصت دارید
تـا دربهـا را بـاز کنیـد .اگـر در ایـن مـدت هیچیـک از دربهـا بـاز نشـوند ،دربهـا بـه طور
خـودکار مجـددا قفل خواهند شـد.
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احتیاط
در صورتــی کــه ســوئیچ بــاز باشــد ،قفــل کــردن دربهــا بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل
امکانپذیــر نخواهــد بــود.
قفل کردن و باز کردن دربها با کلید مکانیکی
قفـل کـردن :کلیـد را در جهـت عقربههـای
سـاعت بچرخانیـد تـا درب قفـل شـود.
بـاز کـردن :کلیـد را در خلاف جهـت
عقربههـای سـاعت بچرخانید تا درب باز شـود.

تمـام دربهـای جانبـی و درب صنـدوق عقب همزمان با درب سـمت راسـت راننـده قابل قفل
و باز شـدن هستند.
احتیاط
سیســتم دزدگیــر در صــورت قفــل شــدن دربهــا بــا کلیــد مکانیکــی فعــال نخواهــد شــد.
لــذا توصیــه میشــود دربهــا را بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل قفــل کنیــد.
قفل کردن و باز کردن درب صندوق
زمانـی کـه قفل دربهـای خودرو باز هسـتند،
سـوئیچ دسـتگیره درب صندوق عقب را فشـار
دهیـد تا درب باز شـود.
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زمانـی کـه دربهـای خـودرو در وضعیـت قفل هسـتند ،درب صنـدوق را میتوان بـه دو روش
زیر بـاز کرد:
■ ■بـا اسـتفاده از کلیدهـای قفـل مرکـزی دربها و یـا با اسـتفاده از دکمـه بازکن

ریمـوت کنترل

ابتـدا بـا اسـتفاده از کلیدهـای قفل مرکـزی دربها یا دکمـه قفلکن ریموت کنتـرل دربهای
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 صندوقپران ریموت کنترل
دکمـه صندوقپـران ریمـوت کنتـرل را بـه
مـدت  1.5ثانیـه فشـار داده و نگـه داریـد تـا
درب صنـدوق از وضعیـت قفـل خـارج شـود و
چراغهـای راهنمـا یـک بـار روشـن و خاموش
شو ند .
سـپس سوئیچ دسـتگیره درب صندوق را فشار
دهیـد و درب صندوق عقـب را باز کنید.
■ ■با استفاده از کلید خروج اضطراری درب صندوق
 1کاور کلید خروج اضطراری را باز کنید
 2کلید را به سمت راست فشار دهید
اگـر بـا دو روش قبلـی درب صنـدوق بـاز
نشـود ،بـا اسـتفاده از کلیـد خـروج اضطـراری
میتوانیـد درب صنـدوق عقـب را از داخـل
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 نزدیکتــر ضربــه بزنــد و یــا
ایــن کــه در حیــن حرکــت ممکــن اســت بارهــای موجــود در صنــدوق عقــب بــه طــور
ناخواســته بــه بیــرون پرتــاب شــده و منجــر بــه بــروز تصــادف شــود .همچنیــن احتمــال
دارد دود اگــزوز وارد خــودرو شــده و ســامتی سرنشــینان را بــا خطــر جــدی مواجــه ســازد.
• •بــه کــودکان اجــازه ندهیــد کــه درب صنــدوق را بــاز و بســته کننــد ،چــرا کــه ممکــن
اســت بــه علــت بــاز شــدن ناخواســته درب صنــدوق ،دســتها و یــا گــردن آنهــا در
البــهالی درب گیــر کنــد.

 .3-3قفل دربها

باز کردن دربها 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.
اگـر درب قفـل نباشـد ،یـک بـار کشـیدن
دسـتگیره داخلـی بـرای بـاز کـردن آن کافـی
اسـت.
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قفل مرکزی
■ ■باز کردن و قفل کردن دربها با استفاده از کلیدهای قفل مرکزی
 1کلید باز کردن
 2کلید قفل کردن
زمانـی کـه دربها بسـتهاند ،کلید قفـل /باز را
فشـار دهید تـا دربهـا قفل یا باز شـود.

قفل کودک دربهای 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 همزمان با درب عقب سمت راست فعال کنید.
احتیاط
در صــورت فعــال بــودن قفــل کــودک ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون قابــل بــاز شــدن
اســت .اســتفاده از ایــن ویژگــی هنگامــی کــه کــودک شــما در خــودرو حضــور دارد ،توصیــه
میشــود.
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هشدار
• •قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.
• •چنانچــه کودکــی در صندلــی عقــب خــودرو نشســته اســت ،جهــت جلوگیــری از بــاز
شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی ،حتمــا قفــل کــودک را فعــال کنیــد.
• •جهــت جلوگیــری از محبــوس شــدن سرنشــینان خــودرو در زمــان تصــادف ،بــه یــاد
داشــته باشــید کــه اگــر قفــل کــودک فعــال باشــد ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون
قابــل بــاز شــدن میباشــد.
• •در هــوای گــرم ،دمــای داخلــی کابیــن پــس از خامــوش شــدن موتــور بــه ســرعت افزایش
مییابــد .در ایــن شــرایط کــودکان و یــا حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل خــودرو رهــا
نکنیــد .چــرا کــه دمــای بــاال میتوانــد باعــث خفگــی و یــا حتــی مــرگ در زمــان کوتــاه
شــود.
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 .3-4سیستم ضدسرقت و دزدگیر
خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز میباشد .سیستم ضدسرقت موتور (ایموبالیزر) و
سیستمدزدگیر.
سیستم ضدسرقت موتور
هـر کـدام از کلیدهـای خـودرو دارای یـک چیپ الکترونیکی میباشـد که اجازه روشـن شـدن
موتـور توسـط کلیدهـای غیرمجاز و کلیدهایـی که به واحد کنتـرل ایموبالیزر معرفی نشـدهاند
را نمیدهـد.
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 میباشـد) 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 سـریعتر جهـت رفع مشـکل به یکی
از نمایندگیهـای مجـاز مدیران خـودرو مراجعه کنید.
احتیاط
در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچگونــه 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 چراغهـای راهنمـا خواهـد کرد.
■ ■آماده به کار شدن سیستم دزدگیر
موتـور را خامـوش کـرده و سـوئیچ را ببندیـد ،کلیـه دربهـا ،درب صنـدوق و درب موتـور را
ببندیـد و آنهـا 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.
نشـانههای فعـال شـدن سیسـتم دزدگیـر عبارتانـد از :قفـل بـودن تمامـی دربهـا ،یـک بـار
چشـمک زدن چراغهـای راهنمـا ،یـک بـار بـه صـدا در آمـدن بوق.
در صورتـی کـه یکـی از دربهـای 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.
نشـانههای فعـال نشـدن سیسـتم دزدگیر عبارتانـد از :دو بار چشـمک زدن چراغهـای راهنما
و بـه صـدا در نیامدن بوق.
احتیاط
اگــر یکــی از دربهــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته نباشــد ،پــس از فشــردن دکمــه قفــل
ریمــوت کنتــرل ،ابتــدا دربهــا قفــل میشــوند و بالفاصلــه مجــددا بــاز خواهنــد شــد و
دزدگیــر وارد حــال آمــاده بــه کار نخواهــد شــد .اگــر تمامــی دربهــای جانبــی بــه طــور
کامــل بســته باشــند ولــی درب موتــور یــا درب صنــدوق بــه طــور کامــل بســته نشــده
باشــند ،پــس از فشــردن دکمــه قفــل ریموتکنتــرل ،دزدگیــر بــه حالــت آمــاده بــه کار
مــیرود و دربهــا قفــل میشــوند.
■ ■نحوه اعالم هشدار
پـس از آمـاده بـه کار شـدن سیسـتم دزدگیر ،اگر یکـی از دربها 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 (مثلا شـخصی دربهـا را از داخل خودرو بـاز کند و یا سـوئیچ را باز کند) ،سیسـتم
دزدگیـر وارد حالـت اعلام هشـدار خواهـد شـد .بـا فعال شـدن هشـدار دزدگیر ،آژیـر به مدت
 28ثانیـه بـه صـدا در آمـده و همزمـان چراغهـای راهنما چشـمک خواهند زد .پـس از  5ثانیه
فاصلـه ،آژیـر و چراغهـای راهنمـا مجـددا بـه مدت  28ثانیـه بـه کار خواهند افتـاد .این چرخه
اعلام هشـدار سیسـتم دزدگیـر حداکثر  3بـار میتواند تکرار شـود .در خالل ایـن اتفاقات ،اگر
دربهـای خـودرو را ببندیـد و یـا سـوئیچ را خامـوش کنیـد ،پـس از به اتمام رسـیدن سـیکل
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 28ثانیـهای کـه در حـال اجرا اسـت و سـپری شـدن فاصله  5ثانیهای ،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 میتوانید دزدگیر را غیرفعال یا اعالم هشدار را خاموش کنید:
● ●باز کردن دربها با استفاده از ریموت کنترل
● ●روشن کردن موتور
نشـانههای متوقـف شـدن حالت هشـدار سیسـتم دزدگیـر عبارتاند از :باز شـدن قفـل دربها
و دو بـار چشـمک زدن چراغهـای راهنمـا بـدون این کـه آژیر به صـدا در آید.
احتیاط
بــرای جلوگیــری فعــال شــدن ناخواســته حالــت اعــام هشــدار سیســتم دزدگیــر ،اطمینــان
حاصــل کنیــد کــه:
• •شخصی در داخل خودرو حضور نداشته باشد.
• •شیشه دربها و سانروف (در صورت تجهیز) به طور کامل بسته شده باشند.

 .3-5بوق

بـرای اسـتفاده از بـوق ،بـر روی تصویـر حـک
شـدهی بـوق بـر روی غربیلـک فرمـان و یـا
اطـراف آن فشـار دهیـد.
بـوق در زمـان خاموش بـودن سـوئیچ نیز قابل
اسـتفاده است.
احتیاط
• •از بــوق در نزدیکــی محلهایــی ماننــد مــدارس ،بیمارســتانها و مجتمعهــای مســکونی
اســتفاده نکنیــد.
• •ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.
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 .3-6غربیلک فرمان

تنظیم غربیلک فرمان

بـرای داشـتن یـک رانندگـی ایمن و راحـت ،احتماال نیاز بـه تنظیم زاویه شـیب غربیلک فرمان
داشته باشید.
بـرای تنظیم کـردن غربیلک فرمـان ،خودرو را
در یـک مـکان مناسـب متوقف کرده و سـوئیچ
را ببندیـد .اهـرم قفلکننـده تلسـکوپی فرمان
را بـه سـمت پاییـن بکشـید و سـپس بـا بـاال
و پاییـن بـردن غربیلـک ،آن را در موقعیـت
مناسـب تنظیم کنید ،سـپس اهـرم قفلکننده
را بـه جـای اصلی خـود بازگردانید تـا غربیلک
فرمـان ثابت شـود.
هشدار
• •در خــال رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم غربیلــک فرمــان نکنیــد .انجــام دادن ایــن کار
ممکــن اســت باعــث از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و در نتیجــه منجــر بــه تصــادف،
جراحــت و حتــی مــرگ شــود.
• •بــه منظــور رعایــت ایمنــی ،پــس از تنظیــم کــردن غربیلــک فرمــان ،آن را کمــی بــه
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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 .3-7شیشه دربها
شیشه باالبرها

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

کلیدهای شیشه باالبر واقع شده بر روی درب راننده به شرح زیر است:
 1کلید شیشه باالبر درب جلو چپ
 2کلید شیشه باالبر درب جلو راست
 3کلید قفل شیشه باالبرها
 4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
 5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانـی کـه سـوئیچ بـاز باشـد ،میتـوان با اسـتفاده از هـر کلید ،شیشـه متناظـر بـا آن کلید را
بـاال یـا پاییـن بـرد .به شـرط آن کـه کلیه دربهـا به طـور کامل بسـته شـوند 120 ،ثانیه پس
از بسـتن سـوئیچ یـا قـرار دادن آن در موقعیـت  ،ACCهمچنـان میتـوان از شیشـه باالبرهـا
اسـتفاده کـرد .ولـی اگـر در ایـن فاصلـه یکـی از دربهـای جلـو بـاز شـود ،دیگـر نمیتـوان از
شیشـه باالبرهـا اسـتفاده کرد.
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 1پایین آمدن (باز شدن) خودکار شیشه*
 2پایین آمدن (باز شدن) شیشه
 3باال رفتن (بسته شدن) شیشه
 4باال رفتن (بسته شدن) خودکار شیشه*
* بـرای متوقـف کـردن شیشـه در حالـت
خـودکار ،کلیـد را بکشـید و یـا فشـار دهیـد.

بـر روی بقیـه دربهـای جانبـی هم یـک کلید مجزا بـرای بـه کار انداختن شیشـه باالبر همان
درب تعبیه شـده است.
 1پایین آمدن (باز شدن) خودکار شیشه*
 2پایین آمدن (باز شدن) شیشه
 3باال رفتن (بسته شدن) شیشه
* :بـرای متوقـف کـردن شیشـه در حالـت
خـودکار ،کلیـد را بکشـید و یـا فشـار دهیـد.
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هشدار
• •بــه منظــور پیشگیــری از مصدومیتهــا ،دقــت کنیــد تــا اعضــا بــدن سرنشــینان در
مســیر حرکتــی شیشــه دربهــا قــرار نگیــرد ،زیــرا در صــورت بــه کار افتــادن شیشــه
باالبرهــا ،احتمــال گیــر کــردن آنهــا وجــود خواهــد داشــت.
• •هرگــز اجــازه ندهیــد کــودکان شیشــه باالبرهــا را بــه تنهایــی بــه کار بیاندازنــد.
گیــر کــردن آنهــا در بیــن شیشــه هنــگام بــاال رفتــن آن ممکــن اســت باعــث ایجــاد
جراحتهــای شــدید شــود.
• •هیچکــس (مخصوصــا کــودکان) را در خــودرو تنهــا نگذاریــد ،احتمــال دارد از شیشــه
باالبــر اســتفاده کــرده و در الی آن گیــر بیفتــد.
■ ■باز کردن شیشهها با ریموت کنترل (در صورت تجهیز)
در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامـی دربهـای خـودرو بـه طور کامل بسـته باشـند،
اگـر دکمـه بازکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار داده و نگـه دارید ،شیشـهها به طـور خودکار
پاییـن خواهنـد آمـد .بـرای متوقف کـردن شیشـهها در موقعیت دلخـواه ،دکمه بازکـن ریموت
کنتـرل را بایـد رهـا کنید.
■ ■بستن شیشهها با ریموت کنترل (در صورت تجهیز)
در صورتـی کـه سـوئیچ بسـته بـوده و تمامی دربهـای خودرو به طور کامل بسـته باشـند ،اگر
دکمـه قفلکـن روی ریمـوت کنتـرل را فشـار داده و نگـه داریـد ،شیشـههایی کـه باز هسـتند
بـه طـور خودکار بسـته خواهند شـد .برای متوقـف کردن شیشـهها در موقعیت دلخـواه ،دکمه
قفلکـن ریمـوت کنتـرل را باید رهـا کنید.
احتیاط
عملکــرد بــاز کــردن /بســتن شیشـهها بــا ریمــوت کنتــرل تنهــا زمانــی قابل اســتفاده اســت که
قبــا عملکــرد بــاز کــردن /بســتن خــودکار شیشـهها و عملکــرد برگشــت خــودکار شیشـهها
انجــام شــده و فعال شــده باشــند.
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■ ■برگشت خودکار شیشه
قابلیـت برگشـت خـودکار شیشـه یـک قابلیـت ایمنی اسـت .بدینصورت کـه هنگام بـاال رفتن
شیشـه ،چنانچـه وجـود مانعـی در مقابـل آن تشـخیص داده شـود ،حرکـت شیشـه متوقـف
میشـود .در ایـن زمـان شیشـه مقـداری پاییـن خواهـد آمـد تا مانـع بتواند برداشـته شـود.
اگـر عملکـرد بـاز کردن /بسـتن خـودکار شیشـهها و عملکرد برگشـت خـودکار شیشـهها اجرا
نمیشـوند ،بـرای فعـال کـردن آنها طبـق مراحـل زیر اقـدام کنید:
● ●سوئیچ را باز کنید.
● ●کلیه شیشهها را ببندید.
● ●کلید شیشـه باالبر را به سـمت باال بکشـید تا شیشـه بسـته شـود و حداقل به مدت  1ثانیه
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 شیشـهها و عملکرد برگشـت خودکار
شیشـهها در بـاال ،فعالسـازی شـدهاند .شـما میتوانیـد ایـن عمـل را بـه طـور مجزا بـرای یک
شیشـه و یـا بـه طـور همزمان بـرای کلیه شیشـهها انجـام دهید.
● ●پـس از بسـته شـدن سـوئیچ چنانچـه دربهـای جلـوی خودرو بسـته باشـند ،بـه مدت 1
دقیقـه میتـوان بـا اسـتفاده از کلیدهـای شیشـه باالبـر ،شیشـهها را بـاز یا بسـته کرد.
احتیاط
• •بــرای تســت قابلیــت برگشــت خــودکار شیشـهها ،بــه هیــچ عنــوان از اعضــا بــدن خــود بــه
عنــوان مانــع اســتفاده نکنید.
• •اگــر جســمی در قســمتهای بــاال در الب ـهالی شیشــه گیــر کــرده باشــد ،ممکــن اســت
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 آنهــا را مجددا
فعــال کنید.
• •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:
• •در زمــان تــرک خــودرو ،کلیــد را حتمــا برداریــد .هرگــز کــودکان را تنهــا در خــودرو
تــرک نکنیــد.
• •هرگــز اعضــای بــدن خــود را در موقعیتــی قــرار ندهیــد کــه در زمــان بســتن شیش ـهها
گیــر کننــد ،هــر چنــد کــه سیســتم شیشــه باالبــر خــودرو مجهــز بــه قابلیــت برگشــت
خــودکار باشــد.
• •عملکــرد برگشــت خــودکار زمانــی کــه شیشــه در آســتانه بســته شــدن کامــل قــرار دارد،
قابلیــت شناســایی و تشــخیص مانــع را از دســت میدهــد .لــذا قبــل از اقــدام بــه بســتن
شیشــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه سرنشــینان خــودرو دســت یــا ســایر اجســام را طــوری
قــرار نــداده باشــند کــه البـهالی شیشــه گیــر کننــد.
کلید قفل شیشه باالبرها
اگـر کلیـد قفـل شیشـه باالبرهـا فشـار داده
شـود ،کلیـه کلیدهـای شیشـه باالبـر روی
دربهـا 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 میشود.
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 .3-8درب موتور

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

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

 .2دسـت 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
همزمـان درب موتـور را بلنـد کنید.

 .3درب موتـور را تـا ارتفـاع مشـخصی بـاال
ببریـد و آن را توسـط میلـه نگهدارنـده ثابـت
نگـه داریـد.
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 .4بـرای بسـتن درب موتـور ،ابتـدا میلـه نگهدارنده آن را در شـیار خـود قـرار داده و در جایش
ثابـت کنیـد .سـپس درب موتـور را بـا دسـت تا ارتفـاع  20-30سـانتیمتری باالی قفـل پایین
آورده و رهـا کنید تا بسـته شـود.
 .5پـس از بسـتن درب موتـور ،آن را کمـی بـه سـمت بـاال بکشـید تـا از قفل شـدن صحیح آن
اطمینـان حاصل شـود.
احتیاط
• •قبــل از بســتن درب موتــور مطمئــن شــوید کــه اشــیایی ماننــد ابــزار کار و کهنــه را در
محفظــه موتــور جــا نگذاشــته باشــید.
• •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
شــدن جلــوی دیــد در هنــگام حرکــت خــودرو وجــود دارد کــه میتوانــد منجــر بــه
تصــادف شــود.

94

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو

 .3-9درب باک

درب باک را طی مراحل زیر باز کنید.

■ ■قبل از سوختگیری
سوئیچ را خاموش کرده و کلیه دربها و شیشهها را ببندید.
■ ■باز کردن درب باک
 .1دسـتگیره بازکـن درب بـاک را بکشـید تـا
درب بـاک بـه آرامـی بـاز شـود.

 .2بـرای بـاز کـردن درپوش پیچی بـاک ،آن را
در خلاف جهـت عقربههای سـاعت بپیچانید.
قبـل از بیـرون آوردن درپـوش ،کمـی صبـر
کنیـد.
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احتیاط
• •بــه گــوش رســیدن صــدای آرام خالــی شــدن بــاد در زمــان بــاز کــردن درپــوش بــاک
طبیعــی اســت.
• •از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.
هشدار
• •بــه علــت ماهیــت اشــتعالپذیری بنزیــن ،از ایجــاد جرقــه و کشــیدن ســیگار در زمــان
ســوختگیری خــودداری کنیــد.
• •درپــوش بــاک را را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد ،در هــوای گــرم پاشــیده
شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون میتوانــد باعــث آســیبدیدگی شــود.
• •از استنشــاق بخــارات بنزیــن ممانعــت کنیــد .چــرا کــه بنزیــن حــاوی مــواد ســمی اســت
و بــرای ســامتی زیــانآور اســت.
• •پــس از تــرک خــودرو و قبــل از بــاز کــردن درپــوش بــاک ،یــک فلــز بــدون رنــگ
را لمــس کنیــد تــا الکتریســیته ســاکن بدنتــان تخلیــه شــود .انجــام ایــن کار قبــل از
ســوختگیری مهــم اســت ،زیــرا الکتریســیته ســاکن میتوانــد باعــث احتــراق بخــارات
بنزیــن شــود.
• •بــه افــرادی کــه الکتریســیته ســاکن بدنشــان را تخلیــه نکردهانــد اجــازه ندهیــد بــه
خــودرو نزدیــک شــده و یــا درب بــاک را بــاز کننــد.
• •قبــل از تخلیــه الکتریســیته ســاکن بدنتــان بــه داخــل خــودرو نرویــد یــا افــراد و
اجســام دارای الکتریســیته ســاکن را لمــس نکنیــد .چــرا کــه باعــث تولیــد الکتریســیته
ســاکن شــده و ممکــن اســت ســبب بــروز آتشســوزی شــود.
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■ ■بستن درب باک
 .1پـس از اتمـام سـوختگیری ،درپوش پیچی
بـاک را در جهـت عقربههای سـاعت تـا زمانی
کـه صدای «کلیک» شـنیده شـود ،بپیچانید.

احتیاط
• •بنزیــن پاشــیده شــده را فــورا پــاک کنیــد تــا بــه تایــر ،شـلگیر چــرخ و رنــگ بدنــه آســیبی
وارد نشود.
• •پــس از بســتن درپــوش پیچــی بــاک ،دســت خــود را از روی آن برداریــد زیــرا ممکــن اســت
کمــی در خــاف جهــت بســتن بچرخــد کــه طبیعــی اســت.
• •نیــروی دســت خــود را فقــط در جهتهــای 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.
 .2درب فلزی باک را ببندید.
حفاظت از محیط زیست
بنزیــن میتوانــد محیــط زیســت را آلــوده کنــد .جمــعآوری و معــدوم کــردن بنزیــن
ریختــه شــده بایــد توســط افــراد متخصــص صــورت پذیــرد.
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 3-10کمربندهای 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 کمتـر از
 25km/hباشـد ،فقـط چـراغ اخطـار کمربنـد چشـمک خواهـد زد و بـوق اخطـار بـه صـدا در
نخواهـد آمـد .ولـی اگر سـرعت حرکـت خـودرو از  25km/hفراتـر رود ،عالوه بر چشـمک زدن
چـراغ اخطـار ،بـوق اخطـار نیـز تـوام با آن و بـه مـدت  100ثانیه به صـدا در خواهـد آمد .پس
از  100ثانیـه اگـر کمربنـد همچنـان 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
● ●قرار دادن دسته تعویض دنده در موقعیت دنده عقب ()R
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اکیـدا بـه راننـده و سرنشـینان خـودرو توصیه
میشـود کـه در هـر زمانـی کمربنـد ایمنـی
خـودرو را بـه درسـتی ببندنـد .عـدم انجـام
ایـن کار ،احتمـال آسـیب دیـدن و شـدت
آسـیبدیدگی ناشـی از حـوادث رانندگـی را
افزایـش میدهـد.
روش استفاده صحیح از کمربند
● ●روش استفاده صحیح از کمربند
● ●پشـتی صندلـی را به درسـتی تنظیم کنید.
بـه نحـوی کـه بتوانیـد بدنتـان را بـه صـورت
صـاف به پشـتی تکیـه دهید.
● ●نـوار باالیـی کمربنـد را بکشـید ،بـه طوری
کـه از تمـام عـرض شـانههایتان عبـور کنـد و
نبایـد برخـوردی بـا گـردن و یـا بازوهای شـما
داشـته باشد.
● ●نـوار پایینـی کمربنـد بایـد تـا جایـی کـه
امـکان دارد در پاییـن شـکم و بـاالی لگن قرار
بگیر د .
● ●کمربنـد نبایـد پیچخوردگـی و تاخوردگـی
داشـته باشد.
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نگهداری از کمربند
کمربنـد ایمنـی بایـد بـه طـور منظـم از لحاظ
خرابی ،آسـیبدیدگی 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
میبایسـت در نمایندگـی مجاز مدیـران خودرو
تعویض شـوند.
احتیاط
بــه هیــچ عنــوان مکانیــزم جمعکننــده کمربنــد و قفــل کمربنــد ایمنــی را مــورد تعمیــر و
روغـنکاری قــرار ندهیــد و از ایجــاد هــر گونــه تغییــر در سیســتم کمربنــد خــودداری کنیــد.
شــرکت مدیــران خــودرو در قبــال مشــکالت ناشــی از ایــن اقدامــات مســوولیتی را قبــول
نخواهــد کــرد.
بـرای شسـتن کمربندهـا از شـویندههای 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
گرمکننـده اسـتفاده نکنیـد.

احتیاط
• •بــرای شســتن کمربنــد از شــویندههای شــیمیایی ،آب جــوش ،مــواد ســفیدکننده و ...
اســتفاده نکنیــد.
• •اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.
100

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو
بستن و باز کردن کمربند
 1بـرای بسـتن و قفل کردن کمربنـد ،زبانه آن
را بـه داخل قفل کمربند فشـار دهیـد تا صدای
"کلیـک " به گوش برسـد.
 2بـرای بـاز کـردن کمربنـد ،دکمـه قرمز رنگ
روی قفـل کمربنـد را فشـار دهید.
اگـر کمربنـد بـه طـور نـرم و یکنواخـت جمع
نشـود ،کمربنـد را مقـداری بـه سـمت بیـرون
بکشـید و تابخوردگـی یـا پیچخوردگـی 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 ،نمیتوانــد از سرنشــینان محافظــت کنــد.
■ ■تنظیم کمربند ایمنی سه نقطهای
نـوار پایینـی کمربنـد را تـا جایـی کـه امـکان
دارد بـه قسـمت پاییـن بدنتـان و نزدیک لگن

به سمت باال بکشید
به سمت پایین بکشید

بکشـید .نـوار پایینـی را روی شـکم و دور
کمرتـان قـرار ندهیـد .سـپس بـا کشـیدن نوار

به سمت پایین و لگن بکشید

باالیـی بـه سـمت بـاال ،موقعیـت آن را تنظیم
کنید .

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

101

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

هشدار
• •اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بستهاند.
• •هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت .از یــک کمربنــد بــرای بیــش از یــک نفــر،
بــه ویــژه کــودکان اســتفاده نکنیــد.
• •توصیــه میشــود کــه کــودکان در صندلــی عقــب بنشــینند و همیشــه از کمربنــد ایمنــی
اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای آنهــا اســتفاده کنیــد.
• •اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد تقریبــا از تمــام عــرض شــانههای
شــما رد شــده و بــا گــردن برخــوردی نــدارد .کمربنــد نبایــد آن قــدر شــل و افتــاده باشــد
کــه از روی شــانهها لغزیــده و بیفتــد .عــدم رعایــت ایــن مــوارد باعــث کاهــش قابلیتهــای
حفاظتــی و ایمنــی کمربنــد در تصادفــات میشــود.
• •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 آســیبهای 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 میتواننــد
کارایــی موثــر داشــته باشــند کــه سرنشــین بــه صــورت صــاف نشســته و بــه پشــتی صندلی
تکیــه داده باشــد.
• •کمربنــد را بــه آرامــی بیــرون بکشــید .در صــورت اعمــال نیــروی بیــش از حــد و یــا
زمانــی کــه خــودرو در محــل شــیبدار اســت ،احتمــال قفــل شــدن کمربنــد وجــود دارد.
• •از پوشــیدن لبــاس گشــاد و یــا ضخیــم خــودداری کنیــد .بــرای حصــول ایمنــی بیشتــر،
کمربنــد بایــد بــه بــدن بچســبد.
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تنظیم ارتفاع کمربند (صندلیهای جلو)
 1ضمـن فشـار دادن دکمه ضامـن ،قالب نگه
دارنـده کمربند را به سـمت پایین بکشـید.
 2قالب 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 نقطـهای بـوده و دارای دو قفـل میباشـد .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 قفلها
بـه طـور کامل بسـته شـده باشـند.
به منظور جلوگیری از اشتباه ،شکل هر دو زبانه کمربند متفاوت طراحی شدهاند.
 1قفل 1
زبانـه مربـوط بـه ایـن قفـل بـه شـکل قلاب
اسـت.
 2قفل 2
زبانـه ایـن قفـل دارای سـطح صـاف اسـت.
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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 همدیگــر
میتوانــد 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 خسارتهای بدنی در
زمان تصادف یا ترمزگیری ناگهانی خواهد شد.
بـرای آزاد کـردن کمربند عقب وسـط بـا زبانه
قلاب شـکل ،یـک وسـیله سـرتخت (ماننـد
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،
قفلهـای آنهـا 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
کمربندهـای ایمنـی خـودروی شـما اصـوال بـرای افـراد بزرگسـال طراحـی شـدهاند .بـرای
کـودک خـود از صندلـی مخصـوص کـودک اسـتفاده کنیـد (اطالعـات بیشتـر در زمینـه
صندلـی کـودک در بخـش «محافظـت از کـودکان» در ادامـه همین فصل ارایه شـده اسـت) تا
زمانـی کـه کودکتـان بـه انـدازه کافـی رشـد کند کـه بتواند بـه طور صحیـح و ضمـن رعایت
دسـتورالعملهای 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 صندلیهـای 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 میگیـرد .همچنیـن 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
توصیههـای پزشـکی کافـی ،کمربنـد ایمنی را
بـه شـکل صحیـح مـورد اسـتفاده قـرار دهند.
بانـوان باردار ،میبایسـت نـوار پایینـی کمربند
را تـا جایـی کـه امـکان دارد پاییـن بـرده و
هماننـد سـایر افراد در زیر شـکم و بـاالی لگن
قـرار دهند.
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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 .3-11سیستم ایربگ

چراغ هشدار سیستم ایربگ

پس از باز شـدن سـوئیچ ،چراغ هشـدار ایربگ
در پنـل کیلومترشـمار روشـن شـده و پـس از
 3ثانیـه 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 میباشـد .در ایـن گونه
زمانهـا ،جهـت بازدیـد و یـا تعمیـر سیسـتم ایربـگ ،بـه یکـی از نمایندگیهای 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 چشـمکزن در آید.
● ●چراغ هشدار ایربگ در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن کند.
ایربگهـای خـودروی شـما پـس از سـپری شـدن  10سـال از تاریـخ تولیدشـان بایـد تعویض
شـوند .ایـن کار را در محـل یکـی از نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو انجـام دهیـد.
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ایربگ راننده و ایربگ سرنشین جلو
در زمـان تصـادف خـودرو از قسـمت جلـو،
ایربگهـای جلـو بـه همـراه کمربندهـا جهـت
کاهـش صدمـات وارده به نواحی سـر و صورت
و قفسـه سـینهی راننده و سرنشـین جلو ناشی
از برخـورد بـا اجـزا داخلـی خـودرو وارد عمـل
میشـوند.
ایربـگ سرنشـین جلـو ،در صورت عـدم وجود
سرنشـین بـر روی صندلـی نیـز عمـل خواهـد
کر د .
شـرایط بـاز شـدن ایربگهـای جلـو :چنانچه
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 ،ایربگهای
راننـده و سرنشـین جلـو عمل خواهنـد کرد.
اگـر شـدت برخـورد و ضربـه وارده به قسـمت
جلـوی خـودرو بـه سـطح آسـتانه عملکـرد
برسـد ،ایربگهـای 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
پـس از برخـورد نمیشـکنند و فقـط تغییـر
شـکل میدهنـد ،برخـورد کنـد و یـا تصادفـی

برخورد از جلو با موانع
استوانهای شکل مانند
تیر برق ،تابلو عالیم
و درخت

کـه در آن قسـمت جلـوی خـودرو بـه صـورت
شـیبدار زیـر مانـع بـرود ماننـد برخـورد بـه
قسـمت عقـب کامیونهـا و یـا در برخوردهایی

برخورد شیبدار

برخورد مایل و زاویهدار

کـه بـه صـورت مایـل و زاویـهدار صـورت
میپذیرنـد ،احتمـاال ایربگهـای راننـده و
سرنشـین جلـو عمـل نخواهنـد کـرد.
در برخـی حـاالت (مطابـق شـکل) کـه ضربـه
و برخـورد از قسـمت زیریـن خـودرو اتفـاق
میافتـد ،احتمـال باز شـدن ایربگهـای راننده
و سرنشـین جلـو وجـود دارد.

افتادن به گودالهای عمیق
یا پریدن از روی آنها

برخورد به جدول حاشیه
خیابان ،لبه پیادهرو و یا
سطوح سخت

فرود آمدن یا سقوط از بلندی

ایربگهـای جلـو در تصادفاتـی کـه از قسـمت
عقـب و یـا چـپ و راسـت خـودرو صـورت
میپذیرنـد و نیـز در زمـان چـپ شـدن و

برخورد قسمت عقب

واژگونـی یـا در تصـادف بـا سـرعت پاییـن ،باز
نمیشـوند ولـی هـر زمـان تصادفـی روی دهد
کـه در آن بـه انـدازه کافـی کاهش سـرعت رو

واژگون شدن

برخورد از طرفین

بـه جلو وجود داشـته باشـد ،احتمال باز شـدن
ایربـگ نیـز وجـود دارد.
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احتیاطهای الزم در استفاده از ایربگ
● ●ایربگها 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 میشـود و میتواند باعـث صدمات جدی شـود،
بهخصـوص اگـر راننـده خیلـی نزدیک بـه آن قرار گرفته باشـد.
● ●ایربـگ سرنشـین بـا نیـروی قابـل مالحظهای بـاز میشـود 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 نشـدهاند و یا از سیسـتمهای محافظ
کـودک اسـتفاده نکردهانـد ،در زمـان بـاز شـدن ایربگ ،با خطر مـرگ یا مصدومیتهای شـدید
مواجـه خواهنـد بـود .کودکانـی کـه انـدازه بدنشـان در حـدی نیسـت کـه بتواننـد از کمربند
ایمنـی اسـتفاده کننـد ،بایـد بـا سیسـتمهای محافظ کـودک محافظت شـوند .شـرکت مدیران
خـودرو اکیـدا توصیـه میکنـد اطفـال و کـودکان بـه جـای صندلـی جلـو در صندلـی عقـب
بنشـینند و بـه خوبـی تحـت حفاظت قـرار گیرند .صندلی عقب بـرای کودکان و اطفـال ایمنتر
از صندلـی سرنشـین جلو میباشـد.
● ●روی لبـه صندلـی ننشـینید و یـا روی
داشـبورد خـم نشـوید.
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● ●بـه کـودکان اجـازه ایسـتادن در مقابـل
ایربـگ سرنشـین جلـو یـا زانـو زدن بـر روی
صندلـی جلـو را ندهیـد.
● ●سرنشـین جلـو نبایـد چیزی یا کسـی را در
آغـوش بگیرد و یـا روی زانوهای خـود بگذارد.
● ●روی درب ،سـتون جلـو یـا سـتون عقـب
تکیـه ندهیـد.

● ●بـه هیچکـس اجـازه ندهیـد روی صندلیها
و رو بـه طـرف درب زانـو بزنـد یا سـر و دسـت
خـود را از پنجـره بیـرون بگذارد.

● ●از وصـل کـردن و یـا تکیـه دادن اشـیا
بـه قسـمتهایی ماننـد داشـبورد ،غربیلـک
فرمـان و قسـمت پایینـی داشـبورد خـودداری
کنیـد .اشـیا میتواننـد هنـگام عمـل کـردن
ایربگهـای راننـده یـا سرنشـین جلـو ،بـه
اطـراف پرتـاب شـوند.
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● ●هیچ شـیئی را روی درب ،شیشه ستونهای
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 آنها قرار
دارنـد ،خـودداری کنیـد .در غیـر این صـورت عملکـرد ایربگها میتوانـد 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 .پسماندههـای روی
پوسـتتان را فـورا بشـویید تـا باعـث بـروز عـوارض پوسـتی نشـود.
● ●در صورتـی کـه قطعاتـی ماننـد غربیلک فرمان و داشـبورد کـه ایربگها بـر روی آنها نصب
میشـوند ،آسـیبدیده و یـا ترکخـورده 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 اصلاح و
تعمیراتـی ماننـد مـوارد زیـر را بر روی خـودروی خود انجـام ندهید .در غیر ایـن صورت ممکن
اسـت ایربگهـای 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 صندلیها
● ●تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و کف اتاق
● ●اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق
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 .3-12سیستم 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
آسـیبهای 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
کاملا مطابـق بـا دسـتورالعملهای 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 اطلاع 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 شـدهی کودکان بـر روی صندلی عقب ،ایمنتر از نشسـتن
آنهـا بـر روی صندلـی جلو میباشـد.
هشدار
• •صندلی کودک فقط میبایست بر روی صندلی عقب خودرو نصب شود.
• •همــواره دســتورالعمل نصــب سیســتم محافــظ کــودک را بخوانیــد و هنــگام اســتفاده از
سیســتم محافــظ کــودک ،مطمئــن شــوید کــه بــه طــور محکــم نصــب شــده اســت.
• •صندلــی کــودک بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ایمنــی مطــرح شــده در قوانیــن و مقــررات
داخلــی کشــور باشــد .شــرکت مدیــران خــودرو هیچگونــه مســوولیتی را در قبــال صدمــات
و حــوادث ناشــی از مشــکالت مربــوط بــه سیســتم محافــظ کــودک را قبــول نخواهــد کــرد.
در ایـن کتابچـه  3نـوع متـداول صندلـی کودک که قابلیت مهار شـدن توسـط کمربنـد ایمنی
خـودرو را دارنـد ،معرفی شـدهاند.
لطفا صندلی کودک را مطابق با دستورالعملهای ارایه شده توسط سازنده آن نصب کنید.
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■ ■صندلی نوزاد رو به عقب خودرو
جهـت قرارگیـری ایـن نـوع صندلـی بایـد بـر
خلاف 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 میشـود تا صندلـی کودک
بتوانـد از سـر ،گـردن و باالتنـه او محافظـت
کنـد .نصـب رو بـه عقـب صندلـی کـودک
مناسـبترین روش بـرای نـوزادان بـوده و
برداشـتن و حمـل آن نیـز راحتتر اسـت .این
نـوع صندلـی بـرای گروههـای  0و  +0توصیـه
میشـود.
■ ■صندلی خردسال رو به جلوی خودرو
ایـن نـوع صندلی رو بـه جهت حرکـت خودرو
نصـب میشـود .ایـن صندلـی بـرای کـودکان
گـروه  Iبـا وزن  9تـا  18کیلوگـرم توصیـه
میشـود.

114

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو
■ ■صندلی کمکی کودکان
بـرای افزایـش کارایـی صندلی کـودک ،از یک
تشـک کمکـی جداگانـه میتـوان اسـتفاده
نمـود .وقتـی کـه کـودک قـد کوتاهتـر و وزن
کمتـری دارد ،تشـک کمکـی را میتـوان برای
افزایـش ارتفـاع خـط دیـد کـودک در خـودرو
و اسـتقرار ایمـن او اسـتفاده نمـود( .کمربنـد
ایمنـی دارای اسـتانداردهای بینالمللـی ،بـر
اسـاس انـدازه بـدن افراد بـا قد بیشتـر از 1.5
متـر طراحـی میشـود .اگر فـردی با قـد کمتر
از  1.5متـر از کمربنـد ایمنـی اسـتفاده نماید،
در آن صـورت کمربنـد ممکـن اسـت هنـگام
تصـادف بـه گـردن او آسـیب برسـاند) .ایـن
صندلـی بـرای کـودکان گـروه  IIو گـروه III

توصیـه میشـود.
گروهبندی صندلی محافظ کودک
صندلـی محافـظ کـودک باید با اسـتانداردهای ملی وسـایل نقلیه موتوری در خصوص سیسـتم
محافـظ کـودک و سیسـتم حفظ ایمنی کـودکان ( )ECE R44مطابقت داشـته باشـد .معموال
سیسـتمهای محافـظ کـودک مـورد تاییـد ،دارای برچسـب صـدور گواهینامـه اسـتاندارد ملی
میباشـند و همچنیـن پـس از تسـت شـدن بـر مبنـای اسـتاندارد  ،ECE R44یـک برچسـب
نارنجـی رنـگ نیـز میگیرنـد .اطالعاتـی ماننـد گـروه وزنـی ،سـطح  ISOFIXو مجـوز تولیـد
سیسـتم محافـظ کودک در این برچسـب وجـود دارد.
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بر اساس قوانین و مقررات موجود ،صندلی کودک را میتوان در  5گروه دستهبندی کرد:
گروه صندلی کودک

وزن کودک

گروه 0

 0تا  10کیلوگرم

گروه 0+
گروه I

 0تا  13کیلوگرم
 9تا  18کیلوگرم
 15تا  25کیلوگرم

گروه II
گروه III

 22تا  36کیلوگرم

● ●گروه وزنی  :0/0+صندلی نوزاد رو به عقب مناسب برای گروههای  0/0+و 0/1
● ●گروه وزنی  :Iصندلی کودک دارای کمربند مناسب برای گروههای  Iو II

● ●گـروه وزنـی  :II/IIIصندلـی کودک دارای تکیهگاه پشـتی ،مناسـب برای گـروه  IIو صندلی
کـودک بدون تکیهگاه پشـتی ،مناسـب بـرای گروه III

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  ISOFIXبه صفحات  118الی  121مراجعه نمایید.
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صندلی کودک مناسب برای صندلیهای خودرو
گروه وزنی
گروه 0

) 0تا  10کیلوگرم(
گروه +0

) 0تا  13کیلوگرم(
گروه I
 9تا  18کیلوگرم
گروه II

) 15تا  25کیلوگرم(
گروه III
) 22تا  36کیلوگرم(

صندلی سرنشین
جلو راست

صندلیهای
عقب کناری

صندلی عقب وسط

صندلی ردیف سوم
(در صورت تجهیز)

X

U, L

X

U

X

U, L

X

U

X

U, L

X

U

X

UF, L

X

U

X

UF, L

X

U

 :Lاگـر خودروی شـما در لیسـت مـدل خودروهای اعالم شـده توسـط سـازنده صندلی کودک
قـرار داشـته باشـد ،از صندلـی کـودک مـدل “ ”semi-universalو متناسـب بـا گـروه وزنـی
کـودک میتـوان اسـتفاده کرد.
 :Uاز صندلـی کـودک مـدل “ ”universalو متناسـب بـا گـروه وزنی کودک میتوان اسـتفاده
کرد.
 :UFاز صندلـی کـودک مـدل “ ”universalنـوع رو بـه جلـو و متناسـب با گـروه وزنی کودک
میتـوان اسـتفاده کرد.
 :Xاستفاده از هر نوع صندلی کودک مجاز نمیباشد.
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صندلی کودک ISOFIX

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

میباشـد.
اتصـاالت  ISOFIXصندلی کودک در قسـمت
پایینـی پشـتی صندلیهای عقـب چپ و عقب
راسـت قـرار گرفتـه اسـت .معمـوال اتصـاالت
 ISOFIXدر کنـار عالمـت

در قسـمت

پایینـی پشـتی صندلیهـای عقـب قـرار دارند.
هشدار
هنــگام نصــب سیســتم محافــظ کــودک بــه اتصــاالت  ،ISOFIXلطفــا دســتورالعملهای
ارایــه شــده توســط ســازنده سیســتم محافــظ کــودک را بــه طــور کامــل رعایــت کنیــد.
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گروهبنـدی سـایز بـرای  :ISOFIXاسـتفاده از جـدول گروهبنـدی سـایز صندلـی کـودک بـرای
اتصـال  ،ISOFIXبـه کاربـر کمـک میکند تا مناسـبترین نـوع صندلی کـودک را انتخاب کند.
توضیحات

گروه سایز
A

صندلی کودک رو به جلو با سایز کامل

B

صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

B1

صندلی کودک رو به جلو با سایز کوچک شده

C

صندلی کودک رو به عقب با سایز کامل

D

صندلی کودک رو به عقب با سایز کوچک شده

E

صندلی نوزاد رو به عقب

F

صندلی نوزاد عرضی رو به سمت چپ

G

صندلی نوزاد عرضی رو به سمت راست
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صندلی کودک مناسب برای :ISOFIX
گروه
گروه وزنی
سایز
گروه 0

 0تا (10
کیلوگرم

گروه 0+

( 0تا 13
کیلوگرم)

گروه I

( 9تا 18
کیلوگرم)

نوع
اتصال

صندلی سرنشین
جلو راست

صندلیهای
عقب کناری

صندلی صندلی ردیف سوم
عقب وسط (در صورت تجهیز)

F

ISO/L1

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

گروه II

( 15تا 25
کیلوگرم)

موقعیت صندلی

/

)(1

/

/

/

/

گروه III

( 22تا 36
کیلوگرم)
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فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو
 :Xبرای صندلی کودک  ISOFIXمناسب نیست.
 :ILمناسب برای صندلی کودک  ISOFIXبرای «خودروهای مشخص شده» و یا صندلی
کودک مدل “ ”semi-universalتایید شده برای این گروه وزنی.
 :IUFمناسب برای صندلی کودک رو به جلو مدل “ ”universalتایید شده برای این گروه
وزنی.
( :)1مناسب برای صندلی کودکهای فاقد  ISO/XXگروه وزنی  Aتا  .Gبرای اطالع از جزییات
بیشتر در خصوص گروه وزنی مناسب ،لیست مدلهای صندلی کودک  ISOFIXرا بررسی
کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

121

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

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

■ ■مدل صندوقدار
این مدل خودروها مجهز به زبانه مهارکننده
باالیی برای صندلی کودک نوع رو به جلو
میباشند .این زبانهها بر روی طاقچه عقب و در
عقب پشتسری صندلیها واقع شدهاند.
قبل از استفاده ،پشتسری صندلی که قصد نصب کردن صندلی کودک بر روی آن را دارید،
باز کنید .سپس قالب صندلی کودک را به زبانه مهارکننده باالیی وارد کنید .دقت کنید تا نوار
باالیی صندلی کودک مستقیما از روی پشتسری عبور نکند و یا دور آن نپیچد .نوار باالیی
صندلی کودک و پشتسری صندلی عقب نباید برخوردی با یکدیگر داشته باشند .همواره پس
از اتصال صندلی کودک به زبانه مهارکننده باالیی ،نوار باالیی صندلی کودک را سفت کنید.
برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه بستن و سفت کردن نوار باالیی صندلی کودک به
دستورالعملهای قید شده در دفترچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید.
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هشدار
• •اجــازه ندهیــد تــا نــوار باالیــی صندلــی کــودک از روی پشتســری عبــور کنــد و یــا دور
آن بپیچــد و همیشــه پــس از نصــب کــردن صندلــی ،نــوار باالیــی را ســفت کنیــد .عــدم
نصــب صحیــح میتوانــد باعــث مصدومیــت شــدید کــودک شــود.
• •مــدل  SUVو مــدل هاچبــک :در خودروهایــی کــه در محفظــه صنــدوق خــود دارای
طاقچــه عقــب میباشــند ،قبــل از اتصــال صندلــی کــودک بــه زبانــه مهارکننــده ،طاقچــه
عقــب را بــاز کنیــد.
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 .3-13نحوه 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 قالبهای  ISOFIXبر 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 نقطهای
در زمان نصب محافظ کودک ،باید مطابق دستورالعمل سازنده آن عمل کنید.
بسته به نوع محافظ کودک شما ،ممکن است به یک گیره قفلکننده 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.
 .1صندلی نوزاد را بر روی صندلی عقب و به
صورتی که رو به عقب خودرو باشد ،قرار دهید.
هشدار
• •چنانچه 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 آسیبدیدگی شدید
مواجه خواهند شد.
• •اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی کــودک برخــورد پیــدا میکنــد و مانــع نصــب صحیــح
آن میشــود ،صندلــی نــوزاد را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد.
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 .2کمربند ایمنی سه نقطهای را مطابق با
دفترچه راهنمای محافظ کودک از میان
صندلی نوزاد یا دور تا دور 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.
 .3با گیره قفلکننده نوارهای باالیی و پایینی
کمربند را در نزدیکی زبانه قفل کمربند سفت
کنید.

هشدار
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا
و همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •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.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو
مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری کنیــد.
• •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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برای باز کردن صندلی نوزاد ابتدا گیره
قفلکننده کمربند را باز کنید و سپس دکمه
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 میتواند 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 میباشد.
 .1صندلی 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 میکنــد و مانــع نصــب صحیــح
آن میشــود ،صندلــی خردســال را بــر روی صندلــی عقــب راســت نصــب کنیــد.
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 .2کمربند ایمنی سه نقطهای را مطابق با
دفترچه راهنمای محافظ کودک از میان
صندلی خردسال (قابل تنظیم) یا دور تا دور
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.

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

 .4با گیره قفلکننده نوارهای باالیی و پایینی
کمربند را در نزدیکی زبانه قفل کمربند سفت
کنید.
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هشدار
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا و
همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل کمربنــد
خــودداری کنیــد تــا در مقابــل قفــل شــدن خــوب کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری
کنیــد.
• •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.
برای باز کردن صندلی خردسال ابتدا گیره
قفلکننده کمربند را باز کنید و سپس دکمه
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.
 .1صندلی کودک را بر روی صندلی عقب و
به صورتی که رو به جلوی خودرو باشد ،قرار
دهید.

 .2کودک را بر روی صندلی کمکی بنشانید و
کمربند ایمنی سه نقطهای را مطابق با دفترچه
راهنمای محافظ کودک از اطراف صندلی
کمکی و از عرض بدن کودک عبور دهید و
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 شانههای کودک رد شده و نوار
پایینی در پایینترین قسمت و در روی لگن او قرار گرفته باشد .اطالعات بیشتر در این زمینه
در بخش «استفاده صحیح از کمربند» در همین فصل ارایه شده است.
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هشدار
• •نــوار باالیــی کمربنــد همــواره بایــد از عــرض شــانههای کــودک عبــور کــرده و بایــد از
گــردن او دور باشــد امــا نبایــد از شــانههای کــودک ســر بخــورد .در غیــر ایــن صــورت در
ترمزهــای ناگهانــی و تصادفــات ممکــن اســت دچــار مصدومیتهــای شــدید و یــا حتــی
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 آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .نــوار پایینــی را تــا
حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد.
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد ،از قفــل شــدن کامــل آنهــا
و همچنیــن از عــدم وجــود پیچــش و تابیدگــی در نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد
اطمینــان حاصــل کنیــد.
• •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.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودک شــما در مقابــل
مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو
مراجعــه کنیــد و تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب صندلــی کــودک خــودداری کنیــد.
برای باز کردن صندلی کودک دکمه ضامن قفل
کمربند را فشار دهید تا نوار کمربند به طور
آزادانه جمع شود.
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احتیاطهای الزم در نصب محافظ کودک بر روی صندلی جلو
در صورت نصب محافظ کودک بر روی صندلی سرنشین جلو ،احتیاطهای زیر را مد نظر قرار دهید:
به هیچ عنوان صندلی کودکهایی که به صورت
رو به عقب نصب میشوند را بر روی صندلی
سرنشین جلوی خودرو نصب نکنید .نیروی
حاصل از باز شدن سریع ایربگ سرنشین جلو
در تصادفات میتواند باعث مرگ کودک یا
ایجاد مصدومیتهای شدید بدنی در او شود.
بر روی آفتابگیر سرنشین جلو برچسبهای
هشداری الصاق شده است که ممنوع بودن
نصب این نوع صندلی کودک بر روی صندلی
سرنشین جلو را یادآوری میکنند.
صندلی کودکهایی که به صورت رو به جلو
نصب میشوند ،فقط در موارد اضطراری و
شرایط اجتنابناپذیر مجاز به نصب بر روی
صندلی جلو میباشند .در زمان نصب این نوع
صندلی کودک بر روی صندلی جلو ،تا جایی که
امکان دارد باید صندلی سرنشین را به سمت

صندلی را به
طور کامل به
عقب بکشید

عقب بکشید .عدم رعایت این موارد ممکن
است باعث مرگ و یا ایجاد مصدومیتهای
شدید بدنی در زمان باز شدن ایربگ سرنشین
جلو شود.
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نصب صندلی کودک
مطابق با دستورالعملهای دفترچه راهنمای ارایه شده توسط سازنده صندلی کودک عمل کنید.
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی و قالبهای صنعتی کودک ،بر روی صندلی عقب
خودرو به طور ایمن مهار کنید .در زمان نصب صندلی کودک حتما نوار باالیی را وصل کنید.
هشدار
احتیاطهای الزم در استفاده از صندلی کودک:
• •بــرای محافظــت موثــر از کــودک در تصادفــات و توقفهــای ناگهانــی ،کــودک بایــد بــا
اســتفاده از کمربنــد ایمنــی یــا صندلــی کــودک مناســب بــا ســن و جثــه خــود کــه روی
صندلــی عقــب نصــب شــده اســت ،بــه درســتی مهــار شــود.
• •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 میتوانــد باعــث مصدومیت
شــدید و یــا حتــی مــرگ در زمــان توقفهــا و پیچیدنهــای ناگهانــی و تصادفــات شــود.
• •چنانچــه صندلــی کــودک باعــث ایجــاد اختــال در عملکــرد مکانیــزم ثابتکننــده صندلــی
جلــو میشــود ،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
گــردن کــودک بپیچــد ،در آوردن کمربنــد دشــوار خواهــد بــود و میتوانــد ســبب خفگــی
کــودک یــا مشــکالت دیگــر شــود .در صــورت روی دادن ایــن اتفــاق ،اگــر نتوانســتید قفــل
کمربنــد را آزاد کنیــد ،بایــد کمربنــد را بــا قیچــی ببریــد.
• •اگر از صندلی کودک استفاده نمیکنید:
• •در زمانهایــی کــه از صندلــی کــودک اســتفاده نمیشــود ،بایــد همچنــان 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 نگـهداری کنیــد .بــا ایــن کار از مصدومیــت سرنشــینان داخــل
خــودرو در زمــان ترمزهــای ناگهانــی و تصــادف پیشگیــری خواهــد شــد.
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■ ■اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک
بر روی هر دو سمت آفتابگیر سرنشین جلو
برچسبی جهت یادآوری مجهز بودن خودرو به
ایربگ الصاق شده است .بر روی این برچسب
راهنما ،پیغامهایی درج شده است که باید در
زمان نصب صندلی کودک به آنها دقت داشته
باشید.
 .1به هیچ عنوان صندلی کودکهایی که به صورت رو به عقب نصب میشوند را بر روی صندلی
جلوی خودروهای مجهز به ایربگ سرنشین نصب نکنید.
 .2ایجاد هر گونه تغییر در اتصاالت و نگهدارندههای صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو تحت
هر شرایطی ممنوع است.
 .3هرگز به مهار صندلی کودک صرفا توسط کمربند ایمنی خودرو اکتفا نکنید .همواره از
تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک بر روی صندلی عقب استفاده کنید.
 .4عدم رعایت سه اقدام احتیاطی فوق ،عواقب بعدی را برای استفادهکننده در پی خواهد داشت.
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هشدار
• •به هیچکس اجازه نشستن یا ایستادن در مقابل صندلی سرنشین جلو را ندهید.
• •بــه هیــچ عنــوان صندلــی کودکهایــی کــه بــه صــورت رو بــه عقــب نصــب میشــوند 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 میتوانــد باعــث مصدومیــت افــراد و حتــی مــرگ
آنهــا شــود.
• •پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد از چفــت شــدن کامــل آن دو
اطمینــان یابیــد .نوارهــای باالیــی و پایینــی کمربنــد نبایــد پیچخوردگــی داشــته باشــد.
• •از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل کمربنــد
خــودداری کنیــد تــا در مقابــل وارد شــدن زبانــه بــه قفــل کمربنــد مانعــی ایجــاد نشــود.
• •همــواره اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نــوار باالیــی کمربنــد از عــرض شــانههای کــودک
عبــور کــرده اســت .کمربنــد بایــد از گــردن کــودک دور باشــد امــا نبایــد از شــانههای
کــودک ســر خــورده و بیفتــد .در غیــر ایــن صــورت در ترمزهــای ناگهانــی و تصادفــات
ممکــن اســت دچــار مصدومیتهــای شــدید 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 کــودک
از زیــر کمربنــد ســر بخــورد و دچــار آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .نــوار
پایینــی را تــا حــد امــکان بــه لگــن کــودک نزدیــک کنیــد.
• •اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد 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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نصب صندلی کودک با استفاده از قالب ISOFIX

 .1مطمئن شوید که پشتی صندلی عقب به
خوبی قفل شده است.
 .2فاصله بین تشک صندلی و پشتی صندلی
عقب را کمی گشادتر کنید .حلقههایی که
جهت اتصال قالبهای صندلی کودک در زیر
صندلی عقب تعبیه میشوند را پیدا کنید.
 .3صندلی کودک مجهز به قالبهای
 ISOFIXرا بر روی صندلی کودک نصب
کنید .در صورت نیاز صندلی جلو را به سمت
جلو بکشید.
اگر محافظ کودک دارای نوار نگهدارنده باالیی
است ،آن را به قالبهای مهار که در پشت
صندلی عقب تعبیه شدهاند ،وصل کنید.
برای اطالعات بیشتر به بخش «صندلی کودک با نوار نگهدارنده باالیی» در ادامه همین فصل
مراجعه کنید .برای اطالع از جزییات نصب صندلی کودک به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.
هشدار
• •هنــگام اســتفاده از قالبهــا بــرای نصــب صندلــی کــودک اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
در اطــراف آنهــا اجســام و اشــیا اضافــی و متفرقــه وجــود نــدارد و کمربنــد ایمنــی بــه
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 نگهدارنده باالیی
زبانههایی جهت گیر دادن نوار باالیی محافظ
کودک در پشت صندلیهای عقب در نظر
گرفته شده است.

مراحل زیر را جهت نصب محافظ کودکی که دارای نوار نگهدارنده باالیی میباشد ،دنبال کنید:
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی یا قالبهای  ISOFIXمهار کنید و طبق
راهنماییهای زیر اقدام کنید.
 .1ارتفاع پشتسری صندلی عقب را تنظیم
کنید و یا این که پشتسری را بردارید.

 .2نوار نگهدارنده صندلی کودک را از میان
پشتسری عبور دهید .قالب نوار را به زبانه
واقع در پشت صندلی عقب گیر دهید و نوار
را سفت کنید.
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هشدار
• •مطمئــن شــوید کــه نــوار نگهدارنــده باالیــی بــه خوبــی قفــل شــده اســت و 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.
• •زبانههای 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.
 .3پشتسری صندلی عقب را در جای خود
نصب کرده و در موقعیت صحیح قفل کنید.
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 .4-1مغزی سوئیچ

موقعیتهای مغزی سوئیچ

موقعیتهای مختلف مغزی سوئیچ در شکل
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 میتواند از مغزی خارج شود .اگر شما یادتان برود که سوئیچ را از مغزی
بیرون بکشید ،به محض باز شدن درب راننده ،یک بوق اخطار جهت یادآوری موضوع به صدا در
خواهد آمد.
هشدار
هرگز در حین رانندگی سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار ندهید .در غیر این صورت ،غربیلک
فرمان قفل شده و کنترل وسیله نقلیه از دست خواهد رفت.
ACC 2

موتور خاموش است ،غربیلک فرمان را میتوان از حالت قفل خارج کرد و برخی از لوازم الکتریکی
خودرو از قبیل سیستم صوتی ،سانروف ،آینههای برقی و  ...قابل استفاده میباشند.
ON 3
سوئیچ روشن (باز) است .کلیه لوازم برقی را میتوان مورد استفاده قرار داد .چراغهای هشدار
پنل کیلومترشمار یا روشن مانده و یا پس از مدت کوتاهی روشن شدن ،خاموش میشوند .پس
از روشن شدن موتور و در زمان رانندگی هم سوئیچ در این موقعیت قرار میگیرد.
احتیاط
برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،در زمان خاموش بودن موتور ،سوئیچ را به مدت طوالنی در
موقعیت  ACCیا  ONقرار ندهید.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

143

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22
START 4

برای به حرکت در آوردن موتور استارتر و به تبع آن روشن کردن موتور میباشد .پس از روشن
شدن خودرو ،سوئیچ را رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت  ONبازگردد.
قفل کردن و آزاد کردن غربیلک فرمان
■ ■قفل کردن
پس از آن که سوئیچ را در موقعیت LOCK

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
 LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید.

احتیاط
اگر سوئیچ نتواند از موقعیت  LOCKبه موقعیت  ACCبچرخد ،غربیلک فرمان را کمی به
سمت چپ یا راست بچرخانید تا سوئیچ بتواند بچرخد.
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 .4-2روشن کردن خودرو
اقدامات قبل از استارت

 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشتسری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم کنید.
 .3آینه داخلی و آینههای جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید اهرم ترمز دستی به طور کامل کشیده شده است.
 .7در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .8کلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغهای هشدار و نشانگر
در پنل کیلومترشمار روشن میشوند؟ در غیر این صورت ،جهت انجام بازدید یا تعمیر با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
مراحل استارت زدن
سوئیچ را به سمت موقعیت  STARTبچرخانید و بالفاصله پس از روشن شدن موتور ،سوئیچ را
رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت  ONباز گردد.
احتیاط
• •در زمان چرخیدن سوئیچ به سمت موقعیت  ONیا  ،STARTمقدار کمی حرکت کردن
عقربه آمپرها در پنل کیلومترشمار امری عادی است و ایراد محسوب نمیشود.
• •پس از روشن شدن موتور ،بالفاصله باید سوئیچ را رها کنید تا از آسیب دیدن موتور
جلوگیری شود.
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در زمستان یا هنگامی که دمای هوای محیط پایین است ،ممکن است مدت زمان استارت
خوردن موتور اندکی نسبت به شرایط عادی افزایش یابد .اگر موتور در مدت  15ثانیه روشن
نشد ،سوئیچ را ببندید و  15تا  20ثانیه صبر کنید و مراحل استارت زدن را مجددا انجام دهید.
اگر همچنان موتور روشن نشد ،جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش «روشن نشدن موتور»
در فصل  6مراجعه کنید.
پس از روشن شدن موتور
دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور ،کنترل میشود .پس از روشن
شدن موتور ،دور آرام کمی باال میرود تا به افزایش دمای موتور کمک کند .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 میتواند سالمتی انسان را به
خطر اندازد .جهت جلوگیری از استنشاق دود اگزوز ،موارد زیر را رعایت کنید:
• •خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.
• •اگر مجبور به نشستن در خودروی متوقف با موتور روشن در یک محیط باز هستید،
میبایست سیستم تهویه مطبوع را روی حالت چرخش هوای تازه و فن تهویه مطبوع را روی
باالترین سرعت تنظیم کنید.
خاموش کردن موتور
 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
 .2در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .3سوئیچ را به سمت موقعیت  ACCیا  LOCKبچرخانید.
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احتیاط
• •قبل از خاموش کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.
• •اگر با خودرو به مدت طوالنی و با دورهای باال رانندگی کردهاید ،بالفاصله پس از متوقف
کردن خودرو ،موتور را خاموش نکنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت درجا
روشن بماند و پس از پایین آمدن دما ،آن را خاموش کنید .عدم رعایت موارد فوق میتواند
به موتور آسیب برساند.
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 .4-3گیربکس اتوماتیک (در صورت تجهیز)

گیربکس اتوماتیک ( )ATدر خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل میشود 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:
 .1پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دسته دنده را از موقعیت  Pیا  Nحرکت دهید و در موقعیت
 Dقرار دهید.
 .2اهرم 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 ،صرفنظر 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 خسارتهای جانی و مالی شود.
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معرفی دنده

گیربکس اتوماتیک نصب شده بر روی خودروی شما شامل دنده پارک ( ،)Pدنده عقب (،)R
دنده خالص ( ،)Nدنده جلو ( ،)Dدنده  2و دنده سنگین ( )Lمیباشد .هر کدام از دندههای فوق
توسط حروف ذکر شده در پنل دور دسته دنده مشخص شدهاند.
با تغییر وضعیت دسته دنده ،دندههای گیربکس تغییر میکنند.
به هنگام رانندگی ،دنده مناسب را بر اساس نیازمندیهای خود انتخاب کنید .اطالعات ارایه
شده بعدی میتواند آشنایی الزم با ویژگیها و کاربرد دندهها 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 کردهاید.
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■ ■دنده پارک ()P
از موقعیت  Pبرای پارک کردن خودرو استفاده
میشود که در آن چرخهای محرک خودرو به
طور مکانیکی قفل میشوند .در این موقعیت
موتور میتواند روشن شود.

احتیاط
• •دسته دنده را فقط هنگامی که خودرو کامال متوقف شده است در موقعیت  Pقرار دهید و
زمانی که خودرو در حال حرکت است ،از قرار دادن دسته دنده در موقعیت  Pخودداری کنید.
• •قبل از خارج کردن دسته دنده از موقعیت  ،Pپدال ترمز بایستی تا انتها فشرده شود و
سوئیچ در موقعیت  ONقرار گرفته باشد.
• •هرگز از دنده  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.
■ ■دنده عقب ()R
از این موقعیت دسته دنده برای حرکت به عقب
استفاده میشود .وقتی که دسته دنده در این
موقعیت قرار بگیرد ،چراغ دنده عقب روشن
شده و سیستم رادار دنده عقب و دوربین دنده
عقب (در صورت تجهیز) فعال میشوند.
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■ ■دنده خالص ()N
وقتی که دسته دنده در این موقعیت قرار
بگیرد ،گیربکس در حالت خالص خواهد بود.
موتور در دنده خالص میتواند روشن شود.
برای توقفهای کوتاه خالص کردن گیربکس
مناسب میباشد.
احتیاط
• •در سرعتهای باال ،گیربکس را هرگز به حالت خالص در نیاورید ،در غیر این صورت،
گیربکس به راحتی آسیب خواهد دید.
• •خودرو را با دنده خالص و موتور خاموش بکسل نکنید ،زیرا به گیربکس آسیب وارد میشود.
هشدار
وقتی که دسته دنده در موقعیت  Nقرار دارد ،مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی را کشیدهاید
و یا این که پا را روی پدال ترمز قرار دادهاید .در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه
شوید.
■ ■دنده حرکت مستقیم ()D
برای حرکت رو به جلو از این دنده استفاده
میشود .بر اساس بار وارده به موتور و سرعت
حرکت خودرو ،افزایش و یا کاهش دندهها به
طور خودکار صورت میپذیرد.
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■ ■دنده سنگین ()L
این دنده گیربکس برای حالتی که حرکت
مستقیم با سرعت پایین الزم است ،مورد
استفاده قرار میگیرد .در این حالت خودرو در
سرباالییها میتواند از حداکثر قدرت موتور
بهره ببرد و در سرازیریها از قدرت ترمزی
موتور استفاده کند.
■ ■دنده 2
در این دنده خودرو در وضعیت حرکت رو به
جلو با سرعت پایین خواهد بود .در این حالت
تعویض دنده گیربکس فقط مابین دنده  1و 2
صورت میگیرد و تعویض دنده به  3و  4مقدور
نمیباشد.

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  Pباشد ،جهت جلوگیری از تعویض
دنده ناخواسته و تصادفی ،دسته دنده قفل خواهد شد.
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حالت خرابی ایمن ()Fail-Safe

وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد ،حالت خرابی ایمن گیربکس به طور
خودکار فعال میشود و اجازه میدهد تا خودرو مسافت کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت
کند .در این شرایط چراغ هشدار گیربکس در پنل کیلومترشمار روشن خواهد شد.
با فعال شدن حالت خرابی ایمن ،گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد
داشت و سرعت خودرو بهتدریج کاهش مییابد تا این که به کمترین مقدار برسد.
احتیاط
در حالت خرابی ایمن ،نباید مسافت طوالنی با خودرو رانندگی کرد ،زیرا باعث وارد آمدن
آسیبهای جدی به گیربکس خواهد شد .جهت بازدید و سرویس گیربکس ،هر چه سریعتر
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 .4-4گیربکس متغیر پیوسته یا ( CVTدر صورت تجهیز)
گیربکس CVT

گیربکس متغیر پیوسته ( )CVTدر خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل میشود 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:
 .1پدال ترمز را تا انتها پایین ببرید و دکمه
روی دسته دنده را فشار دهید و همزمان دسته
دنده را از موقعیت  Pحرکت داده و در موقعیت
 Dقرار دهید.
 .2ترمز دستی یا ترمز پارک را آزاد کنید و پا را
از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز
را فشار دهید تا خودرو حرکت کند.
 .3برای قرار دادن دسته دنده در موقعیتهای
 Pو  Rیا خارج کردن از آنها ،باید دکمه روی
دسته دنده را فشار دهید.
(جزییات بیشتر در خصوص نحوه آزاد کردن
ترمز پارک در بخش «سیستم ترمز» در ادامه
همین فصل ارایه شده است).
دندههای اتوماتیک) N, R, Pو (Dو دندههای
دستی ( +و  )-در طول رانندگی در دسترس
شما خواهد بود .دنده انتخاب شده برای
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  Dقرار میدهد،
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 میتواند افزایش یا کاهش دنده را به دلخواه و
به طور دستی انجام دهد .در هر لحظه میتوانید موقعیت دسته دنده را بین  Dو دنده دستی
جابهجا کنید.
وقتی که دسته دنده در موقعیت  Dقرار 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 مییابد و اگر دسته دنده را به سمت عقب بکشید ،دنده کاهش مییابد.
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 4-5گیربکس دستی (در صورت تجهیز)

گیربکس دستی در این خودرو دارای  5دنده برای حرکتهای مستقیم و یک دنده عقب
میباشد .دیاگرام انتخاب دنده با گیربکس دستی در تصویر باال نمایش داده شده است.
تعویض دنده
■ ■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 میشود تا استهالک قطعات داخلی
گیربکس کاهش یابد.
● ●پس از اتمام تعویض دنده ،دست خود را همچنان روی دسته دنده قرار ندهید.
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■ ■احتیاطهای الزم برای تعویض دنده
● ●برای شروع حرکت باید از دنده  1استفاده کنید.
● ●در جادههای 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) ،دندهها را به ترتیب افزایش دهید و
هیچ دندهای را از قلم نیاندازید.
● ●در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی گیربکس مانند صدای غیرعادی ،تعویض دنده
سخت و  ،...فورا خودرو را در محل ایمن متوقف کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید .پس از رفع عیب میتوانید به رانندگی خود
ادامه دهید.
● ●هنگام حرکت هرگز دسته دنده را به موقعیت دنده عقب نبرید .در غیر این صورت به
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 شیبهای تند از دنده سنگین استفاده
کنید.
● ●برای بهتر شدن شتابگیری ،ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس
مجددا اقدام به شتابگیری نمایید.
● ●هنگام کاهش دنده و انتخاب دندهها از سبک به سنگین ،دندهها را به ترتیب کاهش دهید.
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 .4-۶سیستم ترمز
در این خودرو برای چرخهای جلو از ترمز دیسکی و برای چرخهای عقب از ترمز دیسکی -کاسهای
استفاده شده است .سیستم ترمز دستی بر روی چرخهای عقب عمل میکند و مکانیزم آن از نوع
مکانیکی -کابلی میباشد.

ترمز دستی

 1هنگام پارک کردن خودرو ،اهرم ترمز دستی را به طور کامل باال بکشید تا از حرکت
احتمالی خودرو جلوگیری شود .پس از کشیدن اهرم ترمز دستی ،چراغ نشانگر مربوطه در 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.
 2برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا اهرم را کمی به سمت باال بکشید و سپس دکمه ضامن
اهرم را فشار دهید و اهرم را تا انتها به سمت پایین 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 ،لنتهــای ترمــز دســتی دچــار فرســودگی زودرس خواهنــد شــد.
سیستم ترمز
سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل
ضربدری میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی
بوده و دارای دو مدار مستقل از همدیگر
میباشد .مزیت این نوع ترمز این است که در
صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از مدارها،
مدار دیگر قادر به ادامه کار میباشد.
البته در صورت بروز چنین شرایطی پدال ترمز
سفتتر شده و در مقایسه با شرایط عادی
فشردن پدال ترمز سختتر میشود و فاصله
ترمزگیری بیشتر خواهد بود .چراغ هشدار
سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد.
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هشدار
در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز ،توصیه میشود با خودرو رانندگی نکنید
و فورا جهت بازدید تعمیر آن به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
بوستر ترمز
بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل میشود و فقط در زمانی کارایی دارد
که موتور روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.
احتیاط
برای کارایی بیشتر سیستم ترمز در سراشیبیهای تند ،از دنده سنگینتر استفاده کنید.
هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور ،بوستر ترمز از کار میافتد و برای جبران این نقصان باید
فشار بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.
روغن ترمز
در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن
باید مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINقرار
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 میباشد .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 شستوشو
دهید .اگر همچنان احساس ناراحتی میکنید ،فورا به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
چراغ هشدار سیستم ترمز
با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ترمز روشن
شده و پس از  3ثانیه خاموش خواهد شد .اگر
چراغ هشدار پس از گذشت  3ثانیه خاموش
نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی
سیستم ترمز ایراد دارد .به عنوان اولین اقدام،
سطح روغن ترمز مخزن را بررسی کنید و در
صورت نیاز به مقدار آن اضافه کنید .اگر علت
ایراد را پیدا نکردید ،هر چه سریعتر جهت بازدید
سیستم ترمز با نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو تماس حاصل کنید.
نکات الزم در خصوص سیستم ترمز
● ●تولید صدا توسط سیستم ترمز در برخی از زمانها طبیعی است .ولی اگر سیستم ترمز به
مدت طوالنیتر صدای سایش فلز یا صدای سوت ایجاد کند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز
است که نیاز به تعویض دارد .خودروی خود را جهت تعویض لنتها به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو ببرید.
● ●اگر موقع ترمز کردن لرزش مداوم به غربیلک فرمان منتقل میشود ،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 آببندی دارند .شاید
در  200کیلومتر اول کارایی ترمز بهینه نباشد .زیاد کردن نیروی وارده به پدال ترمز ،تنها راه
جبران کماثر شدن ترمز میباشد.
● ●میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی
که بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند،
در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند .بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید
ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو ،به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو ببرید.
● ●در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز
موتوری بیشترین 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 میشود .پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید .پس
از رانندگی در آب عمیق برای خشک کردن لنت ترمز ،ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه ،پدال
ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد.
کاهش کارایی ترمز
اگر در حین رانندگی کارایی ترمز خودرو کاهش یافت ،شما میتوانید با گرفتن ترمز دستی
خودرو را متوقف کنید ،با این تفاوت که فاصله ترمزگیری بیشتر از زمان استفاده از ترمز
معمولی خواهد بود.
هشدار
استفاده از ترمز دستی در حین رانندگی باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده
به مدت کوتاه خواهد شد .اگر مجبور به استفاده از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو
هستید ،برای جلوگیری از انحراف خودرو ناشی از قفل شدن چرخهای عقب ،نیروی وارده به
اهرم ترمز دستی را به آرامی اعمال کنید .هنگام رانندگی باید کامال هوشیار باشید.
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 .4-۷سیستم ترمز ضدقفل ()ABS
ترمز ضدقفل ( )ABSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد .مهمترین ویژگی این سیستم ،حفظ قدرت
مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو است که به واسطه بهرهگیری حداکثری از نیروی چسبندگی بین
تایر و جاده حاصل میشود .با این حال سیستم  ABSدر همه شرایط نمیتواند به طور مطلق از لغزش
چرخهای خودرو جلوگیری کند .به طور مثال در صورت رانندگی در جادههایی که دارای محدودیتهای
فیزیکی میباشند و یا رانندگی با سرعتهای خیلی زیاد در جادههای لغزنده.
جهت بهبود کارایی ترمز خودروی شما ،سیستم ترمز ضدقفل ( )ABSبه همراه سیستم توزیع
الکترونیکی نیروی ترمز ( )EBDدر قالب یک مجموعه واحد طراحی و استفاده شده است.

سیستم ترمز ضدقفل ( )ABSزمانی که چرخها
در اثر ترمزگیری در حال قفل شدن باشند ،وارد
عمل میشود و در ترمزگیریهای معمولی فعال
نمیشود .در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر
پا ضربه بزند و همراه با آن مقداری صدا تولید
شود یعنی  ABSفعال شده است .به عبارت دیگر
تولید کمی صدا و لرزش پدال ترمز زیر پا طبیعی
است ،در این لحظه پدال ترمز را رها نکنید.
احتیاطهای الزم
در شرایط زیر سیستم  ABSمقداری صدا تولید خواهد کرد که طبیعی میباشد:
● ●هنگامی که سوئیچ باز میشود و یا موتور روشن میشود ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی
میکند که همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
● ●صدای عمل کردن موتور ،شیربرقیها و پمپ برگشت بلوکه ABS

● ●صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربهزنی آن
● ●صدای عمل کردن سوپاپهای بلوکه  ABSدر زمان فعال شدن سیستم EBD

● ●صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید
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هشدار
• •در مورد سیستم  ABSنباید اغراق شود .اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل
خودرو کمک میکند ولی همچنان باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت فاصله از
خودروی جلویی رانندگی کرد .زیرا حتی اگر سیستم ترمز ضدقفل هم کار کند ،کنترل
پایداری خودرو و کنترل غربیلک فرمان با محدودیتهای خاصی رو به رو خواهد شد.
• •هنگام رانندگی با سرعت زیاد در هوای بارانی اگر چرخهای خودرو دچار بکسوات یا لغزش
شوند ،سیستم ترمز ضدقفل قادر به کنترل وسیله نقلیه نخواهد بود.
احتیاط
■ ■سایز تایرها و طرح آج آنها تاثیر مهمی بر روی کارکرد  ABSدارند .اطمینان حاصل کنید
تایرهای خودرو یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آنها را دارید ،دارای سایز و شاخص بار
قابل تحمل و ساختار یکسانی با تایرهای اصلی خودرو باشند .متفاوت بودن مشخصات یکی
از تایرها با تایرهای دیگر ،عملکرد  ABSرا میتواند تحتتاثیر قرار دهد .در صورت نامناسب
بودن وضعیت تایر ،توصیه میشود آن را با تایر شرکتی و توسط نمایندگی مجاز مدیران
خودرو جایگزین کنید.
■ ■ ABSبه منظور کوتاه کردن فاصله ترمزگیری طراحی نشده است .هنگام رانندگی در
شرایط زیر ،فاصله مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:
• •هنگام رانندگی در جادههای گلآلود ،سنگریزهای یا پوشیده از برف
• •هنگام رانندگی با زنجیر چرخ
• •هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع
• •هنگام رانندگی در جادههای دارای چاله یا سطح ناصاف
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اصول ترمزگیری ABS

سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن
پدال ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد

اصول مهم در به کارگیری ترمز ABS

شد تا عالوه بر عمل ترمزگیری ،کنترل
فرمان نیز بتواند در دست راننده باشد .حتی

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

اگر فضای کافی وجود داشته باشد ،میتوانید
برای جلوگیری از برخورد با مانع ،فرمان را نیز
بپیچانید.

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

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

روشن شده و سیستم  ABSشروع به
خودارزیابی خواهد کرد .اگر  3ثانیه پس از
باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ABSخاموش
شود ،یعنی سیستم به درستی کار میکند ولی
اگر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در حین
رانندگی روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در
سیستم  ABSمیباشد.
اگر  ABSایراد داشته باشد ،راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد ،با این تفاوت
که برای ترمز گرفتن باید نیروی کمتری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چرخها جلوگیری
شود .اگر چراغ هشدار روشن باشد باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و برای جلوگیری از
خرابیهای بیشتر و بروز حادثه ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
اگر چراغ هشدار سیستم  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز به طور همزمان روشن شوند ،فورا
خودرو را در یک مکان مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر
خودرو با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 .4-۸کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (( )ESPدر صورت تجهیز)
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ( )ESPباعث کنترل راستای حرکت خودرو و حفظ تعادل
خودرو در شرایط مختلف رانندگی میشود .سیستم  ESPبا اعمال نیروی ترمز بر روی چرخهایی که
مناسب تشخیص داده شدهاند ،انحراف خودرو ناشی از بیشفرمانی یا کمفرمانی را اصالح میکند .اگر
الزم باشد برای حفظ پایداری خودرو ممکن است قدرت موتور نیز کاهش داده شود.
سیستم  ESPاز سنسورهایی بهره میبرد که میتوانند 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 ،همسویی و شباهت نداشته باشد ESP ،چرخهای
مناسب را شناسایی کرده و به آنها نیروی ترمزی وارد میکند تا انحراف خودرو را بیاثر کند.
چراغ هشدار سیستم ESP

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ESPنیز
روشن شده و پس از  3ثانیه خاموش خواهد شد.
زمانی که  ESPفعال باشد ،چراغ هشدار آن به
صورت چشمکزن 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 نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
هشدار
حتی با وجود فعال بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ( ،)ESPسرعت زیاد ،پیچیدن
ناگهانی و شرایط نامناسب جادهای ممکن است منجر به حادثه شوند .سیستم کنترل
الکترونیکی پایداری ( )ESPنمیتواند به طور قطعی اطمینان دهد که در صورت از دست
رفتن کنترل خودرو در شرایط سخت رانندگی شما بتوانید کنترل آن را مجددا در دست
بگیرید .حتی اگر خودروی شما مجهز به  ESPباشد ،همچنان باید با رعایت احتیاط و احترام
به قوانین رانندگی کنید تا دچار حادثه نشوید.
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کلید غیرفعال کردن ESP

کلید غیرفعال کردن  )ESP OFF(ESPدر
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
زمانی که کلید  ESP OFFرا فشار دهید،
 ESPغیرفعال میشود و نشانگر ESP OFF

نیز در پنل کیلومترشمار روشن میشود.
برای فعالسازی مجدد  ،ESPکلید را یک بار
دیگر فشار دهید .با فعال شدن  ،ESPچراغ
نشانگر  ESP OFFنیز خاموش خواهد شد.
احتیاط
برای بهبود کشش خودرو توصیه میشود هنگام رانندگی در شن و ماسههای عمیق ESP ،را
غیرفعال کنید.
■ ■شرایطی که برای استفاده از  ESPمناسب نیستند:
● ●هنگام رانندگی در جادههای پوشیده از برف یا جادههای با سطح نرم
● ●هنگام استفاده از زنجیر چرخ
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 .4-۹سیستم فرمان هیدرولیکی (در صورت تجهیز)
استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو میشود.

احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان هیدرولیکی ،غربیلک فرمان را بیشتر از  5ثانیه در
منتهیالیه سمت راست یا چپ نگه ندارید.
روغن هیدرولیک فرمان
در شرایط نرمال سطح روغن هیدرولیک فرمان
در مخزن باید بین عالمتهای “ ”MAXو
“ ”MINقرار داشته باشد.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت “”MIN
باشد ،به مقدار الزم روغن هیدرولیک اضافه
کنید تا سطح آن به حد استاندارد برسد.
احتیاط
• •اگر پس از روشن شدن موتور ،برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیشتری نیاز داشته
باشید ،احتماال سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است .در اولین فرصت به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •پس از خاموش شدن موتور ،خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود .در این زمان شما
کماکان میتوانید فرمان را بچرخانید ولی به نیروی بیشتری نیاز خواهید داشت.
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 .4-10سیستم فرمان برقی (( )EPSدر صورت تجهیز)

سیستم فرمان برقی ( )EPSبه جای روش استفاه شده در خودروهای معمولی که در آن پمپ هیدرولیک
فرمان توسط موتور خودرو به چرخش در میآید ،از گشتاور تولید شده توسط موتور مخصوص سیستم
فرمان برقی به عنوان منبع قدرت بهره میگیرد.

احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان برقی ،غربیلک فرمان را در زمان روشن بودن
موتور بیشتر از  5ثانیه در منتهیالیه سمت راست یا چپ نگه ندارید.
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ()EPS
پس از باز شدن سوئیچ ،سیستم  EPSبه مدت
 3ثانیه اقدام به خودارزیابی خواهد نمود که در
این مدت چراغ هشدار سیستم به رنگ زرد در
پنل کیلومترشمار روشن میشود .اگر سیستم
ایرادی نداشته باشد ،چراغ خاموش خواهد شد.

احتیاط
• •در صورت خرابی سیستم فرمان برقی ،فرمان معمولی خودرو همچنان قابل استفاده است ،اما باید
ضمن رعایت احتیاط ،از رانندگی با سرعتهای باال اجتناب کنید .جهت بازدید و تعمیر سیستم ،هر
چه سریعتر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •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 میافتد و سیستم فرمان برای محافظت از خود در برابر داغ شدن بیش از حد این رویه
را در پیش میگیرد و امری عادی تلقی میشود .در چنین شرایطی اگر غربیلک فرمان را برای مدتی
کوتاه نچرخانید ،سیستم مجددا به وضعیت نرمال خود باز میگردد.
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 .4-11سیستم کروز کنترل

از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو در یک مقدار تنظیم شده ،بدون فشار دادن پدال

گاز استفاده میشود.

 1نشانگر کروز کنترل
 2دکمه SET/-
 3دکمه RES/+

 4دکمه کروز کنترل (دکمه روشن /خاموش)

نحوه استفاده از کروز کنترل
 .1دکمه 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 چشمکزن در خواهد آمد.
 .2زمانی که سرعت خودرو در محدوده  40km/hتا  130km/hقرار 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 میماند.
احتیاط
اگر چراغ نشانگر کروز کنترل همچنان چشمک بزند ،یعنی کروز کنترل هنوز فعال نشده
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 نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
 .3برای خارج شدن از کروز کنترل ،دکمه  ON/OFFرا فشار دهید .چراغ نشانگر کروز کنترل نیز
خاموش خواهد شد.
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تنظیم سرعت
در زمان فعال بودن کروز کنترل به روشهای زیر میتوانید سرعت را تنظیم کنید:
■ ■تنظیم دقیقتر
● ●به ازای هر بار فشار دادن لحظهای (کمتر از  0.5ثانیه) دکمه  RES/+به اندازه  2km/hبه
سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل افزوده خواهد شد.
● ●به ازای هر بار فشار دادن لحظهای (کمتر از  0.5ثانیه) دکمه  SET/-به اندازه  2km/hاز
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 بیشتر از  0.5ثانیه فشار داده و نگه دارید ،سرعت تنظیم شده
برای کروز کنترل به طور متوالی افزایش خواهد یافت.
● ●اگر دکمه  SET/-را به مدت بیشتر از  0.5ثانیه 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 لحظهی 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 میتواند خطرناک باشد.
• •فشار دادن طوالنیمدت دکمه SET/-همانند رها کردن پدال گاز میباشد 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 میماند.
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غیرفعال کردن و فعال کردن مجدد کروز کنترل
● ●زمانی که کروز کنترل فعال است ،با فشار دادن پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس
 )AT/CVTو یا فشار دادن پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) ،کروز کنترل به طور
موقت غیرفعال میشود .در این شرایط چراغ نشانگر کروز کنترل به حالت چشمکزن روشن
شده و کروز کنترل وارد حالت آماده به کار خواهد شد.
● ●اگر هیچ اقدامی روی دکمههای کروز کنترل صورت نپذیرد ،سیستم همچنان در حالت آماده
به کار باقی میماند و راننده میتواند 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 لحظهای 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
• •فعال شدن مجدد کروز کنترل به شرطی میتواند صورت پذیرد که سرعت خودرو در
محدوده بین  40km/hتا  130km/hباشد.
• •اگر از کروز کنترل استفاده نمیکنید ،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 ترافیکهای سنگین
● ●در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشند
● ●در جادههای بادخیز و هوای طوفانی
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● ●در جادههای لغزنده (مانند شرایط بارندگی و جادههای پوشیده از برف و یخ)
● ●در جادههای دارای سرباالیی و سرازیری زیاد
ممکن است در سرازیریها سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل فراتر رود.
● ●در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو
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 .4-12سیستم رادار دنده عقب
عملکرد سیستم

زمانی که سوئیچ باز است ،پس از انتخاب
دنده عقب ( ،)Rسیستم رادار دنده عقب به
طور خودکار فعال میشود .چنانچه یکی
از سنسورها وجود مانعی را تشخیص دهد،
اطالعات مربوط به فاصله مانع از خودرو در
نمایشگر چندمنظوره نمایش داده میشود
و همزمان یک بوق اخطار توسط پنل
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 ( ،)Rسیستم
فعال میشود.
● ●خودرو در حال حرکت با دنده عقب باشد و سرعت آن بیشتر از  5km/hنباشد.
● ●محدودهی دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب بین  -30°Cتا  80°Cمیباشد.
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محدوده تشخیص سنسورهای دنده عقب
فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.
فاصله مستقیم ( )cmسنسور عقب چپ سنسور عقب وسط

سنسور عقب راست

95-۱۵۰
(منطقه احتیاط)
۶۵-۹۰
(منطقه اخطار)
۴۰-۶۰
(منطقه هشدار)

فرکانس بوق اخطار

1Hz
2Hz
4Hz

35

بوق ممتد

(منطقه توقف)

خودارزیابی سیستم
سیستم هشداردهنده دنده عقب دارای قابلیت خودارزیابی میباشد .زمانی که یک یا چند
سنسور دنده عقب با ایرادی مواجه شوند ،اطالعات مربوط به ایراد در نمایشگر چندمنظوره
نمایش داده خواهد شد.
تصویر سنسور معیوب با فرکانس  1Hzبه همراه بوق اخطار به مدت  2ثانیه فعال خواهد شد.
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اصول کار سنسور دنده عقب
● ●فاصله تشخیص داده شده ،کوتاهترین فاصله عمودی و مستقیم بین سنسور دنده عقب و
مانع میباشد.
● ●حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب  150cmمیباشد .حداقل دقت سیستم
در تشخیص فاصله  5cmاست .به طور مثال اگر فاصله مانع با سنسور  64cmباشد ،سیستم آن
را  60cmنمایش خواهد داد.
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار به
صدا در نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
سنسورهای دنده عقب توانایی تشخیص
اشیایی نظیر تور ،سیم خاردار ،فنس ،طناب
و  ...را ندارند.

اشیا و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم باشد،
توسط سنسورهای دنده عقب تشخیص داده
نمیشوند.
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سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی را که
ارتفاع آنها از سپر عقب زیادتر باشد ،تشخیص
نخواهند داد.

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

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
کمترین 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 نزدیکترین 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.

زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال
روی خودرو نصب شده باشد.
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در صورتی که تجهیزات یا دستگاههایی در
اطراف خودروی شما تولید امواج مافوت
صوت کنند ،مانند صدای بوق خودروهای
دیگر ،موتورسیکلتها یا صدای ترمزهای بادی
کامیونهای سنگین.
زمان رانندگی در جادههای 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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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تمیز کردن سنسور دنده عقب
در زمان شستوشوی خودرو ،برای تمیز کردن آلودگیهای خارجی مانند برف ،گل و الی و گرد
و خاک از سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب کمفشار استفاده کنید.
احتیاط
شستن سنسورها با آب پرفشار و وارد آوردن
فشار زیاد و ضربه زدن باعث آسیبدیدگی
آنها 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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 .4-13سیستم کمکی پارک (در صورت تجهیز)

دوربین دنده عقب با نمایش منطقهی پشت خودرو همراه با خطوط راهنمای استاتیکی (ثابت) و
دینامیکی (متحرک) به هنگام استفاده از دنده عقب به راننده کمک میکند .واحد کنترل سیستم
کمکی پارک با استفاده از اطالعات سنسور فرمان که زاویه چرخش غربیلک فرمان را تشخیص میدهد،
خطوط راهنمای دینامیکی را ایجاد میکند .جهتهای خطوط راهنمای دینامیکی با جهت چرخش
فرمان متناسب میباشد .تصاویر ارسال شده از دوربین دنده عقب در مانیتور سیستم صوتی و تصویری
به نمایش گذاشته میشود .این تصاویر تقریبا مشابه تصویری است که در آینه داخل کابین مشاهده
میشود .خطوط راهنمای دینامیکی مطابق با نحوه چرخش غربیلک فرمان تغییر میکنند .هنگام
استفاده از این سیستم ،جهت حفظ ایمنی همواره محیط اطراف خود را بررسی کنید.

پس از باز شدن سوئیچ و در صورت درگیر
شدن دنده عقب ( ،)Rتصاویر دوربین دنده
عقب نمایش داده میشود.
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
دوربین دنده عقب مطابق با شکل مقابل در
قسمت پایینی درب صندوق نصب شده است.
در این دوربین از لنز مخصوص استفاده شده
است ،لذا فواصل مشاهده شده در تصویر با
فواصل واقعی متفاوت است.
■ ■محدوده پوشش دوربین دنده عقب
منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است .موانعی که به گوشههای سپر عقب
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نزدیکاند و یا در زیر سپر قرار میگیرند ،در صفحه نمایش قابل مشاهده نمیباشند.
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 جادههای یخی و لغزنده و یا برفی
● ●در جادههایی که صاف و مستقیم نیستند و شیبدار یا دارای پیچ هستند
هشدار
در زمان استفاده از دوربین دنده عقب ،احتیاطهای زیر را رعایت کنید تا از بروز حادثه و ایجاد
مصدومیتهای جدی جلوگیری شود:
• •هنگام حرکت با دنده عقب ،فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.
• •همیشه از آینههای خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.
• •فاصله واقعی بین مانع و خودرو با آن چه که در مانیتور نمایش داده میشود ،متفاوت است.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

183

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

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 حاللهای مالیم و آب استفاده کنید.
• •از فشار آوردن بیش از حد به سطح دوربین هنگام تمیز کردن آن خودداری کنید زیرا
ممکن است خط و خش در سطح لنز ایجاد شود.
• •از تماس مستقیم حاللهای ارگانیک ،واکس خودرو ،شیشهشور 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 میگیرد ،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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 .4-14سیستم کنترل فشار باد تایر (در صورت تجهیز)
به منظور افزایش قابلیتهای ایمنی ،خودروی شما به سیستم کنترل فشار باد تایر ( )TPMSتجهیز
شده است تا زمانی که فشار باد یک یا چند تایر کمتر 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 آنها را تنظیم کنید .رانندگی کردن با تایر کمباد باعث داغ شدن و آسیبدیدگی
تایر میشود .همچنین تایر کمباد سبب افزایش میزان مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر ،کم شدن
قابلیت فرمانپذیری و ترمزگیری خودرو میشود.

احتیاط
به خاطر داشته باشید که سرویس و نگهداری تایرها و تنظیم صحیح فشار باد آنها جزو
وظایف راننده میباشد و نباید سیستم  TPMSرا جایگزینی برای آنها تلقی نمود ،مخصوصا
زمانی که میزان کم بودن فشار باد تایر در حدی نباشد که باعث روشن شدن چراغ هشدار
شود.
چراغ هشدار سیستم TPMS

همزمان با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار روشن
شده و پس از گذشت  3ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ هشدار کم بودن فشار باد تایر خاموش
نشود و یا در حین رانندگی روشن شده و
همزمان پیغام مربوطه در نمایشگر چندمنظوره
ظاهر شود ،یعنی فشار باد تایرها صحیح نیست
و یا این که سیستم  TPMSایراد 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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در صورت کم باد بودن هر کدام از تایرها،
تصویر مربوط به همان تایر بر روی صفحه
نمایشگر چندمنظوره شروع به چشمک زدن
خواهد نمود .در این گونه موارد فشار باد تایر را
هر چه سریعتر تنظیم کنید.
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 .4-15سایر سیستمهای کمکی رانندگی (در صورت تجهیز)
برای کمک به افزایش ایمنی و کیفیت رانندگی ،سیستمهایی که در زیر تشریح خواهند شد به طور
خودکار در شرایط مختلف رانندگی فعال میشوند و پاسخگوی نیازهای خودرو و راننده خواهند بود.
مطلع باشید که این سیستمها صرفا تجهیزاتی جهت کمک به راننده میباشند و نباید راننده کامال به
آنها متکی بوده و هوشیاری و دقت الزم را در رانندگی نداشته باشد.

سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ()HHC
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی به منظور کمک به راننده جهت کنترل خودرو در ابتدای
شروع حرکت در جادههای شیبدار 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 میدارد
تا پدال گاز را فشار دهد ،به مدت حدودا  2ثانیه از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری
مینماید.
هشدار
• •بیش از حد به سیستم  HHCمتکی نباشید ،زیرا ممکن است نتواند در تمامی شرایط
جادهای 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 آینههای 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
پایتان را بیش از  2ثانیه از روی پدال ترمز بردارید و پدال گاز را فشار ندهید ،سیستم HHC

غیرفعال خواهد شد و خودرو با توجه به شیب جاده ممکن است به سمت عقب حرکت کند
و منجر به تصادف شود.
سیستم  HHCپس از رها کردن پدال ترمز وقتی که شرایط زیر فراهم باشد حدود  2ثانیه فعال
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میشود و از حرکت خودرو به سمت عقب جلوگیری میکند:
● ●اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو ( )Dقرار داشته باشد.
● ●اهرم ترمز دستی آزاد باشد.
● ●خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد.
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ()EBD
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ( )EBDبا توجه به اختالف بارهای محوری وارده به
اکسلهای جلو و عقب ،نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین اکسلهای جلو و
عقب توزیع میکند تا کارایی ترمز را بهبود بخشد EBD .به همراه  ABSوارد عمل میشود تا
ثبات و پایداری در ترمزگیری را بهبود بخشد .همچنین هنگام ترمزگیری در سر پیچها جهت
حفظ تعادل خودرو EBD ،نیروی ترمز چرخهای داخل پیچ و خارج پیچ را تنظیم میکند.
سیستم کمک ترمز الکترونیکی ()EBA
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
میشود .در ترمزهای ناگهانی این سیستم به طور اتوماتیک موجب افزایش حداکثری نیروی
ترمز میشود بدون آن که راننده مجبور باشد نیروی زیادی را به پدال ترمز اعمال کند.
سیستم کنترل کشش ()TCS
سیستم کنترل کشش به طور خودکار از بکسوات چرخها در زمان شروع حرکت خودرو یا
شتابگیری در جادههای با سطح لغزنده جلوگیری میکند .سیستم تنها زمانی فعال میشود که
تشخیص دهد چرخها در حال بکسوات کردن و یا از دست دادن کشش خود هستند .در صورت
وجود این شرایط ،سیستم کنترل کشش ،ترمز چرخهای جلو و عقب را فعال میکند و با کاهش
قدرت موتور میزان بکسوات چرخها را محدود کند.
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 .4-16احتیاطهای ایمنی الزم
انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید میباشد .چند دقیقه بازدید و کنترل خودرو ،تضمینی برای
ایمنی بیشتر و رانندگی دلپذیر است.

هشدار
اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته انجام میدهید ،از تهویه مناسب محل اطمینان
حاصل کنید.
اقدامات قبل از استارت
■ ■بیرون خودرو
 .1تایرها (شامل چرخ زاپاس) :فشار باد تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش بیش از حد
تایرها را بررسی کنید.
 .2پیچ چرخها :مطمئن شوید که هیچ کدام از پیچهای چرخها شل و یا باز نباشند.
 .3نشتی مایعات :مدتی پس از پارک کردن خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی بنزین،
روغن موتور ،آب و سایر مایعات بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی
است).
 .4چراغها :از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای جلو ،چراغ ترمز ،مهشکنها ،چراغهای راهنما
و سایر چراغها اطمینان حاصل کنید .تنظیم بودن نور چراغهای جلو را بررسی کنید.
 .5شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هر گونه
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

189

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

■ ■داخل خودرو
 .1ابزار :از وجود جک و آچار چرخ ،چرخ زاپاس و سایر ابزار مورد نیاز در داخل خودرو اطمینان
یابید.
 .2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی
کمربندها را بازدید کنید.
 .3پنل کیلومترشمار و کنترلهای روی داشبورد :به طور ویژه از صحت کارکرد چراغهای
هشداردهنده و چراغهای نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.
 .4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس و خالصی مناسب میباشد.
■ ■موتور و محفظه موتور

 .1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید در
آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
 .2مایع خنککننده :اطمینان حاصل کنید که سطح مایع خنککننده صحیح است (به قسمت
«بازدید سطح مایع خنککننده» در فصل  8مراجعه کنید).
 .3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن و ترک برداشتن احتمالی بدنه باتری را بررسی
کنید .کابلهای باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
 .4سیمکشی خودرو :دسته سیمها را از نظر شل بودن ،آسیبدیدگی و ترکخوردگی روکش
سیمها بررسی کنید.
 .5لولههای بنزین :لولهها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.
■ ■درب موتور

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که قفل درب موتور به درستی و به طور کامل چفت شده
باشد .در غیر این صورت ،احتمال باز شدن و مسدود کردن دید شما در حین رانندگی و بروز
سانحه وجود خواهد داشت.
اقدامات پس از استارت
 .1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی نوا از لولههای 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).
 .2سطح روغن موتور :خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید .پس از
 5دقیقه میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید (به قسمت «بازدید سطح روغن
موتور» در فصل  8مراجعه کنید).
اقدامات در حین رانندگی
 .1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.
 .2ترمزها :در یک مکان امن ،عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی
کنید.
 .3هر چیز غیر عادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتیها و صداهای غیرطبیعی را بررسی
کنید.
پارک کردن خودرو
پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .شما باید خودرو
را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و 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:
 .1در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به طور کامل
متوقف شود ،فشار دهید.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید.
 .3در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
 .4سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار دهید.
احتیاط
هنگام ترک خودرو ،مطمئن شوید که خودرو را قفل کردهاید و کلید را با خود برداشتهاید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

191

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

پارک کردن خودرو در شیب
هنگام پارک کردن خودرو در محل شیبدار ،بهتر است که چرخهای خودرو را به یک سمت
بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو جلوگیری شود.
■ ■پارک کردن خودرو در سرازیری

چرخهای جلو را به سمت جدول کنار خیابان
بچرخانید و اجازه دهید تا خودرو کمی به جلو
حرکت کند و چرخها به آرامی به جدول کنار
خیابان تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی را
بکشید.
■ ■پارک کردن در سرباالیی
چرخهای جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل
کنید و اجازه دهید تا خودرو کمی به عقب
حرکت کرده و چرخهای جلو به آرامی به
جدول کنار خیابان تکیه دهند .سپس اهرم
ترمز دستی را بکشید.
■ ■پارک کردن در سرباالیی یا سرازیری بدون جدول
چرخها را به سمت کناره جاده بچرخانید تا در
صورت حرکت احتمالی ،خودرو به سمت مرکز
جاده حرکت نکند .پس از توقف ،ترمز دستی
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 میباشد ،ممنوع است.
• •قبل از شروع حرکت ،بایستی کلیه سرنشینان در حالی که کمربندهای خود را به درستی
بستهاند ،در صندلیهای خود نشسته باشند.
قفل کردن خودرو
احتیاط
در زمان ترک خودرو ،کلید را همراه خود بیرون ببرید و کلیه دربها را قفل کنید ،حتی اگر
خودرو را در پارکینگ یا پیادهروی جلوی منزلتان پارک کرده باشید .بهتر است خودرو را در
یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و لوازم گرانبها را در معرض
دید قرار ندهید.
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دود اگزوز
هشدار
• •از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید .گاز مونواکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی مضر،
بیرنگ و بیبو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.
• •مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرویتان دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ
نمیباشد .سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتی که به سیستم اگزوز ضربهای
وارد شده باشد یا متوجه تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.
• •خودرو را در محیطهای سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید ،مگر در زمان ورود
یا خروج ،چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد.
• •به مدت طوالنی در داخل خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید .اگر ناگزیر به
این کار باشید ،خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و 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 ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت
را پیدا کرده و رفع کنید.
بازدید سیستم اگزوز
در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
● ● .1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
● ● .2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.
● ● .3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
● ● .4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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 .4-17رانندگی در جادههای ناهموار
هشدار
جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیهتان ،احتیاطهای
زیر را جدی بگیرید:
• •در جادههای ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل ،اصال
رانندگی نکنید.
• •در این گونه جادهها ،پرههای غربیلک فرمان را نگیرید ،عبور از یک دستانداز بد ،در
غربیلک فرمان تولید ضربه و عکسالعمل کرده و باعث درد گرفتن دست شما خواهد شد .با
هر دو دست خود ،دایره بیرونی غربیلک فرمان را بگیرید.
• •بالفاصله پس از رانندگی در جادههای پوشیده از سنگریزه ،گل و الی ،آب کمعمق یا برف،
کارایی سیستم ترمز را بررسی کنید.
• •پس از رانندگی در جادههایی که سطح آنها دارای علفهای بلند ،گل و الی ،شن و
ماسه ،سنگریزه ،آب و  ...میباشد ،زیر خودرو را از وجود هر گونه علف ،بوته ،کاغذ ،پارچه
کهنه ،سنگ و سنگریزه چسبیده یا نفوذ کرده ،تمیز کنید وگرنه احتمال از کار افتادن برخی
قسمتها و یا حتی آتشسوزی وجود دارد.
• •تا زمانی که خودرو در حال حرکت است ،راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود
را ببندند.
• •در زمان رانندگی در جادههای نامناسب و زمینهای سخت ،سرعت باال ،پرش از روی موانع
و دستاندازها ،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 .همچنین
باعث بروز خرابیهای پرهزینه برای سیستم تعلیق و شاسی خودرو خواهد شد.
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 .4-18رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جادههای لغزنده

در زمان بارندگی با احتیاط رانندگی کنید ،زیرا قدرت دید پایین میآید ،شیشهها دچار
بخارگرفتگی میشوند و سطح جاده لغزنده میشود.
● ●به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید ،زیرا سطح جاده به طور ویژهای لغزنده میشود.
● ●در هوای بارانی از رانندگی با سرعت باال در بزرگراهها اجتناب کنید .زیرا الیهای از آب بین
تایر و جاده تشکیل میشود که میتواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.
هشدار
• •ترمز ناگهانی ،شتابگیری و پیچیدن ناگهانی در جادههای لغزنده میتواند 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)
میتواند باعث لغزش و انحراف خودرو و تصادف شود.
• •پس از رانندگی در جادههای گلآلود ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح
سیستم ترمز مطمئن شوید .لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز میشوند.
اگر لنت ترمز یک سمت خیس شده باشد و عملکرد خوبی نداشته باشد ،سیستم فرمان و
کنترل خودرو تحتتاثیر قرار خواهد گرفت که میتواند منجر به تصادف شود.
رانندگی در آب
عبور خودرو از میان آبهای عمیق و آبهای
جمع شده پس از باران میتواند باعث به وجود
آمدن ایرادهای جدی در خودرو شود.
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان
آب هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و
سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.
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● ●هنگام رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز
در حالت طبیعی خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از
شتاب ناگهانی و گاز دادن یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث ورود آب به
داخل موتور شود.
● ●فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته
باشد .در رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی
پیچید.
● ●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 کمعمق منتقل کرده
و سپس دنبال علت بگردید.
احتیاط
• •در مکانهایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ است ،رانندگی نکنید.
• •ورود آب به داخل موتور ،میتواند باعث قفل شدن آن ،خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن
شود.
• •آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس
خواهد شد.
• •رانندگی در آب ممکن است به سیستم انتقال قدرت و قطعات آن آسیب برساند .بنابراین
پس از رانندگی در آب ،مایعات موتور (از قبیل روغن موتور ،روغن گیربکس و  )...را از
نظر وجود نشتی بازدید کنید .در صورت مشاهده هر گونه نشتی از ادامه دادن به رانندگی
خودداری کنید تا از صدمات پیش رو ،پیشگیری 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.
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 .4-19رانندگی در فصل زمستان
راهنمای رانندگی در زمستان

مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد .تنها
از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از جزییات نوع
ضدیخ به قسمت «سیستم خنککننده موتور» در فصل  9مراجعه کنید.
احتیاط
فقط از آب خالی به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.
باتری و کابلهای باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری میشود .برای استارت
موتور در فصل زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد.
روغن موتور :نوع روغن موتور مورد تایید ،می بایست طبق آخرین بخشنامه ابالغ شده از
شرکت مدیران خودرو به نمایندگی ها ،استفاده شود.
قفل دربها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین
را داخل قفلها اسپری کنید.
مایع شیشهشور :از مایع شیشهشوری که حاوی مواد ضدیخ میباشد استفاده کنید .این نوع
مایع را میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه
کنید .میزان اختالط مایع با آب باید بر اساس دستورالعمل تولیدکننده صورت پذیرد.
احتیاط
از مایع خنککننده موتور و یا سایر مواد مشابه به جای مایع شیشهشور 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 میزند و آزاد شدن آن بسیار
سخت خواهد شد .هنگام پارک ،دسته دنده را در موقعیت ( Pدر مدلهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک) و دنده عقب یا دنده ( 1در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید و در جلو
و یا عقب چرخها موانعی بگذارید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.
گل پخشکنها :از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گل پخشکنهای چرخها
جلوگیری کنید ،چرا که میتوانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند .هنگام رانندگی در
شرایط آب و هوایی سرد ،شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف
چرخها را بررسی کنید .توصیه میشود بسته به مقاصد رانندگی خود ،برخی ابزار و تجهیزات
اضطراری را همراه خود داشته باشید .اقالمی مانند زنجیر چرخ ،برفروب شیشه ،کیسه شن و
نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل رابط و . ...
رانندگی در جادههای برفی و یخزده
شتابگیری سریع روی جادههای پوشیده
از برف و یخ ممکن است سبب سر خوردن
چرخهای جلو به چپ یا راست شود .بنابراین
همواره در این گونه جادهها با سرعت پایین و با
احتیاط رانندگی نمایید.
در این گونه جادهها الیهای از آب بین چرخ و جاده شکل میگیرد و این پدیده مانع عملکرد
نرمال سیستم فرمان و ترمز خودرو میشود .برای کاهش مقداری از گشتاور و جلوگیری از
بکسوات چرخها ،میتوانید از دنده ( 2در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) جهت شروع
حرکت در جادههای برفی و یخزده استفاده کنید .توصیه میشود در چنین شرایطی ESP ،را
غیرفعال کنید.
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زنجیر چرخ
زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخهای خودروی شما باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
● ●زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقهای 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
احتیاطهای زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید .عدم رعایت آنها 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 ،آنها را مدنظر قرار دهید.
• •در حین استفاده از زنجیر چرخ ،از سرعت مجاز مشخص شده تجاوز نکنید.
• •در جادههای ناهموار و دارای دستانداز رانندگی نکنید.
• •از پیچیدن و ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید .زیرا در صورت استفاده از زنجیر چرخ
میتواند بر روی کنترل وسیله نقلیه تاثیر منفی بگذارد.
• •قبل از رسیدن به پیچها ،از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو همچنان
حفظ شود.
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 4-20چگونگی صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش عمر
مفید خودرو

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

دارد .از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد.
در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارایه میشود:
 .1مطمئن شوید که فشار باد چرخها صحیح است .فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی
الستیک و افزایش مصرف سوخت میشود( .برای اطالعات بیشتر به قسمت «بازدید فشار باد
تایر» در فصل  8مراجعه کنید).
 .2در 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 میشود.
 .3برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید .بعد از آن که کارکرد
موتور نرم و یکنواخت شد ،رانندگی را آغاز کنید .توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن
موتور ،در فصل سرما کمی بیشتر از سایر فصول میباشد.
 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،پدال گاز را به آهستگی فشار دهید.
 .5خودرو را به مدت طوالنی در حالت درجا نگه ندارید .اگر خودرو را پارک کردهاید و میخواهید
مدتی منتظر بمانید ،باید خودرو را خاموش کنید.
 .6با دنده مرده و یا با دورهای باالتر رانندگی نکنید .همیشه بر اساس شرایط جادهای دنده را
تعویض و انتخاب کنید.
 .7از شتاب گرفتن و کاهش شتاب متوالی اجتناب کنید .رانندگی به صورت توقف -حرکت
مصرف سوخت را افزایش میدهد.
 .8از توقف و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید و همواره با سرعت ثابت رانندگی نمایید.
فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشید
تا عالوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت ،استهالک ترمز را نیز کاهش دهید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

201

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید.
 .10پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید ،چرا که عالوه بر استهالک و
گرم شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود.
 .11در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید.
 .12زوایای چرخهای جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید .از برخورد چرخهای
خودرو با موانع و ناهمواریهای جاده جلوگیری کنید .در جادههای دستاندازدار و ناهموار با
سرعت پایین رانندگی کنید.
تنظیم نبودن زوایای چرخهای جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام الستیکها ،باعث افزایش
مصرف سوخت نیز میشود.
 .13از چسبیدن گل و الی به شاسی خودرو جلوگیری کنید تا عالوه بر کاهش وزن خودرو از
ایجاد خوردگی در بدنه خودرو نیز پیشگیری شود.
 .14موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد .کثیف بودن
فیلتر هوا ،تنظیم نبودن سوپاپها ،کثیف بودن شمعها ،کثیف بودن روغن موتور ،تنظیم نبودن
ترمزها و  ...باعث کاهش عملکرد موتور و اتالف سوخت میشوند .اگر میخواهید عمر مفید
خودرویتان افزایش یافته و هزینههای نگهداری کاهش یابد ،سرویسهای دورهای را به طور
منظم انجام دهید .اگر اکثرا خودرو را در شرایط سخت مورد استفاده قرار میدهید ،باید فواصل
بین سرویسهای دورهای را کمتر کنید.
احتیاط
در سرازیریها خودرو را خاموش نکنید ،زیرا در زمان خاموش بودن موتور ،سیستم فرمان
هیدرولیک و بوستر ترمز از کار میافتند.
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 .5-1سیستم صوتی (بدون مانیتور)
پنل کنترل سیستم صوتی

 1کلید ( POWERروشن /خاموش) و
کلید تنظیم صدا
 2دکمه >
 3دکمه MODE
 4دکمه SET

 5دکمه <
 6نمایشگر LCD
 .7پورت USB
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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  12ولت میباشد 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  ACCاست ،کلید  POWERرا یک مرتبه فشار دهید تا
سیستم روشن شود .با فشردن مجدد کلید ،سیستم صوتی خاموش میشود.
تنظیمات سیستم
■ ■انتخاب حالت سیستم
● ●در حالت  USBاگر دکمه  MODEرا فشار دهید ،سیستم به حالت رادیو وارد میشود.
● ●با فشار دادن متوالی دکمه  MODEدر حالت رادیو ،ابتدا باندهای رادیویی  AMو FM

تعویض میشوند و سپس حالت  USBانتخاب خواهد شد.
■ ■تنظیم صدا
● ●برای افزایش میزان صدا ،کلید تنظیم صدا را در جهت عقربههای ساعت و برای کم کردن
صدا ،کلید را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
● ●میزان صدا بین صفر (حداقل) و ( 31حداکثر) قابل تنظیم است.
● ●در حالت  USBاگر میزان صدا بر روی صفر تنظیم شود ،پخش آهنگ به طور موقتی متوقف
میشود و آیکن نشانگر قطع صدا نیز در نمایشگر  LCDنمایش داده میشود.
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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  SETرا به طور لحظهای فشار داده و گزینه  EQ VOCALرا انتخاب کنید .سپس با
فشار دادن دکمههای < یا > شیوه دلخواه برای پخش صدا را انتخاب کنید.
گزینههای قابل انتخاب برای شیوه پخش صداEQ VOCAL, POP, JAZZ, ROCK, :
CLASSIC

■ ■انتخاب حالت صدا
با فشار دادن لحظهای و پشت سر هم دکمه  ،SETحالت پخش صدای مورد دلخواه خود را
انتخاب کنید .حالتهای پخش صدا به ترتیب زیر تغییر مییابند:
→EQ→ BAS→ TRE→ BAL→ FAD→ LOU→ TUNER REGION→ LOG
S VOL
● ●BAS
محدوده تنظیمات -7 :تا +7

برای کاهش یا افزایش بمی صدا ،دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●TRE
محدوده تنظیمات -7 :تا +7

برای کاهش یا افزایش زیری صدا ،دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●BAL
محدوده تنظیمات L7 :تا R7

برای توزیع صدا بین بلندگوهای چپ و راست و یا توزیع متعادل صدا بین همه بلندگوها،
دکمههای < یا > را فشار دهید.
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● ●FAD
محدوده تنظیمات R7 :تا F7

برای توزیع صدا بین بلندگوهای جلو و عقب و یا توزیع متعادل صدا بین همه بلندگوها،
دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●LOU

محدوده تنظیمات :خاموش ( ،)OFFروشن ()ON
برای تنظیم بلندی صدا ،دکمههای < یا > را فشار دهید.
● ●TUNER REGION
● ●مناطق رادیویی قابل انتخاب عبارتاند ازCHINA, EUROPE, USA, LATAM, :
ASIA
● ●LOG

محدوده تنظیمات :خاموش ( ،)OFFروشن ()ON
با تنظیم کردن این قابلیت بر روی “ ،”ONتا نیم ساعت پس از بستن سوئیچ ،میتوان از رادیو
استفاده نمود.
● ●صدای پیشفرض ()S VOL MIN/S VOL MAX

محدوده تنظیمات 5 :تا 25
اگر در لحظه خاموش شدن رادیو ،صدای سیستم باالتر از حداکثر صدای تنظیم شده
( )S VOL MAXباشد ،در زمان روشن شدن مجدد سیستم ،صدای رادیو برابر با سطح مرجع
( )S VOL MAXخواهد بود.
اگر در لحظه خاموش شدن رادیو ،صدای سیستم کمتر از حداقف صدای تنظیم شده
( )S VOL MINباشد ،در زمان روشن شدن مجدد سیستم ،صدای رادیو برابر با سطح مرجع
( )S VOL MINخواهد بود.
اگر در لحظه خاموش شدن رادیو ،صدای سیستم مابین  S VOL MINو S VOL MAX
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باشد ،در زمان روشن شدن مجدد سیستم ،صدای رادیو برابر با صدای لحظه خاموش شدن
خواهد بود.
اگر پس از وارد شدن به این منو به مدت  10ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید و یا دکمه SET

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  USBدکمه  MODEرا فشار دهید تا سیستم صوتی به حالت رادیو وارد شود.
● ●در حالت رادیو ،با هر مرتبه فشردن دکمه  ،MODEباندهای رادیویی به این ترتیب تغییر
خواهند کرد:
FM→ AM→ FM/USB

■ ■جستوجوی ایستگاههای رادیویی
با فشار دادن طوالنی دکمه  ،SETجستوجوی فرکانسهای رادیویی فعال میشود.
در حالت رادیو برای جستوجوی خودکار ایستگاههای رادیویی ،دکمه  SETرا فشار داده و نگه
دارید .هر یک از ایستگاههای رادیویی پیدا شده به مدت  10ثانیه اجرا میشوند ،سپس سیستم
شروع به جستوجوی ایستگاه بعدی خواهد کرد .همزمان با جستوجو ،نمایشگر  LCDعبارت
“ ”SCANرا نمایش خواهد داد.
در حالت  ،USBبا فشار دادن و نگه داشتن دکمه  ،SETاسکن آهنگهای موجود در USB

اجرا خواهد شد .در این حالت هر یک از آهنگها به ترتیب به مدت  10ثانیه پخش میشوند،
پس از اجرای یک آهنگ ،پخش آهنگ بعدی شروع میشود .با فشار دادن کوتاه دکمه ،عملکرد
قبلی متوقف شده و به حالت پخش عادی برمی گردد .همزمان با مرور آهنگها ،نمایشگر LCD

عبارت “ ”SCANرا نمایش خواهد داد.
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■ ■جستوجوی دستی ایستگاههای رادیویی
● ●دکمههای > یا < را فشار داده و به مدت بیش از 2ثانیه نگه دارید تا سیستم وارد جستوجوی
دستی فرکانسهای رادیویی شود .سپس با فشار لحظهای دکمههای > یا < میتوانید فرکانسهای
رادیویی را کاهش /افزایش دهید.
● ●اگر در طول جستوجوی دستی به مدت  2ثانیه هیچ جستوجویی انجام ندهید ،سیستم به
طور خودکار از حالت جستوجو خارج خواهد شد.
■ ■جستوجوی خودکار ایستگاههای رادیویی
● ●دکمه > را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایینتر انتخاب شود.
● ●دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.
● ●برای جستوجوی ایستگاه دیگر ،دکمه > یا < را مجددا فشار دهید.
نحوه استفاده از USB
■ ■پورت USB

پس از اتصال فلش به پورت  ،USBسیستم
صوتی مستقیما به حالت پخش  USBوارد
میشود.

عالیم نمایش داده شده در نمایشگر سیستم صوتی هنگام اجرای :USB
● ●شماره آهنگ ()TRACK
● ●زمان سپری شده از اجرای آهنگ
برای خروج از اجرای  ،USBفلش را از پورت مربوطه جدا کنید و یا دکمه  MODEرا فشار
دهید.
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احتیاط
• •اگر فایلهای زیادی داخل فلش باشد ،ممکن است سیستم زمانی بیشتر از  10ثانیه برای
بارگذاری فایلها نیاز داشته باشد.
• •زمانی که فلش در حال اجرا میباشد ،آن را از پورت  USBخارج نکنید ،ممکن است به
آهنگهای موجود در فلش آسیب وارد شود .فلش را در زمان خاموش بودن سیستم وصل یا
خارج کنید.
• •از پورت  USBمیتوان برای شارژ گوشیهای با سیستم عامل  IOSو اندروید استفاده کرد.
■ ■انتخاب آهنگ
با فشردن لحظهای دکمههای > یا < میتوانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب کنید.
■ ■جلو  /عقب کشیدن سریع آهنگ
با فشردن و نگه داشتن دکمههای > یا < ،آهنگ در حال پخش با سرعت بیشتری به جلو یا
عقب کشیده میشود.
■ ■پخش تصادفی آهنگ
این قابلیت موجب میشود تا سیستم صوتی آهنگهای پوشه انتخاب شده را به صورت رندوم
اجرا کند.
زمانی که  USBدر حال اجراست ،دکمه  MODEرا فشار داده و نگه دارید تا قابلیت پخش
تصادفی آهنگ فعال یا غیرفعال شود .در عرض  3ثانیه پس از رها کردن دکمه ،مجددا آن را
به طور لحظهای فشار دهید تا عبارت[ RPT [Repeat]/ RDM ]Randomدر نمایشگر ظاهر
شود .سیستم به طور پیشفرض بر روی حالت پخش تمامی آهنگها تنظیم شده است.
■ ■تکرار پخش آهنگ
این عملکرد باعث میشود که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجددا پخش کند.
زمانی که  USBدر حال اجرا است ،دکمه  MODEرا فشار داده و نگه دارید تا قابلیت پخش
تصادفی آهنگ فعال یا غیرفعال شود .در عرض  3ثانیه پس از رها کردن دکمه ،مجددا آن را به
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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طور لحظهای فشار دهید تا عبارت [ RPT [Repeat]/ RDM ]Randomدر نمایشگر ظاهر
شود .سیستم به طور پیشفرض بر روی حالت عدم تکرار پخش آهنگها تنظیم شده است.
■ ■اسکن آهنگها
این قابلیت به شما این امکان را میدهد تا  10ثانیه ابتدایی کلیه آهنگها را گوش داده و
آهنگها را مرور کنید.
زمانی که  USBدر حال اجرا است با فشار دادن و نگه داشتن دکمه  ،SETاسکن آهنگها شروع
شده و با فشار لحظهای همان دکمه ،اسکن آهنگها متوقف میشود.
احتیاط
• •فرمتهای قابل پشتیبانی توسط سیستم عبارتاند از :فایلهای با پسوند  mp3و .wma
• •سیستم از فلشهای با ظرفیت  32مگابایت تا  32گیگابایت پشتیبانی میکند.
• •سیستم از فایلهای  2.5و  MPEG Audioپشتیبانی میکند.
• •از فایلهای  Layer 3پشتیبانی میشود.
• •فرمتهای ذخیرهسازی FAT16 :و FAT32
• •کیفیت صدا ()sampling frequencies rangeهای قابل پشتیبانی8k, 16k, 32k, :
11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz
• •سرعت دیتا ()bit rateهای قابل پشتیبانی 8k – 320 kbps :و (VBR (MP3 PRO
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 5-2سیستم صوتی و تصویری (با مانیتور)

 1دکمه SET

2
3
4
5

لینک شرکت چری
دکمه USB
دکمه پخش موسیقی از طریق بلوتوث
دکمه اتصال تلفن از طریق بلوتوث

 6دکمه خاموش /روشن
 7دکمه افزایش صدا ()VOL+
 8دکمه کاهش صدا ()VOL-
 9دکمه انتخاب باند ()BAND
 10دکمه قطع صدا ()MUTE

■ ■صفحه منوی اصلی
نحوه ورود به صفحه منوی اصلی:
● ●در صورت مخفی بودن صفحه منوی اصلی،
عالمت

واقع در سمت چپ مانیتور را

لمس کنید تا صفحه منوی اصلی نمایش داده
شود.
 5عدد زیر  -منوی موجود در صفحه منوی اصلی عبارتاند از :لینک شرکت چری ،تلفن (از
طریق بلوتوث) ،رادیو ،پخش چندرسانهای و تنظیمات سیستم.
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رادیو
نحوه ورود به صفحه رادیو:
● ●در صفحه منوی اصلی ،گزینه “ ”Radioرا
لمس کنید.
● ●اگر سیستم صوتی بر روی حالتهای دیگر
باشد ،با فشردن دکمه  BANDوارد صفحه
رادیو خواهید شد.
وقتی که سیستم در حالت رادیو قرار دارد،
لمس کردن آیکون “ ”FM/AMدر نمایشگر
موجب تغییر باند رادیو بین  FMو AM

میشود.

■ ■جستوجوی ایستگاههای رادیویی به صورت دستی
● ●عالمت

در صفحه مانیتور را لمس کنید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر جستوجو

شود.
● ●عالمت

در صفحه مانیتور را لمس کنید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایینتر

جستوجو شود.
■ ■جستوجوی ایستگاههای رادیویی به طور خودکار
● ●عالمت

در صفحه مانیتور را لمس کنید تا جستوجوی امواج رادیویی با فرکانسهای

باالتر به طور خودکار صورت گیرد.
● ●عالمت

در صفحه مانیتور را لمس کنید تا جستوجوی امواج رادیویی با فرکانسهای

پایینتر به طور خودکار انجام گیرد.
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■ ■ذخیرهسازی ایستگاههای رادیویی
● ●در صفحه اصلی رادیو با لمس کردن و نگه داشتن گزینه “ ،”Hold to saveایستگاهی که
رادیو در حال پخش آن است ،ذخیره میشود.
● ●حداکثر تا  8ایستگاه در باندهای  FMو  AMبه طور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند.
■ ■فهرست ایستگاههای رادیویی
● ●وقتی که سیستم در حالت رادیو قرار دارد ،با
لمس کرد ن “ ”FM Stationیا “�AM Sta
 ”tionفهرست ایستگاههای رادیویی همان باند
نمایان میشود.
● ●با لمس کردن آیکون
ایستگاههای رادیویی قابل دریافت به طور
اتوماتیک جستوجو میشوند و در فهرست
ایستگاهها ذخیره میگردند.
پخش چندرسانهای
■ ■حالت USB

از دو روش میتوانید حالت اجرای فایلها از
 USBرا فعال کنید:
● ●وقتی که فلش یا تجهیزات جانبی مشابه،
به پور ت  USBمتصل شوند ،عبارت “�Read

 ”ingدر مانیتور نمایش داده میشود .پس از
شناسایی فایلهای موجود در فلش ،سیستم
وارد حالت  USBخواهد شد.
● ●اگر فلش به پورت  USBوصل شده باشد ،با لمس آیکون “ ”Mediaدر صفحه منوی اصلی
و سپس لمس آیکون “ ،”USBصفحه مربوط به اجرای  USBنمایش داده میشود.
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217

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

در حالت اجرای  USBفایلهای صوتی ،تصویری ،ویدیویی و کتابهای الکترونیکی قابل نمایش
و اجرا هستند.
توجه :اطالعات مربوط به آهنگ در حال اجرا در نوار اطالعات بر باالی لیست فایلها نمایش
داده میشود .اگر به مدت  10ثانیه بر روی لیست فایلها هیچ اقدامی انجام ندهید ،سیستم به
طور خودکار به صفحه اصلی اجرای آهنگ باز خواهد گشت .با لمس کردن نوار اطالعات آهنگ
نیز میتوانید 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  USBوصل باشد ممکن است به طور خودکار اجرا نشود.
• •اگر فرمت فایلها استاندارد نباشد ،سیستم صوتی آنها را شناسایی و اجرا نمیکند.
• •فقط تجهیزات  USBکه حاوی فایلهای با فرمت  FAT16/32باشند ،اجرا خواهند شد.
• •اگر تجهیزات جانبی با پورت  USBسیستم صوتی و تصویری مطابقت نداشته باشند ،قابل
شناسایی و اجرا نخواهند بود.
• •اجازه ندهید بدنتان یا سایر اشیا با  USBیا اتصاالت آن تماس پیدا کند.
• •اگر تجهیزات متصل به پورت  USBدر مدت زمان کوتاه به طور متوالی وصل شده و خارج
شوند ،ممکن است خراب شوند.
• •بیرون کشیدن ناگهانی فلش یا تجهیزات مشابه از پورت  USBهنگام استفاده از آنها باعث
آسیب دیدن هم سیستم صوتی و هم تجهیزات جانبی خواهد شد.
• •گاهی ممکن است تجهیزات متصل به پورت  USBبسته به نوع تجهیزات یا حافظه داخلی
یا فایلهای ذخیره شده در آنها دچار اختالل شوند.
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■ ■نحوه استفاده از فایلهای صوتی
آهنگ قبلی یا
یا
● ●با لمس کردن
بعدی انتخاب و پخش میشود.
فایل صوتی پخش میشود.
● ●با لمس کردن
اجرای فایل صوتی به
● ●با لمس کردن
طور موقتی متوقف میشود.
سیستم صوتی
● ●با لمس کردن
آهنگهای در حال اجرا را مجددا تکرار میکند.
وارد صفحه تنظیمات صدا میشوید.
● ●با لمس کردن
به صفحه قبلی بر میگردید.
● ●با لمس کردن
فایلهای صوتی به صورت رندوم و تصادفی اجرا میشوند.
● ●با لمس کردن
● ●با کشیدن نوار پیمایش با انگشت ،آهنگ را به دلخواه میتوانید جلو و عقب بکشید.
■ ■نحوه استفاده از فایلهای ویدیویی
پس از انتخاب یک ویدیو از فهرست فایلهای
ویدیویی ،با لمس کردن آیکونهای مختلف،
عملکردهای مورد نظر خود را اجرا کنید.
ویدیوی قبلی
یا
● ●با لمس کردن
یا بعدی انتخاب و پخش میشود.
فایل ویدیویی پخش
● ●با لمس کردن
میشود.
اجرای فایل ویدیویی به
● ●با لمس کردن
طور موقتی متوقف میشود.
● ●با لمس کردن و کشیدن نوار پیمایش با
انگشت ،ویدیو را به دلخواه میتوانید جلو و
عقب بکشید.
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■ ■نحوه نمایش تصاویر
● ●در لیست فایلهای تصویری ،نام تصویر مورد
نظر خود را لمس کنید تا باز شود.
نحوه اجرا:
یا
● ●آیکونهای
را لمس کنید تا
تصویر قبلی یا بعدی انتخاب و نمایش داده شود.
● ●با کشیدن انگشت بر روی صفحه نمایش،
میتوانید تصاویر را تعویض کنید.
● ●با لمس کردن
تصاویر به ترتیب نمایش داده میشوند.
● ●با لمس کردن
نمایش تصاویر به طور موقتی متوقف میشود.
یا
● ●برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی تصاویر ،آیکونهای
را لمس کنید.
● ●با لمس کردن
تصاویر را میتوانید به اندازه  90درجه بچرخانید.
● ●با لمس کردن
چند تصویر به طور همزمان با مقیاس کوچک نمایش داده میشود .برای
برگشت به حالت نمایش تمام صفحه یک عکس ،آیکون
در گوشه سمت راست و باالی
صفحه نمایش را لمس کنید.
● ●برای نمایش فایلهای تصویری به صورت لیست ،بر روی
کلیک کنید.
■ ■نحوه استفاده از کتاب الکترونیکی
● ●فایل کتاب الکترونیکی مورد نظر را لمس
کنید تا باز شود .با لمس کردن
به
فهرست فایلهای متنی موجود در فلش بر
میگردید.
● ●صفحه نمایش را لمس کنید تا نوار منو در
پایین صفحه و نوار اطالعات در باالی صفحه
ظاهر شوند .برای برگشت به صفحه فهرست
فایلهای متنی ،بر روی
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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 بیشتر ،نوار پیمایش سمت
راست صفحه نمایش را با انگشت به سمت باال یا پایین بکشید.
● ●هنگام اجرای فایلهای متنی ،لمس کردن آیکون
کردن آیکون

صفحه را متوقف میکند و با لمس

نمایش صفحات مجددا شروع میشود.

● ●برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی متن ،آیکونهای

یا

را لمس کنید.

■ ■حالت iPod

سیستم صوتی خودرو قابلیت پشتیبانی از استاندارد  Apple iPodرا دارد و میتواند فایلهای
صوتی را از طریق تجهیزات  iPodو  iPhoneپخش نماید .تجهیزات  iPodو  iPhoneاز طریق
کابل  USBبه سیستم صوتی متصل میشوند و با انتخاب آیکون  iPodدر صفحه منوی اصلی،
فایل مورد نظرتان قابلیت اجرا خواهد داشت .اگر هیچگونه تجهیزات  iPodو  iPhoneبه
سیستم صوتی وصل نباشند ،آیکون  iPodدر صفحه اصلی منو به رنگ خاکستری بوده و قابل
انتخاب نخواهد بود.
از دو روش زیر میتوان به صفحه حالت  iPodوارد شد:
● ●پس از وصل شدن تجهیزات  iPodو  iPhoneبه پورت  ،USBعبارت “ ”Readingدر صفحه
نمایش ظاهر شده و پس از شناسایی شدن آن توسط سیستم ،صفحه حالت  iPodباز خواهد
شد.
● ●اگر دستگاههای  iPodبه سیستم وصل شده باشند ،با لمس کردن “ ”Mediaدر صفحه
منوی اصلی و سپس لمس کردن “ ”iPodمیتوانید وارد صفحه حالت  iPodشوید.
سایر روشهای استفاده از دستگاههای  iPodمانند استفاده از فایلهای صوتی در حالت USB

میباشد .برای اطالع از جزییات به بخش «حالت  »USBدر همین فصل مراجعه کنید.
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■ ■حالت بلوتوث ()BT
وقتی که موبایل دارای بلوتوث توسط سیستم
صوتی شناسایی شد ،آیکون  Mediaدر 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  5متری میتواند با تجهیزات اطراف ارتباط برقرار
کند و این امکان را به شما میدهد تا از طریق ارتباط بلوتوث موبایل با سیستم صوتی ،تماس
تلفنی را بدون دخالت دست برقرار کنید.
از سه روش زیر میتوان به صفحه تنظیمات بلوتوث دسترسی پیدا کرد:
● ●لمس کردن آیکون “ ”Phoneدر صفحه منوی اصلی
● ●لمس کردن آیکون “ ”Mediaدر صفحه منوی اصلی و سپس لمس کردن آیکون “”BT
● ●لمس کردن آیکون “ ”Setupدر صفحه منوی اصلی ،سپس لمس کردن آیکون
“ ”Commonو در نهایت لمس کردن آیکون “”BT Setting
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■ ■تنظیمات بلوتوث ()BT
وقتی که تجهیزات جانبی دارای بلوتوث برای
اولین بار از طریق بلوتوث با سیستم صوتی
ارتباط برقرار کند ،آیکون “ ”Phoneدر صفحه
منوی اصلی را لمس کنید تا تصویر شکل مقابل
در صفحه نمایش ظاهر شود ،سپس گزینه
“ ”Yesرا انتخاب کنید تا صفحه تنظیمات
بلوتوث ظاهر شود .اگر تیک عبارت “Always

 ”no promptدر پایین صفحه زده شود ،در
دفعات بعدی به طور مسقتیم صفحه تنظیمات
بلوتوث ظاهر میشود .اگر گزینه “ ”Noرا
انتخاب کنید ،ورود به صفحه تنظیمات بلوتوث
لغو میشود.
● ●با لمس کردن آیکون

پنجره پیغام ارتباط بلوتوث ظاهر میشود که شامل اسم

دستگاه ،پسورد و زمان باقیمانده جهت برقراری اتصال بلوتوث میباشد .اگر در مدت  180ثانیه
دستگاه به سیستم صوتی وصل نشود ،صفحه تنظیمات بلوتوث بسته میشود.
● ●وقتی که دستگاه به طور موفقیتآمیز از طریق بلوتوث به سیستم صوتی وصل میشود،
آیکون بلوتوث در سمت چپ و باالی صفحه نمایش ظاهر میشود .با انتخاب دستگاه مورد نظر
و لمس کردن

یا

در پایین صفحه نمایش میتوانید دستگاه مورد نظر

را حذف یا ارتباط بلوتوثی آن را قطع کنید .با لمس کردن آیکون

تا  5دستگاه را

از طریق بلوتوث به سیستم صوتی خودرو میتوان وصل نمود.
● ●با لمس کردن آیکون

دستگاه دارای بلوتوث مجددا به سیستم صوتی وصل

میشود.
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■ ■شمارهگیری
پس از وصل شدن موبایل به سیستم صوتی،
با لمس کردن آیکون “ ”Dialدر صفحه اصلی
بلوتوث ،به صفحه عملکردهای تلفن وارد
خواهید شد.
● ●با لمس کردن

شمارههای وارد شده

یک به یک حذف میشوند.
● ●بعد از وارد کردن شماره تلفن مورد نظرتان ،آیکون
● ●با لمس کردن آیکون

را لمس کنید تا تماس برقرار شود.

تماس تلفنی قطع میشود.

● ●با لمس کردن آیکون “ ”Phoneتماس تلفنی از طریق گوشی موبایل برقرار میشود و با لمس
کردن آیکون “ ”Speakerصدای تماس تلفنی از بلندگوها پخش میشود.
● ●اگر آیکون

لمس شود میکروفن قطع میشود و صدای شما توسط مخاطب تماس تلفنی

شنیده نمیشود .با لمس مجدد این آیکون میکروفن دوباره وصل میشود.
■ ■لیست مخاطبین
لیست مخاطبین در صورتی قابل دریافت
خواهد بود که موبایل شما قابلیت بارگذاری
دفتر تلفن را پشتیبانی کند .با لمس کردن
در صفحه اصلی بلوتوث ،وارد صفحه
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 “ ”Yesرا انتخاب کنید ،بارگذاری دفتر تلفن
شروع میشود و نوار پرشوندهای که روند انتقال اطالعات را نشان میدهد ،ظاهر خواهد شد .اگر
گزینه “ ”Noرا 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 تماسهای تلفنی
لیست کلیه تماسهای برقرار شده از زمانی که اتصال بلوتوثی موبایل با سیستم صوتی برقرار
شده است در “ ”call logسیستم ذخیره میشود .با انتخاب کردن هر یک از تماسهای ثبت
شده و سپس لمس کردن آیکون

 ،میتوانید با آن مخاطب تماس تلفنی برقرار کنید.
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احتیاط
• •اطمینان حاصل کنید که فاصله بین دستگاه تلفن همراه و سیستم صوتی خودرو حداکثر
در حدود متر میباشد.
• •عملکرد بلوتوث سیستم صوتی خودرو مطابق با استانداردهای تایید شده میباشد .اگر
موبایل شما از طریق بلوتوث نتوانست با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند و یا کیفیت برقراری
ارتباط پس از وصل شدن بلوتوث نامناسب میباشد ،دستگاه موبایل مربوطه را از لحاظ دارا
بودن استانداردهای بینالمللی ارتباط از طریق بلوتوث بررسی کنید.
• •سیستم بلوتوث طراحی شده برای سیستم صوتی این خودرو ،فقط میتواند با یک دستگاه
به طور همزمان در ارتباط باشد و از طرف دیگر موبایل شما نیز اصوال با یک دستگاه میتواند
از طریق بلوتوث ارتباط برقرار کند .بنابراین اگر موبایل شما از طریق بلوتوث نتوانست با
سیستم صوتی خودرو ارتباط برقرار کند ،بررسی کنید که موبایل با دستگاه دیگری که احتماال
در مجاورت شماست ،ارتباط برقرار نکرده باشد.
• •تماس تلفنی طوالنیمدت از سیستم صوتی خودرو که از طریق بلوتوث با موبایل شما در
اتصال است ،به دلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی برای سالمتی مضر میباشد ،کما این که
این حالت برای مکالمه طوالنی با تلفن همراه نیز وجود ارد.
• •تا  200مخاطب قابلیت ثبت شدن در لیست مخاطبین تلفن را دارد.
• •از آن جایی که ماژول بلوتوث و نرمافزار پخشکننده 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 گوشیهای 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 تحتتاثیر 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 نرمافزار ارتباطی شرکت چری
● ●دانلود و نصب نرمافزار دستیار موبایل شرکت چری
با اسکن کردن کد  QRدر سمت چپ مانیتور
به وسیله گوشی موبایلتان ،بسته نرمافزار دستیار
شرکت چری برای موبایل را دانلود کنید ،یا این که
نرمافزار را با جستوجوی عبارت “”Chery Link

در فروشگاههای مجازی اپلیکیشن ،دانلود و
نصب نمایید.
● ●برنامههای داخلی و پیشفرض
برنامههای داخلی اندروید و سایر برنامههای نصب و شخصیسازی شده در موبایل روی زبانه
“ ”Installedنمایش داده میشوند .برنامههای داخلی اندروید شامل تقویم ،پیامرسانی و لیست
مخاطبین میباشد.
● ●نصب برنامههای گوشی در سیستم صوتی و تصویری
در زبانه “ ”Softwareلیست برنامهها را انتخاب کنید تا برنامههای نصب و شخصیسازی شده
در موبایل نمایش داده شوند و از بین آنها برنامههای دلخواه خود را جهت بارگذاری و نصب
در سیستم انتخاب کنید.
● ●بهروز رسانی
وقتی برای برنامههای نصب شده ،نسخه بهروز رسانی شده ارایه شود ،لیست آنها در زبانه
“ ”Updateنمایش داده میشود تا توسط شما دانلود شود.
● ●دانلود
با انتخاب کردن لیست برنامهها در زبانه “ ،”Downloadکلیه برنامههای در حال بارگذاری شدن
از گوشی به سیستم نمایش داده میشوند .برای لغو بارگذاری هر یک از برنامهها ،اپلیکیشن مورد
نظر را به مدت طوالنی لمس کنید تا آیکون  Deleteظاهر شود که با کلیک کردن بر روی آن،
بارگذاری برنامه لغو خواهد شد.
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● ●پاک کردن برنامه در سیستم صوتی خودرو
در زبانه “ ”Car Pack Cleanupبا انتخاب مدیریت برنامهها ،تمامی برنامههای نصب شده
نمایش داده میشوند که با توجه به نیازمندی خود میتوانید برنامهای را پاک کنید و یا از پاک
کردن صرفنظر کنید.
● ●تنظیمات
در زبانه “ ”Settingsبا انتخاب مدیریت برنامهها ،گزینههای “ Only WIFI network
download”، “Set Save Traffic”، “Switch Chinese or English”، “Instruction

 ”of New Version”، “Tips & Help”، “Upgrade Checkو “ ”Aboutبرای بررسی و
تنظیم کردن نمایش داده میشوند.
■ ■برقراری ارتباط بین موبایل و مانیتور
● ●برای استفاده از قابلیت مپینگ موبایل باید طبق توضیحات زیر موبایل خود را از طریق کابل
 USBو بلوتوث به سیستم صوتی و تصویری خودرو متصل کنید:
 .1باید 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.
 .2گوشی موبایلتان را با استفاده از کابل  USBبه سیستم صوتی و تصویری خودرو وصل کنید
تا موبایل به طور خودکار وارد صفحه تنظیمات “ ”Developer optionsشود که در این قسمت
شما باید گزینه “ ”USB debuggingرا فعال کنید .اگر گزینه “ ”USB debuggingاز قبل
در گوشی شما فعال شده باشد ،نیازی به انجام مجدد آن ندارید.
■ ■استفاده از عملکرد موبایل مپینگ
در صفحه مپینگ شما میتوانید با لمس کردن کلید لمسی وارد صفحه لیست اپلیکیشنها
شوید .در صفحه لیست اپلیکیشنهای مپینگ ،میتوانید از برنامههای سفارشیسازی شدهی
تقویم ،پیامکها ،لیست مخاطبین و غیره استفاده کنید .همچنین با لمس آیکون سایر برنامههای
موبایل میتوانید آنها را هم در صفحه مپینگ مشاهده کنید.
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 .1برنامههایی مانند تقویم ،پیامک و لیست مخاطبین جزو برنامههای اصلی و داخلی سیستم
عامل اندروید میباشد.
 .2پس از مپینگ موبایل احتماال نمایش افقی صفحه موبایل به علت نوع طراحی برنامهها ممکن
نخواهد بود.
■ ■خارج شدن از موبایل مپینگ
● ●در صفحه مپینگ با لمس کردن آیکون

یک پنجره محاورهای باز میشود که در آن اگر

گزینه “ ”Yesرا کلیک کنید ،از حالت مپینگ خارج خواهید شد و در صورت کلیک کردن گزینه
“ ”Noهمچنان در صفحه مپینگ باقی خواهید ماند.
احتیاط
• •برای پیشگیری 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 همراهتان ممکن است از نصب برخی برنامهها در موبایل مپینگ پشتیبانی
نشود.
• •استفاده از موبایل مپینگ میتواند شامل هزینه بسته اینترنت موبایل باشد.
• •حتیاالمکان از کابل  USBاصلی 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 بیشتر از میزان شارژ شدن توسط سیستم
صوتی و تصویری خودرو است ،احتماال میزان شارژ باتری موبایل بهتدریج کاهش خواهد یافت.
• •در زمان عبور خودرو از دستاندازها ،در صورت شل شدن اتصال کابل ممکن است ارتباط
بین موبایل و سیستم قطع شود.
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تنظیمات سیستم
از دو روش میتوان وارد قسمت تنظیمات شد:
● ●با فشار دادن دکمه SET

● ●با لمس کردن گزینه “ ”Setupدر صفحه منوی اصلی
در صفحه تنظیمات گزینههای “ ”Common”، “Sound”، “Audio”، “Car Infoو “

 ”Systemقابل تنظیم میباشند.
■ ■تنظیمات عمومی ()Common

در ایـن بخـش میتـوان تنظیمـات مربـوط
بـه “ ”Brightnessو ”“Close Screen
، “Background” ،

“،”Language

و

“ ”BT Settingرا انجـام داد.

● ●روشنایی صفحه نمایش ( :)Brightnessبا حرکت دادن نوار پرشونده مقابل این گزینه،
میزان روشنایی صفحه نمایش را میتوانید به دلخواه و در محدودهی  1تا  10تنظیم کنید.
● ●خاموش کردن صفحه نمایش ( :)Close Screenبا لمس کردن گزینه “”Close Screen

صفحه نمایش خاموش میشود .با نگه داشتن دکمه “ ”SETبه مدت  2ثانیه نیز میتوان صفحه
نمایش را خاموش کرد .در این حالت با این که صفحه نمایش خاموش است ولی پخش فایلهای
چند رسانهای قابل اجرا میباشد.
● ●زبان کاربری ( :)Languageبا لمس کردن دکمههای لمسی “ ”Chineseیا “”English

زبان دلخواه خود را انتخاب کنید.
● ●پسزمینه صفحه اصلی ( :)Backgroundبا کلیک کردن بر روی یکی از آیکونهای
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“ ”Style1”، “Style2و یا “ ،”Style3تصویرهای مختلفی را میتوان به عنوان پسزمینه
برای صفحه اصلی انتخاب کنید.
● ●تنظیمات بلوتوث ( :)BT Settingبا لمس کردن گزینه “ ”Click to setوارد قسمت
تنظیمات مربوط به بلوتوث خواهید شد.
■ ■تنظیمات صدا ()Sound

تنظیمات

،”DFLT VOL”، “Key Volume

“ ”SDVCو “ ”Loudnessرا در این قسمت
میتوان انجام داد.

● ●صدای پیشفرض ( :)DFLT VOLمحدوده قابل انتخاب برای صدای پیشفرض (میزان
بلندی صدای سیستم در لحظه روشن شدن)  5-24میباشد .برای تنظیم میزان صدای
پیشفرض ،خط پرشونده مقابل این گزینه را به چپ و راست بکشید.
● ●اگر صدای پیشفرض سیستم به طور مثال بر روی  12تنظیم شود و در لحظه خاموش کردن
خودرو صدای سیستم کمتر از  12باشد ،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 بیشتر از  12باشد ،در زمان روشن کردن مجدد خودرو ،صدای سیستم به طور
خودکار بر روی  12خواهد رفت.
● ●صدای دکمهها ( :)Key Volumeبرای تنظیم صدای دکمهها ،نوار پرشونده را به سمت چپ
یا راست بکشید .محدوده قابل انتخاب  0-10میباشد.
● ●تنظیم شدن صدا بر اساس سرعت حرکت خودرو ( :)SDVCمیزان بلندی صدا میتواند
متناسب با سرعت خودرو و به طور خودکار تغییر یابد .چهار حالت “ ”Close”، “L”، “Mو
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“ ”Hبرای این ویژگی قابل انتخاب میباشد.
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:
حالت انتخاب شده
Close

L

M

H

تغییرات بلندی صدا
میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو هیچ
تغییری پیدا نمیکند
میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار
کم افزایش پیدا مییابد
میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار
متوسط افزایش مییابد
میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو به مقدار
زیاد افزایش مییابد

● ●بمی صدا ( :)Loudnessضمن تنظیم افکت روی حالت  ،bassآیکون  Loudnessرا
لمس کنید تا پنجره محاوره ای  ON/OFFظاهر شود .همچنین می توانید خودتان حالت
 ON/OFFرا انتخاب نمایید.
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■ ■شیوه پخش صدا ()Audio

در این قسمت از تنظیمات عالوه بر شیوه
پخش صدا “ ”Modeمیتوان نحوه توزیع صدا
بین بلندگوها “ ”Fieldرا نیز تنظیم نمود.
● ●تنظیم شیوه پخش صدا ( :)Modeبا فشار دادن دکمه لمسی “ ،”Modeپنجره مربوط
به تنظیمات شیوه پخش صدا باز میشود که میتوانید یکی از  6شیوه پخش صدا را از میان
“ ”Pop”، “Rock”، “Vocal”، “Classic”، “Jazzو “ ”Customانتخاب کنید .برای
انتخاب هر کدام ،بر روی نام آن کلیک کنید.
با انتخاب گزینه “ ،”Customپارامترهای “ ”L”، “Mو “ ”Hصدا را میتوانید به دلخواه و در
بازه  -7تا  +7تنظیم کنید .برای تنظیم آنها ،نوارهای کشویی در مقابل هر یک از پارامترها را
باال یا پایین بکشید .اگر پارامترهای صدا را در حالتی غیر از “ ”customتنظیم کنید ،سیستم
به طور خودکار به تنظیمات حالت “ ”customخواهد رفت.
● ●تنظیم توزیع صدا بین بلندگوها (:)field
تنظیم توازن صدا بین بلندگوهای جلو ،عقب ،چپ
و راست از طریق این قسمت صورت میپذیرد.
با لمس کردن دکمههای لمسی جهتنما بر روی
صفحه نمایش یا با کشیدن آیکون مکاننما در
وسط محدوده مشخص شده در تصویر ،اقدام به
تنظیم مورد نظر خود بکنید .در تصویر مقابل
آیکون مکاننما در وسط قرار گرفته است که
مرکز ثقل توزیع صدا بوده و بهترین حالت برای
گوش دادن به صدا میباشد .بازهی قابل انتخاب
برای هر یک از بلندگوهای جلو ،عقب ،چپ و
راست  7-تا  7+میباشد.
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■ ■تنظیمات مربوط به خودرو و رانندگی ()CarInfo

● ●پس از وارد شدن به این صفحه ،دو نوع
تنظیم با نامهای “ ”Vehicleو “”Indicator

قابل انتخاب خواهد بود.
تنظیمات “”Vehicle
● ●گزینههای “”Overspeed Alarm

 ”Fortify Tip“ ، ”Auto Lock“ ،و
“ ”Day Drive Lightبه ترتیب جهت
تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز ،قفل شدن
دربهای خودرو ،نحوه اعالم هشدار دزدگیر
و استفاده از چراغ روز در دسترس میباشد.
● ●تنظیم آالرم سرعت غیرمجاز ( :)Overspeed Alarmنوار کشویی روی مانیتور را بکشید
و بر روی سرعت مورد نظر برای به صدا در آمدن آالرم اخطار رها کنید ،همچنین میتوانید
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  2مراجعه کنید.
● ●قفل شدن دربها پس از حرکت ( :)Auto Lockبرای فعال یا غیرفعال کردن این قابلیت،
بر روی دکمه لمسی مربوطه کلیک کنید.
● ●نحوه اعالم هشدار دزدگیر ( :)Fortify Tipبا انتخاب گزینههای “ ”Lamp”، “Hornو
“ ”Lamp & Hornدر زمان قفل کردن خودرو به ترتیب فقط چراغ روشن میشود ،فقط بوق
به صدا در میآید و یا هم بوق به صدا در میآید و هم چراغ روشن میشود.
● ●چراغ روز ( :)Day Drive Lightبا کلیک کردن بر روی دکمه لمسی ،چراغهای روز را
میتوانید روشن یا خاموش کنید.

234

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :5امکانات خودرو
تنظیمات “”Indicator

در حالت “ ”Indicatorمیتوانید ساعت
سیستم را تنظیم کنید.
برای اطالع از نحوه تنظیم ساعت از طریق
دکمه قابل تنظیم پنل کیلومترشمار به بخش
«تنظیم ساعت» در فصل  2مراجعه کنید.
■ ■System
در این بخش از تنظیمات ،گزینههای
“( ”Calibrationکالیبره کردن مانیتور)،
“( ”Factory Resetتنظیمات کارخانهای)،
“( ”Radio Areaمناطق رادیویی)SW“ ،
( ”Versionورژن نرمافزار سیستم) و
“( ”Machine IDشماره شناسایی دستگاه)
در دسترس میباشند.
● ●کالیبره کردن مانیتور ( :)Calibrationبا فشار دادن دکمه لمسی “ ،”Startصفحه کالیبره
کردن مانیتور ظاهر میشود .با استفاده از یک قلم مناسب ،مرکز آیکون مکاننمای ظاهر شده
در صفحه را به آرامی فشار دهید و این عمل را تا زمانی که مکاننما به قسمتهای مختلف
صفحه حرکت میکند تکرار کنید .پس از اتمام کالیبراسیون ،یک نقطه دلخواه از صفحه مانیتور
را لمس کنید تا تنظیمات ذخیره شود.
● ●تنظیمات کارخانهای ( :)Factory Resetدکمه “ ”Click to setرا فشار دهید تا پنجره
محاورهای باز شود .با انتخاب گزینه “ ،”Yesکلیه تنظیمات صورت پذیرفته بر روی سیستم به
حالت اول و کارخانهای خود باز خواهد گشت .برای انصراف ،گزینه “ ”Cancelرا انتخاب کنید.
● ●مناطق رادیویی ( :)Radio Areaاز میان مناطق رادیویی “ ”CHN”، “USA”، “EURو
“ ”LAAMگزینه مناسب برای منطقه خود را انتخاب کنید.
● ●ورژن نرمافزار سیستم ( :)SW Versionورژن نرمافزار موجود بر روی سیستم را نمایش
میدهد.
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دکمههای کنترل روی غربیلک فرمان
 1دکمه
● ●فشار لحظهای برای جستوجوی ایستگاه
رادیویی با فرکانس باالتر (در حالت رادیو)
● ●فشار لحظهای برای پخش شدن آهنگ
قبلی (در حالت )USB
 2دکمه * MODE

● ●فشار لحظهای برای تغییر دادن حالت
سیستم
 3دکمه * VOL+

● ●برای افزایش میزان صدا
 4دکمه
● ●فشار لحظهای برای جستوجوی ایستگاه رادیویی با فرکانس پایینتر (در حالت رادیو)
● ●فشار لحظهای برای پخش شدن آهنگ بعدی (در حالت )USB
 5دکمه تنظیم پنل کیلومترشمار
 6دکمه * VOL -

برای کم کردن میزان صدا
 7دکمه  SET/ -کروز کنترل *
 8دکمه  RES/+کروز کنترل *
 9دکمه  ON/OFFکروز کنترل *
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 1دکمه * SET/-

● ●برای فعال کردن سیستم کروز کنترل،
تعیین محدودیت سرعت و تنظیم سرعت مورد
استفاده قرار میگیرد.
 2دکمه * RES/+

● ●برای بازگشت مجدد به کروز کنترل و
همچنین تنظیم سرعت برای آن مورد استفاده
قرار میگیرد.
 3دکمه کروز کنترل *
● ●برای روشن کردن یا خاموش کردن سیستم کروز کنترل مورد استفاده قرار میگیرد.
 4دکمه * CANCEL

● ●برای خروج موقتی از سیستم کروز کنترل مورد استفاده قرار میگیرد.
 5دکمه پاسخگویی به تلفن *
● ●برای پاسخگویی به تماسهای تلفنی و همچنین وارد شدن به تنظیمات بلوتوث مورد استفاده
قرار میگیرد.
 6دکمه قطع تماس *
● ●برای رد تماس یا قطع کردن تماس تلفنی مورد استفاده قرار میگیرد.
* :در صورت تجهیز

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

237

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

 .5-3سیستم تهویه مطبوع الکتریکی (در صورت تجهیز)
پنل کنترل تهویه مطبوع

 1کلید تنظیم دما
 2کلید کولر
 3کلید تنظیم سرعت فن
 4کلید گردش هوای داخلی /بیرونی
 5کلید انتخاب مد دریچهها
 6کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو (در
صورت تجهیز)
 7کلید گرم کن شیشه عقب
 8کلید گرمکن صندلی راننده (در صورت
تجهیز)
احتیاط
سیستم تهویه مطبوع در زمان روشن بودن کولر ،رطوبت هوا را جذب کرده و آن را خنک
میکند ،در نتیجه مقداری آب در اطراف اواپراتور کولر جمع میشود .بنابراین مشاهده مقداری
آب پس از گذشت مدتی از توقف خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.
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کلید تنظیم سرعت فن
از این کلید برای کنترل سرعت فن تهویه
مطبوع استفاده میشود .با چرخاندن کلید در
جهت عقربههای ساعت ،سرعت فن و میزان
حجم هوای خروجی افزایش مییابد .برای
کاهش سرعت فن و حجم هوای خروجی ،کلید
را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
کلید تنظیم دما
از این کلید برای تنظیم دمای هوای خروجی از
دریچههای هوا استفاده میشود.

● ●با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی رنگ) ،هوای خنک از دریچهها خارج میشود .هر
چه کلید را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.
● ●با چرخاندن کلید به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) ،هوای گرم از دریچهها خارج میشود.
هر چه کلید را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی از دریچهها بیشتر
خواهد شد.
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کلید تنظیم مد دریچهها
با چرخاندن این کلید میتوان دریچهها و مسیر
دلخواه برای وزش باد را انتخاب کرد .سیستم
تهویه مطبوع با حالتی که توسط چراغ زمینه
این کلید مشخص میشود ،کار میکند.

■ ■مد دریچههای روبهرو
هوا فقط از دریچههای روی داشبورد جریان
مییابد.

■ ■مد دریچههای روبهرو و زیرپا
هوا از دریچههای زیر پا و دریچههای روی
داشبورد جریان مییابد.
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■ ■مد دریچههای زیر پا
هوا فقط از دریچههای زیر پا جریان مییابد.

■ ■مد دریچههای زیر پا و بخارزدا
هوا از دریچههای زیر پا ،دریچه بخارزدای شیشه
جلو و دریچههای بخارزدای شیشه دربهای
جلو سمت چپ و راست جریان مییابد.

■ ■مد دریچههای بخارزدا
هوا فقط از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو
سمت چپ و راست جریان مییابد.

احتیاط
انتخاب مد دریچههای بخارزدا در مواقعی توصیه میشود که شیشه جلو و شیشه دربهای
جلو در حین رانندگی دچار بخارگرفتگی شده باشند.
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کلید کولر ()A/C

با فشار دادن کلید  ،A/Cکمپرسور کولر شروع
به کار خواهد کرد ،همزمان چراغ زمینه کلید
نیز روشن خواهد شد .با فشار مجدد کلید
 ،A/Cکمپرسور کولر از کار خواهد افتاد و
چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد.
شرایط الزم برای فعال شدن کولر:
● ●موتور روشن باشد
● ●فن تهویه مطبوع روشن شده باشد
● ●کلید  A/Cروشن 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
برای تغییر حالت سیستم تهویه مطبوع بین
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
دارد .خاموش بودن چراغ زمینه بیانگر این
است که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی
قرار دارد.
در حالت گردش هوای داخل :فقط هوای داخل کابین توسط سیستم به گردش در میآید.
در حالت گردش هوای بیرون :هوای داخل کابین به واسطه ورود هوای تازه از بیرون ،تهویه
میشود.
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
● ●در محیطهای 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 طوالنیمدت از حالت گردش هوای داخلی توصیه نمیشود ،زیرا باعث از بین رفتن
تازگی و طراوت هوای کابین میشود.
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تنظیم جهت باد دریچهها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان توسط اهرم تنظیم روی دریچهها
تنظیم کرد.
■ ■دریچههای وسط داشبورد
اهرم تنظیم دریچههای 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
اهرم تنظیم دریچه را به سمت باال ،پایین،
چپ و راست برگردانید تا مسیر و حجم هوای
خروجی را به دلخواه خود تنظیم کنید.

■ ■دریچه هوای سمت راست داشبورد
اهرم تنظیم دریچه را به سمت باال ،پایین،
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 پنجرهها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود و مدتی منتظر
بمانید تا دمای هوای داخل کابین کمی پایینتر بیاید .سپس پنجرهها را ببندید و کولر را روشن
کنید.
● ●در صورتی که به مدت طوالنی با سرعت کم رانندگی میکنید ،از کولر استفاده نکنید.
● ● 2تا  3دقیقه قبل از پارک کردن خودرو ،کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه
مطبوع همچنان 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 لولههای سیستم کولر از بین
رفته و زودتر خشک شوند تا از تجمع باکتریها و یا مواد آلودهکننده دیگر در اطراف اواپراتور و
لولههای کولر جلوگیری شود.
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 .5-4سیستم تهویه مطبوع دستی (در صورت تجهیز)
پنل کنترل تهویه مطبوع

 1کلید تنظیم دما
 2کلید تنظیم سرعت فن
 3کلید انتخاب مد دریچهها
 4کلید گرم کن شیشه عقب
 5کلید گردش هوای داخلی /بیرونی
 6کلید کولر
احتیاط
سیستم تهویه مطبوع در زمان روشن بودن کولر ،رطوبت هوا را جذب کرده و آن را خنک
میکند ،در نتیجه مقداری آب در اطراف اواپراتور کولر جمع میشود .بنابراین مشاهده مقداری
آب پس از گذشت مدتی از توقف خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.
کلید تنظیم دما
از این کلید برای تنظیم دمای هوای خروجی از دریچههای هوا استفاده میشود.
● ●با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی
رنگ) ،هوای خنک از دریچهها خارج میشود.
هر چه کلید را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.
● ●با چرخانیدن کلید به سمت راست (ناحیه قرمز
رنگ) ،هوای گرم از دریچهها خارج میشود.
هر چه کلید را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید ،دمای هوای خروجی از دریچهها
بیشتر خواهد شد.
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کلید تنظیم سرعت فن
این کلید به منظور کنترل سرعت فن تهویه
مطبوع مورد استفاده قرار میگیرد.
از طریق کلید تنظیم سرعت فن ،پنج سرعت
به ترتیب  0و  1و  2و  3و  4را برای فن
تهویه مطبوع میتوان انتخاب کرد .اگر کلید
را بر روی  0بگذارید ،فن خاموش میشود .با
چرخاندن کلید از  1تا  ،4سرعت فن به طور
متوالی افزایش خواهد یافت.
کلید تنظیم مد دریچهها
■ ■کلید تنظیم مد دریچهها
با چرخاندن این کلید میتوان دریچهها و مسیر
دلخواه برای وزش باد را انتخاب کرد .سیستم
تهویه مطبوع با حالتی که توسط چراغ زمینه
این کلید مشخص میشود ،کار میکند.
■ ■مد دریچههای روبهرو
هوا فقط از دریچههای روی داشبورد جریان
مییابد.
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■ ■مد دریچههای روبهرو و زیرپا
هوا از دریچههای زیر پا و دریچههای روی
داشبورد جریان مییابد.

■ ■مد دریچههای زیر پا
هوا فقط از دریچههای زیر پا جریان مییابد.

■ ■مد دریچههای زیر پا و بخارزدا
هوا از دریچههای زیر پا ،دریچه بخارزدای شیشه
جلو و دریچههای بخارزدای شیشه دربهای
جلو سمت چپ و راست جریان مییابد.

■ ■مد دریچههای بخارزدا
هوا فقط از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو
سمت چپ و راست جریان مییابد.
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احتیاط
انتخاب مد دریچههای بخارزدا در مواقعی توصیه میشود که شیشه جلو و شیشه دربهای
جلو در حین رانندگی دچار بخارگرفتگی شده باشند.
کلید کولر ()A/C

با فشار دادن کلید  ،A/Cکمپرسور کولر شروع
به کار خواهد کرد ،همزمان چراغ زمینه کلید
نیز روشن خواهد شد .با فشار مجدد کلید
 ،A/Cکمپرسور کولر از کار خواهد افتاد و
چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد.
شرایط الزم برای فعال شدن کولر:
● ●موتور روشن باشد
● ●فن تهویه مطبوع روشن شده باشد
● ●کلید  A/Cروشن 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
برای تغییر حالت سیستم تهویه مطبوع بین
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
دارد .خاموش بودن چراغ زمینه بیانگر این
است که سیستم در حالت گردش هوای بیرونی
قرار دارد.
در حالت گردش هوای داخل :فقط هوای داخل کابین توسط سیستم به گردش در میآید.
در حالت گردش هوای بیرون :هوای داخل کابین به واسطه ورود هوای تازه از بیرون ،تهویه
میشود.
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
● ●در محیطهای 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 طوالنیمدت از حالت گردش هوای داخلی توصیه نمیشود ،زیرا باعث از بین رفتن
تازگی و طراوت هوای کابین میشود.
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تنظیم جهت باد دریچهها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان توسط اهرمهای روی دریچهها تنظیم
کرد.
برای آشنایی با نحوه تنظیم دریچههای خروجی به بخش مشابه در قسمت «تهویه مطبوع
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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 .5-5کلید گرمکن شیشه عقب
موقعیت کلید گرمکن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع الکتریکی

موقعیت کلید گرمکن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع دستی

برای استفاده از گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینههای جانبی (در صورت تجهیز) ،باید سوئیچ
باز باشد .با فشار دادن کلید گرمکن شیشه عقب ،گرمکن شروع به کار نموده و همزمان چراغ
زمینه کلید نیز روشن میشود.
با فشار دادن مجدد کلید ،گرمکن و چراغ زمینه کلید خاموش خواهند شد.
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینههای جانبی ،پس از کار کردن در حدود  15دقیقه ،به طور
خودکار خاموش خواهد شد.
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احتیاط
• •مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب ،المنتهای گرمکن دچار خراشیدگی و
آسیبدیدگی نشوند.
• •پس از تمیز شدن شیشه از وجود یخ و بخارگرفتگی ،گرمکن را خاموش کنید .روشن
ماندن گرمکن شیشه به مدت طوالنی باعث خالی شدن باتری میشود .گرمکن شیشه برای
خشکاندن آب باران و یا ذوب کردن برف ساخته نشده است.
هشدار
برای جلوگیری از سوختگی ،از لمس کردن شیشه عقب و آینهها هنگام روشن بودن گرمکن
یا بالفاصله پس از خاموش شدن آن خودداری کنید.
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 5-6آینههای خودرو
آینه داخل کابین

قبل از شروع رانندگی ،موقعیت آینه را طوی
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.

 1تنظیم آینه برای روز
 2تنظیم آینه برای شب
در رانندگیهای شبانه برای کاهش انعکاس نور
چراغ خودروهایی که پشت سر شما هستند،
میتوانید شستی ضدتابش آینه را بکشید تا
زاویه آن تنظیم شود.
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آینههای جانبی برقی
زمانی که سوئیچ باز و یا در موقعیت ACC

باشد ،آینههای جانبی را میتوانید توسط کلید
تنظیم آینهها ،در موقعیت دلخواه تنظیم نمود.
برای انتخاب هر کدام از آینهها ،کلید را به
سمت همان آینه بکشید:
 : L 1آینه جانبی سمت چپ
 : R 2آینه جانبی سمت راست
فلشهای جهتنما بر روی کلید را برای تنظیم
آینهها در جهت مورد نظر فشار دهید.
 :باال
 :پایین
 :چپ
 :راست
هشدار
• •قبل از شروع رانندگی ،آینهها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید ،به گونهای
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 میشود.
• •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 آینههای 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 ،کنارههای 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 آینهها ،هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش از
حد وارد نکنید.
هشدار
• •در حین رانندگی ،اقدام به باز کردن آینهها نکنید.
• •مراقب باشید تا دستتان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.
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 .5-7برف پاککن و شیشهشور

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

احتیاط
• •در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از برف پاککنها ،یخ زدن تیغههای برف پاککن و
چسبیدن آنها به شیشه خودرو را بررسی کنید .در صورت مشاهده یخزدگی ،قبل از استفاده
از برف پاککن ،یخها را از بین ببرید .در غیر این صورت تیغهها و موتور برف پاککن آسیب
خواهند دید.
• •اگر موانعی روی شیشه وجود دارند ،نباید برف پاککنها را به کار اندازید ،زیرا موجب
آسیب دیدن موتور برف پاککن و ایجاد خراش بر روی شیشه جلو خواهد شد ،ابتدا موانع را
بردارید ،سپس برف پاککن را فعال کنید.
• •زمانی که سطح شیشه خشک است ،از به کار انداختن برف پاککن خودداری کنید ،چون
تیغههای برف پاککن آسیب خواهند دید و در شیشه جلو خراشیدگی ایجاد خواهد شد.
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روش استفاده از برف پاککن جلو
عملکردهای برف پاککن زمانی قابل اجرا
هستند که سوئیچ باز باشد.

■ ■حرکت تکی برف پاککن ()MIST
دسته برف پاککن را به سمت باال و به موقعیت “ ”MISTبکشید و رها کنید تا به طور خودکار
به جای اول خود بازگردد .همزمان با این عمل ،برف پاککن یک حرکت تکی انجام داده و
متوقف خواهد شد.
■ ■حرکت زمانبندی شده برف پاککن ()INT
اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”INTقرار دهید ،برف پاککن
با حرکت تکی و به طور متناوب (به صورت تایمردار) شروع به کار خواهد کرد.
فواصل بین حرکتهای برف پاککن در حالت
 INTرا میتوان در چهار زمانبندی  8 ،4 ،2و
 13ثانیهای تنظیم نمود.

■ ■دور کند برف پاککن ()LO
اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”LOقرار دهید ،برف پاککن
به صورت متوالی و با سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.
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■ ■دور تند برف پاککن ()HI
اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”HIقرار دهید ،برف پاککن به
صورت متوالی و با سرعت زیاد شروع به کار خواهد کرد.
روش استفاده از شیشهشور جلو
آبپاشهای شیشهشور جلو بر روی قاب زیر
شیشه جلوی خودرو قرار گرفتهاند.

زمانی که سوئیچ باز است اگر دسته برف
پاککن و شیشهشور را به سمت غربیلک
فرمان (و یا به سمت خود) بکشید و نگه دارید،
برف پاککن و شیشهشور جلو به طور همزمان
فعال شده و شروع به کار خواهند کرد .پاشش
آب شیشهشور به محض رها شدن دسته برف
پاککن ،متوقف خواهد شد ،ولی برف پاککن
پس از چند دور کار کردن ،در موقعیت اصلی
خود متوقف خواهد شد.
احتیاط
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را روشن نکنید.
• •در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوکتیزی مانند میخ یا سایر
اجسام نامناسب تمیز نکنید ،در غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.
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روش استفاده از برف پاککن عقب
زمانی که سوئیچ باز است ،با چرخاندن کلید
چرخشی انتهای دسته برف پاککن به سمت
باال و قرار دادن ان در موقعیت “ ”ONمیتوانید
برف پاککن عقب را فعال کنید.

روش استفاده از شیشهشور عقب
آبپاش شیشهشور عقب در کنار چراغ ترمز
وسط قرار گرفته است.

زمانی که سوئیچ باز است ،با چرخاندن کلید
چرخشی انتهای دسته برف پاککن و قرار
دادن آن در موقعیت

و نگه داشتن کلید،

شیشهشور و برف پاککن عقب به طور همزمان
شروع به کار خواهند کرد.
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احتیاط
• •شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
• •زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را روشن نکنید.
• •در صورت گرفتگی و انسداد آبپاشها ،آنها را با اجسام نوکتیزی مانند میخ یا سایر
اجسام نامناسب تمیز نکنید ،در غیر این صورت ،آسیب خواهند دید.
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 .5-8صندلیهای خودرو
صندلیهای جلو

اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی
اهرم تنظیم صندلی را با دست گرفته و به
سمت باال بکشید و در همان وضعیت نگه دارید.
همزمان صندلی را به سمت جلو یا عقب بکشید
و پس از قرار گرفتن در موقعیت دلخواه ،اهرم
را رها کنید تا صندلی در جای خود قفل شود.
سپس جهت اطمینان از ثابت بودن صندلی ،آن
را کمی جلو و عقب بکشید.
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال
کشیده و در همان حالت نگه دارید .همزمان
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.
دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی (فقط
صندلی راننده)(در صورت تجهیز)

برای تنظیم ارتفاع تشک صندلی راننده،
دستگیره را در جهت مورد نظر بچرخانید.
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هشدار
• •در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
• •هیچگونه شیئی را در زیر صندلی قرار ندهید ،زیرا در حین تنظیم موقعیت صندلی ،از
حرکت آن جلوگیری خواهد کرد.
• •پشتی صندلی را بیش از حد لزوم نخوابانید ،زیرا در تصادفاتی که از قسمت جلو و عقب
خودرو روی میدهند ،کمربند ایمنی در صورتی بیشترین محافظت را از سرنشین به عمل
میآورد 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.
صندلیهای عقب
■ ■خواباندن پشتی صندلیهای عقب
 .1ارتفاع پشتسریهای صندلی عقب را تنظیم
کنید و یا در صورت نیاز آنها را از جای خود
خارج کنید (برای اطالعات بیشتر به قسمت
«پشتسری صندلیها» 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 آنها جلوگیری شود.
 .2قفل کمربندهای عقب را مرتب کنید (به قسمت «مرتب کردن قفل کمربندهای عقب» در
فصل  3مراجعه کنید).
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 .3با یک دست ضامن قفل پشتی صندلی عقب
در یک سمت را فشار دهید و با دست دیگر
قسمت باالیی پشتی صندلی را گرفته و به طور
کامل بخوابانید.

 .4مطابق با روش فوق ،پشتی صندلی عقب
سمت دیگر را نیز بخوابانید.

احتیاط
صندلی عقب وسط و عقب چپ به صورت یکپارچه میباشد.
خواباندن پشتی صندلی عقب باعث میشود که فضای قسمت عقب خودرو افزایش یابد .برای
اطالعات بیشتر در خصوص نحوه قرار دادن بار در صندوق عقب ،به نکات و احتیاطهایی که در
ادامه همین فصل خواهد آمد ،مراجعه کنید.
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پشتسری صندلیها
■ ■تنظیم ارتفاع پشتسری صندلی
 1برای باال بردن پشتسری ،آن را با دست
گرفته و به سمت باال بکشید.
 2برای پایین آوردن پشتسری ،ابتدا ضامن
قفلی آن را فشار داده و نگه دارید و همزمان
پشتسری را به سمت پایین بکشید.
هنگام تنظیم کردن پشتسری صندلی،
مطمئن شوید که خط فرضی که از مرکز
پشتسری عبور میکند ،تقریبا از باالی گوش
شما میگذرد.
■ ■باز کردن و نصب مجدد پشتسری
برای جدا کردن پشتسری از صندلی ،ضامن
قفلی را فشار داده و نگه دارید و همزمان
پشتسری را تا زمان جدا شدن از صندلی به
سمت باال بکشید.

برای نصب مجدد پشتسری ابتدا میلههای آن را با سوراخهای روی صندلی همتراز کنید و
سپس پشتسری را تا زمان قفل شدن به سمت پایین فشار دهید.
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هشدار
• •همیشه پشتسری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
• •پس از تنظیم کردن پشتسری ،جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن ،پشتسری را کمی
به سمت پایین فشار دهید.
• •بدون وجود پشتسری ،رانندگی نکنید.

266

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :5امکانات خودرو

 .5-9چراغ های خودرو
دسته چراغ و راهنما

زمانی که سوئیچ باز است ،با چرخاندن کلید
چرخان انتهای دسته چراغ و راهنما میتوانید
چراغها را به روشهای زیر روشن کنید:
 1حالت “( ”AUTOدر صورت تجهیز)
با قرار گرفتن کلید در این وضعیت ،سیستم
به صورت خودکار میزان نور محیط بیرونی را
بررسی کرده و بر اساس آن اقدام به روشن
و خاموش کردن چراغ نور پایین و چراغهای
کوچک میکند.
 2وضعیت
در این وضعیت چراغهای کوچک جلو و عقب،
چراغ پالک و چراغ زمینه داشبورد و کلیدها
روشن میشوند.
 3وضعیت
در این وضعیت چراغهای نور پایین و چراغهای
کوچک جلو و عقب ،چراغ پالک و چراغ زمینه
داشبورد و کلیدها روشن میشوند.
احتیاط
• •چراغهای کوچک را صرفنظر از این که سوئیچ باز باشد یا نباشد ،میتوان روشن کرد.
• •اگر کلید در مغزی سوئیچ قرار داشته و چراغهای کوچک روشن باشند ،چنانچه کلید را
وارد مغزی کرده و سپس خارج کنید ،چراغها خاموش خواهند شد.
• •اگر کلید در مغزی سوئیچ قرار نگرفته باشد و چراغهای کوچک روشن باشند ،چنانچه کلید
را وارد مغزی کرده و سپس خارج کنید ،چراغها خاموش نخواهند شد.
• •اگر در زمان بسته بودن سوئیچ ،چراغهای 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
سمت داشبورد بکشید تا نور باالی چراغ جلو
روشن شود .همزمان نشانگر چراغ نور باال در
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
و رها کردن آن ،چراغ نور باال یک بار روشن
و خاموش خواهد شد و همزمان با آن نشانگر
چراغ نور باال در پنل کیلومترشمار نیز یک بار
روشن و خاموش میشود.
هم با روشن شدن چراغهای جلو و هم با
خاموش بودن آنها میتوانید 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
چراغهای راهنما را فقط وقتی میتوانید روشن
کنید که سوئیچ باز باشد.
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت راست روشن شوند.
دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا
چراغهای راهنمای سمت چپ روشن شوند.
با روشن شدن چراغهای راهنما ،نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت چشمکزن
در میآید.
پس از اتمام دور زدن ،دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت وسط باز میگردد.
هنگام تغییر الین ،اگر دسته راهنما را کمی به سمت باال یا پایین بکشید ،چراغ راهنمای همان
سمت  3مرتبه روشن و خاموش خواهد شد.
احتیاط
اگر چراغهای نشانگر راهنما در پنل کیلومترشمار تندتر از حالت عادی چشمک بزنند ،احتماال
یکی از المپهای چراغ راهنمای جلو یا عقب سوخته است.
چراغ رانندگی در روز
چراغ رانندگی در روز تحت شرایط زیر روشن
میشود:
● ●چراغهای جلو خاموش باشند
● ●موتور روشن باشد
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چراغ مهشکن
■ ■چراغ مهشکن عقب
پس از باز کردن سوئیچ ،دسته چراغ را در
موقعیت

قرار دهید و سپس کلید

چرخان چراغ مهشکن را به سمت
بچرخانید تا چراغ مهشکن عقب روشن شود.
همزمان نشانگر چراغ مهشکن عقب در پنل
کیلومترشمار هم روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن 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 ( )OFFقرار گیرد ،چراغ مهشکن عقب به طور
خودکار خاموش خواهد شد .چنانچه دسته چراغ مجددا در وضعیت روشن قرار گیرد ،چراغ
مهشکن عقب به طور خودکار روشن نخواهد شد.
• •وقتی که مغزی سوئیچ در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار گیرد ،چراغ مهشکن عقب به
طور خودکار خاموش خواهد شد .چنانچه مغزی سوئیچ مجددا در وضعیت روشن قرار گیرد،
چراغ مهشکن عقب به طور خودکار روشن نخواهد شد.
• •چراغ مهشکن عقب میبایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار گیرد.
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تنظیم نور چراغهای جلو
■ ■کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو برای تنظیم
کردن ارتفاع نور چراغ نور پایین مورد استفاده
قرار میگیرد.
 1باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو
 2پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای  4سطح تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را میبایست بر اساس تعداد سرنشینان و وضعیت بار وارده به خودرو
تنظیم کرد.
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است.
تعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
تعداد سرنشین
فقط راننده
راننده و سرنشین جلو
کلیه سرنشینان
کلیه سرنشینان
فقط راننده

بار وارده به خودرو
بدون بار
بدون بار
بدون بار
با بار کامل
با بار کامل

موقعیت کلید تنظیم ارتفاع نور
چراغ جلو
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چراغ سقفی جلو
 1چراغ سقفی سمت چپ
 2چراغ سقفی سمت راست
 3کلید چراغ سقفی
 4کلید وضعیت درب
با فشار دادن این کلید ،در صورت باز شدن هر
کدام از دربها ،چراغ سقفی روشن میشود.
اگر کلید وضعیت درب فعال باشد ،روشن شدن چراغ سقفی تابعی از وضعیت دربهای خودرو
خواهد بود .عملکرد چراغ سقفی در شرایط مختلف به صورت زیر است:
● ●اگر سوئیچ باز باشد ،با بسته شدن تمامی دربهای خودرو چراغ سقفی بالفاصله خاموش
خواهد شد.
● ●اگر سوئیچ در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار داشته باشد ،پس از بسته شدن کلیه دربها،
چراغ سقفی به مدت  8ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.
● ●بالفاصله پس از رفتن خودرو به وضعیت دزدگیر ،چراغ سقفی خاموش میشود و پس از خارج
شدن خودرو از حالت دزدگیر ،چراغ سقفی به مدت  15ثانیه روشن مانده و سپس خاموش
میشود.
● ●با باز شدن هر یک از دربهای خودرو ،چراغ سقفی پس از  3دقیقه روشن ماندن ،خاموش
خواهد شد.
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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 میشود.
این چراغ حدودا  8ثانیه پس از بسته شدن درب خاموش میشود .اگر سوئیچ وارد مغزی شده
و در موقعیت  ONقرار گیرد ،چراغ بالفاصله خاموش میشود .اگر درب بسته نشود ،چراغ دور
سوئیچ پس از گذشت حدودا  3دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد شد.
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 .5-10سوکت برق اضطراری

سوکت برق اضطراری برای تامین برق تجهیزات
برقی جانبی طراحی شده است.
از سوکت اضطراری زمانی میتوان استفاده
کرد که سوئیچ در موقعیت  ACCیا  ONقرار
داشته باشد.

احتیاط
• •برای جلوگیری از سوختن فیوز ،از متصل کردن تجهیزات الکتریکی با توان مصرفی بیشتر
از مقدار مجاز خودرو یعنی  12V/120Wخودداری کنید.
• •برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،زمانی که موتور روشن نیست ،به مدت طوالنی از
سوکت برق اضطراری استفاده نکنید.
• •زمانی که سوکت برق بدون استفاده است ،درپوش آن را نصب کنید .به غیر از سوکتهای
هماندازه و مناسب ،از ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل سوکت برق ممانعت کنید.
عدم رعایت این مساله باعث ایجاد اختالل الکتریکی و اتصالی مدار خواهد شد.
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 .5-11زیرسیگاری (در صورت تجهیز)
موقعیت زیرسیگاری مطابق با تصویر مقابل
میباشد.

هشدار
■ ■زمانی که از زیرسیگاری استفاده نمیشود:
درب آن را بسته نگه دارید .در غیر این صورت در زمان ترمزگیریهای ناگهانی ،ته سیگارها
و خاکستر سیگار به فضای داخل پرت خواهند شد.
■ ■برای جلوگیری از آتشسوزی:
• •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 اشتعالپذیر در داخل زیرسیگاری خودداری کنید.
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 .5-12جا لیوانی

موقعیت جالیوانی جلو مطابق با تصویر مقابل

میباشد.

هشدار
• •از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدنیها در جالیوانی خودداری کنید .زیرا
در صورت بروز تصادف و یا در زمان ترمزگیری ناگهانی ،مواد داخل آنها به فضای داخل اتاق
پاشیده میشود که ممکن است باعث آسیبدیدگی شود.
• •درب لیوان و ظرف نوشیدنیها را بسته نگه دارید تا از پاشیدن آنها به داخل کابین جلوگیری
شود.
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 .5-13آفتابگیر
 1آینه آرایش
 2جاکارتی
 3آفتابگیر
برای استفاده از آینه آرایش ،آفتابگیر را به
سمت پایین بکشید.

 1آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.
 2برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره،
آفتابگیر را از قالب آن آزاد کرده و به سمت
پنجره برگردانید.
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 .5-14دستگیره سقفی
هنگامی که خودرو در جادههای ناهموار در
حال حرکت است ،سرنشینان خودرو میتوانند
جهت حفظ ایمنی از این دستگیرهها استفاده
کنند.
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 .5-15سانروف (در صورت تجهیز)

وقتی که سوئیچ در موقعیت  ACCیا  ONقرار بگیرد ،از کلیدهای واقع بر روی مجموعه چراغ سقفی
جلو میتوان برای باز کردن ،بستن و یا نیمه باز قرار دادن سانروف استفاده کرد.

■ ■باز کردن و بستن
 1کلید باز کردن *
اگر کلید را یک بار فشار دهید ،سانروف به
حالت اریب و به سمت باال نیمه باز میشود.
اگر کلید را مجددا فشار دهید ،سانروف به طور
کامل باز میشود.
 2کلید بستن *
*  :برای متوقف کردن حرکت سانروف در
موقعیت دلخواهتان ،یکی از کلیدها را به آرامی
فشار دهید.
احتیاط
آفتابگیر سانروف به طور دستی هم میتواند باز و بسته شود.
■ ■باز کردن سانروف به صورت نیمه باز (حالت تهویه)
 1کلید باز کردن
 2کلید بستن
برای متوقف کردن حرکت سانروف در
موقعیت دلخواهتان ،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 لحظهای
■ ■قابلیت برگشت خودکار سانروف
اگر در زمان بسته شدن سانروف ،مانعی مابین سانروف و چارچوب آن قرار گیرد ،سانروف به
طور خودکار به حالت کامال باز بر میگردد .اگر چندین بار متوالی جلوی حرکت سانروف گرفته
شود ،عملکرد خودکار سانروف و قابلیت برگشت خودکار سانروف غیرفعال خواهد شد .در این
گونه موارد سانروف را با فشار دادن و نگه داشتن کلیدها یک بار باز کرده و سپس ببندید .برای
بازیابی عملکرد خودکار سانروف و قابلیت برگشت خودکار سانروف ،کلید بستن را فشار داده
و مدتی نگه دارید.
احتیاط
اگر در زمان باز بودن سانروف سوئیچ را خارج کنید ،سانروف 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 سانروف
بیرون بگذارند.
• •از نشستن یا قرار دادن اجسام بر روی سانروف خودداری کنید.
• •اطمینان حاصل کنید که اعضای بدن هیچیک از سرنشینان خودرو در مسیر حرکتی
سانروف قرار ندارد.
• •اجازه ندهید تا کودکان با سانروف و کلیدهای آن بازی کنند .بسته شدن ناگهانی سانروف
میتواند باعث بروز آسیبدیدگی و یا حتی مرگ شود.
• •برای تست کردن قابلیت برگشت خودکار سانروف ،اعضای بدن خود را مقابل سانروف
قرار ندهید.
• •قابلیت برگشت خودکار سانروف ممکن است زمانی که سانروف در انتهای کورس حرکتی
خود است ،کار نکند.
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 .5-16محفظههای نگهداری اشیا
جعبه داشبورد

دستگیره درب جعبه داشبورد را بکشید تا باز
شود.

هشدار
• •برای ایمنی بیشتر در تصادفات و یا سر پیچها ،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 نوکتیز در جعبه داشبورد خودداری کنید تا از
پرتاب آنها در زمان تصادف یا ترمزگیری ناگهانی و آسیبدیدگی افراد جلوگیری شود.
جعبه کنسول وسط
موقعیت جعبه کنسول وسط در شکل مقابل
نشان داده شده است.
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محفظههای روی داشبورد
محفظه روی داشبورد و محفظه جلوی دسته
دنده

جای کارت

محفظه اشیا روی درب
بر روی دربهای جلو و عقب خودرو محفظههایی جهت نگهداری 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 دربها برای نگهداری بطری یا لیوان:
• •اگر بطری را در محفظه درب قرار دادهاید ،درب آن را بسته نگه دارید .از قرار دادن
بطریهای درباز ،لیوانهای شیشهای و یا کاغذی در این محفظهها خودداری کنید .زیرا در
صورت بروز حادثه ،مایعات به داخل کابین پاشیده میشوند و یا لیوان شیشهای ممکن است
بشکند.
• •ممکن است بطری با توجه به شکل و اندازهاش به خوبی در محفظه جا نگیرد.
• •از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.
کیف پشت صندلی
در پشت هر دو صندلی جلو کیفهایی جهت
قرار دادن پوشه ،بروشور و  ...در نظر گرفته
شده است.
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صندوق عقب
قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به وجود میآورد که فضای قسمت عقب خودرو را
بتوان افزایش داد .صندلی عقب به راحتی میتواند جمع شود و یک فضای مناسب و تقریبا
همسطح با کف صندوق جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار میگیرد .برای جزییات بیشتر به
بخش «صندلیهای عقب» در همین فصل مراجعه کنید.
طاقچه عقب
اگر بستهها و اجسام با ارتفاع و اندازه کوچک در صندوق عقب وجود داشته باشند ،طاقچه عقب
از پرتاب شدن آنها به سمت باال در دستاندازها و در زمان ترمزگیری جلوگیری میکند و مانع
وارد شدن آسیب احتمالی به سرنشینان میشود.
اگر میخواهید بستههای بزرگتری در صندوق
عقب قرار دهید ،میتوانید با باز کردن طاقچه
عقب ،فضای الزم را ایجاد کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

285

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

باربند
باربند برای قرار دادن مقداری از بارها طراحی
شده است .این به معنای افزایش مقدار بار قابل
تحمل توسط خودرو نمیباشد .مطمئن شوید
که مجموع وزن سرنشینان و بارهای داخل
صندوق عقب به اضافه بارهای روی باربند ،از
حداکثر بار قابل تحمل خودرو تجاوز نمیکند.
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 اندازهای باشدکه از خودرو درازتر و
یا عریضتر نباشد.
• •قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شدهاند.
• •مراقب باشید تا رنگ سقف خودرو دچار خراشیدگی نشود ،در صورت لزوم میتوانید پتو یا
محافظ دیگری را مابین بار و سقف خودرو قرار دهید.
هشدار
• •بارها را به گونهای در باربند قرار دهید که وزن وارده به طرفین یکسان باشد .در غیر این
صورت ممکن است در پیچیدنها و ترمزگیریها کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر
به ایجاد حادثه و مصدومیت و یا حتی مرگ شود.
• •قرار دادن بار بر روی باربند باعث میشود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد ،لذا در این
شرایط از سرعت زیاد ،پیچیدنهای ناگهانی ،ترمزهای شدید و حرکات مارپیچی خودداری
کنید .در غیر این صورت خطر واژگونی و از دست دادن کنترل خودرو وجود خواهد داشت.
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احتیاطهای 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 ،میتوانید فضای صندوق عقب را با تا
کردن پشتی صندلی عقب افزایش دهید (به قسمت «صندلیهای 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
• •برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از قرار دادن
وسایل بلندتر از ارتفاع صندلیهای عقب در صندوق خودداری کنید .آنها را در کف صندوق
بخوابانید ،در غیر این صورت میتوانند باعث مصدومیت افراد داخل خودرو شوند.
• •هرگز به سرنشینها اجازه ندهید که در قسمت صندوق عقب بنشینند ،سرنشینها فقط
مجاز هستند که روی صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی را ببندند .در غیر این صورت ،در
ترمزهای شدید و یا تصادفها احتمال آسیب دیدن زیاد است.
• •هرگز چیزی را روی طاقچه صندوق عقب قرار ندهید ،زیرا ممکن است در ترمزهای شدید و
تصادفها 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.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

287

فصل  :6شرایط اضطراری
 .6-1فالشر 290 ..............................................................................................
 .6-2پنچر شدن تایر هنگام رانندگی 291 ....................................................
ابزار مورد نیاز و چرخ زاپاس 292 ....................................................................................................
احتیاطهای قبل از جک زدن 293 ..................................................................................................
ابزار تعمیر اضطراری تایر (در صورت تجهیز) 294 .......................................................................
تعویض زاپاس 296 ............................................................................................................................

 .6-3داغ کردن موتور 303 ............................................................................
 .6-4تعویض فیوزها 306 ...............................................................................
 .6-5حمل خودرو 308 ...................................................................................
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو 308 .............................................................................................
حمل اضطراری 310 ..........................................................................................................................
نصب بکسلبند 312 ..........................................................................................................................

 .6-6تعویض باتری 314 .................................................................................
 .6-7روشن نشدن موتور 316 .......................................................................
بازدیدهای اولیه 316 .........................................................................................................................
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق 317 ..............................................................

 .6-8استارت کمکی 318 ...............................................................................
مراحل باتری به باتری کردن 319 ...................................................................................................

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

 .6-1فالشر

اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد ،روشن کردن
چراغهای 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.

با فشار دادن کلید فالشر ،کلیه چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن خواهند کرد .چراغ
زمینه کلید فالشر نیز به حالت چشمکزن در خواهد آمد .برای خاموش کردن فالشر ،کلید آن
را مجددا فشار دهید.
در صورت بسته بودن سوئیچ موتور ،میتوان از فالشر استفاده کرد.
در سرعتهای باالتر از  50km/hاگر به طور ناگهانی ترمز گرفته شود ،چراغهای 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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 .6-2پنچر شدن تایر هنگام رانندگی

 .1اگر 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.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pدر مدل مجهز به گیربکس
 )AT / CVTیا ( Nدر مدل مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.
 .3موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.
 .4کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و آنها را از کنار جاده دور نگه دارید.
 .5مثلث خطر را از صندوق عقب برداشته و
در فاصلهی بیش از  50متری از قسمت عقب
خودرو قرار دهید.
یش

تر از

ب

50

متر

احتیاط
• •در جادههای معمولی مثلث خطر را در فاصله  50متری از عقب خودرو و همجهت با جاده
قرار دهید .این فاصله در بزرگراهها باید بیش از  100متر و در شرایط بارانی و سر پیچها
باید بیش از  150متر در نظر گرفته شود .انجام این کار باعث میشود تا خودروهای عبوری
زودتر متوجه توقف شما شوند و در هنگام شب و تاریکی هوا ،اهمیت این کار بیشتر نمود
پیدا میکند.
• •از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید .حرکت با تایر پنچر حتی در مسافتهای کوتاه
باعث صدمه دیدن آن خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود.
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ابزار مورد نیاز و چرخ زاپاس
در مواقع اضطراری باید خودتان اقدام به رفع عیب خودرو نمایید .لذا آشنا شدن با نحوهی
استفاده از جک و سایر ابزار و محل قرارگیری آنها ضروری است.

 1کیف ابزار
 2چرخ زاپاس
مثلث خطر در داخل صندوق عقب قرار داده
شده است.
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جک در زیر صندلی سرنشین جلو راست قرار
داده شده است.

 1آچار چرخ
 2دسته جک

احتیاطهای قبل از جک زدن
 .1محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
 .2توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چرخهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده
از جک ،کسی داخل خودرو نباشد.
 .3اجازه 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 میشود ،به شرح زیر است:
ابزار مورد نیاز برای تعمیر اضطراری تایر در زمان بروز نشتی باد عبارتاند از پمپ باد و مایع
پنچرگیری .در صورتی که سوراخ ایجاد شده در تایر کمتر از  6میلیمتر باشد و نشتی باد از تایر
به طور آرام و کند صورت گیرد ،با استفاده از این ابزار در مدت کوتاهی میتوان تایر را تعمیر
کرد.
 .1ابتدا پمپ باد و مایع پنچرگیری را از صندوق عقب خودرو بیرون بیاورید .مخزن مایع
پنچرگیری را تکان دهید.
 .2شیلنگ 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.
 .3درپوش والو باد چرخ پنچر را باز کنید و آن را کنار بگذارید.
 .4مخزن 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.
 .5لوله 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.
 .6موتور را روشن کنید و سوکت پمپ باد را به سوکت برق اضطراری خودرو وصل کنید .کلید
پمپ باد را روشن کنید.
 .7پمپ باد در مدت  10دقیقه میتواند مایع پنچرگیری را به داخل تایر وارد کند .همزمان 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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 .8پس از اتمام تعمیر تایر ،به مدت  1دقیقه با خودرو رانندگی کنید .پس از  5کیلومتر 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  200کیلومتر
میتوان با خودرو رانندگی کرد .با این حال جهت تکمیل کردن تعمیر تایر به نزدیکترین
نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید .در این مدت رانندگی با سرعتهای بیشتر از
 80km/hمجاز نیست.
● ●اگر فشار بادتایر کمتر از  2.0barاست ،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 همچنان نشتی باد وجود دارد،
جهت دریافت کمک با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید.
هشدار
• •اگر پس از  10دقیقه 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 باقیمانده 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
 .1چرخ زاپاس را بیرون بیاورید.
درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند
کردن موکت کف صندوق ،کیف ابزار را بردارید.
مهره ثابتکننده چرخ زاپاس را در خالف جهت
عقربههای ساعت باز کرده و چرخ زاپاس را
بیرون بیاورید.
 .2در مقابل چرخها مانع بگذارید.
در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که به صورت قطری در سمت
مخالف چرخ پنچر قرار دارد ،مانعی قرار دهید
تا از حرکت چرخها جلوگیری شود.
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چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید

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

در پشت چرخ عقب راست
در پشت چرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو چپ
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 .3پیچهای چرخ پنچر را شل کنید.
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض
کنید ،با استفاده از آچار چرخ شل کنید.
برای حصول بیشترین گشتاور ،آچار چرخ را
طوری روی پیچ 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 پیچها را فقط مقداری شل کنید و آنها را به طور کامل باز نکنید .پیچها را
فقط در حدود  1/5دور شل کنید.
 .4جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم باشد ،قرار دهید و از این که شیار روی جک در
مقابل زبانه مخصوص جک بر روی بدنه خودرو قرار داشته باشد ،اطمینان حاصل کنید.
دسته جک را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا شکاف روی جک با زبانه مخصوص
جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند.
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هشدار
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 همزمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.
 .5پس 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
جک عبور دهید و آن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید .زمانی که تکیهگاه جک
با خودرو تماس پیدا کرد ،مجددا قرارگیری
صحیح جک نسبت به بدنه خودرو را کنترل
نمایید.
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 میباشد.
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 .6چرخ پنچر را از روی خودرو باز کنید.
توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت به طور کامل باز کنید
و چرخ را از روی خودرو جدا کنید.
چرخ باز شده را طوری روی زمین قرار دهید
که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد تا از
آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.
 .7چرخ زاپاس را نصب کنید.
 )aقبل از نصب زاپاس ،هر گونه گرد و خاک و
رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ
چرخ تمیز کنید.
مطمئن شوید که سطح تماس بین توپی چرخ
خودرو و رینگ چرخ زاپاس در شرایط مناسبی
قرار دارد .در غیر این صورت ممکن است پیچها
به طور ناگهانی باز شده و منجر به حادثه شود.
 )bچرخ زاپاس را بر روی توپی چرخ خودرو
قرار دهید.
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احتیاط
ارتفاع خودرو در زمان نصب چرخ زاپاس نسبت به زمان باز کردن چرخ پنچر بیشتر است .لذا
در صورت نیاز ،ارتفاع جک را زیادتر کنید.
 .8پیچهای چرخ را سفت کنید.
ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست به طور اولیه
سفت کنید .سپس چرخ را در محل خود صاف
کرده و توسط آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.

هشدار
هرگز بر روی پیچهای چرخ روغن یا گریس نزنید .در صورت چرب بودن پیچها ،قبل از نصب
چرخ ،آنها را تمیز و خشک کنید.
 .9خودرو را به طور کامل پایین بیاورید و مهرههای چرخ را سفت کنید.
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
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پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت
کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید
تا زمانی که پیچها به طور کامل در جای خود
سفت شوند.
برای سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ
استفاده کنید.
هشدار
• •به منظور جلوگیری از هر گونه حادثهای در هنگام پایین آوردن خودرو ،مطمئن شوید که
خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفتهاید.
• •پس از تعویض چرخ ،به آرامی رانندگی کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه ،مه رههای
چرخ را با گشتاور مجاز  110±10N.mسفت کنید .در غیر این صورت ممکن است پیچهای
چرخ شل شوند و چرخ از خودرو جدا شده و منجر به بروز حادثه شود.
 .10چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید.
 .11جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق
قرار دهید.
 .12فشار باد تایر تعویض شده را کنترل کنید و در صورتی که کمتر از مقدار استاندارد میباشد،
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 میشود.
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احتیاط
• •در زمان استفاده از چرخ زاپاس با سایز
کوچکتر ،حداکثر سرعت رانندگی نباید
بیشتر از  80km/hباشد.
• •در اولین فرصت نسبت به جایگزینی چرخ
زاپاس با چرخ استاندارد خودرو اقدام نمایید.
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 .6-3داغ 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:
 .1ضمن رعایت جوانب احتیاط ،فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک
مکان امن پارک کنید .ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pخودروی 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.
 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید .قبل
از باز کردن درب موتور تا فروکش کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر جوشش مایع
خنککننده یا فوران بخار آن مشاهده نمیشود ،موتور را روشن نگه داشته و بررسی کنید که
آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله
موتور را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع
عیب با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.
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هشدار
• •خروج مایع خنککننده یا بخار آن از زیر
درب موتور نشاندهنده وجود فشار بسیار
زیاد در مدار سیستم خنککننده میباشد.
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 خنککننده باعث پرتاب مایع خنککننده و بخارات آن میشود که میتواند
سوختگیهای شدیدی را به وجود بیاورد.
 .3درب موتور را باز کنید .رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع
خنککننده بررسی کنید .البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر
خودرو عادی است.
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.
 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 .5اگر نشتی مشاهده نمیشود ،سطح مایع
خنککننده در مخزن انبساط را بررسی کنید.
اگر سطح مایع پایین است ،به مقدار الزم مایع
خنککننده سرریز کنید.
فقط از مایع خنککننده توصیه شده توسط
شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
احتیاط
• •در مواقع اضطراری و در صورت در دسترس نبودن مایع خنککننده میتوان 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
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 .6-4تعویض فیوزها

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و جلوگیری از بیشباری تجهیزات الکتریکی خودرو مورد
استفاده قرار میگیرند .اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود ،ممکن است فیوز آن سوخته باشد که
در آن صورت باید فیوز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

 .1کلیه لوازم برقی را خاموش کنید و سوئیچ را ببندید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید (برای بیرون کشیدن
فیوزهای نوع  Aاز گیره فیوزکش که در داخل درب جعبه فیوز تعبیه شده است ،استفاده کنید).
 .3بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است ؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر
است از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.
فیوز نوع A

فیوز سوخته

فیوز سالم

فیوز نوع B

فیوز سوخته
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 .4فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن برابر با آمپر فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها را
میتوانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخشهای «جعبه فیوز داخل محفظه موتور » و «جعبه
فیوز داشبورد» در فصل  8مراجعه کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط
به برخی وسایل برقی کماهمیتتر (مثل فیوز فندک و فیوز سوکت برق اضطراری) استفاده
کنید.
بهتر است یک دست فیوز با آمپرهای مختلف را خریداری کرده و جهت استفاده در مواقع
اضطراری در خودرو نگهداری کنید.
احتیاط
• •قبل از تعویض فیوز ،سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.
• •هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت تجهیزات الکتریکی دچار
بیشباری خواهند شد .اگر فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی
میباشد .جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •هیچوقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی به طور موقتی .انجام این کار میتواند
باعث اتصالی و آسیب دیدن مدار و حتی آتشسوزی شود.
• •بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.
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 .6-5حمل خودرو

نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

در کلیه خودروهای یدککش باید از زنجیرها و اهرمبندیهای ایمن استفاده شود و در هنگام
حمل خودرو از قوانین کشوری و دستورالعملهای ترافیکی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی
زمین قرار میگیرند و اکسل مربوط به آن چرخها باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند .در
غیر این صورت از کامیون خودروبر استفاده کنید.
■ ■شیوههای صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شدهاند:
● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی
خودروی معیوب

احتیاط
• •پس از بلند کردن چرخهای جلو ،آنها را باید توسط زنجیر یا ابزار مناسب ثابت نگه دارید.
• •قبل از حمل خودرو ،اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت خالص ()N
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 چرخهای جلوی خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب

● ●حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب

● ●حمل با خودروبر

شیوههای نادرست حمل خودرو:
● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
کابل و قالب برای بلند کردن چرخهای جلوی
خودرو استفاده میکنند.
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● ●حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که
چرخ عقب را با استفاده از کابل و قالب بلند
کرده و چرخهای جلو روی زمین کشیده شوند.

● ●حمل با خودروی یدککش به حالتی که
چرخهای عقب خودرو بلند شده و چرخهای
جلو روی زمین کشیده شوند.

احتیاط
خودرو را چه از قسمت جلو و چه از قسمت عقب توسط جرثقیلهای کابلی -قرقرهای و قالبی
حمل نکنید .زیرا احتمال آسیبدیدگی بدنه خودرو وجود دارد.
حمل اضطراری
در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت
با استفاده از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب که به بکسلبند خودرو وصل شده است ،بکسل
کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید بیشتر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل
کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و محکم و در مسافتهای کوتاه انجام دهید و
با سرعت پایین حرکت کنید .باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند
کنترل فرمان و کنترل پدال ترمز را در اختیار بگیرد.
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قبل از بکسل کردن ،سوئیچ موتور را در
موقعیت  ONیا  ACCو دسته دنده را در

موقعیت N

 ACCیا ON

حالت خالص ( )Nقرار دهید .ترمز دستی را
آزاد کنید و فالشر را روشن کنید.

احتیاط
• •بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک ممکن است باعث آسیبدیدگی
گیربکس شود ،لذا توصیه میشود از امداد خودروی شرکت مدیران خودرو یا سایر شرکتهای
مجاز حمل خودرو کمک بگیرید.
• •قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخها ،اکسل ،سیستم انتقال قدرت ،سیستم فرمان
و سیستم ترمز خودرو در شرایط خوبی قرار دارند.
• •سیم یا کابل بکسل را به شکل اطمینانبخش به قالب بکسلبند ببندید.
• •حتیاالمکان خودرو را در مسیر مستقیم و رو به جلو بکسل کنید .هرگز خودرو را از سمت
کنار بکسل نکنید تا از آسیب دیدن خودرو پیشگیری شود.
• •اگر موتور روشن نباشد ،پمپ هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز کار نخواهند کرد .در نتیجه
غربیلک فرمان و پدال ترمز سفت میشوند .بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این شرایط
دقت کنید.
• •اگر خودرو به نحوی آسیب دیده است که به سختی حرکت میکند ،با بکسل کردن اجباری
ایرادی دیگر به آن وارد نکنید .در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا سایر شرکتهای 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 بکسلبند تحت فشار قرار نگیرند ،زیرا ممکن است تحت فشار زیاد بریده
شوند و باعث ایجاد خسارت جانی و مالی شوند.
• •برای پیشگیری از صدمات جسمی ،سایر سرنشینان به غیر از راننده باید از خودروی بکسل
شده پیاده شوند.
• •خودرو را در مسافتهای طوالنی بکسل نکنید.
نصب بکسلبند
■ ■بکسلبند جلو

محل نصب بکسلبند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر جلو قرار دارد.
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده ،درپوش محل نصب بکسلبند جلو را از
روی سپر جدا کنید.
 .2بکسلبند جلو را در جای خود نصب کنید.
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■ ■بکسلبند عقب

محل نصب بکسلبند عقب در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب قرار دارد.
 .1با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده ،درپوش محل نصب بکسلبند عقب را از
روی سپر جدا کنید.
 .2بکسلبند عقب را در جای خود نصب کنید.
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 .6-6تعویض باتری

برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
 .2درب موتور را باز کنید.
 .3کابل منفی باتری ( )-را جدا کنید)۱( .
 .4کابل مثبت باتری ( )+را جدا کنید)۲( .
 .5بست نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری را
خارج کنید)۳( .

احتیاط
مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به همدیگر نشود و همچنین نباید به
طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته
باشد.
 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی خودرو قرار
دهید .برای نصب باتری جدید ،به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست
باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که به طور معمولی قابل بازیافت
نمیباشند .باتریهای مصرف شده را بر اساس دستورالعملهای زیستمحیطی نگهداری کنید
و یا به مراکز مجاز بازیافت تحویل دهید.
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هشدار
• •باتری را هرگز به صورت اریب یا وارونه قرار ندهید ،زیرا اسید داخل باتری بسیار خورنده
میباشد .هنگام باز و بست یا حمل باتری از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.
• •مراقب باشید پوست و لباستان با اسید باتری تماس نداشته باشد .در صورت تماس اسید
با پوست یا لباس ،محل تماس را فورا با محلول آب و صابون و سپس با آب فراوان بشویید و
در صورت لزوم به مراکز درمانی مراجعه کنید.
• •باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• •از کشیدن سیگار ،روشن کردن کبریت یا فندک و از قرار دادن شعله در اطراف باتری
خودداری کنید.
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 .6-7روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب
بخش «مراحل استارت زدن» در فصل  4انجام دادهاید ،و از کافی بودن مقدار بنزین در باک
اطمینان دارید.
■ ■اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد
 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ سقفی را روشن کرده و استارت بزنید.
اگر همزمان 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
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
■ ■اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود
 .1سوئیچ را ببندید و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و سپس مجددا استارت بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده
است .مطابق با توضیحات صفحه بعد اقدام کنید.
 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،احتماال سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده
است .با یکی از نمایندگیهای 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 میشود
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 بیشتر به بخش
«مراحل استارت زدن» در فصل  4مراجعه کنید.
در مدل مجهز به گیربکس دستی:
سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید .پدال گاز و سوئیچ
را به مدت  15ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید .سپس بدون این که پدال
گاز را فشار دهید ،اقدام به استارت مجدد موتور بکنید.
اگر در مدت زمان  15ثانیه استارت زدن ،موتور روشن نشود ،سوئیچ را خارج کرده و چند دقیقه
صبر کنید ،سپس مجددا اقدام به استارت بکنید.
اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
احتیاط
• •هر بار استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیبدیدگی استارتر
جلوگیری شود.
• •اگر موتور به سختی روشن میشود و یا به دفعات زیاد خاموش میشود ،در اولین فرصت
جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 .6-8استارت کمکی

چنانچه به توانایی خودتان در انجام استارت کمکی مطمئن نیستید ،به منظور جلوگیری از وارد
آمدن خسارت به خودرو و آسیبدیدگی خودتان توصیه میشود از امدادگران مدیران خودرو یا
نمایندگی مجاز مدیران خودرو درخواست کمک نمایید.
هشدار

• •باتریها حاوی اسید سولفوریک میباشند که مادهای سمی و خورنده است .لذا هنگام انجام
استارت کمکی از عینک استفاده کنید و مراقب باشید اسید روی پوست ،لباس و یا بدنه
خودرو نپاشد.
• •در صورت تماس چشم و پوست با اسید باتری ،فورا محل تماس را با مقدار زیادی آب
شستوشو 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 کابلهای رابط استاندارد استفاده کنید.
• •باتریها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• •از کشیدن سیگار ،روشن کردن کبریت یا فندک و از قرار دادن شعله در اطراف باتری
خودداری کنید.
• •در لحظه استارت زدن ،به باتری خیلی نزدیک نشوید.
احتیاط
ولتاژ باتری کمکی باید  12Vباشد .اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن
نیستید ،از آن استفاده نکنید .در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای
فن و تسمه موتور گیر نکنند.
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مراحل باتری به باتری کردن
 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری
کمکی استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
احتیاط
اجازه دهید موتور خودرویی که از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده میکنید ،چند
دقیقه روشن بماند و در لحظه استارت کمکی ،پدال گاز را کمی فشار دهید.
 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 1گیره یک طرف از کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت ( )+باتری خالی وصل کنید.
 2گیره انتهای دیگر کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت ( )+باتری کمکی وصل کنید.
 3گیره یک طرف از کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی ( )-باتری کمکی وصل کنید.
 4گیره انتهای دیگر کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی ( )-باتری خالی و یا به
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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یک قسمت فلزی و بدون رنگ بدنه خودرو وصل کنید.
احتیاط
• •هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.
• •اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزا فلزی خودرو تماس پیدا
کنند.
• •از وصل کردن کابل به قطعات متحرک خودرو و یا نواحی نزدیک آنها خودداری کنید.
 .3اکنون 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 کابلها دست نزنید.
 .4کابلها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی
و سپس کابل مثبت را باز کنید).
اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد ،در اولین فرصت جهت بازدید و رفع عیب به
یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
اگر استارت اول موفقیتآمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا اقدام
به استارت زدن بکنید.
اگر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 .7-1خدمات و سرویس

تعیین وقت سرویسهای دورهای

در زمان مراجعه به نمایندگی مجاز جهت انجام سرویس دورهای ،کلیه اسناد الزم را به همراه
داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویسهای ادواری شامل گارانتی نخواهد بود،
درباره هزینههای اضافی میتوانید با کارشناس فنی نمایندگی صحبت کنید .سوابق سرویسها و
تعمیرات گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راهگشا باشد.
لیست خدمات و سرویسها
لیستی از ایرادات خودرو یا اقداماتی که میخواهید بر روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده
کنید و در حین پذیرش آنها را ارایه دهید .همچنین 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 سرویسها
اگر تعداد تعمیرات و سرویسهای مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز
میخواهید خودرو را تحویل بگیرید ،با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از
نظر اهمیت اولویتبندی کنید.
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 .7-2درخواست مشتریان
رضایتمندی مشتریان

شرکت مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات
خود ،رضایتمندی شما را فراهم کنند .رضایت شما از محصوالت و خدمات ما ،برایمان بسیار
حایز اهمیت است .چنانچه 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 نگرانیها شما را برطرف نمایند.
● ●چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید .آنها
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 سرویسهای دورهای در نمایندگی مجاز
قطعات یدکی اصلی شرکت  Cheryو مواد مصرفی توصیه شده توسط آن تضمینی برای افزایش
عمر مفید خودروی شما میباشد .شرکت مدیران خودرو نیز در همین راستا در نمایندگیهای
خود در سراسر کشور صرفا این نوع قطعات را ارایه میدهد .لذا جهت انجام سرویس به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده میکنید ،حتما قطعات
اصلی شرکت چری  Cheryباشد .فقط قطعاتی که دارای آرم  Cheryباشند ،تحت پوشش
گارانتی خواهند بود.
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با
ارایه خدمات با کیفیت و حرفهای ،در خدمت شما هستند .به یاد داشته باشید که نمایندگیهای
مجاز ،خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزشدیده
میباشند .قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست.
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 .7-3شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
روشهای تماس با شرکت

تماس با شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از راههای زیر امکانپذیر است:
آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفکس44197989-90 :
ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir :
وبسایتwww.mvmco.ir :

324

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل  :7خدمات مشتریان
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
● ●شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی
و سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از
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
 VINو یا اطراف آن ممنوع است.
● ●تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
● ●سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو
● ●توضیحات دقیق در خصوص مشکل خودرو و شرایط وقوع ایراد
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 .8-1سرویس و نگهداری

تعیین فواصل بین سرویسهای دورهای خودرو بر مبنای دو شاخصه کیلومتر کارکرد خودرو و
زمان سپری شده از سرویس قبلی صورت میپذیرد که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت خواهد
داشت .در جدول سرویسهای ادواری ،فواصل انجام هر کدام از آیتمهای سرویس نیز مشخص
شده است .جهت اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای گارانتی خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
عدم انجام کامل آیتمهای سرویس دورهای میتواند باعث ایجاد خرابی و ایراد در موتور و
خودرو شود.
سیستم ایربگ
اگر خودروی شما مجهز به سیستم ایربگ میباشد ،تمامی ایربگها و اجزا آنها باید  10سال
پس از تاریخ تولید تعویض شوند .بهتر است این اقدامات را در نمایندگیهای مدیران خودرو
انجام دهید.
جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم ایربگ الزم است تا ایربگها را در زمان مقرر
و مشخص شده توسط سازنده ،در یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تعویض کنید.
چنانچه ایربگهای خودروی شما قبل از زمان از پیش تعیین شده (مثال بر اثر وقوع تصادف)
تعویض شدهاند ،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
پیشکشنده 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
ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشنده 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
ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشنده 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
ایربگ راننده
ایربگ سرنشین جلو
واحد کنترل ایربگ
دسته سیم ایربگ
پیشکشنده کمربند ایمنی
سایر اجزا سیستم ایربگ
1
2
3
4
5
6
تاریخ
مهر نمایندگی مجاز:
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 .8-2سرویسهای به عهده مالک خودرو

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگهداری خودرو را دارید ،سعی کنید طبق توضیحات ارایه
شده در این بخش عمل کنید.
در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویسهایی بحث شده است که انجام دادن آنها آسان
میباشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آنها را دارد .ولی همچنان موارد خاص زیادی وجود
دارند که انجام آنها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسینهای آموزشدیده
صورت پذیرند.
هنگام کار بر روی خودرو جهت پیشگیری از بروز مصدومیتهای ناخواسته و ناگهانی باید نهایت
دقت را داشته باشید .در زیر به برخی از موارد احتیاطی که باید مورد توجه ویژهای قرار گیرند ،اشاره
شده است.
هشدار

• •زمانی که موتور کار میکند ،دست ،لباس و ابزارتان را از تسمههای موتور و فن خنککننده
رادیاتور درو نگه دارید.
• •موتور ،رادیاتور ،لوله اگزوز ،مانیفولد دود و درپوش سرسیلندر بعد از رانندگی بسیار گرم
میشوند ،بنابراین هرگز به آنها دست نزنید .دقت داشته باشید که فن خنککننده حتی پس
از خاموش شدن خودرو هم میتواند 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 آتشسوزی از استعمال دخانیات در نزدیکی درب باک و
باتری خودداری کنید.
• •باتری حاوی اسید سولفوریک میباشد که مادهای سمی و خورنده است .هر زمانی که بر
روی خودرو و یا در زیر خودرو کار میکنید از عینک محافظ استفاده نمایید تا از افتادن ذرات
ریز و مایعات به چشمهایتان مراقبت کنید.
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احتیاط
• •ضدیخ (مایع خنککننده) ،روغن ترمز ،مایع شیشهشور و روغن هیدرولیک فرمان را به
مقدار استاندارد اضافه کنید .اگر مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد ،فورا محل را با دستمال
خیس تمیز کنید تا رنگ بدنه دچار آسیبدیدگی 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 میکند.
• •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

1
2
3
4
5
6
7

مخزن شیشهشور
مخزن انبساط
درب روغنریز موتور
گیج روغن موتور
مخزن روغن ترمز
باتری
جعبه فیوز و رله محفظه موتور
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8
9
10
11
12

هواکش موتور (فیلتر هوا)
رادیاتور
کندانسور
فن خنککننده رادیاتور
مخزن روغن هیدرولیک فرمان
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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.
 .1پس از گرم شدن موتور ،خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه پس از
خاموش کردن موتور صبر کنید.
 .2درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.

احتیاط
زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری
شود.
 .3گیج روغن را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.
 .4مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن موتور را از روی آن کنترل کنید.
اگر سطح روغن باالتر از عالمت “”MAX
است ،مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید.
اگر سطح روغن بین عالیم “ ”MAXو “”MIN
قرار دارد ،مقدار روغن صحیح است.
اگر سطح روغن روی عالمت “ ”MINیا
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
 .1درب روغنریز موتور را در خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید تا باز شود.
 .2روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده
از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس
سطح روغن را توسط گیج کنترل نمایید.

 .3زمانی که سطح روغن موتور به حد استاندارد رسید ،درب روغنریز موتور را در جهت
عقربههای ساعت سفت کنید.
احتیاط
• •روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.
• •فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از
نوع و ظرفیت روغن موتور به بخش «سیستم روغنکاری» در فصل  9مراجعه کنید.
• •هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور میکنید ،باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید.
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حفاظت از محیط زیست
جهت جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زبالههای
خانگی دفع نکنید و یا در فاضالب و یا روی زمین تخلیه نکنید .برای نگهداری یا دفع آنها
از موسسات مجاز کمک بگیرید.
بازدید سطح روغن گیربکس (گیربکس اتوماتیک)
بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک ،اضافه کردن روغن و یا تعویض آن باید توسط افراد
متخصص صورت گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مراجعه نمایید.
بازدید سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین عالیم “ ”MINو
“ ”MAXمخزن باشد .اگر سطح مایع نزدیک
عالمت “ ”MINیا پایینتر 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 روغنریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر
به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع و
ظرفیت روغن ترمز به بخش «سیستم ترمز» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار
از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس ،فورا محلهای تماس
را با مقدار زیادی از آب شستوشو دهید و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

341

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

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
شستوشو 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 خنککننده موتور
وقتی که موتور سرد است ،سطح مایع
خنککننده باید مابین عالیم “ ”MAXو
“ ”MINمخزن انبساط باشد .اگر سطح مایع
نزدیک عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به
مقدار الزم اضافه کنید.
■ ■اضافه کردن مایع خنککننده
 .1وقتی که موتور سرد است ،درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا
رسیدن سطح آن به عالمت “ ”MAXاضافه کنید.
 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال برسد.
سطح مایع خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ،”MINمایع
خنککننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
احتیاط
اگر سطح مایع خنککننده به طور سریع افت پیدا میکند ،وجود نشتی آب از رادیاتور ،لولهها
و واترپمپ را بررسی کنید.
 .3موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع خنککننده
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صحیح میباشد .اگر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
 .4درب منبع انبساط را ببندید.
تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع
از نوع و ظرفیت مایع خنککننده ،به بخش «سیستم خنککننده» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار
اگر مجبور به اضافه کردن مایع خنککننده در زمان گرم بودن موتور هستید ،ابتدا درب
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 میتواند باعث سوختگی شدید شود.
احتیاط
• •از مایع خنککننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.
• •از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنککننده با ویژگیها و رنگهای مختلف خودداری کنید.
• •هنگام کار از ریخته شدن مایع خنککننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.
بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان
سطح روغن هیدرولیک فرمان باید بین عالیم
“ ”MINو “ ”MAXمخزن باشد.
اگر سطح روغن نزدیک عالمت “ ”MINیا
پایینتر 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 نمایندگیهای 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  9مراجعه 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 آنها نمایید.
همچنین وضعیت اتصال لولهها و زنگزدگی
آنها را بازدید کنید.
بازدید تسمه
 .1سوئیچ را ببندید.
 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه تا شدن تسمه را کنترل
کنید.
 .3اگر زاویه تا شدن تسمه بیشتر از  90درجه باشد ،جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
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
فشار باد تایرها (شامل چرخ زاپاس) را باید
حداقل یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت
نیاز آن را تنظیم کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد
تایرها به برچسب راهنمای مربوطه که بر روی
درب راننده الصاق شده است ،مراجعه کنید
(محل نصب برچسب راهنما بستگی به مدل
خودرو دارد).
نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش تعادل
خودرو و ایمنی رانندگی میشود ،بنابراین برای رانندگی با خودرو فشار باد تایرها همواره باید
صحیح باشد.
هشدار
از صحیح بودن فشار باد تایرها در کلیه زمانها اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت
شرایط زیر میتواند پیش بیاید که ممکن است منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ شود:
• •ساییدگی زیاد تایر
• •ساییدگی غیریکنواخت
• •کنترل ضعیف خودرو
• •امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش از حد
• •آببندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ

کم باد بودن تایر فشار باد نرمال پر باد بودن تایر

• •تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• •تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر و آسیب دیدن آن
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احتیاط
• •ظاهر تایر میتواند شما را به اشتباه بیاندازد ،بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازهگیری
فشار باد تایر استفاده کنید .فشار باد تایر فقط باید در زمان سرد بودن تایر اندازهگیری شود.
• •باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی ،طبیعی است.
• •از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ،مواد خارجی
وارد والو باد شده و آن را مسدود خواهد کرد .اگر درپوش گم شده است ،یک درپوش نو
جایگزین کنید.
• •اگر تایری به طور مکرر کم باد شود ،باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد بررسی
بیشتر قرار گیرد.
بازدید تایرها
تایرها را بابت وجود بریدگی ،فرو رفتن اجسام خارجی در البهالی آجها و ساییدگی غیر
یکنواخت آجها مورد بازدید قرار دهید.
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی
تایر مورد بررسی قرار دهید .زمانی که میزان
ساییدگی تایرها زیاد میشود ،نوارهای شاخص
ساییدگی نمایان میشوند و با آج تایر در یک
سطح قرار میگیرند و این یعنی کاهش جدی
کارایی و امنیت تایرها .در این شرایط تایر را
تعویض کنید.
اگر تایری اکثرا باد کم میکند یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نیست ،باید
تعویض شود.
احتیاط
اگر در حین رانندگی تایری دچار کمبادی یا پنچری شد ،به رانندگی ادامه ندهید .رانندگی با
این حالت حتی در مسافتهای کوتاه میتواند تایر را از رده خارج کند.
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حفاظت از محیط زیست
تایر مستعمل را با بیاحتیاطی در محیط رها نکنید ،آنها را مطابق با قوانین زیستمحیطی
و توسط موسسات مجاز ،جمعآوری و بازیافت کنید.
جابهجایی چرخها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و کمک به افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران
خودرو توصیه میکند که تقریبا در هر  10000کیلومتر تایرها را جابهجا کنید .با این حال
بازه زمانی مناسب جهت جابهجایی تایرها میتواند بسته به عادتهای رانندگی شما و شرایط
جادهای تغییر کند.
برای اطالع از نحوه تعویض چرخها به بخش
«تعویض چرخ» در فصل  6مراجعه کنید.
جلوی خودرو

احتیاط
در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم کنترل فشار باد تایر ،پس از انجام جابهجایی چرخها
جهت کالیبره سنسور فشار باد تایرها به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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هشدار
■■برای جلوگیری از بروز تصادفات ،اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید .عدم
رعایت آنها میتواند باعث کاهش کنترلپذیری فرمان و بروز حوادث منجر به

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 همدیگر دارند ،به طور همزمان
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
 1قطب منفی باتری
 2قطب مثبت باتری
 3بست باتری
رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال
کابلهای باتری ،شکستگی سر باتریها و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیاز به سرویس دیگری ندارد .باتریهای متفرقه
برای خودروی شما توصیه نمیشود .در صورت تعویض باتری ،مشخصات فنی باتری نو باید با
مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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بازدید فیوز
در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز
را تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم
را از فیوز سوخته تشخیص دهید.

فیوزهای سوخته

فیوزهای سالم

■ ■بازدید فیوزهای جعبه فیوز و رله محفظه موتور
 .1کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید.
 .2کابل منفی باتری را جدا کنید.
 .3درپوش جعبه فیوز را برداشته و فیوزهای مشکوک به سوختن را یک به یک و بر اساس
راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز ،مورد بررسی قرار دهید.
■ ■بازدید فیوزهای جعبه فیوز و رله داشبورد
 .1کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید.
 .2کابل منفی را جدا کنید.
 .3جعبه 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.
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■ ■تعویض فیوزها
برای اطالع از نحوه تعویض فیوزها به بخش «تعویض فیوز» در فصل  6مراجعه کنید.
اضافه کردن مایع شیشهشور
اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش
نکنند ،احتماال مخزن شیشهشور خالی است.
استفاده از شیشهشور را متوقف کرده و مایع
شیشهشور را به مقدار کافی اضافه کنید.

احتیاط
در فصل سرما و زمانی که دمای هوا زیر صفر درجه است ،از آب خالص به عنوان شیشهشور
استفاده نکنید ،زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشهشور آسیب وارد میکند.
بازدید تیغههای برف پاککن
نرمی لبههای تیغه برف پاککن را توسط
انگشتان دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها
باعث کاهش اثربخشی آنها خواهد شد.
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احتیاط
• •از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد
خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاککن خواهد شد.
• •در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پاککن ،قبل از به کار
انداختن آنها اطمینان حاصل کنید که تیغهها روی شیشه نچسبیده باشند.
• •از برف پاککن برای پاک کردن تودههای برف و یخ روی شیشه استفاده نکنید.
تعویض تیغههای برف پاککن
■ ■تعویض تیغه برف پاککن جلو
 .1سوئیچ را از موقعیت  ONبه موقعیت ACC

یا  LOCKتغییر دهید .در عرض  10ثانیه
دسته برف پاککن را در یکی از موقعیتهای
 MIST/LO/HIقرار دهید تا برف پاککنها
در انتهای مسیر حرکتی خود متوقف شوند.

 .2بازویی برف پاککنها را از روی شیشه بلند
کنید.
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 .3تیغه برف پاککن را در جهت نشان داده
شده در تصویر بچرخانید تا به حالت عمود بر
بازویی برف پاککن قرار گیرد.

 .4تیغه برف پاککن را در جهت فلش به سمت
پایین بکشید تا از بازویی جدا شود.

 .5تیغه برف پاککن جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از قرارگیری
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 .6پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن جلو را تست کنید.
■ ■تعویض تیغه برف پاککن عقب
 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه عقب
بلند کنید.
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 .2تیغه را بچرخانید و به حالت عمود بر بازویی
در آورید .حال میتوانید تیغه را از روی بازویی
جدا کنید.

 .3تیغه برف پاککن جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از قرارگیری
صحیح تیغه در جای خود اطمینان حاصل کنید.
 .4پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن عقب را تست کنید.
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق باید توسط تکنسینهای فنی و ماهر صورت پذیرد .لطفا برای
بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق به یکی از نمایندگیهای مجاز مراجعه نمایید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

353

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

تعویض المپ چراغها
■ ■موقعیت المپ چراغهای جلو

 1چراغ نور باال
 2چراغ نور پایین
 3چراغ راهنمای آینه جانبی
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 4چراغ راهنمای جلو
 5چراغ رانندگی در روز
 6چراغ کوچک جلو
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■ ■موقعیت المپ چراغهای عقب

 1چراغ ترمز وسط
 2چراغ دنده عقب
 3چراغ ترمز

4
5
6
7

چراغ کوچک عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ مهشکن عقب
چراغ پالک

در زمان تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغها و بسته بودن سوئیچ مطمئن شوید.
هشدار
برای جلوگیری از سوختگی ،زمانی که المپها داغ هستند اقدام به تعویض نکنید.
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احتیاط
• •از المپهایی استفاده کنید که دارای مشخصات توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو
باشند.
• •هنگام تعویض المپها به آنها دست نزنید .چرا که باعث آلودگی آنها شده و عمر مفیدشان
را کاهش میدهد.
■ ■مشخصات المپها
نام المپ

مشخصات

المپ چراغ جلو (نور پایین)

H7

المپ چراغ جلو (نور باال)

H1

المپ چراغ کوچک جلو

Light Guide

المپ چراغ راهنمای جلو

PY21W

المپ چراغ ترمز

P21W

المپ چراغ مهشکن عقب

P21W

المپ چراغ پالک

LED

المپ چراغ ترمز وسط

LED

المپ چراغ کوچک عقب

LED

المپ چراغ راهنمای عقب

PY21W

المپ چراغ دنده عقب

W16W

المپ چراغ راهنمای آینه جانبی

LED

المپ چراغ رانندگی در روز

LED
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■ ■تعویض المپ چراغ نور پایین جلو
 .1درپوش گردگیر المپ چراغ نور پایین را باز
کنید.

 .2سوکت المپ نور پایین را جدا کنید.

 .3گیره فنری نگهدارنده المپ ( )1را آزاد کرده
و المپ چراغ نور پایین را خارج کنید.

 .4المپ 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
 .1درپوش گردگیر المپ چراغ نور باال را باز
کنید.

 .2سوکت المپ نور باال را جدا کنید.

 .3گیره فنری نگهدارنده المپ ( )1را آزاد کرده
و المپ چراغ نور باال را خارج کنید.

 .4المپ 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
 .1سوکت المپ چراغ راهنما را در خالف جهت
عقربههای ساعت باز کنید.

 .2المپ چراغ راهنما را از روی سوکت باز
کنید.

 .3المپ 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
 .1با استفاده از پیچگوشتی تخت و نوارپیچ
شده ،طلق چراغ صندوق را باز کنید.
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 .2المپ چراغ صندوق عقب را از جای خود
خارج کنید.

 .3المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل نصب را به ترتیب برعکس مراحل باز
کردن دنبال کنید.
■ ■تعویض سایر المپها
برای تعویض سایر المپها به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید و
خودتان اقدام به تعویض آنها نکنید.
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تنظیم دستی چراغ نور پایین /باالی جلو
برای تنظیم کردن چراغ نور پایین /باالی جلو ،یک پیچگوشتی را بر روی پیچ تنظیم چراغ قرار
داده و با چرخاندن آن در جهت و یا خالف جهت عقربههای ساعت تنظیمات مورد نیاز را انجام
دهید.
■ ■روش تنظیم چراغ جلو چپ

تنظیم نور پایین

 1تنظیم نور به سمت باال /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 2تنظیم نور به سمت چپ /راست
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
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تنظیم نور باال
 1تنظیم نور به سمت باال /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 2تنظیم نور به سمت چپ /راست
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
■ ■روش تنظیم چراغ جلو راست

تنظیم نور پایین

 1تنظیم نور به سمت باال /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 2تنظیم نور به سمت چپ /راست
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
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تنظیم نور باال
 1تنظیم نور به سمت باال /پایین
برای تنظیم نور به سمت پایین ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت باال ،پیچگوشتی را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 2تنظیم نور به سمت چپ /راست
برای تنظیم نور به سمت راست ،پیچگوشتی را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
برای تنظیم نور به سمت چپ ،پیچگوشتی را
در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
احتیاط
نور چراغها را به درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم نمایید.
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 .8-3شستوشو و نگهداری خودرو
■ ■شستوشو در کارواش

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو باید استفاده شود .در صورت استفاده از آب فشار
قوی در کارواشها ،ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند.
احتیاط
قبل از شستوشوی خودرو در کارواشهای اتوماتیک ،سیستم تهویه مطبوع را خاموش کرده
و تمامی پنجرهها را ببندید.
■ ■شستوشوی دستی
اگر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم زیادی از آب تمیز ،تمامی خودرو را بشویید و برای
خشک کردن بدنه خودرو از پارچه خشک استفاده کنید.
احتیاط
• •هرگز از آبپاشهای فشار قوی برای شستوشوی موتور و محفظه موتور استفاده نکنید.
• •پس از اتمام شستوشو ،پدال ترمز را در حین حرکت چندین مرتبه فشار دهید تا آب جمع
شده بر روی دیسک چرخ خشک شود.
• •اگر شما اکثرا در جادههای خاکی رانندگی میکنید ،توصیه میشود هر ماه یک بار شاسی
و قسمتهای 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 آنها را خشک کنید .اگر سطوح دارای آلودگی زیاد باشد ،میتوانید از
شویندههای متداول مانند کف صابون استفاده کنید.
برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص
نگهدارنده 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 آنها نفوذ نکند.
■ ■تمیز کردن چراغها
برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغها ،از حاللهای شیمیایی و خورنده استفاده نکنید.
زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و طلق آنها را با ابزار نوکتیز خراش
ندهید .از نازل آب فشار قوی برای شستن قسمتهای پشت چراغها استفاده نکنید تا آب وارد
چراغها نشود.
■ ■تمیز کردن شیشه عقب
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرمکن شیشه
جلوگیری شود .برای تمیز کردن شیشه عقب از ابزار نوکتیز و محلولهای شیمیایی استفاده
نکنید.
■ ■تمیز کردن رینگ چرخ
کلیه رینگها باید با استفاده از محلول آب و صابون مالیم و در فواصل زمانی منظم تمیز شوند
تا از ایجاد خوردگی و زنگزدگی جلوگیری شود .از برسهای زبر برای تمیز کردن رینگ استفاده
نکنید تا الیه محافظ سطوح آنها 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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
■ ■نگهداری 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 منظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه ،مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان ،مواد رزینی و
چسب ،حشرات چسبیده به بدنه ،رسوبات و لکههای روغنی و  ...را فورا از سطح بدنه خودرو
پاک کنید.
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 8-4آببندی خودروی نو
توصیههایی برای آببندی موتور:
 1000کیلومتر اول:

● ●رانندگی با حداکثر دور موتور ممنوع است.
● ●با سرعتهای باالی  100km/hرانندگی نکنید.
● ●در هر دندهای دور موتور را متناسب با آن دنده باال ببرید و از رانندگی با دورهای باال اجتناب
کنید.
 1000-1500کیلومتر اول:
● ●سرعت خودرو را میتوانید به طور تدریجی به حداکثر برسانید.
● ●دور موتور را میتوانید به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش دهید.
احتیاط
• •از افزایش غیرضروری دور موتور جلوگیری کنید (حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات
خیلی کوتاه  rpm 6000میباشد) .انتخاب دنده باالتر بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت،
کاهش آلودگی هوا و ممانعت از افزایش صدای موتور میباشد.
• •وقتی که موتور سرد است ،چه در دنده خالص و چه در سایر دندهها ،دور موتور را به
حداکثر نرسانید.
■ ■توصیههایی برای آببندی ترمز:
● ●لنت ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند 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 لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.
■ ■توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی
خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت
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پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
پیچهای چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید با گشتاور استاندارد ()110±10N.m

مجددا سفت شوند .عالوه بر این پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن پیچهای چرخ،
پس از  800کیلومتر مجددا باید با گشتاور مشخص شده ،سفت شوند.
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 9-1شمارههای شناسایی خودرو
شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی
و سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از
بیرون خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده
است.
شماره شاسی خودرو ( )VINهمچنین در
سمت راست محفظه موتور و بر روی سینی زیر
قاب برف پاککن حک شده است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت وسط
لبه باالیی درب صندوق عقب نیز حک شده
است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت داخلی
درب موتور و در سمت چپ لبه پایینی هم
حک شده است.
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احتیاط
• •هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور ،رنگ کردن ،بریدن ،جوشکاری و سوراخ کردن
شماره  VINو یا اطراف آن ممنوع است.
• •به علت متفاوت بودن کشورهای تولیدکننده خودروها ،ممکن است محل درج شماره VIN

نیز متفاوت باشد.
پالک مشخصات خودرو در سمت راست
محفظه موتور نصب شده است.

شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
مانیفولد دود مطابق با تصویر مقابل حک شده
است.

شماره گیربکس (در خودروهای مجهز به
گیربکس دستی) مطابق با تصویر مقابل بر روی
پوسته گیربکس حک شده است.
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شماره گیربکس (در خودروهای مجهز به
گیربکس  )ATمطابق با تصویر مقابل بر روی
پوسته گیربکس حک شده است.

شماره گیربکس (در خودروهای مجهز به
گیربکس  )CVTمطابق با تصویر مقابل بر روی
پوسته گیربکس حک شده است.
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 .9-2مشخصات فنی
نوع و مدل خودرو

جدول شماره  :1نوع و مدل خودرو
مدل خودرو
نوع خودرو

1.5 L AT

1.5 L MT

 4 × 2با چرخهای جلو محرک ،فرمان بر روی چرخهای جلو ،موتور جلو،
بدنه خودرو یکپارچه با  2محفظه و دارای  5درب ،ظرفیت سرنشین  5نفر،
فرمان چپ

مدل موتور

نوع موتور

نوع سیستم
سوخترسانی
مدل گیربکس

1.5 L CVT

1.5 L MT

SQRE4G15C

SQRD4G15

 4سیلندر خطی،
خنکشونده با آب،
 4سیلندر خطی ،خنکشونده با آب 4 ،زمانه و دارای  4زمانه و دارای دو
یک میلسوپاپ در باالی سرسیلندر
میلسوپاپ در باالی
سرسیلندر
پاشش الکترونیکی ،ترتیبی و چند نقطهای سوخت
QR515MHF/
516MHD

QR416AHA

018CHA
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ابعاد خودرو

ارتفاع خودرو
فاصله سپر تا
مرکز چرخ عقب

فاصله چرخهای جلو

فاصله دو محور

فاصله سپر تا
مرکز چرخ جلو

عرض خودرو

طول خودرو

فاصله چرخهای عقب

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

1.5 L MT

طول ()mm
عرض ()mm

ارتفاع ()mm
فاصله دو محور ()mm
جلو ()mm
فاصله مرکز تا
مرکز چرخها
عقب ()mm
فاصله نوک سپر جلو ()mm
تا مرکز چرخ
عقب ()mm
374
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وزن خودرو
پارامترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو مطابق با جدول شماره  3میباشد (خودروهای مجهز
به گیربکسهای  QR515MHFو .)QR416AHA

جدول شماره  :3وزن خودرو
مقادیر

عناوین
مدل خودرو

1.5 L MT

1.5 L AT

1,215

1,245

محور جلو ()Kg

743

776

محور عقب ()Kg

472

469

وزن خالص خودرو ()Kg
توزیع وزن خالص
خودرو بین محورها

حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) ()Kg
حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()Kg

375
1,590

1,620

851

884

739

736

1,290

1,320

توزیع وزن وارده به
اکسلها در حین
رانندگی
حداکثر وزن قابل

اکسل جلو ()Kg

782

815

اکسل عقب ()Kg

508

505

اکسل جلو ()Kg

856

889

تحمل اکسلها

اکسل عقب ()Kg

744

741

محور جلو ()Kg

توزیع حداکثر
وزن خودرو با بار و
سرنشین بین محورها محور عقب ()Kg
وزن خودرو در حین رانندگی ()Kg

ظرفیت سرنشین با راننده (نفر)

5
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پارامترهای وزن و ظرفیت سرنشین خودرو مطابق با جدول شماره  3/1میباشد (خودروهای مجهز به
گیربکسهای  516MHDو  517MHBو .)CVT18

جدول شماره  : 3/1وزن خودرو
مقادیر

عناوین

1.5L

1.5L
MT+517MHB MT+516MHD

مدل خودرو
وزن خالص خودرو ()Kg
توزیع وزن
خالص خودرو
بین محورها

محور جلو
()Kg
محور عقب
()Kg

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

محور جلو

وزن خودرو با

()Kg

بار و سرنشین

محور عقب

بین محورها
()Kg
وزن خودرو در حین رانندگی
()Kg
توزیع وزن
وارده به
اکسلها در
حین رانندگی

اکسل جلو
()Kg
اکسل عقب

()Kg
ظرفیت سرنشین با راننده (نفر)
376

1.5 L CVT

1,225

1,223

1,260

750

753

782

475

469

477

1,650

1,643

1,650

915

959

915

735

784

735

1,300

1,298

1,335

789

788

822

511

509

513
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مشخصات عملکردی خودرو
مهمترین شاخصهای عملکردی خودرو مطابق با جدول شماره  4میباشد (خودروهای مجهز به
گیربکسهای  QR515MHFو .)QR416AHA

جدول شماره  :4مشخصات عملکردی خودرو
مقادیر

عناوین
مدل خودرو

1.5 L MT

1.5 L AT

186

178

186

178

ل جلو از زمین ()mm
فاصله اکس 

203

196

ل عقب از زمین ()mm
فاصله اکس 

342

342

حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm
فاصله نقطه مرکزی اکسلها با زمین

()mm

شاخصهای

حداقل شعاع چرخش به راست ()m
دور زدن چرخش به چپ ()m

خودرو

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

حرکتی

زاویه
رمپخور
شاخصهای
قدرت

10.5
10.5
24

23

32

32

بدون بار ()°

23

23

با بار ()°

20

20

170

160

حداکثر سرعت خودرو ()km/h
حداکثر شیب قابل صعود ()%
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مهمترین شاخصهای عملکردی خودرو مطابق با جدول شماره  4/1میباشد (خودروهای مجهز
به گیربکسهای  516MHDو  517MHBو .)CVT18

جدول شماره  : 4/1مشخصات عملکردی خودرو
مقادیر

عناوین

1.5 L
MT+
516MHD

1.5L
MT+
517MHB

1.5L
CVT

186

165

178

165

143

157

182

150

174

295

298

294

23.9

21.1

23.1

23

20.3

22.2

بدون بار ()°

25.8

30.9

31.7

با بار ()°

31.6

25.6

25.9

20.0

19.8

19.9

مدل خودرو
حداقل فاصله
خودرو از زمین با بار ()mm
فاصله اکسلها اکسل جلو ()mm
از زمین
اکسل عقب ()mm
بدون بار ()mm

حداکثر شیب
قابل قبول جاده
شاخصهای برای قسمت جلو با بار ()°

بدون بار ()°

حرکتی
خودرو

حداکثر شیب
قابل قبول
جاده برای
قسمت عقب

زاویه رمپ خور ()°
حداقل شعاع چرخش به راست ()m
دور زدن چرخش به چپ ()m
شاخصهای
قدرت

378

حداکثر سرعت خودرو ()km/h

10.5
10.5
155

حداکثر شیب قابل صعود ()%
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مشخصات عملکردی موتور
ویژگیهای ساختاری ،پارامترها و شاخصهای مهم عملکردی موتور مطابق با جدول شماره 5
میباشد.
جدول شماره  :5مشخصات عملکردی موتور
نوع موتور

SQRD4G15

SQRE4G15C

قطر دهانه سیلندر ()mm

77.4

77

کورس پیستون ()mm

79.52

80.5

حجم جابهجایی موتور ()mL

1,497

1,499

نسبت تراکم

11.4:1

11:1

78

85

6,000

6,150

78

83

6,000

6,150

135

143

2,750

4,000

قدرت اسمی موتور ()kw
دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min
حداکثر قدرت موتور ()kw
دور موتور برای حداکثر قدرت موتور ()r/min

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

جدول میزان مصرف سوخت
میزان مصرف سوخت
شهری

میزان مصرف سوخت
برون شهری

میزان مصرف سوخت
ترکیبی

10.5L/100 Km

6.5L/100 Km

8.0L/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.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

379

X22 User Manual
دفترچه راهنمای خودروی X22

گیربکس دستی
در این خودرو از گیربکسهای دستی مدل  QR515MHFیا  516MHDیا  517MHBاستفاده
شده است .مشخصات نسبت دنده هر سه مدل گیربکس مطابق با جدول شماره  6میباشد.
جدول شماره  :6نسبت دنده گیربکس دستی
مدل گیربکس

نسبت دنده

QR515MHF

516MHD

517MHB

دنده 1

3,545

3,545

3,909

دنده 2

2,050

2,158

2,143

دنده 3

1,346

1,370

1,346

دنده 4

0,969

0,969

1,030

دنده 5

0,725

0,763

0,912

دنده عقب

3,364

3,357

3,364

کاهنده نهایی

4,500

4,467

3,928

گیربکس اتوماتیک
در این خودرو از گیربکس اتوماتیک مدل  QR416AHAاستفاده شده است .مشخصات نسبت
دنده این مدل گیربکس مطابق با جدول شماره  7میباشد.
جدول شماره  :7نسبت دنده گیربکس اتوماتیک
مدل گیربکس

نسبت دنده

380

QR416AHA

دنده 1

2,848

دنده 2

1,553

دنده 3

1,000

دنده 4

0,701

دنده عقب

2,344

کاهنده نهایی

4,053
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فصل  :۹اطالعات فنی خودرو
گیربکس متغیر پیوسته ()CVT
در این خودرو از گیربکس متغیر پیوسته ( )CVTمدل  018CHAاستفاده شده است .مشخصات
نسبت دنده این مدل گیربکس مطابق با جدول شماره  8میباشد.
جدول شماره  :8نسبت دنده گیربکس CVT

مدل گیربکس
نسبت دنده

018CHA

دنده جلو

0.396~ 2.526

دنده عقب

1.814

کاهنده نهایی

6.07

سیستم سوخترسانی
جدول شماره  :9سیستم سوخترسانی
مدل موتور

SQRE4G15C

SQRD4G15

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

نوع سوخت *

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

باک بنزین
پمپ بنزین

نوع باک
ظرفیت

باک پالستیکی
 48لیتر

 50لیتر
پمپ بنزین برقی

* :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 پایینتر به موتور آسیب میرساند.
• •فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .بنزین سربدار باعث کاهش کارایی و راندمان
کاتالیست کانورتر و عملکرد غیرعادی سیستم اگزوز میشود.
سیستم روغنکاری
جدول شماره  :10سیستم روغنکاری
مدل موتور

SQRD4G15

SQRE4G15C

ظرفیت روغن موتور

 4/2 – 4/3لیتر

 4/7±0/2لیتر
SMSAE-5W-30

نوع روغن موتور

SMSAE-5W-40
SMSAE-10W-40

مولفههای گرید روغن

توضیحات
درجه کیفیت روغن

SAE

کلمه اختصاری انجمن مهندسان خودروی آمریکا

5W

در دماهای پایین هر چه عدد ویسکوزیته قبل از  Wکمتر باشد،
توانایی سازگاری روغن با سرما بیشتر میشود و عملکرد استارت
در هوای سرد نیز بهتر است.

40

هر چه این شاخص باالتر باشد ،مقاومت روغن در برابر حرارت
باالتر بوده و ویسکوزیته باالیی خواهد داشت .روغنهای با
ویسکوزیته باالتر برای موتورهایی که با دورهای باال کار میکنند،
مناسب است.

SM
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فصل  :۹اطالعات فنی خودرو
با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه
خود ،روغن با سطح کیفی متناسب با منطقه
را بر اساس اطالعات جدول فوق انتخاب کنید.
وقتی که دمای محیط خیلی پایین است اگر
از روغن موتور با گرید SMSAE-10W-40

استفاده شود ،ممکن است موتور به سختی
استارت بخورد .لذا توصیه میشود از روغن
با گرید  SMSAE-5W-30و یا روغنهای با
درجه ویسکوزیته پایینتر استفاده شود .روغن
 SMSAE-5W-30از نقطهنظر میزان مصرف
روغن نیز توصیه میشود.
احتیاط
• •همواره از روغن موتوری استفاده کنید که مشخصات و الزامات جدول فوق را داشته باشد،
در غیر این صورت به موتور آسیب میرساند.
• •ظرفیت روغن در جداول فوق صرفا به عنوان مرجع میباشند .میزان واقعی سرریز کردن
روغن موتور بر اساس شرایط موجود خودرو تعیین میشود.
• •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 خنککننده
جدول شماره  :11سیستم خنککننده
مدل خودرو

A13T

نوع رادیاتور

رادیاتور با لولههای آلومینیومی

ظرفیت و نوع مایع خنککننده

(برای موتور  )SQRD4G15ظرفیت 7/8 :لیتر؛ ضدیخ
تمام ارگانیک
(برای موتور  )SQRE4G15Cظرفیت 7.5±0.5 :لیتر؛
ضدیخ تمام ارگانیک

سیستم جرقهزنی
جدول شماره  :12سیستم جرقهزنی
مدل موتور

SQRD4G15

SQRE4G15C

FR7DTC

3707AAG

مدل شمع موتور
احتیاط

• •از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.
• •دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.
سیستم تعلیق
جدول شماره  :13سیستم تعلیق
مدل خودرو

A13T

تعلیق جلو

تعلیق مستقل از نوع مکفرسون ،ارتفاع غیر قابل تنظیم ،دارای فنر لول و
کمکفنر تلسکوپی ،دارای میل تعادل

تعلیق عقب

تعلیق نیمه مستقل با اکسل پیچشی ،ارتفاع غیر قابل تنظیم و دارای فنر
لول و کمکفنر تلسکوپی ،دارای میل تعادل
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فصل  :۹اطالعات فنی خودرو
سیستم فرمان
جدول شماره  :14سیستم فرمان
مدل خودرو
قطر غربیلک فرمان ()mm
نوع سیستم فرمان
نوع جعبه فرمان
روغن هیدرولیک فرمان

A13T
374.5

سیستم فرمان هیدرولیکی
شانهای – پینیونی
نوع روغنATF III :
روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINپر کنید

نوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم غربیلک
فرمان
موقعیتهای انتهایی
غربیلک فرمان در سمت
چپ و راست

قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه
در جهت باال – پایین ()mm
37.3
در جهت جلو – عقب ()mm
حداکثر زاویه
غربیلک فرمان

چرخ بیرونی
چرخ داخلی

به سمت چپ
تعداد دور
غربیلک فرمان به سمت راست

38.82°
38.82°
1.525
1.525

سیستم ترمز
جدول شماره  :15سیستم ترمز
مدل خودرو
نوع ترمز
بوستر ترمز
ترمز دستی
روغن ترمز

A13T

چرخ جلو
چرخ عقب

ترمز دیسکی خنکشونده
ترمز دیسکی
بوستر خالئی
ترمز دستی با استفاده از کابلهای مکانیکی روی چرخهای عقب
نوع روغن  DOT-4میباشد ،روغن را تا رسیدن سطح آن به
مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINپر کنید
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زوایای چرخها
جدول شماره  :16زوایای چرخها (در حالت بدون بار)
نام زاویه
مدل خودرو

مقادیر
A13T

چرخ جلو

چرخ عقب

کمبر

'-0°36 ' ± 30

کستر

'4°03' ± 45

کینگپین

'12°17' ± 45

تو-این

') 0'± 5یک سمت(

کمبر

'-1°30' ± 30

تو-این

')0°10' ±20یک سمت(

میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

3 m/km

چرخ و تایر
مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر ،مقادیر فشار باد تایر ،گشتاور سفت
کردن پیچ چرخها به شرح جدول شماره  17است.
جدول شماره  :17مشخصات چرخ و تایر
مدل خودرو

A13T

سایز تایر

205/50 R17 205/55 R16 195/65 R15

مدل رینگ چرخ
فشار باد چرخها در حالت
سرد و بدون بار ()kPa

رینگ چرخ
آلومینیومی
چرخ جلو

230

چرخ عقب

220

چرخ زاپاس

420

گشتاور سفت کردن پیچ چرخ
386

6.5J×16

6J×15

110 ± 10 N.m
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فصل  :۹اطالعات فنی خودرو
روغن گیربکس و مایع شیشهشور
جدول شماره  :18روغن گیربکس و مایع شیشهشور
عناوین
روغن

نوع

ظرفیت

6.58 ± 0.23 L QR416AHA

گیربکس

)C6AT-15 (ATF

QR515MHF

2.3 ± 0.1 L

API GL-4 75W-90

516MHD

2.1 ± 0.1 L

GL-4 75W-90

517MHB

2.0 ± 0.1 L

GL-4 75W-90

018CHA

7.3 ± 0.2 L

CVTF WCF-1

3.5 L

نسبت اختالط آب و ماده شوینده20:1 :

مایع شیشهشور
احتیاط

در زمان تعویض روغن گیربکس به شرط آن که گیربکس نشتی روغن نداشته باشد ،به همان
مقداری که روغن از گیربکس تخلیه میشود باید روغن تازه اضافه شود .برای انجام این کار
به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
باتری
جدول شماره  :19باتری
نام

مدل

باتری

12 V, 60 Ah
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