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دیباچه
بابـت انتخـاب و خریـد خـودروی جدیدتـان از میـان تولیـدات شـرکت مدیـران خودرو از شـما 

 . یم متشکر
دفترچـه راهنمـای حاضـر، کلیـه عملکردهـا و قابلیت هـای خـودروی شـما را توضیـح می دهـد. 
جهـت اسـتفاده و نگـه داری صحیـح از خـودروی خود، لطفـا محتویات ایـن دفترچـه را به دقت 

مطالعـه نمایید. 
پـس از مطالعـه بهتـر اسـت دفترچه را جهـت مراجعات بعـدی در داخل خودرو نگـه داری کنید. 
در صـورت فـروش و واگـذاری خـودرو، جهت اسـتفاده مالک جدیـد از اطالعات دفترچـه، آن را 

همـراه خودرو تحویـل وی دهید. 
حـق ایجـاد هـر گونـه تغییـرات در طراحـی و امکانـات و ویژگی هـای خـودرو و یـا افـزودن و یا 
بهبـود امکانـات موجـود در خودروهـا بـدون اطالع رسـانی قبلـی و بـدون ایجاد هر گونـه تعهد و 

مسـوولیتی، بـرای شـرکت مدیران خـودرو محفوظ اسـت. 
نمایندگی هـای مجـاز مدیـران خـودرو، مـورد تاییـد شـرکت خودروسـازی مدیران خـودرو بوده 
و بـا ارایـه خدمـات بـا کیفیـت و حرفـه ای، در خدمـت شـما هسـتند. بـه یـاد داشـته باشـید 
کـه نمایندگی هـای مجـاز، خـودروی شـما را بهتـر از هـر کـس دیگـری می شناسـند و دارای 
تکنسـین های آموزش دیـده می باشـند. قطعـات یدکی اصلی ارایه شـده توسـط آن هـا، تضمینی 
بـرای کسـب رضایـت شماسـت. هرگـز قطعات یدکـی و تجهیـزات جانبـی غیراصلـی را بر روی 
خـودروی خـود نصـب نکنیـد. ایجـاد هر گونـه تغییر و دسـت کاری در خـودرو، بـر روی کیفیت 

رانندگـی، ایمنـی و عمـر مفیـد خـودرو تاثیر منفـی خواهد گذاشـت. 
بسـته بـه مـدل خودروی شـما، احتماال برخـی امکانات و ویژگی هـای توضیح داده شـده در این 

دفترچـه، بـر روی کیفیـت رانندگـی، ایمنـی و عمر مفید خـودرو تاثیر منفی خواهد گذاشـت. 
بسـته بـه مـدل خودروی شـما، احتمـاال برخـی امکانـات و ویژگی ها توضیـح داده شـده در این 

دفترچـه، بـا خـودروی شـما متفاوت خواهـد بود. 
بـه اطـالع می رسـاند؛ هـر گونه اطالعـات، تصاویـر و دسـتورالعمل های منـدرج در ایـن دفترچه 
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نمی تواننـد مبنـای دعـاوی قانونـی و حقوقی واقع شـوند. 
              www.mvmco.ir   جهت کسب اطالعات بیش تر می توانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس

 مراجعه کنید. 
کلیـه حقـوق ایـن اثـر محفـوظ اسـت. تکثیـر یـا کپی بـرداری تمـام و یـا بخشـی از آن، بـدون 

کسـب مجـوز کتبـی از شـرکت خودروسـازی مدیـران خـودرو ممنـوع می باشـد. 
با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو

شرکت مدیران خودرو

مالـک محتـرم، ارایـه کامـل خدمـات گارانتی منـوط به انجـام منظم سـرویس های 
می باشـد.  دوره ای 
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برف پاک کن
آب پاش شیشه شور

چراغ راهنمای آینه جانبی

آینه جانبی

درب موتور

چراغ روز

چراغ راهنمای جلو

چراغ نور پایین چرخ خودرو

چراغ نور باال

فهرست تصویری 
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چراغ ترمز باال

چراغ مه شکن عقب

چراغ کوچک عقب

چراغ راهنمای عقب

چراغ دنده عقب

چراغ پالک

چراغ ترمز

سویچ دستگیره درب صندوق

فهرست تصویری
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 فهرست تصویری

دریچه هوای وسط داشبورد دریچه بخارزدای شیشه جلو

ایربگ سرنشین جلو

دریچه بخارزدای شیشه درب

سیستم صوتی و تصویری

کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان

دسته برف پاک کن

صفحه کیلومترشمار

دسته چراغ و راهنما

دستگیره بازکن درب موتور

دسته دنده

جعبه داشبورد

پدال ترمز
پدال گاز
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 فهرست تصویری 

کلید جمع کن آینه جانبی

 ESP کلید غیرفعال کردن

 HDC کلید

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید تنظیم آینه جانبی

کلید شیشه باالبر درب راننده

کلید قفل شیشه باالبر درب سرنشینان

کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

کلید شیشه باالبر درب جلو راست

کلید شیشه باالبر درب عقب راست

کلید قفل مرکزی
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فهرست تصویری

کلید انتخاب حالت تهویه مطبوع

کلید تنظیم دما

کلید کولر

کلید تنظیم گردش هوای داخلی/ بیرونی

کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو
کلید گرم کن شیشه عقب

کلید تنظیم سرعت فن
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 فهرست تصویری

کلید استارت*

دسته دنده

جا لیوانی

کلید ترمز پارک برقی

در صورت تجهیز

 Auto Hold کلید
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فهرسـت تصویری 

چراغ سقفی جلو

آفتابگیر آینه آرایش
آینه داخل اتاق
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فهرسـت تصویری

چراغ محفظه صندوق عقب

درب صندوق

چرخ زاپاس

بکسل بند عقب

طاقچه عقب
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چراغ های هشدار و نشانگر

 چراغ های هشدار و نشانگر
در صـورت روشـن شـدن چراغ هـای اخطـار یـا نشـانگر زیـر در زمان روشـن بودن خـودرو یا 
در حیـن رانندگـی، بـا توجـه به شـرایط موجـود خـودرو، موضوع را مورد بررسـی قـرار دهید:

اگـر چراغ هـای هشـداردهنده زیـر پس از روشـن شـدن خودرو و یـا در حین رانندگی روشـن 
شـدند، لطفـا ابتـدا خـودرو را در یـک مـکان امـن متوقف کنید و سـپس بـا نمایندگـی مجاز 

مدیـران خـودرو تماس حاصـل کنید:

اگـر چراغ هـای هشـداردهنده زیـر پس از روشـن شـدن خودرو و یـا در حین رانندگی روشـن 
شـدند، جهـت انجـام بازدید و بررسـی بـه نمایندگی مجاز مدیـران خـودرو مراجعه کنید:

نشانگر چراغ 
مه شکن عقب

نشانگر چراغ 
نور باال

چراغ نشانگر ترمز 
پارک برقی

نشانگر گرم شدن 
موتور

چراغ اخطار 
میزان بنزین

چراغ اخطار 
سرویس

چراغ اخطار باز 
بودن درب ها

چراغ اخطار 
کمربند راننده و 

سرنشین جلو

نشانگر فعال بودن 
 HDC

چراغ اخطار 
سرعت غیرمجاز

چراغ هشدار 
سیستم ترمز 

پارک برقی
چراغ هشدار فشار 

روغن موتور
چراغ هشدار 
دمای آب موتور

چراغ هشدار 
سیستم ترمز

چراغ هشدار 
سیستم فرمان 

برقی

چراغ هشدار 
سیستم شارژ 

باتری

چراغ هشدار ایراد 
گیربکس

چراغ هشدار 
سیستم انژکتوری 

 )EPC(

چراغ هشدار ایراد 
موتور

چراغ هشدار 
ایربگ

چراغ هشدار 
سیستم کنترل 

فشار باد تایر
چراغ هشدار 
 ESP سیستم

چراغ هشدار 
 ABS سیستم

چراغ اخطار 
خستگی در 

رانندگی

چراغ اخطار حالت 
غیرعادی

نشانگر چراغ 
راهنما

نشانگر چراغ های 
کوچک

نشانگر فعال بودن 
Auto Hold

نشانگر غیرفعال 
 ESP بودن
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فهرست
24فصل 1. مقدمه

124-1. نحوه استفاده از این کتاب 
24روش دسترسی به مطالب ...................
24مراجعه به فهرست ................................
24مراجعه به فهرست تصویری ................

225-1. عالیم به کار رفته در این کتاب
25معرفی عالیم ..........................................

326-1. بازدید قبل از تحویل
26کارت اطالعات مشتری ........................
2۷کارت تحویل خودرو .............................
2۸اقالم همراه خودرو ................................

429-1. خدمات مشاوره حضوری
29کارت خدمات مشاوره حضوری ..........

534-1. بازدید خودروی نو
34بازدید قبل از تحویل خودرو ...............
34فرم بازدید قبل از تحویل ....................

635-1. آب بندی خودروی نو ...........
35نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

7-1. چگونگی صرفه جویی در مصرف 
37سوخت و افزایش عمر مفید خودرو

3۷صرفه جویی در مصرف سوخت ...........

838-1. احتیاط های الزم قبل از رانندگی
3۸کنترل های ایمنی ..................................
39اقدامات قبل از استارت ........................
40اقدامات پس از استارت ........................
40اقدامات در حین رانندگی ...................
40پارک کردن خودرو ...............................
42پارک کردن خودرو در شیب ..............
44بازدید سیستم اگزوز .............................

9-1. احتیاط های الزم در جاده های 
44ناهموار

44رانندگی در جاده های ناهموار .............

1045-1. رانندگی در شرایط بارندگی
45رانندگی در جاده های لغزنده ..............
46رانندگی در آب ......................................

1148-1. رانندگی در فصل زمستان

4۸توصیه های الزم برای فصل زمستان ..

49رانندگی در جاده های برفی و یخ زده.. 
50زنجیر چرخ .............................................
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صفحه  و  داشبورد   .2 فصل 
52کیلومترشمار

153-2. نمای کلی جلو داشبورد
53معرفی .....................................................

254-2. صفحه کیلومترشمار
54معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار .......
54سرعت سنج .............................................
55دورسنج موتور .......................................
55نمایشگر میزان بنزین ...........................
56نمایشگر دمای آب موتور .....................
5۷نشانگر گرم شدن موتور )در صورت تجهیز(
........................... LCD 5۸نمایشگر
60منوی تنظیمات .....................................

371-2. عالیم هشداردهنده و نشانگرها
۷1نشانگرها و چراغ های هشدار ....................
۷1نشانگر چراغ مه شکن عقب ......................
۷1نشانگر چراغ نور باال ....................................

۷1نشانگر چراغ کوچک ............................
۷1نشانگر چراغ راهنما ..............................
۷2چراغ اخطار کمربند .............................

............. ESP ۷2نشانگر غیرفعال بودن

.............. HDC ۷2نشانگر فعال بودن
۷2نشانگر ترمز پارک ................................

۷2چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
....... Auto Hold ۷3نشانگر فعال بودن
۷3چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ......
۷3چراغ هشدار دمای آب موتور .............
۷3چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری

۷4چراغ هشدار ایراد موتور ......................

۷4چراغ هشدار فشار روغن موتور ......................
۷4چراغ هشدار ایربگ ..............................
۷4چراغ هشدار سیستم ترمز ..................
........... ABS ۷5چراغ هشدار سیستم
۷5چراغ اخطار میزان بنزین ....................
۷5چراغ هشدار سیستم فرمان برقی .....
۷6چراغ هشدار ایراد گیربکس ................

۷6چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر
................. ESP ۷6چراغ هشدار سیستم

77فصل 3. راهنمای استفاده از خودرو

179-3. کلید هوشمند
۷9اجزا کلید هوشمند ................................
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۷9کلید مکانیکی ........................................

۸0تعویض باتری کلید هوشمند ..............
۸3ورود بدون کلید .....................................

)در  مچی  هوشمند  کلید   .3-2
86صورت تجهیز(

۸6معرفی ......................................................

۸۷ورود بدون کلید با مچ بند هوشمند ..

389-3. سیستم ضدسرقت و دزدگیر
۸9سیستم ضدسرقت موتور ......................
90سیستم دزدگیر ......................................

493-3. قفل درب ها 
93کلید های قفل درب ها ........................

595-3. بوق 
95نحوه استفاده ..........................................

696-3. غربیلک فرمان

96تنظیم غربیلک فرمان .....................................

797-3. صندلی های خودرو
9۷صندلی های جلو ...................................
99صندلی های عقب .................................
100پشت سری صندلی ها ...........................

8101-3. کمربند ایمنی
101چراغ اخطار کمربند ..............................
10۷پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(

9110-3. حفاظت از کودکان
110صندلی کودک .......................................
112نحوه نصب صندلی کودک ..................

10118-3. سیستم ایربگ
11۸ایربگ های خودرو ..................................

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

120

11127-3. آینه ها
12۷آینه داخل اتاق ......................................
12۸آینه های جانبی ......................................

و  پاک کن  برف  سیستم   .3-12
شیشه شور

131

131دسته برف پاک کن ..........................................

132برف پاک کن جلو ...................................
133شیشه شور جلو .......................................
134برف پاک کن و شیشه شور عقب .......

13135-3. چراغ های خودرو
135دسته چراغ و راهنما .............................
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140چراغ  مه شکن عقب ...............................

141بخارگرفتگی چراغ ها .............................

14143-3. شیشه درب ها
143شیشه باالبرها .........................................
145کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل

15147-3. سان روف
14۷نحوه استفاده از سان روف ....................
14۸کنترل سان روف با ریموت کنترل .....

16149-3. درب موتور
149باز کردن و بستن درب موتور .............

17151-3. درب باک
151باز کردن و بستن درب باک ................

فصل 4. روشن کردن و رانندگی با 
خودرو

153

1155-4. کلید استارت
155کار با کلید استارت ...............................

2157-4. روشن کردن خودرو
15۷اقدامات قبل از استارت ........................
15۷مراحل استارت زدن ..............................
15۸پس از روشن شدن موتور ....................

15۸خاموش کردن موتور ............................
استارت زدن در زمان کار نکردن کلید 

هوشمند .................................................
159

160خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری

3161-4. گیربکس اتوماتیک
161گیربکس اتوماتیک با کالچ دوبل .......
.......... Sport و حالت ECO 165حالت
166پیغام هشدار گیربکس ..........................
....... )Fail-Safe( 166حالت خرابی ایمن

4167-4. سیستم ترمز
16۷ترمز پارک برقی )در صورت تجهیز(
16۷درگیر کردن ترمز پارک ...................

......................................... Auto Hold1۷2

1۷4سیستم ترمز ..........................................

1۷4بوستر ترمز ..........................................................
1۷5روغن ترمز ..............................................
1۷6چراغ هشدار سیستم ترمز ...................
1۷6نکات الزم در خصوص سیستم ترمز...

5-4. کنترل الکترونیکی پایداری 
)ESP( خودرو

177

.......................... ESP 1۷۷عملکرد سیستم
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................. ESP 1۷۷چراغ هشدار سیستم
.................. ESP 1۷۸کلید غیرفعال کردن
............ )ABS( 1۷9سیستم ترمز ضدقفل
........................ ABS 1۸0اصول ترمزگیری
................ ABS 1۸1چراغ هشدار سیستم
1۸1احتیاط های الزم ....................................

در  خودرو  کنترل  سیستم   .4-6
)HDC( سراشیبی

185

........................ HDC 1۸5عملکرد سیستم

......... HDC 1۸6فعال و غیرفعال کردن

)EPS( 7188-4. سیستم فرمان برقی
1۸۸عملکرد سیستم .....................................

8189-4. سیستم کروز کنترل

1۸9تنظیمات کروز کنترل ....................................
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز 
کنترل ......................................................

192

9192-4. سیستم کنترل فشار باد تایر
192عملکرد سیستم .....................................
193نمایش اطالعات سیستم ......................
193چراغ هشدار سیستم .............................

194هشدار کم بادی تایر ...............................

195هشدار دمای زیاد تایر ...........................

10196-4. سیستم رادار دنده عقب
196عملکرد سیستم .....................................
19۸اصول کار سنسور دنده عقب ...............
201تمیز کردن سنسور دنده عقب ............

203فصل 5. امکانات خودرو

1205-5. سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
205)بدون دیسک خوان( ..............................
20۷پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری
209سیستم رهیاب .......................................
209تلفن بلوتوث ...........................................

..................................................... Cloudrive210
210فایل راهنمای استفاده از سیستم ......
212لینک شدن با موبایل ............................
212کلیدهای کنترل روی فرمان ..............

پانورامای  دوربین  سیستم   .5-2
360 درجه 

214

214معرفی سیستم .......................................
214جانمایی دوربین ....................................
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215روشن و خاموش کردن سیستم .........
216نمای سه بعدی .......................................

تغییر وضعیت بین نمای سه بعدی و 
21۷نمای یک بعدی .....................................
21۷نمای سه بعدی جانبی .........................
21۸بزرگ نمایی تصویر دوربین عقب ........

خطوط راهنمای دینامیکی و استاتیکی 
21۸در دنده عقب ..........................................

3220-5. دوربین دنده عقب
220خطوط راهنما استاتیکی .....................

4223-5. سیستم تهویه مطبوع
223پنل کنترل تهویه مطبوع ....................

224کلید تنظیم سرعت فن ........................

225کلید تنظیم دما .....................................
225کلید کولر ...............................................
226کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو .....
22۷کلید خاموش کردن تهویه مطبوع ....

22۷کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی
22۸کلید تنظیم حالت ................................
231تنظیم جهت وزش باد از دریچه ها ....
232استفاده از کولر ......................................

234استفاده از بخاری ..................................
234احتیاط های الزم ....................................

و  عقب  شیشه  گرم کن   .5-5
235آینه های جانبی 

235نحوه استفاده از گرم کن .......................

6236-5. سوکت ها
.... USB 12 و سوکتV 236سوکت برق

7237-5. جا لیوانی ها
23۷جا لیوانی جلو و عقب ..........................

8238-5. آفتاب گیر

23۸آفتاب گیرها و آینه های آرایش ............

کنسول  و  سقفی  دستگیره   .5-9
صندلی عقب

238

23۸دستگیره سقفی .....................................
239کنسول صندلی عقب ............................

10239-5. محفظه های نگه داری اشیا
239جعبه داشبورد ...............................................
240جعبه کنسول وسط ..............................
240جا کارتی .................................................
240جا عینکی ...............................................
241محفظه های روی درب .........................
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241کیف پشت صندلی ................................
241صندوق عقب ................................................
242باربند .......................................................

244فصل 6. شرایط اضطراری
1245-6. رانندگی در شرایط اضطراری ...
245فالشر .......................................................
246جلیقه شب نما ........................................
246مثلث خطر ..............................................
24۷ابزار داخل صندوق عقب .....................

2247-6. پنچر شدن تایر هنگام رانندگی
24۷اقدامات الزم در زمان پنچر شدن تایر
24۸تعویض زاپاس .........................................

3253-6. داغ کردن موتور
253اقدامات الزم در صورت داغ کردن موتور

4255-6. تعویض فیوزها
255فیوز ..........................................................
256جعبه فیوز موتور و جعبه فیوز داشبورد
25۸نحوه تعویض فیوز ..................................

5259-6. حمل خودرو
259نکات ایمنی هنگام حمل خودرو ........

261حمل اضطراری ............................................
263نصب بکسل بند .......................................

6264-6. تعویض باتری
264مراحل باز کردن و نصب کردن باتری

7266-6. روشن نشدن موتور
266بازدیدهای اولیه .....................................

چندین  از  پس  موتور  کردن  روشن 
266استارت ناموفق .......................................

8267-6. استارت کمکی
26۷باتری به باتری کردن ...........................

26۷مراحل باتری به باتری کردن .............

درب  اضطراری  کردن  باز   .6-9
صندوق 

269

269دستگیره اضطراری درب صندوق ......

10270-6. کلید مکانیکی درب
2۷0باز کردن درب با کلید مکانیکی ..........

272فصل 7. خدمات مشتریان

1273-7. خدمات و سرویس
2۷3تعیین وقت سرویس های دوره ای ......
2۷3لیست خدمات و سرویس ها ................
2۷3تعیین اولویت سرویس ها .....................
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2273-7. درخواست مشتریان
2۷3رضایت مندی مشتریان ..............................

3-7. لزوم انجام سرویس های دوره ای 
274در نمایندگی مجاز

4274-7. روش های تماس با شرکت
جهت  نیاز  مورد  اطالعات   .7-5

275ارسال به شرکت
از  نگه داری  و  سرویس   .8 فصل 

276خودرو
1277-8. سرویس و نگه داری

2۷۷سرویس های دوره ای .............................

22۷۸-8. بازدیدهای منظم
2۷۸بازدیدهایی که به عهده خودتان می باشد.
2۸0محفظه موتور .........................................
2۸0بازدید سطح روغن موتور .....................
2۸2بازدید سطح روغن گیربکس ..............
2۸2بازدید سطح روغن ترمز ......................
2۸3بازدید سطح مایع خنک کننده موتور
2۸5بازدید رادیاتور و کندانسور .................
2۸6بازدید تسمه ...........................................
2۸6بازدید فشار باد تایر ..............................

2۸۸بازدید تایرها ................................................
2۸۸جابه جایی چرخ ها ................................
290بازدید باتری ...........................................
290بازدید دینام ...........................................
290اضافه کردن مایع شیشه شور ..............
291بازدید تیغه های برف پاک کن .............
293تعویض تیغه های برف پاک کن ...........
294بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق ......
295تعویض المپ چراغ ها ...........................
29۷تنظیم نور چراغ های جلو .....................

3297-8. شست وشو و نگه داری خودرو
29۷شست وشو و نگه داری اجزا بیرونی ....
301نگه داری تزیینات فلزی براق ..............
301شست وشو و نگه داری رینگ چرخ .....

شست وشو و نگه داری قسمت های زیر 
302خودرو ......................................................
302محافظت از بدنه در مقابل زنگ زدگی
304نگه داری قسمت های داخلی ...............
304نگه داری تزیینات داخلی .....................

306فصل 9. اطالعات فنی خودرو

1307-9. شماره های شناسایی خودرو
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2308-9. مشخصات فنی
30۸نوع و مدل خودرو .................................
309ابعاد خودرو .............................................
310وزن خودرو .............................................
311مشخصات فنی خودرو ..........................
311مشخصات فنی موتور ............................
312سیستم سوخت رسانی ..........................
313سیستم روغن کاری ...............................
315سیستم خنک کننده .............................
315سیستم تعلیق ........................................
316سیستم فرمان ........................................
316سیستم ترمز ...........................................
31۷زوایای چرخ ها ........................................
31۸چرخ و تایر ..............................................
319روغن گیربکس .......................................
319مایع شیشه شور ......................................
319باتری ........................................................
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 فصل 1. مقدمه
124-1. نحوه استفاده از این کتاب

24روش دسترسی به مطالب ...................
24مراجعه به فهرست ...............................
24مراجعه به فهرست تصویری ...............

225-1. عالیم به کار رفته در این کتاب
25معرفی عالیم ..........................................

326-1. بازدید قبل از تحویل
26کارت اطالعات مشتری .......................
2۷کارت تحویل خودرو .............................
2۸اقالم همراه خودرو ................................

429-1. خدمات مشاوره حضوری
29کارت خدمات مشاوره حضوری .........

534-1. بازدید خودروی نو 
34بازدید قبل از تحویل خودرو ..............
34کارت بازدید قبل از تحویل ................

635-1. آب بندی خودروی نو
35نحوه استفاده از خودرو در دوره آب بندی

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

37خودرو 

3۷صرفه جویی در مصرف سوخت ...........

838-1. احتیاط های الزم قبل از رانندگی
3۸کنترل های ایمنی ..................................
39اقدامات قبل از استارت ........................
40اقدامات پس از استارت ........................
40اقدامات در حین رانندگی ...................
40پارک کردن خودرو ...............................
42پارک کردن خودرو در شیب ..............
44بازدید سیستم اگزوز .............................

9-1. احتیاط های الزم در جاده های 
44ناهموار

44رانندگی در جاده های ناهموار .............

1045-1. رانندگی در شرایط بارندگی
45رانندگی در جاده های لغزنده ..............
46رانندگی در آب ......................................

1148-1. رانندگی در فصل زمستان
4۸توصیه های الزم برای فصل زمستان ..
49رانندگی در جاده های برفی و یخ زده .....
50زنجیر چرخ .............................................
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 فصل 1. مقدمه
1-1. نحوه استفاده از این کتاب

جهـت اسـتفاده از ایـن کتـاب و دست رسـی بـه شـماره صفحـات و مطالـب مـورد نظرتـان، 
می توانیـد از دو روش زیـر اسـتفاده کنیـد. 

مراجعه به فهرست
فهرسـت کلـی فصـول کتـاب در اوایـل قـرار گرفتـه اسـت کـه می توانیـد بـا مراجعـه بـه آن، 

لیسـت فصل هـای موجـود در دفترچـه و شـماره صفحـات آن هـا را مشـاهده کنیـد. 
پـس از پیـدا کـردن شـماره صفحه فصل مـورد نظر، به فهرسـت مندرج در صفحـه اول همان 
فصـل مراجعـه کنیـد تـا موقعیـت و شـماره صفحه مـورد نظرتـان در همان فصل را به دسـت 

آورید. 
مراجعه به فهرست تصویری

اگـر آشـنایی کافـی به اسـامی تجهیـزات و امکانات خودرو نداشـته باشـید، فهرسـت تصویری 
می توانـد شـما را جهـت پیـدا کـردن شـماره صفحه مـورد نظرتان یـاری کند. 
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2-1. عالیم به کار رفته در این کتاب
معرفی عالیم

در ایـن دفترچـه جهـت جلب توجه شـما نسـبت بـه اهمیت برخی مـوارد احتیاطـی، از عالیم 
زیـر اسـتفاده شـده اسـت. برای بـه حداقـل رسـاندن خطـرات احتمالـی، راهنمایی هـای قید 
شـده در ایـن هشـدارها را قبـل از اقـدام بـه رانندگـی و یـا اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات 

خـودرو، با دقـت مطالعـه کنید. 

 هشدار   
ایــن عالمــت اعــالم هشــدار در خصــوص عملــی اســت کــه می توانــد باعــث 

بــروز آســیب های شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود.

 احتیاط 
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــرای اعــالم اخطــار در خصــوص عمل ــن عالمــت ب ای
ــد  ــر مفی ــش عم ــزات آن و کاه ــا تجهی ــودرو ی ــی در خ ــاد خراب ــث ایج باع

ــود. ــان ش ــیله نقلیه ت وس

  حفاظت از محیط زیست
ــط  ــت از محی ــن حفاظ ــوص قوانی ــر در خص ــت دادن تذک ــت جه ــن عالم ای
ــدم  ــد. ع ــات می باش ــردن ضایع ــدوم ک ــت و مع ــادآوری بازیاف ــت و ی زیس

ــد.  ــد ش ــت خواه ــط زیس ــی محی ــث آلودگ ــکات باع ــن ن ــت ای رعای

 مطالعه
ایــن عالمــت بیان گــر ایــن اســت کــه مطالــب ایــن فصــل قبــل از انجــام هــر 

گونــه اقدامــی می بایســت مطالعــه شــود. 

 رعایـت کـردن هشـدارها و احتیاط هـا کـه بـا ایمنی فـردی و ایمنی خـودرو مرتبط هسـتند، 
حایـز اهمیـت فراوان می باشـند. مطمئن شـوید کـه عالوه بر خودتان، سرنشـینان خـودرو نیز 
مـوارد فـوق را بـه دقـت رعایت می کننـد. رعایت کـردن این تذکـرات باعث می شـود تا عالوه 

بـر لذت بخـش بودن رانندگی، خودروی شـما در شـرایط مناسـبی باقـی بماند.
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 3-1. بازدید قبل از تحویل
نمایندگی هـای مجـاز مدیـران خـودرو، خـودروی شـما را قبـل از تحویـل، بـر طبـق ضوابـط 
و آیین نامـه و بـر اسـاس جـداول مخصـوص مـورد بازدیـد قـرار می دهنـد. نمایندگـی فروش 
پـس از ثبـت زمـان تحویـل خودرو، اسـناد آن را بـه کارت اطالعات مشـتری و کارت بازدید و 

تحویـل خـودرو پیوسـت و مهر خواهـد نمود. 
قبـل از امضـا بـرگ رسـید مشـتری توسـط شـما، نمایندگـی مجـاز آموزش هایـی راجـع بـه 
عملکـرد کلـی خـودرو و برخـی اطالعـات اولیـه در ارتبـاط بـا ویژگی هـا و نیز نحوه اسـتفاده 

صحیـح از خـودرو را بـر طبـق کارت تحویـل خـودرو ارایـه خواهـد داد. 
کارت اطالعات مشتری

مدل خودرو
)VIN( شماره شاسی خودرو

شماره موتور / شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی:
امضا نمایندگی:

تاریخ تحویل
نام مالک

آدرس
ایمیل

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

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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 کارت تحویل خودرو
تایید عملکردموارد بازدید شدهردیفطبقه بندی

ویژگی ها 
و عملکرد 
تجهیزات 

عمومی خودرو

خیربلهکارکرد صحیح موتور1

2
سطح روغن موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک، 

مایع خنک کننده، مایع شیشه شور
خیربله

خیربلهشماره شاسی )VIN(، شماره موتور، پالک شاسی3
خیربلهعملکرد کلیه کلیدها و سویچ های خودرو4
خیربلهعملکرد کلیه چراغ های داخلی و بیرونی خودرو5
خیربلهسالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو6

۷
عملکرد آمپر سرعت سنج، آمپر دورسنج و نمایشگر 

LCD صفحه کیلومترشمار
خیربله

خیربلهتایرها، چرخ زاپاس، جک، ابزار و دفترچه راهنما۸

9
صندلی ها، کمربندهای ایمنی، پنل کنترل کولر، 

خیربلهدریچه های کولر، جعبه داشبورد و آفتاب گیرها

10

شیشه درب ها، آینه ها، برف پاک کن ها، آب پاش های 
شیشه شور، باتری، رادار دنده عقب، بوق، سان روف 
)در صورت تجهیز(، سیستم صوتی و تصویری، آنتن 

رادیو

خیربله
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تایید عملکرداطالعات ارایه شدهردیفطبقه بندی

ارایه اطالعات 
اولیه درباره 

نحوه استفاده و 
نگه داری خودرو

خیربلهلزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان 92 و باالتر1

خیربلهنحوه استفاده از خودرو در دوره ی آب بندی2
خیربلهنحوه استفاده از چراغ های خودرو3
خیربلهآموزش و شناخت چراغ های اخطار و نشانگر4
خیربلهجداول زمانی و کیلومتری سرویس ها5
خیربلهسرویس های تابستانه و زمستانه6

۷
مایع  و  خنک کننده  سیستم  از  کامل  شناخت 

خنک کننده
خیربله

خیربلهنحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع۸

خیربلهاحتیاط های الزم در زمان استارت9

خیربلهنحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی10

11
صورت  )در  سان روف  از  صحیح  استفاده  نحوه 

خیربلهتجهیز(

امضا مدیر فروش:                  تاریخ:               امضا مالک:               تاریخ:

 اقالم همراه خودرو: 
زاپاس •
جک •
آچار چرخ •
مثلث خطر •
دفترچه های راهنما •
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4-1. خدمات مشاوره حضوری
کارت خدمات مشاوره حضوری

در زمـان خریـد خـودرو، نمایندگی خدمات پـس از فروش یک مشـاور اختصاصی در خصوص 
امـور مربـوط بـه خدمـات پس از فـروش برای شـما در نظر خواهـد گرفت. شـما می توانید هر 

گونه سـوال دربـاره خودرو را با مشـاور خود در میـان بگذارید. 
کارت خدمات مشاوره حضوری )مخصوص مالک خودرو(

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

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

” و در  1. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حین تحویـل خودرو )در صورت تاییـد از عالمت “
غیـر این صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(.

اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حین 
تحویـل انجام گرفته اسـت.

ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.

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

اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایت بـازه زمانی و 
کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالک یادآوری شـده اسـت.

بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگی مجـاز مدیران 
خودرو اعالم شـده اسـت.

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

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

آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواسته های خود با مشاور شدید؟

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

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

دیگر را داشـت؟
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نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:

:)VIN( شماره شاسی خودرو
” و در غیر  3. وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فروش )در صـورت تایید از عالمـت “

این صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

برخـورد مناسـب و خوش آمدگویـی، توضیـح خدمات صـورت پذیرفته و تبریـک اعیاد و 
مناسب ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان

2. ارتباط با مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

امضا مشاور / تاریخ:
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کارت خدمات مشاوره حضوری
)مخصوص نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش(

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

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

” و در  1. تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حین تحویـل خودرو )در صورت تاییـد از عالمت “
غیـر این صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 

اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالک آمـوزش داده شـده و بازرسـی های حین 
تحویـل انجام گرفته اسـت. 

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

اهمیـت انجـام سـرویس های دوره ای منظـم و هم چنیـن لـزوم رعایت بـازه زمانی و 
کیلومتـری بیـن سـرویس های دوره ای بـه مالک یادآوری شـده اسـت.

بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویس های دوره ای در نمایندگی مجـاز مدیران 
خودرو اعالم شـده اسـت.

دفترچه راهنمای مشتری تحویل مالک شده و مطالعه آن به ایشان توصیه شده است.
شـماره تلفـن تمـاس بـا خدمات پـس از فـروش و نحـوه برقـراری ارتباط بـه مالک 

توضیح داده شـده اسـت.
” و در غیر این صورت از عالمت “x” استفاده کنید(. 2. مشاوره حضوری )در صورت تایید از عالمت “

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

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

اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت، آیـا وی امـکان انتخاب یک مشـاور 
دیگر را داشـت؟
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نام مالک:                                                     تاریخ خرید خودرو:
نام نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:          مدل خودرو:

:)VIN( شماره شاسی خودرو
” و در غیر  3. وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فروش )در صـورت تایید از عالمـت “

این صـورت از عالمت “x” اسـتفاده کنید(. 
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات

یادآوری انجام سرویس های دوره ای منظم به مشتریان

پاسخ گویی به سواالت و مشاوره های مشتریان

تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش

یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو

برخـورد مناسـب و خوش آمدگویـی، توضیـح خدمات صـورت پذیرفته و تبریـک اعیاد و 
مناسب ها

پاسخ گویی به سایر خواسته های مشتریان

2. ارتباط با مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک / تاریخ:

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

نمایندگی مجاز مدیران خودرو، خودروی شما را قبل از تحویل، بر طبق ضوابط و آیین نامه و بر 
اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار می دهد. نمایندگی فروش پس از ثبت زمان تحویل 
خودرو، اسناد آن را به گواهی رسید مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و مهر 

خواهد نمود. 
نمایندگی مجاز مطابق با مندرجات کارت تحویل خودرو، صحت اطالعات خودرو را مورد تایید 

قرار می دهد و سپس کارت تحویل توسط مدیر فروش و مالک خودرو امضا خواهد شد. 
کارت بازدید قبل از تحویل

بدین وسیله گواهی می شود که این خودرو بر اساس ضوابط شرکت مدیران خودرو مورد بازدید 
قرار گرفته و واجد مشخصات فنی مورد تایید شرکت مدیران خودرو می باشد.

مدل خودرو
)VIN( شماره شاسی خودرو

شماره موتور / شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو

مهر نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:
امضا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش:

تاریخ تحویل
نام مالک

آدرس
ایمیل

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

خودرو	 
دفترچه راهنمای مشتری	 
فرم بازدید قبل از تحویل	 

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

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

3000 کیلومتر است. 
اصول رانندگی با خودروی نو در دوره آب بندی: ■

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

بپرهیزید. 
1000 – 1500 کیلومتر اول:

سرعت خودرو را می توان به طور تدریجی به حداکثر رساند. 	 
دور موتور می تواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد. 	 

توصیه هایی برای رانندگی بعد از دوره آب بندی: ■
 	 6000r/min کوتاه  خیلی  لحظات  برای  مجاز  موتور  دور  حداکثر  رانندگی  هنگام  به 

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

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

سایر دنده ها به حداکثر نرسانید. 
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توصیه های مربوط به آب بندی چرخ و تایر: ■
تایرهای نو به دوره آب بندی کوتاهی نیاز دارند. در زمان شروع استفاده از تایر نو، چسبندگی 
با  نو،  تایر  از  ابتدایی استفاده  بنابراین در 100 کیلومتر  تایر و جاده وجود ندارد.  خوبی بین 

سرعت پایین و دقت کافی رانندگی کنید. 
توصیه هایی برای آب بندی ترمز: ■

ابتدایی نمی توانند  نیاز به آب بندی دارند. ترمزها در 200 کیلومتر  لنت ترمزهای جدید نیز 
اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند. اگر کارایی ترمزها در این زمان پایین باشد، شما باید 
پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود. این حالت 

پس از هر بار تعویض لنت های ترمز نیز باید رعایت شود. 
  حفاظت از محیط زیست

ــر  ــده باالت ــور جلوگیــری کنیــد. انتخــاب دن از افزایــش غیرضــروری دور موت
بهتریــن راه بــرای کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت 

ــد.  ــور می باش ــدای موت ــش ص از افزای
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7-1. چگونگی صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید 
خودرو

صرفه جویی در مصرف سوخت
صرفه جویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادت های رانندگی بستگی 

دارد. از وسیله نقلیه بیش از حد استفاده نکنید تا عمر مفید آن کاهش نیابد. 
در زیر چند راهنمایی جهت صرفه جویی در مصرف سوخت ارایه می شود:

1. مطمئن شوید که فشار باد چرخ ها صحیح است. فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی 
الستیک و افزایش مصرف سوخت می شود. 

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

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

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

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

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

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

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

صرفه جویی در مصرف سوخت، استهالک ترمز را نیز کاهش دهید. 
9. تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین و پرازدحام عبور نکنید. 
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10. پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید، چرا که عالوه بر استهالک 
و گرم شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود. 

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

12. زوایای چرخ های جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید. از برخورد چرخ های 
خودرو با موانع و ناهمواری های جاده جلوگیری کنید. در جاده های دست اندازدار و ناهموار با 
سرعت پایین رانندگی کنید. تنظیم نبودن زوایای چرخ های جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام 

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

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

را کم تر کنید.

 احتیاط 
ــتم  ــت سیس ــن حال ــرا در ای ــد، زی ــوش نکنی ــودرو را خام ــرازیری ها خ در س

ــاد.  ــد افت ــز از کار خواهن ــتر ترم ــک و بوس ــان هیدرولی فرم
 8-1. احتیاط های الزم قبل از رانندگی

کنترل های ایمنی
بازدید و کنترل خودرو،  اقدام مفید می باشد. چند دقیقه  از سفر یک  بازدیدهای قبل  انجام 

تضمینی برای ایمنی بیش تر و رانندگی دل پذیر است.

 هشدار   
ــه  ــد، از تهوی ــام می دهی ــته انج ــل سربس ــک مح ــا را در ی ــن بازدیده ــر ای اگ

مناســب محــل، اطمینــان حاصــل کنیــد. 
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 اقدامات قبل از استارت
بیرون خودرو ■

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

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

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

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

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

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

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

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

موتور و محفظه موتور ■
باید در  از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید. فیوزهای یدکی  1. فیوزهای یدکی: 

آمپرهای مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند. 
2. مایع خنک کننده: سطح مایع خنک کننده باید در حد عالمت Max روی مخزن انبساط 

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

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

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

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

سانحه وجود خواهد داشت. 
اقدامات پس از استارت

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

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

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

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

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

پارک کردن خودرو
باید  شما  می باشد.  ایمن  رانندگی  بخش های  مهم ترین  از  یکی  خودرو  صحیح  کردن  پارک 
خودرو را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و شما بتوانید دید خوبی نسبت به 

اطراف داشته باشید و پارک کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد. 
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مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:
1. پدال کالچ )در خودروهای مجهز به گیربکس دستی( و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به 

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

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

4. خودرو را خاموش کنید. 

 احتیاط 
هنــگام تــرک خــودرو، مطمئــن شــوید کــه همــه ی درب هــا را قفــل کرده ایــد 

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

ناخواسته خودرو جلوگیری شود.
پارک کردن خودرو در سرازیری دارای جدول
اگر جاده دارای جدول است، فرمان را با یک زاویه 
جلویی  بخش  تا  بچرخانید  راست  سمت  به  کم 
چرخ سمت راست نزدیک جدول قرار گیرد. به این 
ترتیب در صورت حرکت اتفاقی خودرو در امتداد 
شیب، جدول مانع حرکت آن می شود، بعد از این 

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

از این کار ترمز پارک را بکشید. 
پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی 

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

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

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

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

لوازم گران بها را در معرض دید قرار ندهید. 
دود اگزوز ■
از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید. گاز مونو اکسید کربن موجود در دود اگزوز، گازی  •

مضر، بی رنگ و بی بو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود. 
مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرویتان دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ  •

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

خودرو را در محیط های سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید، مگر در زمان  •
ورود یا خروج، چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد 

شد. 
به مدت طوالنی در داخل خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید. اگر ناگزیر به این  •

کار باشید، خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و بخاری و یا کولر را روشن کنید و آن را 
در وضعیت گردش هوای بیرون قرار دهید. 

هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد. در صورت باز ماندن و یا عدم درزبندی  •
مناسب آن، دود اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد. 

جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع، شبکه ورود هوای کابین واقع در جلوی شیشه  •
جلو را از وجود هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و ... تمیز نگه دارید. 
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در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین، شیشه ها را فورا باز کنید و بالفاصله علت  •
را پیدا کرده و رفع کنید. 

بازدید سیستم اگزوز
در شرایط زیر، سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:

1. در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز. 
2. در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز. 
3. در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات. 

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

رانندگی در جاده های ناهموار
جهت پایین آوردن ریسک خطرهای احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیه تان، احتیاط های 

زیر را جدی بگیرید:
رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل،  • با احتیاط  ناهموار کامال  در جاده های 

اصال رانندگی نکنید. 
هنگام رانندگی در جاده های ناهموار با هر دو دست خود، دایره پیرامونی غربیلک فرمان  •

را بگیرید. 
بالفاصله پس از رانندگی در جاده های پوشیده از شن و ماسه، گل و الی، آب کم عمق یا  •

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

را ببندند. 



1-45

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 1: مقدمه

 هشدار   
پــس از رانندگــی در جاده هایــی کــه ســطح آن هــا دارای علف هــای بلنــد، 	 

ــودرو را از  ــر خ ــد، زی ــنگریزه، آب و ... می باش ــه، س ــن و ماس گل و الی، ش
ــنگریزه  ــنگ و س ــه، س ــه کهن ــذ، پارچ ــه، کاغ ــف، بوت ــه عل ــر گون ــود ه وج
چســبیده یــا نفــوذ کــرده، تمیــز کنیــد. در غیــر ایــن صــورت احتمــال از کار 

ــود دارد.  ــوزی وج ــی آتش س ــا حت ــمت ها و ی ــی قس ــادن برخ افت
ــان رانندگــی در جاده هــای نامناســب و زمین هــای ســخت، ســرعت 	  در زم

بــاال، پــرش از روی موانــع و دســت اندازها، دور زدن ســریع و ... ممنــوع اســت. 
ــون  ــده و واژگ ــارج ش ــت خ ــودرو از دس ــرل خ ــت کنت ــن اس ــه ممک ــرا ک چ
ــرگ  ــی م ــا حت ــی و ی ــدید بدن ــای ش ــدن جراحت ه ــبب وارد آم ــود و س ش
ــق  ــتم تعلی ــرای سیس ــه ب ــای پرهزین ــروز خرابی ه ــث ب ــن باع ــود. هم چنی ش

و شاســی خــودرو خواهــد شــد. 

 10-1. رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده های لغزنده

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

از رانندگی با سرعت باال در بزرگراه ها اجتناب کنید. زیرا الیه ای از آب مابین تایر و جاده  •
تشکیل می شود که می تواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.
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 احتیاط 
ــده 	  ــای لغزن ــی در جاده ه ــدن ناگهان ــتاب گیری و پیچی ــی، ش ــز ناگهان ترم

ــودرو و  ــرل خ ــن کنت ــت رفت ــا و از دس ــوردن تایره ــر خ ــث س ــد باع می توان
بــروز ســانحه شــود. 

ــز 	  ــی از ترم ــتفاده ناگهان ــد اس ــور مانن ــی در دور موت ــر ناگهان ــاد تغیی ایج
ــودرو و  ــراف خ ــزش و انح ــث لغ ــد باع ــنگین( می توان ــده س ــوری )دن موت

ــود.  ــادف ش تص
پــس از رانندگــی در جاده هــای گل آلــود، پــدال ترمــز را بــه آرامــی فشــار 	 

دهیــد و از عملکــرد صحیــح سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید. لنــت ترمزهــای 
ــت  ــر لن ــوند. اگ ــز می ش ــتم ترم ــب سیس ــرد مناس ــع عملک ــس مان خی
ترمــز یــک ســمت خیــس شــده باشــد، سیســتم فرمــان و کنتــرل خــودرو 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــر ق تحت تاثی

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

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

سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید. 

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

به داخل موتور شود. 
فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث می شود که موتور قدرت مناسب و باثبات  •

داشته باشد. در رانندگی در میان آب، نباید توقف کرد، نباید دنده عوض کرد و نباید به طور 
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ناگهانی پیچید. 
در صورت خاموش شدن موتور در آب، برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور، فورا  •

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

 احتیاط 
ــرخ 	  ــگ چ ــی رین ــمت پایین ــر از قس ــق آب باالت ــه عم ــی ک در مکان های

ــد.  ــی نکنی ــد، رانندگ باش
ــوش 	  ــدن آن، خام ــل ش ــث قف ــد باع ــور، می توان ــل موت ــه داخ ورود آب ب

ــی آن شــود.  ــراد داخل ــا ای شــدن و ی
آب باعــث شســته شــدن گریــس بلبرینــگ چــرخ شــده و منجــر بــه زنــگ 	 

زدن و ســاییدگی زودرس خواهــد شــد. 
ــه سیســتم انتقــال قــدرت و قطعــات آن 	  رانندگــی در آب ممکــن اســت ب

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

ــات پیــش رو، پیش گیــری شــود.  ــا از صدم ــد ت کنی
میــزان کشــش خــودرو و کارآیــی ترمــز در زمــان رانندگــی در آب، کاهــش 	 

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

مجموعــه ترمــز خشــک شــود. 
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 11-1. رانندگی در فصل زمستان
توصیه های الزم برای فصل زمستان

مایع خنک کننده موتور: مطمئن شوید که مایع خنک کننده موتور دارای ضدیخ می باشد.  •
تنها از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید. 

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

کنید  • انتخاب  را  موتوری  روغن  که  می شود  توصیه  زمستان،  فصل  در  موتور:  روغن 
پایین  دماهای  در  که  روغنی  باشد.  منطقه خودتان  هوایی  و  آب  با شرایط  مناسب  که 
ویسکوزیته کمتری داشته باشد، دارای خاصیت روان کاری بهتری خواهد بود. اطالعات 

بیش تر در خصوص روغن موتور در فصل 9 ارایه شده است. 
یا  • و  مواد ضدیخ  کار  این  برای  قفل درب ها جلوگیری کنید.  بستن  یخ  از  قفل درب ها: 

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

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

گل پخش کن های  • و  شل گیرها  اطراف  در  یخ  و  برف  شدن  انباشته  از  پخش کن ها:  گل 
چرخ ها جلوگیری کنید، چرا که می توانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند. هنگام 
رانندگی در شرایط آب و هوایی سرد، شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن 
تجهیزات  و  ابزار  برخی  می شود  توصیه  کنید.  بررسی  را  چرخ ها  اطراف  در  یخ  و  برف 
اضطراری را همراه خود داشته باشید. اقالمی مانند زنجیر چرخ، برف روب شیشه، کیسه 

شن و نمک، چراغ قوه، بیلچه، کابل رابط و ... .
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 احتیاط 
فقط از آب به عنوان مایع خنک کننده موتور استفاده نکنید. 	 
از مایــع خنک کننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشه شــور 	 

اســتفاده نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت، رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد 
 . ید د

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

رانندگی نمایید.

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

کنید. 
بیرون آوردن خودروی گیرکرده در برف و یخ ■

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

گونه شرایط اجتناب کنید، زیرا باعث استهالک زیاد گیربکس می شود.
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زنجیر چرخ
زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخ های خودروی شما باشد. 

برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ، به نکات زیر توجه کنید:
1. زنجیر چرخ را بر اساس دستورهای پلیس و قوانین منطقه ای استفاده کنید. 

2. نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید. 
3. زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید. 

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

عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. 
6. جهت کسب اطالعات بیش تر در این زمینه از نمایندگی مجاز مدیران خودرو مشاوره بگیرید. 
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 احتیاط 
ــدم  ــد. ع ــت کنی ــا رعای ــک خطره ــتن ریس ــت کاس ــر را جه ــای زی احتیاط ه
رعایــت آن هــا باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن 
ــا حتــی مــرگ شــود: ــه مصدومیــت و ی اســت باعــث تصادف هــای منجــر ب

دســتورالعمل اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــر اســاس شــرایط منطقــه و جــاده 	 
متفــاوت اســت. بنابرایــن قبــل از نصــب، آن هــا را مدنظــر قــرار دهیــد. 

ــد. 	  ــل کنی ــان حاص ــود اطمین ــودروی خ ــا خ ــر ب ــودن زنجی ــب ب از متناس
ــذا  ــذارد، ل ــر می گ ــودرو تاثی ــری خ ــر روی فرمان پذی ــر ب ــردن زنجی ــب ک نص
ــا نصــب  ــا احتیــاط رانندگــی کنیــد. اســتفاده از زنجیــر چــرخ نامناســب ی ب
ــت  ــادف و مصدومی ــروز تص ــث ب ــد باع ــرخ می توان ــر روی چ ــح آن ب ناصحی

شــود. 
بســتن و بــاز کــردن زنجیــر چــرخ را بــر اســاس دســتورالعمل های ســازنده 	 

آن اجــرا کنیــد. قبــل از بســتن زنجیــر، خــودرو را در یــک مــکان صــاف پارک 
کنیــد. مطمئــن شــوید کــه خــودرو را خامــوش کرده ایــد و دســته دنــده را در 
موقعیــت “P” قــرار داده ایــد. در صــورت لــزوم از مثلــث خطــر نیــز اســتفاده 

 . کنید
 	 30km/h در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ، بــا ســرعت های بیش تــر از

ــرف  ــده از ط ــالم ش ــرعت اع ــر س ــاس حداکث ــر اس ــا ب ــد و ی ــی نکنی رانندگ
ــت را  ــر اس ــه کم ت ــدام ک ــر ک ــد )ه ــی کنی ــرخ رانندگ ــر چ ــازنده زنجی س
مبنــا قــرار دهیــد(. در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ بایــد از حرکــت در 
مســیرهای پــر از دســت انداز و دور زدن هــای تنــد و تیــز، چرخانــدن ناگهانــی 
غربیلــک فرمــان، ترمزهــای شــدید و شــتاب گیری و کاهــش شــتاب ناگهانــی 

خــودداری کنیــد. 
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۷1نشانگر چراغ نور باال ..............................
۷1نشانگر چراغ کوچک .............................
۷1نشانگر چراغ راهنما .....................................
۷2چراغ اخطار کمربند ..............................
................ ESP ۷2نشانگر غیرفعال بودن

.............. HDC ۷2نشانگر فعال بودن
۷2نشانگر ترمز پارک ...............................

۷2چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
....... Auto Hold ۷3نشانگر فعال بودن
۷3چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ......
۷3چراغ هشدار دمای آب موتور .............
۷3چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری 
۷4چراغ هشدار ایراد موتور ......................
۷4چراغ هشدار فشار روغن موتور ......................
۷4چراغ هشدار ایربگ ...............................
۷4چراغ هشدار سیستم ترمز ..................
............... ABS ۷5چراغ هشدار سیستم
۷5چراغ اخطار میزان بنزین ....................
۷5چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ......
۷6چراغ هشدار ایراد گیربکس ................

۷6چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر
................. ESP ۷6چراغ هشدار سیستم
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 1-2. نمای کلی جلو داشبورد
معرفی

13جعبه داشبورد۷  سیستم صوتی و تصویری1 دریچه هوای سمت چپ
14دسته دنده۸  دریچه های وسط2  دریچه بخارزدای سمت چپ

15پدال گاز9  پنل کنترل تهویه مطبوع3 دسته چراغ و راهنما
16پدال ترمز10کلید فالشر4 ایربگ راننده/ بوق

1۷ دستگیره بازکن درب موتور11 دریچه بخارزدای سمت راست5 صفحه کیلومترشمار
12 دریچه هوای سمت راست6 دسته برف پاک کن
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 2-2. صفحه کیلومترشمار
معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

5 دورسنج3 سرعت سنج1 نمایشگر دمای آب موتور
6 نمایشگر میزان بنزین4 نمایشگر 2LCD چراغ های هشدار و نشانگر

 سرعت سنج
سرعت سنج در صفحه کیلومترشمار هم به صورت 
وسط  در  دیجیتالی  صورت  به  هم  و  عقربه ای 
نمایشگر LCD جهت نشان دادن سرعت خودرو 

وجود دارد. 
)km/h :واحد اندازه گیری(

 احتیاط 
انــدازه الســتیک خــودرو بــر روی مقــدار ســرعت نشــان داده شــده توســط 
سرعت ســنج تاثیرگــذار اســت، لــذا از الســتیک های اصلــی شــرکت مدیــران 
خــودرو و بــا انــدازه اســتاندارد اســتفاده کنیــد. در غیــر ایــن صورت، ســرعت 

خــودرو بــه صــورت واقعــی نشــان داده نخواهــد شــد. 
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 دورسنج موتور 
عقربه ای  دورسنج  یک  از  کیلومترشمار  صفحه 
جهت نمایش دادن دور موتور استفاده کرده است 

  .)         rpm :واحد اندازه گیری(
رسیدن عقربه دورسنج به ناحیه قرمز رنگ فقط 
پس از دوره آب بندی آن هم به مدت کوتاه مجاز 
است. هرگز در حالی که دورسنج در ناحیه قرمز 

رنگ قرار دارد، به مدت طوالنی رانندگی نکنید.

 احتیاط 
ــه مــدت زیــاد در ناحیــه قرمــز 	  ــه دورســنج موتــور ب اجــازه ندهیــد عقرب

ــود.  ــور می ش ــدید موت ــیب دیدگی ش ــث آس ــرا باع ــرد، زی ــرار گی ــگ ق رن
در دوره آب بندی خودرو، با سرعت های خیلی باال رانندگی نکنید.	 

 نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین، مقدار باقی مانده بنزین در داخل 
باک را نشان می دهد. برای این که نمایشگر مقدار 
یک  در  را  خودرو  دهد،  نشان  را  صحیح  بنزین 

مکان صاف پارک کرده و سویچ را باز کنید.

ظرفیت باک: 51 لیتر
اگر نمایشگر بنزین به رنگ قرمز در آید و یا این که مقدار بنزین را اصال نشان ندهد و یا اگر 
چراغ اخطار سطح بنزین روشن شود، یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمی باشد و در 

اولین فرصت اقدام به سوخت گیری کنید.

 احتیاط 
ــا  ــی و ی ــدن ناگهان ــدید، پیچی ــز ش ــتاب گیری، ترم ــر ش ــرایطی نظی در ش
ــدار  ــن، مق ــگر بنزی ــت نمایش ــن اس ــیب دار، ممک ــای ش ــی در جاده ه رانندگ

ــد.  ــان نده ــح نش ــور صحی ــه ط ــن را ب بنزی

×1000
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 نمایشگر دمای آب موتور
شدن  روشن  از  پس  موتور،  آب  دمای  نمایشگر 
کلید استارت، دمای آب موتور در همان لحظه را 

نمایش خواهد داد. 
آن  • اطراف  یا   C روی  بر  نمایشگر  که  زمانی 

موتور  زمانی که  موتور(:  پایین  )دمای  قرار گیرد 
شروع به گرم شدن می کند، ممکن است نمایشگر 
به مدت کوتاهی در این ناحیه قرار بگیرد. در این 
کند،  کار  باال  دور  با  نباید  موتور  دمایی،  شرایط 
عالوه بر این بار وارده به موتور نیز نباید زیاد باشد. 

زمانی که نمایشگر بر روی H یا اطراف آن قرار گیرد )داغ کردن موتور(: •
زمانی که نمایشگر دمای آب موتور به ناحیه H برسد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور 
با این شرایط،  روشن شود، یعنی موتور بیش از حد داغ شده است. در صورت مواجه شدن 
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند. سپس 
موتور را خاموش کرده و پس از خنک شدن آن به دنبال علت داغ کردن موتور بگردید. اگر 

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

 هشدار   
ــاط  ــزن انبس ــوان درب مخ ــچ عن ــه هی ــت، ب ــوش آورده اس ــور ج ــر موت اگ
ــع  ــطح مای ــدن س ــن آم ــور، پایی ــدن موت ــک ش ــس از خن ــد. پ ــاز نکنی را ب
ــور  ــده موت ــع خنک کنن ــدار مای ــر مق ــد. اگ ــی کنی ــده را بررس خنک کنن
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــن نکنی ــور را روش ــز موت ــت، هرگ ــم اس ــی ک خیل

ــد.  ــد ش ــدیدی خواه ــیب دیدگی ش ــار آس ــور دچ موت
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 نشانگر گرم شدن موتور )در صورت تجهیز(
در  متن هایی  و  تصاویر  موتور،  استارت  از  پس 
چراغ  هم زمان  می شوند،  ظاهر   LCD نمایشگر 
روشن  نیز  خنک کننده  مایع  دمای  رنگ  آبی 
می شود و بیانگر این است که موتور در حال گرم 

شدن می باشد.

پس از گرم شدن موتور، نشانگر گرم شدن دمای آب موتور خاموش خواهد شد.
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 LCDنمایشگر

9 سرعت حرکت خودرو5 چراغ یادآوری سرویس1 تاریخ
2 نشانگر وجود خطا در

                        سیستم
                 SPORT و ECO 6 نشانگر

10 نشانگر کروز کنترل  گیربکس

11 آالرم اخطار سرعت غیرمجاز۷ کیلومتر کلی کارکرد خودرو3 ساعت
۸ نشانگر دنده گیربکس4 وضعیت بسته بودن درب ها

 LCD دکمه های تنظیم نمایشگر    
چپ  سمت  کلیدهای  مجموعه  در  دکمه ها  این 

غربیلک فرمان قرار دارند. 
1. دکمه حرکت و انتخاب گزینه سمت چپ

2. دکمه حرکت و انتخاب گزینه سمت راست
3. دکمه Enter و تایید
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نمایش صفحات عمومی و نمایش صفحات منوی تنظیمات ■
نمایش صفحات عمومی •

صفحات عمومی نمایشگر LCD را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. برای چرخش در بین 
 » این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمه های تنظیم نمایشگر LCD )دکمه چپ: »

«( استفاده کنید. و دکمه راست: »

نمایش صفحات منوی تنظیمات
بعد  صفحه  تصویر  در  که  است  تنظیم  صفحه  چند  شامل   LCD نمایشگر  تنظیمات  منوی 
تنظیمات  منوی  وارد  می توانید  دکمه   روی  بر  کوتاه  فشار  یک  با  شده اند.  داده  نمایش 
نمایشگر LCD شوید. در منوی تنظیمات برای انتخاب صفحه مورد نظر خود از دکمه های 
چپ  و یا راست  که بر روی غربیلک فرمان واقع شده اند، استفاده کنید. برای وارد شدن به 
صفحه تنظیم انتخاب شده، یک بار دیگر بر روی دکمه  به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید.

صفحه نمایش اطالعات رانندگی

 TPMS صفحه نمایش اطالعات صفحه نمایش اطالعات سیستم رهیاب

نمایش کیلومتر کارکرد، مصرف سوخت میانگین، مصرف 
سوخت لحظه ای، کیلومتر موقتی و سایر اطالعات

نمایش فشار باد و دمای تایرها

نمایش اطالعات رادیو، پخش موسیقی، تلفن و سایر 
اطالعات مرتبط

نمایش نام خیابان، فاصله تا مقصد و سایر اطالعات 
مرتبط

صفحه نمایش اطالعات صوتی و تصویری
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 احتیاط 
تصاویــر و اطالعــات نمایــش داده شــده در آن هــا صرفــا بــه عنــوان مرجعــی 
ــر روی  جهــت یادگیــری می باشــند و مــالک اصلــی، سیســتم نصــب شــده ب

ــد.  ــودرو می باش خ
 منوی تنظیمات

تنظیم ساعت •
1. برای تنظیم ساعت از دکمه های روی غربیلک 

فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
با استفاده  از وارد شدن به منوی تنظیمات  پس 
” به روی  ” و یا دکمه راست: “ از دکمه چپ: “
صفحه مربوط به ساعت )Time( رفته و دکمه  
را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد بخش تنظیم 

ساعت شوید. 
2. در صفحه باز شده، برای تنظیم عدد ساعت و 
 ” ” و یا دکمه راست: “ دقیقه، از دکمه چپ: “
استفاده کنید و پس از اتمام تنظیم، دکمه  را 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید. 
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 مطالعه

ــز  ــری نی ــی و تصوی ــق مانیتــور سیســتم صوت تنظیــم کــردن ســاعت از طری
ــد.  ــام می باش ــل انج قاب

  تنظیم پس زمینه
از  نمایشگر  )تم(  پس زمینه  رنگ  تنظیم  مراحل 
ترتیب  به  فرمان  غربیلک  روی  دکمه های  طریق 

زیر است:
1. پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده 
”، به روی  ” و یا دکمه راست “ از دکمه چپ “
 )Theme( پس زمینه  تنظیم  به  مربوط  صفحه 
تا  به طور کوتاه فشار دهید  را  رفته و دکمه  

وارد بخش تنظیم پس زمینه شوید. 
با فشار دادن دکمه چپ      باز شده،  2. در صفحه 
فرمان  غربیلک  روی   ” “ راست  دکمه  یا  و   ” “
رسیدن  از  پس  و  داده  تغییر  را  پس زمینه  رنگ 
تا  دهید  فشار  را  دکمه   دلخواه خود  رنگ  به 

تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.

 مطالعه

ــم  ــل انتخــاب و تنظی ــه قاب ــرای پس زمین ــز ب ــی و قرم ــگ ســفید، آب ســه رن
می باشــد. 
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تنظیم زبان •
طریق  از  نمایشگر  کاربری  زبان  تنظیم  مراحل 
دکمه های روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر است:

1. پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده 
”، به روی  ” و یا دکمه راست “ از دکمه چپ “
صفحه مربوط به تنظیم زبان )Language( رفته 
وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه  به طور  را  دکمه   و 

بخش تنظیم زبان شوید. 
با فشار دادن دکمه چپ  باز شده،  2. در صفحه 
فرمان،  غربیلک  روی   ” “ راست  یا دکمه  و   ” “
زبان کاربری را بین زبان چینی و زبان انگلیسی 
تغییر داده و بر روی زبان دلخواه خود دکمه  
را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید.
 مطالعه

ــز  ــری نی ــی و تصوی ــتم صوت ــور سیس ــق مانیت ــری از طری ــان کارب ــم زب تنظی
ــد.  ــام می باش ــل انج قاب

تنظیم اطالعات رانندگی •
در صفحه تنظیم اطالعات رانندگی )Driving( برخی اطالعات نمایش داده شده مانند مصرف 
سوخت متوسط، کیلومتر موقتی و خاموش کردن چراغ سرویس را می توانید بازیابی یا ریست 

کنید. 
■  LCD اطالعات نمایش داده شده در

نمایشگر LCD اطالعات زیر را نمایش می دهد:
گیربکس   SPORT و   ECO حالت  گیربکس،  دنده  ساعت،  خودرو،  کارکرد  کلی  کیلومتر 
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بنزین  با  قابل حرکت  مسافت  لحظه ای،  میانگین، مصرف سوخت  اتوماتیک، مصرف سوخت 
نشانگر  دنده عقب، چراغ سرویس،  رادار  اطالعات  موقتی، وضعیت درب ها،  کیلومتر  موجود، 

وجود خطا در سیستم. 
کیلومتر کلی کارکرد خودرو •

نمایش  را  خودرو  توسط  شده  طی  مسافت  کل 
می دهد. کیلومتر کلی خودرو در بازه مابین 0 تا 

999,999km نمایش داده می شود. 

حداکثر  به  خودرو  کلی  کیلومتر  که  صورتی  در 
مقدار خود برسد، عدد 999,999 به طور دایم و 

ثابت نمایش داده خواهد شد.
مسافت قابل حرکت با بنزین موجود •

مقدار  با  می توان  که  تخمینی  مسافت  حداکثر 
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش می دهد. 
سوخت  مصرف  میانگین  اساس  بر  مسافت  این 
شما توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه شده 
است، لذا مقدار مسافت طی شده واقعی می تواند 
باشد.  متفاوت  شده  داده  نشان  مسافت  مقدار  با 
این عدد صرفا به عنوان مرجعی جهت اطالع شما 

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

احتماال عدد محاسبه شده بازیابی نشود.
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مصرف سوخت میانگین •
میانگین  سوخت  مصرف  میزان  نمایش  نحوه 

مطابق با شکل مقابل می باشد. 
پردازشگر  واحد  توسط  میانگین  سوخت  مصرف 
سیستم محاسبه می شود و صرفا به عنوان مرجعی 

جهت اطالع شما می باشد. 
حافظه  در  شده  ذخیره  میانگین  سوخت  مصرف 

سیستم را می توان بازیابی و ریست کرد. 
سوخت  مصرف  کردن  ریست  مراحل  ترتیب 
میانگین از طریق دکمه های روی غربیلک فرمان 

به صورت زیر است:
1. پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده 
به   ،” “ راست    دکمه  یا  و   ” “ چپ  دکمه  از 
رانندگی  اطالعات  تنظیم  به  مربوط  روی صفحه 
)Driving( رفته و دکمه  را به طور کوتاه فشار 
رانندگی  اطالعات  تنظیم  صفحه  وارد  تا  دهید 

شوید. 
با فشار دادن دکمه چپ  باز شده،  2. در صفحه 
فرمان  غربیلک  روی   ” “ راست  دکمه  یا  و   ” “
 )A.F.E( بر روی گزینه مصرف سوخت میانگین
مصرف  عدد  تا  دهید  فشار  را  دکمه   و  بروید 

سوخت بازیابی شده و از تنظیمات خارج شوید.
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مصرف سوخت لحظه ای •
نحوه نمایش مصرف سوخت لحظه ای هم زمان با 

رانندگی، مطابق با شکل مقابل می باشد. 
از روشن کردن خودرو و گاز دادن، مصرف  پس 
سوخت لحظه ای به شدت باال می رود که این امر 

طبیعی بوده و مشکلی ندارد. 
واحد  توسط  لحظه ای  میانگین  سوخت  مصرف 
به  صرفا  و  می شود  محاسبه  سیستم  پردازشگر 

عنوان مرجعی جهت اطالع شما می باشد. 
کیلومتر طی شده موقتی •

محدوده          در  موقت  شده  طی  مسافت 
اگر  و  می باشد  نمایش  قابل   0-9999,9km
کند،  تجاوز  محدوده  این  از  شده  طی  مسافت 
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع به 

شمارش خواهد کرد. 
جدید،  مقصد  و  مبدا  بین  فاصله  محاسبه  برای 
ابتدا باید کیلومتر طی شده موقتی را صفر کنید. 
برای صفر کردن کیلومتر طی شده موقتی توسط 
دکمه های روی غربیلک فرمان، مراحل زیر را به 

ترتیب طی کنید:
منوی  وارد  دکمه   دادن  فشار  با  ابتدا   .1
تنظیمات شوید و سپس با استفاده از دکمه چپ 
”، به روی صفحه مربوط  ” و یا دکمه راست “ “
رفته   )Driving( رانندگی  اطالعات  تنظیم  به 
وارد  تا  دهید  فشار  کوتاه  به طور  را  دکمه   و 

صفحه تنظیم اطالعات رانندگی شوید. 
با فشار دادن دکمه چپ  باز شده،  2. در صفحه 
فرمان  غربیلک  روی   ” “ راست  دکمه  یا  و   ” “
 )Trip( بر روی گزینه کیلومتر طی شده موقتی
بروید و دکمه  را فشار داده و کمی نگه دارید 
تا عدد کیلومتر بازیابی شده و از تنظیمات خارج 

شوید. 
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نشانگر دنده گیربکس •
و  اتومات  حالت  در  چه  گیربکس  درگیر  دنده 
در  مقابل  تصویر  با  مطابق  منوال،  حالت  در  چه 
نمایشگر LCD صفحه کیلومتر شمارنمایش داده 

می شود. 

نشانگر حالت ECO و SPORT گیربکس •
تصویر مقابل محل نمایش حالت رانندگی انتخاب 

شده برای گیربکس را نشان می دهد. 
کلید  طریق  از  گیربکس  رانندگی  حالت  تغییر 
مربوطه که بر روی کنسول وسط واقع شده است، 
صورت می پذیرد. اطالعات بیش تر در این خصوص 
در قسمت »گیربکس اتوماتیک« در فصل 4 آورده 

شده است. 
نشانگر وضعیت باز / بسته بودن درب ها •

از طریق این نشانگر راننده از وضعیت بسته یا باز 
بودن درب های خودرو مطلع می شود. 

اگر سرعت حرکت خودرو کم تر از 25km/h باشد 
و یک یا چند درب به طور کامل بسته نشده باشد، 
صفحه نمایشگر باز بودن درب مربوطه را نمایش 
خواهد داد؛ در این حالت بوق اخطار به صدا در 
 25km/h نخواهد آمد. وقتی که سرعت خودرو از
فراتر رفت، بوق اخطار به صدا در آمده و نشانگر 
باز بودن درب به صورت چشمک زن روشن شده و 

راننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت. 

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

بــه بیــرون پرتــاب شــود. 
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چراغ سرویس •
این چراغ جهت یادآوری فرا رسیدن زمان سرویس 

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

سرویس روشن خواهد شد. 

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

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

 مطالعه

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

بــا برداشــتن و وصــل کابــل باتــری خامــوش نخواهــد شــد. 

آالرم سرعت غیرمجاز •
مقدار  از  خودرو  حرکت  سرعت  که  مواقعی  در 
اطالعات  صفحه  رود،  فراتر  شده  تعیین  پیش  از 
به  را  اخطار  بوق   LCD نمایشگر  در  رانندگی 
اخطار  نشانگر  آیکون  هم زمان  و  آورده  در  صدا 
سرعت  غیرمجاز  در صفحه ظاهر خواهد شد 
برای حداکثر سرعت مجاز در  )عدد تعیین شده 
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وسط آیکون اخطار قابل مشاهده می باشد(. آالرم 
اخطار زمانی خاموش می شود که سرعت خودرو 
به میزان 5km/h از سرعت تعیین شده پایین تر 
برود. اگر سرعت خودرو مجددا از سرعت تعیین 
شده تجاوز کند، آالرم اخطار نیز فعال خواهد شد.

 احتیاط 
بــوق اخطــار دارای محدودیــت زمانــی می باشــد و ممکــن اســت در کل زمانــی 

کــه ســرعت خــودرو در وضعیــت غیرمجــاز قــرار دارد، نواختــه نشــود. 
تعیین و تنظیم مقدار برای سرعت مجاز با استفاده 
از دکمه های روی غربیلک فرمان ممکن می باشد. 

ترتیب مراحل انجام این کار به صورت زیر است:
منوی  وارد  دکمه   دادن  فشار  با  ابتدا   .1
تنظیمات شوید و سپس با استفاده از دکمه چپ 
مربوط  صفحه  روی  به   ، راست   دکمه  یا  و   
 )Alarm( به تنظیم آالرم اخطار سرعت غیرمجاز
تا  به طور کوتاه فشار دهید  را  رفته و دکمه  

وارد صفحه تنظیم سرعت شوید. 
2. در صفحه باز شده، با فشار دادن دکمه چپ  و 
یا دکمه راست  روی غربیلک فرمان عدد مربوط 
به سرعت را می توانید افزایش یا کاهش دهید. با 
عدد  فوق،  دکمه های  روی  بر  لحظه ای  فشار  هر 
سرعت به اندازه 5km/h کم یا زیاد خواهد شد. 
پس از تعیین سرعت مجاز، دکمه  را یک بار 
فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شده و از صفحه 

خارج شوید. 
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 احتیاط 
 	 5km/h بــا هــر بــار فشــار دکمه هــای تنظیــم، ســرعت مجــاز را در فواصــل

می تــوان کــم یــا زیــاد کــرد. 
ــم 	  ــازه 30km/h-130km/h تنظی ــد در ب ــرعت را می توانی ــار س آالرم اخط

ــن قابلیــت، مــی توانیــد  ــه اســتفاده از ای ــل ب کنیــد.  در صــورت عــدم تمای
ــد. ــال کنی ــر فع آن را غی

صفحه گزارش پیغام های خطا •
اگر سیستم عیب یابی خودرو وجود ایراد یا وضعیت 
باز  از  پس  بالفاصله  دهد،  تشخیص  را  غیرعادی 
شدن سوییچ، نمایشگر LCD پیغام های خطا را 
یک به یک نمایش داده و در نهایت آن ها را در 

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

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

پیغام های خطا شوید. 
حافظه  در  متعددی  خطاهای  یا  ایراد  اگر   .2
در  مربوطه  پیغام های  باشد،  شده  ثبت  سیستم 
مرکز نمایشگر LCD مشاهده خواهند شد. با به 
کار بردن دکمه چپ  و یا دکمه راست  روی 
یک  به  یک  را  پیغام ها  می توانید  فرمان  غربیلک 

مرور کنید. 
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 ”No Fault“ به طور مثال در تصویر مقابل پیغام
در  خطا  وجود  عدم  بیانگر  که  می شود  مشاهده 

سیستم می باشد. 

 احتیاط 
اگــر پیغــام خطایــی در سیســتم مشــاهده کردیــد، بــر طبــق توضیحــات ارایه 
شــده در زیــر پیغــام، اقــدام بــه بررســی خــورو نماییــد. اگــر نتوانســتید ایراد 
را برطــرف کنیــد، خــودرو را خامــوش کنیــد و بالفاصلــه بــا نمایندگــی مجــاز 

مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل کنیــد. 

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

»رادار دنده عقب« در فصل 4 مراجعه کنید.
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3-2. عالیم هشداردهنده و نشانگرها
نشانگرها و چراغ های هشدار

صورت  نشانگر  چراغ های  توسط  خودرو  کارکرد  وضعیت  خصوص  در  راننده  به  اطالع رسانی 
می پذیرد. چراغ های هشدار جهت اعالم هشدار به راننده در زمان بروز ایرادی که می تواند آسیب 
جدی به خودرو وارد کند، مورد استفاده قرار می گیرند. به محض این که سیستم خاصی از خودرو 

دچار مشکل شود، چراغ هشدار مربوط به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد. 
پس از باز شدن سوییچ، بعضی از چراغ های هشدار جهت خودارزیابی سیستم ها به مدت چند 
ثانیه روشن خواهند شد. چنان چه هر کدام از چراغ های هشدار روشن نشود و یا این که پس 
از روشن شدن موتور هم چنان روشن بماند و یا چشمک بزند، جهت بازدید و یا تعمیر سیستم 

مربوطه به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
نشانگر چراغ مه شکن عقب

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

نشانگر چراغ نور باال
 وقتی چراغ نور باال روشن می شود و یا به صورت فالش زدن یا چراغ سبقت روشن و 

خاموش می شود، نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار هم روشن می شود. 
نشانگر چراغ کوچک

 این نشانگر با روشن شدن چراغ های کوچک بر روی صفحه کیلومترشمار روشن می شود. 
نشانگر چراغ راهنما

 با روشن شدن چراغ های راهنمای سمت چپ یا راست، چراغ نشانگر مربوط به همان 
سمت به طور آهسته چشمک می زند. زمانی که فالشر روشن می شود، چراغ نشانگر هر دو 

سمت به طور هم زمان چشمک خواهند زد.
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چراغ اخطار کمربند
 وقتی که سوییچ باز می شود، اگر راننده کمربند خود را نبسته باشد و یا کمربند به خوبی 
قفل نشده باشد، چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد. در سرعت های باالتر از 
25km/h چنان چه سرنشین جلو بر روی صندلی نشسته باشد ولی کمربند خود را نبسته باشد 

و یا به طور کامل قفل نکرده باشد، بوق اخطار به صدا در می آید و هم زمان چراغ اخطار کمربند 
چشمک می زند تا به راننده بستن کمربند را یادآوری کند. برای جزییات بیش تر در این زمینه 

به بخش »کمربند ایمنی« در فصل 3 مراجعه کنید. 
 ESP نشانگر غیرفعال بودن

 با فشار دادن کلید ESP OFF، سیستم ESP غیرفعال شده و چراغ نشانگر غیرفعال بودن 
ESP روشن خواهد شد. 

 HDC نشانگر فعال بودن
صفحه  در  نشانگر  چراغ   ،)HDC( سراشیبی  در  خودرو  کنترل  کلید  دادن  فشار  با   
کیلومترشمار روشن می شود و در زمان فعال شدن سیستم، چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن 
می کند. برای جزییات بیش تر در این زمینه به بخش »سیستم کنترل خودرو در سراشیبی« 

در فصل 4 مراجعه کنید. 
نشانگر ترمز پارک

 هر زمانی که ترمز دستی کشیده می شود، چراغ نشانگر آن روشن می شود. اگر در 
زمان ترمزهای ناگهانی این چراغ چشمک بزند، عادی است و نیاز به اقدام خاصی وجود ندارد. 
ولی اگر چشمک زدن در سایر شرایط اتفاق بیفتد، نشان دهنده وجود ایراد در سیستم می باشد. 
در این گونه وضعیت ها در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 
چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی

 روشن شدن این چراغ بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز پارک برقی )EPB( می باشد. 
خاموش  و سپس  شده  روشن  ثانیه  چند  برای  چراغ  این  می شود،  روشن  خودرو  که  وقتی 
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می شود. 
پیغام   و  می ماند  باقی  روشن  دایم  طور  به  چراغ  باشد،  داشته  وجود  سیستم  در  ایرادی  اگر 

“Auto hold function fail” در نمایشگر LCD ظاهر می شود.
 Auto Hold نشانگر فعال بودن

 فعال شدن سیستم Auto Hold توسط این نشانگر به اطالع راننده می رسد. برای 
کسب اطالعات بیش تر به بخش »سیستم ترمز« در فصل 4 مراجعه کنید. 

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
 این چراغ بیانگر وضعیت عملکردی سیستم شارژ باتری می باشد. چراغ هشدار سیستم 
شارژ باتری پس از باز شدن سوییچ روشن می شود که بیانگر خودارزیابی سیستم شارژ می باشد. 
پس از روشن شدن موتور، چراغ هشدار خاموش می شود. اگر پس از باز شدن سوییچ چراغ 
روشن نشود و یا پس از روشن شدن موتور خاموش نشود، بالفاصله با نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو تماس بگیرید. 
چراغ هشدار دمای آب موتور

 این چراغ زمانی روشن می شود که دمای مایع خنک کننده موتور بیش از حد داغ شده 
باشد. با باز شدن سوییچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش می شود. 
این چراغ شروع به چشمک زدن می کند  باال رود،  اگر دمای مایع خنک کننده موتور خیلی 
LCD به نمایش در  و پیغام اخطار “Stop engine Check coolant level” در نمایشگر 
می آید. در این گونه شرایط فورا خودرو را در یک مکان ایمن متوقف کرده و پس از خنک شدن 
موتور، آن را خاموش کنید. سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید و در صورت نیاز به مقدار 

الزم اضافه کنید. تمیز بودن سطح رادیاتور آب را نیز بررسی کنید. 
چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری

ایرادی وجود  انژکتوری موتور(  الکترونیکی موتور )سیستم  اگر در سیستم کنترل   
و  EPC روشن شده  باز شدن سوییچ، چراغ  از  این چراغ روشن می شود. پس  باشد،  داشته 
سیستم کنترل الکترونیکی موتور اقدام به خودارزیابی خواهد نمود. پس از روشن شدن موتور، 
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چراغ EPC خاموش می شود. اگر چراغ خاموش نشود و یا این که در حین رانندگی روشن 
شود، یعنی سیستم ایراد دارد، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو مراجعه کنید.
چراغ هشدار ایراد موتور

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

به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار فشار روغن موتور

شدن  باز  از  پس  می باشد.  موتور  روغن  فشار  وضعیت  دادن  نشان  برای  چراغ  این   
سوییچ، این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود. اگر چراغ هشدار پس از 
روشن شدن موتور یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کند، فورا خودرو را متوقف کرده 
و موتور را خاموش کنید. فالشر را روشن کرده و اقدام به بازدید سطح روغن موتور کنید. اگر 
مقدار روغن کم است به اندازه الزم اضافه کنید. اگر ایراد برطرف نشد، هر چه سریع تر با یکی 

از نمایندگان مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
چراغ هشدار ایربگ

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

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
چراغ هشدار سیستم ترمز

 در صورت پایین بودن سطح روغن ترمز و یا وجود ایراد در سیستم ترمز این چراغ 
روشن خواهد شد. اگر سوییچ را باز کنید، چراغ هشدار سیستم ترمز روشن شده و پس از چند 
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ثانیه خاموش خواهد شد. اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود، بیانگر 
وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو می باشد و به عنوان اولین اقدام باید سطح روغن ترمز در 
مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بیافزایید. در این گونه شرایط و تا زمان 
رسیدن به نمایندگی مجاز مدیران خودرو با توجه به کاهش کارآیی سیستم ترمز و افزایش 
فاصله ترمزگیری، الزم است که ضمن رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی در حین 

رانندگی، نیروی بیش تری را جهت ترمزگیری به پدال ترمز وارد کنید. 
 ABS چراغ هشدار سیستم

 این چراغ شرایط کاری سیستم ABS را نشان می دهد. پس از باز شدن سوییچ، چراغ 
ABS به منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود. 

اگر چراغ خاموش نشده و یا در حین رانندگی روشن شود، یعنی سیستم ABS دچار مشکل 
شده است. با این حال هنوز می توان با خودرو رانندگی کرد و سیستم ترمز معمولی )بدون 
ABS( کار می کند. در اولین فرصت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه 

کنید. تا زمان رسیدن به نمایندگی با احتیاط رانندگی کنید و از سرعت های زیاد اجتناب کنید. 
چراغ اخطار میزان بنزین

 پس از باز شدن سوییچ، چراغ اخطار میزان بنزین روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش 
خواهد شد. زمانی که مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد، چراغ اخطار میزان بنزین 

روشن می شود، در این مواقع فورا اقدام به سوخت گیری نمایید. 
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی

 این چراغ بیانگر وضعیت کارکرد سیستم فرمان برقی )EPS( می باشد. همانند سایر 
ثانیه  چند  از  پس  و  شده  روشن  سوییچ  شدن  باز  از  پس  نیز  چراغ  این  هشدار،  چراغ های 
خاموش می شود. اگر سیستم فرمان برقی ایراد داشته باشد،  این چراغ روشن می شود و پیغام                    
“Please check power steering system” در نمایشگر LCD صفحه کیلومترشمار نمایش 
داده می شود. در صورت مواجه شدن با این شرایط، در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به 

نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
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چراغ هشدار ایراد گیربکس
 هم زمان با باز شدن سوییچ، چراغ هشدار ایراد گیربکس نیز روشن شده و پس از چند 
ثانیه خاموش می شود. خاموش نشدن چراغ و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود 
ایراد در گیربکس می باشد که در این صورت پیغام “Please check transmission” هم در 
نمایشگر LCD صفحه کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد. در صورت بروز چنین اتفاقی، 
خودرو را در یک مکان ایمن متوقف کرده و با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل 

نمایید. 
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر

دمای  بودن  باال  تایرها،  باد  فشار  بودن  اطالع رسانی در خصوص کم  این چراغ جهت   
تایرها و یا وجود ایراد در سیستم کنترل فشار باد تایر )TPMS( مورد استفاده قرار می گیرد. 
با باز شدن سوییچ، این چراغ به مدت 3 ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود. اگر چراغ 
خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود،  نشانه وجود ایراد در سیستم می باشد. در این 
گونه مواقع فشار باد تایرها را کنترل کنید. اگر باد تایرها مناسب بود، جهت رفع ایراد به یکی 

از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
 ESP چراغ هشدار سیستم

 این چراغ برای نشان دادن وجود ایراد در سیستم کنترل پایداری خودرو )ESP( مورد 
از باز شدن سوییچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن شده و  استفاده قرار می گیرد. پس 
 ESP فعال می شود، چراغ هشدار   ESP که سیستم  زمان هایی  در  می شود.  سپس خاموش 
شروع به چشمک زدن می کند و در زمان هایی که سیستم ESP ایراد داشته باشد،  به طور 
LCD صفحه  نمایشگر  پیغام “Please check ESP system” در  دایمی روشن می ماند و 

کیلومترشمار نمایش داده می شود.



3-77

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

فصل 3. راهنمای استفاده از خودرو
179-3. کلید هوشمند

۷9اجزا کلید هوشمند ...............................
۷9کلید مکانیکی ........................................
۸0تعویض باتری کلید هوشمند ..............
۸3ورود بدون کلید ....................................

286-3. کلید هوشمند مچی
۸6معرفی ......................................................
۸۷ورود بدون کلید با مچ بند هوشمند 

389-3. سیستم ضدسرقت و دزدگیر
۸9سیستم ضدسرقت موتور .....................
91عملکرد دزدگیر .....................................

493-3. قفل درب ها
93کلیدهای قفل درب ها .........................

595-3. بوق
95نحوه استفاده ..........................................

696-3. غربیلک فرمان

96نحوه استفاده .........................................

797-3. صندلی های خودرو

9۷صندلی جلو ............................................

99صندلی عقب ..........................................

100پشت سری صندلی ................................

8101-3. کمربند ایمنی
101چراغ اخطار کمربند .............................

10۷پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(

9110-3. حفاظت از کودکان
110صندلی کودک .......................................
112نحوه نصب صندلی کودک ..................

10118-3. سیستم ایربگ

11۸ایربگ های خودرو .................................
120استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های الزم

11127-3. آینه ها
12۷آینه داخل اتاق ......................................
12۸آینه های جانبی .....................................

و  پاک کن  برف  سیستم   .3-12
شیشه شور

131

131دسته برف پاک کن ...............................

132برف پاک کن جلو ..................................



3-78

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

133شیشه شور جلو ......................................
134برف پاک کن و شیشه شور عقب .........

13135-3. چراغ های خودرو
135دسته چراغ و راهنما ............................
140چراغ  مه شکن عقب ...............................
141بخارگرفتگی چراغ ها ...............................

14143-3. شیشه درب ها
143شیشه باالبرها ........................................

145کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل

15147-3. سان روف
14۷نحوه استفاده از سان روف ....................
14۸کنترل سان روف با ریموت کنترل .....

16149-3. درب موتور
149باز کردن و بستن درب موتور .............

17151-3. درب باک
151باز کردن و بستن درب باک ...............



3-79

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

 1-3. کلید هوشمند
اجزا کلید هوشمند

کلید هوشمند برای باز کردن و قفل کردن از راه دور درب های خودرو و درب صندوق و روشن 
هوشمند  کلید  بدنه  از  جزیی  که  مکانیکی  کلید  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خودرو  کردن 

می باشد، برای باز کردن و قفل کردن درب های خودرو در مواقع اضطراری می باشد.
1 چراغ نشانگر

 2 دکمه قفل کن
 3 دکمه بازکن

 4 دکمه صندوق پران
 5 کلید مکانیکی

 6 ضامن کلید مکانیکی

قابلیت کنترل از راه دور کلید هوشمند در امر باز کردن و قفل کردن درب های خودرو در محدوده 
20 متری پیرامون خودرو )به شرط عدم وجود مانع و نقاط کور( مورد استفاده قرار می گیرد. اگر 
فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیش تر از 20 متر باشد،  ممکن است کلید کارایی مطلوب خود 
را نداشته باشد. وجود سیگنال های مزاحم می تواند بر عملکرد کلید هوشمند تاثیرگذار باشد. در 

ادامه همین فصل جزییات بیش تری در خصوص کلید هوشمند ارایه خواهد شد.
کلید مکانیکی

چنان چه کلید هوشمند بنا به دالیلی مانند ضعیف شدن باتری کلید یا وجود اختالل در امواج 
رادیو فرکانسی قابل استفاده نباشد، می توانید از کلید مکانیکی برای باز و قفل کردن درب ها 

استفاده کنید. 
ضامن کلید مکانیکی واقع در پشت ریموت کنترل 
را در جهت فلش فشار داده و کلید مکانیکی را 
از بدنه ریموت کنترل جدا کنید. پس از استفاده، 
کلید را به جای خود بازگردانید تا ضمن جلوگیری 
به  و  بوده  دسترس  در  همیشه  شدن،  مفقود  از 

راحتی قابل استفاده باشد. 
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تعویض باتری کلید هوشمند
عالیم ضعیف شدن یا خالی شدن باتری ریموت کنترل عبارت اند از:

عمل نکردن ریموت کنترل حتی در مناطق بدون مانع و بدون امواج مزاحم.  •
کم نور شدن یا روشن نشدن چراغ نشانگر کلید با فشار دادن دکمه های روی کلید.  •
کاهش تدریجی محدوده اثر ریموت کنترل و کوچک تر شدن میدان برد امواج ریموت کنترل.  •

 3V-CR2032 مدل توصیه شده برای باتری کلید هوشمند: باتری لیتیومی

 احتیاط 
ــه در 	  ــد ک ــزی می باش ــکات ری ــرل دارای ن ــوت کنت ــری ریم ــض بات تعوی

صــورت عــدم توجــه بــه آن هــا ممکــن اســت کلیــد آســیب ببینــد. توصیــه 
ــپارید.  ــودرو بس ــران خ ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــن کار را ب ــود ای می ش

فقط از باتری توصیه شده استفاده کنید. 	 
نســبت بــه بلعیــده شــدن باتــری تعویــض شــده توســط کــودکان مراقبــت 	 

ویــژه ای داشــته باشــید. 

مراحل تعویض باتری: ■
و  دهید  فشار  را  کنترل  ریموت  پشت  ضامن   .1
کلید مکانیکی را از بدنه ریموت کنترل جدا کنید. 

2. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ 
شده، درپوش کلید را باز کنید و برد الکترونیکی 

ریموت کنترل را خارج کنید.
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الکترونیکی  برد  از  را  باتری  نگه دارنده  قاب   .3
ریموت کنترل جدا کنید. 

و  آورید  بیرون  خود  جای  از  را  کهنه  باتری   .4
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت )+( آن رو به 

باال باشد،  جایگزین کنید. 
باز  مراحل  عکس  ترتیب  به  را  شده  باز  اجزا   .5

کردنشان، مونتاژ کنید. 
6. پس از تعویض باتری، با فشار دادن دکمه های 
روی کلید روشن شدن چراغ نشانگر آن را کنترل 
کنید. سپس عملکردهای باز کردن و قفل کردن 
کنید.  تست  خودرو  روی  بر  را  کنترل  ریموت 
مجاز  نمایندگی  به  کردید  مشاهده  مشکلی  اگر 

مدیران خودرو مراجعه کنید.

 احتیاط 
از آسیب دیدن پایه های نگه دارنده باتری ممانعت کنید. 	 
ــری در جــای خــود اطمینــان حاصــل 	  از قرارگیــری صحیــح قطب هــای بات

کنیــد. 
در زمــان تعویــض باتــری بایــد دســت شــما خشــک و عــاری از هــر گونــه 	 

رطوبــت باشــد. 
ــرا ممکــن اســت 	  ــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زی از لمــس باتــری ب

ــری شــود.  ســبب ایجــاد خوردگــی در بات
ــاب 	  ــوت اجتن ــی ریم ــت الکترونیک ــات کی ــتکاری قطع ــا دس ــاس و ی از تم

ــد.  ــد ش ــرد آن خواه ــالل در کارک ــاد اخت ــث ایج ــرا باع ــد، زی کنی



3-82

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

  حفاظت از محیط زیست
ــع  ــی دف ــای خانگ ــد زباله ه ــد همانن ــده نبای ــرف ش ــی مص ــری لیتیوم بات
ــدرج در  ــرایط من ــی و ش ــررات محل ــاس مق ــر اس ــد ب ــری بای ــن بات ــود. ای ش

ــود.  ــا ش ــت محیطی امح ــن زیس قوانی
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ورود بدون کلید
با در اختیار داشتن کلید هوشمند )بدون نیاز به بیرون آوردن آن( می توان اقدام های زیر را 

روی خودرو انجام داد:

باز و بسته کردن قفل درب ها ■
خودرو  به  هوشمند  کلید  داشتن  همراه  ضمن 
را  درب  دستگیره  روی  دکمه  اگر  شوید.  نزدیک 
تایید  و  شناسایی  از  پس  سیستم  دهید،  فشار 
یا بستن قفل  باز  اقدام به  کلید، به طور خودکار 

درب ها خواهد کرد.

 احتیاط 
اگــر کلیــد هوشــمند در خــودرو جــا مانــده باشــد، دکمــه روی دســتگیره درب 

ــد.  ــال خواهد ش غیرفع

باز کردن درب صندوق ■
وقتی که درب های خودرو قفل نشده اند: •

دکمه روی دستگیره بیرونی درب صندوق را فشار 
دهید تا درب صندوق باز شود. 

وقتی که درب های خودرو قفل شده اند: •
قفل  و درب ها  فعال  درب  مرکزی  قفل  وقتی   .1
همراه  شرط  به  بروید.  خودرو  پشت  به  هستند، 
دکمه  دادن  فشار  و  هوشمند  کلید  داشتن 
دستگیره درب صندوق، می توانید آن را باز کنید. 
2. دکمه صندوق پران روی کلید هوشمند را فشار 
یک  از  پس  دارید.  نگه  ثانیه   2 مدت  به  و  داده 
بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما، قفل 

درب صندوق باز خواهد شد. 
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موقعیت آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید ■

1. آنتن بیرونی درب صندوق عقب
2. آنتن عقبی داخل اتاق

3. آنتن وسطی داخل اتاق
4. آنتن دستگیره بیرونی درب های جلو

5. آنتن جلویی داخل اتاق

میدان اثر آنتن ها )محدوده ای که کلید هوشمند توسط آنتن ها قابل  ■
شناسایی است(

 در زمان استارت یا تغییر مد سوییچ
اگر کلید هوشمند در داخل اتاق قرار داشته باشد، 

سیستم می تواند فعال شود. 
 در زمان باز و بسته کردن قفل درب ها

اگر کلید هوشمند در محدوده اثر آنتن دستگیره 
بیرونی درب های جلو باشد، سیستم می تواند فعال 

شود.

 باز کردن درب صندوق
اگر کلید هوشمند در محدوده اثر آنتن دستگیره بیرونی درب  صندوق باشد، سیستم می تواند 

فعال شود.
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 احتیاط 
آنتــن روی درب هــای خــودرو، کلیدهــای هوشــمند را در شــعاع 1.2 متــری خود 
می تواننــد شناســایی کننــد. بنابرایــن زمانــی کــه قصــد فشــردن دکمه هــای 
ــدوق را  ــا درب صن ــو ی ــای جل ــردن درب ه ــاز ک ــرای ب ــا ب ــتگیره درب ه دس

داریــد، بایــد کلیــد هوشــمند در ایــن محــدوده قــرار داشــته باشــد. 

نکاتی در خصوص سیستم ورود و استارت بدون کلید ■
در شرایط زیر ممکن است سیستم به درستی کار نکند، حتی اگر کلید هوشمند در محدوده 

اثر آنتن ها قرار داشته باشد:
در زمان قفل کردن، کلید هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد.  •
کلید هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد.  •
»کلید  • یعنی   ”Smart Key In Car“ پیغام  کیلومترشمار  صفحه   LCD نمایشگر  اگر 

هوشمند در داخل خودرو قرار دارد« را نمایش دهد. 
قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی  •
آژیر ■

به بخش »سیستم ضدسرقت« در ادامه همین فصل مراجعه کنید.

استارت دکمه ای ■
داشته  قرار  خودرو  داخل  در  هوشمند  کلید  اگر 
باشد و سوییچ باز شده باشد )چراغ زمینه دکمه 
باشد(، شرایط  یافته  تغییر  رنگ سبز  به  استارت 
استارت  دکمه  توسط  موتور  کردن  روشن  برای 
به  بیش تر  اطالعات  کسب  برای  می باشد.  فراهم 

بخش »کلید استارت« در فصل 4 مراجعه کنید.
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2-3. کلید هوشمند مچی )در صورت تجهیز(
معرفی

از  به طور رسمی  از تجهیزات جدید و مدرن خودرو می باشد که  کلید هوشمند مچی یکی 
طرف شرکت چری ارایه شده است. این مچ بند هوشمند عالوه بر این که قابلیت های سیستم 
ورود بدون کلید و استارت دکمه ای را دارا می باشد، واجد قابلیت های دیگری از قبیل نظارت 

بر ضربان قلب و مدیریت زمان خواب و ... نیز می باشد.

 مطالعه

ــر 	  ــات بیش ت ــب اطالع ــت کس جه
ــاط  ــراری ارتب ــوه برق ــوص نح در خص
ــن  ــا اپلیکیش ــمند ب ــد هوش ــن مچ بن بی
موبایــل بــه دفترچــه راهنمــای مربوطــه 

ــد.  ــه کنی مراجع
ــما 	  ــودروی ش ــمند خ ــد هوش مچ بن

ــز  ــا تجهی ــی از قابلیت ه ــه برخ ــط ب فق
شــده اســت. 
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با باال یا پایین کشیدن صفحات روی نمایشگر مچ بند هوشمند صفحه مربوط به کلیدهای  ■
خودرو را انتخاب کنید تا بتوانید قابلیت هایی مانند باز و بسته کردن قفل درب ها و استارت 

خودرو را از راه دور کنترل کنید.
متری   20 شعاع  در  هوشمند  مچ بند  چنان چه 
اطراف خودرو )به شرط عدم وجود مانع و امواج 
کنترل  ریموت  مانند  باشد،  داشته  قرار  مزاحم( 
می تواند قفل درب ها را باز و بسته کند. اگر فاصله 
باشد، ممکن  از 20 متر  مچ بند و خودرو بیش تر 
است ریموت کنترل آن به درستی کار نکند. وجود 
امواج مزاحم هم می تواند در کار مچ بند هوشمند 

اختالل ایجاد کند.

ورود بدون کلید با مچ بند هوشمند
با در اختیار داشتن مچ بند هوشمند می توان اقدامات زیر را روی خودرو انجام داد:

باز و بسته کردن قفل درب ها ■
خودرو  به  هوشمند  مچ بند  داشتن  همراه  ضمن 
را  درب  دستگیره  روی  دکمه  اگر  شوید.  نزدیک 
تایید  و  شناسایی  از  پس  سیستم  دهید،  فشار 
مچ بند، به طور خودکار اقدام به باز یا بستن قفل 

درب ها خواهد کرد.

 احتیاط 
اگــر کلیــد هوشــمند در خــودرو جــا مانــده باشــد، دکمــه روی دســتگیره درب 

ــد.  ــال خواهد ش غیرفع
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باز کردن درب صندوق ■
به  • شده اند،  قفل  خودرو  درب های  که  وقتی 

پشت خودرو بروید. به شرط همراه داشتن مچ بند 
درب  دستگیره  دکمه  دادن  فشار  و  هوشمند 

صندوق، می توانید آن را باز کنید. 
در  • نشده اند،  قفل  خودرو  درب های  که  وقتی 

فشار  روی   بر  هوشمند  مچ بند  نمایشگر 
دهید تا وارد صفحه کنترل کلیدها شوید. سپس 
بر روی گزینه صندوق پران فشار داده و نگه دارید 
تا پس از یک بار روشن و خاموش شدن چراغ های 

راهنما، قفل درب صندوق باز شود.
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موقعیت آنتن های سیستم ورود و استارت بدون کلید  ■
در بخش های قبلی همین فصل توضیح داده شده است. 

میدان اثر آنتن ها )محدوده ای که مچ بند هوشمند توسط آنتن ها قابل شناسایی است(، ■
 در بخش های قبلی همین فصل توضیح داده شده است. 

نکاتی در خصوص عملکرد مچ بند هوشمند ■
در شرایط زیر ممکن است سیستم به درستی کار نکند، حتی اگر مچ بند هوشمند در محدوده 

اثر آنتن ها قرار داشته باشد:
در زمان قفل کردن، مچ بند هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد.  ■
مچ بند هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد.  ■
قرار گرفتن مچ بند هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی ■
آژیر ■

به بخش »سیستم ضدسرقت« در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
استارت دکمه ای ■

اگر مچ بند هوشمند در داخل خودرو قرار داشته 
باشد و سوییچ باز شده باشد )چراغ زمینه دکمه 
باشد(، شرایط  یافته  تغییر  رنگ سبز  به  استارت 
استارت  دکمه  توسط  موتور  کردن  روشن  برای 
به  بیش تر  اطالعات  کسب  برای  می باشد.  فراهم 

بخش »کلید استارت« در فصل 4 مراجعه کنید.
3-3. سیستم ضدسرقت و دزدگیر

سیستم ضدسرقت موتور
خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز می باشد: سیستم ضدسرقت موتور )ایموبالیزر( 

و سیستم دزدگیر. 
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سیستم ضدسرقت موتور ■
کلید هوشمند خودرو دارای چیپ الکترونیکی می باشد که اگر به سیستم موتور معرفی نشده 

باشد، چیپ الکترونیکی اجازه استارت خوردن موتور را نخواهد داد. 
شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ایموبالیزر شود:

اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.  •
کلید متعلق به خودروی دیگر در تماس با کلید خودروی شما قرار گرفته باشد.  •

 احتیاط 
ــا 	  ــد و ی ــاد نکنی ــری ایج ــه تغیی ــودرو هیچ گون ــزر خ ــتم ایموبالی در سیس

آن را حــذف نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار 
خواهــد افتــاد. 

بــه هیــچ عنــوان معرفــی کلیــد هوشــمند را بــه افــراد غیرمجــاز نســپارید، 	 
چــرا کــه ممکــن اســت کارکــرد عــادی سیســتم دچــار اختــالل شــود. 

اگــر موتــور اســتارت بخــورد ولــی نتوانــد روشــن شــود، یکــی از علت هــای 	 
ــرای جزییــات  ــد باشــد. ب ممکــن مختــل شــدن سیســتم ایموبالیــزر می توان

بیش تــر بــه فصــل 6 مراجعــه کنیــد.
سیستم دزدگیر ■

در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو، سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن 
آژیر و روشن و خاموش کردن چراغ های راهنما خواهد کرد تا بدین وسیله مالک خودرو را از 
موضوع سرقت مطلع سازد. توضیحات بیش تر در مورد دزدگیر خودرو در بخش بعدی ارایه 

شده است.

 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن ناخواســته دزدگیــر و پیش گیــری از ســرقت 
خــودرو، قبــل از تــرک خــودرو اطمینــان یابیــد کــه کســی در داخــل خــودرو 
ــته  ــل بس ــور کام ــه ط ــه ها ب ــا و شیش ــه درب ه ــد و کلی ــده باش ــی نمان باق

شــده باشــند. 
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سیستم دزدگیر
عملکرد دزدگیر ■
آماده به کار شدن سیستم دزدگیر: •

و  درب ها  کلیه  کنید،  خاموش  را  استارت  دکمه 
درب صندوق را ببندید. 

روی  دکمه  یا  و  هوشمند  کلید  قفل کن  دکمه 
دستگیره درب را فشار دهید تا درب ها قفل شوند. 
در  و  شده  فعال  خودرو  دزدگیر  سیستم  اکنون 

حالت آماده به کار قرار دارد.
نشانه های فعال شدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: •

قفل شدن تمامی درب ها، یک بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما و یک بار به صدا 
در آمدن آژیر دزدگیر. 

علل فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارت اند از: •
خاموش نبودن دکمه استارت، باز ماندن یکی از درب های جانبی خودرو یا درب صندوق. 

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

 احتیاط 
اگــر دکمــه اســتارت در موقعیــت ON یــا ACC باشــد، دزدگیــر نمی توانــد 	 

ــود.  فعال ش
ــور 	  ــه ط ــدوق ب ــد و درب صن ــته باش ــودرو بس ــی خ ــار درب جانب ــر چه اگ

کامــل بســته نشــده باشــد، بــا زدن دکمــه قفل کــن ریمــوت کنتــرل درب هــا 
ــی دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد. اگــر درب صنــدوق  قفــل خواهنــد شــد ول
بســته باشــد و یکــی از درب هــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته نباشــد، بــا 
زدن دکمــه قفل کــن ریمــوت کنتــرل درب هــا ابتــدا قفــل خواهنــد شــد ولــی 
بالفاصلــه مجــددا از حالــت قفــل خــارج شــده و دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد. 

نحــوه اعــالم فعــال شــدن دزدگیــر را از طریــق سیســتم صوتــی و تصویری 	 
نیــز می تــوان تنظیــم کــرد. 
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فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار ■
پس از خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر، چنان چه در عرض 30 ثانیه هیچ یک از درب های 
جانبی یا درب صندوق باز و بسته نشوند، درب ها به طور خودکار قفل شده و سیستم دزدگیر 

بار دیگر فعال خواهد شد.

غیرفعال شدن دزدگیر ■
راههای غیرفعال کردن: •

و  داده  فشار  را  هوشمند  کلید  بازکن  دکمه  اگر 
قفل درب ها را باز کنید، دزدگیر غیرفعال می شود 
و یا این که ضمن همراه داشتن کلید هوشمند به 
خودرو نزدیک شده و دکمه روی دستگیره درب 

را فشار دهید تا قفل درب ها باز شود. 
نشانه های غیرفعال شدن دزدگیر: •

دو بار روشن و خاموش شدن چراغ های راهنما.

 مطالعه

زمانــی کــه خــودرو در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد، بــا فشــار دادن دکمــه 	 
ــت  ــودرو از وضعی ــودرو، خ ــردن خ ــن ک ــا روش ــرل و ی ــوت کنت ــن ریم بازک

ــود.  ــارج می ش ــر خ دزدگی
دکمــه بازکــن ریمــوت کنتــرل را فشــار دهیــد تــا قفــل درب هــا بــاز شــود، 	 

حــال اگــر همــان دکمــه را فشــار داده و مدتــی نگــه داریــد، شیشــه درب های 
خــودرو و ســان روف )در صــورت تجهیــز( بــه طــور خــودکار بــاز خواهنــد شــد 

تــا قبــل از ورود شــما بــه خــودرو هــوای داخــل اتــاق تهویــه شــود. 
ــی، 	  ــای جانب ــدام از درب ه ــر ک ــر، ه ــدن دزدگی ــال ش ــس از غیرفع ــر پ اگ

ــر  ــودکار دزدگی ــدن خ ــال ش ــود، فع ــاز ش ــدوق ب ــا درب صن ــور ی درب موت
ــود.  ــد ب ــدور نخواه مق
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حالت اعالم هشدار سیستم دزدگیر ■
اگر در خودرویی که در وضعیت دزدگیر قرار دارد وقوع یک ورود غیرمجاز تشخیص داده شود، 

دزدگیر وارد حالت اعالم هشدار خواهد شد. 
مثال اگر یکی از درب های جانبی خودرو یا درب صندوق به صورت غیرمجاز باز شود )حتی با 

استفاده از کلید مکانیکی( آژیر به صدا در خواهد آمد.
نحوه اعالم هشدار: •

با تشخیص ورود غیرمجاز به خودرو، سیستم وارد 
مرحله اعالم هشدار می شود که در آن آژیر به صدا 
در آمده و چراغ های راهنما شروع به چشمک زدن 

خواهد کرد. 
قطع کردن اعالم هشدار: •

روی  بازکن  دکمه  اگر  آژیر  بودن  فعال  زمان  در 
کلید هوشمند را فشار دهید و یا سویچ استارت را 
باز کنید،  حالت اعالم هشدار غیرفعال خواهد شد. 

 مطالعه

ــار روشــن 	  ــر و چراغ هــای راهنمــا 3 ب ــه اعــالم هشــدار، آژی در هــر مرحل
ــوند.  ــوش می ش و خام

اگــر اقدامــی بــرای قطــع کــردن اعــالم هشــدار صــورت نپذیــرد، آژیــر و 	 
ــد.  ــد ش ــوش خواهن ــن و خام ــار روش ــر 8 ب ــا حداکث ــای راهنم چراغ ه

4-3. قفل درب ها
کلیدهای قفل درب ها

1. کلید باز کردن
2. کلید قفل کردن

به شرط بسته بودن کامل درب ها، با فشار دادن کلیدهای فوق می توانید درب ها را قفل یا باز کنید. 
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باز کردن درب با استفاده از دستگیره داخلی ■
اگر درب قفل نشده باشد: •

با یک بار کشیدن دستگیره داخلی می توان درب 
را باز کرد. 

اگر درب قفل باشد: •
دستگیره داخلی را یک بار بکشید تا درب از حالت 
قفل خارج شود، حال دستگیره داخلی را یک بار 

دیگر بکشید تا درب باز شود.

 احتیاط 
ــد 	  ــرل و کلی ــوت کنت ــتفاده از ریم ــا اس ــا ب ــردن درب ه ــل ک ــس از قف پ

ــد،  ــاز کنی ــی ب ــد مکانیک ــط کلی ــده را توس ــه درب رانن ــمند، چنان چ هوش
ــاد.  ــد افت ــه کار خواه ــر ب ــر دزدگی آژی

ــید،  	  ــرده باش ــل ک ــی قف ــد مکانیک ــتفاده از کلی ــا اس ــا را ب ــر درب ه اگ
ــود  ــه می ش ــذا توصی ــت. ل ــد رف ــه کار نخواه ــاده ب ــت آم ــه حال ــر ب دزدگی

ــد. ــل کنی ــمند قف ــد هوش ــرل و کلی ــوت کنت ــط ریم ــا را توس درب ه

قفل کودک درب های عقب ■
قفل کودک در داخل درب های عقب تعبیه شده 

است. 
زبانه  کودک  قفل  کردن  فعال  غیر  یا  فعال  برای 
پایین  یا  باال  سمت  به  شکل  مطابق  را  مربوطه 

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

قفل

باز
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 احتیاط 
ــرون  ــمت بی ــط از س ــب فق ــودک، درب عق ــل ک ــودن قف ــال ب ــورت فع در ص
ــل  ــی در داخ ــه کودک ــی ک ــود زمان ــه می ش ــت. توصی ــدن اس ــاز ش ــل ب قاب

ــد.  ــتفاده کنی ــودک اس ــل ک ــور دارد، از قف ــودرو حض خ

 هشدار   
قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی درب ها اطمینان حاصل کنید. 	 
ــت 	  ــت، جه ــته اس ــودرو نشس ــب خ ــی عق ــی در صندل ــه کودک چنان چ

ــل  ــا قف ــی، حتم ــن رانندگ ــته درب در حی ــدن ناخواس ــاز ش ــری از ب جلوگی
ــد.  ــال کنی ــودک را فع ک

جهــت جلوگیــری از محبــوس شــدن سرنشــینان خــودرو در زمــان تصادف، 	 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر قفــل کــودک فعــال باشــد، درب عقــب فقــط 

از ســمت بیــرون قابــل بــاز شــدن می باشــد. 
اگــر خــودرو در هــوای گــرم متوقــف شــده و تمامــی درب هــا و شیشــه ها 	 

ــات خانگــی را تنهــا در داخــل  ــه هیــچ عنــوان کــودکان و حیوان بســته اند، ب
ــا  ــی و ی ــث خفگ ــد باع ــاال می توان ــای ب ــه دم ــرا ک ــد. چ ــا نکنی ــودرو ره خ

ــاه شــود.  حتــی مــرگ آن هــا در زمــان کوت

5-3. بوق
نحوه استفاده

برای استفاده از بوق، بر روی تصویر حک شده بوق 
بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار دهید. 

 احتیاط 
و 	  بیمارســتان ها  مــدارس،  ماننــد  محل هایــی  نزدیکــی  در  بــوق  از 

نکنیــد.  اســتفاده  مســکونی  مجتمع هــای 
ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.	 
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 6-3. غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان

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

را  خودرو  فرمان،  غربیلک  کردن  تنظیم  برای 
را  سوییچ  و  کرده  متوقف  مناسب  مکان  یک  در 

ببندید.
به سمت  را  فرمان  تلسکوپی  قفل کننده  اهرم   .1

پایین بکشید. 
2. با باال و پایین بردن غربیلک، آن را در موقعیت 

مناسب تنظیم کنید. 
3. غربیلک فرمان را در همان موقعیت ثابت نگه 
خود  اصلی  جای  به  را  قفل کننده  اهرم  و  دارید 

بازگردانید. 
ثابت  و  دهید  تکان  کمی  را  فرمان  غربیلک   .4
شدن آن را بررسی کنید. در صورت تکان خوردن، 

مرحله 3 را مجددا تکرار کنید. 

 هشدار   
در خــالل رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم غربیلــک فرمــان نکنیــد. زیــرا ممکــن 	 

اســت ســبب از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه و مصدومیت هــای 
بدنــی شــود. 

بــه منظــور رعایــت ایمنــی، پــس از تنظیــم غربیلــک فرمــان، آن را بــه ســمت 	 
بــاال و پاییــن تــکان دهیــد تــا از قفــل شــدن درســت ســتون فرمــان اطمینــان 
یابیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در حیــن رانندگــی بــه طــور ناگهانــی 

تــکان بخــورد و ســبب ایجــاد تلفــات جانــی و مالــی شــود.
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 7-3. صندلی های خودرو
صندلی های جلو

نحوه نشستن صحیح بر روی صندلی ■
از  محافظت  برای  ایمنی  تجهیزات  ایربگ ها  و  ایمنی  کمربندهای  پشت سری ها،  صندلی ها، 
سرنشینان خودرو می باشند. استفاده صحیح از این وسایل ضامن امنیت و حفاظت از سرنشینان 

است. لطفا موارد زیر را رعایت کنید:
موقع نشستن روی صندلی، اندکی پشتی را به  •

عقب کج کنید )زاویه 25 درجه مناسب است( و 
به آن تکیه دهید. 

راننده و سرنشین جلو نباید صندلی را خیلی به  •
داشبورد نزدیک کنند. غربیلک فرمان را طوری در 
دست بگیرید که بازوهای شما با کمی انحنا قرار 
گیرند. پاهایتان نیز باید کمی خم داشته باشند تا 

بتوانید پدال ها را به طور کامل فشار دهید. 
پشت سری ها را طوری تنظیم کنید که باالترین  •

نقطه پشت سری با باالترین نقطه سر شما در یک 
راستا قرار گیرند. 

وسط  • از  باید  ایمنی  کمربند  باالیی  تسمه 
عرض شانه ها عبور کرده، به قفسه سینه بچسبد 
و نزدیک گردن قرار نگیرد. تسمه پایینی کمربند 
باید روی لگن قرار گرفته و فشاری به ناحیه شکم 

وارد نکند.



3-98

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

تنظیم صندلی برقی راننده )در صورت تجهیز( ■
1. تنظیم موقعیت صندلی

نشیمنگاه،  تنظیم  کلید  کشیدن  عقب  و  جلو  با 
دلخواه  موقعیت  در  و  افقی  جهت  در  را  صندلی 

تنظیم کنید. 
2. تنظیم ارتفاع صندلی

با باال و پایین کشیدن انتهای جلویی کلید تنظیم 
نشیمنگاه، ارتفاع صندلی را باال یا پایین بیاورید. 

3. تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، کلید تنظیم را 

به سمت جلو یا عقب بچرخانید.
تنظیم دستی صندلی ■

1. تنظیم پشتی صندلی
به پشتی صندلی تکیه دهید و سپس اهرم تنظیم 
با تغییر  پشتی را به سمت باال بکشید. پشتی را 
زاویه بدن در وضعیت مناسب تنظیم نمایید. بعد 
از یافتن زاویه مناسب، اهرم را رها کنید. بعد از آن 
به پشتی تکیه کنید تا مطمئن شوید که پشتی به 

درستی قفل شده است.

2. تنظیم ارتفاع صندلی
اهرم تنظیم صندلی را به سمت باال و پایین بکشید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود. 

3. تنظیم موقعیت صندلی 
زیر صندلی دستگیره ای وجود دارد که برای تنظیم موقعیت صندلی به کار می رود. دستگیره را 
به سمت باال بکشید و صندلی را به سمت موقعیت دلخواه خود هدایت کرده و دستگیره را رها 
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کنید. سپس جهت اطمینان از قفل شدن صندلی، آن را کمی به جلو و عقب بکشید. 
محدوده قابل تنظیم برای صندلی جلو به شرح زیر است:

کورس حرکتی صندلی در جهت افقی 216mm می باشد. اگر صندلی در موقعیت کارخانه ای 
خود باشد، می تواند به اندازه 180mm به سمت جلو و 36mm به سمت عقب حرکت کند. 

زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانه ای روی 25 درجه تنظیم شده است که می توانید 
آن را تا 32 درجه به سمت جلو و تا 52 درجه به سمت عقب خم کنید. 

 هشدار   
در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید. 	 
اشــیا را در زیــر صندلــی قــرار ندهیــد، زیــرا در حین تنظیــم موقعیــت صندلی، 	 

از حرکــت آن جلوگیــری خواهــد کرد. 
پشــتی صندلــی را بیــش از حــد لــزوم نخوابانیــد، زیــرا در تصادف ها از قســمت 	 

جلــو و عقــب خــودرو کمربند ایمنــی، زمانــی بیش تریــن کارآیــی و محافظــت را از 
سرنشــین خواهــد داشــت کــه پشــتی صندلی شــیب مالیمــی داشــته و راننــده و 

سرنشــین جلــو بــه طــور راحت بــه پشــتی تکیــه داده باشــند. 
بعــد از تنظیــم پشــتی صندلــی، بــه آن تکیــه بدهیــد تــا از قفــل شــدن آن در 	 

ــان یابید.  ــش اطمین موقعیت

صندلی های عقب
خواباندن پشتی صندلی عقب )فقط صندلی سمت چپ به عنوان مثال  ■

توضیح داده شده است(. 
ضامن قفل پشتی صندلی عقب واقع در قسمت 
باالی پشتی را بکشید و هم زمان پشتی صندلی را 
به سمت جلو خم کنید تا به طور کامل تا شود. 
صندلی عقب خوابانده شده با موکت کف صندوق 

عقب هم تراز می شود. 
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 احتیاط 
در زمــان تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب، مطمئــن شــوید کــه کمربنــد 	 

ایمنــی در پشــت صندلــی عقــب قــرار گرفته انــد تــا از آســیب دیــدن آن هــا 
جلوگیــری شــود. 

تنظیم پشتی صندلی عقب:
تنظیم  قابل  و  تنظیم شده  درجه  روی 25  کارخانه ای  به صورت  عقب  پشتی صندلی  زاویه 

نمی باشد،  ولی می توان آن را به طور کامل جمع کرد. 
نکته: برای اندازه گیری ابعاد مختلف صندلی ها، آن ها باید بر روی تنظیمات کارخانه ای خود 

قرار داده شوند. 
پشت سری صندلی ها

تنظیم پشت سری صندلی ■

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

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

سمت پایین بکشید. 
برای جدا کردن پشت سری از صندلی، ضامن قفلی 
را فشار داده و نگه دارید و هم زمان پشت سری را 
تا زمان جدا شدن از صندلی به سمت باال بکشید. 
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 هشدار   
همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید. 	 
بعــد از تنظیــم پشت ســری، آن را بــه پاییــن فشــار دهیــد و از جــا خــوردن      	 

و قفــل شــدن آن اطمینــان حاصــل کنید. 
بدون وجود پشت سری، رانندگی نکنید.	 

 8-3. کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

یا  راننده  کمربند  اگر  می شود،  باز  سوییچ  وقتی 
نشده  قفل  کامال  یا  نباشد  بسته  جلو  سرنشین 
باشد، چراغ اخطار کمربند در صفحه کیلومترشمار 

شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

25 km/h ≥ چراغ اخطار کمربند چشمک می زندسرعت خودرو

25 km/h ≤ سرعت خودرو
هم زمان با چشمک زدن چراغ اخطار، بوق 

اخطار نیز به صدا در می آید. بوق اخطار 
پس از 100 ثانیه قطع خواهد شد.

 اگر در حین رانندگی کمربند را باز کنید، اعالم اخطارهای توضیح داده شده در فوق تکرار 
خواهند شد. 

با صورت پذیرفتن هر یک از اقدامات زیر، بوق اخطار کمربند قطع می شود:
کمربند قفل شود •
دکمه استارت خاموش شود •
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 احتیاط 
در توضیحــات بــاال منظــور از ســرعت خــودرو، ســرعتی اســت کــه آمپــر 	 

ــد.  ــان می ده ــمار نش ــه کیلومترش ــنج صفح سرعت س
چــراغ اخطــار کمربنــد سرنشــین جلــو )در صــورت تجهیــز( زمانــی اعــالم 	 

اخطــار می کنــد کــه سرنشــین بــر روی صندلــی نشســته باشــد. 
 اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه می شود 
در کلیه زمان های حضور در خودرو کمربند ایمنی 
کار،  این  انجام  عدم  دارند.  نگاه  بسته  را  خود 
احتمال آسیب دیدن و شدت آسیب دیدگی ناشی 

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

مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
استفاده صحیح از کمربند ■
به  • کنید.  تنظیم  درستی  به  را  پشتی صندلی 

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

کمربند را بکشید، به طوری که از تمام عرض  •
شانه هایتان عبور کند و نباید برخوردی با گردن و 

یا بازوهای شما داشته باشد. 
تسمه پایینی کمربند باید تا جایی که امکان  •

دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد. 
کمربند نباید پیچ خوردگی و تاخوردگی داشته  •

باشد. 
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 احتیاط 
شــرکت مدیــران خــودرو در قبــال تعمیــر، ایجــاد تغییــر و یــا روغــن کاری 	 

ــزا  ــایر اج ــد و س ــل کمربن ــد، قف ــده کمربن ــزم جمع کنن ــرانه مکانی خودس
ــت.  ــد داش ــوولیتی نخواه ــه مس ــد، هیچ گون ــتم کمربن سیس

کمربنــد بایــد بــا شــوینده های مالیــم یــا بــا آب گــرم شســته و در معــرض 	 
هــوای آزاد خشــک شــود. هرگــز کمربنــد را بــا گرمــای غیرطبیعــی خشــک 

 . نکنید
بــرای شســتن کمربنــد از شــوینده های شــیمیایی، آب جــوش، ســفیدکننده 	 

و مــواد رنگــی اســتفاده نکنید. 
اجازه نفوذ آب به مکانیزم جمع کننده کمربند را ندهید.	 

نگه داری کمربند ■
لحاظ  • از  منظم  طور  به  باید  ایمنی  کمربند 

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

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

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

و خم بایستد. 
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 احتیاط 
از صحیــح بــودن موقعیــت قرارگیــری قفــل کمربنــد و قفــل شــدن صحیــح 	 

کمربنــد اطمینــان حاصــل کنیــد. قفــل شــدن کمربنــد بــه صــورت نادرســت 
ــود.  ــدی ش ــای ج ــبب مصدومیت ه ــد س می توان

ــه دارد، 	  ــفت نگ ــور س ــه ط ــد را ب ــد کمربن ــه نتوان ــدی ک ــل کمربن از قف
اســتفاده نکنیــد. چــرا کــه در زمــان تصــادف و ترمزهــای شــدید، نمی توانــد 

ــد.  ــت کن ــینان محافظ از سرنش
پیچ خوردگی کمربند ■

جمع  موقع  در  و  قفل  شدن  باز  از  پس  کمربند 
شدن ممکن است با سطح جانبی صندلی برخورد 
کند که باعث می شود کمربند در داخل قاب دور 
قرار  پیچ دار  و  تاخورده  صورت  به  کمربند  زبانه 
گیرد. این امر در استفاده بعدی از کمربند باعث 

بسته شدن کمربند به صورت برعکس می شود. 
برای رفع این مشکل کمربند را پس از جمع شدن 
یک بار بیرون بکشید و تا خوردگی آن را از بین 

ببرید. 
تنظیم موقعیت کمربند سه نقطه ای ■

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

شما قرار گیرد. 

به سمت باال بکشید

به سمت پایین بکشید

در پایین ترین قسمت روی لگن قرار دهید
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 احتیاط 
ــود را 	  ــای خ ــینان کمربنده ــه سرنش ــه کلی ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

 . ند بســته ا
هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت. از یــک کمربنــد بــرای بیــش 	 

از یــک نفــر، بــه ویــژه کــودکان اســتفاده نکنیــد. 
ــه 	  ــینند و همیش ــب بنش ــی عق ــودکان در صندل ــه ک ــود ک ــه می ش توصی

از کمربنــد ایمنــی اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای 
آن هــا اســتفاده کنیــد. 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تســمه باالیــی کمربنــد تقریبــا از تمــام عــرض 	 
ــد  ــد نبای ــدارد. کمربن ــوردی ن ــردن برخ ــا گ ــده و ب ــما رد ش ــانه های ش ش
آن قــدر شــل و افتــاده باشــد کــه از روی شــانه ها ســر بخــورد و بیفتــد. عــدم 
رعایــت ایــن مــوارد باعــث کاهــش قابلیت هــای حفاظتــی و ایمنــی کمربنــد 

در تصادف هــا می شــود. 
ــر 	  ــا اگ ــود و ی ــم ش ــل تنظی ــی ش ــد خیل ــی کمربن ــمه پایین ــر تس اگ

ــای  ــا اتفاق ه ــادف ی ــروز تص ــان ب ــرد، در زم ــرار گی ــن ق ــر از لگ ــی باالت خیل
ــورد و  ــر بخ ــد س ــر کمربن ــین از زی ــت سرنش ــن اس ــر، ممک ــته دیگ ناخواس
ــا  ــی را ت ــمه پایین ــود. تس ــرگ ش ــی م ــا حت ــدی و ی ــیب های ج ــار آس دچ

ــد.  ــک کنی ــن نزدی ــه لگ ــکان ب ــد ام ح
تسمه باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید. 	 
ــی 	  ــای ایمن ــد. کمربنده ــاز نخوابانی ــد نی ــش از ح ــی را بی ــتی صندل پش

ــه صــورت  ــر داشــته باشــند کــه سرنشــین ب ــی می تواننــد کارایــی موث زمان
ــد.  ــه داده باش ــی تکی ــتی صندل ــه پش ــته و ب ــاف نشس ص

ــروی بیــش 	  ــرون بکشــید. در صــورت اعمــال نی ــه آرامــی بی ــد را ب کمربن
از حــد و یــا ایــن کــه اگــر خــودرو در محــل شــیب دار باشــد، احتمــال قفــل 

شــدن کمربنــد وجــود دارد. 
ــرای حصــول 	  ــا ضخیــم خــودداری کنیــد. ب از پوشــیدن لبــاس گشــاد و ی

ــبد.  ــدن بچس ــه ب ــد ب ــد بای ــر، کمربن ــی بیش ت ایمن
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تنظیم ارتفاع کمربند جلو ■
1. ضمن فشار دادن دکمه ضامن، قالب نگه دارنده 

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

کمربند را به سمت باال بکشید.

پیش کشنده کمربند )در صورت تجهیز(
سرنشین  و  راننده  کمربند  پیش کشنده های 
زمان  در  جلو  ایربگ های  به  کمک  جهت  جلو 

تصادف های شدید خودرو، طراحی شده اند.

زمانی که سنسور واحد کنترل ایربگ، ضربه شدید وارده از قسمت جلوی خودرو را تشخیص  •
بتوانند  تا  می شوند  کشیده  عقب  سمت  به  سرعت  به  پیش کشنده  توسط  کمربندها  دهد،  

سرنشینان را مهار کنند. 
پیش کشنده ها حتی اگر صندلی سرنشین خالی باشد، عمل خواهد کرد.  •
پیش کشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو و عقب یا تصادف از طرفین خودرو ممکن  •

است فعال نشود. 
در تصادف هایی که ایربگ ها باز شوند، پیش کشنده ها و ایربگ ها با هم و به طور هم زمان  •

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

غیرسمی باشد. 
گاز آزاد شده از پیش کشنده کمربند قابل اشتعال نبوده و بی ضرر است.  •
باقی  • شده  قفل  کمربندها،  جمع کننده  مکانیزم  می کند،  عمل  پیش کشنده  که  هنگامی 

می مانند. 
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 هشدار   
برداشــتن، ایجــاد تغییــر، ضربــه زدن بــا بــاز کــردن پیش کشــنده کمربنــد، 	 

ــن  ــت ای ــدم رعای ــت. ع ــوع اس ــیم ها ممن ــته س ــا و دس ــور ایربگ ه سنس
ــی آن و  مــوارد باعــث عملکــرد نامناســب پیش کشــنده، عمــل کــردن ناگهان
ــا غیــر فعــال شــدن آن می شــود کــه نتیجــه آن ایجــاد جراحــت و مــرگ  ی

ــد.  ــه می باش ــان حادث در زم
ــن 	  ــگ )SRS( روش ــدار ایرب ــراغ هش ــد، چ ــل کن ــنده عم ــر پیش کش اگ

خواهــد شــد. در ایــن صــورت کمربنــد قابــل اســتفاده نخواهــد بــود و بایــد 
ــود.  ــض ش تعوی

 احتیاط 
ــالل در  ــاد اخت ــث ایج ــد باع ــع می توانن ــی مواق ــر در برخ ــای زی اقدام ه

ــوند: ــد ش ــنده کمربن ــح پیش کش ــرد صحی عملک
تعمیر پیش کشنده و یا انجام تعمیرات در آن. 	 
دست کاری در سیستم تعلیق. 	 
دست کاری در قسمت جلوی بدنه خودرو. 	 
نصب گارد جلو پنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو. 	 

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

اصال  • یا  و  نشود  روشن  ایربگ  هشدار  چراغ  می کنید،  روشن  را  استارت  دکمه  که  وقتی 
خاموش نشود. 

روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی.  •
باز نشدن و جمع نشدن کمربندها به علت وجود ایراد یا عمل کردن پیش کشنده متعلق  •

به همان کمربند. 
پیش کشنده و یا اطراف آن آسیب دیده باشد.  •
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روش ها و اقدام های احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان ■
کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شده اند. برای کودک خود 
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید )اطالعات بیش تر در زمینه صندلی کودک در بخش 
»حفاظت از کودکان« در ادامه همین فصل ارایه شده است( تا زمانی که کودک تان به اندازه 
کافی رشد کند که بتواند به طور صحیح و ضمن رعایت دستورالعمل های استفاده از کمربند 
ایمنی از کمربند استفاده کند. اگر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند از صندلی 

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

در آغوش، ایمنی کافی ندارد. 
روش ها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند بانوان باردار ■

بانوان باردار باید ضمن کسب اطالعات و توصیه های پزشکی کافی، کمربند ایمنی را به شکل 
صحیح مورد استفاده قرار دهند. بانوان باردار، می بایست تسمه پایینی کمربند را تا جایی که 
امکان دارد پایین برده و همانند سایر افراد در زیر کمر و باالی لگن قرار دهند. تسمه باالیی را 
کشیده و بدون برخورد با ناحیه شکم باید از عرض شانه و قفسه سینه عبور دهند. اگر کمربند 
به طرز صحیح بسته نشود، نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسیب شدید، 

در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار می گیرد.
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 هشدار   
از قفــل شــدن کمربند و نبــود تابیدگــی و پیچیدگــی در آن اطمینــان حاصل 	 

کنیــد. اگــر کمربنــد بــه درســتی کار نمی کنــد، در اســرع وقــت بــا نمایندگــی 
مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس بگیرید. 

در تصادف هــای ســنگین، مجموعــه کمربندهــا را عــوض کنیــد، هــر چنــد 	 
کــه ظاهــر آن هــا هیــچ ایــرادی نداشــته و ســالم بــه نظــر برســد. 

ــاز کــردن، نصــب، اصــالح، برداشــتن و جابه جــا 	  هیــچ اقدامــی از قبیــل ب
ــت  ــاز می بایس ــورد نی ــرات م ــد. تعمی ــام ندهی ــد انج ــردن را روی کمربن ک

ــرد.  ــورت پذی ــودرو ص ــران خ ــاز مدی ــای مج ــط نمایندگی ه توس
ــی، 	  ــد و پارگ ــد کنی ــور دوره ای بازدی ــه ط ــی را ب ــد ایمن ــتم کمربن سیس

ــد.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــات را م ــودن قطع ــل ب ــودگی و ش فرس
ــو 	  ــد ن ــا کمربن ــد و آن را ب ــتفاده نکنی ــیب دیده اس ــد آس ــز از کمربن هرگ

ــل  ــینان در مقاب ــد از سرنش ــیب دیده نمی توان ــد آس ــد. کمربن ــن نمایی جایگزی
مصدومیــت و مــرگ محافظــت کنــد. 

 9-3. حفاظت از کودکان
صندلی کودک

صندلی کودک باید به نحو صحیح بر روی صندلی خودرو نصب و مهار شود. در نصب صندلی 
کودک باید دستورالعمل های سازنده آن مورد توجه قرار گیرد. 

صندلی کودک خریداری شده باید با فضای داخلی خودرو، سن کودک و سایز بدن او تناسب 
داشته باشد. برای اطالع از جزییات نحوه نصب صندلی کودک به دفترچه راهنمای آن مراجعه 
کنید. در این کتابچه فقط توضیحات کلی در خصوص نحوه نصب صندلی کودک ارایه شده است. 
صندلی کودک باید روی صندلی عقب نصب شود و بر اساس تحقیقات انجام شده در تصادف ها، 
نشستن کودک در صندلی عقب و استفاده از تجهیزات نگه دارنده برای آن ها، ایمن تر از نشستن 

آن ها در صندلی جلو می باشد. 
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 هشدار   
ــا اســتانداردهای ایمنــی مطــرح شــده در 	  صندلــی کــودک بایــد مطابــق ب

قوانیــن و مقــررات داخلــی کشــور باشــد. 
صندلی کودک را فقط باید در صندلی عقب خودرو نصب کنید.	 

 بر اساس قوانین و مقررات موجود، صندلی کودک را می توان در 5 گروه دسته بندی کرد:
وزن کودکگروه صندلی کودک

تا 10 کیلوگرمگروه 0
تا 13 کیلوگرمگروه 0+
I 9 تا 1۸ کیلوگرمگروه
II 15 تا 25 کیلوگرمگروه
III 22 تا 36 کیلوگرمگروه

خودرو  ایمنی  کمربند  توسط  شدن  مهار  قابلیت  که  کودک  صندلی  نوع   3 کتابچه  این  در 
هستند، معرفی شده اند.

برای نصب صندلی کودک حتما به دستورالعمل های سازنده آن دقت کنید.
صندلی کودک رو به عقب خودرو )مناسب برای نوزادان( ■

خالف  بر  باید  صندلی  نوع  این  قرارگیری  جهت 
یعنی  باشد،  خودرو  جلوی  به  رو  حرکت  جهت 
زمان  در  باشد.  خودرو  عقب  به  رو  نوزاد  صورت 
تصادف اگر نوزاد رو به جلوی خودرو قرار گرفته 
باشد، ممکن است ستون فقرات و نخاع او آسیب 
جلو  صندلی  باشد،  عقب  به  رو  نوزاد  اگر  ببیند. 
خواهد توانست از سر، گردن و باالتنه او محافظت 
و  بوده  ساده تر  صندلی  عقب  به  رو  نصب  کند. 
این نوع  نیز راحت تر است.  برداشتن و حمل آن 

صندلی برای گروه های 0 و +0 توصیه می شود. 
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صندلی کودک رو به جلوی خودرو )مناسب برای خردساالن( ■

این نوع صندلی رو به جهت حرکت خودرو نصب 
می شود. این صندلی برای کودکان گروه I با وزن 

9 تا 1۸ کیلوگرم توصیه می شود.

صندلی کمکی کودکان
برای افزایش کارآیی صندلی کودک، از یک تشک 
نمود. وقتی که  استفاده  کمکی جداگانه می توان 
کودک قد کوتاه تری دارد و یا وزن او کم تر است، 
ارتفاع  افزایش  برای  می توان  را  کمکی  تشک 
او  ایمن  استقرار  و  خودرو  در  کودک  دید  خط 
استفاده نمود )کمربند ایمنی دارای استانداردهای 
بین المللی بر اساس اندازه بدن افراد با قد بیش تر 
از 1/5 متر طراحی می شود. اگر فردی با قد کم تر 
در  نماید،  استفاده  ایمنی  کمربند  از  متر   1/5 از 
آن صورت کمربند ممکن است هنگام تصادف به 
گردن او آسیب برساند(. این صندلی برای کودکان 

گروه II و گروه III توصیه می شود.

نحوه نصب صندلی کودک
با  برای نصب صندلی کودک دستورالعمل های سازنده آن را رعایت کنید. صندلی کودک را 
استفاده از کمربند ایمنی و قالب های نگه دارنده صندلی کودک بر روی صندلی عقب خودرو به 

طور ایمن مهار کنید. نوار باالیی صندلی کودک را نصب کنید.
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 هشدار   
احتیاط های الزم در استفاده از صندلی کودک

بــرای محافظــت موثــر از کــودکان در تصادف هــا و ترمزهــای ناگهانــی، آن هــا بایــد 	 
ــر  ــا قــد و وزن شــان کــه ب ــی کــودک متناســب ب ــا صندل ــا اســتفاده از کمربنــد ی ب
روی صندلــی عقــب نصــب شــده اســت، محافظــت شــوند. در آغــوش نگــه داشــتن 

ــی کــودک باشــد.  ــرای صندل ــد جایگزیــن مناســبی ب کــودکان هرگــز نمی توان
ــازنده 	  ــتورالعمل های س ــا و دس ــاس توصیه ه ــر اس ــد ب ــودک را بای ــی ک صندل

ــاد  ــث ایج ــد باع ــودک می توان ــی ک ــط صندل ــب غل ــد. نص ــب کنی ــی نص صندل
مصدومیت هــای شــدید و یــا حتــی مــرگ در زمــان ترمزهــای اضطــراری، 

شــود.  تصادف هــا  و  ناگهانــی  پیچیدن هــای 
ــو 	  ــی جل ــی کــودک باعــث ایجــاد اختــالل در تنظیمــات صندل اگــر نصــب صندل

می شــود، صندلــی کــودک را بــر روی صندلــی عقــب خــودرو نصــب نکنیــد. در غیــر 
ــدت  ــه ش ــودک ب ــو و ک ــین جل ــا، سرنش ــت در تصادف ه ــن اس ــورت ممک ــن ص ای

ــا حتــی کشــته شــوند.  آســیب ببیننــد و ی
احتیاط های الزم در استفاده از کمربند و قفل صندلی کودک:

ــازی کننــد. اگــر ایــن 	  ــا کمربنــد صندلــی خــود ب اجــازه ندهیــد کــه کــودکان ب
ــود و  ــد ب ــوار خواه ــد دش ــد، در آوردن کمربن ــودک بپیچ ــردن ک ــد دور گ کمربن
ــورت روی دادن  ــود. در ص ــر ش ــکالت دیگ ــا مش ــودک ی ــی ک ــبب خفگ ــد س می توان
ایــن اتفــاق، اگــر نتوانســتید قفــل کمربنــد را آزاد کنیــد، بایــد کمربنــد را بــا قیچــی 

ببریــد. 
اگر از صندلی کودک استفاده نمی کنید:

ــان روی 	  ــد هم چن ــود، بای ــتفاده نمی ش ــودک اس ــی ک ــه از صندل ــی ک در زمان های
صندلــی بــه صــورت نصــب شــده باقــی بمانــد. صندلــی کــودک بــاز شــده را داخــل 

کابیــن رهــا نکنیــد. 
ــاز کــردن در 	  ــاز کنیــد، آن را پــس از ب ــی کــودک را ب اگــر الزم اســت کــه صندل

ــن کار از  ــا ای ــد. ب ــه داری کنی ــودرو نگ ــارج از خ ــی خ ــا در مکان ــب ی ــدوق عق صن
ــادف  ــی و تص ــای ناگهان ــان ترمزه ــودرو در زم ــل خ ــینان داخ ــت سرنش مصدومی

ــد.  ــد ش ــری خواه پیش گی
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اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک ■
جهت  برچسبی  جلو  سرنشین  آفتاب گیر  روی 
یادآوری مجهز بودن خودرو به ایربگ الصاق شده 
است. بر روی این برچسب راهنما، پیغام هایی درج 
شده است که باید در زمان نصب صندلی کودک 

به آن ها دقت داشته باشید.

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

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

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

استفاده کننده در پی خواهد  برای  را  بعدی  عواقب  فوق،  احتیاطی  اقدام  رعایت سه  4. عدم 
داشت.
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 هشدار   
ــور 	  ــد از عــرض شــانه های کــودک عب ــد همــواره بای ــی کمربن تســمه باالی

ــر  ــودک س ــانه های ک ــد از ش ــا نبای ــد ام ــردن او دور باش ــد از گ ــرده و بای ک
ــن  ــا ممک ــی و تصادف ه ــای ناگهان ــورت، در ترمزه ــن ص ــر ای ــورد. در غی بخ

ــود.  ــدید ش ــای ش ــار مصدومیت ه ــت دچ اس
ــر 	  ــا اگ ــود و ی ــم ش ــل تنظی ــی ش ــد خیل ــی کمربن ــمه پایین ــر تس اگ

ــای  ــا اتفاق ه ــادف ی ــروز تص ــان ب ــرد، در زم ــرار گی ــن ق ــر از لگ ــی باالت خیل
ــورد و  ــر بخ ــد س ــر کمربن ــین از زی ــت سرنش ــن اس ــر، ممک ــته دیگ ناخواس
دچــار آســیب های جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود. تســمه پایینــی را تــا حــد 

ــد.  ــک کنی ــن نزدی ــه لگ ــکان ب ام
ــدن 	  ــت ش ــد از چف ــل کمربن ــد در قف ــه کمربن ــردن زبان ــس از وارد ک پ

ــد  ــد نبای ــی کمربن ــی و پایین ــمه های باالی ــد. تس ــان یابی ــل آن دو اطمین کام
ــد.  ــته باش ــی داش پیچ خوردگ

از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل 	 
کمربنــد خــودداری کنیــد تــا در مقابــل وارد شــدن زبانــه بــه قفــل کمربنــد 

مانعــی ایجــاد نشــود. 
ــودکان در 	  ــد از ک ــد، نمی توان ــتی کار نکن ــه درس ــی ب ــد ایمن ــر کمربن اگ

مقابــل مصدومیــت محافظــت کنــد. در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی 
ــر کمربنــد از نصــب  ــان تعمی ــا زم ــران خــودرو مراجعــه کنیــد. ت مجــاز مدی

ــی کــودک خــودداری کنیــد.  صندل
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■  ISOFIX نصب صندلی کودک
1. حلقه هایی که جهت اتصال قالب های صندلی 
کودک در زیر صندلی عقب تعبیه می شوند را پیدا 

کنید. 
2. صندلی کودک را بر روی صندلی عقب خودرو 

بگذارید. 

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

آن ها مطمئن شوید. 
4. نوار باالیی صندلی کودک را بکشید و آن را به 
قالب های مهار که در پشت صندلی عقب تعبیه 

شده اند، وصل کنید. 

کودک  صندلی  مهار  قالب های  نصب  محل   .5
مقابل  تصویر  با  مطابق  عقب  صندلی  پشت  در 

می باشد.
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 هشدار   
ــد 	  ــودک را نبای ــی ک ــد، صندل ــرم می باش ــر از 22 کیلوگ ــودک بیش ت ــر وزن ک اگ

ــرد.  ــت ک ــی ثاب ــر صندل ــای زی ــط حلقه ه توس
ــادف 	  ــا در تص ــد ی ــیب دیده ان ــودک آس ــی ک ــده صندل ــای نگه دارن ــر حلقه ه اگ

از جــای خــود جــدا شــده اند، جهــت تعویــض بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو 
مراجعــه کنیــد. 

ــده یــک ســمت 	  ــه حلقه هــای نگه دارن ــی کــودک را ب هرگــز بیــش از یــک صندل
وصــل نکنیــد. 

از مهــار شــدن خــوب نــوار باالیــی صندلــی کــودک مطمئن شــوید. صندلــی کودک 	 
را طبــق دســتورالعمل ســازنده آن نصــب کنیــد. صندلی کــودک را پس از نصــب کردن 

بــه جلــو و عقــب تــکان دهیــد تــا از ثابــت بــودن آن اطمینــان حاصل شــود. 
ــردن اشــیا 	  ــا مهــار ک ــرای بســتن ی ــی کــودک ب ــده صندل از قالب هــای مهارکنن

و لــوازم دیگــر اســتفاده نکنیــد. شــرکت مدیــران خــودرو مســوولیتی در قبــال ایــن 
ــرد.  ــد ک ــول نخواه ــی قب ــتفاده های غیراصول ــه اس گون

بــرای بســتن صندلــی کــودک از دســتورالعمل های منــدرج در کتابچــه راهنمــای 	 
آن تبعیــت نماییــد و آن را در جــای خــود ببندیــد.

چنان چــه صندلــی کــودک بــه درســتی در جــای خــود نصــب نشــود، در صــورت 	 
بــروز ترمزهــای ناگهانــی، پیچیدن هــای شــدید و تصــادف عــالوه بــر کــودک، ســایر 

سرنشــینان نیــز در معــرض مصدومیت هــای جانــی و حتــی مــرگ خواهنــد بــود. 
ــی 	  ــد، صندل ــدا می کن ــوردی پی ــودک برخ ــی ک ــا صندل ــده ب ــی رانن ــر صندل اگ

ــد.  ــب کنی ــت نص ــمت راس ــب س ــی عق ــر روی صندل ــودک را ب ک
موقعیت هــای صندلــی جلــو را بــه گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه تداخــل و برخــوردی 	 

بــا صندلی کــودک نداشــته باشــد. 
مطمئــن شــوید کــه کمربنــد ایمنــی بــه درســتی قفــل شــده و فاقــد تابیدگــی و 	 

پیچ خوردگــی می باشــد. 
صندلــی کــودک را در جهــات مختلــف تــکان دهیــد تــا از ثابــت بــودن آن در جای 	 

خــود اطمینــان حاصل شــود. 
پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی را تنظیم نکنید.	 
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10-3. سیستم ایربگ
ایربگ های خودرو

در تصادف های شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت می پذیرند، اگر شرایط الزم برای باز 
شدن ایربگ فراهم باشد، ایربگ ها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو 

محافظت خواهند کرد. 
ایربگ ها می توانند نیروی حاصل از تصادف را به طور یک نواخت بین قسمت های باالیی بدن 
سرنشین توزیع کند، بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین، سرعت حرکت بدن کاهش 
می یابد تا این که متوقف می شود و بدین طریق از مصدومیت راننده و سرنشینان جلوگیری 

می کند.
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3 ایربگ جانبی )در صورت تجهیز(1 ایربگ راننده
4 ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز(2 ایربگ سرنشین جلو

ایربگ راننده ■
روی  درپوش  می شود،  فعال  راننده  ایربگ  وقتی 
از غربیلک  ایربگ  و  غربیلک فرمان جدا می شود 

فرمان بیرون می زند. 

ایربگ سرنشین جلو ■
وقتی ایربگ سرنشین جلو فعال می شود، درپوش 
از  ایربگ  و  می شود  جدا  داشبورد  روی  از  آن 

داشبورد بیرون می زند.
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ایربگ جانبی )در صورت تجهیز( ■
زمانی که خودرو از طرفین چپ یا راست تصادف 
داشته باشد و شرایط الزم برای باز شدن ایربگ 
فراهم باشد، ایربگ جانبی صندلی جلو باز خواهد 
جانبی  ایربگ های  ایمنی،  کمربند  کنار  در  شد. 
سرنشین  و  راننده  از  محافظت  جهت  تجهیزاتی 

جلو می باشد. 
ایربگ پرده ای )در صورت تجهیز( ■

و  باشد  داشته  تصادف  طرفین  از  خودرو  وقتی 
شود،  تامین  ایربگ  شدن  باز  برای  الزم  شرایط 
ایربگ پرده ای جهت محافظت از سرنشین جلو و 
سرنشینان صندلی های کناری عقب باز می شود و 

ریسک خطرات را کاهش می دهد.

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاط های الزم
چراغ هشدار ایربگ ■

ایربگ می باشد. در این  ایراد در سیستم  پیش آمدن هر یک از حالت های زیر گویای وجود 
شرایط در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

اگر پس از باز شدن سوییچ، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود یا دایما روشن بماند و یا این  •
که چشمک بزند. 

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

باز شدن ایربگ ■
پس از باز شدن ایربگ، گاز موجود در آن به طور سریع تخلیه می شود و برخی از قطعات  •

سیستم ایربگ تولید حرارت می کنند، لذا در این لحظات آن ها را لمس نکنید. 
در لحظه باز شدن ایربگ ها، درب های خودرو از حالت قفل خارج می شوند، چراغ های داخلی  •
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روشن می شوند و فالشر فعال می شود. 
هم چنین زمانی که گاز ایربگ خالی می شود، مقداری دود و گرد و غبار در فضای داخل  •

اتاق منتشر می شود. دود و گرد و غبار پخش شده در هوا برای افرادی که دارای آسم و یا دیگر 
مشکالت تنفسی می باشند، می تواند مضر باشد و ممکن است باعث ایجاد تحریک در سیستم 
تنفسی آن ها شود. بنابراین افراد داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشه ها را 

جهت ورود هوای تازه باز کنند و در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند. 
اگر محل نصب ایربگ ها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترک خوردگی داشته  •

باشد، هر چه سریع تر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

استفاده صحیح از ایربگ ■
همراه  • به  که  هستند  تجهیزاتی  ایربگ ها 

حفاظت  سرنشینان  و  راننده  از  ایمنی  کمربند 
تنهایی  به  ایربگ نمی تواند  این حال  با  می کنند. 
ایربگ  دیگر  طرفی  از  شود.  کمربند  جایگزین 
ضربه  شدت  که  شود  باز  می تواند  زمانی  تنها 
وارده به خودرو به حد آستانه تعریف شده برسد. 
باز نمی شود،  ایربگ  بنابراین در تصادف هایی که 
کمربند  سرنشین  از  حفاظت کننده  وسیله  تنها 
می باشد. بستن کمربند در زمان تصادف به کاهش 
ریسک برخورد اشیا داخل خودرو و یا جلوگیری 
طور  به  و  می کند  پرت شدن سرنشین کمک  از 
می کند.  محافظت  راننده  و  از سرنشینان  موثری 
لذا کلیه افراد داخل خودرو باید کمربند را به نحو 

صحیح مورد استفاده قرار دهد.
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باز شدن ایربگ ها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی می باشد که برای جلوگیری از وارد آمدن  •
آسیب دیدگی و حتی مرگ هرگز خیلی نزدیک به ایربگ ها قرار نگیرید. به طور مثال بر لبه 
صندلی ننشینید و بدن خود را خیلی به سمت جلو خم نکنید. راننده باید ضمن حفظ راحتی 
خود، باید خودش را مانند سرنشین دیگر به قدر مناسب به سمت عقب خم کرده و تکیه دهد. 

از  • برای محافظت  توانند محافظت کنند ولی  ایربگ و کمربند بزرگساالن و نوجوانان می 
کودکان و خردساالن طراحی نشده اند. برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص محافظت از 

کودکان به بخش مربوط به صندلی کودک در همین فصل مراجعه کنید. 

احتیاط های الزم در استفاده از ایربگ ■
نباید چیزی قرار  • ایربگ ها  باز شدن  در مسیر 

و  موبایل  مانند  وسایلی  دادن  قرار  شود.  داده 
است.  ممنوع  و سرنشین  ایربگ  مابین  آن  نظایر 
ایربگ ها  نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش 
ایربگ  شدن  باز  زمان  در  که  چرا  است،  ممنوع 
می توانند مسیر حرکتی ایربگ را عوض کنند و یا 
این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث پرتاب 
ایجاد  به  و منجر  به سمت سرنشینان شده  اشیا 

مصدومیت های شدید و حتی مرگ آن ها شود.
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به  • را  بدن خود  یا  و  ننشینید  لبه صندلی  در 
سمت داشبورد خم نکنید. 

مقابل  • در  ایستادن  اجازه  کودکان  به  هرگز 
ایربگ سرنشین جلو را ندهید. سرنشین جلو نباید 

کودک را بر روی زانوهای خود بنشاند. 

از تکیه دادن به روی درب، ستون جلو، ستون  •
وسط یا ستون عقب خودداری کنید. 

زانو  • صندلی  روی  ندهید  اجازه  کس  هیچ  به 
بزند یا سر و دست خود را از پنجره بیرون بگذارد. 

به  • اشیا  دادن  تکیه  یا  و  کردن  وصل  از 
و  فرمان  غربیلک  داشبورد،  مانند  قسمت هایی 
اشیا  کنید.  خودداری  داشبورد  پایینی  قسمت 
یا  و  راننده  ایربگ  کردن  عمل  هنگام  می توانند 

سرنشین به اطراف پرتاب شوند.
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هیچ شیئی را روی درب، شیشه جلو، شیشه  •
و  سقف  عقب،  و  وسط  جلو،  ستون های  درب ها، 

دستگیره سقفی نصب و یا آویزان نکنید. 
توجه  • قابل  نیروی  با  ضربه  آوردن  وارد  از 

آن ها  در  ایربگ  سیستم  اجزا  که  مناطقی  به 
صورت  این  غیر  در  کنید،  خودداری  دارند،  قرار 

ایربگ ها به مشکل خواهند خورد. 

باز شدن ایربگ های جلو ■
قسمت  از  تصادف  زمان  در  واکنش  منظور  به 
جهت  کمربندها  همراه  به  جلو  ایربگ های  جلو، 
و  صورت  و  سر  نواحی  به  وارده  صدمات  کاهش 
وارد عمل  جلو  و سرنشین  راننده  قفسه سینه ی 
در  است  ممکن  جلو،  سرنشین  ایربگ  می شوند. 

صورت عدم وجود سرنشین نیز عمل کند. 
شرایط فعال شدن ■

چنان چه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع 
کاهش  روند  که  شرطی  به  کند،  برخورد  ثابت 
سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین شده برای 
و  راننده  ایربگ های  برسد،  ایربگ  کنترل  واحد 

سرنشین جلو عمل خواهند کرد. 
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی 
خودرو به سطح آستانه عملکرد برسد و به شرطی 
که مانع از جای خود تکان نخورد و یا تغییر شکل 
از  میزان  به  کاهش سرعت خودرو  روند  و  ندهد 
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و  راننده  ایربگ های  برسد،  شده  تعیین  پیش 
سرنشین جلو عمل خواهند کرد. 

پس  که  عالیم  تابلو  مانند  مانعی  با  خودرو  اگر 
و  کند  برخورد  می دهند،  تغییرشکل  برخورد  از 
به  خودرو  جلوی  قسمت  آن  در  که  تصادفی  یا 
به  برخورد  مانند  برود  مانع  زیر  شیب دار  صورت 
قسمت عقب کامیون ها و یا در برخوردهایی که به 
صورت مایل و زاویه دار صورت می پذیرند، احتماال 
ایربگ های راننده و سرنشین جلو عمل نخواهند 

کرد. 

برخورد با موانعی از 
قبیل تیر برق، تابلو 

عالیم و درخت

برخورد مایل و زاویه داربرخورد شیب دار

شرایطی که بدون وجود تصادف نیز احتمال باز شدن ایربگ وجود دارد ■
و  ضربه  که  شکل(  )مطابق  حاالت  برخی  در 
می افتد،  اتفاق  خودرو  زیرین  قسمت  از  برخورد 
سرنشین  و  راننده  ایربگ های  شدن  باز  احتمال 

جلو وجود دارد. 

شرایطی که در آن ها ایربگ ها باز نمی شوند ■
از  یا  از قسمت عقب خودرو  در تصادف هایی که 
که  زمانی  یا  می پذیرند  صورت  خودرو  طرفین 
که  تصادف هایی  در  یا  و  واژگون می شود  خودرو 
و  راننده  ایربگ های  است،  کم  برخورد  شدت 

سرنشین جلو باز نخواهند شد. 

برخورد از عقب

برخورد از طرفین واژگون شدن
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قبال  در  پرده ای  ایربگ های  و  جانبی  ایربگ های 
ضربات وارده به قسمت هایی از طرفین خودرو که 
)مانند  باشد  سرنشینان  کابین  محدوده  از  خارج 
با  با زاویه مشخصی  گلگیرها( و تصادف هایی که 

خودرو صورت می پذیرند، باز نخواهند شد. 

در  پرده ای  ایربگ های  و  جانبی  ایربگ های 
تصادف هایی که از قسمت عقب و جلوی خودرو 
و  شدن  چپ  زمان  در  نیز  و  می پذیرند  صورت 
واژگونی یا در تصادف از طرفین خودرو که شدت 

ضربه وارده کم باشد،  باز نخواهند شد. 

برخورد از عقب

برخورد از جلو واژگون شدن

 هشدار   
ــی نبایــد جلــوی ایربــگ جانبــی را مســدود کنــد. در غیــر 	  روکــش صندل

ــرای  ــگ پــس از فعــال شــدن راهــی ب ــان تصــادف،  ایرب ــن صــورت در زم ای
ــت  ــد محافظ ــین نمی توان ــد و از سرنش ــدا نمی کن ــدن پی ــاز ش ــروج و ب خ

کنــد. 
ــل 	  ــه داخ ــات ب ــا مایع ــد ت ــت کنی ــی دق ــردن صندل ــز ک ــان تمی در زم

ــم دار  ــس و ن ــورت خی ــگ در ص ــد. ایرب ــوذ کن ــی نف ــگ جانب ــی و ایرب صندل
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــدن، کارای ش

دست کاری و ایجاد تغییرات در سیستم ایربگ ■
یا تغییراتی  ایربگ خودروی خود را حذف نکنید و  با شرکت مدیران خودرو،  بدون مشورت 
مانند موارد زیر را انجام ندهید. زیرا باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم ایربگ یا فعال شدن 
خود به خود و ناگهانی ایربگ ها می شود که می تواند منجر به مرگ یا مصدومیت های شدید 
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سرنشینان شود. 
در زیر به چند مورد از اقدام های غیرمجاز و خودسرانه اشاره می شود:

نصب، حذف، باز و بست و تعمیر ایربگ •
تعمیر، باز کردن،  ایجاد تغییر و یا تعویض غربیلک فرمان،  صفحه کیلومترشمار، داشبورد  •

و صندلی ها. 
دست کاری و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق •
تعمیر، دست کاری و صاف کاری سپر جلو،  بدنه خودرو و غیره.  •

11-3. آینه ها
آینه داخل اتاق

طوری  را  آینه  موقعیت  رانندگی،  شروع  از  قبل 
خودرو  عقب  به  نسبت  بتوانید  که  کنید  تنظیم 
دید کاملی داشته باشید. برای تنظیم آینه،  آن را 

توسط دست در جهت مورد نیاز بچرخانید. 

1. تنظیم آینه برای روز
2. تنظیم آینه برای شب

که  خودروهایی  چراغ  نور  انعکاس  کاهش  برای 
پشت سر شما هستند، می توانید شستی ضدتابش 

آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.
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آینه های جانبی
کلید تنظیم آینه های جانبی، در سمت راست راننده و قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 
زمانی که سویچ باز باشد، آینه های جانبی را می توانید توسط کلید تنظیم آینه ها، در موقعیت 

دلخواه تنظیم کنید.
تا آینه جانبی   1 کلید را به سمت چپ بکشید 

سمت چپ جهت تنظیم شدن انتخاب شود. 
 2 کلید را به سمت راست بکشید تا آینه جانبی 

سمت راست جهت تنظیم شدن انتخاب شود. 
 : تنظیم کردن به سمت باال

: تنظیم کردن به سمت پایین
 : تنظیم کردن به سمت چپ

 : تنظیم کردن به سمت راست

 هشدار   
ــری 	  ــت قرارگی ــا وضعی ــب ب ــا را متناس ــی، آینه ه ــروع رانندگ ــل از ش قب

ــد  ــودرو دی ــب خ ــه عق ــبت ب ــه نس ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــم کنی ــود تنظی خ
ــید.  ــته باش ــبی داش مناس

در حیــن رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم آینــه نکنیــد، زیــرا ممکــن اســت بــه 	 
علــت از دســت دادن کنتــرل خــودرو، تصــادف و آســیب های جــدی مالــی و 

جانــی بــه بارآیــد. 
ــا 	  ــت ب ــن اس ــی ممک ــه جانب ــده در آین ــش داده ش ــه نمای ــر و فاصل تصوی

واقعیــت تفــاوت داشــته باشــد، بنابرایــن همیشــه بــا احتیــاط رانندگــی کنید. 
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جمع کردن و باز کردن آینه های جانبی ■
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت دستی:

به  آرامی  به  را  آن  و  بگیرید  با دست  را  آینه   .1
را  خود  نیروی  به تدریج  و  بکشید  عقب  سمت 

بیش تر کنید تا وقتی که جمع شود. 
2. برای باز کردن آینه، کناره های آن را با دست 
گرفته و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا به 

طور کامل باز شود. 
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت برقی )در صورت تجهیز(:

که  وقتی  آینه:  جمع کن  کلید  از  استفاده  با   .1
آینه های  تا  دهید  فشار  را  کلید  است،  باز  سویچ 
جانبی جمع شوند. برای باز کردن آینه ها، کلید را 
یک بار دیگر فشار دهید )هرگز این نوع آینه را با 

دست جمع و باز نکنید(. 
2. با استفاده از کلید هوشمند: وقتی که درب ها با 
ریموت یا میکروسویچ روی دستگیره بیرونی قفل 
اتوماتیک جمع می شوند و  شوند، آینه ها به طور 
بالعکس هنگام باز کردن درب ها با ریموت، آینه ها 

باز می شوند. 
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 احتیاط 
ــاز 	  ــردن و ب ــا ک ــگام ت ــا، هن ــدن آینه ه ــیب دی ــری از آس ــرای جلوگی ب

ــد.  ــد وارد نکنی ــش از ح ــار بی ــطح آن فش ــه س ــردن ب ک
ــردن 	  ــع ک ــد، جم ــر از 10km/h باش ــودرو بیش ت ــرعت خ ــه س ــی ک وقت

ــرد.  ــاز ک ــا را ب ــوان آن ه ــط می ت ــود و فق ــن می ش ــا غیرممک آینه ه
ــه 	  ــده ب ــع ش ــای جم ــت آینه ه ــن اس ــتانی ممک ــرد زمس ــوای س در ه

علــت تجمــع بــرف و آب، یــخ ببندنــد و نتواننــد بــاز شــوند کــه ایــن مســاله 
می توانــد در امــر رانندگــی تاثیرگــذار باشــد. بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده 
ــا  ــی را ب ــای جانب ــودکار آینه ه ــدن خ ــع ش ــرد جم ــود عملک ــه می ش توصی

اســتفاده از تنظیمــات سیســتم صوتــی غیرفعــال کنیــد. 
ــی 	  ــای جانب ــدن آینه ه ــع ش ــه جم ــداری، زاوی ــای دی ــاس الزام ه ــر اس ب

ــدن  ــع ش ــان جم ــن در زم ــد. بنابرای ــر متفاوت ان ــا یک دیگ ــت ب ــپ و راس چ
ــد  ــگ نخواهن ــر هم آهن ــا یک دیگ ــت ب ــپ و راس ــای چ ــودکار، آینه ه خ

بــود؛ کــه ایــن امــر عــادی اســت. 

 هشدار   
در حین رانندگی، اقدام به جمع کردن آینه ها نکنید. 	 
ــه، 	  ــاز کــردن و جمــع کــردن آین ــا دســت تان، هنــگام ب مراقــب باشــید ت

گیــر نکنــد. 
ــردن 	  ــاز ک ــع و ب ــو، از جم ــی تاش ــای برق ــه آینه ه ــز ب ــای مجه در مدل ه

ــتن  ــث شکس ــرا باع ــد، زی ــودداری کنی ــدا خ ــت ج ــیله دس ــه وس ــا ب آینه ه
ــه  ــای آین ــن قابلیت ه ــن رفت ــب آن از بی ــه و متعاق ــی آین ــای داخل دنده ه

می شــود. 
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 12-3. سیستم برف پاک کن و شیشه شور
دسته برف پاک کن

دسته برف پاک کن و شیشه شور در سمت راست 
غربیلک فرمان قرار گرفته است.

 احتیاط 
ــخ زدن 	  ــا، ی ــرف پاک کن ه ــتفاده از ب ــل از اس ــرد، قب ــوای س در آب و ه

ــه شیشــه خــودرو را بررســی  ــرف پاک کــن و چســبیدن آن هــا ب تیغه هــای ب
ــن،  ــرف پاک ک ــتفاده از ب ــل از اس ــی، قب ــاهده یخ زدگ ــورت مش ــد. در ص کنی
ــرف  ــور ب ــا و موت ــورت تیغه ه ــن ص ــر ای ــد. در غی ــن ببری ــا را از بی یخ ه

ــد.  ــد دی ــیب خواهن ــن، آس پاک ک
اگــر موانعــی روی شیشــه وجــود دارنــد، نبایــد بــرف پاک کن هــا را بــه کار 	 

اندازیــد، زیــرا موجــب آســیب دیــدن موتــور بــرف پاک کــن و ایجــاد خــراش 
ــرف  ــع را برداریــد، ســپس ب ــر روی شیشــه جلــو خواهــد شــد، ابتــدا موان ب

ــد.  ــال کنی ــن را فع پاک ک
ــرف 	  ــن ب ــه کار انداخت ــت، از ب ــک اس ــه خش ــطح شیش ــه س ــی ک زمان

پاک کــن خــودداری کنیــد، چــون تیغه هــای بــرف پاک کــن آســیب 
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــیدگی ایج ــو خراش ــه جل ــد و در شیش ــد دی خواهن
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برف پاک کن جلو
عملکردهای برف پاک کن زمانی قابل اجرا هستند که سویچ موتور باز باشد. 

■  )MIST( حرکت تکی برف پاک کن
دسته برف پاک کن را به سمت باال و به موقعیت 
تا به طور خودکار  “MIST” بکشید و رها کنید 
با این عمل،  به جای اول خود بازگردد. هم زمان 
برف پاک کن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف 

خواهد شد. 

■  )LO( دور کند برف پاک کن
اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “LO” قرار دهید، برف پاک کن 

به صورت متوالی و با سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.
■  )HI( دور تند برف پاک کن

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “HI” قرار دهید، برف پاک کن 
به صورت متوالی و با سرعت زیاد شروع به کار خواهد کرد. 

■  )OFF( توقف برف پاک کن
اگر دسته برف پاک کن را به سمت باال بکشید و در موقعیت “OFF” قرار دهید، سرعت برف 

پاک کن به طور خودکار پایین می آید تا این که در موقعیت اصلی متوقف شود. 
■  )INT( حرکت زمان بندی شده برف پاک کن

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید 
و در موقعیت “INT” قرار دهید، برف پاک کن با 
حرکت تکی و به طور متناوب )به صورت تایمردار( 
برف  حالت  این  در  کرد.  خواهد  کار  به  شروع 
پاک کن در فواصل زمانی مشخص یک حرکت را 



3-133

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

انجام خواهد داد. با استفاده از کلید چرخشی روی 
دسته برف پاک کن، فواصل زمانی بین حرکت های 
برف پاک کن را می توان تنظیم کرد. اگر کلید را به 
سمت باال بچرخانید، زمان بین دو حرکت افزایش، 
و اگر کلید را به سمت پایین بچرخانید، زمان بین 

دو حرکت کاهش خواهد یافت. 
شیشه شور جلو

زیر  قاب  روی  بر  جلو  شیشه شور  آب پاش های 
شیشه جلو قرار گرفته اند.

 احتیاط 
شیشه شــور را بیش تــر از 10 ثانیــه 	 

بــه کار نیاندازیــد. 
زمانــی کــه مخــزن شیشه شــور 	 

ــه کار  ــور را ب ــت، شیشه ش ــی اس خال
نیاندازیــد. 

انســداد 	  و  گرفتگــی  صــورت  در 
ــام  ــن اجس ــا ای ــا را ب ــا، آن ه آب پاش ه
نوک تیــز و نامناســب تمیــز نکنیــد، 
در غیــر ایــن صــورت، آســیب خواهنــد 

ــد.  دی

 اگر دسته برف پاک کن و شیشه شور را به سمت 
نگه  و  بکشید  خود(  سمت  )به  فرمان  غربیلک 
طور  به  جلو  شیشه شور  و  پاک کن  برف  دارید، 
هم زمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد. 
پاشش آب شیشه شور به محض رها شدن دسته 
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برف پاک کن، متوقف خواهد شد. 
زمانی که شیشه شور متوقف می شود، برف پاک کن 
4 بار با دور کند حرکت خواهد نمود، سپس یک 
حرکت دیگر را انجام داده و پس از 6 ثانیه متوقف 

خواهد شد. 

برف پاک کن و شیشه شور عقب
زمانی که سوییچ باز است، کلید چرخشی انتهای 
و  چرخانده  باال  سمت  به  را  پاک کن  برف  دسته 
در موقعیت ON قرار دهید تا برف پاک کن عقب 
شروع به کار کند. با قرار دادن کلید در موقعیت 

OFF، برف پاک کن عقب خاموش می شود. 

برف  دسته  انتهای  چرخشی  کلید  چرخاندن  با 
در  آن  دادن  قرار  و  پایین  سمت  به  پاک کن 
و  شیشه شور  کلید،  داشتن  نگه  و  موقعیت  
برف پاک کن عقب به طور هم زمان شروع به کار 
خواهند کرد. پس از رها کردن کلید، شیشه شور و 

برف پاک کن متوقف خواهند شد. 

آب پاش شیشه شور عقب در قسمت باالیی شیشه 
عقب و در زیر چراغ ترمز باالیی قرار گرفته است. 
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 احتیاط 
شیشه شور را بیش تر از 10 ثانیه به کار نیاندازید. 	 
زمانی که مخزن شیشه شور خالی است،  شیشه شور را به کار نیاندازید. 	 
ــا اجســام نوک تیــز 	  در صــورت گرفتگــی و انســداد آب پاش هــا، آن هــا را ب

و نامناســب تمیــز نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت، آســیب خواهنــد دیــد. 

13-3. چراغ های خودرو
دسته چراغ و راهنما

دسته چراغ و راهنما در سمت چپ غربیلک فرمان قرار گرفته است. 

کلید  چرخاندن  با  است،  باز  سوییچ  که  زمانی 
انتهایی دسته چراغ و راهنما می توانید چراغ ها را 

به روش های زیر روشن کنید:
1. وضعیت “AUTO” )در صورت تجهیز(

به  این وضعیت، سیستم  در  کلید  قرار گرفتن  با 
صورت خودکار، شدت نور خارجی را بررسی کرده 
به روشن و خاموش کردن  اقدام  اساس آن  بر  و 

چراغ نور پایین و چراغ های کوچک می کند.

2. وضعیت  
در این وضعیت چراغ های کوچک جلو و عقب، چراغ پالک، چراغ های فضای داخلی و چراغ 
زمینه داشبورد و کلیدها روشن می شوند. هم زمان با روشن شدن چراغ های اشاره شده،  نشانگر  

 در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
3. وضعیت 

در این وضعیت چراغ های نور پایین و چراغ پارک ها روشن می شوند.
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روشن کردن چراغ نور باال ■
چراغ نور باال

نور  ابتدا چراغ  باال،  نور  برای روشن کردن چراغ 
دسته  کشیدن  با  سپس  کنید.  روشن  را  پایین 
جلو  چراغ  باالی  نور  داشبورد،  سمت  به  چراغ 
صفحه  در  نشانگر  هم زمان  کنید.  روشن  را 

کیلومترشمار روشن خواهد شد. 
برای خاموش کردن چراغ نور باال، دسته چراغ را 

به موقعیت اول خود بازگردانید. 
چراغ سبقت )فالش نور باال(

با کشیدن دسته چراغ به سمت غربیلک فرمان و 
رها کردن آن، چراغ نور باال یک بار روشن خواهد 
در  باال  نور  چراغ  نشانگر  آن  با  هم زمان  و  شد 
صفحه کیلومترشمار نیز یک بار روشن و خاموش 
با روشن بودن و هم خاموش بودن  می شود. هم 
استفاده  حالت  این  از  می توانید  جلو  چراغ های 

کنید.

 احتیاط 
اگــر قصــد داریــد خــودرو را بــه مــدت طوالنــی پــارک کنیــد، مطمئــن شــوید 
ــی  ــری خال ــورت بات ــن ص ــر ای ــد. در غی ــوش کرده ای ــا را خام ــه چراغ ه ک

شــده و در زمــان اســتارت مجــدد بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. 
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مشایعت تا درب منزل ■
)AUTO چراغ های معمولی )فاقد آپشن

کلید استارت )سوییچ موتور( را خاموش کنید. 
اگر دسته چراغ را یک بار به سمت خود بکشید 
)مانند چراغ سبقت( چراغ های کوچک و چراغ نور 
پایین پس از پیاده شدن شما روشن خواهند شد. 
به ازای هر بار کشیدن دسته چراغ، چراغ مشایعت 
بار  ثانیه روشن می ماند. حداکثر ۸  به مدت 30 
می توان دسته چراغ را کشید. پس از اتمام زمان 
خاموش  خودکار  طور  به  چراغ ها  شده،  تنظیم 

خواهند شد. 
برای خاموش کردن چراغ مشایعت، دسته چراغ 
را بکشید و به مدت بیش تر از 2 ثانیه نگه دارید. 
خاموش  چراغ ها  و  شده  متوقف  مشایعت  چراغ 

خواهند شد. 

 AUTO چراغ های دارای آپشن
قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. با فشار دادن 
دکمه قفل کن روی کلید هوشمند در تاریکی، چراغ های کوچک و چراغ نور پایین به مدت 30 

ثانیه روشن می مانند. برای تکرار این حالت، دکمه قفل کن را یک بار دیگر فشار دهید.
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پیدا کردن محل خودرو در تاریکی ■
)AUTO چراغ های معمولی )فاقد آپشن

استارت )سوییچ موتور( خاموش  زمانی که کلید 
را  هوشمند  کلید  روی  بازکن  دکمه  اگر  است، 
فشار دهید، این قابلیت فعال می شود و چراغ های 
کوچک و چراغ نور پایین به مدت 60 ثانیه روشن 
می شوند. دکمه بازکن را مجددا فشار دهید تا این 

قابلیت یک 60 ثانیه دیگر فعال بماند.

 مطالعه

ــل از  ــه آن را قب ــت ک ــود، الزم اس ــی ش ــت اجرای ــن قابلی ــه ای ــن ک ــرای ای ب
ــد.  ــم کنی ــال و تنظی ــودرو فع ــدن از خ ــاده ش پی

 AUTO چراغ های دارای آپشن 
قبل از خاموش کردن خودرو، دسته چراغ را در وضعیت AUTO قرار دهید. با فشار دادن 
دکمه بازکن روی کلید هوشمند در تاریکی، چراغ های کوچک و چراغ نور پایین به مدت 60 

ثانیه روشن می مانند. برای تکرار این حالت، دکمه بازکن را یک بار دیگر فشار دهید. 

تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو ■
 1 باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو

 2 پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای 4 سطح 

تنظیم 0 و 1 و 2 و 3 می باشد. 
سطح ارتفاع نور چراغ را می بایست بر اساس تعداد 

سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم کرد. 
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جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به صورت زیر است:
تعداد سرنشینان و بار صندوق عقب

وضعیت کلید بار صندوق عقبتعداد سرنشین
0بدون بارراننده

0بدون بارراننده و سرنشین جلو
1بدون بارکلیه سرنشینان
2با بار کامل صندوق عقبکلیه سرنشینان

3با بار کامل صندوق عقبراننده

چراغ های راهنما ■
تا چراغ های  باال بکشید  دسته چراغ را به سمت 

راهنمای سمت راست روشن شوند. 
دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا چراغ های 

راهنمای سمت چپ روشن شوند.
نشانگر  راهنما،  چراغ های  شدن  روشن  با 
حالت  به  کیلومترشمار  صفحه  در  راهنما  چراغ 
زدن،  دور  اتمام  از  و پس  می آید  در  چشمک زن 
دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود 

باز می گردد.
چراغ های راهنما را فقط زمانی که کلید استارت )سوییچ موتور( روشن باشد، می توانید روشن 

کنید. 
قابلیت اعالم تغییر الین )در صورت تجهیز(

هنگام تغییر الین در بزرگراه، اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظه ای کشیده و رها کنید، 
چراغ های راهنما 3 بار چشمک زده و خاموش خواهند شد.

راهنمای راست

راهنمای چپ
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 احتیاط 
اگــر چراغ هــای نشــانگر راهنمــا در صفحــه کیلومترشــمار تندتــر از حالــت 	 

ــو  عــادی چشــمک بزننــد، احتمــاال یکــی از المپ هــای چــراغ راهنمــای جل
یــا عقــب ســوخته اســت. 

ــد، 	  ــم باش ــان ک ــک فرم ــت غربیل ــدار برگش ــا، مق ــس از زدن راهنم ــر پ اگ
ــردد.  ــاز نمی گ ــود ب ــت اول خ ــه موقعی ــودکار ب ــور خ ــه ط ــا ب ــته راهنم دس

چراغ مه شکن عقب
)سوییچ  استارت  کلید  کردن  روشن  از  پس 
موتور(، دسته چراغ را در موقعیت  قرار دهید 
سمت   به  را  مه شکن  چراغ  چرخان  کلید  و 
بچرخانید تا چراغ های مه شکن عقب روشن شوند. 
صفحه  در  عقب  مه شکن  چراغ  نشانگر  هم زمان 

کیلومترشمار هم روشن خواهد شد. 
کلید  عقب،  مه شکن  چراغ  کردن  خاموش  برای 
چرخان را بار دیگر به موقعیت  ببرید و یا این 
 OFF یا ACC که کلید استارت را در موقعیت

قرار دهید.
با خاموش کردن چراغ نور پایین، چراغ مه شکن نیز هم زمان با آن خاموش می شود.

 احتیاط 
ــای 	  ــد، چراغ ه ــرار دهی ــوش ق ــت خام ــراغ را در وضعی ــته چ ــر دس اگ

ــوند.  ــوش می ش ــودکار خام ــورت خ ــه ص ــز ب ــب نی ــکن عق مه ش
ــی 	  ــی و رانندگ ــررات راهنمای ــق مق ــت طب ــکن می بایس ــراغ مه ش از چ

ــد.  ــتفاده کنی اس
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 بخارگرفتگی چراغ ها
یا مرطوب است، قسمت داخلی چراغ ها به خاطر اختالف دمای بین سطوح  وقتی هوا سرد 
داخلی و بیرونی طلق چراغ بخار می گیرد. بعد از روشن کردن چراغ ها برای مدتی، بخار داخل 
چراغ به تدریج از بین می رود، ولی ممکن است هنوز در لبه های طلق چراغ اندکی بخار باقی 
بماند که عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمد مفید چراغ ها ندارد. اگر چراغ ها بخار 
گرفته اند، چراغ نور پایین یا نور باال را به مدت 30 دقیقه روشن کنید و درپوش پالستیکی 

پشت چراغ را بردارید تا بخارهای داخل چراغ به تدریج از بین بروند.

 هشدار   
ــزا 	  ــایر اج ــودن س ــدی ب ــح و آب بن ــب صحی ــپ، نص ــض الم ــان تعوی در زم

چراغ هــا را نیــز مــورد بررســی قــرار دهیــد. هنــگام نصــب درپــوش پشــتی 
چــراغ، واشــر آن را بازدیــد کــرده و تمیــز کنیــد تــا از ورود گــرد و خــاک و 

ــود.  ــری ش ــراغ پیش گی ــل چ ــه داخ ــت ب رطوب
ــه 	  ــور و ب ــه موت ــوی محفظ ــرای شست وش ــوی ب ــار ق ــز از آب فش هرگ

ــای  ــاالی آب پاش ه ــار ب ــر فش ــه خاط ــد. ب ــتفاده نکنی ــا اس ــژه چراغ ه وی
ــوند  ــل ش ــت ش ــن اس ــا ممک ــات روی چراغ ه ــایل و متعلق ــوی، وس ــار ق فش
و یــا بیافتنــد، مجــرای تهویــه و کانکتــور دســته ســیم چــراغ ممکــن اســت 
از آب پــر شــوند و ســبب ورود آب و رطوبــت بــه داخــل چــراغ شــود کــه تــا 

ــد.  ــن نرون ــی از بی ــای طوالن مدت ه
ــت را 	  ــرعت حرک ــق آب و س ــد عم ــی مانن ــی در آب، عوامل ــگام رانندگ هن

ــه  ــوذ آب ب ــری از نف ــت جلوگی ــای الزم جه ــد و احتیاط ه ــرار دهی ــر ق مدنظ
ــد.  ــت کنی ــا را رعای ــل چراغ ه داخ

پــس از اتمــام کار بــر روی چــراغ، درپــوش پشــتی آن را بــه درســتی نصــب 	 
کنیــد تــا از ورود آب بــه داخــل چــراغ جلوگیــری شــود. 
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چراغ سقفی جلو ■
 1 کلید چراغ سقفی را به سمت  بچرخانید 

تا چراغ سقفی خاموش شود. 
در  را  سقفی  چراغ  کلید  اگر  درب:  وضعیت   2  
موقعیت  قرار دهید، چنان چه هر کدام از 
درب های خودرو باز شود، چراغ سقفی به مدت 3 

دقیقه روشن خواهد ماند. 
را به سمت  3 چراغ مطالعه: کلید چراغ سقفی 

  بچرخانید تا چراغ روشن شود.
محفظه صندوق عقب ■

صندوق  چراغ  شود،  باز  صندوق  درب  که  وقتی 
از  پس  و  می شود  روشن  خودکار  طور  به  عقب 
بسته شدن درب صندوق، چراغ بالفاصله خاموش 

می شود. 
چراغ های پالک ■

قرار  موقعیت   در  چراغ  دسته  که  زمانی 
می شوند،  روشن  کوچک  چراغ های  و  می گیرد 
شدن  دیده  جهت  هم  پالک  چراغ های  هم زمان 

پالک خودرو روشن می شود. 
چراغ های دنده عقب ■

با باز شدن سوییچ و قرار گرفتن دسته دنده در 
عقب  دنده  چراغ های   ،)R( عقب  دنده  موقعیت 

روشن خواهند شد.
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14-3. شیشه درب ها
شیشه باالبرها

مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشه ها را دارد: ■
 1 کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

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

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

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

 1 کلید را به طور لحظه ای به سمت باال بکشید 
و رها کنید تا شیشه به طور خودکار شروع به باال 
رفتن کند. اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید، 

شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 2 کلید را به طور لحظه ای به پایین فشار دهید و 
رها کنید تا شیشه به طور خودکار شروع به پایین 
رفتن کند. اگر کلید را یک بار دیگر فشار دهید، 

شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد.
 3  کلید را به سمت باال بکشید و نگه دارید تا شیشه شروع به باال رفتن کند. هر زمان که کلید 

را رها کنید،  شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد. 
 4 کلید را به سمت پایین فشار دهید و نگه دارید تا شیشه شروع به پایین رفتن کند، هر زمان 

که کلید را رها کنید، شیشه در همان موقعیت متوقف خواهد شد.
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 احتیاط 
ــارک کــرده باشــید 	  ــی پ ــه مــدت طوالن در هــوای ســرد اگــر خــودرو را ب

ممکــن اســت شیشــه ها در بــار اول اســتفاده از کلیدهــا بــه طــور کامــل بــاز 
یــا بســته نشــوند. در ایــن گونــه شــرایط کار بــا کلیــد را 3 تــا 5 بــار تکــرار 

کنیــد. 
ــت 	  ــت برگش ــه قابلی ــز ب ــا مجه ــر آن ه ــه باالب ــه شیش ــی ک در خودروهای

خــودکار در مقابــل موانــع نیســتند، فقــط شیشــه درب راننــده قابلیــت بــاال و 
ــد را دارد.  ــر کلی ــار ب ــار فش ــک ب ــا ی ــه ب ــودکار شیش ــن خ ــن رفت پایی

ــد قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه، مراقــب باشــید 	  در خودروهــای فاق
ــینان در  ــدن سرنش ــای ب ــا، اعض ــه درب ه ــادن شیش ــه کار افت ــگام ب ــا هن ت

ــد.  ــر نکن ــه گی ــه الی شیش الب

کلید قفل شیشه باالبرها ■
کلیه  باالبرها،  شیشه  قفل  کلید  شدن  فشرده  با 
غیرفعال  درب ها  روی  باالبر  شیشه  کلیدهای 
روی  کلیدهای  فقط  این شرایط  در  خواهند شد. 
باالبرها  شیشه  انداختن  راه  به  قادر  راننده  درب 
در صورتی کودکان جزو سرنشینان  بود.  خواهند 
خودرو باشند، استفاده از این کلید توصیه می شود. 

فعال کردن: کلید را یک بار فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها فعال شود. چراغ زمینه کلید  •
نیز روشن می شود. 

غیر فعال کردن: کلید را یک بار دیگر فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها غیرفعال شود. چراغ  •
زمینه کلید نیز خاموش می شود.



3-145

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 3: راهنمای استفاده از خودرو

 هشدار   
ــت 	  ــری از جراح ــت جلوگی ــا جه ــه باالبره ــن شیش ــه کار انداخت ــگام ب هن

ــه الی شیشــه ها  ــدن آن هــا در الب سرنشــینان مطمئــن شــوید کــه اعضــای ب
ــینان  ــه سرنش ــا را ب ــه باالبره ــا شیش ــول کار ب ــن اص ــد. هم چنی ــر نکن گی

ــد.  ــح دهی ــودرو توضی خ
موقــع رانندگــی در جاده هــای ناهمــوار، ممکــن اســت نیــروی جاذبــه روی 	 

سیســتم شیشــه باالبــر تاثیــر بگــذارد. در ایــن حالــت ممکــن اســت شیشــه 
هنــگام بــاال رفتــن خــودکار، بــه جــای بــاال رفتــن، پاییــن بیایــد. هــر چنــد 

احتمــال اتفــاق افتــادن ایــن حالــت انــدک اســت، امــا عــادی اســت. 
ــا 	  ــاال ی ــد، ب ــتارت بزنی ــر اس ــه باالب ــتفاده از شیش ــا اس ــان ب ــر هم زم اگ

ــرای  ــرق مــورد نیــاز ب ــا جریــان ب پاییــن رفتــن شیشــه متوقــف می شــود ت
ــور تامیــن شــود.  اســتارت موت

کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل
پایین آمدن شیشه ها با ریموت کنترل ■

زمانی که خودرو در حالت فعال بودن دزدگیر قرار دارد، اگر دکمه بازکن کلید هوشمند را فشار 
داده و حداقل به مدت 1/5 ثانیه نگه دارید، شیشه هر چهار درب خودرو باز خواهند شد. در حین 
باز شدن شیشه ها چنان چه دکمه بازکن کلید هوشمند را رها کنید و یا یکی از درب های خودرو 

را باز کنید، باز شدن شیشه ها متوقف خواهد شد. 
پایین آمدن شیشه ها با مچ بند هوشمند )در صورت تجهیز( ■

به شرط خاموش بودن کلید استارت موتور، در نمایشگر مچ بند هوشمند بر روی گزینه  فشار 
دهید تا وارد منوی کلیدها شوید. سپس گزینه  را لمس کرده و نگه دارید تا شیشه ها شروع 

به باز شدن بکنند. 
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 احتیاط 
ــه  ــی ک ــرل، در حال ــوت کنت ــا ریم ــه ها ب ــردن شیش ــاز ک ــرای ب ــن اج در حی
دکمــه بازکــن کلیــد یــا گزینــه  در مچ بنــد هوشــمند را فشــار داده ایــد، 
ــد  ــیگنال های کلی ــال س ــی در ارس ــا الکترومغناطیس ــی ی ــع فیزیک ــر موان اگ
هوشــمند یــا مچ بنــد هوشــمند اختــالل ایجــاد کننــد، بــاز شــدن شیشــه ها 

متوقــف خواهــد شــد. 

باال رفتن شیشه ها با ریموت کنترل ■
کلید استارت را خاموش کنید و درب های خودرو را ببندید. سپس دکمه قفل کن روی کلید 
هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید تا درب ها قفل شده و خودرو وارد وضعیت 
دزدگیر شود، اگر شیشه درب ها باز مانده باشند، شیشه هر چهار درب خودرو به طور خودکار 
بسته خواهند شد. در حین بسته شدن شیشه ها چنان چه هر کدام از دکمه های بازکن یا قفل کن 
کلید هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید، باال رفتن شیشه ها متوقف خواهد شد. 

 احتیاط 
در زمــان بســتن شیشــه ها بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظــر شــما 
بــوده و آن را بــه طــور کامــل ببینیــد تــا احتمــاال اعضــای بــدن کســی در بین 
ــودرو  ــردن خ ــرک ک ــل از ت ــام کار و قب ــس از اتم ــد. پ ــر نکن ــه ها گی شیش
ــا  ــه درب ه ــه کلی ــودن شیش ــته ب ــتارت و بس ــد اس ــودن کلی ــوش ب از خام

اطمینــان حاصــل کنیــد. 
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15-3. سان روف
نحوه استفاده از سان روف

کلید سان روف ■
باز کردن و بستن سان روف

 1 کلید  را فشار داده و نگه دارید تا شیشه 
زمان کلید  باز شدن کند. هر  به  سان روف شروع 
موقعیت  همان  در  سان روف  کنید، شیشه  رها  را 

متوقف خواهد شد. 
اگر کلید  را به طور لحظه ای و کوتاه فشار 
داده و رها کنید، شیشه سان روف به طور خودکار تا 

انتها باز خواهد شد. 
 2 کلید  را فشار داده و نگه دارید تا شیشه 
سان روف شروع به بسته شدن کند. در هر لحظه ای 
را رها کنید، شیشه سان روف در همان  که کلید 

موقعیت متوقف خواهد شد. 
اگر کلید  را به طور لحظه ای و کوتاه فشار 
داده و رها کنید، شیشه سان روف به طور خودکار تا 

انتها باز خواهد شد. 

باز کردن و بستن سان روف به صورت اریب )حالت تهویه سان روف( ■
 1  زمانی که شیشه سان روف به صورت اریب باز است، کلید  را به طور لحظه ای و کوتاه 

فشار دهید تا بسته شود. 
 2  زمانی که شیشه سان روف بسته است،  کلید  را به طور لحظه ای و کوتاه فشار دهید 

تا شیشه سان رف به صورت اریب باز شود.
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کنترل سان روف با ریموت کنترل
باز کردن سان روف با استفاده از ریموت کنترل ■

زمانی که خودرو در وضعیت دزدگیر قرار دارد،  اگر دکمه بازکن روی کلید هوشمند را فشار داده و 
به مدت حداقل 3/5 ثانیه نگه دارید، شیشه سان روف به طور خودکار باز خواهد شد. برای متوقف 

کردن حرکت شیشه سان روف، یکی از دکمه های بازکن یا قفل کن روی کلید را فشار دهید. 
بستن سان روف با استفاده از ریموت کنترل ■

کلید استارت را خاموش کنید و درب های خودرو را ببندید. سپس دکمه قفل کن روی کلید 
هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید تا درب ها قفل شده و خودرو وارد وضعیت 
دزدگیر شود، اگر سان روف باز مانده باشد، به طور خودکار بسته خواهد شد. در حین بسته شدن 
سان روف اگر دکمه قفل کن یا بازکن روی کلید هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار 

دهید، سان روف در همان موقعیت متوقف خواهد شد.

 احتیاط 
در زمــان بســتن ســان روف بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظر شــما 
بــوده و آن را بــه طــور کامــل ببینیــد تــا احتمــاال اعضــای بــدن کســی در بین 
ــرک  ــل از ت ــام کار و قب ــس از اتم ــد. پ ــر نکن ــودرو گی ــه خ ــان روف و بدن س
خــوردن خــودرو از خامــوش بــودن کلیــد اســتارت و بســته بــودن ســان روف 

اطمینــان حاصــل کنیــد. 

کالیبره کردن سان روف ■
چنان چه به دفعات مانعی جلوی حرکت سان روف را بگیرد و سان روف مجبور به برگشت شود، 
ممکن است موقعیت های تعریف شده برای سان روف از حافظه داخلی واحد کنترل آن پاک شود 
و حرکت ها و توقف های آن به درستی صورت نپذیرد. در این گونه شرایط باید سان روف را به 

صورت زیر کالیبره کنید:
1. کلید بستن سان روف را به مدت 4 ثانیه فشار دهید تا شیشه سان روف به حالت تهویه باز شود، 

سپس کلید را رها کنید. 
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2. مجددا همان کلید را به مدت 10 ثانیه یا بیش تر فشار داده و نگه دارید. بدین طریق سان روف 
کالیبره خواهد شد. 

 احتیاط 
ــای 	  ــا و نواره ــر روی ریل ه ــده ب ــاک باقی مان ــرد و خ ــی و گ ــواد خارج م

ــا  ــی ی ــس از بارندگ ــد. پ ــاک کنی ــم پ ــور دوره ای و منظ ــه ط ــان روف را ب س
شســتن خــودرو، آب و رطوبــت نفــوذ کــرده بــه شیشــه و موتــور ســان روف را 

ــه طــور کامــل خشــک کنیــد.  قبــل از اســتفاده ب
اگــر ســان روف یــخ زده باشــد و یــا بــا بــرف پوشــیده شــده باشــد، حرکــت 	 

دادن شیشــه ســان روف باعــث تحــت فشــار قــرار گرفتــن شیشــه و موتــور 
ســان روف و آســیب دیــدن آن هــا خواهــد شــد. 

آب هــای باقی مانــده در بیــن اجــزای ســان روف پــس از بارندگــی را جهــت 	 
جلوگیــری از نفــوذ بــه داخــل کابیــن، پــاک کنیــد و یا ســان روف را بــه صورت 

تهویــه بــاز نگــه داریــد تــا زمانــی کــه ســان روف خشــک شــود. 
ــا، 	  ــار دادن کلیده ــال فش ــان روف در قب ــل س ــدم عکس العم ــورت ع در ص

ســان روف را کالیبــره کنیــد. 

16-3. درب موتور
باز کردن و بستن درب موتور

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

باز کردن درب موتور
1. دستگیره بازکن درب موتور را بکشید تا قفل 
باال  به سمت  کمی  درب  و  شده  باز  موتور  درب 

بپرد.
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2. دست خود را به زیر درب موتور برده و انگشتان 
خود را به شستی قفل درب موتور برسانید. شستی 
را به سمت باال فشار داده و هم زمان درب موتور را 

به سمت باال باز کنید. 

3. درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید و آن 
را توسط میله نگه دارنده ثابت نگه دارید.

4. برای بستن درب موتور، آن را با دست چپ نگه دارید و با دست راست میله نگه دارنده را از 
شیار خارج کرده و در جای اصلی خود قرار دهید. سپس به کمک هر دو دست درب موتور را 

تا 15 تا 25 سانتی متری قفل درب موتور پایین آورده و رها کنید تا بسته شود. 
آن  قفل شدن صحیح  از  تا  بکشید  باال  به سمت  را کمی  آن  موتور،  درب  بستن  از  5. پس 

اطمینان حاصل شود.

 احتیاط 
ــزار، 	  قبــل از بســتن درب موتــور مطمئــن شــوید کــه اشــیایی از قبیــل اب

ــده باشــد.  دســتمال و ... داخــل محفظــه موتــور جــا نمان
ــور 	  ــم درب موت ــح و محک ــدن صحی ــته ش ــی از بس ــروع رانندگ ــل از ش قب

ــه درب  ــدید ک ــه ش ــی متوج ــن رانندگ ــر در حی ــد. اگ ــل کنی ــان حاص اطمین
ــکان  ــک م ــودرو را در ی ــورا خ ــت، ف ــده اس ــته نش ــتی بس ــه درس ــور ب موت

ــد.  ــرده و آن را ببندی ــف ک ــب متوق مناس
ــرا 	  ــد، زی ــار ندهی ــت فش ــا دس ــز آن را ب ــور، هرگ ــتن درب موت ــد از بس بع

ــود.  ــور ش ــی در درب موت ــاد دفرمگ ــث ایج ــت باع ــن اس ممک
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17-3. درب باک
باز کردن و بستن درب باک

باز کردن درب باک ■
تا درب  بکشید  را  باک  بازکن درب  1. دستگیره 

باک به آرامی باز شود. 
باز کردن درپوش پیچی باک، آن را در  2. برای 

خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. 
را  باک  درپوش  سوخت گیری،  اتمام  از  پس   .3
صدای  که  زمانی  تا  ساعت  عقربه های  جهت  در 

»کلیک« شنیده شود، بپیچانید تا بسته شود. 
4. درب فلزی باک را ببندید.

 احتیاط 
بــه گــوش رســیدن صــدای آرام 	 

خالــی شــدن بــاد در زمــان بــاز کــردن 
ــت.  ــی اس ــاک طبیع ــی ب ــوش پیچ درپ

ــاک جــدا 	  ــه ب از ریختــن گازوییــل ب
ــد.  ــودداری کنی خ

ســوخت گیری، 	  زمــان  در  اگــر 
بنزیــن ســرریز شــود، جهــت جلوگیری 
ــن  ــه، بنزی ــگ بدن ــدن رن ــیب دی از آس
ــد.  ــاک کنی ــورا پ ــده را ف ــیده ش پاش

پــس از بســتن درپــوش، دســت 	 
زیــرا  برداریــد  آن  روی  از  را  خــود 
ممکــن اســت کمــی در جهــت خــالف 
ــت.  ــی اس ــه طبیع ــد ک ــتن بچرخ بس

نیــروی دســت خــود را فقــط در 	 
ــه  ــتن و ب ــردن و بس ــاز ک ــای ب جهت ه
درپــوش بــاک وارد کنیــد و از کشــیدن 
و یــا فشــار دادن آن خــودداری کنیــد. 
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 هشدار   
ــد و 	  ــاک، کلیــد اســتارت را خامــوش کنی ــر کــردن ب ــه پ ــدام ب قبــل از اق

ــد.  ــه ها را ببندی ــا و شیش ــه درب ه کلی
از بســته شــدن کامــل درپــوش بــاک مطمئــن شــوید تــا از بیــرون ریختــن 	 

احتمالــی بنزیــن و بــروز ســانحه جلوگیــری کــرده باشــید. 
ــیدن 	  ــه و کش ــاد جرق ــن، از ایج ــتعال پذیری بنزی ــت اش ــت ماهی ــه عل ب

ــد.  ــودداری کنی ــوخت گیری خ ــان س ــیگار در زم س
درپــوش بــاک را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد، در هــوای 	 

گــرم پاشــیده شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون می توانــد 
ــود.  ــیب دیدگی ش ــث آس باع

ــاوی 	  ــن ح ــه بنزی ــرا ک ــد. چ ــت کنی ــن ممانع ــای بنزی ــاق بخاره از استنش
ــت.  ــان آور اس ــالمتی زی ــرای س ــت و ب ــمی اس ــواد س م

ــز 	  ــک فل ــاک، ی ــوش ب ــردن درپ ــاز ک ــل از ب ــودرو و قب ــرک خ ــس از ت پ
بــدون رنــگ را لمــس کنیــد تــا الکتریســیته ســاکن بدن تــان تخلیــه شــود. 
انجــام ایــن کار قبــل از ســوخت گیری مهــم اســت، زیــرا الکتریســیته ســاکن 

ــود.  ــن ش ــای بنزی ــراق بخاره ــث احت ــد باع می توان
پــس از قطــع شــدن خــودکار نــازل پمــپ، ســوخت گیری را ادامــه ندهیــد. 	 

زیــرا ممکــن اســت بــاک پــر شــده باشــد و بنزیــن ســرریز شــود کــه می تواند 
ــدید  ــای ش ــار و مصدومیت ه ــوزی، انفج ــاد آتش س ــث ایج ــی باع ــه راحت ب

شــود. 

 مطالعه

ــردن  ــدوم ک ــع آوری و مع ــد. جم ــوده کن ــت را آل ــد محیط زیس ــن می توان بنزی
بنزیــن ریختــه شــده بایــد توســط افــراد متخصــص صــورت پذیــرد. 
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 فصل 4. روشن کردن و رانندگی با خودرو
1155-4. کلید استارت

155کار با کلید استارت ...............................

2157-4. روشن کردن خودرو
15۷اقدامات قبل از استارت ........................
15۷مراحل استارت زدن ..............................
15۸پس از روشن شدن موتور ....................
15۸خاموش کردن موتور .............................

استارت زدن در زمان کار نکردن کلید 
159هوشمند ..................................................
160خاموش کردن موتور در موارد اضطراری

3161-4. گیربکس اتوماتیک
161گیربکس اتوماتیک با کالچ دوبل .......
.............. Sport و حالت ECO 165حالت
166پیغام هشدار گیربکس ..........................
....... )Fail-Safe( 166حالت خرابی ایمن

4167-4. سیستم ترمز
16۷ترمز پارک برقی )در صورت تجهیز(

16۷درگیر کردن ترمز پارک .......................

.......................................... Auto Hold1۷2

1۷4سیستم ترمز ...........................................

1۷4بوستر ترمز ..............................................

1۷5روغن ترمز ...............................................
1۷6چراغ هشدار سیستم ترمز ...................
1۷6نکات الزم در خصوص سیستم ترمز 

5-4. کنترل الکترونیکی پایداری 
 )ESP( خودرو

177

.......................... ESP 1۷۷عملکرد سیستم
................. ESP 1۷۷چراغ هشدار سیستم
.................. ESP 1۷۸کلید غیرفعال کردن
.............. )ABS( 1۷9سیستم ترمز ضدقفل
........................ ABS 1۸0اصول ترمزگیری
................ ABS 1۸1چراغ هشدار سیستم
1۸1احتیاط های الزم ....................................

در  خودرو  کنترل  سیستم   .4-6
)HDC( سراشیبی

1۸5

........................ HDC 1۸5عملکرد سیستم
............ HDC 1۸6فعال و غیرفعال کردن

 )EPS( 7188-4. سیستم فرمان برقی
1۸۸عملکرد سیستم .....................................

8189-4. سیستم کروز کنترل
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1۸9تنظیمات کروز کنترل ..........................
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز 
192کنترل ......................................................
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 1-4. کلید استارت
کار با کلید استارت

تغییر روش  ■ برای  و  قرار گرفته است  بر روی داشبورد  با دست رسی راحت  استارت  کلید 
تامین برق خودرو و روشن و خاموش کردن موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

شناسایی  مورد  درستی  به  زمانی  هوشمند  کلید 
قرار می گیرد که در داخل خودرو باشد:

اتوماتیک،  • گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
دسته دنده را در موقعیت “P” یا “N” قرار دهید، 
را فشار  استارت  را فشار داده و کلید  ترمز  پدال 

دهید تا خودرو روشن شود.
برای به کارگیری و استفاده از کلید استارت، یک فشار کوتاه کافی است. اگر کلید استارت  •

به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است موتور روشن نشود یا حالت های کلید 
تعویض نشود. 

حالت های کلید استارت ■
کلید استارت دارای چهار حالت می باشد. وقتی که کلید هوشمند توسط سیستم شناسایی شده 
باشد و اگر پدال ترمز آزاد باشد، با هر بار فشار دادن کلید استارت، حالت های آن تعویض خواهد شد.

کلید  زمینه  )چراغ  خاموش  یا   OFF حالت   1  
خاموش است(. در این حالت برق کلیه تجهیزات 

الکتریکی خودرو قطع می باشد. 
 2 حالت ACC )چراغ زمینه کلید به رنگ زرد 
برقی  لوازم  برخی  حالت  این  در  است(.  روشن 

خودرو مانند فندک قابل استفاده می باشد. 
زرد  رنگ  به  کلید  زمینه  )چراغ   ON حالت   3  
برقی  لوازم  کلیه  حالت  این  در  است(.  روشن 

خودرو قابل استفاده می باشند. 
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 4 حالت START )چراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن می شود(. اگر پدال ترمز فشار داده 
شده باشد و دسته دنده در موقعیت “P” یا “N” )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( و 
یا پدال کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( فشرده شده باشد،  چنان چه رنگ چراغ 
زمینه کلید استارت به رنگ سبز تغییر یابد، یعنی کلید وارد حالت استارت )START( شده 

است و با فشار دادن آن، موتور روشن خواهد شد.

 احتیاط 
ــوش 	  ــه خام ــر در لحظ ــک اگ ــس اتوماتی ــه گیربک ــز ب ــای مجه در مدل ه

کــردن موتــور، دســته دنــده در موقعیتــی بــه غیــر از “P” قــرار داشــته باشــد، 
ــر  ــت OFF تغیی ــه حال ــت و ب ــد رف ــت ACC خواه ــه حال ــتارت ب ــه اس دکم

ــد داد.  ــت نخواه وضعی
ــرون از 	  ــه بی ــمند ب ــد هوش ــت، کلی ــن اس ــور روش ــه موت ــی ک ــر زمان اگ

ــد.  ــد ش ــوش نخواه ــک خام ــور اتوماتی ــه ط ــور ب ــود، موت ــرده ش ــودرو ب خ
ــام                   ــد و پیغ ــدا در می آی ــه ص ــه ب ــدار 6 مرتب ــوق هش ــرایط ب ــن ش در ای
“Smart Key not Detected” در نمایشــگر صفحــه کیلومترشــمار ظاهــر 

ــد.  ــد ش خواه
کلیــد اســتارت را بــه مــدت طوالنــی در حالــت ACC یــا ON نگــه نداریــد 	 

تــا از خالــی شــدن باتــری پیش گیــری شــود. 

خاموش شدن خودکار کلید استارت ■
در زمان هایی که موتور خودرو خاموش بوده و دسته دنده در موقعیت P قرار دارد، اگر کلید 
استارت به مدت بیش از یک ساعت در حالت ON باقی بماند، کلید استارت به طور خودکار 
خاموش خواهد شد. با این حال این قابلیت نمی تواند به تنهایی جلوی خالی شدن باتری را 

بگیرد. 
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2-4. روشن کردن خودرو
اقدام های قبل از استارت

1. قبل از سوار شدن، اطراف خودرو را بررسی کنید. 
2. موقعیت صندلی، زاویه پشتی صندلی، ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم 

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

4. چراغ ها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. 
5. کمربند ایمنی را ببندید. 

6. مطمئن شوید ترمز پارک کشیده شده است. 
۷. در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت “P” یا “N” قرار دهید. 

در مدل های مجهز به گیربکس دستی، دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 
۸. ابتدا کلید استارت را در وضعیت ON قرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغ های هشدار 
و نشانگر در صفحه کیلومترشمار روشن می شوند؟ در غیر این صورت، جهت انجام بازدید یا 

تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
مراحل استارت زدن

با همراه داشتن کلید هوشمند می توانید موتور را روشن کرده و یا حالت های کلید استارت را 
عوض کنید. 

قرار   ”N“ یا   ”P“ موقعیت  در  را  دنده  دسته   .1
دهید. 

گیربکس  به  مجهز  مدل های  )در  ترمز  پدال   .2
کلید  زمینه  نور  رنگ  دهید.  فشار  را  اتوماتیک( 
کلید  زمینه  نور  رنگ  اگر  می شود.  سبز  استارت 

سبز نشود، موتور استارت نخواهد خورد. 
روشن  موتور  تا  دهید  فشار  را  استارت  کلید   .3

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

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

 هشدار   
ــاق، 	  ــورت استنش ــه در ص ــت ک ــی اس ــای خطرناک ــاوی گازه ــزوز ح دود اگ

می توانــد ســالمتی انســان را بــه خطــر انــدازد. جهــت جلوگیــری از استنشــاق 
دود اگــزوز، مــوارد زیــر را رعایــت کنیــد:

خــودرو را در محیــط سربســته نظیــر گاراژ و پارکینــگ بــه مــدت طوالنــی 	 
روشــن نگــه نداریــد. 

ــن در 	  ــور روش ــا موت ــف ب ــودروی متوق ــتن در خ ــه نشس ــور ب ــر مجب اگ
ــاز هســتید، می بایســت سیســتم تهویــه مطبــوع روی حالــت  یــک محیــط ب
چرخــش هــوای تــازه و فــن تهویــه مطبــوع را روی باالتریــن ســرعت تنظیــم 

کنیــد. 

خاموش کردن موتور
1. خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید. 
اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در   .2

دسته دنده را در موقعیت “P” قرار دهید. 
3. کلید استارت را فشار دهید. 

4. خاموش شدن موتور را بررسی کنید.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک اگر در زمان خاموش کردن موتور، دسته دنده در 
 ACC قرار داشته باشد،  کلید استارت به جای خاموش شدن به حالت P موقعیتی به غیر از

خواهد رفت.
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برای خاموش کردن کلید استارت طبق مراحل زیر اقدام کنید:
1. کنترل کنید که ترمز دستی کشیده شده باشد. 

2. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
3. کلید استارت را یک بار فشار دهید و از خاموش شدن چراغ زمینه کلید اطمینان یابید.

 احتیاط 
قبل از خاموش کردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید. 	 
ــی 	  ــاال رانندگ ــرعت های ب ــا س ــی و ب ــدت طوالن ــه م ــودرو ب ــا خ ــر ب اگ

ــوش  ــور را خام ــودرو، موت ــردن خ ــف ک ــس از متوق ــه پ ــد، بالفاصل کرده ای
نکنیــد. اجــازه دهیــد موتــور بــه مــدت چنــد دقیقــه در حالــت درجــا روشــن 
ــت  ــدم رعای ــد. ع ــوش کنی ــا، آن را خام ــدن دم ــن آم ــس از پایی ــد و پ بمان

ــاند.  ــیب برس ــور آس ــه موت ــد ب ــوق می توان ــوارد ف م

 استارت زدن در زمان کار نکردن کلید هوشمند
اگر باتری کلید هوشمند تمام شده باشد و یا در محیط اطراف، امواج مزاحم قوی وجود داشته 
باشد، احتماال سیستم ورود و استارت بدون کلید کارآیی مناسبی نخواهد داشت. در صورت 

مواجه شدن با چنین شرایطی، طبق مراحل زیر عمل کنید:

1. کلید هوشمند یا مچ بند هوشمند را در جالیوانی 
کنسول وسط به نحوی که روی آن به سمت باال 
باشد، قرار دهید. پدال ترمز )در مدل های مجهز 
به گیربکس اتوماتیک( و پدال کالچ )در مدل های 
مجهز به گیربکس دستی( را در این لحظه فشار 

ندهید. 
2. کلید استارت را روشن کنید. 

3. پس از نمایش پیغام
در   ”Verify successfully, start ready“
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LCD صفحه کیلومترشمار، پدال ترمز  نمایشگر 
)در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( و پدال 
کالچ )در مدل های مجهز به گیربکس دستی( را 

فشار داده و استارت بزنید تا موتور روشن شود.

 احتیاط 
ــه گیربکــس اتوماتیــک وقتــی کــه کلیــد اســتارت در  در مدل هــای مجهــز ب
وضعیــت ACC قــرار دارد، در صورتــی کــه پــدال ترمــز آزاد باشــد، اگــر کلیــد 
اســتارت را بــه مــدت بیــش از 15 ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد، سیســتم از 
لــزوم ارســال ســیگنال پــدال ترمــز صرف نظــر کــرده و اجــازه روشــن شــدن 
موتــور را خواهــد داد. البتــه ایــن روش فقــط بــرای مواقــع اضطــراری توصیــه 
ــه شــرایط در اســرع وقــت  ــا ایــن گون می شــود. در صــورت مواجــه شــدن ب

بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

خاموش کردن موتور در موارد اضطراری ■
اگر تمامی سیستم های خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به 

شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود، مطابق روش های زیر اقدام کنید:
روش 1: در عرض 2 ثانیه دکمه استارت را 3 بار یا بیش تر به صورت پشت سر هم و به طور 

کوتاه فشار دهید. 
روش 2: دکمه استارت را فشار داده و بیش تر از 3 ثانیه نگه دارید. 

اقدام های پس از جدا کردن کابل باتری
اگر کابل باتری را باز و بسته کرده اید، کلید استارت را به مدت 15 ثانیه در وضعیت ON قرار 
دهید و سپس آن را خاموش کنید. پس از انجام این کار می توان موتور را به صورت عادی 

روشن کرد. 
پس از جدا کردن و وصل کردن کابل باتری ممکن است برخی شرایط مانند سخت استارت 
خوردن موتور یا ریپ زدن و لرزش موتور اتفاق بیافتند که عادی می باشد و نشان دهنده این 

است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود با موتور است. 
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3-4. گیربکس اتوماتیک
گیربکس اتوماتیک با کالچ دوبل

خودروی شما به یک گیربکس مکانیکی – اتوماتیک با کالچ دوگانه )گیربکس DTC( مجهز 
شده است که هم دارای حالت تعویض دنده اتوماتیک و هم دارای حالت تعویض دنده دستی 

می باشد. 
برای رانندگی با خودروی مجهز به این نوع گیربکس:

انتها فشار داده و دکمه روی  تا  1. پدال ترمز را 
دسته دنده را فشار دهید و هم زمان دسته دنده 
را از موقعیت P حرکت داده و در موقعیت D قرار 

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

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

دنده را فشار دهید. 
جزییات بیش تر در خصوص نحوه آزاد کردن ترمز 
دستی در بخش »سیستم ترمز« در ادامه همین 

فصل ارایه شده است.
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دنده های اتوماتیک )N, R, P و D( و دنده های 
دست رس  در  رانندگی  طول  در   )- و   +( دستی 
شما خواهد بود. دنده انتخاب شده برای گیربکس 

در نمایشگر LCD نیز نمایش داده خواهد شد.

از آن که راننده دسته دنده را در موقعیت D قرار داد،  سیستم بر  • اتوماتیک: پس  حالت 
اساس سرعت خودرو، دنده ها را افزایش یا کاهش خواهد داد. 

حالت دستی: راننده می تواند به طور دستی دنده ها را افزایش یا کاهش دهد. این گیربکس  •
۷ سرعته می باشد و راننده در هر زمان می تواند حالت های گیربکس را بین دستی و اتوماتیک 

تغییر دهد. 
وقتی گیربکس بر روی دنده D باشد، می توانید با کشیدن دسته دنده به سمت راست وارد 
حالت دستی شوید. در این حالت اگر دسته دنده را به سمت جلو حرکت دهید، دنده افزایش 
می یابد  کاهش  دنده  بکشید،  عقب  به سمت  را  دنده  دسته  اگر  و  )دنده های سبک(  می یابد 

)دنده های سنگین(. 
زیر  جدول  اطالعات  کنید.  انتخاب  را  مناسب  دنده  خود،  نیاز  اساس  بر  رانندگی  هنگام  به 
می تواند آشنایی الزم با ویژگی ها و کاربرد دنده ها و روش انتخاب دنده صحیح را به شما ارایه 
دهد. قبل از اقدام به رانندگی، مطمئن شوید که آشنایی کافی نسبت به این اطالعات را کسب 

کرده اید.
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عملکرددنده

P )دنده پارک(
وقتـی کـه دسـته دنـده در موقعیـت P قـرار گرفتـه باشـد، چرخ هـای 
محـرک خـودرو بـه طـور مکانیکـی قفـل می شـوند. در ایـن موقعیـت 

موتـور می توانـد روشـن شـود.

R )دنده عقب(
وقتـی که دسـته دنـده در موقعیـت R قـرار می گیرد، چراغ هـای دنده 
عقـب روشـن می شـوند، سیسـتم رادار دنـده عقـب بـه کار می افتـد و 

دوربیـن 360 درجـه )در صـورت تجهیز( روشـن می شـود.

برای توقف های کوتاه و در دور آرام، این حالت گیربکس مناسب می باشد.N )دنده خالص(

D )دنده حرکت 
مستقیم(

بـرای حرکـت رو بـه جلـو از این دنده اسـتفاده می شـود. بر اسـاس بار 
وارده بـه موتـور و سـرعت حرکت خـودرو، افزایش و یـا کاهش دنده ها 

بـه طور خـودکار صـورت می پذیرد.

حالت 
دستی

+
بـا هـر بـار حرکـت دسـته دنده بـه سـمت جلـو )+(، گیربکـس به یک 

دنـده سـبک تر خواهـد رفت.

-
بـا هـر بـار حرکت دسـته دنـده به سـمت عقـب )-(، گیربکـس به یک 

دنـده سـنگین تر خواهـد رفت.
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 احتیاط 
هرگز از دنده P به جای ترمز دستی استفاده نکنید. 	 
 	 P دســته دنــده را فقــط هنگامــی کــه خــودرو ســاکن اســت،  در موقعیــت

قــرار دهیــد. 
 	 D ــت ــده را از موقعی ــته دن ــو، دس ــه جل ــت رو ب ــگام حرک ــچ گاه در هن هی

خــارج نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت گیربکــس بــه شــدت آســیب می بینــد. 
 	 R ــت ــده را از موقعی ــته دن ــب، دس ــه عق ــت رو ب ــگام حرک ــز در هن هرگ

خــارج نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت گیربکــس بــه شــدت آســیب می بینــد. 
جهــت جلوگیــری از خرابــی گیربکــس، زمانــی کــه موتــور خامــوش اســت، 	 

گیربکــس را در وضعیــت خــالص )N( قــرار ندهیــد. 
دنده معکوس کشیدن فقط در حالت دستی مقدور می باشد. 	 
در حالــت دســتی راننــده بایــد بــر اســاس دور موتــور و ســرعت خــودرو از 	 

طریــق کشــیدن دســته دنــده اقــدام بــه تعویــض دنــده نمایــد. اگــر شــرایط 
تعویــض دنــده برقــرار نباشــد، گیربکــس اقــدام بــه تعویــض دنــده نخواهــد 

کــرد. 
در حالــت دســتی اگــر دور موتــور خیلــی بــاال رود، دنده بــه طــور اتوماتیک 	 

افزایــش و اگــر دور موتــور خیلــی پاییــن بیایــد بــه طــور اتوماتیــک کاهــش 
ــور  ــه ط ــده ب ــرعت هم دن ــش س ــری و کاه ــان ترمزگی ــت. در زم ــد یاف خواه

اتوماتیــک کاهــش خواهــد یافــت. 
ــود 	  ــا وج ــی ب ــت حت ــن اس ــود، ممک ــف ش ــا ضعی ــی و ی ــری خال ــر بات اگ

ــود.  ــارج نش ــت P خ ــده از موقعی ــته دن ــز هم دس ــدال ترم ــدن پ ــرده ش فش
اگــر کابــل باتــری جــدا شــده و مجــددا وصــل شــود، پس از روشــن شــدن 	 

ــه گــوش برســد  ــد اســتارت، چنان چــه از گیربکــس صــدای »کلیــک« ب کلی
عــادی اســت و مربــوط بــه انطبــاق و خودتعریفــی دنده هاســت. 
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 هشدار   
ــه 	  ــوید ک ــن ش ــرار دارد، مطمئ ــت N ق ــده در موقعی ــته دن ــه دس ــی ک وقت

ترمــز دســتی را کشــیده اید و پــا را روی پــدال ترمــز قــرار داده ایــد. در غیــر 
ایــن صــورت ممکــن اســت دچــار حادثــه شــوید. 

ــافت های 	  ــز در مس ــک را هرگ ــس اتوماتی ــه گیربک ــز ب ــودروی مجه خ
ــل  ــه بکس ــاز ب ــورت نی ــد. در ص ــل نکنی ــاال بکس ــرعت ب ــا س ــا ب ــی ی طوالن
ــل  ــرای حم ــا ب ــد و ی ــدا کنی ــا ج ــودرو را از چرخ ه ــای خ ــردن، پلوس ه ک

ــد.  ــد کنی ــن بلن ــو را از زمی ــای جل ــد چرخ ه ــودرو بای خ

 SPORT و حالت ECO حالت 
 ECO حالت پیش فرض این نوع گیربکس، حالت
خودرو،  شدن  روشن  از  پس  یعنی  می باشد. 
حالت  این  روی  بر  خودکار  طور  به  گیربکس 
صفحه  روی  بر   ECO نشان گر  و  می گیرد  قرار 

کیلومترشمار روشن می شود. 
می توانید   ECO/SPORT کلید  دادن  فشار  با 
حالت  رانندگی خود،  و  به شرایط جاده  توجه  با 

گیربکس را بین ECO و SPORT تغییر دهید.
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پیغام هشدار گیربکس
اگر دمای گیربکس باال رود، پیغام هشداری به صورت 
زیر در صفحه کیلومترشمار نمایش داده می شود:                                                                 
 High transmission temperature, stop at“
a safe place” )دمای گیربکس باالست، خودرو 

را متوقف کنید(. 
رود،  باال  حد  از  بیش  گیربکس  دمای  اگر 
صفحه  در  زیر  صورت  به  هشداری  پیغام 
می شود:                                                  داده  نمایش  کیلومترشمار 
 Transmission overheats, stop at a safe“

کرده  داغ  )گیربکس   ”place for 5 minutes

است، خودرو را به مدت 5 دقیقه متوقف کنید(. 

 احتیاط 
پــس از خنــک شــدن خــودرو اســتارت بزنیــد. اگــر پیغــام هشــدار خامــوش 
ــران  ــاز مدی ــی مج ــا نمایندگ ــر ب ــد و تعمی ــت بازدی ــورا جه ــت، ف ــده اس نش

خــودرو تمــاس بگیریــد. 

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

کند. 
در این شرایط چراغ اخطار گیربکس در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد. 

با فعال شدن حالت خرابی ایمن، گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد 
داشت و سرعت خودرو کاهش می یابد و فقط با کم ترین سرعت می تواند حرکت کند. 
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 احتیاط 
در حالــت خرابــی ایمــن، نبایــد مســافت زیــادی را بــا خــودرو رانندگــی کــرد، 
ــد.  ــد ش ــس خواه ــه گیربک ــدی ب ــیب های ج ــدن آس ــث وارد آم ــرا باع زی
ــی  ــه نمایندگ ــریع تر ب ــه س ــر چ ــس، ه ــرویس گیربک ــد و س ــت بازدی جه

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی مج

 4-4. سیستم ترمز
ترمز خودرو

در چرخ های جلو و عقب این خودرو از ترمز دیسکی استفاده شده است. سیستم ترمز پارک 
برقی بر روی چرخ های عقب عمل می کند. 

ترمز پارک برقی )در صورت تجهیز(
برای  هم  که  می باشد  خودرو  این  در  رفته  کار  به  تکنولوژی  یک   )EPB( برقی  پارک  ترمز 
برای  هم  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  رانندگی  زمان  در  کوتاه مدت  و  موقتی  توقف های 
نوع سنتی و  پارک جایگزین  ترمز  نوع  این  پارک کردن خودرو.  از  بلندمدت پس  توقف های 

معمولی ترمز پارک شده است.

درگیر کردن ترمز پارک
زمانی که کلید استارت روشن است و یا زمانی  •

که خودرو با موتور روشن متوقف است، اگر کلید 
ترمز پارک برقی را بکشید، چراغ نشان گر آن در 
روشن  کلید  زمینه  چراغ  و  کیلومترشمار  صفحه 
می شود که بیان گر فعال شدن ترمز پارک است. 

می شود،  • خاموش  استارت  کلید  که  وقتی 
سیستم EPB هم چنان به صورت فعال و درگیر 

باقی خواهد ماند. 
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آزاد کردن ترمز پارک به صورت دستی
دهید  • فشار  را  ترمز  پدال  اگر  است،  روشن  استارت  کلید  یا  است  روشن  موتور  که  وقتی 

را فشار دهید، چراغ زمینه کلید و چراغ نشان گر ترمز پارک در صفحه  یا کلید ترمز پارک 
کیلومترشمار خاموش می شود که نشان دهنده آزاد شدن ترمز پارک می باشد. 

آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار
اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را بسته باشد، چنان چه خودرو در جاده با  •

سطح صاف متوقف باشد، هم زمان با فشار دادن پدال گاز و حرکت خودرو رو به جلو یا با دنده 
عقب، ترمز پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد. متعاقب آزاد شدن ترمز پارک، چراغ نشان گر 

قرمز رنگ در صفحه کیلومترشمار خاموش می شود. 
اگر خودرو در سطح شیب دار متوقف باشد، برای حرکت در دنده D یا R، پدال گاز را کمی  •

از نیروی لغزش و سر خوردن شود،  بیش تر فشاردهید. هر زمان که نیروی محرک بزرگ تر 
سیستم Auto Hold ترمز پارک را به طور خودکار آزاد خواهد کرد. 

 مطالعه

ــب  ــت کس ــد. جه ــارک را آزاد کنی ــز پ ــودرو، ترم ــردن خ ــل ک ــع بکس موق
ــد.  ــه کنی ــل 6 مراجع ــه فص ــودرو ب ــل خ ــوص حم ــر در خص ــات بیش ت اطالع
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 احتیاط 
زمانــی کــه کلیــد اســتارت و یــا موتــور روشــن اســت، اگــر بــا فشــار دادن 	 

پــدال ترمــز، ترمــز پــارک نتوانــد آزاد شــود، ابتــدا پــدال گاز را فشــار دهیــد 
ــود.  ــارک آزاد ش ــز پ ــا ترم ــد ت ــار دهی ــارک را فش ــز پ ــد ترم ــپس کلی و س
ایــن روش بایــد فقــط در شــرایط خــاص کــه ترمــز پــارک را نمی توانیــد آزاد 
کنیــد، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. هنــگام آزاد کــردن ترمــز پــارک بــه ایــن 
روش، جوانــب احتیــاط را در نظــر بگیریــد و در اولیــن فرصــت بــه نمایندگــی 

مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
هنــگام آزاد کــردن ترمــز پــارک بــه صــورت خــودکار، حتمــا درب راننــده 	 

و کمربنــد راننــده را ببندیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت بــه علــت 
تــکان خــوردن، ایــن روش خیلــی خوشــایندتان نباشــد. 

ــش 	  ــی از بخ ــی، صدای ــارک برق ــز پ ــازی ترم ــازی و آزادس ــع فعال س موق
عقــب خــودرو بــه گــوش می رســد. ایــن صــدای کار کــردن سیســتم اســت 

و عــادی اســت. 
ــدال 	  ــار دادن پ ــا فش ــان ب ــارک همزم ــز پ ــر ترم ــا درگی ــان آزاد ی در زم

ترمــز، ممکــن اســت پــدال ترمــز اندکــی بــه ســمت بــاال یــا پاییــن حرکــت 
ــد.  ــار دهی ــر فش ــی محکم ت ــز را کم ــدال ترم ــد پ ــت،  بای ــن حال ــد. در ای کن

ــرد. 	  ــوان آزاد ک ــارک را نمی ت ــز پ ــری، ترم ــدن بات ــی ش ــورت خال در ص
ــد.  ــتفاده کنی ــری اس ــه بات ــری ب ــد از روش بات ــکل بای ــع مش ــرای رف ب

اگــر در عــرض 10 دقیقــه پــس از پــارک کــردن، خــودرو حرکتــی داشــته 	 
ــش  ــودکار افزای ــور خ ــه ط ــارک ب ــز پ ــه ترم ــده ب ــال ش ــروی اعم ــد، نی باش
خواهــد یافــت تــا خــودرو بــه طــور ایمــن ثابــت نگــه داشــته شــود. ایــن کار 

ــا مقــداری صــدا باشــد کــه عــادی اســت.  ممکــن اســت تــوام ب
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 هشدار   
ــس 	  ــد، پ ــف می کنی ــارک متوق ــز پ ــیدن ترم ــا کش ــودرو را ب ــی خ وقت

از خامــوش کــردن خــودرو چــراغ نشــان گر ترمــز پــارک در صفحــه 
کیلومترشــمار و چــراغ زمینــه کلیــد ترمــز پــارک هم چنــان بــرای لحظاتــی 
روشــن می ماننــد. قبــل از تــرک خــودرو ایــن مــورد را بررســی کنیــد تــا از 

ــد.  ــل کنی ــان حاص ــارک اطمین ــز پ ــح ترم ــدن صحی ــر ش درگی
بــرای جلوگیــری از حرکــت اتفاقــی خــودرو، در وضعیــت Auto Hold، قبــل 	 

از گاز دادن بــرای آغــاز حرکــت، از وضعیــت دســته دنــده مطمئــن شــوید. 

 ترمزگیری اضطراری
اگر ترمز خودرو عمل نکرد، کلید ترمز پارک را به طور متوالی بکشید تا سیستم ترمز پارک 
رنگ  قرمز  این شرایط چراغ  در  کند.  اعمال  را  اضطراری  ترمزگیری  برای  نیروی الزم  برقی 
نشان گر ترمز پارک در صفحه کیلومترشمار به صورت چشمک زن روشن خواهد شد. پس از 

خارج شدن از شرایط اضطراری، کلید ترمز پارک را رها کنید.
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 هشدار   
ــد، 	  ــر کن ــز گی ــدال ترم ــا پ ــد ی ــل نکن ــودرو عم ــز خ ــه ترم چنان چ

ــت  ــی دق ــد، ول ــتفاده کنی ــراری اس ــری اضط ــت ترمزگی ــد از قابلی می توانی
ــخت،  ــیرهای س ــراری را در مس ــری اضط ــر ترمزگی ــه اگ ــید ک ــته باش داش
ــاعد  ــوی نامس ــرایط ج ــنگین و در ش ــای س ــچ دار، ترافیک ه ــای پی جاده ه
ــر محدودیت هــا  ــد ب ــد، سیســتم ESP و متعلقــات آن نمی توانن اســتفاده کنی
و شــرایط فیزیکــی جــاده فایــق آینــد و ممکــن اســت خطراتــی مثــل خــروج 
خــودرو از مســیر، واژگــون شــدن و ســر خــوردن اتفــاق بیفتــد. لــذا جهــت 

ــد.  ــی کنی ــاط رانندگ ــا احتی ــه ب ــا حادث ــدن ب ــه ش ــری از مواج جلوگی
موقــع رانندگــی معمولــی از ایــن عملکــرد بــا احتیــاط اســتفاده کنیــد. در 	 

ــارک دســت بزننــد. ایــن  ــه کلیــد ترمــز پ ــد ب ایــن مواقــع سرنشــینان نبای
ــود.  ــه ش ــروز حادث ــث ب ــد باع ــات می توان ــه اقدام گون

ــادی 	  ــه ع ــت ک ــدا اس ــد ص ــا تولی ــوام ب ــراری ت ــز اضط ــدن ترم ــال ش فع
می باشــد. 

در ترمزگیــری اضطــراری اعمــال شــدن نیــروی ترمــز پــارک برقــی باعــث 	 
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــود ک ــت می ش ــرخ ثاب ــا ن ــودرو ب ــرعت خ ــش س کاه
کاهــش ســرعت مــورد نظــر راننــده متفــاوت بــوده و فاصلــه ترمزگیــری زیــاد 

باشــد. 
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 Auto Hold

شرایط  در  خودرو  که  سنگین  ترافیک های  در 
از  جلوگیری  برای  دارد،  قرار  توقف  حرکت- 
قابلیت  این  از  خودرو  خودی  به  خود  حرکت 

استفاده می شود. 
•  :Auto Hold شرایط الزم برای فعال شدن

موتور باید روشن باشد،  درب راننده به طور کامل 
بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد. 

•  :Auto Hold روشن کردن
 Auto Hold برای  الزم  شرایط  که  صورتی  در 
روی  بر   Auto Hold کلید  اگر  باشد،  فراهم 
کلید  زمینه  چراغ  دهید،  فشار  را  وسط  کنسول 
روشن شده و خودرو در حالت Auto Hold قرار 

خواهد گرفت. 
:Auto Hold فعال شدن

اگر کلید Auto Hold روشن شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن Auto Hold مهیا  •
باشد، با گرفتن ترمز و پس از توقف کامل خودرو، Auto Hold فعال می شود. روشن شدن 

چراغ نشان گر سبز رنگ در صفحه کیلومترشمار بیانگر فعال شدن سیستم می باشد. 
موقعی که خودرو ایستاده است، پدال ترمز را فشار دهید، اگر کلید Auto Hold روشن  •

شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن Auto Hold فراهم باشد، روشن شدن چراغ نشان گر 
 Auto Hold سبز رنگ در صفحه کیلومترشمار بیان گر این است که خودرو هم چنان در حالت

قرار دارد.
:Auto Hold خاموش کردن

کلید Auto Hold واقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود. چراغ  •
زمینه کلید خاموش شده و خودرو از حالت Auto Hold خارج خواهد شد. 

:Auto Hold آزاد کردن
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راههای آزاد کردن Auto Hold مشابه راههای آزاد کردن ترمز پارک برقی می باشد که به  •
دو روش دستی و خودکار صورت می پذیرد.

 احتیاط 
اگــر پــس از روشــن شــدن خــودرو، درب راننــده و کمربنــد راننــده بســته 	 

نشــوند، قابلیــت Auto Hold بــه کار نخواهــد افتــاد. 
وقتــی کــه Auto Hold روشــن اســت و خــودرو را بــا فشــار پــدال ترمــز 	 

ــی  ــارک برق ــز پ ــد ترم ــد، Auto Hold مانن ــف می کنی ــل متوق ــور کام ــه ط ب
خــودرو را نــگاه خواهــد داشــت، بــا ایــن تفــاوت کــه خــودرو در دنــده D یــا 
 N ــت ــده را در موقعی ــته دن ــت، دس ــاه اس ــان کوت ــر توقف ت ــرار دارد. اگ R ق
ــت  ــده را در موقعی ــته دن ــت، دس ــی اس ــان طوالن ــر توقف ت ــد و اگ ــرار دهی ق

P قــرار دهیــد. 
در زمــان روشــن بــودن Auto Hold اگــر درب راننــده یــا کمربنــد راننــده 	 

ــا  ــتن آن ه ــس از بس ــود و پ ــارج می ش ــودرو از Auto Hold خ ــود، خ ــاز ش ب
ــردد.  ــاز می گ ــودن ب ــن ب ــت روش ــه وضعی ــددا ب مج

ــا کمربنــد راننــده 	  ــودن Auto Hold اگــر درب راننــده ی در زمــان فعــال ب
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــارک برق ــز پ ــه ترم ــود، Auto Hold ب ــاز ش ب

ــد و 	  ــارک کنی ــی پ ــکات ایمن ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ــودرو را ب ــواره خ  هم
ــانید.  ــیب نرس ــران آس ــود و دیگ ــه خ ــه ب ــید ک ــب باش مراق

قبل از بردن خودرو به کارواش صنعتی، Auto Hold را غیرفعال کنید. 	 
در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی پــدال کالچ را تــا انتهــا فشــار 	 

ــا  ــدال گاز را فشــار دهیــد ت ــا عقــب را انتخــاب کنیــد. پ ــده 1 ی دهیــد و دن
ــرار دارد،  ــرباالیی ق ــیر س ــودرو در مس ــر خ ــود. اگ ــال ش Auto Hold غیرفع
جهــت شــروع حرکــت توصیــه می شــود پــدال گاز را تــا نیمــه فشــار دهیــد. 

 	 Auto Hold اگــر پــدال گاز بــه آرامــی فشــار داده شــود، غیــر فعــال شــدن
بــا تاخیــر صــورت می پذیــرد کــه عــادی اســت. 
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 سیستم ترمز
دوبل  مدار  دارای  خودرو  این  ترمز  سیستم 
ضربدری می باشد. این نوع ترمز هیدرولیکی بوده 
می باشد.  هم دیگر  از  مستقل  مدار  دو  دارای  و 
مزیت این نوع ترمز این است که در صورت خرابی 
از مدارها، مدار دیگر قادر  ایراد در یکی  و وجود 
به ادامه کار می باشد. البته در صورت بروز چنین 
شرایط  با  مقایسه  در  ترمزگیری  عمل  شرایطی 
باشید  داشته  توجه  و  بود  عادی سخت تر خواهد 
چراغ  بود.  خواهد  بیش تر  ترمزگیری  فاصله  که 
شد. خواهد  روشن  نیز  ترمز  سیستم  هشدار 

 هشدار   
ــه  ــز، توصی ــای ترم ــی از مداره ــرد یک ــدم کارک ــی و ع ــورت خراب در ص
می شــود بــا خــودرو رانندگــی نکنیــد و فــورا جهــت بازدیــد و تعمیــر آن بــه 

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

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

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

 هشدار   
ــر  ــی بیش ت ــرای کارآی ــد. ب ــوش نکنی ــودرو را خام ــور خ ــیبی ها موت در سراش
سیســتم ترمــز در سراشــیبی های تنــد، از دنــده ســنگین تر اســتفاده کنیــد. 

 هنگام بکسل شدن خودرو یا ایراد موتور، بوستر ترمز از کار می افتد، در این گونه شرایط برای 
جبران این نقصان باید فشار بیش تری به پدال ترمز وارد کنید. 
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وقتی که خودرو برای مدتی متوقف می شود )مثال شب تا صبح( و یا وقتی در هوای سرد روشن 
می شود، خال ایجاد شده در موتور کم است و نمی تواند مکش الزم برای بوستر ترمز را تامین 
کند، لذا پدال ترمز در این مواقع سفت می شود. بنابراین قبل از شروع رانندگی اجازه دهید 
موتور با دور آرام گرم شود. هر چه دما پایین تر باشد، وقت بیش تری برای گرم کردن خودرو 

الزم است.

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

باشد. 
طور  به  را  مخزن  در  موجود  ترمز  روغن  سطح 

منظم بازدید کنید.

 هشدار   
روغــن ترمــز بــه شــدت جــاذب رطوبــت می باشــد. بنابرایــن درب مخــزن 	 

روغــن ترمــز را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد. 
روغــن ترمــز دارای خاصیــت خورندگــی اســت. اجــازه ندهیــد بــا پوســت 	 

ــت و  ــر روی پوس ــز ب ــن ترم ــیدن روغ ــورت پاش ــد. در ص ــدا کن ــاس پی تم
ــا مقــدار زیــادی آب شســت و شــو دهیــد. اگــر  یــا چشــم، فــورا محــل را ب
ــه  ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــورا ب ــد، ف ــی می کنی ــاس ناراحت ــان احس هم چن

ــد.  نمایی
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 چراغ هشدار سیستم ترمز
با روشن شدن کلید استارت، چراغ هشدار ترمز  •

روشن شده و پس از 3 ثانیه خاموش خواهد شد. 
اگر در سیستم ترمز ایرادی وجود داشته باشد،  •

این  در  می ماند.  روشن  هم چنان  هشدار  چراغ 
ترمز  روغن  سطح  اقدام،  اولین  عنوان  به  صورت 
مخزن را بررسی کنید. اگر سطح روغن کم تر از 
عالمت “MIN” بود، به مقدار روغن ترمز اضافه 
چه  هر  نکردید،  پیدا  را  ایراد  علت  اگر  کنید. 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی های  با  سریع تر 

تماس حاصل نکات ایمنی کنید.
نکات الزم در خصوص سیستم ترمز

تولید صدای ترمز در برخی زمان ها طبیعی است. ولی اگر ترمز، ایجاد صدای سایش آهن  •
به آهن یا صدای سوت به مدت زیاد بکند، بیان گر تمام شدن لنت های ترمز است که نیاز به 
تعویض دارد. خودروی خود را جهت تعویض لنت ها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید. 

اگر موقع ترمز کردن لرزشی در غربیلک فرمان احساس می کنید، در اسرع وقت به نمایندگی  •
مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 

لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به کارآیی حداکثری نیاز به یک دوره آب بندی دارند.  •
شاید در 200 کیلومتر اول کارآیی ترمز بهینه نباشد. زیاد کردن نیروی وارده به پدال ترمز، 

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

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

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ببرید. 
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از نیروی ترمز  • تا  از دنده سنگین استفاده کنید  در زمان رانندگی در جادهای سرازیری، 
موتوری بیش ترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید. در غیر این صورت، 
ترمزها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع، کارایی 

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

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

پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد. 
 )ESP( 5-4. کنترل الکترونیکی پایداری خودرو

 ESP عملکرد سیستم
اطالعات  از  که  است  فعال  ایمنی  کنترل  سیستم  یک  الکترونیکی(  پایداری  )سیستم   ESP

سنسورها برای نظارت بر شرایط حرکتی و رانندگی خودرو استفاده می کند. در صورت مواجهه 
ناپایداری خودرو شوند،  باعث  یا پیچیدن که می توانند  از روی موانع  با شرایطی مانند عبور 
سیستم ESP با ایجاد هم آهنگی بین قوای محرکه و سیستم ترمز سبب جلوگیری از انحراف 
خودرو از مسیر و در نتیجه ایمن تر شدن رانندگی می شود. اگر نیروی ترمز اعمال شده به یک 
چرخ جهت حفظ پایداری خودرو کافی نباشد، ESP گشتاور خروجی موتور را کم می کند تا به 
چرخ های دیگر خودرو نیروی ترمزی بیش تری وارد شود تا عملکرد سیستم ESP تحقق یابد. 
EBD )سیستم  و  ترمز ضدقفل(  ABS )سیستم  تلفیق دادن سیستم های  با   ESP سیستم 

توزیع الکترونیکی نیروی ترمز( تعادل جانبی در حین رانندگی را تامین می کند.

ESP چراغ هشدار سیستم
پس از روشن شدن کلید استارت، چراغ هشدار  •

ثانیه خاموش  از 3  نیز روشن شده و پس   ESP

خواهد شد. 
زمانی که ESP فعال باشد، چراغ هشدار آن به  •
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صورت چشمک زن در خواهد آمد. 
بماند،  • روشن  دایم  طور  به  هشدار  چراغ  اگر 

یعنی سیستم دارای ایراد است. 
برنامه کنترل الکترونیکی پایداری ■

وقتی خودرو می خواهد بپیچد، سیستم ESP جهت چرخش غربیلک فرمان را تشخیص داده و 
با مسیر اصلی خودرو مقایسه می کند و نیروی ترمزی وارده به چرخ ها را مدیریت می کند و با 

کمک سیستم کنترل الکترونیک موتور، پایداری خودرو را کنترل می کند.

 احتیاط 
در صــورت مشــاهده ایــراد در عملکــرد سیســتم ESP، در اســرع وقــت جهــت 

بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنید. 

 هشدار   
ــا  ــت ب ــن اس ــاده ای و ... ممک ــرایط ج ــی، ش ــدن ناگهان ــاد، پیچی ــرعت زی س
 ESP ــتم ــوند. سیس ــه ش ــه حادث ــر ب ــم منج ــودن ESP ه ــال ب ــود فع وج
ــه طــور قطعــی اطمینــان دهــد کــه در صــورت از دســت رفتــن  ــد ب نمی توان
کنتــرل خــودرو در شــرایط گوناگــون شــما می توانیــد کنتــرل آن را مجــددا در 
دســت بگیریــد. حتــی اگــر خــودروی شــما مجهــز بــه ESP باشــد، هم چنــان 

بایــد بــا رعایــت احتیــاط و احتــرام بــه قوانیــن رانندگــی کنیــد. 

 ESP کلید غیرفعال کردن 
کلید غیرفعال کردن ESP در سمت چپ داشبورد 

قرار گرفته است. 
این دکمه را فشار دهید تا ESP غیرفعال شود  •

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

نشان گر  خاموش خواهد شد. 

 احتیاط 
بــرای بهبــود کشــش خــودرو در جاده هــای شــنی و ســنگ ریزه ای، 	 

ــد.  ــال کنی ــه ESP را غیرفع ــود ک ــه می ش توصی
سیستم ESP را نمی توان در حین فعال بودن، غیرفعال کرد.	 

 )ABS( سیستم ترمز ضدقفل 
ترمز ضدقفل )ABS( یک نوع سیستم ایمنی فعال می باشد. این سیستم جهت جلوگیری از 
قفل شدن چرخ ها، حفظ قدرت مانورپذیری حتی در زمان ترمزگیری های ناگهانی می باشد و 
راننده را قادر می سازد از کنار موانع عبور کند. با این حال ABS در همه شرایط نمی تواند از 
لغزش چرخ های خودرو جلوگیری کند. به طور مثال در صورت رانندگی در جاده هایی که دارای 
محدودیت های فیزیکی می باشند و یا رانندگی با سرعت های خیلی زیاد در جاده های لغزنده. 

فعال  • معمولی  ترمزگیری های  در   ABS

چرخ های  شدن  قفل  زمان  در  فقط  نمی شود، 
عمل  وارد  ناگهانی  ترمزگیری  از  ناشی  خودرو 

می شود. 
در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر پا ضربه  •

بزند و همراه با آن، مقداری صدا تولید شود یعنی 
ABS فعال می باشد و وجود این صدا عادی است.



4-180

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل ۴: روشن کردن و رانندگی با خودرو

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

با مانع، فرمان را نیز بپیچانید.

 هشدار   
ــی 	  ــد، ول ــز می ده ــه ترم ــری ب ــی بهت ــه ABS، اثربخش ــت ک ــت اس درس

ــد  ــادی خواه ــاوت زی ــا تف ــه ترمزگیری ه ــاده ای فاصل ــرایط ج ــه ش ــته ب بس
ــت.  داش

ــف از 	  ــرایط مختل ــری در ش ــه ترمزگی ــدن فاصل ــاه ش ــد کوت ABS نمی توان

قبیــل جــاده ماســه ای یــا جــاده برفــی یــا در زمــان اســتفاده از زنجیــر چــرخ 
ــودروی  ــاید خ ــدون ABS، ش ــای ب ــا خودروه ــه ب ــد. در مقایس ــن کن را تضمی

شــما نیــاز بــه فاصلــه ترمزگیــری زیــادی داشــته باشــد. 
ــه 	  ــد ریســک خطــر ناشــی از عــدم رعایــت فاصل هم چنیــن ABS نمی توان

بــا خــودروی جلویــی، رانندگــی در آب،  پیچیدن هــای ســریع یــا رانندگــی در 
ــی از  ــادف ناش ــد از تص ــا نمی توان ــد، و ی ــش ده ــاعد را کاه ــای نامس جاده ه

رانندگــی بــدون احتیــاط و نامناســب جلوگیــری کنــد. 
ــود 	  ــرعت خ ــا از س ــر پیچ ه ــد و در س ــی کنی ــاط رانندگ ــا احتی ــواره ب هم

ــد.  بکاهی

اصول مهم در به کارگیری ترمز 
ABS

ــور  ــه ط ــز را ب ــدال ترم 1. پ
محکــم فشــار داده و نگــه 

ــد داری

برخــورد  از  بــرای جلوگیــری   .2
بپیچانیــد.  را  فرمــان  مانــع،  بــا 
ــراری،  ــری اضط ــود ترمزگی ــا وج ب
را  پیچیــدن  عمــل  می توانیــد 

انجــام دهیــد.
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 ABS چراغ هشدار سیستم 
پس از روشن شدن کلید استارت، چراغ هشدار  •

خاموش  ثانیه   3 از  پس  و  شده  روشن   ABS

می شود. 
چراغ  • باشد،  ایراد  دارای   ABS سیستم  اگر 

هشدار به طور دایمی روشن می ماند.

 احتیاط 
اگــر ABS ایــراد داشــته باشــد، راننــده هنــوز سیســتم ترمــز معمولــی را در 
اختیــار دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه بــرای ترمــز گرفتــن بایــد نیــروی کم تــری 
ــود.  ــری ش ــا جلوگی ــدن چرخ ه ــل ش ــا از قف ــود ت ــز وارد ش ــدال ترم ــه پ ب
ــی  ــری رانندگ ــاط بیش ت ــا احتی ــد ب ــد بای ــن باش ــدار روش ــراغ هش ــر چ اگ
ــی از  ــه یک ــریع تر ب ــه س ــر چ ــه، ه ــروز حادث ــری از ب ــرای جلوگی ــد و ب کنی

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

 هشدار   
اگــر چــراغ ABS و چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــه طــور هم زمــان روشــن 
ــورا خــودرو را در یــک مــکان مناســب متوقــف کــرده و فالشــر را  شــوند، ف
روشــن کنیــد و جهــت بازدیــد و تعمیــر خــودرو بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران 

خــودرو تمــاس بگیریــد. 

احتیاط های الزم
در شرایط زیر سیستم ABS تولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند: •
هنگامی که سوییچ باز می شود و یا موتور روشن می شود، سیستم ABS شروع به خودارزیابی  •

می کند که همراه با تولید صدای خیلی کمی می باشد. 
•  ABS صدای عمل کردن موتور، پمپ و سوپاپ های بلوکه
صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربه زنی آن •
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•  EBD در زمان فعال شدن سیستم ABS صدای عمل کردن سوپاپ های بلوکه
صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید •

 هشدار   
ــز 	  ــتم ترم ــه سیس ــر چ ــود. اگ ــراق ش ــد اغ ــتم ABS نبای ــورد سیس در م

ضدقفــل بــه حفــظ کنتــرل خــودرو کمــک می کنــد ولــی هم چنــان بایــد بــا 
احتیــاط و ســرعت مطمئنــه و رعایــت فاصلــه از خــودروی جلویــی رانندگــی 

کــرد. 
ــا در 	  ــد و ی ــاز باش ــد مج ــش از ح ــاده بی ــا ج ــر ب ــبندگی تای ــر چس اگ

رانندگــی در شــرایط بارندگــی و لغزنــده بــودن جــاده کــه لغــزش تایــر وجــود 
ــرد.  ــد ک ــودرو نخواه ــرل خ ــه کنت ــی ب ــل، کمک ــز ضدقف ــتم ترم دارد، سیس

 احتیاط 
ســایز تایرهــا و طــرح آج آن هــا تاثیــر مهمــی بــر روی کارکــرد ABS دارند.  ■

اطمینــان حاصــل کنیــد تایرهــای خــودرو یــا تایرهــای جدیــدی کــه قصــد 
تعویــض آن هــا را داریــد، دارای ســایز و شــاخص بــار قابــل تحمــل و ســاختار 
ــخصات  ــودن مش ــاوت ب ــند. متف ــودرو باش ــی خ ــای اصل ــا تایره ــانی ب یکس
ــر  ــد تحت تاثی ــرد ABS را می توان ــر، عملک ــای دیگ ــا تایره ــا ب ــی از تایره یک
قــرار دهــد. توصیــه شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده از تایرهــای شــرکتی 

می باشــد. 

ABS بــه منظــور کوتــاه کــردن فاصلــه ترمزگیــری طراحــی نشــده اســت.  ■
ــی را  ــودروی جلوی ــب از خ ــه مناس ــر، فاصل ــرایط زی ــی در ش ــگام رانندگ هن

رعایــت کنیــد:
هنگام رانندگی در جاده های برفی و یا در جاده های گل آلود. 	 
زمان هایی که از زنجیر چرخ استفاده می کنید. 	 
هنگام عبور از روی سرعت گیرها و موانع. 	 
هنگام عبور از روی چاله ها و دست اندازها. 	 
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شرایطی که برای استفاده از ESP مناسب نمی باشند ■
جاده های پوشیده با برف عمیق، جاده های با سطح نرم و شنی، هنگام استفاده از زنجیر چرخ.

■  )EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
عملکرد: این سیستم نیروی ترمز را با توجه به نیاز بین چرخ ها توزیع می کند تا پایداری و 

ایمنی خودرو حاصل شود. 
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( با توجه به اختالف بارهای وارده به اکسل های 
جلو و عقب نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین چرخ های جلو و عقب توزیع 
می کند تا کارآیی ترمز را بهبود بخشد. EBD به همراه ABS و به عنوان مکمل آن، ثبات و 

پایداری در ترمزگیری را بهبود می بخشد. 
■ )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

 عملکرد: این سیستم مانع برگشت خودرو به عقب موقع آغاز به حرکت در سرباالیی ها می شود. 
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی )HHC( به منظور کمک به راننده جهت کنترل خودرو 
در جاده های شیب دار طراحی شده است. زمانی که خودرو در سرباالیی متوقف شده باشد این 
سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی مساله را متوجه شده و فعال می شود تا در فاصله زمانی 
که راننده پای خود را از روی پدال ترمز بر می دارد و پدال گاز را فشار می دهد به مدت 1 تا 2 
ثانیه نیروی ترمز اعمال شده قبل از رها کردن پدال ترمز را هم چنان حفظ کرده و از حرکت 
خودرو به سمت عقب جلوگیری نماید. پس از فشار پدال گاز توسط راننده و با افزایش گشتاور 
از فشار ترمز کاسته می شود و خودرو بدون این که حرکتی به سمت عقب  موتور، به تدریج 

داشته باشد، به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد. 
■ )TCS( سیستم کنترل کشش

عملکرد: این سیستم باعث حفظ تسلط راننده بر فرمان و بهبود شتاب گیری خودرو به ویژه در 
جاده های لغزنده می شود. 

سیستم کنترل کشش )TCS( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. در لحظه 
شروع حرکت و یا شتاب گیری ناگهانی ممکن است چرخ های محرک خودرو دچار بکسوات 
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و هرزگردی شوند و در صورتی که این اتفاق در جاده های پوشیده از برف یا یخ روی دهد، 
خودرو به یک سمت کشیده می شود و کنترل فرمان از دست راننده خارج می شود که می تواند 
دست  به  چرخ ها  سنسور  طریق  از  را  چرخ ها  دوران  سرعت   TCS سیستم  باشد.  خطرناک 
می آورد و اگر تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخ های محرک بیش تر از چرخ های متحرک 
است، به این نتیجه می رسد که چرخ های محرک دچار بکسوات شده اند. که در این صورت با 
ارسال فرامین مختلف، تایمینگ احتراق موتور را تنظیم می کند، میزان بازشدگی دریچه گاز را 
کاهش می دهد، دنده گیربکس را سنگین تر می کند و ترمز چرخ ها را فعال می کند تا هرزگردی 

و بکسوات چرخ ها را کاهش دهد. 
■  )HBA( سیستم کمک ترمز هیدرولیکی

کمک  اضطراری  و  ناگهانی  ترمزگیری  زمان  در  ترمز  خط  کاهش  به  سیستم  این  عملکرد: 
می کند. 

سیستم کمک ترمز هیدرولیکی )HBA( یکی از عملکردهای تکمیلی سیستم ESP می باشد. 
ترمزی  نیروی  اغلب حداکثر  اما  ترمز می کند،  بالفاصله  معموال  راننده  اضطراری،  در شرایط 
را وارد نمی کند و نتیجتا خط ترمز طوالنی می شود. در این حالت سیستم HBA وارد عمل 
HBA موجب  فشار می دهد، سیستم  را  ترمز  پدال  به طور سریع  راننده  که  وقتی  می شود. 
افزایش سریع نیروی ترمزی و کاهش مسافت ترمزگیری می شود، بدون آن که راننده مجبور 

باشد نیروی زیادی را به پدال ترمز اعمال کند. 
اقدام احتیاطی: وقتی که سیستم HBA فعال می شود، پدال ترمز به صورت خودکار اندکی 
پایین تر می رود تا فشار ترمز به سطح ماکزیمم فعالیت ABS برسد. در این حالت، راننده باید 

پدال ترمز را فشار دهد و نباید آن را رها کند. 
■  )RMI( سیستم جلوگیری از واژگونی

افزایش ایمنی خودرو  عملکرد: این سیستم با جلوگیری از چپ شدن خودرو باعث بهبود و 
می شود. 

زمانی که خودرو با سرعت زیاد در حال پیچیدن باشد و یا تحت تاثیر یک نیرو و شتاب جانبی 
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این شرایط سیستم  واژگون شود. در  دارد خودرو  احتمال  قرار می گیرد،  پیچ جاده  از  ناشی 
RMI با کاهش دادن سرعت چرخش یک یا چند تا از چرخ ها مانع چپ شدن خودرو می شود. 

اقدام احتیاطی: وجود سیستم RMI نمی تواند به شما اطمینان کامل دهد که در هر شرایطی 
رعایت  ضمن  همواره  حوادث،  بروز  از  پیش گیری  برای  شد.  نخواهد  واژگون  شما  خودروی 
احتیاط با پیروی از قوانین و مقررات رانندگی کنید، حتی اگر خودروی شما مجهز به سیستم 

RMI باشد. 

6-4. سیستم کنترل خودرو در سراشیبی )HDC( )در صورت تجهیز(
 HDC عملکرد سیستم

سیستم کنترل خودرو در سراشیبی )HDC( کمک می کند تا خودرو جاده های شیب دار را 
به صورت کنترل شده و بدون خطر طی کند. زمانی که خودرو در حال پایین آمدن از یک 
سراشیبی است، اگر HDC روشن شده باشد، سیستم به طور خودکار سرعت خودرو را در 
بازه 35Km/h-10 )برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک( و بازه 35Km/h-14 )برای 
خودروهای مجهز به گیربکس دستی( ثابت نگه می دارد. در اثنای فعال بودن HDC راننده 
می تواند با فشار دادن پدال گاز یا پدال ترمز، سرعت خودرو را به شرط آن که از حداقل و 

حداکثر سرعت بازه های ذکر شده تجاوز نکند، افزایش یا کاهش دهد. 
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:HDC غیرفعال کردن
HDC را فشار  • اگر سیستم فعال است، کلید 

دهید تا غیرفعال شود. 
رود،  • فراتر   60Km/h از  خودرو  سرعت  اگر 

سیستم HDC به طور خودکار غیرفعال می شود. 
 HDC نشان گر  غیرفعال شدن سیستم، چراغ  با 

هم خاموش می شود.

 HDC فعال و غیرفعال کردن
:HDC فعال کردن

 HDC زمانی که کلید استارت روشن است، کلید
چراغ  و  شود  روشن  سیستم  تا  دهید  فشار  را 
روشن  کیلومترشمار  صفحه  در   HDC نشان گر 

شود.
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 احتیاط 
قبــل از رســیدن بــه سراشــیبی، HDC را فعــال کنیــد تــا بتوانیــد کنتــرل 	 

ــا تمرکــز بیش تــر در اختیــار داشــته باشــید.  فرمــان را ب
 	 ESP بــه واســطه اعمــال نیــروی ترمــز از طریــق سیســتم HDC عملکــرد

ــی  ــای هیدرولیک ــل و انفعال ه ــری فع ــک س ــی آن ی ــه ط ــود ک ــرا می ش اج
صــورت می پذیــرد و ممکــن اســت تــوام بــا تولیــد مقــداری صــدا باشــد کــه 
عــادی اســت. اگــر سیســتم ESP ایــراد داشــته باشــد، HDC قــادر بــه فعــال 
شــدن نخواهــد بــود. در ایــن صــورت جهــت بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی 

مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 
ــرای فعالیــت سیســتم کنتــرل خــودرو در سراشــیبی 	  محــدوده ســرعت ب

می باشــد.   35Km/h
 	 ABS ــتم ــوند، سیس ــل ش ــا قف ــر چرخ ه ــودن HDC اگ ــال ب ــن فع در حی

ــری از آن وارد عمــل خواهــد شــد.  جهــت جلوگی
در حیــن فعــال بــودن HDC چنان چــه یــک چــرخ از زمیــن بلنــد شــود، 	 

نیــروی ترمــز آن بــه چرخــی کــه بیش تریــن ضریــب اصطــکاک را بــا زمیــن 
دارد، توزیــع خواهــد شــد. 

ــود را 	  ــی خ ــان آمادگ ــده هم چن ــد رانن ــودن HDC بای ــال ب ــان فع در زم
حفــظ کنــد و در کلیــه لحظه هــا کنتــرل خــودرو را در اختیــار داشــته باشــد. 
زیــرا ممکــن اســت سیســتم بــه علــت داغ شــدن بــه طــور خــود بــه خــود 
ــود  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــتم ESP ب ــال دارد سیس ــا احتم ــود و ی ــوش ش خام
کــه در چنیــن شــرایطی راننــده بایــد بــه جــای HDC کنتــرل خــودرو را بــه 

عهــده بگیــرد. 
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 )EPS( 7-4. سیستم فرمان برقی 
عملکرد سیستم

سیستم فرمان برقی )EPS( از گشتاور تولید شده توسط موتور مخصوص سیستم فرمان بهره 
می گیرد. موتور سیستم فرمان برقی از پمپ هیدرولیک فرمان در خودروهای مجهز به فرمان 

هیدرولیکی که نیروی خود را از موتور خودرو می گیرد، متفاوت است. 
سیستم  • استارت،  کلید  شدن  روشن  از  پس 

فرمان برقی به مدت 3 ثانیه اقدام به خودارزیابی 
نداشته  وجود  سیستم  در  ایرادی  اگر  می کند. 
باشد، چراغ نشان گر زرد رنگ خاموش خواهد شد. 

باشد،  • داشته  وجود  سیستم  در  مشکلی  اگر 
باقی  روشن  برقی  فرمان  سیستم  نشان گر  چراغ 

می ماند. 
چنان چه کابل باتری را باز و بسته کرده اید و پیغام “power steering is not initialized” در 
نمایش گر LCD صفحه کیلومترشمار ظاهر شده است، غربیلک فرمان را به طور کامل به چپ 

یا راست بچرخانید تا زاویه فرمان بازیابی شده و پیغام خطا حذف شود.

 احتیاط 
در زمــان پــارک بــودن خــودرو یــا رانندگــی بــا ســرعت پاییــن، اگــر غربیلک 
ــت  ــن اس ــود، ممک ــده ش ــال چرخان ــد نرم ــش از ح ــرات و بی ــه ک ــان ب فرم
ــان  ــتم فرم ــدن سیس ــت داغ ش ــه عل ــت ب ــن حال ــود. ای ــفت ش ــان س فرم
ــر داغ  ــود در براب ــت از خ ــرای محافظ ــان ب ــتم فرم ــد و سیس ــاق می افت اتف
شــدن بیــش از حــد ایــن رویــه را در پیــش می گیــرد و امــری عــادی تلقــی 
ــاه  ــی کوت ــرای مدت می شــود. در چنیــن شــرایطی اگــر غربیلــک فرمــان را ب

ــردد.  ــاز می گ ــود ب ــال خ ــت نرم ــه وضعی ــددا ب ــتم مج ــد، سیس نچرخانی
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 هشدار   
در صــورت خرابــی سیســتم فرمــان برقــی، فرمــان معمولــی خــودرو هم چنــان 
ــا  ــی ب ــاط، از رانندگ ــت احتی ــن رعای ــد ضم ــا بای ــت، ام ــتفاده اس ــل اس قاب
ســرعت های بــاال اجتنــاب کنیــد. جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم، هــر چــه 

ــران خــودرو مراجعــه کنیــد.  ــه نمایندگــی مجــاز مدی ســریع تر ب

 8-4. سیستم کروز کنترل )در صورت تجهیز(
از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال گاز استفاده می شود. 

 1 دکمه کروز کنترل
مورد  و خاموش کردن کروز کنترل  برای روشن 

استفاده قرار می گیرد. 
 CANCEL 2 دکمه 

این دکمه  از  از کروز کنترل  موقتی  برای خروج 
استفاده می شود. 

 RES/+ 3 دکمه 
تنظیم  و  کنترل  کروز  به  مجدد  برگشت  برای 

سرعت به کار می رود. 
 SET/- 4 دکمه 

قرار  استفاده  مورد  تنظیم سرعت  و  تعیین  برای 
می گیرد.

تنظیمات کروز کنترل
1. ورود به کروز کنترل

زمانی که کلید استارت روشن است، اگر دکمه کروز کنترل را فشار دهید، چراغ نشان گر کروز 
کنترل بر روی صفحه کیلومترشمار به حالت چشمک زن در خواهد آمد که بیان گر آماده به 

کار شدن کروز کنترل می باشد. 
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کنترل  کروز  نشان گر  مقابل،  تصویر  با  مطابق 
شده  واقع   LCD نمایش گر  چپ  سمت  در 
40- است. زمانی که سرعت خودرو در محدوده 
فشار  را   SET/- دکمه  دارد،  قرار   150Km/h

دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان 
نشان گر  چراغ  شود.  تنظیم  کنترل  کروز  سرعت 
کروز کنترل پس از تنظیم سرعت به طور دایمی 
که  وقتی  مثال  عنوان  به  ماند.  خواهد  روشن 
SET/- است، دکمه   110Km/h سرعت خودرو

را فشار دهید تا خودرو با همین سرعت به حالت 
کروز کنترل برود. 

2. خارج شدن از کروز کنترل
وقتی کروز کنترل در حال استفاده است:

دکمه کروز کنترل را فشار دهید تا از وضعیت  •
چراغ  حالت  این  در  شوید.  خارج  کنترل  کروز 
نشان گر   در صفحه کیلومترشمار خاموش 

می شود. 
اگر با فشار دکمه CANCEL از کروز کنترل  •

صفحه  در  نشان گر  چراغ   شوید،  خارج 
کیلومترشمار به صورت چشمک زن روشن خواهد 

شد. 
اگر پدال ترمز )در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ )در مدل های مجهز  •

به گیربکس دستی( فشار داده شود یا به طور ناگهانی ترمز گرفته شود، خودرو از حالت کروز 
خارج شده و چراغ نشان گر به صورت چشمک زن روشن می شود. 
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3. تنظیم سرعت کروز کنترل
در زمان فعال بودن کروز کنترل، با فشار دادن پدال گاز یا ترمز، سرعت خودرو را افزایش یا 
کاهش دهید. هر وقت که به سرعت مورد نظرتان رسیدید، پدال را رها کرده و هم زمان با فشار 
دادن دکمه -/SET سرعت جدید را برای کروز کنترل تنظیم کنید. چراغ نشان گر کروز کنترل 
نمایش گر  باالی  دایم روشن می ماند. سرعت جدید کروز کنترل در سمت چپ  به طور  نیز 

LCD ظاهر می شود. 

4. افزایش یا کاهش دادن سرعت تنظیم شده برای کروز کنترل
افزایش یا کاهش سرعت در مقادیر کم ■
با هر بار فشار دکمه +/RES، به سرعت فعلی کروز کنترل به اندازه 1Km/h افزوده می شود.  •
با هر بار فشار دکمه -/SET، از سرعت فعلی کروز کنترل به اندازه 1Km/h کاسته می شود.  •
سرعت خودرو در لحظه رها شدن دکمه ها، به عنوان سرعت جدید کروز کنترل ثبت خواهد  •

شد. 
افزایش یا کاهش سرعت در مقادیر زیاد ■
اگر دکمه +/RES را فشار داده و نگه دارید، سرعت فعلی کروز کنترل به طور متوالی و  •

سریع افزایش می یابد. 
اگر دکمه -/SET را فشار داده و نگه دارید، سرعت فعلی کروز کنترل به طور متوالی و  •

سریع کاهش می یابد. 
سرعت خودرو در لحظه رها شدن دکمه ها، به عنوان سرعت جدید کروز کنترل ثبت خواهد  •

شد. 
5. بازگشت مجدد به حالت کروز کنترل

در زمان فعال بودن کروز کنترل، با فشار دادن پدال ترمز، کروز کنترل از وضعیت فعال به  •
وضعیت آماده به کار تغییر می یابد و نشان گر به صورت چشمک زن در می آید و سرعت خودرو 

کاهش می یابد. 
را رها کرده و دکمه       • ترمز  پدال  اگر  40Km/h رسید،  به حدود  وقتی که سرعت خودرو 
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+/RES را فشار بدهید، کروز کنترل مجددا فعال شده و سرعت خودرو افزایش می یابد و به 

سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم شده بود، می رسد. نشان گر کروز کنترل 
به طور دایمی روشن می ماند. 

•  RES/+ 40 برسد و پدال ترمز را رها کنید، چنان چه دکمهKm/h اگر سرعت خودرو به زیر
را فشار بدهید، کروز کنترل قادر به فعال شدن و برگشت مجدد به سرعت قبل از ترمزگیری 
نخواهد بود. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو به 
باالی 40Km/h برسد. حال اگر دکمه +/RES را فشار بدهید، کروز کنترل مجددا فعال شده 
و سرعت خودرو افزایش می یابد و به سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم 

شده بود، می رسد. نشان گر کروز کنترل به طور دایمی روشن می ماند. 
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز کنترل

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

در ترافیک های سنگین •
در جاده هایی که دارای پیچ های تند می باشند •
در جاده های بادخیز و هوای طوفانی •
در جاده های لغزنده )جاده های پوشیده از برف و یخ( •
در جاده های دارای سرباالیی و سرازیری زیاد •
در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو •

9-4. سیستم کنترل فشار باد تایر
 TPMS عملکرد سیستم

ایمنی فعال می باشد. این سیستم  تایر )TPMS( یک نوع سیستم  باد  سیستم کنترل فشار 
به فشار باد تایرها و درجه حرارت آن ها در هر لحظه نظارت کرده و مقادیر مرتبط با آن ها را 
در نمایش گر LCD صفحه کیلومترشمار به نمایش می گذارد. اگر فشار باد تایر کم تر از حد 
استاندارد باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد، سیستم TPMS اقدام به دادن 

هشدار خواهد کرد. 
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 TPMS نمایش اطالعات سیستم
با فشار دادن دکمه  یا  دکمه بر روی غربیلک 
فرمان صفحه مربوط به TPMS را جهت نمایش 

در صفحه کیلومترشمار انتخاب کنید. 
تایرها و  باد  اگر کلید استارت روشن شود، فشار 
دمای آن ها در صفحه نمایش قابل مشاهده خواهد 

بود.
 TPMS چراغ هشدار سیستم

اگر پس از گذشت بیش از 10 دقیقه از رانندگی با 
خودرو با سرعت های باالتر از 30Km/h، سیستم 
چرخ ها  سنسور  از  سیگنالی  گونه  هیچ   TPMS

دریافت  می شود،  ارسال  رادیویی  صورت  به  که 
می نماید.  هشدار  اعالم  به  اقدام  سیستم  نکند، 
 TPMS سیستم  هشدار  چراغ  که  بدین ترتیب 
چشمک زن  صورت  به  ثانیه   ۷5 مدت  به  ابتدا 
روشن می شود و سپس به طور دایم روشن باقی 
 ”Check TPMS“ می ماند. هم زمان پیغام اخطار

در نمایش گر LCD ظاهر می شود. 

سیستم TPMS تحت شرایط زیر می تواند با مشکل مواجه شود: ■
سیستم TPMS می تواند تحت تاثیر میدان مغناطیسی تولید شده توسط زنجیر چرخ قرار  •

گیرد. 
سنسورها     • فرکانس  با  مشابه  فرکانس  با  قوی  الکترومغناطیسی  امواج  تداخل  صورت  در 

)MHZ      (، سیستم TPMS به درستی عمل نخواهد کرد. 

اگر سیستم TPMS پس از تعویض تایرها )شامل تایر زاپاس( کالیبره نشده باشد.  •
433
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اگر سنسور فشار باد تایر یا سایر اجزا و قطعات سیستم آسیب دیده باشند. در این صورت  •
جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

باعث  • خودرو  روی  بر  شده  نصب  غیراستاندارد  الکتریکی  تجهیزات  امواج  که  صورتی  در 
ایجاد تداخل با سیستم شود، سیستم TPMS به درستی کار نخواهد کرد و سبب اعالم اخطار 

خواهد شد. 
هشدار کم بادی تایر

پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی  •
باشد،   1.75bar از  کم تر  تایری  باد  فشار  که 

سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 
•  30Km/h از  باالتر  سرعت  با  خودرو  با  اگر 

تایرها  از  یکی  باد  فشار  و  شود  رانندگی  مدتی 
به زیر 1.75bar افت پیدا کند، سیستم اقدام به 

اعالم هشدار خواهد کرد. 
نشان گر  • عالمت  شرایط  این  بروز  صورت  در 

به  نمایش گر  صفحه  در  کم باد  تایر  با  متناظر 
صورت چشمک زن در آمده و میزان فشار باد تایر 
قابل مشاهده خواهد بود. چراغ هشدار سیستم نیز 

روشن خواهد شد. 

در صورتی که میزان فشار باد تایر بیش از اندازه پایین آمده باشد، فورا آن را به مقدار استاندارد 
یعنی 2.2bar باد کنید. اگر مدتی با سرعت های باالتر از 30Km/h با خودرو رانندگی کنید، 

هشدار کم بادی تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد.



4-195

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 4: روشن کردن و رانندگی با خودرو

 احتیاط 
کــم بــودن فشــار بــاد تایــر باعــث افزایــش مصــرف ســوخت و ســاییدگی 	 

ــا ســاییدگی زیــاد دایمــا در معــرض  زودتــر از موعــد تایــر می شــود. تایــر ب
خطــر ترکیدگــی قــرار دارد. 

ــاد را پیــدا کنیــد 	  ــاد شــدن یــک تایــر، علــت نشــتی ب در صــورت کــم ب
ــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.  و جهــت رفــع ایــراد ب

 هشدار دمای زیاد تایر
پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی  •

باشد، سیستم   85°C از  تایری بیش تر  که دمای 
اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد. 

•  30Km/h از  باالتر  سرعت  با  خودرو  با  اگر 
مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها به 
باالی C°85 برسد، سیستم اقدام به اعالم هشدار 

خواهد کرد.
در صورت بروز این شرایط عالمت نشان گر متناظر با تایری که دمای آن باال رفته است، در 
صفحه نمایش گر به صورت چشمک زن در آمده و میزان دمای تایر قابل مشاهده خواهد بود. 

چراغ هشدار سیستم نیز روشن خواهد شد. 
زمانی که هشدار دمای زیاد تایر فعال شده است، خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید تا تایر 

به طور طبیعی خنک شود. در غیر این صورت می تواند باعث بروز حادثه شود. 
اگر دمای تایر به کم تر از C°80 افت پیدا کند، پس از مدتی رانندگی با سرعت های باالتر از 

30Km/h هشدار مربوط به باال بودن دمای تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد.

 احتیاط 
وقتــی دمــای تایــر خیلــی بــاال اســت، آن را بــا ریختــن آب خنــک نکنیــد، 	 

زیــرا ممکــن اســت تایــر آســیب ببینــد و ســبب بــروز حادثــه شــود. جهــت 
رفــع مشــکل بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس بگیریــد. 
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 10-4. سیستم رادار دنده عقب
سیستم رادار دنده عقب با استفاده از سنسورهای خود که بر اساس فن آوری اولتراسونیک کار 
می کنند، فاصله مانع با خودرو را تشخیص می دهد. این سیستم با اعالم فاصله مانع با قسمت 
عقب خودرو و اعالم خطر های سمعی و بصری به راننده، باعث کاهش احتمال وارد آمدن صدمه 

به خودرو و افراد در هنگام حرکت با دنده عقب می شود. 
سیستم رادار دنده عقب از چند سنسور دنده عقب، یک واحد کنترل و تجهیزات اعالم اخطار 

تشکیل یافته است.
عملکرد سیستم

زمانی که دکمه استارت موتور روشن باشد، پس 
دنده  رادار  سیستم   ،)R( عقب  دنده  انتخاب  از 
سنسورها  از  یکی  چنان چه  می شود.  فعال  عقب 
وجود مانعی را تشخیص دهد، اطالعات مربوط به 
فاصله مانع از خودرو در نمایش گر LCD نمایش 
داده شده و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از 

خودرو، تولید خواهد شد.

نمایش اطالعات سیستم )4 سنسوره( ■
چنان چه سیستم رادار دنده عقب وجود مانعی را تشخیص دهد، اطالعات مربوط به فاصله مانع 
از خودرو در نمایش گر LCD نمایش داده شده و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از خودرو 

توسط صفحه کیلومترشمار به صدا در خواهد آمد.
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نمایش اطالعات در صفحه کیلومترشمار
 فاصله با مانع

)cm(
 فرکانس

بوق اخطار
 سنسور

سمت راست
 سنسور

وسط راست
سنسور

وسط چپ 
 سنسور

سمت چپ

35≥بوق ممتد

     بوق با فرکانس
4 HZ40≤L≤60

      بوق با فرکانس
2 HZ65≤L≤90

      بوق با فرکانس
1 HZ95≤L≤150

نحوه اعالم اخطار در صورت وجود ایراد در سیستم ■

بوق اخطارپیغام خطا
 نحوه نمایش سنسور

معیوب
سنسور معیوب

”Check sensor 

LR“
 بوق ممتد به مدت

2 ثانیه
سنسور سمت چپ

”Check sensor 

LCR“
 بوق ممتد به مدت

2 ثانیه
سنسور وسط چپ

”Check sensor 

RCR“
 بوق ممتد به مدت

2 ثانیه
سنسور وسط راست

”Check sensor 

RR“
 بوق ممتد به مدت

2 ثانیه
سنسور سمت راست
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 احتیاط 
اگــر کلیــد اســتارت روشــن بــوده و دســته دنــده در موقعیــت دنــده عقــب 	 

)R( باشــد ولــی مانعــی در پشــت خــودرو وجــود نداشــته باشــد )یــا فاصلــه 
مانــع بــا خــودرو بیــش از 150cm باشــد(، پیغامــی نمایــش داده نمی شــود. 

ــد، 	  ــل خــود تشــخیص دهن ــر بیــش از یــک سنســور مانعــی را در مقاب اگ
ــش داده  ــی نمای ــورت نوبت ــه ص ــور ب ــر سنس ــه ه ــوط ب ــی مرب ــام متن پیغ

می شــوند. 

 اصول کار سنسور دنده عقب
فاصله تشخیص داده شده، کوتاه ترین فاصله مستقیم بین سنسورها و مانع می باشد. 

حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسورها 150cm می باشد. 
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند، بوق اخطار 

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

سنسورها توانایی تشخیص اشیایی نظیر تور، سیم 
خاردار، فنس، طناب،  نرده و ... را ندارند.



4-199

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 4: روشن کردن و رانندگی با خودرو

باشد،  کم  خیلی  آن ها  ارتفاع  که  موانعی  و  اشیا 
توسط سنسورها تشخیص داده نمی شوند. 

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

نخواهند داد. 

امواج  که  اسفنج  و  پنبه  نرم،  برف  مانند  موانعی 
ماورا صورت را به راحتی جذب می کنند، توسط 

سنسورها تشخیص داده می شوند. 

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها یخ 
نخواهند  موانع  تشخیص  به  قادر  سنسور  بزنند، 

بود.
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الی  و  گل  یا  برف  با  سنسورها  که سطح  زمانی 
پوشیده شود، موانع برای سنسورها قابل تشخیص 

نخواهند بود. 

که  مانعی  فقط  مانع،  چندین  وجود  صورت  در 
کم ترین فاصله را با هر کدام از سنسورها داشته 

باشد، شناسایی خواهد شد.

 احتیاط 
بــرای موانــع خــارج از محــدوده دیــد سنســورها، بــوق اخطــار بــه صــدا در 	 

نخواهــد آمــد. 
موقــع حرکــت کــردن مراقــب باشــید کــه ممکــن اســت سنســور ســمت 	 

ــود.  ــر ش ــع نزدیک ت ــه مان ــر ب دیگ

 در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:
زمانی که خودرو در شیب بسیار تند قرار گرفته 

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

یا دستگاههایی در اطراف  در صورتی که وسایل 
امواج فراصوتی کنند، مانند  خودروی شما تولید 
یا  موتورسیکلت ها  دیگر،  خودروهای  بوق  صدای 

صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین. 

زمان رانندگی در جاده های برفی یا بارانی.

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

نرم و آب کم فشار استفاده کنید. 
و  دادن  فشار  و  پرفشار  آب  با  سنسورها  شستن 
ضربه زدن باعث آسیب دیدگی آن ها و در نتیجه 

کارکرد نامناسب سنسور خواهد شد. 
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در صورتی که بوق اخطار سیستم کمکی پارک به صدا در نیاید، موارد زیر را مورد بررسی قرار 
دهید:

1. پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی را چک کنید. 
2. یخ زدن سطح سنسورها را بررسی کنید .

3. بررسی کنید که آیا خودرو به مدت طوالنی در شرایط دمایی گرم یا سرد پارک بوده است؟
4. اگر علت ایراد را پیدا نکردید، با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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فصل 5. امکانات خودرو
1205-5. سیستم صوتی و تصویری

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 
)بدون دیسک خوان( .............................

205

20۷پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری
209سیستم رهیاب ......................................
209تلفن بلوتوث ..........................................
.........................................  Cloudrive210
210فایل راهنمای استفاده از سیستم ......
212لینک شدن با موبایل ...........................

212کلیدهای کنترل روی فرمان ..............

پانورامای  دوربین  سیستم   .5-2
360 درجه

214

214معرفی سیستم ......................................

214جانمایی دوربین ها ..............................

215روشن و خاموش کردن سیستم ........
216نمای سه بعدی .......................................

تغییر وضعیت بین نمای سه بعدی و 
نمای یک بعدی ....................................

21۷

21۷نمای سه بعدی جانبی ........................

21۸بزرگ نمایی تصویر دوربین عقب .......

خطوط راهنمای دینامیکی و استاتیکی 
21۸در دنده عقب .........................................

3220-5. دوربین دنده عقب
220عملکرد سیستم .....................................
220خطوط راهنمای استاتیکی ..................

4223-5. سیستم تهویه مطبوع
223پنل کنترل تهویه مطبوع ....................
224کلید تنظیم سرعت فن .......................
225کلید تنظیم دما .....................................

225کلید کولر ...............................................
226کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو .....
22۷کلید خاموش کردن تهویه مطبوع ....

داخلی/  هوای  گردش  دریچه  کلید 
22۷بیرونی .....................................................
22۸کلید تنظیم حالت ................................
231تنظیم جهت وزش باد از دریچه ها .....
232استفاده از کولر  ....................................

234استفاده از بخاری ..................................
234احتیاط های الزم ...................................
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و  عقب  شیشه  گرم کن   .5-5
235آینه های جانبی

235نحوه استفاده از گرم کن .......................
6236-5. سوکت ها

..... USB 12 و سوکتV 236سوکت برق

7237-5. جا لیوانی ها
23۷جا لیوانی جلو و عقب ...........................

8238-5. آفتاب گیر
23۸آفتاب گیرها و آینه های آرایش ............

کنسول  و  سقفی  دستگیره   .5-9
238صندلی عقب

23۸دستگیره سقفی .....................................
239کنسول صندلی عقب ............................

10239-5. محفظه های نگه داری اشیا
239جعبه داشبورد ........................................
240جعبه کنسول وسط  .............................

240جا کارتی .................................................
240جا عینکی ...............................................
241محفظه های روی درب .........................
241کیف پشت صندلی ................................

241صندوق عقب ..........................................

242باربند .......................................................
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 1-5. سیستم صوتی و تصویری
پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری )بدون دیسک خوان(
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 )Apps( 1 برنامه های کاربردی
با کلیک بر روی Apps به صفحه برنامه های 

موجود در سیستم وارد می شوید. 

 )AVM( 6 کلید دوربین 360 درجه
جهـت نمایش سیسـتم دوربیـن 360 درجه، 

کلید را فشـار دهید. 
 )Telephone( 2 تلفن

سوابق  بررسی  گزینه های  تلفن  صفحه  در 
و  مخاطبین  لیست  شماره گیری،  تماس، 

تنظیمات بلوتوث وجود دارند.

 )NAVI( ۷ کلید سیستم رهیاب
بـرای وارد شـدن بـه سیسـتم رهیـاب، کلید 

را فشـار دهید. 

 )Multimedia( 3 پخش چند رسانه ای
ویدیو  و  تصویر  موزیک،  رادیو،  شامل پخش 

می باشد.

 )SET( ۸ کلید تنظیمات
کلیـد را فشـار دهیـد تـا بـه صفحـه اصلـی 
تنظیم هـا که شـامل تنظیم کلیـه عملکردها 

می باشـد، وارد شـوید. 
4 صفحه منوی سریع تهویه مطبوع

صفحه  مانیتور،  روی  بر  انگشت  کشیدن  با 
تنظیمات تهویه مطبوع باز می شود. 

9 کلید صفحه اصلی سیستم
اصلـی  صفحـه  تـا  دهیـد  فشـار  را  کلیـد 

شـود.  بـاز  سیسـتم 
 ECO/SPORT 5 کلید حالت

 ECO جهت تغییر حالت های گیربکس بین
و SPORT مورد استفاده قرار می گیرد.

   کلیـد روشـن/ خاموش کـردن و کلید ولوم 
ا صد

جهـت روشـن و یا خامـوش کردن سیسـتم 
مـورد اسـتفاده واقـع می شـود. بـا چرخاندن 
عقربه هـای سـاعت،  صـدا  در جهـت  کلیـد 
افزایـش و بـا چرخانـدن در خـالف جهـت 
عقربه هـای سـاعت، صـدا کاهـش می یابـد.

10
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 پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری
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11

10

 )Navigation( 1 سیستم رهیاب
کلیک کنید تا وارد سیستم رهیاب شوید.

۷ کلید صفحه اصلی سیستم
اصلـی  صفحـه  تـا  دهیـد  فشـار  را  کلیـد 

شـود.  بـاز  سیسـتم 
 )Multimedia( 2 پخش چند رسانه ای

ویدیو  و  تصویر  موزیک،  رادیو،  شامل پخش 
می باشد. 

 )SET( ۸ کلید تنظیم
کلیـد را فشـار دهیـد تـا بـه صفحـه اصلـی 
تنظیـم کـه شـامل تنظیـم کلیـه عملکردها 

شـوید.  وارد  می باشـد،  
 )Telephone( 3 تلفن

سوابق  بررسی  گزینه های  تلفن  صفحه  در 
و  مخاطبین  لیست  شماره گیری،  تماس، 

تنظیمات بلوتوث وجود دارند. 

 )NAVI( 9 کلید سیستم رهیاب
بـرای وارد شـدن بـه سیسـتم رهیـاب، کلید 

را فشـار دهید. 

 Cloudrive 4
صفحه Cloudrive شامل منوی هر یک از 

برنامه های کاربردی می باشد.  

 )AVM( کلید دوربین 360 درجه   
جهـت نمایش سیسـتم دوربیـن 360 درجه، 

کلید را فشـار دهید. 
5 صفحه منوی سریع تهویه مطبوع

صفحه  مانیتور،  روی  بر  انگشت  کشیدن  با 
تنظیم تهویه مطبوع باز می شود. 

 ECO/SPORT کلید حالت   
بیـن  گیربکـس  حالت هـای  تغییـر  جهـت 
ECO و SPORT   مـورد اسـتفاده قرار می 

. د گیر 6 کلیـد روشـن / خامـوش کـردن و کلیـد 
ولـوم صـدا

جهـت روشـن و یا خامـوش کردن سیسـتم 
مـورد اسـتفاده واقع می شـود. 

عقربه هـای  در جهـت  کلیـد  بـا چرخانـدن 
در  بـا چرخانـدن  و  افزایـش  سـاعت، صـدا 
صـدا  سـاعت،   عقربه هـای  جهـت  خـالف 

می یابـد.  کاهـش 
فایل  به  تصویری،  و  از سیستم صوتی  استفاده  نحوه  مورد  در  بیش تر  اطالعات  جهت کسب 

Owner’s Manual که در خود سیستم قابل مشاهده است، مراجعه کنید.
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 )Navigation( سیستم رهیاب
]Navigation[ در صفحه منوی  • روی دکمه 

دکمه  یا  و  کنید  کلیک  مانیتور  روی  بر  اصلی 
فشار  را  داشبورد  کنترل  پنل  روی  بر   ]Navi[

دهید تا وارد صفحه اصلی رهیاب شوید. 
رهیاب،  • سیستم  صفحه  شدن  باز  از  پس 

این  از  استفاده  نحوه  خصوص  در  پیغام هایی 
آن ها  لغو  برای  داده می شود که  نمایش  سیستم 
به سیستم  بعدی  مراجعه های  در  نمایش  و عدم 
از  پس  کنید.  کلیک  را  لمسی   دکمه  رهیاب، 
باز  نقشه  اصلی  صفحه   ،]Agree[ کردن  کلیک 

خواهد شد. 
 )Multimedia( پخش چند رسانه ای

این سیستم شامل پخش رادیو، موزیک، تصویر و 
ویدیو می باشد. 

تلفن بلوتوث
از  تلفنی  تماس  برقراری  جهت  سیستم  این  از 
بلوتوث  اتصال  برای  هم چنین  و  بلوتوث  طریق 

موبایل و رادیو و پخش خودرو استفاده می شود.
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Cloudrive

این بخش از سیستم شامل یک سری برنامه های 
شخصی،  حساب  موبایل،  لینک  مانند  کاربردی 
اپلیکیشن، آپگرید  تماس های اضطراری، مدیریت 
سیستم، امداد جاده ای، مرکز پیام، نوبت دهی برای 
سرویس، عیب یابی خودرو و فایل دفترچه راهنمای 

استفاده از سیستم صوتی و تصویری می باشد. 

1. در صفحه اصلی سیستم بر روی   کلیک 
کنید تا صفحه برنامه ها باز شود. 

گزینه                 روی  بر  برنامه ها  صفحه  در   .2
“Owner Manual” کلیک کنید. در فایل متنی 
راهنما می توانید کلیه دستورالعمل های استفاده از 

سیستم را مشاهده کنید. 
تنظیم ها

آیتم های صفحه تنظیم ها ■
]Bluetooth[: تنظیم های مربوط به بلوتوث •
]Wi-Fi[: تنظیم های مربوط به اتصال وایرلس  •

اینترنت
]Sound[: تنظیم های مربوط به صدای سیستم •
به  • مربوط  تنظیم های   :]Display[

صفحه نمایش مانیتور
به  • مربوط  تنظیم های   :]Vehicle[

قابلیت های خودرو
به  • مربوط  تنظیم های   :]System[

سیستم صوتی و تصویری

فایل دفترچه راهنمای استفاده از سیستم
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■ Vehicle تنظیم های بخش
]Auto Lock[: اگر بر روی ON تنظیم شود،  •

هنگام رانندگی درب های خودرو به طور خودکار 
قفل خواهند شد. 

کردن  • خاموش  یا   )ON( روشن   :]DRL[
)OFF( چراغ های روز. 

یا  •  ]Steering to Start AVM[
]SideViewSW[: اگر بر روی ON تنظیم شود،  
درجه  دوربین 360  راهنما، سیستم  زدن  هنگام 
شود،  تنظیم   OFF روی  بر  اگر  می شود.  روشن 

این حالت غیرفعال می شود.
]AVM Animation[: روشن )ON( یا خاموش کردن )OFF( سیستم دوربین 360 درجه.  •
]Mirror Auto Folding[: روشن )ON( یا خاموش کردن )OFF( قابلیت جمع شدن آینه.  •
دنده عقب. سه  • راهنمای دوربین  نمایش خطوط  نحوه  تنظیم   :]Vehicle Trajectory[

حالت خاموش، نمایش فقط خطوط ثابت و یا نمایش هم خطوط ثابت و هم خطوط متحرک؛ 
قابل انتخاب است. 

]Security Tips[: تنظیم نحوه اعالم هشدار دزدگیر. چهار حالت خاموش، فقط روشن  •
شدن چراغ های راهنما، فقط روشن شدن آژیر، روشن شدن هم چراغ های راهنما و هم آژیر؛ 

قابل انتخاب است. 
]Speed Alarm[: روشن )ON( یا خاموش کردن )OFF( آالرم اخطار سرعت غیرمجاز.  •

تعیین مقدار برای سرعت مجاز در این بخش هم قابل انجام می باشد. 
•  .”English“ و ”Chinese“ انتخاب زبان کاربری برای سیستم از بین دو زبان :]Language[
]Instrument Time[: تنظیم ساعت برای سیستم و صفحه کیلومترشمار.  •
]Instrument Backlight[: تنظیم میزان نور زمینه صفحه کیلومترشمار و کلیدهای روی داشبورد.  •
]Reset Default Settings[: برگرداندن کلیه تنظیم های انجام یافته بر روی سیستم به  •

تنظیم  کارخانه ای. 
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لینک شدن با موبایل
یعنی                                موبایل  با  شدن  لینک  روش  سه  از  خودرو  این  تصویری  و  صوتی  سیستم 
“Baidu CarLife” )در صورت تجهیز(، “Cloudrive” و “iPhone-link” پشتیبانی می کند. 

روش لینک شدن به ترتیب زیر است:
اپلیکیشن Baidu CarLife )در صورت تجهیز(: ■

1. برنامه Baidu CarLife را دانلود کرده و در موبایل خود نصب نمایید. 
2. در سیستم صوتی و تصویری خودرو از مسیر

 Baidu CarLife گزینه ”Phone-link Setting“ – ”System Setting“ – ”Setting“ 
را انتخاب کنید. 

Cloudrive .3 خودرو را از طریق بلوتوث به موبایل وصل کنید. 
4. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت USB شماره 1 وصل کنید. 

5. بر روی گزینه “Baidu CarLife” در مانیتور سیستم صوتی و تصویری خودرو کلیک کنید. 
■  Cloudrive 

1. برنامه “Cloudrive” را دانلود کرده و در موبایل خود نصب کنید. 
Cloudrive .2 خودرو را از طریق بلوتوث به موبایل وصل کنید. 

3. موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت USB شماره 1 وصل کنید. 
کلیدهای کنترل روی فرمان

 دکمه کروز کنترل
برای روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
 CANCEL دکمه 

این دکمه  از  از کروز کنترل  موقتی  برای خروج 
استفاده می شود. 

 RES/+ دکمه 
تنظیم  و  کنترل  کروز  به  مجدد  برگشت  برای 

سرعت به کار می رود. 
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 SET/- دکمه 
برای تعیین و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار می گیرد. 

 دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار
برای تعویض کردن صفحات و تایید تنظیم های صورت گرفته بر روی صفحه کیلومترشمار از 

این دکمه استفاده می شود. 
 دکمه افزایش صدا

فشار لحظه ای: افزایش صدا به اندازه یک واحد
فشار طوالنی: افزایش صدا به طور متوالی

 دکمه کاهش صدا
فشار لحظه ای: کاهش صدا به اندازه یک واحد

فشار طوالنی: کاهش صدا به طور متوالی

 دکمه تلفن
برای پاسخ دادن به تماس تلفنی ورودی و یا وارد شدن به صفحه بلوتوث، این دکمه را فشار 

دهید. 
 دکمه قطع تلفن

برای قطع کردن و یا به اتمام رساندن یک تماس تلفنی از این دکمه استفاده کنید. 
  دکمه قطع کردن صدای سیستم

 دکمه تغییر حالت سیستم صوتی و تصویری
طریق  از  موزیک  اجرای   –  USB – رادیو  بین  سیستم  از  استفاده  حالت  دادن  تغییر  برای 

بلوتوث- اجرای موزیک از طریق کارت حافظه یا فلش- رادیو. 
 دکمه چپ/ راست

استفاده  این دکمه ها  از  بعدی  رادیویی قبلی/  ایستگاه  یا  و  بعدی  انتخاب آهنگ قبلی/  برای 
کنید. 
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2-5. سیستم دوربین پانورامای 360 درجه
معرفی سیستم

سیستم دوربین پانوراما شامل یک واحد کنترل الکترونیکی و 4 عدد دوربین پانوراما )دوربین 
با زاویه گسترده( می باشد. این سیستم با انتخاب تصاویر دریافتی از دوربین های عقب،  جلو، 
چپ و راست و ترکیب کردن، انجام آنالیز و محاسبه بر روی آن ها، تصاویر نهایی را از مانیتور به 
نمایش می گذارد. این سیستم تصویر نهایی را می تواند در قالب های مختلفی از قبیل پانورامای 
سه بعدی، ترکیب پانوراما و تصویر یک سمت از خودرو در یک قاب، تصویر سه بعدی از طرفین 
چپ و راست، تصویر بزرگ نمایی شده از نمای پشت خودرو و خطوط راهنمای ثابت و متحرک 

در حرکت با دنده عقب را ارایه دهد. 

جانمایی دوربین ها
دوربین جلو:

بر روی جلو پنجره و سپر جلو نصب شده است. 

دوربین های چپ و راست:
در زیر آینه های بیرونی سمت چپ و سمت راست 

نصب شده اند. 

دوربین عقب:
چراغ  وسط  در  و  خودرو  عقب  پالک  باالی  در 

پالک قرار گرفته است.
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روشن و خاموش کردن سیستم
نحوه ورود به سیستم: ■

از  کم تر  و  استارت  کلید  بودن  روشن  شرط  به 
20Km/h بودن سرعت خودرو:

وارد  • می توان   AVM کلید  دادن  فشار  با 
سیستم شد. 

•  )R( عقب  دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  اگر 
قرار گیرد، سیستم فعال می شود. 

استفاده  • با  راست  یا  چپ  راهنمای  زدن  با 
کار  به  شروع  سیستم  راهنما،  دسته  از 
گزینه                                تنظیم ها،  طریق  از  باید  )البته  می کند 
کنید.  روشن  را   ”Steering to Start AVM“

این گزینه به صورت کارخانه ای خاموش است(. 
نحوه خروج از سیستم: ■
اگر سرعت حرکت خودرو به باالتر از 30Km/h برسد، سیستم بالفاصله به طور خودکار  •

خاموش می شود. 
اگر کلید استارت خاموش باشد، سیستم دوربین ها خاموش خواهد شد.  •
به طور خودکار خاموش  • R، سیستم  از موقعیت  دنده  از خارج شدن دسته  ثانیه پس   5

می شود. 
اگر در زمان روشن بودن سیستم، منوی کنترل تهویه مطبوع در مانیتور را باز کنید و یا  •

از کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان استفاده کنید، سیستم دوربین 360 درجه خاموش 
خواهد شد. 

اگر پس از روشن شدن کلید استارت، سیستم دوربین 360 درجه را با فشار دادن کلید  •
AVM روشن کنید، با فشار مجدد همان کلید، سیستم خاموش می شود. 
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با  • است،  شده  روشن  راست  یا  و  چپ  راهنمای  زدن  با  درجه   360 دوربین  سیستم  اگر 
خاموش شدن چراغ راهنما، سیستم دوربین 360 درجه نیز خاموش می شود. 

 احتیاط 
سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه عنــوان یــک سیســتم کمکــی بــرای رانندگــی 
ــدازه اشــیا و فاصله هــای  می باشــد، امــا بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه ان
ــر  ــاوت دارد. تصاوی ــت تف ــا واقعی ــداری ب ــر، مق ــده در تصاوی ــش داده ش نمای
ــته  ــود و بس ــت می ش ــر دریاف ــی تاخی ــا کم ــط آن ب ــده توس ــش داده ش نمای
ــد.  ــور باش ــه ک ــدادی نقط ــد دارای تع ــودرو می توان ــی خ ــت مکان ــه موقعی ب
ــده  ــک رانن ــخیص ی ــا و تش ــوان قابلیت ه ــچ عن ــه هی ــتم ب ــن سیس ــذا ای ل
ــاط از  ــت احتی ــا رعای ــراف ب ــه اط ــه ب ــن توج ــد ضم ــده بای ــدارد و رانن را ن

ــه وجــود آن اکتفــا نکنــد.  سیســتم اســتفاده کنــد و فقــط ب

 نمای سه بعدی
یا   AVM کلید  دادن  فشار  طریق  از  که  وقتی 
سیستم  وارد   )R( عقب  دنده  انتخاب  طریق  از 
به  اقدام  ابتدا  سیستم  می شوید،  پانوراما  دوربین 
پخش تصویر سه بعدی از اطراف خودرو می نماید. 

 مطالعه

ــی  ــتم صوت ــای سیس ــق تنظیم ه ــد از طری ــتم بای ــتفاده از سیس ــل از اس قب
ــش  ــت نمای ــد. قابلی ــن کنی ــه AVM Animation را روش ــری، گزین و تصوی
ــرض و  ــورت پیش ف ــه ص ــری ب ــی و تصوی ــتم صوت ــن در سیس ــر دوربی تصاوی

ــت.  ــده اس ــم ش ــوش تنظی ــر روی خام ــه ای ب کارخان
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 تغییر وضعیت بین نمای سه بعدی و نمای یک بعدی
پس از نمایش نمای سه بعدی اطراف خودرو، با 
دوربین های  از  کدام  هر  انتخاب  و  کردن  لمس 
تصویر سمت  روی  بر  راست  یا  عقب، چپ  جلو، 
 F، B، L چپ صفحه مانیتور )دوربین ها با حروف
و R مشخص شده اند(، در قسمت مرکزی صفحه 
شده،  انتخاب  دوربین  از  ارسالی  تصاویر  مانیتور، 

نمایش داده خواهد شد.

 احتیاط 
ــارک  ــرای پ ــد ب ــت مفی ــک قابلی ــوان ی ــه عن ــا ب ــن پانورام ــتم دوربی سیس
ــک  ــدا در ی ــود ابت ــه می ش ــد. توصی ــی می باش ــظ ایمن ــودرو و حف ــردن خ ک
ــای  ــا عملکرده ــد و ب ــتفاده کنی ــتم اس ــن سیس ــت از ای ــاز و راح ــای ب فض

ــوید.  ــنا ش ــف آن آش مختل

 نمای سه بعدی جانبی
که  صورتی  در  باشد،  روشن  استارت  دکمه  اگر 
دسته راهنما را پایین یا باال ببرید، سیستم به طور 
خودکار تصاویر سه بعدی از سمت چپ یا راست 
گذاشت.  خواهد  نمایش  به  مانیتور  در  را  خودرو 
پس از اتمام دور زدن و برگشت دسته راهنما به 
موقعیت وسط، سیستم از این حالت خارج خواهد 

شد.
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 مطالعه

و  صوتــی  سیســتم  تنظیم هــای  در   ”Steering to Start AVM“ گزینــه 
ــال  ــرای فع ــت. ب ــوش )OFF( اس ــای خام ــورت کارخانه ه ــه ص ــری ب تصوی
ــد  ــا، بای ــگام زدن راهنم ــی در هن ــای جانب ــر دوربین ه ــش تصاوی ــدن نمای ش

ــد.  ــال )ON( بکنی ــه را فع ــن گزین ای

 بزرگ نمایی تصویر دوربین عقب
وقتی که خودرو در دنده عقب قرار دارد، تصویر 
ارایه شده از دوربین عقب بر روی مانیتور را کلیک 
حالت  این  در  شود.  بزرگ نمایی  تصویر  تا  کنید 
زاویه دید افقی بزرگ تر می شود. برای برگشت به 
وضعیت قبل، یک بار دیگر بر روی تصویر کلیک 

کنید.

 احتیاط 
ــان  ــب، هم چن ــن عق ــده دوربی ــی ش ــر بزرگ نمای ــش تصاوی ــان پخ در زم
ــو،  ــت و جل ــپ، راس ــای چ ــدام از دوربین ه ــر ک ــاب ه ــا انتخ ــد ب می توانی

ــد.  ــاهده نمایی ــا را مش ــر آن ه تصاوی

 خطوط راهنمای دینامیکی و استاتیکی در دنده عقب

وقتی که خودرو را در دنده عقب قرار می دهید، در 
دوربین  تصویر  و  اطراف خودرو  پانورامای  تصویر 
دنده عقب، خطوط راهنمای استاتیکی )ثابت( و 
برای  )متحرک( مشاهده خواهند شد.  دینامیکی 
اطالعات بیش تر در این زمینه به بخش »دوربین 
دنده عقب« در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
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 هشدار   
ــه 	  ــی در کارخان ــه ای و تخصص ــور حرف ــه ط ــا ب ــن پانورام ــتم دوربی سیس

ــتم و  ــزا سیس ــاز اج ــت غیرمج ــاز و بس ــه ب ــر گون ــت. ه ــده اس ــره ش کالیب
ایجــاد تغییــر در محــل نصــب و زاویــه نصــب دوربین هــا بــر روی سیســتم و 

ــت.  ــد گذاش ــر خواه ــرد آن تاثی عملک
سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه عنــوان یــک سیســتم کمکــی بــرای رانندگی 	 

ــدازه اشــیا و فاصله هــای  ــد در نظــر داشــته باشــید کــه ان ــا بای می باشــد، ام
نمایــش داده شــده در تصاویــر، مقــداری بــا واقعیــت تفــاوت دارد. بــا توجــه 
ــت  ــر دریاف ــی تاخی ــا کم ــر ب ــا، تصاوی ــی دوربین ه ــت پانورامای ــه ماهی ب
ــدادی  ــد دارای تع ــودرو می توان ــی خ ــت مکان ــه موقعی ــته ب ــود و بس می ش
نقطــه کــور باشــد. لــذا ایــن سیســتم بــه هیــچ عنــوان قابلیت هــا و تشــخیص 
ــا رعایــت  ــه اطــراف ب ــد ضمــن توجــه ب ــدارد و راننــده بای یــک راننــده را ن

ــه وجــود آن اکتفــا نکنــد.  احتیــاط از سیســتم اســتفاده کنــد و فقــط ب
ــای 	  ــودن آینه ه ــع ب ــان جم ــا در زم ــن پانورام ــتم دوربی ــتفاده از سیس اس

ــان  ــب در زم ــدوق عق ــودن درب صن ــته ب ــود. از بس ــه نمی ش ــی توصی جانب
ــا مطمئــن شــوید.  ــن پانورام ــودن سیســتم دوربی ــال ب فع

ــا 	  ــا ب ــن پانورام ــتم دوربی ــده در سیس ــش داده ش ــع نمای ــا مان ــه ب فاصل
ــاوت دارد.  ــت تف واقعی

دوربین هــای سیســتم در جلــو پنجــره، آینه هــای جانبــی و بــاالی 	 
ــا  ــل آن ه ــیا در مقاب ــرار دادن اش ــده اند. از ق ــب ش ــودرو نص ــب خ ــالک عق پ

ــد.  ــودداری کنی خ
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 احتیاط 
 مراقــب باشــید تــا در زمــان تمیــز کــردن بــرف و گل و الی از روی 	 

دوربین هــا، ســطح لنــز آن هــا دچــار خراشــیدگی نشــود. 
تصویــر پانورامــای اطــراف خــودرو و خطــوط راهنمــای مســیر، بــه میــزان 	 

ــودرو و  ــت خ ــودرو، موقعی ــودرو، وزن خ ــینان خ ــداد سرنش ــادی از تع زی
ــه  ــا ب ــده صرف ــش داده ش ــر نمای ــرد. تصاوی ــر می پذی ــاده ای تاثی ــرایط ج ش

ــد.  ــودرو می باش ــراف خ ــرایط اط ــالع از ش ــت اط ــی جه ــوان مرجع عن

 3-5. دوربین دنده عقب
عملکرد سیستم

هنگام  خودرو  پشت  فضای  به  مربوط  تصاویر  عقب،  دنده  دوربین  به  مجهز  خودروهای  در 
حرکت خودرو با دنده عقب، توسط دوربین جمع آوری شده و از طریق مانیتور سیستم صوتی 
راهنمای  با خطوط  تصاویر دوربین عقب همراه  راننده رسانده می شود.  رویت  به  تصویری  و 
با  متناسب  پیش بینی شده  مسیرهای  که  می باشد  )متحرک(  دینامیکی  و  )ثابت(  استاتیکی 

مقدار چرخش غربیلک فرمان را مشخص می کنند.
خطوط راهنمای استاتیکی

خطوط راهنمای استاتیکی •
موقعیت  در  دنده  دسته  گرفتن  قرار  با  هم زمان 
تصاویر  شدن  داده  نمایش  و   )R( عقب  دنده 
فضای پشت خودرو، خطوط راهنمای استاتیکی و 
دینامیکی نیز به همراه تصاویر مشاهده خواهند شد. 

مفاهیم خطوط استاتیکی:
خط قرمز رنگ: فاصله از سپر عقب در حدود 25cm-50cm است. 
خط زرد رنگ: فاصله از سپر عقب در حدود 50cm-100cm است. 

خط سبز رنگ اولی: فاصله از سپر عقب در حدود 100cm-200cm است. 
خط سبز رنگ دومی: فاصله از سپر عقب در حدود 200cm-300cm است. 
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خطوط راهنمای دینامیکی •
مقدار  به  استناد  با  متحرک،  راهنمای  خطوط 
خودرو  حرکتی  مسیر  فرمان،  غربیلک  گردش 
و  کرده  پیش بینی  راننده  برای  را  عقب  دنده  در 

نمایش می دهد. 

 احتیاط 
عــرض خطــوط راهنمــای اســتاتیکی و دینامیکــی دنــده عقــب، بیش تــر از 	 

ــد.  ــی می باش ــدازه واقع ان
اگــر ســایز رینــگ و الســتیک خــودرو اســتاندارد نباشــد، خطــوط راهنمای 	 

ــرایط از  ــن ش ــد. در ای ــان نمی دهن ــتی نش ــه درس ــیر را ب ــی مس دینامیک
آینه هــای خــودرو اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد تــا فاصلــه واقعــی بــا مانــع 

را تخمیــن بزنیــد. 
مراقــب باشــید تــا در زمــان تمیــز کــردن بــرف و گل و الی از روی دوربیــن، 	 

ســطح لنــز آن دچــار خراشــیدگی نشــود. 
ــالع از 	  ــت اط ــی جه ــوان مرجع ــه عن ــا ب ــده صرف ــش داده ش ــه نمای فاصل

ــد.  ــودرو می باش ــراف خ ــرایط اط ش
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 هشدار   
ــد 	  ــا نمی توان ــت، ام ــی اس ــر در رانندگ ــی بیش ت ــرای راحت ــب ب ــن عق دوربی

ــب  ــده عق ــا دن ــت ب ــل از حرک ــد. قب ــح باش ــن صحی ــب گرفت ــده عق ــن دن جایگزی
ــودن محــل اطمینــان حاصــل کنیــد،  اطــراف خــودرو را بررســی کنیــد و از ایمــن ب

ــد.  ــب بگیری ــده عق ــاط دن ــا احتی ــپس ب س
از آن جایــی کــه در دوربین هــای دنــده عقــب از لنزهــای بــا پهنــای زیــاد اســتفاده 	 

می شــود، لــذا فاصلــه نشــان داده شــده در تصاویــر دنــده عقــب بــا فاصلــه واقعــی 
ــد.  ــاوت می باش متف

در زمــان دنــده عقــب گرفتــن مطمئــن باشــید کــه درب صنــدوق عقــب بــه طــور 	 
کامــل بســته شــده اســت. 

ــی 	  ــب، نواح ــن عق ــد دوربی ــترده دی ــود در گس ــای موج ــت محدودیت ه ــه عل ب
ــوند.  ــده نمی ش ــب دی ــپر عق ــه های س ــب و گوش ــپر عق ــر س زی

در زمــان شســتن خــودرو بــا آب فشــار قــوی، از پاشــیدن آب بــه اطــراف دوربیــن 	 
عقــب خــودداری کنیــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت آب وارد دوربیــن شــده 
ــی، برق گرفتگــی و حتــی  و ســبب ایجــاد بخارگرفتگــی، اختــالل در عملکــرد، اتصال

ــود.  ــوزی ش آتش س
ــد. 	  ــه وارد نکنی ــا ضرب ــه آن ه ــن ب ــتند، بنابرای ــی هس ــات ظریف ــا قطع دوربین ه

ــاد  ــث ایج ــت باع ــن اس ــا ممک ــوند و ی ــراب می ش ــدن خ ــه دی ــورت ضرب در ص
برق گرفتگــی، اتصالــی و آتش ســوزی شــوند. 

لنــز دوربیــن عقــب ممکــن اســت باعــث بزرگ نمایــی یــا تغییــر تصویــر واقعــی 	 
ــا واقعیــت منطبــق نباشــد و  ــذا تصویــری کــه مشــاهده می کنیــد شــاید ب شــود. ل
ــی  ــا کم ــر ب ــن تصاوی ــد. هم چنی ــان ده ــی نش ــور واقع ــه ط ــا را ب ــد فاصله ه نتوان

ــد.  ــور می باش ــاط ک ــدادی نق ــود و دارای تع ــت می ش ــر دریاف تاخی
 هنــگام حرکــت بــا دنــده عقــب، دقــت کنیــد تــا کــودکان و حیوانــات در اطــراف 	 

خــودرو وجــود نداشــته باشــند. ممکــن اســت در برخــی مواقــع دوربین هــا نتواننــد 
آن هــا را تشــخیص دهنــد. 

ــان نشــود و از ترافیــک 	  ــد اســتفاده از دوربین هــا باعــث حواس پرتی ت ســعی کنی
اطــراف خــودرو و رفــت و آمــد ســایر خودروهــا غافل نشــوید. 
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 4-5. سیستم تهویه مطبوع
پنل کنترل تهویه مطبوع
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    کلیدهای انتخاب دریچه ها۸ دکمه گردش هوای بیرونی1 دکمه افزایش/ کاهش دما
 2 دکمه انتخاب دریچه های

روبه رو
    کلید تنظیم سرعت فن9 دکمه گردش هوای داخلی

 3 دکمه انتخاب دریچه های
روبه رو و زیرپا

    دکمه مخفی کردن صفحه 
پنل کنترل تهویه مطبوع

    کلید گرم کن شیشه عقب

   دکمه انتخاب دریچه 4 نشان گر وضعیت دریچه ها
بخارزدای شیشه جلو

   کلید دریچه بخارزدای 
شیشه جلو

 5 دکمه انتخاب دریچه های
 زیرپا و دریچه بخارزدا

   کلید گردش هوای     دکمه کولر
داخلی/ بیرونی

   کلید کولر   دکمه روشن / خاموش کردن6 دکمه انتخاب دریچه زیرپا
   کلید تنظیم دما۷ دکمه تنظیم سرعت فن

10

11

12

13
14

15

16

1۷

1۸

19

20

 کلید تنظیم سرعت فن
از  می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  حجم 
طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل کنترل 
مانیتور  در  لمسی  دکمه  توسط  یا  مطبوع  تهویه 

تنظیم کرد. 
کلید تنظیم سرعت فن را در جهت عقربه های  •

و  یابد  افزایش  فن  سرعت  تا  بچرخانید  ساعت 
برای کاهش سرعت فن، کلید را در خالف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
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کلید تنظیم دما
از  می توان  را  دریچه ها  از  خروجی  هوای  دمای 
طریق کلید تنظیم دما بر روی پنل کنترل تهویه 
مطبوع یا توسط دکمه لمسی در مانیتور تنظیم 

کرد. 
کلید تنظیم دما را در جهت عقربه های ساعت  •

کاهش  برای  و  یابد  افزایش  دما  تا  بچرخانید 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  را  کلید  دما، 

بچرخانید. 
کلید کولر

کلید A/C بر روی پنل کنترل کولر را فشار دهید 
و یا دکمه لمسی بر روی مانیتور را کلیک کنید تا 

کولر شروع به کار کند. 
بیان گر  •  A/C کلید  زمینه  چراغ  روشن شدن 

شروع به کار کمپرسور کولر و خاموش شدن چراغ 
زمینه کلید بیان گر متوقف شدن کمپرسور کولر 

می باشد. 
زمانی که سیستم تهویه مطبوع خاموش است  •

A/C، سیستم تهویه مطبوع  با فشار دادن کلید 
نیز روشن می شود.
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کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو
جهت بخارزدایی از شیشه جلوی خودرو یا از کلید 
دریچه بخارزدا بر روی پنل کنترل تهویه مطبوع 
استفاده کنید و یا بر روی دکمه لمسی مربوطه در 

مانیتور کلیک کنید. 
روشن شدن چراغ زمینه کلید دریچه بخارزدا  •

بیان گر فعال شدن دریچه و خاموش شدن چراغ 
از  هوا  یافتن  جریان  عدم  بیان گر  کلید  زمینه 

دریچه بخارزدای شیشه جلو می باشد. 
شیشه،  • بخارگرفتگی  از  جلوگیری  جهت 

بخارزدا،  دریچه  کلید  شدن  روشن  با  هم زمان 
حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور 

کولر نیز به طور خودکار روشن می شود. 
زمانی که سیستم تهویه مطبوع خاموش است  •

نیز  مطبوع  تهویه  سیستم  کلید،  شدن  فعال  با 
روشن می شود. 

 مطالعه

وقتــی کــه رطوبــت هــوای داخــل اتــاق بــاال اســت، کلیــد دریچــه بخــارزدا 	 
بــر روی پنــل کنتــرل تهویــه مطبــوع و یــا دکمــه  لمســی را در مانیتــور 

کلیــک کنیــد تــا سیســتم اقــدام بــه بخارزدایــی نمایــد. 
وقتــی کــه رطوبــت هــوای داخــل اتــاق بــاال اســت، کلیــد دریچــه زیرپــا/ 	 

ــی  را  ــه لمس ــا دکم ــوع و ی ــه مطب ــرل تهوی ــل کنت ــر روی پن ــارزدا ب بخ
در مانیتــور کلیــک کنیــد تــا سیســتم ضمــن اقــدام بــه بخارزدایــی، دمــای 

هــوای داخــل اتــاق را در حــد مناســب حفــظ نمایــد. 



5-227

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 5: امکانات خودرو

 احتیاط 
پــس از ایــن کــه بخارهــا و قطره هــای آب روی شیشــه از بیــن رفتنــد، جهــت 
ــر  ــورد نظ ــن م ــرعت ف ــا و س ــاق، دریچه ه ــل ات ــوای داخ ــدن ه ــوع ش مطب

خــود را تنظیــم کنیــد. 

 کلید خاموش کردن تهویه مطبوع
برای خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع، کلید 
تنظیم سرعت فن در پنل کنترل تهویه مطبوع را 
بچرخانید یا بر روی دکمه لمسی خاموش کردن 

 بر روی مانیتور کلیک کنید. 
پس از خاموش کردن، سیستم به طور خودکار  •

خواهد  قرار  بیرونی  هوای  گردش  حالت  روی  بر 
گرفت. 

کلید دریچه گردش هوای داخلی/ بیرونی
برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش هوا، 
پنل  روی  بر  بیرونی  داخلی/  هوای  گردش  کلید 
کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید و یا دکمه های 
لمسی مربوط به هر دوی حالت ها بر روی مانیتور 

را کلیک کنید. 
هوای  • گردش  کلید  زمینه  چراغ  بودن  روشن 

این است که سیستم در  بیان گر  بیرونی  داخلی/ 
خاموش  دارد.  قرار  داخلی  هوای  گردش  حالت 
بودن چراغ زمینه بیان گر این است که سیستم در 

حالت گردش هوای بیرونی قرار دارد. 
هوای  • فقط  داخل:  هوای  گردش  حالت  در 
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داخل کابین توسط سیستم به گردش در می آید. 
داخل  • هوای  بیرون:  هوای  گردش  حالت  در 

کابین به واسطه ورود هوای تازه از بیرون، تهویه 
می شود. 

از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید: •
در محیط های دارای گرد و غبار و ذرات معلق •
برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین •
برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین •
برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین •

کلید تنظیم حالت
جهت تنظیم حالت یا مد تهویه مطبوع می توانید 
یا  و  مطبوع  تهویه  کنترل  پنل  کلیدهای  از 
در  مطبوع  تهویه  صفحه  روی  لمسی  دکمه های 

مانیتور استفاده کنید. 
 دریچه های روبه رو: خروج هوا از دریچه های 

وسط داشبورد و دریچه های چپ و راست. 
از  هوا  خروج  زیرپا:  روبه رو/  دریچه های   
و  چپ  دریچه های  و  داشبورد  وسط  دریچه های 

راست به همراه دریچه های زیرپا. 
از  فقط  هوا  خروج  زیرپا:  دریچه های   

دریچه های زیرپا. 
از  هوا  خروج  بخارزدا:  زیرپا/  دریچه های   
دریچه های زیرپا و دریچه های بخارزدای شیشه ها
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 مسیر جریان هوا در حالت دریچه های روبه رو  ■
دریچه های  و  داشبورد  روی  دریچه های  از  هوا 

پشت کنسول وسط خارج می شود. 

 مسیر جریان هوا در حالت دریچه های روبه رو/ زیرپا ■

هوا از دریچه های روی داشبورد، دریچه های پشت 
کنسول وسط و دریچه های زیرپا خارج می شود.
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 مسیر جریان هوا در حالت دریچه های زیرپا / بخارزدا ■
هوا از دریچه های زیرپا و دریچه بخارزدای شیشه 
جلو  درب های  شیشه  بخارزدای  دریچه های  جلو 

خارج می شود.

 مسیر جریان هوا در حالت دریچه های زیرپا ■
هوا فقط از دریچه های زیرپا خارج می شود.

 مسیر جریان هوا در حالت دریچه های بخارزدا ■
و  جلو  شیشه  بخارزدای  دریچه  از  فقط  هوا 
دریچه های بخارزدای شیشه درب های جلو خارج 

می شود.

 احتیاط 
ــه ها در  ــی شیش ــورت بخارگرفتگ در ص
ــای  ــاب دریچه ه ــی، انتخ ــن رانندگ حی
بخــارزدای شیشــه جلــو و شیشــه 

ــود.  ــه می ش ــو توصی ــای جل درب ه
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 تنظیم جهت وزش باد از دریچه ها
جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان توسط زبانه ها و دکمه های چرخشی 

روی دریچه ها تنظیم کرد.

دریچه های روی داشبورد ■
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. 

دریچه های چپ و راست داشبورد ■
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.

دریچه های پشت کنسول وسط ■
زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال،  •

پایین، چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا 
را به دلخواه تنظیم کنید. 

دکمه چرخشی دریچه را به سمت  بچرخانید  •
تا حجم هوای خروجی زیاد شود. 

دکمه چرخشی دریچه را به سمت  بچرخانید تا 
حجم هوای خروجی کم شود.
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استفاده از کولر
زمانی که موتور روشن است:

1. کلید کولر را فشار دهید و فن تهویه مطبوع را 
روشن کنید. 

2. در پنل کنترل تهویه مطبوع، کلید تنظیم دما 
را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و 
دماهای پایین را انتخاب کنید و یا با استفاده از 
دکمه های لمسی در مانیتور، دمای دلخواه خود را 

تنظیم کنید. 
3. توصیه می شود دریچه های روبه رو را انتخاب کنید. 

موجود  شرایط  اساس  بر  را  مطبوع  تهویه  هوای  گردش  حالت  ها:  گردش  حالت  انتخاب   .4
انتخاب  را  برای سریع تر خنک شدن هوا می توانید گردش هوای داخلی  انتخاب کنید. مثال 
کنید و برای رانندگی های طوالنی، گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید تا کیفیت هوای داخل 

اتاق در حد مطلوب بماند.

 مطالعه

در گرمــای تابســتان چنان چــه خــودرو را در مقابــل تابــش مســتقیم 
ــدت  ــه ش ــاق ب ــل ات ــوای داخ ــای ه ــید، دم ــرده باش ــارک ک ــاب پ ــور آفت ن
ــق  ــل، طب ــوای داخ ــریع تر ه ــدن س ــک ش ــرای خن ــت. ب ــد رف ــاال خواه ب

ــد: ــل کنی ــر عم ــای زی توصیه ه
1. شیشه های خودرو را پایین بیاورید. 

ــد،  ــال کنی ــی را فع ــت گــردش هــوای بیرون ــد، حال 2. خــودرو را روشــن کنی
ــم  ــرعت تنظی ــن س ــر روی باالتری ــرده و ب ــن ک ــوع را روش ــه مطب ــن تهوی ف
کنیــد. دمــا را روی ســردترین دمــا تنظیــم کــرده و توســط کلیــد A/C، کولــر 
را روشــن کنیــد. پــس از ایــن کــه احســاس کردیــد دمــای هــوا کمــی پاییــن 
آمــده اســت، شیشــه ها را ببندیــد و گــردش هــوای داخلــی را انتخــاب کنیــد 

ــود.  ــک ش ــریع تر خن ــوا س ــا ه ت
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 احتیاط 
ــا در 	  ــد و ی ــت کنی ــرباالیی حرک ــی در س ــدت طوالن ــه م ــن ب ــر روش ــا کول ــر ب اگ

ــرد.  ــد ک ــور داغ خواه ــاال موت ــید، احتم ــی باش ــال رانندگ ــنگین در ح ــک س ترافی
بنابرایــن چــراغ هشــدار دمــای آب موتــور را زیــر نظــر داشــته باشــید. در صــورت 

ــد.  ــوش کنی ــر را خام ــور، کول ــدن موت داغ ش
اگــر در هــوای مرطــوب، هــوای داخــل اتــاق خیلــی ســریع خنــک شــود، بــر روی 	 

ســطح بیرونــی شیشــه ها بخارگرفتگــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه امــری طبیعــی و 
عــادی اســت. 

ــه مــدت 	  ــل ب ــر را حداق ــتم کول ــه ماههــای ســال سیس ــه می شــود در کلی توصی
ــدن  ــیب دی ــا از آس ــد، ت ــاز کنی ــه ها را ب ــان شیش ــد و هم زم ــن کنی ــه روش 5 دقیق
ــوی  ــد ب ــن از تولی ــود. هم چنی ــری ش ــن کاری جلوگی ــدم روغ ــت ع ــه عل ــتم ب سیس

ــود.  ــری می ش ــت پیش گی ــرم و رطوب ــع ج ــی از تجم ــور ناش ــوع در اواپرات نامطب
در هــوای ســرد و زمســتانی، بــا وجــود روشــن بــودن کلیــد کولــر، ممکــن اســت 	 

هنــوز کمپرســور کولــر روشــن نشــود. 
ــید، 	  ــطح رس ــن س ــه پایین تری ــاق ب ــل ات ــوای داخ ــای ه ــه دم ــس از آن ک پ

جهــت جلوگیــری از وارد آمــدن بــار اضافــی بــه موتــور و افزایــش مصــرف ســوخت، 
کمپرســور کولــر بــه طــور خــودکار خامــوش می شــود. بنابرایــن اگــر در فصــل بهــار 
ــر اســتفاده کنیــد، ممکــن  و پاییــز کــه دمــای هــوا نســبتا خنــک می باشــد از کول
اســت کمپرســور کولــر بــه دفعــات روشــن و خامــوش شــود کــه ایــن مســاله عــادی 

اســت. 
ــه 	  ــی ک ــذا در صورت ــد. ل ــش می یاب ــان کاه ــت زم ــا گذش ــر ب ــدار گاز کول مق

ــت  ــت، جه ــده اس ــم ش ــودرو ک ــر خ ــرمایش کول ــزان س ــد می ــاس می کنی احس
ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــر ب ــد و تعمی بازدی

ــرمایش 	  ــش س ــث کاه ــد باع ــداد آن می توان ــور و انس ــطح کندانس ــی س آلودگ
ــد.  ــه داری ــز نگ ــور را تمی ــطح کندانس ــواره س ــذا هم ــود. ل ــر ش کول

ــر 	  ــتفاده از کول ــس از اس ــودرو پ ــر خ ــع آب در زی ــردن و تجم ــه ک ــاهده چک مش
ــت.  ــی اس ــادی و طبیع ــاله ای ع مس

در شــتاب گیری های ناگهانــی، ســبقت گیری یــا رانندگــی در ســرباالیی ها، 	 
سیســتم موتــور خــودرو دچــار افــت قــدرت می شــود. در چنیــن شــرایطی اگــر از 
ــر بــه طــور خــودکار خامــوش می شــود. اگــر  ــر اســتفاده کنیــد، کمپرســور کول کول
بــه طــور خــودکار خامــوش نشــد و شــما احســاس افــت قــدرت در خــودرو کردیــد، 

ــد.  ــوش کنی ــر را خام ــود کول ــه می ش توصی
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 هشدار   
ــاز 	  ــای مج ــل نمایندگی ه ــر را در مح ــور کول ــن کمپرس ــر و روغ گاز کول

مدیــران خــودرو تهیــه و تعویــض نماییــد. در غیــر ایــن صــورت خرابی هــای 
ــود.  ــوع مشــمول گارانتــی نخواهــد ب ــه مطب ــه در سیســتم تهوی حاصل

در فصــل تابســتان در صــورت پــارک کــردن خــودرو در مقابــل نــور آفتاب، 	 
ــد  ــه می توان ــد ک ــش می یاب ــدت افزای ــه ش ــاق ب ــل ات ــوای داخ ــای ه دم
ــات  ــا حیوان ــال و ی ــا اطف ــراد مخصوص ــرگ اف ــا م ــدن و ی ــیب دی ــث آس باع

ــاه شــود.  خانگــی حتــی در یــک زمــان کوت
هرگــز خودتــان اقــدام بــه تعمیــر سیســتم کولــر نکنیــد، زیــرا گاز کولــر 	 

ــاک  ــد خطرن ــه می توان ــرار دارد ک ــاد ق ــار زی ــت فش ــتم تح ــود در سیس موج
باشــد. الزم اســت کــه بــرای بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران 

خــودرو مراجعــه کنیــد. 

 استفاده از بخاری
زمانی که موتور روشن است:

1. فن تهویه مطبوع را روشن کنید. 
2. در پنل کنترل تهویه مطبوع، کلید تنظیم دما 
را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و دماهای 
باال را انتخاب کنید و یا با استفاده از دکمه های 
تنظیم  را  خود  دلخواه  دمای  مانیتور،  در  لمسی 

کنید. 
انتخاب  را  زیرپا  دریچه های  می شود  توصیه   .3

کنید و کلید کولر را خاموش نگه دارید.

احتیاط های الزم
برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع، نکات زیر را در استفاده از آن مورد توجه قرار دهید:
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در صورتی که با سرعت کم رانندگی می کنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید.  •
2 تا 3 دقیقه قبل از پارک کردن خودرو، کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه  •

مطبوع هم چنان کار کند. از آن جایی که دمای هوای بیرون خیلی باال است، بهتر است از 
حالت گردش هوای بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته 
اواپراتور  اطراف  در  دیگر  آلوده کننده  مواد  یا  و  باکتری ها  تجمع  از  و  و سریع تر خشک شود 

جلوگیری شود. 

5-5. گرم کن شیشه عقب و  آینه های جانبی
نحوه استفاده از گرم کن

و  • عقب  شیشه  گرم کن  کردن  روشن  برای 
تجهیز(  صورت  )در  جانبی  آینه های  گرم کن 
سپس  کنید.  روشن  را  استارت  کلید  باید  ابتدا 
کنترل  پنل  روی  بر  گرم کن  کلید  دادن  فشار  با 
چراغ  شد.  خواهد  روشن  گرم کن  مطبوع،  تهویه 
دادن  فشار  با  می شود.  روشن  هم  کلید  زمینه 
مجدد کلید، گرم کن و چراغ زمینه کلید خاموش 

خواهند شد.
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی، پس از کار کردن در حدود 15 دقیقه، به  •

طور خودکار خاموش خواهد شد.

 احتیاط 
ــای 	  ــب و آینه ه ــه عق ــردن شیش ــز ک ــگام تمی ــا هن ــید ت ــب باش مراق

جانبــی، بــه المنت هــای گرم کــن آســیبی وارد نشــود. 
ــن 	  ــی، گرم ک ــخ و بخارگرفتگ ــود ی ــه از وج ــدن شیش ــز ش ــس از تمی پ

ــی در  ــدت طوالن ــه م ــه ب ــن شیش ــدن گرم ک ــن مان ــد. روش ــوش کنی را خام
ــود.  ــری می ش ــدن بات ــی ش ــث خال ــودرو، باع ــودن خ ــوش ب ــان خام زم
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 هشدار   
ــن  ــودن گرم ک ــن ب ــگام روش ــا هن ــب و آینه ه ــه عق ــردن شیش ــس ک از لم
ــال  ــرا احتم ــد، زی ــودداری کنی ــدن آن خ ــوش ش ــس از خام ــه پ ــا بالفاصل ی

ــود دارد.  ــوختگی وج س

 6-5. سوکت ها
 USB 12 و سوکتV سوکت برق

■  12V سوکت برق
سوکت برق 12V در قسمت جلویی کنسول وسط 

واقع شده است. 
از سوکت برق 12V تنها پس از روشن شدن کلید 

استارت می توان استفاده کرد.

 احتیاط 
بــرای جلوگیــری از ســوختن فیــوز، از متصــل کــردن تجهیــزات الکتریکــی 	 

بــا تــوان مصرفــی بــاال )بیش تــر از 120W( بــه ســوکت بــرق خــودداری کنیــد. 
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری، زمانــی کــه موتــور روشــن نیســت 	 

بــه مــدت طوالنــی از ســوکت بــرق اســتفاده نکنیــد. 
زمانــی که ســوکت بــرق بــدون اســتفاده اســت، درپــوش آن را نصــب کنید. 	 

ورود اجســام دیگــر و یــا نفــوذ مایعــات بــه داخــل آن باعــث ایجــاد اختــالل 
الکتریکــی و ســوختن مــدار خواهــد شــد. 

■  USB سوکت
وسط  کنسول  جلویی  قسمت  در   USB سوکت 

واقع شده است. 
از سوکت USB برای وصل کردن موبایل،  تبلت، 
به  الکتریکی  تجهیزات  سایر  و  مموری  فلش 
سیستم صوتی و تصویری خودرو استفاده می شود. 
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سوکت USB دیگری نیز در پشت کنسول وسط 
و در زیر دریچه هوای کابین عقب قرار گرفته است. 
وسایل  کردن  شارژ  برای   USB سوکت  این  از 
موبایل  مانند  کم  مصرفی  توان  با  الکترونیکی 

استفاده می شود. 
7-5. جالیوانی ها

جالیوانی جلو و عقب
جالیوانی جلو

جالیوانی جلو در قسمت جلوی کنسول وسط قرار 
با  گرفته است. درپوش جالیوانی جلو را می توان 

کشیدن باز و بسته کرد. 
جالیوانی عقب

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

 هشدار   
ــیدنی ها در 	  ــرف نوش ــوان و ظ ــر از لی ــه غی ــر ب ــیا دیگ ــرار دادن اش از ق

ــان  ــا در زم ــادف و ی ــروز تص ــورت ب ــرا در ص ــد. زی ــودداری کنی ــی خ جالیوان
ــیده  ــاق پاش ــل ات ــای داخ ــه فض ــا ب ــل آن ه ــواد داخ ــی، م ــری ناگهان ترمزگی

ــود.  ــیب دیدگی ش ــث آس ــت باع ــن اس ــه ممک ــود ک می ش
ــیدن 	  ــا از پاش ــد ت ــه داری ــته نگ ــیدنی ها را بس ــرف نوش ــوان و ظ درب لی

ــود.  ــری ش ــن جلوگی ــل کابی ــه داخ ــا ب آن ه
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 8-5. آفتاب گیر
آفتاب گیرها و آینه های آرایش

 1 آینه آفتاب گیر راننده
 2 آفتاب گیر راننده

 3 آفتاب گیر سرنشین جلو
 4 آینه آفتاب گیر سرنشین جلو

برای استفاده از آینه های آرایش، کاور آن ها را به 
صورت افقی و در جهت فلش های نشان داده شده 

در تصویر بکشید. 
با  آرایش،  آینه  چراغ  به  مجهز  خودروهای  در 
به طور خودکار روشن  آینه، چراغ  کشیدن کاور 

می شود. 
 1 آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید. 

 2 برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره، 
سمت  به  و  کرده  آزاد  پایه اش  از  را  آفتاب گیر 

پنجره برگردانید.

9-5. دستگیره سقفی و کنسول صندلی عقب
دستگیره سقفی

و  راست  جلو  درب  باالی  سقفی  دستگیره های 
درب های عقب دو طرف تعبیه شده است. هنگامی 
ناهموار در حال حرکت  که خودرو در جاده های 
حفظ  جهت  می توانند  خودرو  سرنشینان  است، 

تعادل خود از این دستگیره ها استفاده کنند.
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کنسول صندلی عقب
)جاآرنجی(  تاشو  کنسول  به  وسط  عقب  صندلی 

که دارای جالیوانی نیز می باشد، مجهز است. 
به سمت داخل  را  از جاآرنجی آن  استفاده  برای 
بکشید. در صورت عدم نیاز به جاآرنجی، آن را به 

سمت پشتی صندلی عقب تا کنید.

 هشدار   
ــاز شــدن کنســول  ــد پــس از ب هیچ کــس اعــم از بزرگســال و خردســال نبای
در صندلــی عقــب وســط و یــا روی کنســول بنشــیند. چــرا کــه در ایــن حالــت 
ــد  ــی می توان ــه راحت ــد و ب ــظ کن ــود را حف ــح خ ــت صحی ــد وضعی نمی توان

ــود.  ــیب دیدگی ش ــار آس دچ

 10-5. محفظه های نگه داری اشیا
جعبه داشبورد

از جعبه داشبورد برای نگه داری دفترچه راهنما، 
نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود.

 هشدار   
ــی، درب 	  ــای ناگهان ــا ترمزگیری ه ــا و ی ــر در تصادف ه ــی بیش ت ــرای ایمن ب

جعبــه داشــبورد را بســته نگــه داریــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت 
درب جعبــه داشــبورد و یــا اشــیا داخــل جعبــه بــا سرنشــین جلــو برخــورد کند. 

ــه 	  ــز در جعب ــام نوک تی ــزرگ و اجس ــدازه ب ــا ان ــیا ب ــرار دادن اش از ق
داشــبورد خــودداری کنیــد. زیــرا در زمــان تصــادف، احتمــال آســیب دیــدن 

ــت.  ــد داش ــود خواه ــراد وج اف
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 جعبه کنسول وسط
دفترچه  نگه داری  برای  وسط  کنسول  جعبه  از 
راهنما، نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده می شود. 
برای باز کردن، ضامن درب را به سمت باال فشار دهید.

 هشدار   
ــی 	  ــن رانندگ ــط در حی ــول وس ــه کنس ــردن درب جعب ــاز ک ــه ب ــبت ب نس

دقــت داشــته باشــید، چــون ممکــن اســت در برابــر حرکــت بــازوی راننــده 
ــد.  ــاد کن ــت ایج مزاحم

در طــول زمــان رانندگــی، درب جعبــه کنســول وســط بایــد همــواره بســته 	 
 . شد با

ــگام 	  ــط در هن ــول وس ــه کنس ــر روی جعب ــودکان ب ــراد و ک ــتن اف از نشس
ــد.  ــت کنی ــی ممانع رانندگ

 جاکارتی
جاکارتی ها در سمت چپ داشبورد و در زیر کلید 

تنظیم آینه ها قرار گرفته اند. 

جاعینکی
مطابق با تصویر، جاعینکی در کنار مجموعه چراغ 
عینک  نگه داری  برای  و  گرفته  قرار  جلو  سقفی 
اقالم کوچک می تواند مورد استفاده قرار  و سایر 

گیرد. 



5-241

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 5: امکانات خودرو

محفظه های روی درب
بر روی درب های جلو و عقب خودرو، محفظه هایی 
جهت نگه داری اشیایی از قبیل نقشه، بروشور و ... 

تعبیه شده است. 

 احتیاط 
از قــرار دادن اشــیا بــا انــدازه بزرگتــر از 
محفظــه در داخــل آن خــودداری کنیــد. 

 کیف پشت صندلی
قرار  کیف هایی جهت  جلو  پشت صندلی های  در 
دادن روزنامه، پوشه و ... در نظر گرفته شده است. 

صندوق عقب
فضای قرار دادن بار ■

به  را  امکان  این  عقب  صندلی  شدن  تا  قابلیت 
را  وجود می آورد که فضای قسمت عقب خودرو 
بتوان افزایش داد. با جمع شدن صندلی عقب یک 
با کف صندوق  تقریبا هم سطح  و  مناسب  فضای 

جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار می گیرد.
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احتیاط های الزم در قرار دادن بار ■
اگر قرار است که بار و چمدان و ... را در قسمت صندوق عقب بگذارید، به نکات زیر توجه کنید:

در صورت عدم استفاده سرنشینان از صندلی عقب، می توانید فضای صندوق عقب را با تا  •
کردن پشت صندلی عقب افزایش دهید.

بارها را طوری در خودرو جای دهید که موجب بر هم خوردن تعادل خودرو نشود.  •
برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه و غیرضروری خودداری کنید.  •
از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت عقب خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث  •

جلوگیری از بسته شدن درب صندوق عقب شود.

 هشدار   
ــن 	  ــب در حی ــمت عق ــای قس ــوردن باره ــر خ ــری از س ــرای جلوگی ب

ــب در  ــای عق ــاع صندلی ه ــر از ارتف ــایل بلندت ــرار دادن وس ــری، از ق ترمزگی
صنــدوق خــودداری کنیــد. آن هــا را در کــف صنــدوق بخوابانیــد، در غیــر ایــن 

ــوند.  ــودرو ش ــل خ ــراد داخ ــت اف ــث مصدومی ــد باع ــورت می توانن ص
ــب 	  ــدوق عق ــمت صن ــه در قس ــد ک ــازه ندهی ــین ها اج ــه سرنش ــز ب هرگ

ــینند  ــا بنش ــه در صندلی ه ــتند ک ــاز هس ــط مج ــین ها فق ــینند، سرنش بنش
و کمربنــد ایمنــی را ببندنــد. در غیــر ایــن صــورت، در ترمزهــای شــدید و یــا 

ــت.  ــاد اس ــدن زی ــیب دی ــال آس ــا احتم تصادف ه
بــدون کســب اطمینــان از بســته شــدن کامــل درب صنــدوق عقــب، اقــدام 	 

بــه رانندگــی نکنیــد تــا از بیــرون افتــادن بارها و ایجــاد حادثــه جلوگیری شــود. 

 باربند
وزن  با  بارها  از  مقداری  دادن  قرار  برای  باربند 
حدودا 30kg طراحی شده است. زیاد بودن وزن 
بار می تواند باعث خرابی باربند، سقف و سایر اجزا 

خودرو شود.
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 هشدار   
ــن 	  ــه طرفی ــه وزن وارده ب ــد ک ــرار دهی ــد ق ــه ای در باربن ــه گون ــا را ب باره

یکســان باشــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در پیچیدن هــا و 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــده و منج ــارج ش ــت خ ــودرو از دس ــرل خ ــا کنت ترمزگیری ه

ــود.  ــرگ ش ــی م ــا حت ــت و ی ــه و مصدومی حادث
ــل 	  ــز ثق ــاع مرک ــا ارتف ــود ت ــث می ش ــد باع ــر روی باربن ــار ب ــرار دادن ب ق

ــذا در ایــن شــرایط از ســرعت زیــاد، پیچیدن هــای  ــد، ل خــودرو افزایــش یاب
ــر  ــد. در غی ــودداری کنی ــی خ ــرکات مارپیچ ــدید و ح ــای ش ــی، ترمزه ناگهان
ایــن صــورت خطــر واژگونــی و از دســت دادن کنتــرل خــودرو وجــود خواهــد 

داشــت. 

 احتیاط 
از قرار دادن بار بیش از حد بر روی باربند اجتناب کنید. 	 
ــدازه ای 	  ــه ان ــد ب ــد بای ــده در باربن ــرار داده ش ــای ق ــرض باره ــول و ع ط

ــد.  ــر نباش ــا عریض ت ــر و ی ــودرو درازت ــه از خ ــد ک باش
قبــل از رانندگــی مطمئــن شــوید کــه بارهــای باربنــد بــه خوبــی محکــم 	 

شــده اند. 
مراقــب باشــید بــه رنــگ ســقف آســیبی وارد نشــود. می توانیــد پتــو یــا 	 

محافــظ دیگــری را مابیــن بــار و ســقف خــودرو قــرار دهیــد. 
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 1-6. رانندگی در شرایط اضطراری
در طول رانندگی هر گونه مخاطره ها و شرایط اضطراری به صورت ناگهانی رخ می دهند، و تنها 
تصمیم گیری صحیح و فوری و انجام اقدام های درست و کنترل کردن خودرو است که می تواند 
از بروز سانحه جلوگیری کند و یا در صورت اتفاق افتادن سانحه، تلفات آن را به حداقل برساند. 

فالشر
اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد، چراغ های 
فالشر را روشن کنید تا سایر رانندگان از موضوع باخبر شوند. سپس خودرو را در محلی که از 

جاده به اندازه کافی دور باشد، پارک کنید. 
کلید فالشر در زیر سیستم صوتی و تصویری قرار 

گرفته است. 
را فشار دهید و  برای روشن کردن فالشر، کلید 
دیگر  بار  یک  را  کلید  آن،  کردن  خاموش  برای 

فشار دهید.

روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری ناگهانی ■
در سرعت های باال چنان چه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود به طوری که شتاب منفی 
خودرو قابل توجه باشد، کلیه چراغ های راهنمای خودرو شروع به چشمک زدن خواهند کرد. 
نشان گر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به صورت چشمک زن روشن خواهد شد. اگر 
پدال ترمز رها شود یا کلید فالشر فشار داده شود و یا این که کلید استارت خاموش شود، 

فالشر خاموش می شود.

 مطالعه

ــوان 	  ــز می ت ــتارت نی ــد اس ــودن کلی ــوش ب ــان خام ــی در زم ــر را حت فالش
روشــن کــرد. 

ــن 	  ــودکار روش ــور خ ــه ط ــر ب ــا، فالش ــدن ایربگ ه ــاز ش ــان ب در زم
 . د می شــو
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 احتیاط 
ــت، در  ــوش اس ــور خام ــر موت ــری، اگ ــدن بات ــی ش ــری از خال ــرای جلوگی ب

ــد.  ــتفاده نکنی ــر اس ــروری از فالش ــع غیرض مواق

 جلیقه شب نما )در صورت تجهیز(
جعبه  داخل  که  دارد  وجود  نجات  جلیقه  یک 

داشبورد قرار داده شده است. 
خودرو  خرابی  یا  و  ناگهانی  ایراد  با  راننده  وقتی 
مواجه می شود و برای بررسی آن مجبور به متوقف 
رخ  تصادفی  که  زمانی  یا  و  است  خودرو  کردن 
می دهد، جلیقه شب نما را به صورتی که نوارهای 
بازتاب  باشد، بپوشید.  به بیرون  شب نمای آن رو 
نور توسط نوار شب نما می تواند رانندگان دیگر را 
جلوگیری  دوم  تصادف  وقوع  از  و  کرده  خبردار 

کند. 
مثلث خطر

مثلث خطر در زیر موکت کف صندوق و در سمت 
چپ قرار داده شده است. 

خودرو  خرابی  یا  و  ناگهانی  ایراد  با  راننده  وقتی 
مواجه می شود و برای بررسی آن مجبور به متوقف 
رخ  تصادفی  که  زمانی  یا  و  است  خودرو  کردن 
مثلث  شبرنگ های  توسط  نور  بازتاب  می دهد، 
خطر می تواند رانندگان دیگر را خبردار کرده و از 

وقوع تصادف دوم جلوگیری کند.
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 احتیاط 
ــب 	  ــری از عق ــه 50 مت ــی در فاصل ــای معمول ــر را در جاده ه ــث خط مثل

ــد.  ــرار دهی ــودرو ق خ
در بزرگراههــا مثلــث خطــر را در فاصلــه 150 متــری از عقــب خــودرو قــرار 	 

 . هید د
ــی و در ســر پیچ هــا فاصلــه بیــن خــودرو و مثلــث خطــر 	  در شــرایط باران

بایــد بیــش از 150 متــر در نظــر گرفتــه شــود. انجــام ایــن کار باعــث می شــود 
تــا خودروهــای عبــوری زودتــر متوجــه توقــف شــما شــوند. 

 ابزار داخل صندوق عقب
 1 جک

 2 آچار چرخ
 3 بکسل بند

 4 دسته جک

2-6. پنچر شدن تایر هنگام رانندگی
اقدام های الزم در زمان پنچر شدن تایر

اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد، ضمن کاهش تدریجی سرعت، غربیلک فرمان را 
با دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. به آرامی خودرو را به 
کنار جاده هدایت کرده و در یک مکان امن که دارای سطح صاف و سفت باشد، پارک کنید. 

از توقف در وسط بزرگراه و یا در کنار گارد ریل خودداری کنید.
را  دنده  دسته  و  بکشید  را  دستی  ترمز  اهرم   .1
در موقعیت P )در خودروهای مجهز به گیربکس 
خودروهای  )در   N موقعیت  در  یا  و  اتوماتیک( 

مجهز به گیربکس دستی( قرار دهید. 
2. موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید. 
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3. کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آن ها را از 
کنار جاده دور نگه دارید. 

از صندوق عقب برداشته و در  را  4. مثلث خطر 
فاصله بیش از 50 متری از قسمت عقب خودرو 

قرار دهید. 

 احتیاط 
از رانندگــی بــا تایــر پنچــر خــودداری کنیــد. حرکــت بــا تایــر پنچــر حتــی در 
مســافت های کوتــاه باعــث صدمــه دیــدن آن خواهــد شــد کــه قابــل تعمیــر 

نیــز نخواهــد بــود. 

 تعویض زاپاس
احتیاط های قبل از جک زدن ■

1. محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد. 
هنگام  در  و  کنید  جلوگیری  خودرو  چرخ های  حرکت  از  موانعی  توسط  می شود  توصیه   .2

استفاده از جک، کسی داخل خودرو نباشد. 
3. اجازه ندهید کسی اعضای بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است، قرار دهد. 

خارج کردن چرخ زاپاس از صندوق عقب ■
بلند  از  پس  و  کنید  باز  را  عقب  صندوق  درب 
بردارید.  را  ابزار  صندوق،  کف  موکت  کردن 
در خالف جهت  را  زاپاس  چرخ  ثابت کننده  پیچ 
عقربه های ساعت باز کرده و چرخ زاپاس را بیرون 

بیاورید. 
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تعویض چرخ زاپاس ■
1. قرار دادن مانع در جلوی چرخ ها

باید در  بلند کردن خودرو توسط جک  در زمان 
سمت  در  قطری  صورت  به  که  چرخی  مقابل 
مخالف چرخ پنچر قرار دارد، مانعی قرار دهید تا 

از حرکت چرخ ها جلوگیری شود. 

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهیدچرخ پنچر
در پشت چرخ عقب راستچرخ جلو چپ
در پشت چرخ عقب چپچرخ جلو راست
در جلوی چرخ جلو راستچرخ عقب چپ
در جلوی چرخ جلو چپچرخ عقب راست

 2. شل کردن پیچ های چرخ
جک،  توسط  خودرو  کردن  بلند  از  قبل  همیشه 
پیچ های چرخی را که می خواهید تعویض کنید، 
با استفاده از آچار چرخ شل کنید. آچار چرخ را 
طوری روی پیچ قرار دهید که دسته آن در سمت 
آچار  دسته  سپس  باشد.  داشته  قرار  شما  چپ 
چرخ را گرفته و در جهت فلش نشان داده شده 

در شکل، آن را به سمت پایین فشار دهید.
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 احتیاط 
ــر روی پیــچ را ندهیــد. در غیــر ایــن 	  اجــازه ســر خــوردن آچــار چــرخ ب

ــد.  ــد دی ــیب خواهن ــی آس ــه راحت ــا ب ــورت پیچ ه ص
در ایــن مرحلــه پیچ هــا را فقــط مقــداری شــل کنیــد و آن هــا را بــه طــور 	 

کامــل بــاز نکنیــد. در غیــر ایــن صــورت چــرخ بــه علــت وزن وارده از خــودرو 
در خواهــد آمــد کــه می توانــد باعــث مصدومیــت افــراد و یــا آســیب دیدگی 

خودرو شــود. 
 3. قرار دادن جک در زیر خودرو

محکم  و  صاف  آن  سطح  که  محلی  در  را  جک 
باشد، قرار دهید و از این که شیار روی جک در 
بدنه خودرو  روی  بر  زبانه مخصوص جک  مقابل 
دسته  کنید.  حاصل  اطمینان  باشد،   داشته  قرار 
تا  بچرخانید  را در جهت عقربه های ساعت  جک 
شکاف روی جک با زبانه مخصوص جک در روی 

بدنه خودرو تماس پیدا کند.

 هشدار   
خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد، بلند کنید. 	 
حداکثر بار قابل تحمل توسط جک، 1000Kg می باشد.	 

 4. بلند کردن خودرو
خودرو  داخل  در  کسی  که  یابید  اطمینان  ابتدا 

حضور نداشته باشد. 
دسته جک را روی جک نصب کنید، سپس آچار 
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته جک 
ساعت  عقربه های  جهت  در  را  آن  و  دهید  عبور 
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پیدا  تماس  خودرو  با  که جک  زمانی  بچرخانید. 
کرد، مجددا قرارگیری صحیح جک نسبت به بدنه 

خودرو را کنترل نمایید. 
5. باز کردن چرخ پنچر

توسط آچار چرخ، 5 عدد پیچ چرخ را در خالف 
از  را  چرخ  و  کنید  باز  ساعت  عقربه های  جهت 
خودرو جدا کنید. چرخ را طوری روی زمین قرار 
دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد 
تا از آسیب دیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ 

جلوگیری شود. 
6. نصب چرخ زاپاس

و  خاک  و  گرد  گونه  هر  زاپاس،  نصب  از  قبل 
رینگ  و  چرخ  کاسه  روی  از  را  روغنی  رسوبات 
چرخ تمیز کنید. مطمئن شوید که سطح تماس 
بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در شرایط مناسبی 
قرار دارد. در غیر این صورت ممکن است پیچ ها 

به طور ناگهانی باز شده و منجر به حادثه شود. 

چرخ زاپاس را به آرامی در محل نصب خود قرار 
دهید. 
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۷. سفت کردن پیچ های چرخ
ابتدا 5 عدد پیچ چرخ را با دست سفت کنید. 

سپس چرخ را در محل خود صاف کرده و توسط 
آچار چرخ، پیچ ها را سفت کنید. 

 احتیاط 
هرگــز بــر روی پیچ هــای چــرخ گریــس 
ــرب  ــورت چ ــد و در ص ــن نزنی ــا روغ ی
ــا را  ــرخ، آن ه ــب چ ــل از نص ــودن، قب ب

تمیــز و خشــک کنیــد. 
 ۸. پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچ ها 

برای پایین آوردن خودرو، دسته جک را در خالف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

ترتیب  به  و  چرخ  آچار  توسط  را  چرخ  پیچ های 
شماره های نشان داده شده در شکل سفت کنید. 
تا  تکرار کنید  بار  تا 3  را 2  مراحل سفت کردن 
زمانی که پیچ ها به طور کامل در جای خود قرار 
گیرند. برای سفت کردن پیچ ها فقط از آچار چرخ 

استفاده کنید.
9. چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید. 

10. جک، مثلث خطر و سایر ابزارها را جمع آوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق 
قرار دهید. 
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11. پس از تعویض چرخ، فشار باد تایر را بررسی کنید. 
اگر چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر روشن شده است، ضمن رانندگی با سرعت کم، 
جهت تنظیم صحیح باد تایر، خود را به نزدیک ترین نمایندگی مجاز مدیران خودرو برسانید. 
فراموش نکنید که درپوش والو چرخ را ببندید. در غیر این صورت گرد و خاک و رطوبت به 
داخل والو نفوذ می کند و باعث می شود که به تدریج نشتی به وجود آید. در صورت مفقود شدن 

درپوش والو مشابه آن را جایگزین کنید. 

 هشدار   
ــر 	  ــایز کوچک ت ــا س ــاس ب ــرخ زاپ ــراری از چ ــرایط اضط ــه در ش ــی ک وقت

ــد.  ــر از آن باش ــا کم ت ــد 80Km/h ی ــودرو بای ــرعت خ ــد س ــتفاده می کنی اس
ــن 	  ــگام پایی ــته در هن ــاق ناخواس ــه اتف ــر گون ــری از ه ــور جلوگی ــه منظ ب

ــه  ــراد در فاصل ــایر اف ــان و س ــه خودت ــوید ک ــن ش ــودرو، مطمئ آوردن خ
ــد.  ــرار گرفته ای ــودرو ق ــبی از خ مناس

بــا چــرخ زاپــاس بــا ســایز کوچک تــر نبایــد بــه مــدت طوالنــی رانندگــی 	 
ــا  ــرخ را ب ــای چ ــر، پیچ ه ــایز کوچک ت ــا س ــاس ب ــض زاپ ــس از تعوی ــرد. پ ک
گشــتاور 10N.m±130 ســفت کنیــد. بــا ســرعت کــم رانندگــی کنیــد و جهــت 
ــتاندارد  ــرخ اس ــا چ ــر ب ــایز کوچک ت ــا س ــاس ب ــرخ زاپ ــردن چ ــن ک جایگزی
خــودرو، خودتــان را بــه نزدیک تریــن نمایندگــی مجــاز مدیــران برســانید. در 
غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت پیــچ ایــن نــوع چــرخ زاپــاس شــل شــده و 

چــرخ از خــودرو جــدا شــود. 

 3-6. داغ کردن موتور
اقدام های الزم در صورت داغ کردن موتور

مایع  دمای  یعنی  بزند،  کیلومترشمار چشمک  در صفحه  موتور  آب  دمای  هشدار  چراغ  اگر 
خنک کننده موتور باال است، هر چه سریع تر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

امن  مکان  در یک  و  کنار جاده هدایت کنید  به سمت  را  فورا خودرو  احتیاط،  رعایت  با   .1
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پارک کنید. ترمز پارک را بکشید و دسته دنده را در موقعیت P )خودروی مجهز به گیربکس 
اتوماتیک( یا خالص )خودروی مجهز به گیربکس دستی( قرار داده و فالشر را روشن کنید. اگر 

کولر خودرو روشن است، آن را خاموش کنید. 
2. اگر مایع خنک کننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون می زند، موتور را خاموش کنید و 
تا فروکش کردن بخار مایع خنک کننده صبر کنید. اگر بخاری دیده نمی شود، موتور را روشن 

نگه داشته و بررسی کنید که آیا فن خنک کننده کار می کند یا خیر؟
اگر فن خنک کننده کار نمی کند، بالفاصله موتور 
با  عیب  رفع  و  بازدید  جهت  و  کرده  خاموش  را 
بگیرید. تماس  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی 

 هشدار   
ــار آن 	  ــا بخ ــده ی ــع خنک کنن ــروج مای خ

از زیــر درب موتــور نشــان دهنده وجــود 
فشــار بســیار زیــاد در مــدار سیســتم 
ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــده می باش خنک کنن
ــی  ــا زمان ــور را ت ــوختگی، درب موت ــر س خط
ــاز  ــت، ب ــده اس ــام نش ــار تم ــروج بخ ــه خ ک

ــد.  نکنی
ــور، 	  ــور و رادیات ــودن موت ــرم ب ــان گ در زم

درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد. در غیــر 
ــده  ــدار خنک کنن ــار م ــورت، فش ــن ص ای
باعــث پرتــاب مایــع خنک کننــده و بخــارات 
ــوختگی های  ــد س ــه می توان ــود ک آن می ش

ــاورد.  ــود بی ــه وج ــدیدی را ب ش
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 3. درب موتور را باز کنید. رادیاتور، لوله ها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع 
خنک کننده بررسی کنید. البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری از آب از لوله تخلیه 

کولر خودرو عادی است.

 هشدار   
زمانــی کــه موتــور در حــال کار اســت، از نزدیــک کــردن دســت و لبــاس خــود 
بــه فــن رادیاتــور خــودداری کنیــد. حتــی در صــورت خامــوش بــودن موتــور 

نیــز احتمــال فعــال شــدن فــن رادیاتــور وجــود دارد. 
 4. در صورت مشاهده نشتی مایع خنک کننده موتور، فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید 

و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
مایع  سطح  نمی شود،  مشاهده  نشتی  اگر   .5
خنک کننده در مخزن انبساط را بررسی کنید. اگر 
از عالمت “MIN” می باشد،  پایین تر  سطح مایع 
تا  کنید  سرریز  خنک کننده  مایع  الزم  مقدار  به 
 ”MAX“ و ”MIN“ سطح مایع به مابین عالیم
شده  توصیه  خنک کننده  مایع  از  فقط  برسد. 

توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.

 احتیاط 
در مواقــع اضطــراری و در صــورت در دســترس نبــودن مایــع خنک کننــده 	 

می تــوان بــه طــور موقتــی از آب اســتفاده نمــود. 
اگــر تعــداد دفعــات داغ شــدن موتــور زیــاد اســت، در اســرع وقــت جهــت 	 

بازدیــد و تعمیــر بــه یکــی از نمایندگی هــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنید. 

 4-6. تعویض فیوزها
فیوز

قرار  استفاده  مورد  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  و  برقی  مدارهای  از  محافظت  جهت  فیوزها 
می گیرند. اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود، ممکن است فیوز آن سوخته باشد که در این 

صورت باید فیوز را بررسی و یا تعویض کنید. 
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جعبه فیوز موتور و جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز موتور ■

درب موتور را باز کنید، جعبه فیوز محفظه موتور 
را می توانید در سمت راست موتور )در تصویر با 

فلش مشخص شده است( مشاهده کنید. 
پس از فشار دادن گیره های دوطرف جعبه فیوز، 
درب آن را بردارید و فیوزها و رله ها را بازدید و یا 

تعویض کنید. 
جعبه فیوز داشبورد ■

و  داشبورد  چپ  سمت  در  داشبورد  فیوز  جعبه 
برچسب  دارد.  قرار  داشبورد  پایینی  قاب  پشت 
پایینی  قاب  پشت  در  هم  فیوز  جعبه  راهنمای 

نصب شده است.

 مطالعه

ــاز کــردن قــاب پایینــی ســمت چــپ داشــبورد مراقــب باشــید 	  هنــگام ب
ــه  ــه تزیینــات داخلــی خــودرو آســیبی وارد نکنیــد. در صــورت نیــاز ب ــا ب ت

ــران خــودرو مراجعــه کنیــد.  نمایندگــی مجــاز مدی
ــاز کــردن 	  ــان ب ــز و خشــک باشــد. در زم ــد تمی ــوز همــواره بای ــه فی جعب

اجــازه ورود آب و رطوبــت بــه جعبــه فیــوز را ندهیــد. آلودگــی و رطوبت ســبب 
ایجــاد خرابــی در مدارهــای برقــی خواهــد شــد. 

جعبه فیوز موتور

جعبه فیوز داشبورد
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 بررسی فیوزها
در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو، فیوز 
آن ها را بازدید کنید و در صورت سوختن، فیوز را 

تعویض کنید. 
با استفاده از تصویر مقابل می توانید فیوز سالم را 

از فیوز سوخته تشخیص دهید. 
 A فیوز سالم

 B فیوز سوخته

بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور ■
1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 

2. کابل منفی باتری را جدا کنید. 
3. درپوش جعبه فیوز را برداشته و فیوزها را یک به یک بر اساس راهنمای درج شده در پشت 

درپوش جعبه فیوز، مورد بررسی قرار دهید. 
بازدید فیوزهای جعبه فیوز داشبورد ■

1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 
2. کابل منفی باتری را جدا کنید. 

3. جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و پشت قاب پایینی داشبورد قرار دارد. برای 
بازدید فیوزها ابتدا باید قاب پایینی داشبورد را باز کنید. 

تک تک فیوزها را بر اساس راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز مورد بررسی قرار دهید. 

سالم سوخته
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در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد،  می توانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط 
به برخی وسایل برقی کم اهمیت تر )مثل رادیو یا فندک( استفاده کنید. 

خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگه داری آن ها در خودرو، اقدام مفیدی 
است.

نحوه تعویض فیوز
1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 
2. درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به 
فیوزها شناسایی  راهنمای  استفاده  با  را  سوختن 

کنید. 

3. فیوز را پس از شناسایی توسط گیره فیوزکش 
از جعبه فیوز بیرون بکشید. 

اگر  است؟  سوخته  فیوز  آیا  که  کنید  بررسی   .4
مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر، بهتر 
است از یک فیوز سالم دیگر که دارای آمپر یکسان 

هستند، استفاده کنید. 
آن  آمپر  که  کنید  استفاده  فیوزی  از  فقط   .5
فیوزها  مجاز  آمپر  باشد.  سوخته  فیوز  با  مطابق 
را می توانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه 

فیوز مشاهده کنید. 
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 احتیاط 
قبــل از تعویــض فیــوز، کلیــد اســتارت و تمامــی لــوازم برقــی را خامــوش 	 

کنیــد. 
هرگــز از فیــوز بــا آمپــر بــاال اســتفاده نکنیــد، در غیــر ایــن صــورت مــدار 	 

و تجهیــزات الکتریکــی آســیب خواهنــد دیــد. اگــر فیــوز تعویــض شــده هــم 
ــد  ــت بازدی ــد. جه ــی می باش ــدار برق ــراد در م ــود ای ــر وج ــوزد، بیان گ بس
ــه  ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج ــی از نمایندگی ه ــه یک ــب ب ــع عی و رف

کنیــد. 
ــور 	  ــه ط ــی ب ــد، حت ــتفاده نکنی ــیم اس ــوز از س ــای فی ــه ج ــت ب هیچ وق

ــی  ــدار و حت ــدن م ــیب دی ــی و آس ــث اتصال ــن کار باع ــام ای ــی. انج موقت
می شــود.  آتش ســوزی 

ــورت 	  ــری ص ــت کاری و تعمی ــه دس ــوز هیچ گون ــه فی ــوز و جعب ــر روی فی ب
ــد.  ندهی

 5-6. 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 ترافیکی و محلی اطاعت کنید. چرخ هایی که بر روی زمین قرار می گیرند و اکسل 
یا  از خودروبر  باید  این صورت  غیر  در  باشند،  داشته  قرار  مناسبی  وضعیت  در  باید  مربوطه 

کامیون کفی استفاده کنید. 
یدک کردن: قبل از یدک کردن خودرو، ترمز پارک برقی را آزاد کنید و گیربکس را در وضعیت 

خالص قرار دهید. 
آزاد کردن ترمز پارک برقی در شرایط اضطراری: کلید ترمز پارک برقی را فشار داده و نگه 
دارید و هم زمان کلید استارت را خاموش کنید. استفاده از این روش فقط برای زمان حمل های 

امدادی و شرایط خاص توصیه می شود. 
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شیوه های صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شده اند:
حمل با بلند کردن چرخ های جلوی خودروی  •

معیوب )برای خودروهای با چرخ محرک جلو(

خودرو  • جلوی  چرخ های  کردن  بلند  با  حمل 
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخ های عقب 
چهارچرخ  خودروهای  )برای  معیوب  خودروی 

محرک یا چرخ عقب محرک(
و  • بلند کردن چرخ های عقب خودرو  با  حمل 

جلوی  چرخ های  زیر  در  کمکی  چرخ  دادن  قرار 
چرخ  چهار  خودروهای  )برای  معیوب  خودروی 

محرک یا چرخ جلو محرک(
حمل با خودروبر )برای خودروهای چهار چرخ  •

محرک یا چرخ جلو محرک یا چرخ عقب محرک(. 

 احتیاط 
پــس از بلنــد کــردن چرخ هــای خــودرو، آن هــا را بایــد توســط زنجیــر یــا 	 

ابــزار مشــابه ثابــت نگــه داریــد. 
قبــل از بکســل کــردن خــودرو، ترمــز پــارک برقــی را آزاد کنیــد و دســته 	 

دنــده را در حالــت خــالص )N( قــرار دهیــد. 
ــب 	  ــور مناس ــه ط ــن را ب ــه زمی ــبت ب ــودرو نس ــب خ ــمت عق ــیب قس ش

تنظیــم کنیــد تــا از برخــورد ســپر عقــب و یــا اجــزا زیــر خــودرو بــا زمیــن 
ــود.  ــری ش جلوگی
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 شیوه های نادرست حمل خودرو:
از  • که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 

جلو  چرخ های  کردن  بلند  برای  قرقره  و  زنجیر 
خودرو استفاده می کنند. 

از  • که  جرثقیل دار  خودروهای  توسط  حمل 
عقب  چرخ های  کردن  بلند  برای  قرقره  و  زنجیر 

خودرو استفاده می کنند. 
حمل به حالتی که چرخ های عقب خودرو بلند  •

شده و چرخ های جلو روی زمین کشیده شوند.

 احتیاط 
حمــل خــودرو بــا روش هــای فــوق و آویــزان شــدن جلــو یــا عقــب خــودرو 
ــه  ــیب دیدگی بدن ــث آس ــی باع ــا طناب ــری ی ــای زنجی ــط جرثقیل ه توس

ــود.  ــودرو می ش خ

 حمل اضطراری
در صورتی که شرکت های حمل خودرو در دسترس نباشند، می توانید خودرو را به طور موقت 
با استفاده از یک کابل، زنجیر یا میله مناسب، بکسل کنید. در زمان بکسل کردن خودرو باید 
بیش تر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید. بکسل کردن را باید فقط در جاده های با سطح 
سفت و محکم و در مسافت های کوتاه و حرکت با سرعت پایین انجام دهید. باید راننده در 
را در  ترمز  پدال  و کنترل  بتواند کنترل خودرو  تا  باشد  داشته  بکسل شده حضور  خودروی 

اختیار بگیرد. 
اقدام های قبل از بکسل کردن:

1. ترمز پارک برقی را آزاد کنید. 
2. دسته دنده را در موقعیت N )خالص( قرار دهید. 

3. کلید استارت باید در وضعیت ON یا ACC قرار داشته باشد. 
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 احتیاط 
ــتم 	  ــل، سیس ــا، اکس ــه چرخ ه ــوید ک ــن ش ــردن مطمئ ــل ک ــل از بکس قب

ــد.  ــرار دارن ــی ق ــرایط خوب ــان در ش ــدرت و فرم ــال ق انتق
سیم یا کابل بکسل را به طور ایمن و اطمینان بخش به بکسل بند ببندید. 	 
زاویــه بکســل کــردن بایــد تــا حــد امــکان مســتقیم باشــد. هرگــز خــودرو 	 

را از ســمت کنــار بکســل نکنیــد تــا از آســیب دیــدن احتمالــی پیش گیری شــود. 
ــل 	  ــه دلی ــز ب ــدال ترم ــان و پ ــک فرم ــد، غربیل ــن نباش ــور روش ــر موت اگ

ــفت  ــدت س ــه ش ــز ب ــتر ترم ــان و بوس ــک فرم ــپ هیدرولی ــردن پم کار نک
ــد.  ــاط کنی ــودرو احتی ــردن خ ــل ک ــگام بکس ــن هن ــوند. بنابرای می ش

ــت 	  ــختی حرک ــه س ــه ب ــت ک ــده اس ــیب دی ــوی آس ــه نح ــودرو ب ــر خ اگ
ــد.  ــه آن وارد نکنی ــر ب ــرادی دیگ ــاری ای ــردن اجب ــل ک ــا بکس ــد، ب می کن
ــا شــرکت های حمــل خــودرو  ــران خــودرو ی ــداد مدی ــا ام ــن شــرایط ب در ای

ــد.  ــاس بگیری تم

 هشدار   
ــم 	  ــفت و محک ــطح س ــا س ــای ب ــط در جاده ه ــد فق ــردن را بای ــل ک بکس

ــل  ــد. قب ــام دهی ــن انج ــرعت پایی ــا س ــت ب ــاه و حرک ــافت های کوت و در مس
ــال  ــتم انتق ــل، سیس ــا، اکس ــه چرخ ه ــوید ک ــن ش ــردن مطمئ ــل ک از بکس

ــد.  ــرار دارن ــی ق ــرایط خوب ــان در ش ــدرت و فرم ق
ــی و 	  ــدن ناگهان ــی، پیچی ــتاب ناگهان ــودرو، از ش ــردن خ ــل ک ــگام بکس هن

حــرکات مارپیچــی بپرهیزیــد تــا کابــل یــا ســیم و بکســل بند تحــت فشــار 
قــرار نگیرنــد، زیــرا ممکــن اســت تحــت فشــار زیــاد صدمــه ببیننــد و باعــث 

ــود.  ــی ش ــی و مال ــارت های جان ــاد خس ایج
ــرای جلوگیــری و پیش گیــری از صدمه هــای جســمی، ســایر سرنشــینان 	  ب

بــه غیــر از راننــده بایــد از خــودروی بکســل شــده پیــاده شــوند. 
خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید. 	 
پیشــنهاد می شــود جهــت بکســل کــردن خــودروی مجهــز بــه گیربکــس 	 

اتوماتیــک بــا امــداد مدیــران خــودرو یــا شــرکت های حمــل خــودرو تمــاس بگیرید. 
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 نصب بکسل بند
محل نصب بکسل بند جلو ■

محل اتصال بکسل بند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر جلو قرار دارد. 
1. درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر 

جدا کنید. 
2. بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را 

با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 
محل نصب بکسل بند عقب ■
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محل نصب بکسل بند عقب در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب قرار دارد. 
1. درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر 

جدا کنید. 
2. بکسل بند را ابتدا با دست در جهت عقربه های ساعت در محل خود پیچ کنید. سپس آن را 

با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید. 
3. سیم یا کابل بکسل فقط زمانی می تواند به خودرو وصل شود که بکسل بند در محل خود 

نصب شده باشد. 
4. راننده هر دو خودرو باید با اصول حمل خودرو به روش بکسل کردن آشنا باشند، در غیر 

این صورت در انجام کار موفق نخواهند بود. 
5. هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید. نیروها و تنش های ناشی از کشش 

شدید ممکن است به خودرو آسیب برساند.

 احتیاط 
فقــط از بکســل بندی کــه بــه همــراه خــودرو توســط مدیــران خــودرو ارایــه 

شــده اســت، اســتفاده کنیــد. 

 هشدار   
ــود  ــل خ ــم در مح ــن و محک ــور ایم ــه ط ــل بند ب ــه بکس ــد ک ــان یابی اطمین
ــل  ــان بکس ــت در زم ــن اس ــورت، ممک ــن ص ــر ای ــت. در غی ــده اس ــب ش نص
کــردن، شــل شــده و باعــث بــروز حــوادث منجــر بــه جراحــت و حتــی مــرگ 

شــود. 

 6-6. تعویض باتری
مراحل باز کردن و نصب کردن باتری

برای تعویض باتری، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 

2. درب موتور را باز کنید. 
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3. کابل منفی باتری )-( را جدا کنید. 
4. کابل مثبت باتری )+( را جدا کنید. 

5. بست نگه دارنده باتری را باز کرده و باتری را خارج کنید. 
6. باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو می باشد را بر روی خودرو 

قرار دهید. 
برای نصب باتری، به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید. 

  حفاظت از محیط زیست
باتــری مســتعمل حــاوی اســید ســولفوریک و ســرب می باشــد کــه بــه طــور 
ــت  ــده را جه ــرف ش ــای مص ــند. باتری ه ــت نمی باش ــل بازیاف ــی قاب معمول

ــد.  ــل دهی ــت تحوی ــاز بازیاف ــز مج ــه مراک ــت ب ــت از محیط زیس حفاظ

 احتیاط 
مراقــب باشــید تــا ابــزار فلــزی باعــث اتصــال دو قطــب باتــری بــه همدیگــر 
ــه  ــک لحظ ــته در ی ــور ناخواس ــه ط ــزی ب ــزار فل ــد اب ــن نبای ــود. هم چنی نش
هــم بــه قطــب مثبــت باتــری و هــم بــه بدنــه خــودرو برخــورد داشــته باشــد. 

 هشدار   
باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 	 
ــیدن 	  ــت و کش ــدک، کبری ــعله، فن ــردن ش ــن ک ــری از روش ــک بات نزدی

ــد.  ــودداری کنی ــدا خ ــیگار ج س
باتــری را هرگــز بــه صــورت اریــب یــا وارونــه قــرار ندهیــد، زیــرا اســید 	 

ــل  ــا حم ــت ی ــاز و بس ــگام ب ــد. هن ــده می باش ــیار خورن ــری بس ــل بات داخ
ــد.  ــتفاده نمایی ــی اس ــاس ایمن ــتکش و لب ــری از دس بات

ــته 	  ــاس نداش ــری تم ــید بات ــا اس ــان ب ــت و لباس ت ــید پوس ــب باش مراق
باشــد. در صــورت تمــاس اســید بــا پوســت یــا لبــاس، محــل تمــاس را فــورا 
بــا محلــول آب و صابــون و ســپس بــا آب فــراوان بشــویید و در صــورت لــزوم 

بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد. 
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 7-6. روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمی شود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب 
بخش 4 انجام داده اید و از کافی بودن مقدار بنزین در باک اطمینان دارید. 

اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد:
1. تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتری ها را بررسی کنید. 

2. اگر سرباتری ها در وضعیت مناسبی قرار دارند، چراغ جلو را روشن کرده و استارت بزنید. 
اگر چراغ جلو کم نور و یا خاموش شود، باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید 
از باتری کمکی استفاده کنید. اگر چراغ جلو هنگام استارت زدن روشن بماند و کم نور نشود، 
سیستم استارت خودرو دارای ایراد است که برای بازدید و تعمیر باید با نمایندگی مجاز مدیران 

خودرو تماس بگیرید. 
اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود:

1. کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت ACC قرار دهید و سپس مجددا استارت بزنید. 
2. اگر موتور باز هم روشن نشد، احتماال به خاطر تکرار استارت زدن، موتور دچار خفگی شده 

است. توضیحات قسمت بعد را مطالعه کنید. 
مشکل  به  خودرو  سیستم های  سایر  احتماال  شود،  روشن  نمی تواند  هم چنان  موتور  اگر   .3

برخورد کرده اند. با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید.
روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن، بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور می شود 
و ممکن است موتور دچار خفگی شده باشد. کلید استارت را خاموش کنید و پس از چند دقیقه 
مجددا مراحل استارت زدن را طی کنید. اگر موتور هم چنان قادر به روشن شدن نیست، جهت 

بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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 احتیاط 
هــر بــار اســتارت زدن را بیش تــر از 15 ثانیــه طــول ندهیــد تــا از خرابــی 	 

ــود.  ــری ش ــتارت جلوگی ــیب دیدگی اس و آس
اگــر موتــور بــه ســختی روشــن می شــود و یــا بــه دفعــات زیــاد خامــوش 	 

ــران  ــاز مدی ــای مج ــی از نمایندگی ه ــه یک ــت ب ــن فرص ــود، در اولی می ش
خــودرو مراجعــه کنیــد. 

 8-6. استارت کمکی
باتری به باتری کردن

چنان چه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید، با امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر و یا 
انتقال خودرو به نمایندگی تماس بگیرید. زیرا باتری به باتری کردن به روش اشتباه منجر به 

آسیب دیدن خودتان و خودرو خواهد شد.

 هشدار   
باید از کابل های رابط استاندارد استفاده کنید. 	 
در لحظه استارت زدن، خیلی به باتری نزدیک نشوید. 	 
از استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک خودداری کنید. 	 

 احتیاط 
ولتــاژ باتــری کمکــی بایــد 13V-12 باشــد. اگــر از صحیــح و مناســب بــودن 	 

ولتــاژ باتــری کمکــی مطمئــن نیســتید، از آن اســتفاده نکنیــد. 
در حیــن اتصــال کابل هــای رابــط، مراقــب باشــید کــه آن هــا بــه پره هــای 	 

فــن و تســمه ها گیــر نکننــد. 

 مراحل باتری به باتری کردن
1. کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید. اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری 

کمکی استفاده می کنید، مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچ گونه تماسی برقرار نباشد.
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 احتیاط 
اجــازه دهیــد موتــور خودرویــی کــه از باتــری آن بــه عنــوان باتــری کمکــی 
اســتفاده می کنیــد، چنــد دقیقــه روشــن بمانــد و در لحظــه اســتارت کمکــی، 

پــدال گاز را کمــی فشــار دهیــد. 

 2. کابل های رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 1 قطب مثبت )+( باتری خالی را توسط کابل قرمز رنگ به قطب مثبت )+( باتری کمکی 
وصل کنید. 

 2 یک سر کابل مشکی را به قطب منفی )-( باتری کمکی و انتهای دیگر کابل منفی را به قطب 
منفی باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون رنگ بدنه خودرو وصل کنید. 

3. اکنون موتور خودرویی که باتری آن دشارژ شده است را استارت بزنید و پس از روشن شدن 
به مدت چند دقیقه پدال گاز را به آرامی فشار دهید. 

4. کابل ها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتری ها جدا کنید )ابتدا کابل منفی 
و سپس کابل مثبت را باز کنید(.
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 احتیاط 
هنگام وصل کردن کابل ها، خیلی به سمت باتری ها خم نشوید. 	 
اجــازه ندهیــد کــه گیره هــای کابل هــا بــا همدیگــر و یــا بــا بدنــه و اجــزا 	 

فلــزی خودروهــا تمــاس پیــدا کننــد. 
از وصــل کــردن کابل هــا بــه قطعــات متحــرک خــودرو و یــا تمــاس یافتــن 	 

ــودداری کنید.  ــا خ ــا آن ه ب
ــره 	  ــال گی ــودن اتص ــفت ب ــود، س ــز نب ــتارت اول موفقیت آمی ــر اس اگ

کابل هــا را بررســی کنیــد و مجــددا اقــدام بــه اســتارت زدن بکنیــد. اگــر در 
ــه  ــکل ب ــع مش ــت رف ــود، جه ــن نش ــور روش ــز موت ــدی نی ــتارت های بع اس

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

 9-6. باز کردن اضطراری درب صندوق
دستگیره اضطراری درب صندوق

روش باز کردن درب صندوق در شرایط اضطراری ■
دستگیره اضطراری درب صندوق عقب بر روی  •

رودری درب صندوق قرار دارد. 
درب  • باشد،  شده  قطع  خودرو  برق  چنان چه 

صندوق عقب را نمی توان توسط دستگیره بیرونی 
این گونه  باز کرد. در  یا توسط کلید هوشمند  و 
استفاده  با  می توانند  خودرو  داخل  افراد  شرایط 
باز کرده و  از دستگیره اضطراری، در صندوق را 

سریعا از خودرو خارج شوند.
روش انجام کار:

1. خودرو را متوقف کنید. 
2. صندلی عقب را جمع کنید. 

3. به داخل صندوق عقب رفته و درپوش دستگیره اضطراری را باز کنید. 
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4. کلید مکانیکی را به سوراخ تعبیه شده در دستگیره اضطراری وارد کنید و آن را در خالف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید و هم زمان درب صندوق را به سمت باال فشار دهید تا باز شود. 

10-6. کلید مکانیکی درب
باز کردن درب با کلید مکانیکی

قفل کردن درب جلو راست و درب های عقب به طور دستی ■
باشد،  شده  ضعیف  یا  و  خالی  خودرو  باتری  اگر 
دیگر نمی توان درب ها را به طور الکترونیکی قفل 
از  باید  این وضعیت  کرد. در صورت پیش آمدن 

روش قفل کردن اضطراری استفاده نمود.

1. درب خودرو را باز کنید. 
2. درپوش پالستیکی قفل درب واقع در سطح داخلی درب را بردارید. 

3. شستی زرد رنگ قفل درب که از محل سوراخ قفل مشاهده می شود را با نوک کلید مکانیکی 
فشار دهید تا قفل همان درب  فعال شود. 

4. درپوش پالستیکی قفل درب را در محل خود نصب کنید و درب را ببندید.
5. جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب، دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید. 

6. سایر درب ها را نیز به همین روش می توانید قفل کنید )درب راننده را نمی توان به این روش 
قفل کرد(. 

باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی ■
دستگیره  روی  سوراخ  وارد  را  مکانیکی  کلید 
بیرونی درب راننده کرده و با چرخاندن در جهت 
باز  برای  کنید.  قفل  را  درب  ساعت  عقربه های 
جهت  خالف  در  را  مکانیکی  کلید  درب،  کردن 

عقربه های ساعت بچرخانید.
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 احتیاط 
در صــورت مواجــه شــدن بــا مشــکل عــدم بــاز شــدن و قفــل شــدن درب 	 

ــی از  ــه یک ــراد ب ــع ای ــت رف ــت جه ــن فرص ــی، در اولی ــور الکترونیک ــه ط ب
ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــای مج نمایندگی ه

ــه طــور اضطــراری قفــل 	  ــرق خــودرو درب هــا را ب ــه علــت قطــع ب اگــر ب
کرده ایــد، جهــت حصــول اطمینــان از موفقیت آمیــز بــودن عملیــات، 
ــد.  ــت کنی ــددا تس ــی مج ــتگیره بیرون ــیدن دس ــا کش ــا را ب ــک درب ه تک ت
ــه  ــریع تر ب ــه س ــر چ ــا، ه ــدن درب ه ــل ش ــکل در قف ــود مش ــورت وج در ص

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــی مج نمایندگ
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 فصل 7. خدمات مشتریان
1273-7. خدمات و سرویس

2۷3تعیین وقت سرویس های دوره ای .......
2۷3لیست خدمات و سرویس ها ................
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2۷3رضایت مندی مشتریان..........................

سرویس های  انجام  لزوم   .7-3
274دوره ای در نمایندگی مجاز

4274-7. روش های تماس با شرکت
جهت  نیاز  مورد  اطالعات   .7-5

275ارسال به شرکت



7-273

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 7: خدمات مشتریان

 1-7. خدمات و سرویس
تعیین وقت سرویس های دوره ای

به  مراجعه  در صورت  است،  خودرو  گارانتی  دوران  در  می دهید  انجام  که  سرویس هایی  اگر 
نمایندگی، اسناد الزم را به همراه داشته باشید. همه عملیات صورت گرفته در سرویس های 
ادواری شامل گارانتی نخواهد بود، در این باره می توانید با کارشناسان فنی صحبت کنید. سوابق 

سرویس ها و تعمیرات گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راه گشا باشد. 
لیست خدمات و سرویس ها

لیستی از اقداماتی که باید بر روی خودرویتان صورت گیرد، آماده کنید و در حین پذیرش 
آن ها را ارایه دهید. 

هم چنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد، آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا 
بتوانند بهترین خدمات را به شما ارایه دهند. 

تعیین اولویت سرویس ها
اگر تعداد تعمیرات و سرویس های مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز 
می خواهید خودرو را تحویل بگیرید، با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از 

نظر اهمیت اولویت بندی کنید. 
2-7. درخواست مشتریان

رضایت مندی مشتریان
با ارایه محصوالت و خدمات خود،  مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش می کنند تا 
رضایت مندی شما را فراهم کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است. چنان چه مشکل 

خاصی داشتید، مراحل زیر را انجام دهید:
مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید. نمایندگان در اسرع وقت اقدامات الزم  •

را برای رفع مشکل شما به کار خواهند بست. 
چنان چه مشکل شما حل نشده است، موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا  •

به شما کمک کنند. 
و اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند، با شرکت خدمات پس از  •

فروش مدیران خودرو تماس بگیرید. 
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3-7. لزوم انجام سرویس های دوره ای در نمایندگی مجاز
قطعات یدکی اصلی شرکت Chery و مواد مصرفی توصیه شده توسط آن تضمینی برای افزایش 
عمر مفید خودروی شما می باشد. شرکت مدیران خودرو نیز در همین راستا در نمایندگی های 
خود صرفا این نوع قطعات را ارایه می دهد. لذا جهت انجام سرویس به نمایندگی های مجاز 
مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده می کنید، حتما قطعات اصلی شرکت چری 

Chery باشد و فقط قطعاتی که با آرم Chery باشند، تحت پوشش گارانتی خواهند بود. 

فقط نمایندگی های مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما 
برای جلب  را  بهترین خدمات  تا  دیده اند  آموزش  مدیران خودرو  نظر شرکت  زیر  و  هستند 

رضایت شما، ارایه دهند. 
4-7. روش های تماس با شرکت

تماس با شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از راههای زیر امکان پذیر است:
آدرس:

تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، جنب بیمه ایران، نبش کوچه 46
کد پستی: 13۸6134451 

تلفکس: 4419۷9۸9-90
 E-Mail: mvs@mvmco.ir :ایمیل

 www.mvmco.ir :وب سایت
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5-7. اطالعات مورد نیاز جهت ارسال به شرکت
اطالعات ارسالی شما به شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو باید حاوی موارد زیر 

باشد:
نام و نشانی مالک •
شماره تماس مالک •
آدرس ایمیل مالک •
نام و کد نمایندگی فروش و نمایندگی خدمات پس از فروش •
•  )VIN( شماره شاسی خودرو
تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی •
سوابق سرویس های صورت گرفته روی خودرو •
توضیح مختصر و دقیق در خصوص مشکل خودرو و شرایط وقوع آن •
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فصل 8. سرویس و نگه داری از خودرو
1277-8. سرویس و نگه داری

2۷۷سرویس های دوره ای .............................
2278-8. بازدیدهای منظم

2۷۸بازدیدهایی که به عهده خودتان می باشد. 
2۸0محفظه موتور .........................................
2۸0بازدید سطح روغن موتور .....................
2۸2بازدید سطح روغن گیربکس ...............
2۸2بازدید سطح روغن ترمز .......................

2۸3بازدید سطح مایع خنک کننده موتور
2۸5بازدید رادیاتور و کندانسور ..................
2۸6بازدید تسمه ...........................................
2۸6بازدید فشار باد تایر ..............................
2۸۸بازدید تایرها ...........................................
2۸۸جابه جایی چرخ ها ..................................
290بازدید باتری ...........................................
290بازدید دینام ............................................

290اضافه کردن مایع شیشه شور ..............
291بازدید تیغه های برف پاک کن .............
293تعویض تیغه های برف پاک کن ...........

294بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق ......

295تعویض المپ چراغ ها ...........................
29۷تنظیم نور چراغ های جلو .....................

3297-8. شست وشو و نگه داری خودرو
29۷شست وشو و نگه داری اجزا بیرونی ....
301نگه داری تزیینات فلزی براق ..............
301شست وشو و نگه داری رینگ چرخ .....

شست وشو و نگه داری قسمت های زیر 
302خودرو ......................................................
302محافظت از بدنه در مقابل زنگ زدگی
304نگه داری قسمت های داخلی ...............
304نگه داری تزیینات داخلی .....................
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 1-8. سرویس و نگه داری
سرویس های دوره ای

از سرویس  بر اساس کیلومتر طی شده و زمان سپری شده  ادواری  زمان بندی سرویس های 
قبلی صورت گرفته است که هر کدام زودتر فرا برسد، اولویت دارد. برای اطالعات بیش تر به 

فهرست آیتم های سرویس ادواری در دفترچه راهنمای گارانتی رجوع کنید.

 احتیاط 
عــدم انجــام کامــل آیتم هــای ســرویس دوره ای ممکــن اســت باعــث ایجــاد 

صدمــه و ایــراد در موتــور و خــودرو شــود. 

بازدیدهای روزانه ■
کارکرد تمامی المپ های چراغ های داخلی و بیرونی را بازدید کنید و در صورت سوختن و  •

یا کم نور شدن، آن ها را تعویض کنید. از شفافیت و کدر نبودن طلق چراغ ها اطمینان یابید و 
در صورت لزوم آن ها را تمیز نمایید. 

فشار باد تایرها و ساییدگی و آسیب دیدگی آن ها را به طور چشمی و ظاهری بازدید کنید.  •
بازدیدهای ماهانه ■
موتور را روشن کنید و پس از گرم شدن کامل آن را خاموش کنید. پس از 5 دقیقه گیج  •

روغن را کشیده و سطح روغن موتور را بررسی کنید. برای بررسی روغن موتور، خودرو را در 
یک مکان مسطح پارک کنید تا سطح روغن موتور دقیق تر مالحظه شود. در صورتی که سطح 

روغن پایین تر از عالمت “MIN” گیج باشد، به مقدار الزم روغن را سرریز کنید. 
باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتری ها را تمیز و سفت کنید.  •
سطح مایع خنک کننده موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان )در صورت مجهز بودن  •

خودرو به فرمان هیدرولیکی( و مایع شیشه شور را بازدید کنید و در صورت لزوم به آن اضافه 
نمایید. 

کلیه سیستم ها و تجهیزات الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.  •
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بازدیدهای فصلی ■
بازدید سیستم اگزوز •
بازدید لوله ها و شیلنگ های سیستم ترمز •
بازدید متعلقات سیستم های تعلیق و انتقال قدرت •
بازدید سطح مایع خنک کننده، شیلنگ ها و بست های سیستم خنک کننده •

2-8. بازدیدهای منظم
بازدیدهایی که به عهده خودتان می باشد

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگه داری خودرو را دارید، سعی کنید طبق توضیحات 
ارایه شده در این بخش عمل کنید. 

در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویس هایی بحث شده است که انجام دادن آن ها آسان 
می باشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آن ها را دارد. ولی هم چنان موارد خاص زیادی 
وجود دارند که انجام آن ها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسین های 

آموزش دیده صورت پذیرند. 
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 هشدار   
زمانــی کــه موتــور کار می کنــد، مراقــب دســت و لبــاس و ابزارتــان باشــید 	 

ــد.  ــر نکن ــه فن هــا، پولی هــا و تســمه گی ــا ب ت
موتــور، رادیاتــور، لولــه اگــزوز، مانیفولــد دود و درپــوش سرســیلندر بعــد از 	 

ــه آن هــا دســت نزنیــد.  رانندگــی بســیار گــرم می شــوند، بنابرایــن هرگــز ب
ــرا  ــد زی ــر نکن ــه گی ــای پروان ــن پره ه ــان بی ــه لباس هایت ــید ک ــب باش مواظ
فــن حتــی پــس از خامــوش شــدن خــودرو هــم می توانــد بــه طــور خــودکار 

روشــن شــود و ممکــن اســت ســبب بــروز ســانحه شــود. 
زمانــی کــه موتــور خــودرو داغ اســت، از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط 	 

اجتنــاب کنیــد تــا دچــار ســوختگی نشــوید. 
از استعمال دخانیات در نزدیکی لوله های سوخت و باتری خودداری کنید. 	 
اجــزا و قطعــات سیســتم جرقه زنــی دارای ولتــاژ بســیار باالیــی می باشــند. 	 

ــه  ــذا در زمــان روشــن بــودن کلیــد اســتارت و یــا روشــن بــودن موتــور ب ل
هیــچ عنــوان بــا ایــن قطعــات تمــاس پیــدا نکنیــد. 

 احتیاط 
ــد 	  ــور خواه ــی موت ــث خراب ــور باع ــن موت ــدازه روغ ــش از ان ــن بی ریخت

شــد. 
بــا خودرویــی کــه فیلتــر هــوای آن بــاز شــده اســت، رانندگــی نکنیــد 	 

ــد.  ــاد می کن ــتهالک زی ــار اس ــور را دچ ــرا موت زی
ــا هیــچ 	  قبــل از بســتن درب موتــور، محفظــه موتــور را بازدیــد کنیــد ت

ــده باشــد.  ــزار و وســایلی از قبیــل آچــار و دســتمال و ... در آن جــا نمان اب
مایــع خنک کننــده )ضدیــخ(، روغــن ترمــز، مایــع شیشه شــور و 	 

روغــن هیدرولیــک فرمــان )در صــورت مجهــز بــودن خــودرو بــه فرمــان 
ــر  ــات ب ــر مایع ــد. اگ ــه کنی ــتاندارد اضاف ــدار اس ــه مق ــی( را ب هیدرولیک
ــز  ــس تمی ــتمال خی ــا دس ــل را ب ــورا مح ــد، ف ــودرو بپاش ــه خ روی بدن

ــود.  ــیب نش ــار آس ــه دچ ــگ بدن ــا رن ــد ت کنی
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 محفظه موتور

9 فن رادیاتور5 باتری1 مخزن انبساط
    رادیاتور       6 جعبه فیوز محفظه موتور                        2 درب روغن ریز موتور

مخزن شیشه شور۷ محفظه فیلتر هوای موتور3 گیج روغن موتور
۸ کندانسور4 مخزن روغن موتور

10
11

 بازدید سطح روغن موتور
حالت  در  موتور  دمای  و  است  خاموش  موتور  که  حالی  در  موتور،  روغن  بازدید سطح  برای 

استاندارد قرار دارد، به ترتیب زیر اقدام کنید. 
سطح  • در  موتور  شدن  گرم  از  پس  را  خودرو 

صاف و هموار متوقف کنید و تا 5 دقیقه پس از 
خاموش کردن موتور صبر کنید. 

درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون  •
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید. 

گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.  •
روغن  • سطح  و  بکشید  بیرون  را  گیج  مجددا 

موتور را از روی آن کنترل کنید. 
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 احتیاط 
ــه روی 	  ــن ب ــدن روغ ــا از چکی ــد ت ــه بگیری ــک پارچ ــن ی ــج روغ ــر گی زی

ــود.  ــری ش ــه جلوگی ــور و بدن ــات موت قطع
ــرل 	  ــور را کنت ــن موت ــطح روغ ــور، س ــدن موت ــرم ش ــس از گ ــه پ بالفاصل

ــور در  ــن موت ــا روغ ــد ت ــر بمانی ــد و منتظ ــوش کنی ــور را خام ــد. موت نکنی
ــود.  ــع ش ــل جم کارت

اضافه کردن روغن موتور ■
جهت  • خالف  در  را  موتور  ریز  روغن  درب 

عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود. 
استفاده  • با  و  مقدار صحیح  به  را  موتور  روغن 

از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح 
روغن را توسط گیج کنترل نمایید. 

درب  • است،  درست  موتور  روغن  سطح  اگر 
روغن ریز موتور را ببندید. 

روغن خیلی زیاد

روغن خیلی کم
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 احتیاط 
روغــن موتــور را بیــش از حــد مجــاز نریزیــد، زیــرا باعــث خرابــی موتــور 	 

می شــود. 
ــر 	  ــد فیلت ــد، بای ــور می کنی ــن موت ــض روغ ــه تعوی ــدام ب ــه اق ــار ک ــر ب ه

ــد.  ــض کنی ــز تعوی ــن را نی روغ
ــودرو 	  ــران خ ــرکت مدی ــط ش ــده توس ــه ش ــور توصی ــن موت ــط از روغ فق

ــش  ــه بخ ــور ب ــن موت ــت روغ ــوع و ظرفی ــالع از ن ــرای اط ــد. ب ــتفاده کنی اس
ــد.  ــه کنی ــل 9 مراجع ــن کاری« در فص ــتم روغ »سیس

  حفاظت از محیط زیست
جهــت جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت، روغــن موتــور و فیلتــر روغــن 
مصرفــی را ماننــد زباله هــای خانگــی دفــع نکنیــد و یــا در فاضــالب و یــا روی 
زمیــن تخلیــه نکنیــد. بــرای دفــع آن هــا از موسســات مجــاز کمــک بگیریــد. 

 بازدید سطح روغن گیربکس
بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک، اضافه کردن روغن و یا تعویض آن باید توسط افراد 
مدیران  مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  فوق  موارد  انجام  برای  لطفا  گیرد.  متخصص صورت 

خودرو مراجعه نمایید. 
بازدید سطح روغن ترمز

 ”MAX“ عالیم  بین  باید  ترمز  روغن  سطح   .1
نزدیک  مایع  سطح  اگر  باشد.  مخزن   ”MIN“ و 
مقدار  به  بود،  آن  از  پایین تر  یا   ”MIN“ عالمت 
شدن  کم  علت  یافتن  جهت  کنید.  اضافه  الزم 
خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی  به  ترمز  روغن 

مراجعه کنید. 
یا هر  بار  باید هر دو سال یک  را  ترمز  2. روغن 
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40000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا برسد( تعویض کنید. 
3. تعویض روغن موتور باید توسط افراد متخصص صورت گیرد. در صورت نیاز به تعویض و یا 
وجود نشتی روغن در سیستم ترمز، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو 

مراجعه کنید. 

 احتیاط 
ــت 	  ــودرو، جه ــه خ ــر روی بدن ــز ب ــن ترم ــدن روغ ــیده ش ــورت پاش در ص

ــا آب  ــس و ی ــر خی ــا اب ــل را ب ــه،  مح ــگ بدن ــدن رن ــیب دی ــری از آس جلوگی
ــد.  ــو دهی ــت و ش شس

ــی دارد، درب 	  ــت باالی ــدرت جــذب رطوب ــز ق ــه روغــن ترم ــی ک از آن جای
ــاز نگذاریــد.  ــی ب ــه مــدت طوالن مخــزن روغــن ترمــز را ب

ــودرو 	  ــران خ ــرکت مدی ــط ش ــده توس ــه ش ــز توصی ــن ترم ــا از روغ تنه
ــش  ــه بخ ــز ب ــن ترم ــت روغ ــوع و ظرفی ــالع از ن ــرای اط ــد. ب ــتفاده کنی اس

ــد.  ــه کنی ــل 9 مراجع ــز« در فص ــتم ترم »سیس

 هشدار   
از تمــاس روغــن ترمــز بــا پوســت و چشــم جلوگیــری کنیــد و در صــورت 	 

ــو  ــت و ش ــادی از آب شس ــدار زی ــا مق ــاس را ب ــای تم ــورا محل ه ــاس، ف تم
ــد.  ــه کنی ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــاز ب ــورت نی ــد و در ص دهی

 بازدید سطح مایع خنک کننده موتور

وقتی که موتور سرد است، سطح مایع خنک کننده 
مخزن   ”MIN“ و   ”MAX“ عالیم  مابین  باید 
یا   ”MIN“ باشد. اگر سطح مایع نزدیک عالمت

پایین تر از آن بود، به مقدار الزم اضافه کنید.
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 اضافه کردن مایع خنک کننده ■
وقتی که موتور سرد است، درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنک کننده را تا  •

رسیدن سطح آن به عالمت “MAX” اضافه کنید. 
موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنک کننده به دمای کاری و نرمال برسد.  •

سطح مایع خنک کننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “MIN”، مایع 
خنک کننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند، اضافه کنید. 

مایع  • سطح  موتور،  شدن  خنک  از  پس  آیا  که  کنید  بررسی  و  کرده  خاموش  را  موتور 
خنک کننده صحیح می باشد. اگر نیست، مراحل باال را مجددا تکرار کنید. 

درب منبع انبساط را ببندید. •

 احتیاط 
ــد، 	  ــدا می کن ــت پی ــریع اف ــور س ــه ط ــده ب ــع خنک کنن ــطح مای ــر س اگ

ــد.  ــی کنی ــپ را بررس ــا و واترپم ــور، لوله ه ــتی رادیات نش
ــرا 	  ــد. زی ــتفاده نکنی ــن اس ــت پایی ــا کیفی ــای ب ــع خنک کننده ه از مای

نمی تواننــد خنک کنندگــی مناســبی را بــرای موتــور تامیــن کننــد و 
ــد.  ــی ندارن ــی خوب ــت ضدخورندگ ــن خاصی هم چنی

ــران 	  ــرکت مدی ــط ش ــده توس ــه ش ــده توصی ــع خنک کنن ــط از مای فق
خــودرو اســتفاده کنیــد. بــرای اطــالع از نــوع و ظرفیــت مایــع خنک کننــده، 

ــد.  ــه کنی ــل 9 مراجع ــده« در فص ــتم خنک کنن ــش »سیس ــه بخ ب

 هشدار   
ــور 	  ــه موت ــردن آن ب ــه ک ــگام اضاف ــذا هن ــت، ل ــمی اس ــاده س ــک م ــخ ی ضدی

ــا روی  ــودرو و ی ــه خ ــدن، بدن ــت ب ــر روی پوس ــدن آن ب ــیده ش ــه پاش ــبت ب نس
ــا  ــا پوســت ی زمیــن دقــت ویــژه ای داشــته باشــید. در صــورت تمــاس ضدیــخ ب
ــد و  ــو دهی ــت و ش ــادی از آب شس ــدار زی ــا مق ــاس را ب ــل تم ــورا مح ــم، ف چش

ــد.  ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــداوا ب ــه م ــت ادام جه
زمانــی کــه موتــور داغ اســت، فشــار در سیســتم خنک کننده بســیار باال اســت. 	 

در ایــن زمان هــا از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط خــودداری کنیــد. در غیــر این 
صــورت فــوران بخــار مایــع خنک کننــده باعــث ایجــاد ســوختگی خواهــد شــد. 
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 بازدید رادیاتور و کندانسور
خودرو،  از  طوالنی  استفاده  و  زمان  گذشت  با 
سطح جلویی کندانسور و رادیاتور ممکن است با 
حشرات مرده، شاخ و برگ و سایر اجسام مسدود 
شود. این عامل می تواند بر روی عملکرد سیستم 
تاثیر  تهویه مطبوع و سیستم خنک کننده موتور 
داغ شدن  و  کولر  و عدم سرمایش خوب  بگذارد 
موتور را در پی داشته باشد. الزم است که در این 
گونه مواقع سطح رادیاتور و کندانسور را تمیز کنید. 

از خاموش کردن  بار تمیز کنید. پس  رادیاتور: توصیه می شود سطح رادیاتور را سالی یک 
خودرو و خنک شدن موتور، با استفاده از هوای فشرده یا آب،  البه الی پره های رادیاتور را از 
وجود اجسام خارجی تمیز کنید. فشار آب یا باد مورد استفاده نباید بیش تر از 150kPa باشد. 

در غیر این صورت پره های رادیاتور آسیب خواهند دید. 
کندانسور: پس از خاموش کردن خودرو و خنک شدن موتور، کندانسور را با گرفتن هوا از 

پشت رادیاتور و از سمت عقب رو به سمت جلو تمیز کنید. 

 احتیاط 
پره هــای رادیاتــور بــه علــت نــوع مــواد تشــکیل دهنده اش دارای قابلیــت 	 

ــع خنک کننــده می باشــد.  ــی جهــت خنــک کــردن مای انتقــال حــرارت خوب
ــث  ــه باع ــرا ک ــد، چ ــز نکنی ــرس تمی ــتفاده از ب ــا اس ــا را ب ــز آن ه هرگ

آســیب دیدگی و کاهــش اثــر خنک کنندگــی آن هــا می شــود. 
ــور 	  ــر روی رادیات ــتند ب ــور داغ هس ــور و رادیات ــه موت ــی ک ــز در زمان هرگ

ــود.  ــوختگی ش ــاد س ــث ایج ــد باع ــده می توان ــد ش ــار تولی ــید. بخ آب نپاش
ــد.  ــز کنی ــور تمی ــور و رادیات ــدن موت ــک ش ــس از خن ــواره پ ــور را هم رادیات
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 بازدید تسمه
1. تسمه موتور بعد از مدتی استفاده شدن افزایش 
از  را  استاندارد خود  و کشش  پیدا می کند  طول 
موتور  کارکرد  بر  است  ممکن  که  می دهد  دست 
تاثیر بگذارد. تسمه باید در دوره های منظم بازدید 

شده و کشش آن کنترل شود. 
2. موقع تعویض تسمه، مبنا قرار دادن سایز تسمه 
باز شده از روی خودرو و خرید تسمه مشابه کار 
از  را  اصل  یدکی  قطعه  همواره  نیست.  صحیحی 
کنید.  خریداری  خودرو  مدیران  مجاز  نمایندگی 

 هشدار   
هنــگام بازدیــد کشــش تســمه، موتــور را خامــوش کــرده و اجــازه دهیــد 	 

تــا خنــک شــود و از ســاکن بــودن تســمه مطمئــن شــوید. 

روش بازدید کشش تسمه:
1. کلید استارت را خاموش کنید. 

2. سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را 
کنترل کنید. 

3. اگر زاویه جمع شدن تسمه بیش تر از 90 درجه باشد، جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی 
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 

 بازدید فشار باد تایر
فشار باد تایرها )شامل چرخ زاپاس( را باید حداقل 
یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت نیاز آن 

را تنظیم کنید. 
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها 
ستون  روی  بر  که  مربوطه  راهنمای  برچسب  به 
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در  است  ممکن  برچسب  نصب  )محل  کنید  مراجعه  است،  شده  الصاق  راننده  سمت  وسط 
مدل های مختلف متفاوت باشد(. 

تایر و کاهش  افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید  باعث  تایر  باد  بودن فشار  نامناسب 
تعادل خودرو و ایمنی رانندگی می شود، لذا فشار باید تایرها باید همیشه در حد استاندارد باشد. 

 هشدار   
در کلیــه زمان هــا بایــد فشــار بــاد تایرهــا صحیــح باشــد، در غیــر ایــن صــورت 
ــادف،  ــه تص ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــد ک ــش بیای ــد پی ــر می توان ــرایط زی ش

جراحــت و حتــی مــرگ شــود:
ساییدگی زیاد تایر	 
ساییدگی غیر یک نواخت	 
کنترل ضعیف خودرو	 
امــکان ترکیــدن تایــر ناشــی از گــرم شــدن 	 

بیــش از حــد
آب بندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ	 
تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ	 
ــر روی 	  ــاده ب ــرایط ج ــاد ش ــذاری زی تاثیرگ

ــدن آن ــیب دی ــر و آس تای

 احتیاط 
ــه از 	  ــن همیش ــدازد، بنابرای ــتباه ان ــه اش ــما را ب ــد ش ــر می توان ــر تای ظاه

ــاد  ــاد تایــر اســتفاده کنیــد. فشــار ب ــرای اندازه گیــری فشــار ب فشارســنج ب
ــود.  ــری ش ــر اندازه گی ــودن تای ــرد ب ــان س ــد در زم ــط بای ــر فق تای

باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی، طبیعی است. 	 
از نصــب صحیــح درپــوش والــو بــاد تایــر اطمینــان حاصــل کنیــد. در غیــر 	 

ــر  ــد. اگ ــد ش ــدود خواه ــده و مس ــی وارد آن ش ــواد خارج ــورت، م ــن ص ای
درپــوش گــم شــده اســت، یــک درپــوش نــو جایگزیــن کنیــد. 

اگــر تایــری بــه طــور مکــرر نیــاز بــه بــاد شــدن پیــدا کند، بــرای بررســی 	 
بیش تــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد. 

کم باد پر باد نرمال

سایش در کناره ها سایش در وسط سایش یکنواخت
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 بازدید تایرها
تایرها را بابت وجود بریدگی، فرو رفتن اجسام خارجی در البه الی آج ها و ساییدگی غیریک نواخت 

آج ها مورد بازدید قرار دهید.
ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی  •

میزان  که  زمانی  دهید.  قرار  بررسی  مورد  تایر 
شاخص  نوارهای  می شود،  زیاد  تایرها  ساییدگی 
یک  در  تایر  آج  با  و  می شوند  نمایان  ساییدگی 
جدی  کاهش  یعنی  این  و  می گیرند  قرار  سطح 
را  تایر  شرایط  این  در  تایرها.  امنیت  و  کارآیی 

تعویض کنید. 
اگر تایری اکثرا باد کم می کند یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیب دیدگی ها قابل تعمیر نباشد،  •

باید تعویض شود.

 احتیاط 
ــه 	  ــد، ب ــری ش ــا پنچ ــادی ی ــار کم ب ــری دچ ــی تای ــن رانندگ ــر در حی اگ

ــافت های  ــی در مس ــت حت ــن حال ــا ای ــی ب ــد. رانندگ ــه ندهی ــی ادام رانندگ
ــد.  ــارج کن ــر را از رده خ ــد تای ــاه می توان کوت

  حفاظت از محیط زیست
ــن  ــا قوانی ــق ب ــا را مطاب ــد، آن ه ــا نکنی ــط ره ــتعمل را در محی ــر مس تای
ــد.  ــت کنی ــع آوری و بازیاف ــاز، جم ــات مج ــط موسس ــت محیطی و توس زیس

 جابه جایی چرخ ها
و  تایرها  متعادل  و  متوازن  ساییدگی  منظور  به 
خودرو  مدیران  آن ها، شرکت  مفید  عمر  افزایش 
 10000km هر  در  تقریبا  که  می کند  توصیه 
)بهترین بازه 7000km-5000 می باشد( تایرها را 
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جابه جا کنید. با این حال بازه زمانی جابه جایی تایرها می تواند بسته به عادت های رانندگی شما 
و شرایط جاده ای تغییر کند. 

برای آشنایی با مراحل جابه جایی چرخ به بخش تعویض چرخ در فصل 6 مراجعه کنید. 

 احتیاط 
ــا 	  ــاد تایره ــار ب ــم فش ــا تنظی ــراه ب ــا هم ــی چرخ ه ــام جابه جای ــرای انج ب

ــد.  ــه کنی ــودرو مراجع ــران خ ــاز مدی ــی مج ــن نمایندگ ــه نزدیک تری ب

 مطالعه

ــه و  ــرویس اولی ــان س ــا را در زم ــای چرخ ه ــم زوای ــود تنظی ــنهاد می ش پیش
ــرد،  ــورت می پذی ــر ص ــر 20000 کیلومت ــه ه ــرویس هایی ک ــس از آن در س پ
ــرویس ادواری  ــای س ــزو آیتم ه ــا ج ــای چرخ ه ــم زوای ــد )تنظی ــام دهی انج

ــد(.  ــی نمی باش ــش گارانت ــت پوش ــت و تح اس

 هشدار   
ــان و  ــری فرم ــد باعــث کاهــش کنترل پذی ــر می توان ــوارد زی ــت م عــدم رعای

بــروز حــوادث منجــر بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
ــر 	  ــر سرعت ســنج تاثیرگــذار اســت. اگ ــر روی عملکــرد آمپ ــر ب ســایز تای

ســایز تایرهــای نصــب شــده متفــاوت از ســایز اســتاندارد ایــن خودرو باشــند، 
ــه  ــه حادث ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک ــش داده نمی ش ــق نمای ــرعت دقی س
ــن عامــل تحــت پوشــش گارانتــی نمی باشــد.  شــود. خســارت های ناشــی از ای

ــف 	  ــرح آج مختل ــدل و ط ــارک، م ــا م ــای ب ــودرو از تایره ــک خ ــر روی ی ب
ــد.  ــتفاده نکنی اس

از تایرهایــی کــه در میــزان ســاییدگی اختــالف قابــل توجهــی بــا هم دیگــر 	 
دارنــد، بــه طــور هم زمــان در روی خــودرو اســتفاده نکنیــد. 

ــک 	  ــر روی ی ــاس و ...( را ب ــال و بی ــاوت )رادی ــاختار متف ــا س ــای ب تایره
ــد.  ــب نکنی ــودرو نص خ

از تایرهای دست دوم استفاده نکنید. 	 
از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید، استفاده نکنید. 	 
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 بازدید باتری
 1 قطب منفی باتری
 2 قطب مثبت باتری

 3 بست باتری
اتصال  بودن  باتری، شل  رسوب بستن قطب های 
شل  و  باتری  بدنه  شکستگی  باتری،  کابل های 

بودن بست باتری را بررسی کنید.
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده، نیازی به سرویس دیگری ندارد. در صورت 
باتری اصلی خودرو یکسان باشد.  با مشخصات  باید  باتری نو  باتری، مشخصات فنی  تعویض 

توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید. 
بازدید دینام

استفاده طوالنی مدت از خودرو ممکن است سبب کاهش گشتاور و شل شدن مهره ترمینال 
دوره ای،  انجام سرویس های  زمان  در  دینام،  عملکرد  بودن  اطمینان بخش  دینام شود. جهت 

دینام نیز باید مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

اضافه کردن مایع شیشه شور
اگر آب پاش های شیشه شور اقدام به پاشش نکنند، 
احتماال مخزن شیشه شور خالی است. استفاده از 
شیشه شور را متوقف کرده و مایع شیشه شور را به 
مقدار کافی اضافه کنید. اگر پس از سرریز کردن 
مایع هم چنان شیشه شور کار نکند، جهت بازدید و 
تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 احتیاط 
هرگــز بــه مایــع شیشه شــور ضدیــخ اضافــه نکنیــد، زیــرا بــه رنــگ بدنــه 	 

ــاند.  ــیب می رس آس
ــاد 	  ــه ی انجم ــر از نقط ــوا پایین ت ــای ه ــه دم ــی ک ــرما و زمان ــل س در فص

ــرا آب  ــد، زی ــتفاده نکنی ــور اس ــوان شیشه ش ــه عن ــص ب ــت، از آب خال اس
ــد.  ــیب وارد می کن ــور آس ــپ شیشه ش ــه پم ــده و ب ــد ش منجم

 بازدید تیغه های برف پاک کن
نرمی لبه های تیغه برف پاک کن را توسط انگشتان 
قابلیت  تیغه ها  بودن  زبر  کنید.  بررسی  دست 

پاک کنندگی آن ها کاهش می دهد.

 احتیاط 
ــرف 	  ــای ب ــدن تیغه ه ــیب دی ــری از آس ــت جلوگی ــتان جه ــل زمس در فص

ــه  ــد ک ــل کنی ــان حاص ــا اطمین ــن آن ه ــه کار انداخت ــل از ب ــن، قب پاک ک
ــند.  ــبیده باش ــه نچس ــا روی شیش تیغه ه

ــه 	  ــخ روی شیش ــرف و ی ــردن توده هــای ب ــاک ک ــرای پ ــرف پاک کــن ب از ب
اســتفاده نکنیــد. 

ــن، 	  ــد روغ ــوادی مانن ــن از م ــرف پاک ک ــای ب ــردن تیغه ه ــز ک ــرای تمی ب
ســیلیکون و بنزیــن اســتفاده نکنیــد، زیــرا باعــث عملکــرد نامناســب آن هــا 
ــرای تمیــز کــردن تیغه هــا از مایــع شیشه شــور اســتفاده کنیــد.  می شــود. ب

ــد 	  ــد، بای ــد می کنی ــرویس بلن ــد و س ــرای بازدی ــا را ب ــه تیغه ه ــی ک زمان
ــاز کنیــد. ــه طــرز صحیــح ب گیــره قفلــی آن را ب

ــره و 	  ــن دارای حف ــنگریزه و ش ــورد س ــت برخ ــه عل ــه ب ــطح شیش ــر س اگ
ــطح  ــن، س ــرف پاک ک ــه ب ــی تیغ ــری از خراب ــت جلوگی ــت، جه ــی اس پریدگ

ــد.  ــم کنی شیشــه را ترمی
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نگه داری تیغه های برف پاک کن ■
1. از به کار انداختن برف پاک کن ها روی شیشه خشک خودداری کنید. چرا که باعث ایجاد 

خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاک کن خواهد شد. 
2. وقتی سطح شیشه جلو یخ زده است و یا وقتی گرد و خاک، حشرات مرده، چسب و یا ذرات 
از پارچه خشک  با یک پارچه خیس تمیز کنید.  دیگر به سطح شیشه چسبیده اند، آن ها را 
استفاده نکنید و یا آن ها را مستقیما با تیغه برف پاک کن تمیز نکنید، در غیر این صورت شیشه 

و تیغه ها آسیب می بینند. 
3. بعد از شستن خودرو در کارواش های صنعتی، از آب تمیز برای شستن تیغه و شیشه استفاده 

کنید تا الیه چربی روی شیشه و تیغه تمیز شود. 
4. از آب فشار قوی برای شستن تیغه ها استفاده نکنید زیرا ممکن است آسیب ببینند. 

5. از تمیز کردن شیشه جلو با بنزین، الک پاک کن، تینر و یا مایعات مشابه خودداری کنید تا 
تیغه ها آسیب نبینند. 

6. برای جلوگیری از شوره بستن یا لکه دار شدن شیشه، بهتر است تیغه ها را به صورت منظم 
و هفته ای یک بار با مایع شیشه شور تمیز کنید. 

۷. برای ایمنی بیش تر توصیه می شود که سالی یک تا دو بار تیغه های برف پاک کن را تعویض 
کنید. تیغه های جدید را از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو خریداری نمایید. 

استفاده از برف پاک کن ■
1. در آب و هوای سرد قبل از استفاده از برف پاک کن، یخ زدن تیغه ها و چسبیدن آن ها به 
شیشه را بررسی کنید. در صورت یخ زدن، قبل از به کارگیری برف پاک کن، یخ آن ها را باز 
کنید. در غیر این صورت ممکن است هم موتور برف پاک کن و هم تیغه ها آسیب ببینند. برای 
یخ زدایی می توانید از گرمای بخاری خودرو یا وسایل تولید گرما استفاده کنید. هرگز آب گرم 
را برای از بین بردن یخ بر روی شیشه نریزید، زیرا باعث ترک خوردن شیشه و دفرمه شدن 

تیغه ها می شود. 
2. قبل از به کار گرفتن برف پاک کن ها، شاخ و برگ، برف و سایر اجسام انباشته شده بر روی 

شیشه را بردارید. 
3. مایع شیشه شور را به موقع اضافه کنید. از مایع شیشه شوری که دارای مشخصات ذکر شده 

در این کتابچه است، استفاده کنید. 
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4. با نیروی دست برف پاک کن ها را حرکت ندهید. در غیر این صورت سیستم برف پاک کن 
دچار آسیب دیدگی خواهد شد. 

تعویض تیغه های برف پاک کن
تعویض تیغه برف پاک کن جلو ■

1. بازویی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید.
2. در حالی که بازویی را با دست نگه داشته اید، 
تا  بکشید  پایین  سمت  به  را  پاک کن  برف  تیغه 

خارج شود. 
3. تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن 
نصب کنید و گیره قفلی تیغه را به درستی چفت کنید. 
را  پاک کن  برف  کارکرد  نصب،  اتمام  از  پس   .4

تست کنید.
تعویض تیغه برف پاک کن عقب ■

بلند  شیشه  روی  از  را  پاک کن  برف  بازویی   .1
کنید. 

2. تیغه را مطابق با تصویر از بازویی برف پاک کن 
جدا کنید. 

3. تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از جا بودن آن اطمینان حاصل کنید. 
4. پس از اتمام نصب، کارکرد برف پاک کن عقب را تست کنید. 



8-294

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 8: سرویس و نگه داری از خودرو

بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق
فیلتر هوای تهویه مطبوع در پشت جعبه داشبورد نصب شده است. وظیفه این فیلتر، ممانعت از 
ورود گرد و غبار محیط از طریق کانال های ورودی هوای تهویه مطبوع به داخل اتاق می باشد. 
این فیلتر پس از استفاده طوالنی مدت دچار گرفتگی و انسداد می شود. اگر کارآیی سیستم 
در  و  بازدید کنید  را  کابین  فیلتر هوای  یابد،  قابل مالحظه ای کاهش  به طور  تهویه مطبوع 

صورت لزوم، آن را تعویض کنید.
ضامن  خار  کنید.  باز  را  داشبورد  جعبه  درب   .1
تخت  پیچ گوشتی  توسط  را  داشبورد  درب جعبه 
جعبه  درب  ضربه گیر  کنید.  باز  شده  نوارپیچ  و 
داشبورد را توسط ابزار مناسب خارج کرده و درب 

را از داشبورد جدا کنید. 
2. درپوش فیلتر هوای کابین را باز کرده و فیلتر 

را بیرون بیاورید. 

تمیز  و  بررسی  را  کابین  فیلتر هوای  3. وضعیت 
کنید و یا در صورت نیاز، آن را تعویض کنید. 

4. فیلتر نو را در محل نصب وارد کرده و درپوش 
آن را به درستی نصب کنید. در پایان درب جعبه 

داشبورد را در جای خود نصب نمایید. 
ماه   3 هر  اتاق  هوای  فیلتر  می شود  پیشنهاد   .5
مجاز  نمایندگی  توسط  بار  5000km یک  هر  یا 
مدیران خودرو مورد بازدید یا تعویض قرار گیرد. 
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 احتیاط 
ــاق از روی 	  ــوای ات ــر ه ــه فیلت ــی ک ــوع در زمان ــه مطب ــتفاده از تهوی اس

ــن و  ــل کابی ــه داخ ــار ب ــرد و غب ــث ورود گ ــد،  باع ــده باش ــاز ش ــودرو ب خ
ــد.  ــش می ده ــتم را کاه ــی سیس ــده و کارآی ــوع ش ــه مطب ــتم تهوی سیس

از شستن فیلتر هوای کابین با آب خودداری کنید.	 
 تعویض المپ چراغ ها

موقعیت المپ چراغ های جلو ■
 1 چراغ نور پایین

 2 چراغ نور باال
 3 چراغ راهنمای جلو

 4 چراغ روز )دی الیت(
 5 چراغ راهنمای آینه جانبی

موقعیت المپ چراغ های عقب ■
 1 چراغ ترمز باال

 2 چراغ کوچک عقب
 3 چراغ دنده عقب

 4 چراغ ترمز
 5 چراغ راهنمای عقب
 6 چراغ مه شکن عقب

 ۷ چراغ پالک
هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید استارت و کلید چراغ ها اطمینان حاصل کنید.

 هشدار   
ــد، در  ــا نکنی ــض آن ه ــه تعوی ــدام ب ــتند، اق ــا داغ هس ــه المپ ه ــی ک هنگام

غیــر ایــن صــورت، دچــار ســوختگی خواهیــد شــد. 
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 احتیاط 
از المپ هایــی اســتفاده کنیــد کــه دارای مشــخصات توصیــه شــده توســط 	 

شــرکت مدیــران خــودرو باشــند. 
ــث 	  ــه باع ــرا ک ــد. چ ــت نزنی ــا دس ــه آن ه ــا ب ــض المپ ه ــگام تعوی هن

ــد.  ــش می ده ــان را کاه ــر مفیدش ــده و عم ــا ش ــی آن ه آلودگ
بعــد از تعویــض المــپ، درپــوش گردگیــر پشــت چــراغ را نصــب کنیــد تــا 	 

از نفــوذ آب بــه داخــل چــراغ جلوگیــری شــود. 
ــران 	  ــاز مدی ــی مج ــه نمایندگ ــا را ب ــض المپ ه ــود تعوی ــنهاد می ش پیش

ــد.  خــودرو واگــذار کنی

مشخصاتنام المپ
LED یا 12V HB3چراغ نور پایین
12V H1چراغ نور باال

12V P21Wچراغ مه شکن عقب

12V LEDچراغ روز

12V W5Wچراغ کوچک جلو

W5W یا 12V P21/5Wچراغ کوچک عقب
12V P21/5Wچراغ ترمز

12V LEDچراغ ترمز باال

12V W21Wچراغ دنده عقب

12V PY21Wچراغ راهنمای جلو

12V PY21Wچراغ راهنمای عقب

12V W5Wچراغ پالک

المپ ها   ■ مشخصات 
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 تنظیم نور چراغ های جلو
نیازمند  تنظیم چراغ ها  دارد.  رانندگی  ایمنی  با  ارتباط مستقیم  بودن چراغ های جلو  تنظیم 
تجهیزات ویژه می باشد و باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد. همیشه برای 

تنظیم چراغ ها به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید. 
3-8. شست وشو و نگه داری خودرو

شست وشو و نگه داری اجزای بیرونی
احتیاط های اولیه در نگه داری از بدنه ■

مواقع استفاده از شوینده های شیمیایی و یا واکس و پولیش ها، حتما هشدارها و اخطارهای 
روی برچسب راهنمای محصول را مطالعه کنید و از دستورالعمل های قید شده در آن پیروی 

کنید. 
شست وشوی قسمت بیرونی بدنه ■

مواد شوینده را به صورت عادی و همراه با زباله های خانگی دفع نکنید. این گونه ضایعات را در 
دهید. قرار  است،  شده  گرفته  نظر  در  موادی  چنین  جمع آوری  برای  که  محل هایی 

  حفاظت از محیط زیست
ــبکه 	  ــه دارای ش ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــودرو از محل ــوی خ ــرای شست وش ب

ــد.  ــیب نرس ــت آس ــه محیط زیس ــد و ب ــالب باش فاض
عامــل مهــم در محافظــت از رنــگ بدنــه خــودرو اســتفاده از آب ســالم در 	 

ــت.  ــودرو اس ــوی خ شست وش
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 احتیاط 
محلول هــای 	  قــوی،  شــوینده های  از  خــودرو  شست وشــوی  بــرای 

ــر  ــودرو در زی ــتن خ ــن از شس ــد. هم چنی ــتفاده نکنی ــیمیایی و آب داغ اس ش
ــت،  ــودرو داغ اس ــه خ ــه بدن ــی ک ــا زمان ــاب و ی ــور آفت ــتقیم ن ــش مس تاب

ــد.  ــاب کنی اجتن
ــودن شیشــه درب هــا دقــت 	  ــه بســته ب موقــع شســتن خــودرو نســبت ب

ــته  ــه داش ــد، توج ــتفاده می کنی ــار اس ــر از آب پرفش ــژه اگ ــه وی ــد، ب کنی
باشــید کــه آب از البــه الی شیشــه ها بــه داخــل خــودرو وارد نشــود، در غیــر 

ایــن صــورت تزیینــات داخلــی خــودرو خیــس خواهــد شــد. 
ــای 	  ــتیکی، از محلول ه ــات پالس ــدن قطع ــیب دی ــری از آس ــرای جلوگی ب

ــرای شست وشــوی قطعــات پالســتیکی  شــیمیایی و یــا شــوینده های قــوی ب
اســتفاده نکنیــد. 

آب مورد استفاده برای شست وشو  ■
برای شست وشوی خودرو فقط از آب سرد یا 

ولرم استفاده کنید.

شست وشو بدون استفاده از برس ■
بهترین راه برای شست وشوی خودرو، عدم استفاده از برس است. در کارواش های اتوماتیک 

که از آب فشار قوی به همراه برس استفاده می شود، ممکن است آب به داخل خودرو پاشیده شود. 
شست وشوی دستی ■

اگر از مایع شست وشو استفاده می کنید، باید خودرو را با مقدار زیادی از آب بشویید و سپس 
با پارچه خشک کنید.
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 احتیاط 
پــس از اتمــام شست وشــو، پــدال ترمــز را چندیــن مرتبــه فشــار دهیــد 	 

تــا آب جمــع شــده بــر روی دیســک چــرخ خشــک شــود. 

شست وشو با آب فشار قوی ■
موقع شستن خودرو با آب فشار قوی، باید از دستورالعمل های سازنده نازل فشار قوی پیروی 
شود، مخصوصا باید نسبت به میزان فشار آب و فاصله نازل از بدنه خودرو دقت بیش تری شود. 
استفاده از نازل های فشار قوی یا نازل های چرخشی برای پاشش مستقیم آب بر روی نوارهای 

الستیکی مانند نوار دور شیشه درب ممنوع است. 
استاندارد شست وشو توسط کارواش خانگی و صنعتی برای بدنه و قطعات پالستیکی ■

•  85±5bar :حداکثر فشار
حداقل فاصله بین نازل و سطح بدنه خودرو باید بیش تر از 10 سانتی متر باشد.  •
مدت زمان شست وشو حداکثر 5 دقیقه باید باشد.  •
تمیز کردن چراغ ها ■

برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغ ها، از حالل های شیمیایی و خورنده استفاده نکنید. 
زمانی که چراغ ها خشک هستند، آن ها را تمیز نکنید و طلق آن ها را با ابزار نوک تیز خراش 
از نازل فشار قوی برای شستن قسمت های پشت چراغ ها استفاده نکنید تا آب وارد  ندهید. 

چراغ ها نشود. 
تمیز کردن شیشه عقب ■

برای تمیز کردن شیشه عقب، فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن اجزا گرم کن 
شیشه جلوگیری شود. برای تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب از ابزار نوک تیز و محلول های 

شیمیایی استفاده نکنید. 
تمیز کردن رینگ چرخ ■

تمیز کردن رینگ چرخ ها باید با توجه به کیلومتر کارکرد خودرو صورت گیرد. توصیه می شود 
یک بار در هفته رینگ ها را تمیز کنید تا از تجمع ذرات خارجی، خاک و گرد لنت ترمز بر 
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روی آن ها جلوگیری شود. برای تمیز کردن رینگ ها از ماده شوینده مناسب، آب گرم و اسفنج 
استفاده کنید. هرگز از محلول های خورنده استفاده نکنید تا به رینگ و تایر آسیبی وارد نشود. 

مواد شوینده ■
جهت نتیجه گیری بهتر از شست وشوی خودرو، از مواد شوینده مخصوص خودرو استفاده کنید. 

واکس زدن بدنه خودرو ■
اجازه ندهید قبل از واکس زدن قطرات آب حاصل از شست وشوی خودرو بر روی بدنه باقی 
بمانند. از واکس های مایع یا چسبی با کیفیت باال استفاده کنید و از راهنمای ارایه شده توسط 
سازنده واکس پیروی کنید. تمامی زه های فلزی را جهت حفظ براق ماندن شان واکس بزنید. 
تمیز کردن لکه های روغنی، قیر و غیره با لکه برها سبب آسیب زدن به الیه واکس روی خودرو 

می شود، بهتر است که این بخش ها را مجددا واکس بزنید. 

 احتیاط 
ــه ســطوح 	  ــا پارچــه خشــک ب ــه گــرد و غبــار گرفتــه ب تمیــز کــردن بدن

ــاند.  ــیب می رس ــه آس ــی بدن رنگ
از ابزارهــای زبــر و ســاینده،  پاک کننده هــای قــوی و دارای خاصیــت 	 

ــه  ــی از بدن ــردن قطعات ــز ک ــرای تمی ــده ب ــای خورن ــاد و محلول ه ــی زی قلیای
کــه دارای روکــش کرومــی و ســطوح بــراق هســتند، اســتفاده نکنیــد. در غیــر 
ایــن صــورت الیــه محافــظ آن هــا از بیــن رفتــه و منجــر بــه تغییــر شــکل و 

خرابــی ســطوح آن هــا خواهــد شــد. 

ترمیم رنگ بدنه ■
از سنگریزه های  به منظور ترمیم خراشیدگی و ساییدگی های کم و آسیب دیدگی های ناشی 

جاده به نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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 احتیاط 
ــگ از قبیــل  ــرای رن ــواد مضــر ب ــه،  م ــگ بدن ــرای افزایــش عمــر مفیــد رن ب
ــب،  ــی و چس ــواد رزین ــه، م ــه بدن ــبیده ب ــرات چس ــدگان، حش ــه پرن فضل
ــق در  رســوبات و لکه هــای روغنــی، نمــک جــاده، آالینده هــای صنعتــی معل

ــد.  ــاک کنی ــه خــودرو پ ــورا از ســطح بدن هــوا و ... را ف

 نگه داری تزیینات فلزی براق
پاک کننده  • مواد  از  براق  از روی سطوح   ... و  بقایای حشرات  قیر جاده،  تمیز کردن  برای 

مناسب استفاده کنید و از به کار بردن ابزار نوک تیز مانند کاردک اجتناب کنید. 
ماده محافظ سطوح  • یا  واکس  برابر خوردگی، یک الیه  در  این گونه سطوح  مقاومت  برای 

کرومی را به آن ها بزنید و سپس سطح آن ها را پولیش کاری کنید. 
در آب و هوای سرد و مناطق ساحلی، الیه واکس و ماده محافظ را ضخیم تر کنید و در  •

صورت نیاز از مواد غیرخورنده، وازلین و یا دیگر عوامل محافظ استفاده کنید. 
شست وشو و نگه داری رینگ چرخ

رینگ چرخ ها جهت حفظ زیبایی شان نیاز به اقدامات نگه داری منظم دارند. مخصوصا نمک 
بازه های زمانی مشخص پاک  باید در  انباشته شده بر روی آن ها  جاده و گرد لنت ترمز های 
شوند. رینگ چرخ ها باید با مواد غیراسیدی شسته شوند، در غیر این صورت دچار خوردگی 
خواهند شد. به رینگ ها پولیش یا سایر مواد ساینده را نزنید. در صورت آسیب دیدن رینگ ها 

)بر اثر برخورد سنگ(، نقاط آسیب دیده باید به موقع ترمیم شوند. 
هر دو هفته یک بار:

نمک جاده و گرده لنت ترمز را از روی رینگ ها پاک کنید.  •
رینگ ها را با شوینده غیراسیدی بشویید.  •

هر سه ماه یک بار:
به رینگ ها واکس بزنید. •
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شست وشو و نگه داری قسمت های زیر خودرو
مواد مورد استفاده برای از بین بردن برف و گرد و خاک زیر خودرو ممکن است در محل  •

جمع شده و به قسمت های زیرین خودرو بچسبند. این مواد اگر به موقع شسته نشوند باعث 
زنگ زدن لوله های سوخت، اگزوز، شاسی و کف اتاق می شوند که حتی در صورت استفاده از 

مواد ضدزنگ نیز به گسترش خود ادامه خواهند داد. 
زیر خودرو و محفظه چرخ ها را حداقل یک بار در ماه با آب گرم یا سرد شست وشو دهید.  •

مخصوصا در طول فصل زمستان یا در انتهای آن به این قسمت از خودرو دقت ویژه ای داشته 
قابل رویت نمی باشند. توجه  به راحتی  نواحی  این  آلودگی های  باشید، چرا که گل و الی و 
داشته باشید که تنها با پاشیدن آب نمی توان گل و الی و آلودگی زیر خودرو را تمیز نمود و 
گاهی ممکن است سبب تشدید خرابی شود. لبه پایینی درب ها، محفظه برف پاک کن ها در زیر 
شیشه جلو و شاسی خودرو همگی دارای سوراخ های تخلیه آب هستند که نباید مسدود شوند. 

در صورت انباشته شدن آب در این قسمت ها، زنگ زدگی رخ خواهد داد. 
محافظت از بدنه در مقابل زنگ زدگی

تمیز نگه داشتن خودرو ■
بهترین راه جلوگیری از زنگ زدن بدنه خودرو، تمیز نگه داشتن آن و زدودن عوامل ایجاد  •

زنگ از روی بدنه خودرو می باشد. قسمت های زیرین خودرو هم شامل این اقدام می باشد و 
باید مورد توجه قرار گیرد. 

اگر در مناطقی مانند جاده های نمک پاشی شده، مناطق ساحلی، مناطق دارای آالینده های  •
صنعتی و دارای باران های اسیدی که عوامل ایجاد زنگ در آن ها به وفور یافت می شوند، رفت 
باید اقدامات محافظت در برابر زنگ زدگی را بیش تر مورد توجه قرار دهید.  و آمد می کنید، 
در فصل زمستان حداقل ماهی یک بار زیر خودرو را بشویید و در پایان فصل هم قسمت های 

زیرین خودرو را تمیز کنید. 
هنگام شست وشوی زیر خودرو نواحی زیر گلگیرها و قطعاتی که دسترسی به آن ها دشوار  •

است را هم مدنظر داشته باشید. صرف پاشیدن آن بر روی گرد و خاک بدون شستن کامل 
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آن ها نمی تواند از زنگ زدگی جلوگیری کند، بلکه شاید باعث گسترش زنگ زدگی هم بشود که 
از بین بردن آن غیرممکن خواهد بود. بخارشویی یا شست وشو با آب فشار قوی در از بین بردن 

گرد و خاک و زنگ می تواند موثر واقع شود. 
موقع شستن لبه پایینی درب ها، محفظه برف پاک کن ها در زیر شیشه جلو و شاسی خودرو،  •

سوراخ های تخلیه آن ها جهت تسهیل در خروج کامل آب و رطوبت و جلوگیری از زنگ زدگی 
نباید مسدود شده باشند. 

خشک نگه داشتن پارکینگ ■
هرگز خودرو را در یک محیط مربوط با تهویه ضعیف پارک نکنید زیرا سبب تسریع در زنگ 
زدن آن می شود. اگر خودرو را در پارکینگ بشویید و یا این که خودرو با برف، آب، یخ و گل 
و الی وارد پارکینگ شود، خودرو و متعلقات آن به احتمال زیاد دچار زنگ زدگی خواهد شد. 

تا زمانی که در پارکینگ تهویه و رطوبت زدایی صورت نگیرد، خودرو دچار زنگ زدگی خواهد شد. 
محافظت از سطوح رنگی بدنه ■
خراشیدگی و بریدگی رنگ بدنه باید فورا با قلم خش گیر ترمیم شود تا احتمال زنگ زدن  •

کاهش یابد. اگر قسمتی از بدنه بدون رنگ است و فلز بدنه نمایان شده است، پیشنهاد می شود 
در یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ایراد را برطرف کنید. 

فضوالت پرندگان: یکی از مواد بسیار خورنده برای رنگ بدنه، فضوالت پرندگان است که  •
می تواند در عرض چند ساعت به سطح بدنه آسیب برساند. بنابراین باید فورا آن ها را پاک کنید. 

عدم غفلت از داخل خودرو ■
جمع شدن رطوبت در زیر موکت کف اتاق می تواند باعث زنگ زدن کف اتاق شود. وضعیت  •

زیر موکت را به صورت منظم کنترل کنید تا از خشک ماندن موکت مطمئن شوید. 
موقع حمل و نقل مواد تمیزکننده و یا مواد شیمیایی با خودرو مراقب باشید و از ظروف  •

مخصوص برای انتقال این مواد استفاده کنید. اگر این مواد ریخته و یا نشت کردند، آن ها را با 
آب تمیز بشویید و محل را کامال خشک کنید. 
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نگه داری قسمت های داخلی
مراقبت های اولیه ■

از تماس مایعات و محلول هایی مانند عطر، چسب یا روغن های آرایشی با داشبورد جلوگیری 
کنید. زیرا باعث ایجاد آسیب دیدگی و تغییر رنگ در آن می شود. در صورت تماس این مواد با 

داشبورد، فورا آن ها را تمیز کنید. 

 احتیاط 
بــرای تمیــز کــردن ســطوح چرمــی )ماننــد غربیلــک فرمــان، صندلــی و ...( از 
ــد.  ــتفاده کنی ــم اس ــکل ک ــای دارای ال ــا محلول ه ــی و ی ــوینده های معمول ش
ــی،  ــیدی و قلیای ــواد اس ــا م ــکل دار ی ــای ال ــتفاده از محلول ه ــورت اس در ص
ســطوح چرمــی دچــار تغییــر رنــگ یــا پوســته پوســته شــدن خواهنــد شــد. 

 هشدار   
ــی و  ــای برق ــل کانکتوره ــه داخ ــات ب ــایر مایع ــا س ــد آب ی ــازه ندهی اج
تجهیــزات برقــی داخــل اتــاق وارد شــود. در غیــر ایــن صــورت سیم کشــی و 

ــد.  ــد ش ــراب خواهن ــودرو خ ــی خ ــزات برق تجهی

 نگه داری تزیینات داخلی
قطعات پالستیکی ■

با استفاده از برس نرم یا قلم مو، گرد و غبار را از روی قطعات پالستیکی پاک کنید و یا با 
استفاده از جارو برقی، گرد و غبار را از تزیینات داخلی جدا کنید. سپس سطوح آن ها را توسط 

شوینده مخصوص مواد پالستیکی تمیز کنید. 
تزیینات داخلی پارچه ای ■

به کمک جارو برقی و یا گردگیرهای کوچک، گرد و غبار روی قسمت های پارچه ای را تمیز 
و سپس با محلول آب و صابون، تودوزی داخلی و یا موکت کف را تمیز کنید. اگر لکه های 
جدیدی پیدا شدند، فورا آن ها را با لکه بر تمیز کنید. در غیر این صورت ممکن است آلودگی 
وارد پارچه شود و روی رنگ آن اثر بگذارد و اگر از پارچه به درستی نگه داری و محافظت نشود، 
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در مقابل آتش سوزی مقاومتی از خود نشان نمی دهند. 

 هشدار   
ــگ و  ــر، رن ــد روی ظاه ــه می توان ــردن پارچ ــز ک ــت در تمی ــات نادرس اقدام

ــر بگــذارد.  ــق آن هــا اث ــه حری مقاومــت ب

تمیز کردن کمربند ایمنی ■
از محلول آب و صابون برای تمیز کردن کمربند استفاده کنید و به دستورالعمل های سازنده 
توجه داشته باشید. از شستن کمربند با مواد سفیدکننده یا مواد رنگی خودداری کنید زیرا 

باعث کاهش کارآیی آن می شود. 
تمیز کردن سطوح داخلی شیشه درب ها ■

اگر سطح داخلی شیشه ها مات شده است )بر اثر تماس روغن، گریس یا واکس و ...(، باید آن 
را با مایع شیشه پاک کن تمیز کنید. دستورالعمل های سازنده مایع شیشه پاک کن را در ضمن 

کار رعایت نمایید.
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 1-9. شماره های شناسایی خودرو
شماره شاسی و شماره موتور

■ )VIN( محل درج شماره شاسی
 1 شماره شاسی )VIN( در سمت راست محفظه 
زیر شیشه جلو )شماره 1 در  موتور و در سینی 

تصویر مقابل( حک شده است. 
 2 شماره شاسی )VIN( در سطح داخلی درب 
تصویر  در   2 )شماره  آن  عقبی  لبه  در  و  موتور 

مقابل( حک شده است. 
به صورت یک   )VIN( 3 شماره شاسی خودرو 
پالک در قسمت باالیی و سمت چپ داشبورد نیز 
نصب شده است و از بیرون خودرو و از زیر شیشه 

جلو قابل مشاهده است.

و  باالیی  لبه  در   )VIN( خودرو  شاسی  شماره 
وسط درب صندوق عقب نیز حک شده است. 

 احتیاط 
هــر گونــه اقدامــی از قبیــل قــرار دادن کاور، رنــگ کــردن، بریدن، جوشــکاری 

و ســوراخ کــردن عــدد NIV و یــا اطــراف آن ممنوع اســت. 

دقت: ممکن است در خودروهای تولید شده در ایران، شماره شاسی خودرو در همه 
موقعیت های ذکر شده در فوق حک نشده باشد.
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پالک شناسایی خودرو ■
رکاب  باالیی  قسمت  در  خودرو  شناسایی  پالک 
سمت  وسط  ستون  روی  بر  و  راست  جلو  درب 

راست نصب شده است.

شماره موتور ■
زیر  در  و  سیلندر  بلوکه  روی  بر  موتور  شماره 
شده  حک  مقابل  تصویر  با  مطابق  هوا  مانیفولد 

است )موتور 1/5 لیتری توربو(. 

2-9. مشخصات فنی
نوع و مدل خودرو

جدول شماره 1: نوع و مدل خودرو
TCI 1.5مدل خودرو

نوع خودرو
 2 × 4 با چرخ های جلو محرک، موتور جلو، بدنه خودرو یک پارچه با 3

محفظه و دارای 4 درب، ظرفیت سرنشین 5 نفر، فرمان چپ
SQRE4T15Bمدل موتور

نوع موتور
دو دارای  و  زمانه   4 آب،   با  خنک شونده  عمودی،  و  خطی  سیلندر   4 

میل سوپاپ در باالی سرسیلندر مجهز به توربوشارژ و اینترکولر
 نوع سیستم

پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطه ای سوختسوخت رسانی

DHA625مدل گیربکس
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ابعاد خودرو

فاصله سپر تا 
مرکز چرخ جلو

فاصله دو محور فاصله چرخ های جلو

طول خودروفاصله چرخ های عقب

درو
خو

ض 
عر

درو
خو

اع 
رتف

ا

فاصله سپر تا 
مرکز چرخ عقب

جدول شماره 2. ابعاد اصلی خودرو
TCI 1.5مدل خودرو

اندازه های کلی
)mm( 4318طول

)mm( 1831عرض

)mm( 1679ارتفاع

)mm( 2610فاصله دو محور

 فاصله مرکز تا
مرکز چرخ ها

)mm( 1550جلو

)mm( 1550عقب

 فاصله نوک سپر
تا مرکز چرخ

)mm( 867جلو

)mm( 841عقب
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وزن خودرو
بار و سرنشین.  اما بدون  قابل حرکت می باشد،  از وزن خالص خودرو، وزن خودروی  منظور 
خودروی قابل حرکت یعنی خودرو حاوی کلیه مایعات مانند مایع خنک کننده، روغن موتور، 
باک پر شده تا %90، ابزار و زاپاس است. وزن موثر خودرو )وزن قابل تحمل( عبارت است از 
وزن کلی خودرو )با بار و سرنشین( منهای وزن خالص خودرو، بنابراین وجود تجهیزات جانبی 

و آپشن باعث کاهش وزن قابل تحمل خودرو خواهد شد. 
جدول شماره 3. وزن خودرو

TCI 1.5مدل خودرو

 )Kg( 1360وزن خالص خودرو

توزیع وزن خالص 
خودرو بین محورها

)Kg( 817محور جلو

)Kg( 543محور عقب

)Kg( )375حداکثر وزن قابل تحمل )شامل سرنشینان

)Kg( 1735حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین

توزیع حداکثر وزن 
خودرو با بار و سرنشین 

بین محورها

)Kg( 946محور جلو

)Kg( 789محور عقب

5ظرفیت سرنشین با راننده )نفر(

 هشدار   
مقادیــر جــدول فــوق را رعایــت کنیــد و از وارد آوردن بــار بیش تــر از حداکثــر 
وزن قابــل تحمــل بــه خــودرو اجتنــاب کنیــد. در غیــر ایــن صــورت کنتــرل 
ــه و ممکــن اســت  ــرار گرفت ــر ق ــز تحت تاثی ــی سیســتم ترم خــودرو و کارآی

باعــث بــروز ســانحه شــود. 
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مشخصات فنی خودرو
جدول شماره 4. مشخصات فنی خودرو مقادیرعناوین

TCI 1.5مدل خودرو

پارامترهای حرکت خودرو

حداکثر شیب قابل قبول جاده
برای قسمت جلو )°(

22

حداکثر شیب قابل قبول 
جاده برای قسمت عقب )°( 

24.2

19.5بدون بار )°(زاویه رمپ خور
15.7با بار )°(

مشخصات سرعت

)km/h( 195حداکثر سرعت خودرو

حداکثر شیب قابل صعود )%(

 اگر خودرو در نقطه شروع
شیب باشد: شیب 47%
 اگر خودرو در وسط شیب

باشد: شیب 30%
مشخصات فنی موتور

جدول شماره 5. مشخصات فنی موتور
SQRE4T15Bمدل موتور

)mm( 77قطر دهانه سیلندر
)mm( 80.5کورس پیستون

)mL( 1498حجم جابه جایی موتور
9.5.1نسبت تراکم

)kw( 108قدرت اسمی موتور
)r/min( 5500دور موتور برای قدرت اسمی موتور

)N.m( 210حداکثر گشتاور موتور
)r/min( 4000~1750دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور
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مصرف سوخت ■

مدل خودرو
سیکل شهری

)لیتر در 100 کیلومتر( 
سیکل برون شهری 
)لیتر در 100 کیلومتر(

 سیکل ترکیبی
)لیتر در 100 کیلومتر(

MVM X55 

)مجهز به گیربکس 
)DCT

9/25/۸۷/1

* میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی، شرایط جاده ای، شرایط 
آب و هوایی، میزان بار وارده به خودرو، استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگه داری 

خودرو دارد.
سیستم سوخت رسانی ■

در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتر فقط باید از بنزین بدون سرب استفاده شود. جهت 
جلوگیری از اشتباه در سوخت گیری، گلویی لوله ورودی باک طوری طراحی شده است که فقط 

نازل بنزین بدون سرب بتواند وارد آن شود. 
جدول شماره 6. سیستم سوخت رسانی

 SQRE4T15Bمدل موتور
بنزین بدون سربنوع سوخت
عدد اکتان 92 یا باالترعدد اکتان

باک بنزین
باک پالستیکینوع

51 لیترظرفیت
پمپ بنزین برقیپمپ بنزین

انتخاب سوخت ■
تنها از بنزین سوپر یا بنزین با عدد اکتان باالتر از 92 استفاده کنید. 
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 احتیاط 
اســتفاده از بنزیــن بــا عــدد اکتــان پایین تــر می توانــد بــه موتــور آســیب 	 

برســاند. در صورتــی کــه اســتفاده از بنزیــن بــا اکتــان بــاال راندمــان موتــور 
را بهتــر خواهــد کــرد. 

ــث 	  ــرب دار باع ــن س ــد. بنزی ــتفاده کنی ــرب اس ــدون س ــن ب ــط از بنزی فق
کاهــش کارایــی و راندمــان کاتالیســت کانورتــر و عملکــرد غیرعــادی سیســتم 

ــود.  ــزوز می ش اگ
ــاز می کنیــد، صدایــی شــنیده می شــود 	  ــاک را ب وقتــی کــه درب پیچــی ب

کــه عــادی بــوده و ناشــی از خالــی شــدن فشــار داخــل بــاک اســت. 

 هشدار   
آســیب های وارده بــه موتــور ناشــی از اســتفاده از بنزیــن بــا عــدد اکتــان 	 

کم تــر از 92 تحــت پوشــش گارانتــی نخواهــد بــود. 
ــد 	  ــوخت بریزی ــاک س ــرب دار در ب ــن س ــی بنزی ــورت تصادف ــه ص ــر ب اگ

ــدن  ــث وارد آم ــد، باع ــن کنی ــور را روش ــدک( و موت ــزان ان ــه می ــی ب )حت
ــا  ــورا ب ــوارد ف ــن م ــود. در ای ــر می ش ــت کانورت ــه کاتالیس ــی ب ــیب دایم آس

ــد.  ــل نمایی ــاس حاص ــودرو تم ــران خ ــاز مدی ــی مج نمایندگ

 سیستم روغن کاری
جدول شماره ۷. سیستم روغن کاری

 SQRE4T15Bمدل موتور
0.2L±4.7ظرفیت روغن موتور )تعویض روغن موتور و فیلتر روغن(

نوع روغن موتور

SM SAE-5W-30

SM SAE-5W-40

SM SAE-10W-40
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بر اساس شرایط دمایی منطقه خود، روغن موتور 
نظر  در  با  را  متناسب  کیفی  درجه  با  مناسب 

گرفتن درجه ویسکوزیته انتخاب کنید.

توضیحاتمفاهیم گرید روغن
SMدرجه کیفی روغن

SAE
مخفف عبارت انگلیسی انجمن مهندسان خودروی آمریکا
)American Society of Automotive Engineers( 

5W

هــر چــه عــدد قبــل از حــرف W کم تــر باشــد، یعنــی ایــن روغــن 
موتــور ویســکوزیته کم تــری داشــته و توانایــی باالیــی بــرای تطابــق 
ــور در  ــان تر موت ــتارت آس ــث اس ــرد دارد و باع ــوای س ــا آب و ه ب

ــوای ســرد می شــود. ه

40

هــر چــه شــاخص مقاومــت دمایــی بزرگ تــر باشــد یعنــی روغــن 
موتــور در دماهــای باالتــر، ویســکوزیته بیش تــری خواهــد داشــت 
ــد،  ــی کنن ــاال کار م ــور ب ــا دور موت ــه ب ــی ک ــرای خودروهای و ب

مناســب اســت.
 متناسب با شرایط دمایی منطقه خود، روغن موتور با درجه کیفی، ویسکوزیته و شاخص دمایی 

مناسب را با استناد به جدول فوق انتخاب کنید. 
 SM SAE-10W-40 گرید  با  موتور  روغن  از  و  باشد  سرد  خیلی  محیط  هوای  دمای  اگر 
از  استفاده شود، ممکن است استارت موتور سخت شود. توصیه می شود در چنین شرایطی 
روغن موتور با گرید SM SAE-5W-30 یا روغن های با ویسکوزیته پایین استفاده کنید. از 
نقطه نظر میزان مصرف شدن روغن در داخل موتور )مقدار افت روغن در موتور( نیز وضعیت 

روغن های SM SAE-5W-30 بهتر است و استفاده از آن توصیه می شود. 
توسط شرکت  و  بوده  الزم  استانداردهای  دارای  که  شوید  مطمئن  موتور  روغن  خرید  موقع 

مدیران خودرو هم مورد تایید می باشد. 
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 احتیاط 
ــات 	  ــخصات و الزام ــه مش ــد ک ــتفاده کنی ــوری اس ــن موت ــواره از روغ هم

ــیب  ــور آس ــه موت ــورت ب ــن ص ــر ای ــد، در غی ــته باش ــوق را داش ــدول ف ج
می رســاند. 

سطح روغن موتور باید بین عالیم باال و پایین روی گیج روغن باشد. 	 
ــا 	  ــوده و ی از روغــن موتورهایــی کــه فاقــد اســتانداردهای جــدول فــوق ب

ــودرو  ــران خ ــرکت مدی ــد ش ــورد تایی ــه م ــازی ک ــای غیرمج دارای افزودنی ه
ــوارد  ــن م ــده از ای ــود آم ــه وج ــای ب ــد. خرابی ه ــتفاده نکنی ــند، اس نمی باش

تحــت پوشــش گارانتــی نخواهــد بــود. 

 سیستم خنک کننده
جدول شماره ۸. سیستم خنک کننده

 SQRE4T15Bمدل موتور
رادیاتور با لوله های آلومینیومینوع رادیاتور

0.5L±9ظرفیت مایع خنک کننده
کلیه ضدیخ های ارگانیکنوع ضدیخ

 سیستم تعلیق
جدول شماره 9. سیستم تعلیق

 TCI 1.5مدل خودرو

تعلیق جلو

ارتفاع  مک فرسون،  نوع  از  مستقل  تعلیق 
کمک فنر  و  لول  فنر  دارای  تنظیم،  غیرقابل 

تلسکوپی، دارای میل تعادل. 

تعلیق عقب

تعلیق نیمه مستقل با اکسل پیچشی، ارتفاع 
غیرقابل تنظیم و دارای فنر لول و کمک فنر 

تلسکوپی.
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سیستم فرمان
جدول شماره 10. سیستم فرمان

 TCI 1.5مدل خودرو
سیستم فرمان برقینوع سیستم فرمان

)mm( 374.5قطر غربیلک فرمان
شانه ای – پینیونینوع جعبه فرمان

قابل تنظیم، دارای خاصیت جذب ضربهنوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم غربیلک 

فرمان
در جهت

)mm( 34 باال – پایین

حداکثر تعداد دور 
غربیلک فرمان به 

طرفین چپ و راست

1,4سمت چپ

1,4سمت راست

سیستم ترمز
جدول شماره 11. سیستم ترمز

 TCI 1.5مدل خودرو

نوع ترمز
ترمز دیسکیچرخ جلو

ترمز دیسکیچرخ عقب
بوستر خالییبوستر ترمز

ترمز پارک
ترمز پارک دستی یا ترمز پارک برقی که بر 

روی چرخ های عقب اعمال می شود

روغن ترمز

تا  را  روغن  می باشد،   DOT-4 روغن  نوع 
 ”MAX“ رسیدن سطح آن به مابین عالیم

و “MIN” پر کنید.
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 هشدار   
ــا تعویــض لنــت  ــان ب ــاد اســت، هم زم ــز زی ــه سیســتم ترم ــار وارده ب اگــر ب
ترمزهــا بایــد روغــن ترمــز نیــز تعویــض شــود. وقتــی روغــن ترمــز اضافــه 
ــورت  ــرا در ص ــت زی ــز اس ــال تمی ــن کام ــه روغ ــوید ک ــن ش ــد،  مطمئ می کنی

ــد.  ــن می آی ــی آن پایی ــز، کارای ــتم ترم ــه سیس ــی ب ورود آلودگ

زوایای چرخ ها
جدول شماره 12. زوایای چرخ ها

مقادیرنام زاویه
 TCI 1.5مدل خودرو

چرخ جلو

’45±’25-کمبر
’60±’14°4کستر

’60±’30°11کینگ پین
’5±’5°0تو – این

چرخ عقب
’30±’20°1-کمبر

’20±’10°0تو – این
3m/km≥میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر
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چرخ و تایر
مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر و مقادیر فشار باد تایر و گشتاور سفت 

کردن پیچ چرخ ها به شرح جدول زیر است. 
جدول شماره 13. چرخ و تایر

 TCI 1.5مدل خودرو
215/60R17T – تایر زاپاس R17 125/80 مدل تایر

1/2J 6 × 17مدل رینگ چرخ
فشار باد چرخ ها در 
حالت سرد و بدون 

 )kPa( بار

220چرخ جلو
220چرخ عقب

420چرخ زاپاس
N.m 10±130گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

 هشدار   
ــح 	  ــد. صحی ــرل کنی ــاه کنت ــار در م ــک ب ــل ی ــا را حداق ــاد تایره ــار ب فش

بــودن فشــار بــاد تایــر بــرای ســرعت های بــاال دارای اهمیــت زیــادی اســت. 
ــر  ــرای تای ــا ب ــب راهنم ــر روی برچس ــده ب ــر درج ش ــاد تای ــار ب ــر فش مقادی
ــداری  ــاد آن مق ــار ب ــود، فش ــرم می ش ــر گ ــه تای ــی ک ــد. زمان ــرد می باش س
ــود  ــاد وج ــردن ب ــم ک ــه ک ــازی ب ــوده و نی ــی ب ــه طبیع ــد ک ــش می یاب افزای

ــدارد.  ن
ــاد تایــر جهــت اطــالع شــما بــر روی ســتون 	  برچســب راهنمــای فشــار ب

وســط ســمت راننــده نصــب شــده اســت. جهــت اطــالع از مقادیــر اســتاندارد 
ــه آن مراجعــه کنیــد.  ــاد تایرهــا می توانیــد ب فشــار ب



9-319

X55 User Manual

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

فصل 9: اطالعات فنی خودرو

روغن گیربکس
جدول شماره 14. روغن گیربکس

ظرفیتنوع روغن گیربکسمدل گیربکس

625DHABOT350M31.2±0.1 L

مایع شیشه شور
جدول شماره 15. مایع شیشه شور

ظرفیتنام
2Lمایع شیشه شور

 هشدار   
ضدیــخ مــورد اســتفاده در موتــور ســبب خوردگــی و خرابــی رنــگ بدنــه 	 

خــودرو می شــود، بنابرایــن بایــد مراقــب باشــید تــا مــواد ضدیــخ اشــتباهی 
ــد.  ــه نکنی ــور اضاف ــع شیشه ش ــه مای را ب

از ریختــن آب بــه داخــل مخــزن و مخلــوط کــردن آب و مایــع شیشه شــور 	 
ــه  ــود ک ــزن می ش ــات مخ ــخ زدن محتوی ــث ی ــرا باع ــد، زی ــودداری کنی خ
ــیب  ــور آس ــتم شیشه ش ــات سیس ــایر قطع ــزن و س ــورت مخ ــن ص در ای

می بیننــد. 

باتری
جدول شماره 16. باتری

 TCI 1.5مدل خودرو
V, 60 Ah 12نوع باتری
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                    )C
EH

RYو M
V
Mت مديران خودرو )برند

ش شرک
س از فرو

ت پ
ش و خدما

ت نمايندگي هاي فرو
س

لي

رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

1
تعمیرگاه مرکزی

تهران
تهران 

1۰۰
ب بیمه ایران، کوچه 46 

ص کرج، جن
تهران، کیلومتر 14 جاده مخصو

۰21
4۷6۵1

ش
س از فرو

خدمات پ

2
تعمیرگاه مرکزی

تهران
تهران

1۰1
مرکز تعمیرات خودرو )مدل 11۰( و مرکز صافکاری و نقاشی : کیلومتر 11 

ص کرج، روبروی فروشگاه سپه، انتهای خیابان سی ام 
جاده مخصو

۰21
4۷6۵1

ش
س از فرو

خدمات پ

3
حاجی نیلی

اصفهان
اصفهان

113
جاده اصفهان، شیراز، بعد از سپاهانشهر، روبروی شماره گذاری، خیابان شهید 

مدنی
۰31

36۵4۰2۰۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

4
عباسی- مارکاریان

تهران
تهران

114
ت)شرق به غرب ( نرسیده به خیابان استاد حسن بنا شمالی، 

تهران، بزرگراه رسال
ک8 

ش کوچه اعالئی پال
روبروی ایستگاه بی آر تی)استاد حسن بنا(، نب

۰21
22۵2۵۰9۷- 22۵28384

22۵18223
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵
قوامی

گیالن
ت

رش
11۵

ت، میدان فرزانه، بلوار ولیعصر، باالتر از هالل احمر، روبروی اتاق بازرگانی
رش

۰13
33۷۵2434

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

6
ت

حری
س

فار
شیراز

141
پ بنزین

ب پم
شیراز، بلوار سلمان فارسي، جن

۰۷1
3۷31۵3۵4

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷
میررحیمی

قزوین
قزوین

14۵
پ گاز

قزوین، دوراهی همدان، بلوار تاکستان، روبروي پم
۰28

33۵64۷3۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

8
فرهادی فر

همدان
مالیر

1۵2
ت، میدان نیروي انتظامي، روبروی مسجد

مالیر، بلوار بعث
۰81

32248۰43
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

9
شاپوری

مرکزی
ک

ارا
1۵8

پ بنزین و شورای حل اختالف و میدان 
ک، خیابان شریعتی، حدفاصل پم

ارا
فرمانداری

۰86
32248888

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰
 فقیه نصیری

مازندران
س

چالو
169

ت
ت نف

ک کیلومتر بعد از شرک
س، بلوار امام رضا، ی

چالو
۰11

۵22۵۰886
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

11
 دشتی

گلستان
س

گنبد کاوو
1۷3

ت، بعد از بریدگی اول
س، میدان بسیج، ابتدای جاده مینودش

گنبد کاوو
۰1۷

33۵4۰4۵۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

12
ثانی حیدری

سیستان و 
بلوچستان

زاهدان
18۰

 زاهدان، خیابان بلوار شهید طباطبائی، شهید طباطبائی 2
۰۵4

33۵168۷1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

13
جاللی

گلستان
گرگان

184
ت گواه

گرگان، خیابان شهید بهشتی، انتهای بلوار جرجان، شرک
۰1۷

3214۵8۰1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

w مراجعه نمایید.
w
w.m

vm
co.ir ت

ش خودروی خود به وب سای
س از فرو

ت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پ
ت دریاف

توجه: جه
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w
w.m

vm
co.ir ت

ش خودروی خود به وب سای
س از فرو

ت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پ
ت دریاف

توجه: جه

رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

14
امامی میبدی

خراسان 
رضوی

مشهد
19۰

س راه قاسم آباد، داخل آزادی 1۰1، 
مشهد،  بزرگراه آسیایی، روبروی پلی

ت، قطعه دوم
ت راس

سم
۰۵1

36666۷۵۰-36666۷۵1
36666۷۵2

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۵
 خسروانی

تهران
تهران

193
س شرقی 

تهران، یادگارامام جنوب، دامپزشکی، بلوار استاد معین، ابتدای طو
ک۵۵9

پال
۰21

66۰3466۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

16
 صدری

خوزستان
ماهشهر

2۰4
ب نمایندگی سایپا

ت صنعتی، جن
 ماهشهر، انتهای کمربندی هندیجان، سای

۰61
۵2331۵۵3

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۷
کاویانی

مازندران
تنکابن

2۰۷
س

 تنکابن،خیابان چالو
۰11

۵42۷4321
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

18
ربیعی هاشمی

سمنان
سمنان

212
ت

ت نف
ت، روبروی شرک

سمنان، بلوار علم و صنع
۰23

33442623
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

19
کشمیری

خراسان 
رضوی

مشهد
216

 مشهد، رضاشهر، بلوار فکوری6۷، دالوران11/1
۰۵1

382214۰۰-38221۵۰۰
382216۰۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

2۰
ش خودرو ایرانیان

تال
آذربایجان 

شرقی
تبریز

21۷
پ بنزین، 

تبریز، باالتر از میدان هتل مرمر، به طرف میدان بسیج، بعد از پم
ورودی اتوبان کسائی

۰41
33336۵۷1

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

21
کویر خودرو سربداران

خراسان 
رضوی

سبزوار
233

ب نمایندگی آمیکو
سبزوار، ضلع جنوبی میدان سربداران، اول جاده مشهد، جن

۰۵1
444۵۷۷۰۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

22
دل افکار

س
فار

شیراز
23۵

ش خیابان یقطین
 شیراز، بلوار امیر کبیر، نب

۰۷1
38336123

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

23
توکلی

خراسان 
رضوی

ت 
ترب

حیدریه
23۷

ت حیدریه، ابتدای بلوار خرمشهر
 ترب

۰۵1
۵232۰936

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

24
طالبي

گلستان
گرگان

24۰
ش هیرکان3

 گرگان، میدان بسیج، نب
۰1۷

32436۷۰1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

2۵
بنیان خودرو زرین

گیالن
ت

رش
244

ت ، انزلی
 کیلومتر 3 جاده رش

۰13
34491۷۵1-34491۷۵2

34491۷۵3
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

26
حیدری

تهران
تهران

246
ت، خیابان تیموری، نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله، روبروی فن آوری 

طرش
ک 241

ف، پال
شری

۰21
 66۵3421۷ -18 

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو
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رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

2۷
 رهبران صباغی

آذربایجان 
شرقی

تبریز
2۵9

تبریز، کوی ولیعصر، خیابان خوابگاه، نرسیده به فلکه تختی، تعمیرگاه دقیق
۰41

333۰69۷9-33314241
ش

س از فرو
خدمات پ

28
جمالی

مازندران
بابل

262
بابل، کیلومتر 2 جاده قائمشهر

۰11
322۵۷661

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

29
خواجوندی

البرز
کرج

264
ک، روبروی مدرسه خیبر

س، خیابان پی
کرج، جاده فردی

۰26
3666213۰-36662131

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

3۰
پرنده خوزانی

اصفهان
خمینی شهر

266
ب سازمان تامین اجتماعی

 خمینی شهر، بلوار آزادگان، سه راه معلم، جن
۰31

33644482
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

31
 سیاسی

خراسان 
رضوی

مشهد
268

پ گاز و میدان خیام
 مشهد، بلوار صد متری، حد فاصل پم

۰۵1
3۷۵28811

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

32
بنی رستم

گیالن
آستارا

2۷3
ب 

جن
سرا، 

سه راهی باغچه 
ت اردبیل، روبروی 

سم
کمربندی آستارا به 

گ شبانه روزی بنی رستم
پارکین

۰13
448۵۰284

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

33
الهیاري

کرمانشاه
کرمانشاه

2۷6
ش ها، باالتر از معاینه فنی ماهان

کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان 1۰2 آهن فرو
۰83

38264981-382641۰2
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

34
اعتمادی

چهارمحال 
بختیاری

بروجن
2۷8

ش بلوار ساحلی
س، نب

بروجن، انتهای بلوار مدر
۰38

34239281-34239282
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

3۵
جعفری اوزمچلوئی

تهران
شهریار

281
ک8۵

س غرب، پال
 شهریار، بلوار کلهر، روبروی تاالر الما

۰21
6۵2۵996۰-6۵2۵9961

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

36
تشویر

س
فار

شیراز
28۵

ش کنار گذر پل امام حسن مجتبی
شیراز، بلوار امیرکبیر، نب

۰۷1

38333114-3833311۵
38333116-3833311۷
38333118-3822۷۰2۰

383229۷8

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

3۷
چراغیان

همدان
همدان

286
ب سایپا

همدان، ضلع شمالی میدان امام حسین، جن
۰81

32643۰۰6
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

38
سالمتیان خودرو

اصفهان
اصفهان

28۷
 اصفهان، خیابان امام خمینی، نرسیده به سه راه امیرکبیر، خیابان باباگلی

۰31
 33344۷۷۷ - 338۷39۰1

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

39
 روشن

مازندران
بابل

288
پ بنزین حمیدیان

ب پم
 بابل، کمربندی امیرکال، جن

۰11
32349۷96

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

4۰
صدرزاده

مازندران
آمل

29۰
ب  تاالر برلیان

آمل، کیلومتر 2 جاده محمودآباد، جن
۰11

431414۰۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو
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رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

41
شفقتیان

زنجان
زنجان

293
 زنجان، کمربندی جنوبی، خیابان خیام، روبروی خیابان صدر جهان

۰24
3332438۰- 3332438۵ 

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

42
فالحی

یزد
یزد

29۵
یزد، میدان معلم، ابتدای بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح 

سوختگی
۰3۵

3۵26۰۰14
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

43
میالد خودرو البرز

البرز
کرج

299
کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به 4۵ متری گلشهر، ضلع جنوبی، 

ک 42۰
پال

۰26
34۵34۷6۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

44
وجیه اله خادمی

س
فار

آباده
3۰۰

آباده، بلوار آزادی
۰۷1

4434۰682
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

4۵
 نوری زاده

خراسان 
رضوی

قوچان
3۰۵

قوچان، حاشیه جاده سنتو، نرسیده به بلوار الغدیر، روبروی سپاه پاسداران، 
ب نمایندگی سایپا

جن
۰۵1

4۷239986-4۷239989
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

46
غالمزاده

آذربایجان 
غربی

ارومیه
3۰6

ک6۰2
ک سپه، پال

ب بان
ارومیه، بلوار شیخ شلتوت، جن

۰44
3236۰۵93-323۷۷۷88

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

4۷
نادری

مازندران
ساری

31۰
ب نمایندگی سایپا

ساری،3۰۰ متر بعد از سه راهی شهید زارع، جن
۰11

33284949
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

48
ناصري

لرستان
خرم آباد

319
خرم آباد، میدان امام حسین، بعد از پل هوایی

۰66
334۰2482

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

49
گودرزی

تهران
تهران

322
ف جباری، 

تهران، کیلومتر 2۰ جاده قدیم کرج، الین کندرو، خیابان لطی
کوچه آذر3

۰21
44998933-44998934
4499893۵-44998936

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۵۰
توتونچی

کرمانشاه
کرمانشاه

324
ک 121

کرمانشاه، میدان آزادگان، ابتدای جاده اسالم آباد غرب، پال
۰83

3۷2۰2226-۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵1
محتشم ماهانی

کرمان
کرمان

328
کرمان، جاده تهران، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوار امام رضا

۰34
3614

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۵2
ت

فناوران صنع
گیالن

ت
رش

33۷
ت،کیلومتر3 جاده فومن )آتشگاه(

رش
۰13

33۵9۵۰11
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵3
پهلوان

مازندران
قائم شهر

338
ت

 قائمشهر، خیابان تهران، کیلومتر 2جاده سوادکوه، روبروی تاالر پش
۰11

42282۰۷9
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵4
پورسعید

تهران
تهران

342
ش غرب،کندرو ستاری، بعد از خروجی ستاری جنوب، انتهای کوچه 

 نیای
ششم

۰21
448۷4263

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو
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ش
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آدر
کد 

شهر 
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۵۵
دهقان پور

تهران
تهران

3۵۰
ک 

ب بان
ت،  نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جن

تهران، خیابان دماوند، خیابان آی
ک 133

انصار، پال
۰21

۷۷9۷1۷14-۷۷9۷3۰22
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵6
لطفی پور

تهران
کرج

3۵3
کرج، بین میدان امام حسین و چهار راه مصباح، روبروی درمانگاه بهنام

۰26
32822931-۵

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۵۷
ت مجاوری

حق پرس
مازندران

ساری
3۵۵

ک 
ض پال

ساری، سه راه جویبار، کیلومتر 3 جاده جویبار، روبروی مرکز تعوی
خودرو

۰11
336۰8222-336۰8223

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۵8
نیکزاد جمنانی

مازندران
قائم شهر

36۰
قائمشهر، ابتدای اتوبان قائم شهر به ساری، ۵۰۰ متر بعد از میدان جانبازان، 

پ
ت چ

سم
۰11

42۰4۵849
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۵9
شریفی

س
فار

المرد
361

المرد، میدان شهدا، بلوار شهید مطهری
۰۷1

۵2۷22433
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

6۰
ت امیر خودرو

شرک
یزد

یزد
363

ت
ب میدان صنع

یزد، بلوار آزادگان، جن
۰3۵

3۷2۰3333
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

61
خسروانی

سمنان
سمنان

36۵
س، بلوار 1۵ خرداد، ابتدای خیابان خودکفائی

سمنان، میدان قوم
۰23

333۰۰۰۰1 
 )داخلی: 143-144(

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

62
آسیا خودرو

تهران
تهران

366
ک 4۰۰

ش مشهد، پال
ب فر

س، اول جاده آبعلی، جن
تهران، چهارراه تهرانپار

۰21
۷۷۷۰2۷2۵ 

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

63
زهرابی

تهران
تهران

36۷
س، خیابان اتحاد، کوچه پنجم 

تهران، خیابان دماوند، باالتر از سه راه تهرانپار
ک 2۷

شرقی، پال
۰21

 ۷6۷91893-۷۷34۰9۰2 
۷۷12۵۷83

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

64
افتخار

تهران
تهران

368
ک ۵

ک سوار بیهقی، ضلع شرقی، پال
تهران، میدان آرژانتین، داخل پار

۰21
881۷6۷2۵ - 881۷6238

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

6۵
شکاری

تهران
تهران

3۷۰
ک 2۵4

تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، خیابان اقبال الهوری، پال
۰21

333۰128۰ - 3334۷1۵6
33328196

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

66
جهانگیر

اصفهان
کاشان

3۷2
کاشان، میدان بسیج، بلوار شهدا، روبروی درب اصلی دارالسالم، ابتدای 

ک فتح المبین
شهر

۰31
۵۵۵۰۵338

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

6۷
فرخنده پی، ابنوی، فتاحی

تهران
تهران

3۷4
ک223

تهران، سه راه آذری، ابتدای 4۵ متری زرند، پال
۰21

66612۰۰6
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

68
 خیری

البرز
کرج

3۷۷
ب غربی، منتهی به تاالر تیراژه

 کرج،  گلشهر، بلوار الغدیر،  کوک
۰26

3311۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو



325

w مراجعه نمایید.
w
w.m

vm
co.ir ت

ش خودروی خود به وب سای
س از فرو

ت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پ
ت دریاف

توجه: جه

رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
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آدر
کد 

شهر 
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69
نجفی گل

خراسان 
رضوی

مشهد
3۷9

س راه طرق ، 9۰۰ 
مشهد، ابتدای جاده قدیم نیشابور، 4 کیلومتر بعد از پلی

متر داخل جاده سد طرق )ده غیبی(
۰۵1

3321۰42۰-3321۰421
3321۰422

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷۰
عابدزاده

خراسان 
جنوبی

س
طب

381
ت اله واعظ طبسی

س، میدان آی
طب

۰۵6
3281۷49۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷1
آبگون

هرمزگان
رودان

38۵
رودان، بلوار انقالب، بعد از مسجد جامع

۰۷6
4288۵86۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷2
کریم پور

خوزستان
آبادان

386
 آبادان، ورودی آبادان، خرمشهر، نرسیده به پل ایستگاه 12)سلج غربی(

۰61
۵32۵628۰-۵32۵634۷

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷3
قاسمی

آذربایجان 
غربی

نقده
388

نقده، ابتدای بلوار آزادی )خیابان پیرانشهر(
۰44

3۵6۷۵3۰1-3۵6۷۵3۰۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۷4
اوسیوند

خوزستان
دزفول

39۰
دزفول، ابتدای جاده سنجر، بعد از پل الغدیر

۰61
4242696۰-424269۷۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷۵
میرزاکرمی

ایالم
ایالم

391
ایالم، میدان امام حسن

۰84
3224۷236

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷6
متوسل

خوزستان
بهبهان

393
بهبهان، میدان محسنی، بعد از فرهنگسرا

۰61
۵2۷226۵6

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۷۷
مزرعه

خوزستان
اهواز

394
ب 

ت اهلل بهبهانی، بین میدان جمهوری و فلکه پاداد، جن
اهواز، بلوار آی

ت
ک مل

سرپرستی بان
۰61

3۵۵41611
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۷8
 بخشی

مازندران
ساری

39۵
ب الزمان )شکوهی(

ساری، بلوار کشاورز، روبروی مسجد صاح
۰11

3329۰283-33296442
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

۷9
ش

آذرخ
سیستان و 
بلوچستان

زاهدان
396

ب مسیل آذرخشی
زاهدان، تقاطع مولوی و خیابان امام خمینی، جن

۰۵4
33226664

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

8۰
غالمی گیفانی

خراسان 
شمالی

بجنورد
39۷

ش امام خمینی 46
بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، نب

۰۵8
32324۵1۷ - 32324۵18

32324۵19
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

81
گودرزی

تهران
تهران

399
ک ۷62

تهران، خیابان رودکی، حد فاصل آذربایجان و ارومیه، پال
۰21

6642۷893-66423۵۵1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

82
تسلیم

س
فار

شیراز
4۰۰

شیراز، بلوار باباسلمان فارسی، پل پیرنیا، خیابان بشیر
۰۷1

3۷3166۰۵
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو
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س مرکز خدما

آدر
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83
ستوده

تهران
تهران

4۰1
ش، الین 

تهران، اتوبان شیخ فضل اهلل نوری جنوب، بعد از خیایان چوب ترا
ک38

کندرو، پال
۰21

4428۰4۰1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

84
آرشام موتور اردبیل

اردبیل
اردبیل

4۰۵
ش

ک نیای
اردبیل، کیلومتر 3 جاده سرعین، روبروی شهر

۰4۵
33۵۷3۰29

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

8۵
همیار موتور پاسارگاد

تهران
تهران

4۰6
ک 386

تهران، خاوران شرق، بین کوچه شمسی و عزیزی، پال
۰21

33۷۰4124-33۷32۰۵1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

86
ش ایده های تجاری

گستر
کرمان

کرمان
4۰۷

کرمان، بلوار شهید صدوقی، بعد ازخیابان والفجر جنوبی
۰34

324۷6۰۰2-324۷6۰۰3
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

8۷
غدیری عمران

مازندران
رامسر

4۰8
رامسر، چهارراه بسیج، ابتدای خیابان کاشانی

۰11
۵۵231441

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

88
 رسولی رهقی

تهران
تهران

4۰9
ک ۵34

تهران، خیابان فرجام، بین چهارراه ولی عصر و سراج، پال
۰21

۷۷2۰3۰1-۷۷2۰3۰2
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

89
ایمن تجارت آرام

آذربایجان 
شرقی

تبریز
411

ب 
پ بنزین پاالیشگاه، جن

تبریز، باالتر از پل تراکتورسازی، نرسیده به پم
نمایندگی ایران خودرو

۰41
342۵1۰۰۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

9۰
اسماعیلی

بوشهر
برازجان

413
برازجان، خیابان الفتح، 2۰۰ متر بعد از منطقه نظامی

۰۷۷
34231۵۰۰-3423۰829

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

91
رضائی

سمنان
شاهرود

414
شاهرود، ابتدای جاده کارخانه قند، فرعی اول

۰23
32394۰۷3

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

92
س

پاکروان خودرو بارو
خراسان 
رضوی

مشهد
41۵

ت
ت راس

مشهد، بزرگراه آسیایی، داخل آزادی 91، درب دوم، سم
۰۵1

366۷6۷6۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

93
 دیسی

بوشهر
بوشهر

416
ب ترمینال مسافربری

بوشهر، خیابان برج، نرسیده به پل برج، جن
۰۷۷

33۵۷۰۰۰3-33۵۷۰۰34
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

94
همدانی

البرز
نظر آباد

41۷
ش خیابان کارگر شمالی، روبروی مدرسه 

نظرآباد، میدان معلم، بلوار معلم، نب
پسرانه جابربن حیان

۰26
4۵36۷۷62-4۵36۷۷63

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

9۵
جعفری

کرمانشاه
کرمانشاه

42۰
ک 29

کرمانشاه، خیابان نقلیه، پایین تر از بیمارستان امام خمینی )ره(، پال
۰83

3۷2839۵۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

96
ارم خودرو عرفان

س
فار

شیراز
421

س راه فسا
س، روبروی پلی

شیراز، بلوار خلیج فار
۰۷1

3۷134۷19
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

9۷
علیزاده

مازندران
نوشهر

42۷
ت 11

نوشهر، بلوار امام رضا، خیابان باباطاهر، بعد از صنع
۰11

۵233342۷
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو
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98
دیانتدار

اصفهان
اصفهان

428
اصفهان، اتوبان ذوب آهن، کنار گذر غرب به شرق، ۵۰۰ متر بعد از پل هوایی 

کلیشاد، مقابل تابلو کیلومتر ۵ اصفهان
۰31

3۷48۵6۰۰-3۷48۵۷۰۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

99
زهرایی

س
فار

کازرون
429

ت، قبل از جاده دوان
کازرون، بلوار مل

۰۷1
4233۰199-42331۰۰۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰۰
ش

بهرامی من
تهران

اسالمشهر
43۰

ک 143
ک، پال

ت آدران، نرسیده به سر حصار
اسالمشهر، میدان قائم، به سم

۰21
۵638۷699

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰1
کاظمیانی

لرستان
نورآباد

432
ب 

ت اهلل کاظمی، پایین تر از اداره راه و شهرسازی، جن
نورآباد، بلوار آی
نمایندگی سایپا

۰66
32۷21431

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰2
تجارت پیشگان

قم
قم

433
ب، انتهای کوچه 3

قم، جاده قدیم قم، تهران، بعد از پل دستغی
۰2۵

3664344۰-36643441
36643442

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰3
قنادیان

اصفهان
اصفهان

43۵
ش کوچه 41

اصفهان، بلوار اشرفی اصفهانی )کهندژ سابق(، نب
۰31

3۷۷38۰8۵
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

1۰4
جلیل مصیر

چهارمحال و 
بختیاری

لردگان
439

ب بهمن موتور
لردگان، ورودی شهر، جن

۰38
3444۵۷۷6

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰۵
اردستانی زاده

همدان
همدان

44۰
همدان، میدان سپاه )چراغ قرمز(، ابتدای بلوار سید جمال الدین اسدآبادی 

)روبروی سپاه(
۰81

34242424
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

1۰6
عسگری فر

تهران
ت

پاکدش
441

ک، نرسیده به بیمارستان شهدای 
ب سعید پالستی

ت، خاتون آباد، جن
پاکدش

ت
پاکدش

۰21
9۵118۰۰8

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰۷
نوا خودرو شمال

مازندران
بابلسر

442
بابلسر، خیابان پاسداران، روبروی اداره دارایی

۰11
3۵29۰4۰۰-3۵29۰4۰1

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

1۰8
معتمدی

هرمزگان
س

بندرعبا
444

ش کوچه مشکات 14
س، خیابان 22 بهمن، نب

بندرعبا
۰۷6

334۵3481
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

1۰9
پیکامی

تهران
ورامین

44۵
س )گل تپه(

ک مدر
ورامین، بلواراصلی تهران _ ورامین، روبروی شهر

۰21
362۰۰424-362۰۰42۵

362۰۰426
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

11۰
ت محمدی

دوس
قزوین 

قزوین
446

ک
ت اهلل خامنه ای، مقابل کارخانه آلومت

قزوین، بلوار آی
۰28

33244481-۵
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو
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111
فرقانی

تهران
تهران

44۷
ک 

تهران، انتهای نواب، اتوبان چراغی به غرب، الین کندرو، بعد از مترو شهر
ک 148

س کیان، پال
شریعتی، نرسیده به مجتمع پردی

۰21
۵۵849۰6۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

112
ناصری

خراسان 
جنوبی

بیرجند
448

ت بازارمیوه و تره بار قدیم
ت کارگاهی، پش

بیرجند، بلوار مسافر، سای
۰۵6

3223۵۰۵1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

113
ش خطی

 خو
زنجان

زنجان
449

ش خیام
ب کاروا

زنجان، کمربندی خیام غربی، جن
۰24

3332۰۷۷۷-3332۰888
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

114
سازگار

گلستان
گرگان

4۵۰
گرگان، بلوار جرجان، بین جرجان 16 و 18 )روبروی جرجان۷(

۰1۷
321۵۰99۰-321۵۵99۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

11۵
ایوبی

یزد
یزد

4۵2
ب رستوران 

یزد، بلوار امام جعفر صادق، ۵۰۰متر بعد از بیمارستان مادر، جن
شاه نشین

۰3۵
362881۰1-362881۰2

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

116
دردشتی

تهران
رودهن

4۵3
پ بنزین شیرمحمدی

ب پم
رودهن، بلوار امام خمینی، جن

۰21
۷6۵۰22۰8

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

11۷
کجور خودرو اروند

خوزستان
اهواز

4۵۵
ب ترمینال مسافربری خلیج 

س، جن
ت اهلل بهبهانی، کوی مدر

اهواز، اتوبان آی
س

فار
۰61

3۵۵3۵98۰-3۵۵3۵99۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

118
نیکخواهی

س
فار

داراب
461

پ گاز شهرداری
ب پم

داراب، بلوار امام خمینی، جن
۰۷1

۵3۵4968۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

119
آزادی - اکرمی

س
فار

الر
462

الر، شهر جدید، انتهای بلوار فرمانداری، ابتدای بلوار وحدت خور
۰۷1

۵22۷2332 - ۵22۷2334
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

12۰
ت

رهروان اهل طریق
کردستان

سنندج
466

ک، 
ت محمدی، مابین فنی حرفه ای و کارخانه ایست

سنندج، کمربندی بهش
باالی معاینه فنی، شماره 3

۰8۷
33383634

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

121
شاه مرادی

آذربایجان 
غربی

بوکان
46۷

بوکان، بلوار امام خمینی، باالتر از  خیابان ۵۵
۰44

462۷۷۰۰6
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

122
درآوانسیان

تهران
تهران

4۷8
ک 2۵۰

تهران، خیابان اجاره دار، پایین تر از چهارراه شیخ صفی، پال
۰21

۷۷۵۵463۷ - ۷۷۵۵66۵2
ش

س از فرو
خدمات پ

123
ت خودرو

ارومچی چس
آذربایجان 

غربی
ارومیه

436
ک 8۷

پ بنزین، پال
ارومیه، بلوار شیخ شلتوت، پایین تر از پم

۰44
323۵8۰46 - 323۵4۰46

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو
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w مراجعه نمایید.
w
w.m

vm
co.ir ت

ش خودروی خود به وب سای
س از فرو

ت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پ
ت دریاف

توجه: جه

رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

124
ب

شاکری نس
کهکیلویه و 

بویراحمد
یاسوج

431
ب مخابرات

ف آباد، جن
یاسوج، نج

۰۷4
3332189۵

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

12۵
باطانی

خراسان 
رضوی

نیشابور
9238

ت نمایندگی ایران خودرو
ت، پش

نیشابور، خیابان سی متری، میدان صنع
۰۵1

433429۰۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو
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w مراجعه نمایید.
w
w.m

vm
co.ir ت

ش خودروی خود به وب سای
س از فرو

ت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارایه دهنده خدمات پ
ت دریاف

توجه: جه

)M
V
Mت مديران خودرو )برند

ش شرک
س از فرو

ت پ
ش و خدما

ت نمايندگي هاي فرو
س

لي

رديف

نام نمايندگی
استان

شهرستان
کد

ش
س از فرو

ت پ
س مرکز خدما

آدر
کد 

شهر 
تلفن

نوع

1
بازرگانی کارا خودرو مطلق 

س
پار

گلستان
گرگان

12۰
ک 32۰

ب پل قزاق محله، پال
گرگان، خیابان شهید بهشتی، جن

۰1۷
32366۷۷۷

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

2
قلي پور

مازندران
آمل

1۷۷
ک کال

آمل، ۵۰۰متر داخل کمربندی هراز به هزار سنگر ، روبروی تر
۰11

4423۵926
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

3
آدابی

قم
قم

229
قم، میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان شهید بهشتی

۰2۵
36۷۰9۷34

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

4
 نوری

خراسان 
رضوی

گناباد
3۰8

گناباد، بلوار امام رضا)ع(، نرسیده به میدان پدافند )بالل سابق(
۰۵1

۵۷26۰9۰1-۵۷26۰9۰2
۵۷26۰9۰3

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

۵
 ایری

گلستان
بندر ترکمن

316
ابتدای جاده  بندر ترکمن به گرگان، نمایندگی سایپا

۰1۷
3448282۷

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

6
خواجوند بدیعی

مازندران
محمود آباد

326
محمود آباد، خیابان امام خمینی، روبروی خط آزادمون

۰11
44۷34422

ش
س از فرو

خدمات پ

۷
شکاری

خراسان 
رضوی

نیشابور
336

پ بنزین صحرانورد
نیشابور، ابتدای جاده نیشابور- مشهد، روبروی پم

۰۵1
422383۰۰

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

8
 زایر اومالی

مازندران
نکاء

3۷۵
ب کوی شالیکوبی

نکاء، خیابان انقالب، جن
۰11

34۷38۷۰9-34۷38۷1۰
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

9
عزیزی

گیالن
الهیجان

38۷
ب نمایندگی سایپا

الهیجان، حد فاصل میدان چای و انتظام، جن
۰13

42248841
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

1۰
کریم زایی

سیستان و 
بلوچستان

چابهار
41۰

ب نمایندگی سایپا
چابهار، خیابان حافظ، جن

۰۵4
3۵33۵1۰6

ش
س از فرو

ش و خدمات پ
فرو

11
خیاط زاده

خوزستان
اهواز

422
ت اهلل بهبهانی، انتهای اسالم آباد، نرسیده به پل فوالد

اهواز، بلوار آی
۰61

3۵۵6۵821
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

12
رحمانی

آذربایجان 
غربی

پیرانشهر
423

ب اداره دارایی
ش، جن

پیرانشهر، بلوار ارت
۰44

44241699
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو

13
غبیشاوی

خوزستان
امیدیه

46۵
ب فرمانداری

امیدیه، جن
۰61

۵26288۰1
ش

س از فرو
ش و خدمات پ

فرو


