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پیش گفتار

دیباچه

متشکریم.  شما  از  خودرو  مدیران  شرکت  تولیدات  میان  از  جدیدتان  خودروی  خرید  و  انتخاب   بابت 

کلیه عملکردها و قابلیت های خودروی شما را توضیح می دهد. جهت استفاده و  دفترچه راهنمای حاضر، 

نگه داری صحیح از خودروی خود، لطفا محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

صورت  در  کنید.  نگه داری  خودرو  داخل  در  بعدی  مراجعات  جهت  را  دفترچه  است  بهتر  مطالعه  از  پس 

گذاری خودرو، جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه، آن را همراه خودرو تحویل وی  فروش و وا

دهید. 

گونه تغییرات در طراحی و امکانات و ویژگی های خودروها و یا افزودن و یا بهبود امکانات  حق ایجاد هر 

گونه تعهد و مسوولیتی، برای شرکت مدیران خودرو محفوظ است.  موجود در خودروها بدون ایجاد هر 

بسته به مدل خودروی شما، احتماال برخی امکانات و ویژگی های توضیح داده شده در این دفترچه، با 

خودروی شما متفاوت خواهد بود.

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارایه خدمات 

که نمایندگی های مجاز، خودروی شما را  کیفیت و حرفه ای، در خدمت شما هستند. به یاد داشته باشید  با

کس دیگری می شناسند و دارای تکنسین های آموزش دیده می باشند. قطعات یدکی اصلی ارایه  بهتر از هر 

کسب رضایت شماست.  شده توسط آن ها، تضمینی برای 

کنید. کسب اطالعات بیش تر می توانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس: www.mvmco.ir مراجعه  جهت 

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

ع می باشد.  شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنو

مالکمحترم،ارایهکاملخدماتگارانتیمنوطبهانجاممنظمسرویسهایدورهایمیباشد.
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صفحه۲۱۷

صفحه۲۹۹
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چراغ راهنمای جلو

سان روف*

چراغ راهنمای جانبی

درب خودرو

آیینه بیرونی

خ چر

خ ها • تعویض چر
خ ها • جابجایی چر

• فشار باد تایر
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صفحه ۲۹۹

صفحه  ۲۰۶

صفحه ۲۰۶
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درب موتور
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چراغ رانندگی در روز

چراغ مه شکن جلو

بکسل بند جلو

فهرست تصویری

اجزا و تجهیزات بیرونی

تجهیزات ستاره دار)*(به صورت آپشن می باشند.
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1-1 روش دسترسی به مطالب

کنید:  جهت دسترسی به شماره صفحات و مطالب مورد نظرتان، می توانید از دو روش زیر استفاده 

فهرست ها

که می توانید با مراجعه به آن، لیست فصل های موجود در  گرفته است  فهرست فصول در صفحه ۴ قرار 

کنید. دفترچه و شماره صفحات آن ها را مشاهده 

که در صفحه اول همان فصل  کردن شماره صفحه فصل مورد نظر، به فهرست محتویات آن  پس از پیدا 

کنید تا موقعیت و شماره صفحه مطالب مورد نظرتان در همان فصل را به دست آورید. قرار دارد، مراجعه 

فهرست  تصویری

کافی  گر آشنایی  کلی از خودرو به خواننده می باشد. ا گنجاندن فهرست تصویری، ارائه یک دید  هدف از 

کمک بزرگی برای پیدا  به اسامی تجهیزات و امکانات خودرو نداشته باشید ، فهرست تصویری می تواند 

کردن شماره صفحه مورد نظرتان باشد.

مقدمه
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که میتواند باعث بروز آسیب های شدید بدنی و یا حتی مرگ  این عالمت اعالم هشداردر خصوص عملی است 
شود. از انجام دادن این عمل پرهیز نموده و بر اساس راهنمائی های ارائه شده اقدام کنید.

اینعالمتبرایاعالماخطاردرخصوصعملیاستکهمیتواندباعثایجادجراحاتبدنیویاخرابیخودرو
ویاکاهشعمرمفیدوسیلهنقلیهتانشود.

اینعالمتجهتدادنتذکردرخصوصقوانینحافظتازمحیطزیستویادآوریبازیافتومعدومکردن
ضایعاتمیباشد.درصورتعدمرعایتایننکاتباعثآلودگیمحیطزیستخواهیدشد.

۲-۱ هشدار، اخطار و توجه

در این دفترچه جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی، از عالئم زیر استفاده شده است.

به منظور به حداقل رساندن ریسک خطرات، راهنمایی های قید شده در این هشدارها را قبل از اقدام به 

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

رعایت این تذکرات در راستای حفظ ایمنی خودتان و خودرو دارای اهمیت ویژه ای است. مطمئن شوید 

که عالوه بر خودتان، سرنشینان خودرو نیز موارد فوق را رعایت می کنند. رعایت کردن احتیاط ها و هشدارها 

باعث می شود تا خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.

حفاظت از محیط زیست 

هشدار

توجه

 هشدار ایمنی
اصال انجام ندهید

مقدمه

20 



فهرست

Modiran Vehicle Manufacturing Co.21

 

3-1  بازدید قبل از تحویل خودرو

بر  نامه و  آیین  ، بر طبق ضوابط و  از تحویل  را قبل  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو، خودروی شما 

اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار می دهند. نمایندگی فروش پس از ثبت زمان تحویل خودرو، 

کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و مهر خواهد نمود. گواهی رسید مشتری و  اسناد آن را به 

کلی خودرو و  از امضا برگ رسید مشتری توسط شما، نمایندگی مجاز آموزش هایی راجع به عملکرد  قبل 

کارت تحویل  برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگی ها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را بر طبق 

خودرو ارایه خواهد داد.

تایید عملکرد موارد مورد بررسی ردیف طبقه بندی
خیر بله موتور 1

عملکرد 
کلی

خیر بله ــک، ــنهیدرولی ــز،روغ ــعترم ــور،مای ــنموت روغ
مایــعخنککننــده،باتــری،مایــعشیشهشــوی 2

خیر بله شــمارهشاســی)VIN(،شــمارهموتــور،پــالک
شناســایی 3

خیر بله مجموعهسوییچهایخودرو 4

خیر بله

چراغهــایجلــو،چراغهــایراهنمــا،چراغهــای
ــز،چــراغ ــی،چــراغترم ــایداخل مهشــکن،چراغه
ــه،چــراغ ــدهعقــب،چــراغعقــب،چــراغمطالع دن

رویدرب،چراغهــایرویداشــبورد

5

خیر بله شیشهجلوورنگبدنه 6

خیر بله سرعتسنج،دورسنجوکیلومترشمار 7

خیر بله الستیکزاپاس،جک،ابزارودفترچهراهنما 8

خیر بله ــر، ــدکول ــدک،کلی ــی،فن ــدایمن ــی،کمربن صندل
جعبــهداشــبوردوآفتابگیــر 9

خیر بله
شیشــهباالبرهــا،آینــهبغــل،بــرفپاککنهــا،
شیشهشــورها،بوق،سانروف،سیستمکمکیپارک،

تلفن،رادیووپخشوآنتن
10

کارت تحویل خودرو

مقدمه
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ارایه 
اطالعات 

اولیه درباره 
نحوه استفاده

خیربلهلزوماستفادهازبنزینباعدداکتان93وباالتر1

خیربلهنحوهاستفادهازخودرودردورهیآببندی2

خیربلهعملکردکلیهچراغهایخودرو3

خیربلهآموزشوشناختچراغهایاخطار4

خیربلهجداولزمانیوکیلومتریسرویسها5

خیربلهسرویسهایتابستانهوزمستانه6

شــناختکامــلازسیســتمخنککننــدهومایع7
خیربلهخنککننده

خیربلهاستفادهصحیحازسیستمتهویهمطبوع8

خیربلهاحتیاطهایالزمدرزماناستارت9

خیربلهاستفادهصحیحازسیستمصوتی10
امضامسوولفروش:تاریخ:امضامشتری:تاریخ:

مقدمه

اقالم همراه خودرو
زاپاس• 

جک• 

خ•  آچار چر

مثلث خطر• 

22 
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گواهی رسید مشتری

مدلخودرو

)VIN(شمارهشاسیخودرو

شمارهموتوریاگیربکس

شمارهثبتخودرو

محلمهرنمایندگی:

امضانمایندگی:

تاریختحویل

ناممالک

آدرس

E-mail

تلفن

مواردزیرتحویلاینجانبشدهاست:
خودرو	 
دفترچهراهنمایمشتری	 
فرمبازدیدقبلازتحویل	 

امضامشتری:

امضانمایندگی:

مقدمه
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4-1 ایجاد تغییر و اصالح غیرمجاز بر روی خودرو

دسترس  در  بازار  در  گسترده  بصورت  غیرشرکتی  و  اصلی  غیر  جانبی  لوازم  و  تجهیزات  یدکی،  قطعات 

ج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو توزیع  می باشند .استفاده از قطعات و لوازمی که خار

که شرکت  و عرضه می شوند، می تواند به طور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی شما تاثیر منفی بگذارد 

گارانتی  گونه مسوولیتی در قبال آن ها نداشته و قطعه مورد نظر و هزینه تعویض آن را  مدیران خودرو هیچ 

کرد. نخواهد 

بر روی خودروی خود به هیچ عنوان قطعات یدکی و یا تجهیزات جانبی ) آپشن ( غیر شرکتی نصب نکنید. 

کارآئی ، عملکرد و عمر مفید خودرویتان تحت تأثیر قرار بگیرد . نصب برخی  در غیر اینصورت ممکن است 

گونه  نیز می شود و شرکت مدیران خودرو هیچ  تجهیزات جانبی باعث نقض قوانین اجتماعی و دولتی 

کرد. گارانتی در خصوص این قطعات و تعویض آنها ارائه نخواهد  خدمات 

که ایمنی خودرو را 	  کنید ، چرا  از ایجاد هرگونه تغییر و اصالح غیر مجاز بر روی خودروی خود جدا خودداری 
تحت تأثیر قرار داده و ممکن است باعث بروز سوانح منجر به جراحت و حتی مرگ شود.

هشدار

مقدمه
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پنلکیلومترشمار1

کلیدبوقوایربگراننده2

سوئیچموتور3

دستهبرفپاککن4

دریچههوایوسطی5

سیستمصوتی6

ایربگسرنشینجلو7

جعبهداشبورد8

912Vسوکتبرق

محفظهاشیا10

کلیدفالشر
USBپورت

فندک13

14ESPکلیدقطعکن

پنلکنترلتهویهمطبوع15

سنسوردمایداخلکابین16

محفظهاشیا17

دستگیرهبازکندربموتور18

۱-۲ داشبورد
CVT گیربکس مدل مجهز به 

11
12
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دریچهبخارگیرشیشهدرب1

دریچههوایکناری2

کلیدتنظیمارتفاعچراغجلو3

دریچهبخارگیرشیشهجلو4

سنسورآفتاب5

کلیدهایکنترلرادیوپخش6

غربیلکفرمان7

دکمههایکروزکنترل8

محفظهاشیا9

جالیوانیجلو10

زیرسیگاریجلو
اهرمترمزدستی

دستهدنده13

دستهچراغوراهنما14

اهرمتنظیمغربیلکفرمان15

16ECO/SPTکلید

کلیدتنظیمآینههایبیرونی17

دربجعبهفیوزداشبورد18
پدالگاز
پدالترمز

11
12
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گیربکس دستی مدل مجهز به 

پنلکیلومترشمار1

کلیدبوقوایربگراننده2

سوئیچموتور3

دستهبرفپاککن4

دریچههوایوسطی5

سیستمصوتی6

پنلکنترلتهویهمطبوع7

جعبهداشبورد8

ایربگسرنشینجلو9

10ESPکلیدقطعکن

12Vسوکتبرق
محفظهاشیا

کلیدفالشر13

فندک14

سنسوردمایداخلکابین15

محفظهاشیا16

دستگیرهبازکندربموتور17

11
12
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دریچهبخارگیرشیشهدرب1

دریچههوایکناری2

کلیدتنظیمارتفاعچراغجلو3

دریچهبخارگیرشیشهجلو4

سنسورآفتاب5

کلیدهایکنترلرادیوپخش6

غربیلکفرمان7

دکمههایکروزکنترل8

محفظهاشیا9

جالیوانیجلو10

زیرسیگاریجلو
اهرمترمزدستی

دستهدنده13

دستهچراغوراهنما14

اهرمتنظیمغربیلکفرمان15

کلیدتنظیمآیینههایبیرونی16

دربجعبهفیوزداشبورد17

پدالگاز18
پدالترمز
پدالکالچ
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کیلومترشمار ۲-۲  پنل  

آمپردورموتور1

2
و هشدار چراغهای نمایش محل

نشانگر

نشانگرچراغراهنما3

نمایشگرچندمنظوره4

آمپرسرعتسنج5

چراغهایهشدارونشانگر6

دکمهتنظیمپنلکیلومترشمار7

آمپربنزین8

آمپرآبموتور9

30 
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آمپر سرعت سنج، سرعت حرکت خودرو در هر لحظه 

را نمایش می دهد. سرعت نشان داده شده توسط 

آمپر سرعت بر حسبKm/h  خواهد بود. 

الرم اخطار در سرعت های باال	  آ

کیلومترشمار سه بار متوالی بوق اخطار را به صدا  که سرعت خودرو از Km/h 120 فراتر رود ، پنل  در صورتی 

در می آورد.

سایزتایرخودروبررویمقدارسرعتنشاندادهشدهتوسطآمپرسرعتسنجتاثیرگذاراست،لذاازتایرهای	 
اصلیشرکتمدیرانخودرووباسایزاستاندارداستفادهکنید.درغیراینصورت،سرعتخودروبهصورت

واقعینشاندادهنخواهدشد.

توجه

آمپر دور موتور، سرعت چرخش موتور در هر لحظه را 

نمایش می دهد. عدد نمایش داده شده توسط آمپر 

کنید تا سرعت چرخش موتور  را باید در 1000 ضرب 

بر حسب rpm )دور بر دقیقه( به دست آید. 

کثر  ناحیه قرمز رنگ روی آمپر دور موتور بیانگر حدا

لحظه ای  برای  فقط  می توان  که  می باشد  دوری 

به  هم  آن  رساند،  حد  آن  به  را  موتور  دور  کوتاه 

که دوره ی آب بندی خودرو به اتمام رسیده  شرطی 

باشد و دمای موتور در حد نرمال باشد.

آمپر دور موتور

آمپر سرعت سنج
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اجازهندهیدعقربهدورسنجموتوربهمدتزیاددرناحیهقرمزرنگقرارگیرد،زیراباعثآسیبدیدگیشدید	 
موتورمیشود.

دردورهآببندیخودرو،اجازهندهیدسرعتحرکتازKm/h 100تجاوزکند.	 

درشرایطینظیرشتابگیری،ترمزشدید،پیچیدنناگهانیویارانندگیدرجادههایشیبدار،ممکناست	 
آمپربنزینصحیحنشانندهد.

ک  با داخل  در  بنزین  باقی مانده  مقدار  بنزین  آمپر 

مقدار  بنزین  آمپر  این که  برای  می دهد.  نشان  را 

صحیح را نشان دهد، خودرو را در یک مکان صاف 

کنید.  کرده و سویچ را باز  ک  پا

ک: 55 لیتر - ظرفیت با

که عقربه آمپر بنزین بر روی حرف E یا اطراف آن )ناحیه قرمز رنگ( برسد و یا این که چراغ اخطار  زمانی 

کافی نمی باشد و در اولین فرصت اقدام به  ک  اتمام سوخت روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در با

کنید.  سوخت گیری 

توجه

توجه

آمپر بنزین

32 
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آمپر دمای آب موتور 
آمپر دمای آب موتور، پس از باز شدن سویچ، دمای 

آب موتور را نمایش خواهد داد. 

گیرد( � دمای پایین )عقربه بر روی C یا اطراف آن قرار 
کوتاهی در این ناحیه قرار بگیرد.  گرم شدن می کند، ممکن است عقربه به مدت  که موتور شروع به  زمانی 

کند، عالوه بر این بار وارده به موتور نیز نباید زیاد باشد.  کار  در این شرایط دمایی، موتور نباید با دور باال 

از  یکی  به  تعمیر  و  بازدید  جهت  وقت  ع  اسر در  بماند،  ثابت  ناحیه  این  در  زیادی  مدت  به  عقربه  گر  ا

کنید.  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

گیرد( � دمای نرمال )عقربه بین C و H قرار 
گر دمای هوای محیط باال بوده و یا بار  در رانندگی های نرمال و صحیح، عقربه در این ناحیه قرار می گیرد. ا

گرفت.  وارده به موتور زیاد باشد، احتماال عقربه در نواحی باالتر قرار خواهد 

که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد،  می توانید به رانندگی ادامه دهید.  تا زمانی 

گیرد( � دمای بیش از حد )عقربه بر روی H یا باالتر از آن قرار 
و  باال برسد،  چراغ هشدار دمای آب روشن خواهد شد  یا ناحیه دما  که عقربه به ناحیه قرمز رنگ  زمانی 

را  خودرو  بالفاصله  شرایط،  این  با  شدن  مواجه  صورت  در  است.  شده  داغ  حد  از  بیش  موتور  یعنی  این 

کرده و پس  کند. سپس موتور را خاموش  کار  کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام  متوقف 

گر موفق به یافتن علت نشدید، با یکی از  از خنک شدن آن به دنبال علت جوش آوردن موتور بگردید. ا

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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صفحه نمایش گر چندمنظوره، اطالعات مختلفی را 

در ارتباط با شرایط موجود به راننده فراهم می کند. 

ناحیه A:  نمایش ساعت 
کیلومتر  B:  نمایش سرعت خودرو در زمان حرکت با سرعت های باال و همزمان با بوق اخطار ،  ناحیه 

ک ، میزان مصرف سوخت متوسط و لحظه ای موقتی ، مسافت قابل حرکت با بنزین موجود در با
نمایش آمپر بنزین    :C ناحیه

کلی خودرو کیلومتر  نمایش    :D ناحیه
نمایش اطالعات سنسور دنده عقب ، وضعیت باز یا بسته بودن دربهای خودرو و میزان فشار باد تایر   :E ناحیه

) CVT گیربکس گیربکس ) در مدل مجهز به  نمایش دنده درگیر    :F ناحیه 
نمایش آمپر دمای آب موتور  :G ناحیه 

اگرموتورجوشآوردهاست،بههیچعنواندربمخزنانبساطرابازنکنید.	 
هشدار

صفحه نمایشگر چندمنظوره
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سوخت  مصرف  برای  نمایش  قابل  محدوده 

 )100Km/L( کیلومتر لحظه ای 20-0 لیتر در هر 100 

گر مصرف سوخت لحظه ای شما بیشتر از  میباشد. ا

20 باشد، نمایشگر به طور ثابت عدد 20 را نمایش 

خواهد داد.

درگیر  دنده  و  دنده  دسته  قرارگیری  موقعیت 

گیربکس را نشان می دهد.

کیلومترشمار  کمتر از Km/h ۳ باشد مصرف سوخت لحظه ای قابل نمایش در پنل  گر سرعت حرکت خودرو  ا

خواهد بود.

میزان مصرف سوخت لحظه ای در حافظه سیستم ذخیره نمی شود.

)CVT گیربکس  •موقعیت دسته دنده )در مدل مجهز 

 • مصرف سوخت لحظه ای
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مصرف سوخت متوسط را می توان به عنوان مرجعی 

برای محاسبه مقدار سوخت مصرفی تلقی کرد.

دکمه  سوخت،  مصرف  میانگین  کردن  صفر  برای 

تنظیم روی پنل کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید.

سرعت  با  رانندگی  زمان  در  خودرو  سرعت  مقدار 

آمده  در  صدا  به  اخطار  بوق  که  زمانی  و  باال  های 

است را می توان در این قسمت مشاهده نمود.

 0-۹۹۹/۹ Km مسافت طی شده موقت در محدوده ی

این  از  گر مسافت طی شده  ا و  قابل نمایش میباشد 

کیلومترشمار روی صفر رفته و  کند،  محدوده تجاوز 

مجددا از ابتدا شروع به شمارش خواهد نمود.

کیلومتر موقتی، دکمه تنظیم روی  کردن  برای صفر 

کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید. پنل 

•مصرف سوخت متوسط

• آالرم اخطار سرعت باال

کیلومتر طی شده موقتی  •
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.37

که میتوان با مقدار بنزین  کثر مسافت تخمینی  حدا
ک طی کرد را نمایش میدهد.  موجود در با

این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما 
محاسبه شده است. بنابراین مقدار مسافت طی شده 
شده  داده  نشان  مسافت  مقدار  با  می تواند  واقعی 

متفاوت باشد. 

اگرمقدارکمیبنزینبهباکاضافهکنید،مسافتمحاسبهشدهبازیابینخواهدشد.	 
درزمانسوختگیری،موتورراخاموشکنید.اگرموتورراخاموشنکنید،مقدارمسافتمحاسبهشده	 

بازیابینخواهدشد.

توجه

 •مسافت قابل حرکت با بنزین موجود

گر سوئیچ باز بوده و دسته دنده در موقعیت دنده  ا
قادر  نمایشگر  صفحه  باشد،  داشته  قرار   )R(عقب
از رادار دنده عقب  خواهد بود تا اطالعات دریافتی 

و سنسورهای دنده عقب را نمایش دهد.
سیستم  قسمت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
کنید. هشدار دهنده دنده عقب در فصل ۴ مراجعه 

زمان توسط صفحه نمایشگر به صورت 2۴ ساعته 
دکمه  توسط  تنظیم  قابل  و  میشود  داده  نمایش 

کیلومترشمار می باشد. تنظیم پنل 

روش تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم پنل 
ح ذیل میباشد: کیلومترشمار به شر

•اطالعات سنسورهای دنده عقب

• ساعت
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کیلومترشمار را فشار داده و نگه  1- دکمه تنظیم پنل 
ساعت  به  مربوط  عدد  تنظیم  صفحه  وارد  تا  دارید 

شوید و عدد ساعت بصورت چشمک زن درآید.
حال با هر بار فشار لحظه ای دکمه تنظیم، ساعت 
یک عدد افزایش می یابد. با فشار دادن و نگه داشتن 
خواهد  افزایش  متوالی  طور  به  ساعت  عدد  دکمه، 

یافت.

خودرو،  درب های  از  یک  هر  شدن  باز  صورت  در 
صفحه نمایشگر وضعیت موجود آنها را نشان خواهد 

داد.

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

اطالع خواهد داد.

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

در این مرحله با هر بار فشار لحظه ای دکمه تنظیم، به شماره دقیقه ها یک عدد افزوده میشود. با فشار دادن 
و نگه داشتن دکمه، عدد مربوط به دقیقه ها به طور متوالی افزایش خواهد یافت.

۳- پس از تنظیم دقیقه، 5 ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.

 •نمایش وضعیت درب ها
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.39

درصورتبازماندنویابهطورکاملبستهنشدندربهاحرکتنکنید.چراکهممکناستدرببهطور	 
ناگهانیبازشدهوسرنشینبهبیرونپرتابشود.

هشدار

کلی خودرو کیلومتر طی شده   •
بازه ی در  خودرو  توسط  شده  طی  کل   مسافت 

 Km ۹۹۹۹۹۹-0 نمایش داده میشود.
کثر مقدار  کلی خودرو به حدا کیلومتر  که  در صورتی 
خود برسد، عدد Km ۹۹۹۹۹۹ به طور دایم و ثابت 

نمایش داده خواهد شد.
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3-۲  چراغ های نشانگر و هشدار

گــر صــورت  کارکــرد خــودرو توســط چــراغ هــای نشــان  اطــالع رســانی بــه راننــده در خصــوص وضعیــت 

کــه می توانــد آســیب  می پذیــرد. چراغ هــای هشــدار جهــت اعــالم هشــدار بــه راننــده در زمــان بــروز ایــرادی 

کنــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــه محــض اینکــه سیســتم خاصــی از خــودرو  جــدی بــه خــودرو وارد 

دچــار مشــکل شــود، چــراغ هشــدار مربــوط بــه آن سیســتم روشــن شــده یــا چشــمک خواهــد زد.

پــس از بــاز شــدن ســویچ، بعضــی از چراغ هــای هشــدار جهــت خودارزیابــی سیســتم ها بــه مــدت چنــد 

کــدام از چراغ هــای هشــدار روشــن نشــود و یــا اینکــه پــس از روشــن  ثانیــه روشــن خواهنــد شــد. چنانچــه هــر 

شــدن موتــور همچنــان روشــن بمانــد و یــا چشــمک بزنــد، جهــت بازدیــد و یــا تعمیــر سیســتم مربوطــه بــه 

کنیــد. یکــی از نمایندگی هــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه 

کمربند راننده چراغ اخطار 
کمربند راننده قفل نشده و یا به خوبی بسته نشده باشد، چراغ  پس از باز شدن سویچ، چنان چه 
گر سرعت خودرو به باالی Km/h 25 برسد،  کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد. ا اخطار 
یک بوق اخطار نیز جهت یادآوری به راننده به صدا در خواهد آمد. اطالعات بیش تر را می توانید 

کنید.  کمربند« در فصل ۳ مشاهده  در بخش »چراغ اخطار 

اگرچراغهشدارABSوچراغهشدارسیستمترمزبهطورهمزمانروشنشوند،بالفاصلهخودرورامتوقف	 
کردهوفالشرراروشنکنید.جهتبازدیدوتعمیرسیستمترمز،بایکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودروتماسبگیرید.

هشدار

ABS چراغ هشدار
گر پس  پس از باز شدن سویچ چراغ ABS به منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن خواهد شد. ا
گر چراغ خاموش  کار می کند. ا از گذشت ۳ ثانیه چراغ خاموش شود، یعنی سیستم ABS به درستی 
نشده و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی سیستم ABS دچار مشکل شده است. با این حال 
کار می کند ولی باید با   )ABS کرد و سیستم ترمز معمولی )بدون هنوز می توان با خودرو رانندگی 
گهانی پرهیز شود. جهت بازدید و یا تعمیر سیستم  احتیاط رانندگی نموده و از ترمزهای شدید و نا

ABS، در اولین فرصت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.41

کوچک )چراغ پارک(       چراغ نشانگر چراغ های 
کیلومترشمار نیز روشن  کوچک، چراغ نشان گر آن در صفحه  به محض روشن شدن چراغ های 

خواهد شد. 

چراغ هشدار سیستم ترمز
کنید، چراغ هشدار سیستم ترمز نیز به همراه سایر چراغها روشن شده و پس از  گر سویچ را باز  ا

گر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،  چند ثانیه خاموش خواهد شد. ا

بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو میباشد و به عنوان اولین اقدام باید سطح روغن مخزن 

ع وقت  گر علت ایراد مشخص نشد، در اسر را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بیفزایید. ا

کنید. به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه 

چراغ نشانگر ترمز دستی
که اهرم  که سویچ باز نشود، روشن نخواهد شد. پس از این  گر ترمز دستی تا زمانی  چراغ نشان 

کامل اهرم ترمز دستی،  کشیده شد، چراغ نشا نگر آن روشن شده و پس از آزاد شدن  ترمز دستی 

خاموش خواهد شد. 

روشنشدنچراغهشدارسیستمترمزگویایوجودایراددرسیستمترمزمیباشد.درصورتمواجهشدنبا	  
اینمساله،خودرورادریکمحلمناسبمتوقفکردهوفالشرراروشنکنید.جهتانجامبازدیدویاتعمیر

بانمایندگیمجازمدیرانخودروتماسحاصلنمایید.
اگرمدارهایدوگانهسیستمترمزدچارمشکلشوند،ترمزگیریخیلیضعیفویااصالوجودنخواهدداشت.	  

برایجلوگیریازبروزسوانحدراینشرایطرانندگینکنید.

هشدار
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چراغ هشدار دمای آب موتور
گر چراغ در حین  چراغ هشدار دمای آب موتور باید ۳ ثانیه پس از باز شدن سویچ، خاموش شود. ا

کنید.  کنید و فالشر را روشن  رانندگی روشن شود، بالفاصله خودرو را در یک مکان مناسب پارک 

را خاموش  آن  و سپس  بماند  روشن  آرام  دور  در حالت  به مدت چند دقیقه  موتور  اجازه دهید 

کنید.  گر سطح مایع خنک کننده موتور پایین است، به مقدار الزم اضافه  که ا کنید  کنید. بررسی 

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

مراقبخطرسوختگیباشید!درزمانداغبودنموتور،مایعخنککنندهموتورتحتدماوفشارزیادقرار	 
دارد،لذاازبازدیدموتورقبلازخنکشدنآنجداخودداریکنید.

ازتماسبافنخنککنندهرادیاتوراجتنابکنید.	 

هشدار

)CVT گیربکس )گیربکس چراغ هشدار ایراد 
گیربکس نیز روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش  هم زمان با باز شدن سویچ، چراغ هشدار 

گیربکس  می شود. خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود ایراد در 

خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  یا  و  سرویس  انجام  جهت  وقت  ع  اسر در  می باشد. 

کنید.  مراجعه 

        چراغ نشانگر چراغ رانندگی در روز
پس از روشن شدن موتور ، چراغ رانندگی در روز و نشانگر آن روشن می شوند. در صورت استفاده 

از چراغ نور باال بطور لحظه ای ، چراغ رانندگی در روز و نشانگر آن بطور موقتی خاموش می شوند. 

چراغ رانندگی در روز و چراغ نشانگر آن در زمان روشن شدن چراغ های جلو یا مه شکن ، بصورت 

خودکار خاموش خواهند شد.
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چراغ آچار ) چراغ سرویس (
این چراغ پس از هر 5000Km طی مسافت با خودرو روشن می شود )شمارش مسافت طی شده، 

و  زمان سرویس دوره ای  رسیدن  فرا  تا  روشن می شود(  آچار  بار خاموش شدن چراغ  هر  از  پس 

کند.  مراجعه به نمایندگی را به راننده یادآوری 

پسازهرسرویسدورهای،چراغآچارراتوسطنمایندگیمجازخاموشکنید.	 
توجه

کردن چراغ آچار روش های خاموش 
�  با استفاده از دستگاه عیب یاب

این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیب یاب صورت پذیرد و بدین منظور باید 

کنید. به محل نمایندگی مجاز مراجعه 

کیلومتر شمار �  با استفاده از دکمه تنظیم پنل 
گام اول: 

 سویچ را ببندید. 

گام دوم: 

کنید و منتظر بمانید تا  کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید، سپس سویچ را باز  دکمه تنظیم پنل 

کنید.  چراغ آچار خاموش شود. پس از خاموش شدن چراغ، دکمه تنظیم را رها 

کنترل کروز  چراغ نشانگر 
بر روی صفحه  بزنید، چراغ نشان گر آن  را  کنترل  کروز   ON کلید  گر  ا باز است،  که سویچ  زمانی 

گرفت. پس  کار قرار خواهد  کرده و سیستم در حالت آماده به  کیلومترشمار شروع به چشمک زدن 

کنترل، چراغ نشان گر آن به طور دایم روشن خواهد شد و با غیر فعال  کروز  از فعال شدن سیستم 

کنترل، چراغ نیز خاموش خواهد شد.  کروز  شدن 

43 



داشبورد
ل دوم

ص
M     -     ف

VM
 X33  S  ی

ی سوار
ی استفاده از خودرو

راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 44

چراغ هشدار فشار روغن موتور
گر  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور باید ۳ ثانیه پس از باز شدن سویچ خاموش شود. ا

کرده و هم زمان بوق  چراغ هشدار روشن باقی بماند یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن 

کرده  کنید. فالشر را روشن  کرده و موتور را خاموش  اخطار نیز به صدا در آید، فورا خودرو را متوقف 

کنید.  کم است به اندازه الزم اضافه  گر مقدار روغن  کنید. ا و اقدام به بازدید سطح روغن موتور 

گر ایراد برطرف نشد، هر چه سریع تر با یکی از نمایندگان مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.  ا

اگرمصرفروغنموتورخودرویتانزیاداست،حتمابهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.	 
توجه

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

هم زمان چشمک خواهند زد.

اگرفرکانسیاسرعتچشمکزدنچراغنشانگرراهنمادوبرابرشدهویااصالروشننشود،یعنیچراغ	 
راهنمایمربوطبههمانسمتایراددارد.جهترفعایرادبهنمایندگیمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه

چراغ اخطار اتمام سوخت
گرفتن سویچ در وضعیت باز، چراغ آمپر بنزین روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش  پس از قرار 

کم باشد،  چراغ اخطار سوخت روشن  ک خیلی  که مقدار بنزین موجود در با خواهد شد. زمانی 

گونه مواقع فورا اقدام به سوخت گیری نمایید.  می شود، در این 

ک، 	  با سمت  یک  در  شدن  جمع  و  سوخت  موجی شکل  حرکت  علت  به  شیب دار  جاده های  در 

ممکن است چراغ اخطار سوخت روشن شود. 

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

       چراغ نشانگر نورباالی جلو
گیرد یا چراغ سالم )چراغ پلیسی( داده شود، چراغ  که نور باالی چراغ جلو مورد استفاده قرار  زمانی 

کیلومترشمار روشن خواهد شد.  نشان گر نور باال در صفحه 

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

چراغ هشدار ایربگ
پس از باز شدن سویچ، چراغ هشدار ایربگ به مدت ۳ ثانیه روشن شده و سپس خاموش خواهد 

سیستم  یعنی  شود،  روشن  رانندگی  حین  در  یا  و  نشود  خاموش  ایربگ  هشدار  چراغ  گر  ا شد. 

ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریع تر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگی های 

کنید.  مجاز مدیران خودرو مراجعه 

سیستم ایربگ خودروهای تصادفی باید در محل یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مورد 	 

گر ایربگ ها عمل نکرده باشند. گیرد، حتی ا بازدید و تعمیر قرار 

توجه

)EPC( کتوری چراغ هشدار ایراد سیستم انژ
به  اقدام  موتور  الکترونیکی  کنترل  سیستم  و  شده  روشن   EPC چراغ  سویچ،  شدن  باز  از  پس 

گر پس از روشن شدن موتور، چراغ EPC خاموش شود، یعنی سیستم  خودارزیابی خواهد نمود. ا

کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد. ولی خاموش نشدن آن و یا روشن  انژکتوری یا سیستم 

که برای بازدید و رفع ایراد باید هر  شدن در حین رانندگی، بیان گر وجود ایراد در سیستم می باشد 

کنید. چه سریع تر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 
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چراغ هشدار ایراد موتور )چراغ چک(
به  شروع  موتور  الکترونیکی  کنترل  سیستم  و  شده  روشن  چراغ  این  سویچ،  شدن  باز  از  پس 

گونه خطایی در سیستم، پس از روشن شدن  کرد. در صورت عدم وجود هر  خودارزیابی خواهد 

رانندگی  یا در حین  و  باقی مانده  گر چراغ چک روشن  ا موتور، چراغ چک خاموش خواهد شد. 

روشن شود، یعنی خودرو ایراد دارد، در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگی های 

کنید.  مجاز مدیران خودرو مراجعه 

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری پس از باز شدن سویچ، روشن شده و پس از استارت  موتور، 

گر این چراغ پس از روشن شدن موتور، خاموش نشود و یا  این که در حین  خاموش خواهد شد. ا

رانندگی روشن شود، یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است. خودرو را در یک مکان امن 

کنید. بالفاصله جهت بازدید و تعمیر  کرده و پس از روشن کردن فالشر، موتور را خاموش  متوقف 

با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

اگرچراغهشدارسیستمشارژباتریخودروروشنشدهاست،تازمانیکهایرادبرطرفنشدهاست،ازروشن	 
کردنموتورویااستفادهازلوازمبرقیخودرواجتنابکنیدتاباتریخالینشود.

توجه
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 ECO چراغ نشانگر حالت رانندگی
)CVT گیربکس )در مدل های مجهز  به 

در  آن  نشانگر  چراغ  حالت،  این  به  گیربکس  ورود  و   ECO رانندگی  حالت  کلید  کردن  فعال  با 

نیز  نشانگر  چراغ  کلید،   شدن  فعال   غیر  شد.با  خواهد  روشن  منظوره  چند  گر  نمایش  صفحه 

خاموش خواهد شد..

  SPT چراغ نشانگر حالت رانندگی
)CVT گیربکس )در مدل های مجهز  به 

آن  نشانگر  این حالت، چراغ  به  گیربکس  ورود  و    SPORT رانندگی  کلید حالت  کردن  فعال  با 

کلید،  چراغ نشانگر نیز  گر چند منظوره روشن خواهد شد.با غیر فعال  شدن  در صفحه نمایش 

خاموش خواهد شد.

کنترل پایداری ESP )در صورت مجهز بودن( چراغ اخطار سیستم 
چراغ اخطار ESP پس از ۳ ثانیه از باز شدن سویچ، به طور خودکار خاموش می شود. این چراغ 

گر چراغ به طور  که سیستم ESP فعال می شود، شروع به چشمک زدن می کند. ا در زمان هایی 

مداوم روشن بماند، بیان گر وجود ایراد در سیستم می باشد. جهت حفظ ایمنی، خودرو را جهت 

بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ببرید. 

ESP چراغ نشانگر غیر فعال شدن سیستم
کلید غیر فعال شدن سیستم ESP OFF( ESP(، سیستم غیرفعال شده و چراغ  با فشار دادن 

کلید را یک بار دیگر   ،ESP روشن خواهد شد. برای فعال سازی مجدد سیستم ESP OFF کلید

کلید نیز خاموش خواهد شد.  فشار دهید. چراغ زمینه 
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کم باد تایر چراغ هشدار فشار 
کم باد تایر به مدت ۳ ثانیه روشن مانده و سپس  از باز شدن سوئیچ ، چراغ هشدار فشار  پس 

گر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شده و پیغام اخطار  خاموش می شود. ا

کم شده  که فشار باد تایر  مربوطه در صفحه نمایشگر چند منظوره ظاهر شود ، بیانگر این است 

کرده است. در صورت مواجه شدن با این حالت ، فورا  است و یا اینکه سیستم TPMS ایراد پیدا 

کرده  و در صورت نیاز اقدام به تنظیم فشار باد یا تعویض تایر نمائید. فشار باد تایر ها را بررسی 
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کلیدهای خودروی شما شامل اجزاء زیر است: مجموعه 

کلیدها   3-۱

کنترل1 کلید و ریموت 

کلید2 ک شماره سریال  پال

 سویچ

کنترل1 کلید و ریموت 
کردن سیستم دزدگیر توسط  کردن درب ها توسط امواج رادیویی، فعال و غیرفعال  کردن و یا باز  قفل 
ریموت کنترل صورت می پذیرد.همچنین هرکلید دارای سوئیچ مکانیکی جهت قفل کردن و بازکردن 

درب ها به صورت دستی می باشد.

کلید ک شماره سریال  پال
کنید،  ک را در جای امن نگه داری  کاور قرار داده شده است. این پال کلید در داخل یک  ک شماره  پال

کنید. کنید تا در مواقع الزم از آن استفاده  کلید را یادداشت  شماره 

2

پالکشمارهکلیدرادرداخلخودروقرارندهیدتاازکپیبرداریوساختکلیدمشابهتوسطافراد	 
ناشناسجلوگیریشود.

کلیدراتحتفشارقرارندهید.	 
ازبرخوردکلیدهابااجسامسختجلوگیریکنید.	 
کلیدهارابهمدتزیاددرمعرضدمایباالقرارندهید.	 
ازتماسکلیدهاباآبیاموادخورندهجلوگیریکنید.	 
اگرکلیدینتوانستموتورراروشنکند،برایتهیهکلیدجدیدبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران	 

خودرومراجعهکنید.

توجه
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.51

ضامنسویچمکانیکی1
دکمهبازکردن2
چراغ3
دکمهقفلکردن4

کنید. برای برگرداندن سویچ  کلید استفاده  کلیدها را فشار دهید تا بتوانید از سویچ مکانیکی  ضامن روی 
کنید.  به محل خود، مجددا ضامن را فشار دهید و سویچ مکانیکی را با دست به محل خود هدایت 

کلیدها، با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه  در صورت مفقود شدن 
کنید.  کلید جدید 

کنید.  کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری، در یک مکان امن نگه داری 
کردن درب ها در حدود 10 متر )مناطق بدون  کردن و یا قفل  کلیدها برای باز  میدان اثر امواج رادیویی 
کلید ریموت دار( با خودرو بیش تر از 10 متر باشد،  کلید هوشمند )ویا  که فاصله  مانع( می باشد. در صورتی 

کرد.  کار نخواهد  احتماال 

بردموثرکلیدهابرایقفلکردنوبازکردندربهادرصورتیکهامواجآنهاتوسطموانعمنحرفشود،	 
کوتاهترخواهدشد.

توجه

کنید: کند، موارد زیر را بررسی  کلید نتواند درب ها را باز یا قفل  گر در فاصله مناسب،  ا
کنید. 	  کنید و در صورت خالی شدن، تعویض  کیت ریموت را بازدید   باتری 

کنید.  به قسمت »تعویض باتری ریموت« در ادامه همین فصل مراجعه 
که امواج 	  ج مراقبت فرودگاه وجود دارد  که آیا در اطراف شما ایستگاه رادیویی و یا بر کنید   بررسی 

کلید شده است؟ کنترل  کارکرد ریموت  فرستنده های آن ها باعث ایجاد اختالل در 

کنترل ریموت 
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کوتاه مانند ایستگاه های رادیویی کوچک،  کلیدها ممکن است با سایر امواج  کنترل  فرکانس امواج ریموت 

که  کند. در این گونه مواقع  کرده و ایجاد تداخل  کنترل ها و یا سیستم های دزدگیر، برخورد  سایر ریموت 

کنید.  کنند، از سویچ مکانیکی استفاده  کلیدها نمی توانند درب ها را قفل یا باز 

بدونکسبمجوز،تغییریدرفرکانسوقدرتارسالامواج)نصبتقویتکننده(ندهیدویاهیچگونه	 
آنتنخارجییاآنتنارسالامواجنصبنکنید.

در	  باشید. نداشته رادیوییمحلی ارتباطات با تداخلی ریموت، از استفاده زمان در تا باشید مراقب
ریموت از اینمحدوده،میتوانیدمجددا از ازخروج نکنید.پس استفاده ریموت از تداخل صورت

استفادهکنید.
ریموتکنترلیکدستگاهفرستندهرادیوییباقدرتپایینمیباشدکهبهراحتیمیتواندتحتتاثیر	 

امواجرادیوییمختلفوتحتتشعشعدستگاههایصنعتی،تحقیقاتیوتجهیزاتپزشکیقرارگیرد.

توجه

کلید  کلیدها با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه  در صورت مفقود شدن 

جدید نمایید. 

کنترل تعویض باتری ریموت 
بروز هر یک از حاالت زیر بیان گر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت است:

کند. 	  کلید در فاصله مناسب و بدون مانع نتواند درب ها را باز و یا قفل 

کم نور شده و یا اصال روشن نشود. 	  کلید  چراغ روی 

کنید.  از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده 

CR2032 :باتری توصیه شده
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.53

هنگامتعویضباتریمراقبباشیدسایرقطعاتریموتآسیبنبینندیاگمنشوند.	 
فقطازباتریاستاندارداستفادهکنید.	 

توجه

نسبتبهبلعیدهشدنباتریتعویضشدهتوسطکودکانمراقبتویژهایداشتهباشید.	 
هشدار

کنید: برای تعویض باتری طبق مراحل زیر اقدام 

1. توسط پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، درپوش 

کنید.  کلید را باز 

کرده و باتری  ج  کهنه را از جای خود خار 2. باتری 

باال  به  رو  آن   )+( مثبت  قطب  که  نحوی  به  را  نو 

کنید.  باشد، جایگزین 

کنید.  کردن آن ها، مونتاژ  ۳. قطعات باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز 

یا خیر؟ هم چنین عملکرد  کلید روشن می شود  با فشار دادن دکمه ها، چراغ روی  آیا  که  کنید  بررسی   .۴

نمایندگی مجاز  با  ایراد،  گونه  کنید. در صورت مشاهده هر  کنترل  باتری  تعویض  از  را پس  کلید  درست 

مدیران خودرو تماس حاصل نمایید. 
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ازآسیبدیدنپایههاینگهدارندهباتریممانعتکنید.	 
ازقرارگیریصحیحقطبهایباتریدرجایخوداطمینانحاصلکنید.	 
بادستانخیسباتریراتعویضنکنید.زیراآبمیتواندباعثزنگزدگیشود.	 
ازتماسانگشتاندستویاناخنباباترینوجلوگیریکنید.-	 
ازتماسویادستکاریقطعاتکیتالکترونیکیریموتاجتنابکنید،زیراباعثایجاداختاللدرکارکرد	 

آنخواهدشد.
ازخمشدنالکترودهایباتریبههنگامنصبجلوگیریکنید.	 
ازنصبصحیحاجزابازشدهیدیگرمطمئنشوید.	 

توجه

باتریلیتیومیمستعملنبایددرمجاورتزبالههایخانگیقراردادهشود.باتریمستعملبایدمطابقبا	 
قوانینحفاظتازمحیطزیستمعدومشود.

حفاظت از محیط زیست 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.55

کردن درب ها کردن و باز  ۲-3   قفل 
کنترل کردن درب ها به وسیله ریموت  کردن و باز  قفل 

کردن قفل 
دهید  فشار  را  کنترل  ریموت  روی  قفل  دکمه 
شدن،  قفل  با  هم زمان  شوند.  قفل  درب ها  تا 
و  شده  خاموش  و  روشن  بار  یک  راهنما  چراغ های 
شدن  فعال  تا  آمد  خواهد  در  صدا  به  بار  یک  بوق 

سیستم دزدگیر را اعالم نماید. 

کردن باز 
کنترل را فشار دهید تا  کردن روی ریموت  دکمه باز 

باز شدن، چراغ های  با  باز شوند. هم زمان  درب ها 

زد. سیستم دزدگیر  بار چشمک خواهند  دو  راهنما 

خودرو غیر فعال خواهد شد.

کلیه درب ها قفل  کنترل  گر یکی از درب ها باز و یا نیمه باز مانده باشد، پس از زدن دکمه قفل روی ریموت  ا

شده و بالفاصله باز خواهند شد، هم زمان چراغ های راهنما دو بار چشمک زده و بوق به صدا در نخواهد 

که سیستم دزدگیر فعال نشده است.  کند  آمد تا به راننده اعالم 

گر در  کنید. ا کنترل شما ۳0 ثانیه فرصت دارید تا درب ها را باز  پس از باز شدن قفل درب ها توسط ریموت 

این مدت هیچ یک از درب ها باز نشوند، درب ها به طور خودکار قفل خواهند شد. 

درصورتیکهسویچبازباشدویادرموقعیتACCقرارداشتهباشد،قفلکردندربهابااستفادهاز	 
ریموتکنترلامکانپذیرنخواهدبود.

توجه
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سیستمدزدگیردرصورتقفلشدندربهاباسویچمکانیکیفعالنخواهدشد.لذاتوصیهمیشوددربها	 
رابااستفادهازریموتکنترلقفلکنید.

توجه

سویچ را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید 
تا درب باز شود. 

تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های  جهت  در  را  سویچ 
درب قفل شود. 

کردن درب ها به وسیله سویچ مکانیکی کردن و باز  قفل 

بازقفل
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.57

کردن درب صندوق کردن و باز  قفل 

ازبستهشدنکاملدربصندوققبلازشروعرانندگیمطمئنشوید.درغیراینصورتممکناستاشیا	 
داخلآندرهنگامرانندگیبهبیرونپرتابشوند.

بهکودکاناجازهندهیدکهدربصندوقرابازوبستهکنند،چراکهممکناستبهعلتبازشدنناخواسته	 
دستهاویاگردنآنهادرالبهالیدربگیرکند.

هشدار

کنید. کشیدن دستگیره آن باز  درب صندوق را با 

کلیه درب های جانبی و درب صندوق  را می توان 

توسط درب راننده و بطور همزمان  ، قفل یا باز کرد.

کلید قفل مرکزی واقع بر روی درب راننده و همچنین ریموت  درب صندوق قابلیت قفل یا باز شدن توسط 

کنترل  کردن و بازکردن درب ها توسط ریموت  کنترل را دارا می باشد. برای اطالعات بیشتر به بخش " قفل 

کنید. " در همین فصل مراجعه 
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کن داخلی کردن درب ها با استفاده از شستی قفل  کردن و قفل  باز 

3-3  قفل درب
قفل درب ها

کلیه  راننده،  درب  کن  قفل  شستی  از  استفاده  با 

درب ها را می توان به طور همزمان قفل یا باز نمود.

کردن: شستی را به سمت جلو فشار دهید. - قفل 

- بازکردن: شستی را به سمت عقب بکشید.

بطور  خودرو  عقب  و  جلو  های  درب  از  کدام  هر 

که  باشند  کن داخلی می  دارای شستی قفل  مجزا 

بازکردن قفل همان درب مورد  و  کردن  برای قفل 

گیرند. استفاده قرار می 

برای قفل کردن درب های خودرو) به غیر از درب راننده ( از بیرون ، ابتدا شستی قفل کن را به سمت پائین 

گر درب های  فشار داده و سپس درب را ببندید. درب راننده را نمی توان با استفاده از این روش قفل نمود. ا

کلیه درب ها بطور خودکار  خودرو قفل نشده باشند ، پس از رسیدن سرعت خودرو به یک حد مشخص ، 

قفل خواهند شد.
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.59

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

باال یا پایین بکشید. 
کردن: زبانه را به سمت باال بکشید.  قفل 

بازکردن:زبانهرابهسمتپایینبکشید.

را فشار  باز   / کلید قفل  که درب ها  بسته اند  زمانی 

دهید تا درب ها قفل یا باز شود.

کردن کلید باز 

کردن کلید قفل 

کودک درب عقب قفل 

کلید قفل مرکزی کردن درب ها توسط  کردن و باز  قفل 

درصورتفعالبودنقفلکودک،دربعقبفقطازسمتبیرونقابلبازشدناست.ایننکتهرازمانیکه	 
کودکیداخلخودرواست،فراموشنکنید.

توجه

1
2
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قبلازشروعرانندگیازقفلبودنتمامیدربهااطمینانحاصلکنید.	 
چنانچهکودکیدرصندلیعقبخودرونشستهاست،جهتجلوگیریازبازشدنناخواستهدربدرحین	 

رانندگی،حتماقفلکودکرافعالکنید.
جهتجلوگیریازمحبوسشدنسرنشینانخودرودرزمانتصادف،بهیادداشتهباشیدکهاگرقفلکودک	 

فعالباشد،دربعقبفقطازسمتبیرونقابلبازشدنمیباشد.
درهوایگرم،دمایداخلیکابینپسازخاموششدنموتوربهسرعتافزایشمییابد.دراینشرایط-	 

کودکانویاحیواناتخانگیراتنهادرداخلخودرورهانکنید.چراکهدمایباالمیتواندباعثخفگیویا
حتیمرگدرزمانکوتاهشود.

هشدار
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.61

حذفیاایجادهرگونهتغیردرسیستمایموبالیزرباعثازدسترفتنقابلیتضدسرقتخودروخواهد	 
شد.

توجه

۴-3   سیستم ضد سرقت و دزدگیر

سیستم ضدسرقت موتور )ایموبالیزر(
کلیدهای  توسط  موتور  شدن  روشن  اجازه  که  می باشند  الکترونیکی  چیپ های  دارای  خودرو  کلیدهای 

کنترل ایموبالیزر معرفی نشده اند را نمی دهد. که به واحد  کلید هایی  غیرمجاز و 

شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:

کلید در تماس با اشیا فلزی باشد. 	  گر   ا

کلید خودرو شما باشد و یا در نزدیکی سیستم ایموبالیزر قرار 	  کلید متعلق به خودروی دیگر در تماس با   

گرفته باشد. 

گر خودروی شما قادر به روشن شدن نیست، هر چه سریع تر جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگی های  ا

کنید.  مجاز مدیران خودرو مراجعه 

و  )ایموبالیزر(  موتور  ضدسرقت  می باشد. سیستم  مجهز  ضدسرقت  سیستم  ع  نو دو  به  شما  خودروی 

سیستم دزدگیر. 
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سیستم دزدگیر
کردن آژیر و روشن  در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو، سیستم دزدگیر اقدام به فعال 

کرد.  کردن چراغ های راهنما خواهد  و خاموش 

  

کار شدن سیستم دزدگیر � آماده به 
کلیه درب ها، درب صندوق و درب موتور را ببندید و آن ها را توسط  موتور را خاموش کرده و سویچ را ببندید، 

کار خواهد شد.  کنید. سیستم دزدگیر به طور خودکار وارد حالت آماده به  کنترل، قفل  ریموت 

نشانه های فعال شدن سیستم دزدگیر عبارت اند از:

قفل بودن تمامی درب ها، یک بار چشمک زدن چراغ های راهنما، یک بار به صدا در آمدن بوق.

که یکی از درب های جانبی، درب صندوق و درب موتور به خوبی بسته نشده باشند و یا سویچ  در صورتی 

کامل بسته نشده باشد،  سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد.  به طور 

راهنما و به صدا در  بار چشمک زدن چراغ های  از: دو  نشانه های فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند 

نیامدن بوق. 

�  نحوه اعالم هشدار
از استفاده   که در حالت قفل قرار دارند، به روشی غیر  یا درب موتور  از درب ها، درب صندوق و  گر یکی  ا

یا  شود،  باز  مکانیکی  سویچ  توسط  درب ها  )مثال  شوند  باز  یا  و  شده  ج  خار قفل  حالت  از  کنترل  ریموت 

کار افتاده و به مدت 2۸  کند(، سیستم دزدگیر به  کند و یا سویچ را باز  شخصی درب ها را از داخل خودرو باز 

ثانیه آژیر به صدا در آمده و چراغ های راهنما چشمک خواهند زد. پس از ۳ ثانیه فاصله، آژیر و چراغ های 

این  تکرار خواهد شد. در خالل  بار  این عمل ۸  و  افتاد  کار خواهند  به  ثانیه  به مدت 2۸  راهنما مجددا 

گر درب های خودرو، درب صندوق عقب و درب موتور را ببندید، سیستم دزدگیر پس از به اتمام  اتفاقات، ا

گشت.  کار بازخواهد  که در حال اجراست، مجددا به حالت آماده به  رسیدن سیکل 2۸ ثانیه ای 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.63

کردن اعالم هشدار کردن و یا متوقف  � غیرفعال 
کنید: با یکی از دو اقدام زیر می توانید دزدگیر را خاموش 

کنترل:	  کردن درب ها با استفاده از  ریموت    قفل 

ج شده و چراغ های راهنما دوبار چشمک خواهند زد. کلیه درب ها و درب صندوق از حالت قفل خار

کردن سویچ:	   باز 

  آژیر پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.

پس از اتمام سومین سیکل 2۸ ثانیه ای به صدا درآمدن آژیر و چشمک زدن چراغ های راهنما، سیستم 

دزدگیر به طور خودکار خاموش می شود.

برایجلوگیریازبهصدادرآمدنناخواستهآژیر،اطمینانحاصلکنیدکه:
شخصیدرداخلخودرووجودنداشتهباشد.	 
شیشهدربهاوسانروفبهطورکاملبستهشدهباشند.	 

توجه
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برای استفاده از  بوق، بر روی تصویر حک شده ی بوق 

بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار دهید. 

قابل  نیز  سویچ  بودن  خاموش  زمان  در  بوق 

استفاده است. 

۵-3  بوق

ازبوقدرنزدیکیمحلهاییمانندمدارس،بیمارستانهاومجتمعهایمسکونیاستفادهنکنید.	 
ضمناحترامبهقوانینومقرراتاجتماعیازبوقاستفادهکنید.	 

توجه
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۶-3  غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

در  را  خودرو  فرمان،  غربیلک  کردن  تنظیم  برای 

کرده و سویچ را ببندید.  یک مکان مناسب متوقف 

سمت  به  را  فرمان  تلسکوپی  قفل کننده  اهرم 

آن  بردن غربیلک،  پایین  و  باال  با  و  پایین بکشید 

اهرم  سپس  کنید،  تنظیم  مناسب  موقعیت  در  را 

قفل کننده را به جای اصلی خود بازگردانید. 

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت، احتماال نیاز به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته باشید. 

از دست 	  باعث  کار  این  انجام دادن  به تنظیم غربیلک فرمان نکنید.  اقدام  رانندگی   در خالل 

کنترل خودرو و در نتیجه منجر به تصادف،  جراحت و حتی مرگ می شود.  رفتن 

  به منظور رعایت ایمنی، پس از تنظیم غربیلک فرمان، آن را به سمت باال و پایین تکان دهید 	 

تا از قفل شدن درست تلسکوپی اطمینان یابید. در غیر این صورت ممکن است در حین رانندگی 

گهانی تکان بخورد. به طور نا

هشدار
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۷-3   شیشه درب ها
شیشه باالبرها

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

کلید شیشه باالبر درب جلو چپ1

کلید شیشه باالبر درب جلو راست2

کلید قفل شیشه باالبرها3

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ4

کلید شیشه باالبر درب عقب راست5

کلیدهای شیشه باالبر روی درب راننده: معرفی 

کلید را باال یا پایین برد. به  کلید، شیشه متناظر با آن  که سویچ باز باشد،  می توان با استفاده از هر  زمانی 

از شیشه  از بستن سویچ نیز می توان  ثانیه پس  کامل بسته باشند،  ۶0  کلیه درب ها به طور  که  شرط آن 

باالبرها  شیشه  از  نمی توان  دیگر  شود،  باز  درب ها  از  هریک  فاصله  این  در  گر  ا ولی  کرد.  استفاده  باالبرها 

کرد.  استفاده 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.67

کار انداختن شیشه باالبر همان درب تعبیه  کلید مجزا هم برای به  بر روی تمامی درب های جانبی،  یک 

شده است. 

سمت 	  به  را  کلید  شیشه ها،  کردن  باز  برای 

پایین فشار دهید.

باال 	  سمت  به  را  کلید  ها،  شیشه  بستن  برای 

بکشید.

سمت 	  به  را  کلید  شیشه ها،  کردن  باز  برای 

پایین فشار دهید.

باال 	  سمت  به  را  کلید  ها،  شیشه  بستن  برای 

بکشید.
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� بستن شیشه به صورت دستی
کلید را رها  کشیده و نگه دارید تا شیشه درب بسته شود.در هر موقعیتی  کلید شیشه باالبر را به سمت باال 

کنید، شیشه نیز در همان موقعیت متوقف می شود.

کردن شیشه به صورت دستی � باز 
کلید را رها  کلید شیشه باالبر را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید تا شیشه درب باز شود.در هر موقعیتی 

کنید، شیشه نیز در همان موقعیت متوقف می شود.

�پایین آمدن خودکار شیشه ها
اگرکلیدشیشهباالبررابهصورتلحظهایفشاردادهورهاکنید،شیشهبهطورخودکارکامالباز
خواهدشد.برایمتوقفکردنشیشهدرموقعیتدلخواهکلیدرایکباردیگربهطورلحظهایفشار

دادهویابهسمتباالبکشید.

اعضابدنسرنشیناننبایدبهگونهایقرارگیردکهموقعبهکارافتادنشیشهباالبرها،احتمالگیرکردن	 
آنهاوجودداشتهباشد.

هرگزاجازهندهیدکودکانشیشهباالبرهارابهتنهاییبهکاربیاندازند.گیرکردندربینشیشههنگامباال	 
رفتنآنممکناستباعثایجادجراحتشود.

هیچکس)مخصوصاکودکان(رادرخودروتنهانگذارید،بهویژهاگرسویچرارویمغزیجاگذاشتهباشید.	 
احتمالداردازشیشهباالبراستفادهکردهودرالیآنگیربیفتد.

هشدار
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.69

کلید قفل شیشه باالبرها

کلیه  باالبرها،  شیشه  قفل  کلید  شدن  فشردن  با 

غیرفعال  درب ها  روی  باالبر  شیشه  کلیدهای 

روی  کلیدهای  فقط  شرایط  این  در  شد.  خواهند 

شیشه باالبرها  انداختن  کار  به  قادر  راننده  درب 

کلید  ج شدن از این حالت،  خواهند بود. برای خار

قفل شیشه باالبرها را یک بار دیگر فشار دهید.

درصورتیکودکانجزءسرنشینانخودروباشند،استفادهازاینکلیدتوصیهمیشود.
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۸-3  درب موتور
گرفته است: کنار پای راننده قرار  دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در 

باال  سمت  به  را  موتور  درب  بازکن  دستگیره   -1

کمی به سمت باال بپرد.  بکشید تا درب موتور 

2- دست خود را به زیر درب موتور برده و انگشتان 

خود را به شستی قفل درب موتور برسانید. شستی 

را به سمت چپ فشار داده و هم زمان درب موتور را 

به سمت باال بکشید. 

و  ببرید  باال  مشخصی  ارتفاع  تا  را  موتور  درب   -۳

آن را توسط میله نگه دارنده درب موتور ثابت نگه 

دارید.

۴- برای بستن درب موتور، ابتدا آن را با دست تا ارتفاع ۳0-20 سانتی متری باالی قفل پایین بیاورید و 
کنید تا در داخل قفل بیفتد.  سپس رها 

کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن اطمینان  5- پس از بسته شدن درب موتور، آن را 
حاصل شود. 

کردن درب موتور �  باز 
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ک ۹-3  درب با
کنید: ک،  مراحل زیر را طی  کردن درب با برای باز 

�  قبل از سوخت گیری
کلیه درب ها و شیشه ها را ببندید.  کرده و  سویچ را خاموش 

ک کردن درب با �  باز 
ک  ک را بکشید تا درب با 1. دستگیره بازکن درب با

به آرامی باز شود. 

در  را  آن  ک،  با پیچی  درپوش  کردن  باز  برای   .2

خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 

کنید.  کمی صبر  قبل از بیرون آوردن درپوش، 

کردن می توانید از قالب تعبیه  درپوش را پس از باز 

کنید.  ک آویزان  شده بر روی درب با
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بهگوشرسیدنصدایآرامخالیشدنباددرزمانبازکردندرپوشباکطبیعیاست.	 
ازریختنگازوییلبهباکجداخودداریکنید.	 

توجه

سوختگیری	  زمان در سیگار کشیدن و جرقه ایجاد از بنزین، اشتعالپذیری ماهیت علت به  -
خودداریکنید.

درپوشباکراپسازبازکردنبهطورسریعبرندارید،درهوایگرمپاشیدهشدنبنزینتحتفشار	 
داخلباکبهبیرونمیتواندباعثآسیبدیدگیشود.

برایسالمتی	  و است موادسمی بنزینحاوی که کنید.چرا ممانعت بنزین بخارات استنشاق از
زیانآوراست.

پسازترکخودرووقبلازبازکردندرپوشباک،یکفلزبدونرنگرالمسکنیدتاالکتریسیته	 
ساکن الکتریسیته زیرا است، مهم سوختگیری از قبل کار این انجام شود. تخلیه بدنتان ساکن

میتواندباعثاحتراقبخاراتبنزینشود.

هشدار

در  را  ک  با درپوش  سوخت گیری،  اتمام  از  پس   .1

جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا بسته شود.

ک �  بستن درپوش با
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بنزینپاشیدهشدهرافوراپاککنیدتابهتایر،شلگیرچرخورنگبدنهآسیبیواردنشود.	 
پسازبستندرپوش،دستخودراازرویآنبرداریدزیراممکناستکمیدرجهتخالفبستنبچرخد	 

کهطبیعیاست.
نیرویدستخودرافقطدرجهتهایبازکردنوبستنوبهدرپوشباکواردکنیدوازکشیدنویافشار	 

دادنآنخودداریکنید.

توجه

ازبستهشدنکاملدرپوشباکمطمئنشویدتاازبیرونریختناحتمالیبنزینوبروزسانحهجلوگیری
کردهباشید.

هشدار

بنزینمیتواندمحیطزیستراآلودهکند.جمعآوریومعدومکردنبنزینریختهشدهبایدتوسطافراد
متخصصصورتپذیرد.

حفاظت از محیط زیست 

ک را ببندید.  2. درب فلزی با
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کمربند ایمنی   3-۱۰
کمربند چراغ اخطار 

گر کمربند راننده قفل نشده  پس از باز شدن سویچ،  ا

و یا به درستی بسته نشده باشد،  این چراغ به طور 

متوالی چشمک خواهد زد. 

اگرکمربندبهدرستیبستهشود،چراغاخطارکمربندوبوقاخطارآنخاموشخواهندشد.اگرکمربند 
بسته نشده باشد و سرعت حرکت خودرو کم تر از Km/h ۲۵ باشد، فقط چراغ اخطار کمربند چشمک خواهد 
بر  رود، عالوه  فراتر   25 Km/h از گر سرعت حرکت خودرو  ا ولی  آمد.  به صدا در نخواهد  اخطار  بوق  و  زد 
چشمک زدن چراغ اخطار، بوق اخطار نیز توام با آن و به مدت 100 ثانیه به صدا در خواهد آمد. پس از 100 
کمربند همچنان چشمک  کمربند همچنان باز باشد،  بوق اخطار قطع خواهد شد ولی چراغ اخطار  گر  ثانیه ا

کنید، باز هم مراحل باال تکرار خواهد شد.  کمربند را باز  گر در حین رانندگی  خواهد زد. ا
کمربند قطع خواهد شد: با انجام دادن یکی از اقدامات زیر، اخطار 

کمربند را ببندید.	   
 سویچ را ببندید.	 
دسته تعویض دنده را در حالت دنده عقب )R( قرار دهید. 	 

کیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه می شود  ا

از  استفاده  زمان های  کلیه  در  ایمنی  کمربند  از  که 

این  انجام  عدم  کنند.  استفاده  درستی  به  خودرو 

آسیب دیدگی  شدت  و  دیدن  آسیب  احتمال  کار، 

ناشی از حوادث رانندگی را افزایش می دهد.  
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.75

کمربند استفاده صحیح از 

به  کنید.  تنظیم  درستی  به  را  صندلی  پشتی   •

به  صاف  صورت  به  را  بدن تان  بتوانید  که  نحوی 

پشتی تکیه دهید. 

عرض  تمام  از  که  طوری  به  بکشید،  را  کمربند   •

کند و نباید برخوردی با گردن و یا  شانه هایتان عبور 

بازوهای شما داشته باشد. 

 •  تسمه پایینی کمربند باید تا جایی که امکان دارد 

در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد. 

داشته  تاخوردگی  و  پیچ خوردگی  نباید  کمربند    •     

باشد. 

از لحاظ خرابی و  کمربند ایمنی باید به طور منظم 
گیرد. در  آسیب دیدگی و فرسودگی مورد بازدید قرار 
کمربندها  و  باشد  کرده  تصادف  خودرو  که  صورتی 
دچار کشیدگی شده باشند، کمربند و قطعات مرتبط 
مجاز  نمایندگی  در  می بایست  کمربند  سیستم  با 

مدیران خودرو تعویض شوند.

مکانیزمجمعکننده	  خودسرانه روغنکاری یا و تغییر ایجاد تعمیر، قبال در خودرو مدیران شرکت
کمربندوقفلکمربندوسایراجزاسیستمکمربند،هیچگونهمسوولیتینخواهدداشت.

هشدار

کمربند نگه داری 
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استفاده  ولرم  یا  گرم  آب  از  کمربندها  شستن  برای 

به  که  دهید  اجازه  کمربندها  شستن  از  پس  کنید. 

طور طبیعی و خود به خود خشک شوند و از وسایل 

گرم کننده استفاده نکنید. 

برایشستنکمربندازشویندههایشیمیایی،آبجوش،موادسفیدکنندهو...استفادهنکنید.	 
اجازهنفوذورسوخآببهمکانیزمجمعکنندهکمربندراندهید.	 

هشدار

زبانه1 کمربند، کردن قفل و بستن برای
آنرابهداخلقفلفشاردهیدتاصدای

»کلیک«بهگوشبرسد.
برایبازکردنکمربند،دکمهقرمزرنگ2

رویقفلرافشاردهید.

ازقفلکمربندیکهنتواندکمربندرابهطورسفتنگهدارد،استفادهنکنید.چراکهدرزمانتصادف	 
وترمزهایشدید،نمیتواندازسرنشینانمحافظتکند.

هشدار

کمربند کردن  کردن و باز  قفل 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.77

کمربند سه نقطه ای تنظیم 

که امکان دارد به  کمربند را تا جایی  تسمه پایینی 

قسمت پایین بدنتان و نزدیک لگن بکشید. تسمه 

ندهید.  قرار  کمرتان  دور  و  شکم  روی  را  پایینی 

باال،  سمت  به  باالیی  تسمه  کشیدن  با  سپس 

کنید. موقعیت آن را تنظیم 
به سمت پایین و

لگن بکشید 

کمی به سمت پایین بکشید

 کمی به سمت باال
بکشید

اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بسته اند. 	 

هر کمربند برای استفاده یک نفر است. از یک کمربند برای بیش از یک نفر، به ویژه کودکان استفاده 	 

نکنید. 

کنند و یا از 	  کمربند ایمنی استفاده  کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از  که   توصیه می شود 

سیستم های محافظ کودک برای آن ها استفاده کنید. 

اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند تقریبا از وسط عرض شانه های شما رد شده باشد. البته 	 

نباید با گردن برخوردی داشته باشد و نیز نباید به صورت شل و افتاده قرار گرفته باشد. عدم رعایت موارد 

فوق باعث کاهش ایمنی در زمان تصادف و افزایش احتمال آسیب دیدگی در لحظه برخورد می شود. 

باالتر از لگن قرار گرفتن تسمه پایینی کمربند و نیز شل بودن آن می تواند باعث سر خوردن سرنشین از 	 

زیر کمربند در زمان تصادف و وارد آمدن خسارت بدنی شود. تسمه پایینی را تا حد امکان به لگن نزدیک 

کنید. 

کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید. 	 

کمربندهای ایمنی در حالتی کارایی دارند که سرنشینان به صورت صاف نشسته و به پشتی تکیه داده 	 

باشند، بنابراین پشتی صندلی را بیش از اندازه مورد نیاز خم نکنید. 

گر خودرو در محل 	  که ا کمربند را به آرامی بیرون بکشید. در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا این 

شیب دار باشد، احتمال قفل شدن کمربند وجود دارد. 

از پوشیدن لباس گشاد و یا ضخیم خودداری کنید. برای حصول ایمنی بیش تر، کمربند باید به بدن 	 

بچسبد. 

هشدار
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ضامن، 1 دکمه  دادن  فشار  ضمن 
سمت  به  را  کمربند  نگه دارنده  قالب 

بکشید. پایین 

قالبکمربندرابهسمتباالبکشید.2

شکل 1 به  قفل  این  به  مربوط  زبانه 
است. قالب 

زبانهاینقفلدارایسطحصافاست.2

و  باال  سمت  به  را  قالب  ارتفاع،  تنظیم  اتمام  از  پس 

پایین بکشید و پس از شنیدن صدای کلیک رها کنید.

ع ســه نقطــه ای بــوده و داری دو قفــل می باشــد. هــر دو قفــل آن بایــد در  کمربنــد صندلــی عقب-وســط از نــو

کــه قفل هــا بــه طــور  کنیــد  گرفتــه و بــه طــور مطمئنــی قفــل شــود. اطمینــان حاصــل  جــای صحیــح خــود قــرار 

کامــل بســته شــده باشــند.

کمربند متفاوت طراحی شده اند. به منظور جلوگیری از اشتباه، شکل هر دو زبانه 

کمربند صندلی عقب-وسط 

کمربند جلو تنظیم ارتفاع 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.79

اطمینانحاصلکنیدکههردوقفلدرجایصحیحخودقرارداشتهوبهطورصحیحوکاملچفتشده	 
باشند.عدمچفتشدنکاملقفلوزبانهباهمدیگرمیتواندباعثخسارتجانیدرزمانحوادثشود.

درصورتیکهیکیازدوقفلکمربندصندلی	 
استفاده آن از باشد، شده خراب عقب-وسط
نکنید.بستنفقطتسمهباالییویافقطتسمه
نبودهوسببواردشدن پایینیکمربندکافی
خسارتهایبدنیدرزمانتصادفیاترمزگیری

ناگهانیخواهدشد.

هشدار

سر  وسیله  یک  شکل،  قالب  زبانه  کردن  آزاد  برای 

کمربند  را وارد سوراخ جانبی قفل  کلید(  تخت)مانند 

کرده وکمی فشار دهید و اجازه دهید تا کمربند جمع شود.

در زمان عدم استفاده از کمربند های عقب،قفل های 

کردن  گیرد.قبل از تا  آن ها باید به طور مرتب قرار 

جمع  کمربند  قفل های  باید  عقب  صندلی  پشتی 

وجور شوند.

کمربند های عقب کردن قفل  مرتب 
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کرد. گر صندلی سرنشین خالی باشد، عمل خواهد  پیش کشنده ها حتی ا

کوچک وارده از جلو، تصادف از طرفین خودرو و یا برخورد از عقب خودرو،  پیش کشنده در قبال ضربات 

ممکن است فعال نشوند. قرار نیست درهر تصادف و برخوردی، پیش کشنده ها و ایربگ ها با هم و به طور 

هم زمان فعال شوند.

گاز غیر سمی باشد  کمی  کمربند، احتماال همراه با تولید صدا و انتشار مقدار  کردن پیش کشنده های   عمل 

جمع کننده  مکانیزم  می کنند،  عمل  پیش کشنده ها  که  هنگامی  است.  بی ضرر  و  نبوده  اشتعال  قابل  که 

کمربندها، قفل شده باقی می مانند.

برداشتن،ایجادتغییر،ضربهزدنیابازکردنپیشکشندهها،سنسورایربگودستهسیمهاممنوعاست.	 
عدمرعایتاینمواردباعثعملکردنامناسبپیشکشندهها،عملکردنناگهانیآنهاویاغیرفعالشدن

آنهاشودکهنتیجهآنایجادجراحتومرگمیباشد.
اگرپیشکشندههاعملکنند،چراغهشدارایربگ)SRS(روشنخواهدشد.دراینصورتکمربندقابل	 

استفادهنبودهوبایدتعویضشود.

هشدار

جلو  سرنشین  و  راننده  کمربند  پیش کشنده های 
قسمت  از  شدید  تصادفات  زمان  در  کنش  وا جهت 
مربوطه،  سنسور  که  زمانی  شده اند.  طراحی  جلو، 
را  خودرو  جلوی  قسمت  از  وارده  شدید  ضربه 
به  پیش کشنده  توسط  کمربندها  دهد،  تشخیص 
بتوانند  کشیده می شوند، تا  به سمت عقب  سرعت 

کنند. سرنشینان را مهار 

کمربند صندلی های جلو پیش کشنده 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.81

اقداماتزیررابدونانجاممشورتباشرکتمدیرانخودروانجامندهید.بعضیازآنهادربرخیمواقعدر
نحوهیعملکردپیشکشندههااختاللایجادمیکنند:

نصبسیستمهایصوتیوتصویریغیرمجاز	 
انجامتعمیراتدراطرافمکانیزمجمعکنندهکمربند	 
اصالحسیستمتعلیق	 
ایجادتغییراتدرساختارقسمتجلویخودرو	 
نصبگاردجلوپنجره،باالبر،یاهروسیلهدیگربهقسمتجلویخودرو	 
انجامتعمیراتبررویگلگیرهایجلووشاسیجلوواطرافکنسول	 

توجه

بروز هر یک از موارد زیر، بیان گر وجود ایراد در ایربگ ها یا پیش کشنده هاست. لطفا با نمایندگی های مجاز 

مدیران خودرو تماس بگیرید.

که سویچ باز می شود، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود و یا اصال خاموش نشود. 	   وقتی 

 روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی	 

کردن  پیش کشنده  متعلق به همان 	  کمربندها به علت وجود ایراد یا عمل   باز نشدن و جمع نشدن 

کمربند.

 پیش کشنده و یا محفظه ی آن آسیب دیده باشد.	 

81 



تجهیزات و امکانات خودرو
ل سوم

ص
M     -     ف

VM
 X33  S  ی

ی سوار
ی استفاده از خودرو

راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 82

کمربند  کودکان از  استفاده 

کــودک خــود از  کمربندهــای ایمنــی خــودروری شــما اصــوال بــرای افــراد بزرگســال طراحــی شــده اند. بــرای 

کنیــد. کــودکان اســتفاده  سیســتم محافــظ مناســب 

ــی  ــد در صندل کنــد، بای ــد از سیســتم محافــظ اســتفاده  کــه نتوان ــه قــدری باشــد  ــدازه بدنــش ب کودکــی ان ــر  گ ا

ــد. کن ــد ایمنــی اســتفاده  کمربن عقــب نشســته و از 

کمربند الزامی است. در صورتی  کودک در صندلی جلو الزم باشد، استفاده صحیح و مناسب از  گر نشستن  ا

خ دهد، نیروی حاصل از انفجار ایربگ ممکن است  کمربند به طور درست استفاده نشود و تصادفی ر که 

باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.

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

کافی ندارد. ایمنی 
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Modiran Vehicle Manufacturing Co.83

کافی،  کسب اطالعات و توصیه های پزشکی  ضمن 

کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده قرار 

پایینی  تسمه ی  می بایست  باردار،  بانوان  دهید. 

در  و  برده  پایین  دارد  امکان  که  تاجایی  را  کمربند 

باالی لگن قرار دهند.

کمربند با ناحیه شکم  که  کشیده و از قفسه سینه عبور دهید. اجازه ندهید  تسمه باالیی را از باالی شانه 

شما برخوردی داشته باشد.

کمربند به طرز صحیح بسته نشود، نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسیب شدید،  گر  ا

در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار می گیرد.

کمربند استفاده بانوان باردار از 
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۱۱-3   ایربگ

ایربگ  هشدار  چراغ  سویچ،  شدن  باز  از  پس 

روشن شده و پس از  شش بار چشمک زدن خاموش 

خواهد شد و این یعنی سیستم ایربگ سالم بوده و 

کارکرد عادی خود را دارد.

بروز هر یک از حاالت زیر، بیان گر وجود ایراد در سیستم ایربگ می باشد. در این گونه زمان ها، جهت بازدید 

کنید. و یا تعمیر سیستم ایربگ، به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

گر چراغ  هشدار ایربگ روشن نشود و یا پس از چند ثانیه خاموش نشود و یا به 	   پس از باز شدن سویچ، ا

حالت چشمک زن درآید.

کند.	   چراغ هشدار ایربگ در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمک زدن 

 ایربگ های خودروری شما باید پس از سپری شدن 10 سال از تاریخ تولید آن ها، تعویض شوند. اینکار 	 

را در محل یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو انجام دهید.

چراغ هشدار ایربگ
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کنش در زمان تصادف از قسمت جلو،  به منظور وا  
کاهش  جهت  کمربندها  همراه  به  جلو  ایربگ های 
صدمات وارده به نواحی سر و صورت و قفسه سینه ی 
ایربگ  می شوند.  عمل  وارد  جلو  سرنشین  و  راننده 
نیز  سرنشین  وجود  عدم  صورت  در  جلو،  سرنشنین 

عمل خواهد کرد.

مانع  یک  با  خود  جلوی  ناحیه  از  خودرو  چنان چه 

که مانع از جای خود  کند، به شرطی  ثابت برخورد 

کاهش  روند  و  ندهد  تغییر شکل  یا  و  تکان نخورد 

سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین شده برسد، 

کرد. ایربگ های جلو عمل خواهند 

گر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی   ا

که ضربه  خوودرو به سطح آستانه برسد،  به طوری 

گراف  پارا در  ذکر شده  با حالت  مقایسه  قابل  وارده 

کرد. قبلی باشد، ایربگ های جلو عمل خواهند 

ایربگ راننده و سرنشین جلو
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اگرخودروبامانعیمانندتابلوعالئمکهپسازبرخورد
یاتصادفیکهدرآنقسمت تغییرشکلمیدهندو
مانند برود مانع زیر بهصورتشیبدار جلویخودر
برخوردبهقسمتعقبکامیونهاویادربرخودرهایی
میپذیرند، صورت زاویهدار و مایل صورت به که

احتماالایربگهاعملنخواهندکرد.

که ضربه و برخورد  در برخی حاالت )مطابق شکل( 

از قسمت زیرین خودرو اتفاق می افتد،  احتمال باز 

شدن ایربگ های جلو وجود دارد.

ایربگ های جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب و یا 
چپ و راست  خودرو صورت می پذیرند و نیز در زمان 
چپ شدن و واژگونی یا در تصادف با سرعت پایین، 
که در  باز نمی شوند ولی هر زمان تصادفی روی دهد 
کاهش سرعت رو به جلو را داشته  کافی  آن به اندازه 

باشیم، احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد.

برخوردباموانعیاز
قبیلتیربرق،تابلو

عالئمودرخت

برخوردمایلوزاویهدار برخوردشیبدار

گودالهای به افتادن
عمیقیاپریدنازروی

آنها

برخوردبهجدولحاشیه
خیابان،لبهپیادهروویا

سطوحسخت

فرودآمدنیاسقوطازبلندی

واژگونشدن

برخوردازقسمتعقب

برخوردازطرفین
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موارد احتیاطی
کمربندها قابل استفاده هستند. راننده و سرنشینان خودرو ملزم 	  که همراه   ایربگ ها تجهیزاتی هستند 

کمربند ایمنی هستند. به بستن 
گر 	   ایربگ راننده با نیروی قابل توجهی باز می شود. و می تواند باعث صدمات جدی شود، به خصوص ا

گرفته باشد. راننده خیلی نزدیک آن قرار 
که سرنشین خیلی نزدیک آن قرار 	   ایربگ سرنشین با نیروی قابل مالحظه ای باز می شود و در صورتی 

که امکان دارد،   داشته باشد، احتمال واردآمدن صدمات جدی وجود دارد. صندلی سرنشین تا جایی 
که بتواند صاف بنشیند. باید دورتر از ایربگ تنظیم شود. به طوری 

کودک استفاده 	  که به درستی روی صندلی ننشسته اند و یا از سیستم های محافظ  کودکانی   اطفال و 
که  کودکانی  یا جراحات شدید مواجه خواهند بود.  با خطر مرگ  ایربگ،  بازشدن  نکرده اند، در زمان 
کنند، باید با سیستم های محافظ  کمربند ایمنی استفاده  که بتوانند از  اندازه بدن شان در حدی نیست 
کودکان به جای  کودک محافظت شوند. به علت ایمن بودن صندلی عقب، توصیه می شود اطفال و 

گیرند. صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و به خوبی تحت حفاظت قرار 

داشبورد 	  روی  یا  و  ننشینید  صندلی  لبه  روی   

خم نشوید.
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اجازه ایستادن جلوی ایربگ سرنشین و یا روی 	 

کودکان  به  را  جلو  صندلی  روی  نشستن  زانو 

ندهید.

کسی را در آغوش 	   سرنشین جلو نباید چیزی یا 

بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد.

روی درب، ستون های جلو و عقب تکیه ندهید.	 

وارد 	  صندلی  بیرونی  لبه  به  را  خود  وزن  بیشتر   

بر  راحت  کامال  و  کنید بطور صاف  نکنید. سعی 

روی صندلی بنشینید تا وزن تان بطور متوازن بر 

روی صندلی واردشود.

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

بگذارد.

 هیچ چیزی را روی قسمت هایی مانند داشبورد، 	 

صفحه  پایینی  قسمت  یا  فرمان  غربیلک 

کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید. این اشیا در 

زمان بازشدن ایربگ ها، پرتاب می شوند.
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شیشه 	  جلو،  شیشه  درب،  روی  را  شیئی  هیچ   

و  عقب،  سقف  و  جلو  ستون های  درب ها، 

دستگیره سقف نصب و یا آویزان نکنید.

دارند، 	  قرار  آن ها  در  ایربگ  سیستم  اجزا  که  مناطقی  به  توجه  قابل  نیروی  با  ضربه   آوردن  وارد  از   

کنید در غیر این صورت ایربگ ها به مشکل خواهند خورد. خودداری 

 بالفاصله پس از بازشدن ایربگ به قطعات آن دست نزنید، ممکن است خیلی داغ باشند.	 

کنید 	  کردید، درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه باز  گر پس از باز شدن ایربگ مشکل تنفسی پیدا   ا

کنید. پس مانده های روی پوست تان را فورا بشویید تا باعث بروز عوارض پوستی  و یا خودرو را ترک 

نشود.

که درپوش ایربگ ها )غربیلک فرمان و داشبورد( آسیب دیده و یا ترک خورده باشند، فقط 	   در صورتی 

گیرند. باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد تعمیر یا تعویض قرار 

دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم ایربگ
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو،  ایربگ خودروی خود را حذف نکنید و یا تغییراتی مانند موارد زیر 

را انجام ندهید. در غیر این صورت باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم ایربگ و متعاقب آن وارد آمدن 

صدمات جانی و یا حتی مرگ خواهد شد:

 نصب، حذف، باز و بست و تعمیر ایربگ	 

 تعمیر،  بازکردن و یا تعویض غربیلک فرمان، داشبورد	 

کف اتاق	  گلگیرها، سپر جلو و   تعمیر و صافکاری 

 اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق	 
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۱-۴  سوئیچ موتور

موقعیت های مختلف مغزی سویچ در شکل مقابل 

نشان داده شده است.

LOCK  1
کمی به چپ یا راست بچرخانید تا قفل شود. سوئیچ تنها  سوئیچ خاموش )بسته( است. غربیلک فرمان را 
که سویچ را از مغزی بیرون بکشید، به  گر شما یادتان برود  ج شود. ا در این موقعیت می تواند از مغزی خار

ع به صدا در خواهد آمد.  محض باز شدن درب راننده، یک بوق اخطار جهت یادآوری موضو

درحینرانندگیسویچرادرموقعیتLOCKقرارندهید.درغیراینصورت،غربیلکفرمانقفل	 
شدهوکنترلوسیلهنقلیهازدستخواهدرفت.

هشدار

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

قبیل فندک، آینه های برقی و ... قابل استفاده می باشند. 

ON          3
کیلومترشمار یا روشن مانده و  کلیه لوازم برقی را می توان مورد استفاده قرار داد. چراغ های هشدار صفحه 

کوتاهی روشن شدن، خاموش می شوند. پس از روشن شدن موتور و در زمان رانندگی هم  یا پس از مدت 

سوئیچ در این موقعیت قرار می گیرد. 

برایجلوگیریازخالیشدنباتری،درحالتخاموشبودنموتور،سوئیچرابهمدتطوالنیدر	 
موقعیتACCیاONقرارندهید.

توجه
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   START  4
برای به حرکت در آوردن موتور استارت و در نتیجه روشن شدن موتور خودرو می باشد. پس از روشن شدن 

گردد.  کنید تا به طور خودکار به موقعیت ON باز  موتور، سوئیچ را رها 

قفل فرمان

قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ  آن که  از  پس 

دادید، آن را بیرون بکشید. غربیلک را مقداری به 

چپ یا راست بچرخانید تا صدای درگیر شدن قفل 

غربیلک فرمان شنیده شود. 

 LOCK سوئیچ را وارد مغزی کرده و آن را از موقعیت

به موقعیت ACC بچرخانید. 

اگرنتوانستیدسویچراازموقعیتLOCKبهموقعیتACCبچرخانید،غربیلکفرمانراتازمانیکه	 
سوئیچبتواندبچرخد،کمیبهسمتچپیاراستبچرخانید.

توجه

کردن � قفل 

کردن � باز 
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کردن موتور ۲-۴   روشن 
اقدامات قبل از استارت

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

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

کنید.  ۳. آینه های داخلی و جانبی را تنظیم 

کنید.  ۴. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش 

کمربند ایمنی را ببندید.   .5

کشیده شده است.  کامل باال  ۶. مطمئن شوید اهرم ترمزدستی به طور 

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

دستی، دسته دنده را در موقعیت N قرار دهید. 

که آیا  کنید  ۸. ابتدا سویچ را در وضعیت ON قرار دهید ولی بالفاصله به حالت START نچرخانید و بررسی 

چراغ های هشدار و نشان گر روشن می شوند؟ در غیر این صورت، با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

پسازروشنشدنموتور،حتماسوئیچرارهاکنیدتاازآسیبدیدنموتورجلوگیریشود.	 
توجه

مراحل استارت زدن
کنید تا به طور خودکار  سویچ را در موقعیت START قرار دهید و پس از روشن شدن موتور، سوئیچ را رها 

گردد.  به موقعیت ON باز 

در زمســتان یــا هنگامیکــه دمــای محیــط پاییــن باشــد ممکــن اســت مــدت زمــان اســتارت خــوردن موتــور 

گــر موتــور در مــدت 15 ثانیــه روشــن نشــد، ســوئیچ را ببندیــد  اندکــی نســبت بــه شــرایط عــادی افزایــش یابــد. ا

کنیــد و مراحــل اســتارت زدن را مجــددا انجــام دهیــد. و 15 تــا 20 ثانیــه صبــر 

گر همچنان موتور روشن نشد به بخش روشن نشدن موتور در فصل ۶ مراجعه کنید. ا
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اقدامات پس از استارت زدن موتور
کنترل می شود. پس از روشن شدن موتور،  دور موتور در زمان دور آرام توسط سیستم الکترونیکی موتور، 

گرم شدن موتور، دور موتور به طور خودکار  کند. پس از  کمک  دور آرام باال می تواند به افزایش دمای موتور 

پایین خواهد آمد. در غیر این صورت،  باید خودرویتان را برای بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو ببرید. 

دوداگزوزحاویگازهایخطرناکیاستکهدرصورتاستنشاق،سالمتیانسانرابهخطرمیاندازد.جهت
جلوگیریازاستنشاقدوداگزوز،مواردزیررارعایتکنید:

خودرورادرمحیطسربستهنظیرگاراژوپارکینگبهمدتطوالنیروشننگهندارید.	 
اگرمجبوربهنشستندرخودرویمتوقفباموتورروشندریکمحیطبازهستید،میبایستسیستم	 

تهویهمطبوعرویحالتچرخشهوایتازهوسرعتباالیفنتنظیمشود.

هشدار

کردن موتور خاموش 
کرده و ترمز دستی را بکشید.  1. خودرو را متوقف 

گیربکس CVT، دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید.  2. در مدل مجهز به 

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

۳. سویچ را در موقعیت ACC یا LOCK قرار دهید. 

قبلازخاموشکردنموتور،پدالگازرافشارندهید.	 
اگرباخودروبهمدتطوالنیوباسرعتهایباالرانندگیکردهاید،بالفاصلهپسازمتوقفکردنخودرو،	 

موتورراخاموشنکنید.اجازهدهیدموتوربهمدتچنددقیقهدرحالتدرجاروشنبماندوپسازپایین
آمدندما،آنراخاموشکنید.عدمرعایتمواردفوقمیتواندبهموتورآسیببرساند.

توجه
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گیربکس اتوماتیک   ۴-3
کارکرد نرم و با  کنترل می شود تا  گیربکس متغیر پیوسته )CVT( در خودروی شما به صورت الکترونیکی 

کثر قدرت تولید شود. حدا

گیربکس ارائه می شود: ع  کارکرد این نو مراحل زیر برای آشنایی با 

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

دهید  فشار  را  گاز  پدال  آرامی  به  و  بردارید  ترمز  پدال  روی  از  را  پا  و  کنید  آزاد  را  ترمزدستی  اهرم   .2

کند.  حرکت  خودرو  تا 

همیشههنگامیکهموتورخاموشاست،صرفنظرازموقعیتدستهدنده،اهرمترمزدستیرابکشید،	 
درغیراینصورتممکناستخودروحرکتکردهومنجربهآسیبجسمیومالیشود.

هشدار
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آشنایی با دنده ها

 ،)N( دنده خالص ،)R( دنده عقب ،)P( گیربکس اتوماتیک موجود در خودروی شما شامل دنده پارک

دنده حرکت مستقیم )D(، تعویض دنده دستی )M( و دنده سنگین )L( می باشد. 

کدام از دنده های فوق توسط حرف های قید شده در قاب دور دسته دنده مشخص شده اند.  هر 

که می توانید این حالت ها را  گیربکس دارای حالت اسپرت )SPT( و حالت اقتصادی )ECO( می باشد  این 

کنید.  کلید تخصیص یافته به آن ها واقع بر روی پنل دسته دنده فعال  با استفاده از 

نیاز خود،  بر اساس  رانندگی  تغییر می کنند. به هنگام  گیربکس  تغییر وضعیت دسته دنده، دنده های  با 

کند تا با اهداف، ماهیت  کمک  کنید. اطالعات ارایه شده بعدی می تواند به شما  دنده مناسب را انتخاب 

و نحوه عملکرد دنده های مختلف آشنا شده و انتخاب دنده درستی انجام دهید. 

گاهی دارید.  که از این اطالعات آ قبل از اقدام به رانندگی، مطمئن شوید 
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گرفته  قرار   P موقعیت  در  دسته دنده  که  وقتی 

قفل  مکانیکی  طور  به  گیربکس  دنده های  باشد، 

 P موقعیت  در  هنگامی  فقط  دسته دنده  می شوند. 

کن باشد.  که خودرو سا قرار می گیرد 

بگیرد،  قرار  موقعیت  این  در  دسته دنده  که  وقتی 

دنده  رادار  سیستم  و  شده  روشن  عقب  دنده  چراغ 

عقب و دوربین دنده عقب )در صورت تجهیز( فعال 

می شوند. 

دستهدندهرافقطهنگامیکهخودروساکناستدرموقعیتPقراردهیدوزمانیکهخودرودرحال	 
حرکتاست،ازقراردادندستهدندهدرموقعیتPپرهیزکنید.

قبلازخارجکردندستهدندهازموقعیتP،پدالترمزبایستیتاانتهافشردهشودوسویچدرموقعیت	 
ONقرارگرفتهباشد.

هرگزازقراردادندستهدندهدرموقعیتPبهجایترمزدستیاستفادهنکنید.	 

توجه

 )R( دنده عقب �
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بگیرد،   قرار  موقعیت  این  در  دسته دنده  که  وقتی 

در  موتور  بود.  خواهد  خالص  حالت  در  گیربکس 

دنده خالص می تواند روشن شود. 

گیربکس مناسب  کوتاه این حالت  برای توقف های 

می باشد. 

درسرعتهایباال،گیربکسراهرگزبهحالتخالصدرنیاورید،درغیراینصورت،گیربکسآسیب	 
خواهددید.

خودرورابادندهخالصبکسلنکنید،زیرابهگیربکسآسیبواردمیشود.	 

توجه

 وقتی که دسته دنده در موقعیت N قرار دارد، مطمنئ شوید که اهرم ترمز دستی را کشیده اید و پا را  	

روی پدال ترمز قرار داده اید. در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید. 

هشدار

نشان  را  دنده  دسته   D موسقعیت  مقابل  تصویر 

سرعت  و  موتور  به  وارده  بار  به  توجه  با  می دهد. 

کاهش دنده ها به طور  حرکت خودرو، افزایش و یا 

خودکار صورت خواهد پذیرفت. 

 )N( دنده خالص �

 )D( دنده حرکت جلو �
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هنگامتعویضدندهدستی)M(،زمانیکهسرعتخودروودورموتورمنطبقباشندوبهمحدودهتعریف	 
شدهبرسند،تعویضدندهصورتخواهدپذیرفت.درغیراینصورت،تعویضدندهدستیمقدورنخواهدبود.

درحالتدندهدستی)M(رانندهبایددندههارابهطوردستیافزایشدهدوفقطدرزمانیبهطوراتوماتیک	 
دندههاافزایشخواهندیافتکهدورموتورخیلیباالرفتهباشد.همچنیناگردورموتورخیلیپایینبیاید،

دندههابهطوراتوماتیککاهشخواهندیافت.

توجه

کثر قدرت  که حدا گیربکس در مواقعی  از این حالت 

پایین تر  سرعت  با  باید  و  است  نیاز  مورد  موتور 

در  رانندگی  مثال  می شود.  استفاده  کرد،  رانندگی 

سرباالیی ها و یا استفاده از قدرت ترمزی موتور برای 

سرازیری ها. 

دنده ها  می تواند  راننده  گیربکس،  دستی  حالت  در 

گیربکس  دهد.  کاهش  یا  افزایش  دستی  طور  به  را 

کثر 7 دنده دستی است و  خودروی شما دارای حدا

می توانید در هر لحظه دسته دنده را بین حالت های 

M و D جابه جا کنید و حالت دلخواه را انتخاب کنید. 

کنید. 	   +M: با هر بار حرکت دادن دسته دنده به سمت +M می توانید یک دنده باالتر را انتخاب 

کنید. 	   -M: با هر بار حرکت دادن دسته دنده به سمت -M می توانید یک دنده پایین تر را انتخاب 

 )L( دنده سنگین �

 )M( دنده دستی � 
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)ECO( حالت اقتصادی

)SPT( حالت اسپرت
)SPT( کردن حالت اسپرت  �  فعال 

)ECO( کردن حالت اقتصادی �  فعال 

)ECO( کردن حالت اقتصادی �  غیر فعال 

حرف “ E “ که بیانگر حالت اقتصادی )ECO( است 
روی دکمه مربوطه حک شده و در پنل تعویض دنده 
که اهرم تعویض دنده در موقعیت  قرار دارد. وقتی 
حالت  دکمه  فشردن  با  باشد  گرفته  قرار  اتوماتیک 
کیلومتر روشن می  ECO “در پنل  اقتصادی چراغ“ 

شود و گیربکس در مد اقتصادی قرار می گیرد.

حالت اسپرت زمانی قابل انتخاب است که گیربکس 
حالت  انتخاب  برای  باشد.  اتوماتیک  وضعیت  در 
نمایش  از  را فشار دهید. پس  کلید مربوطه  اسپرت 
گیربکس وارد  کیلومتر شمار  عبارت ‘‘SPT’’ در پنل 

حالت اسپرت خواهد شد.

حالت  از  گیربکس  و  شود  می  خاموش  کیلومتر  پنل  در   ECO چراغ   ،  “  ECO“ دکمه   مجدد  فشردن  با 

گردد. ج می  اقتصادی خار

اگردرحالتاکوموتورراخاموشکنید،گیربکسبهطورخودکارازاینحالتخارجخواهدشد.	 
توجه
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درحالتخرابیایمن،نبایدمسافتطوالنیباخودروحرکتکرد،زیراباعثواردآمدنآسیبهایجدی	 
بهگیربکسخواهدشد.جهتبازدیدوسرویسگیربکس،هرچهسریعتربهیکیازنمایندگیهای

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

اگردرحالتاسپرتموتورراخاموشکنید،گیربکسبهطورخودکارازینحالتخارجخواهدشد.	 

توجه

توجه

حالت پیشگیری از خرابی بیشتر
گیربکس به طور خودکار فعال  خ دهد، حالت خرابی ایمن  گیربکس اتوماتیک ر وقتی ایرادی در سیستم 

کند. در این شرایط چراغ  کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت  می شود و اجازه می دهد تا خودرو مسافت 

کیلومترشمار روشن خواهد شد.  گیربکس در صفحه  اخطار 

با فعال شدن حالت خرابی امن،  گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد داشت و به درخواست 

راننده پاسخ دهی نخواهد داشت و سرعت خودرو به تدریج کاهش می یابد تا این که به کم ترین مقدار برسد. 

)SPT( کردن حالت اسپرت  �  غیر فعال 

گیربکس از حالت اسپرت  کیلومتر خاموش می شود و  با فشردن مجدد دکمه  “ SPT “ ، چراغ SPT در پنل 

گردد. ج می  خار
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گیربکس دستی   ۴-۴
گرام  گیربکس دستی در این خودرو دارای 5 دنده برای حرکت های مستقیم و یک دنده عقب می باشد. دیا

گیربکس دستی در تصویر پایین نمایش داده شده است.  انتخاب دنده با 

تعویض دنده
�  اصول تعویض دنده:

کالچ را تا انتها فشار دهید و سپس 	  برای انتخاب موقعیت دلخواه برای دسته دنده، ابتدا باید پدال 

دسته دنده را به سمت موقعیت دلخواه حرکت دهید. 

کامل متوقف شده باشد. 	  که خودرو به طور  دنده عقب فقط در زمانی قابل انتخاب و استفاده است 

گیربکس، هنگام تعویض دنده، سر دسته دنده را به 	  برای جلوگیری از فرسودگی زیاد قطعات داخلی 

گرفته و عمل تعویض دنده را با مهارت و به طور سریع انجام دهید.  کامل در دست  طور 

پس از اتمام تعویض دنده، دست خود را هم چنان روی دسته دنده قرار ندهید. 	 

104 



نحوه استفاده از خودرو
 M

VM
 X

33
  S

ی  
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
م  

هار
 چ

ل
ص

 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.105

�  احتیاط های الزم برای تعویض دنده:
کنید.  1. برای شروع حرکت باید از دنده 1 استفاده 

کنید. هنگام  2. در جاده های سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین )دنده سنگین( استفاده 

گیربکس را به مدت طوالنی در حالت خالص قرار ندهید.  حرکت، 

و هیچ  افزایش دهید  ترتیب  به  را  دنده ها  به سبک(،  باال )سنگین  به  پایین  از  دنده ها  تغییر  ۳. هنگام 

دنده ای را از قلم نیاندازید. 

گیربکس مانند صدای غیرعادی، تعویض دنده سخت و  ۴. در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی 

کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز  ...، فورا خودرو را در محل امنی متوقف 

مدیران خودرو تماس بگیرید. 

گیربکس آسیب  5. هنگام حرکت هرگز دسته دنده را به موقعیت دنده عقب نبرید. در غیر این صورت به 

جدی وارد خواهد شد. 

کالچ دچار ساییدگی ناخواسته نشود.  کنید تا  کالچ در حین رانندگی اجتناب  گذاشتن پا بر روی پدال  ۶. از 

کاهش دنده
کنید.  1. برای بهتر شدن رانندگی در سرباالیی ها از دنده سنگین استفاده 

کنید و سپس مجددا  کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب  2. برای بهتر شدن شتاب گیری، ابتدا دنده را 

اقدام به شتاب گیری نمایید. 

کاهش دهید.  کاهش دنده و انتخاب دنده ها از سبک به سنگین، دنده ها را به ترتیب  ۳. هنگام 
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۵-۴   سیستم ترمز

ترمز دستی

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

خواهد شد. 

که  کاسه ای استفاده شده است  خ های عقب از ترمز دیسکی –  خ های جلو از ترمز دیسکی و در چر در چر

کاسه ای آن مختص ترمز دستی می باشد.  ترمز 
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برایجلوگیریازحرکتناخواستهخودرو،بهجایترمزدستیازدندهدرزمانپارککردنخودرواستفاده	 
نکنید.درهرپارککردنخودروبایدازترمزدستیاستفادهکنید.

هشدار

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

کیلومترشمار خاموش خواهد شد.  صفحه 

قبلازشروعرانندگی،ازقرارگرفتناهرمترمزدستیدرپایینترینموقعیتممکناطمینانحاصل	 
کنید.درغیراینصورت،لنتهایترمزدستیدچارفرسودگیزودرسخواهندشد.

توجه

سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل ضربدری 

می باشد. این نوع ترمز هیدرولیکی بوده و دارای دو 

مدار مستقل از هم دیگر می باشد. مزیت این نوع ترمز 

این است که در صورت خرابی و وجود ایراد در یکی از 

کار می باشد.  مدارها، مدار دیگر قادر به ادامه 

البته در صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری در 

مقایسه با شرایط عادی سخت تر خواهد بود و توجه 

داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیش تر خواهد بود. 

چراغ هشدار سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد. 

ترمز
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درصورتخرابیوعدمکارکردیکیازمدارهایترمز،توصیهمیشودباخودرورانندگینکنیدوفوراجهتبازدیدو
تعمیرآنبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هشدار

بوستر ترمز
که موتور  کارآیی دارد  کنترل می شود و فقط در زمانی  بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور 

کنید.  کردن موتور خودداری  روشن باشد. بنابراین در سرازیری ها از خاموش 

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

گیربکس و انتخاب دنده مناسب توصیه می شود.  گیربکس CVT استفاده از حالت دستی  مجهز به 

توجه

کار می افتد و برای جبران این نقصان باید فشار  از  ایراد موتور، بوستر ترمز  هنگام بکسل شدن خودرو و 

کنید.  بیش تری به پدال ترمز وارد 

روغن ترمز
باید  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  نرمال،  حالت  در 

مابین عالیم “MAX“ و “MIN“ قرار داشته باشد. 

سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور منظم 

کنید.  بازدید 
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روغن ترمز به شدت جاذب رطوبت می باشد. بنابراین درب مخزن روغن ترمز را به مدت طوالنی 	 

باز نگذارید. 

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

پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم، فورا محل را با مقدار زیادی آب شست وشو دهید. 

هشدار

شده  روشن  ترمز  هشدار  چراغ  سوئیچ،  شدن  باز  با 
چراغ  گر  ا شد.  خواهد  خاموش  ثانیه  چند  از  پس  و 
و  نشود  خاموش  ثانیه  چند  گذشت  از  پس  هشدار 
یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی سیستم ترمز 
سطح  اقدام،  اولین  عنوان  به  و  است  ایراد  دارای 
کنید و در صورت نیاز به  روغن ترمز مخزن را بررسی 
گر علت ایراد موارد دیگری  کنید. ا مقدار آن اضافه 
باشد، هر چه سریع تر با نمایندگی های مجاز مدیران 

کنید.  خودرو تماس حاصل 

نکات ایمنی
گر ترمز، ایجاد صدای سایش آهن به آهن به 	   تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. ولی ا

که نیاز به تعویض دارد. خودروی خود را به  مدت زیاد بکند، بیان گر تمام شدن لنت های ترمز است 
نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 

کنند، فورا خودرو 	  کرده و لرزش ها را در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل  گر ترمزها تولید صدای ممتد   ا
را به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو بفرستید. 

چراغ هشدار سیستم ترمز
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به یک دوره ی 	  نیاز  کثری  کارایی حدا به  برای رسیدن  تعویض شده اند،  که جدیدا  ترمزی  لنت های 
کردن نیروی وارده به پدال  کاهش یابد. زیاد  کارآیی ترمز  کیلومتر اول  آب بندی دارند. شاید در 200 

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

بیش تر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار می گیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند، در معرض 
سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند. بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید ضخامت لنت ترمز و 

کیلومتر طی شده خودرو، به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ببرید.  یا تعویض آن بر طبق 
 در زمان رانندگی در جاده های سرازیری، از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز موتور بیش ترین 	 

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

خ در زمان ترمزگیری می شود. پدال 	  گیجی چر کاهش غیرعادی شتاب خودرو و   یک لنت مرطوب باعث 
کنید. پس از رانندگی در آب عمیق،  این تست  کارایی ترمز را تست  ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان 
کردن لنت ترمز،  گرفته است یا خیر؟ برای خشک  کارایی ترمز تحت تاثیر قرار  که آیا  می تواند نشان دهد 

کارایی خود را مجددا باز یابد. ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا 

کاهش اثر ترمز
گرفتن ترمز دستی خودرو را متوقف  کاهش یافت،  شما می توانید با  کارایی ترمز خودرو  گر در حین رانندگی  ا

که فاصله ترمزگیری بیش تر از زمان استفاده از ترمز معمولی خواهد بود. کنید، با این تفاوت 

استفادهازترمزدستیدرحینرانندگیباعثخارجشدنکنترلخودروازدسترانندهبهمدتکوتاه،	 
خواهدشد.اگرمجبوربهاستفادهازترمزدستیبرایمتوقفکردنخودروهستید،برایجلوگیری

ازانحرافناشیازقفلشدنچرخعقب،نیرویواردهبهاهرمترمزدستیرابهآرامیاعمالکنید.

هشدار
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)ABS( ۶-۴    سیستم ترمز ضدقفل
ترمز ضدقفل )ABS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد و اصلی ترین هدف استفاده از آن در خودروها، حفظ 

کثر نیروی چسبندگی بین تایر و جاده می باشد.  قدرت مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو با بهره گیری از حدا

در  مثال  طور  به  کند.  جلوگیری  خودرو  خ های  چر لغزش  از  نمی تواند  شرایط  همه  در   ABS حال  این  با 

رانندگی با سرعت های خیلی زیاد در جاده های لغزنده و یا در صورت وجود برخی محدودیت های فیزیکی 

خ.  مثل ایراد الستیک چر

سیستم ترمز ضدقفل )ABS( خودروی شما به همراه سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( جهت 

کارآیی ترمز طراحی شده است.  باال بردن 

خ ها در  که چر زمانی   )ABS( ترمز ضدقفل سیستم 
عمل  وارد  باشند،  شدن  قفل  حال  در  ترمزگیری  اثر 
گر پدال ترمز زیر پا ضربه  می شود. در زمان ترمزگیری ا
یعنی  شود   تولید  صدا  مقداری  آن،   با  همراه  و  بزند 
ABS فعال می باشد. به عبارت دیگر تولید کمی صدا 
و لرزش پدال ترمز زیر پا طبیعی است،  در این لحظه 

پدال ترمز را رها نکنید. 

نکات الزم
که طبیعی هستند: کرد  در شرایط زیر سیستم ABS تولید مقداری صدا خواهد 

که  که سویچ باز می شود و یا موتور روشن می شود، سیستم ABS شروع به خودارزیابی می کند  1. هنگامی 
کمی می باشد.  همراه با تولید صدای خیلی 

ABS کردن موتور، پمپ و سوپاپ های بلوکه 2. صدای عمل 
۳. صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن

EBD ۴. صدای فعال شدن سوپاپ های سیستم
گهانی و شدید. 5. صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری نا
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درموردسیستمABSنبایداغراقشود.اگرچهسیستمترمزضدقفلبهحفظکنترلخودروکمکمیکند	 
ولیهمچنانبایدبااحتیاطوسرعتمطمئنهورعایتفاصلهازخودرویجلوییرانندگیکرد.

اگرچسبندگیتایرباجادهبیشازحدمجازباشدویادررانندگیدرشرایطبارندگیولغزندهبودنجاده	 
کهلغزشتایرراداشتهباشیم،سیستمترمزضدقفل،کمکیبهکنترلخودرونخواهدکرد.

هشدار

�سایزتایرهاوطرحآجآنهاتاثیرمهمیبررویکارکردABSدارند.اطمینانحاصلکنیدتایرهای
خودرویاتایرهایجدیدیکهقصدتعویضآنهارادارید،دارایسایزوشاخصبارقابلتحملوساختار
ABSیکسانیباتایرهایدیگرداشتهباشند.متفاوتبودنمشخصاتیکیازتایرهاباتایرهایدیگر،عملکرد
رامیتواندتحتتاثیرقراردهد.توصیهشرکتمدیرانخودرواستفادهازتایرهایاستانداردوشرکتیمیباشد.

�ABSبهمنظورکوتاهکردنفاصلهترمزگیریطراحینشدهاست.هنگامرانندگیدرشرایطزیر،فاصله
مناسبازخودرویجلوییرارعایتکنید:

هنگامرانندگیدرجادههایبرفیویادرجادههایگلی.	 
زمانهاییکهاززنجیرچرخاستفادهمیکنید.	 
هنگامعبورازرویسرعتگیرهاوموانع.	 
هنگامعبورازرویچالههاودستاندازها.	 

توجه
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فاصله	  جادهای شرایط به بسته ولی میدهد، ترمز به بهتری اثربخشی ،ABS که است درست 
ترمزگیریهاتفاوتزیادیخواهدداشت.

ABSنمیتواندکوتاهشدنفاصلهترمزگیریدرشرایطمختلفجادهایازقبیلجادهماسهاییا	 
جادهبرفیراتضمینکند.درمقایسهباخودروهایبدونABS،شایدخودرویشمانیازبهفاصله

ترمزگیریزیادیداشتهباشد.
همچنینABSنمیتواندریسکخطرناشیازعدمرعایتفاصلهباخودرویجلویی،رانندگیدرآب،	 

پیچیدنهایسریعیارانندگیدرجادههاینامساعدراکاهشدهد،ویانمیتواندازتصادفناشیاز
رانندگیبدوناحتیاطونامناسبجلوگیریکند.

هشدار

ABS بالفاصله پس از فشار دادن پدال  سیستم 

تا  شد  خواهد  فعال  گهانی  نا ترمز  زمان  در  ترمز 

کنترل فرمان نیز بتواند  عالوه بر عمل ترمزگیری، 

کافی  فضای  گر  ا حتی  باشد.  راننده  دست  در 

از  جلوگیری  برای  می توانید  باشد،  داشته  وجود 

برخورد با مانع، فرمان را نیز بپیچانید. 

به در مهــم اصــول
ABSکارگیریترمز

و فشــاردادن محکم .1
نگهداشتنپدالترمز

2.برایجلوگیــریازبرخوردبا
باوجود بپیچانید. را مانع،فرمان
ترمزگیــریاضطراری،میتوانید

عملپیچیدنراانجامدهید.

ABS عملکرد سیستم
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ABS روشن  باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار  از  پس 
به خودارزیابی خواهد  ABS شروع  و سیستم  شده 
چراغ  سویچ،  شدن  باز  از  پس  ثانیه  چند  گر  ا کرد. 
هشدار ABS خاموش شود، یعنی سیستم به درستی 
گر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در  کار می کند ولی ا
در  ایراد  وجود  بیان گر  شود،  روشن  رانندگی  حین 

سیستم ABS می باشد. 

که برای ترمز  گر ABS ایراد داشته باشد، راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد، با این تفاوت  ا

گر چراغ هشدار  خ ها جلوگیری شود. ا کم تری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چر گرفتن باید نیروی 

کنید و برای جلوگیری از بروز حادثه ناخواسته، هر چه سریع تر  روشن باشد باید با احتیاط بیش تری رانندگی 

کنید.  به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

اگرچراغABSوچراغهشدارسیستمترمزبهطورهمزمانروشنشوند،فوراخودرورادریکمکانمناسب	 
متوقفکردهوفالشرراروشنکنیدوجهتبازدیدوتعمیرخودروبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودرومراجعهنمایید.

هشدار

ABS چراغ اخطار
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گهانی، شرایط جاده ای و ... ممکن است با وجود فعال بودن ESP هم 	  سرعت زیاد، پیچیدن نا

منجر به حادثه شود. ESP نمی تواند تحت محدودیت های ذکر شده از منحرف شدن خودرو به 

گر خودروی شما مجهز به ESP باشد، هم چنان باید با رعایت  کند. حتی ا طور حتمی جلوگیری 

کنید.  احتیاط و احترام به قوانین رانندگی 

هشدار

۷-۴   سیستم پایداری الکترونیکی خودرو ESP )در صورت تجهیز(

پس از باز شدن سوئیچ، چراغ هشدار ESP نیز روشن 

شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد. 

به  آن  هشدار  چراغ  باشد،  فعال   ESP که  زمانی 

گر چراغ هشدار  ا آمد.  صورت چشمک زن در خواهد 

به طور دایم روشن بماند، یعنی سیستم دارای ایراد 

ع وقت به  است. جهت حفظ ایمنی خودرو، در اسر

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید. 

ESP چراغ اخطار

و  کرده  حفظ  را  رانندگی  مختلف  شرایط  در  خودرو  تعادل   )ESP( خودرو  پایداری  الکترونیکی  کنترل 
اعمال  با   ESP شود،  ج  خار مسیر  از  گهانی  نا طور  به  خودرو  گر  ا می کند.  بهتر  را  خودرو  هدایت  کنترل 
که مناسب باشد، خودرو را به مسیر اصلی خود باز می گرداند. برای حفظ  نیروی ترمز بر روی چرخی 

کاهش داده شود.  پایداری خودرو ممکن است قدرت موتور نیز 
سمت  آن  به  را  خودرو  دارد  قصد  راننده  که  مسیری  می توانند  که  می برد  بهره  سنسورهایی  از   ESP
با  خودرو  حرکت  اصلی  مسیر  گر  ا کند.  مقایسه  خودرو  اصلی  مسیر  با  و  داده  تشخیص  کند،  هدایت 
خ  ESP چر که راننده قصد پیچیدن به آن سمت را دارد، همسویی و شباهت نداشته باشد،  مسیری 

کند.  کرده و به آن نیروی ترمزی وارد می کند تا انحراف خودرو را بی اثر  مناسب را شناسایی 
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کنترل تهویه  کردن ESP در زیر پنل  کلید غیرفعال 

 ESP تا  دهید  فشار  را  دکمه  این  دارد.  قرار  ع  مطبو

نیز روشن شود.   ESP OFF غیرفعال شود و چراغ 

کلید را یک بار دیگر   ،ESP برای فعال سازی مجدد

 ESP چراغ نشانگر ،ESP فشار دهید. با فعال شدن

OFF نیز خاموش خواهد شد. 

برایبهبودکششخودرودرجادههایشنیوسنگریزهای،توصیهمیشودکهESPراغیرفعالکنید.	 

توجه

 ESP شرایط نامناسب فعال بودن  �
گیر افتاده باشد. 	  که دارای سطح نرم می باشند،  که خودرو در جاده های برفی یا جاده هایی   هنگامی 

خ استفاده می شود. 	  که از زنجیر چر  هنگامی 

ESP کردن کلید غیرفعال 
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برایجلوگیریازآسیبدیدنسیستمفرمان،غربیلکفرمانرابیشتراز5ثانیهدرمنتهیالیهسمت	 
راستیاچپنگهندارید.

اگرپسازروشنشدنموتور،برایچرخاندنغربیلکفرمانبهنیرویبیشترینیازداشتهباشید،احتماال	 
سیستمفرمانهیدرولیکدچارمشکلشدهاست.دراولینفرصتبهیکیازنمایندگیهایمجازمدیران

خودرومراجعهکنید.
پسازخاموششدنموتور،خودروفاقدفرمانهیدرولیکخواهدبود.دراینزمانشماکماکانمیتوانید	 

فرمانرابچرخانیدولیبهنیرویبیشترینیازخواهیدداشت.

توجه

توجه

۸-۴   فرمان هیدرولیکی

بین  باید  مخزن  در  هیدرولیک  روغن  سطح 

عالمت های “MAX“ و “MIN“ قرار داشته باشد. 

گر سطح روغن پایین تر از عالمت “MIN“ باشد، به  ا

سطح  تا  کنید  اضافه  هیدرولیک  روغن  الزم  مقدار 

آن در حد استاندارد شود. 

روغن هیدرولیک فرمان

استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو می شود. 
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کنترل )در صورت تجهیز( کروز    ۴-۹
گاز استفاده می شود. کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال  کروز  از 

چراغنشانگرکروزکنترل1

2RES/+

3SET/-

4)ON(دکمهروشن

کنترل کروز  نحوه استفاده از 
کیلومترشمار به  کنترل بر روی صفحه  کروز  1. دکمه ON روی غربیلک فرمان را فشار دهید. چراغ نشان گر 

حالت چشمک زن در خواهد آمد. 

تا سرعت  قرار دارد، دکمه  -/SET فشار دهید   40-130 km/h که سرعت خودرو در محدوده  زمانی   .2

کنترل پس از تنظیم سرعت، به طور  کروز  کنترل تنظیم شود. چراغ نشان گر  کروز  خودرو به عنوان سرعت 

دائم روشن می ماند .

اگرچراغنشانگرکروزکنترلهمچنانچشمکبزند،یعنیکروزکنترلهنوزفعالنیست،مراحلباالرا	 
مجدداتکرارکنید.اگربازهمخودروواردسیستمکروزکنترلنشد،جهتبررسیویاتعمیرسیستمبهیکی

ازنمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه

ج شدن از کروز کنترل،  دکمه OFF را  فشار دهید. چراغ نشان گر کروز کنترل نیز خاموش خواهد  ۳. برای خار

شد. 

5)OFF(دکمهخاموش
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تنظیم سرعت
کنید: کنترل به روش های زیر می توانید سرعت را تنظیم  کروز  در زمان فعال بودن 

�  تنظیم دقیق تر
 2 Km/h کم تر از 0/5 ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه  دکمه +/ RES را 

افزایش دهید. 

 2 Km/hکم تر از 0/5 ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه  دکمه -/ SET را  

کاهش دهید. 

 در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید، سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل انتخاب 

خواهد شد. 

�  تنظیم سریع
 دکمه +/ RES را بیش تر از 0/5 ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور مرتب افزایش یابد. 

 دکمه -/ SET را بیش تر از 0/5 ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور پیوسته کاهش یابد. 

کنترل  کروز  کنید، سرعت همان لحظه ی خودرو به عنوان سرعت  را رها  که دکمه تنظیم   در هر لحظه 

انتخاب خواهد شد. 

فشاردادنطوالنیمدتدکمه +/RESتوصیهنمیشود،چراکهباعثافزایشمداومومتوالیسرعتشده	 
ومیتواندخطرناکباشد.

فشاردادنطوالنیمدتدکمه-/SETبهمنزلهترمزگرفتننیست،لذادرصورتنیازبهکاهشسرعتاز	 
پدالترمزاستفادهکنید.

هشدار

کرده و دکمه -/SET را  گاز را رها  گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد. سپس پدال   پدال 

کنترل  کروز  گر دکمه را فشار ندهید،  کنترل بر روی سرعت مورد نظر تنظیم شود. ا کروز  فشار دهید تا 

روی تنظیم قبلی می ماند. 

119 



نحوه استفاده از خودرو
ل چهارم

ص
M     -     ف

VM
 X33  S  ی

ی سوار
ی استفاده از خودرو

راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 120

کنترل کروز  کردن مجدد  فعال/غیرفعال 
زمانی که کروز کنترل فعال باشد، با فشار دادن پدال ترمز )در مدل مجهز به گیربکس CVT( و یا فشار دادن 

کنترل به طور موقت غیرفعال شده و چراغ نشان گر آن  کروز  گیربکس دستی(،  پدال کالچ )در مدل مجهز به 

کار خواهد شد.  کنترل وارد حالت آماده به  کروز  به حالت چشمک زن در خواهد آمد و 

کار 	  کنترل صورت نپذیرد، سیستم هم چنان در حالت آماده به  کروز  گر هیچ اقدامی روی دکمه های   ا

قرار خواهد داشت و راننده می تواند به رانندگی معمولی خود بپردازد. 

خود 	  قبلی  حالت  به  کنترل  کروز  تا  دهید  فشار   RES/+ دکمه  کنترل،  کروز  مجدد  کردن  فعال  برای   

خواهد  افزایش  متوالی  طور  به  خودرو  سرعت  دارید،  نگه  و  داده  فشار  را   RES/+ دکمه  گر  ا بازگردد. 

کنترل منظور خواهد شد.  کروز  که دکمه تنظیم رها شود، به عنوان سرعت  یافت. سرعت لحظه ای 

کرد کنترل استفاده  کروز  که نباید از  مواقعی 
کنترل می تواند باعث  کروز  کنترل استفاده نکنید. استفاده از  کروز  در صورت مواجه شدن با شرایط زیر، از 

بروز حادثه شود. 

 در ترافیک های سنگین	 

که دارای پیچ های تند می باشد	   در جاده هایی 

 در جاده های پر پیچ و خم	 

 در جاده های لغزنده )جاده های پوشیده از برف و یخ(	 

کردن	   در حمل و نقل اضطراری و بکسل 

 در شیب های تند	 

کنترل بیشتر شود.( کروز   )در سرازیری با شیب تند ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده 

محدوده	  در خودرو سرعت که پذیرد صورت میتواند شرطی به کنترل کروز مجدد شدن فعال 
130Km/h-40باشد.

اگرازکروزکنترلاستفادهنمیکنید،آنراخاموشکنیدتادرزماناستفادهمجدد،دچاراشتباهنشوید.	 

توجه
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۱۰-۴   سیستم هشدار دهنده دنده عقب

کنترل هشدار دنده عقب یونیت 
درگیر  از  پس  باشد،  باز  موتور  سوئیچ  که  زمانی 

شدن دنده عقب )R(، سیستم هشدار دنده عقب 

فعال شده و اطالعات مربوطه در نمایش گر صفحه 

کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد و هم زمان با 

تولید  کیلومترشمار  صفحه  توسط  اخطار  بوق  آن 

خواهد شد. 

شرایط عملکرد سیستم هشدار دنده عقب
1. زمانی که سوئیچ موتور باز باشد، سیستم پس از قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده عقب )R( فعال می شود. 

2. خودرو در حال حرکت به سمت عقب باشد و سرعت آن بیش تر از Km/h 5 نباشد. 

کارکرد سنسورهای دنده عقب بین 80 تا 30- درجه سانتیگراد می باشد.  ۳. محدوده ی دمایی 
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برد عملکرد سنسورهای دنده عقب
فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت. 

فاصله مستقیم 
)cm(

سنسور عقب 
راست

سنسور عقب 
چپ

فرکانس بوق 
اخطار

95–1501 Hz

65–952 Hz

40–654 Hz

بوقممتد35≤

خود ارزیابی سیستم
که یک یا هر دو سنسور 	   سیستم هشدار دهنده دنده عقب دارای قابلیت خودارزیابی می باشد. زمانی 

کیلومتر شمار ظاهر خواهد شد. دنده عقب با ایرادی مواجه شوند، پیغام مربوطه درپنل 

پیغام خطا با فرکانس HZ 1 به همراه بوق اخطار به مدت 2ثانیه فعال خواهد شد.	 
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سنسورهای دنده عقب توانایی تشخیص اشیایی نظیر 

تور، سیم خاردار، فنس، طناب، نرده و ... راندارند.
 

کم باشد، توسط  که ارتفاع آن ها خیلی  اشیا و موانعی 

سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمی شوند.

گر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند، بوق اخطار به صدا در  در برخی از شرایط حتی ا
نمی آید. به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:

سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی که ارتفاع آن ها 

از سپر عقب زیادتر باشد، تشخیص نخواهند داد .

راهنمای استفاده
 فاصله تشخیص داده شده، کوتاه ترین فاصله مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع می باشد. 	 
کثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب برابر با  150سانتیمترمی باشد. 	  حدا
گر فاصله مانع با سنسور 	  کمترین فاصله برای شناسایی دقیق تا مانع 5 سانتیمتر می باشد. به طور مثال ا

۶۴ سانتیمتر باشد، سیستم آن را ۶0 سانتیمتر نمایش خواهد داد. 
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امواج  که  اسفنج  و  پنبه  نرم،  برف  مانند  موانعی 

توسط  می کنند،  جذب  راحتی  به  را  صوت  ماورا 

سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمی شوند.

یخ  سنسورها  روی  بر  شده  پاشیده  آب  قطرات  گر  ا

بزند، سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهد بود.

یا  برف  با  عقب  دنده  سنسورهای  سطح  که  زمانی 

گل و الی پوشیده شود، موانع برای سنسورها قابل 

تشخیص نخواهد بود. 

که  مانعی  فقط  مانع،  چندین  وجود  صورت  در 

داشته  سنسورها  از  کدام  هر  با  را  فاصله  کم ترین 

باشد، شناسایی خواهد شد. 
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برایموانعخارجازمحدودهدیدسنسوردندهعقب،بوقاخطاربهصدادرنخواهدآمد.اگردریک	 
لحظهموانعمتعددیوجودداشتهباشند،بوقاخطارفقطبراینزدیکترینمانعفعالخواهدشد.باید
توجهداشتکهدراینزمانشایدسنسورطرفدیگربامانعدیگریروبهروشود،ولیچونفاصلهاش

زیادتراست،محاسبهنمیشود.

توجه

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:

داده  قرار  تند  بسیار  شیب  در  خودرو  که  زمانی 

باشد.  شده 

روی  باال  فرکانس  با  آنتن  یا  و  فرستنده  که  زمانی 

خودرو نصب شده باشد. 

اطراف  در  دستگاههایی  یا  وسایل  که  صورتی  در 

کنند، مانند  خودروی شما تولید امواج مافوق صوت 

یا  سیکلت ها  موتور  دیگر،  خودروهای  بوق  صدای 

صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین.
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زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی

کــه بــوق اخطــار سیســتم رادار دنــده عقــب اشــتباه باشــد، مــوارد زیــر را مــورد بررســی قــرار دهیــد:  در صورتــی 
1.پوشــیده شــدن ســطح سنســورها توســط مــواد خارجــی

2.یخ زدن سطح سنسورها
3.پارک بودن طوالنی مدت خودرو در هوای گرم و یا سرد

کردن سنسورهای دنده عقب تمیز
کم  کردن سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب  در زمان شست و شوی خودرو، برای تمیز 

کنید. فشار استفاده 

گر علت ایراد را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. ا
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۱۱-۴  دوربین دنده عقب )در صورت تجهیز(

کمک  دوربین دنده عقب با نمایش منطقه ی پشت خودرو به هنگام استفاده از دنده عقب به راننده 

می کند. تصاویر ارسالی دوربین در صفحه نمایش گر سیستم صوتی به نمایش در می آید. این تصاویر 

کابین مشاهده می شود.  که در آینه داخل  تقریبا مشابه تصاویری است 

به شرط باز بودن سوئیچ، پس از درگیر شدن دنده 
عقب )R(، تصاویر دوربین دنده عقب نمایش داده 

می شود.
           منطقه سبز:احتیاط

منطقه زرد: رانندگی آهسته
منطقه قرمز: توقف

منطقه نارنجی: خطوط محرک و راهنما

�   دوربین دنده عقب 
و  صندوق  درب  روی  بر  عقب  دنده  دوربین 

دارای  و  است  شده  نصب  مقابل  شکل  با  مطابق 

در  شده  مشاهده  فواصل  می باشد.  مخصوص  لنز 

تصویر با فواصل واقعی متفاوت است. 

منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است. موانعی که به گوشه های سپر عقب نزدیک اند 

و یا در زیر سپر قرار می گیرند،  در صفحه نمایش قابل مشاهده نمی باشند. 

محدوده نمایش داده شده به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد. 

�   محدوده پوشش دوربین دنده عقب 
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کند، احتماال دیدن تصاویر مشکل خواهد بود: کار  گر سیستم به درستی  در شرایط زیر حتی ا

گر خودرو در ناحیه تاریک قرار داشته باشد، مانند شب. 	   ا

 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. 	 

گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد. 	   مواد خارجی از قبیل برف و یا 

سطح دوربین دنده عقب خراشیده شده باشد.	 

گر نور خورشید و یا نور چراغ خودروی عقبی به طور مستقیم به لنز دوربین بتابد. 	   ا

 � شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
 در جاده های یخی و لغزنده	 

که پهن و صاف نباشند.)نظیر پیچ ها( 	   در جاده هایی 

درزماناستفادهازدوربیندندهعقب،احتیاطهایزیررارعایتکنیدتاازبروزحادثهجلوگیریشود:
هنگامحرکتبادندهعقب،فقطبهتصاویردوربیندندهعقباکتفانکنید.	 
همیشهازآینههایخودرونیزجهتشناساییمسیرحرکتخوداستفادهکنید.	 
فاصلهنمایشدادهشدهیمانعباخودرو،بافاصلهواقعیآنهامتفاوتاست.	 

هشدار
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ــرد	  ــثعملک ــراممکــناســتباع ــد،زی ــنخــودداریکنی ــادســتکاریدوربی ــری ــردن،تعمی ازبازک

ــود. ــتآنش نادرس
درصــورتکثیــفشــدنلنــزدوربیــنآنرابــاآببشــوییدوتوســطپارچــهنــرمســطحآنراپــاک	 

کنیــد.همچنیــنامــکانتمیــزکــردنســطحلنــزدوربیــنبــاحــاللهــایمالیــموجــوددارد.
ــرا	  ــهســطحدوربیــنهنــگامتمیــزکــردنآنخــودداریکنیــدزی ازفشــارآوردنبیــشازحــدب

ممکــناســتخــطوخــشدرســطحلنــزایجــادگــردد.
ــدهمخصــوصشیشــهو	  ــاککنن ازتمــاسمســتقیمحــاللهــایارگانیــک،پولیــش،حــاللپ

رنــگبــاســطحلنــزدوربیــنجلوگیــریکنیــدودرصــورتتمــاس،فــوراًســطحلنــزرابشــویید

وپــاککنیــد.
ــر	  ــاروتصاوی ــرت ــیتصاوی ــتبرخ ــناس ــدممک ــلکن ــنعم ــایپایی ــتمدردم ــهسیس ــیک وقت

ــد. ــهباش ــهودفرم ــمریخت ــرکبه متح

توجه
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بــهخاطــرداشــتهباشــیدکــهســرویسونگهــداریتایــرهــاوتنظیــمصحیحفشــاربــادآنهاجــزءوظایف	 
راننــدهمــیباشــدونبایــدسیســتمTPMSراجایگزینــیبــرایآنهــاتلقــینمــود،مخصوصــازمانــیکــه

میــزانکــمبــودنفشــاربــادتایــردرحــدینباشــدکــهباعــثروشــنشــدنچــراغاخطــارشــود.

توجه

)TPMS( کنترل فشار باد تایر ۱۲-۴ سیستم 

کم بودن فشار باد تایر  �   چراغ اخطار 
همزمان با باز شدن سوئیچ ، این چراغ روشن شده 

گر چراغ  گذشت ۳ ثانیه خاموش می شود. ا و پس از 

کم بودن فشار باد تایر خاموش نشود و یا در  اخطار 

حین راننگی روشن شده  و همزمان پیغام مربوطه 

در نمایشگر چند منظوره ظاهر شود ، یعنی فشار باد 

 TPMS سیستم  اینکه  یا   و  نیست  صحیح  تایرها 

ایراد دارد. لذا الزم است بالفاصله فشار باد تایر ها را 

بررسی نموده و در صورت نیاز اقدام به تنظیم باد و 

یا تعویض تایر نمائید.

 )TPMS( کنتــرل فشــار بــاد تایــر بــه منظــور افزایــش قابلیــت هــای ایمنــی ، خــودروی شــما بــه سیســتم 
کمتــر از حــد اســتاندارد باشــد ، چــراغ اخطــار  کــه فشــار بــاد یــک یــا چنــد تایــر  تجهیــز شــده اســت تــا زمانــی 
کــرده و پــس  مربوطــه را روشــن نمایــد. در صــورت روشــن شــدن ایــن چــراغ شــما بایــد خــودرو را متوقــف 
کــم بــاد باعــث داغ  کــردن بــا تایــر  کنیــد. رانندگــی  از بازدیــد تایــر هــا ، بالفاصلــه فشــار بــاد آنهــا را تنظیــم 
کــم بــاد ســبب افزایــش میــزان مصــرف ســوخت ،  شــدن و آســیب دیدگــی تایــر مــی شــود. همچنیــن تایــر 

کــم شــدن قابلیــت فرمــان پذیــری و ترمزگیــری خــودرو مــی شــود. کاهــش عمــر مفیــد تایــر ، 
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نماد   ، تایرها  از  کدام  هر  بودن  باد  کم  صورت  در 

مربوط به همان تایر بر روی صفحه نمایشگر چند 

منظوره شروع به چشمک زدن خواهد نمود. فشار 

کنید. باد تایر را هر چه سریع تر تنظیم 
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۱3-۴ سایر تجهیزات جانبی)در صورت تجهیز(

) HHC ( کنترل خودرو در سرباالیی �  سیستم 
کنــد در جــاده شــیب دار  کمــک  کنتــرل خــودرو در ســرباالیی و شــیب طراحــی شــده اســت تــا بــه راننــده  سیســتم 

گرفتــه باشــد و راننــده پــا  کــه خــودرو در ســرباالیی قــرار  کنــد . وقتــی  خــودرو بــه راحتــی بــه ســمت جلــو حرکــت 

گاز قــرار دهــد، ایــن سیســتم از حرکــت لحظــه ای خــودرو بــه ســمت  را از روی پــدال ترمــز بــردارد و روی پــدال 

کنــد ) بــه مــدت حــدودًا 2 ثانیــه (  عقــب جلوگیــری مــی 

که شرایط زیر فراهم باشد حدود 2 ثانیه فعال می شود و از  کردن پدال ترمز وقتی  سیستم HHC پس از رها 

کند :  حرکت به سمت عقب خودرو جلوگیری می 

 اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو ) D ( قرار داشته باشد .	 

 اهرم ترمز دستی آزاد باشد.	 

گرفته باشد. 	   خودرو در سرباالیی قرار 

بیشازحدبهسیستمHHCمتکینباشید،زیراممکناستدرشیبتندنتواندمانعحرکتخودروبه	 
سمتعقبشود.بنابراینهمیشهآمادهباشیدتادرصورتلزومپارارویپدالترمزقراردهیدومانعاز
حرکتبهسمتعقبخودروشوید،درغیراینصورتممکناستخودروبهعقبحرکتکندومنجربه

ناتوانیدرکنترلآنوحتیتصادفشود.
پسازرهاکردنپدالترمز،فوراًپدالگازرافشاردهیدتاخودروشروعبهحرکتکند.اگرپایتانرابیش	 

از2ثانیهازرویپدالترمزبرداریدوپدالگازرافشارندهیدعملکردسیستمHHCغیرفعالخواهدشدو
خودروباتوجهبهشیبجادهممکناستبهسمتعقبحرکتکندومنجربهتصادفشود.

هشدار

کــه در زیــر تشــریح خواهنــد شــد بطــور خــودکاردر  کمــک بــه رانندگــی ایمــن و راحــت ، سیســتم هایــی  بــرای 

شــرایط مختلــف رانندگــی فعــال مــی شــوند و پاســخگوی نیازهــای خــودرو و راننــده خواهنــد بــود . مطلــع 

کامــاًل بــه  کمــک بــه راننــده مــی باشــند و نبایــد راننــده  کــه ایــن سیســتم هــا صرفــًا تجهیزاتــی جهــت  باشــید 

آن هــا متکــی باشــد و هوشــیاری و دقــت الزم را در رانندگــی نداشــته باشــد.
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 ) EBA( کمکی ترمز �  سیستم الکترونیکی 
کمکــی ترمــز در ترمزگیــری هــای اضطــراری بطــور اتوماتیــک فعــال مــی شــود و بــه  سیســتم الکترونیکــی 

کنــد. کمــک مــی  کاهــش مســافت ترمــز و افزایــش ایمنــی سرنشــینان  افزایــش راندمــان سیســتم ترمــز ، 

گهانــی ایــن سیســتم بطــور اتوماتیــک موجــب افزایــش نیــروی ترمــزی شــده بــدون آنکــه  در ترمزهــای نا

کنــد. راننــده مجبــور باشــد نیــروی زیــادی را بــه پــدال ترمــز اعمــال 
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۱۴-۴   اقدامات احتیاطی

کردن خودرو قبل از روشن 
 � بیرون خودرو

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

کنید.  بررسی 

خ ها باز و یا شل نمی باشند.  که هیچ یک از پیچ های چر خ ها: مطمئن شوید  2. پیچ چر

کردن خودرو، زیر خودرو را برای بازدید نشتی سوخت، روغن موتور،  ۳. نشتی مایعات: مدتی پس از پارک 

کولر طبیعی است(.  کنید )چکیدن قطرات آب پس از استفاده از  آب و سایر مایعات بررسی 

و سایر  راهنما  ترمز، چراغ عقب، چراغ های  و مناسب چراغ های جلو، چراغ  کارکرد صحیح  از  ۴. چراغ ها: 

کنید. مهم تر از همه چراغ های جلو می باشند.  چراغ ها اطمینان حاصل 

گونه  هر  و  برگ  برف ،  جلو:  شیشه  زیر  شبکه   .5

کنید.  گرفتگی را از روی این شبکه تمیز 

اگراینبازدیدهارادریکمحلسربستهانجاممیدهید،ازتهویهمناسبمحل،اطمینانحاصلکنید.	 
هشدار

برای  تضمینی  خودرو،   بازدید  دقیقه  چند  می باشد.  مفید  اقدام  یک  سفر  از  قبل  بازدیدهای  انجام 

امنیت و رانندگی ایده آل است.
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� داخل خودرو
خ در داخل خودرو اطمینان یابید.  خ: از وجود جک و آچار چر 1. جک و آچار چر

2. کمربندهای ایمنی: قفل شدن مطمئن کمربندها، عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی کمربندها را بازدید کنید. 

کارکرد چراغ های هشداردهنده و چراغ های  کنترل های روی داشبورد: از صحت  کیلومترشمار و  ۳. صفحه 

کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.  کلیدهای  نشان گر و نیز 

کورس حرکت مناسب می باشد.  ۴. ترمز: مطمئن شوید پدال ترمز دارای 

� موتور و محفظه موتور
کنید. فیوزهای یدکی باید در آمپرهای مختلف  1. فیوزهای یدکی: از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل 

ج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.  مطابق با راهنمای در

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

کابل های آن: رسوب بستن، شل شدن و ترک برداشتن احتمالی قطب های باتری را بررسی  ۳. باتری و 

کابل های باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آن ها مناسب باشد.  کنید. 

کنید.  ۴. سیم کشی: دسته سیم ها را از نظر شل بودن و افتادگی و یا تا شدن و ... بررسی 

کنید.  5. لوله های سوخت: لوله ها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید 

� درب موتور
کامل چفت شده باشد. در غیر  که قفل درب موتور به درستی و به طور  قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید 

کردن دید شما در حین رانندگی وجود خواهد داشت.  این صورت، احتمال باز شدن و مسدود 

کردن خودرو پس از روشن 
کرده و فورا رفع عیب  گزوز و صدای غیرعادی را بررسی  گونه نشتی هوا از لوله های ا گزوز: هر  1. سیستم ا

کنید. 

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

کنید.  گیج روغن بازدید  روغن موتور را به وسیله 
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هنگام رانندگی
کنید.  کلیه آمپرها و درجه ها اطمینان حاصل  1. آمپرها و درجه ها: از صحت عملکرد 

کنید.  2. ترمزها: در یک مکان امن، عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی 

کنید.  ۳. هر چیز غیرعادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتی ها و صداهای غیرطبیعی را بررسی 

کردن خودرو پارک 
در  را  خودرو  باید  شما  می باشد.  ایمن  رانندگی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  خودرو  صحیح  کردن  پارک 

کافی بوده و شما بتوانید دید خوبی نسبت به اطراف داشته باشید و  که دارای فضای  کنید  محلی پارک 

کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد.  پارک 

ح ذیل است: کردن خودرو به شر مراحل پارک 

کامل متوقف شود، فشار  که خودرو به طور  گیربکس CVT پدال ترمز را تا زمانی  1. در مدل های مجهز به 

دهید. 

کامل خودرو فشار  کالچ را به طور همزمان تا توقف  گیربکس دستی پدال ترمز و پدال  در مدل های مجهز به 

دهید.

2. اهرم ترمز دستی را بکشید. 

گیربکس CVT ،  دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید.  ۳. در مدل های مجهز به  

گیربکس دستی: دسته دنده را در موقعیت N )خالص( قرار دهید.  برای مدل مجهز به 

۴. سوئیچ را ببندید.

هنگامترکخودرو،مطمئنشویدکههمهیدربهاراقفلکردهایدوکلیدراهمراهخوددارید.	 
توجه
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کردن خودرو در شیب پارک 
هنگام پارک کردن خودرو در خیابان های شیب دار، بهتر است که متناسب با شیب خیابان )مطابق تصاویر 

خ ها را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو و بروز حوادث جلوگیری شود.  زیر( چر

کردن در سرازیری �  پارک 
خیابان  کنار  جدول  سمت  به  را  جلو  خ های  چر

جلو  به  کمی  خودرو  تا  دهید  اجازه  و  بچرخانید 

خ ها به آرامی به جدول کنار خیابان  حرکت کند و چر

تکیه دهند. سپس اهرم ترمز دستی را بکشید. 

کردن در سرباالیی �  پارک 
خ های جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل کنید  چر

کرده و  کمی به عقب حرکت  و اجازه دهید تا خودرو 

کنار خیابان تکیه  خ های جلو به آرامی به جدول  چر

دهند. سپس اهرم ترمز دستی را بکشید. 

یا  سرباالیی  در  کردن  پارک   �
سرازیری بدون جدول

سمتی  به  جاده  شییب  به  توجه  با  را  خ ها  چر
خودرو  احتمالی،  حرکت  صورت  در  تا  بچرخانید 
توقف،  از  پس  نکند.  حرکت  جاده  مرکز  سمت  به 

ترمزدستی را بکشید.
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نشستن سرنشین

کردن درب ها قفل 

هرگزاجازهنشستنکسیرادرصندوقعقبندهید.درغیراینصورتدرزمانتصادف،احتمال	 
آسیبدیدنسایرسرنشیناننیزوجوددارد.

نشستندرجاهاییکهفاقدصندلیوکمربندایمنیمیباشد،ممنوعاست.	 
قبلازشروعحرکت،بایستیکلیهسرنشیناندرحالیکهکمربندهایخودرابهدرستیبستهاند،در	 

صندلیهایخودنشستهباشند.

هشدار

درزمانترکخودرو،سویچراخارجکردهوکلیهدربهاراقفلکنید.اگرخودرورادرپارکینگیا
پیادهروجلویمنزلتانپارکمیکنید،بهتراستخودرورادریکفضایبازوباروشناییمناسب،

پارککنیدودرضمناشیاولوازمگرانبهارادرمعرضدیدنگذارید.

توجه
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اگزوز،گازیخطرناک،	  اگزوزدوریگزینید.گازمونواکسیدکربنموجوددردود ازاستنشاقدود 
بیرنگوبیبواستکهممکناستباعثبیهوشیویاحتیمرگشود.

یادارایسوراخنمیباشد.	  و اتصاالتشلشده اگزوزخودرویتاندارای مطمئنشویدکهسیستم
سیستماگزوزبایدبهطورمنظمبازدیدشود.درصورتیکهبهسیستماگزوزضربهایواردشدهباشد

یامتوجهتغییریدرصدایآنشدید،بالفاصلهسیستمرابازدیدکنید.
خودرورادرمحیطهایسربستهمثلگاراژیاپارکینگروشننگهندارید،مگردرزمانورودیاخروج،	 

چراکهدوداگزوزراهیبرایخروجنخواهدداشتوباعثمسمومیتخواهدشد.
بهمدتطوالنیدرخودرویباموتورروشنوپارکشدهننشینید.اگرناگزیربهاینکارباشید،خودرو	 

رادریکمحیطبازمتوقفکردهوبخاریویاکولرراروشنکنیدوآنرادروضعیتگردشهوای
بیرونقراردهید.

هنگامرانندگیدربصندوقعقببایدبستهباشد.درصورتبازماندنویاعدمدرزبندیمناسبآن،	 
دوداگزوزبهداخلکابیننفوذخواهدکرد.

جهتکارکردمناسبسیستمتهویهمطبوع،شبکهورودهوایکابینواقعدرجلویشیشهجلورااز	 
وجودهرگونهمانعازقبیلبرگوبرفو...تمیزنگهدارید.

را	  علت بالفاصله و کنید باز فورا را شیشهها کابین، داخل در اگزوز دود استشمام درصورت 

هشدار

گزوز گازهای خروجی از ا

گزوز بازدید سیستم ا
گیرد: گزوز باید مورد بازدید قرار  در شرایط زیر، سیستم ا

گزوز.  گونه بوی دود ا 1. در صورت استشمام هر 

گزوز.  2. در صورت احساس تغییر در صدای ا

۳. در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات. 

که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.  ۴. بازدید در زمانی 
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جهتپایینآوردنریسکخطراتاحتمالینسبتبهخودتانووسیلهنقلیهتان،احتیاطهایزیر
راجدیبگیرید:

درجادههایناهموارکامالبااحتیاطرانندگیکنیدودرصورتخطرناکبودنمحل،اصالرانندگی	 
نکنید.

دراینگونهجادهها،پرههایغربیلکفرمانرانگیرید،عبورازیکدستاندازبد،درغربیلکفرمان	 
تولیدضربهوعکسالعملکردهوباعثدردگرفتندستشماخواهدشد.باهردودستخود،دایره

بیرونیغربیلکفرمانرابگیرید.
بالفاصلهپسازرانندگیدرجادههایپوشیدهازسنگریزه،گلوالی،آبکمعمقیابرف،کارآیی	 

سیستمترمزرابررسیکنید.
پسازرانندگیدرجادههاییکهسطحآنهادارایعلفهایبلند،گلوالی،شنوماسه،سنگریزه،	 

آبو...میباشد،زیرخودروراازوجودهرگونهعلف،بوته،کاغذ،پارچهکهنه،سنگوسنگریزه
چسبیدهیانفوذکرده،تمیزکنیدوگرنهاحتمالازکارافتادنبرخیقسمتهاویاحتیآتشسوزی

وجوددارد.
تازمانیکهخودرودرحالحرکتاست،رانندهوکلیهسرنشینانبایدکمربندایمنیخودراببندند.	 
درزمانرانندگیدرجادههاینامناسبوزمینهایسخت،سرعتباال،پرشازرویموانعودستاندازها،	 

دورزدنسریعو...ممنوعاست.چراکهباعثازدسترفتنکنترلخودروودرنتیجهواژگونیوچپشدن
میشوندوهمچنینباعثتحمیلهزینهیزیادتعمیراتسیستمتعلیقوشاسیخودرویشمامیشوند.

هشدار

۱۵-۴ رانندگی در جاده های ناهموار
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۱۶-۴   رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده لغزنده

بخارگرفتگی  دچار  شیشه ها  می آید،  پایین  دید  قدرت  زیرا  کنید،  رانندگی  احتیاط  با  بارندگی  زمان  در 

می شوند و سطح جاده لغزنده می شود. 

کنید، زیرا سطح جاده به طور ویژه ای لغزنده می شود. 	   به هنگام شروع بارندگی احتیاط 

کنید. زیرا الیه ای از آب بین تایر و جاده تشکیل می شود 	   از رانندگی با سرعت باال در بزرگراه ها اجتناب 

کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.  که می تواند باعث بروز اختالل در 

لغزنده می تواند باعث سرخوردن 	  گهانی در جاده های  نا گهانی، شتاب گیری و پیچیدن  نا ترمز   

کنترل خودرو شود.  تایرها و از دست رفتن 

گهانی از ترمز موتوری)دنده سنگین( می تواند 	  گهانی در دور موتور مانند استفاده نا ایجاد تغییر نا

باعث لغزش و انحراف خودرو وبروز حادثه شود.

گل آلود، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح سیستم 	   پس از رانندگی در جاده های 

گر لنت ترمز  ترمز مطئمن شوید. لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز می شوند. ا

یک سمت خیس شده باشد، سیستم فرمان و کنترل خودرو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

هشدار

رانندگی در آب
آب  میان  از  عبور  و  آب  در  رانندگی  به  مجبور  گر  ا

هستید، ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و سپس با 

کنید.  احتیاط و به آرامی رانندگی 
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کار می کند و فرمان و ترمز نیز در حالت طبیعی  که موتور به خوبی  1. هنگامی رانندگی در آب، مطمئن شوید 

گاز دادن  گهانی و  نا از شتاب  کرده و  از دنده سنگین استفاده  باید  رانندگی در آب  خود هستند. در زمان 

گهانی باعث پاشیده شدن آب به موتور شود و در نتیجه موتور  کنید. ممکن است شتاب نا یکباره پرهیز 

خاموش شود. 

که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته باشد. در  گاز باعث می شود  2. فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال 

گهانی پیچید.  کرد و نباید به طور نا کرد، نباید دنده عوض  رانندگی در میان آب، نباید توقف 

استارت  فورا  موتور،  به  آمدن خسارت  وارد  از  برای جلوگیری  آب،  در  موتور  در صورت خاموش شدن   .۳

کرده و سپس دنبال  کم عمق منتقل  کرده و به مکان امن و یا  نزنید. در این شرایط باید خودرو را بکسل 

علت بگردید. 

درمکانهاییکهعمقآبباالترازقسمتپایینیرینگچرخباشد،رانندگینکنید.	 
ورودآببهداخلموتور،میتواندباعثقفلشدنآن،خاموششدنویاایرادداخلیآنشود.	 
آبباعثشستهشدنگریسبلبرینگچرخشدهومنجربهزنگزدنوساییدگیزودرس	 

خواهدشد.
واسکازین	  روغنکاری کیفیت یافتن کاهش باعث دیفرانسیل و گیربکس داخل به آب نفوذ

میشود.بنابراینهمیشهمایعاتموتورازقبیلروغنموتورو...راازنظرآلودگی)شیریرنگ
شدنوکفآلودبودن(بازدیدکنید.درصورتوجودآلودگیازادامهدادنبهرانندگیخودداری

کنیدتاازصدماتپیشرو،پیشگیریکنید.
فاصله	  یافت. خواهد کاهش آب، در رانندگی زمان در ترمز کارآیی و خودرو کشش میزان

ترمزگیرینیزافزایشخواهدیافت.شنوماسهوگلوالیچسبیدهبهاطرافدیسکترمز
ممکناسترویبازدهیترمزتاثیرگذارباشدویاباعثخرابیقطعاتواجزاسیستمترمزشود.

پسازرانندگیدرآب،پدالترمزراچندینبارفشاردهیدتامجموعهترمزخشکشود.

توجه
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۱۷-۴  رانندگی در فصل زمستان
نکات رانندگی در زمستان

از ضدیخ  تنها  که مایع خنک کننده موتور دارای ضدیخ می باشد.  مایع خنک کننده موتور: مطمئن شوید 

کنید.  توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده 

فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید. 	 

ازمایعخنککنندهموتورویاسایرموادبهجایمایعشیشهشوراستفادهنکنید.درغیراینصورت،رنگ	 
بدنهخودروآسیبخواهددید.

توجه

توجه

باتری: دمای هوای پایین باعث افت قدرت هر باتری می شود. برای استارت موتور در فصل زمستان باید 
کثر قدرت باشد.  باتری دارای حدا

SM یا باالتر(  گرید  SAE 5W-40 )با  روغن موتور: برای فصل زمستان از روغن موتور با مشخصات 
گر از روغن تابستانی در داخل موتور باقی مانده باشد، ممکن است موتور  کنید. در فصل زمستان ا استفاده 

ع روغن  کنید تا نو نتواند روشن شود. در این صورت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنند.  مورد نیاز را مشخص 

گلیسیرین را  یا  کار مواد ضدیخ و  کنید. برای این  از یخ بستن قفل درب ها جلوگیری  قفل درب ها: 
کنید.  داخل قفل ها اسپری 

ع مایع را  کنید. این نو که حاوی مواد ضدیخ می باشد استفاده  مایع شیشه شور: از مایع شیشه شوری 
کنید.  می توانید از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه 
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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 یخ خواهد زد و آزاد شدن آن بسیار سخت خواهد شد. هنگام پارک دسته دنده 

گیربکس  گیربکس CVT( و یا در دنده عقب و یا دنده 1 )در مدل مجهز به  را در موقعیت P )در مدل مجهز به 

خ ها موانعی قرار دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.  دستی( قرار دهید و در جلو و یا عقب چر

خ ها جلوگیری  گل پخش کن های چر گل پخش کن ها: از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شل گیرها و 
که می توانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند. هنگام رانندگی در شرایط آب و هوایی  کنید، چرا 

کنید. توصیه  خ ها را بررسی  کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف چر سرد، شما مجبورید به دفعات توقف 

خ، برف روب شیشه،  می شود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته باشید. مانند زنجیر چر

کابل رابط و ... کیسه شن و نمک، چراغ قوه، بیلچه، 

رانندگی در جاده  پوشیده از برف و یخ

برف  از  پوشیده  جاده های  در  سریع  شتاب گیری 

یا  چپ  به  جلو  خ های  چر خوردن  سر  باعث  یخ  و 

راست می شود. بنابراین با احتیاط و سرعت پایین 

که  اتفاق می افتد  زمانی  پدیده  این  کنید.  رانندگی 

با  جلو  خ های  چر و  زمین  بین  ک  اصطکا نیروی 

هم متفاوت باشند و این امر باعث ایجاد ممانعت 

برای  می شود.  فرمان  یا  ترمز  سیستم  عملکرد  در 

از بکسوات،  و جلوگیری  گشتاور  از  کاهش مقداری 

گیربکس  به  مجهز  مدل  )در   2 دنده  از  می توانید 

و یخ زده  برفی  برای شروع حرکت در جاده  دستی( 

کنید. هم چنین توصیه می شود در چنین  استفاده 

کنید.  شرایطی سیستم ESP را غیرفعال 
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زنجیر چرخ
خ های خودروی شما سازگار باشد.  که با سایز چر کنید  زنجیر چرخی را خریداری 

کنید: خ، به نکات زیر توجه  کردن زنجیر چر کردن و باز  برای نصب 

کنید.  خ را بر اساس قوانین منطقه ای استفاده  1. زنجیر چر

خ را در محل مناسب انجام دهید.  کردن زنجیر چر 2. نصب و باز 

کنید.  خ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب  ۳. زنجیر چر

کنید.  کاستن ریسک خطرات رعایت  احتیاط های زیر را جهت 

خ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است. بنابراین قبل 	   دستورالعمل استفاده از زنجیر چر

از نصب، آن ها را مدنظر قرار دهید. 

خ، از سرعت مجاز تجاوز نکنید. 	   در حین استفاده از زنجیر چر

 در جاده های ناهموار و دارای دست انداز رانندگی نکنید. 	 

خ می توانید 	  کنید. زیرا در صورت استفاده از زنجیر چر گهانی خودداری   از پیچیدن و ترمزگیری نا

کنترل وسیله نقلیه تاثیر منفی بگذارد.  بر روی 

 قبل از رسیدن به پیچ ها، از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو هم چنان حفظ شود. 	 

هشدار
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۱۸-۴  صرف جویی در مصرف سوخت
صرفه جویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادت های رانندگی بستگی دارد. 

کاهش نیابد.  از خودرو بیش از اندازه استفاده نکنید تا عمر مفید آن 

در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:

که فشار باد تایرها صحیح است. فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی الستیک و  1. مطمئن شوید 

افزایش مصرف سوخت می شود. 

2. بار بیش از حد به خودرو اعمال نکنید. بار زیاد خودرو باعث افزایش بار موتور و در نتیجه افزایش مصرف 

سوخت می شود. 

گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید. می توانید برای گرم شدن موتور،  ۳. برای 

گرم شدن موتور، در فصل سرما  که مدت زمان  کنید. توجه داشته باشید  کم با خودرو رانندگی  با سرعت 

کمی بیش تر از سایر فصول می باشد. 

گهانی، به آهستگی شتاب بگیرید.  گاز دادن نا ۴. به جای شتاب گیری و 

کرده اید و می خواهید منتظر  گر خودرو را پارک  5. خودرو را در حالت دور درجا به مدت طوالنی نگه ندارید. ا

کنید.  بمانید، باید خودرو را خاموش 

درگیر  دنده  با  متناسب  باید  خودرو  سرعت  کنید.  رانندگی  آن  با  متناسب  سرعت  با  دنده ای  هر  در   .۶

گیربکس و شرایط جاده باشد. 

کنید. رانندگی به صورت توقف- حرکت مصرف سوخت  گرفتن های متوالی اجتناب  گاز دادن و ترمز  7. از 

را افزایش می دهد. 

که می توانید  که به ترمزگیری زیاد نیاز نداشته باشید. تا جایی  کنید  گونه ای تنظیم  ۸. سرعت خودرو را به 
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کاهش دهید.  که مدت زمان ایستادن پشت چراغ قرمز را  کنید  گونه ای رانندگی  به 

گهانی نداشته باشید تا عالوه  کنید تا نیازی به ترمزهای نا فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت 

کاهش دهید.  ک ترمز را نیز  بر صرفه جویی در مصرف سوخت، استهال

که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین عبور نکنید.  ۹. تا جایی 

گرم شدن کالچ  ک و  که عالوه بر استهال 10. پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید، چرا 

و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 

کنید. مصرف سوخت با افزایش سرعت، افزایش می یابد.  11. در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی 

خ های خودرو با  خ های جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید. از برخورد چر 12. زوایای چر

کنید.  کنید. در جاده های دست اندازدار با سرعت پایین رانندگی  موانع و ناهمواری های جاده جلوگیری 

مصرف  افزایش  باعث  الستیک ها،  زودهنگام  ساییدگی  بر  عالوه  جلو  خ های  چر زوایای  نبودن  تنظیم 

سوخت نیز می شود. 

کثیف بودن فیلتر هوا،  کاری قرار داشته باشد.  باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط  1۳. موتور 

کثیف بودن روغن موتور، تنظیم نبودن ترمزها و ... باعث  کثیف بودن شمع ها،  تنظیم نبودن سوپاپ ها، 

کاهش  گر می خواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته و هزینه های نگه داری  اتالف سوخت می شوند. ا

یابد، سرویس های دوره ای را به طور منظم انجام دهید. 

درسرازیریهاموتورراخاموشنکنید،زیرادراینحالتسیستمفرمانهیدرولیکوبوسترترمزاز	 
کارخواهندافتاد.

توجه
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۱-۵   سیستم صوتی) بدون نمایشگر چندمنظوره(
کنترل سیستم صوتی پنل 

دکمه POWER و تنظیم صدا                1

دکمه <                                  2
                                     MODE دکمه

    SET دکمه

دکمه >

LCD صفحه

       USB پورت 
6
5

7 3
4
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عملکردهای اصلی
از عملکردها ممکن  از عملکردهای اصلی سیستم صوتی تشریح خواهد شد. بعضی  در این بخش برخی 

که بستگی به تیپ خودرو دارد. است در سیستم صوتی خودروی شما وجو د نداشته باشد 

نحوه استفاده
�  انتخاب حالت سیستم

گر دکمه MODE را فشار دهید ، سیستم به حالت RADIO تغییر می یابد.	  در حالت USB ا

 	 USB تعویض شده و یا حالت  FM و AM در حالت رادیو ، باند های MODE با فشار دادن دکمه

انتخاب خواهد شد.

�  تنظیم صدا
کردن  کم  برای افزایش میزان صدا ، دکمه  POWER/VOL  را در جهت عقربه های ساعت و برای 

صدا، دکمه را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

کثر( قابل تنظیم است. میزان صدا بین صفر )حداقل( و ۳1 )حدا

ولتاژموردنیازبرایعملکردسیستمصوتی12ولتمیباشد.	 
عدمنصبصحیحسیستمصوتیباعثعملکردنامطلوبآنخواهدشد.	 

توجه

کردن سیستم صوتی �  روشن خاموش 
صوتی  سیستم  آن،  مجدد  فشردن  با  شود.  روشن  سیستم  تا  دهید  فشار  مرتبه  یک  را   POWER دکمه 

خاموش می شود.

صدارادرحدمناسبیتنظیمکنید،بهطوریکهبتوانیدبرخیعالیموخطارهاازقبیلبوق	 
خودروها،سوتپلیس،آژیرهاو...رابشنوید.

توجه
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�  انتخاب شیوه پخش صدا
با هربار فشار دادن لحظه ای دکمه SET ، شیوه های پخش صدا به ترتیب زیر نمایش داده شده و 

. OFF, ROCK, VOCAL, JAZZ, CLASSIC, POP :قابل انتخاب خواهند بود

�  حالت صدا
کنید. حالت  با فشار دادن لحظه ای دکمه SET ، حالت پخش صدای مورد دلخواه خود را انتخاب 

های  پخش صدا به ترتیب زیر تغییر می یابند :

 BAS→TRE→BAL→FAD→LOU→TUNER REGION → LOG → S VOL

BAS  •
 محدوده تنظیمات : 7+ ˜ 7-

کاهش یا افزایش بمی صدا ، دکمه  تنظیم صدا را بچرخانید. برای 

TRE  •
 محدوده تنظیمات : 7- ˜ 7-

کاهش یا افزایش میزان زیری صدا ، دکمه  تنظیم صدا را بچرخانید. برای 

BAL  •
R7 ˜ L7 : محدوده تنظیمات 

کردن نحوه پخش صدا از همه باندها از این  برای توزیع صدا بین باندهای چپ و راست و یکنواخت 

ویژگی استفاده می شود.

FAD  •
R7 ˜ L7  : محدوده تنظیمات 

کردن نحوه پخش صدا از همه باندها از این  برای توزیع صدا بین باندهای جلو و عقب و یکنواخت 

ویژگی استفاده می شود.

LOU  •
) OFF ( خاموش - ) ON ( محدوده تنظیمات : روشن

برای تنظیم بلندی صدا از این ویژگی استفاده می شود.
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TUNER REGION  •
ASIA, EUROPE, USA, LATAM : مناطق رادیوئی قابل انتخاب عبارتند از

LOG  •
) OFF ( خاموش - ) ON ( محدوده تنظیمات : روشن

کردن این قابلیت ، تا نیم ساعت پس از بستن سوئیچ ، می توان از رادیو استفاده نمود. با فعال 

S VOL  •
محدوده تنظیمات : 25 تا 5

کردن خودرو  گر S VOL )صدای پیش فرض ( بر روی 12 تنظیم شود و در لحظه خاموش  بطور مثال ا

صدای سیستم کمتر از 12 باشد ، به محض روشن کردن مجدد خودرو ، صدای سیستم به طور خودکار 

کردن خودرو ، صدای سیستم بیشتر از 12 باشد ، در  گر در لحظه خاموش  بر روی 12 خواهد رفت . ا

کردن مجدد خودرو ، صدای سیستم به طور خودکار بر روی 12 خواهد رفت . زمان روشن 

گر پس از فشاردادن دکمه SET به مدت 10 ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید ، سیستم بطور خودکار به  ا

گشت. آخرین تنظیمات خود باز خواهد 

نحوه استقاده از رادیو
گوش دادن به رادیو   �

در حالت USB دکمه MODE را فشار دهید تا سیستم صوتی از وضعیت پخش آهنگ به رادیو تغییر کند.  •

کرد:  در حالت رادیو ، با هر مرتبه فشردن دکمه MODE ، باندهای رادیوئی به این ترتیب تغییر خواهند   •

FM → AM → FM

� جستجوی ایستگاه )فرکانس( رادیویی
گردد. با انتخاب دکمه SET ، جستجوی فرکانس های رادیویی فعال می 

هنگام روشن بودن رادیو ، با فشار دادن این دکمه ، ایستگاههای رادیویی یافت شده به مدت 10 ثانیه 

کرد و صفحه LCD هم عبارت "  اجرا می شوند سپس رادیو شروع به جستجوی ایستگاه بعدی خواهد 

SCAN " را در زمان جستجو نمایش خواهد داد.
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USB نحوه استفاده از

�  جستجوی دستی فرکانس ها
با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های < یا > ، جستجوی فرکانس های رادیویی به طور دستی   •

شروع می شود .

با فشردن لحظه ای دکمه های < یا > ، فرکانس های رادیوئی به طور پیوسته کم یا زیاد می شوند.  •

�  جستجوی خودکار ایستگاه ها
دکمه > را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر انتخاب شود.  •

دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.  •

برای جستجوی ایستگاه دیگر، دکمه < یا > را مجدد فشار دهید.  •

پــس از اتصــال فلــش بــه پــورت USB ، سیســتم صوتــی 

مســتقیما بــه حالــت پخــش USB وارد می شــود.

عالئم زیر در نمایشگر سیستم صوتی هنگام وصل شدن USB قابل مشاهده می باشند :

 	) TRACK (  شماره آهنگ 

 زمان سپری شده از اجرای آهنگ	 

کنید و یا دکمه MODE را فشار دهید. برای خروج از اجرای USB ، فلش را از پورت مربوطه جدا 

ثانیه	  از10 بیشتر تاخیری با باشد،ممکناستسیستم زیادیداخلفلش فایلهای اگر
فایلهارااجراکند.

توجه
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� انتخاب آهنگ
کنید. با فشردن لحظه ای دکمه های < یا > میتوانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب 

� جلو بردن یا برگرداندن به عقب سریع آهنگ
با فشردن و نگه داشتن دکمه های < یا > ، آهنگ در حال پخش با سرعت بیشتری به جلو یا عقب 

انتقال داده می شود.

� پخش تصادفی آهنگ
این قابلیت موجب می شود تا سیستم صوتی آهنگ های پوشه انتخاب شده را بصورت رندوم اجرا کند.

در حالت USB با  فشاردادن و نگه داشتن دکمه MODE می توان پخش تصادفی آهنگ را فعال یا غیر 

فعال نمود.

� تکرار پخش آهنگ 
کند . که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجدًدا پخش  این عملکرد باعث می شود 

در حالت USB با  فشاردادن و نگه داشتن دکمه MODE می توان تکرار پخش آهنگ را فعال یا غیر 

فعال نمود.

)SCAN( اسکن آهنگ ها �
کنید. گوش داده و مرور  کلیه آهنگ را  این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا 10 ثانیه ابتدائی 

در حالت USB با  فشاردادن و نگه داشتن دکمه SET ، اسکن آهنگ ها شروع شده و با فشار لحظه ای 

همان دکمه ، اسکن آهنگ ها متوقف می شود.
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 ۲-۵ سیستم صوتی ) با نمایشگر چند منظوره(
کنترل سیستم صوتی-تصویری پنل 

نحوه ورود به صفحه )منوی( اصلی :

اصلی 	  صفحه  وارد  تا  دهید  فشار  را  دکمه       
شوید.

 در صورت  مخفی بودن صفحه اصلی ، عالمت   	 
تا  کنید  لمس  را  نمایشگر  چپ  سمت  در  واقع 

صفحه فهرست نمایش داده شود.

)MENU(   صفحه اصلی �

زیر فهرست های موجود در صفحه اصلی عبارتند از: لینک شرکت چری، بلوتوث موبایل )BT(، رادیو، 

مدیا و تنظیمات سیستم.

1)SET(دکمهتنظیامت

لینکشرکتچری2

3USBدکمه

دکمهبلوتوث4

دکمهتلفن 5

دکمهخاموش/روشن6

7)VOL+(دکمهافزایشصدا

8)VOL-(دکمهکاهشصدا

9)BAND(دکمهانتخابباند

)MUTE(دکمهقطعصدا 10
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�  جستجوی امواج رادیویی بصورت دستی 
کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های باالتر جستجو شود . 	   عالمت          در صفحه نمایش را لمس 

کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر جستجو شود.	   عالمت           در صفحه نمایش را لمس 

�  جستجوی امواج رادیویی بطور خودکار 
کنید تا جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های باالتر بطور 	   عالمت         در صفحه نمایش را لمس 

گیرد . خودکار صورت 

کنید تا جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر بطور 	   عالمت         در صفحه نمایش را لمس 

گیرد .  خودکار انجام 

نحوه ورود به صفحه رادیو :

را 	   RADIO گزینه   ، فهرست  اصلی  صفحه  در   
کنید. لمس 

سیستم 	  که  وقتی   BAND دکمه  فشردن  با   
صوتی در حالت های دیگر قرار دارد.

گرفتــه  کــه سیســتم در حالــت رادیــو قــرار قــرار  وقتــی 

کــردن FM / AM در نمایشــگر موجــب  اســت لمــس 

ــو بیــن FM  و AM می شــود. ــر مــوج رادی تغیی

رادیو
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�  ذخیره ایستگاههای رادیویی
 	 Hold to saveکردن و نگه داشتن عبارت که در نمایشگر ، صفحه رادیو فعال است با لمس   وقتی 

گردد.  که رادیو در حال پخش آن است ذخیره می  ایستگاهی 

کثر تا 8 ایستگاه در موج های FM  و  AM بطور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند .	   حدا

�  فهرست ایستگاه ها

که صفحه رادیو در نمایشگر فعال باشد، 	   وقتی 

   AM Station FM Station یا  کردن  با لمس 

فهرست ایستگاه رادیویی نمایان می شود .

کردن                          ایستگاه های فعال 	   با لمس 

بطور اتوماتیک جستجو می شوند و در فهرست 

ایستگاه ها ذخیره می گردند . 

مدیا ) چند رسانه ای(

از دو روش مــی توانیــد حالــت اجــرای فایــل هــا از 

کنیــد: USB  را فعــال 

ــه  ــابه ، ب ــی مش ــزات جانب ــا تجهی ــش ی ــه فل ک ــی  وقت

پــورت USB متصــل شــوند. سیســتم صوتــی فایــل 

هــای مربوطــه را مــی خوانــد. پــس از شناســایی آنهــا 

صفحــه مربوطــه بــه USB بــاز مــی شــود.

USB حالت  �

Media در صفحه اصلی و سپس لمس 	  آیکون  با لمس  باشد،  USB وصل شده  به پورت  گر فلش  ا  

آیکون USB  صفحه مربوطه برای اجرای USB نمایش داده می شود.

در حالت اجرای USB فایل های صوتی، تصویری، ویدیو ومتن قابل نمایش و اجرا هستند.
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به	  اگرفلش یابستنسویچموتور( و یاخاموشکردنموتور)بازکردن استارتزدن هنگام
پورتUSBوصلباشدممکناستبطورخودکاراجرانشود.

اگرفایلهاخارجازفرمتاستانداردباشند،سیستمصوتیآنهاراشناساییواجرانمیکند.	 
توسط	   FAT 16/32 های فرمت با فقط USB  پورت با درتجهیزات ذخیرهشده های فایل

سیستماجرامیشوند.
اگرتجهیزاتجانبیباپورتUSBمطابقتنداشتهباشند،قابلشناساییواجرانخواهندبود.	 
اگرتجهیزاتمتصلبهپورتUSBدرمدتزمانکوتاهمدامخارجومتصلگرددممکناست	 

باعثصدمهدیدنپورتUSBشود.
باعث	  آنها از استفاده هنگام USB پورت از مشابه تجهیزات یا فلش ناگهانی بیرونکشیدن

آسیبدیدنسیستمصوتیوتجهیزاتجانبیخواهدشد.

توجه
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�  نحوه استفاده از فایل های صوتی 
کنید تا آهنگ قبلی یا 	          یا          را لمس 

بعدی انتخاب و اجرا شود . 
گردد.	   با لمس        فایل صوتی اجرا می 
 با لمس         اجرای فایل صوتی متوقف می شود.	 
 با لمس       سیستم صوتی فایل در حال اجرا 	 

کند . را مجدد تکرار می 

های  فایل  فهرست  از  ویدیو  یک  انتخاب  از  پس 

ویدیویی ، روی فایل مورد نظر در صفحه نمایش را 

لمس کنید تا اجرا شود .

یا         در صفحه 	  کردن عالئم          با لمس   

نمایش ، فایل ویدیویی قبلی یا بعدی اجرا می 

شود .

 با لمس     ویدیوی مورد نظرتان اجرا می شود. 	 

	 

 با لمس                وارد صفحه تنظیمات صدا می شوید .	 

گردید .	   با لمس                 به صفحه قبلی بر می 

کنید تا فایلهای صوتی ) آهنگ ها ( بصورت رندوم و تصادفی اجرا شوند . 	              را لمس 

کنید تا اجرای برنامه متوقف شود.  را لمس 

� نحوه استفاده از فایل های ویدیویی 
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�  نحوه استفاده از فایل های تصویری
کرده اید  که تصاویر را در آن ذخیره  پوشه ای 

کنید تا باز شود. انتخاب 

نحوه اجرا:

کنید تا تصویر قبلی یا بعدی  عالئم      و     را لمس 

انتخاب ونمایش داده شود.

کنید. 	  کنید و تعویض   با لمس تصویر در صفحه نمایش نیز می توانید تصاویر را انتخاب 
 با لمس            تصاویرنمایش داده می شوند.	 
 با لمس           نمایش تصاویر متوقف می شود.	 
کوچک می شوند.	   با لمس         و          تصاویر بزرگ یا 
با لمس       تصاویر را می توانید به اندازه ۹0 درجه بچرخانید.	 
کوچک نمایش داده می شود. برای برگشت به 	   با لمس           چند تصویر بطور همزمان با مقیاس 

کنید.  گوشه سمت راست و باالی صفحه نمایش را لمس  کامل یک عکس          در  حالت نمایش 
کنید.	   برای نمایش فایل های تصویری به صورت لیست روی           را لمس 

اجرا 	  تا  کنید  انتخاب  را  نظر  مورد  متنی  فایل   
شود. با لمس            به فهرست فایل های ذخیره 

کارت حافظه  )SD( برمی گردید. شده در 
 برای برگشت به لیست فایل های متنی روی     	 

یا نوار اطالعات  نوار منوی پایین صفحه        
کنید. باالی صفحه را لمس 

� نحوه استفاده از فایل های متنی

162 



امکانات خودرو رفاهی 
 M

VM
 X

33
  S

ی  
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
م  

ج
ل پن

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.163

برایرفتنبهصفحاتقبلییابعدیورالمسکنیدتاصفحهموردنظرتانبطورخودکار	 
نمایشدادهشود.برایمالحظهصفحاتباسرعتبیشترآیکونسمتراستصفحهنمایشرابا

انگشتبهسمتباالیاپایینبکشید.
هنگاماجرایفایلهایمتنی،لمسنمایشرامتوقفمیکندوبالمسنمایشصفحات	 

مجددشروعمیشود.
برایبزرگنماییوکوچکنماییمتنرویورالمسکنید.	 

iPod حالت  �
کنــد و موزیــک را از طریــق  کــه Apple ipod اســتاندارد را پشــتیبانی  ایــن سیســتم صوتــی ایــن قابلیــت را دارد 

کابــل USB بــه سیســتم صوتــی متصــل  ipod و iphone پخــش نمایــد . تجهیــزات ipod  وiphone  از طریــق 

مــی شــوند و بــا انتخــاب آیکــون ipod  در صفحــه نمایــش ، صفحــه مربوطــه بــاز شــده و فایــل مــورد نظرتــان 
قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت . 

حالت  ipod از دو روش قابل اجرا می باشد : 
و 	  را شناسایی  آن  که سیستم بطور خودکار   ،USB پورت  از طریق   ipod با  مرتبط  اتصال تجهیزات   

صفحه مرتبط با آن را نمایش میدهد . 

 	 ipod در صفحه نمایش برای اجرای فایل های  ipod   و سپس  Media   لمس آیکون های 

که می توانید به آن  سایر بخش ها و نحوه عملکرد آن ها مشابه موارد ذکر شده در بخش USB می باشد 
ع نمایید.  رجو
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ــتم  ــط سیس ــوث توس ــل دارای بلوت ــه موبای ک ــی  وقت

صوتــی شناســایی شــد ، آیکــون Media  در صفحــه 

بــه  مربــوط  صفحــه  تــا  کنیــد  لمــس  را  نمایــش 

بلوتــوث بــرای اجــرای موســیقی از طریــق بلوتــوث 

نمایــش داده شــود . 

بعدی                        	  یا       قبلی       آهنگ  انتخاب  برای   

کنید. را لمس 

بــرای آشــنایی بــا نحــوه اتصــال موبایــل از طریــق بلوتــوث بــه سیســتم صوتــی ، بــه بخــش » تلفــن « در همیــن 

کنیــد . فصــل رجــوع 

)BT( حالت بلوتوث �

کنید.	   برای اجرای آهنگ          را لمس 

کنید .	  کردن اجرا          را لمس   برای متوقف 

�  تلفن
برای استفاده از حالت تلفن سیستم صوتی ، باید موبایل خود را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی 

کوتاه است و بدون اتصال فیزیکی تا حدود 5  متصل نمایید . بلوتوث تکنولوژی ارتباط بی سیم با برد 

کند و این امکان را به شما میدهد تا از طریق هندزفری و ارتباط  متر با تجهیزات اطراف ارتباط برقرار می 

کنید. بلوتوث موبایل با سیستم صوتی، مکالمه 

صفحه تنظیمات بلوتوث از 3 روش فعال می شود : 
 لمس آیکون   Phone  در صفحه اصلی 	 

 	  BT   در صفحه اصلی و سپس لمس آیکون  Media   لمس آیکون 

 به ترتیب لمس آیکون های Common ، Setup و BT  در صفحه نمایش	 
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)BT( تنظیمات بلوتوث �

ازقبیل  بلوتوث  دارای  جانبی  تجهیزات  که  وقتی 

موبایل برای اولین بار و از طریق بلوتوث با سیستم 

صوتی ارتباط برقرار کند، آیکون  Phone در صفحه 

نمایش را لمس کنید تا تصویر شکل روبرو در صفحه 

لمس  را   YES حرف   سپس   ، گردد  ظاهر  نمایش 

کنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث ظاهر شود . 

گر تیک عبارت Always no prompt در پایین  ا

صفحه زده شود، در دفعات بعدی بطور مستقیم 

گر    ا  . شود  می  ظاهر  بلوتوث  تنظیمات  صفحه 

کنید ، ورود به صفحه تنظیمات  NO  را انتخاب 

کنسل می شود .  بلوتوث 

 با لمس آیکون                         پیغام ارتباط بلوتوث محو می شود و اسم دستگاه ، پسورد و زمان باقیمانده 	 

گر در مدت 180 ثانیه دستگاه به سیستم صوتی وصل نگردد،  جهت اتصال بلوتوث ظاهر می گردد . ا

صفحه تنظیمات بلوتوث بسته می شود .

وقتیکهدستگاهبطورموفقیتآمیزازطریقبلوتوثباسیستمصوتیارتباطبرقرارکند،آیکون	 
بلوتوتدرسمتچپوباالیصفحهنمایشظاهرمیگردد.باانتخابدستگاهموردنظرولمس
“یادرپایینصفحهنمایشمیتوانیدارتباطدستگاهراحذفیاقطع
کنید.تا5دستگاهبالمسآیکونقابلیتبرقراریارتباطباسیستمصوتیراازطریق

بلوتوثدارااست.
بالمسآیکوندستگاهدارایبلوتوثمجددوصلمیشود.	 
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ــاهده ــلمش ــیقاب ــندرصورت ــتمخاطبی لیس
خواهــدبــودکــهگوشــیشــمالیســتمخاطبین
ــه ــسدرصفح ــالم ــد.ب ــتیبانیکن راپش
بلوتــوث،واردصفحــهلیســت مربــوطبــه

ــوید. ــنش مخاطبی

کنید تا تماس برقرارشود .  	  کردن شماره مورد نظرتان، آیکون              را لمس   بعد از وارد 

 با لمس آیکون            ارتباط تماس قطع می شود.	 

 در صورت لمس  “ Phone “ and “ speaker “  تماس بین هندزفری و موبایل سوئیچ می شود .	 

گردد و صدای شما توسط دیگران شنیده نمی شود . 	  گر آیکون         لمس شود حالت میکروفن قطع می    ا

با لمس مجدد این آیکون حالت میکروفن برقرار می شود .  

که موبایل با سیستم صوتی ارتباط برقرار 	   وقتی 

کند ، با لمس آیکون   Dial  در صفحه بلوتوث، 

گیری ظاهر می شود .  صفحه شماره 

 با لمس              شماره های وارد شده یک به یک 	 

حذف می شوند . 

� لیست مخاطبین

گیری � شماره 

کنیــد . بــا انتخــاب  Yes  نــرم  بــرای مشــاهده پیغــام دانلــود لیســت مخاطبیــن آیکــون Download را  لمــس 

گــردد.  کنســل مــی  گــر “ No “   لمــس شــود برنامــه دانلــود  افــزار لیســت مخاطبیــن شــروع بــه دانلــود مــی شــود . ا

کــه در صــورت تأییــد شــما  توجــه : عمومــًا قبــل از دانلــود لیســت مخاطبیــن از شــما ســئوال پرســیده مــی شــود 

گــردد .  دانلــود انجــام مــی 
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فاصلهبیندستگاهتلفنهمراهتاسیستمصوتیبایدحداکثردرحدود5مترباشدوشمابایدمطمئن	 
باشیدکهدراینفاصلهقرارگرفتهایدتاارتباطبلوتوثدستگاهباسیستمصوتیبرقرارشود.

سیستمصوتیوتصویریاینخودرودارایقابلیتارتباطازطریقبلوتوثراداراست،اگرموبایلشمااز	 
طریقبلوتوثنتوانستباسیستمصوتیارتباطبرقرارکند،دستگاهموبایلمربوطهراازلحاظعدموجود

ایراددربرقراریارتباطبابلوتوثودارابودنقابلیتارتباطبابلوتوثبررسیکنید.
سیستمبلوتوثطراحیشدهبرایاینخودرو،فقطمیتواندبایکدستگاهبطورهمزماندرارتباطباشد	 

.بنابرایناگرموبایلشماازطریقبلوتوثنتوانستباسیستمارتباطبرقرارکند،بررسیکنیدکهموبایل
شمابادستگاهدیگریکهاحتماالًدرمجاورتشماستارتباطبرقرارنکردهباشد.

ارتباططوالنیموبایلازطریقبلوتوثباسیستمصوتیبهدلیلانتشارامواجالکترومغناطیسیبرای	 
سالمتیمضرمیباشدهمانطورکهاینحالتبرایمکالمهمستقیمباتلفنهمراهنیزوجوددارد.

تا200مخاطبقابلیتاضافهشدنبهلیستتلفنوجوددارد.	 

توجه

� لیست تماس های انجام شده 
لیست تماس های برقرار شده از زمانیکه بلوتوث وصل باشد در “call log“ سیستم ذخیره می شود.
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لینک شرکت چری
� دریافت راهنمای ارتباط با چری

راهنمایتلفنچریراازسایتآندانلودونصبکنید.	 

کــد QR در ســمت چــپ نمایشــگر  کــردن  ــا اســکن  ب

راهنمــای  برنامــه  موبایلتــان،  گوشــی  بوســیله 

آیتــم اینکــه  یــا  کنیــد،  دانلــود  را  چــرای   تلفــن 

کنیــد و آن را    chery link  را در اینترنــت جســتجو 

پــس از دانلــود نصــب نماییــد .

� نصب اولیه
که شامل تقویم ، پیام ها  نرم افزار پیش نصب و تنظیمات آن در نوار  Installed  نمایش داده می شود 

و لیست مخاطبین می باشد . 

� نرو افزار
لیست اپلیکیشن را برای نمایش تنظیمات آن در نوار  Software   انتخاب کنید . شما می توانید اپلیکیشن 

های تنظیم شده دلخواهتان را برای دانلود انتخاب نمایید .

� بروزرسانی
گزینه  Update در نوار مربوطه نمایش  که برنامه های نصب شده دارای قابلیت بروز شدن باشند ،  وقتی 

کنید .  داده می شود تا شما برنامه به روز شده را دانلود 

� دانلود
بــا انتخــاب لیســت برنامــه هــا و نمایــش آن هــا ، برنامــه هــای قابــل دانلــود در نــوار  Download مشــخص 

کنیــد تــا  می شــوند . بــرای حــذف درخواســت دانلــود ، روی اپلیکیشــن مــورد نظــر را بــه مــدت طوالنــی لمــس 

کنیــد .  آیکــون Delete ظاهــر شــود و روی آن را بــرای حــذف برنامــه لمــس 
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تنظیمات 
از دو روش می توان وارد قسمت تنظیمات شد

 	SET  با فشار دادن دکمه 

در 	  فهرست  اصلی  صفحه  در   “Set up“ دکمه   کردن  لمس  سپس  و   MENU دکمه   دادن  فشار  با   

“ Common “ ،  “ Sound “ ،  “ Audio “  ، “ Car info “  و  گزینه های    صفحه تنظیمات 

 “ Sysatem “  قابل انتخاب می باشند . 

گزینه، 	  این  مقابل  پرشونده  نوار  دادن  حرکت  با  نمایش(:  صفحه  )روشنایی   Brightness    

کنید. میزان روشنایی صفحه نمایش را می توانید به دلخواه و در محدوده ی  1 تا 10 تنظیم 

کردن صفحه نمایش(: با اشاره انگشت بر روی close screen و یا فشار 	   close screen )خاموش 

دادن و نگه داشتن دکمه “ SET “ به مدت 2 ثانیه ، صفحه نمایش خاموش خواهد شد ، در این حالت 

با اینکه صفحه نمایش خاموش است ولی سیستم همچنان در حال اجرای آهنگ و .. خواهد بود . 

کنترل را فشار دهید و یا یک نقطه ازصفحه  کافی است یکی از دکمه های پنل  برای خروج ازاین حالت ، 

کنید. نمایش را لمس 

گزینه های Chiness یا English زبان دلخواه خود را 	  کاربری (: با لمس   Language ) تنظیم زبان 

کنید. انتخاب 

در 	   “Styl3  “ و   “  Styl2  “ و    “Styl1“  ، (: سه حالت  نمایش  زمینه صفحه  ) پس   Back ground  

کنید. دسترس می باشد تا تصویر پس زمینه برای صفحه نمایش را انتخاب 

کردن  “ Click to set “ وارد قسمت تنظیمات مربوط 	    BT setting ) تنظیمات بلوتوث ( : با لمس 

به بلوتوث خواهید شد. 

گزینــه مــی تــوان تنظیمــات مربــوط  بــه از طریــق ایــن 

   Brightness  ، close screen ،  Language

Back ground  و   BT setting را انجــام داد .

تنظیمات عمومی
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DFLT VOL ) صــدای پیــش فــرض (: محــدوده قابــل انتخــاب بــرای صــدای پیــش فــرض سیســتم 	 

گزینــه را بــه  24-5 مــی باشــد . بــرای تنظیــم میــزان صــدای پیــش فــرض ، خــط پرشــونده مقابــل ایــن 

چــپ و راســت بکشــید . 

گــر  صــدای پیــش فــرض بــر روی 12 تنظیــم شــود و در لحظــه خامــوش کــردن خــودرو صدای 	  بطــور مثــال ا

کــردن مجــدد خــودرو ، صــدای سیســتم بــه طــور خــودکار بــر  کمتــر از 12 باشــد. بــه محــض روشــن  سیســتم 

کــردن خــودرو ، صــدای سیســتم بیشــتر از 12 باشــد ،  در  گــر در لحظــه خامــوش  روی 12 خواهــد رفــت . ا

کــردن مجــدد خــودرو ، صــدای سیســتم بــه طــور خــودکار بــر روی 12 خواهــد رفــت  زمــان روشــن 

 Key volume ) صــدای دکمــه هــا ( : بــرای تنظیــم صــدای دکمــه هــا ، نــوار پرشــونده را بــه ســمت چــپ 	 

یــا راســت بکشــید . محــدوده قابــل انتخــاب  10-0 مــی باشــد . 

SVDC ) تنظیــم شــدن صــدا بــر اســاس ســرعت حرکــت خــودرو ( : میــزان بلنــدی صــدا مــی توانــد 	 

ــا ســرعت خــودرو افزایــش یابــد . چهــار حالــت  “ Close “ ،  “ L “ ،  “ M “ و  “ H “ بــرای  متناســب ب

ــل انتخــاب مــی باشــد .  ایــن ویژگــی قاب
واکنشسیستمدرقبالانتخابهریکازچهارحالتفوقبهشرحذیلاست.	 

تغییرات بلندی صداحالت انتخاب شده
Closeمیزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعتخودروهیچتغییریپیدانمیکند

L.میزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعت،بهمقدارکمافزایشمییابد
M.میزانبلندیصدایسیستمباافزایشسرعت،بهمقدارمتوسطافزایشمییابد
H.میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت، به مقدار زیاد افزایش مییابد

DFLT VOL  ،  Key Volume  ،  SDVC تنظیمات 

 و  Loudness  را در این قسمت می توان انجام داد.

�  تنظیمات صدا
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کنید و سپس در  	 کردن صدای سیستم ، “ Loudness “  را لمس  Loudness ) بمی صدا ( : برای بم 

کنید. کردن آن NO را انتخاب  کنید و یا برای غیرفعال  پنجره ظاهر شده  YES را انتخاب 

در ایــن قســمت از تنظیمــات مــی تــوان نحــوه توزیــع 

صــدا بیــن بلندگوهــا  “Field“ را نیــز تنظیــم نمــود.

کنترل، سیستم وارد این  Mode” در پنل  تنظیمات شیوه پخش صدا  ) Mode (:با فشار دادن دکمه  “ 

  POP ،  Rock ،  Vocal ،  Classic، Jazz ( تنظیمات می شود که می توانید یکی از 6 شیوه پخش صدا

و   Custom ( را برگزینید . برای انتخاب هرکدام، بر روی نام آن فشار دهید . 

گزینــه “ Custome”  ، پارامترهــای “L“  ،  ” M “  و  “ H “ صــدا را میتوانیــد بــه دلخــواه و در  بــا انتخــاب 

ــاال  کشــویی در مقابــل هریــک از پارامترهــا را ب ــرای تنظیــم آنهــا ، نوارهــای  کنیــد. ب ــا 7- انتخــاب  ــازه 7+ ت ب

کنیــد، سیســتم بــه طــور  گــر پارامترهــای صــدا را در حالتــی غیــر از  “Custome” تنظیــم  یــا پاییــن بکشــید . ا

گشــت .  ــت  “Custome”  بازخواهــد  ــه تنظیمــات حال خــودکار ب

� شیوه پخش صدا

تنظیم 	   :)Field( بلندگوها  بین  صدا  توزیع    

و  بلندگوهای جلو، عقب، چپ  بین  توازن صدا 

راست از طریق این قسمت صورت می پذیرد . 

با استفاده از دکمه های جهت نما بر روی صفحه نمایش یا پنل کنترل اقدام به تنظیم مورد نظر خود بکنید . در 

گوش دادن به صدا می باشد .  که بهترین حالت برای  گرفته است  تصویر باال نقطه تنظیم در وسط قرار 

محدوده ی قابل انتخاب برای هریک از بلندگوهای جلو ، عقب، چپ و راست  7+ تا 7- می باشد.
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یا 	  گزینه می توان روشن شدن چراغ در زمان ترمزگیری را فعال  کردن این  Brake Alarm: با لمس   

غیرفعال نمود.

گزینه های  “ Lamp“  ، “ Horn “  و   “ Lamp & Horn “  در زمان قفل 	   Fortify Tip: با انتخاب 

کردن خودرو به ترتیب  فقط چراغ روشن می شود،  فقط بوق به صدا در می آید  و یا  هم بوق به صدا در 

می آید و هم چراغ روشن می شود.

این  در   “  Indicator  “ و     ”Vehicle  “ حالت  در 
قسمت قابل مشاهده می باشد .

 : “ Vehicle “  حالت
  “Fortify Tip  “ و    “  Brake Alarm  “ های   گزینه 
و  ترمزگیری  زمان  در  هشدار  نحوه  تنظیمات  برای 

قفل کردن خودرو را می توان تنظیم نمود .

 CarInfo  �

ســاعت تــوان  مــی    ”Indicator“ حالــت    در 

)  Language  ( زبــان   و   )  Time setting( 

 را تنظیــم نمــود .
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مــی  کــردن صفحــه نمایــش ، ظاهــر  کالیبــره  start ، صفحــه  بــا فشــار دادن دکمــه   :Calibration •

شــود. بــا اســتفاده از یــک قلــم مناســب، مــکان نمــای واقــع در وســط صفحــه نمایــش را بــه آرامــی 

ــت  ــد متوقــف مــی شــود. مجــددا مطابــق حال کــرده و در محــل جدی فشــار دهیــد . مــکان نمــا حرکــت 

کالیبــره شــدن صفحــه نمایــش  ــا اتمــام  ــا قلــم بــرروی مــکان نمــا فشــار دهیــد و ایــن عمــل را ت قبــل ب

ادامــه دهیــد.

ــا انتخــاب  ــاز شــود. ب ــا پنجــره محــاوره ای ب Click to set را فشــار دهیــد ت Factory Reset: دکمــه  •

ــه ای خــود  کارخان ــت اول و  ــه حال ــر روی سیســتم ب کلیــه تنظیمــات صــورت پذیرفتــه ب  ، Yes گزینــه 

ــد. کنی ــاب  Cancel را انتخ ــه  گزین ــراف ،  ــرای انص ــت . ب گش ــد  بازخواه

بــرای  مناســب  گزینــه   LAAM و   CHN ، USA ، EUR رادیوئــی  مناطــق  میــان  از   :Radio Area •

کنیــد. انتخــاب  را  خــود  منطقــه 

SW version: ورژن نــرم افــزار سیســتم را نمایــش مــی دهــد. •

ــای  گزینه ه ــوان  ــی ت ــات م ــمت از تنظیم ــن قس در ای

 Calibration   ،   Factory Reset  ، SW  version

و  Machin ID  را مشــاهده نمــود . 

 System  �
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کنترل سیستم صوتی - تصویری روی غربیلک فرمان  دکمه های 

دکمه
افزایشصدا	 

دکمه
کاهشصدا	 
دکمه
فشارلحظهایبرایجستجویدقیق	 

ایستگاهرادیویی)درحالترادیو(
آهنگ	  اجرای برای لحظهای فشار

) USBبعدی)درحالت

4MODEدکمه
برایتغییردادنحالتسیستم	 

دکمه
فشارلحظهایبرایجستجویدقیق	 

ایستگاهرادیویی)درحالترادیو(
آهنگ	  اجرای برای لحظهای فشار

) USBقبلی)درحالت
دکمه+/RES کروزکنترل

دکمه-/RES کروزکنترل

دکمهONکروزکنترل
دکمهOFFکروزکنترل

دکمهBT )بلوتوث(

3
6

5

7

9
10

8

2

1
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3-۵   سیستم تهویه مطبوع دستی )در صورت تجهیز(
کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک پنل 

کلید تنظیم دما کلید AUTO و 
)MODE( کلید انتخاب دریچه ها

کلید دریچه بخارگیر شیشه جلو

کلید خاموش کردن )OFF( و کلید تنظیم سرعت فن
کلید گردش هوای بیرون یا داخل

کلیدگرمکنشیشهعقب
)A/C(کلید کولر

ع ، اطالعات مربوطه در مانیتور نمایش داده می شود. در زمان استفاده از سیستم تهویه مطبو

درزماناستفادهازکولر،رطوبتهواتوسطاواپراتورجذبشدهومقداریآبدراطرافآنجمعمیشودکه
ازطریقلولهتخلیهبهزیرخودروتخلیهمیشود.بنابراینمشاهدهمقداریآبدرزیرخودروپسازتوقف

خودروطبیعیبودهونشانهوجودایرادنمیباشد.

توجه

2
1

3

5
6
7

4
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کنترل می شود. با  کلید سرعت فن  با استفاده از این 
چرخاندن در جهت عقربه های ساعت، سرعت فن و 
میزان حجم هوای خروجی و پرتاب باد  افزایش  می یابد 
و برای کاهش سرعت و حجم هوای خروجی، کلید را در 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
8 سرعت برای فن قابل انتخاب است. برای خاموش 
کلید را در خالف جهت عقزبه های ساعت  کردن فن ، 

بچرخانید.

کلید تنظیم سرعت فن

هوای  دمای  کاستن  یا  افزودن  کلید  این  وظیفه 

خروجی از دریچه هاست.

کلید تنظیم دما

کلید 	  ج می شود. هر چه  کلید به سمت چپ )ناحیه آبی رنگ( هوای خنک از دریچه ها خار  با چرخاندن 

کم تر خواهد شد.  را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، دمای هوای خروجی 

کلید 	  ج می شود. هر چه  کلید  به سمت راست )ناحیه قرمز رنگ( هوای گرم از دریچه ها  خار  با چرخاندن 

گرمتر می شود. را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، باد خروجی از دریچه ها 
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و مسیر  توان دریچه ها  کلید می  این  با فشاردادن 

اطالعات  کرد.  انتخاب  را  باد  وزش  برای  دلخواه 

می  مشاده  قابل  مانیتور  در  شده  انتخاب  دریچه 

باشد.

مسیر توزیع هوا از دریچه های روی داشبورد

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا و دریچه های 

روی داشبورد

)Mode( کلید انتخاب دریچه ها

�جریان هوا به سمت روبرو

�جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا
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� جریان هوا به سمت زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو

� جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه درب های جلو

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا

دریچه  پا،  زیر  های  دریچه  از  هوا  توزیع  مسیر 

شیشه  بخارگیر  های  دریچه  و  جلو  شیشه  بخارگیر 

درب های جلو سمت چپ و راست

و  جلو  شیشه  بخارگیر  دریچه  از  هوا  توزیع  مسیر 

شیشه درب ها 

انتخابدریچههایشیشهجلووشیشهدربهایجلودرمواقعیتوصیهمیشودکهشیشهها	 
دچاربخارگرفتگیدرحینرانندگیشدهاند.

توجه
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)OFF( کردن کلید خاموش 

)A/C( کولر کلید 

باید   ، ع  مطبو تهویه  سیستم  کردن  خاموش  برای 

مجدد  اندازی  راه  برای  شود.  داده  فشار  کلید  این 

کلید  یا   OTUA کلید  از  توان  می  ع  مطبو تهویه 

کلید  از  یا  و  جلو  شیشه  بخارگیر  دریچه  انتخاب 

تنظیم سرعت فن استفاده نمود.

کار  کولر شروع به  کمپرسور   ،A/C کلید با فشار دادن 

کلید نیز روشن خواهد شد.  کرد. چراغ زمینه  خواهد 

کار خواهد  کولر از  کمپرسور   ،A/C کلید با فشار مجدد 

افتاد و چراغ زمینه کلید هم خاموش خواهد شد. 

کولر: شرایط الزم برای فعال شدن 

 موتور روشن باشد. 	 

کولر روشن شده باشد. 	   فن 

کلید A/C روشن شده باشد. 	   

اگرباکولرروشنبهمدتطوالنیدرسرباالییحرکتکنیدویادرترافیکسنگیندرحالرانندگیباشید،
احتماالموتورداغخواهدکرد.بنابراینچراغهشداردمایآبموتوررازیرنظرداشتهباشید.درصورتداغ

شدنموتور،کولرراخاموشکنید.

توجه
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گردش هوای داخل / خارج  کلید 

کلید ، سیستم تهویه مطبوع بین  با فشرده شدن این 
گردش هوای داخل و ورود هوای تازه از بیرون تغییر 

حالت می دهد.
که  است  آن  بیانگر   ، کلید  زمینه  چراغ  بودن  روشن 
شده  تنظیم  داخل  هوای  گردش  حالت  در  سیستم 
است و خاموش بودن چراغ  زمینه یعنی سیستم بر 
روی حالت ورود هوای تازه از بیرون تنظیم شده است.

گردش در می آید. کابین توسط سیستم به  گردش هوای داخل : فقط هوای داخل  در حالت 

کابین بواسطه ورود هوای تازه از بیرون ، تهویه می شود. گردش هوای بیرون : هوای داخل  در حالت 

کنید: گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده  از حالت 

درمحیط با هوای غبارآلود و ذرات معلق	 

کابین	  گزوز به داخل  برای جلوگیری از ورود دود ا

کابین	  گرم شدن سریع هوای داخل  برای خنک شدن و یا 

کابین	  ع به داخل  برای جلوگیری از ورود بوی نامطبو

اگربهمدتطوالنیازحالتگردشهوایداخلاستفادهشود،ازطراوتوتازگیهوایداخلکابینکاسته
خواهدشد.

توجه
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AUTO کلید

کابین � سنسور آفتاب و سنسور دمای داخل 

کلید ، چراغ زمینه آن روشن شده و  با فشرده شدن 

مانیتور ظاهر می شود.  روی  بر   "  AUTO  " عبارت 

 ، هوا  خروجی  های  دریچه   ، کلید  شدن  فعال  با 

ج  خار  / داخل  هوای  گردش  حالت  و  فن  سرعت 

صورت  قبال  که  تنظیماتی  روی  بر  خودکار  بطور 

داده  اید ، خواهد رفت.

سنسور آفتاب

کابین سنسور دمای داخل 

کلید های تنظیم سرعت فن یا انتخاب دریچه بخارگیر شیشه 	  برای خروج از حالت AUTO ، یکی از 

کلید انتخاب دریچه ها )MODE( را مورد استفاده قرار دهید. جلو و یا 
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ع اتوماتیک ، دمای هوای خروجی از دریچه ها را بر اساس اطالعات مربوط به دمای  سیستم تهویه مطبو
کند. کابین ، دمای هوای محیط و میزان تابش نور خورشید تنظیم می  هوای داخل 

تنظیم دریچه های خروجی هوا
جهــت و میــزان حجــم هــوای خروجــی از دریچه هــا را می تــوان توســط زبانــه هــا و دکمــه هــای چرخشــی روی 

کــرد. دریچــه هــا تنظیــم 

� دریچه های وسط داشبورد

� دریچه هوای سمت چپ

باال،  سمت  به  را  ها  دریچه  وسط  در  واقع  زبانه 

پایین، چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را 

کنید. به دلخواه خود تنظیم 

دکمه چرخشی را به سمت ) 1( بچرخانید تا حجم 

به  را  چرخشی  شود.دکمه  بیشتر  خروجی  هوای 

کمتر  سمت ) 2( بچرخانید تا حجم هوای خروجی 

شود.

زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال، پایین، 

چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به دلخواه 

خود تنظیم کنید.

دکمه چرخشی را به سمت ) 2( بچرخانید تا حجم  

هوای خروجی بیشتر شود. دکمه چرخشی را به سمت 

) 1( بچرخانید تا حجم هوای خروجی کمتر شود.
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� دریچه هوای سمت راست

زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال، پایین، 

چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به دلخواه 

خود تنظیم کنید.

دکمه چرخشی را به سمت ) 2( بچرخانید تا حجم 

هوای خروجی بیشتر شود. دکمه چرخشی را به سمت 

) 1( بچرخانید تا حجم  هوای خروجی کمتر شود.

موارد احتیاطی
ع، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبو

کردن موتور، 	  گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد ، بالفاصله پس از روشن  گر خودرو در فصل  ا

کمی پایین تر بیاید.  کابین  کنید تا دمای هوای داخل  کولر را روشن نکنید. ابتدا پنجره ها را باز 

کنید. کولر را روشن  سپس پنجره ها را ببندید و 

کولر استفاده نکنید.	  کنید، از  کم رانندگی می  که به مدت طوالنی با سرعت  در صورتی 

کنیــد و اجــازه دهیــد تــا فــن تهویــه 	  کولــر را خامــوش  کــردن خــودرو،  2 تــا 3 دقیقــه قبــل از پــارک 

کــه دمــای هــوای بیــرون خیلــی بــاال اســت، بهتــر اســت  کنــد. از آن جایــی  کار  ع هــم چنــان  مطبــو

گــردش هــوای بیــرون اســتفاده شــود تــا اختــالف دمــای هــوای محیــط و اواپراتــور از بیــن  از حالــت 

کننــده دیگــر در اطــراف اواپراتــور  کتــری هــا و یــا مــواد آلــوده  رفتــه و زودتــر خشــک شــود تــا از تجمــع با

جلوگیــری شــود.
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۴-۵   سیستم تهویه مطبوع دستی )در صورت تجهیز(
کنترل تهویه مطبوع دستی پنل 

کلید تنظیم دما
کلید تنظیم سرعت فن

)MODE( کلید انتخاب دریچه ها

کلید گر مکن شیشه عقب 

کلید گردش هوای بیرون یا داخل
)A/C(کلید کولر

2
1

3

5
6

4

درزماناستفادهازکولر،رطوبتهواتوسطاواپراتورجذبشدهومقداریآبدراطرافآنجمعمیشودکه
ازطریقلولهتخلیهبهزیرخودروتخلیهمیشود.بنابراینمشاهدهمقداریآبدرزیرخودروپسازتوقف

خودروطبیعیبودهونشانهوجودایرادنمیباشد.

توجه

کلید تنظیم دما

هوای  دمای  کاستن  یا  افزودن  کلید  این  وظیفه 

خروجی از دریچه هاست. 

کلید 	  ج می شود. هر چه  کلید به سمت چپ )ناحیه آبی رنگ( هوای خنک از دریچه ها خار  با چرخاندن 

کم تر خواهد شد.  را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، دمای هوای خروجی 

کلید 	  ج می شود. هر چه  کلید  به سمت راست )ناحیه قرمز رنگ( هوای گرم از دریچه ها  خار  با چرخاندن 

گرمتر می شود. را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، باد خروجی از دریچه ها 
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کلید تنظیم سرعت فن

)Mode( کلید انتخاب دریچه  �

� جریان هوا به سمت روبرو

کنترل می شود. با  کلید سرعت فن  با استفاده از این 

چرخاندن در جهت عقربه های ساعت، سرعت فن و 

میزان حجم هوای خروجی و پرتاب باد  افزایش  می 

کاهش سرعت و حجم هوای خروجی،  یابد و برای 

کلید را در خالف جهت عقربه های  ساعت بچرخانید.

5 سرعت برای فن قابل انتخاب است. برای خاموش 

کلید را بر روی عدد صفر قرار دهید. کردن فن ، 

برای انتخاب دریچه ها و مسیر دلخواه برای وزش 

تهویه  بچرخانید. سیستم  را   MODE کلید  باید  باد 

مطبوع بر اساس حالت انتخابی شما کار خواهد کرد.

مسیر توزیع هوا از دریچه های روی داشبورد
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� جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا

� جریان هوا به سمت زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا و دریچه های 

روی داشبورد

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا، دریچه بخارگیر 

شیشه جلو و دریچه های بخارگیر شیشه درب های 

جلو سمت چپ و راست
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� جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا

مسیر توزیع هوا از دریچه بخارگیر شیشه جلو و شیشه 

درب ها 

انتخابدریچههایشیشهجلووشیشهدربهایجلودرمواقعیتوصیهمیشودکهشیشهها	 
دچاربخارگرفتگیدرحینرانندگیشدهاند.

توجه

)A/C( کولر کلید 

به  شروع  کولر  کمپرسور   ،  A/C کلید  دادن  فشار  با 

نیز روشن  کلید  کرد. همزمان چراغ زمینه  کارخواهد 

کولر  کلید A/C ، کمپرسور  خواهد شد.  با فشار مجدد 

خاموش  هم  کلید  زمینه  چراغ  و  افتاد  خواهد  کار  از 

خواهد شد.

کولر: شرایط الزم برای استفاده از 

موتور روشن باشد.	   

ج شده باشد(.	  ع روشن باشد )کلید تنظیم سرعت فن از وضعیت OFF خار فن تهویه مطبو  

کلید A/C روشن شده باشد.	   

اگرباکولرروشنبهمدتطوالنیدرسرباالییحرکتکنیدویادرترافیکسنگیندرحالرانندگیباشید،
احتماالموتورداغخواهدکرد.بنابراینچراغهشداردمایآبموتوررازیرنظرداشتهباشید.درصورتداغ

شدنموتور،کولرراخاموشکنید.

توجه
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گردش هوای داخل / خارج کلید 
ع  مطبو تهویه  سیستم   ، کلید  این  شدن  فشرده  با 

گردش هوای داخل و ورود هوای تازه از بیرون  بین 

تغییر حالت می دهد.  

که  است  آن  بیانگر   ، کلید  زمینه  چراغ  بودن  روشن 

گردش هوای داخل تنتظیم شده  سیستم در حالت 

است و خاموش بودن چراغ  زمینه یعنی سیستم بر 

روی حالت ورود هوای تازه از بیرون تنظیم شده است.

داخل  هوای  فقط   : داخل  هوای  گردش  حالت  در 

گردش در می آید. کابین توسط سیستم به 

کابین بواسطه ورود هوای تازه از بیرون ، تهویه می شود. گردش هوای بیرون : هوای داخل  در حالت 

کنید: گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده  از حالت 

 درمحیط با هوای غبارآلود و ذرات معلق	 

کابین	  گزوز به داخل  برای جلوگیری از ورود دود ا

کابین	  گرم شدن سریع هوای داخل  رای خنک شدن و یا 

کابین	  ع به داخل  برای جلوگیری از ورود بوی نامطبو

اگربهمدتطوالنیازحالتگردشهوایداخلاستفادهشود،ازطراوتوتازگیهوایداخلکابینکاسته
خواهدشد.

توجه
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تنظیم دریچه ها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان توسط زبانه ها و دکمه های چرخشی روی 

کرد. دریچه ها تنظیم 

کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم دریچه ها به قسمت تنظیم دریچه ها در بخش "  برای 

کنید. ع اتوماتیک " مراجعه  سیستم تهویه مطبو

موارد احتیاطی
ع، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبو

کولر 	  کردن موتور،  گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد ، بالفاصله پس از روشن  گر خودرو در فصل  ا

کمی پایین تر بیاید. سپس  کابین  کنید تا دمای هوای داخل  را روشن نکنید. ابتدا پنجره ها را باز 

کنید. کولر را روشن  پنجره ها را ببندید و 

کولر استفاده نکنید.	  کنید، از  کم رانندگی می  که به مدت طوالنی با سرعت  در صورتی 

ع هم 	  کنید و اجازه دهید تا فن تهویه مطبو کولر را خاموش  کردن خودرو،  2 تا ۳ دقیقه قبل از پارک 

گردش هوای  که دمای هوای بیرون خیلی باال است، بهتر است از حالت  کند. از آن جایی  کار  چنان 

بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته و زودتر خشک شود تا از 

کننده دیگر در اطراف اواپراتور جلوگیری شود. کتری ها و یا مواد آلوده  تجمع با
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گر مکن شیشه عقب   ۵-۵
سیستم  در  عقب  شیشه  کن  گرم  کلید  موقعیت 

ع اتوماتیک تهویه مطبو

کلیدگرمکن شیشه عقب در سیستم تهویه  موقعیت 

ع دستی مطبو

کلید،  گر مکن شیشه عقب و آینه های جانبی، باید سویچ  موتور باز باشد. با فشار دادن  برای استفاده از 

کن و  گرم  کلید،  کلید روشن خواهد شد. با فشار مجدد  کار نموده و همزمان چراغ زمینه  کن شروع به  گرم 

کلید خاموش خواهند شد. چراغ زمینه 

به طور خودکار  کردن در حدود 15 دقیقه،  کار  از  آینه های جانبی، پس  کن  گرم  و  کن شیشه عقب  گرم 

خاموش خواهد شد.

مراقبباشیدتاهنگامتمیزکردنشیشهعقبوآینههایجانبی،بهگرمکنآسیبیواردنشود.	 
پسازتمیزشدنشیشهازوجودیخوبخارگرفتگی،گرمکنراخاموشکنید.روشنماندنگرمکن	 

شیشهبهمدتطوالنیباعثخالیشدنباتریمیشود.گرمکنشیشهبرایخشکاندنآببارانو
یاذوبکردنبرفساختهنشدهاست.

توجه
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۶-۵ آینه های خودرو
آینه وسط

قبل از شروع رانندگی، موقعیت آینه را طوری تنظیم 

کاملی  که بتوانید نسبت به عقب خودرو دید  کنید 

داشته باشید. برای تنظیم آینه، آن را توسط دست 

در جهت مورد نیاز بچرخانید.

1.موقعیت آینه برای روز

2.موقعیت آینه برای شب

که  خودروهایی  چراغ  نور  انعکاس  کاهش  برای 

پشت سر شما هستند، می توانید شستی ضدتابش 

آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.

کنید. زیرا احتمال 	  گر مکن خودداری  کردن شیشه عقب و آینه ها هنگام روشن بودن  از لمس 

سوختگی وجود دارد.

هشدار
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آینه های جانبی برقی

که سوئیچ باز باشد ، آینه های جانبی را می  زمانی 

موقعیت  در   ، ها  آینه  تنظیم  کلید  توسط  توانید 

دلخواه تنظیم نمود.

کلید را به سمت  از آینه ها ،  برای انتخاب هرکدام 

همان آینه بکشید :
آینهسمتچپ1  

آینهسمتراست2  

برای را آینهها تنظیم کلید روی فلشهای
دهید. فشار نظر مورد جهت در آینهها تنظیم

باال
پایین
چپ

راست

قبل از شروع رانندگی، آینه ها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید، به گونه ای که 	 

نسبت به عقب خودرو دید مناسبی داشته باشید.

در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید، چرا که باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه و 	 

در نتیجه بروز تصادف و مصدومیت می شود.

تصاویر مشاهده شده در آینه های جانبی با واقعیت مقداری تفاوت دارند. بنابراین همیشه با 	 

احتیاط رانندگی کنید.

هشدار
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گرفته و به سمت خود بکشید تا  آینه را با دست 

کامل جمع شود. که به طور  این 

کامل باز شود. کردن آینه، آن را با دست و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا بطور  برای باز 

در حین رانندگی، اقدام به باز کردن آینه ها نکنید.	 

مراقب باشید تا دست تان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه، گیر نکند.	 

هشدار

کردن آینه های جانبی � جمع 

برایجلوگیریازآسیبدیدنآینهها،هنگامتاکردنوبازکردنبهسطحآنفشاربیشاز	 
حدواردنکنید.

توجه
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کن و شیشه شور ک  ۷-۵ برف پا

کن جلو ک  روش استفاده از برف پا 

کن و شیشه شور در سمت راست ک  دسته برف پا

گرفته است. غربیلک فرمان قرار 

کن زمانی قابل اجرا هستند  ک  عملکردهای برف پا

که سویچ موتور باز باشد.

درآبوهوایسرد،قبلازاستفادهازبرفپاککنها،مطمئنشویدکهتیغههایبرفپاککن	 
رویشیشهبهعلتیخزدگینچسبیدهباشد.تازمانیکهیخرویشیشهآبنشود،ازبرفپاککن

استفادهنکنید.ممکناستموجبآسیبدیدنموتوربرفپاککنشود.
اگرشیئیرویشیشهوجوددارد،دراینحالتبرفپاککنهاراحرکتندهیدزیراموجبآسیب	 

دیدنموتوربرفپاککنخواهدشد،ابتداآنرابردارید،سپسبرفپاککنرافعالکنید.
همچنینزمانیکهسطحشیشهخشکاست،ازفعالکردنبرفپاککنخودداریکنید،چونتیغه	 

هایبرفپاککنوشیشهآسیبخواهنددید.

توجه
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روش استفاده از شیشه شور جلو

آ ب پاش های شیشه شور جلو بر روی درب موتور 

گرفته اند. قرار 

سمت  به  را  شور  شیشه  و  کن  پاک  برف  دسته  گر  ا
غربیلک فرمان )و یا به سمت خود( بکشید ونگه دارید 
زمان  کن و شیشه شور جلو به طور هم  پاک  ، برف 
آب  پاشش  کرد.  خواهند  کار  به  شروع  و  شده  فعال 
شیشه شور به محض رها شدن دسته برف پا ک کن، 
متوقف خواهد شد، ولی برف پا ک کن پس از چند دور 

کار کردن، در موقعیت اصلی خود متوقف خواهد شد.

)MّIST(ک کم � حرکت تکی برف پا
کنید تا به جای اول خود بازگردد. هم زمان با این عمل،  کن را به سمت باال بکشید و رها  ک  دسته برف پا

کن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف خواهد شد. ک  برف پا
کن ک  � حرکت تایمردار برف پا

دسته برف پا ک کن را در موقعیت "          " قرار دهید تا برف پا ک کن با حرکت تکی و به طور متناوب )حالت 
کند. کار  تایمردار( شروع به 

)LO( ک کند برف پا � دور 
کن با سرعت  ک  کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت " LO " قرار دهید، برف پا ک  گر دسته برف پا ا

کرد.  کار خواهد  کم شروع به 
)HI( ک � دور تند برف پا

کن با سرعت  ک  کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت " HI " قرار دهید، برف پا ک  گر دسته برف پا ا
کرد. کار خواهد  زیاد شروع به 
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شیشهشوررابیشتراز10ثانیهبهکارنیاندازید.	 
زمانیکهمخزنشیشهشورخالیاست،شیشهشوررافعالنکنید.	 
درصورتگرفتگیوانسدادآبپاشها،آنهارابااجسامنوکتیزونامناسبتمیزنکنید،درغیر	 

اینصورت،آسیبخواهنددید.

توجه

کن عقب ک  روش استفاده از برف پا

روش استفاده از شیشه شور عقب

ک  کلید چرخشی انتهای دسته برف پا با چرخاندن 

توانید  می   "  ON  " موقعیت  در  آن  دادن  قرار  و  کن 

کنید. کن عقب را فعال  ک  برف پا

آب پاش شیشه شور عقب در قسمت باالیی شیشه 

گرفته است. عقب و نزدیک چراغ ترمز وسط قرار 
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شیشهشوررابیشتراز10ثانیهبهکارنیاندازید.	 
زمانیکهمخزنشیشهشورخالیاست،شیشهشوررافعالنکنید.	 
درصورتگرفتگیوانسدادآبپاشها،آنهارابااجسامنوکتیزونامناسبتمیزنکنید،درغیر	 

اینصورت،آسیبخواهنددید.

توجه

برف  دسته  انتهای  چرخشی  کلید  چرخاندن  1-با 

کن و قرار دادن آن در موقعیت "       "  و نگه  ک  پا

کن  ک  داشتن در آن موقعیت، شیشه شور و برف پا

کرد. کار خواهند  عقب به طور هم زمان شروع به 

کلید چرخشی در موقعیت "       " و  2- با قراردادن 

نگه داشتن در آن موقعیت ، شیشه شور عقب شروع 

کرد. بکار خواهد 
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۵-۸  صندلی ها

صندلی های جلو

اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی                
گرفته و به سمت  با دست  را   اهرم تنظیم صندلی 

هم  دارید.  نگه  وضعیت  همان  در  و  بکشید  باال 

زمان صندلی را به سمت جلو یا عقب بکشید و پس 

کنید  گرفتن در موقعیت دلخواه، اهرم را رها  از قرار 

جهت  سپس  شود.  قفل  خود  جای  در  صندلی  تا 

و  جلو  کمی  را  آن  صندلی،  بودن  ثابت  از  اطمینان 

عقب بکشید.
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی                             
باال  سمت  به  را  صندلی  پشتی  زاویه  تنظیم  اهرم 

کشیده و در همان حالت نگه دارید. هم زمان پشتی 

حرکت  خود  نظر  مورد  زاویه  سمت  به  را  صندلی 

پشتی  تا  کنید  رها  را  تنظیم  اهرم  سپس  و  دهید 

را  پشتی  تنظیم،  از  پس  شود.  قفل  خود  جای  در 

کمی به جلو و عقب تکان دهید تا از قفل شدن آن 

اطمینان یابید.

دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی )فقط 
صندلی راننده(

که  دستگیره تنظیم ارتفاع تشک صندلی را تا زمانی 

به  ارتفاع مورد نظرتان برسد ، بچرخانید.
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صندلی های عقب

1.پشت سری صندلی را در پایین ترین موقعیت خود 

کنید. ج  قرار داده و یا در صورت نیاز از جای خود خار

درحینرانندگیازتنظیمصندلیخودداریکنید.	 
اشیارادرزیرصندلیقرارندهید،زیرادرحینتنظیمصندلی،ازحرکتآنجلوگیریخواهدکرد.	 
برایشرایطرانندگیایدهآل،پشتیصندلیرابیشازاندازهنخوابانید،چراکهکمربندهایایمنی،	 

بیشترینوبهتریننگهداریرازمانیخواهندداشتکهصندلیتقریبادرحالتعمودیقرارگرفتهباشد.
بعدازتنظیمپشتیصندلی،بابدنخودکمیآنرافشاردهیدتاازقفلشدنآندرموقعیتشمطمئن	 

شوید.

قبلازبازکردنصندلیعقب،مطمئنشویدکهکمربندهایایمنیپشتصندلیقرارگرفتهاند،تااز	 
آسیبدیدنآنهاجلوگیریشود.

توجه

توجه

کردن صندلی های عقب � تا 

کنید. کمربندهای عقب را مرتب  2.قفل 
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3.ضامــن قفــل  پشــتی ســمت راســت را بــا یــک دســت 

بکشــید وقســمت باالئــی  پشــتی صندلــی را بــا دســت 

دیگــر بــه ســمت جلــو بکشــید تــا بــه طــور کامل تا شــود.

4.بــه روش مشــابه پشــتی ســمت چــپ صندلــی را نیــز 

کنیــد. تــا 

با فشار دادن ضامن پشت سری و نگه داشتن آن:

1-پشت سری را به سمت باال بکشید.

2- و یا پشت سری را به سمت پایین بکشید.  

تــا کــردن صندلــی عقــب باعــث مــی شــود کــه فضــای قســمت عقب افزایــش یابد. بــرای قــرار دادن بار در قســمت 

عقــب )صنــدوق( بــه نــکات و احتیــاط هایــی کــه در ادامــه  همیــن فصــل خواهد آمــد، مراجعه کنید.

پشتیصندلیعقبوسطوعقبچپ،بهصورتیکپارچهمیباشد.	 
توجه

پشت سری صندلی

� تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
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هنــگام تنظیــم کــردن پشــت ســری صندلــی، مطمئــن 

کــه از مرکــز پشــت ســری عبــور  کــه خــط فرضــی  شــوید 

گــذرد. گــوش شــما مــی  کنــد، تقریبــا از بــاالی  مــی 

بــا فشــردن و نگــه داشــتن ضامــن، پشــت ســری را در 

کامــل از روی  جهــت رو بــه بــاال بکشــید تــا بــه طــور 

ــود. ــدا ش ــی ج صندل

کــرده و ضمــن  بــرای نصــب مجــدد پشــت ســری، ابتــدا پایــه هــای آن را بــا ســورا خ هــای روی صندلــی همراســتا 

فشــار دادن و نگــه داشــتن ضامــن، پشــت ســری را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تــا در جــای خــود ثابــت شــود.

کردن و نصب مجدد پشت سری � باز 

همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.	 

پس از تنظیم کردن پشت سری ، جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن، پشت سری را کمی 	 

به سمت پایین بکشید.

بدون وجود پشت سری رانندگی نکنید.	 

هشدار
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کن صندلی  )در صورت تجهیز( گرم   ۵-۹

ــط  ــول وس کنس ــر روی  ــی ب ــن صندل ک ــرم  گ ــای  کلیده

واقــع شــده انــد.

1-کلید گر مکن صندلی راننده

2-کلید گر مکن صندلی سرنشین جلو

کــن صندلــی بــا  گــرم  1-دکمــه HI را بــرای فعــال شــدن 

دمــای بــاال فشــار دهیــد. چــراغ قرمــز رنــگ دکمــه نیــز 

روشــن خواهــد شــد.

2-دکمه خاموش کردن گرم کن صندلی

کــن صندلــی  گــرم  3-دکمــه LO را بــرای فعــال شــدن 

بــا دمــای پائیــن فشــار دهیــد. چــراغ ســبز رنــگ دکمــه 

نیــز روشــن خواهــد شــد.

گرم کن صندلی ها فقط زمانی می توانند فعال باشند که سویچ باز باشد.

قبل از نشستن افراد زیر بر روی صندلی با گرم کن روشن، اقدامات احتیاطی را در پیش بگیرید:

اطفال و کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت های جسمی	 

افراد با پوست های حساس	 

افراد زخمی و یا دارای کوفتگی بدن	 

کرده اند	  که از الکل یا داروهای خواب آور استفاده  افرادی 

هشدار
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کنید. صندلی ها را با اجسام نوک تیز 	  از قرار دادن اجسام سنگین بر روی صندلی خودداری 

سوراخ نکنید.

کردن صندلی از موادی نظیر تینر، الکل، بنزین و ... استفاده نکنید. در غیر این 	  برای تمیز 

کن صندلی و روکش صندلی خواهید شد. گرم  صورت باعث آسیب دیدن 

گرم شدن بیش از حد صندلی ها، از قرار دادن بالش یا پتو بر روی صندلی 	  برای جلوگیری از 

کنید. ها خودداری 

را 	  کن صندلی  گرم  که خودرو خاموش است،  از خالی شدن باتری، زمانی  برای جلوگیری 

کنید. غیر فعال 

توجه
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۱۰-۵   سیستم روشنایی)چراغ ها(

قسمت چرخاندن با است، باز سویچ که زمانی
انتهاییدستهچراغوراهنمامیتوانیدچراغها

رابهصورتزیرروشنکنید:

      چراغ کوچک )چراغ پارک(1 

چراغهایکوچکجلو،چراغهایکوچک
عقب،چراغپالکوچراغزمینهکلیدهاو

داشبوردروشنخواهدشد.

       نور پایین چراغ جلو2

همراهچراغهای به جلو پایینچراغ نور
ذکرشدهدرباالروشنخواهندشد.

کردن نور باالی چراغ جلو �  روشن 

برای روشن کردن نور باالی چراغ جلو، ابتدا نور پایین 
کشیدن  با  سپس  کنید.  روشن  را  جلو  های  چراغ 
نور  به سمت داشبورد )مطابق شکل(،  دسته چراغ 
کنید. هم زمان نشانگر نور  باالی چراغ جلو را روشن 

باال در پنل کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد.
به   را  چراغ  دسته  باال،  نور  کردن  خاموش  برای 

موقعیت اول خود بازگردانید.

کلید  چراغ ها
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کشیدن دسته  چراغ به سمت غربیلک فرمان )به  با 
کردن آن، نور باالی چراغ جلو  سمت خودتان( و رها 
نشانگر  چراغ  هم زمان  و  شد  خواهد  روشن  بار  یک  
کیلومترشمار نیز یک  بار روشن و  نور باال در صفحه 

خاموش می شود.
چراغ  می توانید  نیز  جلو  چراغ های  بودن  روشن  با 

پلیسی )چراغ سالم( را فعال کنید.

اگرقصدمتوقفکردنخودروبهمدتطوالنیرادارید،مطمئنشویدکهچراغهاراخاموشکردهاید.درغیر
اینصورتباتریخالیشدهودرزماناستارتمجددبامشکلمواجهخواهیدشد.

توجه

�  چراغ پلیسی )چراغ سالم(

که سویچ باز باشد،  چراغ های راهنما را فقط زمانی 

کنید. می توانید روشن 

های  چراغ  تا  بکشید  باال  سمت  به  را  چراغ  دسته 

راهنمای سمت راست روشن شوند.

 دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا چراغ های 

راهنمای سمت چپ روشن شوند.

نشانگر چراغ راهنما در پنل کیلومترشمار با روشن شدن چراغ های راهنما به حالت چشمک زن در خواهد آمد.

پس از اتمام دور زدن، دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود باز می گردد.

کشیدن سریع و لحظه ای دسته راهنما به سمت باال یا پایین، چراغ راهنمای  هنگام تغییر الین در بزرگراه، با 

همان سمت ۳ مرتبه روشن می شود.

چراغ  راهنما

اگرچراغهاینشانگرراهنمادرصفحهکیلومترشمارتندترازحالتعادیچشمکبزنند،احتماالیکی
ازالمپهایچراغراهنمایجلویاعقبسوختهاست.

توجه
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چراغروزتحتشرایطزیرروشنمیشود:
چراغهایجلوومهشکنهایجلوخاموشباشد.	 
موتورروشنباشد.	 

چراغ رانندگی در روز

چراغ های  مه شکن 

� چراغ مه شکن جلو

گرفتن دسته چراغ  کردن سوئیچ موتور و قرار  پس از باز 

و راهنما در موقعیت       یا          ،کلید چرخان دسته چراغ 

را در موقعیت       قرار دهید تا چراغ  مه شکن جلو و چراغ 

کیلومتر شمار روشن شوند. نشانگر آن در پنل 

کلید چرخان مه  کردن چراغ مه شکن جلو ،  برای خاموش 

شکن را در موقعیت OFF قرار دهید.
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دستهچراغرابهموقعیتیابچرخانید.
رادرموقعیت  سپسکلیدچرخاندستهچراغ
"      " قراردهیدتاچراغمهشکنعقبوچراغ

نشانگرآندرپنلکیلومترشمارروشنشوند.
برایخاموشکردنچراغمهشکنعقبکلید
 OFF یا    "      " موقعیت  در را شکن مه چرخان

قراردهید.

تنظیم ارتفاع چراغ جلو

ازچراغمهشکنعقبمیبایستطبقمقرراتراهنماییورانندگیاستفادهکنید.	 
توجه

�  چراغ مه شکن عقب

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو   �

کلید چرخان تنظیم ارتفاع چراغ جلو در سمت چپ 

کلید تنظیم آینه های جانبی قرار  کنار  داشبورد و در 

گرفته است.

1. باال بردن ارتفاع نورچراغ جلو

2. پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای ۴ سطح تنظیم 0 و 1 و 2 و ۳ می باشد.

کرد. سطح ارتفاع نور چراغ را می بایست بر اساس تعداد سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم 
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جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به شکل زیر است:

موقعیتکلیدتنظیمارتفاعنورتعدادسرنشینانخودرووبارواردهبهخودرو
چراغجلو بارواردهبهخودروتعدادسرنشینان

0-راننده

0-رانندهوسرنشینجلو

1-کلیهسرنشینان

2بابارکاملصندوقعقبکلیهسرنشینان

3بابارکاملصندوقعقبراننده

چراغ سقفی جلو
با فشار دادن کلید چراغ سقفی جلو، چراغ روشن شده و 

با فشار مجدد کلید، چراغ سقفی خاموش خواهد شد. 

در صورت روشن ماندن چراغ سقفی ، 1۶ ثانیه پس 

منظور  به   ، خودرو  دزدگیر  سیستم  شدن  فعال  از 

بطور  سقفی  چراغ   ، باتری  شدن  خالی  از  جلوگیری 

خودکار خاموش خواهد شد و پس از غیرفعال شدن 

دزدگیر مجددا روشن خواهد شد.
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چراغ سقفی عقب
OFF: چراغ خاموش می شود

ON: چراغ روشن می شود

کلید در موقعیت ON باشد ، 1۶ ثانیه پس از فعال  گر  ا

از  پس  و  شده  خاموش  چراغ   ، خودرو  دزدگیر  شدن 

غیرفعال شدن دزدگیر مجددا روشن می شود.

DOOR: به محض باز شدن یکی ازدرب های خودرو ، چراغ روشن می شود.

عملکرد چراغ سقفی عقب زمانی که کلید در موقعیت DOOR قرار دارد ، در شرایط مختلف به صورت زیر می باشد:

گر سوئیچ باز باشد ، به محض بسته شدن کلیه درب های خودرو ، چراغ بالفاصله خاموش می شود. • ا

گر سوئیچ در موقعیت ACC یا LOCK قرار داشته باشد ، 1۸ ثانیه پس از بسته شدن درب های خودرو ، چراغ  •ا

خاموش می شود.

•با فعال شدن دزدگیر خودرو،  چراغ بالفاصله خاموش شده و در صورت غیر فعال شدن دزدگیر خودرو ، چراغ پس 

از 1۸ ثانیه روشن ماندن خاموش می شود.

•در صورت باز شدن هر یک از درب های خودرو ، چراغ به مدت 15 ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شود.
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چراغ دور سویچ

کردن محل مغزی سویچ، این چراغ به  کمک به راننده در پیدا  که درب راننده باز شود، جهت  در صورتی 

گذشت حدودا ۸ ثانیه و یا پس از بسته شدن درب راننده خاموش خواهد  طور خودکار روشن شده و پس از 

گردرب بسته  گر سویچ وارد مغزی شده و در موقعیت ON قرار گیرد، چراغ بالفاصله خاموش می شود.  ا شد. ا

گذشت حدودا 15 دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد شد. نشود، چراغ دور سویچ پس از 

این چراغ دور تا دور مغزی سویچ را پوشش می دهد.
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۱۱-۵ سوکت برق ۱۲ ولت
سوکت برق 12 ولت برای تامین برق تجهیزات برقی 

جانبی طراحی شده است.

از سوکت برق 12 ولت صرف نظر از اینکه سوئیچ در 

موقعیت ON یا OFF باشد، می توان استفاده کرد.

 	)120W12وV(برایجلوگیریازسوختنفیوز،ازواردآوردنبارالکتریکیبیشترازمقدارمجازخودرو
خودداریکنید.

برایجلوگیریخالیشدنباتری،زمانیکهموتورروشننیستبهمدتطوالنیازسوکتبرقاستفادهنکنید.	 
زمانیکهسوکتبرقبالاستفادهاست،درپوشآنرانصبکنید.وروداجسامدیگرویانفوذمایعاتبهداخل	 

آنباعثایجاداختاللالکتریکیوسوختنمدارخواهدشد.

توجه
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۱۲-۵ فندک و زیرسیگاری
فندک

برای استفاده از فندک، زمانی که سوئیچ در موقعیت 

فشار  داخل  سمت  به  را  آن  دارد،  قرار   ACC یا   ON

دهید. پس از گر م شدن، فندک به طور خودکار کمی 

به سمت بیرون خواهد پرید.

برایجلوگیریخطرسوختگیوآتشسوزی:
قسمتفلزیفندکرابادستنگیرید.	 
فندکرابیشازحدبهطورفشردهنگهندارید.زیرابهعلتداغشدنزیادمیتواندباعثآتشسوزیشود.	 
ازواردکردنسایراجسامبهداخلسوکتفندکخودداریکنید.انجاماینکارباعثگیرکردناجسامدر	 

داخلسوکتفندکشدهومنجربهتغییرشکلآنمیشود.

هشدار
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زیرسیگاری )در صورت تجهیز(
کنسول وسط  کنار جالیوانی و در روی  زیرسیگاری در 

قرار دارد.

زمانیکهاززیرسیگاریاستفادهنمیشود:
دربآنرابستهنگهدارید.درغیراینصورتدرزمانتصادف،تهسیگارهاوخاکسترسیگاربهفضایداخل	 

پرتخواهندشد.
برایجلوگیریازآتشسوزی:

درحینرانندگیازاستعمالدخانیاتپرهیزکنید.	 
پسازاستعمالسیگار،تهسیگاررابهطورکاملخاموشکنید.	 
ازقراردادنکاغذواجساماشتعالپذیردرداخلزیرسیگاریخودداریکنید.	 

توجه
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۱3-۵ جالیوانی
جالیوانی جلو

جالیوانی عقب

ازقراردادناشیادیگربهغیرازلیوانوظرفنوشیدنیهادرجالیوانیخودداریکنید.زیرادر 	
صورتبروزتصادفویادرزمانترمزگیریناگهانی،موادداخلآنهابهفضایداخلاتاقپاشیدهمی

شوند.

توجه
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۱۴-۵ آفتاب گیرها

گیر راننده 1- آفتاب 

کارتی یا آینه آرایش ) بستگی به مدل خودرو  2- جا

دارد(

3- آینه آرایش

گیر سرنشین جلو 4- آفتاب 

گیر را به سمت   برای استفاده از آینه آرایش ، آفتاب 

پایین بکشید.

گیر را به سمت پایین بکشید. 1- آفتاب 

2- برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره، 

کرده و به سمت پنجره  گیر را از قالب آن آزاد  آفتاب 

برگردانید.
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کنسول صندلی عقب ۱۵-۵ دستگیره سقفی و 
دستگیره سقفی

کنسول صندلی عقب 

کــه خــودرو در جــاده هــای ناهمــوار در حــال  هنگامــی 

حرکــت اســت، سرنشــینان خــودرو مــی تواننــد جهــت 

کننــد. حفــظ ایمنــی از ایــن دســتگیره هــا اســتفاده 

کــه  کنســول )جــا آرنجــی(  ــه  ــی عقــب وســط ب صندل

ــد. ــی باش ــز م ــد، مجه ــی باش ــز م ــی نی دارای جالیوان

ــه ســمت پائیــن  ــرای اســتفاده از جاآرنجــی، آن را ب ب

بکشــید.

در صــورت عــدم نیــاز بــه جاآرنجــی، آن را بــه ســمت 

کنیــد. پشــتی صندلــی عقــب تــا 
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۱۶-۵  سا ن روف )درصورت تجهیز(

کردن و بستن �  باز 

کردن سان روف به صورت اریب �  باز 

کلیدهای سان  کنید.  که سویچ در موقعیت ON یا ACC باشد می توانید از سا ن روف  استفاده  زمانی 

کنار چراغ سقفی قرار دارند. روف در باالی سر و 

کردن سا ن روف 1- باز 

2- بستن سا ن روف

در  روف  ن  ســا  حرکــت  کــردن  متوقــف  بــرای 

موقعیــت دلخــواه تــان، یکــی از کلیدهــا را بــه آرامــی 

فشــار دهیــد.

1- بازکردن اریب )نیمه باز به سمت باال(

2- بستن حالت اریب

در  روف  ن  ســا  حرکــت  کــردن  متوقــف  بــرای 

بــه  را  کلیدهــا  از  یکــی  تــان،  دلخــواه  موقعیــت 

دهیــد. فشــار  آرامــی 

آفتابگیرکشوییسانروفبهطوردستیبازوبستهمیشود.بااینوجوددرصورتبازکردن	 
سانروف،آفتابگیرکشویینیزبهطورخودکاروهمراهباسانروفبازخواهدشد.

اگرسانروفبازماندهباشد،درصورتخارجکردنسوئیچازمغزی،سانروفبطورخودکار	 
بستهخواهدشد.

توجه

توجه
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موارداحتیاطیزیررارعایتکنید.درصورتعدمرعایت،احتمالمصدومیتوحتیمرگوجودخواهدداشت:
بیرون	  ازسانروف را یاسرخود و ندهیدکهدست اجازه بهسرنشینان درحینحرکتخودرو 

بگذارند.
ازقراردادناجسامبررویسانروفخودداریکنید.	  
اطمینانحاصلکنیدکههیچیکاعضابدنسرنشیناندرمسیرحرکتیسانروفقرارندارد.	  

هشدار
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۱۷-۵ محفظه های نگه داری اشیاء
�  جعبه داشبورد

کنسول وسط �  جعبه 

دســتگیره درب جعبــه داشــبورد رابــه ســمت خودتــان 

بکشــید تــا بــاز شــود.

کنســول  کــردن درب جعبــه  مطابــق شــکل، بــرای بــاز 

فشــار  بــاال  ســمت  بــه  را  مربوطــه  ضامــن   ، وســط 

دهیــد.

برایایمنیبیشتردرتصادفاتویاترمزگیریهایناگهانی،دربجعبهداشبوردرابستهنگهدارید.درغیر	 
اینصورتممکناستدربجعبهداشبوردویااشیاداخلجعبهباسرنشینجلوبرخوردکند.

ازقراردادناشیاباسایزبزرگواجسامنوکتیزدرجعبهداشبوردخودداریکنید.زیرادرزمانتصادفات	 
احتمالآسیبدیدنافرادوجودخواهدداشت.

هشدار
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سایر محفظه های نگه داری اشیاء

محفظه زیر غربیلک فرمان

محفظه جلوی دسته دنده

کنسول وسط محفظه پشتی 
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کنار چراغ سقفی جلو قرار دارد. جا عینکی در 

محفظه روی درب جلو

محفظه روی درب عقب

�  محفظه اشیا روی درب ها

بر روی درب های جلو و عقب خودرو، محفظه هائی جهت نگه داری اشیائی از قبیل نقشه، بروشور و ... 

تعبیه شده است.
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در صورتــی کــه از محفظــه روی درب هــا بــرای نگــه داری بطــری اســتفاده مــی کنیــد، درب 	 

بطــری را بســته نگــه داریــد. از قــرار دادن لیــوان هــای شیشــه ای و یــا کاغــذی در ایــن محــل هــا 

خــودداری کنیــد. زیــرا در صــورت بــروز حادثــه، مایعــات بــه داخــل کابیــن پاشــیده مــی شــوند و یــا 

لیــوان شیشــه ای ممکــن اســت بشــکند.

از قرار دادن اشیا با سایز بزرگرت از محفظه در داخل آن خودداری کنید.	 

توجه

کیف پشت صندلی 

کیــف هائــی جهــت قــرار  در پشــت صندلــی هــای جلــو 

گرفته شــده اســت. دادن روزنامه، پوشــه و ... در نظر 

گیــر راننــده، نــوار نگــه دارنــده ای قــرار  بــر روی آفتــاب 

کــه مــی توانیــد از آن جهــت نگــه داری مــدارک،  دارد 

کنیــد. بلیــط و ... اســتفاده 

کارتی جا 
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مطابــق شــکل بــر روی دیــواره هــای داخلــی دو طــرف 

صنــدوق عقــب ، جعبــه هائــی جهــت نگهداری ابــزار و 

وســایل قــرار داده شــده انــد.

تــا  کنیــد  بــاز  را  دارنــده  نگــه  قــالب  عــدد  شــش   .1

شــود. جمــع  بتوانــد  عقــب  طاقچــه 

ج کنید. 2. طاقچه عقب را خار

کوچــک در صنــدوق عقــب وجــود داشــته باشــند، طاقچــه عقــب از  ــا ارتفــاع و انــدازه  گــر بســته هــا و اجســام ب ا

پرتــاب شــدن آن هــا بــه ســمت بــاال در دســت اندازهــا و در زمــان ترمزگیــری جلوگیــری مــی کنــد و مانــع وارد شــدن 

ــزرگ تــری در صنــدوق عقــب قــرار  گــر مــی خواهیــد بســته هــای ب ــی بــه سرنشــینان مــی شــود. ا آســیب احتمال

کنیــد. کــردن طاقچــه عقــب، فضــای الزم را ایجــاد  دهیــد، مــی توانیــد بــا بــاز 

کــه فضــای قســمت عقــب خــودرو را بتــوان  قابلیــت تــا شــدن صندلــی عقــب ایــن امــکان را بــه وجــود مــی آورد 

افزایــش داد. صندلــی عقــب بــه راحتــی مــی توانــد جمــع شــود و یــک فضــای مناســب و تقریبــا هــم ســطح بــا کــف 

صنــدوق جهــت قــرار دادن بــار در اختیــار قــرار دهــد.

صندوق عقب

جعبه ابزار صندوق عقب

�  طاقچه عقب
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احتیاط های الزم در قرار دادن بار

برایجلوگیریازسرخوردنبارهایقسمتعقبدرحینترمزگیری،ازقراردادنوسایلبلندتراز	 
ارتفاعصندلیهایعقبخودداریکنیدوتاحدامکانباربهاندازهارتفاعصندلیهایعقبقراردهید.

مجاز	  فقط وسرنشینها بنشینند )صندوق( عقب قسمت در که ندهید اجازه بهسرنشینها هرگز 
هستندکهدرصندلیهابنشینندوکمربندایمنیراببندند.درغیراینصورت،درترمزهایشدیدویا

تصادفهااحتمالآسیبدیدنزیاداست.
هرگزچیزیرادرباالیارویطاقچهصندوقعقبقرارندهید،زیرادرترمزهایشدیدوتصادفها	 

ممکناستبهسرنشینهاصدمهبزند.
قبلازرانندگیمطمئنشویدکهدربعقببهطورکاملبستهشدهاستتاازنیفتادنباربهخیابان	 

مطمئنشوید.

هشدار

گر قرار است که بار و چمدان و ... را در قسمت باری عقب )صندوق عقب( بگذارید، به نکات زیر توجه کنید:  ا

که همه 	  که امکان دارد، می توانید بار و چمدان در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید   تا حدی 

گرفته اند.  آن ها به طور صحیح و ثابت در محل خود قرار 

که در خودرو قرار می دهید، موجب به هم زدن باالنس خودرو نشود و تا حد امکان 	   مطمئن شوید باری 

کمی بیش تر از عقب باشد تا تعادل بهتر برقرار شود.  بهتر است بار قسمت جلو 

کنید. 	  کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه خودداری   برای 

کنید، زیرا ممکن است باعث جلوگیری 	   از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت عقب خودداری 

از بسته شدن درب عقب شود. 
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کولر قرار دارد.  کلید فالشر در قسمت پایین پنل 

کلید فالشر  کرد. چراغ زمینه  کلیه چراغ های راهنما شروع به چشمک زدن خواهند  کلید فالشر،  با فشار دادن 

کلید آن را مجددا فشار دهید.  کردن فالشر،  نیز به حالت چشمک زن در خواهد آمد. برای خاموش 

کرد.  کار نخواهد  در زمان روشن بودن فالشر، دسته راهنما 

کرد.  در صورت خاموش بودن موتور، می توان از فالشر استفاده 

۱-۶  فالشر

ازفالشرفقطدرمواقعاضطراریاستفادهکنید.	 
برایجلوگیریازخالیشدنباتری،اگرموتورخاموشاست،درمواقعغیرضروریازفالشراستفادهنکنید.	 

توجه

که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد، چراغ های فالشر  گر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید  ا

که از جاده به اندازه  ع باخبر شوند. سپس خودرو را در محلی  کنید تا سایر رانندگان از موضو را روشن 

کنید.  کافی دور باشد، پارک 
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از صندوق عقب برداشته و در  را  5. مثلث احتیاط 

فاصله ی بیش از 50 متری از قسمت عقب خودرو 

قرار دهید.  بیشتراز50متر

۲-۶   پنچرشدن تایر هنگام رانندگی
کنار  کاهش تدریجی سرعت، به آرامی خودرو را به  خ خودرو پنچر شد، ضمن  گر در حین رانندگی چر 1. ا

کنید. از توقف در وسط  که دارای سطح صاف و سفت باشد، پارک  کرده و در یک مکان امن  جاده هدایت 

کنید.  گارد ریل خودداری  کنار  بزرگراه و یا در 

N )مدل  یا   )CVT گیربکس  P )مدل مجهز به  را در موقعیت  را بکشید و دسته دنده  2. اهرم ترمز دستی 

گیربکس دستی( قرار دهید.  مجهز به 

کنید.  کرده و فالشر را روشن  ۳. موتور را خاموش 

کنار جاده دور نگه دارید.  ۴. افراد را از 

مثلثاحتیاطرادرجادههایمعمولیدرفاصلهی50متریازخودروقراردهید.اینفاصلهدربزرگراهها	 

بایدبیشاز100مترودرشرایطبارانیوسرپیچهابایدبیشاز150متردرنظرگرفتهشود.انجاماین

کارباعثمیشودتاخودروهایعبوریزودترمتوجهتوقفشماشوندودرمواقعشبوتاریکیهوا،اهمیت

اینکاربیشترنمودپیدامیکند.
ازرانندگیباتایرپنچرخودداریکنید.حرکتباتایرپنچرحتیدرمسافتهایکوتاهباعثصدمهدیدن	 

آنخواهدشدکهقابلتعمیرنیزنخواهدبود.

توجه
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کیفابزار1
چرخزاپاس2

مثلث خطر

آچارچرخ1
دستهجک2

چرخ زاپاس و ابزار مورد نیاز
در مواقع اضطراری باید خودتان اقدام به رفع عیب خودرو نمایید. لذا آشنا شدن با نحوه ی استفاده از جک 

و سایر ابزار و محل قرارگیری آن ها ضروری است. 

خ زاپاس بر روی درب صندوق عقب نصب شده  چر

است.

3

کیف ابزار، جک و مثلث خطر   �

�  چرخ زاپاس

228 



شرایط اضطراری
 M

VM
 X

33
  S

ی 
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
شم

 ش
ل

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.229

کنید. خ زاپاس را باز   قفل قاب چر

عقربه های  جهت  خالف  در  را  زاپاس  خ  چر قاب 

باز شود. تا  ساعت بچرخانید 

تعویض چرخ زاپاس

احتیاط های قبل از جک زدن
کافی سفت باشد. 	   محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد 

کنید و در هنگام استفاده از جک، 	  خ های خودرو جلوگیری   توصیه می شود توسط موانعی از حرکت چر

کسی داخل خودرو نباشد. 

که با جک بلند شده است، قرار دهد. 	  کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی  اجازه ندهید 

خ زاپاس کردن چر ۱- باز 
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خالف  در  خ  چر آچار  توسط  را   زاپاس  خ  چر پیچ   

کنید. جهت عقربه های ساعت باز 

در  باید  جک  توسط  خودرو  کردن  بلند  زمان  در 

سمت  در  قطری  صورت  به  که  چرخی  مقابل 

خ پنجر قرار دارد، مانعی قرار دهید تا از  مخالف چر

خ ها جلوگیری شود. حرکت چر

چرخیکهبایدمقابلآنمانعقراردهیدچرخپنچر

درپشتچرخعقبراستچرخجلوچپ

درپشتچرخعقبچپچرخجلوراست

درجلویچرخجلوراستچرخعقبچپ

درجلویچرخجلوچپچرخعقبراست

خ ها ۲- قرار دادن مانع در جلوی چر
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کردن پیچ های چرخ 3-شل 

جک،  توسط  خودرو  کردن  بلند  از  قبل  همیشه 

کنید، با  که می خواهید تعویض  پیچ های چرخی را 

خ شل کنید.  استفاده از آچار چر

خ را طوری  برای حصول بیش ترین گشتاور، آچار چر

راست  سمت  در  آن  دسته  که  دهید  قرار  پیچ  روی 

شما قرار داشته باشد. سپس دسته آچار را گرفته و در 

جهت فلش نشان داده شده در شکل، آن را بکشید. 

اجازهسرخوردنآچارچرخبررویپیچراندهید.	 
پیچهارابهطورکاملبازنکنید.پیچهارافقطدرحدود1/5دورشلکنید.	 

توجه

محکم  و  صاف  آن  سطح  که  محلی  در  را  جک 

در  جک  روی  شیار  این که  از  و  دهید  قرار  باشد، 

مقابل محل مخصوص جک بر روی بدنه خودرو 

کنید.  قرار داشته باشد، اطمینان حاصل 

ساعت  عقربه های  جهت  در  را  جک  دسته 

بچرخانید تا شکاف روی جک با محل مخصوص 

کند.  جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا 

۴. قرار دادن جک در زیر خودرو

جکزدنازقسمتجلوخودرو1
جکزدنازقسمتعقبخودرو2
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درهنگامجکزدنبهنکاتزیرتوجهداشتهباشید:
ازجکفقطدرمواقعتعویضچرخونصبزنجیرچرخاستفادهکنید.	 
ازاستارتزدنوروشننگهداشتنخودروزمانیکهجکزیرخودرواست،خودداریکنید.	 
ازقرارگرفتنصحیحجکدرزیرخودرومطمئنشوید.	 
ازقراردادناجسامدرزیرجکویابررویآنخودداریکنید.	 
هرگزبهطورهمزمانازدوجکبرایبلندکردنخودرواستفادهنکنید.	 

هشدار

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

کنترل نمایید.  خودرو را 

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

جلوگیری شود.

زمانیکهخودروتوسطجکبلندشدهاست،ازقراردادناعضابدنخوددرزیرخودروخودداریکنید.	 
خودروراتاارتفاعمناسبیکهبتوانچرخراخارجکرد،بلندکنید.	 
حداکثربارقابلتحملتوسطجک،Kg 800 میباشد.	 

هشدار

کردن خودرو ۵. بلند 

کردن چرخ ۶. باز 
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۷- نصب چرخ زاپاس

و  ک  گرد و خا گونه  زاپاس،  هر  از نصب  الف( قبل 

خ  خ و رینگ چر کاسه چر رسوبات روغنی را از روی 

تمیز کنید. مطمئن شوید که سطح تماس بین کاسه 

خ در شرایط مناسبی قرار دارد.  خ و رینگ چر چر

قرار  خود  نصب  محل  در  آرامی  به  را  خ  چر ب( 

دهید. 

براینصبچرخزاپاساحتماالالزمباشدکهارتفاعخودروراکمیباالببرید.	 
توجه

کنید.  سفت  دست  با  را  خ  چر پیچ  عدد   5 ابتدا 

و توسط  کرده  را در محل خود صاف  خ  سپس چر

کنید. خ، پیچ ها را سفت  آچار چر

۸. بستن پیچ های چرخ
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الف( برای پایین آوردن خودرو، دسته جک را در 

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

ترتیب  به  و  آچار چرخ  توسط  را  پیچ های چرخ  ب( 

کنید.  سفت  شکل  در  شده  داده  نشان  شماره های 

کنید تا زمانی  کردن را 2 تا ۳ بار تکرار  مراحل سفت 

که پیچ ها به طور کامل در جای خود قرار گیرند. برای 

سفت کردن پیچ ها فقط از آچار چرخ استفاده کنید. 

خ، 	  گریس یا روغن نزنید و در صورت چرب بودن، قبل از نصب چر خ  هرگز بر روی پیچ های چر

کنید.  آن ها را تمیز و خشک 

که 	  گونه اتفاق ناخواسته در هنگام پایین آوردن خودرو، مطمئن شوید   به منظور جلوگیری از هر 

گرفته اید. خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار 

خ 	  کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه، پیچ های چر خ،  به آرامی رانندگی   پس از تعویض چر

گشتاور مجاز باعث جلوگیری  کردن پیچ ها با  کنید. سفت  گشتاور مجاز N.m 10±110 سفت  را با 

از باز شدن آن ها و بروز حوادث می شود. 

هشدار

هشدار

کردن پیچ ها ۹. پایین آوردن خودرو و سفت 
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صندوق  در  شده  تعویض  خ  چر دادن  قرار  از  قبل 

قالپاق  کنید و  ج  را خار قالپاق وسط رینگ  عقب، 

است،  شده  تعویض  که  چرخی  روی  بر  را  رینگ 

کنید.  نصب 

روی  بر  زاپاس  خ  چر جای  به  را  پنچر  خ  چر الف( 

درب صندوق قرار داده و سه عدد پیچ نگه دارنده 

کنید. آن را سفت 

11. قراردادن چرخ پنچر بر روی درب صندوق

هنگامبازکردنونصبقالپاقوسطرینگمراقبباشیدصدمهنبیند.	 
قالپاقیکهصدمهدیدهاسترامجددارویرینگنصبنکنید،زیراممکناستهنگامحرکتخودروبه	 

بیرونپرتابشودومنجربهحادثهگردد.

هشدار

کردن ونصب قالپاق رینگ ۱۰. باز
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کرده و در محل اصلی خود قرار دهید. 12- جک ، مثلث خطر و سایر ابزار و وسایل را جمع اوری 

کمتر از مقدار استاندارد می باشد ،  ضمن  که  کنید و در صورتی  کنترل  13- فشار باد تایر تعویض شده را 

رانندگی با احتیاط ، در اولین اتوسرویس اقدام به تنظیم فشار باد تایر بکنید. قراردادن درپوش والو باد 

خ را فراموش نکنید ، در غیر این صورت احتمال ورود مواد خارجی و رطوبت به داخل ان وجود دارد  چر

که منجر به نشتی باد تایر می شود.

خ  ب( مطابق شکل زبانه روی پایه نگه دارنده چر

همراستا  زاپاس  خ  چر قاب  روی  شیار  با  را  زاپاس 

کرده و همزمان قاب را در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید.

از  و  ببندید  را  زاپاس  خ  چر قاب  پائینی  قفل  ج( 

اطمینان  خود  جای  سر  در  قاب  بودن  محکم 

کنید. حاصل 

236 



شرایط اضطراری
 M

VM
 X

33
  S

ی 
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
شم

 ش
ل

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.237

3-۶   جوش آوردن موتور

کنید: در صورت مواجه شدن با این شرایط، مطابق مراحل زیر اقدام 

کنید. ترمز  کنید و در یک مکان امن پارک  کنار جاده هدایت  1. با رعایت احتیاط،  فورا خودرو را به سمت 

گیربکس CVT( و یا خالصN )مدل مجهز  دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت P )مدل مجهز به 

کنید.  کولر روشن باشد، آن را خاموش  گر  کنید. ا گیربکس دستی( قرار داده و فالشر را روشن  به 

کردن  کنید و تا فروکش  گر مایع خنک کننده یا بخار آن از منبع انبساط بیرون می زند، موتور را خاموش  2. ا

که  کنید  گر بخاری دیده نمی شود، موتور را روشن نگه داشته و بررسی  کنید. ا بخار مایع خنک کننده صبر 

کار می کند یا خیر؟ آیا فن خنک کننده 

کار نمی کند، بالفاصله موتور را  گر فن خنک کننده  ا

کرده و جهت بازدید و رفع عیب با یکی از  خاموش 

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

خروجمایعخنککنندهیابخارآنازدربمنبع	 

انبساطرادیاتور،نشانهوجودفشاربسیارزیاددرمدار
سیستمخنککنندهمیباشد.برایجلوگیریازخطر
سوختگی،دربمنبعانبساطراتازمانیکهخروج

بخارتمامنشدهباشد،بازنکنید.

درزمانگرمبودنموتورورادیاتور،دربمنبعانبساطرابازنکنید.درغیراینصورت،فشارمدارخنککننده	 
باعثپرتابمایعخنککنندهوبخاراتآنمیشودکهمیتواندسوختگیهایشدیدیرابهوجودبیاورد.

هشدار

گر آمپر دمای آب موتور دمای باالی موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور نیز چشمک بزند،  ا

یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است.
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کنید. البته در نظر  ۳. رادیاتور، لوله ها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع خنک کننده بررسی 

کولر خودرو عادی است.  که خروج مقداری آب از لوله تخلیه  داشته باشید 

کنید و برای بازدید و تعمیر با  ۴. در صورت مشاهده نشتی مایع خنک کننده موتور، فورا موتور را خاموش 

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

گر نشتی مشاهده نشد، درب منبع انبساط را باز  5. ا

که آیا سطح مایع خنک کننده  کنید  کنید و بررسی 

کم است، به  گر مقدار آن  ا در حد مجاز می باشد؟ 

کنید: مقدار الزم اضافه 

شرکت  توسط  شده  توصیه  خنک کننده  مایع  از 

کنید.  مدیران خودرو استفاده 

زمانیکهموتوردرحالکاراست،ازنزدیککردندستولباسخودبهفنرادیاتورخودداریکنید.حتیدر	 
موتورخاموشنیزاحتمالفعالشدنفنرادیاتوروجوددارد.

هشدار

درمواقعاضطراریودرصورتدردسترسنبودنمایعخنککنندهمیتوانازآببطورموقتی	 
استفادهنمود.

از	  یکی به تعمیر و بازدید جهت وقت اسرع در ، است زیاد موتور شدن داغ دفعات تعداد اگر
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

توجه

238 



شرایط اضطراری
 M

VM
 X

33
  S

ی 
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
شم

 ش
ل

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.239

A فیوز نوع

B فیوز نوع

۴-۶   تعویض فیوز:

کنید.  کلیه لوازم برقی و سویچ موتور را خاموش   .1

کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید.  2. درب جعبه فیوز را باز 

که فیوز سالم است یا خیر، بهتر است از یک  گر مطمئن نیستید  که آیا فیوز سوخته است؟ ا کنید  ۳. بررسی 

کنید.  فیوز سالم دیگر استفاده 

فیوز سالم

فیوز سالم

فیوز سوخته

فیوز سوخته

قرار  استفاده  مورد  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  بیش باری  و  برقی  مدارهای  از  محافظت  جهت  فیوزها 

که در این صورت باید  گر یک وسیله برقی نتواند روشن شود، احتماال فیوز آن سوخته است  می گیرند. ا

کنید.  فیوز را بررسی و یا تعویض 
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که آمپر آن مطابق با فیوز سوخته باشد. آمپر مجاز فیوزها را می توانید بر  کنید  ۴. فقط از فیوزی استفاده 

کنید. روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده 

برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخش های جعبه فیوزداخل محفظه موتور و جعبه فیوز داخل 

کنید.  اتاق در فصل ۸ مراجعه 

که فیوز یدکی در دسترس نباشد، می توانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط به برخی  در صورتی 

کنید.  کم اهمیت تر )مثل رادیو و فندک( استفاده  وسایل برقی 

خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگه داری آن ها در خودرو، اقدام مفیدی است. 

قبلازتعویضفیوز،سویچموتوروتمامیلوازمبرقیراخاموشکنید.	 
هرگزازفیوزباآمپرباالاستفادهنکنید،درغیراینصورتمداروتجهیزاتالکتریکیآسیبخواهنددید.اگر	 

فیوزتعویضشدههمبسوزد،بیانگروجودایراددرمداربرقیمیباشد.جهتبازدیدورفععیببهیکیاز
نمایندگیهایمجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هیچوقتبهجایفیوزازسیماستفادهنکنید،حتیبهطورموقتی.انجاماینکارباعثاتصالیوآسیبدیدن	 
مداروحتیآتشسوزیمیشود.

بررویفیوزوجعبهفیوزهیچگونهتعمیریانجامندهید.	 

توجه
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۵-۶ حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

از ایمن بودن زنجیرها و اهرم بندی های خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو از قوانین 

که بر روی زمین قرار می گیرند باید در وضعیت مناسبی باشند.  خ هایی  کنید. چر ترافیکی و محلی اطاعت 

کنید.  کمکی استفاده  خ های  خ ها آسیب دیده اند، از چر گر چر ا

شیوه های صحیح حمل خودرو در ذیل توضیح داده شده اند:

 حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودروی معیوب	 

خ های جلوی خودرو و 	  کردن چر  حمل با بلند 

خ های عقب  زیر چر کمکی در  خ  قرار دادن چر

خودروی معیوب

خ های جلو، آن ها را باید توسط زنجیر ثابت نگه دارید. 	  کردن چر  پس از بلند 

قرار 	   )N( را در حالت خالص را بخوابانید و دسته دنده  ترمز دستی  اهرم  از حمل خودرو،   قبل 

دهید. 

کنید تا از برخورد سپر عقب 	   شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را به طور مناسب تنظیم 

و یا اجزا زیر خودرو با زمین جلوگیری شود. 

توجه
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و 	  خودرو  عقب  خ های  چر کردن  بلند  با  حمل   

خ های جلوی  کمکی در زیر چر خ  قرار دادن چر

خودروی معیوب

 حمل با خودروبر	 

از 	  که  دار  جرثقیل  خودروهای  توسط  حمل 

خ های عقب  زنجیر و قرقره برای بلند کردن چر

کنند. خودرو استفاده می 

از 	  که  دار  جرثقیل  خودروهای  توسط  حمل   

های  خ  چر کردن  بلند  برای  قرقره  و  زنجیر 

کنند. جلوی خودرو استفاده می 

شیو ه های نادرست حمل خودرو :
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خ های عقب خودرو بلند 	   حمل به حالتی که چر

خ های جلو روی زمین کشیده شوند.  شده و چر

حمل خودرو با روش های نادرست باعث آسیب دیدگی بدنه خودرو می شود.	   
توجه

کردن بکسل 
که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت با استفاده از  در صورتی 

کردن خودرو باید بیش تر از مواقع عادی  کنید. در زمان بکسل  کابل، زنجیر یا میله مناسب، بکسل  یک 

کردن را باید فقط در جاده های با سطح سفت و محکم و در مسافت های  کنید. بکسل  احتیاط را رعایت 

کم انجام دهید. باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند  کوتاه و حرکت با سرعت 

کنترل پدال ترمز را در اختیاربگیرد. کنترل خودرو و 

 ON قبل از بکسل کردن، سویچ موتور را در موقعیت

ACC و دسته دنده را در حالت خالص )N( قرار  یا 

دهید. ترمز دستی را آزاد کنید و فالشر را روشن کنید. 
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هنگامبکسلکردنخودرو،ازروشنکردنموتوروپیچیدنناگهانیبپرهیزیدتاکابلیاسیموبکسلبند	 

تحتفشارقرارنگیرند،زیراممکناستتحتفشارزیادصدمهببینندوباعثایجادخسارتجانیومالی

گردد.
برایجلوگیریوپیشگیریازصدماتجسمی،سایرسرنشینانبهغیرازرانندهدرخودروییکهحمل	 

میشودمیبایستپیادهشوند.

توجه

قبلازبکسلکردنمطمئنشویدکهچرخها،اکسل،سیستمانتقالقدرتوفرماندرشرایطخوبی	 

قرارداشتهباشد.
سیمیاکابلبکسلکردنرابهبکسلبندیاقالبببندید.	 
زاویهبکسلکردنبایدتاحدامکانمستقیمباشد.هرگزخودروراازسمتکناربکسلنکنیدتااز	 

آسیبدیدناحتمالیپیشگیریشود.
اگرموتورروشننباشد،غربیلکفرمانوپدالترمزبهدلیلکارنکردنپمپهیدرولیکفرمانو	 

بوسترترمزبهشدتسفتمیشود.بنابراینهنگامبکسلکردنخودرودراینشرایطدقتکنید.
اگرخودروبهنحویآسیبدیدهاستکهبهسختیحرکتمیکند،بابکسلکردناجباریایرادی	 

دیگربهآنواردنکنید.دراینشرایطباامدادمدیرانخودرویاخودروبرتماسبگیرید.

هشدار

244 



شرایط اضطراری
 M

VM
 X

33
  S

ی 
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
شم

 ش
ل

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.245

نصب بکسل بند

بکسل بندهای جلو در قسمت پائینی هر دو سمت 

سپر جلو قرار دارند.

راست  سمت  پائینی  قسمت  در  عقب  بند  بکسل 

سپر عقب قرار دارد.
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۶-۶   تعویض باتری 
برای تعویض باتری، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

کنید.  کلیه لوازم برقی و سویچ موتور را خاموش   .1

کنید.  2. درب موتور را باز 

کنید.  کابل منفی باتری )1( را جدا   .۳

کنید. کابل مثبت باتری )2( را جدا   .۴

کرده و باتری  5. بست نگه دارنده باتری )۳( را باز 

کنید.  ج  را خار

مراقبباشیدتاابزارفلزیباعثاتصالدوقطبباتریبههمدیگرنشود.همچنیننبایدابزارفلزیبه	 
طورناخواستهدریکلحظههمبهقطبمثبتباتریوهمبهبدنهخودروبرخوردداشتهباشد.

توجه

کنید.  که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو می باشد را بر روی خودرو نصب  ۶. باتری جدید 

کنید.  کردن عمل  برای نصب باتری به ترتیب ،برعکس مراحل باز 

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

حفاظت از محیط زیست 
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باتریراهرگزبصورتاریبیاوارونهقرارندهید،زیرااسیدداخلباتریبسیارخورندهمیباشد.هنگام	 

بازوبستیاحملباتریازدستکشولباسایمنیاستفادهنمایید.
مراقبباشیدپوستولباستانبااسیدباتریتماسنداشتهباشد.درصورتتماساسیدباپوستیا	 

لباس،محلتماسرافوراباآبوصابونبشوییدودرصورتلزومتحتمراقبتپزشکقرارگیرید.
باتریراازدسترسکودکاندورنگهدارید.	 
نزدیکباتریازروشنکردنشعله،فندک،کبریتوکشیدنسیگارجداخودداریکنید.	 

هشدار
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۷-۶   روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب بخش۴ انجام  گر موتور روشن نمی شود مطمئن شویدکه  ا

کافی اطمینان دارید. داده اید و از وجود بنزین به اندازه 

گر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد.  �  ا
کنید.  1. تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتری ها را بررسی 

چراغ  گر  ا بزنید.  استارت  و  کرده  روشن  را  سقفی  چراغ  دارند،  قرار  مناسبی  وضعیت  در  سرباتری ها  گر  ا  .2

کمکی  کردن خودرو باید از باتری  کم نور و یا خاموش شود، باتری خالی شده است و برای روشن  سقفی 

که برای رفع آن با  گر چراغ سقفی روشن بماند، سیستم استارت خودرو دارای ایراد است  کنید. ا استفاده 

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 

گر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود �   ا
کرده و یا در موقعیت ACC قرار دهید و مجددا استارت بزنید.  1. سوئیچ موتور را خاموش 

است.  شده  خفگی  دچار  موتور  زدن،  استارت  تکرار  خاطر  به  احتماال  نشد،  روشن  هم  باز  موتور  گر  ا  .2

کنید.  توضیحات صفحه بعد را مطالعه 

گر موتور هم چنان نمی تواند روشن شود، سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده است. به یکی از  ۳. ا

کنید.  نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 
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کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق روشن 
زیاد وارد سیلندرهای موتور می شود و ممکن  در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن، بنزین 

است موتور دچار خفگی شود. 

گاز و سوئیچ را به مدت 15  گاز را تا انتها فشار دهید. پدال  سوئیچ را در موقعیت START قرار داده و پدال 

کنید. حال اقدام به استارت مجدد موتور بکنید.  ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها 

به  اقدام  مجددا  و  کنید  صبر  دقیقه  چند  نشود،  روشن  موتور  زدن،  استارت  ثانیه   15 زمان  مدت  در  گر  ا

استارت بکنید. 

گر موتور هم چنان قادر به روشن شدن نیست، جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران  ا

خودرو تماس بگیرید. 

هراستارتزدنرابیشتراز15ثانیهطولندهیدتاازخرابیوآسیبدیدگیاستارتجلوگیریشود.	 
اگراستارتزدنبهسختیصورتپذیردیااصالصورتنپذیرد،دراولینفرصتبهیکیازنمایندگیهای	 

مجازمدیرانخودرومراجعهکنید.

هشدار
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۸-۶  باتری به باتری

باتریهاحاویاسیدسولفوریککهخورندهوسمیاست،میباشند.هنگاماستفادهازباتریکمکیازعینک	 
استفادهکنیدومراقبباشیداسیدرویپوست،لباسویابدنهخودرونپاشد.

درصورتتماسچشموپوستبااسیدباتری،فورامحلرابامقدارزیادیآبشستوشودهیدوجهت	 
ادامهمداوابهمراکزدرمانیمراجعهکنید.

ازکابلهایرابطاستاندارداستفادهکنید.	 
باتریهاراازدسترسکودکاندورنگهدارید.	 
ازاستعمالدخانیاتوروشنکردنکبریتوفندکخودداریکنید.	 
درلحظهاستارتزدن،خیلیبهباترینزدیکنشوید.	 

هشدار

ولتاژباتریکمکیباید12Vباشد.اگرازصحیحومناسببودنولتاژباتریکمکیمطمئننیستید،	 
ازآناستفادهنکنید.

درحیناتصالکابلهایرابط،مراقبباشیدکهآنهابهپرههایفن،تسمههاوپولیهاگیرنکنندو	 
درگیرنباشند.

توجه

چنانچه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید، با امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر و یا انتقال خودرو 

به نمایندگی تماس بگیرید. زیرا کوچک ترین اشتباه منجر به آسیب دیدن خودتان و خودرو خواهد شد. 
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کمکی کردن خودرو با استفاده از باتری  مراحل روشن 
گر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری کمکی استفاده  کنید. ا کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش   .1

که بین دو خودرو هیچ گونه تماسی برقرار نباشد.  می کنید، مطمئن شوید 

2.کابلهایرابطرامطابقشکلزیروصلکنید.

گیرهکابلمثبت)کابلقرمزرنگ(رابهقطبمثبتباتریخالیوصلکنید1

گیرهانتهایدیگرکابلمثبترابهقطبمثبتباتریکمکیوصلکنید.2

گیرهکابلمنفی)کابلمشکیرنگ(رابهقطبمنفیباتریکمکیوصلکنید.3

موتورخودروییکهازباتریآنبهعنوانباتریکمکیاستفادهمیکنید،اجازهدهیدچنددقیقه	 
روشنبماندودرلحظهاستارتکمکی،پدالگازراکمیفشاردهید.

توجه

گیرهانتهایدیگرکابلمنفیرابهقطبمنفیباتریخالیویابهیکقسمتفلزیوبدونرنگ4
بدنهخودرووصلکنید.
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کابل منفی و سپس  کنید )ابتدا  کردن از باتری ها جدا  کابل ها را دقیقا به ترتیب، برعکس مراحل وصل   .۴

کنید(.  کابل مثبت را باز 

گر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد، در اولین فرصت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران  ا

کنید.  خودرو مراجعه 

به  اقدام  مجددا  و  کنید  بررسی  را  کابل ها  گیره  اتصال  بودن  سفت  نبود،  موفقیت آمیز  اول  استارت  گر  ا

استارت زدن بکنید.

گر در استارت های بعدی نیز موتور روشن نشود، جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران  ا

کنید.  خودرو مراجعه 

درلحظهاستارتبهکابلهادستنزنید.	 
هشدار

هنگاموصلکردنکابلها،خیلیبهسمتباتریهاخمنشوید.	 
اجازهندهیدکهگیرههایکابلهاباهمدیگرویابابدنهواجزافلزیخودروتماسپیداکنند.	 
ازوصلکردنکابلهاویاتماسآنهاباقطعاتمتحرکخودروخودداریکنید.	 

توجه

کنون موتور خودرویی که باتری آن دشارژ شده است را استارت بزنید و پس از روشن شدن به مدت چند  ۳. ا

گاز را به آرامی فشار دهید.  دقیقه پدال 
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254سرویس و نگهداری خودرو ..................7-1

254تعیینوقتسرویسهایدورهای................

254لیستعملیاتسرویسهایدورهای.....

254تعییناولویتسرویس...........................

255درخواست مشتریان .......................7-2
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۱-۷   سرویس و نگهداری خودرو
تعیین وقت سرویس های دوره ای

گارانتی خودرو است، در صورت مراجعه به نمایندگی، اسناد  که انجام می دهید در دوران  گر سرویس هایی  ا

گارانتی نخواهد بود،  الزم را همراه داشته باشید. همه عملیات صورت گرفته در سرویس های ادواری شامل 

گذشته را همراه داشته  کنید. سوابق سرویس های  کارشناسان فنی شرکت صحبت  در این باره می توانید با 

باشید تا در صورت وجود مشکل، راه گشا باشد. 

لیست عملیات سرویس های دوره ای
کنید و در حین پذیرش آن ها را ارایه دهید.  گیرد، آماده  که باید روی خودرویتان صورت  لیستی از اقداماتی 

کارشناسان فنی توضیح دهید تا بتوانند بهترین  گر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد، آن را به  هم چنین ا

خدمات را به شما ارائه دهند. 

تعیین اولویت سرویس 
کرده اید و از طرفی تا آخر وقت همان روز می خواهید خودرو را تحویل بگیرید،  گر لیستی از ایرادات را تهیه  ا

کارشناس فنی یا پذیرشگر توضیح دهید. گیرد را به  که در ابتدا باید صورت  اقدامات ضروری 
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۲-۷   درخواست مشتریان
رضایت مندی مشتریان

مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش می کنند تا با ارایه محصوالت و خدمات خود، رضایت مندی 

کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است. چنان چه مشکل خاصی داشتید، مراحل زیر  شما را فراهم 

را انجام دهید:

ع وقت اقدامات الزم را برای رفع 	  کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید. نمایندگان در اسر  مشکل را به 

کار خواهند بست.  مشکل شما به 

کمک 	  ع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به شما   چنانچه مشکل شما حل نشده است، موضو

کنند. 

کند، با شرکت خدمات پس از فروش مدیران 	  گر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل   و ا

خودرو تماس بگیرید. 

انجام سرویس دوره ای در نمایندگی های مجاز
که استفاده می کنید،  کنید و قطعاتی  برای انجام سرویس به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

گارانتی خواهند شد.  که با آرم چری باشند،  حتما قطعات اصلی شرکت چری )Chery( باشد و فقط قطعاتی 

فقط نمایندگی های مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و زیر 

نظر شرکت مدیران خودرو آموزش دیده اند تا بهترین خدمات را برای جلب رضایت شما، ارائه دهند.
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3-۷   شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
 تماس با شرکت

نحوهتماسباشرکت،یکیازروشهایزیرمیباشد:

کوچه 46 ج، جنب بیمه ایران، نبش  کر کیلومتر ۱4 جاده مخصوص  آدرس: تهران، 

کد پستی: ۱386۱3445۱

تلفکس: 44۱97989-90

E-Mail: mvs@mvmco.ir :ایمیل

www.mvmco.ir :وب سایت

 اطالعات مورد نیاز
اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر باشد:

 نام و آدرس مالک �

 شماره تماس مالک �

 آدرس ایمیل مالک �

کد نمایندگی فروشنده و خدمات دهنده �  نام و 

� )VIN( شماره شاسی خودرو 

کیلومتر طی شده فعلی �  تاریخ تحویل خودرو و 

گرفته روی خودرو �  سوابق سرویس های صورت 

ع آن �  توضیح مختصر و دقیق مشکل و شرایط وقو
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۱-۸  سرویس و نگه داری
عملیات سرویس های دوره ای

کدام  که هر  گرفته می باشد  کیلومتر طی شده و زمان تعمیرات صورت  زمان بندی سرویس ادواری بر اساس 

کنید.  ع  رجو زودتر فرا برسد، اولویت دارد. برای اطالعات بیش تر به 

 �بازدیدهای روزانه
کدر نبودن چراغ ها  اطمینان یابید 	  کنید و از شفافیت و  کارکرد تمام المپ های داخلی و بیرونی را بازدید   

و در صورت لزوم تمیز نمایید. 

کنید. 	   فشار باد تایرها و ساییدگی آن ها را بازدید 

 �بازدیدهای ماهیانه
 برای بازدید سطح روغن موتور، موتور را روشن کنید تا درجه دمای آب به وسط برسد )موتور گرم شود(، 	 

گیج  کنید.  کرده و موتور را خاموش  سپس خودرو را به مدت 5 دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک 

کم تر بودن روغن از شاخص مشخص شده در  کنید و در صورت  کشیده و سطح روغن را بازدید  روغن را 

کنید تا به حد نرمال برسد.  گیج، مقداری روغن اضافه 

کنید. 	   باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتری ها را تمیز و سفت 

کنید و در صورت 	   سطح آب رادیاتور ، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان و مایع شیشه شور را بازدید 

لزوم به آن اضافه نمایید. 

کنید. 	  کارکرد صحیح بازدید  کلیه چراغ ها و سیستم های الکتریکی را از لحاظ   

انجامندادنمواردسرویسادواریممکناستباعثایجادصدمهبهموتوروخودروشود.	 
توجه

دفترچه گارانتی خودرو
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 �بازدیدهای فصلی
گزوز	   بازدید سیستم ا

 بازدید لوله ها و شیلنگ های ترمز	 

 بازدید متعلقات سیستم های تعلیق و انتقال قدرت	 

 بازدید سطح مایع خنک کننده، شیلنگ ها و بست های آن	 

گل و شن و آب: � بازدیدهای پس از رانندگی در 
 بازدید شاسی و بدنه	 

خ ها و لنت های ترمز	   بازدید دیسک چر

 بازدید لوله ها و اتصاالت سیستم ترمز	 

گیربکس 	   بازدید نشتی روغن 

 بازدید نشتی سیستم فرمان و اتصاالت آن	 

 بازدید فیلتر هوا	 

سرویس های دوره ای
گیرد، تهیه شده است و برای انجام آن ها  که باید در هر سرویس دوره ای مورد بررسی قرار  لیست مواردی 

کنید تا بر اساس پیمایش خودرو )کیلومتر طی شده(،  لطفا به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

  تعمیرات و بازدیدها انجام شود. 

انجام منظم سرویس های  به  گارانتی منوط  کامل خدمات  ارایه  مالک محترم، 
دوره ای می باشد.
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سیستم ایربگ
این  است  بهتر  شوند.  تعویض  خودرو  تولید  از  پس  سال   10 مدت  در  باید  آن ها  اجزا  و  ایربگ ها  تمامی 

اقدامات را در نمایندگی های مدیران خودرو انجام دهید. 

برای این که از عملکرد سیستم ایربگ در طول این مدت مطمئن شوید، در زمان مشخص از پیش تعیین 

گر چنان چه ایربگ های خودروی شما  کنید. ا شده، در یکی از نمایندگی های مدیران خودرو، آن را تعویض 

ع تصادف( تعویض شده اند، تاریخ زمان تعویض را جهت  قبل از زمان از پیش تعیین شده )مثال بر اثر وقو

کنید و فرم روبه رو را با تایید نمایندگی پر نمایید: مراجعات بعدی یادداشت 

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگسرنشینجلوایربگراننده
دستهسیمایربگکنترلیونیتایربگ
سایرایربگها)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگسرنشینجلوایربگراننده
دستهسیمایربگکنترلیونیتایربگ
سایرایربگها)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگسرنشینجلوایربگراننده
دستهسیمایربگکنترلیونیتایربگ
سایرایربگها)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگسرنشینجلوایربگراننده
دستهسیمایربگکنترلیونیتایربگ
سایرایربگها)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم ایربگ
ایربگسرنشینجلوایربگراننده
دستهسیمایربگکنترلیونیتایربگ
سایرایربگها)درصورتتجهیز(پیشکشندههایکمربندایمنی

-------------------------.1-------------------------.2
-------------------------.3-------------------------.4
-------------------------.5-------------------------.6

 مهروامضانمایندگی:تاریخ:-------------------------
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۲-۸   سرویس های به عهده مالک خودرو 
گفته خواهد شد،  که  گر برخی اقدامات تعمیراتی خودرو را خودتان قصد دارید انجام دهید، طبق مراحلی  ا

اقدام نمایید:

که بازدیدها و تعمیرات آن آسان می باشد و مشتری توانایی انجام  در این بخش مواردی ذکر خواهند شد 

آن را دارد. 

که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد، به عهده تکنسین های آموزش دیده می باشد.  موارد خاص 

بنابراین  شود.  جلوگیری  آسیب  گونه  هر  از  تا  دهید  انجام  تعمیرات  انجام  از  قبل  را  الزم  احتیاط های 

که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید: مواردی 

زمانیکهموتورکارمیکند،مراقبدستولباسوابزارتانباشیدتابهفنها،پولیوتسمهگیرنکند.	 
قطعاتمحفظهموتوریکهکارمیکند)ازقبیلرادیاتور،مانیفولداگزوزومحفظهشمعها(بسیارداغ	 

میباشند.بنابرایناحتیاطالزمراانجامدهیدتادچارسوختگینشوید.
ازبازکردندربرادیاتورخودروییکهروشناست،خودداریکنیدتادچارسوختگینشوید.	 
ازاستعمالدخانیاتدرنزدیکیلولههایسوختوهمچنینباتریخودداریکنید.	 
اگرباتریرابازوبستمیکنید،احتیاطرارعایتنمایید.زیراباتریحاویاسیدسولفوریککهبسیار	 

سمیوخورندهاست،میباشد.
چنانچهزیرخودروکارمیکنیدازعینکمحافظاستفادهنماییدتاازافتادنذراتریزومایعاتبه	 

چشمهایتانمراقبتکنید.

هشدار
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ضدیخ)مایعخنککننده(،روغنترمز،مایعشیشهشوروروغنهیدرولیکفرمانرابهمقداراستاندارد	 
اضافهکنید.اگرمایعاتبررویبدنهخودروبپاشد،فورامحلراباآبشستوشودهیدتارنگبدنه

دچارخسارتنشود.
ریختنبیشازاندازهروغنموتورباعثخرابیموتورخواهدشد.	 
باخودروییکهفیلترهوایآنبازشدهاسترانندگینکنیدتابهموتورآسیبیواردنشود.	 
قبلازبستندربموتور،محفظهموتوررابازدیدکنیدتاهیچابزارووسایلیازقبیلآچارودستمال	 

و...درآنجانماندهباشد.

توجه
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محفظه موتور

جعبهفیوزمحفظهموتور1

مخزنروغنهیدرولیکفرمان2

دربروغنموتور3

گیجروغنموتور4

مخزنروغنترمز5

6CVTواحدکنترلگیربکس

جعبهرلهفن7

باتری8

هواکشموتور)فیلترهوا(9

رادیاتور10

کندانسور11

فنخنککننده12
مخزنشیشهشور

مخزنانبساط
13
14

264 



سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو
شتم

ل ه
ص

M     -     ف
VM

 X33  S  ی
ی سوار

ی استفاده از خودرو
راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 274

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

جعبه فیوز محفظه موتور
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 �  معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

 � چیدمان فیوزها و رله های جعبه فیوز محفظه موتور

چراغ های  رله 
نــور پایین

چراغ های  رله 
نورباال

یدکی یدکیرله  رله 

رلــه فن اصلی رلــه فن دوم رله فن رله فن 
بخاری

پمپ  رله 
ین بنز

 رله چراغ
عقب دنده 

 رله
TCU

استارت رله 

فیوزکش

ECU رلــه اصلی

عنوانشمارهعنوانشمارهعنوانشماره
EF01فیوزچراغ

نورپایینچپ
EF10)CVT(TCUفیوزEF19فیوزرلهفن

EF02فیوزچراغ
نورپایینراست

EF11فیوزیدکیEF20فیوزچراغهایکوچکچپ

EF03فیوزپمپبنزینEF12ECUفیوزرلهاصلیEF21فیوزیدکی
EF04فیوزچراغنورباالچپEF13BCMفیوزEF22ECUفیوز
EF05فیوزفنبخاریEF14فیوزچراغدندهعقبEF23فیوزچراغدندهعقب

EF06فیوزچراغنورباالراستEF15
/ )CVT(TCUفیوز

)MT) چراغدندهعقب
EF24ECUفیوزرله

EF07فیوزفندومEF16فیوزدینامEF25فیوزسنسوراکسیژن

EF08فیوزفناصلیEF17/فیوزچراغکوچگراست
چراغپالک

EF26فیوزکوئل

EF09فیوزفناستارتEF18فیوزیدکیEF27ECUفیوز
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جعبه رله فن

جعبه رله فن
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� معرفی فیوزهای جعبه رله فن

� چیدمان فیوزها و رله ها در جعبه رله فن

کند فنرله دور تند فن رله دور 

عنوانشمارهعنوانشمارهعنوانشماره
CF01فیوزیدکیCF02فیوزدورکندفنCF03فیوزدورتندفن
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کی
ید

 

کی
ید

 

کی
ید

 

کی
ید

 

کی
ید

 

کی
ید

 

کی
ید

فیوزکش 

رلــه فن بخاری

یدکییدکی

کوچک رلــه چراغ 

رله بوق

کمپرســور رله 

� چیدمان فیوزها و رله های جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد
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عنوانشمارهعنوانشمارهعنوانشماره
RF01فیوزکلیدتنظیمنورزمینهRF11فیوزبرفپاککنو

شیشهشورجلو
RF21فیوزکیسوئیچ

RF02سنسورسرعتخودرو)گیربکس
دستی(/سوئیجپدالترمز

RF12فیوزکمپرسورکولر/پمپ
بنزین/چراغهاینورپایین/

چراغهاینورباال
RF22فیوزیدکی

RF03ABSفیوزRF13فیوزایربگRF23فیوزکلیدسانروف
RF04فیوزپنلکنترلکولرRF14سیستمصوتیRF24فیوزرلهبوق
RF05فیوزفندکRF15فیوزکلیدتنظیمآینهRF25فیوزپنلکنترلکولر
RF06فیوزپنلکیلومترشمارRF16فیوزگرمکنصندلیRF26فیوزایموبالیزر
RF07فیوزسیستمصوتیRF17ایموبالیزر/ECU/TCUفیوزRF27فیوزگرمکنآیینه

RF08فیوزکانکتورعیبیابیRF18BCMفیوزRF28فیوزمغزیسوئیج
RF09فیوزپنلکیلومترشمارRF19فیوزرلهکمپرسورRF29فیوزمغزیسوئیج

RF10فیوزبرفپاککنو
شیشهشورعقب

RF20فیوزسانروفRF3012Vفیوزسوکتبرق

�معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

270 



سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو
شتم

ل ه
ص

M     -     ف
VM

 X33  S  ی
ی سوار

ی استفاده از خودرو
راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 280

بازدید سطح روغن موتور
برای بازدید سطح روغن موتور، در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد قرار دارد، 

کنید.  به ترتیب زیر اقدام 

کنید. کردن موتور صبر  کنید و تا 5 دقیقه پس از خاموش  1. خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف 

بیرون  را  روغن  گیج  و  کنید  باز  را  موتور  درب   .2

کنید. ک  کشیده و با دستمال تمیز آن را پا

زیرگیجروغنیکپارچهبگیریدتاازچکیدنروغنبهرویقطعاتموتوروبدنهجلوگیریشود.	 
توجه

گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.   .۳

کنید.  کنترل  گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن  ۴. مجددا 

است،    “MAX“ عالمت  از  باالتر  روغن  سطح  گر  ا

کنید.  مقدار اضافی روغن را تخلیه 

گر سطح روغن بین عالیم “MAX“ و “MIN“ قرار  ا

دارد، مقدار روغن صحیح است. 

است،   “MIN“ عالمت  از  پایین تر  روغن  سطح  گر  ا

کنید.  به مقدار الزم روغن موتور اضافه 

مراقبباشیدتامانیفولددودکهداغشدهاسترالمسنکنید.	 
هشدار
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اجازهندهیدتاقطراتروغنرویاجزاخودروبریزد.	 
بالفاصلهپسازگرمشدنموتور،سطحروغنموتورراکنترلنکنید.موتورراخاموشکنیدومنتظربمانید	 

تاروغنموتوردرکارتلجمعشود.

روغنموتوررابیشازحدمجازنریزید،زیراباعثخرابیموتورمیشود.	 
فقطازروغنموتورتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودرواستفادهکنید.برایاطالعازظرفیتروغن	 

موتوربهبخش»سیستمروغنکاری«درفصل9مراجعهکنید.
هربارکهاقدامبهتعویضروغنموتورمیکنید،بایدفیلترروغنرانیزتعویضکنید.	 

توجه

توجه

1. درب روغن موتور را در خالف جهت عقربه های 

ساعت بپیچانید تا باز شود. 

2. روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح روغن را 

کنترل نمایید.  گیج  توسط 

کنید.  کاور موتور را نصب  گر سطح روغن موتور درست است،  درب روغن را ببندید و درپوش روی  ۳. ا

جهتجلوگیریازآلودگیمحیطزیست،روغنموتوروفیلترروغنمصرفیرامانندزبالههایخانگی
دفعنکنیدویادرفاضالبویارویزمینتخلیهنکنید.برایدفعآنهاازموسساتمجازکمکبگیرید.

حفاظت از محیط زیست 

کردن روغن موتور �  اضافه 
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�  بازدید سطح روغن ترمز
 “MIN“ و “MAX“ باید بین عالیم ترمز  سطح روغن 

 “MIN“ گر سطح مایع مماس با شاخص مخزن باشد. ا

یا پایین تر از آن بود، به مقدار الزم اضافه کنید.

CVT گیربکس  �  بازدید سطح روغن 
کردن روغن و یا تعویض آن بایدتوسط افراد متخصص صورت  گیربکس CVT، اضافه   بازدید سطح روغن 

گیرد. لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود. اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد، فورا سطح 

روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید. 

اگر شاهد روغن ریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز شدید، هر چه رسیع تر جهت بازدید و تعمیر به 

یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط رشکت مدیران خودرو استفاده کنید. برای اطالع از نوع روغن 

ترمز به بخش »سیستم ترمز« در فصل 9 مراجعه کنید. 

ازتماسروغنترمزباپوستوچشمجلوگیریکنیدودرصورتتماس،فورامحلهایتماس	 
رابامقدارزیادیازآبشستوشودهید.

هشدار
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اگرسطحمایعخنککنندهبهطورسریعافتپیدامیکند،نشتیرادیاتور،لولههاوواترپمپرا	 
بررسیکنید.

درصورتپاشیدهشدنروغنترمزبررویبدنهخودرو،جهتجلوگیریازآسیبدیدنرنگبدنه،	 
محلراباابرخیسویاآبشستوشودهید.

بهمدت	  را ترمز روغن دارد،دربمخزن باالیی رطوبت قدرتجذب ترمز روغن که آنجایی از 
طوالنیبازنگذارید.

توجه

توجه

کننده کردن مایع خنک   �  اضافه 
 “MAX“ عالمت  به  آن  سطح  رسیدن  تا  را  خنک کننده  مایع  و  کنید  باز  را  رادیاتور  انبساط  منبع  درب   .1

کنید.  اضافه 

کاری و نرمال برسد. سطح مایع  که دمای مایع خنک کننده به دمای  کنید و اجازه دهید  2. موتور را روشن 

که  کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “MIN“ ، مایع خنک کننده را تا زمانی  کنترل  خنک کننده را 

کنید.  سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه 

که آیا پس از خنک شدن موتور،  سطح مایع خنک کننده صحیح  کنید  کرده و بررسی  ۳. موتور را خاموش 

کنید.  گر نیست، مراحل باال را مجددا تکرار  می باشد. ا

کننده �  بازدید سطح مایع خنک 

خنک کننده  مایع  سطح  است  سرد  موتور  که  وقتی 

“MIN“ مخزن باشد. “MAX“ و  باید مابین عالیم 

گر سطح مایع مماس با شاخص “MIN“ یا پایین تر  ا

کنید. از آن بود، به مقدار الزم اضافه 
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۴. درب منبع انبساط را ببندید. 

و  ع  نو از  اطالع  برای  کنید.  استفاده  خودرو  مدیران  شرکت  توسط  شده  توصیه  خنک کننده  مایع  از  تنها 

کنید.  ظرفیت مایع خنک کننده، به بخش »سیستم خنک کننده« در فصل ۹ مراجعه 

اگرمجبوربهاضافهکردنمایعخنککنندهدرزمانگرمبودنموتورهستید،ابتدادربمخزن	 
انبساطرانیمهبازکنیدتافشارداخلیآنآزادشود.چندلحظهصبرکنیدوسپسدربمخزن
انبساطرابهطورکاملبازکنید.درصورتعدمرعایتایننکته،مایعموجوددرمخزنانبساطبه

شدتبیرونپاشیدهخواهدشدکهمیتواندباعثسوختگیشدیدشود.

هشدار

 از مایع خنک کننده با کیفیت پایین استفاده نکنید. 	 
 از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنک کننده خودداری کنید. • 
 از ریخته شدن مایع خنک کننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید. • 

توجه

سطح روغن هیدرولیک فرمان در مخزن باید مابین 

عالیم “MAX“ و “MIN“ باشد. 

مقدار  به  است،  پایین  روغن  سطح  که  صورتی  در 

کنید.  الزم به آن اضافه 

کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید، سطح روغن هیدرولیک فرمان را بازدید  گر شاهد صدای غیرعادی،  ا

گر علت را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.  کنید. ا

کنید.  تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده 

کنید. ع و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش »سیستم فرمان« در فصل ۹ مراجعه  برای اطالع از نو

 بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان
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تسمهپسازمدتیرانندگی،مقداریافزایشطولخواهدداشت،لذاهرچندمدتیکبار،	 
کششتسمهراتنظیمکنید.

توجه

توسط  کندانسور  و  آب  رادیاتور  انسداد  و  گرفتگی 

ک،  خا و  گرد  برگ،  و  شاخ  نظیر  خارجی  اجسام 

کنید و در صورت نیاز، اقدام  حشرات و ... را بررسی 

وضعیت  همچنین  نمایید.  آن ها  کردن  تمیز  به 

کنید.  اتصال لوله ها را بازدید 

کشش تسمه بازدید 
1. دکمه استارت )یا سوئیچ موتور( را خاموش کنید و تا سرد شدن موتور منتظر بمانید. 

2. سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را کنترل کنید. با اعمال 

نیروی 100 نیوتن مقدار جابجایی تسمه باید10 میلی متر باشد. 

گر مقدار جمع شدن تسمه بیش تر از مجاز باشد، به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.  ۳. ا

کندانسور بازدید رادیاتور و 
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فشار باد تایرها و زاپاس را حداقل یک بار در ماه باید 
کنید.  کنترل 

تایرها  باد  فشار  میزان  مورد  در  اطالع  کسب  برای 
که بر روی ستون درب راننده  به برچسب مربوطه 
نصب  )محل  کنید.  است،مراجعه  شده  الصاق 

برچسب بستگی به مدل خودرو دارد(. 

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

هشدار

درکلیهزمانهابایدفشاربادتایرهاصحیحباشد،درغیراینصورتمیتواندشرایطزیرپیشبیایدکهممکناست
منجربهتصادف،جراحتوحتیمرگشود:

ساییدگیزیادتایر	 
ساییدگیغیریکنواخت	 
امکانترکیدنتایرناشیازگرمشدنبیشازحد	 
شلشدنمهرههایچرخ	 
تابیدگیرینگوجداشدنتایرازرینگ	 
تاثیرگذاریزیادشرایطجادهبررویتایر	 

بازدید بادچرخ ها

پربادباد صحیحکم باد

277 



سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو
 M

VM
 X

33
  S

ی  
وار

ی س
درو

خو
 از 

ده
تفا

اس
ی 

ما
هن

  را
   -

     
تم

ش
ل ه

ص
 ف

Modiran Vehicle Manufacturing Co.287

ظاهرتایرمیتواندشمارابهاشتباهاندازد،بنابراینهمیشهازفشارسنجبرایاندازهگیریفشاربادتایر	 
استفادهکنید.فشاربادتایرفقطبایددرزمانسردبودنتایراندازهگیریشود.

باالبودنفشاربادتایرپسازرانندگی،طبیعیاست.	 
ازنصبصحیحدرپوشوالوبادتایراطمینانحاصلکنید.درغیراینصورت،موادخارجیواردآن	 

شدهومسدودخواهدشد.اگردرپوشگمشدهاست،یکدرپوشنوجایگزینکنید.
اگرتایریبهطورمکررنیازبهبادشدنپیداکند،برایبررسیبیشتربهنمایندگیمجازمدیران	 

خودرومراجعهکنید.

توجه

می شود،  زیاد  تایرها  ساییدگی  میزان  که  زمانی   

این  و  می شوند  نمایان  ساییدگی  شاخص  نوارهای 

یعنی کاهش جدی کارآیی و امنیت تایرها. در صورت 

نیاز اقدام به تعویض تایر کنید. 

بازدید تایرها
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی تایر مورد بررسی قرار دهید.

گر تایری صاف شده باشد یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیب دیدگی ها قابل تعمیر نباشد، باید تعویض شود.  ا
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الستیک مستعمل را در محیط رها نکنید، آن ها را مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست و 

کنید.  توسط موسسات مجاز بازیافت و جمع آوری 

حفاظت از محیط زیست 

جابه جایی چرخ ها
به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و افزایش عمر مفید آن ها، شرکت مدیران خودرو توصیه می کند 

کنید. با این حال بازه زمانی جابه جایی تایرها می تواند بسته  که تقریبا در هر Km 10000، تایرها را جابه جا 

کند.  به عادت های رانندگی شما و شرایط جاده ای تغییر 

تایر  که  خودروهایی  برای  جابه جایی  الگوی 

زاپاس دارای مشخصات یکسان با سایر تایرهای 

خودرو نمی باشد. 

کنید. خ در فصل۶ مراجعه  برای آشنایی با مراحل جابجایی تایرها به بخش تعویض چر

برایجلوگیریازبروزحوادث،هشدارهایزیرراجدیبگیرید:
برروییکخودروازتایرهایبامارک،نوعوطرحآجمختلفاستفادهنکنید.	 
ازتایرهاییکهدرمیزانساییدگیاختالفقابلتوجهیباهمدیگردارند،بهطورهمزماندرروی	 

خودرواستفادهنکنید.
ازتایرهایباسایزمتفاوتبامقادیراستاندارداعالمشدهازسویشرکتمدیرانخودرواستفادهنکنید.	 
تایرهایباساختارمتفاوت)رادیالو...(رابرروییکخودرونصبنکنید.	 
ازتایرهایدستدومکهاطالعیازنحوهاستفادهقبلیآنندارید،استفادهنکنید.	 

هشدار

جلوی خودرو
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قطبمنفیباتری1

قطبمثبتباتری2

بستباتری3

شل  و  باتری ها  سر  شکستگی  باتری،  کابل های  اتصال  بودن  شل  باتری،  قطب های  بستن  رسوب 

کنید.  را بررسی  باتری  بودن بست 

برای  متفرقه  باتری های  ندارد.  سرویس  به  نیازی  شده،  ذکر  بازدیدهای  جز  به  شما  خودروی  باتری 

خودروی شما توصیه نمی شود. 

در صورت نیاز به تعویض باتری، باتری نو باید عینا دارای مشخصات مشابه با باتری اصلی خودرو باشد. 

کنید.  توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه 

فیوز  خودرو،  برقی  وسایل  کارکرد  عدم  صورت  در 

را  فیوز  سوختن،  صورت  در  و  کنید  بازدید  را  آن ها 

کنید.  تعویض 

با استفاده از تصویر مقابل می توانید فیوز سالم را از 

فیوز سوخته تشخیص دهید. 

بازدید فیوزها

بازدید باتری

فیوز سالمفیوز سوخته
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 � بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
کنید.  کلیه لوازم برقی و دکمه استارت )سوئیچ( را خاموش   .1

کنید.  کابل منفی را جدا   .2

�  بازدید فیوزهای جعبه فیوز داشبورد
کنید.  کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش   .1

کنید. کابل منفی را باز   .2

۳.  چهار عدد خار پیچی مشخص شده در تصویر را 

کن )1( را بردارید. ک  کنید و قاب برف پا باز 

کنید. ۳. درپوش جعبه فیوز را از روی داشبورد جدا 

برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش »جعبه فیوز محفظه موتور« در 

کنید.  همین فصل مراجعه 

ج شده در پشت درپوش جعبه فیوز، مورد بررسی قرار دهید. ۴- فیوزها را یک به یک بر اساس راهنمای در

برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش " جعبه فیوز محفظه موتور " در 

کنید. همین فصل مراجعه 

�  تعویض فیوزها
نحوه تعویض فیوزها در بخش »تعویض فیوز« در فصل ۶ توضیح داده شده است. 
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گر آب پاش های شیشه شور اقدام به پاشش نکنند،  ا

از  استفاده  است.  خالی  شیشه شور  مخزن  احتماال 

به  را  شیشه شور  مایع  و  کرده  متوقف  را  شیشه شور 

کنید. کافی اضافه  مقدار 

درفصلسرماوزمانیکهدمایهواپایینترازنقطهیانجماداست،ازآبخالصبهعنوانشیشهشوراستفاده
نکنید،زیراآبمنجمدشدهوبهپمپشیشهشورآسیبواردمیکند.

توجه

ک کن را توسط انگشتان  نرمی لبه های تیغه برف پا

کاهش  کنید. زبر بودن تیغه ها باعث  دست بررسی 

اثربخشی آن ها خواهد شد. 

افزودن مایع شیشه شور

ک کن بازدید تیغه برف پا
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کنید.  ک کن را از روی شیشه بلند  1. بازویی برف پا

ک کن را بچرخانید تا به حالت عمود  2. تیغه برف پا

گیرد. ک کن قرار  بر بازوئی برف  پا

ک کن تعویض تیغه برف پا

ازبهکارانداختنبرفپاککنهارویشیشهخشکخودداریکنید.چراکهباعثایجادخراشبررویشیشه	 
وآسیبدیدنتیغهبرفپاککنخواهدشد.

درفصلزمستانجهتجلوگیریازآسیبدیدنتیغههایبرفپاککن،قبلازبهکارانداختنآنهااطمینان	 
حاصلکنیدکهتیغههارویشیشهنچسبیدهباشند.

ازبرفپاککنبرایپاککردنیخوقطراتیخزدهرویشیشهاستفادهنکنید.	 

توجه

ک کن جلو �  تعویض تیغه برف پا
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کنید. از بسته شدن مناسب خار  کردن، نصب  کن جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز  ک  ۴. تیغه برف پا

کن مطمئن شوید. ک  ضامن تیغه برف پا

کنید. کن را تست  ک  کارکرد برف پا  .5

گیره  کنید. از بسته شدن مناسب  ک کن جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن، نصب  ۳. تیغه برف پا

کن مطمئن شوید. ک  تیغه برف پا

کنید. کن را تست  ک  کارکرد برف پا  .۴

ک کن عقب تعویض تیغه برف پا

خار  و  بکشید   1 شماره  فلش  جهت  در  را  تیغه   .۳

در  را  تیغه  همزمان  و  دهید  فشار  را  تیغه  ضامن 

جهت فلش شماره 2 بیرون بکشید.

ک کن عقب را از روی شیشه 1. بازویی برف پا

کنید. بلند 

2. تیغه را بچرخانید و به حالت عمود بر بازویی

توانید  کنید. حال می  باز  را  تیغه  گیره  و  آورید  در 

کنید. تیغه را از روی بازویی جدا 
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بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
گرد  ع در پشت جعبه داشبورد نصب شده است. وظیفه این فیلتر، ممانعت از ورود  فیلتر هوای تهویه مطبو

ع می باشد. پس از استفاده طوالنی مدت دچار  کانال های ورودی هوای تهویه مطبو و غبار محیط از طریق 

کاهش یابد، فیلتر  ع به طور قابل مالحظه ای  کارایی سیستم تهویه مطبو گر  گرفتگی و انسداد می شود. ا

کنید.  کنید و در صورت لزوم، آن را تعویض  کابین را بازدید  هوای 

کنید. خار ضامن درب  1. درب جعبه داشبورد را باز 

جعبه داشبورد را توسط پیچ گوشتی تخت و یا ابزار 

کنید.  کرده و درب را از داشبورد جدا  مشابه باز 

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

بیاورید.  بیرون 

کنید و در  کابین را بررسی  ۳. وضعیت فیلتر هوای 

کنید.  صورت لزوم،  آن را تمیز یا تعویض 
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درپوش  و  کرده  وارد  نصب  محل  در  را  نو  فیلتر   .۴

پایان درب جعبه  در  کنید.  به درستی نصب  را  آن 

داشبورد را در جای خود نصب نمایید. 

استفادهازتهویهمطبوعدرزمانیکهفیلترهوایکابینازرویخودروبازشدهباشد،باعثورودگردوغبار	 
بهداخلکابینوسیستمتهویهمطبوعشدهوکاراییسیستمراکاهشمیدهد.

توصیهمیشودفیلترهوایکابینهر5000کیلومترموردبررسیقرارگیردودرصورتلزوم،تعویضشود.	 
ازشستنفیلترهوایکابینباآبخودداریکنید.	 

توجه
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تعویض المپ  ها

�  موقعیت المپ های چراغ  جلو

المپچراغکوچک)پارک(1
المپچراغنورباال

المپچراغنورپایین2

المپچراغراهنمایجلو3

المپچراغراهنمایرویآینه4

المپچراغمهشکنجلو5

المپچراغرانندگیدرروز 6
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المپچراغکوچک)پارک(1

المپچراغترمزوسط2

المپچراغترمز3

المپچراغراهنمایعقب4

 �  موقعیت المپ چراغ های عقب

هنگامیکهالمپهاداغهستند،اقدامبهتعویضآنهانکنید،درغیراینصورت،دچارسوختگیخواهیدشد.

هشدار

ازالمپهاییاستفادهکنیدکهدارایمشخصاتتوصیهشدهتوسطشرکتمدیرانخودروباشند.	 
هنگامتعویضالمپهابهآنهادستنزنید.چراکهباعثآلودگیآنهاشدهوعمرمفیدشانراکاهشمیدهد.	 

توجه

کلید چراغ ها و سویچ موتور مطمئن شوید.  هنگام تعویض المپ از خاموش بودن 

المپچراغدندهعقب5

المپچراغپالک6

المپچراغمهشکنعقب7
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کرده و المپ چراغ  آزاد  گیره نگه دارنده المپ را   .2

کنید. ج  نور پایین)1( را خار

�  مشخصات المپ ها
نامالمپمشخصات

H7/H1چراغجلو)نورباالونورپایین(
W5Wچراغکوچکجلو

LEDچراغرانندگیدرروز
H7چراغمهشکنجلو
LEDچراغکوچکعقب
P21Wچراغترمزعقب

P21Wچراغمهشکنعقب
W5Wچراغپالک

LEDچراغترمزوسط
WY21Wچراغراهنمایجلو
WY21Wچراغراهنمایعقب
W16Wچراغدندهعقب

LEDچراغراهنمایآینه
C10Wچراغسقفیجلو
C10Wچراغسقفیعقب

 �  تعویض المپ چراغ نورپائین جلو
و  کنید  باز  را  جلو)1(   چراغ  المپ  درپوش   .1  

کنید. سوکت المپ )2( را جدا 
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کنید و سوکت  1. درپوش المپ چراغ جلو)1(  را باز 

کنید. المپ )2( را جدا 

کرده و المپ چراغ  گیره نگهدارنده المپ را آزاد   .2

کنید. ج  نور پایین )1( را خار

 � تعویض المپ چراغ نور باالی جلو

تعویض المپ چراغ راهنمای جلو

جهت  خالف  در  را  راهنما  چراغ  المپ  سوکت   .1

کنید. عقربه های ساعت باز 

کردن  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز 
کنید. دنبال 

کردن  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز 
کنید. دنبال 
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کوچک جلو � تعویض المپ چراغ 

2.المپراازرویسوکتجداکنید.

1.درپوشالمپچراغکوچکجلورابازکنید.

2.گیرهنگهدارندهالمپرابهپائینفشاردهیدتا
سوکتالمپخارجشود.

کنید. کردن دنبال  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب، بر عکس مراحل باز 
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ک را در خالف جهت 2. سوکت المپ چراغ پال

کنید. عقربه های ساعت باز 

کنید. ۳. المپ را از روی سوکت جدا 

کنید. کردن دنبال  ۴. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز 

ک   تعویض المپ چراغ پال

3.المپراازرویسوکتجداکنید.

کنید. کردن دنبال  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب، بر عکس مراحل باز 

کنید. 1. دو عدد پیچ چراغ را باز 
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گوشتی تخت نوارپیچ 1. با استفاده از یک پیچ 

کنید. شده، طلق چراغ را باز 

کنید. ج  2. المپ سوخته را خار

کنید. کردن دنبال  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز 

گوشتی تخت نوارپیچ 1. با استفاده از یک پیچ 

کنید. شده، طلق چراغ را باز 

 تعویض المپ چراغ سقفی عقب

 تعویض المپ چراغ سقفی جلو
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� روش تنظیم چراغ جلو چپ

تنظیم نور پایین

1. تنظیم باال / پایین

برای پایین آمدن نور پایین پیچ گوشتی را در جهت 

عقربه های ساعت بپیچانید.

گوشتی را در خالف  برای باال رفتن نور پایین، پیچ 

جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

2. تنظیم چپ / راست

برای تنظیم نور پایین به سمت چپ پیچ گوشتی را 

در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

برای تنظیم نور پایین به سمت راست، پیچ گوشتی 

را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

 � سایر المپ ها
برای تعویض سایر المپ ها در صورت سوختن یا معیوب شدن آنها، به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران 

خودرو مراجعه نمایید و خودتان اقدام به تعویض آنها نکنید.

کنید. کردن دنبال  ۳. المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب بر عکس مراحل باز 

کرده و با پیچاندن آن  گوشتی را وارد سوراخ مربوطه  برای تنظیم چراغ های نور باال و نور پایین، یک پیچ 

در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

کنید. ج  2. المپ سوخته را خار

 � روش تنظیم چراغ جلو چپ

تنظیم دستی نور چراغ های جلو
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�  روش تنظیم چراغ جلو راست

تنظیم نور باال
1. تنظیم باال / پایین

جهت  در  را  گوشتی  پیچ  باال  نور  آمدن  پایین  برای 
عقربه های ساعت بپیچانید.

خالف  در  را  گوشتی  پیچ  باال،  نور  رفتن  باال  برای 
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

2. تنظیم چپ / راست
گوشتی را در  برای تنظیم نور باال به سمت چپ پیچ 

جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
گوشتی را  برای تنظیم نور باال به سمت راست، پیچ 

در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

تنظیم نور پایین
1.تنظیمباال/پایین

در را گوشتی پیچ پایین نور آمدن پایین برای
جهتعقربههایساعتبپیچانید.

در را گوشتی پیچ پایین، نور رفتن باال برای
خالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.

2.تنظیمچپ/راست
برایتنظیمنورپایینبهسمتچپپیچگوشتیرا

درجهتعقربههایساعتبپیچانید.
برایتنظیمنورپایینبهسمتراست،پیچگوشتیرا

درخالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.
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نور چراغ ها رابه درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم نمایید.
توجه

تنظیم نور باال
1.تنظیمباال/پایین

برایپایینآمدننورباالپیچگوشتیرادرجهت
عقربههایساعتبپیچانید.

برایباالرفتننورباال،پیچگوشتیرادرخالف
جهتعقربههایساعتبپیچانید.

2.تنظیمچپ/راست
برایتنظیمنورباالبهسمتچپپیچگوشتیرادر

خالفجهتعقربههایساعتبپیچانید.
برایتنظیمنورباالبهسمتراست،پیچگوشتیرا

درجهتعقربههایساعتبپیچانید.

296 



سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو
شتم

ل ه
ص

M     -     ف
VM

 X33  S  ی
ی سوار

ی استفاده از خودرو
راهنما

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 306

قبلازشستوشویخودرودرکارواشهایاتوماتیک،سیستمتهویهمطبوعراخاموشکنید.

پسازاتمامشستوشو،پدالترمزراچندینمرتبهفشاردهیدتاآبنفوذکردهبهدیسکچرخ،خشک	 
شود.

اگرشمااکثرادرجادههایخاکیرانندگیمیکنید،توصیهمیشودهرماهیکبار،کلبدنهخودرورا	 

چرمنبایدبیشازحدمرطوبشودودقتکنیدکهآبازبیندرزهابهداخلآنهانفوذنکند.

توجه

توجه

توجه

3-۸   شست وشوی داخل و بیرون خودرو
کارواش های خودکار  � 

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو استفاده کنید. در صورت استفاده از آب فشار قوی در کارواش ها، 

کند. ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ 

�  شست وشوی دستی
کرده اید، با حجم زیادی از آب، تمامی خودرو را بشویید و برای خشک کردن آن  گر از مواد شوینده استفاده  ا

کنید. از پارچه نرم استفاده 

کردن لوازم چرمی �  تمیز 
برای نگه داری از لوازم و تزیینات چرمی،  توصیه می شود هر ۶ ماه یک  بار از مواد مخصوص نگه دارنده 

کنید. لوازم چرمی استفاده 

کارواش خانگی و صنعتی برای بدنه و قطعات پالستیکی : استاندارد شست و شو توسط 

  85±5 bar= کثر فشار •        حدا

•        حداقل فاصله بین نازل و سطح بدنه خودرو باید بیشتر از 10 سانتی متر باشد.

کثر 5 دقیقه باید باشد. •        مدت زمان شست و شو حدا
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کردن چراغ ها  � تمیز 
و  تمیز نکنید  را  که چراغ ها خشک هستند، آن ها  زمانی  استفاده نکنید.  از مواد و محلول های شیمیایی 

شیشه آن ها را با ابزار نوک تیز خراش ندهید. 

کردن شیشه عقب  � تمیز 
گرم کن شیشه و اتصاالت  کنید تا از آسیب دیدن  کردن شیشه عقب، فقط از پارچه نرم استفاده  برای تمیز 

آنتن رادیو جلوگیری شود. از ابزار نوک تیز و محلول های شیمیایی استفاده نکنید. 

کردن تایر و رینگ چرخ  � تمیز 
کلیه تایرها باید با آب و صابون و به طور مالیم تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند. از برس های زبر استفاده 

نکنید تا سطوح آن ها آسیب نبینند. 

 � مواد ضد زنگ بدنه
بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی است. این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار دهید. در 

کنید.  صورت نیاز به تعمیر به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

� نگه داری و مراقبت از رنگ بدنه
به منظور ترمیم آسیب های رنگ بدنه یا خراشیدگی های ناشی از سنگ ریزه های جاده به نمایندگی های 

کنید.  مجاز مدیران خودرو مراجعه 

 برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه، مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان، مواد رزینی و 	 

کنید. ک  چسب،  رسوبات و لکه های روغنی و ... را فورا از سطح بدنه خودرو پا

توجه
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ازافزایشغیرضروریدورموتورجلوگیریکنید)حداکثردورموتورمجازبرایلحظاتخیلیکوتاه	 
6000rpmمیباشد(.انتخابدندهباالتربهترینراهبرایکاهشمصرفسوخت،کاهشآلودگیهوا

وممانعتازافزایشصدایموتورمیباشد.
وقتیکهموتورسرداست.دورموتورراچهدرحالتدندهخالصوچهدرسایردندهها،بهحداکثر	 

نرسانید.

توجه

۴-۸  آب بندی خودروی نو
�  توصیه هایی برای آب بندی موتور:

کیلومتر اول:  ۱000
ع است.	  کثری ممنو  رانندگی با سرعت حدا
 با سرعت های باالی 100Km/h رانندگی نکنید.	 
 در هر دنده ای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.	 

کیلومتر  ۱000-۱500
 سرعت خودرو را می توان به طور تدریجی به باالتر از 100Km/h رساند.	 
کثر خود افزایش یابد.	   دور موتور می تواند به طور تدریجی تا حدا

 توصیه هایی برای آب بندی ترمز:
کنند. شما باید پدال ترمز را  ک ترمزی مطلوبی را ایجاد  کیلومتر ابتدایی نمی توانند اصطکا ترمزها در 200 
ک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود. این حالت پس از هر بار تعویض  به خوبی فشار دهید تا اصطکا

لنت های ترمز نیز باید رعایت شود. 

 توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: 
کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی خوبی بین تایر و  تایرهای نو به دوره آب بندی 
جاده وجود ندارد. بنابراین در 100 کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو، با سرعت پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 
مهره چرخ پس از طی مسافت ۸00 کیلومتر باید با گشتاور مشخص شده، مجددًا سفت شود. عالوه بر این پس از 
تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن مهره چرخ ها، پس از ۸00 کیلومتر مجددًا باید با گشتاور مشخص شده، 

سفت شوند.
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۱-۹   شماره شناسائی خودرو
)VIN( شماره شاسی خودرو        

و  باالیی  قسمت  در   )VIN( خودرو  شاسی  شماره 

بیرون  از  و  است  گرفته  قرار  داشبورد  چپ  سمت 

خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده است ) در 

صورت وجود(.

شمارهشاسیخودرو)VIN(درمحفظهموتوروبر
رویقالپاقکمکفنرجلوراستحکشدهاست.

هرگونهاقدامیازقبیلقراردادنکاور،رنگکردن،بریدن،جوشکاریوسوراخکردنعددNIVویا	 
اطرافآنممنوعاست.

توجه
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شماره موتور

گیربکس شماره 

شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر منیفولد 

دود حک شده است.

مجهز  خودروهای  در  گیربکس  شماره  حک  محل 

گیربکس دستی در تصویر مقابل قابل مشاهده  به 

می باشد.

گیربکس   گیربکس در خودروهای مجهز به  شماره 

CVT مطابق با تصویر مقابل بر روی گیربکس حک 

شده است.
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گی های خودرو ۲-۹   ویژ
مدل و تیپ خودرو

جدول ۱-  مدل و تیپ خودرو

2 لیتری1/6 لیتریمدلونوع

نوعخودرو
چرخهایجلومحرک)2×4(،فرمانبررویچرخهایجلو،موتورجلو،

2محفظهای،5درب،ظرفیت5نفر،فرماندرسمتچپ

SQRE4G16SQR484Fتیپموتور

نوعموتور
4سیلندرخطیوعمودی،خنکشوندهباآب،4زمانهودارایدومیل

VVTسوپاپدرباالیسرسیلندرومجهزبهسیستم

پاششالکترونیکی،ترتیبیوچندنقطهایسوختنوعسیستمسوخترسانی

مدلگیربکس
 QR525MHE

)CVT( QR019CHA )دستی(         

   QR019CHB )CVT( 
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فاصلهچرخهایعقب

فاصلهچرخهایجلو

درو
خو

اع
رتف

ا

فاصلهنوکسپرتا
مرکزچرخعقب

فاصلهنوکسپرتافاصلهدومحور
مرکزچرخجلو

درو
خو

ض
عر

طولخودرو

جدول ۲ - ابعاد خودرو

2 لیتری1/6 لیتریمدل خودرو

اندازهکلی
)mm(44204419طول

)mm(17601765عرض

)mm(16701651ارتفاع

)mm(2510فاصلهدومحور

1500جلو)mm(فاصلهمرکزتامرکزچرخها

)mm(1495عقب

865863جلو)mm(فاصلهنوکسپرتامرکزچرخ

)mm(10451046عقب
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وزن خودرو

اندازه توضیحات

 2 لیتری با

CVT گیربکس

 1/6 لیتری با

CVT گیربکس

 1/6 لیتری با

گیربکس دستی

مدلخودرو

1420 1390 1358 )kg(وزنخودروبدونباروسرنشین

816 803 777 )kg(اکسلجلو وزنواردهبهاکسلهابدونبار
604وسرنشین 587 581 )kg(اکسلعقب

375 )kg()حداکثروزنقابلتحمل)شاملسرنشینان

1795 1765 1733 )kg( کثر وزن خودرو با بار و سرنشین حدا

927 918 895 )kg(اکسلجلو حداکثــروزنواردشــدهبــه
اکسلهاباباروسرنشین

868 847 838 )kg(اکسلعقب

1495 1465 1433 )kg(وزنخودرودرحینرانندگی

855 837 793 )kg(اکسلجلو توزیعوزنواردهبهاکسلهادر
640حینرانندگی 628 640 )kg(اکسلعقب

1000 )kg(اکسلجلو تحمل قابل وزن حداکثر
1200اکسلها )kg(اکسلعقب

5 ظرفیت سرنشین )شامل راننده( )نفر(

جدول 3- وزن و ظرفیت خودرو
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گی های فنی خودرو ویژ

گی های فنی خودرو جدول ۴- ویژ

اندازه هاتوضیحات

مدلخودرو
1/6لیتری
باگیربکس

دستی

1/6لیتری
باگیربکس

CVT

2لیتریبا
گیربکس

CVT

ویژگیهــای
فنــیحرکت

خودرو

)mm(132حداقلفاصلهخودرواززمین
)mm(158132132فاصلهنقطهمرکزیاکسلهابازمین

)mm(182158158حداقلفاصلهتعلیقجلواززمین

)mm(132177177حداقلفاصلهتعلیقعقباززمین

حداقلقطردور
زدن

)m(10/5چرخشبهراست
)m(11/3چرخشبهچپ

برای جاده قبول قابل شیب حداکثر
)º(23قسمتجلو

برای جاده قبول قابل شیب حداکثر
)º(20قسمتعقب

20بدونبار)º(زاویهرمپخور
)º(17بابار

ت مشــخصا
سرعت

)km/h(175165170حداکثرسرعتخودرو

3638حداکثرشیبجاده)%(
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گی های فنی موتور ویژ
گی های فنی موتور جدول ۵- ویژ

SQRE4G16SQR484Fتیپموتور

4سیلندرخطیوعمودی،خنکشوندهباآب،4نوعموتور
زمانهودارایدومیلسوپاپدرباالیسرسیلندر

VVTومجهزبهسیستم

)mm(7783/5قطردهانهسیلندر

)mm(85/890کورسپیستون

)ml(15981971حجمجابجاییموتور

11:110:1نسبتتراکم

)kw(93100قدرتاسمیموتور

)r/min(61505750دورموتوربرایقدرتاسمیموتور

)kw(93100حداکثرقدرتموتور

)r/min(61505750دورموتوربرایحداکثرقدرتموتور

)N.m(160180حداکثرگشتاورموتور

)r.min(4500-39004300دورموتوربرایحداکثرگشتاورموتور
مصرف سوخت

 سیکل شهریمدل خودرو
)لیتر در 100 کیلومتر(

سیکل برون شهری                
)لیتر در 100 کیلومتر(

سیکل ترکیبی                         
)لیتر در 100 کیلومتر(

X33s

)CVT 10.8686.8478.32)مجهز به گیربکس

*میــزان مصــرف ســوخت خــودرو ارتبــاط مســتقیمی بــا شــیوه رانندگــی ، شــرایط جــاده ای ، شــرایط آب و هوائــی ، 

میــزان بــار وارده بــه خــودرو ، اســتفاده از تجهیــزات جانبــی و نحــوه اســتفاده و نگهــداری خــودرو دارد.
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سیستم سوخت رسانی
جدول۶- سیستم سوخت رسانی

SQRE4G16SQR484Fتیپموتور

بنزینبدونسربنوعسوخت

عدداکتان93یاباالترعدداکتان

باک
باکپالستیکینوع

55لیترظرفیت
پمپسوختبرقیپمپسوخت
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سیستم روغن کاری

جدول۷- سیستم روغن کاری
SQRE4G16SQR484Fتیپموتور

L 0/5 ± 4ظرفیتروغنموتور

نوعروغنموتور
SAE 10W-40

) درجه SM یا باالتر(

تابستان:
SAE10W-40

زمستان:
SAE5W-40

انتخاب روغن موتور
استارت  باعث  موتور  روغن  این  که  می دهد  نشان   10W-40 روغن  شماره  ابتدای  در   10W عبارت 

آسان تر موتور در هوای سرد می شود. هر چه عدد قبل از حرف W کم تر باشد، یعنی این روغن موتور مناسب 

برای آب و هوای سرد است. 

نرمال  دمای  در  موتور  روغن  گرانروی  یا  ویسکوزیته  نشان دهنده   10W-40 روغن  شماره  در   ۴0 عدد 

حرکت  زیاد  سرعت های  با  که  خودروهایی  برای  باالتر  ویسکوزیته  با  روغن های  می باشد.  موتور  کاری  و 

می کنند و یا تحت بار زیاد قرار دارند، مناسب است. 

کنید تا موتور خودرو 	  که دارای مشخصات ذکر شده در باال هستند، استفاده   از روغن موتورهایی 

آسیب نبیند. 

کثر روی گیج روغن فراتر رود. 	   اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حدا

 مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید، در غیر این صورت، موتور آسیب خواهد دید.	 

توجه

استفادهازبنزینباعدداکتانپایینترمیتواندبهموتورآسیببرساند.	 
ازبنزینبدونسرباستفادهکنید.بنزینسربدارباعثکاهشکاراییوراندمانکاتالیست	  فقط

کانورتوروعملکردغیرعادیسیستماگزوزمیشود.

توجه

انتخاب سوخت
کنید. فقط از بنزین با مشخصات ذکر شده در جدول باال استفاده 
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سیستم خنک کننده

سیستم جرقه زنی

سیستم تعلیق

ازشمعموتوربامشخصاتذکرشدهاستفادهکنید.	 
دهانهشمعراخودتانتنظیمنکنید.	 

توجه

جدول۸- سیستم خنک کننده
2لیتری1/6 لیتریمدلخودرو
رادیاتور با لوله های آلومینیومینوعرادیاتور

مایعخنککننده
کــه حــاوی آب  کننــده 7/5 لیتــر مــی باشــد  حجــم مایــع خنــک 
کثــر  خالــص و مــاده افزودنــی G11 بــه نســبت برابــر مــی باشــد. حدا
گــراد اســت. بــرودت قابــل تحمــل بــرای ضدیــخ 40 - درجــه ســانتی 

جدول شماره ۹- سیستم جرقه زنی
SQRE4G16SQR484Fمدلموتور

3707AAGFR7DTCمدلشمعموتور

جدول شماره ۱۰- سیستم تعلیق

2لیتری1/6 لیتریمدلخودرو

ع مک فرسون به ارتفاع غیر قابل تنظیم،تعلیقجلو تعلیق مستقل از نو
کمک فنر تلسکوپی ومیل تعادل. دارای فنر لول و 

تعلیقمستقلبابازوئیطولیوطبقدوبل،ارتفاعغیرقابلتعلیقعقب
تنظیم،دارایفنرلولوکمکفنرتلسکوپیومیلتعادل.
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سیستم ترمز

سیستم فرمان

جدول ۱۱- سیستم فرمان

2لیتری1/6 لیتریمدلخودرو
)mm(380قطرغربیلکفرمان

هیدرولیکینوعسیستمفرمان

شانه ای - پینیونینوعجعبهفرمان

نوعروغنATF III ،روغنراتارسیدنسطحآنبهبینعالیمروغنهیدرولیکفرمان
“MAX”و“MIN”پرکنید.

تلسکوپیفرمانمکانیکینوعتلسکوپیفرمان

تنظیم قابلیت
غربیلکفرمان

)mm(27/2باال-پایین
)mm(جلو-عقب-

حرکتی حدود
حداکثرزاویهغربیلکفرمان

1/42چپ
1/42راست

جدول ۱۲- سیستم ترمز

2لیتری1/6 لیتریمدلخودرو

ترمز
ترمزدیسکیچرخجلو
ترمزدیسکیوکاسهایچرخعقب

بوسترخالئیبوسترترمز

ترمزدستی با استفاده از کابل های مکانیکی روی چرخ های عقبترمزدستی

ع روغن                 . روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین عالئم  روغنترمز نو

کنید. »MAX« و » MIN « پر 
DOT-4
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زوایای چرخ ها

چرخ و تایر

جدول ۱3- زوایای چرخ ها )بدون بار(

مقادیرعنوان
2 لیتری1/6 لیتریمدلخودرو

چرخجلو

̊ 1 ± ̊ 8.85-کمبر

ʹ 45 ± ʹ50.̊ 2کستر

ʹ45 ±  ʹ30̊ 11کینگپین

(یک طرف)ʹ5±ʹ0تواین

ʹ30±ʹ54کمبرچرخعقب

)یک طرف(ʹ10 ± ’5- تواین

m/km 3 ≥انحرافازمسیرمستقیم

جدول ۱۴- چرخ و تایر

2 لیتری1/6 لیتریمدلخودرو

سایزومشخصاتتایر
215/60R17 96H

خ زاپاس( T125/80R17 99M)چر
7J × 17مدلرینگ

چرخها باد فشار
و سرد حالت در
)KPa(بدونبار

200چرخجلو
200چرخعقب
250چرخزاپاس

)N.m(10± 110گشتاورپیچچرخ N.m
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جدول ۱۵- ظرفیت مایعات و نوع آن 
نوع ظرفیتنام

QR019CHA8±0.2 LATF SP-IIIروغنگیربکس

QR525MHE8±0.2 LAPI GL-4 75W-90

نسبتاختالطآبومادهشوینده:L20:1 3.2مایعشیشهشور

جدول ۱۶- باتری
مدلنام
باتری

ظرفیت مایعات

باتری

12 V, 75 Ah
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