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دیباچه
بابـت انتخـاب و خریـد خـودروی جدیدتـان از میـان تولیـدات شـرکت مدیـران خودرو از شـما
متشکر یم .
دفترچـه راهنمـای حاضـر ،کلیـه عملکردهـا و قابلیتهـای خـودروی شـما را توضیـح میدهـد.
جهـت اسـتفاده و نگـهداری 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 نگـهداری 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 ویژگیهـای خـودرو و یـا افـزودن و یا
بهبـود امکانـات موجـود در خودروهـا بـدون اطالعرسـانی قبلـی و بـدون ایجاد هر گونـه تعهد و
مسـوولیتی ،بـرای شـرکت مدیران خـودرو محفوظ اسـت.
نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو ،مـورد تاییـد شـرکت خودروسـازی مدیران خـودرو بوده
و بـا ارایـه خدمـات بـا کیفیـت و حرفـهای ،در خدمـت شـما هسـتند .بـه یـاد داشـته باشـید
کـه نمایندگیهـای مجـاز ،خـودروی شـما را بهتـر از هـر کـس دیگـری میشناسـند و دارای
تکنسـینهای آموزشدیـده میباشـند .قطعـات یدکی اصلی ارایه شـده توسـط آنهـا ،تضمینی
بـرای کسـب رضایـت شماسـت .هرگـز قطعات یدکـی و تجهیـزات جانبـی غیراصلـی را بر روی
خـودروی خـود نصـب نکنیـد .ایجـاد هر گونـه تغییر و دسـتکاری در خـودرو ،بـر روی کیفیت
رانندگـی ،ایمنـی و عمـر مفیـد خـودرو تاثیر منفـی خواهد گذاشـت.
بسـته بـه مـدل خودروی شـما ،احتماال برخـی امکانات و ویژگیهـای 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 ویژگیها توضیـح داده شـده در این
دفترچـه ،بـا خـودروی شـما متفاوت خواهـد بود.
بـه اطلاع میرسـاند؛ هـر گونه اطالعـات ،تصاویـر و دسـتورالعملهای منـدرج در ایـن دفترچه
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نمیتواننـد مبنـای دعـاوی قانونـی و حقوقی واقع شـوند.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس www.mvmco.ir

مراجعه کنید.
کلیـه حقـوق ایـن اثـر محفـوظ اسـت .تکثیـر یـا کپیبـرداری تمـام و یـا بخشـی از آن ،بـدون
کسـب مجـوز کتبـی از شـرکت خودروسـازی مدیـران خـودرو ممنـوع میباشـد.
با آرزوی لحظات خوش و استفاده دلپذیر از این خودرو
شرکت مدیران خودرو
مالـک محتـرم ،ارایـه کامـل خدمـات گارانتی منـوط به انجـام منظم سـرویسهای
دورهای میباشـد.
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فهرست تصویری

فهرست تصویری
آبپاش شیشهشور
آینه جانبی
چراغ راهنمای آینه جانبی

برف پاککن
چراغ نور باال
درب موتور

چراغ روز
چراغ راهنمای جلو
چرخ خودرو

چراغ نور پایین
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فهرست تصویری

چراغ ترمز باال

چراغ کوچک عقب
چراغ ترمز

سویچ دستگیره درب صندوق

چراغ راهنمای عقب
چراغ مهشکن عقب

چراغ دنده عقب
چراغ پالک
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فهرست تصویری

فهرست تصویری

دریچه بخارزدای شیشه جلو

دریچه هوای وسط داشبورد
سیستم صوتی و تصویری

ایربگ سرنشین جلو

دسته برف پاککن
کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان

دریچه بخارزدای شیشه درب

صفحه کیلومترشمار
دسته چراغ و راهنما

جعبه داشبورد
دسته دنده
پدال گاز

دستگیره بازکن درب موتور

پدال ترمز
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فهرست تصویری

کلید HDC

کلید جمعکن آینه جانبی

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو

کلید غیرفعال کردن ESP

کلید شیشه باالبر درب جلو راست

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 عقب راست

کلید قفل مرکزی
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فهرست تصویری

کلید انتخاب حالت تهویه مطبوع

کلید تنظیم سرعت فن

کلید تنظیم دما

کلید کولر
کلید تنظیم گردش هوای داخلی /بیرونی
کلید گرمکن شیشه عقب
کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو
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فهرست تصویری

دسته دنده

کلید استارت*
جا لیوانی

کلید Auto Hold

کلید ترمز پارک برقی

در صورت تجهیز
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فهرسـت تصویری

چراغ سقفی جلو

آینه آرایش

آینه داخل اتاق

آفتابگیر
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فهرست تصویری

فهرسـت تصویری

درب صندوق
طاقچه عقب

چراغ محفظه صندوق عقب

چرخ زاپاس
بکسلبند عقب

12
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

چراغ های هشدار و نشانگر

چراغهای هشدار و نشانگر

در صـورت روشـن شـدن چراغهـای 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:
نشانگر چراغ
مهشکن عقب

نشانگر چراغ
نور باال

نشانگر چراغ
راهنما

نشانگر چراغهای
کوچک

نشانگر فعال بودن

چراغ نشانگر ترمز
پارک برقی

نشانگر گرم شدن
موتور

نشانگر غیرفعال
بودن ESP

چراغ اخطار
میزان بنزین

چراغ اخطار
سرویس

چراغ اخطار باز
بودن دربها

چراغ اخطار
کمربند راننده و
سرنشین جلو

چراغ اخطار حالت
غیرعادی

چراغ اخطار
خستگی در
رانندگی

چراغ اخطار
سرعت غیرمجاز

Auto Hold

نشانگر فعال بودن
HDC

اگـر چراغهـای 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:
چراغ هشدار
سیستم ترمز
پارک برقی

چراغ هشدار فشار
روغن موتور

چراغ هشدار
دمای آب موتور

چراغ هشدار
سیستم ترمز

چراغ هشدار ایراد
گیربکس

چراغ هشدار
سیستم شارژ
باتری

چراغ هشدار
سیستم فرمان
برقی

اگـر چراغهـای 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:
چراغ هشدار
سیستم انژکتوری
()EPC

چراغ هشدار
سیستم ABS

چراغ هشدار ایراد
موتور

چراغ هشدار
ایربگ

سیستم ESP

چراغ هشدار
سیستم کنترل
فشار باد تایر

چراغ هشدار
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فهرست
فصل  .1مقدمه

۲۴

 .1-1نحوه استفاده از این کتاب

۲۴

روش دسترسی به مطالب 24 ...................
مراجعه به فهرست 24 ................................
مراجعه به فهرست تصویری 24 ................
 .1-2عالیم به کار رفته در این کتاب 25
معرفی عالیم 25 ..........................................
 .1-3بازدید قبل از تحویل

26

کارت اطالعات مشتری 26 ........................

 .1-7چگونگی صرفهجویی در مصرف
سوخت و افزایش عمر مفید خودرو

37

صرفهجویی در مصرف سوخت 37 ...........
 .1-8احتیاطهای الزم قبل از رانندگی 38
کنترلهای ایمنی 38 ..................................
اقدامات قبل از استارت 39 ........................
اقدامات پس از استارت 40 ........................
اقدامات در حین رانندگی 40 ...................
پارک کردن خودرو 40 ...............................
پارک کردن خودرو در شیب 42 ..............
بازدید سیستم اگزوز 44 .............................

کارت تحویل خودرو ۲۷ .............................

 .1-9احتیاطهای الزم در جادههای
44
ناهموار

29

رانندگی در جادههای ناهموار 44 .............

اقالم همراه خودرو ۲۸ ................................
 .1-4خدمات مشاوره حضوری

کارت خدمات مشاوره حضوری 29 ..........

 .1-10رانندگی در شرایط بارندگی 45

34

رانندگی در جادههای لغزنده 45 ..............

بازدید قبل از تحویل خودرو 34 ...............

رانندگی در آب 46 ......................................

فرم بازدید قبل از تحویل 34 ....................

 .1-11رانندگی در فصل زمستان

 .1-6آببندی خودروی نو 35 ...........

توصیههای الزم برای فصل زمستان 48 ..

نحوه استفاده از خودرو در دوره آببندی 35

رانندگی در جادههای برفی و یخزده49 ..

 .1-5بازدید خودروی نو

48

زنجیر چرخ 50 .............................................
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فهرست
فصل  .2داشبورد و صفحه
کیلومترشمار

52

 .2-1نمای کلی جلو داشبورد

53

معرفی 53 .....................................................
 .2-2صفحه کیلومترشمار

54

معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار 54 .......
سرعتسنج 54 .............................................
دورسنج موتور 55 .......................................
نمایشگر میزان بنزین 55 ...........................
نمایشگر دمای آب موتور 56 .....................
نشانگر گرم شدن موتور (در صورت تجهیز) 57
نمایشگر 58 ........................... LCD
منوی تنظیمات 60 .....................................
.2-3عالیمهشداردهندهونشانگرها 71
نشانگرها و چراغهای هشدار 71 ....................
نشانگر چراغ مهشکن عقب 71 ......................
نشانگر چراغ نور باال 71 ....................................
نشانگر چراغ کوچک 71 ............................
نشانگر چراغ راهنما 71 ..............................
چراغ اخطار کمربند 72 .............................
نشانگر غیرفعال بودن 72 ............. ESP

نشانگر فعال بودن 72 .............. HDC
نشانگر ترمز پارک 72 ................................
چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی 72
نشانگر فعال بودن 73 ....... Auto Hold
چراغ هشدار سیستم شارژ باتری 73 ......
چراغ هشدار دمای آب موتور 73 .............
چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری

73

چراغ هشدار ایراد موتور 74 ......................
چراغ هشدار فشار روغن موتور 74 ......................
چراغ هشدار ایربگ 74 ..............................
چراغ هشدار سیستم ترمز 74 ..................
چراغ هشدار سیستم 75 ........... ABS
چراغ اخطار میزان بنزین 75 ....................
چراغ هشدار سیستم فرمان برقی 75 .....
چراغ هشدار ایراد گیربکس 76 ................
چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر 76
چراغ هشدار سیستم 76 ................. ESP
فصل  .3راهنمای استفاده از خودرو 77
 .3-1کلید هوشمند

79

اجزا کلید هوشمند 79 ................................
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کلید مکانیکی 79 ........................................

 .3-8کمربند ایمنی

تعویض باتری کلید هوشمند 80 ..............

چراغ اخطار کمربند 101 ..............................

ورود بدون کلید 83 .....................................

پیشکشنده کمربند (در صورت تجهیز) 107

 .3-2کلید هوشمند مچی (در
صورت تجهیز)

86

 .3-9حفاظت از کودکان

101

110

صندلی کودک 110 .......................................

معرفی 86 ......................................................

نحوه نصب صندلی کودک 112 ..................

ورود بدون کلید با مچ بند هوشمند 87 ..

 .3-10سیستم ایربگ

 .3-3سیستم ضدسرقت و دزدگیر 89

ایربگهای خودرو 118 ..................................

سیستم ضدسرقت موتور 89 ......................

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاطهای

سیستم دزدگیر 90 ......................................

الزم ........................................................................
 .3-11آینهها
127

 .3-4قفل دربها

93

کلید های قفل درب ها 93 ........................
 .3-5بوق

95

نحوه استفاده 95 ..........................................
 .3-6غربیلک فرمان

96

تنظیم غربیلک فرمان 96 .....................................
 .3-7صندلیهای خودرو

97

صندلی های جلو 97 ...................................
صندلی های عقب 99 .................................

118

120

آینه داخل اتاق 127 ......................................
آینههای جانبی 128 ......................................
 .3-12سیستم برف پاککن و
شیشهشور

131

دسته برف پاککن 131 ..........................................
برف پاککن جلو 132 ...................................
شیشهشور جلو 133 .......................................
برف پاککن و شیشه شور عقب 134 .......
 .3-13چراغهای خودرو

135

پشتسری صندلی ها 100 ...........................
دسته چراغ و راهنما 135 .............................
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چراغ مهشکن عقب 140 ...............................

خاموش کردن موتور 158 ............................

بخارگرفتگی چراغها 141 .............................

استارت زدن در زمان کار نکردن کلید

 .3-14شیشه دربها

143

شیشه باالبرها 143 .........................................
کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل 145
 .3-15سانروف

147

نحوه استفاده از سانروف 147 ....................
کنترل سانروف با ریموت کنترل 148 .....
 .3-16درب موتور

149

باز کردن و بستن درب موتور 149 .............
 .3-17درب باک

151

باز کردن و بستن درب باک 151 ................
فصل  .4روشن کردن و رانندگی با

هوشمند .................................................

159

خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری ۱۶۰
 .4-3گیربکس اتوماتیک

۱۶۱

گیربکس اتوماتیک با کالچ دوبل ۱۶۱ .......
حالت  ECOو حالت ۱۶۵ .......... Sport
پیغام هشدار گیربکس ۱۶۶ ..........................
حالت خرابی ایمن (۱۶۶ ....... )Fail-Safe
 .4-4سیستم ترمز

۱۶۷

ترمز پارک برقی (در صورت تجهیز) ۱۶۷
درگیر کردن ترمز پارک ...................

۱۶۷

172 ......................................... Auto Hold

153

سیستم ترمز 174 ..........................................

155

بوستر ترمز 174 ..........................................................

کار با کلید استارت 155 ...............................

روغن ترمز 175 ..............................................

157

چراغ هشدار سیستم ترمز 176 ...................

اقدامات قبل از استارت 157 ........................

نکات الزم در خصوص سیستم ترمز176 ...

مراحل استارت زدن 157 ..............................

 .4-5کنترل الکترونیکی پایداری

خودرو

 .4-1کلید استارت
 .4-2روشن کردن خودرو

پس از روشن شدن موتور 158 ....................

خودرو ()ESP

177

عملکرد سیستم 177 .......................... ESP
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چراغ هشدار سیستم  177 ................. ESPهشدار کمبادی تایر 194 ...............................
کلید غیرفعال کردن 178 .................. ESP

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

سیستم ترمز ضدقفل ( .4-10 179 ............ )ABSسیستم رادار دنده عقب

196
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 .1-1نحوه استفاده از این کتاب
جهـت اسـتفاده از ایـن کتـاب و دسترسـی بـه شـماره صفحـات و مطالـب مـورد نظرتـان،
میتوانیـد از دو روش زیـر اسـتفاده کنیـد.

مراجعه به فهرست

فهرسـت کلـی فصـول کتـاب در اوایـل قـرار گرفتـه اسـت کـه میتوانیـد بـا مراجعـه بـه آن،
لیسـت فصلهـای موجـود در دفترچـه و شـماره صفحـات آنهـا 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
میتوانـد شـما را جهـت پیـدا کـردن شـماره صفحه مـورد نظرتان یـاری کند.
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 .1-2عالیم 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 ،راهنماییهـای 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 اعــام هشــدار در خصــوص عملــی اســت کــه میتوانــد باعــث
بــروز آســیبهای شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ شــود.
احتیاط
ایــن عالمــت بــرای اعــام اخطــار در خصــوص عملــی اســت کــه میتوانــد
باعــث ایجــاد خرابــی در خــودرو یــا تجهیــزات آن و کاهــش عمــر مفیــد
وســیله نقلیهتــان شــود.
حفاظت از محیط زیست
ایــن عالمــت جهــت دادن تذکــر در خصــوص قوانیــن حفاظــت از محیــط
زیســت و یــادآوری بازیافــت و معــدوم کــردن ضایعــات میباشــد .عــدم
رعایــت ایــن نــکات باعــث آلودگــی محیــط زیســت خواهــد شــد.

مطالعه
ایــن عالمــت بیانگــر ایــن اســت کــه مطالــب ایــن فصــل قبــل از انجــام هــر
گونــه اقدامــی میبایســت مطالعــه شــود.

رعایـت کـردن هشـدارها و احتیاطهـا کـه بـا ایمنی فـردی و ایمنی خـودرو مرتبط هسـتند،
حایـز اهمیـت فراوان میباشـند .مطمئن شـوید کـه عالوه بر خودتان ،سرنشـینان خـودرو نیز
مـوارد فـوق را بـه دقـت رعایت میکننـد .رعایت کـردن این تذکـرات باعث میشـود تا عالوه
بـر لذتبخـش بودن رانندگی ،خودروی شـما در شـرایط مناسـبی باقـی بماند.
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 .1-3بازدید قبل از تحویل

نمایندگیهـای مجـاز مدیـران خـودرو ،خـودروی شـما را قبـل از تحویـل ،بـر طبـق ضوابـط
و آییننامـه و بـر اسـاس جـداول مخصـوص مـورد بازدیـد قـرار میدهنـد .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 آموزشهایـی راجـع بـه
عملکـرد کلـی خـودرو و برخـی اطالعـات اولیـه در ارتبـاط بـا ویژگیهـا و نیز نحوه اسـتفاده
صحیـح از خـودرو را بـر طبـق کارت تحویـل خـودرو ارایـه خواهـد داد.

کارت اطالعات مشتری

مدل خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور  /شماره گیربکس
شماره ثبت خودرو
مهر نمایندگی:
امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل
نام مالک
آدرس
ایمیل
شماره تلفن
موارد زیر تحویل اینجانب شد و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:

1-26
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :۱مقدمه
کارت تحویل خودرو
طبقهبندی

موارد بازدید شده
ردیف
 1کارکرد صحیح موتور
مایع خنککننده ،مایع شیشهشور
شماره شاسی ( ،)VINشماره موتور ،پالک شاسی

بله

خیر

4

عملکرد کلیه کلیدها و سویچهای خودرو

بله

خیر

5

عملکرد کلیه چراغهای داخلی و بیرونی خودرو

بله

خیر

6

سالمت شیشه جلو و رنگ بدنه خودرو

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

3

و عملکرد
تجهیزات
عمومی خودرو

سطح روغن موتور ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک،

بله

خیر

2

ویژگیها

تایید عملکرد
بله خیر

7
8
9

عملکرد آمپر سرعتسنج ،آمپر دورسنج و نمایشگر
 LCDصفحه کیلومترشمار
تایرها ،چرخ زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما
صندلیها ،کمربندهای ایمنی ،پنل کنترل کولر،
دریچههای کولر ،جعبه داشبورد و آفتابگیرها
شیشه دربها ،آینهها ،برف پاککنها ،آبپاشهای

10

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

بله

خیر

رادیو
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طبقهبندی

تایید عملکرد
بله خیر

اطالعات ارایه شده
ردیف
 1لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  92و باالتر
2
3

نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی
نحوه استفاده از چراغهای خودرو

بله
بله

خیر
خیر

4

آموزش و شناخت چراغهای اخطار و نشانگر

بله

خیر

ارایه اطالعات

5

جداول زمانی و کیلومتری سرویسها

بله

خیر

6

سرویسهای تابستانه و زمستانه

بله

خیر

نحوه استفاده و

7

نگهداری خودرو

8

اولیه درباره

شناخت کامل از سیستم خنککننده و مایع
خنککننده
نحوه استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع

بله

خیر

بله

خیر

9

احتیاطهای الزم در زمان استارت

بله

خیر

10

نحوه استفاده صحیح از سیستم صوتی

بله

خیر

بله

خیر

11

نحوه استفاده صحیح از سانروف (در صورت
تجهیز)

امضا مدیر فروش:

اقالم همراه خودرو:

• •زاپاس
• •جک

• •آچار چرخ

• •مثلث خطر
• •دفترچه های راهنما
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 .1-4خدمات 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 میتوانید 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:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حین تحویـل خودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر این صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حین
تحویـل انجام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایت بـازه زمانی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای 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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 .2مشـاوره حضـوری (در صـورت تاییـد از عالمـت “ ” و در غیر این صـورت از عالمت “”x
اسـتفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان 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:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
این صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمات صـورت پذیرفته و تبریـک اعیاد و
منا سبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .2ارتباط 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:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
گزینههای زیر باید توسط مالک خودرو مورد تایید قرار گیرند:
 .1تحویـل خـودرو و بازدیدهـای حین تحویـل خودرو (در صورت تاییـد از عالمت “ ” و در
غیـر این صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
اصـول اولیـه اسـتفاده از خـودرو بـه مالک آمـوزش داده شـده و بازرسـیهای حین
تحویـل انجام گرفته اسـت.
ضوابط و قوانین گارانتی به مالک توضیح داده شده است.
نکات و احتیاطهای الزم برای رانندگی با خودرو به مالک آموزش داده شده است.
اهمیـت انجـام سـرویسهای دورهای منظـم و همچنیـن لـزوم رعایت بـازه زمانی و
کیلومتـری بیـن سـرویسهای دورهای بـه مالک یادآوری شـده اسـت.
بـه مالـک اهمیـت و لـزوم انجـام سـرویسهای دورهای 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.
 .2مشاوره حضوری (در صورت تایید از عالمت “ ” و در غیر این صورت از عالمت “ ”xاستفاده کنید).
آیا موفق به در میان گذاشتن سواالت و خواستههای خود با مشاور شدید؟
آیـا شـخص مشـاور تنهـا فرد مجـاز شـده از طـرف نمایندگی بـرای پاسـخگویی به
سـواالت مشـتریان بود؟
آیا برای هر مشتری یک مشاور اختصاص داده شده بود؟
اگـر مشـتری از مشـاور خـود رضایـت نداشـت ،آیـا وی امـکان 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:

شماره شاسی خودرو (:)VIN
 .3وظایـف اصلـی مشـاور خدمـات پس از فروش (در صـورت تایید از عالمـت “ ” و در غیر
این صـورت از عالمت “ ”xاسـتفاده کنید).
پذیرایی از مشتریان در طول انجام سرویس و تعمیرات
یادآوری انجام سرویسهای دورهای منظم به مشتریان
پاسخگویی به سواالت و مشاورههای مشتریان
تایید و تعیین وقت قبلی پذیرش
یادآوری یا پذیرش سرویس سالیانه خودرو
برخـورد مناسـب و خوشآمدگویـی ،توضیـح خدمات صـورت پذیرفته و تبریـک اعیاد و
منا سبها
پاسخگویی به سایر خواستههای مشتریان
 .2ارتباط با مشاور حضوری

محل الصاق کارت ویزیت مشاور

امضا مالک  /تاریخ:
امضا مشاور  /تاریخ:
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 .1-5بازدید خودروی نو

بازدید قبل از تحویل خودرو

نمایندگی مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را قبل از تحویل ،بر طبق ضوابط و آییننامه و بر
اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار میدهد .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 میدهد و سپس کارت تحویل توسط مدیر فروش و مالک خودرو امضا خواهد شد.

کارت بازدید قبل از تحویل

بدینوسیله گواهی میشود که این خودرو بر اساس ضوابط شرکت مدیران خودرو مورد بازدید
قرار گرفته و واجد مشخصات فنی مورد تایید شرکت مدیران خودرو میباشد.
مدل خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
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 اینجانب شد و توضیحات الزم در خصوص آنها ارایه شده است:
•خودرو
•دفترچه راهنمای مشتری
•فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مالک:
امضا نمایندگی:
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 .1-6آببندی خودروی نو

نحوه استفاده از خودرو در دوره آببندی

از آن جایی که اصطکاک بین قطعات متحرک خودرو صفر کیلومتر در اوایل استفاده از خودرو

بسیار بیشتر از شرایط عادی است ،لذا دوره آببندی میتواند تاثیر زیادی بر روی طول عمر
مفید خودرو ،عملکرد مطمئن آن و کاهش هزینه نگهداری خودرو داشته باشد .بر این اساس
در استفاده از خودروی صفر کیلومتر باید اصول به دقت رعایت شود .دوره آببندی معموال
 3000کیلومتر است.
■ ■اصول رانندگی با خودروی نو در دوره آببندی:
 1000کیلومتر اول:
•رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.
•با سرعتهای باالی  100km/hرانندگی نکنید.
•در هر دندهای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال
بپرهیزید.
 1500 – 1000کیلومتر اول:
•سرعت خودرو را میتوان به طور تدریجی به حداکثر رساند.
•دور موتور میتواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.

■ ■توصیههایی برای رانندگی بعد از دوره آببندی:

•به هنگام رانندگی حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه 6000r/min
میباشد .اگر از حالت دستی گیربکس استفاده میکنید ،بالفاصله پس از رسیدن آمپر
دورسنج به ناحیه قرمز رنگ ،دنده را به یک دنده باالتر تغییر دهید.
•در زمان رانندگی نباید دور موتور خیلی پایین باشد و باید از دنده متناسب با دور موتور
استفاده کنید .وقتی که موتور سرد است ،دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در
سایر دندهها به حداکثر نرسانید.
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■ ■توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:
تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی
خوبی بین تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با
سرعت پایین و دقت کافی رانندگی کنید.
■ ■توصیههایی برای آببندی ترمز:
لنت ترمزهای جدید نیز نیاز به آببندی دارند .ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند
اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند .اگر کارایی ترمزها در این زمان پایین باشد ،شما باید
پدال ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود .این حالت
پس از هر بار تعویض لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.
حفاظت از محیط زیست
از افزایــش غیرضــروری دور موتــور جلوگیــری کنیــد .انتخــاب دنــده باالتــر

بهتریــن راه بــرای کاهــش مصــرف ســوخت ،کاهــش آلودگــی هــوا و ممانعــت
از افزایــش صــدای موتــور میباشــد.
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 .1-7چگونگی صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید
خودرو
صرفهجویی در مصرف سوخت

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

 .1-8احتیاطهای الزم قبل از رانندگی

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

مناســب محــل ،اطمینــان حاصــل کنیــد.
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اقدامات قبل از استارت

■ ■بیرون خودرو

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

اقدامات پس از استارت

 .1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی هوا از لولههای اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا
رفع عیب کنید.
 .2سطح روغن موتور :خودرو را در جای مسطح متوقف کنید و موتور را خاموش کنید 5 .دقیقه
بعد میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید.

اقدامات در حین رانندگی

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

پارک کردن خودرو

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .شما باید
خودرو را در محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و 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:
 .1پدال کالچ (در خودروهای مجهز به گیربکس دستی) و پدال ترمز را تا زمانی که خودرو به
طور کامل متوقف شود ،فشار دهید.
 .2ترمز پارک برقی را درگیر کنید.
 .3در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید .در
مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت “( ”Nخالص) قرار دهید.
 .4خودرو را خاموش کنید.
احتیاط
هنــگام تــرک خــودرو ،مطمئــن شــوید کــه همـهی دربهــا را قفــل کردهایــد
و کلیــد را بــا خــود برداشــتهاید.
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پارک کردن خودرو در شیب

پارک خودرو در مکانهای شیبدار بیشتر به کمک نیروی ترمز پارک صورت میپذیرد .در
صورت نکشیدن ترمز پارک و یا در صورت وجود نقص در عملکرد آن ،ممکن است خودرو در
امتداد شیب به حرکت در آمده و خسارتهای جانی و مالی به بار آورد .هنگام پارک کردن
خودرو در محل شیبدار ،بهتر است که چرخهای خودرو را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت
ناخواسته خودرو جلوگیری شود.
پارک کردن خودرو در سرازیری دارای جدول
اگر جاده دارای جدول است ،فرمان را با یک زاویه
کم به سمت راست بچرخانید تا بخش جلویی
چرخ سمت راست نزدیک جدول قرار گیرد .به این
ترتیب در صورت حرکت اتفاقی خودرو در امتداد
شیب ،جدول مانع حرکت آن میشود ،بعد از این
کار ترمز پارک را بکشید.
پارک کردن خودرو در سرباالیی دارای جدول
اگر جاده دارای جدول است ،فرمان را با یک زاویه
کم به سمت چپ برگردانید تا بخش عقبی چرخ
سمت راست نزدیک یا چسبیده به جدول قرار گیرد.
به این ترتیب در صورت حرکت اتفاقی خودرو در
امتداد شیب ،جدول مانع حرکت آن میشود ،بعد
از این کار ترمز پارک را بکشید.
پارک کردن خودرو در سرازیری یا سرباالیی

بدون جدول
اگر جاده فاقد جدول است ،فرمان را با زاویه زیاد به
سمت راست بگردانید تا خودرو در صورت حرکت
به جلو و یا عقب در امتداد شیب به سمت وسط
جاده منحرف نشود .فرمان باید به گونهای چرخانده
شود که خودرو موقع حرکت از مرکز جاده دور
شود .پس از پارک کردن ترمز پارک را بکشید.
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■ ■نشستن سرنشین

قبل از شروع حرکت میبایست کلیه سرنشینان در صندلی خود مستقر شده و کمربند ایمنی
خودشان را به درستی بسته باشند .اجازه ندهید افراد در محلهایی که فاقد صندلی و کمربند
ایمنی میباشند ،بنشینند ،چرا که در صورت بروز تصادف آسیب خواهند دید.
■ ■قفل کردن خودرو
• •در زمان ترک خودرو ،کلید را همراه خود بیرون ببرید و کلیه دربها را قفل کنید ،حتی
اگر خودرو را در پارکینگ یا پیادهروی جلوی منزلتان پارک کرده باشید.
• •بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب پارک کنید و در ضمن اشیا و
لوازم گرانبها را در معرض دید قرار ندهید.
■ ■دود اگزوز
• •از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید .گاز مونو اکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی
مضر ،بیرنگ و بیبو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.
• •مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرویتان دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ
نمیباشد .سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتی که به سیستم اگزوز ضربهای
وارد شده باشد یا متوجه تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.
• •خودرو را در محیطهای سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید ،مگر در زمان
ورود یا خروج ،چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد
شد.
• •به مدت طوالنی در داخل خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید .اگر ناگزیر به این
کار باشید ،خودرو را در یک محیط باز متوقف کرده و بخاری و یا کولر را روشن کنید و آن را
در وضعیت گردش هوای بیرون قرار دهید.
• •هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد .در صورت باز ماندن و یا عدم درزبندی
مناسب آن ،دود اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد.
• •جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع ،شبکه ورود هوای کابین واقع در جلوی شیشه
جلو را از وجود هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و  ...تمیز نگه دارید.
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• •در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت
را پیدا کرده و رفع کنید.

بازدید سیستم اگزوز

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

 .1-9احتیاطهای الزم در جادههای ناهموار
رانندگی در جادههای ناهموار

جهت پایین آوردن ریسک خطرهای احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیهتان ،احتیاطهای
زیر را جدی بگیرید:
• •در جادههای ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل،
اصال رانندگی نکنید.
• •هنگام رانندگی در جادههای ناهموار با هر دو دست خود ،دایره پیرامونی غربیلک فرمان
را بگیرید.
• •بالفاصله پس از رانندگی در جادههای پوشیده از شن و ماسه ،گل و الی ،آب کمعمق یا
برف ،کارآیی سیستم ترمز را بررسی کنید.
• •تا زمانی که خودرو در حال حرکت است ،راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود
را ببندند.
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هشدار

•پــس از رانندگــی در جادههایــی کــه ســطح آنهــا دارای علفهــای بلنــد،

گل و الی ،شــن و ماســه ،ســنگریزه ،آب و  ...میباشــد ،زیــر خــودرو را از
وجــود هــر گونــه علــف ،بوتــه ،کاغــذ ،پارچــه کهنــه ،ســنگ و ســنگریزه

چســبیده یــا نفــوذ کــرده ،تمیــز کنیــد .در غیــر ایــن صــورت احتمــال از کار
افتــادن برخــی قســمتها و یــا حتــی آتشســوزی وجــود دارد.

•در زمــان رانندگــی در جادههــای نامناســب و زمینهــای ســخت ،ســرعت

بــاال ،پــرش از روی موانــع و دسـتاندازها ،دور زدن ســریع و  ...ممنــوع اســت.
چــرا کــه ممکــن اســت کنتــرل خــودرو از دســت خــارج شــده و واژگــون

شــود و ســبب وارد آمــدن جراحتهــای شــدید بدنــی و یــا حتــی مــرگ

شــود .همچنیــن باعــث بــروز خرابیهــای پرهزینــه بــرای سیســتم تعلیــق

و شاســی خــودرو خواهــد شــد.

 .1-10رانندگی در شرایط بارندگی

رانندگی در جادههای لغزنده

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

رانندگی در آب

عبور خودرو از میان آبهای عمیق و آبهای
جمع شده پس از باران میتواند باعث به وجود
آمدن ایرادهای جدی در خودرو شود.
اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان
آب هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و
سپس با احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.
• •هنگام رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز
در حالت طبیعی خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و
از شتاب ناگهانی و گاز دادن یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث ورود آب
به داخل موتور شود.
• •فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات
داشته باشد .در رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به طور
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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 کمعمق منتقل
کرده و سپس دنبال علت بگردید.
احتیاط
•در مکانهایــی کــه عمــق آب باالتــر از قســمت پایینــی رینــگ چــرخ
باشــد ،رانندگــی نکنیــد.
•ورود آب بــه داخــل موتــور ،میتوانــد باعــث قفــل شــدن آن ،خامــوش
شــدن و یــا ایــراد داخلــی آن شــود.
•آب باعــث شســته شــدن گریــس بلبرینــگ چــرخ شــده و منجــر بــه زنــگ
زدن و ســاییدگی زودرس خواهــد شــد.
•رانندگــی در آب ممکــن اســت بــه سیســتم انتقــال قــدرت و قطعــات آن
آســیب برســاند .بنابرایــن پــس از رانندگــی در آب ،مایعــات موتــور (از قبیــل
روغــن موتــور ،روغــن گیربکــس و  )...را از نظــر وجــود نشــتی بازدیــد کنیــد.
در صــورت مشــاهده هــر گونــه نشــتی از ادامــه دادن بــه رانندگــی خــودداری
کنیــد تــا از صدمــات پیــش رو ،پیشگیــری شــود.
•میــزان کشــش خــودرو و کارآیــی ترمــز در زمــان رانندگــی در آب ،کاهــش
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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 .1-11رانندگی در فصل زمستان

توصیههای الزم برای فصل زمستان

• •مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد.
تنها از ضدیخ توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.

• •باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری میشود .برای استارت موتور در فصل
زمستان باید باتری دارای حداکثر قدرت باشد.
• •روغن موتور :در فصل زمستان ،توصیه میشود که روغن موتوری را انتخاب کنید
که مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه خودتان باشد .روغنی که در دماهای پایین
ویسکوزیته کمتری داشته باشد ،دارای خاصیت روانکاری بهتری خواهد بود .اطالعات
بیشتر در خصوص روغن موتور در فصل  9ارایه شده است.
• •قفل دربها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار مواد ضدیخ و یا
گلیسیرین را داخل قفلها اسپری کنید.
• •مایع شیشهشور :از مایع شیشهشوری که حاوی مواد ضدیخ میباشد ،استفاده کنید .این
نوع مایع را میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاه های معتبر لوازم
یدکی تهیه کنید.
• •گل پخشکنها :از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گلپخشکنهای
چرخها جلوگیری کنید ،چرا که میتوانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند .هنگام
رانندگی در شرایط آب و هوایی سرد ،شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن
برف و یخ در اطراف چرخها را بررسی کنید .توصیه میشود برخی ابزار و تجهیزات
اضطراری را همراه خود داشته باشید .اقالمی مانند زنجیر چرخ ،برفروب شیشه ،کیسه
شن و نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل رابط و . ...
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احتیاط

•فقط از آب به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.
•از مایــع خنککننــده موتــور و یــا ســایر مــواد بــه جــای مایــع شیشهشــور
اســتفاده نکنیــد .در غیــر ایــن صــورت ،رنــگ بدنــه خــودرو آســیب خواهــد
د ید .

رانندگی در جادههای برفی و یخزده
شتابگیری سریع روی جادههای پوشیده از برف
و یخ ممکن است سبب سر خوردن چرخهای
عقب به چپ یا راست شود .بنابراین همواره در
این گونه جادهها با سرعت پایین و با احتیاط
رانندگی نمایید.
در این گونه جادهها ،الیهای از آب بین چرخ و جاده شکل میگیرد و این پدیده مانع عملکرد
نرمال سیستم فرمان و ترمز خودرو میشود .برای کاهش مقداری از گشتاور و جلوگیری از
بکسوات ،میتوانید از دنده ( 2در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) جهت شروع حرکت در
جادههای برفی و یخزده استفاده کنید .توصیه میشود در چنین شرایطی ESP ،را غیرفعال
کنید.
■ ■بیرون آوردن خودروی گیرکرده در برف و یخ
اگر چرخهای محرک خودرو در برف یا یخ گیر کرده باشد ،خودرو را چندین بار با سرعت کم
به جلو و عقب حرکت دهید .برای این کار دسته دنده را چندین بار بین دنده جلو و دنده عقب
جابهجا کنید و در هر بار پدال گاز را به آرامی فشار دهید .از تعویض دنده بیش از حد در این
گونه شرایط اجتناب کنید ،زیرا باعث استهالک زیاد گیربکس میشود.
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زنجیر چرخ

زنجیر چرخی را خریداری کنید که متناسب با سایز چرخهای خودروی شما باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
 .1زنجیر چرخ را بر اساس دستورهای پلیس و قوانین منطقهای استفاده کنید.
 .2نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.
 .3زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
 .4زنجیر چرخ باید بر روی چرخهای محرک نصب شوند.
 .5توصیه میشود از زنجیر چرخهای پلیمری یا زنجیرهای کمربندی پالستیکی که ضخامت
آنها کمتر از  12mmباشد ،استفاده کنید .در غیر این صورت ممکن است تایرها ،رینگ چرخها،
پلوسها ،سیستم ترمز ،شلگیر و گل پخشکنها دچار آسیبدیدگی شوند .خرابیهای ناشی از
عدم استفاده صحیح از زنجیر چرخ تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
 .6جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه از نمایندگی مجاز مدیران خودرو مشاوره بگیرید.
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احتیاط

احتیاطهــای زیــر را جهــت کاســتن ریســک خطرهــا رعایــت کنیــد .عــدم
رعایــت آنهــا باعــث از دســت رفتــن ایمنــی وســیله نقلیــه شــده و ممکــن
اســت باعــث تصادفهــای منجــر بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
•دســتورالعمل اســتفاده از زنجیــر چــرخ بــر اســاس شــرایط منطقــه و جــاده
متفــاوت اســت .بنابرایــن قبــل از نصــب ،آنهــا را مدنظــر قــرار دهیــد.
•از متناســب بــودن زنجیــر بــا خــودروی خــود اطمینــان حاصــل کنیــد.
نصــب کــردن زنجیــر بــر روی فرمانپذیــری خــودرو تاثیــر میگــذارد ،لــذا
بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد .اســتفاده از زنجیــر چــرخ نامناســب یــا نصــب
ناصحیــح آن بــر روی چــرخ میتوانــد باعــث بــروز تصــادف و مصدومیــت
شــود.
•بســتن و بــاز کــردن زنجیــر چــرخ را بــر اســاس دســتورالعملهای ســازنده
آن اجــرا کنیــد .قبــل از بســتن زنجیــر ،خــودرو را در یــک مــکان صــاف پارک
کنیــد .مطمئــن شــوید کــه خــودرو را خامــوش کردهایــد و دســته دنــده را در
موقعیــت “ ”Pقــرار دادهایــد .در صــورت لــزوم از مثلــث خطــر نیــز اســتفاده
کنید .
•در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ ،بــا ســرعتهای بیشتــر از 30km/h

رانندگــی نکنیــد و یــا بــر اســاس حداکثــر ســرعت اعــام شــده از طــرف
ســازنده زنجیــر چــرخ رانندگــی کنیــد (هــر کــدام کــه کمتــر اســت را
مبنــا قــرار دهیــد) .در زمــان نصــب بــودن زنجیــر چــرخ بایــد از حرکــت در
مســیرهای پــر از دسـتانداز و دور زدنهــای تنــد و تیــز ،چرخانــدن ناگهانــی
غربیلــک فرمــان ،ترمزهــای شــدید و شــتابگیری و کاهــش شــتاب ناگهانــی
خــودداری کنیــد.
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فصل  .2داشبورد و صفحه کیلومترشمار
 .2-1نمای کلی جلو داشبورد

۵۳

معرفی ۵۳ ......................................................

نشانگر فعال بودن ۷۲ .............. HDC
نشانگر ترمز پارک ...............................

۷۲

۵۴

چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی ۷۲

معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار ۵۴ ........

نشانگر فعال بودن ۷۳ ....... Auto Hold

سرعتسنج ۵۴ .............................................

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری ۷۳ ......

دورسنج موتور ۵۵ ........................................

چراغ هشدار دمای آب موتور ۷۳ .............

نمایشگر میزان بنزین ۵۵ ...........................

چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری

نمایشگر دمای آب موتور ۵۶ .....................

چراغ هشدار ایراد موتور ۷۴ ......................

نشانگر گرم شدن موتور (در صورت تجهیز) ۵۷

چراغ هشدار فشار روغن موتور ۷۴ ......................

نمایشگر ۵۸ ...................................... LCD

چراغ هشدار ایربگ ۷۴ ...............................

منوی تنظیمات ۶۰ .....................................

چراغ هشدار سیستم ترمز ۷۴ ..................

.2-3عالیمهشداردهندهونشانگرها ۷۱

چراغ هشدار سیستم ۷۵ ............... ABS

نشانگرها و چراغهای هشدار ۷۱ ...............

چراغ اخطار میزان بنزین ۷۵ ....................

نشانگر چراغ مهشکن عقب ۷۱ ..................

چراغ هشدار سیستم فرمان برقی ۷۵ ......

نشانگر چراغ نور باال ۷۱ ..............................

چراغ هشدار ایراد گیربکس ۷۶ ................

نشانگر چراغ کوچک ۷۱ .............................

چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر ۷۶

نشانگر چراغ راهنما ۷۱ .....................................

چراغ هشدار سیستم ۷۶ ................. ESP

 .2-2صفحه کیلومترشمار

چراغ اخطار کمربند ۷۲ ..............................
نشانگر غیرفعال بودن ۷۲ ................ ESP
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 .2-1نمای کلی جلو داشبورد

معرفی

 1دریچه هوای سمت چپ  7سیستم صوتی و تصویری 13جعبه داشبورد
14دسته دنده
 2دریچه بخارزدای سمت چپ  8دریچههای وسط
 9پنل کنترل تهویه مطبوع 15پدال گاز
 3دسته چراغ و راهنما
16پدال ترمز
10کلید فالشر
 4ایربگ راننده /بوق
 11دریچهبخارزدایسمتراست  17دستگیره بازکن درب موتور
 5صفحه کیلومترشمار
 12دریچه هوای سمت راست
 6دسته برف پاککن
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 .2-2صفحه کیلومترشمار

معرفی اجزا صفحه کیلومترشمار

 1نمایشگر دمای آب موتور  3سرعتسنج
 2چراغهای هشدار و نشانگر  4نمایشگر LCD

سرعتسنج

 5دورسنج
 6نمایشگر میزان بنزین

سرعتسنج در صفحه کیلومترشمار هم به صورت
عقربهای و هم به صورت دیجیتالی در وسط
نمایشگر  LCDجهت نشان دادن سرعت خودرو
وجود دارد.
(واحد اندازهگیری)km/h :
احتیاط
انــدازه الســتیک خــودرو بــر روی مقــدار ســرعت نشــان داده شــده توســط
سرعتســنج تاثیرگــذار اســت ،لــذا از الســتیکهای اصلــی شــرکت مدیــران
خــودرو و بــا انــدازه اســتاندارد اســتفاده کنیــد .در غیــر ایــن صورت ،ســرعت
خــودرو بــه صــورت واقعــی نشــان داده نخواهــد شــد.
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دورسنج موتور

صفحه کیلومترشمار از یک دورسنج عقربهای
جهت نمایش دادن دور موتور استفاده کرده است
(واحد اندازهگیری.)×1000 rpm :
رسیدن عقربه دورسنج به ناحیه قرمز رنگ فقط
پس از دوره آببندی آن هم به مدت کوتاه مجاز
است .هرگز در حالی که دورسنج در ناحیه قرمز
رنگ قرار دارد ،به مدت طوالنی رانندگی نکنید.
احتیاط
•اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج موتــور بــه مــدت زیــاد در ناحیــه قرمــز
رنــگ قــرار گیــرد ،زیــرا باعــث آســیبدیدگی شــدید موتــور میشــود.
•در دوره آببندی خودرو ،با سرعتهای خیلی باال رانندگی نکنید.

نمایشگر میزان بنزین
نمایشگر بنزین ،مقدار باقیمانده بنزین در داخل
باک را نشان میدهد .برای این که نمایشگر مقدار
بنزین صحیح را نشان دهد ،خودرو را در یک
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 نمیباشد و در
اولین فرصت اقدام به سوختگیری کنید.
احتیاط
در شــرایطی نظیــر شــتابگیری ،ترمــز شــدید ،پیچیــدن ناگهانــی و یــا
رانندگــی در جادههــای شــیبدار ،ممکــن اســت نمایشــگر بنزیــن ،مقــدار
بنزیــن را بــه طــور صحیــح نشــان ندهــد.
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نمایشگر دمای آب موتور
نمایشگر دمای آب موتور ،پس از روشن شدن
کلید استارت ،دمای آب موتور در همان لحظه را
نمایش خواهد داد.
• •زمانی که نمایشگر بر روی  Cیا اطراف آن
قرار گیرد (دمای پایین موتور) :زمانی که موتور
شروع به گرم شدن میکند ،ممکن است نمایشگر
به مدت کوتاهی در این ناحیه قرار بگیرد .در این
شرایط دمایی ،موتور نباید با دور باال کار کند،
عالوه بر این بار وارده به موتور نیز نباید زیاد باشد.
• •زمانی که نمایشگر بر روی  Hیا اطراف آن قرار گیرد (داغ کردن موتور):
زمانی که نمایشگر دمای آب موتور به ناحیه  Hبرسد و یا این که چراغ هشدار دمای آب موتور
روشن شود ،یعنی موتور بیش از حد داغ شده است .در صورت مواجه شدن با این شرایط،
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند .سپس
موتور را خاموش کرده و پس از خنک شدن آن به دنبال علت داغ کردن موتور بگردید .اگر
موفق به یافتن علت نشدید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
هشدار
اگــر موتــور جــوش آورده اســت ،بــه هیــچ عنــوان درب مخــزن انبســاط

را بــاز نکنیــد .پــس از خنــک شــدن موتــور ،پاییــن آمــدن ســطح مایــع
خنککننــده را بررســی کنیــد .اگــر مقــدار مایــع خنککننــده موتــور

خیلــی کــم اســت ،هرگــز موتــور را روشــن نکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت

موتــور دچــار آســیبدیدگی شــدیدی خواهــد شــد.
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نشانگر گرم شدن موتور (در صورت تجهیز)
پس از استارت موتور ،تصاویر و متنهایی در
نمایشگر  LCDظاهر میشوند ،همزمان چراغ
آبی رنگ دمای مایع خنککننده نیز روشن
میشود و بیانگر این است که موتور در حال گرم
شدن میباشد.
پس از گرم شدن موتور ،نشانگر گرم شدن دمای آب موتور خاموش خواهد شد.
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نمایشگرLCD

 9سرعت حرکت خودرو

 5چراغ یادآوری سرویس
 1تاریخ
 2نشانگر وجود خطا در
 6نشانگر  ECOو SPORT
 10نشانگر کروز کنترل
سیستم
گیربکس
 7کیلومتر کلی کارکرد خودرو  11آالرم اخطار سرعت غیرمجاز
 3ساعت
 4وضعیت بسته بودن دربها  8نشانگر دنده گیربکس
دکمههای تنظیم نمایشگر LCD

این دکمهها در مجموعه کلیدهای سمت چپ
غربیلک فرمان قرار دارند.
 .1دکمه حرکت و انتخاب گزینه سمت چپ
 .2دکمه حرکت و انتخاب گزینه سمت راست
 .3دکمه  Enterو تایید
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■ ■نمایش صفحات عمومی و نمایش صفحات منوی تنظیمات

• •نمایش صفحات عمومی

صفحات عمومی نمایشگر  LCDرا در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید .برای چرخش در بین
این صفحات و انتخاب صفحه مورد نظر از دکمههای تنظیم نمایشگر ( LCDدکمه چپ» « :
و دکمه راست )» « :استفاده کنید.
صفحه نمایش اطالعات صوتی و تصویری

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

صفحه نمایش اطالعات رانندگی

نمایش کیلومتر کارکرد ،مصرف سوخت میانگین ،مصرف
سوخت لحظهای ،کیلومتر موقتی و سایر اطالعات

صفحه نمایش اطالعات سیستم رهیاب

نمایش نام خیابان ،فاصله تا مقصد و سایر اطالعات
مرتبط

صفحه نمایش اطالعات TPMS

نمایش فشار باد و دمای تایرها

نمایش صفحات منوی تنظیمات
منوی تنظیمات نمایشگر  LCDشامل چند صفحه تنظیم است که در تصویر صفحه بعد
نمایش داده شدهاند .با یک فشار کوتاه بر روی دکمه

میتوانید وارد منوی تنظیمات

نمایشگر  LCDشوید .در منوی تنظیمات برای انتخاب صفحه مورد نظر خود از دکمههای
چپ و یا راست که بر روی غربیلک فرمان واقع شدهاند ،استفاده کنید .برای وارد شدن به
صفحه تنظیم انتخاب شده ،یک بار دیگر بر روی دکمه

به طور لحظهای و کوتاه فشار دهید.
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احتیاط
تصاویــر و اطالعــات نمایــش داده شــده در آنهــا صرفــا بــه عنــوان مرجعــی
جهــت یادگیــری میباشــند و مــاک اصلــی ،سیســتم نصــب شــده بــر روی
خــودرو میباشــد.

منوی تنظیمات

• •تنظیم ساعت
 .1برای تنظیم ساعت از دکمههای روی غربیلک
فرمان به ترتیب زیر استفاده کنید:
پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده
از دکمه چپ ” “ :و یا دکمه راست ” “ :به روی
صفحه مربوط به ساعت ( )Timeرفته و دکمه
را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد بخش تنظیم
ساعت شوید.
 .2در صفحه باز شده ،برای تنظیم عدد ساعت و
دقیقه ،از دکمه چپ ” “ :و یا دکمه راست” “ :
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
تنظیــم کــردن ســاعت از طریــق مانیتــور سیســتم صوتــی و تصویــری نیــز

قابــل انجــام میباشــد.

تنظیم پسزمینه
مراحل تنظیم رنگ پسزمینه (تم) نمایشگر از
طریق دکمههای روی غربیلک فرمان به ترتیب
زیر است:
 .1پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده
از دکمه چپ “ ” و یا دکمه راست “ ” ،به روی
صفحه مربوط به تنظیم پسزمینه ()Theme
رفته و دکمه

را به طور کوتاه فشار دهید تا

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

را فشار دهید تا

تنظیمات ذخیره شده و از صفحه خارج شوید.
مطالعه
ســه رنــگ ســفید ،آبــی و قرمــز بــرای پسزمینــه قابــل انتخــاب و تنظیــم

میباشــد.

۲-61
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :2داشبورد و صفحه کیلومترشمار

• •تنظیم زبان
مراحل تنظیم زبان کاربری نمایشگر از طریق
دکمههای روی غربیلک فرمان به ترتیب زیر است:
 .1پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده
از دکمه چپ “ ” و یا دکمه راست “ ” ،به روی
صفحه مربوط به تنظیم زبان ( )Languageرفته
و دکمه

را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد

بخش تنظیم زبان شوید.
 .2در صفحه باز شده ،با فشار دادن دکمه چپ
“ ” و یا دکمه راست “ ” روی غربیلک فرمان،
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
تنظیــم زبــان کاربــری از طریــق مانیتــور سیســتم صوتــی و تصویــری نیــز

قابــل انجــام میباشــد.

• •تنظیم اطالعات رانندگی
در صفحه تنظیم اطالعات رانندگی ( )Drivingبرخی اطالعات نمایش داده شده مانند مصرف
سوخت متوسط ،کیلومتر موقتی و خاموش کردن چراغ سرویس را میتوانید بازیابی یا ریست
کنید.

■ ■اطالعات نمایش داده شده در LCD
نمایشگر  LCDاطالعات زیر را نمایش میدهد:

کیلومتر کلی کارکرد خودرو ،ساعت ،دنده گیربکس ،حالت  ECOو  SPORTگیربکس
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اتوماتیک ،مصرف سوخت میانگین ،مصرف سوخت لحظهای ،مسافت قابل حرکت با بنزین
موجود ،کیلومتر موقتی ،وضعیت دربها ،اطالعات رادار دنده عقب ،چراغ سرویس ،نشانگر
وجود خطا در سیستم.

• •کیلومتر کلی کارکرد خودرو

کل مسافت طی شده توسط خودرو را نمایش
میدهد .کیلومتر کلی خودرو در بازه مابین  0تا
 999,999kmنمایش داده میشود.
در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر
مقدار خود برسد ،عدد  999,999به طور دایم و
ثابت نمایش داده خواهد شد.

• •مسافت قابل حرکت با بنزین موجود
حداکثر مسافت تخمینی که میتوان با مقدار
بنزین موجود در باک طی کرد را نمایش میدهد.
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت
شما توسط واحد پردازشگر سیستم محاسبه شده
است ،لذا مقدار مسافت طی شده واقعی میتواند
با مقدار مسافت نشان داده شده متفاوت باشد.
این عدد صرفا به عنوان مرجعی جهت اطالع شما
میباشد.
اگر فقط مقدار کمی به بنزین باک اضافه کنید،
احتماال عدد محاسبه شده بازیابی نشود.
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• •مصرف سوخت میانگین
نحوه نمایش میزان مصرف سوخت میانگین
مطابق با شکل مقابل میباشد.
مصرف سوخت میانگین توسط واحد پردازشگر
سیستم محاسبه میشود و صرفا به عنوان مرجعی
جهت اطالع شما میباشد.
مصرف سوخت میانگین ذخیره شده در حافظه
سیستم را میتوان بازیابی و ریست کرد.
ترتیب مراحل ریست کردن مصرف سوخت
میانگین از طریق دکمههای روی غربیلک فرمان
به صورت زیر است:
 .1پس از وارد شدن به منوی تنظیمات با استفاده
از دکمه چپ “ ” و یا دکمه راست

“ ” ،به

روی صفحه مربوط به تنظیم اطالعات رانندگی
( )Drivingرفته و دکمه

را به طور کوتاه فشار

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

را فشار دهید تا عدد مصرف

سوخت بازیابی شده و از تنظیمات خارج شوید.
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• •مصرف سوخت لحظهای
نحوه نمایش مصرف سوخت لحظهای همزمان با
رانندگی ،مطابق با شکل مقابل میباشد.
پس از روشن کردن خودرو و گاز دادن ،مصرف
سوخت لحظهای به شدت باال میرود که این امر
طبیعی بوده و مشکلی ندارد.
مصرف سوخت میانگین لحظهای توسط واحد
پردازشگر سیستم محاسبه میشود و صرفا به
عنوان مرجعی جهت اطالع شما میباشد.
• •کیلومتر طی شده موقتی
مسافت طی شده موقت در محدوده
 ۰-9999,9kmقابل نمایش میباشد و اگر
مسافت طی شده از این محدوده تجاوز کند،
کیلومترشمار صفر شده و مجددا از ابتدا شروع به
شمارش خواهد کرد.
برای محاسبه فاصله بین مبدا و مقصد جدید،
ابتدا باید کیلومتر طی شده موقتی را صفر کنید.
برای صفر کردن کیلومتر طی شده موقتی توسط
دکمههای روی غربیلک فرمان ،مراحل زیر را به
ترتیب طی کنید:
 .1ابتدا با فشار دادن دکمه
وارد منوی
تنظیمات شوید و سپس با استفاده از دکمه چپ
“ ” و یا دکمه راست “ ” ،به روی صفحه مربوط
به تنظیم اطالعات رانندگی ( )Drivingرفته
و دکمه را به طور کوتاه فشار دهید تا وارد
صفحه تنظیم اطالعات رانندگی شوید.
 .2در صفحه باز شده ،با فشار دادن دکمه چپ
“ ” و یا دکمه راست “ ” روی غربیلک فرمان
بر روی گزینه کیلومتر طی شده موقتی ()Trip
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
دنده درگیر گیربکس چه در حالت اتومات و
چه در حالت منوال ،مطابق با تصویر مقابل در
نمایشگر  LCDصفحه کیلومتر شمارنمایش داده
میشود.

• •نشانگر حالت  ECOو  SPORTگیربکس

تصویر مقابل محل نمایش حالت رانندگی انتخاب
شده برای گیربکس را نشان میدهد.
تغییر حالت رانندگی گیربکس از طریق کلید
مربوطه که بر روی کنسول وسط واقع شده است،
صورت میپذیرد .اطالعات بیشتر در این خصوص
در قسمت «گیربکس اتوماتیک» در فصل  4آورده
شده است.

• •نشانگر وضعیت باز  /بسته بودن دربها
از طریق این نشانگر راننده از وضعیت بسته یا باز
بودن دربهای خودرو مطلع میشود.
اگر سرعت حرکت خودرو کمتر از  25km/hباشد
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
نخواهد آمد .وقتی که سرعت خودرو از 25km/h
فراتر رفت ،بوق اخطار به صدا در آمده و نشانگر
باز بودن درب به صورت چشمکزن روشن شده و
راننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
هشدار

در صــورت بــاز مانــدن و یــا بــه طــور کامــل بســته نشــدن دربهــا حرکــت
نکنیــد .چــرا کــه ممکــن اســت درب بــه طــور ناگهانــی بــاز شــده و سرنشــین
بــه بیــرون پرتــاب شــود.
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• •چراغ سرویس
این چراغ جهت یادآوری فرا رسیدن زمان سرویس
دورهای خودرو روشن میشود.
در خودروی نو که تا کنون چراغ سرویس خاموش
نشده است ،کیلومتری که به صورت پیشفرض
برای سرویس اولیه در حافظه سیستم تعریف
شده است ،به عنوان مبنا قرار گرفته و هر وقت
کارکرد خودرو به این کیلومتر برسد ،چراغ
سرویس روشن خواهد شد.
پس از خاموش کردن چراغ سرویس ،فاصله کیلومتری بین دو سرویس دورهای که در حافظه
سیستم به صورت تعریف شده وجود دارد ،به عنوان مبنای محاسبه قرار گرفته و هر وقت
کارکرد خودرو به کیلومتر مذکور برسد ،چراغ سرویس روشن خواهد شد.
مطالعه
چــراغ ســرویس بایــد پــس از انجــام یافتــن هــر ســرویس دورهای خامــوش

شــود .توجــه داشــته باشــید کــه چــراغ سرویســی کــه روشــن شــده اســت،

بــا برداشــتن و وصــل کابــل باتــری خامــوش نخواهــد شــد.

• •آالرم سرعت غیرمجاز
در مواقعی که سرعت حرکت خودرو از مقدار
از پیش تعیین شده فراتر رود ،صفحه اطالعات
رانندگی در نمایشگر  LCDبوق اخطار را به
صدا در آورده و همزمان آیکون نشانگر اخطار
سرعت غیرمجاز

در صفحه ظاهر خواهد شد

(عدد تعیین شده برای حداکثر سرعت مجاز در
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وسط آیکون اخطار قابل مشاهده میباشد) .آالرم
اخطار زمانی خاموش میشود که سرعت خودرو
به میزان  5km/hاز سرعت تعیین شده پایینتر
برود .اگر سرعت خودرو مجددا از سرعت تعیین
شده تجاوز کند ،آالرم اخطار نیز فعال خواهد شد.
احتیاط
بــوق اخطــار دارای محدودیــت زمانــی میباشــد 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 دکمههای روی غربیلک فرمان ممکن میباشد.
ترتیب مراحل انجام این کار به صورت زیر است:
 .1ابتدا با فشار دادن دکمه
وارد منوی
تنظیمات شوید و سپس با استفاده از دکمه چپ
و یا دکمه راست  ،به روی صفحه مربوط
به تنظیم آالرم اخطار سرعت غیرمجاز ()Alarm
رفته و دکمه را به طور کوتاه فشار دهید تا
وارد صفحه تنظیم سرعت شوید.
 .2در صفحه باز شده ،با فشار دادن دکمه چپ و
یا دکمه راست روی غربیلک فرمان عدد مربوط
به سرعت را میتوانید افزایش یا کاهش دهید .با
هر فشار لحظهای بر روی دکمههای فوق ،عدد
سرعت به اندازه  5km/hکم 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
•بــا هــر بــار فشــار دکمههــای تنظیــم ،ســرعت مجــاز را در فواصــل 5km/h

میتــوان کــم یــا زیــاد کــرد.

•آالرم اخطــار ســرعت را میتوانیــد در بــازه  30km/h-130km/hتنظیــم
کنیــد .در صــورت عــدم تمایــل بــه اســتفاده از ایــن قابلیــت ،مــی توانیــد
آن را غیــر فعــال کنیــد.

• •صفحه گزارش پیغامهای خطا

اگر سیستم عیبیابی خودرو وجود ایراد یا وضعیت
غیرعادی را تشخیص دهد ،بالفاصله پس از باز
شدن سوییچ ،نمایشگر  LCDپیغامهای خطا را
یک به یک نمایش داده و در نهایت آنها را در
صفحه گزارش پیغامهای خطا ثبت خواهد کرد.
برای اطالع و مشاهده لیست خطاها و ایرادهای
ثبت شده در صفحه نمایش پیغامهای خطا به
روش زیر اقدام کنید:
 .1در منوی تنظیمات با استفاده از دکمه چپ
و یا دکمه راست

 ،به روی صفحه گزارش

پیغامهای خطا ( )Faultرفته و دکمه

را به

طور کوتاه فشار دهید تا وارد صفحه گزارش
پیغامهای خطا شوید.
 .2اگر ایراد یا خطاهای متعددی در حافظه
سیستم ثبت شده باشد ،پیغامهای مربوطه در
مرکز نمایشگر  LCDمشاهده خواهند شد .با به
کار بردن دکمه چپ

و یا دکمه راست

روی

غربیلک فرمان میتوانید پیغامها را یک به یک
مرور کنید.
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به طور مثال در تصویر مقابل پیغام “”No Fault
مشاهده میشود که بیانگر عدم وجود خطا در
سیستم میباشد.
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
اگر موتور روشن بوده و دسته دنده در موقعیت
دنده عقب ( )Rقرار داشته باشد ،اطالعات دریافتی
از رادار دنده عقب و سنسورهای دنده عقب در
مرکز نمایشگر  LCDقابل مشاهده خواهد بود.
برای اطالع یافتن از جزییات این سیستم به بخش
«رادار دنده عقب» در فصل  4مراجعه کنید.
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 .2-3عالیم هشداردهنده و نشانگرها
نشانگرها و چراغهای هشدار
اطالعرسانی به راننده در خصوص وضعیت کارکرد خودرو توسط چراغهای نشانگر صورت
میپذیرد .چراغهای هشدار جهت اعالم هشدار به راننده در زمان بروز ایرادی که میتواند آسیب
جدی به خودرو وارد کند ،مورد استفاده قرار میگیرند .به محض این که سیستم خاصی از خودرو
دچار مشکل شود ،چراغ هشدار مربوط به آن سیستم روشن شده یا چشمک خواهد زد.
پس از باز شدن سوییچ ،بعضی از چراغهای هشدار جهت خودارزیابی سیستمها به مدت چند
ثانیه روشن خواهند شد .چنانچه هر کدام از چراغهای هشدار روشن نشود و یا این که پس
از روشن شدن موتور همچنان روشن بماند و یا چشمک بزند ،جهت بازدید و یا تعمیر سیستم
مربوطه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

نشانگر چراغ مهشکن عقب

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

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

نشانگر چراغ کوچک

این نشانگر با روشن شدن چراغهای کوچک بر روی صفحه کیلومترشمار روشن میشود.

نشانگر چراغ راهنما

با روشن شدن چراغهای راهنمای سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به همان
سمت به طور آهسته چشمک میزند .زمانی که فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو
سمت به طور همزمان چشمک خواهند زد.
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چراغ اخطار کمربند
وقتی که سوییچ باز میشود ،اگر راننده کمربند خود را نبسته باشد و یا کمربند به خوبی
قفل نشده باشد ،چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .در سرعتهای باالتر از
 25km/hچنانچه سرنشین جلو بر روی صندلی نشسته باشد ولی کمربند خود را نبسته باشد
و یا به طور کامل قفل نکرده باشد ،بوق اخطار به صدا در میآید و همزمان چراغ اخطار کمربند
چشمک میزند تا به راننده بستن کمربند را یادآوری کند .برای جزییات بیشتر در این زمینه
به بخش «کمربند ایمنی» در فصل  3مراجعه کنید.
نشانگر غیرفعال بودن ESP

با فشار دادن کلید  ،ESP OFFسیستم  ESPغیرفعال شده و چراغ نشانگر غیرفعال بودن
 ESPروشن خواهد شد.

نشانگر فعال بودن HDC
با فشار دادن کلید کنترل خودرو در سراشیبی ( ،)HDCچراغ نشانگر در صفحه
کیلومترشمار روشن میشود و در زمان فعال شدن سیستم ،چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن
میکند .برای جزییات بیشتر در این زمینه به بخش «سیستم کنترل خودرو در سراشیبی»
در فصل  4مراجعه کنید.

نشانگر ترمز پارک

هر زمانی که ترمز دستی کشیده میشود ،چراغ نشانگر آن روشن میشود .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 ،نشاندهنده وجود ایراد در سیستم میباشد.
در این گونه وضعیتها در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
روشن شدن این چراغ بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز پارک برقی ( )EPBمیباشد.
وقتی که خودرو روشن میشود ،این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش
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میشود.
اگر ایرادی در سیستم وجود داشته باشد ،چراغ به طور دایم روشن باقی میماند و پیغام
“ ”Auto hold function failدر نمایشگر  LCDظاهر میشود.

نشانگر فعال بودن Auto Hold

فعال شدن سیستم  Auto Holdتوسط این نشانگر به اطالع راننده میرسد .برای
کسب اطالعات بیشتر به بخش «سیستم ترمز» در فصل  4مراجعه کنید.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

این چراغ بیانگر وضعیت عملکردی سیستم شارژ باتری میباشد .چراغ هشدار سیستم
شارژ باتری پس از باز شدن سوییچ روشن میشود که بیانگر خودارزیابی سیستم شارژ میباشد.
پس از روشن شدن موتور ،چراغ هشدار خاموش میشود .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 میشود که دمای مایع خنککننده موتور بیش از حد داغ شده

باشد .با باز شدن سوییچ ،این چراغ به مدت چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش میشود.
اگر دمای مایع خنککننده موتور خیلی باال رود ،این چراغ شروع به چشمک زدن میکند
و پیغام اخطار “ ”Stop engine Check coolant levelدر نمایشگر  LCDبه نمایش در
میآید .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 خنککننده 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

اگر در سیستم کنترل الکترونیکی موتور (سیستم انژکتوری موتور) ایرادی وجود
داشته باشد ،این چراغ روشن میشود .پس از باز شدن سوییچ ،چراغ  EPCروشن شده و
سیستم کنترل الکترونیکی موتور اقدام به خودارزیابی خواهد نمود .پس از روشن شدن موتور،
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چراغ  EPCخاموش میشود .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 نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار فشار روغن موتور

این چراغ برای نشان دادن وضعیت فشار روغن موتور میباشد .پس از باز شدن
سوییچ ،این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش میشود .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 سریعتر 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
سیستم ایربگ دارای ایراد است و هر چه سریعتر باید جهت بازدید و تعمیر به یکی از
نمایندگیهای 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 میباشد 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 بیشتری را جهت ترمزگیری به پدال ترمز وارد کنید.
چراغ هشدار سیستم ABS

این چراغ شرایط کاری سیستم  ABSرا نشان میدهد .پس از باز شدن سوییچ ،چراغ
 ABSبه منظور خودارزیابی به مدت کوتاهی روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ خاموش نشده و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم  ABSدچار مشکل
شده است .با این حال هنوز میتوان با خودرو رانندگی کرد و سیستم ترمز معمولی (بدون
 )ABSکار میکند .در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید .تا زمان رسیدن به نمایندگی با احتیاط رانندگی کنید و از سرعتهای 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 میشود ،در این مواقع فورا اقدام به سوختگیری نمایید.

چراغ هشدار سیستم فرمان برقی

این چراغ بیانگر وضعیت کارکرد سیستم فرمان برقی ( )EPSمیباشد .همانند سایر
چراغهای هشدار ،این چراغ نیز پس از باز شدن سوییچ روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش میشود .اگر سیستم فرمان برقی ایراد داشته باشد ،این چراغ روشن میشود و پیغام
“ ”Please check power steering systemدر نمایشگر  LCDصفحه کیلومترشمار نمایش
داده میشود .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
همزمان با باز شدن سوییچ ،چراغ هشدار ایراد گیربکس نیز روشن شده و پس از چند
ثانیه خاموش میشود .خاموش نشدن چراغ و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود
ایراد در گیربکس میباشد که در این صورت پیغام “ ”Please check transmissionهم در
نمایشگر  LCDصفحه 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
این چراغ جهت اطالعرسانی در خصوص کم بودن فشار باد تایرها ،باال بودن دمای
تایرها و یا وجود ایراد در سیستم کنترل فشار باد تایر ( )TPMSمورد استفاده قرار میگیرد.
با باز شدن سوییچ ،این چراغ به مدت  3ثانیه روشن مانده و سپس خاموش میشود .اگر چراغ
خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،نشانه وجود ایراد در سیستم میباشد .در این
گونه مواقع فشار باد تایرها را کنترل کنید .اگر باد تایرها مناسب بود ،جهت رفع ایراد به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
چراغ هشدار سیستم ESP

این چراغ برای نشان دادن وجود ایراد در سیستم کنترل پایداری خودرو ( )ESPمورد
استفاده قرار میگیرد .پس از باز شدن سوییچ ،این چراغ به مدت چند ثانیه روشن شده و
سپس خاموش میشود .در زمانهایی که سیستم  ESPفعال میشود ،چراغ هشدار ESP

شروع به چشمک زدن میکند و در زمانهایی که سیستم  ESPایراد داشته باشد ،به طور
دایمی روشن میماند و پیغام “ ”Please check ESP systemدر نمایشگر  LCDصفحه
کیلومترشمار نمایش داده میشود.
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 .3-1کلید هوشمند

اجزا کلید هوشمند

کلید هوشمند برای باز کردن و قفل کردن از راه دور دربهای خودرو و درب صندوق و روشن
کردن خودرو مورد استفاده قرار میگیرد .کلید مکانیکی که جزیی از بدنه کلید هوشمند
میباشد ،برای باز کردن و قفل کردن دربهای خودرو در مواقع اضطراری میباشد.
 1چراغ نشانگر
 2دکمه قفلکن
 3دکمه بازکن
 4دکمه صندوقپران
 5کلید مکانیکی
 6ضامن کلید مکانیکی
قابلیت کنترل از راه دور کلید هوشمند در امر باز کردن و قفل کردن دربهای خودرو در محدوده
 20متری پیرامون خودرو (به شرط عدم وجود مانع و نقاط کور) مورد استفاده قرار میگیرد .اگر
فاصله بین خودرو و کلید هوشمند بیشتر از  20متر باشد ،ممکن است کلید کارایی مطلوب خود
را نداشته باشد .وجود سیگنالهای مزاحم میتواند بر عملکرد کلید هوشمند تاثیرگذار باشد .در
ادامه همین فصل جزییات بیشتری در خصوص کلید هوشمند ارایه خواهد شد.

کلید مکانیکی

چنانچه کلید هوشمند بنا به دالیلی مانند ضعیف شدن باتری کلید یا وجود اختالل در امواج
رادیو فرکانسی قابل استفاده نباشد ،میتوانید از کلید مکانیکی برای باز و قفل کردن دربها
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
از مفقود شدن ،همیشه در دسترس بوده و به
راحتی قابل استفاده باشد.

۳-79
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو

تعویض باتری کلید هوشمند
عالیم ضعیف شدن یا خالی شدن باتری ریموت کنترل عبارتاند 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 دکمههای روی کلید.
• •کاهش تدریجی محدوده اثر ریموت کنترل و کوچکتر شدن میدان برد امواج ریموت کنترل.
مدل توصیه شده برای باتری کلید هوشمند :باتری لیتیومی 3V-CR2032

احتیاط
•تعویــض باتــری ریمــوت کنتــرل دارای نــکات ریــزی میباشــد کــه در
صــورت عــدم توجــه بــه آنهــا ممکــن اســت کلیــد آســیب ببینــد .توصیــه
میشــود ایــن کار را بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو بســپارید.
•فقط از باتری توصیه شده استفاده کنید.
•نســبت بــه بلعیــده شــدن باتــری تعویــض شــده توســط کــودکان مراقبــت
ویــژهای داشــته باشــید.
■ ■مراحل تعویض باتری:
 .1ضامن پشت ریموت کنترل را فشار دهید و
کلید مکانیکی را از بدنه ریموت کنترل جدا کنید.

 .2با استفاده از یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ
شده ،درپوش کلید را باز کنید و برد الکترونیکی
ریموت کنترل را خارج کنید.
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 .3قاب نگهدارنده باتری را از برد الکترونیکی
ریموت کنترل جدا کنید.

 .4باتری کهنه را از جای خود بیرون آورید و
باتری نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن رو به
باال باشد ،جایگزین کنید.
 .5اجزا باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز
کردنشان ،مونتاژ کنید.
 .6پس از تعویض باتری ،با فشار دادن دکمههای
روی کلید روشن شدن چراغ نشانگر آن را کنترل
کنید .سپس عملکردهای باز کردن و قفل کردن
ریموت کنترل را بر روی خودرو تست کنید.
اگر مشکلی مشاهده کردید به نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید.
احتیاط
•از آسیب دیدن پایههای نگهدارنده باتری ممانعت کنید.
•از قرارگیــری صحیــح قطبهــای باتــری در جــای خــود اطمینــان حاصــل
کنیــد.
•در زمــان تعویــض باتــری بایــد دســت شــما خشــک و عــاری از هــر گونــه
رطوبــت باشــد.
•از لمــس باتــری بــا دســت روغنــی خــودداری کنیــد زیــرا ممکــن اســت
ســبب ایجــاد خوردگــی در باتــری شــود.
•از تمــاس و یــا دســتکاری قطعــات کیــت الکترونیکــی ریمــوت اجتنــاب
کنیــد ،زیــرا باعــث ایجــاد اختــال در کارکــرد آن خواهــد شــد.
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حفاظت از محیط زیست
باتــری لیتیومــی مصــرف شــده نبایــد هماننــد زبالههــای خانگــی دفــع

شــود .ایــن باتــری بایــد بــر اســاس مقــررات محلــی و شــرایط منــدرج در

قوانیــن زیســتمحیطی امحــا شــود.
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ورود بدون کلید

با در اختیار داشتن کلید هوشمند (بدون نیاز به بیرون آوردن آن) میتوان اقدامهای زیر را

روی خودرو انجام داد:

■ ■باز و بسته کردن قفل دربها
ضمن همراه داشتن کلید هوشمند به خودرو
نزدیک شوید .اگر دکمه روی دستگیره درب را
فشار دهید ،سیستم پس از شناسایی و تایید
کلید ،به طور خودکار اقدام به باز یا بستن قفل
دربها خواهد کرد.
احتیاط
اگــر کلیــد هوشــمند در خــودرو جــا مانــده باشــد ،دکمــه روی دســتگیره درب
غیرفعــال خواهد شــد.

■ ■باز کردن درب صندوق

• •وقتی که دربهای خودرو قفل نشدهاند:
دکمه روی دستگیره بیرونی درب صندوق را فشار
دهید تا درب صندوق باز شود.
• •وقتی که دربهای خودرو قفل شدهاند:
 .1وقتی قفل مرکزی درب فعال و دربها قفل
هستند ،به پشت خودرو بروید .به شرط همراه
داشتن کلید هوشمند و فشار دادن دکمه
دستگیره درب صندوق ،میتوانید آن را باز کنید.
 .2دکمه صندوقپران روی کلید هوشمند را فشار
داده و به مدت  2ثانیه نگه دارید .پس از یک
بار روشن و خاموش شدن چراغهای راهنما ،قفل
درب صندوق باز خواهد شد.
۳-83
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو

■ ■موقعیت آنتنهای سیستم ورود و استارت بدون کلید
 .1آنتن بیرونی درب صندوق عقب
 .2آنتن عقبی داخل اتاق
 .3آنتن وسطی داخل اتاق
 .4آنتن دستگیره بیرونی دربهای جلو
 .5آنتن جلویی داخل اتاق

■ ■میدان اثر آنتنها (محدودهای که کلید هوشمند توسط آنتنها قابل
شناسایی است)
در زمان استارت یا تغییر مد سوییچ
اگر کلید هوشمند در داخل اتاق قرار داشته باشد،
سیستم میتواند فعال شود.
در زمان باز و بسته کردن قفل دربها
اگر کلید هوشمند در محدوده اثر آنتن دستگیره
بیرونی دربهای جلو باشد ،سیستم میتواند فعال
شود.
باز کردن درب صندوق
اگر کلید هوشمند در محدوده اثر آنتن دستگیره بیرونی درب صندوق باشد ،سیستم میتواند
فعال شود.
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احتیاط
آنتــن روی دربهــای خــودرو ،کلیدهــای هوشــمند را در شــعاع  1.2متــری خود
میتواننــد شناســایی کننــد .بنابرایــن زمانــی کــه قصــد فشــردن دکمههــای
دســتگیره دربهــا بــرای بــاز کــردن دربهــای جلــو یــا درب صنــدوق را
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 آنتنها 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.
• •اگر نمایشگر  LCDصفحه کیلومترشمار پیغام “ ”Smart Key In Carیعنی «کلید
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 دکمهای
اگر کلید هوشمند در داخل خودرو قرار داشته
باشد و سوییچ باز شده باشد (چراغ زمینه دکمه
استارت به رنگ سبز تغییر یافته باشد) ،شرایط
برای روشن کردن موتور توسط دکمه استارت
فراهم میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر به
بخش «کلید استارت» در فصل  4مراجعه کنید.
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 .3-2کلید هوشمند مچی (در صورت تجهیز)
معرفی

کلید هوشمند مچی یکی از تجهیزات جدید و مدرن خودرو میباشد که به طور رسمی از
طرف شرکت چری ارایه شده است .این مچبند هوشمند عالوه بر این که قابلیتهای سیستم
ورود بدون کلید و استارت دکمهای را دارا میباشد ،واجد قابلیتهای دیگری از قبیل نظارت
بر ضربان قلب و مدیریت زمان خواب و  ...نیز میباشد.
مطالعه
•جهــت کســب اطالعــات بیشتــر

در خصــوص نحــوه برقــراری ارتبــاط

بیــن مچبنــد هوشــمند بــا اپلیکیشــن

موبایــل بــه دفترچــه راهنمــای مربوطــه
مراجعــه کنیــد.

•مچبنــد هوشــمند خــودروی شــما

فقــط بــه برخــی از قابلیتهــا تجهیــز
شــده اســت.
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■ ■با باال یا پایین کشیدن صفحات روی نمایشگر مچبند هوشمند صفحه مربوط به کلیدهای
خودرو را انتخاب کنید تا بتوانید قابلیتهایی مانند باز و بسته کردن قفل دربها و استارت
خودرو را از راه دور کنترل کنید.
چنانچه مچبند هوشمند در شعاع  20متری
اطراف خودرو (به شرط عدم وجود مانع و امواج
مزاحم) قرار داشته باشد ،مانند ریموت کنترل
میتواند قفل دربها را باز و بسته کند .اگر فاصله
مچبند و خودرو بیشتر از  20متر باشد ،ممکن
است ریموت کنترل آن به درستی کار نکند .وجود
امواج مزاحم هم میتواند در کار مچبند هوشمند
اختالل ایجاد کند.

ورود بدون کلید با مچبند هوشمند

با در اختیار داشتن مچبند هوشمند میتوان اقدامات زیر را روی خودرو انجام داد:

■ ■باز و بسته کردن قفل دربها
ضمن همراه داشتن مچبند هوشمند به خودرو
نزدیک شوید .اگر دکمه روی دستگیره درب را
فشار دهید ،سیستم پس از شناسایی و تایید
مچبند ،به طور خودکار اقدام به باز یا بستن قفل
دربها خواهد کرد.
احتیاط
اگــر کلیــد هوشــمند در خــودرو جــا مانــده باشــد ،دکمــه روی دســتگیره درب
غیرفعــال خواهد شــد.
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■ ■باز کردن درب صندوق

• •وقتی که دربهای خودرو قفل شدهاند ،به
پشت خودرو بروید .به شرط همراه داشتن مچبند
هوشمند و فشار دادن دکمه دستگیره درب
صندوق ،میتوانید آن را باز کنید.
• •وقتی که دربهای خودرو قفل نشدهاند ،در
نمایشگر مچبند هوشمند بر روی

فشار

دهید تا وارد صفحه کنترل کلیدها شوید .سپس
بر روی گزینه صندوقپران فشار داده و نگه دارید
تا پس از یک بار روشن و خاموش شدن چراغهای
راهنما ،قفل درب صندوق باز شود.
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■ ■موقعیت آنتنهای سیستم ورود و استارت بدون کلید
در بخشهای قبلی همین فصل توضیح داده شده است.
■ ■میدان اثر آنتنها (محدودهای که مچبند هوشمند توسط آنتنها قابل شناسایی است)،
در بخشهای قبلی همین فصل توضیح داده شده است.
■ ■نکاتی در خصوص عملکرد مچبند هوشمند
در شرایط زیر ممکن است سیستم به درستی کار نکند ،حتی اگر مچبند هوشمند در محدوده
اثر آنتنها قرار داشته باشد:
■ ■در زمان قفل کردن ،مچبند هوشمند به شیشه درب یا سقف خیلی نزدیک باشد.
■ ■مچبند هوشمند در داخل صندوق عقب قرار داشته باشد.
■ ■قرار گرفتن مچبند هوشمند در مجاورت تجهیزات برقی با میدان مغناطیسی قوی
■ ■آژیر
به بخش «سیستم ضدسرقت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
■ ■استارت دکمهای
اگر مچبند هوشمند در داخل خودرو قرار داشته
باشد و سوییچ باز شده باشد (چراغ زمینه دکمه
استارت به رنگ سبز تغییر یافته باشد) ،شرایط
برای روشن کردن موتور توسط دکمه استارت
فراهم میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر به
بخش «کلید استارت» در فصل  4مراجعه کنید.

 .3-3سیستم ضدسرقت و دزدگیر

سیستم ضدسرقت موتور

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

و سیستم دزدگیر.
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■ ■سیستم ضدسرقت موتور
کلید هوشمند خودرو دارای چیپ الکترونیکی میباشد 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
•در سیســتم ایموبالیــزر خــودرو هیچگونــه تغییــری ایجــاد نکنیــد و یــا
آن را حــذف نکنیــد .در غیــر ایــن صــورت سیســتم ضدســرقت خــودرو از کار
خواهــد افتــاد.
•بــه هیــچ عنــوان معرفــی کلیــد هوشــمند را بــه افــراد غیرمجــاز نســپارید،
چــرا کــه ممکــن اســت کارکــرد عــادی سیســتم دچــار اختــال شــود.
•اگــر موتــور اســتارت بخــورد ولــی نتوانــد روشــن شــود ،یکــی از علتهــای
ممکــن مختــل شــدن سیســتم ایموبالیــزر میتوانــد باشــد .بــرای جزییــات
بیشتــر بــه فصــل  6مراجعــه کنیــد.

■ ■سیستم دزدگیر

در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو ،سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن
آژیر و روشن و خاموش کردن چراغهای راهنما خواهد کرد تا بدینوسیله مالک خودرو را از
موضوع سرقت مطلع سازد .توضیحات بیشتر در مورد دزدگیر خودرو در بخش بعدی ارایه
شده است.
احتیاط
بــرای جلوگیــری از فعــال شــدن ناخواســته دزدگیــر و پیشگیــری از ســرقت
خــودرو ،قبــل از تــرک خــودرو اطمینــان یابیــد کــه کســی در داخــل خــودرو
باقــی نمانــده باشــد و کلیــه دربهــا و شیشــهها بــه طــور کامــل بســته
شــده باشــند.
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سیستم دزدگیر
■ ■عملکرد دزدگیر

• •آماده به کار شدن سیستم دزدگیر:
دکمه استارت را خاموش کنید ،کلیه دربها و
درب صندوق را ببندید.
دکمه قفلکن کلید هوشمند و یا دکمه روی
دستگیره درب را فشار دهید تا دربها قفل شوند.
اکنون سیستم دزدگیر خودرو فعال شده و در
حالت آماده به کار قرار دارد.
• •نشانههای فعال شدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
قفل شدن تمامی دربها ،یک بار روشن و خاموش شدن چراغهای راهنما و یک بار به صدا
در آمدن آژیر دزدگیر.
• •علل فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
خاموش نبودن دکمه استارت ،باز ماندن یکی از دربهای جانبی خودرو یا درب صندوق.
• •نشانههای فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:
دو بار چشمک زدن چراغهای راهنما و به صدا در نیامدن آژیر دزدگیر.
احتیاط
•اگــر دکمــه اســتارت در موقعیــت  ONیــا  ACCباشــد ،دزدگیــر نمیتوانــد
فعال شــود.
•اگــر چهــار درب جانبــی خــودرو بســته باشــد و درب صنــدوق بــه طــور
کامــل بســته نشــده باشــد ،بــا زدن دکمــه قفلکــن ریمــوت کنتــرل دربهــا
قفــل خواهنــد شــد ولــی دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد .اگــر درب صنــدوق
بســته باشــد و یکــی از دربهــای جانبــی بــه طــور کامــل بســته نباشــد ،بــا
زدن دکمــه قفلکــن ریمــوت کنتــرل دربهــا ابتــدا قفــل خواهنــد شــد ولــی
بالفاصلــه مجــددا از حالــت قفــل خــارج شــده و دزدگیــر فعــال نخواهــد شــد.
•نحــوه اعــام فعــال شــدن دزدگیــر را از طریــق سیســتم صوتــی و تصویری
نیــز میتــوان تنظیــم کــرد.
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■ ■فعال شدن مجدد دزدگیر به طور خودکار
پس از خارج شدن خودرو از وضعیت دزدگیر ،چنانچه در عرض  30ثانیه هیچیک از دربهای
جانبی یا درب صندوق باز و بسته نشوند ،دربها به طور خودکار قفل شده و سیستم دزدگیر
بار دیگر فعال خواهد شد.

■ ■غیرفعال شدن دزدگیر
• •راههای غیرفعال کردن:

اگر دکمه بازکن کلید هوشمند را فشار داده و
قفل دربها را باز کنید ،دزدگیر غیرفعال میشود
و یا این که ضمن همراه داشتن کلید هوشمند به
خودرو نزدیک شده و دکمه روی دستگیره درب
را فشار دهید تا قفل دربها باز شود.
• •نشانههای غیرفعال شدن دزدگیر:
دو بار روشن و خاموش شدن چراغهای راهنما.
مطالعه
•زمانــی کــه خــودرو در وضعیــت دزدگیــر قــرار دارد ،بــا فشــار دادن دکمــه

بازکــن ریمــوت کنتــرل و یــا روشــن کــردن خــودرو ،خــودرو از وضعیــت

دزدگیــر خــارج میشــود.

•دکمــه بازکــن ریمــوت کنتــرل را فشــار دهیــد تــا قفــل دربهــا بــاز شــود،

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

تــا قبــل از ورود شــما بــه خــودرو هــوای داخــل اتــاق تهویــه شــود.

•اگــر پــس از غیرفعــال شــدن دزدگیــر ،هــر کــدام از دربهــای جانبــی،

درب موتــور یــا درب صنــدوق بــاز شــود ،فعــال شــدن خــودکار دزدگیــر

مقــدور نخواهــد بــود.
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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 دربهای 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 میشود که در آن آژیر به صدا
در آمده و چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن
خواهد کرد.
• •قطع کردن اعالم هشدار:
در زمان فعال بودن آژیر اگر دکمه بازکن روی
کلید هوشمند را فشار دهید و یا سویچ استارت را
باز کنید ،حالت اعالم هشدار غیرفعال خواهد شد.
مطالعه
•در هــر مرحلــه اعــام هشــدار ،آژیــر و چراغهــای راهنمــا  3بــار روشــن
و خامــوش میشــوند.
•اگــر اقدامــی بــرای قطــع کــردن اعــام هشــدار صــورت نپذیــرد ،آژیــر و
چراغهــای راهنمــا حداکثــر  8بــار روشــن و خامــوش خواهنــد شــد.

 .3-4قفل دربها

کلیدهای قفل دربها
 .1کلید باز کردن

 .2کلید قفل کردن
به شرط بسته بودن کامل دربها ،با فشار دادن کلیدهای فوق میتوانید دربها 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 میتوان 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
•پــس از قفــل کــردن دربهــا بــا اســتفاده از ریمــوت کنتــرل و کلیــد
هوشــمند ،چنانچــه درب راننــده را توســط کلیــد مکانیکــی بــاز کنیــد،
آژیــر دزدگیــر بــه کار خواهــد افتــاد.
•اگــر دربهــا را بــا اســتفاده از کلیــد مکانیکــی قفــل کــرده باشــید،
دزدگیــر بــه حالــت آمــاده بــه کار نخواهــد رفــت .لــذا توصیــه میشــود
دربهــا را توســط ریمــوت کنتــرل و کلیــد هوشــمند قفــل کنیــد.
■ ■قفل کودک دربهای عقب
قفل کودک در داخل دربهای عقب تعبیه شده

قفل

است.
برای فعال یا غیر فعال کردن قفل کودک زبانه
مربوطه را مطابق شکل به سمت باال یا پایین
بکشید.
قفل کردن :زبانه را به سمت باال بکشید.
باز کردن :زبانه را به سمت پایین بکشید.
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احتیاط
در صــورت فعــال بــودن قفــل کــودک ،درب عقــب فقــط از ســمت بیــرون
قابــل بــاز شــدن اســت .توصیــه میشــود زمانــی کــه کودکــی در داخــل
خــودرو حضــور دارد ،از قفــل کــودک اســتفاده کنیــد.
هشدار
•قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.
•چنانچــه کودکــی در صندلــی عقــب خــودرو نشســته اســت ،جهــت
جلوگیــری از بــاز شــدن ناخواســته درب در حیــن رانندگــی ،حتمــا قفــل
کــودک را فعــال کنیــد.
•جهــت جلوگیــری از محبــوس شــدن سرنشــینان خــودرو در زمــان تصادف،
بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر قفــل کــودک فعــال باشــد ،درب عقــب فقــط
از ســمت بیــرون قابــل بــاز شــدن میباشــد.
•اگــر خــودرو در هــوای گــرم متوقــف شــده و تمامــی دربهــا و شیش ـهها
بســتهاند ،بــه هیــچ عنــوان کــودکان و حیوانــات خانگــی را تنهــا در داخــل
خــودرو رهــا نکنیــد .چــرا کــه دمــای بــاال میتوانــد باعــث خفگــی و یــا
حتــی مــرگ آنهــا در زمــان کوتــاه شــود.

 .3-5بوق

نحوه استفاده

برای استفاده از بوق ،بر روی تصویر حک شده بوق

بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار دهید.
احتیاط
•از بــوق در نزدیکــی محلهایــی ماننــد مــدارس ،بیمارســتانها و
مجتمعهــای مســکونی اســتفاده نکنیــد.
•ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.
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 .3-6غربیلک فرمان

تنظیم غربیلک فرمان

برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت ،احتماال نیاز به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان
داشته باشید.
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان ،خودرو را
در یک مکان مناسب متوقف کرده و سوییچ را
ببندید.
 .1اهرم قفلکننده تلسکوپی فرمان را به سمت
پایین بکشید.
 .2با باال و پایین بردن غربیلک ،آن را در موقعیت
مناسب تنظیم کنید.
 .3غربیلک فرمان را در همان موقعیت ثابت نگه
دارید و اهرم قفلکننده را به جای اصلی خود

بازگردانید.
 .4غربیلک فرمان را کمی تکان دهید و ثابت
شدن آن را بررسی کنید .در صورت تکان خوردن،
مرحله  3را مجددا تکرار کنید.
هشدار
• در خــال رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم غربیلــک فرمــان نکنیــد .زیــرا ممکــن
اســت ســبب از دســت رفتــن کنتــرل خــودرو و بــروز ســانحه و مصدومیتهــای
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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 .3-7صندلیهای خودرو

صندلیهای جلو

■ ■نحوه نشستن صحیح بر روی صندلی

صندلیها ،پشتسریها ،کمربندهای ایمنی و ایربگها تجهیزات ایمنی برای محافظت از
سرنشینان خودرو میباشند .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  25درجه 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 پدالها را به طور کامل فشار دهید.
• •پشتسریها را طوری تنظیم کنید که باالترین
نقطه پشتسری با باالترین نقطه سر شما در یک
راستا قرار گیرند.
• •تسمه باالیی کمربند ایمنی باید از وسط
عرض شانهها 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.
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■ ■تنظیم صندلی برقی راننده (در صورت تجهیز)

 .1تنظیم موقعیت صندلی

با جلو و عقب کشیدن کلید تنظیم نشیمنگاه،
صندلی را در جهت افقی و در موقعیت دلخواه
تنظیم کنید.
 .2تنظیم ارتفاع صندلی
با باال و پایین کشیدن انتهای جلویی کلید تنظیم
نشیمنگاه ،ارتفاع صندلی را باال یا پایین بیاورید.
 .3تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی ،کلید تنظیم را
به سمت جلو یا عقب بچرخانید.

■ ■تنظیم دستی صندلی
 .1تنظیم پشتی صندلی

به پشتی صندلی تکیه دهید و سپس اهرم تنظیم
پشتی را به سمت باال بکشید .پشتی را با تغییر
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.
 .2تنظیم ارتفاع صندلی
اهرم تنظیم صندلی را به سمت باال و پایین بکشید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود.
 .3تنظیم موقعیت صندلی
زیر صندلی دستگیرهای وجود دارد که برای تنظیم موقعیت صندلی به کار میرود .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  216mmمیباشد .اگر صندلی در موقعیت کارخانهای
خود باشد ،میتواند به اندازه  180mmبه سمت جلو و  36mmبه سمت عقب حرکت کند.
زاویه پشتی صندلی جلو به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده است که میتوانید
آن را تا  32درجه به سمت جلو و تا  52درجه 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 تصادفها از قســمت

جلــو و عقــب خــودرو کمربند ایمنــی ،زمانــی بیشتریــن 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

موقعیتــش اطمینــان یابید.

صندلیهای 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 همزمان پشتی صندلی را
به سمت جلو خم کنید تا به طور کامل تا شود.
صندلی عقب خوابانده شده با موکت کف صندوق
عقب همتراز میشود.
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احتیاط
•در زمــان تــا کــردن پشــتی صندلــی عقــب ،مطمئــن شــوید کــه کمربنــد
ایمنــی در پشــت صندلــی عقــب قــرار گرفتهانــد تــا از آســیب دیــدن آنهــا
جلوگیــری شــود.

تنظیم پشتی صندلی عقب:

زاویه پشتی صندلی عقب به صورت کارخانهای روی  25درجه تنظیم شده و قابل تنظیم

نمیباشد ،ولی میتوان آن را به طور کامل جمع کرد.
نکته :برای اندازهگیری ابعاد مختلف صندلیها ،آنها باید بر روی تنظیمات کارخانهای خود
قرار داده شوند.

پشتسری صندلیها
■ ■تنظیم پشتسری صندلی
 .1برای باال بردن پشتسری فقط کافی است
پشتسری را با دست گرفته و به سمت باال
بکشید و در موقعیت دلخواه رها کنید.
 .2برای پایین آوردن پشتسری ،ابتدا ضامن
قفلی آن را فشار دهید و همزمان پشتسری را به
سمت پایین بکشید.
برای جدا کردن پشتسری از صندلی ،ضامن قفلی
را فشار داده و نگه دارید و همزمان پشتسری را
تا زمان جدا شدن از صندلی به سمت باال بکشید.
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هشدار
•همیشه پشتسری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.

•بعــد از تنظیــم پشتســری ،آن را بــه پاییــن فشــار دهیــد و از جــا خــوردن

و قفــل شــدن آن اطمینــان حاصــل کنید.
•بدون وجود پشتسری ،رانندگی نکنید.

 .3-8کمربند ایمنی

چراغ اخطار کمربند

وقتی سوییچ باز میشود ،اگر کمربند راننده یا
سرنشین جلو بسته نباشد یا کامال قفل نشده
باشد ،چراغ اخطار کمربند در صفحه کیلومترشمار
شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
سرعت خودرو ≥ 25 km/h

چراغ اخطار کمربند چشمک میزند

سرعت خودرو ≤ 25 km/h

همزمان با چشمک زدن چراغ اخطار ،بوق
اخطار نیز به صدا در میآید .بوق اخطار
پس از  100ثانیه 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 میشود:
• •کمربند قفل شود
• •دکمه استارت خاموش شود
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احتیاط
•در توضیحــات بــاال منظــور از ســرعت خــودرو ،ســرعتی اســت کــه آمپــر
سرعتســنج صفحــه کیلومترشــمار نشــان میدهــد.
•چــراغ اخطــار کمربنــد سرنشــین جلــو (در صــورت تجهیــز) زمانــی اعــام
اخطــار میکنــد کــه سرنشــین بــر روی صندلــی نشســته باشــد.
اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه میشود
در کلیه زمانهای حضور در خودرو کمربند ایمنی
خود را بسته نگاه دارند .عدم انجام این کار،
احتمال آسیب دیدن و شدت آسیبدیدگی ناشی
از حوادث رانندگی را افزایش میدهد.
کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد بازدید
و بررسی قرار گیرند .اگر متوجه شدید که هر
کدام از کمربندها به درستی کار نمیکند ،جهت
بازدید ،تعمیر و یا تعویض به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

■ ■استفاده صحیح از کمربند

• •پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید .به
نحوی که بتوانید بدنتان را به صورت صاف به
پشتی تکیه دهید.
• •کمربند را بکشید ،به طوری که از تمام عرض
شانههایتان 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 پیچخوردگی و تاخوردگی داشته
باشد.
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■ ■نگهداری کمربند

• •کمربند ایمنی باید به طور منظم از لحاظ
خرابی و آسیبدیدگی و فرسودگی مورد بازدید
قرار گیرد .در صورتی که خودرو تصادف کرده
باشد و کمربندها دچار کشیدگی شده باشند،
کمربند و قطعات مرتبط با سیستم کمربند
میبایست در نمایندگی مجاز مدیران خودرو
تعویض شوند.
احتیاط
•شــرکت مدیــران خــودرو در قبــال تعمیــر ،ایجــاد تغییــر و یــا روغـنکاری
خودســرانه مکانیــزم جمعکننــده کمربنــد ،قفــل کمربنــد و ســایر اجــزا
سیســتم کمربنــد ،هیچگونــه مســوولیتی نخواهــد داشــت.
•کمربنــد بایــد بــا شــویندههای 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 شــویندههای شــیمیایی ،آب جــوش ،ســفیدکننده
و مــواد رنگــی اســتفاده نکنید.
•اجازه نفوذ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.
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■ ■قفل کردن و باز کردن کمربند
 .1برای بستن و قفل کردن کمربند ،زبانه آن را
به داخل قفل فشار دهید تا صدای «کلیک» به
گوش برسد.
 .2برای باز کردن کمربند ،کلید آزادکن قفل
کمربند را فشار دهید تا کمربند جمع شود .اگر
کمربند به طور نرم و یکنواخت جمع نشود،
آن را به سمت بیرون بکشید و تابخوردگی یا
پیچخوردگی آن را بررسی کنید .پس از جمع
شدن ،کمربند باید به صورت صاف و بدون پیچ
و خم بایستد.
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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
میتوانــد ســبب مصدومیتهــای جــدی شــود.
•از قفــل کمربنــدی کــه نتوانــد کمربنــد را بــه طــور ســفت نگــه دارد،
اســتفاده نکنیــد .چــرا کــه در زمــان تصــادف و ترمزهــای شــدید ،نمیتوانــد
از سرنشــینان محافظــت کنــد.

■ ■پیچخوردگی کمربند

کمربند پس از باز شدن قفل و در موقع جمع
شدن ممکن است با سطح جانبی صندلی برخورد
کند که باعث میشود کمربند در داخل قاب دور
زبانه کمربند به صورت تاخورده و پیچدار قرار
گیرد .این امر در استفاده بعدی از کمربند باعث
بسته شدن کمربند به صورت برعکس میشود.
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 نقطهای

تسمه کمربند اگر به طور سریع کشیده شود،
قفل میشود ،و اگر به طور آرام کشیده شود ،قفل
نمیشود .تسمه پایینی کمربند را باید تا جایی
که امکان دارد به سمت پایین بکشید و روی لگن
قرار دهید ،نباید آن را دور کمر و یا شکم خود
قرار دهید .سپس 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
•اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کلیــه سرنشــینان کمربندهــای خــود را
بســتها ند .
•هــر کمربنــد بــرای اســتفاده یــک نفــر اســت .از یــک کمربنــد بــرای بیــش
از یــک نفــر ،بــه ویــژه کــودکان اســتفاده نکنیــد.
•توصیــه میشــود کــه کــودکان در صندلــی عقــب بنشــینند و همیشــه
از کمربنــد ایمنــی اســتفاده کننــد و یــا از صندلــی مخصــوص کــودک بــرای
آنهــا اســتفاده کنیــد.
•اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تســمه باالیــی کمربنــد تقریبــا از تمــام عــرض
شــانههای شــما رد شــده و بــا گــردن برخــوردی نــدارد .کمربنــد نبایــد
آنقــدر شــل و افتــاده باشــد کــه از روی شــانهها ســر بخــورد و بیفتــد .عــدم
رعایــت ایــن مــوارد باعــث کاهــش قابلیتهــای حفاظتــی و ایمنــی کمربنــد
در تصادفهــا میشــود.
•اگــر تســمه پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر
خیلــی باالتــر از لگــن قــرار گیــرد ،در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقهــای
ناخواســته دیگــر ،ممکــن اســت سرنشــین از زیــر کمربنــد ســر بخــورد و
دچــار آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .تســمه پایینــی را تــا
حــد امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد.
•تسمه باالیی کمربند را از زیر بازوهای خود عبور ندهید.
•پشــتی صندلــی را بیــش از حــد نیــاز نخوابانیــد .کمربندهــای ایمنــی
زمانــی میتواننــد کارایــی موثــر داشــته باشــند کــه سرنشــین بــه صــورت
صــاف نشســته و بــه پشــتی صندلــی تکیــه داده باشــد.
•کمربنــد را بــه آرامــی بیــرون بکشــید .در صــورت اعمــال نیــروی بیــش
از حــد و یــا ایــن کــه اگــر خــودرو در محــل شــیبدار باشــد ،احتمــال قفــل
شــدن کمربنــد وجــود دارد.
•از پوشــیدن لبــاس گشــاد و یــا ضخیــم خــودداری کنیــد .بــرای حصــول
ایمنــی بیشتــر ،کمربنــد بایــد بــه بــدن بچســبد.
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■ ■تنظیم ارتفاع کمربند جلو
 .1ضمن فشار دادن دکمه ضامن ،قالب نگهدارنده
کمربند را به سمت پایین بکشید.
 .2ضمن فشار دادن دکمه ضامن ،قالب نگهدارنده
کمربند را به سمت باال بکشید.

پیشکشنده کمربند (در صورت تجهیز)
پیشکشندههای کمربند راننده و سرنشین
جلو جهت کمک به ایربگهای جلو در زمان
تصادفهای شدید خودرو ،طراحی شدهاند.

• •زمانی که سنسور واحد کنترل ایربگ ،ضربه شدید وارده از قسمت جلوی خودرو را تشخیص
دهد ،کمربندها توسط پیشکشنده به سرعت به سمت عقب کشیده میشوند تا بتوانند
سرنشینان را مهار کنند.
• •پیشکشندهها حتی اگر صندلی سرنشین خالی باشد ،عمل خواهد کرد.
• •پیشکشنده در قبال ضربات کوچک وارده از جلو و عقب یا تصادف از طرفین خودرو ممکن
است فعال نشود.
• •در تصادفهایی که ایربگها باز شوند ،پیشکشندهها و ایربگها با هم و به طور همزمان
فعال میشوند.
• •عمل کردن پیشکشنده کمربند ،ممکن است همراه با تولید صدا و انتشار مقدار کمی گاز
غیرسمی باشد.
• •گاز آزاد شده از پیشکشنده کمربند قابل اشتعال نبوده و بیضرر است.
• •هنگامی که پیشکشنده عمل میکند ،مکانیزم جمعکننده کمربندها ،قفل شده باقی
میمانند.
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هشدار
•برداشــتن ،ایجــاد تغییــر ،ضربــه زدن بــا بــاز کــردن پیشکشــنده کمربنــد،

سنســور ایربگهــا و دســته ســیمها ممنــوع اســت .عــدم رعایــت ایــن
مــوارد باعــث عملکــرد نامناســب پیشکشــنده ،عمــل کــردن ناگهانــی آن و

یــا غیــر فعــال شــدن آن میشــود کــه نتیجــه آن ایجــاد جراحــت و مــرگ
در زمــان حادثــه میباشــد.

•اگــر پیشکشــنده عمــل کنــد ،چــراغ هشــدار ایربــگ ( )SRSروشــن

خواهــد شــد .در ایــن صــورت کمربنــد قابــل اســتفاده نخواهــد بــود و بایــد

تعویــض شــود.
احتیاط

اقدامهــای زیــر در برخــی مواقــع میتواننــد باعــث ایجــاد اختــال در
عملکــرد صحیــح پیشکشــنده کمربنــد شــوند:
•تعمیر پیشکشنده و یا انجام تعمیرات در آن.
•دستکاری در سیستم تعلیق.
•دستکاری در قسمت جلوی بدنه خودرو.
•نصب گارد جلو پنجره یا هر وسیله دیگر به قسمت جلوی خودرو.
بروز هر یک از موارد زیر ،بیانگر وجود ایراد در ایربگها یا پیشکشنده است .در این گونه
موارد با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید:
• •وقتی که دکمه استارت را روشن میکنید ،چراغ هشدار ایربگ روشن نشود و یا اصال
خاموش نشود.
• •روشن شدن چراغ ایربگ در حین رانندگی.
• •باز نشدن و جمع نشدن کمربندها به علت وجود ایراد یا عمل کردن پیشکشنده متعلق
به همان کمربند.
• •پیشکشنده و یا اطراف آن آسیب دیده باشد.
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■ ■روشها و اقدامهای احتیاطی برای بستن کمربند ایمنی کودکان
کمربندهای ایمنی خودروی شما اصوال برای افراد بزرگسال طراحی شدهاند .برای کودک خود
از صندلی مخصوص کودک استفاده کنید (اطالعات بیشتر در زمینه صندلی کودک در بخش
«حفاظت از کودکان» در ادامه همین فصل ارایه شده است) تا زمانی که کودکتان به اندازه
کافی رشد کند که بتواند به طور صحیح و ضمن رعایت دستورالعملهای استفاده از کمربند
ایمنی از کمربند استفاده کند .اگر کودکی اندازه بدنش به قدری باشد که نتواند از صندلی
کودک استفاده کند ،باید در صندلی عقب نشسته و از کمربند ایمنی استفاده کند.
اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها
و بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار
میگیرد .همچنین اجازه ندهید یک کودک در بغل فرد بزرگسال بنشیند ،نگه داشتن کودک
در آغوش ،ایمنی کافی ندارد.

■ ■روشها و اقدامات احتیاطی برای بستن کمربند بانوان باردار

بانوان باردار باید ضمن کسب اطالعات و توصیههای پزشکی کافی ،کمربند ایمنی را به شکل
صحیح مورد استفاده قرار دهند .بانوان باردار ،میبایست 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 میگیرد.
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•از قفــل شــدن کمربند و نبــود تابیدگــی و پیچیدگــی در آن اطمینــان حاصل

کنیــد .اگــر کمربنــد بــه درســتی کار نمیکنــد ،در اســرع وقــت بــا نمایندگــی

مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس بگیرید.

•در تصادفهــای ســنگین ،مجموعــه کمربندهــا را عــوض کنیــد ،هــر چنــد

کــه ظاهــر آنهــا هیــچ ایــرادی نداشــته و ســالم بــه نظــر برســد.

•هیــچ اقدامــی از قبیــل بــاز کــردن ،نصــب ،اصــاح ،برداشــتن و جابهجــا

کــردن را روی کمربنــد انجــام ندهیــد .تعمیــرات مــورد نیــاز میبایســت

توســط نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو صــورت پذیــرد.

•سیســتم کمربنــد ایمنــی را بــه طــور دورهای بازدیــد کنیــد و پارگــی،

فرســودگی و شــل بــودن قطعــات را مــورد بررســی قــرار دهیــد.

•هرگــز از کمربنــد آســیبدیده اســتفاده نکنیــد و آن را بــا کمربنــد نــو

جایگزیــن نماییــد .کمربنــد آســیبدیده نمیتوانــد از سرنشــینان در مقابــل

مصدومیــت و مــرگ محافظــت کنــد.

 .3-9حفاظت از کودکان

صندلی کودک

صندلی کودک باید به نحو صحیح بر روی صندلی خودرو نصب و مهار شود .در نصب صندلی
کودک باید دستورالعملهای 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 تصادفها،
نشستن کودک در صندلی عقب و استفاده از تجهیزات نگهدارنده برای آنها ،ایمنتر از نشستن
آنها در صندلی جلو میباشد.
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•صندلــی کــودک بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ایمنــی مطــرح شــده در

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 میتوان در  5گروه دستهبندی کرد:
گروه صندلی کودک

وزن کودک

گروه 0
گروه +0
گروه I
گروه II
گروه III

تا  10کیلوگرم
تا  13کیلوگرم
 9تا  18کیلوگرم
 15تا  25کیلوگرم
 22تا  36کیلوگرم

در این کتابچه  3نوع صندلی کودک که قابلیت مهار شدن توسط کمربند ایمنی خودرو
هستند ،معرفی شدهاند.
برای نصب صندلی کودک حتما به دستورالعملهای سازنده آن دقت کنید.

■ ■صندلی کودک رو به عقب خودرو (مناسب برای نوزادان)

جهت قرارگیری این نوع صندلی باید بر خالف
جهت حرکت رو به جلوی خودرو باشد ،یعنی
صورت نوزاد رو به عقب خودرو باشد .در زمان
تصادف اگر نوزاد رو به جلوی خودرو قرار گرفته
باشد ،ممکن است ستون فقرات و نخاع او آسیب
ببیند .اگر نوزاد رو به عقب باشد ،صندلی جلو
خواهد توانست از سر ،گردن و باالتنه او محافظت
کند .نصب رو به عقب صندلی سادهتر بوده و
برداشتن و حمل آن نیز راحتتر است .این نوع
صندلی برای گروههای  0و  0+توصیه میشود.
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■ ■صندلی کودک رو به جلوی خودرو (مناسب برای خردساالن)
این نوع صندلی رو به جهت حرکت خودرو نصب
میشود .این صندلی برای کودکان گروه  Iبا وزن
 9تا  18کیلوگرم توصیه میشود.

صندلی کمکی کودکان

برای افزایش کارآیی صندلی کودک ،از یک تشک
کمکی جداگانه میتوان استفاده نمود .وقتی که
کودک قد کوتاهتری دارد و یا وزن او کمتر است،
تشک کمکی را میتوان برای افزایش ارتفاع
خط دید کودک در خودرو و استقرار ایمن او
استفاده نمود (کمربند ایمنی دارای استانداردهای
بینالمللی بر اساس اندازه بدن افراد با قد بیشتر
از  1/5متر طراحی میشود .اگر فردی با قد کمتر
از  1/5متر از کمربند ایمنی استفاده نماید ،در
آن صورت کمربند ممکن است هنگام تصادف به
گردن او آسیب برساند) .این صندلی برای کودکان
گروه  IIو گروه  IIIتوصیه میشود.

نحوه نصب صندلی کودک

برای نصب صندلی کودک دستورالعملهای سازنده آن را رعایت کنید .صندلی کودک را با
استفاده از کمربند ایمنی و قالبهای نگهدارنده صندلی کودک بر روی صندلی عقب خودرو به
طور ایمن مهار کنید .نوار باالیی صندلی کودک را نصب کنید.
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احتیاطهای الزم در استفاده از صندلی کودک
•بــرای محافظــت موثــر از کــودکان در تصادفهــا و ترمزهــای ناگهانــی ،آنهــا بایــد
بــا اســتفاده از کمربنــد یــا صندلــی کــودک متناســب بــا قــد و وزنشــان کــه بــر
روی صندلــی عقــب نصــب شــده اســت ،محافظــت شــوند .در آغــوش نگــه داشــتن
کــودکان هرگــز نمیتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای صندلــی کــودک باشــد.
•صندلــی کــودک را بایــد بــر اســاس توصیههــا و دســتورالعملهای ســازنده
صندلــی نصــب کنیــد .نصــب غلــط صندلــی کــودک میتوانــد باعــث ایجــاد
مصدومیتهــای شــدید و یــا حتــی مــرگ در زمــان ترمزهــای اضطــراری،
پیچیدنهــای ناگهانــی و تصادفهــا شــود.
•اگــر نصــب صندلــی کــودک باعــث ایجــاد اختــال در تنظیمــات صندلــی جلــو
میشــود ،صندلــی کــودک را بــر روی صندلــی عقــب خــودرو نصــب نکنیــد .در غیــر
ایــن صــورت ممکــن اســت در تصادفهــا ،سرنشــین جلــو و کــودک بــه شــدت
آســیب ببیننــد و یــا حتــی کشــته شــوند.
احتیاطهای الزم در استفاده از کمربند و قفل صندلی کودک:
•اجــازه ندهیــد کــه کــودکان بــا کمربنــد صندلــی خــود بــازی کننــد .اگــر ایــن
کمربنــد دور گــردن کــودک بپیچــد ،در آوردن کمربنــد دشــوار خواهــد بــود و
میتوانــد ســبب خفگــی کــودک یــا مشــکالت دیگــر شــود .در صــورت روی دادن
ایــن اتفــاق ،اگــر نتوانســتید قفــل کمربنــد را آزاد کنیــد ،بایــد کمربنــد را بــا قیچــی
ببریــد.
اگر از صندلی کودک استفاده نمیکنید:
•در زمانهایــی کــه از صندلــی کــودک اســتفاده نمیشــود ،بایــد همچنــان روی
صندلــی بــه صــورت نصــب شــده باقــی بمانــد .صندلــی کــودک بــاز شــده را داخــل
کابیــن رهــا نکنیــد.
•اگــر الزم اســت کــه صندلــی کــودک را بــاز کنیــد ،آن را پــس از بــاز کــردن در
صنــدوق عقــب یــا در مکانــی خــارج از خــودرو نگــهداری کنیــد .بــا ایــن کار از
مصدومیــت سرنشــینان داخــل خــودرو در زمــان ترمزهــای ناگهانــی و تصــادف
پیشگیــری خواهــد شــد.
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■ ■اقدامات احتیاطی الزم در استفاده از صندلی کودک
روی آفتابگیر سرنشین جلو برچسبی جهت
یادآوری مجهز بودن خودرو به ایربگ الصاق شده
است .بر روی این برچسب راهنما ،پیغامهایی درج
شده است که باید در زمان نصب صندلی کودک
به آنها دقت داشته باشید.
 .1به هیچ عنوان صندلی کودکهایی که به صورت رو به عقب نصب میشوند را بر روی صندلی
جلوی خودروهای مجهز به ایربگ سرنشین نصب نکنید.
 .2ایجاد هر گونه تغییر در اتصالها و نگهدارندههای صندلی کودک و کمربند ایمنی خودرو
تحت هر شرایطی ممنوع است.
 .3هرگز به مهار صندلی کودک صرفا توسط کمربند ایمنی خودرو اکتفا نکنید .همواره از
تجهیزات استاندارد مربوط به صندلی کودک استفاده کنید.
 .4عدم رعایت سه اقدام احتیاطی فوق ،عواقب بعدی را برای استفادهکننده در پی خواهد
داشت.
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•تســمه باالیــی کمربنــد همــواره بایــد از عــرض شــانههای کــودک عبــور

کــرده و بایــد از گــردن او دور باشــد امــا نبایــد از شــانههای کــودک ســر

بخــورد .در غیــر ایــن صــورت ،در ترمزهــای ناگهانــی و تصادفهــا ممکــن

اســت دچــار مصدومیتهــای شــدید شــود.

•اگــر تســمه پایینــی کمربنــد خیلــی شــل تنظیــم شــود و یــا اگــر

خیلــی باالتــر از لگــن قــرار گیــرد ،در زمــان بــروز تصــادف یــا اتفاقهــای

ناخواســته دیگــر ،ممکــن اســت سرنشــین از زیــر کمربنــد ســر بخــورد و
دچــار آســیبهای جــدی و یــا حتــی مــرگ شــود .تســمه پایینــی را تــا حــد

امــکان بــه لگــن نزدیــک کنیــد.

•پــس از وارد کــردن زبانــه کمربنــد در قفــل کمربنــد از چفــت شــدن

کامــل آن دو اطمینــان یابیــد .تســمههای باالیــی و پایینــی کمربنــد نبایــد
پیچخوردگــی داشــته باشــد.

•از وارد کــردن اجســامی ماننــد ســکه و گیــره و نظایــر آن بــه داخــل قفــل

کمربنــد خــودداری کنیــد تــا در مقابــل وارد شــدن زبانــه بــه قفــل کمربنــد

مانعــی ایجــاد نشــود.

•اگــر کمربنــد ایمنــی بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد از کــودکان در

مقابــل مصدومیــت محافظــت کنــد .در ایــن گونــه مواقــع فــورا بــه نمایندگــی
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد .تــا زمــان تعمیــر کمربنــد از نصــب
صندلــی کــودک خــودداری کنیــد.
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■ ■نصب صندلی کودک ISOFIX
 .1حلقههایی که جهت اتصال قالبهای صندلی
کودک در زیر صندلی عقب تعبیه میشوند را پیدا
کنید.
 .2صندلی کودک را بر روی صندلی عقب خودرو
بگذارید.

 .3قالب پایه صندلی کودک را به حلقههای زیر
صندلی عقب گیر داده و از محکم بودن اتصال
آنها مطمئن شوید.
 .4نوار باالیی صندلی کودک را بکشید و آن را به
قالبهای مهار که در پشت صندلی عقب تعبیه
شدهاند ،وصل کنید.

 .5محل نصب قالبهای مهار صندلی کودک
در پشت صندلی عقب مطابق با تصویر مقابل
میباشد.
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هشدار
•اگــر وزن کــودک بیشتــر از  22کیلوگــرم میباشــد ،صندلــی کــودک را نبایــد
توســط حلقههــای زیــر صندلــی ثابــت کــرد.
•اگــر حلقههــای نگهدارنــده صندلــی کــودک آســیب دیدهانــد یــا در تصــادف
از جــای خــود جــدا شــدهاند ،جهــت تعویــض بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو
مراجعــه کنیــد.
•هرگــز بیــش از یــک صندلــی کــودک را بــه حلقههــای نگهدارنــده یــک ســمت
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.
•از قالبهــای مهارکننــده صندلــی کــودک بــرای بســتن یــا مهــار کــردن اشــیا
و لــوازم دیگــر اســتفاده نکنیــد .شــرکت مدیــران خــودرو مســوولیتی در قبــال ایــن
گونــه اســتفادههای غیراصولــی قبــول نخواهــد کــرد.
•بــرای بســتن صندلــی کــودک از دســتورالعملهای منــدرج در کتابچــه راهنمــای
آن تبعیــت نماییــد و آن را در جــای خــود ببندیــد.
•چنانچــه صندلــی کــودک بــه درســتی در جــای خــود نصــب نشــود ،در صــورت
بــروز ترمزهــای ناگهانــی ،پیچیدنهــای شــدید و تصــادف عــاوه بــر کــودک ،ســایر
سرنشــینان نیــز در معــرض مصدومیتهــای جانــی و حتــی مــرگ خواهنــد بــود.
•اگــر صندلــی راننــده بــا صندلــی کــودک برخــوردی پیــدا میکنــد ،صندلــی
کــودک را بــر روی صندلــی عقــب ســمت راســت نصــب کنیــد.
•موقعیتهــای صندلــی جلــو را بــه گونـهای تنظیــم کنیــد کــه تداخــل و برخــوردی
بــا صندلی کــودک نداشــته باشــد.
•مطمئــن شــوید کــه کمربنــد ایمنــی بــه درســتی قفــل شــده و فاقــد تابیدگــی و
پیچخوردگــی میباشــد.
•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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 .3-10سیستم ایربگ
ایربگهای خودرو

در تصادفهای شدیدی که از جلو یا طرفین خودرو صورت میپذیرند ،اگر شرایط الزم برای باز
شدن ایربگ فراهم باشد ،ایربگها باز شده و به همراه کمربندهای ایمنی از سرنشینان خودرو
محافظت خواهند کرد.
ایربگها میتوانند نیروی حاصل از تصادف را به طور یکنواخت بین قسمتهای باالیی بدن
سرنشین توزیع کند ،بنابراین پس از تماس ایربگ با بدن سرنشین ،سرعت حرکت بدن کاهش
مییابد تا این که متوقف میشود و بدینطریق از مصدومیت راننده و سرنشینان جلوگیری
میکند.
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 1ایربگ راننده

 3ایربگ جانبی (در صورت تجهیز)

 2ایربگ سرنشین جلو

 4ایربگ پردهای (در صورت تجهیز)

■ ■ایربگ راننده

وقتی ایربگ راننده فعال میشود ،درپوش روی
غربیلک فرمان جدا میشود و ایربگ از غربیلک
فرمان بیرون میزند.

■ ■ایربگ سرنشین جلو

وقتی ایربگ سرنشین جلو فعال میشود ،درپوش
آن از روی داشبورد جدا میشود و ایربگ از
داشبورد بیرون میزند.
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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
شد .در کنار کمربند ایمنی ،ایربگهای جانبی
تجهیزاتی جهت محافظت از راننده و سرنشین
جلو میباشد.

■ ■ایربگ پردهای (در صورت تجهیز)

وقتی خودرو از طرفین تصادف داشته باشد و
شرایط الزم برای باز شدن ایربگ تامین شود،
ایربگ پردهای جهت محافظت از سرنشین جلو و
سرنشینان صندلیهای کناری عقب باز میشود و
ریسک خطرات را کاهش میدهد.

استفاده صحیح از ایربگ و احتیاطهای الزم

■ ■چراغ هشدار ایربگ
پیش آمدن هر یک از حالتهای زیر گویای وجود ایراد در سیستم ایربگ میباشد .در این
شرایط در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •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 میشود و برخی از قطعات
سیستم ایربگ تولید حرارت میکنند ،لذا در این لحظات آنها را لمس نکنید.
• •در لحظه باز شدن ایربگها ،دربهای خودرو از حالت قفل خارج میشوند ،چراغهای داخلی
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روشن میشوند و فالشر فعال میشود.
• •همچنین زمانی که گاز ایربگ خالی میشود ،مقداری دود و گرد و غبار در فضای داخل
اتاق منتشر میشود .دود و گرد و غبار پخش شده در هوا برای افرادی که دارای آسم و یا دیگر
مشکالت تنفسی میباشند ،میتواند مضر باشد و ممکن است باعث ایجاد تحریک در سیستم
تنفسی آنها شود .بنابراین افراد داخل خودرو باید سریعا خودرو را ترک کنند و یا شیشهها را
جهت ورود هوای تازه باز کنند و در صورت نیاز با مراکز درمانی تماس بگیرند.
• •اگر محل نصب ایربگها مانند غربیلک فرمان و داشبورد آسیب دیده یا ترکخوردگی داشته
باشد ،هر چه سریعتر جهت تعویض قطعات به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

■ ■استفاده صحیح از ایربگ

• •ایربگها تجهیزاتی هستند که به همراه
کمربند ایمنی از راننده و سرنشینان حفاظت
میکنند .با این حال ایربگ نمیتواند به تنهایی
جایگزین کمربند شود .از طرفی دیگر ایربگ
تنها زمانی میتواند باز شود که شدت ضربه
وارده به خودرو به حد آستانه تعریف شده برسد.
بنابراین در تصادفهایی که ایربگ باز نمیشود،
تنها وسیله حفاظتکننده از سرنشین کمربند
میباشد .بستن کمربند در زمان تصادف به کاهش
ریسک برخورد اشیا داخل خودرو و یا جلوگیری
از پرت شدن سرنشین کمک میکند و به طور
موثری از سرنشینان و راننده محافظت میکند.
لذا کلیه افراد داخل خودرو باید کمربند را به نحو
صحیح مورد استفاده قرار دهد.
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• •باز شدن ایربگها توام با ایجاد نیروی قابل توجهی میباشد که برای جلوگیری از وارد آمدن
آسیبدیدگی و حتی مرگ هرگز خیلی نزدیک به ایربگها قرار نگیرید .به طور مثال بر لبه
صندلی ننشینید و بدن خود را خیلی به سمت جلو خم نکنید .راننده باید ضمن حفظ راحتی
خود ،باید خودش را مانند سرنشین دیگر به قدر مناسب به سمت عقب خم کرده و تکیه دهد.
• •ایربگ و کمربند بزرگساالن و نوجوانان می توانند محافظت کنند ولی برای محافظت از
کودکان و خردساالن طراحی نشدهاند .برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص محافظت از
کودکان به بخش مربوط به صندلی کودک در همین فصل مراجعه کنید.

■ ■احتیاطهای الزم در استفاده از ایربگ
• •در مسیر باز شدن ایربگها نباید چیزی قرار
داده شود .قرار دادن وسایلی مانند موبایل و
نظایر آن مابین ایربگ و سرنشین ممنوع است.
نصب و چسباندن اشیا بر روی درپوش ایربگها
ممنوع است ،چرا که در زمان باز شدن ایربگ
میتوانند مسیر حرکتی ایربگ را عوض کنند و یا
این که ممکن است باز شدن ایربگ باعث پرتاب
اشیا به سمت سرنشینان شده و منجر به ایجاد
مصدومیتهای شدید و حتی مرگ آنها شود.
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• •در لبه صندلی ننشینید و یا بدن خود را به
سمت داشبورد خم نکنید.

• •هرگز به کودکان اجازه ایستادن در مقابل
ایربگ سرنشین جلو را ندهید .سرنشین جلو نباید
کودک را بر روی زانوهای خود بنشاند.

• •از تکیه دادن به روی درب ،ستون جلو ،ستون
وسط یا ستون عقب خودداری کنید.
• •به هیچ کس اجازه ندهید روی صندلی زانو
بزند یا سر و دست خود را از پنجره بیرون بگذارد.

• •از وصل کردن و یا تکیه دادن اشیا به
قسمتهایی مانند داشبورد ،غربیلک فرمان و
قسمت پایینی داشبورد خودداری کنید .اشیا
میتوانند هنگام عمل کردن ایربگ راننده و یا
سرنشین به اطراف پرتاب شوند.
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• •هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربها ،ستونهای جلو ،وسط و عقب ،سقف و
دستگیره سقفی نصب و یا آویزان نکنید.
• •از وارد آوردن ضربه با نیروی قابل توجه
به مناطقی که اجزا سیستم ایربگ در آنها
قرار دارند ،خودداری کنید ،در غیر این صورت
ایربگها به مشکل خواهند خورد.

■ ■باز شدن ایربگهای جلو
به منظور واکنش در زمان تصادف از قسمت
جلو ،ایربگهای جلو به همراه کمربندها جهت
کاهش صدمات وارده به نواحی سر و صورت و
قفسه سینهی راننده و سرنشین جلو وارد عمل
میشوند .ایربگ سرنشین جلو ،ممکن است در
صورت عدم وجود سرنشین نیز عمل کند.

■ ■شرایط فعال شدن

چنانچه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع
ثابت برخورد کند ،به شرطی که روند کاهش
سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین شده برای
واحد کنترل ایربگ برسد ،ایربگهای راننده و
سرنشین جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی
خودرو به سطح آستانه عملکرد برسد و به شرطی
که مانع از جای خود تکان نخورد و یا تغییر شکل
ندهد و روند کاهش سرعت خودرو به میزان از
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پیش تعیین شده برسد ،ایربگهای راننده و
سرنشین جلو عمل خواهند کرد.
اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالیم که پس
از برخورد تغییرشکل میدهند ،برخورد کند و

برخورد با موانعی از
قبیل تیر برق ،تابلو
عالیم و درخت

یا تصادفی که در آن قسمت جلوی خودرو به
صورت شیبدار زیر مانع برود مانند برخورد به
قسمت عقب کامیونها و یا در برخوردهایی که به
صورت مایل و زاویهدار صورت میپذیرند ،احتماال

برخورد شیب دار

برخورد مایل و زاویه دار

ایربگهای راننده و سرنشین جلو عمل نخواهند
کرد.

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

■ ■شرایطی که در آنها ایربگها باز نمی شوند
در تصادفهایی که از قسمت عقب خودرو یا از
طرفین خودرو صورت میپذیرند یا زمانی که
خودرو واژگون میشود و یا در تصادفهایی که

برخورد از عقب

شدت برخورد کم است ،ایربگهای راننده و
سرنشین جلو باز نخواهند شد.

واژگون شدن

برخورد از طرفین
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ایربگهای جانبی و ایربگهای پردهای در قبال
ضربات وارده به قسمتهایی از طرفین خودرو که
خارج از محدوده کابین سرنشینان باشد (مانند
گلگیرها) و تصادفهایی که با زاویه مشخصی با
خودرو صورت میپذیرند ،باز نخواهند شد.
ایربگهای جانبی و ایربگهای پردهای در
تصادفهایی که از قسمت عقب و جلوی خودرو
صورت میپذیرند و نیز در زمان چپ شدن و

برخورد از عقب

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

واژگون شدن

برخورد از جلو

هشدار
•روکــش صندلــی نبایــد جلــوی ایربــگ جانبــی را مســدود کنــد .در غیــر

ایــن صــورت در زمــان تصــادف ،ایربــگ پــس از فعــال شــدن راهــی بــرای
خــروج و بــاز شــدن پیــدا نمیکنــد و از سرنشــین نمیتوانــد محافظــت
کنــد.

•در زمــان تمیــز کــردن صندلــی دقــت کنیــد تــا مایعــات بــه داخــل

صندلــی و ایربــگ جانبــی نفــوذ کنــد .ایربــگ در صــورت خیــس و نــمدار

شــدن ،کارایــی خــود را از دســت میدهــد.

■ ■دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم ایربگ
بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو ،ایربگ خودروی خود را حذف نکنید و یا تغییراتی
مانند موارد زیر را انجام ندهید .زیرا باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم ایربگ یا فعال شدن
خود به خود و ناگهانی ایربگها میشود که میتواند منجر به مرگ یا مصدومیتهای شدید
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سرنشینان شود.
در زیر به چند مورد از اقدامهای غیرمجاز و خودسرانه اشاره میشود:
• •نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر ایربگ
• •تعمیر ،باز کردن ،ایجاد تغییر و یا تعویض غربیلک فرمان ،صفحه کیلومترشمار ،داشبورد
و صندلیها.
• •دستکاری و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق
• •تعمیر ،دستکاری و صافکاری سپر جلو ،بدنه خودرو و غیره.

 .3-11آینهها

آینه داخل اتاق

قبل از شروع رانندگی ،موقعیت آینه را طوری

تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو
دید کاملی داشته باشید .برای تنظیم آینه ،آن را
توسط دست در جهت مورد نیاز بچرخانید.

 .1تنظیم آینه برای روز
 .2تنظیم آینه برای شب
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهایی که
پشت سر شما هستند ،میتوانید شستی ضدتابش
آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.
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آینههای جانبی

کلید تنظیم آینههای جانبی ،در سمت راست راننده و قسمت چپ داشبورد قرار گرفته است.
زمانی که سویچ باز باشد ،آینههای جانبی را میتوانید توسط کلید تنظیم آینهها ،در موقعیت
دلخواه تنظیم کنید.
 1کلید را به سمت چپ بکشید تا آینه جانبی
سمت چپ جهت تنظیم شدن انتخاب شود.
 2کلید 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
•قبــل از شــروع رانندگــی ،آینههــا را متناســب بــا وضعیــت قرارگیــری

خــود تنظیــم کنیــد ،بــه گونــهای کــه نســبت بــه عقــب خــودرو دیــد

مناســبی داشــته باشــید.

•در حیــن رانندگــی اقــدام بــه تنظیــم آینــه نکنیــد ،زیــرا ممکــن اســت بــه

علــت از دســت دادن کنتــرل خــودرو ،تصــادف و آســیبهای جــدی مالــی و

جانــی بــه بارآیــد.

•تصویــر و فاصلــه نمایــش داده شــده در آینــه جانبــی ممکــن اســت بــا

واقعیــت تفــاوت داشــته باشــد ،بنابرایــن همیشــه بــا احتیــاط رانندگــی کنید.
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■ ■جمع کردن و باز کردن آینههای جانبی
جمع کردن و باز کردن آینه به صورت دستی:
 .1آینه را با دست بگیرید و آن را به آرامی به
سمت عقب بکشید و بهتدریج نیروی خود را
بیشتر کنید تا وقتی که جمع شود.
 .2برای باز کردن آینه ،کنارههای آن را با دست
گرفته و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا به
طور کامل باز شود.

جمع کردن و باز کردن آینه به صورت برقی (در صورت تجهیز):
 .1با استفاده از کلید جمعکن آینه :وقتی که
سویچ باز است ،کلید را فشار دهید تا آینههای
جانبی جمع شوند .برای باز کردن آینهها ،کلید را
یک بار دیگر فشار دهید (هرگز این نوع آینه را با
دست جمع و باز نکنید).
 .2با استفاده از کلید هوشمند :وقتی که دربها با
ریموت یا میکروسویچ روی دستگیره بیرونی قفل
شوند ،آینهها به طور اتوماتیک جمع میشوند و
بالعکس هنگام باز کردن دربها با ریموت ،آینهها
باز میشوند.
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احتیاط
•بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن آینههــا ،هنــگام تــا کــردن و بــاز

کــردن بــه ســطح آن فشــار بیــش از حــد وارد نکنیــد.

•وقتــی کــه ســرعت خــودرو بیشتــر از  10km/hباشــد ،جمــع کــردن

آینههــا غیرممکــن میشــود و فقــط میتــوان آنهــا را بــاز کــرد.

•در هــوای ســرد زمســتانی ممکــن اســت آینههــای جمــع شــده بــه

علــت تجمــع بــرف و آب ،یــخ ببندنــد و نتواننــد بــاز شــوند کــه ایــن مســاله

میتوانــد در امــر رانندگــی تاثیرگــذار باشــد .بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده

توصیــه میشــود عملکــرد جمــع شــدن خــودکار آینههــای جانبــی را بــا
اســتفاده از تنظیمــات سیســتم صوتــی غیرفعــال کنیــد.

•بــر اســاس الزامهــای دیــداری ،زاویــه جمــع شــدن آینههــای جانبــی

چــپ و راســت بــا یکدیگــر متفاوتانــد .بنابرایــن در زمــان جمــع شــدن

خــودکار ،آینههــای چــپ و راســت بــا یکدیگــر همآهنــگ نخواهنــد

بــود؛ کــه ایــن امــر عــادی اســت.
هشدار

•در حین رانندگی ،اقدام به جمع کردن آینهها نکنید.

•مراقــب باشــید تــا دس ـتتان ،هنــگام بــاز کــردن و جمــع کــردن آینــه،

گیــر نکنــد.

•در مدلهــای مجهــز بــه آینههــای برقــی تاشــو ،از جمــع و بــاز کــردن

آینههــا بــه وســیله دســت جــدا خــودداری کنیــد ،زیــرا باعــث شکســتن

دندههــای داخلــی آینــه و متعاقــب آن از بیــن رفتــن قابلیتهــای آینــه
میشــود.
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 .3-12سیستم برف پاککن و شیشهشور

دسته برف پاککن

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

احتیاط
•در آب و هــوای ســرد ،قبــل از اســتفاده از بــرف پاککنهــا ،یــخ زدن
تیغههــای بــرف پاککــن و چســبیدن آنهــا بــه شیشــه خــودرو را بررســی
کنیــد .در صــورت مشــاهده یخزدگــی ،قبــل از اســتفاده از بــرف پاککــن،
یخهــا را از بیــن ببریــد .در غیــر ایــن صــورت تیغههــا و موتــور بــرف
پاککــن ،آســیب خواهنــد دیــد.
•اگــر موانعــی روی شیشــه وجــود دارنــد ،نبایــد بــرف پاککنهــا را بــه کار
اندازیــد ،زیــرا موجــب آســیب دیــدن موتــور بــرف پاککــن و ایجــاد خــراش
بــر روی شیشــه جلــو خواهــد شــد ،ابتــدا موانــع را برداریــد ،ســپس بــرف
پاککــن را فعــال کنیــد.
•زمانــی کــه ســطح شیشــه خشــک اســت ،از بــه کار انداختــن بــرف
پاککــن خــودداری کنیــد ،چــون تیغههــای بــرف پاککــن آســیب
خواهنــد دیــد و در شیشــه جلــو خراشــیدگی ایجــاد خواهــد شــد.
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برف پاککن جلو

عملکردهای برف پاککن زمانی قابل اجرا هستند که سویچ موتور باز باشد.

■ ■حرکت تکی برف پاککن ()MIST

دسته برف پاککن را به سمت باال و به موقعیت
“ ”MISTبکشید و رها کنید تا به طور خودکار
به جای اول خود بازگردد .همزمان با این عمل،
برف پاککن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف
خواهد شد.

■ ■دور کند برف پاککن ()LO
اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”LOقرار دهید ،برف پاککن
به صورت متوالی و با سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.

■ ■دور تند برف پاککن ()HI

اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت “ ”HIقرار دهید ،برف پاککن
به صورت متوالی و با سرعت زیاد شروع به کار خواهد کرد.

■ ■توقف برف پاککن ()OFF

اگر دسته برف پاککن را به سمت باال بکشید و در موقعیت “ ”OFFقرار دهید ،سرعت برف
پاککن به طور خودکار پایین میآید تا این که در موقعیت اصلی متوقف شود.

■ ■حرکت زمانبندی شده برف پاککن ()INT
اگر دسته برف پاککن را به سمت پایین بکشید
و در موقعیت “ ”INTقرار دهید ،برف پاککن با
حرکت تکی و به طور متناوب (به صورت تایمردار)
شروع به کار خواهد کرد .در این حالت برف
پاککن در فواصل زمانی مشخص یک حرکت را
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انجام خواهد داد .با استفاده از کلید چرخشی روی
دسته برف پاککن ،فواصل زمانی بین حرکتهای
برف پاککن را میتوان 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.

شیشهشور جلو

آبپاشهای شیشهشور جلو بر روی قاب زیر
شیشه جلو قرار گرفتهاند.
احتیاط
•شیشهشــور را بیشتــر از  10ثانیــه
بــه کار نیاندازیــد.
•زمانــی کــه مخــزن شیشهشــور
خالــی اســت ،شیشهشــور را بــه کار
نیاندازیــد.
•در صــورت گرفتگــی و انســداد
آبپاشهــا ،آنهــا را بــا ایــن اجســام
نوکتیــز و نامناســب تمیــز نکنیــد،
در غیــر ایــن صــورت ،آســیب خواهنــد
دیــد.
اگر دسته برف پاککن و شیشهشور را به سمت

غربیلک فرمان (به سمت خود) بکشید و نگه
دارید ،برف پاککن و شیشهشور جلو به طور
همزمان فعال شده و شروع به کار خواهند کرد.
پاشش آب شیشهشور به محض رها شدن دسته
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برف پاککن ،متوقف خواهد شد.
زمانی که شیشهشور متوقف میشود ،برف پاککن
 4بار با دور کند حرکت خواهد نمود ،سپس یک
حرکت دیگر را انجام داده و پس از  6ثانیه متوقف
خواهد شد.

برف پاککن و شیشهشور عقب
زمانی که سوییچ باز است ،کلید چرخشی انتهای
دسته برف پاککن را به سمت باال چرخانده و
در موقعیت  ONقرار دهید تا برف پاککن عقب
شروع به کار کند .با قرار دادن کلید در موقعیت
 ،OFFبرف پاککن عقب خاموش میشود.
با چرخاندن کلید چرخشی انتهای دسته برف
پاککن به سمت پایین و قرار دادن آن در
موقعیت

و نگه داشتن کلید ،شیشهشور و

برف پاککن عقب به طور همزمان شروع به کار
خواهند کرد .پس از رها کردن کلید ،شیشهشور و
برف پاککن متوقف خواهند شد.
آبپاش شیشهشور عقب در قسمت باالیی شیشه
عقب و در زیر چراغ ترمز باالیی قرار گرفته است.
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احتیاط
•شیشهشور را بیشتر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
•زمانی که مخزن شیشهشور خالی است ،شیشهشور را به کار نیاندازید.
•در صــورت گرفتگــی و انســداد آبپاشهــا ،آنهــا را بــا اجســام نوکتیــز
و نامناســب تمیــز نکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت ،آســیب خواهنــد دیــد.

 .3-13چراغهای خودرو

دسته چراغ و راهنما

دسته چراغ و راهنما در سمت چپ غربیلک فرمان قرار گرفته است.

زمانی که سوییچ باز است ،با چرخاندن کلید
انتهایی دسته چراغ و راهنما میتوانید چراغها را
به روشهای زیر روشن کنید:
 .1وضعیت “( ”AUTOدر صورت تجهیز)
با قرار گرفتن کلید در این وضعیت ،سیستم به
صورت خودکار ،شدت نور خارجی را بررسی کرده
و بر اساس آن اقدام به روشن و خاموش کردن
چراغ نور پایین و چراغهای کوچک میکند.
 .2وضعیت
در این وضعیت چراغهای کوچک جلو و عقب ،چراغ پالک ،چراغهای فضای داخلی و چراغ
زمینه داشبورد و کلیدها روشن میشوند .همزمان با روشن شدن چراغهای اشاره شده ،نشانگر
در صفحه کیلومترشمار روشن خواهد شد.
 .3وضعیت
در این وضعیت چراغهای نور پایین و چراغ پارکها روشن میشوند.

۳-135
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو

■ ■روشن کردن چراغ نور باال

چراغ نور باال

برای روشن کردن چراغ نور باال ،ابتدا چراغ نور
پایین را روشن کنید .سپس با کشیدن دسته
چراغ به سمت داشبورد ،نور باالی چراغ جلو
را روشن کنید .همزمان نشانگر

در صفحه

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
شد و همزمان با آن نشانگر چراغ نور باال در
صفحه کیلومترشمار نیز یک بار روشن و خاموش
میشود .هم با روشن بودن و هم خاموش بودن
چراغهای جلو میتوانید از این حالت استفاده
کنید.
احتیاط
اگــر قصــد داریــد خــودرو را بــه مــدت طوالنــی پــارک کنیــد ،مطمئــن شــوید
کــه چراغهــا را خامــوش کردهایــد .در غیــر ایــن صــورت باتــری خالــی
شــده و در زمــان اســتارت مجــدد بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد.
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■ ■مشایعت تا درب منزل

چراغهای معمولی (فاقد آپشن )AUTO
کلید استارت (سوییچ موتور) را خاموش کنید.
اگر دسته چراغ را یک بار به سمت خود بکشید
(مانند چراغ سبقت) چراغهای کوچک و چراغ نور
پایین پس از پیاده شدن شما روشن خواهند شد.
به ازای هر بار کشیدن دسته چراغ ،چراغ مشایعت
به مدت  30ثانیه روشن میماند .حداکثر  8بار
میتوان دسته چراغ را کشید .پس از اتمام زمان
تنظیم شده ،چراغها به طور خودکار خاموش
خواهند شد.
برای خاموش کردن چراغ مشایعت ،دسته چراغ
را بکشید و به مدت بیشتر از  2ثانیه نگه دارید.
چراغ مشایعت متوقف شده و چراغها خاموش
خواهند شد.

چراغهای دارای آپشن AUTO

قبل از خاموش کردن خودرو ،دسته چراغ را در وضعیت  AUTOقرار دهید .با فشار دادن
دکمه قفلکن روی کلید هوشمند در تاریکی ،چراغهای کوچک و چراغ نور پایین به مدت 30
ثانیه روشن میمانند .برای تکرار این حالت ،دکمه قفلکن را یک بار دیگر فشار دهید.

۳-137
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual

فصل  :3راهنمای استفاده از خودرو

■ ■پیدا کردن محل خودرو در تاریکی

چراغهای معمولی (فاقد آپشن )AUTO

زمانی که کلید استارت (سوییچ موتور) خاموش
است ،اگر دکمه بازکن روی کلید هوشمند را
فشار دهید ،این قابلیت فعال میشود و چراغهای
کوچک و چراغ نور پایین به مدت  60ثانیه روشن
میشوند .دکمه بازکن را مجددا فشار دهید تا این
قابلیت یک  60ثانیه دیگر فعال بماند.
مطالعه
بــرای ایــن کــه ایــن قابلیــت اجرایــی شــود ،الزم اســت کــه آن را قبــل از
پیــاده شــدن از خــودرو فعــال و تنظیــم کنیــد.
چراغهای دارای آپشن AUTO

قبل از خاموش کردن خودرو ،دسته چراغ را در وضعیت  AUTOقرار دهید .با فشار دادن
دکمه بازکن روی کلید هوشمند در تاریکی ،چراغهای کوچک و چراغ نور پایین به مدت 60
ثانیه روشن میمانند .برای تکرار این حالت ،دکمه بازکن را یک بار دیگر فشار دهید.

■ ■تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
 1باال بردن ارتفاع نور چراغ جلو
 2پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای  4سطح
تنظیم  0و  1و  2و  3میباشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را میبایست بر اساس تعداد
سرنشینان و 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

تعداد سرنشین

بار صندوق عقب

راننده

بدون بار

0

راننده و سرنشین جلو

بدون بار

0

کلیه سرنشینان

بدون بار

1

کلیه سرنشینان

با بار کامل صندوق عقب

2

راننده

با بار کامل صندوق عقب

3

■ ■چراغهای راهنما
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت راست روشن شوند.

راهنمای راست

دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا چراغهای
راهنمای سمت چپ روشن شوند.
با روشن شدن چراغهای راهنما ،نشانگر

راهنمای چپ

چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار به حالت
چشمکزن در میآید و پس از اتمام دور زدن،
دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود
باز میگردد.
چراغهای راهنما را فقط زمانی که کلید استارت (سوییچ موتور) روشن باشد ،میتوانید روشن
کنید.
قابلیت اعالم تغییر الین (در صورت تجهیز)
هنگام تغییر الین در بزرگراه ،اگر دسته راهنما را به طور کوتاه و لحظهای کشیده و رها کنید،
چراغهای راهنما  3بار چشمک زده و خاموش خواهند شد.
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احتیاط
•اگــر چراغهــای نشــانگر راهنمــا در صفحــه کیلومترشــمار تندتــر از حالــت
عــادی چشــمک بزننــد ،احتمــاال یکــی از المپهــای چــراغ راهنمــای جلــو
یــا عقــب ســوخته اســت.
•اگــر پــس از زدن راهنمــا ،مقــدار برگشــت غربیلــک فرمــان کــم باشــد،
دســته راهنمــا بــه طــور خــودکار بــه موقعیــت اول خــود بــاز نمیگــردد.

چراغ مهشکن عقب

پس از روشن کردن کلید استارت (سوییچ
قرار دهید

موتور) ،دسته چراغ را در موقعیت

و کلید چرخان چراغ مهشکن را به سمت
بچرخانید تا چراغهای مهشکن عقب روشن شوند.
همزمان نشانگر چراغ مهشکن عقب در صفحه
کیلومترشمار هم روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن چراغ مهشکن عقب ،کلید
چرخان را بار دیگر به موقعیت

ببرید و یا این

که کلید استارت را در موقعیت  ACCیا OFF

قرار دهید.
با خاموش کردن چراغ نور پایین ،چراغ مهشکن نیز همزمان با آن خاموش میشود.
احتیاط
•اگــر دســته چــراغ را در وضعیــت خامــوش قــرار دهیــد ،چراغهــای
مهشــکن عقــب نیــز بــه صــورت خــودکار خامــوش میشــوند.
•از چــراغ مهشــکن میبایســت طبــق مقــررات راهنمایــی و رانندگــی
اســتفاده کنیــد.
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بخارگرفتگی چراغها

وقتی هوا سرد یا مرطوب است ،قسمت داخلی چراغها به خاطر اختالف دمای بین سطوح
داخلی و بیرونی طلق چراغ بخار میگیرد .بعد از روشن کردن چراغها برای مدتی ،بخار داخل
چراغ بهتدریج از بین میرود ،ولی ممکن است هنوز در لبههای طلق چراغ اندکی بخار باقی
بماند که عادی است و این مقدار بخار تاثیری بر عمد مفید چراغها ندارد .اگر چراغها بخار
گرفتهاند ،چراغ نور پایین یا نور باال را به مدت  30دقیقه روشن کنید و درپوش پالستیکی
پشت چراغ را بردارید تا بخارهای داخل چراغ بهتدریج از بین بروند.
هشدار
•در زمــان تعویــض المــپ ،نصــب صحیــح و آببنــدی بــودن ســایر اجــزا

چراغهــا 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
رطوبــت بــه داخــل چــراغ پیشگیــری شــود.

•هرگــز از آب فشــار قــوی بــرای شستوشــوی محفظــه موتــور و بــه

ویــژه چراغهــا اســتفاده نکنیــد .بــه خاطــر فشــار بــاالی آبپاشهــای

فشــار قــوی ،وســایل و متعلقــات روی چراغهــا ممکــن اســت شــل شــوند

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

مدتهــای طوالنــی از بیــن نرونــد.

•هنــگام رانندگــی در آب ،عواملــی ماننــد عمــق آب و ســرعت حرکــت را

مدنظــر قــرار دهیــد و احتیاطهــای الزم جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب بــه
داخــل چراغهــا را رعایــت کنیــد.

•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
 1کلید چراغ سقفی را به سمت

بچرخانید

تا چراغ سقفی خاموش شود.
 2وضعیت درب :اگر کلید چراغ سقفی را در
قرار دهید ،چنانچه هر کدام از

موقعیت

دربهای خودرو باز شود ،چراغ سقفی به مدت 3
دقیقه روشن خواهد ماند.
 3چراغ مطالعه :کلید چراغ سقفی را به سمت
بچرخانید تا چراغ روشن شود.

■ ■محفظه صندوق عقب

وقتی که درب صندوق باز شود ،چراغ صندوق
عقب به طور خودکار روشن میشود و پس از
بسته شدن درب صندوق ،چراغ بالفاصله خاموش
میشود.

■ ■چراغهای پالک
زمانی که دسته چراغ در موقعیت

قرار

میگیرد و چراغهای کوچک روشن میشوند،
همزمان چراغهای پالک هم جهت دیده شدن
پالک خودرو روشن میشود.

■ ■چراغهای دنده عقب
با باز شدن سوییچ و قرار گرفتن دسته دنده در
موقعیت دنده عقب ( ،)Rچراغهای دنده عقب
روشن خواهند شد.
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 .3-14شیشه دربها

شیشه باالبرها

■ ■مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشهها را دارد:
 1کلید شیشه باالبر درب جلو چپ
 2کلید شیشه باالبر درب جلو راست
 3کلید قفل شیشه باالبرها
 4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ
 5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانی که سوییچ باز باشد ،میتوان با استفاده از هر کلید ،شیشه متناظر با آن را باال یا پایین برد.
 1کلید را به طور لحظهای 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.
 2کلید را به طور لحظهای 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.
 3کلید 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.
 4کلید 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
•در هــوای ســرد اگــر خــودرو را بــه مــدت طوالنــی پــارک کــرده باشــید
ممکــن اســت شیش ـهها در بــار اول اســتفاده از کلیدهــا بــه طــور کامــل بــاز
یــا بســته نشــوند .در ایــن گونــه شــرایط کار بــا کلیــد را  3تــا  5بــار تکــرار
کنیــد.
•در خودروهایــی کــه شیشــه باالبــر آنهــا مجهــز بــه قابلیــت برگشــت
خــودکار در مقابــل موانــع نیســتند ،فقــط شیشــه درب راننــده قابلیــت بــاال و
پاییــن رفتــن خــودکار شیشــه بــا یــک بــار فشــار بــر کلیــد را دارد.
•در خودروهــای فاقــد قابلیــت برگشــت خــودکار شیشــه ،مراقــب باشــید
تــا هنــگام بــه کار افتــادن شیشــه دربهــا ،اعضــای بــدن سرنشــینان در
البــهالی شیشــه گیــر نکنــد.

■ ■کلید قفل شیشه باالبرها
با فشرده شدن کلید قفل شیشه باالبرها ،کلیه
کلیدهای شیشه باالبر روی دربها غیرفعال
خواهند شد .در این شرایط فقط کلیدهای روی
درب راننده قادر به راه انداختن شیشه باالبرها
خواهند بود .در صورتی کودکان جزو سرنشینان
خودرو باشند ،استفاده از این کلید توصیه میشود.
• •فعال کردن :کلید را یک بار فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها فعال شود .چراغ زمینه کلید
نیز روشن میشود.
• •غیر فعال کردن :کلید را یک بار دیگر فشار دهید تا قفل شیشه باالبرها غیرفعال شود .چراغ
زمینه کلید نیز خاموش میشود.
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هشدار
•هنــگام بــه کار انداختــن شیشــه باالبرهــا جهــت جلوگیــری از جراحــت

سرنشــینان مطمئــن شــوید کــه اعضــای بــدن آنهــا در الب ـهالی شیش ـهها
گیــر نکنــد .همچنیــن اصــول کار بــا شیشــه باالبرهــا را بــه سرنشــینان

خــودرو توضیــح دهیــد.

•موقــع رانندگــی در جادههــای 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.

•اگــر همزمــان بــا اســتفاده از شیشــه باالبــر اســتارت بزنیــد ،بــاال یــا

پاییــن رفتــن شیشــه متوقــف میشــود تــا جریــان بــرق مــورد نیــاز بــرای

اســتارت موتــور تامیــن شــود.

کنترل شیشه باالبرها با ریموت کنترل
■ ■پایین آمدن شیشهها 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  1/5ثانیه نگه دارید ،شیشه هر چهار درب خودرو باز خواهند شد .در حین
باز شدن شیشهها چنانچه دکمه بازکن کلید هوشمند را رها کنید و یا یکی از دربهای خودرو
را باز کنید ،باز شدن شیشهها متوقف خواهد شد.

■ ■پایین آمدن شیشهها با مچبند هوشمند (در صورت تجهیز)
به شرط خاموش بودن کلید استارت موتور ،در نمایشگر مچبند هوشمند بر روی گزینه
دهید تا وارد منوی کلیدها شوید .سپس گزینه

فشار

را لمس کرده و نگه دارید تا شیشهها شروع

به باز شدن بکنند.
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احتیاط
در حیــن اجــرای بــاز کــردن شیشــهها بــا ریمــوت کنتــرل ،در حالــی کــه
دکمــه بازکــن کلیــد یــا گزینــه
در مچبنــد هوشــمند را فشــار دادهایــد،
اگــر موانــع فیزیکــی یــا الکترومغناطیســی در ارســال ســیگنالهای کلیــد
هوشــمند یــا مچبنــد هوشــمند اختــال ایجــاد کننــد ،بــاز شــدن شیش ـهها
متوقــف خواهــد شــد.

■ ■باال رفتن شیشهها با ریموت کنترل
کلید استارت را خاموش کنید و دربهای خودرو را ببندید .سپس دکمه قفلکن روی کلید
هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید تا دربها قفل شده و خودرو وارد وضعیت
دزدگیر شود ،اگر شیشه دربها باز مانده باشند ،شیشه هر چهار درب خودرو به طور خودکار
بسته خواهند شد .در حین بسته شدن شیشهها چنانچه هر کدام از دکمههای بازکن یا قفلکن
کلید هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید ،باال رفتن شیشهها متوقف خواهد شد.
احتیاط
در زمــان بســتن شیشـهها بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظــر شــما
بــوده و آن را بــه طــور کامــل ببینیــد تــا احتمــاال اعضــای بــدن کســی در بین
شیشــهها گیــر نکنــد .پــس از اتمــام کار و قبــل از تــرک کــردن خــودرو
از خامــوش بــودن کلیــد اســتارت و بســته بــودن شیشــه کلیــه دربهــا
اطمینــان حاصــل کنیــد.
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 .3-15سانروف

نحوه استفاده از سانروف

■ ■کلید سانروف

باز کردن و بستن سانروف
 1کلید

را فشار داده و نگه دارید تا شیشه

سانروف شروع به باز شدن کند .هر زمان کلید
را رها کنید ،شیشه سانروف در همان موقعیت
متوقف خواهد شد.
اگر کلید

را به طور لحظهای و کوتاه فشار

داده و رها کنید ،شیشه سانروف به طور خودکار تا
انتها باز خواهد شد.
 2کلید

را فشار داده و نگه دارید تا شیشه

سانروف شروع به بسته شدن کند .در هر لحظهای
که کلید را رها کنید ،شیشه سانروف در همان
موقعیت متوقف خواهد شد.
اگر کلید

را به طور لحظهای و کوتاه فشار

داده و رها کنید ،شیشه سانروف به طور خودکار تا
انتها باز خواهد شد.

■ ■باز کردن و بستن سانروف به صورت اریب (حالت تهویه سانروف)
 1زمانی که شیشه سانروف به صورت اریب باز است ،کلید

را به طور لحظهای و کوتاه

فشار دهید تا بسته شود.
 2زمانی که شیشه سانروف بسته است ،کلید

را به طور لحظهای و کوتاه فشار دهید

تا شیشه سانرف به صورت اریب باز شود.
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کنترل سانروف با ریموت کنترل
■ ■باز کردن سانروف 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  3/5ثانیه نگه دارید ،شیشه سانروف به طور خودکار باز خواهد شد .برای متوقف
کردن حرکت شیشه سانروف ،یکی از دکمههای بازکن یا قفلکن روی کلید را فشار دهید.

■ ■بستن سانروف با استفاده از ریموت کنترل

کلید استارت را خاموش کنید و دربهای خودرو را ببندید .سپس دکمه قفلکن روی کلید
هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار دهید تا دربها قفل شده و خودرو وارد وضعیت
دزدگیر شود ،اگر سانروف باز مانده باشد ،به طور خودکار بسته خواهد شد .در حین بسته شدن
سانروف اگر دکمه قفلکن یا بازکن روی کلید هوشمند و یا دکمه روی دستگیره درب را فشار
دهید ،سانروف در همان موقعیت متوقف خواهد شد.
احتیاط
در زمــان بســتن ســانروف بــا ریمــوت کنتــرل بایــد خــودرو تحــت نظر شــما
بــوده و آن را بــه طــور کامــل ببینیــد تــا احتمــاال اعضــای بــدن کســی در بین
ســانروف و بدنــه خــودرو گیــر نکنــد .پــس از اتمــام کار و قبــل از تــرک
خــوردن خــودرو از خامــوش بــودن کلیــد اســتارت و بســته بــودن ســانروف
اطمینــان حاصــل کنیــد.

■ ■کالیبره کردن سانروف
چنانچه به دفعات مانعی جلوی حرکت سانروف را بگیرد و سانروف مجبور به برگشت شود،
ممکن است موقعیتهای تعریف شده برای سانروف از حافظه داخلی واحد کنترل آن پاک شود
و حرکتها و توقفهای آن به درستی صورت نپذیرد .در این گونه شرایط باید سانروف را به
صورت زیر کالیبره کنید:
 .1کلید بستن سانروف را به مدت  4ثانیه فشار دهید تا شیشه سانروف به حالت تهویه باز شود،
سپس کلید را رها کنید.
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 .2مجددا همان کلید را به مدت  10ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید .بدین طریق سانروف
کالیبره خواهد شد.
احتیاط
•مــواد خارجــی و گــرد و خــاک باقیمانــده بــر روی ریلهــا و نوارهــای
ســانروف را بــه طــور دورهای و منظــم پــاک کنیــد .پــس از بارندگــی یــا
شســتن خــودرو ،آب و رطوبــت نفــوذ کــرده بــه شیشــه و موتــور ســانروف را
قبــل از اســتفاده بــه طــور کامــل خشــک کنیــد.
•اگــر ســانروف یـخزده باشــد و یــا بــا بــرف پوشــیده شــده باشــد ،حرکــت
دادن شیشــه ســانروف باعــث تحــت فشــار قــرار گرفتــن شیشــه و موتــور
ســانروف و آســیب دیــدن آنهــا خواهــد شــد.
•آبهــای باقیمانــده در بیــن اجــزای ســانروف پــس از بارندگــی را جهــت
جلوگیــری از نفــوذ بــه داخــل کابیــن ،پــاک کنیــد و یا ســانروف را بــه صورت
تهویــه بــاز نگــه داریــد تــا زمانــی کــه ســانروف خشــک شــود.
•در صــورت عــدم عکسالعمــل ســانروف در قبــال فشــار دادن کلیدهــا،
ســانروف را کالیبــره کنیــد.

 .3-16درب 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
 .1دستگیره بازکن درب موتور را بکشید تا قفل
درب موتور باز شده و درب کمی به سمت باال
بپرد.
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 .2دست 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 همزمان درب موتور را
به سمت باال باز کنید.
 .3درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید و آن
را توسط میله نگهدارنده ثابت نگه دارید.

 .4برای بستن درب موتور ،آن را با دست چپ نگه دارید و با دست راست میله نگهدارنده را از
شیار خارج کرده و در جای اصلی خود قرار دهید .سپس به کمک هر دو دست درب موتور را
تا  15تا  25سانتیمتری قفل درب موتور پایین آورده و رها کنید تا بسته شود.
 .5پس از بستن درب موتور ،آن را کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن
اطمینان حاصل شود.
احتیاط
•قبــل از بســتن درب موتــور مطمئــن شــوید کــه اشــیایی از قبیــل ابــزار،
دســتمال و  ...داخــل محفظــه موتــور جــا نمانــده باشــد.
•قبــل از شــروع رانندگــی از بســته شــدن صحیــح و محکــم درب موتــور
اطمینــان حاصــل کنیــد .اگــر در حیــن رانندگــی متوجــه شــدید کــه درب
موتــور بــه درســتی بســته نشــده اســت ،فــورا خــودرو را در یــک مــکان
مناســب متوقــف کــرده و آن را ببندیــد.
•بعــد از بســتن درب موتــور ،هرگــز آن را بــا دســت فشــار ندهیــد ،زیــرا
ممکــن اســت باعــث ایجــاد دفرمگــی در درب موتــور شــود.
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 .3-17درب باک

باز کردن و بستن درب باک

■ ■باز کردن درب باک

 .1دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب
باک به آرامی باز شود.
 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
 .3پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را
در جهت عقربههای ساعت تا زمانی که صدای
«کلیک» شنیده شود ،بپیچانید تا بسته شود.
 .4درب فلزی باک را ببندید.
احتیاط
•بــه گــوش رســیدن صــدای آرام
خالــی شــدن بــاد در زمــان بــاز کــردن
درپــوش پیچــی بــاک طبیعــی اســت.
•از ریختــن گازوییــل بــه بــاک جــدا
خــودداری کنیــد.
•اگــر در زمــان ســوختگیری،
بنزیــن ســرریز شــود ،جهــت جلوگیری
از آســیب دیــدن رنــگ بدنــه ،بنزیــن
پاشــیده شــده را فــورا پــاک کنیــد.
•پــس از بســتن درپــوش ،دســت
خــود را از روی آن برداریــد زیــرا
ممکــن اســت کمــی در جهــت خــاف
بســتن بچرخــد کــه طبیعــی اســت.
•نیــروی دســت خــود را فقــط در
جهتهــای بــاز کــردن و بســتن و بــه
درپــوش بــاک وارد کنیــد و از کشــیدن
و یــا فشــار دادن آن خــودداری کنیــد.
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هشدار
•قبــل از اقــدام بــه پــر کــردن بــاک ،کلیــد اســتارت را خامــوش کنیــد و

کلیــه دربهــا و شیشــهها را ببندیــد.

•از بســته شــدن کامــل درپــوش بــاک مطمئــن شــوید تــا از بیــرون ریختــن

احتمالــی بنزیــن و بــروز ســانحه جلوگیــری کــرده باشــید.

•بــه علــت ماهیــت اشــتعالپذیری بنزیــن ،از ایجــاد جرقــه و کشــیدن

ســیگار در زمــان ســوختگیری خــودداری کنیــد.

•درپــوش بــاک را پــس از بــاز کــردن بــه طــور ســریع برنداریــد ،در هــوای

گــرم پاشــیده شــدن بنزیــن تحــت فشــار داخــل بــاک بــه بیــرون میتوانــد

باعــث آســیبدیدگی شــود.

•از استنشــاق بخارهــای بنزیــن ممانعــت کنیــد .چــرا کــه بنزیــن حــاوی

مــواد ســمی اســت و بــرای ســامتی زیــانآور اســت.

•پــس از تــرک خــودرو و قبــل از بــاز کــردن درپــوش بــاک ،یــک فلــز

بــدون رنــگ را لمــس کنیــد تــا الکتریســیته ســاکن بدنتــان تخلیــه شــود.

انجــام ایــن کار قبــل از ســوختگیری مهــم اســت ،زیــرا الکتریســیته ســاکن
میتوانــد باعــث احتــراق بخارهــای بنزیــن شــود.

•پــس از قطــع شــدن خــودکار نــازل پمــپ ،ســوختگیری را ادامــه ندهیــد.

زیــرا ممکــن اســت بــاک پــر شــده باشــد و بنزیــن ســرریز شــود کــه میتواند

بــه راحتــی باعــث ایجــاد آتشســوزی ،انفجــار و مصدومیتهــای شــدید

شــود.

مطالعه
بنزیــن میتوانــد محیطزیســت را آلــوده کنــد .جمــعآوری و معــدوم کــردن
بنزیــن ریختــه شــده بایــد توســط افــراد متخصــص صــورت پذیــرد.
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 .4-1کلید استارت
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 .4-5کنترل الکترونیکی پایداری
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خودرو ()ESP

 .4-2روشن کردن خودرو
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استارت زدن در زمان کار نکردن کلید
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عملکرد سیستم 177 .......................... ESP
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هوشمند 159 ..................................................
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سراشیبی ()HDC
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۱۶۷
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تنظیمات کروز کنترل 189 ..........................
شرایط نامناسب برای استفاده از کروز
کنترل 192 ......................................................
 .4-9سیستم کنترل فشار باد تایر 192
عملکرد سیستم 192 ..................... TPMS
نمایش اطالعات سیستم 193 ...... TPMS
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هشدار کمبادی تایر 194 ..............................
 .4-10سیستم رادار دنده عقب

196

عملکرد سیستم 196 .....................................
اصول کار سنسور دنده عقب 198 ...............
تمیز کردن سنسور دنده عقب 201 ............
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 .4-1کلید استارت

کار با کلید استارت

■ ■کلید استارت با دسترسی راحت بر روی داشبورد قرار گرفته است و برای تغییر روش

تامین برق خودرو و روشن و خاموش کردن موتور مورد استفاده قرار میگیرد.
کلید هوشمند زمانی به درستی مورد شناسایی
قرار میگیرد که در داخل خودرو باشد:
• •در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
دسته دنده را در موقعیت “ ”Pیا “ ”Nقرار دهید،
پدال ترمز را فشار داده و کلید استارت را فشار
دهید تا خودرو روشن شود.
• •برای به کارگیری و استفاده از کلید استارت ،یک فشار کوتاه کافی است .اگر کلید استارت
به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد ،ممکن است موتور روشن نشود یا حالتهای کلید
تعویض نشود.

■ ■حالتهای کلید استارت
کلید استارت دارای چهار حالت میباشد .وقتی که کلید هوشمند توسط سیستم شناسایی شده
باشد و اگر پدال ترمز آزاد باشد ،با هر بار فشار دادن کلید استارت ،حالتهای آن تعویض خواهد شد.
 1حالت  OFFیا خاموش (چراغ زمینه کلید
خاموش است) .در این حالت برق کلیه تجهیزات
الکتریکی خودرو قطع میباشد.
 2حالت ( ACCچراغ زمینه کلید به رنگ زرد
روشن است) .در این حالت برخی لوازم برقی
خودرو مانند فندک قابل استفاده میباشد.
 3حالت ( ONچراغ زمینه کلید به رنگ زرد
روشن است) .در این حالت کلیه لوازم برقی
خودرو قابل استفاده میباشند.
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 4حالت ( STARTچراغ زمینه کلید به رنگ سبز روشن میشود) .اگر پدال ترمز فشار داده
شده باشد و دسته دنده در موقعیت “ ”Pیا “( ”Nدر مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) و
یا پدال کالچ (در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) فشرده شده باشد ،چنانچه رنگ چراغ
زمینه کلید استارت به رنگ سبز تغییر یابد ،یعنی کلید وارد حالت استارت ( )STARTشده
است و با فشار دادن آن ،موتور روشن خواهد شد.
احتیاط
•در مدلهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک اگــر در لحظــه خامــوش
کــردن موتــور ،دســته دنــده در موقعیتــی بــه غیــر از “ ”Pقــرار داشــته باشــد،
دکمــه اســتارت بــه حالــت  ACCخواهــد رفــت و بــه حالــت  OFFتغییــر
وضعیــت نخواهــد داد.
•اگــر زمانــی کــه موتــور روشــن اســت ،کلیــد هوشــمند بــه بیــرون از
خــودرو بــرده شــود ،موتــور بــه طــور اتوماتیــک خامــوش نخواهــد شــد.
در ایــن شــرایط بــوق هشــدار  6مرتبــه بــه صــدا در میآیــد و پیغــام
“ ”Smart Key not Detectedدر نمایشــگر صفحــه کیلومترشــمار ظاهــر
خواهــد شــد.
•کلیــد اســتارت را بــه مــدت طوالنــی در حالــت  ACCیــا  ONنگــه نداریــد
تــا از خالــی شــدن باتــری پیشگیــری شــود.

■ ■خاموش شدن خودکار کلید استارت
در زمانهایی که موتور خودرو خاموش بوده و دسته دنده در موقعیت  Pقرار دارد ،اگر کلید
استارت به مدت بیش از یک ساعت در حالت  ONباقی بماند ،کلید استارت به طور خودکار
خاموش خواهد شد .با این حال این قابلیت نمیتواند به تنهایی جلوی خالی شدن باتری را
بگیرد.
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 .4-2روشن کردن خودرو
اقدامهای قبل از استارت

 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشتسری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم
کنید.
 .3آینه داخلی و آینههای جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.
 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید ترمز پارک کشیده شده است.
 .7در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت “ ”Pیا “ ”Nقرار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .8ابتدا کلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید و بررسی کنید که آیا چراغهای هشدار
و نشانگر در صفحه کیلومترشمار روشن میشوند؟ در غیر این صورت ،جهت انجام بازدید یا
تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

مراحل استارت زدن

با همراه داشتن کلید هوشمند میتوانید موتور را روشن کرده و یا حالتهای کلید استارت را

عوض کنید.
 .1دسته دنده را در موقعیت “ ”Pیا “ ”Nقرار
دهید.
 .2پدال ترمز (در مدلهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک) را فشار دهید .رنگ نور زمینه کلید
استارت سبز میشود .اگر رنگ نور زمینه کلید
سبز نشود ،موتور استارت نخواهد خورد.
 .3کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن
شود.
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پس از روشن شدن موتور

دور موتور در زمان دور آرام توسط واحد کنترل الکترونیکی موتور ،کنترل میشود .پس از

روشن شدن موتور ،دور آرام کمی باال میرود تا به افزایش دمای موتور کمک کند .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
•دود اگــزوز حــاوی گازهــای خطرناکــی اســت کــه در صــورت استنشــاق،

میتوانــد ســامتی 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.

•اگــر مجبــور بــه نشســتن در خــودروی متوقــف بــا موتــور روشــن در

یــک محیــط بــاز هســتید ،میبایســت سیســتم تهویــه مطبــوع روی حالــت

چرخــش هــوای تــازه و فــن تهویــه مطبــوع را روی باالتریــن ســرعت تنظیــم
کنیــد.

خاموش کردن موتور

 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
 .2در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
دسته دنده را در موقعیت “ ”Pقرار دهید.
 .3کلید استارت را فشار دهید.
 .4خاموش شدن موتور را بررسی کنید.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک اگر در زمان خاموش کردن موتور ،دسته دنده در
موقعیتی به غیر از  Pقرار داشته باشد ،کلید استارت به جای خاموش شدن به حالت ACC

خواهد رفت.
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برای خاموش کردن کلید استارت طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1کنترل کنید که ترمز دستی کشیده شده باشد.
 .2دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
 .3کلید 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.
•اگــر بــا خــودرو بــه مــدت طوالنــی و بــا ســرعتهای بــاال رانندگــی
کردهایــد ،بالفاصلــه پــس از متوقــف کــردن خــودرو ،موتــور را خامــوش
نکنیــد .اجــازه دهیــد موتــور بــه مــدت چنــد دقیقــه در حالــت درجــا روشــن
بمانــد و پــس از پاییــن آمــدن دمــا ،آن را خامــوش کنیــد .عــدم رعایــت
مــوارد فــوق میتوانــد بــه موتــور آســیب برســاند.

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:
 .1کلید هوشمند یا مچبند هوشمند را در جالیوانی
کنسول وسط به نحوی که روی آن به سمت باال
باشد ،قرار دهید .پدال ترمز (در مدلهای مجهز
به گیربکس اتوماتیک) و پدال کالچ (در مدلهای
مجهز به گیربکس دستی) را در این لحظه فشار
ندهید.
 .2کلید استارت را روشن کنید.
 .3پس از نمایش پیغام
“ ”Verify successfully, start readyدر
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نمایشگر  LCDصفحه کیلومترشمار ،پدال ترمز
(در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) و پدال
کالچ (در مدلهای مجهز به گیربکس دستی) را
فشار داده و استارت بزنید تا موتور روشن شود.
احتیاط
در مدلهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک وقتــی کــه کلیــد اســتارت در
وضعیــت  ACCقــرار دارد ،در صورتــی کــه پــدال ترمــز آزاد باشــد ،اگــر کلیــد
اســتارت را بــه مــدت بیــش از  15ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد ،سیســتم از
لــزوم ارســال ســیگنال پــدال ترمــز صرفنظــر کــرده و اجــازه روشــن شــدن
موتــور را خواهــد داد .البتــه ایــن روش فقــط بــرای مواقــع اضطــراری توصیــه
میشــود .در صــورت مواجــه شــدن بــا ایــن گونــه شــرایط در اســرع وقــت
بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

■ ■خاموش کردن موتور در موارد اضطراری

اگر تمامی سیستمهای خودرو در حین رانندگی کارکرد عادی خود را داشته باشند ولی بنا به
شرایط اضطراری خاموش کردن موتور الزم شود ،مطابق روشهای زیر اقدام کنید:
روش  :1در عرض  2ثانیه دکمه استارت را  3بار یا بیشتر به صورت پشت سر هم و به طور
کوتاه فشار دهید.
روش  :2دکمه استارت را فشار داده و بیشتر از  3ثانیه نگه دارید.
اقدامهای پس از جدا کردن کابل باتری
اگر کابل باتری را باز و بسته کردهاید ،کلید استارت را به مدت  15ثانیه در وضعیت  ONقرار
دهید و سپس آن را خاموش کنید .پس از انجام این کار میتوان موتور را به صورت عادی
روشن کرد.
پس از جدا کردن و وصل کردن کابل باتری ممکن است برخی شرایط مانند سخت استارت
خوردن موتور یا ریپ زدن و لرزش موتور اتفاق بیافتند که عادی میباشد و نشاندهنده این
است که سیستم کنترل الکترونیکی موتور در حال انطباق دادن خود با موتور است.
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 .4-3گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک با کالچ دوبل
خودروی شما به یک گیربکس مکانیکی – اتوماتیک با کالچ دوگانه (گیربکس  )DTCمجهز
شده است که هم دارای حالت تعویض دنده اتوماتیک و هم دارای حالت تعویض دنده دستی
میباشد.
برای رانندگی با خودروی مجهز به این نوع گیربکس:
 .1پدال ترمز را تا انتها فشار داده و دکمه روی
دسته دنده را فشار دهید و همزمان دسته دنده
را از موقعیت  Pحرکت داده و در موقعیت  Dقرار
دهید.
 .2ترمز پارک را آزاد کنید و پا را از روی پدال
ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا
خودرو حرکت کند.
 .3برای قرار دادن دسته دنده در موقعیتهای P

و  Rیا خارج کردن از آنها ،باید دکمه روی دسته
دنده را فشار دهید.
جزییات بیشتر در خصوص نحوه آزاد کردن ترمز
دستی در بخش «سیستم ترمز» در ادامه همین
فصل ارایه شده است.
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دندههای اتوماتیک ( N, R, Pو  )Dو دندههای
دستی ( +و  )-در طول رانندگی در دسترس
شما خواهد بود .دنده انتخاب شده برای گیربکس
در نمایشگر  LCDنیز نمایش داده خواهد شد.

• •حالت اتوماتیک :پس از آن که راننده دسته دنده را در موقعیت  Dقرار داد ،سیستم بر
اساس سرعت خودرو ،دندهها را افزایش یا کاهش خواهد داد.
• •حالت دستی :راننده میتواند به طور دستی دندهها را افزایش یا کاهش دهد .این گیربکس
 7سرعته میباشد و راننده در هر زمان میتواند حالتهای گیربکس را بین دستی و اتوماتیک
تغییر دهد.
وقتی گیربکس بر روی دنده  Dباشد ،میتوانید 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
مییابد (دندههای سبک) و اگر دسته دنده را به سمت عقب بکشید ،دنده کاهش مییابد
(دندههای سنگین).
به هنگام رانندگی بر اساس نیاز خود ،دنده مناسب را انتخاب کنید .اطالعات جدول زیر
میتواند آشنایی الزم با ویژگیها و کاربرد دندهها 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
کردهاید.
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عملکرد

دنده

وقتـی کـه دسـته دنـده در موقعیـت  Pقـرار گرفتـه باشـد ،چرخهـای
( Pدنده پارک)

محـرک خـودرو بـه طـور مکانیکـی قفـل میشـوند .در ایـن موقعیـت
موتـور میتوانـد روشـن شـود.
وقتـی که دسـته دنـده در موقعیـت  Rقـرار میگیرد ،چراغهـای دنده

( Rدنده عقب)

عقـب روشـن میشـوند ،سیسـتم رادار دنـده عقـب بـه کار میافتـد و
دوربیـن  360درجـه (در صـورت تجهیز) روشـن میشـود.

( Nدنده خالص) برای توقفهای کوتاه و در دور آرام ،این حالت گیربکس مناسب میباشد.
( Dدنده حرکت
مستقیم)

حالت
دستی

بـرای حرکـت رو بـه جلـو از این دنده اسـتفاده میشـود .بر اسـاس بار
وارده بـه موتـور و سـرعت حرکت خـودرو ،افزایش و یـا کاهش دندهها
بـه طور خـودکار صـورت میپذیرد.

+
-

بـا هـر بـار حرکـت دسـته دنده بـه سـمت جلـو ( ،)+گیربکـس به یک
دنـده سـبکتر خواهـد رفت.
بـا هـر بـار حرکت دسـته دنـده به سـمت عقـب ( ،)-گیربکـس به یک
دنـده سـنگینتر خواهـد رفت.
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احتیاط
•هرگز از دنده  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.
•دســته دنــده را فقــط هنگامــی کــه خــودرو ســاکن اســت ،در موقعیــت P

قــرار دهیــد.

•هیــچگاه در هنــگام حرکــت رو بــه جلــو ،دســته دنــده را از موقعیــت D

خــارج نکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت گیربکــس بــه شــدت آســیب میبینــد.
•هرگــز در هنــگام حرکــت رو بــه عقــب ،دســته دنــده را از موقعیــت R

خــارج نکنیــد ،در غیــر ایــن صــورت گیربکــس بــه شــدت آســیب میبینــد.
•جهــت جلوگیــری از خرابــی گیربکــس ،زمانــی کــه موتــور خامــوش اســت،
گیربکــس را در وضعیــت خــاص ( )Nقــرار ندهیــد.
•دنده معکوس کشیدن فقط در حالت دستی مقدور میباشد.
•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
خواهــد یافــت .در زمــان ترمزگیــری و کاهــش ســرعت همدنــده بــه طــور
اتوماتیــک کاهــش خواهــد یافــت.
•اگــر باتــری خالــی و یــا ضعیــف شــود ،ممکــن اســت حتــی بــا وجــود
فشــرده شــدن پــدال ترمــز همدســته دنــده از موقعیــت  Pخــارج نشــود.
•اگــر کابــل باتــری جــدا شــده و مجــددا وصــل شــود ،پس از روشــن شــدن
کلیــد اســتارت ،چنانچــه از گیربکــس صــدای «کلیــک» بــه گــوش برســد
عــادی اســت و مربــوط بــه انطبــاق و خودتعریفــی دندههاســت.
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هشدار
•وقتــی کــه دســته دنــده در موقعیــت  Nقــرار دارد ،مطمئــن شــوید کــه

ترمــز دســتی را کشــیدهاید و پــا را روی پــدال ترمــز قــرار دادهایــد .در غیــر
ایــن صــورت ممکــن اســت دچــار حادثــه شــوید.

•خــودروی مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک را هرگــز در مســافتهای

طوالنــی یــا بــا ســرعت بــاال بکســل نکنیــد .در صــورت نیــاز بــه بکســل
کــردن ،پلوسهــای خــودرو را از چرخهــا جــدا کنیــد و یــا بــرای حمــل
خــودرو بایــد چرخهــای جلــو را از زمیــن بلنــد کنیــد.

حالت  ECOو حالت SPORT
حالت پیشفرض این نوع گیربکس ،حالت ECO

میباشد .یعنی پس از روشن شدن خودرو،
گیربکس به طور خودکار بر روی این حالت
قرار میگیرد و نشانگر  ECOبر روی صفحه
کیلومترشمار روشن میشود.
با فشار دادن کلید  ECO/SPORTمیتوانید
با توجه به شرایط جاده و رانندگی خود ،حالت
گیربکس را بین  ECOو  SPORTتغییر دهید.
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پیغام هشدار گیربکس

اگر دمای گیربکس باال رود ،پیغام هشداری به صورت
زیر در صفحه کیلومترشمار نمایش داده میشود:
“High transmission temperature, stop at

( ”a safe placeدمای گیربکس باالست ،خودرو
را متوقف کنید).
اگر دمای گیربکس بیش از حد باال رود،
پیغام هشداری به صورت زیر در صفحه
کیلومترشمار

نمایش

داده

میشود:

“Transmission overheats, stop at a safe

( ”place for 5 minutesگیربکس داغ کرده
است ،خودرو را به مدت  5دقیقه متوقف کنید).
احتیاط
پــس از خنــک شــدن خــودرو اســتارت بزنیــد .اگــر پیغــام هشــدار خامــوش
نشــده اســت ،فــورا جهــت بازدیــد و تعمیــر بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو تمــاس بگیریــد.
حالت خرابی ایمن ()Fail-Safe

وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد ،حالت خرابی ایمن گیربکس به طور
خودکار فعال میشود و اجازه میدهد تا خودرو مسافت کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت
کند.
در این شرایط چراغ 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 مییابد و فقط با کمترین سرعت میتواند حرکت کند.
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احتیاط
در حالــت خرابــی ایمــن ،نبایــد مســافت زیــادی را بــا خــودرو رانندگــی کــرد،
زیــرا باعــث وارد آمــدن آســیبهای جــدی بــه گیربکــس خواهــد شــد.
جهــت بازدیــد و ســرویس گیربکــس ،هــر چــه ســریعتر بــه نمایندگــی
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

 .4-4سیستم ترمز

ترمز خودرو

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

ترمز پارک برقی (در صورت تجهیز)
ترمز پارک برقی ( )EPBیک تکنولوژی به کار رفته در این خودرو میباشد که هم برای
توقفهای موقتی و کوتاهمدت در زمان رانندگی مورد استفاده قرار میگیرد و هم برای
توقفهای بلندمدت پس از پارک کردن خودرو .این نوع ترمز پارک جایگزین نوع سنتی و
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 نشانگر آن در
صفحه کیلومترشمار و چراغ زمینه کلید روشن
میشود که بیانگر فعال شدن ترمز پارک است.
• •وقتی که کلید استارت خاموش میشود،
سیستم  EPBهمچنان به صورت فعال و درگیر
باقی خواهد ماند.
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آزاد کردن ترمز پارک به صورت دستی

• •وقتی که موتور روشن است یا کلید استارت روشن است ،اگر پدال ترمز را فشار دهید
یا کلید ترمز پارک را فشار دهید ،چراغ زمینه کلید و چراغ نشانگر ترمز پارک در صفحه
کیلومترشمار خاموش میشود که نشاندهنده آزاد شدن ترمز پارک میباشد.
آزاد شدن ترمز پارک به صورت خودکار
• •اگر درب راننده بسته باشد و راننده کمربند خود را بسته باشد ،چنانچه خودرو در جاده با
سطح صاف متوقف باشد ،همزمان با فشار دادن پدال گاز و حرکت خودرو رو به جلو یا با دنده
عقب ،ترمز پارک به طور خودکار آزاد خواهد شد .متعاقب آزاد شدن ترمز پارک ،چراغ نشانگر
قرمز رنگ در صفحه کیلومترشمار خاموش میشود.
• •اگر خودرو در سطح شیبدار متوقف باشد ،برای حرکت در دنده  Dیا  ،Rپدال گاز را کمی
بیشتر فشاردهید .هر زمان که نیروی محرک بزرگتر از نیروی لغزش و سر خوردن شود،
سیستم  Auto Holdترمز پارک را به طور خودکار آزاد خواهد کرد.
مطالعه
موقــع بکســل کــردن خــودرو ،ترمــز پــارک را آزاد کنیــد .جهــت کســب
اطالعــات بیشتــر در خصــوص حمــل خــودرو بــه فصــل  6مراجعــه کنیــد.
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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
و ســپس کلیــد ترمــز پــارک را فشــار دهیــد تــا ترمــز پــارک آزاد شــود.
ایــن روش بایــد فقــط در شــرایط خــاص کــه ترمــز پــارک را نمیتوانیــد 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.
•موقــع فعالســازی و آزادســازی ترمــز پــارک برقــی ،صدایــی از بخــش
عقــب خــودرو بــه گــوش میرســد .ایــن صــدای کار کــردن سیســتم اســت
و عــادی اســت.
•در زمــان آزاد یــا درگیــر ترمــز پــارک همزمــان بــا فشــار دادن پــدال
ترمــز ،ممکــن اســت پــدال ترمــز اندکــی بــه ســمت بــاال یــا پاییــن حرکــت
کنــد .در ایــن حالــت ،بایــد پــدال ترمــز را کمــی محکمتــر فشــار دهیــد.
•در صــورت خالــی شــدن باتــری ،ترمــز پــارک را نمیتــوان آزاد کــرد.
بــرای رفــع مشــکل بایــد از روش باتــری بــه باتــری اســتفاده کنیــد.
•اگــر در عــرض  10دقیقــه پــس از پــارک کــردن ،خــودرو حرکتــی داشــته
باشــد ،نیــروی اعمــال شــده بــه ترمــز پــارک بــه طــور خــودکار افزایــش
خواهــد یافــت تــا خــودرو بــه طــور ایمــن ثابــت نگــه داشــته شــود .ایــن کار
ممکــن اســت تــوام بــا مقــداری صــدا باشــد کــه عــادی اســت.

۴-169
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :۴روشن کردن و رانندگی با خودرو
هشدار
•وقتــی خــودرو را بــا کشــیدن ترمــز پــارک متوقــف میکنیــد ،پــس

از خامــوش کــردن خــودرو چــراغ نشــانگر ترمــز پــارک در صفحــه
کیلومترشــمار و چــراغ زمینــه کلیــد ترمــز پــارک همچنــان بــرای لحظاتــی
روشــن میماننــد .قبــل از تــرک خــودرو ایــن مــورد را بررســی کنیــد تــا از
درگیــر شــدن صحیــح ترمــز پــارک اطمینــان حاصــل کنیــد.

•بــرای جلوگیــری از حرکــت اتفاقــی خــودرو ،در وضعیــت  ،Auto Holdقبــل

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
برقی نیروی الزم برای ترمزگیری اضطراری را اعمال کند .در این شرایط چراغ قرمز رنگ
نشانگر ترمز پارک در صفحه کیلومترشمار به صورت چشمکزن روشن خواهد شد .پس از
خارج شدن از شرایط اضطراری ،کلید ترمز پارک را رها کنید.
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هشدار
•چنانچــه ترمــز خــودرو عمــل نکنــد یــا پــدال ترمــز گیــر کنــد،

میتوانیــد از قابلیــت ترمزگیــری اضطــراری اســتفاده کنیــد ،ولــی دقــت

داشــته باشــید کــه اگــر ترمزگیــری اضطــراری را در مســیرهای ســخت،

جادههــای پیــچدار ،ترافیکهــای ســنگین و در شــرایط جــوی نامســاعد
اســتفاده کنیــد ،سیســتم  ESPو متعلقــات آن نمیتواننــد بــر محدودیتهــا
و شــرایط فیزیکــی جــاده فایــق آینــد و ممکــن اســت خطراتــی مثــل خــروج

خــودرو از مســیر ،واژگــون شــدن و ســر خــوردن اتفــاق بیفتــد .لــذا جهــت
جلوگیــری از مواجــه شــدن بــا حادثــه بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد.

•موقــع رانندگــی معمولــی از ایــن عملکــرد بــا احتیــاط اســتفاده کنیــد .در

ایــن مواقــع سرنشــینان نبایــد بــه کلیــد ترمــز پــارک دســت بزننــد .ایــن

گونــه اقدامــات میتوانــد باعــث بــروز حادثــه شــود.

•فعــال شــدن ترمــز اضطــراری تــوام بــا تولیــد صــدا اســت کــه عــادی

میباشــد.

•در ترمزگیــری اضطــراری اعمــال شــدن نیــروی ترمــز پــارک برقــی باعــث

کاهــش ســرعت خــودرو بــا نــرخ ثابــت میشــود کــه ممکــن اســت بــا

کاهــش ســرعت مــورد نظــر راننــده متفــاوت بــوده و فاصلــه ترمزگیــری زیــاد

باشــد.
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Auto Hold

در ترافیکهای سنگین که خودرو در شرایط
حرکت -توقف قرار دارد ،برای جلوگیری از
حرکت خود به خودی خودرو از این قابلیت
استفاده میشود.
• •شرایط الزم برای فعال شدن :Auto Hold
موتور باید روشن باشد ،درب راننده به طور کامل
بسته باشد و کمربند راننده قفل شده باشد.
• •روشن کردن :Auto Hold
در صورتی که شرایط الزم برای Auto Hold
فراهم باشد ،اگر کلید  Auto Holdبر روی
کنسول وسط را فشار دهید ،چراغ زمینه کلید
روشن شده و خودرو در حالت  Auto Holdقرار
خواهد گرفت.

فعال شدن :Auto Hold

• •اگر کلید  Auto Holdروشن شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن  Auto Holdمهیا
باشد ،با گرفتن ترمز و پس از توقف کامل خودرو Auto Hold ،فعال میشود .روشن شدن
چراغ نشانگر سبز رنگ در صفحه کیلومترشمار بیانگر فعال شدن سیستم میباشد.
• •موقعی که خودرو ایستاده است ،پدال ترمز را فشار دهید ،اگر کلید  Auto Holdروشن
شده باشد و شرایط الزم برای فعال شدن  Auto Holdفراهم باشد ،روشن شدن چراغ نشانگر
سبز رنگ در صفحه کیلومترشمار بیانگر این است که خودرو همچنان در حالت Auto Hold
قرار دارد.

خاموش کردن :Auto Hold

• •کلید  Auto Holdواقع بر روی کنسول وسط را فشار دهید تا سیستم خاموش شود .چراغ
زمینه کلید خاموش شده و خودرو از حالت  Auto Holdخارج خواهد شد.

آزاد کردن :Auto Hold
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• •راههای آزاد کردن  Auto Holdمشابه راههای آزاد کردن ترمز پارک برقی میباشد که به
دو روش دستی و خودکار صورت میپذیرد.
احتیاط
•اگــر پــس از روشــن شــدن خــودرو ،درب راننــده و کمربنــد راننــده بســته

نشــوند ،قابلیــت  Auto Holdبــه کار نخواهــد افتــاد.

•وقتــی کــه  Auto Holdروشــن اســت و خــودرو را بــا فشــار پــدال ترمــز

بــه طــور کامــل متوقــف میکنیــد Auto Hold ،ماننــد ترمــز پــارک برقــی
خــودرو را نــگاه خواهــد داشــت ،بــا ایــن تفــاوت کــه خــودرو در دنــده  Dیــا

 Rقــرار دارد .اگــر توقفتــان کوتــاه اســت ،دســته دنــده را در موقعیــت N

قــرار دهیــد و اگــر توقفتــان طوالنــی اســت ،دســته دنــده را در موقعیــت
 Pقــرار دهیــد.

•در زمــان روشــن بــودن  Auto Holdاگــر درب راننــده یــا کمربنــد راننــده

بــاز شــود ،خــودرو از  Auto Holdخــارج میشــود و پــس از بســتن آنهــا

مجــددا بــه وضعیــت روشــن بــودن بــاز میگــردد.

•در زمــان فعــال بــودن  Auto Holdاگــر درب راننــده یــا کمربنــد راننــده

بــاز شــود Auto Hold ،بــه ترمــز پــارک برقــی تبدیــل میشــود.

• همــواره خــودرو را بــا در نظــر گرفتــن نــکات ایمنــی پــارک کنیــد و

مراقــب باشــید کــه بــه خــود و دیگــران آســیب نرســانید.

•قبل از بردن خودرو به کارواش صنعتی Auto Hold ،را غیرفعال کنید.

•در خودروهــای مجهــز بــه گیربکــس دســتی پــدال کالچ را تــا انتهــا فشــار

دهیــد و دنــده  1یــا عقــب را انتخــاب کنیــد .پــدال گاز را فشــار دهیــد تــا
 Auto Holdغیرفعــال شــود .اگــر خــودرو در مســیر ســرباالیی قــرار دارد،

جهــت شــروع حرکــت توصیــه میشــود پــدال گاز را تــا نیمــه فشــار دهیــد.

•اگــر پــدال گاز بــه آرامــی فشــار داده شــود ،غیــر فعــال شــدن Auto Hold

بــا تاخیــر صــورت میپذیــرد کــه عــادی اســت.
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سیستم ترمز

سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل
ضربدری میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی بوده
و دارای دو مدار مستقل از همدیگر میباشد.
مزیت این نوع ترمز این است که در صورت خرابی
و وجود ایراد در یکی از مدارها ،مدار دیگر قادر
به ادامه کار میباشد .البته در صورت بروز چنین
شرایطی عمل ترمزگیری در مقایسه با شرایط
عادی سختتر خواهد بود و توجه داشته باشید
که فاصله ترمزگیری بیشتر خواهد بود .چراغ
هشدار سیستم ترمز نیز روشن خواهد شد.
هشدار
در صــورت خرابــی و عــدم کارکــرد یکــی از مدارهــای ترمــز ،توصیــه

میشــود بــا خــودرو رانندگــی نکنیــد و فــورا جهــت بازدیــد و تعمیــر آن بــه

نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

بوستر ترمز

بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل میشود و فقط در زمانی کارآیی
دارد که موتور روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.
هشدار
در سراشــیبیها موتــور خــودرو را خامــوش نکنیــد .بــرای کارآیــی بیشتــر
سیســتم ترمــز در سراشــیبیهای تنــد ،از دنــده ســنگینتر اســتفاده کنیــد.

هنگام بکسل شدن خودرو یا ایراد موتور ،بوستر ترمز از کار میافتد ،در این گونه شرایط برای
جبران این نقصان باید فشار بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.
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وقتی که خودرو برای مدتی متوقف میشود (مثال شب تا صبح) و یا وقتی در هوای سرد روشن
میشود ،خال ایجاد شده در موتور کم است و نمیتواند مکش الزم برای بوستر ترمز را تامین
کند ،لذا پدال ترمز در این مواقع سفت میشود .بنابراین قبل از شروع رانندگی اجازه دهید
موتور با دور آرام گرم شود .هر چه دما پایینتر باشد ،وقت بیشتری برای گرم کردن خودرو
الزم است.

روغن ترمز

در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن باید
مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINقرار داشته
باشد.
سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور

منظم بازدید کنید.

هشدار
•روغــن ترمــز بــه شــدت جــاذب رطوبــت میباشــد .بنابرایــن درب مخــزن

روغــن ترمــز را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد.

•روغــن ترمــز دارای خاصیــت خورندگــی اســت .اجــازه ندهیــد بــا پوســت

تمــاس پیــدا کنــد .در صــورت پاشــیدن روغــن ترمــز بــر روی پوســت و

یــا چشــم ،فــورا محــل را بــا مقــدار زیــادی آب شســت و شــو دهیــد .اگــر
همچنــان احســاس ناراحتــی میکنیــد ،فــورا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه

نماییــد.
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چراغ هشدار سیستم ترمز

• •با روشن شدن کلید استارت ،چراغ هشدار ترمز
روشن شده و پس از  3ثانیه خاموش خواهد شد.
• •اگر در سیستم ترمز ایرادی وجود داشته باشد،
چراغ هشدار همچنان روشن میماند .در این
صورت به عنوان اولین اقدام ،سطح روغن ترمز
مخزن را بررسی کنید .اگر سطح روغن کمتر از
عالمت “ ”MINبود ،به مقدار روغن ترمز اضافه
کنید .اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،هر چه
سریعتر با نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
تماس حاصل نکات ایمنی کنید.

نکات الزم در خصوص سیستم ترمز

• •تولید صدای ترمز در برخی زمانها طبیعی است .ولی اگر ترمز ،ایجاد صدای سایش آهن
به آهن یا صدای سوت به مدت زیاد بکند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز است که نیاز به
تعویض دارد .خودروی خود را جهت تعویض لنتها به نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.
• •اگر موقع ترمز کردن لرزشی در غربیلک فرمان احساس میکنید ،در اسرع وقت به نمایندگی
مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •لنت ترمزهای جدید برای رسیدن به کارآیی حداکثری نیاز به یک دوره آببندی دارند.
شاید در  200کیلومتر اول کارآیی ترمز بهینه نباشد .زیاد کردن نیروی وارده به پدال ترمز،
تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز میباشد.
• •میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی
که بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد
هستند ،در معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند .بنابراین الزم است خودروی خود را
جهت بازدید ضخامت لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو ،به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ببرید.
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• •در زمان رانندگی در جادهای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز
موتوری بیشترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید .در غیر این صورت،
ترمزها داغ شده و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع ،کارایی
خود را از دست بدهند.
• •یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و کشیدن چرخ به یک سمت در
زمان ترمزگیری میشود .پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید.
پس از رانندگی در آب عمیق برای خشک کردن لنت ترمز ،ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه،
پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد.

 .4-5کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ()ESP

عملکرد سیستم ESP

( ESPسیستم پایداری الکترونیکی) یک سیستم کنترل ایمنی فعال است که از اطالعات
سنسورها برای نظارت بر شرایط حرکتی و رانندگی خودرو استفاده میکند .در صورت مواجهه
با شرایطی مانند عبور از روی موانع یا پیچیدن که میتوانند باعث ناپایداری خودرو شوند،
سیستم  ESPبا ایجاد همآهنگی بین قوای محرکه و سیستم ترمز سبب جلوگیری از انحراف
خودرو از مسیر و در نتیجه ایمنتر شدن رانندگی میشود .اگر نیروی ترمز اعمال شده به یک
چرخ جهت حفظ پایداری خودرو کافی نباشد ESP ،گشتاور خروجی موتور را کم میکند تا به
چرخهای دیگر خودرو نیروی ترمزی بیشتری وارد شود تا عملکرد سیستم  ESPتحقق یابد.
سیستم  ESPبا تلفیق دادن سیستمهای ( ABSسیستم ترمز ضدقفل) و ( EBDسیستم
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز) تعادل جانبی در حین رانندگی را تامین میکند.
چراغ هشدار سیستم ESP

• •پس از روشن شدن کلید استارت ،چراغ هشدار
 ESPنیز روشن شده و پس از  3ثانیه خاموش
خواهد شد.
• •زمانی که  ESPفعال باشد ،چراغ هشدار آن به
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صورت چشمکزن در خواهد آمد.
• •اگر چراغ هشدار به طور دایم روشن بماند،
یعنی سیستم دارای ایراد است.

■ ■برنامه کنترل الکترونیکی پایداری

وقتی خودرو میخواهد بپیچد ،سیستم  ESPجهت چرخش غربیلک فرمان را تشخیص داده و
با مسیر اصلی خودرو مقایسه میکند و نیروی ترمزی وارده به چرخها را مدیریت میکند و با
کمک سیستم کنترل الکترونیک موتور ،پایداری خودرو را کنترل میکند.
احتیاط
در صــورت مشــاهده ایــراد در عملکــرد سیســتم  ،ESPدر اســرع وقــت جهــت
بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنید.
هشدار
ســرعت زیــاد ،پیچیــدن ناگهانــی ،شــرایط جــادهای و  ...ممکــن اســت بــا
وجــود فعــال بــودن  ESPهــم منجــر بــه حادثــه شــوند .سیســتم ESP

نمیتوانــد بــه طــور قطعــی اطمینــان دهــد کــه در صــورت از دســت رفتــن
کنتــرل خــودرو در شــرایط گوناگــون شــما میتوانیــد کنتــرل آن را مجــددا در

دســت بگیریــد .حتــی اگــر خــودروی شــما مجهــز بــه  ESPباشــد ،همچنــان

بایــد بــا رعایــت احتیــاط و احتــرام بــه قوانیــن رانندگــی کنیــد.
کلید غیرفعال کردن ESP

کلید غیرفعال کردن  ESPدر سمت چپ داشبورد
قرار گرفته است.
• •این دکمه را فشار دهید تا  ESPغیرفعال شود
و چراغ

نیز در صفحه کیلومترشمار روشن

شود.
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• •برای فعالسازی مجدد  ،ESPکلید را یک
بار دیگر فشار دهید .با فعال شدن  ،ESPچراغ
نشانگر

خاموش خواهد شد.

احتیاط
•بــرای بهبــود کشــش خــودرو در جادههــای شــنی و ســنگریزهای،
توصیــه میشــود کــه  ESPرا غیرفعــال کنیــد.
•سیستم  ESPرا نمیتوان در حین فعال بودن ،غیرفعال کرد.

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

سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن پدال

اصول مهم در به کارگیری ترمز
ABS

ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد شد تا

 .1پــدال ترمــز را بــه طــور
محکــم فشــار داده و نگــه
داریــد

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

 .2بــرای جلوگیــری از برخــورد
بــا مانــع ،فرمــان را بپیچانیــد.
بــا وجــود ترمزگیــری اضطــراری،
میتوانیــد عمــل پیچیــدن را
انجــام دهیــد.

هشدار
•درســت اســت کــه  ،ABSاثربخشــی بهتــری بــه ترمــز میدهــد ،ولــی

بســته بــه شــرایط جــادهای فاصلــه ترمزگیریهــا تفــاوت زیــادی خواهــد
داشــت.

• ABSنمیتوانــد کوتــاه شــدن فاصلــه ترمزگیــری در شــرایط مختلــف از

قبیــل جــاده ماسـهای یــا جــاده برفــی یــا در زمــان اســتفاده از زنجیــر چــرخ
را تضمیــن کنــد .در مقایســه بــا خودروهــای بــدون  ،ABSشــاید خــودروی

شــما نیــاز بــه فاصلــه ترمزگیــری زیــادی داشــته باشــد.

•همچنیــن  ABSنمیتوانــد ریســک خطــر ناشــی از عــدم رعایــت فاصلــه

بــا خــودروی جلویــی ،رانندگــی در آب ،پیچیدنهــای ســریع یــا رانندگــی در
جادههــای نامســاعد را کاهــش دهــد ،و یــا نمیتوانــد از تصــادف ناشــی از
رانندگــی بــدون احتیــاط و نامناســب جلوگیــری کنــد.

•همــواره بــا احتیــاط رانندگــی کنیــد و در ســر پیچهــا از ســرعت خــود

بکاهیــد.
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چراغ هشدار سیستم ABS

• •پس از روشن شدن کلید استارت ،چراغ هشدار
 ABSروشن شده و پس از  3ثانیه خاموش
میشود.
• •اگر سیستم  ABSدارای ایراد باشد ،چراغ
هشدار به طور دایمی روشن میماند.
احتیاط
اگــر  ABSایــراد داشــته باشــد ،راننــده هنــوز سیســتم ترمــز معمولــی را در
اختیــار دارد ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــرای ترمــز گرفتــن بایــد نیــروی کمتــری
بــه پــدال ترمــز وارد شــود تــا از قفــل شــدن چرخهــا جلوگیــری شــود.
اگــر چــراغ هشــدار روشــن باشــد بایــد بــا احتیــاط بیشتــری رانندگــی
کنیــد و بــرای جلوگیــری از بــروز حادثــه ،هــر چــه ســریعتر بــه یکــی از
نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
هشدار
اگــر چــراغ  ABSو چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز بــه طــور همزمــان روشــن

شــوند ،فــورا خــودرو را در یــک مــکان مناســب متوقــف کــرده و فالشــر را

روشــن کنیــد و جهــت بازدیــد و تعمیــر خــودرو بــا نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو تمــاس بگیریــد.

احتیاطهای الزم

• •در شرایط زیر سیستم  ABSتولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند:

• •هنگامی که سوییچ باز میشود و یا موتور روشن میشود ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی
میکند که همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
• •صدای عمل کردن موتور ،پمپ و سوپاپهای بلوکه ABS

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

• •صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید
هشدار
•در مــورد سیســتم  ABSنبایــد اغــراق شــود .اگــر چــه سیســتم ترمــز
ضدقفــل بــه حفــظ کنتــرل خــودرو کمــک میکنــد ولــی همچنــان بایــد بــا
احتیــاط و ســرعت مطمئنــه و رعایــت فاصلــه از خــودروی جلویــی رانندگــی
کــرد.
•اگــر چســبندگی تایــر بــا جــاده بیــش از حــد مجــاز باشــد و یــا در
رانندگــی در شــرایط بارندگــی و لغزنــده بــودن جــاده کــه لغــزش تایــر وجــود
دارد ،سیســتم ترمــز ضدقفــل ،کمکــی بــه کنتــرل خــودرو نخواهــد کــرد.
احتیاط
■ ■ســایز تایرهــا و طــرح آج آنهــا تاثیــر مهمــی بــر روی کارکــرد  ABSدارند.
اطمینــان حاصــل کنیــد تایرهــای خــودرو یــا تایرهــای جدیــدی کــه قصــد
تعویــض آنهــا را داریــد ،دارای ســایز و شــاخص بــار قابــل تحمــل و ســاختار
یکســانی بــا تایرهــای اصلــی خــودرو باشــند .متفــاوت بــودن مشــخصات
یکــی از تایرهــا بــا تایرهــای دیگــر ،عملکــرد  ABSرا میتوانــد تحتتاثیــر
قــرار دهــد .توصیــه شــرکت مدیــران خــودرو اســتفاده از تایرهــای شــرکتی
میباشــد.
■ ■ ABSبــه منظــور کوتــاه کــردن فاصلــه ترمزگیــری طراحــی نشــده اســت.
هنــگام رانندگــی در شــرایط زیــر ،فاصلــه مناســب از خــودروی جلویــی را
رعایــت کنیــد:
•هنگام رانندگی در جادههای برفی و یا در جادههای گلآلود.
•زمانهایی که از زنجیر چرخ استفاده میکنید.
•هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع.
•هنگام عبور از روی چالهها و دستاندازها.
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■ ■شرایطی که برای استفاده از  ESPمناسب نمیباشند
جادههای پوشیده با برف عمیق ،جادههای با سطح نرم و شنی ،هنگام استفاده از زنجیر چرخ.

■ ■سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ()EBD

عملکرد :این سیستم نیروی ترمز را با توجه به نیاز بین چرخها توزیع میکند تا پایداری و
ایمنی خودرو حاصل شود.
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ( )EBDبا توجه به اختالف بارهای وارده به اکسلهای
جلو و عقب نیروی ترمز را به صورت خودکار و الکترونیکی بین چرخهای جلو و عقب توزیع
میکند تا کارآیی ترمز را بهبود بخشد EBD .به همراه  ABSو به عنوان مکمل آن ،ثبات و
پایداری در ترمزگیری را بهبود میبخشد.

■ ■سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ()HHC
عملکرد :این سیستم مانع برگشت خودرو به عقب موقع آغاز به حرکت در سرباالییها میشود.
سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ( )HHCبه منظور کمک به راننده جهت کنترل خودرو
در جادههای شیبدار طراحی شده است .زمانی که خودرو در سرباالیی متوقف شده باشد این
سیستم به واسطه سنسور شتاب طولی مساله را متوجه شده و فعال میشود تا در فاصله زمانی
که راننده پای خود را از روی پدال ترمز بر میدارد و پدال گاز را فشار میدهد به مدت  1تا 2
ثانیه نیروی ترمز اعمال شده قبل از رها کردن پدال ترمز را همچنان حفظ کرده و از حرکت
خودرو به سمت عقب جلوگیری نماید .پس از فشار پدال گاز توسط راننده و با افزایش گشتاور
موتور ،بهتدریج از فشار ترمز کاسته میشود و خودرو بدون این که حرکتی به سمت عقب
داشته باشد ،به حرکت رو به جلوی خود ادامه میدهد.

■ ■سیستم کنترل کشش ()TCS

عملکرد :این سیستم باعث حفظ تسلط راننده بر فرمان و بهبود شتابگیری خودرو به ویژه در
جادههای لغزنده میشود.
سیستم کنترل کشش ( )TCSیکی از عملکردهای تکمیلی سیستم  ESPمیباشد .در لحظه
شروع حرکت و یا شتابگیری ناگهانی ممکن است چرخهای محرک خودرو دچار بکسوات
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و هرزگردی شوند و در صورتی که این اتفاق در جادههای پوشیده از برف یا یخ روی دهد،
خودرو به یک سمت کشیده میشود و کنترل فرمان از دست راننده خارج میشود که میتواند
خطرناک باشد .سیستم  TCSسرعت دوران چرخها را از طریق سنسور چرخها به دست
میآورد و اگر تشخیص دهد که سرعت چرخش چرخهای محرک بیشتر از چرخهای متحرک
است ،به این نتیجه میرسد که چرخهای محرک دچار بکسوات شدهاند .که در این صورت با
ارسال فرامین مختلف ،تایمینگ احتراق موتور را تنظیم میکند ،میزان بازشدگی دریچه گاز را
کاهش میدهد ،دنده گیربکس را سنگینتر میکند و ترمز چرخها را فعال میکند تا هرزگردی
و بکسوات چرخها را کاهش دهد.

■ ■سیستم کمک ترمز هیدرولیکی ()HBA

عملکرد :این سیستم به کاهش خط ترمز در زمان ترمزگیری ناگهانی و اضطراری کمک
میکند.
سیستم کمک ترمز هیدرولیکی ( )HBAیکی از عملکردهای تکمیلی سیستم  ESPمیباشد.
در شرایط اضطراری ،راننده معموال بالفاصله ترمز میکند ،اما اغلب حداکثر نیروی ترمزی
را وارد نمیکند و نتیجتا خط ترمز طوالنی میشود .در این حالت سیستم  HBAوارد عمل
میشود .وقتی که راننده به طور سریع پدال ترمز را فشار میدهد ،سیستم  HBAموجب
افزایش سریع نیروی ترمزی و کاهش مسافت ترمزگیری میشود ،بدون آن که راننده مجبور
باشد نیروی زیادی را به پدال ترمز اعمال کند.
اقدام احتیاطی :وقتی که سیستم  HBAفعال میشود ،پدال ترمز به صورت خودکار اندکی
پایینتر میرود تا فشار ترمز به سطح ماکزیمم فعالیت  ABSبرسد .در این حالت ،راننده باید
پدال ترمز را فشار دهد و نباید آن را رها کند.

■ ■سیستم جلوگیری از واژگونی ()RMI
عملکرد :این سیستم با جلوگیری از چپ شدن خودرو باعث بهبود و افزایش ایمنی خودرو
میشود.
زمانی که خودرو با سرعت زیاد در حال پیچیدن باشد و یا تحتتاثیر یک نیرو و شتاب جانبی
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ناشی از پیچ جاده قرار میگیرد ،احتمال دارد خودرو واژگون شود .در این شرایط سیستم
 RMIبا کاهش دادن سرعت چرخش یک یا چند تا از چرخها مانع چپ شدن خودرو میشود.
اقدام احتیاطی :وجود سیستم  RMIنمیتواند به شما اطمینان کامل دهد که در هر شرایطی
خودروی شما واژگون نخواهد شد .برای پیشگیری از بروز حوادث ،همواره ضمن رعایت
احتیاط با پیروی از قوانین و مقررات رانندگی کنید ،حتی اگر خودروی شما مجهز به سیستم
 RMIباشد.

 .4-6سیستم کنترل خودرو در سراشیبی (( )HDCدر صورت تجهیز)

عملکرد سیستم HDC

سیستم کنترل خودرو در سراشیبی ( )HDCکمک میکند تا خودرو جادههای شیبدار را
به صورت کنترل شده و بدون خطر طی کند .زمانی که خودرو در حال پایین آمدن از یک
سراشیبی است ،اگر  HDCروشن شده باشد ،سیستم به طور خودکار سرعت خودرو را در
بازه ( 10-35Km/hبرای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) و بازه ( 14-35Km/hبرای
خودروهای مجهز به گیربکس دستی) ثابت نگه میدارد .در اثنای فعال بودن  HDCراننده
میتواند با فشار دادن پدال گاز یا پدال ترمز ،سرعت خودرو را به شرط آن که از حداقل و
حداکثر سرعت بازههای ذکر شده تجاوز نکند ،افزایش یا کاهش دهد.
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فعال و غیرفعال کردن HDC

فعال کردن :HDC

زمانی که کلید استارت روشن است ،کلید HDC

را فشار دهید تا سیستم روشن شود و چراغ
نشانگر  HDCدر صفحه کیلومترشمار روشن
شود.

غیرفعال کردن :HDC

• •اگر سیستم فعال است ،کلید  HDCرا فشار
دهید تا غیرفعال شود.
• •اگر سرعت خودرو از  60Km/hفراتر رود،
سیستم  HDCبه طور خودکار غیرفعال میشود.

با غیرفعال شدن سیستم ،چراغ نشانگر HDC

هم خاموش میشود.
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احتیاط
•قبــل از رســیدن بــه سراشــیبی HDC ،را فعــال کنیــد تــا بتوانیــد کنتــرل

فرمــان را بــا تمرکــز بیشتــر در اختیــار داشــته باشــید.

•عملکــرد  HDCبــه واســطه اعمــال نیــروی ترمــز از طریــق سیســتم ESP

اجــرا میشــود کــه طــی آن یــک ســری فعــل و انفعالهــای هیدرولیکــی
صــورت میپذیــرد و ممکــن اســت تــوام بــا تولیــد مقــداری صــدا باشــد کــه

عــادی اســت .اگــر سیســتم  ESPایــراد داشــته باشــد HDC ،قــادر بــه فعــال

شــدن نخواهــد بــود .در ایــن صــورت جهــت بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی
مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

•محــدوده ســرعت بــرای فعالیــت سیســتم کنتــرل خــودرو در سراشــیبی

 35Km/hمیباشــد.
•در حیــن فعــال بــودن  HDCاگــر چرخهــا قفــل شــوند ،سیســتم ABS

جهــت جلوگیــری از آن وارد عمــل خواهــد شــد.

•در حیــن فعــال بــودن  HDCچنانچــه یــک چــرخ از زمیــن بلنــد شــود،

نیــروی ترمــز آن بــه چرخــی کــه بیشتریــن ضریــب اصطــکاک را بــا زمیــن
دارد ،توزیــع خواهــد شــد.

•در زمــان فعــال بــودن  HDCبایــد راننــده همچنــان آمادگــی خــود را

حفــظ کنــد و در کلیــه لحظههــا کنتــرل خــودرو را در اختیــار داشــته باشــد.

زیــرا ممکــن اســت سیســتم بــه علــت داغ شــدن بــه طــور خــود بــه خــود
خامــوش شــود و یــا احتمــال دارد سیســتم  ESPبــا مشــکل مواجــه شــود

کــه در چنیــن شــرایطی راننــده بایــد بــه جــای  HDCکنتــرل خــودرو را بــه

عهــده بگیــرد.
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 .4-7سیستم فرمان برقی ()EPS

عملکرد سیستم

سیستم فرمان برقی ( )EPSاز گشتاور تولید شده توسط موتور مخصوص سیستم فرمان بهره
میگیرد .موتور سیستم فرمان برقی از پمپ هیدرولیک فرمان در خودروهای مجهز به فرمان
هیدرولیکی که نیروی خود را از موتور خودرو میگیرد ،متفاوت است.
• •پس از روشن شدن کلید استارت ،سیستم
فرمان برقی به مدت  3ثانیه اقدام به خودارزیابی
میکند .اگر ایرادی در سیستم وجود نداشته
باشد ،چراغ نشانگر زرد رنگ خاموش خواهد شد.
• •اگر مشکلی در سیستم وجود داشته باشد،
چراغ نشانگر سیستم فرمان برقی روشن باقی
میماند.
چنانچه کابل باتری را باز و بسته کردهاید و پیغام “ ”power steering is not initializedدر
نمایشگر  LCDصفحه 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
فرمــان بــه کــرات و بیــش از حــد نرمــال چرخانــده شــود ،ممکــن اســت
فرمــان ســفت شــود .ایــن حالــت بــه علــت داغ شــدن سیســتم فرمــان
اتفــاق میافتــد و سیســتم فرمــان بــرای محافظــت از خــود در برابــر داغ
شــدن بیــش از حــد ایــن رویــه را در پیــش میگیــرد و امــری عــادی تلقــی
میشــود .در چنیــن شــرایطی اگــر غربیلــک فرمــان را بــرای مدتــی کوتــاه
نچرخانیــد ،سیســتم مجــددا بــه وضعیــت نرمــال خــود بــاز میگــردد.
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هشدار
در صــورت خرابــی سیســتم فرمــان برقــی ،فرمــان معمولــی خــودرو همچنــان

قابــل اســتفاده اســت ،امــا بایــد ضمــن رعایــت احتیــاط ،از رانندگــی بــا
ســرعتهای بــاال اجتنــاب کنیــد .جهــت بازدیــد و تعمیــر سیســتم ،هــر چــه
ســریعتر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

 .4-8سیستم کروز کنترل (در صورت تجهیز)

از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال گاز استفاده میشود.
 1دکمه کروز کنترل
برای روشن و خاموش کردن کروز کنترل مورد
استفاده قرار میگیرد.
 2دکمه CANCEL

برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه
استفاده میشود.
 3دکمه RES/+

برای برگشت مجدد به کروز کنترل و تنظیم
سرعت به کار میرود.
 4دکمه SET/-

برای تعیین و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار
میگیرد.

تنظیمات کروز کنترل
 .1ورود به کروز کنترل

زمانی که کلید استارت روشن است ،اگر دکمه کروز کنترل را فشار دهید ،چراغ نشانگر کروز
کنترل بر روی صفحه کیلومترشمار به حالت چشمکزن در خواهد آمد که بیانگر آماده به
کار شدن کروز کنترل میباشد.
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مطابق با تصویر مقابل ،نشانگر کروز کنترل
در سمت چپ نمایشگر  LCDواقع شده
است .زمانی که سرعت خودرو در محدوده 40-

 150Km/hقرار دارد ،دکمه  SET/-را فشار
دهید تا سرعت خودرو در همان لحظه به عنوان
سرعت کروز کنترل تنظیم شود .چراغ نشانگر
کروز کنترل پس از تنظیم سرعت به طور دایمی
روشن خواهد ماند .به عنوان مثال وقتی که
سرعت خودرو  110Km/hاست ،دکمه SET/-

را فشار دهید تا خودرو با همین سرعت به حالت
کروز کنترل برود.
 .2خارج شدن از کروز کنترل
وقتی کروز کنترل در حال استفاده است:
• •دکمه کروز کنترل را فشار دهید تا از وضعیت
کروز کنترل خارج شوید .در این حالت چراغ
نشانگر

در صفحه کیلومترشمار خاموش

میشود.
• •اگر با فشار دکمه  CANCELاز کروز کنترل
خارج شوید ،چراغ

نشانگر در صفحه

کیلومترشمار به صورت چشمکزن روشن خواهد
شد.
• •اگر پدال ترمز (در مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک) یا پدال کالچ (در مدلهای مجهز
به گیربکس دستی) فشار داده شود یا به طور ناگهانی ترمز گرفته شود ،خودرو از حالت کروز
خارج شده و چراغ نشانگر به صورت چشمکزن روشن میشود.
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 .3تنظیم 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 همزمان با فشار
دادن دکمه  SET/-سرعت جدید را برای کروز کنترل تنظیم کنید .چراغ نشانگر کروز کنترل
نیز به طور دایم روشن میماند .سرعت جدید کروز کنترل در سمت چپ باالی نمایشگر
 LCDظاهر میشود.
 .4افزایش 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/hافزوده میشود.
• •با هر بار فشار دکمه  ،SET/-از سرعت فعلی کروز کنترل به اندازه  1Km/hکاسته میشود.
• •سرعت خودرو در لحظه رها شدن دکمهها ،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 مییابد.
• •اگر دکمه  SET/-را فشار داده و نگه دارید ،سرعت فعلی کروز کنترل به طور متوالی و
سریع کاهش مییابد.
• •سرعت خودرو در لحظه رها شدن دکمهها ،به عنوان سرعت جدید کروز کنترل ثبت خواهد
شد.
 .5بازگشت 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 مییابد و نشانگر به صورت چشمکزن در میآید و سرعت خودرو
کاهش مییابد.
• •وقتی که سرعت خودرو به حدود  40Km/hرسید ،اگر پدال ترمز را رها کرده و دکمه
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 RES/+را فشار بدهید ،کروز کنترل مجددا فعال شده و سرعت خودرو افزایش مییابد و به
سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم شده بود ،میرسد .نشانگر کروز کنترل
به طور دایمی روشن میماند.
• •اگر سرعت خودرو به زیر  40Km/hبرسد و پدال ترمز را رها کنید ،چنانچه دکمه RES/+

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/hبرسد .حال اگر دکمه  RES/+را فشار بدهید ،کروز کنترل مجددا فعال شده
و سرعت خودرو افزایش مییابد و به سرعتی که قبل از ترمزگیری برای کروز کنترل تنظیم
شده بود ،میرسد .نشانگر کروز کنترل به طور دایمی روشن میماند.

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 ترافیکهای سنگین
• •در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشند
• •در جادههای بادخیز و هوای طوفانی
• •در جادههای لغزنده (جادههای پوشیده از برف و یخ)
• •در جادههای دارای سرباالیی و سرازیری زیاد
• •در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن خودرو

 .4-9سیستم کنترل فشار باد تایر

عملکرد سیستم TPMS

سیستم کنترل فشار باد تایر ( )TPMSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد .این سیستم

به فشار باد تایرها و درجه حرارت آنها در هر لحظه نظارت کرده و مقادیر مرتبط با آنها را
در نمایشگر  LCDصفحه کیلومترشمار به نمایش میگذارد .اگر فشار باد تایر کمتر از حد
استاندارد باشد و یا درجه حرارت آن بیش از حد مجاز باشد ،سیستم  TPMSاقدام به دادن
هشدار خواهد کرد.
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نمایش اطالعات سیستم TPMS

با فشار دادن دکمه یا دکمه بر روی غربیلک
فرمان صفحه مربوط به  TPMSرا جهت نمایش

در صفحه کیلومترشمار انتخاب کنید.
اگر کلید استارت روشن شود ،فشار باد تایرها و
دمای آنها در صفحه نمایش قابل مشاهده خواهد
بود.

چراغ هشدار سیستم TPMS

اگر پس از گذشت بیش از  10دقیقه از رانندگی با
خودرو با سرعتهای باالتر از  ،30Km/hسیستم
 TPMSهیچ گونه سیگنالی از سنسور چرخها
که به صورت رادیویی ارسال میشود ،دریافت
نکند ،سیستم اقدام به اعالم هشدار مینماید.
بدینترتیب که چراغ هشدار سیستم TPMS

ابتدا به مدت  75ثانیه به صورت چشمکزن
روشن میشود و سپس به طور دایم روشن باقی
میماند .همزمان پیغام اخطار “”Check TPMS
در نمایشگر  LCDظاهر میشود.

■ ■سیستم  TPMSتحت شرایط زیر میتواند با مشکل مواجه شود:
• •سیستم  TPMSمیتواند تحتتاثیر میدان مغناطیسی تولید شده توسط زنجیر چرخ قرار
گیرد.
• •در صورت تداخل امواج الکترومغناطیسی قوی با فرکانس مشابه با فرکانس سنسورها
( ،)433 MHZسیستم  TPMSبه درستی عمل نخواهد کرد.
• •اگر سیستم  TPMSپس از تعویض تایرها (شامل تایر زاپاس) کالیبره نشده باشد.
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• •اگر سنسور فشار باد تایر یا سایر اجزا و قطعات سیستم آسیبدیده باشند .در این صورت
جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
• •در صورتی که امواج تجهیزات الکتریکی غیراستاندارد نصب شده بر روی خودرو باعث
ایجاد تداخل با سیستم شود ،سیستم  TPMSبه درستی کار نخواهد کرد و سبب اعالم اخطار
خواهد شد.

هشدار کمبادی تایر

• •پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی
که فشار باد تایری کمتر از  1.75barباشد،
سیستم اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد.
• •اگر با خودرو با سرعت باالتر از 30Km/h

مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها
به زیر  1.75barافت پیدا کند ،سیستم اقدام به
اعالم هشدار خواهد کرد.
• •در صورت بروز این شرایط عالمت نشانگر
متناظر با تایر کمباد در صفحه نمایشگر به
صورت چشمکزن 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  2.2barباد کنید .اگر مدتی با سرعتهای باالتر از  30Km/hبا خودرو رانندگی کنید،
هشدار کمبادی تایر به طور خودکار خاموش خواهد شد.
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احتیاط
•کــم بــودن فشــار بــاد تایــر باعــث افزایــش مصــرف ســوخت و ســاییدگی
زودتــر از موعــد تایــر میشــود .تایــر بــا ســاییدگی زیــاد دایمــا در معــرض
خطــر ترکیدگــی قــرار دارد.
•در صــورت کــم بــاد شــدن یــک تایــر ،علــت نشــتی بــاد را پیــدا کنیــد
و جهــت رفــع ایــراد بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

هشدار دمای زیاد تایر

• •پس از روشن شدن کلید استارت در صورتی
که دمای تایری بیشتر از  85°Cباشد ،سیستم
اقدام به اعالم هشدار خواهد کرد.
• •اگر با خودرو با سرعت باالتر از 30Km/h

مدتی رانندگی شود و فشار باد یکی از تایرها به
باالی  85°Cبرسد ،سیستم اقدام به اعالم هشدار
خواهد کرد.
در صورت بروز این شرایط عالمت نشانگر متناظر با تایری که دمای آن باال رفته است ،در
صفحه نمایشگر به صورت چشمکزن 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 میتواند باعث بروز حادثه شود.
اگر دمای تایر به کمتر از  80°Cافت پیدا کند ،پس از مدتی رانندگی با سرعتهای باالتر از
 30Km/hهشدار 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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 .4-10سیستم رادار دنده عقب

سیستم رادار دنده عقب با استفاده از سنسورهای خود که بر اساس فنآوری اولتراسونیک کار
میکنند ،فاصله مانع با خودرو را تشخیص میدهد .این سیستم با اعالم فاصله مانع با قسمت
عقب خودرو و اعالم خطرهای سمعی و بصری به راننده ،باعث کاهش احتمال وارد آمدن صدمه
به خودرو و افراد در هنگام حرکت با دنده عقب میشود.
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
از انتخاب دنده عقب ( ،)Rسیستم رادار دنده
عقب فعال میشود .چنانچه یکی از سنسورها
وجود مانعی را تشخیص دهد ،اطالعات مربوط به
فاصله مانع از خودرو در نمایشگر  LCDنمایش

داده شده و بوق اخطار متناسب با فاصله مانع از
خودرو ،تولید خواهد شد.

■ ■نمایش اطالعات سیستم ( 4سنسوره)
چنانچه سیستم رادار دنده عقب وجود مانعی را تشخیص دهد ،اطالعات مربوط به فاصله مانع
از خودرو در نمایشگر  LCDنمایش 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
فرکانس
بوق اخطار

سنسور

سنسور

سنسور

فاصله با مانع

سنسور
سمت چپ

سمت راست وسط راست وسط چپ

بوق ممتد

)(cm
≤35

بوق با فرکانس

40≤L≤60

4 HZ
بوق با فرکانس

65≤L≤90

2 HZ
بوق با فرکانس

95≤L≤150

1 HZ

■ ■نحوه اعالم اخطار در صورت وجود ایراد در سیستم
پیغام خطا

بوق اخطار

“Check sensor

بوق ممتد به مدت

”LR

 2ثانیه

“Check sensor

بوق ممتد به مدت

”LCR

 2ثانیه

“Check sensor

بوق ممتد به مدت

”RCR

 2ثانیه

“Check sensor

بوق ممتد به مدت

”RR

 2ثانیه

نحوه نمایش سنسور
معیوب

سنسور معیوب
سنسور سمت چپ
سنسور وسط چپ
سنسور وسط راست
سنسور سمت راست
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احتیاط
•اگــر کلیــد اســتارت روشــن بــوده و دســته دنــده در موقعیــت دنــده عقــب
( )Rباشــد ولــی مانعــی در پشــت خــودرو وجــود نداشــته باشــد (یــا فاصلــه
مانــع بــا خــودرو بیــش از  150cmباشــد) ،پیغامــی نمایــش داده نمیشــود.
•اگــر بیــش از یــک سنســور مانعــی را در مقابــل خــود تشــخیص دهنــد،
پیغــام متنــی مربــوط بــه هــر سنســور بــه صــورت نوبتــی نمایــش داده
میشــوند.

اصول کار سنسور دنده عقب

فاصله تشخیص داده شده ،کوتاهترین فاصله مستقیم بین سنسورها و مانع میباشد.
حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسورها  150cmمیباشد.
در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار
به صدا در نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:
سنسورها توانایی تشخیص اشیایی نظیر تور ،سیم
خاردار ،فنس ،طناب ،نرده و  ...را ندارند.
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اشیا و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم باشد،
توسط سنسورها تشخیص داده نمیشوند.

سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی را که
ارتفاع آنها از سپر عقب زیادتر باشد ،تشخیص
نخواهند داد.

موانعی مانند برف نرم ،پنبه و اسفنج که امواج
ماورا صورت را به راحتی جذب میکنند ،توسط
سنسورها تشخیص داده میشوند.

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها یخ
بزنند ،سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهند
بود.
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زمانی که سطح سنسورها با برف یا گل و الی
پوشیده شود ،موانع برای سنسورها قابل تشخیص
نخواهند بود.

در صورت وجود چندین مانع ،فقط مانعی که
کمترین 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
دیگــر بــه مانــع نزدیکتــر شــود.
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.

در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف
خودروی شما تولید امواج فراصوتی کنند ،مانند
صدای بوق خودروهای دیگر ،موتورسیکلتها یا
صدای ترمزهای بادی کامیونهای سنگین.

زمان رانندگی در جادههای 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 کمفشار استفاده کنید.
شستن سنسورها با آب پرفشار و فشار دادن و
ضربه زدن باعث آسیبدیدگی آنها 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:
 .1پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی را چک کنید.
 .2یخ زدن سطح سنسورها را بررسی کنید .
 .3بررسی کنید که آیا خودرو به مدت طوالنی در شرایط دمایی گرم یا سرد پارک بوده است؟
 .4اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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 .5-1سیستم صوتی و تصویری

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری
(بدون دیسکخوان) .............................

205

205

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری 207
سیستم رهیاب 209 ......................................

خطوط راهنمای دینامیکی و استاتیکی
در دنده عقب ۲۱۸ .........................................

 .5-3دوربین دنده عقب

۲۲۰

عملکرد سیستم ۲۲۰ .....................................
خطوط راهنمای استاتیکی ۲۲۰ ..................

تلفن بلوتوث 209 ..........................................

 .5-4سیستم تهویه مطبوع

210 ......................................... Cloudrive

پنل کنترل تهویه مطبوع 223 ....................

فایل راهنمای استفاده از سیستم 210 ......

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

لینک شدن با موبایل 212 ...........................

کلید تنظیم دما 225 .....................................

کلیدهای کنترل روی فرمان 212 ..............

کلید کولر 225 ...............................................

 .5-2سیستم دوربین پانورامای
 360درجه

214

معرفی سیستم 214 ......................................
جانمایی دوربین ها 214 ..............................

223

کلید دریچه بخارزدای شیشه جلو 226 .....
کلید خاموش کردن تهویه مطبوع 227 ....
کلید دریچه گردش هوای داخلی/
بیرونی 227 .....................................................

روشن و خاموش کردن سیستم 215 ........

کلید تنظیم حالت 228 ................................

نمای سهبعدی 216 .......................................

تنظیم جهت وزش باد از دریچهها 231 .....

217

استفاده از کولر 232 ....................................

تغییر وضعیت بین نمای سه بعدی و
نمای یک بعدی ....................................

نمای سه بعدی جانبی 217 ........................
بزرگنمایی تصویر دوربین عقب ۲۱۸ .......

استفاده از بخاری 234 ..................................
احتیاطهای الزم 234 ...................................
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 .5-5گرمکن شیشه عقب و
آینههای جانبی

باربند 242 .......................................................
235

نحوه استفاده از گرمکن 235 .......................
 .5-6سوکتها

236

سوکت برق  12Vو سوکت 236 ..... USB
 .5-7جا لیوانیها

237

جا لیوانی جلو و عقب 237 ...........................
 .5-8آفتابگیر

238

آفتابگیرها و آینههای آرایش 238 ............
 .5-9دستگیره سقفی و کنسول
صندلی عقب

238

دستگیره سقفی 238 .....................................
کنسول صندلی عقب 239 ............................
 .5-10محفظههای نگهداری اشیا 239
جعبه داشبورد 239 ........................................
جعبه کنسول وسط 240 .............................
جا کارتی 240 .................................................
جا عینکی 240 ...............................................
محفظههای روی درب 241 .........................
کیف پشت صندلی 241 ................................
صندوق عقب 241 ..........................................
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 .5-1سیستم صوتی و تصویری

پنل کنترل سیستم صوتی و تصویری (بدون دیسکخوان)
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 1برنامههای کاربردی ()Apps
 6کلید دوربین  360درجه ()AVM
با کلیک بر روی  Appsبه صفحه برنامههای جهـت نمایش سیسـتم دوربیـن  360درجه،
موجود در سیستم وارد میشوید.
کلید را فشـار دهید.
 2تلفن ()Telephone
 7کلید سیستم رهیاب ()NAVI
در صفحه تلفن گزینههای بررسی سوابق بـرای وارد شـدن بـه سیسـتم رهیـاب ،کلید
تماس ،شمارهگیری ،لیست مخاطبین و را فشـار دهید.
تنظیمات بلوتوث وجود دارند.
 3پخش چند رسانهای ()Multimedia
 8کلید تنظیمات ()SET
شامل پخش رادیو ،موزیک ،تصویر و ویدیو کلیـد را فشـار دهیـد تـا بـه صفحـه اصلـی
تنظیمهـا که شـامل تنظیم کلیـه عملکردها
میباشد.
میباشـد ،وارد شـوید.
 4صفحه منوی سریع تهویه مطبوع
 9کلید صفحه اصلی سیستم
با کشیدن انگشت بر روی مانیتور ،صفحه کلیـد را فشـار دهیـد تـا صفحـه اصلـی
تنظیمات تهویه مطبوع باز میشود.
سیسـتم بـاز شـود.
 5کلید حالت ECO/SPORT
۱۰کلیـد روشـن /خاموش کـردن و کلید ولوم
جهت تغییر حالتهای گیربکس بین  ECOصد ا
جهـت روشـن و یا خامـوش کردن سیسـتم
و  SPORTمورد استفاده قرار می گیرد.
مـورد اسـتفاده واقـع میشـود .بـا چرخاندن
کلیـد در جهـت عقربههـای سـاعت ،صـدا
افزایـش و بـا چرخانـدن در خلاف جهـت
عقربههـای سـاعت ،صـدا کاهـش مییابـد.
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 1سیستم رهیاب ()Navigation
کلیک کنید تا وارد سیستم رهیاب شوید.

 ۷کلید صفحه اصلی سیستم
کلیـد را فشـار دهیـد تـا صفحـه اصلـی
سیسـتم بـاز شـود.

 2پخش چند رسانهای ()Multimedia
 ۸کلید تنظیم ()SET
شامل پخش رادیو ،موزیک ،تصویر و ویدیو کلیـد را فشـار دهیـد تـا بـه صفحـه اصلـی
تنظیـم کـه شـامل تنظیـم کلیـه عملکردها
میباشد.
میباشـد ،وارد شـوید.
 3تلفن ()Telephone
 ۹کلید سیستم رهیاب ()NAVI
در صفحه تلفن گزینههای بررسی سوابق بـرای وارد شـدن بـه سیسـتم رهیـاب ،کلید
تماس ،شمارهگیری ،لیست مخاطبین و را فشـار دهید.
تنظیمات بلوتوث وجود دارند.
Cloudrive 4
 ۱۰کلید دوربین  360درجه ()AVM
صفحه  Cloudriveشامل منوی هر یک از جهـت نمایش سیسـتم دوربیـن  360درجه،
کلید را فشـار دهید.
برنامههای کاربردی میباشد.
 ۱۱کلید حالت ECO/SPORT

 5صفحه منوی سریع تهویه مطبوع
با کشیدن انگشت بر روی مانیتور ،صفحه جهـت تغییـر حالتهـای گیربکـس بیـن
تنظیم تهویه مطبوع باز میشود.
 ECOو  SPORTمـورد اسـتفاده قرار می
 6کلیـد روشـن  /خامـوش کـردن و کلیـد گیر د .

ولـوم صـدا
جهـت روشـن و یا خامـوش کردن سیسـتم
مـورد اسـتفاده واقع میشـود.
بـا چرخانـدن کلیـد در جهـت عقربههـای
سـاعت ،صـدا افزایـش و بـا چرخانـدن در
خلاف جهـت عقربههـای سـاعت ،صـدا
کاهـش مییابـد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سیستم صوتی و تصویری ،به فایل
 Owner’s Manualکه در خود سیستم قابل مشاهده است ،مراجعه کنید.
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سیستم رهیاب ()Navigation

• •روی دکمه [ ]Navigationدر صفحه منوی

اصلی بر روی مانیتور کلیک کنید و یا دکمه
[ ]Naviبر روی پنل کنترل داشبورد را فشار
دهید تا وارد صفحه اصلی رهیاب شوید.
• •پس از باز شدن صفحه سیستم رهیاب،
پیغامهایی در خصوص نحوه استفاده از این
سیستم نمایش داده میشود که برای لغو آنها
و عدم نمایش در مراجعههای بعدی به سیستم
رهیاب ،دکمه لمسی

را کلیک کنید .پس از

کلیک کردن [ ،]Agreeصفحه اصلی نقشه باز
خواهد شد.

پخش چند رسانهای ()Multimedia

این سیستم شامل پخش رادیو ،موزیک ،تصویر و

ویدیو میباشد.

تلفن بلوتوث

از این سیستم جهت برقراری تماس تلفنی از
طریق بلوتوث و همچنین برای اتصال بلوتوث

موبایل و رادیو و پخش خودرو استفاده میشود.
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Cloudrive

این بخش از سیستم شامل یک سری برنامههای
کاربردی مانند لینک موبایل ،حساب شخصی،
تماسهای اضطراری ،مدیریت اپلیکیشن ،آپگرید
سیستم ،امداد جادهای ،مرکز پیام ،نوبتدهی برای
سرویس ،عیبیابی خودرو و فایل دفترچه راهنمای
استفاده از سیستم صوتی و تصویری میباشد.

فایل دفترچه راهنمای استفاده از سیستم
 کلیک

 .1در صفحه اصلی سیستم بر روی
کنید تا صفحه برنامهها باز شود.
 .2در صفحه برنامهها بر روی گزینه
“ ”Owner Manualکلیک کنید .در فایل متنی
راهنما میتوانید کلیه دستورالعملهای استفاده از
سیستم را مشاهده کنید.

تنظیمها

■ ■آیتمهای صفحه تنظیمها

•
•
اینترنت
•[:]Soundتنظیمهایمربوطبهصدایسیستم
•
•[ :]Displayتنظیمهای مربوط به
•
صفحه نمایش مانیتور
•[ :]Vehicleتنظیمهای مربوط به
•
قابلیتهای خودرو
•[ :]Systemتنظیمهای مربوط به
•
•[:]Bluetoothتنظیمهایمربوطبهبلوتوث
•[:]Wi-Fiتنظیمهایمربوطبهاتصالوایرلس

سیستم صوتی و تصویری
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■ ■تنظیمهای بخش Vehicle
• •[ :]Auto Lockاگر بر روی  ONتنظیم شود،
هنگام رانندگی دربهای خودرو به طور خودکار
قفل خواهند شد.
• •[ :]DRLروشن ( )ONیا خاموش کردن
( )OFFچراغهای روز.
• •[AVM

Start

to

]Steering

یا

[ :]SideViewSWاگر بر روی  ONتنظیم شود،
هنگام زدن راهنما ،سیستم دوربین  360درجه
روشن میشود .اگر بر روی  OFFتنظیم شود،
این حالت غیرفعال میشود.
• •[ :]AVM Animationروشن ( )ONیا خاموش کردن ( )OFFسیستم دوربین  360درجه.
• •[ :]Mirror Auto Foldingروشن ( )ONیا خاموش کردن ( )OFFقابلیت جمع شدن آینه.
• •[ :]Vehicle Trajectoryتنظیم نحوه نمایش خطوط راهنمای دوربین دنده عقب .سه
حالت خاموش ،نمایش فقط خطوط ثابت و یا نمایش هم خطوط ثابت و هم خطوط متحرک؛
قابل انتخاب است.
• •[ :]Security Tipsتنظیم نحوه اعالم هشدار دزدگیر .چهار حالت خاموش ،فقط روشن
شدن چراغهای راهنما ،فقط روشن شدن آژیر ،روشن شدن هم چراغهای راهنما و هم آژیر؛
قابل انتخاب است.
• •[ :]Speed Alarmروشن ( )ONیا خاموش کردن ( )OFFآالرم اخطار سرعت غیرمجاز.
تعیین مقدار برای سرعت مجاز در این بخش هم قابل انجام میباشد.
• •[ :]Languageانتخاب زبان کاربری برای سیستم از بین دو زبان “ ”Chineseو “.”English
• •[ :]Instrument Timeتنظیم ساعت برای سیستم و صفحه کیلومترشمار.
• •[ :]Instrument Backlightتنظیم میزان نور زمینه صفحه کیلومترشمار و کلیدهای روی داشبورد.

• •[ :]Reset Default Settingsبرگرداندن کلیه تنظیمهای انجام یافته بر روی سیستم به
تنظیم کارخانهای.
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لینک شدن با موبایل

سیستم صوتی و تصویری این خودرو از سه روش لینک شدن با موبایل یعنی
“( ”Baidu CarLifeدر صورت تجهیز) ”Cloudrive“ ،و “ ”iPhone-linkپشتیبانی میکند.

روش لینک شدن به ترتیب زیر است:
■ ■اپلیکیشن ( Baidu CarLifeدر صورت تجهیز):
 .1برنامه  Baidu CarLifeرا دانلود کرده و در موبایل خود نصب نمایید.
 .2در سیستم صوتی و تصویری خودرو از مسیر
“ ”Phone-link Setting” – “System Setting” – “Settingگزینه Baidu CarLife
را انتخاب کنید.
 Cloudrive .3خودرو را از طریق بلوتوث به موبایل وصل کنید.
 .4موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت  USBشماره  1وصل کنید.
 .5بر روی گزینه “ ”Baidu CarLifeدر مانیتور سیستم صوتی و تصویری خودرو کلیک کنید.
■ ■ Cloudrive
 .1برنامه “ ”Cloudriveرا دانلود کرده و در موبایل خود نصب کنید.
 Cloudrive .2خودرو را از طریق بلوتوث به موبایل وصل کنید.
 .3موبایل را توسط کابل اصلی خودش به سوکت  USBشماره  1وصل کنید.

کلیدهای کنترل روی فرمان

دکمه کروز کنترل
برای روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل
مورد استفاده قرار میگیرد.
دکمه CANCEL
برای خروج موقتی از کروز کنترل از این دکمه
استفاده میشود.
دکمه RES/+

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

برای تعیین و تنظیم سرعت مورد استفاده قرار میگیرد.
دکمه تنظیم صفحه کیلومترشمار
برای تعویض کردن صفحات و تایید تنظیمهای صورت گرفته بر روی صفحه کیلومترشمار از
این دکمه استفاده میشود.
دکمه افزایش صدا
فشار لحظهای :افزایش صدا به اندازه یک واحد
فشار طوالنی :افزایش صدا به طور متوالی
دکمه کاهش صدا
فشار لحظهای :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
برای تغییر دادن حالت استفاده از سیستم بین رادیو –  – USBاجرای موزیک از طریق
بلوتوث -اجرای موزیک از طریق کارت حافظه یا فلش -رادیو.
دکمه چپ /راست
برای انتخاب آهنگ قبلی /بعدی و یا ایستگاه رادیویی قبلی /بعدی از این دکمهها استفاده
کنید.
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 .5-2سیستم دوربین پانورامای  360درجه

معرفی سیستم

سیستم دوربین پانوراما شامل یک واحد کنترل الکترونیکی و  4عدد دوربین پانوراما (دوربین
با زاویه گسترده) میباشد .این سیستم با انتخاب تصاویر دریافتی از دوربینهای عقب ،جلو،
چپ و راست و ترکیب کردن ،انجام آنالیز و محاسبه بر روی آنها ،تصاویر نهایی را از مانیتور به
نمایش میگذارد .این سیستم تصویر نهایی را میتواند در قالبهای مختلفی از قبیل پانورامای
سهبعدی ،ترکیب پانوراما و تصویر یک سمت از خودرو در یک قاب ،تصویر سهبعدی از طرفین
چپ و راست ،تصویر بزرگنمایی شده از نمای پشت خودرو و خطوط راهنمای ثابت و متحرک

در حرکت با دنده عقب را ارایه دهد.

جانمایی دوربینها

دوربین جلو:

بر روی جلو پنجره و سپر جلو نصب شده است.

دوربینهای چپ و راست:
در زیر آینههای بیرونی سمت چپ و سمت راست
نصب شدهاند.

دوربین عقب:
در باالی پالک عقب خودرو و در وسط چراغ
پالک قرار گرفته است.
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روشن و خاموش کردن سیستم

■ ■نحوه ورود به سیستم:

به شرط روشن بودن کلید استارت و کمتر از
 20Km/hبودن سرعت خودرو:
• •با فشار دادن کلید  AVMمیتوان وارد
سیستم شد.
• •اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب ()R
قرار گیرد ،سیستم فعال میشود.
• •با زدن راهنمای چپ یا راست با استفاده
از دسته راهنما ،سیستم شروع به کار
میکند (البته باید از طریق تنظیمها ،گزینه
“ ”Steering to Start AVMرا روشن کنید.
این گزینه به صورت کارخانهای خاموش است).

■ ■نحوه خروج از سیستم:

• •اگر سرعت حرکت خودرو به باالتر از  30Km/hبرسد ،سیستم بالفاصله به طور خودکار
خاموش میشود.
• •اگر کلید استارت خاموش باشد ،سیستم دوربینها خاموش خواهد شد.
• • 5ثانیه پس از خارج شدن دسته دنده از موقعیت  ،Rسیستم به طور خودکار خاموش
میشود.
• •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  360درجه خاموش
خواهد شد.
• •اگر پس از روشن شدن کلید استارت ،سیستم دوربین  360درجه را با فشار دادن کلید
 AVMروشن کنید ،با فشار مجدد همان کلید ،سیستم خاموش میشود.
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• •اگر سیستم دوربین  360درجه با زدن راهنمای چپ و یا راست روشن شده است ،با
خاموش شدن چراغ راهنما ،سیستم دوربین  360درجه نیز خاموش میشود.
احتیاط
سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه عنــوان یــک سیســتم کمکــی بــرای رانندگــی
میباشــد ،امــا بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه انــدازه اشــیا و فاصلههــای
نمایــش داده شــده در تصاویــر ،مقــداری بــا واقعیــت تفــاوت دارد .تصاویــر
نمایــش داده شــده توســط آن بــا کمــی تاخیــر دریافــت میشــود و بســته
بــه موقعیــت مکانــی خــودرو میتوانــد دارای تعــدادی نقطــه کــور باشــد.
لــذا ایــن سیســتم بــه هیــچ عنــوان قابلیتهــا و تشــخیص یــک راننــده
را نــدارد و راننــده بایــد ضمــن توجــه بــه اطــراف بــا رعایــت احتیــاط از
سیســتم اســتفاده کنــد و فقــط بــه وجــود آن اکتفــا نکنــد.

نمای سهبعدی
وقتی که از طریق فشار دادن کلید  AVMیا
از طریق انتخاب دنده عقب ( )Rوارد سیستم
دوربین پانوراما میشوید ،سیستم ابتدا اقدام به
پخش تصویر سهبعدی از اطراف خودرو مینماید.

مطالعه
قبــل از اســتفاده از سیســتم بایــد از طریــق تنظیمهــای سیســتم صوتــی
و تصویــری ،گزینــه  AVM Animationرا روشــن کنیــد .قابلیــت نمایــش
تصاویــر دوربیــن در سیســتم صوتــی و تصویــری بــه صــورت پیشفــرض و
کارخانــهای بــر روی خامــوش تنظیــم شــده اســت.
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تغییر وضعیت بین نمای سه بعدی و نمای یک بعدی

پس از نمایش نمای سه بعدی اطراف خودرو ،با
لمس کردن و انتخاب هر کدام از دوربینهای
جلو ،عقب ،چپ یا راست بر روی تصویر سمت
چپ صفحه مانیتور (دوربینها با حروف F، B، L

و  Rمشخص شدهاند) ،در قسمت مرکزی صفحه
مانیتور ،تصاویر ارسالی از دوربین انتخاب شده،
نمایش داده خواهد شد.
احتیاط
سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه عنــوان یــک قابلیــت مفیــد بــرای پــارک
کــردن خــودرو و حفــظ ایمنــی میباشــد .توصیــه میشــود ابتــدا در یــک
فضــای بــاز و راحــت از ایــن سیســتم اســتفاده کنیــد و بــا عملکردهــای
مختلــف آن آشــنا شــوید.

نمای سه بعدی جانبی
اگر دکمه استارت روشن باشد ،در صورتی که
دسته راهنما را پایین یا باال ببرید ،سیستم به طور
خودکار تصاویر سه بعدی از سمت چپ یا راست
خودرو را در مانیتور به نمایش خواهد گذاشت.
پس از اتمام دور زدن و برگشت دسته راهنما به
موقعیت وسط ،سیستم از این حالت خارج خواهد
شد.
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مطالعه
گزینــه “ ”Steering to Start AVMدر تنظیمهــای سیســتم صوتــی و
تصویــری بــه صــورت کارخانههــای خامــوش ( )OFFاســت .بــرای فعــال
شــدن نمایــش تصاویــر دوربینهــای جانبــی در هنــگام زدن راهنمــا ،بایــد
ایــن گزینــه را فعــال ( )ONبکنیــد.

بزرگنمایی تصویر دوربین عقب

وقتی که خودرو در دنده عقب قرار دارد ،تصویر
ارایه شده از دوربین عقب بر روی مانیتور را کلیک
کنید تا تصویر بزرگنمایی شود .در این حالت
زاویه دید افقی بزرگتر میشود .برای برگشت به
وضعیت قبل ،یک بار دیگر بر روی تصویر کلیک
کنید.
احتیاط
در زمــان پخــش تصاویــر بزرگنمایــی شــده دوربیــن عقــب ،همچنــان
میتوانیــد بــا انتخــاب هــر کــدام از دوربینهــای چــپ ،راســت و جلــو،
تصاویــر آنهــا را مشــاهده نماییــد.

خطوط راهنمای دینامیکی و استاتیکی در دنده عقب
وقتی که خودرو را در دنده عقب قرار میدهید ،در
تصویر پانورامای اطراف خودرو و تصویر دوربین
دنده عقب ،خطوط راهنمای استاتیکی (ثابت) و
دینامیکی (متحرک) مشاهده خواهند شد .برای
اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش «دوربین
دنده عقب» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
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هشدار
•سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه طــور حرفــهای و تخصصــی در کارخانــه

کالیبــره شــده اســت .هــر گونــه بــاز و بســت غیرمجــاز اجــزا سیســتم و
ایجــاد تغییــر در محــل نصــب و زاویــه نصــب دوربینهــا بــر روی سیســتم و

عملکــرد آن تاثیــر خواهــد گذاشــت.

•سیســتم دوربیــن پانورامــا بــه عنــوان یــک سیســتم کمکــی بــرای رانندگی

میباشــد ،امــا بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه انــدازه اشــیا و فاصلههــای

نمایــش داده شــده در تصاویــر ،مقــداری بــا واقعیــت تفــاوت دارد .بــا توجــه
بــه ماهیــت پانورامایــی دوربینهــا ،تصاویــر بــا کمــی تاخیــر دریافــت

میشــود و بســته بــه موقعیــت مکانــی خــودرو میتوانــد دارای تعــدادی
نقطــه کــور باشــد .لــذا ایــن سیســتم بــه هیــچ عنــوان قابلیتهــا و تشــخیص

یــک راننــده را نــدارد و راننــده بایــد ضمــن توجــه بــه اطــراف بــا رعایــت

احتیــاط از سیســتم اســتفاده کنــد و فقــط بــه وجــود آن اکتفــا نکنــد.

•اســتفاده از سیســتم دوربیــن پانورامــا در زمــان جمــع بــودن آینههــای

جانبــی توصیــه نمیشــود .از بســته بــودن درب صنــدوق عقــب در زمــان

فعــال بــودن سیســتم دوربیــن پانورامــا مطمئــن شــوید.

•فاصلــه بــا مانــع نمایــش داده شــده در سیســتم دوربیــن پانورامــا بــا

واقعیــت تفــاوت دارد.

•دوربینهــای سیســتم در جلــو پنجــره ،آینههــای جانبــی و بــاالی

پــاک عقــب خــودرو نصــب شــدهاند .از قــرار دادن اشــیا در مقابــل آنهــا

خــودداری کنیــد.
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احتیاط
• مراقــب باشــید تــا در زمــان تمیــز کــردن بــرف و گل و الی از روی
دوربینهــا ،ســطح لنــز آنهــا دچــار خراشــیدگی نشــود.
•تصویــر پانورامــای اطــراف خــودرو و خطــوط راهنمــای مســیر ،بــه میــزان
زیــادی از تعــداد سرنشــینان خــودرو ،وزن خــودرو ،موقعیــت خــودرو و
شــرایط جــادهای تاثیــر میپذیــرد .تصاویــر نمایــش داده شــده صرفــا بــه
عنــوان مرجعــی جهــت اطــاع از شــرایط اطــراف خــودرو میباشــد.

 .5-3دوربین دنده عقب

عملکرد سیستم

در خودروهای مجهز به دوربین دنده عقب ،تصاویر مربوط به فضای پشت خودرو هنگام
حرکت خودرو با دنده عقب ،توسط دوربین جمعآوری شده و از طریق مانیتور سیستم صوتی
و تصویری به رویت راننده رسانده میشود .تصاویر دوربین عقب همراه با خطوط راهنمای
استاتیکی (ثابت) و دینامیکی (متحرک) میباشد که مسیرهای پیشبینی شده متناسب با
مقدار چرخش غربیلک فرمان را مشخص میکنند.

خطوط راهنمای استاتیکی

• •خطوط راهنمای استاتیکی
همزمان با قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت
دنده عقب ( )Rو نمایش داده شدن تصاویر
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-50cmاست.
خط زرد رنگ :فاصله از سپر عقب در حدود  50cm-100cmاست.
خط سبز رنگ اولی :فاصله از سپر عقب در حدود  100cm-200cmاست.
خط سبز رنگ دومی :فاصله از سپر عقب در حدود  200cm-300cmاست.
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• •خطوط راهنمای دینامیکی
خطوط راهنمای متحرک ،با استناد به مقدار
گردش غربیلک فرمان ،مسیر حرکتی خودرو
در دنده عقب را برای راننده پیشبینی کرده و
نمایش میدهد.
احتیاط
•عــرض خطــوط راهنمــای اســتاتیکی و دینامیکــی دنــده عقــب ،بیشتــر از
انــدازه واقعــی میباشــد.
•اگــر ســایز رینــگ و الســتیک خــودرو اســتاندارد نباشــد ،خطــوط راهنمای
دینامیکــی مســیر را بــه درســتی نشــان نمیدهنــد .در ایــن شــرایط از
آینههــای 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.
•فاصلــه نمایــش داده شــده صرفــا بــه عنــوان مرجعــی جهــت اطــاع از
شــرایط اطــراف خــودرو میباشــد.
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هشدار
•دوربیــن عقــب بــرای راحتــی بیشتــر در رانندگــی اســت ،امــا نمیتوانــد
جایگزیــن دنــده عقــب گرفتــن صحیــح باشــد .قبــل از حرکــت بــا دنــده عقــب
اطــراف خــودرو را بررســی کنیــد و از ایمــن بــودن محــل اطمینــان حاصــل کنیــد،
ســپس بــا احتیــاط دنــده عقــب بگیریــد.
•از آن جایــی کــه در دوربینهــای دنــده عقــب از لنزهــای بــا پهنــای زیــاد اســتفاده
میشــود ،لــذا فاصلــه نشــان داده شــده در تصاویــر دنــده عقــب بــا فاصلــه واقعــی
متفــاوت میباشــد.
•در زمــان دنــده عقــب گرفتــن مطمئــن باشــید کــه درب صنــدوق عقــب بــه طــور
کامــل بســته شــده اســت.
•بــه علــت محدودیتهــای موجــود در گســترده دیــد دوربیــن عقــب ،نواحــی
زیــر ســپر عقــب و گوشــههای ســپر عقــب دیــده نمیشــوند.
•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
و ســبب ایجــاد بخارگرفتگــی ،اختــال در عملکــرد ،اتصالــی ،برقگرفتگــی و حتــی
آتشســوزی شــود.
•دوربینهــا قطعــات ظریفــی هســتند ،بنابرایــن بــه آنهــا ضربــه وارد نکنیــد.
در صــورت ضربــه دیــدن خــراب میشــوند و یــا ممکــن اســت باعــث ایجــاد
برقگرفتگــی ،اتصالــی و آتشســوزی شــوند.
•لنــز دوربیــن عقــب ممکــن اســت باعــث بزرگنمایــی یــا تغییــر تصویــر واقعــی
شــود .لــذا تصویــری کــه مشــاهده میکنیــد شــاید بــا واقعیــت منطبــق نباشــد و
نتوانــد فاصلههــا را بــه طــور واقعــی نشــان دهــد .همچنیــن تصاویــر بــا کمــی
تاخیــر دریافــت میشــود و دارای تعــدادی نقــاط کــور میباشــد.
• هنــگام حرکــت بــا دنــده عقــب ،دقــت کنیــد تــا کــودکان و حیوانــات در اطــراف
خــودرو وجــود نداشــته باشــند .ممکــن اســت در برخــی مواقــع دوربینهــا نتواننــد
آنهــا را تشــخیص دهنــد.
•ســعی کنیــد اســتفاده از دوربینهــا باعــث حواسپرتیتــان نشــود و از ترافیــک
اطــراف خــودرو و رفــت و آمــد ســایر خودروهــا غافل نشــوید.
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 .5-4سیستم تهویه مطبوع

پنل کنترل تهویه مطبوع
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 1دکمه افزایش /کاهش دما  8دکمه گردش هوای بیرونی  15کلیدهای انتخاب دریچهها
 2دکمه انتخاب دریچههای  9دکمه گردش هوای داخلی
 16کلید تنظیم سرعت فن
روبهرو
 3دکمه انتخاب دریچههای  ۱۰دکمه مخفی کردن صفحه  17کلید گرمکن شیشه عقب
پنل کنترل تهویه مطبوع
روبهرو و زیرپا
 18کلید دریچه بخارزدای
 4نشانگر وضعیت دریچهها  11دکمه انتخاب دریچه
بخارزدای شیشه جلو
 5دکمه انتخاب دریچههای  12دکمه کولر
زیرپا و دریچه بخارزدا

شیشه جلو
 19کلید گردش هوای

داخلی /بیرونی
 6دکمه انتخاب دریچه زیرپا 13دکمه روشن  /خاموش کردن  20کلید کولر
 14کلید تنظیم دما
 7دکمه تنظیم سرعت فن

کلید تنظیم سرعت فن

حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان از
طریق کلید تنظیم سرعت فن بر روی پنل کنترل
تهویه مطبوع یا توسط دکمه لمسی در مانیتور
تنظیم کرد.
• •کلید تنظیم سرعت فن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید تا سرعت فن افزایش یابد و
برای کاهش سرعت فن ،کلید را در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
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کلید تنظیم دما

دمای هوای خروجی از دریچهها را میتوان از
طریق کلید تنظیم دما بر روی پنل کنترل تهویه

مطبوع یا توسط دکمه لمسی در مانیتور تنظیم
کرد.
• •کلید تنظیم دما را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا دما افزایش یابد و برای کاهش
دما ،کلید را در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.

کلید کولر

کلید  A/Cبر روی پنل کنترل کولر را فشار دهید
و یا دکمه لمسی بر روی مانیتور را کلیک کنید تا
کولر شروع به کار کند.
• •روشن شدن چراغ زمینه کلید  A/Cبیانگر
شروع به کار کمپرسور کولر و خاموش شدن چراغ
زمینه کلید بیانگر متوقف شدن کمپرسور کولر
میباشد.
• •زمانی که سیستم تهویه مطبوع خاموش است
با فشار دادن کلید  ،A/Cسیستم تهویه مطبوع
نیز روشن میشود.
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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
بیانگر فعال شدن دریچه و خاموش شدن چراغ
زمینه کلید بیانگر عدم جریان یافتن هوا از
دریچه بخارزدای شیشه جلو میباشد.
• •جهت جلوگیری از بخارگرفتگی شیشه،
همزمان با روشن شدن کلید دریچه بخارزدا،
حالت گردش هوای بیرونی فعال شده و کمپرسور
کولر نیز به طور خودکار روشن میشود.
• •زمانی که سیستم تهویه مطبوع خاموش است
با فعال شدن کلید ،سیستم تهویه مطبوع نیز
روشن میشود.
مطالعه
•وقتــی کــه رطوبــت هــوای داخــل اتــاق بــاال اســت ،کلیــد دریچــه بخــارزدا
لمســی را در مانیتــور
بــر روی پنــل کنتــرل تهویــه مطبــوع و یــا دکمــه
کلیــک کنیــد تــا سیســتم اقــدام بــه بخارزدایــی نمایــد.
•وقتــی کــه رطوبــت هــوای داخــل اتــاق بــاال اســت ،کلیــد دریچــه زیرپــا/
بخــارزدا بــر روی پنــل کنتــرل تهویــه مطبــوع و یــا دکمــه لمســی
را
در مانیتــور کلیــک کنیــد تــا سیســتم ضمــن اقــدام بــه بخارزدایــی ،دمــای
هــوای داخــل اتــاق را در حــد مناســب حفــظ نمایــد.
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احتیاط
پــس از ایــن کــه بخارهــا و قطرههــای آب روی شیشــه از بیــن رفتنــد ،جهــت
مطبــوع شــدن هــوای داخــل اتــاق ،دریچههــا و ســرعت فــن مــورد نظــر
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
بر روی حالت گردش هوای بیرونی قرار خواهد
گرفت.

کلید دریچه گردش هوای داخلی /بیرونی

برای تغییر حالت سیستم بین دو نوع گردش هوا،
کلید گردش هوای داخلی /بیرونی بر روی پنل
کنترل تهویه مطبوع را فشار دهید و یا دکمههای
لمسی مربوط به هر دوی حالتها بر روی مانیتور
را کلیک کنید.
• •روشن بودن چراغ زمینه کلید گردش هوای
داخلی /بیرونی بیانگر این است که سیستم در
حالت گردش هوای داخلی قرار دارد .خاموش
بودن چراغ زمینه بیانگر این است که سیستم در
حالت گردش هوای بیرونی قرار دارد.
• •در حالت گردش هوای داخل :فقط هوای
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داخل کابین توسط سیستم به گردش در میآید.
• •در حالت گردش هوای بیرون :هوای داخل
کابین به واسطه ورود هوای تازه از بیرون ،تهویه
میشود.
• •از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
• •در محیطهای دارای گرد و غبار 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 میتوانید

از کلیدهای پنل کنترل تهویه مطبوع و یا
دکمههای لمسی روی صفحه تهویه مطبوع در
مانیتور استفاده کنید.
دریچههای روبهرو :خروج هوا از دریچههای
وسط داشبورد و دریچههای چپ و راست.
دریچههای روبهرو /زیرپا :خروج هوا از
دریچههای وسط داشبورد و دریچههای چپ و
راست به همراه دریچههای زیرپا.
دریچههای زیرپا :خروج هوا فقط از
دریچههای زیرپا.
دریچههای زیرپا /بخارزدا :خروج هوا از
دریچههای زیرپا و دریچههای بخارزدای شیشهها
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■■

مسیر جریان هوا در حالت دریچههای روبهرو

هوا از دریچههای روی داشبورد و دریچههای
پشت کنسول وسط خارج میشود.

■■

مسیر جریان هوا در حالت دریچههای روبهرو /زیرپا

هوا از دریچههای روی داشبورد ،دریچههای پشت
کنسول وسط و دریچههای زیرپا خارج میشود.
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مسیر جریان هوا در حالت دریچههای زیرپا

■■

هوا فقط از دریچههای زیرپا خارج میشود.

مسیر جریان هوا در حالت دریچههای زیرپا  /بخارزدا

■■

هوا از دریچههای زیرپا و دریچه بخارزدای شیشه
جلو دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو
خارج میشود.

مسیر جریان هوا در حالت دریچههای بخارزدا

■■

هوا فقط از دریچه بخارزدای شیشه جلو و
دریچههای بخارزدای شیشه دربهای جلو خارج
میشود.
احتیاط
در صــورت بخارگرفتگــی شیشــهها در
حیــن رانندگــی ،انتخــاب دریچههــای
بخــارزدای شیشــه جلــو و شیشــه
دربهــای جلــو توصیــه میشــود.
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تنظیم جهت وزش باد از دریچهها

جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچهها را میتوان توسط زبانهها و دکمههای چرخشی
روی دریچهها تنظیم کرد.

■ ■دریچههای روی داشبورد

• •زبانه واقع در وسط دریچهها را به سمت باال،
پایین ،چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا

را به دلخواه خود تنظیم کنید.

■ ■دریچههای چپ و راست داشبورد

• •زبانه واقع در وسط دریچهها را به سمت باال،
پایین ،چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا
را به دلخواه خود تنظیم کنید.

■ ■دریچههای پشت کنسول وسط

• •زبانه واقع در وسط دریچهها 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:
 .1کلید کولر را فشار دهید و فن تهویه مطبوع را
روشن کنید.
 .2در پنل کنترل تهویه مطبوع ،کلید تنظیم دما
را در خالف جهت عقربههای ساعت چرخانده و
دماهای پایین را انتخاب کنید و یا با استفاده از
دکمههای لمسی در مانیتور ،دمای دلخواه خود را
تنظیم کنید.
 .3توصیه میشود دریچههای روبهرو را انتخاب کنید.
 .4انتخاب حالت گردش ها :حالت گردش هوای تهویه مطبوع را بر اساس شرایط موجود
انتخاب کنید .مثال برای سریعتر خنک شدن هوا میتوانید گردش هوای داخلی را انتخاب
کنید و برای رانندگیهای طوالنی ،گردش هوای بیرونی را انتخاب کنید تا کیفیت هوای داخل
اتاق در حد مطلوب بماند.
مطالعه
در گرمــای تابســتان چنانچــه خــودرو را در مقابــل تابــش مســتقیم
نــور آفتــاب پــارک کــرده باشــید ،دمــای هــوای داخــل اتــاق بــه شــدت
بــاال خواهــد رفــت .بــرای خنــک شــدن ســریعتر هــوای داخــل ،طبــق
توصیههــای زیــر عمــل کنیــد:
 .1شیشههای خودرو را پایین بیاورید.
 .2خــودرو را روشــن کنیــد ،حالــت گــردش هــوای بیرونــی را فعــال کنیــد،
فــن تهویــه مطبــوع را روشــن کــرده و بــر روی باالتریــن ســرعت تنظیــم
کنیــد .دمــا را روی ســردترین دمــا تنظیــم کــرده و توســط کلیــد  ،A/Cکولــر
را روشــن کنیــد .پــس از ایــن کــه احســاس کردیــد دمــای هــوا کمــی پاییــن
آمــده اســت ،شیشـهها را ببندیــد و گــردش هــوای داخلــی را انتخــاب کنیــد
تــا هــوا ســریعتر خنــک شــود.
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احتیاط
•اگــر بــا کولــر روشــن بــه مــدت طوالنــی در ســرباالیی حرکــت کنیــد و یــا در
ترافیــک ســنگین در حــال رانندگــی باشــید ،احتمــاال موتــور داغ خواهــد کــرد.
بنابرایــن چــراغ هشــدار دمــای آب موتــور را زیــر نظــر داشــته باشــید .در صــورت
داغ شــدن موتــور ،کولــر را خامــوش کنیــد.
•اگــر در هــوای مرطــوب ،هــوای داخــل اتــاق خیلــی ســریع خنــک شــود ،بــر روی
ســطح بیرونــی شیش ـهها بخارگرفتگــی اتفــاق خواهــد افتــاد کــه امــری طبیعــی و
عــادی اســت.
•توصیــه میشــود در کلیــه ماههــای ســال سیســتم کولــر را حداقــل بــه مــدت
 5دقیقــه روشــن کنیــد و همزمــان شیشــهها را بــاز کنیــد ،تــا از آســیب دیــدن
سیســتم بــه علــت عــدم روغــنکاری جلوگیــری شــود .همچنیــن از تولیــد بــوی
نامطبــوع در اواپراتــور ناشــی از تجمــع جــرم و رطوبــت پیشگیــری میشــود.
•در هــوای ســرد و زمســتانی ،بــا وجــود روشــن بــودن کلیــد کولــر ،ممکــن اســت
هنــوز کمپرســور کولــر روشــن نشــود.
•پــس از آن کــه دمــای هــوای داخــل اتــاق بــه پایینتریــن ســطح رســید،
جهــت جلوگیــری از وارد آمــدن بــار اضافــی بــه موتــور و افزایــش مصــرف ســوخت،
کمپرســور کولــر بــه طــور خــودکار خامــوش میشــود .بنابرایــن اگــر در فصــل بهــار
و پاییــز کــه دمــای هــوا نســبتا خنــک میباشــد از کولــر اســتفاده کنیــد ،ممکــن
اســت کمپرســور کولــر بــه دفعــات روشــن و خامــوش شــود کــه ایــن مســاله عــادی
اســت.
•مقــدار گاز کولــر بــا گذشــت زمــان کاهــش مییابــد .لــذا در صورتــی کــه
احســاس میکنیــد میــزان ســرمایش کولــر خــودرو کــم شــده اســت ،جهــت
بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
•آلودگــی ســطح کندانســور و انســداد آن میتوانــد باعــث کاهــش ســرمایش
کولــر شــود .لــذا همــواره ســطح کندانســور را تمیــز نگــه داریــد.
•مشــاهده چکــه کــردن و تجمــع آب در زیــر خــودرو پــس از اســتفاده از کولــر
مســالهای عــادی و طبیعــی اســت.
•در شــتابگیریهای ناگهانــی ،ســبقتگیری یــا رانندگــی در ســرباالییها،
سیســتم موتــور خــودرو دچــار افــت قــدرت میشــود .در چنیــن شــرایطی اگــر از
کولــر اســتفاده کنیــد ،کمپرســور کولــر بــه طــور خــودکار خامــوش میشــود .اگــر
بــه طــور خــودکار خامــوش نشــد و شــما احســاس افــت قــدرت در خــودرو کردیــد،
توصیــه میشــود کولــر را خامــوش کنیــد.
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هشدار
•گاز کولــر و روغــن کمپرســور کولــر را در محــل نمایندگیهــای مجــاز

مدیــران خــودرو تهیــه و تعویــض نماییــد .در غیــر ایــن صــورت خرابیهــای
حاصلــه در سیســتم تهویــه مطبــوع مشــمول گارانتــی نخواهــد بــود.

•در فصــل تابســتان در صــورت پــارک کــردن خــودرو در مقابــل نــور آفتاب،

دمــای هــوای داخــل اتــاق بــه شــدت افزایــش مییابــد کــه میتوانــد

باعــث آســیب دیــدن و یــا مــرگ افــراد مخصوصــا اطفــال و یــا حیوانــات

خانگــی حتــی در یــک زمــان کوتــاه شــود.

•هرگــز خودتــان اقــدام بــه تعمیــر سیســتم کولــر نکنیــد ،زیــرا گاز کولــر

موجــود در سیســتم تحــت فشــار زیــاد قــرار دارد کــه میتوانــد خطرنــاک
باشــد .الزم اســت کــه بــرای بازدیــد و تعمیــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد.

استفاده از بخاری

زمانی که موتور روشن است:
 .1فن تهویه مطبوع را روشن کنید.
 .2در پنل کنترل تهویه مطبوع ،کلید تنظیم دما
را در جهت عقربههای ساعت چرخانده و دماهای
باال را انتخاب کنید و یا با استفاده از دکمههای
لمسی در مانیتور ،دمای دلخواه خود را تنظیم
کنید.
 .3توصیه میشود دریچههای زیرپا را انتخاب
کنید و کلید کولر را خاموش نگه دارید.

احتیاطهای 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 میکنید از کولر برای مدت طوالنی استفاده نکنید.
• • 2تا  3دقیقه قبل از پارک کردن خودرو ،کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا فن تهویه
مطبوع همچنان کار کند .از آن جایی که دمای هوای بیرون خیلی باال است ،بهتر است از
حالت گردش هوای بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته
و سریعتر خشک شود و از تجمع باکتریها و یا مواد آلودهکننده دیگر در اطراف اواپراتور
جلوگیری شود.

 .5-5گرمکن شیشه عقب وآینههای جانبی
نحوه استفاده از گرمکن

• •برای روشن کردن گرمکن شیشه عقب و
گرمکن آینههای جانبی (در صورت تجهیز)
ابتدا باید کلید استارت را روشن کنید .سپس
با فشار دادن کلید گرمکن بر روی پنل کنترل
تهویه مطبوع ،گرمکن روشن خواهد شد .چراغ
زمینه کلید هم روشن میشود .با فشار دادن
مجدد کلید ،گرمکن و چراغ زمینه کلید خاموش
خواهند شد.
• •گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینههای جانبی ،پس از کار کردن در حدود  15دقیقه ،به
طور خودکار خاموش خواهد شد.
احتیاط
•مراقــب باشــید تــا هنــگام تمیــز کــردن شیشــه عقــب و آینههــای
جانبــی ،بــه المنتهــای گرمکــن آســیبی وارد نشــود.
•پــس از تمیــز شــدن شیشــه از وجــود یــخ و بخارگرفتگــی ،گرمکــن
را خامــوش کنیــد .روشــن مانــدن گرمکــن شیشــه بــه مــدت طوالنــی در
زمــان خامــوش بــودن خــودرو ،باعــث خالــی شــدن باتــری میشــود.
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هشدار
از لمــس کــردن شیشــه عقــب و آینههــا هنــگام روشــن بــودن گرمکــن
یــا بالفاصلــه پــس از خامــوش شــدن آن خــودداری کنیــد ،زیــرا احتمــال
ســوختگی وجــود دارد.

 .5-6سوکتها

سوکت برق  12Vو سوکت USB

■ ■سوکت برق 12V
سوکت برق  12Vدر قسمت جلویی کنسول وسط
واقع شده است.
از سوکت برق  12Vتنها پس از روشن شدن کلید
استارت میتوان استفاده کرد.
احتیاط
•بــرای جلوگیــری از ســوختن فیــوز ،از متصــل کــردن تجهیــزات الکتریکــی
بــا تــوان مصرفــی بــاال (بیشتــر از  )120Wبــه 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 اختــال
الکتریکــی و ســوختن مــدار خواهــد شــد.

■ ■سوکت USB
سوکت  USBدر قسمت جلویی کنسول وسط
واقع شده است.
از سوکت  USBبرای وصل کردن موبایل ،تبلت،
فلش مموری و سایر تجهیزات الکتریکی به
سیستم صوتی و تصویری خودرو استفاده میشود.
۵-236
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :5امکانات خودرو
سوکت  USBدیگری نیز در پشت کنسول وسط
و در زیر دریچه هوای کابین عقب قرار گرفته است.
از این سوکت  USBبرای شارژ کردن وسایل
الکترونیکی با توان مصرفی کم مانند موبایل
استفاده میشود.

 .5-7جالیوانیها
جالیوانی جلو و عقب

جالیوانی جلو

جالیوانی جلو در قسمت جلوی کنسول وسط قرار
گرفته است .درپوش جالیوانی جلو را میتوان با
کشیدن باز و بسته کرد.
جالیوانی عقب
جالیوانی عقب بر روی کنسول وسط صندلیهای
عقب قرار گرفته است.

هشدار
•از قــرار دادن اشــیا دیگــر بــه غیــر از لیــوان و ظــرف نوشــیدنیها در
جالیوانــی خــودداری کنیــد .زیــرا در صــورت بــروز تصــادف و یــا در زمــان
ترمزگیــری ناگهانــی ،مــواد داخــل آنهــا بــه فضــای داخــل اتــاق پاشــیده
میشــود کــه ممکــن اســت باعــث آســیبدیدگی شــود.
•درب لیــوان و ظــرف نوشــیدنیها را بســته نگــه داریــد تــا از پاشــیدن
آنهــا بــه داخــل کابیــن جلوگیــری شــود.
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 .5-8آفتابگیر

آفتابگیرها و آینههای آرایش
 1آینه آفتابگیر راننده
 2آفتابگیر راننده
 3آفتابگیر سرنشین جلو
 4آینه آفتابگیر سرنشین جلو
برای استفاده از آینههای آرایش ،کاور آنها را به
صورت افقی و در جهت فلشهای نشان داده شده
در تصویر بکشید.
در خودروهای مجهز به چراغ آینه آرایش ،با
کشیدن کاور آینه ،چراغ به طور خودکار روشن
میشود.
 1آفتابگیر را به سمت پایین بکشید.
 2برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت پنجره،
آفتابگیر را از پایهاش آزاد کرده و به سمت
پنجره برگردانید.

 .5-9دستگیره سقفی و کنسول صندلی عقب

دستگیره سقفی

دستگیرههای سقفی باالی درب جلو راست و
دربهای عقب دو طرف تعبیه شده است .هنگامی

که خودرو در جادههای ناهموار در حال حرکت
است ،سرنشینان خودرو میتوانند جهت حفظ
تعادل خود از این دستگیرهها استفاده کنند.
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کنسول صندلی عقب

صندلی عقب وسط به کنسول تاشو (جاآرنجی)

که دارای جالیوانی نیز میباشد ،مجهز است.
برای استفاده از جاآرنجی آن را به سمت داخل
بکشید .در صورت عدم نیاز به جاآرنجی ،آن را به
سمت پشتی صندلی عقب تا کنید.
هشدار
هیچکــس اعــم از بزرگســال و خردســال نبایــد پــس از بــاز شــدن کنســول
در صندلــی عقــب وســط و یــا روی کنســول بنشــیند .چــرا کــه در ایــن حالــت
نمیتوانــد وضعیــت صحیــح خــود را حفــظ کنــد و بــه راحتــی میتوانــد
دچــار آســیبدیدگی شــود.

 .5-10محفظههای نگهداری اشیا

جعبه داشبورد

از جعبه داشبورد برای نگهداری دفترچه راهنما،
نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده میشود.

هشدار
•بــرای ایمنــی بیشتــر در تصادفهــا و یــا ترمزگیریهــای ناگهانــی ،درب
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.
•از قــرار دادن اشــیا بــا انــدازه بــزرگ و اجســام نوکتیــز در جعبــه
داشــبورد خــودداری کنیــد .زیــرا در زمــان تصــادف ،احتمــال آســیب دیــدن
افــراد وجــود خواهــد داشــت.
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جعبه کنسول وسط

از جعبه کنسول وسط برای نگهداری دفترچه
راهنما ،نقشه و سایر اقالم مشابه استفاده میشود.
برای باز کردن ،ضامن درب را به سمت باال فشار دهید.

هشدار
•نســبت بــه بــاز کــردن درب جعبــه کنســول وســط در حیــن رانندگــی
دقــت داشــته باشــید ،چــون ممکــن اســت در برابــر حرکــت بــازوی راننــده
مزاحمــت ایجــاد کنــد.
•در طــول زمــان رانندگــی ،درب جعبــه کنســول وســط بایــد همــواره بســته
با شد .
•از نشســتن افــراد و کــودکان بــر روی جعبــه کنســول وســط در هنــگام
رانندگــی ممانعــت کنیــد.

جاکارتی

جاکارتیها در سمت چپ داشبورد و در زیر کلید
تنظیم آینهها قرار گرفتهاند.

جاعینکی

مطابق با تصویر ،جاعینکی در کنار مجموعه چراغ
سقفی جلو قرار گرفته و برای نگهداری عینک
و سایر اقالم کوچک میتواند مورد استفاده قرار
گیرد.
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محفظههای روی درب

بر روی دربهای جلو و عقب خودرو ،محفظههایی
جهت نگهداری 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

در پشت صندلیهای جلو کیفهایی جهت قرار
دادن روزنامه ،پوشه و  ...در نظر گرفته شده است.

صندوق عقب

■ ■فضای قرار دادن بار

قابلیت تا شدن صندلی عقب این امکان را به
وجود میآورد که فضای قسمت عقب خودرو را
بتوان افزایش داد .با جمع شدن صندلی عقب یک
فضای مناسب و تقریبا همسطح با کف صندوق
جهت قرار دادن بار در اختیارتان قرار میگیرد.
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■ ■احتیاطهای 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
•بــرای جلوگیــری از ســر خــوردن بارهــای قســمت عقــب در حیــن
ترمزگیــری ،از قــرار دادن وســایل بلندتــر از ارتفــاع صندلیهــای عقــب در
صنــدوق خــودداری کنیــد .آنهــا را در کــف صنــدوق بخوابانیــد ،در غیــر ایــن
صــورت میتواننــد باعــث مصدومیــت افــراد داخــل خــودرو شــوند.
•هرگــز بــه سرنشــینها اجــازه ندهیــد کــه در قســمت صنــدوق عقــب
بنشــینند ،سرنشــینها فقــط مجــاز هســتند کــه در صندلیهــا بنشــینند
و کمربنــد ایمنــی را ببندنــد .در غیــر ایــن صــورت ،در ترمزهــای شــدید و یــا
تصادفهــا احتمــال آســیب دیــدن زیــاد اســت.
•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

باربند برای قرار دادن مقداری از بارها با وزن
حدودا  30kgطراحی شده است .زیاد بودن وزن
بار میتواند باعث خرابی باربند ،سقف و سایر اجزا
خودرو شود.
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هشدار
•بارهــا را بــه گونــهای در باربنــد قــرار دهیــد کــه وزن وارده بــه طرفیــن
یکســان باشــد .در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در پیچیدنهــا و
ترمزگیریهــا کنتــرل خــودرو از دســت خــارج شــده و منجــر بــه ایجــاد
حادثــه و مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود.
•قــرار دادن بــار بــر روی باربنــد باعــث میشــود تــا ارتفــاع مرکــز ثقــل
خــودرو افزایــش یابــد ،لــذا در ایــن شــرایط از ســرعت زیــاد ،پیچیدنهــای
ناگهانــی ،ترمزهــای شــدید و حــرکات مارپیچــی خــودداری کنیــد .در غیــر
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.
•طــول و عــرض بارهــای قــرار داده شــده در باربنــد بایــد بــه انــدازهای
باشــد کــه از خــودرو درازتــر و یــا عریضتــر نباشــد.
•قبــل از رانندگــی مطمئــن شــوید کــه بارهــای باربنــد بــه خوبــی محکــم
شــدهاند.
•مراقــب باشــید بــه رنــگ ســقف آســیبی وارد نشــود .میتوانیــد پتــو یــا
محافــظ دیگــری را مابیــن بــار و ســقف خــودرو قــرار دهیــد.
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 .6-1رانندگی در شرایط اضطراری

در طول رانندگی هر گونه مخاطرهها و شرایط اضطراری به صورت ناگهانی رخ میدهند ،و تنها
تصمیمگیری صحیح و فوری و انجام اقدامهای درست و کنترل کردن خودرو است که میتواند
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 ،چراغهای
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.
برای روشن کردن فالشر ،کلید را فشار دهید و
برای خاموش کردن آن ،کلید را یک بار دیگر
فشار دهید.

■ ■روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری ناگهانی
در سرعتهای باال چنانچه پدال ترمز به صورت ناگهانی فشرده شود به طوری که شتاب منفی
خودرو قابل توجه باشد ،کلیه چراغهای راهنمای خودرو شروع به چشمک زدن خواهند کرد.
نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومترشمار هم به صورت چشمکزن روشن خواهد شد .اگر
پدال ترمز رها شود یا کلید فالشر فشار داده شود و یا این که کلید استارت خاموش شود،
فالشر خاموش میشود.
مطالعه
•فالشــر را حتــی در زمــان خامــوش بــودن کلیــد اســتارت نیــز میتــوان
روشــن کــرد.
•در زمــان بــاز شــدن ایربگهــا ،فالشــر بــه طــور خــودکار روشــن
میشــو د .
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احتیاط
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری ،اگــر موتــور خامــوش اســت ،در
مواقــع غیرضــروری از فالشــر اســتفاده نکنیــد.

جلیقه شبنما (در صورت تجهیز)

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

مثلث خطر

مثلث خطر در زیر موکت کف صندوق و در سمت
چپ قرار داده شده است.

وقتی راننده با ایراد ناگهانی و یا خرابی خودرو
مواجه میشود و برای بررسی آن مجبور به متوقف
کردن خودرو است و یا زمانی که تصادفی رخ
میدهد ،بازتاب نور توسط شبرنگهای مثلث
خطر میتواند رانندگان دیگر را خبردار کرده و از
وقوع تصادف دوم جلوگیری کند.
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احتیاط
•مثلــث خطــر را در جادههــای معمولــی در فاصلــه  50متــری از عقــب
خــودرو قــرار دهیــد.
•در بزرگراههــا مثلــث خطــر را در فاصلــه  150متــری از عقــب خــودرو قــرار
د هید .
•در شــرایط بارانــی و در ســر پیچهــا فاصلــه بیــن خــودرو و مثلــث خطــر
بایــد بیــش از  150متــر در نظــر گرفتــه شــود .انجــام ایــن کار باعــث میشــود
تــا خودروهــای عبــوری زودتــر متوجــه توقــف شــما شــوند.

ابزار داخل صندوق عقب
 1جک

 2آچار چرخ
 3بکسلبند
 4دسته جک

 .6-2پنچر شدن تایر هنگام رانندگی
اقدامهای 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.
 .1اهرم ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را
در موقعیت ( Pدر خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک) و یا در موقعیت ( Nدر خودروهای
مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.
 .2موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.
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 .3کلیه افراد را از خودرو پیاده کرده و آنها را از
کنار جاده دور نگه دارید.
 .4مثلث خطر را از صندوق عقب برداشته و در
فاصله بیش از  50متری از قسمت عقب خودرو
قرار دهید.
احتیاط
از رانندگــی بــا تایــر پنچــر خــودداری کنیــد .حرکــت بــا تایــر پنچــر حتــی در
مســافتهای کوتــاه باعــث صدمــه دیــدن آن خواهــد شــد کــه قابــل تعمیــر
نیــز نخواهــد بــود.

تعویض زاپاس

■ ■احتیاطهای قبل از جک زدن
 .1محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
 .2توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چرخهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام
استفاده از جک ،کسی داخل خودرو نباشد.
 .3اجازه ندهید کسی اعضای بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار دهد.

■ ■خارج کردن چرخ زاپاس از صندوق عقب
درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند
کردن موکت کف صندوق ،ابزار را بردارید.
پیچ ثابتکننده چرخ زاپاس را در خالف جهت
عقربههای ساعت باز کرده و چرخ زاپاس را بیرون
بیاورید.
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■ ■تعویض چرخ زاپاس
 .1قرار دادن مانع در جلوی چرخها
در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که به صورت قطری در سمت
مخالف چرخ پنچر قرار دارد ،مانعی قرار دهید تا
از حرکت چرخها جلوگیری شود.
چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید

چرخ جلو چپ

در پشت چرخ عقب راست

چرخ جلو راست

در پشت چرخ عقب چپ

چرخ عقب چپ

در جلوی چرخ جلو راست

چرخ عقب راست

در جلوی چرخ جلو چپ

 .2شل کردن پیچهای چرخ
همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض کنید،
با استفاده از آچار چرخ شل کنید .آچار چرخ را
طوری روی پیچ قرار دهید که دسته آن در سمت
چپ شما قرار داشته باشد .سپس دسته آچار
چرخ را گرفته و در جهت فلش نشان داده شده
در شکل ،آن را به سمت پایین فشار دهید.
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احتیاط
•اجــازه ســر خــوردن آچــار چــرخ بــر روی پیــچ را ندهیــد .در غیــر ایــن
صــورت پیچهــا بــه راحتــی آســیب خواهنــد دیــد.
•در ایــن مرحلــه پیچهــا را فقــط مقــداری شــل کنیــد و آنهــا را بــه طــور
کامــل بــاز نکنیــد .در غیــر ایــن صــورت چــرخ بــه علــت وزن وارده از خــودرو
در خواهــد آمــد کــه میتوانــد باعــث مصدومیــت افــراد و یــا آســیبدیدگی
خودرو شــود.
 .3قرار دادن جک در زیر خودرو
جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم
باشد ،قرار دهید و از این که شیار روی جک در
مقابل زبانه مخصوص جک بر روی بدنه خودرو
قرار داشته باشد ،اطمینان حاصل کنید .دسته
جک را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
شکاف روی جک با زبانه مخصوص جک در روی
بدنه خودرو تماس پیدا کند.
هشدار
•خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد ،بلند کنید.
•حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 1000Kg ،میباشد.
 .4بلند کردن خودرو
ابتدا اطمینان یابید که کسی در داخل خودرو
حضور نداشته باشد.
دسته جک را روی جک نصب کنید ،سپس آچار
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته جک
عبور دهید و آن را در جهت عقربههای ساعت
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بچرخانید .زمانی که جک با خودرو تماس پیدا
کرد ،مجددا قرارگیری صحیح جک نسبت به بدنه
خودرو را کنترل نمایید.
 .5باز کردن چرخ پنچر
توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت باز کنید و چرخ را از
خودرو جدا کنید .چرخ را طوری روی زمین قرار
دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد
تا از آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.
 .6نصب چرخ زاپاس
قبل از نصب زاپاس ،هر گونه گرد و خاک و
رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ
چرخ تمیز کنید .مطمئن شوید که سطح تماس
بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در شرایط مناسبی
قرار دارد .در غیر این صورت ممکن است پیچها
به طور ناگهانی باز شده و منجر به حادثه شود.
چرخ زاپاس را به آرامی در محل نصب خود قرار
دهید.
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 .7سفت کردن پیچهای چرخ
ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست سفت کنید.
سپس چرخ را در محل خود صاف کرده و توسط
آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.
احتیاط
هرگــز بــر روی پیچهــای چــرخ گریــس
یــا روغــن نزنیــد و در صــورت چــرب
بــودن ،قبــل از نصــب چــرخ ،آنهــا را
تمیــز و خشــک کنیــد.
 .8پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچها
برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید تا
زمانی که پیچها به طور کامل در جای خود قرار
گیرند .برای سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ
استفاده کنید.
 .9چرخ پنچر را در جای چرخ زاپاس قرار دهید.
 .10جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمعآوری کرده و در محل اصلی خود در داخل صندوق
قرار دهید.
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 .11پس 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 نزدیکترین 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 میکند و باعث میشود که بهتدریج نشتی به وجود آید .در صورت مفقود شدن
درپوش والو مشابه آن را جایگزین کنید.
هشدار
•وقتــی کــه در شــرایط اضطــراری از چــرخ زاپــاس بــا ســایز کوچکتــر
اســتفاده میکنیــد ســرعت خــودرو بایــد  80Km/hیــا کمتــر از آن باشــد.
•بــه منظــور جلوگیــری از هــر گونــه اتفــاق ناخواســته در هنــگام پاییــن
آوردن خــودرو ،مطمئــن شــوید کــه خودتــان و ســایر افــراد در فاصلــه
مناســبی از خــودرو قــرار گرفتهایــد.
•بــا چــرخ زاپــاس بــا ســایز کوچکتــر نبایــد بــه مــدت طوالنــی رانندگــی
کــرد .پــس از تعویــض زاپــاس بــا ســایز کوچکتــر ،پیچهــای چــرخ را بــا
گشــتاور  130±10N.mســفت کنیــد .بــا ســرعت کــم رانندگــی کنیــد و جهــت
جایگزیــن کــردن چــرخ زاپــاس بــا ســایز کوچکتــر بــا چــرخ اســتاندارد
خــودرو ،خودتــان را بــه نزدیکتریــن نمایندگــی مجــاز مدیــران برســانید .در
غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت پیــچ ایــن نــوع چــرخ زاپــاس شــل شــده و
چــرخ از خــودرو جــدا شــود.

 .6-3داغ کردن موتور

اقدامهای الزم در صورت داغ کردن موتور

اگر چراغ هشدار دمای آب موتور در صفحه کیلومترشمار چشمک بزند ،یعنی دمای مایع
خنککننده موتور باال است ،هر چه سریعتر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
 .1با رعایت احتیاط ،فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک مکان امن
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پارک کنید .ترمز پارک را بکشید و دسته دنده را در موقعیت ( Pخودروی مجهز به گیربکس
اتوماتیک) یا خالص (خودروی مجهز به گیربکس دستی) قرار داده و فالشر را روشن کنید .اگر
کولر خودرو روشن است ،آن را خاموش کنید.
 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از مخزن انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید و
تا فروکش کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن
نگه داشته و بررسی کنید که آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله موتور
را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع عیب با
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

هشدار
•خــروج مایــع خنککننــده یــا بخــار آن
از زیــر درب موتــور نشــاندهنده وجــود
فشــار بســیار زیــاد در مــدار سیســتم
خنککننــده میباشــد .بــرای جلوگیــری از
خطــر ســوختگی ،درب موتــور را تــا زمانــی
کــه خــروج بخــار تمــام نشــده اســت ،بــاز
نکنیــد.
•در زمــان گــرم بــودن موتــور و رادیاتــور،
درب مخــزن انبســاط را بــاز نکنیــد .در غیــر
ایــن صــورت ،فشــار مــدار خنککننــده
باعــث پرتــاب مایــع خنککننــده و بخــارات
آن میشــود کــه میتوانــد ســوختگیهای
شــدیدی را بــه وجــود بیــاورد.
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 .3درب موتور را باز کنید .رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع
خنککننده بررسی کنید .البته در نظر داشته باشید که خروج مقداری 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.
 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده موتور ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید
و تعمیر با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5اگر نشتی مشاهده نمیشود ،سطح مایع
خنککننده در مخزن انبساط را بررسی کنید .اگر
سطح مایع پایینتر از عالمت “ ”MINمیباشد،
به مقدار الزم مایع خنککننده سرریز کنید تا
سطح مایع به مابین عالیم “ ”MINو “”MAX
برسد .فقط از مایع خنککننده توصیه شده
توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
احتیاط
•در مواقــع اضطــراری و در صــورت در دســترس نبــودن مایــع خنککننــده
میتــوان 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 نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنید.

 .6-4تعویض فیوزها

فیوز

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و تجهیزات الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار
میگیرند .اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود ،ممکن است فیوز آن سوخته باشد که در این
صورت باید فیوز را بررسی 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 میتوانید در سمت راست موتور (در تصویر با
فلش مشخص شده است) مشاهده کنید.

جعبه فیوز موتور

پس از فشار دادن گیرههای دوطرف جعبه فیوز،
درب آن را بردارید و فیوزها و رلهها را بازدید و یا
تعویض کنید.

■ ■جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و
پشت قاب پایینی داشبورد قرار دارد .برچسب

جعبه فیوز داشبورد

راهنمای جعبه فیوز هم در پشت قاب پایینی
نصب شده است.
مطالعه
•هنــگام بــاز کــردن قــاب پایینــی ســمت چــپ داشــبورد مراقــب باشــید
تــا بــه تزیینــات داخلــی خــودرو آســیبی وارد نکنیــد .در صــورت نیــاز بــه
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
•جعبــه فیــوز همــواره بایــد تمیــز و خشــک باشــد .در زمــان بــاز کــردن
اجــازه ورود آب و رطوبــت بــه جعبــه فیــوز را ندهیــد .آلودگــی و رطوبت ســبب
ایجــاد خرابــی در مدارهــای برقــی خواهــد شــد.
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بررسی فیوزها

در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز
آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز را
تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم را
از فیوز سوخته تشخیص دهید.
 Aفیوز سالم
 Bفیوز سوخته

سوخته

سالم

■ ■بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید.
 .2کابل منفی باتری را جدا کنید.
 .3درپوش 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

 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید.
 .2کابل منفی باتری را جدا کنید.
 .3جعبه فیوز داشبورد در سمت چپ داشبورد و پشت قاب پایینی داشبورد قرار دارد .برای
بازدید فیوزها ابتدا باید قاب پایینی داشبورد را باز کنید.
تکتک فیوزها را بر اساس راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز مورد بررسی قرار دهید.
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نحوه تعویض فیوز

 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به
سوختن را با استفاده راهنمای فیوزها شناسایی
کنید.

 .3فیوز را پس از شناسایی توسط گیره فیوزکش
از جعبه فیوز بیرون بکشید.
 .4بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر
مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر
است از یک فیوز سالم دیگر که دارای آمپر یکسان
هستند ،استفاده کنید.
 .5فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن
مطابق با فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها
را میتوانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه
فیوز مشاهده کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط
به برخی وسایل برقی کماهمیتتر (مثل رادیو یا فندک) استفاده کنید.
خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگهداری آنها در خودرو ،اقدام مفیدی
است.

۶-258
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
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

بســوزد ،بیانگــر وجــود ایــراد در مــدار برقــی میباشــد .جهــت بازدیــد
و رفــع عیــب بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه

کنیــد.

•هیچوقــت بــه جــای فیــوز از ســیم اســتفاده نکنیــد ،حتــی بــه طــور

موقتــی .انجــام ایــن کار باعــث اتصالــی و آســیب دیــدن مــدار و حتــی
آتشســوزی میشــود.

•بــر روی فیــوز و جعبــه فیــوز هیچگونــه دســتکاری و تعمیــری صــورت

ندهیــد.

 .6-5حمل خودرو

نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

از ایمن بودن زنجیرها و اهرمبندیهای خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو
از قوانین ترافیکی و محلی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی زمین قرار میگیرند و اکسل
مربوطه باید در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند ،در غیر این صورت باید از خودروبر یا

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 همزمان کلید استارت را خاموش کنید .استفاده از این روش فقط برای زمان حملهای
امدادی و شرایط خاص توصیه میشود.
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شیوههای صحیح حمل خودرو در زیر توضیح داده شدهاند:
• •حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودروی
معیوب (برای خودروهای با چرخ محرک جلو)

• •حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودرو
و قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب (برای خودروهای چهارچرخ
محرک یا چرخ عقب محرک)
• •حمل با بلند کردن چرخهای عقب خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای جلوی
خودروی معیوب (برای خودروهای چهار چرخ
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 چرخهــای خــودرو ،آنهــا 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 خــاص ( )Nقــرار دهیــد.
•شــیب قســمت عقــب خــودرو نســبت بــه زمیــن را بــه طــور مناســب
تنظیــم کنیــد تــا از برخــورد ســپر عقــب و یــا اجــزا زیــر خــودرو بــا زمیــن
جلوگیــری شــود.
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شیوههای نادرست حمل خودرو:
• •حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخهای جلو
خودرو استفاده میکنند.
• •حمل توسط خودروهای جرثقیلدار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخهای عقب
خودرو استفاده میکنند.
• •حمل به حالتی که چرخهای عقب خودرو بلند
شده و چرخهای جلو روی زمین کشیده شوند.

احتیاط
حمــل خــودرو بــا روشهــای فــوق و آویــزان شــدن جلــو یــا عقــب خــودرو
توســط جرثقیلهــای زنجیــری یــا طنابــی باعــث آســیبدیدگی بدنــه
خــودرو میشــود.

حمل اضطراری

در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت
با استفاده از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب ،بکسل کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید
بیشتر از مواقع عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح
سفت و محکم و در مسافتهای کوتاه و حرکت با سرعت پایین انجام دهید .باید راننده در
خودروی بکسل شده حضور داشته باشد تا بتواند کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در
اختیار بگیرد.
اقدامهای قبل از بکسل کردن:
 .1ترمز پارک برقی را آزاد کنید.
 .2دسته دنده را در موقعیت ( Nخالص) قرار دهید.
 .3کلید استارت باید در وضعیت  ONیا  ACCقرار داشته باشد.
۶-261
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
احتیاط
•قبــل از بکســل کــردن مطمئــن شــوید کــه چرخهــا ،اکســل ،سیســتم
انتقــال قــدرت و فرمــان در شــرایط خوبــی قــرار دارنــد.
• سیمیاکابلبکسلرابهطورایمنواطمینانبخشبهبکسلبندببندید.
•زاویــه بکســل کــردن بایــد تــا حــد امــکان مســتقیم باشــد .هرگــز خــودرو
را از ســمت کنــار بکســل نکنیــد تــا از آســیب دیــدن احتمالــی پیشگیری شــود.
•اگــر موتــور روشــن نباشــد ،غربیلــک فرمــان و پــدال ترمــز بــه دلیــل
کار نکــردن پمــپ هیدرولیــک فرمــان و بوســتر ترمــز بــه شــدت ســفت
میشــوند .بنابرایــن هنــگام بکســل کــردن خــودرو احتیــاط کنیــد.
•اگــر خــودرو بــه نحــوی آســیب دیــده اســت کــه بــه ســختی حرکــت
میکنــد ،بــا بکســل کــردن اجبــاری ایــرادی دیگــر بــه آن وارد نکنیــد.
در ایــن شــرایط بــا امــداد مدیــران خــودرو یــا شــرکتهای حمــل خــودرو
تمــاس بگیریــد.
هشدار
•بکســل کــردن را بایــد فقــط در جادههــای بــا ســطح ســفت و محکــم
و در مســافتهای کوتــاه و حرکــت بــا ســرعت پاییــن انجــام دهیــد .قبــل
از بکســل کــردن مطمئــن شــوید کــه چرخهــا ،اکســل ،سیســتم انتقــال
قــدرت و فرمــان در شــرایط خوبــی قــرار دارنــد.
•هنــگام بکســل کــردن خــودرو ،از شــتاب ناگهانــی ،پیچیــدن ناگهانــی و
حــرکات مارپیچــی بپرهیزیــد تــا کابــل یــا ســیم و بکس ـلبند تحــت فشــار
قــرار نگیرنــد ،زیــرا ممکــن اســت تحــت فشــار زیــاد صدمــه ببیننــد و باعــث
ایجــاد خســارتهای جانــی و مالــی شــود.
•بــرای جلوگیــری و پیشگیــری از صدمههــای جســمی ،ســایر سرنشــینان
بــه غیــر از راننــده بایــد از خــودروی بکســل شــده پیــاده شــوند.
•خودرو را به مدت طوالنی بکسل نکنید.
•پیشــنهاد میشــود جهــت بکســل کــردن خــودروی مجهــز بــه گیربکــس
اتوماتیــک بــا امــداد مدیــران خــودرو یــا شــرکتهای حمــل خــودرو تمــاس بگیرید.
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نصب بکسلبند

■ ■محل نصب بکسلبند جلو

محل اتصال بکسلبند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر جلو قرار دارد.
 .1درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر
جدا کنید.
 .2بکسلبند را ابتدا با دست در جهت عقربههای ساعت در محل خود پیچ کنید .سپس آن را
با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید.
■ ■محل نصب بکسلبند عقب
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محل نصب بکسلبند عقب در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب قرار دارد.
 .1درپوش محل نصب بکسلبند را توسط یک پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده از روی سپر
جدا کنید.
 .2بکسلبند را ابتدا با دست در جهت عقربههای ساعت در محل خود پیچ کنید .سپس آن را
با استفاده از آچار چرخ به خوبی سفت کنید.
 .3سیم یا کابل بکسل فقط زمانی میتواند به خودرو وصل شود که بکسلبند در محل خود
نصب شده باشد.
 .4راننده هر دو خودرو باید با اصول حمل خودرو به روش بکسل کردن آشنا باشند ،در غیر
این صورت در انجام کار موفق نخواهند بود.
 .5هنگام بکسل کردن با احتیاط و آرامش رانندگی کنید .نیروها و تنشهای ناشی از کشش
شدید ممکن است به خودرو آسیب برساند.
احتیاط
فقــط از بکس ـلبندی کــه بــه همــراه خــودرو توســط مدیــران خــودرو ارایــه
شــده اســت ،اســتفاده کنیــد.
هشدار
اطمینــان یابیــد کــه بکســلبند بــه طــور ایمــن و محکــم در محــل خــود
نصــب شــده اســت .در غیــر ایــن صــورت ،ممکــن اســت در زمــان بکســل
کــردن ،شــل شــده و باعــث بــروز حــوادث منجــر بــه جراحــت و حتــی مــرگ
شــود.

 .6-6تعویض باتری

مراحل باز کردن و نصب کردن باتری
برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .1کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید.
 .2درب موتور را باز کنید.
۶-264
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
 .3کابل منفی باتری ( )-را جدا کنید.
 .4کابل مثبت باتری ( )+را جدا کنید.
 .5بست نگهدارنده باتری را باز کرده و باتری را خارج کنید.
 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی خودرو
قرار دهید.
برای نصب باتری ،به ترتیب برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست
باتــری مســتعمل حــاوی اســید ســولفوریک و ســرب میباشــد کــه بــه طــور
معمولــی قابــل بازیافــت نمیباشــند .باتریهــای مصــرف شــده را جهــت

حفاظــت از محیطزیســت بــه مراکــز مجــاز بازیافــت تحویــل دهیــد.
احتیاط

مراقــب باشــید تــا ابــزار فلــزی باعــث اتصــال دو قطــب باتــری بــه همدیگــر
نشــود .همچنیــن نبایــد ابــزار فلــزی بــه طــور ناخواســته در یــک لحظــه
هــم بــه قطــب مثبــت باتــری و هــم بــه بدنــه خــودرو برخــورد داشــته باشــد.
هشدار
•باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
•نزدیــک باتــری از روشــن کــردن شــعله ،فنــدک ،کبریــت و کشــیدن
ســیگار جــدا خــودداری کنیــد.
•باتــری را هرگــز بــه صــورت اریــب یــا وارونــه قــرار ندهیــد ،زیــرا اســید
داخــل باتــری بســیار خورنــده میباشــد .هنــگام بــاز و بســت یــا حمــل
باتــری از دســتکش و لبــاس ایمنــی اســتفاده نماییــد.
•مراقــب باشــید پوســت و لباستــان بــا اســید باتــری تمــاس نداشــته
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.
۶-265
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری

 .6-7روشن نشدن موتور

بازدیدهای اولیه

اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شوید که کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب
بخش  4انجام دادهاید و از کافی بودن مقدار بنزین در باک اطمینان دارید.
اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد:
 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.
 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ جلو را روشن کرده و استارت بزنید.
اگر چراغ جلو کمنور 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 کمنور 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:

 .1کلید استارت را خاموش کنید و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و سپس مجددا استارت بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده
است .توضیحات قسمت بعد را مطالعه کنید.
 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،احتماال سایر سیستمهای خودرو به مشکل
برخورد کردهاند .با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس برقرار کنید.

روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن ،بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور میشود

و ممکن است موتور دچار خفگی شده باشد .کلید استارت را خاموش کنید و پس از چند دقیقه
مجددا مراحل استارت زدن را طی کنید .اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت
بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
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احتیاط
•هــر بــار اســتارت زدن را بیشتــر از  15ثانیــه طــول ندهیــد تــا از خرابــی
و آســیبدیدگی اســتارت جلوگیــری شــود.
•اگــر موتــور بــه ســختی روشــن میشــود و یــا بــه دفعــات زیــاد خامــوش
میشــود ،در اولیــن فرصــت بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران
خــودرو مراجعــه کنیــد.

 .6-8استارت کمکی

باتری به باتری کردن

چنانچه 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 کابلهای 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  12-13Vباشــد .اگــر از صحیــح و مناســب بــودن
ولتــاژ باتــری کمکــی مطمئــن نیســتید ،از آن اســتفاده نکنیــد.
•در حیــن اتصــال کابلهــای رابــط ،مراقــب باشــید کــه آنهــا بــه پرههــای
فــن و تســمهها گیــر نکننــد.

مراحل باتری به باتری کردن

 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری
کمکی استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
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احتیاط
اجــازه دهیــد موتــور خودرویــی کــه از باتــری آن بــه عنــوان باتــری کمکــی
اســتفاده میکنیــد ،چنــد دقیقــه روشــن بمانــد و در لحظــه اســتارت کمکــی،
پــدال گاز را کمــی فشــار دهیــد.
 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 1قطب مثبت ( )+باتری خالی را توسط کابل قرمز رنگ به قطب مثبت ( )+باتری کمکی
وصل کنید.
 2یک 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.
 .3اکنون 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.
 .4کابلها را دقیقا به ترتیب برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی
و سپس کابل مثبت را باز کنید).

۶-268
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
احتیاط
•هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.
•اجــازه ندهیــد کــه گیرههــای کابلهــا بــا همدیگــر و یــا بــا بدنــه و اجــزا
فلــزی خودروهــا تمــاس پیــدا کننــد.
•از وصــل کــردن کابلهــا بــه قطعــات متحــرک خــودرو و یــا تمــاس یافتــن
بــا آنهــا خــودداری کنید.
•اگــر اســتارت اول موفقیتآمیــز نبــود ،ســفت بــودن اتصــال گیــره
کابلهــا را بررســی کنیــد و مجــددا اقــدام بــه اســتارت زدن بکنیــد .اگــر در
اســتارتهای بعــدی نیــز موتــور روشــن نشــود ،جهــت رفــع مشــکل بــه
یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.

 .6-9باز 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.
• •چنانچه برق خودرو قطع شده باشد ،درب
صندوق عقب را نمیتوان توسط دستگیره بیرونی
و یا توسط کلید هوشمند باز کرد .در این گونه
شرایط افراد داخل خودرو میتوانند با استفاده
از دستگیره اضطراری ،در صندوق را باز کرده و
سریعا از خودرو خارج شوند.
روش انجام کار:
 .1خودرو را متوقف کنید.
 .2صندلی عقب را جمع کنید.
 .3به داخل صندوق عقب رفته و درپوش دستگیره اضطراری را باز کنید.
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 .4کلید مکانیکی را به سوراخ تعبیه شده در دستگیره اضطراری وارد کنید و آن را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید و همزمان درب صندوق را به سمت باال فشار دهید تا باز شود.

 .6-10کلید مکانیکی درب
باز کردن درب با کلید مکانیکی

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

اگر باتری خودرو خالی و یا ضعیف شده باشد،
دیگر نمیتوان دربها را به طور الکترونیکی قفل

کرد .در صورت پیش آمدن این وضعیت باید از
روش قفل کردن اضطراری استفاده نمود.
 .1درب خودرو را باز کنید.
 .2درپوش پالستیکی قفل درب واقع در سطح داخلی درب را بردارید.
 .3شستی زرد رنگ قفل درب که از محل سوراخ قفل مشاهده میشود را با نوک کلید مکانیکی
فشار دهید تا قفل همان درب فعال شود.
 .4درپوش پالستیکی قفل درب را در محل خود نصب کنید و درب را ببندید.
 .5جهت حصول اطمینان از قفل شدن درب ،دستگیره بیرونی درب را یک بار بکشید.
 .6سایر دربها را نیز به همین روش میتوانید قفل کنید (درب راننده را نمیتوان به این روش
قفل کرد).

■ ■باز کردن و قفل کردن درب راننده به طور دستی

کلید مکانیکی را وارد سوراخ روی دستگیره
بیرونی درب راننده کرده و با چرخاندن در جهت
عقربههای ساعت درب را قفل کنید .برای باز
کردن درب ،کلید مکانیکی را در خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
۶-270
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :6شرایط اضطراری
احتیاط
•در صــورت مواجــه شــدن بــا مشــکل عــدم بــاز شــدن و قفــل شــدن درب
بــه طــور الکترونیکــی ،در اولیــن فرصــت جهــت رفــع ایــراد بــه یکــی از
نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
•اگــر بــه علــت قطــع بــرق خــودرو دربهــا را بــه طــور اضطــراری قفــل
کردهایــد ،جهــت حصــول اطمینــان از موفقیتآمیــز بــودن عملیــات،
تکتــک دربهــا را بــا کشــیدن دســتگیره بیرونــی مجــددا تســت کنیــد.
در صــورت وجــود مشــکل در قفــل شــدن دربهــا ،هــر چــه ســریعتر بــه
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
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 .7-1خدمات و سرویس

تعیین وقت سرویسهای دورهای

اگر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران گارانتی خودرو است ،در صورت مراجعه به
نمایندگی ،اسناد الزم را به همراه داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویسهای
ادواری شامل گارانتی نخواهد بود ،در این باره میتوانید با کارشناسان فنی صحبت کنید .سوابق
سرویسها و تعمیرات گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل راهگشا باشد.

لیست خدمات و سرویسها

لیستی از اقداماتی که باید بر روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده کنید و در حین پذیرش
آنها را ارایه دهید.
همچنین 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 سرویسها

اگر تعداد تعمیرات و سرویسهای مورد نظر شما زیاد است و از طرفی تا آخر وقت همان روز
میخواهید خودرو را تحویل بگیرید ،با کارشناس یا مشاور خود مشورت کرده و تعمیرات را از
نظر اهمیت اولویتبندی کنید.

 .7-2درخواست مشتریان

رضایتمندی مشتریان

مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات خود،
رضایتمندی شما را فراهم کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است .چنانچه 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.
• •چنانچه 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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 .7-3لزوم انجام سرویسهای دورهای در نمایندگی مجاز

قطعات یدکی اصلی شرکت  Cheryو مواد مصرفی توصیه شده توسط آن تضمینی برای افزایش

عمر مفید خودروی شما میباشد .شرکت مدیران خودرو نیز در همین راستا در نمایندگیهای
خود صرفا این نوع قطعات را ارایه میدهد .لذا جهت انجام سرویس به نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده میکنید ،حتما قطعات اصلی شرکت چری
 Cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم  Cheryباشند ،تحت پوشش گارانتی خواهند بود.
فقط نمایندگیهای مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما
هستند و زیر نظر شرکت مدیران خودرو آموزش دیدهاند تا بهترین خدمات را برای جلب
رضایت شما ،ارایه دهند.

 .7-4روشهای تماس با شرکت

تماس با شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو از راههای زیر امکانپذیر است:

آدرس:
تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفکس44197989-۹۰ :
ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir :
وبسایتwww.mvmco.ir :
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 .7-5اطالعات مورد نیاز جهت ارسال به شرکت

اطالعات ارسالی شما به شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو باید حاوی موارد زیر
باشد:
• •نام و نشانی مالک
• •شماره تماس مالک
• •آدرس ایمیل مالک
• •نام و کد نمایندگی فروش و نمایندگی خدمات پس از فروش
• •شماره شاسی خودرو ()VIN
• •تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
• •سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو
• •توضیح مختصر و دقیق در خصوص مشکل خودرو و شرایط وقوع آن
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 .8-1سرویس و نگهداری
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 .8-1سرویس و نگهداری

سرویسهای دورهای

زمانبندی سرویسهای ادواری بر اساس کیلومتر طی شده و زمان سپری شده از سرویس

قبلی صورت گرفته است که هر کدام زودتر فرا برسد ،اولویت دارد .برای اطالعات بیشتر به
فهرست آیتمهای سرویس ادواری در دفترچه راهنمای گارانتی رجوع کنید.
احتیاط
عــدم انجــام کامــل آیتمهــای ســرویس دورهای ممکــن اســت باعــث ایجــاد
صدمــه و ایــراد در موتــور و خــودرو شــود.

■ ■بازدیدهای روزانه

• •کارکرد تمامی المپهای چراغهای داخلی و بیرونی را بازدید کنید و در صورت سوختن و
یا کم نور شدن ،آنها را تعویض کنید .از شفافیت و کدر نبودن طلق چراغها اطمینان یابید و
در صورت لزوم آنها را تمیز نمایید.
• •فشار باد تایرها و ساییدگی و آسیبدیدگی آنها 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  5دقیقه گیج
روغن را کشیده و سطح روغن موتور را بررسی کنید .برای بررسی روغن موتور ،خودرو را در
یک مکان مسطح پارک کنید تا سطح روغن موتور دقیقتر مالحظه شود .در صورتی که سطح
روغن پایینتر از عالمت “ ”MINگیج باشد ،به مقدار الزم روغن را سرریز کنید.
• •باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتریها را تمیز و سفت کنید.
• •سطح مایع خنککننده موتور ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک فرمان (در صورت مجهز بودن
خودرو به فرمان هیدرولیکی) و مایع شیشهشور را بازدید کنید و در صورت لزوم به آن اضافه
نمایید.
• •کلیه سیستمها و تجهیزات الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.
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■ ■بازدیدهای فصلی

• •بازدید سیستم اگزوز

• •بازدید لولهها و شیلنگهای سیستم ترمز
• •بازدید متعلقات سیستمهای تعلیق و انتقال قدرت
• •بازدید سطح مایع خنککننده ،شیلنگها و بستهای سیستم خنککننده

 .8-2بازدیدهای منظم

بازدیدهایی که به عهده خودتان میباشد

اگر قصد انجام برخی اقدامات تعمیراتی و نگهداری خودرو را دارید ،سعی کنید طبق توضیحات
ارایه شده در این بخش عمل کنید.
در این بخش در خصوص بازدیدها و سرویسهایی بحث شده است که انجام دادن آنها آسان
میباشد و مالک خودرو به تنهایی توانایی انجام آنها را دارد .ولی همچنان موارد خاص زیادی
وجود دارند که انجام آنها نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد و باید توسط تکنسینهای
آموزشدیده صورت پذیرند.
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هشدار
•زمانــی کــه موتــور کار میکنــد ،مراقــب دســت و لبــاس و ابزارتــان باشــید
تــا بــه فنهــا ،پولیهــا و تســمه گیــر نکنــد.
•موتــور ،رادیاتــور ،لولــه اگــزوز ،مانیفولــد دود و درپــوش سرســیلندر بعــد از
رانندگــی بســیار گــرم میشــوند ،بنابرایــن هرگــز بــه آنهــا دســت نزنیــد.
مواظــب باشــید کــه لباسهایتــان بیــن پرههــای پروانــه گیــر نکنــد زیــرا
فــن حتــی پــس از خامــوش شــدن خــودرو هــم میتوانــد 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 لولههای سوخت و باتری خودداری کنید.
•اجــزا و قطعــات سیســتم جرقهزنــی دارای ولتــاژ بســیار باالیــی میباشــند.
لــذا در زمــان روشــن بــودن کلیــد اســتارت و یــا روشــن بــودن موتــور بــه
هیــچ عنــوان بــا ایــن قطعــات تمــاس پیــدا نکنیــد.
احتیاط
•ریختــن بیــش از انــدازه روغــن موتــور باعــث خرابــی موتــور خواهــد
شــد.
•بــا خودرویــی کــه فیلتــر هــوای آن بــاز شــده اســت ،رانندگــی نکنیــد
زیــرا موتــور را دچــار اســتهالک زیــاد میکنــد.
•قبــل از بســتن درب موتــور ،محفظــه موتــور را بازدیــد کنیــد تــا هیــچ
ابــزار و وســایلی از قبیــل آچــار و دســتمال و  ...در آن جــا نمانــده باشــد.
•مایــع خنککننــده (ضدیــخ) ،روغــن ترمــز ،مایــع شیشهشــور و
روغــن هیدرولیــک فرمــان (در صــورت مجهــز بــودن خــودرو بــه فرمــان
هیدرولیکــی) را بــه مقــدار اســتاندارد اضافــه کنیــد .اگــر مایعــات بــر
روی بدنــه خــودرو بپاشــد ،فــورا محــل را بــا دســتمال خیــس تمیــز
کنیــد تــا رنــگ بدنــه دچــار آســیب نشــود.
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محفظه موتور

 1مخزن انبساط
 2درب روغن ریز موتور
 3گیج روغن موتور
 4مخزن روغن موتور

 9فن رادیاتور
 5باتری
 6جعبه فیوز محفظه موتور  10رادیاتور
 7محفظه فیلتر هوای موتور  11مخزن شیشهشور
 8کندانسور

بازدید سطح روغن موتور

برای بازدید سطح روغن موتور ،در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت
استاندارد قرار دارد ،به ترتیب زیر اقدام کنید.
• •خودرو را پس از گرم شدن موتور در سطح
صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه 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.
• •مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن
موتور را از روی آن کنترل کنید.
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روغن خیلی زیاد

روغن خیلی کم

احتیاط
•زیــر گیــج روغــن یــک پارچــه بگیریــد تــا از چکیــدن روغــن بــه روی
قطعــات موتــور و بدنــه جلوگیــری شــود.
•بالفاصلــه پــس از گــرم شــدن موتــور ،ســطح روغــن موتــور را کنتــرل
نکنیــد .موتــور را خامــوش کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا روغــن موتــور در
کارتــل جمــع شــود.

■ ■اضافه کردن روغن موتور

• •درب روغن ریز موتور را در خالف جهت

عقربههای ساعت بپیچانید تا باز شود.
• •روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده
از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح
روغن را توسط گیج کنترل نمایید.
• •اگر سطح روغن موتور درست است ،درب
روغن ریز موتور را ببندید.
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احتیاط
•روغــن موتــور را بیــش از حــد مجــاز نریزیــد ،زیــرا باعــث خرابــی موتــور
میشــود.
•هــر بــار کــه اقــدام بــه تعویــض روغــن موتــور میکنیــد ،بایــد فیلتــر
روغــن را نیــز تعویــض کنیــد.
•فقــط از روغــن موتــور توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران خــودرو
اســتفاده کنیــد .بــرای اطــاع از نــوع و ظرفیــت روغــن موتــور بــه بخــش
«سیســتم روغــنکاری» در فصــل  9مراجعــه کنیــد.
حفاظت از محیط زیست
جهــت جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت ،روغــن موتــور و فیلتــر روغــن

مصرفــی را ماننــد زبالههــای خانگــی دفــع نکنیــد و یــا در فاضــاب و یــا روی
زمیــن تخلیــه نکنیــد .بــرای دفــع آنهــا از موسســات مجــاز کمــک بگیریــد.

بازدید سطح روغن گیربکس

بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک ،اضافه کردن روغن و یا تعویض آن باید توسط افراد
متخصص صورت گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه نمایید.

بازدید سطح روغن ترمز
 .1سطح روغن ترمز باید بین عالیم “”MAX
و “ ”MINمخزن باشد .اگر سطح مایع نزدیک
عالمت “ ”MINیا پایینتر از آن بود ،به مقدار
الزم اضافه کنید .جهت یافتن علت کم شدن
روغن ترمز به نمایندگی مجاز مدیران خودرو
مراجعه کنید.
 .2روغن ترمز را باید هر دو سال یک بار یا هر
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 40000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) تعویض کنید.
 .3تعویض 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
•در صــورت پاشــیده شــدن روغــن ترمــز بــر روی بدنــه خــودرو ،جهــت
جلوگیــری از آســیب دیــدن رنــگ بدنــه ،محــل را بــا ابــر خیــس و یــا آب
شســت و شــو دهیــد.
•از آن جایــی کــه روغــن ترمــز قــدرت جــذب رطوبــت باالیــی دارد ،درب
مخــزن روغــن ترمــز را بــه مــدت طوالنــی بــاز نگذاریــد.
•تنهــا از روغــن ترمــز توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران خــودرو
اســتفاده کنیــد .بــرای اطــاع از نــوع و ظرفیــت روغــن ترمــز بــه بخــش
«سیســتم ترمــز» در فصــل  9مراجعــه کنیــد.
هشدار
•از تمــاس روغــن ترمــز بــا پوســت و چشــم جلوگیــری کنیــد و در صــورت
تمــاس ،فــورا محلهــای تمــاس را بــا مقــدار زیــادی از آب شســت و شــو
دهیــد و در صــورت نیــاز بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.

بازدید سطح مایع خنککننده موتور
وقتی که موتور سرد است ،سطح مایع خنککننده
باید مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINمخزن
باشد .اگر سطح مایع نزدیک عالمت “ ”MINیا
پایینتر از آن بود ،به مقدار الزم اضافه کنید.
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■ ■ اضافه کردن مایع خنککننده

• •وقتی که موتور سرد است ،درب مخزن انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا
رسیدن سطح آن به عالمت “ ”MAXاضافه کنید.
• •موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال برسد.
سطح مایع خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ،”MINمایع
خنککننده را تا زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
• •موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع
خنککننده صحیح میباشد .اگر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
• •درب منبع انبساط را ببندید.
احتیاط
•اگــر ســطح مایــع خنککننــده بــه طــور ســریع افــت پیــدا میکنــد،
نشــتی رادیاتــور ،لولههــا و واترپمــپ را بررســی کنیــد.
•از مایــع خنککنندههــای بــا کیفیــت پاییــن اســتفاده نکنیــد .زیــرا
نمیتواننــد خنککنندگــی مناســبی را بــرای موتــور تامیــن کننــد و
همچنیــن خاصیــت ضدخورندگــی خوبــی ندارنــد.
•فقــط از مایــع خنککننــده توصیــه شــده توســط شــرکت مدیــران
خــودرو اســتفاده کنیــد .بــرای اطــاع از نــوع و ظرفیــت مایــع خنککننــده،
بــه بخــش «سیســتم خنککننــده» در فصــل  9مراجعــه کنیــد.
هشدار
•ضدیــخ یــک مــاده ســمی اســت ،لــذا هنــگام اضافــه کــردن آن بــه موتــور
نســبت بــه پاشــیده شــدن آن بــر روی پوســت بــدن ،بدنــه خــودرو و یــا روی
زمیــن دقــت ویــژهای داشــته باشــید .در صــورت تمــاس ضدیــخ بــا پوســت یــا
چشــم ،فــورا محــل تمــاس را بــا مقــدار زیــادی از آب شســت و شــو دهیــد و
جهــت ادامــه مــداوا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.
•زمانــی کــه موتــور داغ اســت ،فشــار در سیســتم خنککننده بســیار باال اســت.
در ایــن زمانهــا از بــاز کــردن درب مخــزن انبســاط خــودداری کنیــد .در غیــر این
صــورت فــوران بخــار مایــع خنککننــده باعــث ایجــاد ســوختگی خواهــد شــد.
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بازدید رادیاتور و کندانسور

با گذشت زمان و استفاده طوالنی از خودرو،
سطح جلویی کندانسور و رادیاتور ممکن است با
حشرات مرده ،شاخ و برگ و سایر اجسام مسدود
شود .این عامل میتواند بر روی عملکرد سیستم
تهویه مطبوع و سیستم خنککننده موتور تاثیر
بگذارد و عدم سرمایش خوب کولر و داغ شدن
موتور را در پی داشته باشد .الزم است که در این
گونه مواقع سطح رادیاتور و کندانسور را تمیز کنید.
رادیاتور :توصیه میشود سطح رادیاتور را سالی یک بار تمیز کنید .پس از خاموش کردن
خودرو و خنک شدن موتور ،با استفاده از هوای فشرده یا آب ،البهالی پرههای رادیاتور را از
وجود اجسام خارجی تمیز کنید .فشار آب یا باد مورد استفاده نباید بیشتر از  150kPaباشد.
در غیر این صورت پرههای رادیاتور آسیب خواهند دید.
کندانسور :پس از خاموش کردن خودرو و خنک شدن موتور ،کندانسور را با گرفتن هوا از
پشت رادیاتور و از سمت عقب رو به سمت جلو تمیز کنید.
احتیاط
•پرههــای رادیاتــور بــه علــت نــوع مــواد تشــکیلدهندهاش دارای قابلیــت
انتقــال حــرارت خوبــی جهــت خنــک کــردن مایــع خنککننــده میباشــد.
هرگــز آنهــا را بــا اســتفاده از بــرس تمیــز نکنیــد ،چــرا کــه باعــث
آســیبدیدگی و کاهــش اثــر خنککنندگــی آنهــا میشــود.
•هرگــز در زمانــی کــه موتــور و رادیاتــور داغ هســتند بــر روی رادیاتــور
آب نپاشــید .بخــار تولیــد شــده میتوانــد باعــث ایجــاد ســوختگی شــود.
رادیاتــور را همــواره پــس از خنــک شــدن موتــور و رادیاتــور تمیــز کنیــد.
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بازدید تسمه

 .1تسمه موتور بعد از مدتی استفاده شدن افزایش
طول پیدا میکند و کشش استاندارد خود را از
دست میدهد که ممکن است بر کارکرد موتور
تاثیر بگذارد .تسمه باید در دورههای منظم بازدید
شده و کشش آن کنترل شود.
 .2موقع تعویض تسمه ،مبنا قرار دادن سایز تسمه
باز شده از روی خودرو و خرید تسمه مشابه کار
صحیحی نیست .همواره قطعه یدکی اصل را از
نمایندگی مجاز مدیران خودرو خریداری کنید.
روش بازدید کشش تسمه:
 .1کلید استارت را خاموش کنید.
 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را
کنترل کنید.
 .3اگر زاویه جمع شدن تسمه بیشتر از  90درجه باشد ،جهت بازدید و تعمیر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
•هنــگام بازدیــد کشــش تســمه ،موتــور را خامــوش کــرده و اجــازه دهیــد
تــا خنــک شــود و از ســاکن بــودن تســمه مطمئــن شــوید.

بازدید فشار باد تایر

فشار باد تایرها (شامل چرخ زاپاس) را باید حداقل
یک بار در ماه کنترل کنید و در صورت نیاز آن
را تنظیم کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها
به برچسب راهنمای مربوطه که بر روی ستون
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وسط سمت راننده الصاق شده است ،مراجعه کنید (محل نصب برچسب ممکن است در
مدلهای مختلف متفاوت باشد).
نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش
تعادل خودرو و ایمنی رانندگی میشود ،لذا فشار باید تایرها باید همیشه در حد استاندارد باشد.
هشدار
در کلیــه زمانهــا بایــد فشــار بــاد تایرهــا صحیــح باشــد ،در غیــر ایــن صــورت
شــرایط زیــر میتوانــد پیــش بیایــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه تصــادف،
جراحــت و حتــی مــرگ شــود:
•ساییدگی زیاد تایر
•ساییدگی غیر یکنواخت
•کنترل ضعیف خودرو
پر باد
نرمال
کم باد
•امــکان ترکیــدن تایــر ناشــی از گــرم شــدن
سایش یکنواخت سایش در وسط سایش در کناره ها
بیــش از حــد
•آببندی ضعیف بین تایر و رینگ چرخ
•تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
•تاثیرگــذاری زیــاد شــرایط جــاده بــر روی
تایــر و آســیب دیــدن آن

احتیاط
•ظاهــر تایــر میتوانــد شــما را بــه اشــتباه انــدازد ،بنابرایــن همیشــه از
فشارســنج بــرای اندازهگیــری فشــار بــاد تایــر اســتفاده کنیــد .فشــار بــاد
تایــر فقــط بایــد در زمــان ســرد بــودن تایــر اندازهگیــری شــود.
•باال بودن فشار باد تایر پس از مدتی رانندگی ،طبیعی است.
•از نصــب صحیــح درپــوش والــو بــاد تایــر اطمینــان حاصــل کنیــد .در غیــر
ایــن صــورت ،مــواد خارجــی وارد آن شــده و مســدود خواهــد شــد .اگــر
درپــوش گــم شــده اســت ،یــک درپــوش نــو جایگزیــن کنیــد.
•اگــر تایــری بــه طــور مکــرر نیــاز بــه بــاد شــدن پیــدا کند ،بــرای بررســی
بیشتــر بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
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بازدید تایرها

تایرها را بابت وجود بریدگی ،فرو رفتن اجسام خارجی در البهالی آجها و ساییدگی غیریکنواخت
آجها مورد بازدید قرار دهید.
• •ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی
تایر مورد بررسی قرار دهید .زمانی که میزان
ساییدگی تایرها زیاد میشود ،نوارهای شاخص
ساییدگی نمایان میشوند و با آج تایر در یک
سطح قرار میگیرند و این یعنی کاهش جدی
کارآیی و امنیت تایرها .در این شرایط تایر را
تعویض کنید.
• •اگر تایری اکثرا باد کم میکند یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد،
باید تعویض شود.
احتیاط
•اگــر در حیــن رانندگــی تایــری دچــار کمبــادی یــا پنچــری شــد ،بــه
رانندگــی ادامــه ندهیــد .رانندگــی بــا ایــن حالــت حتــی در مســافتهای
کوتــاه میتوانــد تایــر را از رده خــارج کنــد.
حفاظت از محیط زیست
تایــر مســتعمل را در محیــط رهــا نکنیــد ،آنهــا را مطابــق بــا قوانیــن

زیســتمحیطی و توســط موسســات مجــاز ،جمــعآوری و بازیافــت کنیــد.

جابهجایی چرخها

به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و
افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو
توصیه میکند که تقریبا در هر 10000km

(بهترین بازه  5000-7000kmمیباشد) تایرها را
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جابهجا کنید .با این حال بازه زمانی جابهجایی تایرها میتواند بسته به عادتهای رانندگی شما
و شرایط جادهای تغییر کند.
برای آشنایی با مراحل جابهجایی چرخ به بخش تعویض چرخ در فصل  6مراجعه کنید.
احتیاط
•بــرای انجــام جابهجایــی چرخهــا همــراه بــا تنظیــم فشــار بــاد تایرهــا
بــه نزدیکتریــن نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
مطالعه
پیشــنهاد میشــود تنظیــم زوایــای چرخهــا را در زمــان ســرویس اولیــه و
پــس از آن در ســرویسهایی کــه هــر  20000کیلومتــر صــورت میپذیــرد،
انجــام دهیــد (تنظیــم زوایــای چرخهــا جــزو آیتمهــای ســرویس ادواری
اســت و تحــت پوشــش گارانتــی نمیباشــد).
هشدار
عــدم رعایــت مــوارد زیــر میتوانــد باعــث کاهــش کنترلپذیــری فرمــان و
بــروز حــوادث منجــر بــه مصدومیــت و یــا حتــی مــرگ شــود:
•ســایز تایــر بــر روی عملکــرد آمپــر سرعتســنج تاثیرگــذار اســت .اگــر
ســایز تایرهــای نصــب شــده متفــاوت از ســایز اســتاندارد ایــن خودرو باشــند،
ســرعت دقیــق نمایــش داده نمیشــود کــه میتوانــد منجــر بــه حادثــه
شــود .خســارتهای ناشــی از ایــن عامــل تحــت پوشــش گارانتــی نمیباشــد.
•بــر روی یــک خــودرو از تایرهــای بــا مــارک ،مــدل و طــرح آج مختلــف
اســتفاده نکنیــد.
•از تایرهایــی کــه در میــزان ســاییدگی اختــاف قابــل توجهــی بــا همدیگــر
دارنــد ،بــه طــور همزمــان در روی خــودرو اســتفاده نکنیــد.
•تایرهــای بــا ســاختار متفــاوت (رادیــال و بیــاس و  )...را بــر روی یــک
خــودرو نصــب نکنیــد.
•از تایرهای دست دوم استفاده نکنید.
•از تایرهایی که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید ،استفاده نکنید.
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بازدید باتری

 1قطب منفی باتری

 2قطب مثبت باتری
 3بست باتری
رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال
کابلهای باتری ،شکستگی بدنه باتری و شل
بودن بست باتری را بررسی کنید.
باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیازی به سرویس دیگری ندارد .در صورت
تعویض باتری ،مشخصات فنی باتری نو باید با مشخصات باتری اصلی خودرو یکسان باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بازدید دینام

استفاده طوالنیمدت از خودرو ممکن است سبب کاهش گشتاور و شل شدن مهره ترمینال

دینام شود .جهت اطمینانبخش بودن عملکرد دینام ،در زمان انجام سرویسهای دورهای،
دینام نیز باید مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

اضافه کردن مایع شیشهشور

اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش نکنند،

احتماال مخزن شیشهشور خالی است .استفاده از
شیشهشور را متوقف کرده و مایع شیشهشور را به
مقدار کافی اضافه کنید .اگر پس از سرریز کردن
مایع همچنان شیشهشور کار نکند ،جهت بازدید و
تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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احتیاط
•هرگــز بــه مایــع شیشهشــور ضدیــخ اضافــه نکنیــد ،زیــرا بــه رنــگ بدنــه
آســیب میرســاند.
•در فصــل ســرما و زمانــی کــه دمــای هــوا پایینتــر از نقطــهی انجمــاد
اســت ،از آب خالــص بــه عنــوان شیشهشــور اســتفاده نکنیــد ،زیــرا آب
منجمــد شــده و بــه پمــپ شیشهشــور آســیب وارد میکنــد.

بازدید تیغههای برف پاککن

نرمی لبههای تیغه برف پاککن را توسط انگشتان
دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها قابلیت
پاککنندگی آنها کاهش میدهد.

احتیاط
•در فصــل زمســتان جهــت جلوگیــری از آســیب دیــدن تیغههــای بــرف
پاککــن ،قبــل از بــه کار انداختــن آنهــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
تیغههــا روی شیشــه نچســبیده باشــند.
•از بــرف پاککــن بــرای پــاک کــردن تودههــای بــرف و یــخ روی شیشــه
اســتفاده نکنیــد.
•بــرای تمیــز کــردن تیغههــای بــرف پاککــن از مــوادی ماننــد روغــن،
ســیلیکون و بنزیــن اســتفاده نکنیــد ،زیــرا باعــث عملکــرد نامناســب آنهــا
میشــود .بــرای تمیــز کــردن تیغههــا از مایــع شیشهشــور اســتفاده کنیــد.
•زمانــی کــه تیغههــا را بــرای بازدیــد و ســرویس بلنــد میکنیــد ،بایــد
گیــره قفلــی آن را بــه طــرز صحیــح بــاز کنیــد.
•اگــر ســطح شیشــه بــه علــت برخــورد ســنگریزه و شــن دارای حفــره و
پریدگــی اســت ،جهــت جلوگیــری از خرابــی تیغــه بــرف پاککــن ،ســطح
شیشــه را ترمیــم کنیــد.
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■ ■نگهداری تیغههای برف پاککن

 .1از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد
خراش بر روی شیشه و آسیب دیدن تیغه برف پاککن خواهد شد.
 .2وقتی سطح شیشه جلو یخ زده است و یا وقتی گرد و خاک ،حشرات مرده ،چسب و یا ذرات
دیگر به سطح شیشه چسبیدهاند ،آنها را با یک پارچه خیس تمیز کنید .از پارچه خشک
استفاده نکنید و یا آنها را مستقیما با تیغه برف پاککن تمیز نکنید ،در غیر این صورت شیشه
و تیغهها آسیب میبینند.
 .3بعد از شستن خودرو در کارواشهای صنعتی ،از آب تمیز برای شستن تیغه و شیشه استفاده
کنید تا الیه چربی روی شیشه و تیغه تمیز شود.
 .4از آب فشار قوی برای شستن تیغهها استفاده نکنید زیرا ممکن است آسیب ببینند.
 .5از تمیز کردن شیشه جلو با بنزین ،الک پاککن ،تینر و یا مایعات مشابه خودداری کنید تا
تیغهها آسیب نبینند.
 .6برای جلوگیری از شوره بستن یا لکهدار شدن شیشه ،بهتر است تیغهها را به صورت منظم
و هفتهای یک بار با مایع شیشهشور تمیز کنید.
 .7برای ایمنی بیشتر توصیه میشود که سالی یک تا دو بار تیغههای برف پاککن را تعویض
کنید .تیغههای جدید را از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو خریداری نمایید.
■ ■استفاده از برف پاککن
 .1در آب و هوای سرد قبل از استفاده از برف پاککن ،یخ زدن تیغهها و چسبیدن آنها به
شیشه را بررسی کنید .در صورت یخ زدن ،قبل از به کارگیری برف پاککن ،یخ آنها را باز
کنید .در غیر این صورت ممکن است هم موتور برف پاککن و هم تیغهها آسیب ببینند .برای
یخزدایی میتوانید از گرمای بخاری خودرو یا وسایل تولید گرما استفاده کنید .هرگز آب گرم
را برای از بین بردن یخ بر روی شیشه نریزید ،زیرا باعث ترک خوردن شیشه و دفرمه شدن
تیغهها میشود.
 .2قبل از به کار گرفتن برف پاککنها ،شاخ و برگ ،برف و سایر اجسام انباشته شده بر روی
شیشه را بردارید.
 .3مایع شیشهشور را به موقع اضافه کنید .از مایع شیشهشوری که دارای مشخصات ذکر شده
در این کتابچه است ،استفاده کنید.
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 .4با نیروی دست برف پاککنها را حرکت ندهید .در غیر این صورت سیستم برف پاککن
دچار آسیبدیدگی خواهد شد.

تعویض تیغههای برف پاککن

■ ■تعویض تیغه برف پاککن جلو
 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه بلند کنید.
 .2در حالی که بازویی را با دست نگه داشتهاید،
تیغه برف پاککن را به سمت پایین بکشید تا
خارج شود.
 .3تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن
نصب کنید و گیره قفلی تیغه را به درستی چفت کنید.
 .4پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن را
تست کنید.

■ ■تعویض تیغه برف پاککن عقب
 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه بلند
کنید.

 .2تیغه را مطابق با تصویر از بازویی برف پاککن
جدا کنید.

 .3تیغه جدید را به ترتیب برعکس روش باز کردن نصب کنید و از جا بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 .4پس از اتمام نصب ،کارکرد برف پاککن عقب را تست کنید.
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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 کانالهای ورودی هوای تهویه مطبوع به داخل اتاق میباشد.
این فیلتر پس از استفاده طوالنیمدت دچار گرفتگی و انسداد میشود .اگر کارآیی سیستم
تهویه مطبوع به طور قابل مالحظهای کاهش یابد ،فیلتر هوای کابین را بازدید کنید و در
صورت لزوم ،آن را تعویض کنید.
 .1درب جعبه داشبورد را باز کنید .خار ضامن
درب جعبه داشبورد را توسط پیچگوشتی تخت
و نوارپیچ شده باز کنید .ضربهگیر درب جعبه
داشبورد را توسط ابزار مناسب خارج کرده و درب
را از داشبورد جدا کنید.
 .2درپوش فیلتر هوای کابین را باز کرده و فیلتر
را بیرون بیاورید.

 .3وضعیت فیلتر هوای کابین را بررسی و تمیز
کنید و یا در صورت نیاز ،آن را تعویض کنید.
 .4فیلتر 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.
 .5پیشنهاد میشود فیلتر هوای اتاق هر  3ماه
یا هر  5000kmیک بار توسط نمایندگی مجاز
مدیران خودرو مورد بازدید یا تعویض قرار گیرد.
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احتیاط
•اســتفاده از تهویــه مطبــوع در زمانــی کــه فیلتــر هــوای اتــاق از روی
خــودرو بــاز شــده باشــد ،باعــث ورود گــرد و غبــار بــه داخــل کابیــن و
سیســتم تهویــه مطبــوع شــده و کارآیــی سیســتم را کاهــش میدهــد.
•از شستن فیلتر هوای کابین با آب خودداری کنید.

تعویض المپ چراغها

■ ■موقعیت المپ چراغهای جلو
 1چراغ نور پایین
 2چراغ نور باال
 3چراغ راهنمای جلو
 4چراغ روز (دی الیت)
 5چراغ راهنمای آینه جانبی

■ ■موقعیت المپ چراغهای عقب
 1چراغ ترمز باال
 2چراغ کوچک عقب
 3چراغ دنده عقب
 4چراغ ترمز
 5چراغ راهنمای عقب
 6چراغ مهشکن عقب
 7چراغ پالک
هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید استارت و کلید چراغها اطمینان حاصل کنید.
هشدار
هنگامــی کــه المپهــا داغ هســتند ،اقــدام بــه تعویــض آنهــا نکنیــد ،در
غیــر ایــن صــورت ،دچــار ســوختگی خواهیــد شــد.
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احتیاط
•از المپهایــی اســتفاده کنیــد کــه دارای مشــخصات توصیــه شــده توســط
شــرکت مدیــران خــودرو باشــند.
•هنــگام تعویــض المپهــا بــه آنهــا دســت نزنیــد .چــرا کــه باعــث
آلودگــی آنهــا شــده و عمــر مفیدشــان را کاهــش میدهــد.
•بعــد از تعویــض المــپ ،درپــوش گردگیــر پشــت چــراغ را نصــب کنیــد تــا
از نفــوذ آب بــه داخــل چــراغ جلوگیــری شــود.
•پیشــنهاد میشــود تعویــض المپهــا را بــه نمایندگــی مجــاز مدیــران
خــودرو واگــذار کنیــد.

■ ■مشخصات المپها

نام المپ
چراغ نور پایین

 LEDیا 12V HB3

چراغ نور باال

12V H1

چراغ مهشکن عقب

12V P21W

چراغ روز

12V LED

چراغ کوچک جلو

12V W5W

چراغ کوچک عقب

 W5Wیا 12V P21/5W

چراغ ترمز

12V P21/5W

چراغ ترمز باال

12V LED

چراغ دنده عقب

12V W21W

چراغ راهنمای جلو

12V PY21W

چراغ راهنمای عقب

12V PY21W

چراغ پالک

12V W5W
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تنظیم نور چراغهای جلو

تنظیم بودن چراغهای جلو ارتباط مستقیم با ایمنی رانندگی دارد .تنظیم چراغها نیازمند
تجهیزات ویژه میباشد و باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرد .همیشه برای
تنظیم چراغها به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه کنید.

 .8-3شستوشو و نگهداری خودرو

شستوشو و نگهداری اجزای بیرونی

■ ■احتیاطهای اولیه در نگهداری از بدنه
مواقع استفاده از شویندههای شیمیایی و یا واکس و پولیشها ،حتما هشدارها و اخطارهای
روی برچسب راهنمای محصول را مطالعه کنید و از دستورالعملهای قید شده در آن پیروی

کنید.

■ ■شستوشوی قسمت بیرونی بدنه

مواد شوینده را به صورت عادی و همراه با زبالههای خانگی دفع نکنید .اینگونه ضایعات را در
محلهایی که برای جمعآوری چنین موادی در نظر گرفته شده است ،قرار دهید.
حفاظت از محیط زیست
•بــرای شستوشــوی خــودرو از محلــی اســتفاده کنیــد کــه دارای شــبکه

فاضــاب باشــد و بــه محیطزیســت آســیب نرســد.

•عامــل مهــم در محافظــت از رنــگ بدنــه خــودرو اســتفاده از آب ســالم در

شستوشــوی خــودرو اســت.
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احتیاط
•بــرای شستوشــوی خــودرو از شــویندههای قــوی ،محلولهــای
شــیمیایی و آب داغ اســتفاده نکنیــد .همچنیــن از شســتن خــودرو در زیــر
تابــش مســتقیم نــور آفتــاب و یــا زمانــی کــه بدنــه خــودرو داغ اســت،
اجتنــاب کنیــد.
•موقــع شســتن خــودرو نســبت بــه بســته بــودن شیشــه دربهــا دقــت
کنیــد ،بــه ویــژه اگــر از آب پرفشــار اســتفاده میکنیــد ،توجــه داشــته
باشــید کــه آب از البـهالی شیشـهها بــه داخــل خــودرو وارد نشــود ،در غیــر
ایــن صــورت تزیینــات داخلــی خــودرو خیــس خواهــد شــد.
•بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن قطعــات پالســتیکی ،از محلولهــای
شــیمیایی و یــا شــویندههای قــوی بــرای شستوشــوی قطعــات پالســتیکی
اســتفاده نکنیــد.

■ ■آب مورد استفاده برای شستوشو
برای شستوشوی خودرو فقط از آب سرد یا
ولرم استفاده کنید.

■ ■شستوشو بدون استفاده از برس
بهترین راه برای شستوشوی خودرو ،عدم استفاده از برس است .در کارواشهای اتوماتیک
که از آب فشار قوی به همراه برس استفاده میشود ،ممکن است آب به داخل خودرو پاشیده شود.

■ ■شستوشوی دستی

اگر از مایع شستوشو استفاده میکنید ،باید خودرو را با مقدار زیادی از آب بشویید و سپس
با پارچه خشک کنید.
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احتیاط
•پــس از اتمــام شستوشــو ،پــدال ترمــز را چندیــن مرتبــه فشــار دهیــد
تــا آب جمــع شــده بــر روی دیســک چــرخ خشــک شــود.

■ ■شستوشو با آب فشار قوی
موقع شستن خودرو با آب فشار قوی ،باید از دستورالعملهای سازنده نازل فشار قوی پیروی
شود ،مخصوصا باید نسبت به میزان فشار آب و فاصله نازل از بدنه خودرو دقت بیشتری شود.
استفاده از نازلهای فشار قوی یا نازلهای چرخشی برای پاشش مستقیم آب بر روی نوارهای
الستیکی مانند نوار دور شیشه درب ممنوع است.
■ ■استاندارد شستوشو توسط کارواش خانگی و صنعتی برای بدنه و قطعات پالستیکی
• •حداکثر فشار85±5bar :

• •حداقل فاصله بین نازل و سطح بدنه خودرو باید بیشتر از  10سانتیمتر باشد.
• •مدت زمان شستوشو حداکثر  5دقیقه باید باشد.

■ ■تمیز کردن چراغها

برای جلوگیری از آسیب دیدن طلق چراغها ،از حاللهای شیمیایی و خورنده استفاده نکنید.
زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و طلق آنها را با ابزار نوکتیز خراش
ندهید .از نازل فشار قوی برای شستن قسمتهای پشت چراغها استفاده نکنید تا آب وارد
چراغها نشود.

■ ■تمیز کردن شیشه عقب
برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن اجزا گرمکن
شیشه جلوگیری شود .برای تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب از ابزار نوکتیز و محلولهای
شیمیایی استفاده نکنید.

■ ■تمیز کردن رینگ چرخ
تمیز کردن رینگ چرخها باید با توجه به کیلومتر کارکرد خودرو صورت گیرد .توصیه میشود
یک بار در هفته رینگها را تمیز کنید تا از تجمع ذرات خارجی ،خاک و گرد لنت ترمز بر
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روی آنها جلوگیری شود .برای تمیز کردن رینگها از ماده شوینده مناسب ،آب گرم و اسفنج
استفاده کنید .هرگز از محلولهای خورنده استفاده نکنید تا به رینگ و تایر آسیبی وارد نشود.

■ ■مواد شوینده

جهت نتیجهگیری بهتر از شستوشوی خودرو ،از مواد شوینده مخصوص خودرو استفاده کنید.

■ ■واکس زدن بدنه خودرو

اجازه ندهید قبل از واکس زدن قطرات آب حاصل از شستوشوی خودرو بر روی بدنه باقی
بمانند .از واکسهای مایع یا چسبی با کیفیت باال استفاده کنید و از راهنمای ارایه شده توسط
سازنده واکس پیروی کنید .تمامی زههای فلزی را جهت حفظ براق ماندنشان واکس بزنید.
تمیز کردن لکههای روغنی ،قیر و غیره با لکهبرها سبب آسیب زدن به الیه واکس روی خودرو
میشود ،بهتر است که این بخشها را مجددا واکس بزنید.
احتیاط
•تمیــز کــردن بدنــه گــرد و غبــار گرفتــه بــا پارچــه خشــک بــه ســطوح
رنگــی بدنــه آســیب میرســاند.
•از ابزارهــای زبــر و ســاینده ،پاککنندههــای قــوی و دارای خاصیــت
قلیایــی زیــاد و محلولهــای خورنــده بــرای تمیــز کــردن قطعاتــی از بدنــه
کــه دارای روکــش کرومــی و ســطوح بــراق هســتند ،اســتفاده نکنیــد .در غیــر
ایــن صــورت الیــه محافــظ آنهــا از بیــن رفتــه و منجــر بــه تغییــر شــکل و
خرابــی ســطوح آنهــا خواهــد شــد.

■ ■ترمیم رنگ بدنه
به منظور ترمیم خراشیدگی و ساییدگیهای کم و آسیبدیدگیهای ناشی از سنگریزههای
جاده به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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احتیاط
بــرای افزایــش عمــر مفیــد رنــگ بدنــه ،مــواد مضــر بــرای رنــگ از قبیــل
فضلــه پرنــدگان ،حشــرات چســبیده بــه بدنــه ،مــواد رزینــی و چســب،
رســوبات و لکههــای روغنــی ،نمــک جــاده ،آالیندههــای صنعتــی معلــق در
هــوا و  ...را فــورا از ســطح بدنــه خــودرو پــاک کنیــد.

نگهداری تزیینات فلزی براق

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

شستوشو و نگهداری رینگ چرخ

رینگ چرخها جهت حفظ زیباییشان نیاز به اقدامات نگهداری منظم دارند .مخصوصا نمک
جاده و گرد لنت ترمزهای انباشته شده بر روی آنها باید در بازههای زمانی مشخص پاک
شوند .رینگ چرخ ها باید با مواد غیراسیدی شسته شوند ،در غیر این صورت دچار خوردگی

خواهند شد .به رینگها پولیش یا سایر مواد ساینده را نزنید .در صورت آسیب دیدن رینگها
(بر اثر برخورد سنگ) ،نقاط آسیبدیده باید به موقع ترمیم شوند.
هر دو هفته یک بار:
• •نمک جاده و گرده لنت ترمز را از روی رینگها پاک کنید.
• •رینگها را با شوینده غیراسیدی بشویید.
هر سه ماه یک بار:
• •به رینگها واکس بزنید.
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شستوشو و نگهداری قسمتهای زیر خودرو

• •مواد مورد استفاده برای از بین بردن برف و گرد و خاک زیر خودرو ممکن است در محل
جمع شده و به قسمتهای زیرین خودرو بچسبند .این مواد اگر به موقع شسته نشوند باعث
زنگ زدن لولههای سوخت ،اگزوز ،شاسی و کف اتاق میشوند که حتی در صورت استفاده از

مواد ضدزنگ نیز به گسترش خود ادامه خواهند داد.
• •زیر خودرو و محفظه چرخها را حداقل یک بار در ماه با آب گرم یا سرد شستوشو دهید.
مخصوصا در طول فصل زمستان یا در انتهای آن به این قسمت از خودرو دقت ویژهای داشته
باشید ،چرا که گل و الی و آلودگیهای این نواحی به راحتی قابل رویت نمیباشند .توجه
داشته باشید که تنها با پاشیدن آب نمیتوان گل و الی و آلودگی زیر خودرو را تمیز نمود و
گاهی ممکن است سبب تشدید خرابی شود .لبه پایینی دربها ،محفظه برف پاککنها در زیر
شیشه جلو و شاسی خودرو همگی دارای سوراخهای تخلیه آب هستند که نباید مسدود شوند.
در صورت انباشته شدن آب در این قسمتها ،زنگزدگی رخ خواهد داد.

محافظت از بدنه در مقابل زنگزدگی
■ ■تمیز نگه داشتن خودرو

• •بهترین راه جلوگیری از زنگ زدن بدنه خودرو ،تمیز نگه داشتن آن و زدودن عوامل ایجاد
زنگ از روی بدنه خودرو میباشد .قسمتهای زیرین خودرو هم شامل این اقدام میباشد و
باید مورد توجه قرار گیرد.
• •اگر در مناطقی مانند جادههای نمکپاشی شده ،مناطق ساحلی ،مناطق دارای آالیندههای
صنعتی و دارای بارانهای اسیدی که عوامل ایجاد زنگ در آنها به وفور یافت میشوند ،رفت
و آمد میکنید ،باید اقدامات محافظت در برابر زنگزدگی را بیشتر مورد توجه قرار دهید.
در فصل زمستان حداقل ماهی یک بار زیر خودرو را بشویید و در پایان فصل هم قسمتهای
زیرین خودرو را تمیز کنید.
• •هنگام شستوشوی زیر خودرو نواحی زیر گلگیرها و قطعاتی که دسترسی به آنها دشوار
است را هم مدنظر داشته باشید .صرف پاشیدن آن بر روی گرد و خاک بدون شستن کامل
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آنها نمیتواند از زنگزدگی جلوگیری کند ،بلکه شاید باعث گسترش زنگزدگی هم بشود که
از بین بردن آن غیرممکن خواهد بود .بخارشویی یا شستوشو با آب فشار قوی در از بین بردن
گرد و خاک و زنگ میتواند موثر واقع شود.
• •موقع شستن لبه پایینی دربها ،محفظه برف پاککنها در زیر شیشه جلو و شاسی خودرو،
سوراخهای تخلیه آنها جهت تسهیل در خروج کامل آب و رطوبت و جلوگیری از زنگزدگی
نباید مسدود شده باشند.

■ ■خشک نگه داشتن پارکینگ
هرگز خودرو را در یک محیط مربوط با تهویه ضعیف پارک نکنید زیرا سبب تسریع در زنگ
زدن آن میشود .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 زنگزدگی خواهد شد.
تا زمانی که در پارکینگ تهویه و رطوبتزدایی صورت نگیرد ،خودرو دچار زنگزدگی خواهد شد.

■ ■محافظت از سطوح رنگی بدنه

• •خراشیدگی و بریدگی رنگ بدنه باید فورا با قلم خشگیر ترمیم شود تا احتمال زنگ زدن
کاهش یابد .اگر قسمتی از بدنه بدون رنگ است و فلز بدنه نمایان شده است ،پیشنهاد میشود

در یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ایراد را برطرف کنید.
• •فضوالت پرندگان :یکی از مواد بسیار خورنده برای رنگ بدنه ،فضوالت پرندگان است که
میتواند در عرض چند ساعت به سطح بدنه آسیب برساند .بنابراین باید فورا آنها را پاک کنید.

■ ■عدم غفلت از داخل خودرو

• •جمع شدن رطوبت در زیر موکت کف اتاق میتواند باعث زنگ زدن کف اتاق شود .وضعیت
زیر موکت را به صورت منظم کنترل کنید تا از خشک ماندن موکت مطمئن شوید.
• •موقع حمل و نقل مواد تمیزکننده و یا مواد شیمیایی با خودرو مراقب باشید و از ظروف

مخصوص برای انتقال این مواد استفاده کنید .اگر این مواد ریخته و یا نشت کردند ،آنها را با
آب تمیز بشویید و محل را کامال خشک کنید.
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نگهداری قسمتهای داخلی

■ ■مراقبتهای اولیه

از تماس مایعات و محلولهایی مانند عطر ،چسب یا روغنهای آرایشی با داشبورد جلوگیری
کنید .زیرا باعث ایجاد آسیبدیدگی و تغییر رنگ در آن میشود .در صورت تماس این مواد با
داشبورد ،فورا آنها را تمیز کنید.
احتیاط
بــرای تمیــز کــردن ســطوح چرمــی (ماننــد غربیلــک فرمــان ،صندلــی و  )...از
شــویندههای معمولــی و یــا محلولهــای دارای الــکل کــم اســتفاده کنیــد.
در صــورت اســتفاده از محلولهــای الــکلدار یــا مــواد اســیدی و قلیایــی،
ســطوح چرمــی دچــار تغییــر رنــگ یــا پوســته پوســته شــدن خواهنــد شــد.
هشدار
اجــازه ندهیــد آب یــا ســایر مایعــات بــه داخــل کانکتورهــای برقــی و
تجهیــزات برقــی داخــل اتــاق وارد شــود .در غیــر ایــن صــورت سیمکشــی و
تجهیــزات برقــی خــودرو خــراب خواهنــد شــد.

نگهداری تزیینات داخلی

■ ■قطعات پالستیکی

با استفاده از برس نرم یا قلممو ،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 آنها را توسط
شوینده مخصوص مواد پالستیکی تمیز کنید.

■ ■تزیینات داخلی پارچهای

به کمک جارو برقی و یا گردگیرهای کوچک ،گرد و غبار روی قسمتهای پارچهای را تمیز
و سپس با محلول آب و صابون ،تودوزی داخلی و یا موکت کف را تمیز کنید .اگر لکههای
جدیدی پیدا شدند ،فورا آنها را با لکهبر تمیز کنید .در غیر این صورت ممکن است آلودگی
وارد پارچه شود و روی رنگ آن اثر بگذارد و اگر از پارچه به درستی نگهداری و محافظت نشود،
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در مقابل آتشسوزی مقاومتی از خود نشان نمیدهند.
هشدار
اقدامــات نادرســت در تمیــز کــردن پارچــه میتوانــد روی ظاهــر ،رنــگ و
مقاومــت بــه حریــق آنهــا اثــر بگــذارد.

■ ■تمیز کردن کمربند ایمنی
از محلول آب و صابون برای تمیز کردن کمربند استفاده کنید و به دستورالعملهای سازنده
توجه داشته باشید .از شستن کمربند با مواد سفیدکننده یا مواد رنگی خودداری کنید زیرا
باعث کاهش کارآیی آن میشود.

■ ■تمیز کردن سطوح داخلی شیشه دربها

اگر سطح داخلی شیشهها مات شده است (بر اثر تماس روغن ،گریس یا واکس و  ،)...باید آن
را با مایع شیشه پاککن تمیز کنید .دستورالعملهای سازنده مایع شیشه پاککن را در ضمن
کار رعایت نمایید.
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فصل  .9اطالعات فنی خودرو
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 .9-1شمارههای شناسایی خودرو

شماره شاسی و شماره موتور

■ ■محل درج شماره شاسی ()VIN
 1شماره شاسی ( )VINدر سمت راست محفظه
موتور و در سینی زیر شیشه جلو (شماره  1در
تصویر مقابل) حک شده است.
 2شماره شاسی ( )VINدر سطح داخلی درب
موتور و در لبه عقبی آن (شماره  2در تصویر
مقابل) حک شده است.
 3شماره شاسی خودرو ( )VINبه صورت یک

پالک در قسمت باالیی و سمت چپ داشبورد نیز
نصب شده است و از بیرون خودرو و از زیر شیشه
جلو قابل مشاهده است.
شماره شاسی خودرو ( )VINدر لبه باالیی و
وسط درب صندوق عقب نیز حک شده است.

دقت :ممکن است در خودروهای تولید شده در ایران ،شماره شاسی خودرو در همه

موقعیتهای ذکر شده در فوق حک نشده باشد.
احتیاط

هــر گونــه اقدامــی از قبیــل قــرار دادن کاور ،رنــگ کــردن ،بریدن ،جوشــکاری
و ســوراخ کــردن عــدد  NIVو یــا اطــراف آن ممنوع اســت.
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■ ■پالک شناسایی خودرو
پالک شناسایی خودرو در قسمت باالیی رکاب
درب جلو راست و بر روی ستون وسط سمت
راست نصب شده است.

■ ■شماره موتور
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
مانیفولد هوا مطابق با تصویر مقابل حک شده
است (موتور  1/5لیتری توربو).

 .9-2مشخصات فنی
نوع و مدل خودرو
مدل خودرو
نوع خودرو
مدل موتور
نوع موتور
نوع سیستم

جدول شماره  :1نوع و مدل خودرو

1.5 TCI

 4 × 2با چرخهای جلو محرک ،موتور جلو ،بدنه خودرو یکپارچه با 3
محفظه و دارای  4درب ،ظرفیت سرنشین  5نفر ،فرمان چپ
SQRE4T15B

 4سیلندر خطی و عمودی ،خنکشونده با آب 4 ،زمانه و دارای دو
میلسوپاپ در باالی سرسیلندر مجهز به توربوشارژ و اینترکولر

سوخترسانی

پاشش الکترونیکی ،ترتیبی و چند نقطهای سوخت

مدل گیربکس

DHA625
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ابعاد خودرو

ارتفاع خودرو
فاصله چرخهای جلو

فاصله سپر تا
مرکز چرخ عقب

فاصله دو محور

فاصله سپر تا
مرکز چرخ جلو
عرض خودرو

فاصله چرخهای عقب

طول خودرو

جدول شماره  .2ابعاد اصلی خودرو
مدل خودرو
اندازههای کلی

1.5 TCI

طول ()mm

4318

عرض ()mm

1831

ارتفاع ()mm

1679

فاصله دو محور ()mm

2610

فاصله مرکز تا

جلو ()mm

1550

مرکز چرخها

عقب ()mm

1550

فاصله نوک سپر جلو ()mm
تا مرکز چرخ

عقب ()mm

867
841
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وزن خودرو

منظور از وزن خالص خودرو ،وزن خودروی قابل حرکت میباشد ،اما بدون بار و سرنشین.

خودروی قابل حرکت یعنی خودرو حاوی کلیه مایعات مانند مایع خنککننده ،روغن موتور،
باک پر شده تا  ،90%ابزار و زاپاس است .وزن موثر خودرو (وزن قابل تحمل) عبارت است از
وزن کلی خودرو (با بار و سرنشین) منهای وزن خالص خودرو ،بنابراین وجود تجهیزات جانبی
و آپشن باعث کاهش وزن قابل تحمل خودرو خواهد شد.
جدول شماره  .3وزن خودرو
مدل خودرو

1.5 TCI

وزن خالص خودرو ()Kg

1360

توزیع وزن خالص

محور جلو ()Kg

817

خودرو بین محورها

محور عقب ()Kg

543

حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) ()Kg

375

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()Kg

1735

محور جلو ()Kg

946

محور عقب ()Kg

789

توزیع حداکثر وزن
خودرو با بار و سرنشین
بین محورها

ظرفیت سرنشین با راننده (نفر)

5

هشدار
مقادیــر جــدول فــوق را رعایــت کنیــد و از وارد آوردن بــار بیشتــر از حداکثــر
وزن قابــل تحمــل بــه خــودرو اجتنــاب کنیــد .در غیــر ایــن صــورت کنتــرل
خــودرو و کارآیــی سیســتم ترمــز تحتتاثیــر قــرار گرفتــه و ممکــن اســت
باعــث بــروز ســانحه شــود.
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مشخصات فنی خودرو
عناوین

جدول شماره  .4مشخصات فنی خودرو

مدل خودرو

مقادیر
1.5 TCI

حداکثر شیب قابل قبول جاده
پارامترهای حرکت خودرو

22

برای قسمت جلو ()°
حداکثر شیب قابل قبول
جاده برای قسمت عقب ()°
زاویه رمپخور بدون بار ()°
با بار ()°
حداکثر سرعت خودرو ()km/h

مشخصات سرعت

حداکثر شیب قابل صعود ()%

مشخصات فنی موتور

24.2
19.5
15.7
195

اگر خودرو در نقطه شروع
شیب باشد :شیب 47%

اگر خودرو در وسط شیب
باشد :شیب 30%

جدول شماره  .5مشخصات فنی موتور

مدل موتور
قطر دهانه سیلندر ()mm

SQRE4T15B
77

کورس پیستون ()mm

80.5

حجم جابهجایی موتور ()mL

1498

نسبت تراکم

9.5.1

قدرت اسمی موتور ()kw

108

دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min

5500

حداکثر گشتاور موتور ()N.m

210

دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r/min

1750~4000
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■ ■مصرف سوخت
مدل خودرو

سیکل شهری

سیکل برون شهری

سیکل ترکیبی

)لیتردر 100کیلومتر( (لیتر در 100کیلومتر) )لیتر در 100کیلومتر(

MVM X55

۹/۲

(مجهز به گیربکس

۷/۱

۵/۸

)DCT

* میزان مصرف سوخت خودرو ارتباط مستقیمی با شیوه رانندگی ،شرایط جادهای ،شرایط
آب و هوایی ،میزان بار وارده به خودرو ،استفاده از تجهیزات جانبی و نحوه استفاده و نگهداری
خودرو دارد.

■ ■سیستم سوخترسانی

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

SQRE4T15B

نوع سوخت

بنزین بدون سرب

عدد اکتان

عدد اکتان  92یا باالتر

باک بنزین

نوع
ظرفیت

پمپ بنزین

باک پالستیکی
 51لیتر
پمپ بنزین برقی

■ ■انتخاب سوخت
تنها از بنزین سوپر یا بنزین با عدد اکتان باالتر از  92استفاده کنید.
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احتیاط
•اســتفاده از بنزیــن بــا عــدد اکتــان پایینتــر میتوانــد بــه موتــور آســیب
برســاند .در صورتــی کــه اســتفاده از بنزیــن بــا اکتــان بــاال راندمــان موتــور
را بهتــر خواهــد کــرد.
•فقــط از بنزیــن بــدون ســرب اســتفاده کنیــد .بنزیــن ســربدار باعــث
کاهــش کارایــی و راندمــان کاتالیســت کانورتــر و عملکــرد غیرعــادی سیســتم
اگــزوز میشــود.
•وقتــی کــه درب پیچــی بــاک را بــاز میکنیــد ،صدایــی شــنیده میشــود
کــه عــادی بــوده و ناشــی از خالــی شــدن فشــار داخــل بــاک اســت.
هشدار
•آســیبهای وارده بــه موتــور ناشــی از اســتفاده از بنزیــن بــا عــدد اکتــان
کمتــر از  92تحــت پوشــش گارانتــی نخواهــد بــود.
•اگــر بــه صــورت تصادفــی بنزیــن ســربدار در بــاک ســوخت بریزیــد
(حتــی بــه میــزان انــدک) و موتــور را روشــن کنیــد ،باعــث وارد آمــدن
آســیب دایمــی بــه کاتالیســت کانورتــر میشــود .در ایــن مــوارد فــورا بــا
نمایندگــی مجــاز مدیــران خــودرو تمــاس حاصــل نماییــد.

سیستم روغنکاری

جدول شماره  .7سیستم روغنکاری

مدل موتور
ظرفیت روغن موتور (تعویض روغن موتور و فیلتر روغن)

SQRE4T15B
4.7±0.2L
SM SAE-5W-30

نوع روغن موتور

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

۹-313
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :9اطالعات فنی خودرو
بر اساس شرایط دمایی منطقه خود ،روغن موتور
مناسب با درجه کیفی متناسب را با در نظر
گرفتن درجه ویسکوزیته انتخاب کنید.

مفاهیم گرید روغن
SM
SAE

توضیحات
درجه کیفی روغن
مخفف عبارت انگلیسی انجمن مهندسان خودروی آمریکا

)(American Society of Automotive Engineers

هــر چــه عــدد قبــل از حــرف  Wکمتــر باشــد ،یعنــی ایــن روغــن
5W

موتــور ویســکوزیته کمتــری داشــته و توانایــی باالیــی بــرای تطابــق
بــا آب و هــوای ســرد دارد و باعــث اســتارت آســانتر موتــور در
هــوای ســرد میشــود.
هــر چــه شــاخص مقاومــت دمایــی بزرگتــر باشــد یعنــی روغــن

40

موتــور در دماهــای باالتــر ،ویســکوزیته بیشتــری خواهــد داشــت
و بــرای خودروهایــی کــه بــا دور موتــور بــاال کار مــی کننــد،

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.
اگر دمای هوای محیط خیلی سرد باشد و از روغن موتور با گرید SM SAE-10W-40
استفاده شود ،ممکن است استارت موتور سخت شود .توصیه میشود در چنین شرایطی از
روغن موتور با گرید  SM SAE-5W-30یا روغنهای با ویسکوزیته پایین استفاده کنید .از
نقطهنظر میزان مصرف شدن روغن در داخل موتور (مقدار افت روغن در موتور) نیز وضعیت
روغنهای  SM SAE-5W-30بهتر است و استفاده از آن توصیه میشود.
موقع خرید روغن موتور مطمئن شوید که دارای استانداردهای الزم بوده و توسط شرکت
مدیران خودرو هم مورد تایید میباشد.
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احتیاط
•همــواره از روغــن موتــوری اســتفاده کنیــد کــه مشــخصات و الزامــات
جــدول فــوق را داشــته باشــد ،در غیــر ایــن صــورت بــه موتــور آســیب
میرســاند.
•سطح روغن موتور باید بین عالیم باال و پایین روی گیج روغن باشد.
•از روغــن موتورهایــی کــه فاقــد اســتانداردهای جــدول فــوق بــوده و یــا
دارای افزودنیهــای غیرمجــازی کــه مــورد تاییــد شــرکت مدیــران خــودرو
نمیباشــند ،اســتفاده نکنیــد .خرابیهــای بــه وجــود آمــده از ایــن مــوارد
تحــت پوشــش گارانتــی نخواهــد بــود.

سیستم خنککننده

جدول شماره  .8سیستم خنککننده

مدل موتور

SQRE4T15B

نوع رادیاتور

رادیاتور با لولههای آلومینیومی

ظرفیت مایع خنککننده

9±0.5L

نوع ضدیخ

سیستم تعلیق

کلیه ضدیخهای ارگانیک

جدول شماره  .9سیستم تعلیق

مدل خودرو

1.5 TCI

تعلیق مستقل از نوع مکفرسون ،ارتفاع
تعلیق جلو

تعلیق عقب

غیرقابل تنظیم ،دارای فنر لول و کمکفنر
تلسکوپی ،دارای میل تعادل.
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  .10سیستم فرمان

مدل خودرو

1.5 TCI

سیستم فرمان برقی

نوع سیستم فرمان
قطر غربیلک فرمان ()mm

374.5

شانهای – پینیونی

نوع جعبه فرمان

قابل تنظیم ،دارای خاصیت جذب ضربه

نوع تلسکوپی فرمان
قابلیت تنظیم غربیلک
فرمان

در جهت

34

باال – پایین ()mm

حداکثر تعداد دور

سمت چپ

1.4

طرفین چپ و راست

سمت راست

1.4

غربیلک فرمان به

سیستم ترمز

جدول شماره  .11سیستم ترمز

مدل خودرو
نوع ترمز
بوستر ترمز

1.5 TCI

چرخ جلو
چرخ عقب

ترمز پارک

ترمز دیسکی
ترمز دیسکی
بوستر خالیی
ترمز پارک دستی یا ترمز پارک برقی که بر
روی چرخهای عقب اعمال میشود
نوع روغن  DOT-4میباشد ،روغن را تا

روغن ترمز

رسیدن سطح آن به مابین عالیم “”MAX
و “ ”MINپر کنید.
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هشدار
اگــر بــار وارده بــه سیســتم ترمــز زیــاد اســت ،همزمــان بــا تعویــض لنــت
ترمزهــا بایــد روغــن ترمــز نیــز تعویــض شــود .وقتــی روغــن ترمــز اضافــه
میکنیــد ،مطمئــن شــوید کــه روغــن کامــا تمیــز اســت زیــرا در صــورت
ورود آلودگــی بــه سیســتم ترمــز ،کارایــی آن پاییــن میآیــد.

زوایای چرخها

جدول شماره  .12زوایای چرخها
مقادیر

نام زاویه
مدل خودرو

چرخ جلو

چرخ عقب

1.5 TCI

کمبر

’-25’±45

کستر

’4°14’±60

کینگ پین

’11°30’±60

تو – این

’0°5’±5

کمبر

’-1°20’±30

تو – این

’0°10’±20

میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر

≤3m/km

۹-317
Modiran Vehicle Manufacturing Co.

X55 User Manual
فصل  :9اطالعات فنی خودرو

چرخ و تایر

مشخصات و اطالعات مربوط به سایز رینگ چرخ و تایر و مقادیر فشار باد تایر و گشتاور سفت
کردن پیچ چرخها به شرح جدول زیر است.
جدول شماره  .13چرخ و تایر
مدل خودرو

1.5 TCI
 – 215/60R17Tتایر زاپاس R17 125/80

مدل تایر
مدل رینگ چرخ

17 × 6 1/2J

فشار باد چرخها در چرخ جلو

220

حالت سرد و بدون چرخ عقب

220

بار ()kPa

چرخ زاپاس

گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

420
130±10 N.m

هشدار
•فشــار بــاد تایرهــا را حداقــل یــک بــار در مــاه کنتــرل کنیــد .صحیــح
بــودن فشــار بــاد تایــر بــرای ســرعتهای بــاال دارای اهمیــت زیــادی اســت.
مقادیــر فشــار بــاد تایــر درج شــده بــر روی برچســب راهنمــا بــرای تایــر
ســرد میباشــد .زمانــی کــه تایــر گــرم میشــود ،فشــار بــاد آن مقــداری
افزایــش مییابــد کــه طبیعــی بــوده و نیــازی بــه کــم کــردن بــاد وجــود
نــدارد.
•برچســب راهنمــای فشــار بــاد تایــر جهــت اطــاع شــما بــر روی ســتون
وســط ســمت راننــده نصــب شــده اســت .جهــت اطــاع از مقادیــر اســتاندارد
فشــار بــاد تایرهــا میتوانیــد بــه آن مراجعــه کنیــد.
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روغن گیربکس

جدول شماره  .14روغن گیربکس

مدل گیربکس

نوع روغن گیربکس

ظرفیت

625DHA

BOT350M3

1.2±0.1 L

مایع شیشهشور

جدول شماره  .15مایع شیشهشور
نام

ظرفیت

مایع شیشهشور

2L

هشدار
•ضدیــخ مــورد اســتفاده در موتــور ســبب خوردگــی و خرابــی رنــگ بدنــه
خــودرو میشــود ،بنابرایــن بایــد مراقــب باشــید تــا مــواد ضدیــخ اشــتباهی
را بــه مایــع شیشهشــور اضافــه نکنیــد.
•از ریختــن آب بــه داخــل مخــزن و مخلــوط کــردن آب و مایــع شیشهشــور
خــودداری کنیــد ،زیــرا باعــث یــخ زدن محتویــات مخــزن میشــود کــه
در ایــن صــورت مخــزن و ســایر قطعــات سیســتم شیشهشــور آســیب
میبیننــد.

باتری

جدول شماره  .16باتری
مدل خودرو

1.5 TCI

نوع باتری

12 V, 60 Ah
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ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو (برند MVMو)CEHRY

 1تعمیرگاه مرکزی

 2تعمیرگاه مرکزی

تهران

رشت

شیراز

قزوین

تهران

گیالن

فارس

قزوین

همدان

مرکزی

مازندران

گلستان

سیستان و
بلوچستان

گلستان

 4عباسی -مارکاریان

 5قوامی

 ۶حریت

 ۷میررحیمی

 ۸فرهادی فر

 ۹شاپوری

 ۱۰فقیه نصیری

 ۱۱دشتی

 ۱۲ثانی حیدری

 ۱۳جاللی

نام نمایندگی

تهران

تهران

 3حاجی نیلی

 ۱۴۱شیراز ،بلوار سلمان فارسي ،جنب پمپ بنزين
 ۱۴۵قزوین ،دوراهی همدان ،بلوار تاكستان ،روبروي پمپ گاز

مالیر

اراک

چالوس

زاهدان

گرگان

استان

تهران

تهران

اصفهان

 ۱۱۵رشت ،میدان فرزانه ،بلوار ولیعصر ،باالتر از هالل احمر ،روبروی اتاق بازرگانی ۰۱۳
۰۷۱
۰۲۸

 ۱۵۲مالیر ،بلوار بعثت ،ميدان نيروي انتظامي ،روبروی مسجد
اراک ،خیابان شریعتی ،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختالف و میدان
۱۵۸
فرمانداری
 ۱۶۹چالوس ،بلوار امام رضا ،یک کیلومتر بعد از شرکت نفت

گنبد کاووس  ۱۷۳گنبد کاووس ،میدان بسیج ،ابتدای جاده مینودشت ،بعد از بریدگی اول
 180زاهدان ،خیابان بلوار شهید طباطبائی ،شهید طباطبائی 2
 184گرگان ،خیابان شهید بهشتی ،انتهای بلوار جرجان ،شرکت گواه

شهرستان

 ۱۰۰تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،کوچه 46
مرکز تعمیرات خودرو (مدل  )110و مرکز صافکاری و نقاشی  :کیلومتر 11
۱۰۱
جاده مخصوص کرج ،روبروی فروشگاه سپه ،انتهای خیابان سی ام

اصفهان

33564730

۰۸۱
۰۸۶
۰۱۱
۰۱۷
054
017

کد

کد
شهر
021
021

جاده اصفهان ،شیراز ،بعد از سپاهانشهر ،روبروی شماره گذاری ،خیابان شهید
۱۱۳
مدنی

22525097- 22528384
تهران ،بزرگراه رسالت(شرق به غرب ) نرسیده به خیابان استاد حسن بنا شمالی،
021
۱۱۴
روبروی ایستگاه بی آر تی(استاد حسن بنا) ،نبش کوچه اعالئی پالک8
22518223
33752434
37315354
32248043
32248888
52250886
33540450
33516871
32145801

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۴۷۶۵۱
۴۷۶۵۱
۰۳۱

نوع
خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش
36540200

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

رديف

مشهد ،بزرگراه آسیایی ،روبروی پلیس راه قاسم آباد ،داخل آزادی ،101
190
سمت راست ،قطعه دوم
تهران ،یادگارامام جنوب ،دامپزشکی ،بلوار استاد معین ،ابتدای طوس شرقی
193
پالک559
 204ماهشهر ،انتهای کمربندی هندیجان ،سایت صنعتی ،جنب نمایندگی سایپا
 207تنكابن،خيابان چالوس

مشهد

تهران

ماهشهر

تنکابن

استان

خراسان
رضوی

تهران

خوزستان

مازندران

 14امامی میبدی

 15خسروانی

 16صدری

 17کاویانی

سمنان

مشهد

تبریز

سمنان

خراسان
رضوی

آذربایجان
شرقی

خراسان
رضوی

 18ربیعی هاشمی

 19کشمیری

 20تالش خودرو ایرانیان

 21کویر خودرو سربداران

 22دل افکار

نام نمایندگی

کد
شهر
051
021
061
011

 212سمنان ،بلوار علم و صنعت ،روبروی شرکت نفت
 216مشهد ،رضاشهر ،بلوار فکوری ،67دالوران11/۱
تبریز ،باالتر از میدان هتل مرمر ،به طرف میدان بسیج ،بعد از پمپ بنزین،
217
ورودی اتوبان کسائی

سبزوار

فارس

شهرستان

54274321
۰۲۳
051
041

 233سبزوار ،ضلع جنوبی میدان سربداران ،اول جاده مشهد ،جنب نمایندگی آمیکو 051

شیراز

کد

تلفن
3666675۰-۳۶۶۶۶۷۵۱
۳۶۶۶۶۷۵۲
66034660
52331553
33442623
38221۴00-38221۵00
38221۶00
33336571
44457700

 235شیراز ،بلوار امیر کبیر ،نبش خیابان یقطین

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

071

 23توکلی

 24طالبي

 25بنیان خودرو زرین

38336123

خراسان
رضوی

گلستان

گیالن

 26حیدری

فروش و خدمات پس از فروش

گرگان

رشت

تهران

 237تربت حیدریه ،ابتدای بلوار خرمشهر
 240گرگان ،ميدان بسيج ،نبش هيركان3
 244کیلومتر  ۳جاده رشت  ،انزلی

تهران

051
017
013

طرشت ،خیابان تیموری ،نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله ،روبروی فن آوری
246
شریف ،پالک 241

52320936
32436701
۳۴۴۹۱۷۵۱-۳۴۴۹۱۷۵۲
۳۴۴۹۱۷۵۳

021

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

۶۶۵۳۴۲۱۷ -۱۸

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

تربت
حیدریه

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

321

322

نام نمایندگی

استان

 27رهبران صباغی

 ۲۸جمالی

شهرستان

آذربایجان
شرقی

مازندران

کد

تبریز

بابل

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

 262بابل ،کیلومتر  2جاده قائمشهر

 ۲۹خواجوندی

 ۳۰پرنده خوزانی

کد
شهر

 259تبریز ،کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق ۰۴۱
011

البرز

اصفهان

تلفن
33306979-33314241
32257661

کرج

نوع
خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

 264کرج ،جاده فردیس ،خیابان پیک ،روبروی مدرسه خیبر

خمینی شهر  266خمینی شهر ،بلوار آزادگان ،سه راه معلم ،جنب سازمان تامین اجتماعی

 ۳۱سیاسی

 ۳۲بنی رستم

 ۳۳الهياري

 ۳۴اعتمادی

 ۳۵جعفری اوزمچلوئی

026

خراسان
رضوی

گیالن

کرمانشاه

چهارمحال
بختیاری

تهران

031

مشهد

آستارا

کرمانشاه

بروجن

شهریار

 ۳۶تشویر

33644482

 268مشهد ،بلوار صد متری ،حد فاصل پمپ گاز و میدان خیام

 278بروجن ،انتهای بلوار مدرس ،نبش بلوار ساحلی
 281شهریار ،بلوار کلهر ،روبروی تاالر الماس غرب ،پالک85

فارس

36662130-36662131

051

کمربندی آستارا به سمت اردبیل ،روبروی سه راهی باغچه سرا ،جنب
013
273
پارکینگ شبانه روزی بنی رستم
 276کرمانشاه ،دیزل آباد ،خیابان  102آهن فروش ها ،باالتر از معاینه فنی ماهان 083
038
021

شیراز

فروش و خدمات پس از فروش
37528811
44850284
38264981-38264102
34239281-34239282
۶۵۲۵۹۹۶۰-۶۵۲۵۹۹۶۱

 285شیراز ،بلوار امیرکبیر ،نبش کنار گذر پل امام حسن مجتبی

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

071

 ۳۸سالمتیان خودرو

 ۳۹روشن

 ۴۰صدرزاده

فروش و خدمات پس از فروش

اصفهان

مازندران

مازندران

 ۳۷چراغیان

اصفهان

بابل

آمل

همدان

 290آمل ،کیلومتر  2جاده محمودآباد ،جنب تاالر برلیان

همدان
 287اصفهان ،خیابان امام خمینی ،نرسیده به سه راه امیرکبیر ،خیابان باباگلی
 288بابل ،کمربندی امیرکال ،جنب پمپ بنزین حمیدیان

 286همدان ،ضلع شمالی میدان امام حسین ،جنب سایپا

011

081
011

32643006
32349796
43141407

38333114-38333115
38333116-38333117
38333118-38227020
38322978

 ۳۳۳۴۴۷۷۷ - ۳۳۸۷۳۹۰۱ 031فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

رديف

البرز

فارس

خراسان
رضوی

آذربایجان
غربی

مازندران

لرستان

 ۴۳میالد خودرو البرز

 ۴۴وجیه اله خادمی

 ۴۵نوری زاده

 ۴۶غالمزاده

 ۴۷نادری

 ۴۸ناصري

 ۴۹گودرزی

 ۵۰توتونچی

نام نمایندگی

استان

کرج

آباده

قوچان

ارومیه

ساری

خرم آباد

تهران

کرمانشاه

شهرستان

 ۴۱شفقتیان

 ۴۲فالحی

 ۳۰۰آباده ،بلوار آزادی
قوچان ،حاشیه جاده سنتو ،نرسیده به بلوار الغدیر ،روبروی سپاه پاسداران،
۳۰۵
جنب نمایندگی سایپا
 ۳۰۶ارومیه ،بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک602
 ۳۱۰ساری 300،متر بعد از سه راهی شهید زارع ،جنب نمایندگی سایپا
 ۳۱۹خرم آباد ،میدان امام حسین ،بعد از پل هوایی

تهران

کرمانشاه

کد

زنجان

یزد

۰۷۱
۰۵۱
۰۴۴
۰۱۱
۰۶۶

تهران ،کیلومتر  20جاده قدیم کرج ،الین کندرو ،خیابان لطیف جباری،
۳۲۲
کوچه آذر3
 ۳۲۴کرمانشاه ،میدان آزادگان ،ابتدای جاده اسالم آباد غرب ،پالک 121

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

زنجان

یزد

کد
شهر

 ۲۹۳زنجان ،کمربندی جنوبی ،خیابان خیام ،روبروی خیابان صدر جهان
یزد ،میدان معلم ،ابتدای بلوار پاکنژاد ،بعد از کوچه بیمارستان سوانح
۲۹۵
سوختگی

تلفن
۰۲۴
۰۳۵
۰۲۶

نوع

35260014
34534760

33284949
33402482

۰۲۱
۰۸۳

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

37202226-۷
3614
33595011
42282079
44874263

۰۳۴
۰۱۳
۰۱۱
۰۲۱

 ۳۲۸کرمان ،جاده تهران ،بعد از پل راه آهن ،روبروی بلوار امام رضا
 ۳۳۷رشت،کیلومتر 3جاده فومن (آتشگاه)
 ۳۳۸قائمشهر ،خیابان تهران ،کیلومتر 2جاده سوادکوه ،روبروی تاالر پشت
نیایش غرب،کندرو ستاری ،بعد از خروجی ستاری جنوب ،انتهای کوچه
۳۴۲
ششم

کرمان

رشت

قائم شهر

تهران

کرمان

گیالن

مازندران

تهران

 ۵۱محتشم ماهانی

 ۵۲فناوران صنعت

 ۵۳پهلوان

 ۵۴پورسعید

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

44340682

فروش و خدمات پس از فروش
 47239986-47239989فروش و خدمات پس از فروش
 32360593-32377788فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
۴۴۹۹۸۹۳۳-44998934
فروش و خدمات پس از فروش
۴۴۹۹۸۹۳۵-44998936

 33324380- 33324385فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به  45متری گلشهر ،ضلع جنوبی،
۲۹۹
پالک 420

رديف

323

324

نام نمایندگی

استان

شهرستان

کد

 ۵۵دهقان پور

 ۵۶لطفی پور

 ۵۷حق پرست مجاوری

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تهران

تهران

مازندران

کد
شهر

تهران

کرج

ساری

تلفن

تهران ،خیابان دماوند ،خیابان آیت ،نرسیده به چهارراه تلفنخانه ،جنب بانک
۳۵۰
انصار ،پالک 133
 ۳۵۳کرج ،بین میدان امام حسین و چهار راه مصباح ،روبروی درمانگاه بهنام
ساری ،سه راه جویبار ،کیلومتر  3جاده جویبار ،روبروی مرکز تعویض پالک
355
خودرو

نوع
۰۲۱
۰۲۶
011

42045849
52722433
۳۷۲۰۳۳۳۳
۳۳۳۰۰۰۰۱
(داخلی)۱۴۳-۱۴۴ :
77702725

قائمشهر ،ابتدای اتوبان قائم شهر به ساری 500 ،متر بعد از میدان جانبازان،
011
360
سمت چپ
071
035
023
021
021

 361المرد ،میدان شهدا ،بلوار شهید مطهری
 363یزد ،بلوار آزادگان ،جنب میدان صنعت
 365سمنان ،میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،ابتدای خیابان خودکفائی
 366تهران ،چهارراه تهرانپارس ،اول جاده آبعلی ،جنب فرش مشهد ،پالک 400
تهران ،خیابان دماوند ،باالتر از سه راه تهرانپارس ،خیابان اتحاد ،کوچه پنجم
367
شرقی ،پالک 27

قائم شهر

المرد

یزد

سمنان

تهران

تهران

مازندران

فارس

یزد

سمنان

تهران

تهران

 ۵۸نیکزاد جمنانی

 ۵۹شریفی

 ۶۰شرکت امیر خودرو

 ۶۱خسروانی

 ۶۲آسیا خودرو

 ۶۳زهرابی

32822931-۵

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
76791893-77340902
77125783

031
021
026

 ۳۶۸تهران ،میدان آرژانتین ،داخل پارک سوار بیهقی ،ضلع شرقی ،پالک ۵

کاشان ،میدان بسیج ،بلوار شهدا ،روبروی درب اصلی دارالسالم ،ابتدای
372
شهرک فتح المبین
 374تهران ،سه راه آذری ،ابتدای  45متری زرند ،پالک223
 377کرج ،گلشهر ،بلوار الغدیر ،کوکب غربی ،منتهی به تاالر تیراژه

تهران

تهران

کاشان

تهران

کرج

تهران

تهران

اصفهان

تهران

البرز

 ۶۴افتخار

 ۶۵شکاری

 ۶۶جهانگیر

 ۶۷فرخنده پی ،ابنوی ،فتاحی

 ۶۸خیری

 ۸۸۱۷۶۷۲۵ - ۸۸۱۷۶۲۳۸ ۰۲۱فروش و خدمات پس از فروش

۳۳۳۰۱۲۸۰ - ۳۳۳۴۷۱۵۶
 ۳۷۰تهران ،میدان امام حسین ،خیابان دماوند ،خیابان اقبال الهوری ،پالک ۰۲۱ ۲۵۴
۳۳۳۲۸۱۹۶
55505338
66612006
33117

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

 77971714-77973022فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
 33608222-33608223فروش و خدمات پس از فروش

رديف

استان

خراسان
رضوی

 ۶۹نجفی گل

ایالم

هرمزگان

خوزستان

آذربایجان
غربی

خوزستان

ایالم

 ۷۰عابدزاده

 ۷۱آبگون

 ۷۲کریم پور

 ۷۳قاسمی

 ۷۴اوسیوند

 ۷۵میرزاکرمی

نام نمایندگی

مشهد

طبس

رودان

آبادان

نقده

دزفول

شهرستان

مشهد ،ابتدای جاده قدیم نیشابور 4 ،کیلومتر بعد از پلیس راه طرق 900 ،
379
متر داخل جاده سد طرق (ده غیبی)
 381طبس ،میدان آیت اله واعظ طبسی

 391ایالم ،میدان امام حسن

کد

کد
شهر
051
056

 385رودان ،بلوار انقالب ،بعد از مسجد جامع
 386آبادان ،ورودی آبادان ،خرمشهر ،نرسیده به پل ایستگاه (12سلج غربی)
 388نقده ،ابتدای بلوار آزادی (خیابان پیرانشهر)
 390دزفول ،ابتدای جاده سنجر ،بعد از پل الغدیر

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
33210420-33210421
33210422
32817490
076
061
044
061
084

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

32247236
52722656
35541611

061
061
011

 393بهبهان ،میدان محسنی ،بعد از فرهنگسرا
اهواز ،بلوار آیت اهلل بهبهانی ،بین میدان جمهوری و فلکه پاداد ،جنب
394
سرپرستی بانک ملت
 395ساری ،بلوار کشاورز ،روبروی مسجد صاحب الزمان (شکوهی)
 396زاهدان ،تقاطع مولوی و خیابان امام خمینی ،جنب مسیل آذرخشی

بهبهان

اهواز

ساری

زاهدان

خوزستان

خوزستان

مازندران

سیستان و
بلوچستان

خراسان
شمالی

تهران

فارس

 ۷۶متوسل

 ۷۷مزرعه

بخشی

 ۷۹آذرخش

 ۸۰غالمی گیفانی

 ۸۱گودرزی

 ۸۲تسلیم

۷۸

 33290283-33296442فروش و خدمات پس از فروش

054

بجنورد

تهران

شیراز

۳۷۳۱۶۶۰۵

فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

 66427893-66423551فروش و خدمات پس از فروش

33226664

 397بجنورد ،خیابان امام خمینی غربی ،نبش امام خمینی ۴۶
 399تهران ،خیابان رودکی ،حد فاصل آذربایجان و ارومیه ،پالک 762
 400شیراز ،بلوار باباسلمان فارسی ،پل پیرنیا ،خیابان بشیر

فروش و خدمات پس از فروش

۳۲۳۲۴۵۱۷ - ۳۲۳۲۴۵۱۸
058
۳۲۳۲۴۵۱۹
021
071

42885860

فروش و خدمات پس از فروش
 53256280-53256347فروش و خدمات پس از فروش
 35675301-35675307فروش و خدمات پس از فروش
 42426960-42426970فروش و خدمات پس از فروش

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

خراسان
جنوبی

رديف

325

326

استان

تهران

اردبیل

 ۸۳ستوده

 ۸۴آرشام موتور اردبیل

نام نمایندگی

تهران

اردبیل

شهرستان

تهران ،اتوبان شیخ فضل اهلل نوری جنوب ،بعد از خیایان چوب تراش ،الین
401
کندرو ،پالک38
 405اردبیل ،کیلومتر  3جاده سرعین ،روبروی شهرک نیایش

کد

کد
شهر
021
045

 ۸۵همیار موتور پاسارگاد

 ۸۶گسترش ایده های تجاری

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
44280401
33573029

تهران

کرمان

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

تهران

کرمان

 ۸۷غدیری عمران

 407کرمان ،بلوار شهید صدوقی ،بعد ازخیابان والفجر جنوبی

مازندران

رسولی رهقی

 ۹۰اسماعیلی

 ۹۱رضائی

 406تهران ،خاوران شرق ،بین کوچه شمسی و عزیزی ،پالک 386

رامسر

تهران

آذربایجان
شرقی

بوشهر

سمنان

034

 408رامسر ،چهارراه بسیج ،ابتدای خیابان کاشانی

تهران

تبریز

برازجان

شاهرود

مشهد

021
011

 409تهران ،خیابان فرجام ،بین چهارراه ولی عصر و سراج ،پالک 534

 413برازجان ،خیابان الفتح 200 ،متر بعد از منطقه نظامی
 414شاهرود ،ابتدای جاده کارخانه قند ،فرعی اول
 415مشهد ،بزرگراه آسیایی ،داخل آزادی  ،91درب دوم ،سمت راست

 32476002-۳۲۴۷۶۰۰۳فروش و خدمات پس از فروش
55231441
021

تبریز ،باالتر از پل تراکتورسازی ،نرسیده به پمپ بنزین پاالیشگاه ،جنب
041
411
نمایندگی ایران خودرو
077
023
051

 33704124-33732051فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
7720301-۷۷۲۰۳۰۲
34251000

32394073
۳۶۶۷۶۷۶۷

37283950
37134719

077
026
083
071
011

 416بوشهر ،خیابان برج ،نرسیده به پل برج ،جنب ترمینال مسافربری
نظرآباد ،میدان معلم ،بلوار معلم ،نبش خیابان کارگر شمالی ،روبروی مدرسه
417
پسرانه جابربن حیان
 420کرمانشاه ،خیابان نقلیه ،پایین تر از بیمارستان امام خمینی (ره) ،پالک 29
 421شیراز ،بلوار خلیج فارس ،روبروی پلیس راه فسا
 427نوشهر ،بلوار امام رضا ،خیابان باباطاهر ،بعد از صنعت 11

بوشهر

نظر آباد

کرمانشاه

شیراز

نوشهر

بوشهر

البرز

کرمانشاه

فارس

مازندران

 ۹۲پاکروان خودرو باروس

دیسی

 ۹۴همدانی

 ۹۵جعفری

 ۹۶ارم خودرو عرفان

 ۹۷علیزاده

۹۳

 33570003-۳۳۵۷۰۰۳۴فروش و خدمات پس از فروش
 45367762-45367763فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

5233۳427

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

 ۸۹ایمن تجارت آرام

۸۸

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
 34231500-34230829فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

خراسان
رضوی

رديف

نام نمایندگی

استان

شهرستان

 ۹۸دیانتدار

کد

اصفهان

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

اصفهان

کد
شهر

اصفهان ،اتوبان ذوب آهن ،کنار گذر غرب به شرق 500 ،متر بعد از پل هوایی
428
کلیشاد ،مقابل تابلو کیلومتر  5اصفهان

 ۹۹زهرایی

 ۱۰۰بهرامی منش

تلفن
031

تهران

نوع
 37485600-۳۷۴۸۵۷۰۰فروش و خدمات پس از فروش

فارس

 ۱۰۱کاظمیانی

کازرون

لرستان

 ۱۰۴جلیل مصیر

 ۱۰۵اردستانی زاده

اسالمشهر

نورآباد

قم

اصفهان

چهارمحال و
بختیاری

همدان

 ۱۰۶عسگری فر

 ۱۰۷نوا خودرو شمال

 429کازرون ،بلوار ملت ،قبل از جاده دوان
نورآباد ،بلوار آیت اهلل کاظمی ،پایین تر از اداره راه و شهرسازی ،جنب
432
نمایندگی سایپا

قم

اصفهان

لردگان

همدان

تهران

مازندران

 430اسالمشهر ،میدان قائم ،به سمت آدران ،نرسیده به سر حصارک ،پالک 021 143
066

 433قم ،جاده قدیم قم ،تهران ،بعد از پل دستغیب ،انتهای کوچه 3
 435اصفهان ،بلوار اشرفی اصفهانی (کهندژ سابق) ،نبش کوچه 41
 439لردگان ،ورودی شهر ،جنب بهمن موتور
همدان ،میدان سپاه (چراغ قرمز) ،ابتدای بلوار سید جمال الدین اسدآبادی
440
(روبروی سپاه)

پاکدشت

بابلسر

071

56387699
32721431
025
031
038
081

 442بابلسر ،خیابان پاسداران ،روبروی اداره دارایی

 ۴2330199-۴2331000فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
۳۶۶۴۳۴۴۰-36643441
36643442
37738085
344457۷۶
34242424
95118008

پاکدشت ،خاتون آباد ،جنب سعید پالستیک ،نرسیده به بیمارستان شهدای
021
441
پاکدشت
011

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

33453481
36200424-۳۶۲۰۰۴۲۵
36200426
۳۳۲۴۴۴۸۱-۵

076
021
۰۲۸

بندرعباس  444بندرعباس ،خیابان  22بهمن ،نبش کوچه مشکات 14
 445ورامین ،بلواراصلی تهران _ ورامین ،روبروی شهرک مدرس (گل تپه)
 ۴۴۶قزوین ،بلوار آیت اهلل خامنه ای ،مقابل کارخانه آلومتک

ورامین

قزوین

هرمزگان

تهران

قزوین

 ۱۰۸معتمدی

 ۱۰۹پیکامی

 ۱۱۰دوست محمدی

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

 ۱۰۳قنادیان

 ۱۰۲تجارت پیشگان

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

 35290400-۳۵۲۹۰۴۰۱فروش و خدمات پس از فروش

رديف

327

328

استان

تهران

خراسان
جنوبی

 ۱۱۱فرقانی

 ۱۱۲ناصری

 ۱۱۳خوش خطی

 ۱۱۴سازگار

نام نمایندگی

تهران

بیرجند

زنجان

گلستان

شهرستان

تهران ،انتهای نواب ،اتوبان چراغی به غرب ،الین کندرو ،بعد از مترو شهرک
۴۴۷
شریعتی ،نرسیده به مجتمع پردیس کیان ،پالک ۱۴۸
 448بیرجند ،بلوار مسافر ،سایت کارگاهی ،پشت بازارمیوه و تره بار قدیم

زنجان

گرگان

 ۱۱۵ایوبی

کد

کد
شهر
۰۲۱
056

 449زنجان ،کمربندی خیام غربی ،جنب کارواش خیام
 450گرگان ،بلوار جرجان ،بین جرجان  16و ( 18روبروی جرجان)7

یزد

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۵۵۸۴۹۰۶۰
32235051
024
017

یزد

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
 33320777-۳۳۳۲۰۸۸۸فروش و خدمات پس از فروش
 32150990-32155990فروش و خدمات پس از فروش
 36288101-۳۶۲۸۸۱۰۲فروش و خدمات پس از فروش

 ۱۱۶دردشتی

 ۱۱۸نیکخواهی

 ۱۱۹آزادی  -اکرمی

تهران

خوزستان

فارس

رودهن

 ۴۵۳رودهن ،بلوار امام خمینی ،جنب پمپ بنزین شیرمحمدی

اهواز

فارس

یزد ،بلوار امام جعفر صادق500 ،متر بعد از بیمارستان مادر ،جنب رستوران
035
452
شاه نشین
۰۲۱

اهواز ،اتوبان آیت اهلل بهبهانی ،کوی مدرس ،جنب ترمینال مسافربری خلیج
455
فارس

الر

۷۶۵۰۲۲۰۸

فروش و خدمات پس از فروش
061

داراب

۰۸۷

سنندج ،کمربندی بهشت محمدی ،مابین فنی حرفه ای و کارخانه ایستک،
۴۶۶
باالی معاینه فنی ،شماره ۳

سنندج

کردستان

 ۱۲۰رهروان اهل طریقت

 ۱۲۱شاه مرادی

 ۱۱۷کجور خودرو اروند

 35535980-۳۵۵۳۵۹۹۰فروش و خدمات پس از فروش

 ۴۶۱داراب ،بلوار امام خمینی ،جنب پمپ گاز شهرداری
 ۴۶۲الر ،شهر جدید ،انتهای بلوار فرمانداری ،ابتدای بلوار وحدت خور

۳۳۳۸۳۶۳۴

آذربایجان
غربی

۵۳۵۴۹۶۸۰

 ۵۲۲۷۲۳۳۲ - ۵۲۲۷۲۳۳۴ ۰۷۱فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

بوکان

 ۱۲۲درآوانسیان

 467بوکان ،بلوار امام خمینی ،باالتر از خیابان 55

تهران

۷۷۵۵۴۶۳۷ - ۷۷۵۵۶۶۵۲ ۰۲۱

خدمات پس از فروش

044

تهران

آذربایجان
غربی

46277006

 ۴۷۸تهران ،خیابان اجاره دار ،پایین تر از چهارراه شیخ صفی ،پالک ۲۵۰

ارومیه

 ۳۲۳۵۸۰۴۶ - ۳۲۳۵۴۰۴۶ ۰۴۴فروش و خدمات پس از فروش

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

 ۱۲۳ارومچی چست خودرو

 ۴۳۶ارومیه ،بلوار شیخ شلتوت ،پایین تر از پمپ بنزین ،پالک ۸۷

فروش و خدمات پس از فروش

فروش و خدمات پس از فروش

۰۷۱

رديف

 ۱۲۴شاکری نسب

 ۱۲۵باطانی

نام نمایندگی

کهکیلویه و
بویراحمد

خراسان
رضوی

استان

یاسوج

نیشابور

شهرستان

 ۴۳۱یاسوج ،نجف آباد ،جنب مخابرات
 9238نیشابور ،خیابان سی متری ،میدان صنعت ،پشت نمایندگی ایران خودرو

کد

کد
شهر
074
051

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
33321895
۴۳۳۴۲۹۰۰

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

رديف

329

330

قم

بازرگانی کارا خودرو مطلق
۱
پارس

 ۲قلي پور

 ۳آدابی

ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو (برند)MVM

گلستان

مازندران

نام نمایندگی

قم

گیالن

 ۶خواجوند بدیعی

 ۷شکاری

گناباد

خراسان
رضوی

مازندران

۵

نیشابور

نکاء

الهیجان

چابهار

استان

گرگان

آمل

نوری

ایری

شهرستان

 ۱۲۰گرگان ،خیابان شهید بهشتی ،جنب پل قزاق محله ،پالک ۳۲۰
 177آمل500 ،متر داخل کمربندی هراز به هزار سنگر  ،روبروی ترک کال
 229قم ،میدان آزادگان ،بلوار شهید بهشتی ،روبروی بیمارستان شهید بهشتی

خراسان
رضوی

گلستان

مازندران

 410چابهار ،خیابان حافظ ،جنب نمایندگی سایپا

کد

کد
شهر
۰۱۷
011
025

 ۳۰۸گناباد ،بلوار امام رضا(ع) ،نرسیده به میدان پدافند (بالل سابق)

بندر ترکمن  316ابتدای جاده بندر ترکمن به گرگان ،نمایندگی سایپا

محمود آباد  ۳۲۶محمود آباد ،خیابان امام خمینی ،روبروی خط آزادمون
 ۳۳۶نیشابور ،ابتدای جاده نیشابور -مشهد ،روبروی پمپ بنزین صحرانورد

054

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

۳۵۵۶۵۸۲۱
۴۴۲۴۱۶۹۹
۵۲۶۲۸۸۰۱

061
۰۴۴
۰۶۱

 422اهواز ،بلوار آیت اهلل بهبهانی ،انتهای اسالم آباد ،نرسیده به پل فوالد
 ۴۲۳پیرانشهر ،بلوار ارتش ،جنب اداره دارایی
 ۴۶۵امیدیه ،جنب فرمانداری

اهواز

پیرانشهر

امیدیه

سیستان و
بلوچستان

خوزستان

آذربایجان
غربی

خوزستان

 ۱۰کریم زایی

 ۱۱خیاط زاده

 ۱۲رحمانی

 ۱۳غبیشاوی

توجه :جهت دریافت اطالعات کامل و بهروزرسانی شده نمایندگیهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش خودروی خود به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید.

فروش و خدمات پس از فروش

 ۹عزیزی

۸

42248841
35335106

زایر اومالی

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش

آدرس مرکز خدمات پس از فروش

تلفن
۳۲۳۶۶۷۷۷
44235926
36709734
۰۵۱
۰۱۷
۰۱۱
۰۵۱

 375نکاء ،خیابان انقالب ،جنب کوی شالیکوبی
 387الهیجان ،حد فاصل میدان چای و انتظام ،جنب نمایندگی سایپا

نوع
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
۵۷۲۶۰۹۰۱-۵۷۲۶۰۹۰۲
57260903
34482827
44734422
42238300

011
013

۴

فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش
 34738709-۳۴۷۳۸۷۱۰فروش و خدمات پس از فروش

رديف

