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  پيشگفتار
  

استفاده، نگهداري و تعمير اين  و آشنايي با روش  »ساوانا«هاي فني خودروهاي هدف از تهيه اين كتابچه راهنما آشنايي سريع كاربران با ساختار و مشخصه
  . آن توجه كنيد هاي توصيه لطفا اين كتابچه آموزشي را قبل از استفاده از وسيله نقليه به دقت خوانده و به ،خودرو مي باشد

بـه   ه و تعمير كنيد،گهداري كردبراي عملكرد، نگهداري و ايمني حداكثري، وسيله نقليه را مطابق با ملزومات مشخص شده در اين راهنما به كار گرفته، ن. 1
  . مطالب مشخص شده يا عناوين احتياط، هشدار و خطر توجه كنيد

  . خواهد داشتاگر از آن اجتناب نكنيد، احتمال جراحت جزئي يا متوسط وجود . دباش مي خطر جزئي و نيازمند توجه دهندهنشان – "احتياط"
  . اگر از آن اجتناب نكنيد، احتمال جراحت جدي يا حتي مرگ وجود دارد. دباش مي ويژه خطر متوسط و نيازمند توجه دهندهنشان -"هشدار"
اگر از آن اجتناب نكنيد، احتمال اتفاق افتادن شرايط خطرناك، جراحت شديد يـا حتـي   . دباش مي خطر شديد و نيازمند هشياري كامل دهندهنشان - "خطر"

  .مرگ وجود دارد
ساختار متفاوتي دارند، خودروي شما ممكن است برخي از قطعـات،   ،هاي مختلفبه دليل اينكه مدل است، تدوين شده »ساوانا«خودروي  براياين راهنما . 2

  . باشد تجهيزات يا عملكردهاي ارائه شده در اين راهنما را نداشته باشد يا پيكربندي ارائه شده در اين راهنما متفاوت از پيكربندي خودروي شما
قـا دهيـد يـا    ند را ارتباشـ  مـي  ويژه سيستم الكتريكي، سيستم ترمز و سيستم فرمان را كه مرتبط با ايمني خـودرو   هاي اين خودرو، به توانمنديشما نبايد . 3

  . هاي جزئي و كلي قرار خواهد گرفت در غير اين صورت خودرو در معرض آسيب قطعات اضافي نصب كنيد،
  .را تهيه كنيد اصليهاي مجاز مراجعه كرده و قطعه تيد، به نمايندگياي هسدر صورتي كه نيازمند تعويض قطعه. 4
اي كه منجر به زيان مالي و يا جراحت جسمي  اي و يا حادثه هرگونه نقصي و يا پيامدي از جمله تصادف جاده 4و  3ه به دليل عدم رعايت بندهاي چچنان. 5
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  . دباش نمي اين شركتگونه تعهد قانوني متوجه مسئول نبوده و هيچ آنز هاي مجا و نمايندگي صنايع توليدي عظيم خودروشركت بشود ، 
محصـوالت بهبـود   بنابراين، محتويات اين راهنما ممكن است با مشخصات . اندارتقا يافته و كامل شده »ساوانا«با بهبود و توسعه تكنولوژي، خودروهاي . 6

  .شوداين موضوع بدون اطالع عوض مي يافته متفاوت باشد،
تمام مدارك و اسـناد بايـد در جـاي    . درخواست كنيدمرتبط با اين خودرو را ...) كتابچه و (هنگام خريد اين خودرو، از فروشنده تمام اطالعات و مستندات . 7

مراه خودرو تحويل خريـدار  ند، هنگام فروختن خودرو تمام اسناد و مدارك را به هباش مي از آنجايي كه اسناد و مدارك بخشي از خودرو. امني نگهداري شوند
  . دهيدبجديد 

  عظيم خودرو صنايع توليدي شركت  
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 سخني با كاربران
  
  . لطفا بررسي كنيد همه مستندات فني در هنگام خريد خودرو بطور كامل تحويل داده شود. 1
  .قبل از استفاده از خودرو اين راهنما را به دقت بخوانيد. 2
در غير اين صورت گارانتي . هاي مجاز انجام دهيد هاي مسافتي يا زماني تعيين شده و در تعميرگاه خودرو را در بازهلطفا موارد تعميرات و نگهداري . 3

  . شما لغو خواهد شد
 هـاي مجـاز بصـورت    اگر خودرو شما در دوره گارانتي خراب شود و عيب بوجود آمده ناشي از كيفيت خودرو ويا قطعات باشد، با مراجعه به تعميرگاه. 4

اما اگر عيب بوجود آمده بخاطر كيفيت نباشد، و يا  كاربر خودش آن را تعمير كند، و يا در ساير مراكز تعميراتـي غيـر مجـاز    . رايگان تعمير خواهد شد
  . تعمير شود، در اين صورت گارانتي خودرو شما اعتبار نخواهد داشت

هـاي احتمـالي ناشـي از محصـوالت بـي كيفيـت        فرسوده استفاده كنيد تا از خرابيلطفا از قطعات اصلي فوتون براي جايگزيني قطعات معيوب يا . 5
  . كيفيت ارائه نخواهد شد چون سرويس گارانتي براي عيوب ناشي از استفاده از قطعات بي. جلوگيري كنيد

غير مجاز و نصـب قطعـات جديـد خـراب شـود،       اگر خودرو در نتيجه انجام اقدامات غير اصولي حفظ و نگهداري، استفاده بيش از اندازه و يا بهبود. 6
  . گارانتي آن اعتبار نخواهد داشت



 دفترچه راهنماي مشتري

10 

  اطالعات مهم

  سوخت و فيلتر سوخت
ــد  ــر ســوخت باي ــه صــورت دورهفيلت اي و در  ب

  .زمانهاي معين تعويض شود

  احتياط 
افزايش عمر مفيـد   رعايت مالحظات ذيل باعث

  .شود ي شما ميخودرو
 ـ    بنزين فقط از پمپ راي تـأمين  هـاي مجـاز ب

 .سوخت خودرو استفاده كنيد

  سيستم سوخت روشـن  چنانچه المپ هشدار
بررسـي سيسـتم   بـراي  مانده اسـت، بالفاصـله   

 .كنيدتعميرات مجاز مراجعه  به مراكز  ،سوخت

      براي جلوگيري از اخـتالط سـوخت بـا مـواد
، فيلتر )مثل گرد و خاك، كثيفي و غيره(آالينده 

مجــرب در ســوخت خــودرو بايــد توســط افــراد 

 .تعويض گردد ،هاي مجاز تعميرات نمايندگي

  هاي ايمني  براي سرنشينان سيستم
در ايـن   »ايمني«و  »نحوه استفاده«هاي  بخش

مطالعه  هايي هستند كه ترين بخش كتابچه مهم
  .شود توصيه ميتان  شما و خانوادهآن به 

 ها مالحظات مربوط به عملكـرد و  در اين بخش
هــا، كمربنــد ايمنــي،  يصــندلروش اســتفاده از 

و  و سيسـتم ايمنـي كـودك    SRSكيسه هواي 
ها آگـاه   همچنين حوادث احتمالي كه بايد از آن

  .باشيد، ذكر شده است
بـا سـاختار كلـي     هموارهها  عملكرد اين سيستم

، در سرنشــينانخــودرو بــه منظــور حفاظــت از 
حـداكثري   قابليـت . دباش مي صورت بروز حادثه

كه به طور صحيح است   هنگاميها  اين سيستم
  .گيرنديكديگر مورد استفاده قرار همراه با و 

هاي ايمنـي در نظـر گرفتـه     كدام از سيستم هيچ

شـما  كامل شده به تنهايي قادر به تأمين امنيت 
نيست و ايمني حداكثري، هنگامي تان  و خانواده

ها همراه با  همه اين سيستمحاصل مي شود كه 
  .هم به كار گرفته شوند

بايـد از نحـوه   مندي كامـل،   براين براي بهرهبنا
ــن     ــدام از اي ــق هرك ــرد دقي ــتفاده و عملك اس

آگـاهي داشـته    ها با هـم  ها و ارتباط آن يستمس
  .باشيد
هاي ايمنـي در نظـر گرفتـه شـده      سيستم تمام

انـد كـه    ري طراحـي شـده  براي سرنشينان طـو 
هاي جدي بـه   يا وارد آمدن آسيب احتمال مرگ

بروز حـوادث غيرمترقبـه،    سرنشينان، در صورت
ها متضمن  كدام از اين سيستم هيچ. كاهش يابد

هــاي شخصــي در  ديــدگي جلــوگيري از آســيب
اما بـه هـر حـال     ند؛باش نمي صورت بروز حادثه

ها آشنايي داشته باشيد تا  شما بايد با اين سيستم
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هـا   با استفاده صحيح و مناسب از ايـن سيسـتم  
ودن خود در برابر احتمال زنده ماندن و يا ايمن ب

هاي جدي در مواقع بـروز حـوادث    ديدگي آسيب
ــاال ببريــد اســتفاده از كمربنــد . غيرمترقبــه را ب

حفاظت اوليه سرنشينان خودرو را تأمين  ،ايمني
 قفـل تمـامي سرنشـينان خـودرو بايـد     . كند مي

تمام طـول مسـير، بـه    در كمربند ايمني خود را 
 .شيوه صحيح، ببندند

هاي ايمني  د بر روي صندليكودكان هميشه باي
قـرار  د، باش مي ها كه متناسب با اندازه و سن آن

اسم آن مشخص اسـت،   از طور كه همان. گيرند
ــده ( SRSهــاي هــواي  كيســه سيســتم بازدارن
انـد تـا همـراه بـا كمربنـد       طراحي شده )مكمل

ايمني و به صورت كمكي براي كمربنـد ايمنـي   
كيسه هوا را  توان نمي. مورد استفاده قرار بگيرند

كيسه . جايگزيني براي كمربند ايمني فرض كرد

از آسيب رسيدن بـه سـر و سـينه     SRSهواي 
ها بـا   از برخورد مستقيم آن ممانعتسرنشين، با 

بـراي  . كنـد  قطعات داخلي خودرو، جلوگيري مي
مفيــد واقــع شــود،  SRSاينكــه كيســه هــواي 

. سرعت عمل كردن آن بايد بسـيار زيـاد باشـد   
به كيسه بيش از حد كي از سرنشينان يچنانچه 

يـا    هرگونـه وسـيله  هوا نزديك شده باشد و يـا  
بخشي از بدن بين كيسـه هـواي در حـال بـاز     

در اين حالت شدن و سرنشين قرار گرفته باشد، 
توانـد باعـث    باز شدن سريع كيسه هوا خود مي

اين فقط مثـالي  . آسيب رسيدن به شخص شود
كـارگيري   بـه  است براي توضيح اين مطلب كه

سيستم ايمنـي  «مالحظات بيان شده در بخش 
ات و عملكــرد تجهيــز«در بخــش  »سرنشــينان

اسـتفاده  همچنـين  در اين كتابچـه،   »ها چسوئي
، در زمـان  صحيح و مناسـب از سيسـتم ايمنـي   

سرنشـينان كمـك    امنيـت حفـظ  به بروز حادثه 
كنيم كه شما مطالب  ما اكيداً توصيه مي. كند مي

هـا را بـا دقـت مطالعـه      اين بخشارائه شده در 
زماني كه از اين خودرو استفاده  مدتكرده و در 

  .آنها را رعايت كنيدكنيد  مي

 يدكي ازمو لو جانبي تجهيزات

در حال حاضر قطعات و لوازم يدكي غيـر اصـل   
اگرچـه ايـن   . به سـهولت در دسـترس هسـتند   

ند، باشـ  مي قطعات داراي استانداردهاي مربوطه
امنيت خودروي شما را به خطـر  اما ممكن است 

ما به هـيچ عنـوان موافـق اسـتفاده از     . بيندازند
غير اصل به عنوان موارد تعويضي و يـا   اتقطع

 يم؛باشـ  نمـي  ها بـر روي خـودرو   براي نصب آن
 بنابراين، مشتري مجاز به استفاده از قطعات غير

در . دباش نمي اصل براي تعميرات خودروي خود
، ايمنــي و يــا عمــر غيــر ايــن صــورت، كــارايي
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خودروي شما كاهش خواهد يافـت و در برخـي   
 ملـي اسـتاندارد  موارد حتي ممكن است قوانين 

ــض   ــز نق ــودني ــات و   . ش ــر آن، تبع ــالوه ب ع
آمده در اثر استفاده از ايـن   وجودهاي به  خرابي

ــارانتي   ــودرو، مشــمول گ ــر خ ــات در تعمي قطع
  .شود شركت نمي

  سيم سيستم راديويي دو طرفه بي
اين سيستم ممكن است اثري منفـي بـر   نصب 

هــاي الكترونيكــي خــودرو نظيــر  روي سيســتم
، داراي ريـل مشـترك  سيستم پاشـش سـوخت   

، پمـپ  گـاز سيستم كنترل الكترونيكي دريچـه  
سوخت مجهز به سيسـتم كنتـرل الكترونيكـي،    

موتور، سيستم ترمـز   يسيستم كنترل الكترونيك
داشـته   SRSضد قفل و سيستم كيسـه هـواي   

هـاي   بنابراين بـراي جلـوگيري از آسـيب    ؛باشد
احتمالي حتماً عمليات نصب بايد توسـط مراكـز   

  .انجام شودمجاز و مورد تاييد  تعميراتي

  شرايط اسقاط كردن خودرو
نصـب شـده در ايـن     SRSهـاي هـواي    كيسه

و قابـل   نمونه از خودرو حـاوي مـواد شـيميايي   
در صورتي كه خودرو به همـراه  . دباش مي انفجار

ها اسقاط شود، ممكن است در آينـده   ن كيسهاي
بنابراين قبـل از اسـقاط    سوزي شود؛ دچار آتش

هاي هواي آن بايـد توسـط    كردن خودرو، كيسه
  .باز شوند مجازمراكز تعميراتي 

 هاي معمولي و رانندگي در جاده

  رود آف  
 )استانداردناهموار و غير ،مسيرهاي سخت(

رفتـه در   حركتي بـه كـار  هاي كنترلي و  سيستم
از . هاي معمولي متفاوت است با مدلاين سري، 

هـاي خيلـي    ها براي جـاده  آنجايي كه اين مدل

هـا   اند، احتمـال تصـادف آن   سخت طراحي شده
 ها ها بيشتر از ساير انواع مدل هنگام عبور از پيچ

  .دباش مي
از  كف خـودرو  ارتفاععالوه بر آن از آنجايي كه 

كـز ثقـل ايـن    مرو همچنين فاصله  سطح زمين
از خودروهـاي   بـاالتر زمـين  سـطح  هـا از   مدل

هـا نيـز    آنواژگون شدن معمولي است، احتمال 
 شود، در صورت رانندگي غيرمتعارف با  مي بيشتر
كامـل و در نهايـت   كنترل عدم احتمال  ،خودرو

 واژگون شدن خودرو وجـود دارد، و تصادف و يا 
اد و يا حتـي  ديدگي افر ممكن است سبب آسيب

  .ها شود آن مرگ
در فصــل  »نكــات راننــدگي«لطفــاً بــه بخــش 

  .مراجعه كنيد »رانندگي«
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  خودرو مندرجات پالك اطالعات

 

 كد اسم شركت سازنده  
BJ  : دباش مي پكنمخفف.  
  خودرو) تيپ(مدل  

اين اسـت كـه خـودرو سـواري      دهنده ننشا:  6
  .است
     كد پارامتر اوليـه، در خصـوص  خودروهـاي

سواري طول كـل خـودرو بـر حسـب متـر بيـان       
در شرايطي كه طول خـودرو كمتـر از ده    . شود مي

متر باشد، اندازه طول با دقت يك دهم اعشار درج 
عدد سمت چپ برحسب متـر و عـدد   .  شده است

  .ر حسب متر استسمت راست مقدار اعشار ب

 شماره سري توليد  
 نوع خودرو  

R  :ــده نشــان ــواري اســپرت  دهن ــودروي س  خ
  . دباش مي
M  :خودروي سواري چند منظـوره   دهنده نشان

  .است
   بـه  ( هـا  طول كل خودرو و تعـداد صـندلي

  )همراه صندلي راننده
D  :اين مطلب است كه طول كـل   دهنده نشان

ــودرو از  ــي 3500خ ــر ميل  6000و از بيشــتر  مت
نـه  ها نيـز از   كمتر بوده و تعداد صندلي متر ميلي

  .دباش مي كمتر عدد) 9(
 نوع بدنه  

دهنده بدنـه داراي پـنج درب و مـدل     نشان:  6
  .دباش مي )استيشن(بك  هاچ
 نوع موتور  

D  :موتور ديزل چهـار سـيلندر بـا     دهنده نشان

  .دباش مي حجم موتور 
X  :چهار سـيلندر بـا   موتور بنزيني  دهنده نشان

  .دباش مي حجم موتور 
 نوع سيستم ترمز و گيربكس خودرو  

A  :سيسـتم ترمـز هيـدروليكي و     دهنـده  نشان
  .دباش مي گيربكس دستي

C  :سيســتم ترمــز هيــدروليك و  دهنــده نشــان
  .دباش مي گيربكس اتوماتيك

  در خودروهاي داراي فرمان راست (اين كد
 د آاليندگي هـوا استاندار وضعيت بيانگر) يا چپ

  .دباش مي
يعني خودرو داراي اسـتاندارد  : كد شامل دو رقم

  .دباش مي )EURO IIIمعادل ( IIIملي 
يعني خودرو داراي استاندارد : كد شامل دو حرف

  .دباش مي )EURO IVمعادل ( IVملي 
يعني خودرو داراي : كد شامل يك رقم و يك حرف

 .دباش مي )EURO Vمعادل ( Vاستاندارد ملي 
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  )جلوداشبورد(صفحه نشانگرها 

 
صفحه نشانگرها اطالعات نمايش داده شده در 

سـرعت سـنج، دور سـنج،     شـامل  )جلوداشبورد(
ســوخت و نمايشــگر  درجــهب، دمــاي آ درجــه

  .دباش مي اطالعات چند منظوره
قـرار داده   ONهنگامي كه سوئيچ در وضـعيت  

، صـفحه نمـايش   ها درجهشود، ابتدا عملكرد  مي
LCD هـاي نشـانگر بـه صـورت      و تمام المپ

هـا   خودكار بررسي شده تـا عملكـرد عـادي آن   

  .تأييد شود
هنگامي كه سـوئيچ   :ها درجه بررسي خودكار

شــود، عقربــه  قــرار داده مــي ONضــعيت در و
دماي آب رادياتور  درجه سرعت سنج، دور سنج،

سـوخت از وضـعيت صـفر تـا وضـعيت       درجه و
انتهايي حركت كرده و دوباره به وضعيت صـفر  

  .دنگرد برمي
  :LCDبررسي خودكار صفحه نمايش 

قـرار داده   ONهنگامي كه سوئيچ در وضعيت  
در  FOTONشود، ابتدا فقط صـفحه لوگـو    مي

  .صفحه نمايش نشان داده خواهد شد
ابتــدا  :هــاي نشــانگر بررســي خودكــار المــپ

بـاز بـودن    هشـدار به  هاي نشانگر مربوط المپ
فشار  هشداركمربند راننده، خرابي سيستم ترمز، 

كم روغن موتـور، خرابـي سيسـتم ضـدآالينده     
 هشـدار حسـگر آالينـده موتـور و     خرابيموتور، 

ور موتور براي چند ثانيـه  دماي باالي آب راديات
اگـر  . شـوند  روشن شده و سـپس خـاموش مـي   

هـاي   سيسـتم  مجهـز بـه  به طور كامـل   خودرو
ABS ،ESP ،كيسه هوا ،IMMO ،TPMS  و

باشد، چراغ نشـانگر مربـوط بـه     4WDسيستم 
انيه روشن شـده  براي چند ث ادتهر سيستم در اب

براي اطالعات بيشتر . شود و سپس خاموش مي
هـاي   هـاي نشـانگر و المـپ    پالمـ «به بخش 

  .در همين فصل مراجعه كنيد »هشدار

  احتياط 
در صــورتي كــه هنگــام قــرار دادن ســوئيچ در 

 قبـل ، با شرايطي غير از آنچـه در  ONوضعيت 
بـراي  يد، بالفاصـله  دشـ  شرح داده شـد مواجـه   

مجاز مراكز تعميراتي  بررسي و تعمير خودرو به 
  .مراجعه كنيد
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  سرعت سنج

 
 درجه ،صفحه نشانگرهااصلي سمت چپ  درجه

ــوده و  ــنج ب ــر حســب   ســرعت س ســرعت را ب
بيشـترين  . دهـد  نشـان مـي  ) كيلومتر برسـاعت (

 كيلومتر بر سـاعت  200سرعت نشان داده شده 
ذر گـ ، بـا  صفحه نشانگرها هشداربوق . دباش مي

به صدا در  كيلومتر بر ساعت 120سرعت از حد 
در صـفحه  هشدار مانند زمان كلماتي  آمده و هم
  .شوند ديده مي هانمايشگر

  دور سنج

 
 ،صـفحه نشـانگرها  اصلي سـمت راسـت    درجه
سنج بوده و دور موتـور را بـر حسـب    دور  درجه

 . دهد نمايش مي) دور بر دقيقه(

محــدوده دور موتــور در موتورهــاي بنزينــي    
دور بر دقيقه بـوده و محـدوده قرمـز     7000-0

  .دباش مي دور بر دقيقه 6000-7000) خطر(

  احتياط 
همــواره در هنگــام راننــدگي مقــدار دور موتــور 

ايـن  . ديباشـ نمايش داده شده را زير نظر داشته 
ديدگي موتـور و   براي جلوگيري از آسيبكنترل 

سعي . دباش مي ضروري ،ها و قطعات ساير بخش
راننـدگي كنيـد كـه عقربـه دور      نحوي  بهكنيد 

در هنگام عبور از . سنج وارد محدوده قرمز نشود
ســرازيري مطمــئن شــويد كــه دور موتــور وارد 

  .محدوده قرمز نشود
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  سوخت درجه

 
صـفحه  كوچك قرار گرفته در سمت چپ  درجه

سوخت بوده و ميـزان سـوخت    درجه ،نشانگرها
. دهــد باقيمانــده در بــاك خــودرو را نشــان مــي

هنگامي كه ميـزان سـوخت باقيمانـده در بـاك     
بـاك   ظرفيـت كلـي  ) يك هشـتم ( 8/1كمتر از

سوخت وارد محـدوده قرمـز    درجهباشد، عقربه 
ــد ــد ش ــه   . خواه ــدام ب ــد اق ــع باي ــن موق در اي

  .كنيد گيري سوخت

  دماي آب رادياتور درجه

  
كوچــك قــرار گرفتــه در ســمت راســت  درجــه

 دمــاي آب راديــاتور درجــه، صــفحه نشــانگرها
هنگامي كه دماي آب راديـاتور خيلـي   . دباش مي

وارد محـدوده قرمـز    درجـه ، عقربـه  زياد باشـد 
  .شود مي

  هاي هشدار هاي نشانگر و المپ المپ
  راهنما و فالشرالمپ نشانگر 

 
دسته راهنما به باال يا پايين هدايت هنگامي كه 

قـرار   ONدر وضـعيت   فالشـر يا سوئيچ و  شود
هـا شـروع بـه چشـمك زدن      يرد، اين المـپ گ

  .خواهند كرد
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  باال نورالمپ نشانگر چراغ 

  
 ONه سوئيچ چراغ نور باال در وضعيت ك هنگامي

 .شود شود، اين المپ روشن مي قرار داده مي

  المپ نشانگر چراغ مه شكن جلو

 
هنگامي كه سـوئيچ چـراغ مـه شـكن جلـو در      

المـپ   شـود، ايـن   قـرار داده مـي   ONوضعيت 
 .شود ميروشن 

  المپ نشانگر چراغ مه شكن عقب

 
هنگامي كه سوئيچ چـراغ مـه شـكن عقـب در     

شـود، ايـن المـپ     قـرار داده مـي   ONوضعيت 
 .شود ميروشن 

  ضد سرقتالمپ هشدار 
سـيم را   وئيچ كنتـرل بـي  هاي مجهز به سـ  مدل
 دكمـه  اگر. توان از راه دور باز و يا قفل كرد مي

"unlock" بـار فشـار دهيـد، فقـط درب      را يك

اما هنگامي كه ايـن دكمـه را    شود ميراننده باز 
هـاي خـودرو بـاز     دو بار فشار دهيـد تمـام درب  

 "lock"بـار فشـار دادن دكمـه     با يك. شوند مي
بعـد از  . هند شـد هاي خودرو قفل خوا تمام درب

 ضــد ســرقتچنــد ثانيــه خــودرو وارد وضــعيت 
خواهد شد و المپ مزبـور شـروع بـه چشـمك     

  .كردزدن خواهد 
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) دستي(دو ديفرانسيل المپ نشانگر حالت 
  (4L)با سرعت كم 

  
، درو مجهـز بـه سيسـتم ديفرانسـيل دوم    در خو

، با قـرار گـرفتن سـوئيچ در    ديفرانسيلعملكرد 
، به صورت خودكار مـورد بررسـي   ONوضعيت 
  .گيرد قرار مي

روشن ماندن المپ نشانگر در خودروي مجهـز  
ديفرانسـيل در حالـت   يعنـي   ،دومبه ديفرانسيل 

4L دهنــده  چشــمك زدن آن نشــان. قــرار دارد
المـپ  شدن  خاموشاست و  4L ورود به حالت

  .است 4Lنشانگر، بيانگر خروج از وضعيت 
) دستي(المپ نشانگر حالت دو ديفرانسيل 

  سرعت عادي با

 
، درو مجهز بـه سيسـتم ديفرانسـيل دوم   در خو 

، با قـرار گـرفتن سـوئيچ در    ديفرانسيلعملكرد 
، به صورت خودكار مـورد بررسـي   ONوضعيت 
  .گيرد قرار مي

ــعيت    ــانگر وض ــپ، بي ــدن الم ــن ش و  4Hروش
  .است 4Hخاموشي آن نشانگر خروج از وضعيت 

AWD MIL 

 
، درو مجهـز بـه سيسـتم ديفرانسـيل دوم    خودر 

، با قـرار گـرفتن سـوئيچ در    ديفرانسيلعملكرد 
، به صورت خودكار مـورد بررسـي   ONوضعيت 
  .گيرد قرار مي

درگير شده باشـد، روشـن    ديفرانسيل مياني اگر
مبـين   ،صـورت ثابـت  ماندن المپ نشانگر بـه  

 شـدن خـاموش  . وجود خرابي در سيستم اسـت 
. است وضعيت عاديالمپ نشانگر نشان دهنده 

ديفرانســيل ميــاني همچنــين در شــرايطي كــه 
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درگير شده باشد، روشن مانـدن ثابـت   هوشمند 
المپ نشـانگر نشـان دهنـده وجـود يـك نـوع       
خرابي معمـول، چشـمك زدن آن بيـان كننـده     

آن نشـانگر   بودنوش وجود خرابي جدي و خام
  . دباش مي وضعيت عادي

  المپ نشانگر حالت
 دو ديفرانسيلِ هوشمند  

 
، درو مجهـز بـه سيسـتم ديفرانسـيل دوم    خودر 

، با قـرار گـرفتن سـوئيچ در    ديفرانسيلعملكرد 
به صورت خودكار مـورد بررسـي    ،ONوضعيت 
  .گيرد قرار مي

سيستم انتقـال   يعني نشانگر روشن بودن المپ

چشمك و قرار دارد  AUTOقدرت در وضعيت 
بدين معناست كه سيستم در حال تغيير  آنزدن 

و خاموش بـودن  . دباش مي AUTOبه وضعيت 
 AUTOه معناي خارج شـدن از وضـعيت   بآن 
   .دباش مي

  محور جلو شدن درگيرالمپ نشانگر 

 
ور جلوي خـودرو مجهـز بـه    در صورتي كه مح

محـور  ، در حـين درگيـر بـودن    باشد ديفرانسيل
  .، اين المپ روشن خواهد شدجلو

المپ هشدار كنترل پايداري الكترونيكي 
(ESP)  

 
كنتــرل  سيســتم( ESPدر خــودرو مجهــز بــه  

، بـا قـرار   سيستم، عملكرد )پايداري الكترونيكي
، بــه صــورت ONگــرفتن ســوئيچ در وضــعيت 
  .گيرد خودكار مورد بررسي قرار مي

دهنده  انچشمك زدن المپ در حين رانندگي نش
ــودن  ــداري (ESP فعــال ب سيســتم كنتــرل پاي
بــوده و روشــن مانــدن آن، نشــان ) الكترونيكــي

  .است ESPدهنده وجود خرابي در سيستم 
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  ESPالمپ حالت غيرفعال بودن سيستم 

 
 سيســتم( ESPسيســتم  در خــودرو مجهــز بــه

، با سيستم، عملكرد )الكترونيكيپايداري  كنترل
، به صـورت  ONقرار گرفتن سوئيچ در وضعيت 
  .گيرد خودكار مورد بررسي قرار مي

روشن شدن اين المپ در حـين راننـدگي و در   
سيسـتم كنتـرل   ( HDC شرايطي كـه سـوئيچ  
 دهنـده  نشـان باشـد،   فعال) حركت در سرازيري

  .دباش مي ESPيستم غيرفعال بودن س

  HDCالمپ نشانگر سيستم 
  )كنترل حركت در سرازيري(

 
با فشـردن سـوئيچ سيسـتم كنتـرل حركـت در      

ــرازيري  ــپ    (HDC)س ــدن الم ــن ش و روش
  .فعال شده است HDCنشانگر، يعني سيستم 

  مپ هشدار خرابي سيستم ترمزال

 
  :روشن بودن اين المپ به داليل زير است

فعال بودن ترمز دستي، كم بودن ميزان روغـن  
  .ترمز و خرابي سيستم ترمز

  احتياط 
ــن المــپ در   ــودن اي ــ حــينروشــن ب  ،تحرك

به منظور . خرابي سيستم ترمز است دهنده نشان
ــه      ــاز ب ــورد ني ــرات م ــازبيني و تعمي ــام ب انج

  .دمجاز مراجعه كنيهاي  تعميرگاه
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  ABSالمپ هشدار خرابي سيستم 

 
ضـد قفـل    ترمـز  سيسـتم در خودرو مجهـز بـه   

(ABS) با قرار گرفتن سوئيچ سيستم، عملكرد ،
ــه صــورت خودكــار مــورد  ONدر وضــعيت  ، ب

  .گيرد بررسي قرار مي
ــودن ايــن المــپ در حــين راننــدگي   روشــن ب

 ABSوجــود خرابــي در سيســتم  دهنــده نشــان
ها و تعميـرات الزم   براي انجام بازرسي. دباش مي

در اين البته . مجاز مراجعه كنيدهاي  به تعميرگاه
، در صورتي كـه المـپ هشـدار خرابـي     شرايط

سيســتم ترمــز روشــن نباشــد، شــما همچنــان  

 توانيد از سيستم ترمز عـادي اسـتفاده كنيـد    مي
لطفـاً هـر چـه    ). كند ميعمل ن ABSاما ترمز (

جهـت رفـع    مراكز تعميراتـي مجـاز،  تر به  سريع
  .ايراد مراجعه كنيد

  خألالمپ هشدار كاهش فشار 

  
كم باشد، ايـن المـپ    خألدر صورتي كه فشار 

و بايــد خــودرو جهــت انجــام شــود  مــيروشــن 
ها و تعميرات الزم، به مراكز تعميرگاهي  بازرسي

  .مجاز ارسال شود

  سرقت المپ هشدار ضد

 
  (IMMO) ايمـوباليزر  در صورتي كه سيسـتم 

سـوئيچ در   قرارگيـري خودرو سالم باشد، بعد از 
ثانيـه  دو تا سـه  ، اين المپ براي ONوضعيت 

اگـر ايـن   . شود روشن شده و سپس خاموش مي
سيستم در وضعيت عدم تطبيـق باشـد، المـپ    

اگر اعتبار سنجي سيسـتم  . ماند ميزبور روشن م
 200با فاصله زمـاني   مثبت نباشد، المپ مزبور

و چنانچـه در حـال    زنـد  مـي چشمك  ثانيه ميلي
ثانيه چشمك  ميلي 600يابي باشد با فاصله  عيب
  .زند مي
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  PEPSالمپ نشانگر قرمز رنگ 

 
مجهـز   PEPSدر صورتي كه خودرو به سيستم 

مغــزي در ( ســوئيچ در خــودرو چنانچــه باشــد،
  .زند مينباشد، اين المپ چشمك  )سوئيچ

  PEPSالمپ نشانگر سبز رنگ 

  
مجهـز   PEPSدر صورتي كه خودرو به سيستم 

بندي صحيح براي روشن  باشد، اين المپ زمان
  .دهد كردن موتور را نشان مي

گـر سيسـتم    هنگامي كه سوئيچ توسـط كنتـرل  
PEPS      تأييد شود، ايـن المـپ روشـن شـده و
سـوئيچ هوشـمند   "اين اسـت كـه    دهنده نشان

 ."قـرار دارد  )مغزي سوئيچدر ( در خودرو) مجاز(
و  باشـد  ON موقعيتسوئيچ هوشمند در  وقتي

باشد، اين المپ براي مدت توان باطري آن كم 
حداكثر  زند و بدين ترتيب مي ثانيه چشمك سي

زمــان مجــاز بــراي اســتارت زدن را مشــخص  
  ، عبارتضمناً. كند مي

"Low electricity capacity of key" 
   "توان باطري سوئيچ ضعيف است" 

  .نشان داده خواهد شد نيز در صفحه نمايش
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  المپ هشدار
  باز بودن كمربند ايمني راننده 

 
هنگامي كه كمربند ايمني راننده باز باشد، ايـن  

  .شود ميالمپ روشن 

  احتياط 
ر حـين  در صورتي كه كمربنـد ايمنـي راننـده د   

رانندگي باز باشد، اين المپ شروع به چشـمك  
هشـدار نيـز   ) آژيـر ( زمان بـوق  زدن كرده و هم

بعد از اينكـه كمربنـد ايمنـي     پخش خواهد شد،

و المپ هشدار خـاموش   بوقراننده بسته شود، 
  .شوند مي

  المپ هشدار خرابي كيسه هوا

 
در صورتي كه خودرو به كيسه هـوا مجهـز باشـد،    
عملكرد اين سيسـتم، بـا قـرار گـرفتن سـوئيچ در      

، به صورت خودكار مورد بررسي قرار ONوضعيت 
گيرد، روشن بودن اين المپ در حين راننـدگي   مي

 دهنده وجود خرابـي در سيسـتم كيسـه هـوا     نشان
تـر خـودرو بـه مراكـز      ر چه سريعد و بايد هباش مي

  .برده شودتعميرگاهي مجاز 

  هشدار  المپ
  كمربندايمني سرنشين بازبودن 

 
هاي مجهز به سيستم كيسه هوا و سيستم  در مدل

ــد ا   ــودن كمربن ــاز ب ــه ب ــوط ب ــي هشــدار مرب يمن
سرنشينان، در صـورت بـاز بـودن كمربنـد ايمنـي      
  .هركدام از سرنشينان اين المپ روشن خواهد شد

  احتياط 
حركـت  در صورتي كه كمربند ايمنـي در حـين   

و  زنـد  مـي باز باشد، اين المپ چشـمك   خودرو
بعـد از  . شـود  مـي هشدار نيز پخـش  ) آژير( بوق
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و المـپ هشـدار    بوقكمربند ايمني،  شدن بسته
  .شوند ميوش خام

   كنترل المپ نشانگر كروز
 )حركت با سرعت ثابت(

  
، در كنتـرل  هاي مجهز به سيستم كروز در مدل

صورت فعال بودن سيستم، ايـن المـپ روشـن    
  .خواهد شد

  (TPMS) هاپايش فشار تاير المپ هشدار

 
مجهز باشـد،   TPMSدر صورتي كه خودرو به 

، با قرار گـرفتن سـوئيچ در   سيستمعملكرد اين 
، به صورت خودكار مـورد بررسـي   ONوضعيت 
  .گيرد قرار مي
تايرها خيلي زيـاد  دما و يا فشار يكي از  چنانچه

. شـود  مـي و يا كـم باشـد، ايـن المـپ روشـن      
يكي از تايرها خيلي سريع خالي باد هنگامي كه 

 TPMSو اطالعات الزم توسـط سيسـتم    شود
گيري نباشد، ايـن المـپ شـروع بـه      قابل اندازه

در اسرع وقت خودرو . چشمك زدن خواهد كرد
 هاي الزم انجـام شـود   را متوقف كرده و بازبيني

صورت نيـاز خـودرو بايـد بـه مراكـز مجـاز        در(
  ).تعميراتي فرستاده شود

 المپ هشدار دماي آب رادياتور

  
با افزايش بيش از حد دماي آب راديـاتور، ايـن   

 در صورت امكـان از بـار  . شود المپ روشن مي
شده و يا حتي خودرو را اعمالي به موتور كاسته 

تا از آسيب ديدن موتور جلـوگيري   متوقف كنيد
  .شود
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  بود سوختكم المپ هشدار

 
در مواقعي كه سوخت موجـود در بـاك خـودرو    

تـا   شـود  مـي المپ روشـن   خيلي كم باشد، اين
  .مجدد آگاه شودگيري  سوختراننده از نياز به 

 (OBD)المپ نشانگر خرابي موتور 

 
اين المـپ بعـد از روشـن كـردن      ماندنروشن 
 موتور ود خرابي در سيستموج دهنده نشانموتور 

تعميـرات مجـاز   بـه مراكـز   را خـودرو   د،باش مي
يـابي و تعميـرات الزم انجـام     تا عيـب فرستاده 

  .شود

  المپ نشانگر خرابي موتور

 
اين المـپ بعـد از روشـن كـردن      ماندنروشن 
وجــود خرابــي اساســي در  نــدهده نشــانموتــور 

 بـه مراكـز  را خـودرو  . دباشـ  مـي  سيستم موتـور 
يابي و تعميـرات   تعميرات مجاز فرستاده تا عيب

  .الزم انجام شود
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  المپ هشدار
  كاهش فشار روغن موتور 

 
المـپ بعـد از روشـن كـردن      روشن شدن اين

 موتور نشان دهنده كم بودن فشار روغن موتـور 
خـودرو را متوقـف كـرده و موتـور را      ،دباشـ  مي

سـپس سـطح روغـن موتـور را      كنيـد،  خاموش
  .كنترل كنيد

  احتياط 
روشن بودن المپ مزبـور نشـان دهنـده وجـود     
 وضعيت غيرعادي در رابطه با فشار روغن موتور

كه وضعيت فشار روغن موتور تا زماني . دباش مي
نگردد، نبايد دوباره موتـور   به وضعيت عادي باز

و در اسـرع وقـت خـودرو بايـد      كنيـد را روشن 
و مجاز مورد بررسـي و   توسط تكنسين مجرب 

  .يرديابي قرار گ عيب
  المپ هشدار خرابي سيستم شارژ

 
قـرار داده   ONهنگامي كه سوئيچ در وضـعيت  

شود، اين المپ روشن شـده و در صـورتي كـه    
سيستم شارژ ايرادي نداشته باشد، بعد از روشـن  

امـا   شدن موتور، اين المپ خاموش خواهد شد؛

در صورتي كه بعـد از قـرار گـرفتن سـوئيچ در     
بعد از اين المپ روشن نشده و يا  ONوضعيت 

روشن شـدن موتـور خـاموش نشـود، احتمـاالً      
در صورتي . سيستم شارژ دچار خرابي شده است

كه اين المپ در حين رانندگي روشن شود، بايد 
هاي الكتريكي را خاموش كرده و  تمامي سيستم

يابي و تعميرات مـورد   خودرو را براي انجام عيب
  .مجرب برد مجاز و  نياز نزد تكنسين

  ه نمايشهشدارهاي صفح
ــايش در وســط  صــفحه نشــانگرها صــفحه نم

بعـد از اتمـام   . قـرار گرفتـه اسـت    )جلوداشبورد(
، اطالعـات  حه نشـانگرها صـف بررسي خودكـار  

كــاري خــودرو و اطالعــات ) وضــعيت( شــرايط
. شـود  هشداري در اين صفحه نمايش داده مـي 

در صورتي كه خودرو به غربيلـك فرمـان چنـد    
يـن اطالعـات   منظوره مجهز باشـد، برخـي از ا  
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در . خواهنـد شـد  تنظـيم   توسط غربيلك فرمان
گونه اطالعات هشـداري بـراي    مواقعي كه هيچ

نمايش وجـود نـدارد و يـا هشـدارهاي موجـود      
برطرف شده باشـند، اطالعـات زيـر در صـفحه     

LCD نمايش داده خواهند شد :  
 اي ميزان مصرف سوخت لحظه  
 مقدار ميانگين مصرف سوخت  
   ـ ا ميـزان سـوخت   مسافت قابل طي شـدن ب

  باقيمانده
  از زمان صفر شدن(مسافت طي شده(  
 طي شده  مسافت كل  
  دماي محيط بيرون  
 در ( گيربكس اتوماتيك شماره دنده درگير در

  ).صورت مجهز بودن

 

  دماي محيط بيرون
قـرار داده   ONسـوئيچ در وضـعيت    كههنگامي

هاي مربوطه در سنسـور   گيري زهشود، بعد از اندا
، دمــاي محــيط اطــراف بــر حســب درجــه دمــا

  .گراد نمايش داده خواهد شد سانتي
  كل مسافت طي شده

تـا   صـفر كل مسافت طي شده توسط خودرو از 
  .دهد كيلومتر را نمايش مي 999999

  مسافت سنج
آخـرين بـاري كـه    مسافت طي شـده از زمـان   

بر روي صفر تنظيم ) كيلومترشمار(سنج  مسافت
مسافت سنج قابليت . دهد شده باشد را نشان مي

 صـفر گيري و نمايش مسافتي در محدوده  اندازه
هنگامي كه مسافت طي شده . را دارد 9/999تا 

از مقدار ماكزيمم بيشتر شود، مسافت سـنج بـه   
رش شروع به شما صفرصورت خودكار از مقدار 

براي تنظيم مسافت سنج بر روي مقدار . كند مي
، بعد از اينكه اطالعات مربوط بـه مسـافت   صفر

نمايش داده شد، دكمـه   LCDسنج در صفحه 
"TRIP"  سه ثانيـه مدت زمان بيشتر از  به(را (

 (reset) سـنج بازنشـاني   فشار دهيد تا مسـافت 
  .شود

  اي  مصرف سوخت لحظه
ر حال حركت مادامي كه خودرو با سرعت كم د
اي بر حسـب   باشد ميزان مصرف سوخت لحظه

نمـايش داده   LCD، در صفحه )ليتر بر ساعت(
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در مواقعي كه سرعت حركت خودرو . خواهد شد
اي  زيــاد باشــد ميــزان مصــرف ســوخت لحظــه

، نمـايش داده  )كيلـومتر  100ليتـر بـر   (برحسب 
  .خواهد شد

  ميانگين ميزان مصرف سوخت
در مســافتي  ميــانگين ميــزان مصــرف ســوخت

نمـايش  ) كيلـومتر  100ليتر بر (معين بر حسب 
ميانگين ميـزان مصـرف سـوخت     .شود داده مي

ــتگي دارد؛   ــاري آن بس ــرايط ك ــه ش ــودرو ب  خ
بنابراين مقدار نشان داده شده نسبي بـوده و در  

  .شرايط مختلف متفاوت خواهد بود
  مسافت قابل پيمايش با سوخت باقيمانده

قابل طي كردن بـا   حداكثر مسافت دهنده نشان
ــزان مصــرف ســوخت   ــه مي ــدهتوجــه ب  باقيمان

ـ  از آنجايي كـه محاسـبات مربـوط   . دباش مي  هب
در حالــت  ،اســتفاده از مقــدار مصــرف ســوخت

گيـرد، نتيجـه نمـايش داده     ميانگين صورت مي
شده ممكن است با مقدار واقعي مسـافت قابـل   

مقدار نمـايش داده شـده   . پيمايش متفاوت باشد
  .است تقريبيدار صرفاً يك مق

اطالعات مربـوط بـه ميـزان مصـرف سـوخت      
اي، مصرف سـوخت ميـانگين و مسـافت     لحظه

نشان داده  LCDقابل پيمايش در وسط صفحه 
ــه راحتــي مــي  ــا فشــار دادن  شــده و ب ــوان ب ت

"TRIP" ) نـوع اطالعـات   ) ثانيـه  سـه كمتر از
  .نمايش داده شده را عوض كرد

  اطالعات هشداري اضطراري
هـا،   ت شامل هشـدار بـاز بـودن درب   اين اطالعا

ــانع هشــدار  ، حســگرهاي سيســتم تشــخيص م
سيستم پايش فشار ( TPMSاطالعات هشداري 

ــودن چــراغ   ،) تايرهــا المــپ هشــدار روشــن ب
كوچك، هشدار مربـوط بـه برنداشـتن سـوئيچ از     

، هشدار سبقت، اطالعات مربوط به مغزي سوئيچ
تعميرات فوري و اطالعات هشـداري اضـطراري   

سيستم تاييد كننده مجاز بـودن  ( PEPSتم سيس
  .شود مي) سوئيچ هوشمند

  غيرفعال كردن نمايش اطالعات فوق
نمايش اطالعات هشداري  شدن براي غيرفعال

 "TRIP"در صفحه نمـايش، دكمـه   اضطراري 
فشـار  ) ثانيـه  سـه براي مدت زماني كمتر از ( را

خواهيد ايـن اطالعـات    در صورتي كه مي. دهيد
مغـزي  ش داده شـوند، سـوئيچ را از   دوباره نماي
ــوئيچ ــايش و در   سـ ــاره در جـ در آورده و دوبـ
بعد از غيرفعال كـردن  . قرار دهيد ONوضعيت 

نمايش اطالعات مزبور، تمـامي اطالعـات ايـن    
دســته بــه جــز اطالعــات مربــوط بــه هشــدار  

، هشـدار بـاز   ي سيستم تشخيص مانعهاحسگر
 ها و سيستم اسـتارت بـدون سـوئيچ    بودن درب
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غيرفعـال  ) PEPSطالعات هشداري سيسـتم  ا(
  .شوند مي

  )رادار(تشخيص مانع المپ هشدار سيستم 

 
سيستم فعـال  اين هنگامي كه هشدار مربوط به 

صدا و سرعت چشـمك  ( شود، شدت هشدار مي
با توجه به نرخ فركانس  LCDدر صفحه ) زدن

حسگرهاي سيسـتم تشـخيص   دريافت شده در 
هـر  . كنـد  افزايش پيدا مي ،در عقب خودرومانع 

ــانع( چــه فاصــله ــا م ــر ) ب ، ســرعت شــودكمت

زمـان فركـانس    هم شود، زدن بيشتر مي چشمك
تر  صداي پخش شده نيز تغيير كرده و با نزديك

همچنين  شود، شدن به مانع شدت آن بيشتر مي
سمت چپ صفحه و فاصله تا مانع در گوشه باال 

سيسـتم  هشـدار   .شـود  نمايش نشـان داده مـي  
كـل  شود كه  زماني فعال مي تشخيص مانع جلو

ايـن سيسـتم    حسـگر خودرو بـه   قسمت جلوي
عالئم نشان داده شده با توجه . مجهز شده باشد

جلـو،   حسـگرهاي هـاي دريـافتي از    به سيگنال
  .دباش مي مطابق شكل زير

 
هـاي   عالئم نشان داده شده با توجه به سيگنال

 عقـب  حسـگرهاي نصـب شـده در    دريافتي از 
  .دباش مي بعديمطابق شكل  خودرو

 

  ها هشدار باز بودن درب
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مادامي كه خودرو متوقف است، در صورتي كـه  
و درب  موتـور جمله درب  از ( ها هر كدام از درب
ش داده باز باشد، اين هشدار نماي) صندوق عقب

هـاي خـودرو    هنگامي كه يكي از درب. شود مي
در حين حركت باز باشد، هشدار باز بـودن درب  

زمان صداي هشدار نيـز   نمايش داده شده و هم
  .شود پخش مي

  TPMSاطالعات هشداري 
در صــورت مجهــز بــودن خــودرو بــه سيســتم 

TPMS ي اين سيستم نظيـر  هشدار، اطالعات
 فشـار كـم   تاير،اد بدماي باالي تاير، فشار زياد 

در ) مـوارد مـرتبط   ساير(تاير و پنچري تاير،  باد
اطالعـات  . شـود  نمايش داده مي LCDصفحه 

مطابق نيـاز   LCDنمايش داده شده در صفحه 
. دباشــ مــي تصــويريبــه صــورتي متنــي و يــا 

هشدارهاي مربوط به دما و فشـار تـاير همـواره    

صداي آژير مانندي نمايش داده پخش همراه با 
  .شود مي

  و چراغ كوچكهشدار روشن بودن 
  خودروسوئيچ در جا ماندن  

بـه همـراه آن    و متن هشدار نمايش داده شده 
  .شود يادآوري پخش مي) آژير( بوق

  هشدار سرعت
كيلومتر در ساعت  120چنانچه سرعت خودرو از 

د، متن هشدار نمـايش داده شـده و بـه    وشبيشتر 
  .شود يادآوري پخش مي) آژير( همراه آن بوق

  تعميرات اضطراري مورد نياز
ده توسـط خـودرو   مسافت طي ش چنانچه ميزان

ش تعريف شده بـراي  از پي به مقدار حد مسافت
نزديك شود، هر بار كه خـودرو   تعمير و بازرسي

  روشن شود عبارت
"---- Km to next maintenance"  

  "كيلومتر مانده به زمان سرويس بعدي - - "

شـود كـه    ش داده مـي نماي صفحه نشانگرهادر 
ه تــا ميــزان مســافت بــاقي مانــد دهنــده نشــان

. دباشـ  مي خودرو سررسيد زمان تعمير و بازرسي
ثانيـه   سـه عبـارت نشـان داده شـده بـه مـدت      
  .شود نمايش داده شده و بعد از آن پاك مي

و  چنانچه ميزان مسافت مـورد نظـر طـي شـود    
خودرو براي تعميرات و بازبيني به تعميرگاه برده 

 :ود عبارتنش

"---km from previous maintenance, 
please have your vehicle maintain 

in time"  
كيلومتر از زمان انجـام سـرويس    ----"

هـاي خـودرو را بـه     گذشته، لطفاً سرويس
  "موقع انجام دهيد

ميــزان  ونمــايش داده شــده  LCDدر صــفحه 
مسافت طي شده بيشتر از حد مجاز نمايش داده 
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شـود تـا هرچـه     از راننـده خواسـته مـي   شده و 
و تعميـر خـودرو اقـدام     تر جهت بازرسـي  سريع
در اين مواقع تصـوير عالمـت تعميـرات    . نمايد

به مدت سه ثانيه ، 1Hz، با فركانس )يك آچار(
  .زند ميدر صفحه نمايش چشمك 

  PEPSهشدارهاي اضطراري سيستم 
، اطالعات PEPSمجهز به سيستم  يخودرو در

  :رهشداري نظي
"key forgot-in-vehicle warning" 

  "خودروهشدار جا ماندن سوئيچ در "

"low key electricity capacity" 
  "ضعيف شدن باطري سوئيچ"

"knob switch not turned to LOCK" 
قـرار   LOCKسوئيچ كامالً در وضـعيت  "

  "نگرفته

"please depress the clutch pedal, 

and restart the vehicle" 
طفاً پـدال كـالچ را رهـا كـرده، سـپس      ل"

  "موتور را خاموش و دوباره روشن كنيد

"please depress the brake pedal 

and restart the vehicle" 
لطفاً پـدال ترمـز را رهـا كـرده، سـپس      "

  "موتور را خاموش و دوباره روشن كنيد

"please turn back to LOCK 
position and restart the vehicle" 

 LOCKفاً دوباره سوئيچ را در وضعيت لط"
قرار داده، سپس موتور را خاموش و دوباره 

  "روشن كنيد

"please turn back to ON and turn 

off power supply again" 
 ONلطفاً دوبـاره سـوئيچ را در وضـعيت    "

  "قرار داده و دوباره مدار برق را قطع كنيد

"place the gearshift lever to P for 
automatic transmission type" 

قرار داده تـا   Pلطفاً دنده را در وضعيت "
  "گيربكس اتوماتيك فعال شود

  .نمايش داده خواهد LCDدر صفحه 
  غربيلك فرمان چند منظوره

در خودروهاي مجهز به غربيلـك فرمـان چنـد    
 TPMSمنظــوره، قابليــت كنتــرل سيســتم    

در صـورت مجهـز   ( )سيستم پايش فشار تايرها(
پنل به كمك و قابليت تنظيمات آنالين، ) نبود

ــذير   ــان، امكــان پ ــي روي غربيلــك فرم كنترل
  . بود خواهد

  :هاي فوق سازي قابليت لفعاشرايط 
 خودرو متوقف باشد.  
  سوئيچ در وضعيتON باشد قرار داشته  
 گونــه اطالعــات هشــداري در صــفحه  هــيچ
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LCD نمايش داده نشده باشد.  
بـه  پـنج مـورد   قابليت تنظيمات آنالين حـاوي  

  . دباش مي شرح زير
 يحالت عاد(  بازكردن قفل درب تيوضع ماتينظت(  
 حالت خودكار(  بازكردن قفل درب تيوضع ماتيتنظ(  
 حالت خودكار(  بستن قفل درب تيوضع ماتيتنظ(  
 بوق هشدار قفل درب ماتيتنظ   
 زبان ماتيتنظ   
 "تنظيمات هشداري سنسـور سـرعت خـودرو   "

  . دباش مي ن سبقتمربوط به هشدارهاي زما
  روش استفاده از قابليت تنظيمات آنالين

بـر  ( OKخودرو را متوقـف كـرده و دكمـه     -1
به صورت كوتاه مـدت  را ) روي غربيلك فرمان

اولـين  وقتي كه پنجـره مربـوط بـه    . فشار دهيد
بـا  ، ديده شـد  LCDمنوي تنظيمات در صفحه 

   : دكمهفشردن كوتاه مدت 

"button for previous page" 
  "صفحه قبل" 

"button for next page" 
  "صفحه بعد"
هـا   وارد منوي گزينه ، )ٍبر روي غربيلك فرمان(

براي خـارج شـدن از پنجـره تنظيمـات،     . شويد
تا از پنجـره   اب كنيدرا انتخ "Escape"گزينه 
  .خارج شويد فوق

وقتي كه پنجره مربوط به منـوي تنظيمـات    -2
ــه در صــفحه  ــد ، كمشــاهده شــد LCDاولي لي

بـه  را  "صـفحه بعـد  "و يـا   "صفحه قبـل "
فشـار داده تـا وارد منـوي    صورت كوتاه مـدت  

و بعد از انتخاب گزينه مورد نظر،  شويدها  گزينه
وارد پنجـره   "OK"دكمه با فشردن كوتاه مدت 

  .منوي تنظيمات شويددوم 
وقتي كه پنجره مربوط به منـوي تنظيمـات    -3

بـا  ، مشـاهده شـد   LCDدوم در صفحه مرحله 
و يـا   "صفحه قبل"دكمه فشردن كوتاه مدت 

گزينه ) بر روي غربيلك فرمان( "صفحه بعد"
هاي مختلف عملكـرد   مورد نظر را از بين حالت
 ،بعـد از انتخـاب  . كنيدمزبور، مشاهده و انتخاب 

  . فشار دهيدكوتاه مدت را  "OK"دكمه 
بعــد از اعمــال تغييــرات بــه طــور خودكــار وارد 

ــا  ــوي تنظيم ــره من ــهپنج ــطح اول( ت اولي ) س
ثانيه  دهدر اين هنگام اگر ظرف مدت . شويد مي
گونه تغييراتي اعمال نشود، پنجره مزبور به  هيچ

  .طور خودكار بسته خواهد شد
  TPMSسيستم  تنظيمقابليت 

ــد -1 اســتفاده از ايــن . خــودرو را متوقــف كني
قابليت در صورتي امكان پذير خواهـد بـود كـه    

سيســتم ( TPMSخــودرو مجهــز بــه سيســتم 
مـدت   بلنـد با فشردن . باشد) پايش فشار تايرها
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پنجـره  ) بر روي غربيلك فرمـان ( "OK"دكمه 
اطالعات . شود ميديده  TPMSكنترل سيستم 

مطـابق بـا    LCDنمايش داده شده در صـفحه  
  .خواهد بود TPMSاي سيستم  وضعيت لحظه

 كمه با فشردن كوتاه مدت د -2

"button for next page" 
   "ه بعدصفح"

. شـويد  مـي  TPMS سيستم  تنظيموارد پنجره 
بـا  ) و انجام تنظيمـات (بعد از مشاهده اطالعات 

از پنجره  "OK"دكمه  مدت طوالنيفشار دادن 
  .مزبور خارج شويد

 زمينه  تنظيم شدت روشنايي نور پس

  )جلوداشبورد(صفحه نشانگرها 
تعبيـه شـده    كليد تنظـيم براي انجام اين كار از 

) صــفحه نشــانگرهاي بــرا( منظــور بــراي ايــن
كليـد   در صـورت عمـل نكـردن    . استفاده كنيد
اسرع وقـت بـه مراكـز مجـاز      ، درتنظيم مذكور

، براي انجام بازرسي و تعميـرات مـورد   تعميرات
  .نياز، مراجعه كنيد

  ي روي صفحه نشانگرهاها دكمه
 TRIP دكمه

  

  )زمينه پس(تنظيم شدت نور  كليد

 

  فرمان غربيلك ويهاي ر دكمه
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  ريموت كنترل

  سوئيچ هوشمند
  .خودروهاي مجهز به سوئيچ هوشمند مربوط به

  ريموت كنترل
نحوه عملكرد سوئيچ كنترل از راه دور به شـرح  

  .دباش مي زير
  كليد"unlock"  فشـار دهيـد    كوتاه مدترا

  .ها باز شوند تا قفل درب
  ثانيه  دوبه مدت در صورتي كه همان كليد را

. ، پنجره سمت راننده باز خواهد شـد ددهيفشار 
و از  رداين قابليت در همه خودروها وجـود نـدا  (

م كنترل تقبل بايد سيستم پنجره خودرو با سيس
  .)از راه دور همسان سازي شده باشد

  كليد"lock"  فشـار دهيـد تـا    كوتاه مدت را
  .ها قفل شوند درب

  ثانيه  دوبه مدت در صورتي كه همان كليد را
، پنجره سمت راننـده بسـته خواهـد    دفشار دهي

و  رداين قابليت در همه خودروها وجود ندا. (شد
م تاز قبل بايد سيستم پنجـره خـودرو بـا سيسـ    

  .)كنترل از راه دور همسان سازي شده باشد
  كليد"lock" به مدت  را ريموت كنترلروي
سيستم موجود با استفاده از  ،فشار دهيدثانيه  دو

شـما را در پيـدا   ويري صوتي و تصهاي  سيگنال
  .كردن محل پارك خودرو راهنمايي خواهد كرد

سـوئيچ كنتـرل از راه    عملكـرد حداكثر محدوده 
ايـن محـدوده   . متـر اسـت   پـانزده تا شعاع  دور

ممكن است تحت تأثير عوامل محيطـي كمتـر   
  .شود

  كنترل خودرو ورود و 
روشن كردن خودرو و باز و بسـته كـردن   براي 
ســوئيچ را از جيــب خــود  ، الزم نيســتآندرب 

  .بيرون بياوريد
وارد با استفاده از سـوئيچ هوشـمند، بـدون نيـاز بـه      

 هـاي  تـوان درب  ، هم مـي در قفل دربكليد كردن 
  .كردخودرو را روشن و هم  خودرو را باز و بسته كرد

محل نگهداري كليد تاثيري در عملكرد آن ندارد 
  ).شما به عنوان مثال در جيب و يا درون كيف(

هاي اين سوئيچ،  به منظور استفاده از قابليت -1
  .ه بايد آن را همراه خود داشته باشيدراوهم
بــراي بــاز و بســته كــردن درب خــودرو بــا  -2

استفاده از سوئيچ هوشـمند مجـاز، فاصـله بـين     
  .متر باشد 5/1خودرو و سوئيچ بايد كمتر از 

سوئيچ هوشـمند حـاوي اطالعـات مربـوط بـه      
بنابراين همواره سوئيچ را  د؛شبا مي ايمني خودرو

مفقود در صورت . در مكاني امن نگهداري كنيد
ســوئيچ، بايــد در اســرع وقــت بــه       شــدن 

  .هاي مجاز مراجعه كنيد ندگينماي
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  )لس كي(ورود بدون كليد 
  درب خودروباز كردن 

  )لس كي(كليد  استفاده ازبدون  
   تـا   دهيـد دكمه روي دستگيره درب را فشـار

  . خودكار باز شود قفل درب به صورت
   عقـب را   كـابين   دكمه زير تـوپي قفـل درب

كابين عقب خـودرو بـه     فشار دهيد تا قفل درب
  .صورت خودكار باز شود
  درب خودروقفل كردن 

  )لس كي(بدون استفاده از كليد 
   تمـامي  خـاموش و  مطمئن شويد كه خـودرو

  .اند بسته شدهآن هاي  درب
  دهيــددكمــه روي دســتگيره درب را فشــار. 

  .شود ميدرب به صورت خودكار قفل 
  هاي نشانگر عملكرد سوئيچ سيگنال

  هاي راهنماي دو طـرف   چراغدر صورتي كه

دو بار روشن  ”UNLOCK“با فشار دادن دكمه 
و خاموش شود و صداي بوق دزدگير نيز دو بـار  

هـاي خـودرو بـاز     پخش شود، قفل تمامي درب
  .اند شده
  بـا  و طرف هاي راهنماي د چراغدر صورتي كه

بـار روشـن و    يـك  ”LOCK“فشار دادن دكمـه  
بـار   خاموش شود و صداي بوق دزدگير نيـز يـك  

  .اند هاي خودرو قفل شده پخش شود، تمامي درب
   در صورتي كه با فشار دادن كليد“LOCK” 

روشـن نشـده و   هاي راهنمـاي دو طـرف    چراغ
صداي بوق دزدگير نيـز پخـش نشـود، بررسـي     

  .امالً بسته شده باشندهاي خودرو ك كنيد درب
  ــه ــد   چنانچ ــار دادن كلي ــا فش  "LOCK"ب

د و وروشـن نشـ  هاي راهنمـاي دو طـرف    چراغ
 اشدب )بيب بيب( به صورت  صداي بوق دزدگير

 عبارت )صفحه نشانگرها(جلوداشبورد و بر روي 

 is not turned to LOCK knob switch 

نمــايش داده شــود، بررســي كنيــد كــه ســوئيچ 

قـرار داده   "LOCK"در موقعيت  استارت حتماً
  .شده باشد

  ــه ــد    چنانچ ــار دادن كلي ــا فش  "LOCK"ب
د و وروشـن نشـ  هاي راهنمـاي دو طـرف    چراغ

 اشـد ب )بيب بيب( به صورت صداي بوق دزدگير 
      عبـارت  )صفحه نشانگرها(جلوداشبورد و بر روي 

 "the key is left in the vehicle"  

ه ســوئيچ نمــايش داده شــود، بررســي كنيــد كــ
  .هوشمند را در خودرو جا نگذاشته باشيد

  استارت موتور
با استفاده از سوئيچ هوشمند و يا سـوئيچ يـدك   

توان موتور  تعبيه شده درون سوئيچ هوشمند مي
  .را روشن كرد

  هشدار 
     مـن يخودرو مجهـز بـه سيسـتم شناسـايي ا 

ــي ــ م مخــتص ( از اينكــه ســوئيچ مجــاز . دباش
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اده شـده  رو قرار ددر داخل خود) خودروي مزبور
در غير اين صورت المـپ   ،مطمئن شويد، باشد

در صفحه كيلـومتر روشـن    نشانگر قرمز 
  .خواهد شد

 ــرد ــل از روشــن ك ــور قب ــه(ن موت ــز ب  مجه
در وضــعيت را ، اهــرم دنــده )گيــربكس دســتي

قبل از روشـن  . قرار دهيد) Nوضعيت (خالص 
، )گيـربكس اتوماتيـك   مجهز بـه (كردن موتور 

  .قرار دهيد Pدر وضعيت را اهرم دنده 
  استارت موتور بدون استفاده از سوئيچ

  براي خودروهاي با گيربكس دستي
  .را فشار دهيدپدال كالچ و يا پدال ترمز  -1
  .قرار دهيد Nاهرم دنده را در وضعيت  -2
دكمه سوئيچ استارت را فشار داده و زمـاني   -3

ــبز    ــانگر س ــپ نش ــه الم ــفحه ر د ك ص
ه سمت روشن شد، سوئيچ استارت را ب نشانگرها

  .بچرخانيد STARTموقعيت 
  براي خودروهاي با گيربكس اتوماتيك

  .پدال ترمز را فشار دهيد -1
  .قرار دهيد Pاهرم دنده را در وضعيت  -2
دكمه سوئيچ استارت را فشار داده و زمـاني   -3

ــبز    ــانگر س ــپ نش ــه الم ــفحه در  ك ص
ه سمت روشن شد، سوئيچ استارت را ب نشانگرها
  .بچرخانيد STARTموقعيت 

  روشن كردن موتور با سوئيچ يدك
 .سوئيچ يدك را بيرون بياوريد -1

جانبي در سوئيچ يدك را فشار داده و دكمه  -2
  .سوئيچ يدك را بيرون بياوريد

ــوئيچ    - 3 ــدك، س ــوئيچ ي ــتفاده از س ــد از اس بع
اش قرار دهيد؛ سوئيچ يدك  هوشمند را جاي اوليه

  .و سوئيچ هوشمند بايد با هم استفاده شوند
در مواقعي كه باتري سوئيچ هوشمند تمام شـده  

ــا قابليــت  ــدون ســوئيچ(و ي  عمــل )اســتارت ب
توان از سوئيچ يدك بـراي روشـن    كند، مي نمي
  .ردن موتور استفاده كردك
دو زبانه در دو طرف توپي سـوئيچ اسـتارت    -1
زمان بـاهم فشـار    را هم) دكمه سوئيچ استارت(

  .داده و دكمه سوئيچ استارت را بيرون بياوريد
هاي مجهز به گيربكس دستي بايد  در نمونه -2

را فشـار داده و اهـرم   پدال كالچ و پدال ترمـز  
هـاي   در نمونه. قرار دهيد Nدنده را در وضعيت 

مجهز به گيربكس اتوماتيك، بايد پدال ترمـز را  
قـرار   Pفشار داده و اهـرم دنـده را در موقعيـت    

  .دهيد
 .قرار دهيـد  مغزي سوئيچسوئيچ يدك را در  -3

صـفحه  در  زماني كه المپ نشانگر سـبز  
روشن شد، سوئيچ استارت را بـر روي   نشانگرها
  .بچرخانيد STARTموقعيت 
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  حين رانندگي ايمني و حفاظت از خودرو
به منظور افزايش ايمني خودرو، سيستم استارت 

وشمند به طور خودكار از قفل شـدن سيسـتم   ه
  .كند فرمان جلوگيري مي

  هشدار 
قبل از خاموش كردن موتور و قرار دادن سوئيچ 

ــامالً OFFاســتارت در وضــعيت  ، خــودرو را ك
در غيــر ايــن صــورت سيســتم . متوقــف كنيــد

استارت هوشمند از قرارگيري سوئيچ استارت در 
  .كند جلوگيري مي LOCKوضعيت 

  طاحتيا 
اگر شما در حين راننـدگي سـوئيچ را در وضـعيت    

OFF    قرار دهيد و يا سوئيچ استارت بـراي مـدت
بـاقي بمانـد،    ACCزماني طـوالني در وضـعيت   

ــوئيچ   ــتارت از برگشــتن س ــمند اس سيســتم هوش

. خواهد كردپشتيباني  LOCKاستارت به وضعيت 
 ONدر اين مواقع دوباره سـوئيچ را بـه وضـعيت    

  .مجموعه دوباره وصل شود برگردانيد تا برق
  باتري سوئيچ هوشمند

  وضعيت ظرفيت الكتريكي باتري سوئيچ
هنگامي كه عملكرد سيستم عادي نباشـد و يـا   
محدوده عملكرد سيستم كنتـرل از راه دور كـم   

در ايـن  . شده باشد، باتري ضـعيف شـده اسـت   
صــفحه در  مواقــع المــپ نشــانگر ســبز 

 چشمك زده و عبارت نشانگرها

 "Key cell is flat"  

 "باتري سوئيچ ضعيف شده است"

نمايش داده خواهد شد تا بـه   LCDدر صفحه 
ري راننده يادآوري كند كـه زمـان تعـويض بـات    

  .سوئيچ هوشمند فرا رسيده است

  تعويض باتري
   ــدك را از درون ســوئيچ هوشــمند ســوئيچ ي

  .بيرون بياوريد
   با قرار دادن سوئيچ يدك درون حفره مربعـي

روي سوئيچ هوشـمند، قـاب سـوئيچ و صـفحه     
  .پوششي را باز كنيد

 صفحه پوششي را بيرون بياوريد.  
 باتري ضعيف شده را بيرون بياوريد.  
  در هنگـام نصـب   . (نو نصب كنيديك باتري

  .)به جهت قرارگيري باتري دقت كنيد
  صفحه پوششي و قاب سويچ هوشمند را نصب

  .كرده و سوئيچ يدك را در جايش قرار دهيد
  CR 2032: مدل باتري

  احتياط 
ــوانين   ــد مطــابق ق ــاتري ضــعيف ســوئيچ باي ب

از معـدوم  . حفاظتي محيط زيست معدوم گـردد 
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هـاي معمـولي    آشـغال  مشـابه بـا   ،كردن باتري
  .خودداري كنيد

  جلوگيري از صدمه ديدن سوئيچ 
  .ي زير را رعايت كنيداحتياطلطفاً موارد 

از پرت كردن و انداختن سـوئيچ خـودداري    -1
ــدن   ــا از وارد آم ــد ت ــارتكني ــوئيچ  خس ــه س ب

  .جلوگيري شود
سوئيچ هوشمند را در مكاني امن با رطوبـت   -2

از انجـام  . ين نگهـداري كنيـد  و دمـاي پـاي  كم 
غيرضروري با سوئيچ هوشمند خـودداري   اعمال
  .كنيد

از آويزان كردن و وصل كردن اشياء فلـزي   -3
و مغناطيسي به سوئيچ و يا از قرار دادن سـوئيچ  

  .در نزديكي اين اشياء خودداري كنيد
يلي كـه  ااز قرار دادن سوئيچ در نزديكي وس -4

  .خودداري كنيد هستندميدان مغناطيسي  داراي

  اخالل در عملكرد سوئيچ هوشمند
ها  سيستم استارت و باز و بسته كردن قفل درب

بدون اسـتفاده از سـوئيچ بـا اسـتفاده از امـواج      
در مـوارد شـرح داده   . امكان پذير استراديويي 

وئيچ هوشـمند و  شده در زيـر، ارتبـاط بـين سـ    
هـاي   اسـتفاده از قابليـت  خودرو مختل شـده و  

  .بود مزبور امكان پذير نخواهد
ــمند   -1 ــوئيچ هوش ــاتري س ــه ب ــواقعي ك در م

  .ضعيف شده باشد
ــرج   -2 ــه خــودرو در نزديكــي ب ــواقعي ك در م

تلويزيوني، نيروگاه برق، پمپ بنـزين، ايسـتگاه   
، فرودگـاه و يــا  نمايشـگرهاي بــزرگ راديـويي،  

ساير تأسيسـاتي كـه بـا امـواج راديـويي قـوي       
سروكار داشـته و يـا ميـدان مغناطيسـي توليـد      

  .ند، قرار داشته باشدكن مي
تلفـن  ، در مواقعي كه شـما از تلفـن همـراه    -3

سـيم   جهيـزات ارتبـاطي بـي   و سـاير ت  سـيم  بي
  .كرده باشيد استفاده 

در مواقعي كه سوئيچ هوشمند در تماس بـا   -4
هـا   اشياء و مواد زير قرار داشته باشد و يا بـا آن 

  .پوشانده شده باشد
  فويل آلومينيومي  
  سـطح داخلـي آن از فويـل    كه  سيگار لفاف

  .آلومينيومي ساخته شده باشد
  كيف پول و يا كيف با پوشش فلزي  
  سكه  
  دستكش حاوي مواد فلزي  
  اي مانند  تجهيزات رسانهCD  و ياDVD  
در مواقعي كه تعداد زيادي سوئيچ الكتريكي  -5

  .در نزديكي خودرو قرار داشته باشد
ريمـوت كنتـرل   هـاي   در مواقعي كه سوئيچ -6

ديگري در اطراف خودرو استفاده شده باشند يـا  
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حيط اطراف امـواج راديـويي   در مواقعي كه در م
  .شده باشندساطع 

  سوئيچ تا شو
  نحوه تا كردن

اگر كليد در وضعيت تا شده قرار داشته باشد، بـا  
فشار دادن دكمه مربوطه، بخش فلـزي آن بـه   

اگـر كليـد در   . صورت خودكار بـاز خواهـد شـد   
ه مزبـور  مـ كده قرار داشته باشد، دضعيت باز شو

را فشار داده و بخش فلزي كليد را با دست خم 
  . كرده و داخل قاب آن قرار دهيد
  ها  قفل كردن درب

  ريموت كنترلبا استفاده از 
ها بسته باشند، با فشـار   هنگامي كه تمامي درب

هــا  ، تمــامي درب"LOCK"دادن دكمــه قفــل، 
راهنمـاي  اغ در اين هنگام چر. قفل خواهند شد

اگر . بار روشن خاموش خواهد شد يك دو طرف

دكمه قفل مـادامي كـه سـوئيچ هنـوز بـر روي      
قرار دارد، فشار داده شود، سيستم  مغزي سوئيچ

  .ها عمل نخواهد كرد قفل درب
  ها  باز كردن قفل درب

  ريموت كنترلبا استفاده از 
فشـار داده   "UNLOCK"بار اولي كـه دكمـه   
نده باز شده و بـا فشـار دادن   شود، قفل درب ران

ها بـاز خواهنـد    آن براي بار دوم قفل ساير درب
در صورتي كه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت   . شد

OFF  دو طرفراهنماي قرار داشته باشد، چراغ 
  .دو بار چشمك خواهد زد

براي باز كـردن   ريموت كنترلدر مواقعي كه از 
 كنيد، بايـد در كمتـر از   ها استفاده مي قفل درب

اگـر  . ها كنيـد  ثانيه اقدام به باز كردن درب سي
ها بـاز   كدام از درب بعد از گذشت اين زمان هيچ

ها به طور خودكار قفل  نشده باشند، تمامي درب

  .خواهند شد
  يابي خودرو  موقعيت

  ريموت كنترلبا استفاده از 
تـا موقعيـت    را فشار دهيد ريموت كنترلدكمه 

ثانيـه   دهخـودرو   فالشـر  ،خودرو مشخص شود
در همـين  . د كـرد خواهـ  زدنشروع به چشمك 

بوق نيز دو بار پخـش   ممكن است صداي مدت
  .دوش

  تعويض باتري
عملكرد عادي سوئيچ تاشو مختل شده،  چنانچه

محدوده كاري عادي آن كاهش پيدا كرده و يـا  
ــا   ــور شــده و ي المــپ نشــانگر روي آن كــم ن
خاموش شده باشد، مطابق مالحظات بيان شده 

  .زير عمل كنيددر 
بررسي كنيد كه آيا اختالل ايجـاد شـده در    -1

عملكرد سوئيچ به علت وجود ايستگاه راديويي، 
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ــا فرودگــاه در نزديكــي   فرســتنده راديــويي و ي
  د يا خير؟باش مي خودرو

باتري . ممكن است باتري ضعيف شده باشد -2
  .فرستنده سوئيچ را بررسي كنيد

  احتياط 
  سوئيچ تاشو مراقـب  در هنگام تعويض باتري

  .نشود مفقودباشيد كه قطعات سوئيچ 
 ي مورد تأييد مراكز تعميراتي اه فقط از باتري

باتري اصلي موجود در  باي مشابه يها و يا باتري
  .استفاده كنيدريموت كنترل 

  باتري تعويض شده را مطابق با قوانين محلي
  .معدوم كنيد

  هشدار 
داشـتن بـاتري    حتماً بايد توجه ويژه در دور نگه

تعويضــي و قطعــات ســوئيچ تاشــو از دســترس 

كودكان به عمل آيد تا از قورت داده شدن ايـن  
  .قطعات توسط كودكان جلوگيري شود

در هنگام تعويض باتري بايد روند ارائه شـده در  
  .زير را اجرا كنيد

 ريموت كنترل) قاب( براي باز كردن پوسته -1
ــو  ــا ن ــيچ گوشــتي دو ســو كــه ســر آن ب ار از پ

  .شده باشد، استفاده كنيد عايقپالستيكي 
  .باتري سوئيچ تاشو را درآوريد -2
يـك بـاتري نـو     بـا باتري ضـعيف شـده را    -3

سـوئيچ تاشـو را   ) قـاب ( پوشـش . تعويض كنيد
  .محكم كنيدنصب و 

  احتياط 
    بررسي كنيد كه قطب مثبت و منفـي بـاتري

  .صحيح قرار گرفته باشند
  هايتـان   دسـت  بايـد در هنگام تعويض باتري

خيس شدن قطعات ممكـن اسـت    ،خشك باشد

  .زدگي شود منجر به زنگ
  از بــراي جلــوگيري از خرابــي ســوئيچ تاشــو

آن هاي  لمس كردن و تا كردن قطعات و بخش
  .خودداري كنيد

  سوئيچ تاشو دقت هنگام قرار دادن باتري در
بـه   آنكه الكترودهاي آن تا نخورد و قاب كنيد 

  .س آغشته نشودگرد و خاك و يا گري
بعد از تعويض باتري سوئيچ تاشـو، عملكـرد آن   

عملكرد سـوئيچ عـادي    چنانچه. را بررسي كنيد
  .نباشد، به مراكز مجاز تعميرات مراجعه كنيد

  ها ها و قفل درب درب

  ها با سوئيچ دربباز و بسته كردن 
  ها با سوئيچ قفل كردن درب

 مغــزي ســوئيچدر شــرايطي كــه ســوئيچ درون 
هـا بسـته باشـند،     و تمـامي درب  نباشداستارت 
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توانيد با قرار دادن سوئيچ درون تـوپي قفـل    مي
درب راننده و چرخاندن آن به سمت جلـو تمـام   

  .ها را قفل كنيد درب
  ها با سوئيچ قفل درب نكردباز

سوئيچ را درون توپي قفل درب راننده قرار داده 
و به سـمت عقـب بچرخانيـد تـا قفـل تمـامي       

  .ندها باز شو درب

  قفل خودكار
ها توسط سيستم كنترل  دربشدن قفل 

  مركزي با توجه به سرعت حركت خودرو
در صورتي كه خودرو مجهز به سيسـتم كيسـه   

گـر بدنـه داراي قابليـت قفـل      هوا باشد، كنترل
ــود ســرعت خــودرو از  اگــر. خودكــار خواهــد ب

15Km/h ــامي درب ــه  بيشــتر باشــد، تم ــا ب ه
  .صورت خودكار قفل خواهند شد

  كن خودكار عملكرد قفل
  مدل معمول

استارت  مغزي سوئيچدر شرايطي كه سوئيچ در 
ثانيه از فشار دادن  سيگذشت از باشد، اگر بعد ن

را بـاز  كـدام از درب هـا    هيچ "unlock"دكمه 
  .ها قفل خواهند شد نكنيد، تمام درب

  PEPSهاي مجهز به سيستم  مدل
مه هاي خودرو قفل باشد و دك تمام درب چنانچه

"UNLOCK" را فشـار   ريموت كنترل بر روي
ثانيـه اقـدام بـه بـاز      سيدهيد ولي ظرف مدت 

 ها ها نكنيد، تمامي درب م از دربكدا كردن هيچ
  .دوباره قفل خواهند شد

  تصادف زمان ها در درب باز شدن قفل
خودرو مجهز به سيستم كيسـه هـوا باشـد،     اگر

باشد و در ايـن   ONسوئيچ در وضعيت  چنانچه

سيگنال وقوع تصادف توسط سيستم كيسه  الح
ارسـال شـود، تمـامي    ) به قطعات مربوطـه (هوا 
هاي خودرو بـه طـور خودكـار، بـه فاصـله       درب
  .خواهند شد بازثانيه،  سه زماني

  موتور  يخاموش ها با درب قفل بازشدن
قابليـت مجهـز   در صورتي كه خـودرو بـه ايـن    

 هـا قفـل باشـند، بـا     باشد، در شرايطي كه درب
بـه وضـعيت    ONسـوئيچ از وضـعيت    چرخش

OFF ها باز خواهد شد قفل تمامي درب.  

  ها قابليت باز كردن قفل
  در صورت قفل شدن اتفاقي

  )ساده(هاي ابتدايي  مدل
د، با فشار دادن دكمه نها باز باش تمامي درب اگر

 مكانيكيقفل در سوئيچ كنترل مركزي، سوئيچ 
وت ريمــدر  "LOCK"و يــا فشــار دادن دكمــه 
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 حالدر اين . ها را قفل كرد توان درب ميكنترل 
ها ابتدا قفـل شـده و سـپس دوبـاره قفـل       درب
شوند تا به اين  ها به صورت خودكار باز مي درب

هـا   طريق از قفل شدن اتفاقي و ناخواسـته درب 
  .جلوگيري شود
  PEPSهاي مجهز به سيستم  مدل

يا  ACCمادامي كه سوئيچ استارت در وضعيت 
ON اسـتارت   مغزي سوئيچو يا سوئيچ در  بوده

باشد، به منظور جلوگيري از قفل شدن اشتباهي 
توانيد از سوئيچ هوشمند بـراي قفـل    ها مي درب

هنگامي كه سوئيچ . ها استفاده كنيد كردن درب
باشــد و ســوئيچ در  ONاســتارت در وضــعيت 

قـرار نداشـته باشـد، بـراي قفـل       مغزي سوئيچ
سـوئيچ هوشـمند    توانيـد از  هـا مـي   كردن درب
هـا   در اين هنگام اگر يكي از درب. استفاده كنيد

باز باشد، بعد از قفل شدن، قفل آن بـاز خواهـد   

  .شد تا از قفل شدن اتفاقي درب جلوگيري شود

  صندوقباز كردن قفل درب 
  هاي معمولي مدل

  هاي مجهز به گيربكس دستي مدل
در شرايطي كـه خـودرو متوقـف باشـد و قفـل      

را  درب صـندوق ا باز باشد، كليـد  ه تمامي درب
  .فشار دهيد و آن را باال بكشيد تا باز شود

  هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك مدل
خودرو متوقف باشد و اهرم دنده در يكـي از   اگر

قرار داشته باشد و قفـل   Nو يا  Pهاي  موقعيت
را  درب صـندوق ها باز باشد، كليـد   تمامي درب

  .د تا باز شودفشار دهيد و آن را باال بكشي
  PEPSهاي مجهز به سيستم  مدل
  هاي مجهز به گيربكس دستي مدل
خــودرو متوقــف باشــد و قفــل تمــامي  چنانچــه

را فشـار   درب صـندوق ها باز باشـد، كليـد    درب
خـودرو   اگر. دهيد و آن را باال بكشيد تا باز شود

هـا قفـل باشـند،     متوقف باشد ولي تمـامي درب 
عبيـه شـده بـر    ، تدرب صـندوق كليد مربوط به 

را فشار دهيد و سپس  مجاز ريموت كنترلروي 
  .درب را باال بكشيد تا باز شود

  هاي مجهز به گيربكس اتوماتيك مدل
و اهرم دنده در يكي  بودهخودرو متوقف  چنانچه

باشـد و قفـل تمـامي     Nو يا  Pهاي  از موقعيت
را فشـار   درب صـندوق ها باز باشـد، كليـد    درب

  .كشيد تا باز شوددهيد و آن را باال ب
و اهرم دنده در يكـي از   بودهخودرو متوقف  اگر

هـا   تمـامي درب  باشد و  Nو يا  Pهاي  موقعيت
، تعبيـه  درب صندوقكليد مربوط به قفل باشند، 

را فشار دهيـد   مجاز ريموت كنترلشده بر روي 
  .و سپس درب را باال بكشيد تا باز شود
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  درب صندوقبستن 
ودرو تـا انتهـا بـاز    خـ  درب صندوقهنگامي كه 

را در جهت پيكان  درب صندوقاست، دستگيره 
بعد از گذر كردن . شده بر روي آن بكشيدحك 

درب از يك ارتفاع مشخص، سيستم كشنده بـه  
كشـد و بـا    طور خودكار درب را بـه پـايين مـي   

را  درب صـندوق تـوان   نيروي بسيار كمـي مـي  
ام درب را خيلـي آر  ، در ايـن حالـت  كامالً بست

همين مقدار نيروي كم بـراي بسـته    هيد،هل د
در ايـن هنگـام    ،كافي است درب صندوقشدن 

ــه منظــور . بســته شــده اســت درب صــندوق ب
اطمينــان از راننــدگي در شــرايط ايمــن، بعــد از 
اينكه سوار خودرو شديد، وضعيت بـاز يـا بسـته    

ــودن  ــندوقب ــفحه  را در درب ص ــگر ص نمايش
  .كنترل كنيد

 

 هاي كابين عقب قفل كودك درب

  
قفل كودك درب كابين عقب براي جلوگيري از 

و باز كـردن درب كـابين عقـب از داخـل خـودر     
توسط كودكـان و بخصـوص كودكـاني كـه در     

هاي كابين عقـب خـودرو نشسـته     روي صندلي
  .رود باشند، به كار مي

هاي كابين عقب خودرو يك  در هركدام از درب
كه قفل كودك درون آن قـرار   وجود داردحفره 

  .گرفته است
هنگامي كه شيار موجود در اين حفره به سـمت  

 عبارت

"children safety lock inactivated" 
توان  قرار بگيرد، قفل كودك غيرفعال بوده و مي

زمـاني كـه شـيار    . آن را از داخل خودرو باز كرد
درجه از سمت عبـارت   90داخل حفره به اندازه 

مزبور فاصله داشته باشد، قفل كودك فعال بوده 
توان از داخـل كـابين بـاز     و درب خودرو را نمي

  .كرد
د، حتماً بايـد از  قفل كودك فعال باش كه تا وقتي

  .درب را باز كنيدبيرون خودرو 
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  هشدار 
اعم از كـودك و  ( ها در حين رانندگي، همه بچه

و قفـل   بنشـينند بايد در صندلي عقب ) خردسال
كودك هر دو درب كابين عقب بايد در وضعيت 
فعال تنظيم شود تا از باز شـدن اتفـاقي درب و   

  .اي جلوگيري شود بروز هرگونه حادثه

  گيري سوخت

 
ــتگيره روي  -1 ــاكدسـ را در جهـــت  درب بـ

  .را باز كنيد درب باكگرد چرخانده و  پادساعت
، دسـتگيره  درب بـاك خـودرو  براي بسـتن   -2

  .گرد بچرخانيد را در جهت ساعت دربروي 
ــه منظــور ا -3 ــرد صــحيح  ب ــان از عملك طمين

هـاي   سيستم سوخت و سيستم كنتـرل آالينـده  
 مجهــز بــه شــير اطمينــان دربتوليــدي، ايــن 

در هنگـام تعـويض قطعـات حتمـاً از     . دباشـ  مي
  .قطعات يدكي اصل استفاده كنيد

  هشدار 
زا بوده و قابليت  بنزين در شرايط مشخص آتش

در هنگـــام انجـــام عمليـــات . انفجـــاري دارد
ي، بايد موتـور را خـاموش كـرده، از    گير سوخت

كشيدن سـيگار و يـا ايجـاد شـعله و جرقـه در      
  .نزديكي خودرو خودداري كرد

گيـري   سـوخت مالحظاتي كه بايـد بـه هنگـام    
  :رعايت شوند

  .موتور بايد خاموش شود -1
  .ها بايد بسته شوند ها و پنجره تمامي درب -2

گونه آتش و شعله در نزديكـي خـودرو    هيچ -3
  .نشود ايجاد

و  دريچه حفاظ درب بـاك قبل از باز كردن  -4
باك سوخت، بايد به يـك سـطح    درببرداشتن 

رنــگ دســت بزنيــد تــا تمــام بــار  بــدونفلــزي 
الكتريسيته ساكن ذخيره شـده در بـدن تخليـه    

هاي ايجـاد   ممكن است در اثر جرقه چون. شود
ــدن،     ــاكن ب ــيته س ــار الكتريس ــط ب ــده توس ش

منجر به سـوختگي   سوزي به وجود آمده و آتش
  .بدن شما شود

مشخص شده توسط ايستگاه تمامي قوانين  -5
  .را رعايت كنيد پمپ بنزين

بـاره   از پر كردن بيش از حد بـاك بـه يـك    -6
  .خودداري كنيد

گيري نبايد در يـك مرحلـه انجـام     سوختفرآيند 
از  شـده بعد از هر بار شـنيدن صـداي توليد  . شود



 دفترچه راهنماي مشتري

48 

كـرده و   ، جريـان سـوخت را قطـع   نازل سـوخت 
سـوخت وارد   ممكـن اسـت  . دوباره وصـل كنيـد  

  .آن شودكنيستر شده و باعث كاهش عمر كاري 
  هشدار 

 منجـر بـه    چونهاي كنيستر را باز نكنيد  لوله
هـا شـده و مصـرف     افزايش ميزان توليد آالينده

  .كردرا نيز بيشتر خواهد  سوخت
  از بين در مواقعي كه پوشش گردگير كنيستر

گونه شيء ديگري براي  يد از هيچباشد، نبارفته 
در غير ايـن صـورت   . پوشاندن آن استفاده كنيد

  .عملكرد موتور تحت تأثير قرار خواهد گرفت
     از در شرايطي كه خـودرو را در محيطـي پـر

گيريـد، بايـد مطـابق بـا      گرد و خاك به كار مي
مالحظات اعـالم شـده در ايـن كتابچـه طـول      

  .تر كنيد ههاي تعميراتي را كوتا زماني دوره

  موتور دربقفل 
 )مطابق شـكل ( موتور دربدستگيره آزادسازي 

  . تعبيه شده است صفحه نشانگرهادر زير 

 
از حالـت   درب موتـور با كشيدن اين دسـتگيره،  

  .شود قفل خارج مي

 

با نوك انگشت خود كمي دسـتگيره آزادسـازي   
حركـت  گـرد   پادسـاعت را  درب موتوردر جلوي 

با  درب موتور. را باال بكشيد درب موتورو  دهيد
  .استفاده از نيروي فنر بادي كامالً باز خواهد شد

  برقي برباالشيشه 

  سمت راننده كليد
  باالبرشيشه  كليد

 
شيشه  به سمت باال يا پائين، كليد حركت دادنبا 

پنجره درب را در جهت مورد نظـر خـود حركـت    
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ره با فشار دادن سوئيچ به سمت پايين، پنج. دهيد
 دادن حركـت بـا  . به طور خودكار باز خواهد شـد 

باز شدن پنجـره   عمل )به سمت باال( كليد همان
ــف  ــيمتوق ــود م ــانع  ( .ش ــخيص م ــت تش قابلي

باالبر و توقف در برابر آن به طـور خودكـار    شيشه
در شرايطي كـه شيشـه پنجـره بـه سـمت بـاال       

  ).باشد كند همچنان فعال مي حركت مي
هـاي خـودرو را بـا     پنجرهتواند تمامي  راننده مي

از هاي كنترلي مخصوص بـه هـر كـدام     سوئيچ
  .راننده، باز يا بسته كند ها، روي درب پنجره

  هشدار 
براي جلوگيري از آسيب ديدن و خـراب شـدن   

باالبر برقي ، از بـاز كـردن و يـا    شيشه سيستم 
بـا هـم   باالبر شيشه زمان بيشتر از دو  بستن هم

 كليـد اسـتفاده از  همچنـين از  . خودداري كنيـد 
ها براي اعمال  اصلي سمت راننده و ساير سوئيچ

بـه   ) به طور همزمان( نيرو در دو جهت مختلف

  .خودداري كنيدباالبر شيشه يك 

  سوئيچ قفل سيستم كنترل مركزي

 
قفـل مركـزي،    كليد پاييندن قسمت با فشار دا

هاي خودرو قفـل شـده و بـا فشـار      تمامي درب
هـا بـاز    ي آن قفل تمامي دربدادن قسمت باال

  .د شدخواه
  هشدار 

 ها، اطمينان حاصل كنيـد   قبل از بستن پنجره
كه تمامي اعضاي بدن سرنشينان خودرو اعم از 
سر و دست و غيره، در داخل كابين خودرو قـرار  

ر غير اين صـورت ممكـن اسـت باعـث     د. دارد
  .ها شويد آسيب ديدن افراد و يا حتي مرگ آن

   ،مادامي كه سوئيچ در درون خودرو قـرار دارد
ــد هــيچن ــدكــس را در خــودرو تنهــا بگذ باي  اري
ممكن است استفاده  چون). بخصوص كودكان(

بخصوص كودكاني ( نادرست و غير اصولي افراد
شيشـه  تم از سيسـ ) كه تنها در خـودرو هسـتند  

  .باعث بروز حوادث ناخواسته شودباالبر 

  سرنشين جلوهاي سمت  سوئيچ

 
قرار  ONمادامي كه سوئيچ استارت در وضعيت 
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، با باال كشيدن يا به پايين فشردن سـوئيچ  دارد
سمت  شيشهتوان  شاگرد مي سمت) روي درب(

  .شاگرد را باال و پايين كرد
. دباش مي اين سوئيچ داراي چهار قابليت كنترلي

قابليـت بـاال و پـايين     شـامل اين چهار قابليـت  
برقـي و قابليـت بـاال و     (UP/DOWN)بردن 

  .دباش مي پايين بردن خودكار
سيستم شيشه باالبر قابليت تشـخيص مـانع و   (

ا دارد مــثالً وجــود دســت توقــف در برابــر آن ر
  )سرنشين در مسير حركت شيشه پنجره

ثانيه بعد از زمان تغيير وضـعيت سـوئيچ    شصت
، LOCKبه وضـعيت   ONاستارت از وضعيت 

هـاي هـر چهـار درب     تـوان از سـوئيچ   هنوز مي
استفاده  ها شيشه بردنخودرو براي باال و پايين 

  .كرد

  )سمت چپ(كابين عقب سوئيچ درب 

 
 ONمادامي كـه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     

با باال كشيدن و يا به پـايين فشـردن   ،  داردقرار
تـوان   سوئيچ روي درب عقب سـمت چـپ مـي   

  .اين درب را باال و پايين كرد شيشه
. دباش مي رلياين سوئيچ داراي چهار قابليت كنت

اين چهار قابليت عبارت از قابليت بـاال و پـايين   
برقـي و قابليـت بـاال و     (UP/DOWN)بردن 

  .ندباش مي پايين بردن خودكار
سيستم شيشه باالبر قابليت تشـخيص مـانع و   (

توقــف در برابــر آن را دارد مــثالً وجــود دســت 
  )سرنشين در مسير حركت شيشه پنجره

غيير وضـعيت سـوئيچ   ثانيه بعد از زمان ت شصت
، LOCKبه وضـعيت   ONاستارت از وضعيت 

هاي برقي تعبيه شده بر  توان از سوئيچ هنوز مي
روي هر چهار درب خودرو بـراي بـاال و پـايين    

  .ها استفاده كرد شيشهردن ب

  )سمت راست(كابين عقب سوئيچ درب 

 
قرار  ONمادامي كه سوئيچ استارت در وضعيت 

داشته باشد، با باال كشيدن يا به پايين فشـردن  
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تـوان   عقب سمت راست مـي  سوئيچ روي درب
  .اين درب را باال و پايين كرد شيشه

. دباش مي اين سوئيچ داراي چهار قابليت كنترلي
پـايين   قابليـت بـاال و   شـامل اين چهار قابليـت  

برقـي و قابليـت بـاال و     (UP/DOWN)بردن 
  .دباش مي پايين بردن خودكار

سيستم شيشه باالبر قابليت تشـخيص مـانع و   (
توقــف در برابــر آن را دارد مــثالً وجــود دســت 

  )سرنشين در مسير حركت شيشه پنجره
ثانيه بعد از زمان تغيير وضـعيت سـوئيچ    شصت

، LOCKبه وضـعيت   ONاستارت از وضعيت 
هاي برقي تعبيه شده بر  توان از سوئيچ نوز ميه

روي هر چهار درب خودرو بـراي بـاال و پـايين    
  .استفاده كرد ها شيشهكردن 

  سوئيچ تركيبي

 

  هاي چراغ جلو و چراغ راهنما  ئيچسو
  راهنماسوئيچ چراغ 
دسته سوئيچ تركيبـي   :گردش به سمت چپ

  .بكشيد پائينرا به 
دسـته سـوئيچ    :گردش بـه سـمت راسـت   

  .فشار دهيد باالتركيبي را به 
در هنگام چرخش بـه طـرفين و كشـيدن و يـا     
فشار دادن دسته سوئيچ تركيبي به باال يا پايين، 

چـراغ راهنمـاي چـپ و    المپ نشانگر سيگنال 

شـروع   )صفحه نشانگرها(جلوداشبورد در  راست
هنگــامي كــه . بــه چشــمك زدن خواهــد كــرد

غربيلك فرمان دوباره در راستاي مستقيم قـرار  
بگيرد، دسته سوئيچ تركيبي به صورت خودكـار  

  .گردد به حالت خنثي برمي
  هاي روشنايي سوئيچ چراغ

به اندازه يك گام بـه سـمت    A حلقهوقتي كه 
 جلو چرخانده شده و در مقابل عالمـت  

 كوچـك و جـانبي  هاي نشانگر  قرار بگيرد، چراغ
يـك   A حلقـه وقتي . خودرو روشن خواهند شد

ـ      ل گام ديگر بـه جلـو چرخانـده شـده و در مقاب
پـايين   نـور قـرار بگيـرد، چـراغ     عالمت 

در ايـن هنگـام اگـر سـوئيچ     . روشن خواهد شد
 عقـب يـك گـام بـه    ) سوئيچ تركيبي( روشنايي

قـرار   شود و در مقابل عالمت  ندهچرخا
تـا نـور الزم    شود ميروشن  نورباالبگيرد، چراغ 
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  .براي رانندگي در شب را فراهم كند
  اغ سبقتچر اهرم

 
هنگامي كه سوئيچ روشنايي در مـوقعيتي قـرار   
دارد كه چراغ روشنايي جلو روشن است، هر بار 
كشيدن دسته كنترل سوئيچ در جهت غربيلـك  

يين پا نورباال به  نورفرمان باعث تعويض حالت 
 چراغ نـور هنگامي كه . و يا بالعكس خواهد شد

 نـور باشـد، المـپ نشـانگر وضـعيت     روشن باال
  .شود ميروشن  نشانگرهاصفحه باالي چراغ در 

  سوئيچ اتوماتيك چراغ جلو
اگر خودرو مجهز به سنسور نور خورشيد باشـد،  

توانيــد دســته چــراغ روشــنايي در ســوئيچ   مــي
يـد تـا   قـرار ده  AUTOتركيبي را در وضعيت 
  .خودكار قرار بگيرد حالتعملكرد چراغ جلو در 

  سوئيچ چراغ مه شكن
را به سمت جلـو چرخانـده    B حلقههنگامي كه 

چنانچـه   قرار بگيـرد،   تا در مقابل شكل 
شـكن جلـو    المپ كوچك روشن باشد چراغ مه

  .شود ميروشن 
  

  كن و شيشه شوي سوئيچ برف پاك
  كن و شيشه شوي جلو سوئيچ برف پاك

 
ن و شيشـه  كـ  هنگامي كه سوئيچ برف پاك -1

شـــوي را از موقعيـــت اوليـــه آن بـــه عقـــب 
هاي شرح داده شده در زير  چرخانيد، وضعيت مي

  :افتند اتفاق مي
   وضعيتOFF :كن  موقعيت اوليه؛ برف پاك

  .شود خاموش مي
   كـن بـه صـورت     برف پاك : موقعيت

  .شود اي فعال مي دوره
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   موقعيتLO :كن با سـرعت كـم    برف پاك
  .كند شروع به كار مي

   موقعيتHI :كن با سـرعت زيـاد    برف پاك
  .كند شروع به كار مي

كـن و شيشـه شـوي را از     سوئيچ برف پاك -2
جلــو بكشــيد تــا  موقعيــت اوليــه آن بــه ســمت

   .فعال شود MISTوضعيت 
توانـد   زدگـي مـي   كن در حالت غير يـخ  پاك برف

  .شيشه را تميز كند
اگر خودرو مجهز به سنسور نور خورشـيد و   -3

كـن و   باران باشد، با قرار دادن دسته برف پـاك 
شيشــه شــوي در ســوئيچ تركيبــي در وضــيعت 

AUTOكن و شيشه شوي  ، عملكرد برف پاك
  .شود دكار تنظيم ميخو حالتدر 

اي  عملكـرد دوره  حالـت كـن در   اگر برف پـاك 
طـول   C حلقـه توانيـد بـا چرخانـدن     باشد، مـي 

سوئيچ برف . هاي عملكردي را تنظيم كنيد دوره
شوي فعال  كن را كمي باال بكشيد تا شيشه پاك

كن بـه صـورت خودكـار و بـا      شده و برف پاك
  .سرعت كم كار كند

يبي به سمت راننده، با كشيدن دسته سوئيچ ترك
شوي بر روي  همايع شوينده توسط سيستم شيش

زمـان بـرف    د و هـم وشـ  مـي پاشيده  شيشه جلو
  .كند كن نيز شروع به كار مي پاك

  كن و شيشه شوي عقب سوئيچ برف پاك
 فقـط كن و شيشه شوي عقب  سوئيچ برف پاك 

 ONدر شرايطي كه سوئيچ استارت در وضعيت 
  .دباش يم قرار داشته باشد، فعال

سوئيچ مزبـور از نـوع چرخشـي بـوده و فاصـله      
  .است درجه 30هاي سوئيچ در حدود  گام

ــه:  موقعيــت  ــد D حلق ــا در را بچرخاني  ت
را  حلقهوضعيت اين  وضعيت پاشش قرار بگيرد،

شـروع  زمان بـا   در اين هنگام، هم. تغيير ندهيد
كن عقب، مايع شوينده نيـز بـر    برف پاك كار به

  .روي شيشه عقب پاشيده خواهد شد
كــن عقــب فعــال  بــرف پــاك: ONموقعيــت  

  ).كند شروع به كار مي( شود مي
كـن عقـب خـاموش     برف پـاك : OFFموقعيت 

  .دشو مي

  احتياط 
 شوي در زمسـتان،   در هنگام استفاده از شيشه
زدگي مـايع شـوينده پاشـيده شـده بـر روي       يخ

در . شيشه ممكن است سبب كاهش ديد بشـود 
شـوي،   ، قبـل از اسـتفاده از شيشـه    حالـت اين 

زداي شيشـــه  شيشـــه را بـــا اســـتفاده از يـــخ
  .گرم كنيد) ديفراستور(
 باشـد،   آلـوده  زائدشيشه جلو به مواد  چنانچه

به طوري كه اين مـواد باعـث گيركـردن بـرف     
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كن  كن در مسير حركتش بشوند، برف پاك پاك
در مســير حركتــي خــود متوقــف شــده و ايــن  

كـن در   وضعيت حتـي اگـر سـوئيچ بـرف پـاك     
نيـز منجـر بـه سـوختگي      باشد، OFFوضعيت 

بنـابراين در   .كـن خواهـد شـد    موتور برف پـاك 
ركت برف صورتي كه هرگونه مانعي در مسير ح

كن باشد، در اسرع وقت خودرو را در مكاني  پاك
. امن متوقـف كـرده و موتـور را خـاموش كنيـد     

تـا عملكـرد بـرف     برطرف كنيـد سپس مانع را 
  .كن به حالت عادي بازگردد پاك
 كــن بــر روي شيشــه  اســتفاده از بــرف پــاك

خشك ممكن است باعث خط افتادن شيشـه و  
  .كن شود يا ساييدگي لبه برف پاك

 بـرف   تيغـه ر فصول سرد بررسي شـود كـه   د
 زدگي به شيشه نچسبيده باشد، كن دراثر يخ پاك

  .كن صدمه ببيند احتمال دارد موتور برف پاك

   چهار چرخ محرك مجموعه سوئيچ
  )يا دو محوره (4WD) چهار چرخ محرك(

 

   )در صورت مجهز بودن( 4WDسوئيچ 
نـد  عبارت ديفرانسـيل  عملكردسه حالت مختلف 

   4Lو  2H  ،4H  :از
داراي سـه  نيـز  هوشـمند   4WDهـاي   سيستم

ــف   ــت مختل  بــراي 4Lو  2H  ،Auto   حال
  .ندباش مي شرايط مختلف رانندگي

با توجـه بـه شـرايط راننـدگي، بـراي انتخـاب       
اسـتفاده   4WDوئيچ هاي مختلـف از سـ   حالت
  .كنيد
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  شرايط عملكرد  حالت انتقال نيرو  موقعيت سوئيچ

2H   2حالتWD  
  )دو چرخ محرك حالت(

. گيرد هاي معمولي مورد استفاده قرار مي ها و جاده راهن حالت در شرايط رانندگي در بزرگاي
  .شدتر از سوخت خواهد  استفاده از اين حالت در شرايط مزبور سبب استفاده بهينه

4H 
  4WDحالت 

  به صورت دستي) چهار چرخ محرك حالت(
هاي پوشيده از برف زياد،  استفاده از اين حالت براي رانندگي با سرعت معمول در جاده

  .دباش مي هاي ناهموار مناسب شني و يا جاده

4L   4حالتWD  
  با سرعت كم دستي و

هاي  هاي گلي و يا جاده جاده استفاده از اين حالت براي رانندگي در سرازيري، سربااليي،
  .دباش مي ناهموار مناسب

AUTO 
  4WDحالت 

  هوشمند
هاي سه گانه شرح داده شده  در اين حالت سيستم با توجه به شرايط جاده يكي از حالت

  .كند را به طور خودكار فعال مي
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 .در جدول زير شرح داده شده است 4WDسوئيچ از هاي استفاده  روش
  

  روش كار  لت مورد نظرحا حالت اوليه

2H 4H 

اما بايد توجه داشت كه سرعت خودرو در اين هنگام نبايد بيشتر از  توان در حين رانندگي انجام داد؛ اين تغيير وضعيت را مي
80 Km گرد چرخاند تا عالمت پيكان روي سوئيچ در جهت عبارت  براي اجراي اين تغيير وضعيت بايد كليد را ساعت. باشد

4H گيردقرار ب.  

4H 2H 

اما بايد توجه داشت كه سرعت خودرو در اين هنگام نبايد بيشتر از  توان در حين رانندگي انجام داد؛ اين تغيير وضعيت را مي
80 Km گرد چرخاند تا عالمت پيكان روي سوئيچ در جهت  براي اجراي اين تغيير وضعيت بايد كليد را پادساعت. باشد
  .قرار بگيرد 2Hعالمت 

4H 4L 
گرد بچرخانيد تا عالمت پيكان سفيد رنگ در مقابل  پدال كالچ را تا ته فشار داده و خودرو را متوقف كنيد؛ سوئيچ را ساعت

  .داريد نگه در اين حالتثانيه  پنجقرار بگيرد؛ و سپس پدال كالچ را تا ته فشار داده و حداقل براي مدت  4Lعالمت 

4L  4H 
گرد بچرخانيد تا عالمت پيكان سفيد رنگ در مقابل  و خودرو را متوقف كنيد؛ سوئيچ را پادساعتپدال كالچ را تا ته فشار داده 

  .داريد نگه در اين حالتثانيه  پنجقرار بگيرد؛ و سپس پدال كالچ را تا ته فشار داده و حداقل براي مدت  4Hعالمت 

2H AUTO 

ا بايد توجه داشت كه سرعت خودرو در اين هنگام نبايد بيشتر از ام توان در حين رانندگي انجام داد؛ اين تغيير وضعيت را مي
60 Km گرد چرخاند تا عالمت پيكان روي سوئيچ در جهت عالمت  براي اجراي اين تغيير وضعيت بايد كليد را ساعت. باشد
AUTO قرار بگيرد.  
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  روش كار  لت مورد نظرحا حالت اوليه

AUTO 2H 

ه داشت كه سرعت خودرو در اين هنگام نبايد بيشتر از اما بايد توج توان در حين رانندگي انجام داد؛ اين تغيير وضعيت را مي
60 Km گرد چرخاند تا عالمت پيكان روي سوئيچ در جهت  براي اجراي اين تغيير وضعيت بايد كليد را پادساعت. باشد
  .قرار بگيرد 2Hعالمت 

4L AUTO 
چرخانيد تا عالمت پيكان سفيد رنگ در مقابل گرد ب پدال كالچ را تا ته فشار داده و خودرو را متوقف كنيد؛ سوئيچ را پادساعت

  .داريد نگه در اين حالتثانيه  پنجقرار بگيرد؛ و سپس پدال كالچ را تا ته فشار داده و حداقل براي مدت  AUTOعالمت 

AUTO 4L 
رنگ در مقابل  گرد بچرخانيد تا عالمت پيكان سفيد پدال كالچ را تا ته فشار داده و خودرو را متوقف كنيد؛ سوئيچ را ساعت

  .داريد نگه در اين حالتثانيه  پنجقرار بگيرد؛ و سپس پدال كالچ را تا ته فشار داده و حداقل براي مدت  4Lعالمت 
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   ESPسوئيچ 
  )در صورت مجهز بودن(

 
ــا فشــار دادن  ESP، عملكــرد  ESPســوئيچ  ب

فعال شده ) سيستم كنترل پايداري الكترونيكي(
 ESPسيسـتم   OFFو المپ نشانگر وضـعيت  

  .خاموش خواهد شد
، عملكــرد ESPســوئيچ دوبــاره بــا فشــار دادن 

ESP     غيرفعال شده و المـپ نشـانگر وضـعيت
OFF  سيستمESP روشن خواهد شد.  

  احتياط 
    ثانيـه بيشـتر    دهفشار دادن سـوئيچ نبايـد از

در غير اين صورت اين شـرايط در برنامـه   . شود
به عنوان يك نوع خرابـي تعبيـر    ESPسيستم 

همچنـان فعـال خواهـد     ESPشده و عملكـرد  
  .ماند
    50در شرايطي كه سرعت خـودرو بيشـتر از 

 ESPباشد، عملكرد سيسـتم  كيلومتر در ساعت 
سـوئيچ   OFFحتي اگر كليد  استهمواره فعال 

ESP اده شده باشدفشار د.  

   HDCسوئيچ 
 )در صورت مجهز بودن(

 
  HDCرا فشار دهيد تا عملكـرد   HDCسوئيچ 

فعـال شـده و   غير) كنترل حركت در سـرازيري (
  .المپ آن روشن شود

د تـا عملكـرد   را دوباره فشار دهي HDCسوئيچ 
HDC فعال شده و المپ آن خاموش شود.  

  احتياط 
    انيـه بيشـتر   ده ثفشار دادن سـوئيچ نبايـد از

در غير اين صورت اين شـرايط در برنامـه   . شود
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به عنوان يك نوع خرابي تعبيـر   HDCسيستم 
همچنـان فعـال    HDCشده و عملكرد سيستم 

  .خواهد ماند
    در شرايطي كه از يك سراشـيبي تنـد عبـور 

توانيد با فشار دادن سوئيچ سيسـتم   كنيد، مي مي
HDCم پايين رفـتن را  ا، سرعت خودرو در هنگ

در مقدار ثابت و كـم تنظـيم نماييـد و بـه ايـن      
هاي متوالي و  طريق ديگر نيازي به ترمز گرفتن

  .بيش از حد نخواهد بود

  ها عملكرد ساير كليد

 

 

  تنظيم زاويه چراغ جلو كليد

 
زاويـه چـراغ سـو    ( يه تابش چراغ جلـو تغيير زاو

به ميزان بار خودرو و نحوه توزيع آن بـار  ) پايين
با استفاده از سوئيچ تنظـيم زاويـه   . بستگي دارد

پـايين   نـور چراغ جلو و در شرايطي كـه چـراغ   
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د تا بـه ايـن   ي، زاويه آن را تنظيم كناستروشن 
طريق از كور شدگي موقت راننـده خودروهـايي   

لف خـودرو شـما در حركـت    كه در جهـت مخـا  
  .هستند جلوگيري شود

زاويه اين مدل خودرو مجهز به مكانيسم تنظيم 
سـوئيچ   است و چنانچهپايين  نورعمودي چراغ 

پايين  نوربوده و چراغ  ONاستارت در وضعيت 
  .توان از آن استفاده كرد روشن باشد مي

در شرايطي كه بـار خـودرو خيلـي زيـاد باشـد،      
را به سمت باال متمايـل   ممكن است چراغ جلو

 چـراغ  كرده و نور چراغ سو پايين ارتفاع تـابش 
در اين مواقـع راننـده بايـد بـا      .افزايش پيدا كند

زاويـه   سرنشـينان توجه به بار خـودرو و تعـداد   
 نـور چراغ جلو و همچنـين ارتفـاع چـراغ    تابش 

پايين از سطح زمـين را در سـطح قابـل قبـول     
  .تنظيم كند

  صفحه نشانگرهاور سوئيچ تنظيم شدت ن
 ONسـوئيچ اسـتارت خـودرو در وضـعيت     اگر 

توانيد با استفاده از اين سوئيچ، شـدت   باشد، مي
  .را تنظيم كنيد صفحه نشانگرهانور 

گرد، شدت نور  با چرخاندن كليد در جهت ساعت
  .كم خواهد شدصفحه نشانگرها 

صفحه اطالعات نمايش سوئيچ تعويض 
  نشانگرها

 ONودرو در وضـعيت  سـوئيچ اسـتارت خـ    اگر
توانيــد بــا اســتفاده از ايــن ســوئيچ،  باشــد، مــي

ــاتي در  ــفحات اطالع ــانگرهاص ــفحه نش را  ص
با هر بار فشار دادن اين سـوئيچ،  . تعويض كنيد

  .شود يك صفحه عوض مي

  درب صندوقسوئيچ 
خودرو قفل باشد، سـوئيچ   درب صندوق چنانچه

را فشار داده و سـپس   درب صندوقبازكن قفل 
  .باال بكشيدآن را 

نيز درب را بـه پـايين    درب صندوقبراي بستن 
و كشيده و قبل از بسته شدن آن را رهـا كنيـد   

  .دهيدفشار  درب را كمي
  هشدار 

 خـودرو  درب صـندوق در هنگام پايين كشـيدن  
و يـا سـاير    مراقب باشيد كه دسـت ) بستن آن(

  .هاي بدنتان الي درب گير نكند قسمت

  احتياط 
باشـد،   خرابل الكتريكي درب اگر سيستم كنتر

ــوش  ــرات  درپ ــوص تعمي ــر روي مخص درب ب
اهـرم  بـاز كـرده و   از داخـل كـابين   را  صندوق

 درب صندوقفشار دهيد تا سازي را با دست  آزاد
  .باز شود
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  عملكرد غربيلك فرمان چندمنظوره

 
  هاي غربيلك فرمان چندمنظوره عملكرد دكمه

  قطع كردن تلفن /جواب دادن تلفن -1
  صداشدت تنظيم  -2
 تنظيم/انتخاب آهنگ مورد نظر براي پخش -3

  موج راديويي مورد نظر

 صوت و تصويرپخش سيستم  

  بلوتوثو  CDمجموعه پخش 
استريو  اين مدل خودرو مجهز به سيستم پخش

قبـل از اسـتفاده از   . دباشـ  مي وتوثبلو  CD و 
ارائه شـده در   هاي راهنمايياين سيستم لطفاً به 

  .اين كتابچه مراجعه كنيد
  هشدار 

لطفاً در حين راننـدگي حواسـتان فقـط متوجـه     
  .مسائل مربوط به رانندگي باشد

  راهنماي استفاده از سيستم صوتي
هـاي   از ديسك. باشد 12cmبايد  CD قطر -1

ــارف نشــ ــده در شــكل نامتع ــديان داده ش  بع
سـبب خرابـي    است ممكن چون. كنيدن استفاده
  .دصوتي گردسيستم 

 
اين مدل خودرو قابليـت پخـش    سيستم پخش - 2

ــك ــاي  ديس  CD-DA ،CD-ROM ،CD-Rه
ــت( ــارف  فرمــ ــاي متعــ   ،)MP3و  WMAهــ

 CD-RW)هاي متعارف  فرمتWMA  وMP3 (
  .دباش مي را دارا MP3و ديسك 

ــول  -3 ــواد حــالل مثــل محل ــاً از م هــاي  لطف
ضد بار الكترواسـتاتيك   هاي تميزكننده و افشانه

  .ها استفاده نكنيد براي تميز كردن ديسك
هـا را تميـز    لطفاً فضاي داخلي خودرو و ديسك - 4

بر روي و غبار روي ديسك  از نفوذ گرد و. داريد نگه
جلـوگيري كنيـد؛ در غيـر ايـن     ) چشم دستگاه( ليزر
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صورت قابليت خواندن اطالعات دسـتگاه تضـعيف   
  .شود كم مي) چشم دستگاه( شده و عمر ليزر

هـاي نـاهموار،    در شرايط رانندگي در جـاده  -5
ها و ضـربات وارده ممكـن اسـت باعـث      لرزش

  .قطع و وصل شدن صداي پخش شود
دماي اطراف سيستم پخش خيلي زيـاد   راگ -6

در صفحه نمايش  "TOO HOT"باشد، عبارت 
  .شود مينشان داده 

  CDسيستم پخش 
  CDهاي سيستم پخش  عملكرد دكمه

 

  صدا دكمه حالت بي -1
سـريع فايـل در    بردنلو ج براي( FFدكمه  -2

  )حال پخش
سريع فايل در  بردنعقب  براي( FBدكمه  -3

  )حال پخش
  باند راديو/دكمه انتخاب امواج راديو -4
  جستجودكمه  - 5
   هاي صوتي دكمه انتخاب منبع پخش فايل -6
  تنظيم خودكار/دكمه ذخيره -7
 Power /صدا شدت/ دكمه انتخاب مقدار - 8

، CDتصـادفي  ش پخ: 1دكمه پيش تنظيم  -9
MP3 ،USB  

  4دكمه پيش تنظيم  -10
، CDپخش مجـدد  : 2دكمه پيش تنظيم  -11

MP3 ،USB  
  5دكمه پيش تنظيم  -12

جهش به فولدرهاي : 3دكمه پيش تنظيم  -13
  CD ،MP3 ،USBقبلي در 

جهش به فولدرهاي : 6دكمه پيش تنظيم  -14
  CD ،MP3 ،USBقبلي در 

  )CDديسك (دكمه بيرون آوردن  -15

  احتياط 
فشـار كوتـاه   «در اين بخش هر جا عبـارت  

به كار رفته باشد به معناي فشـار دادن   »مدت
بوده و هر  ثانيه دوكمتر از دكمه مزبور براي 

بـه كـار رفتـه     »فشار بلند مدت«جا عبارت 
باشد به معناي فشار دادن دكمـه مزبـور بـراي    

  .دباش مي ثانيه دوبيشتر از 
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  CDعملكرد سيستم پخش 
  موش و روشن كردن سيستمخا

سيستم پخش خاموش باشد، با فشار دادن  اگر - 1
 "VOL PUSHPOWER"كوتاه مـدت دكمـه   
ــن   ــتم روش ــيسيس ــود و  م ــوج  ش ــانس م فرك

 LCDدر صـفحه    CDاطالعات پخش  /راديويي
  .نمايش داده خواهد شد

، بـا فشـار   روشن شدن سيستم پخشبعد از  -2
 "VOL PUSHPOWER"بلند مدت دكمـه  

  .م پخش خاموش خواهد شدسيست

 احتياط 

مـادامي  جلوگيري از خالي شدن باتري خودرو، براي 
داشـتن   ، از روشـن نگـه  خـاموش اسـت  موتـور   كه

  .طوالني مدت سيستم پخش خودداري كنيد

  تنظيم شدت صدا
ــه     ــدن دكمـ ــا چرخانـ ــي بـ ــور كلـ ــه طـ   بـ

 "VOL PUSHPOWER"  شــدت صــداي
بـا چرخانـدن   . تـوان تنظـيم كـرد    سيستم را مي

گرد دكمه مزبور شدت صدا زياد شده و با  اعتس
گـرد چرخانـدن آن شـدت صـدا كـم       پادساعت
تا  صفرمحدوده تنظيم شدت صدا از . خواهد شد
اگـر شـدت صـداي    . دباشـ  مي واحد سي و يك

واحد باشد،  دوازدهتا سه تنظيم شده در محدوده 
سيستم به صـورت اتوماتيـك همـان مقـدار از     

اما در صورتي كـه   ؛كند شدت صدا را ذخيره مي
شدت صداي تنظيم شده خارج از اين محـدوده  
باشد، دفعه بعـدي كـه سيسـتم پخـش روشـن      

در محدوده  تصادفيبشود شدت صدا به صورت 
  .واحد تنظيم خواهد شد دوازدهتا  سه 

  هاي صوتي جلوه تنظيمات
بـا فشـار     سيستم پخش روشن باشد، چنانچه - 1

، "VOL PUSHPOWER"كوتاه مدت دكمـه  
. شـود  مـي هاي صوتي  سيستم وارد تنظيمات جلوه

هـاي   حالـت مختلـف جلـوه    ششثانيه  پنجبعد از 
ايـن  . صوتي براي انتخاب نمايش داده خواهد شـد 

 ،BASS_TRE ،ROCKحالت عبارت از  شش
POP ،CLASSIC ،JAZZ  وVOCAL 
 BASS_TREتوجه شـود كـه حالـت    . (دباش مي

قابل  TREMBLEو  BASSهاي  معادل حالت
  )دباش مي ظيم توسط كاربرتن
 هركـدام از  اگر هـيچ كليـدي فشـرده نشـود     - 2

بـه مـدت پـنج     )1( رديـف در  مذكورحالت  شش
ر كدام هدر حين پخش اگر  .دشو ثانيه پخش مي

ها، دكمـه ديگـري فشـار داده شـود      از اين حالت
حالت مزبور انتخاب شـده و  ين معني است كه بد
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ود بر به حالت عادي خ پس از آن صفحه نمايش
 گردد و نوع پخش بر روي صـفحه نمايشـگر   مي

  .شود مينشان داده 

 
سيستم پخش روشن باشد، با فشـار   چنانچه -3

 كوتاه مدت و پشت سر هم دكمه

 "VOL PUSHPOWER"  

ـ   بـه  ( هـاي صـوتي   وهسيستم وارد تنظيمـات جل
بعد از اينكه حالت . خواهد شد) ترتيب ذكر شده

توانيد  مورد نظر شما نمايش داده شد، مي دايص
گرد يا  ساعتچرخاندن دكمه مزبور به صورت با 

  .گرد شدت صدا را تنظيم كنيد پادساعت

  
  محدوده  حالت

BASS  
  7+~7-  )بمصداهاي  تنظيمات (

TRED  
  7+~7-  )زيرتنظيمات حالت (

BAL )باالنس بين بلندگوهاي 
  7+~7-  )چپ و راست

FAD )باالنس بين بلندگوهاي 
  7+~7-  )جلو و عقب

LOUD  
)تنظيمات مربوط به بلندي صدا(

ON 
 )فرض پيش(

/OFF 

  عملكرد راديو
  FM/AMهاي  حالت

را به صورت كوتاه مـدت   "BAND"دكمه  -1
سپس اين . فشار دهيد تا وارد منوي راديو شويد

مـورد   مـوج دوباره فشار دهيد تا گزينه را دكمه 
نظــر شــما بــراي پخــش نمــايش داده شــده و 

با هر بـار فشـار دادن ايـن دكمـه     . انتخاب شود
. شـود  تعـويض مـي   كننـده پخـش   موجبار  يك

  :دباش مي انتخابي به شرح زير هاي موجترتيب 
FM1→FM2→FMAS→AM1→AM 

AS →FM1  
پخش انتخاب شده  موجصدا از   ،بعد از انتخاب

 مـوج پخشـي در   فركـانس محدوده . شدخواهد 
FM  مگاهرتز بوده و محـدوده   108تا  87.5از

 1629تا  531از  AM موجدر  فركانس پخش
  .دباش مي كيلوهرتز
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و  مـوج مورد نظـر، نـام    موجبعد از انتخاب  -2
نشـان داده   LCDدر صفحه  آن  فركانس موج

  .خواهد شد

 

  جستجوي خودكار
را به صورت كوتاه مدت فشار  SCNدكمه  -1

عبـارت  . دهيد تا عملكرد جسـتجو فعـال شـود   
"SCAN ON"  ثانيـه   يـك براي مدت تقريبي

ــفحه  ــد  LCDدر ص ــد ش ــايش داده خواه . نم
هـاي   سيستم پخش به صورت خودكار ايسـتگاه 

انتخـابي را از فركـانس    موجموجود در  راديويي
هـاي   گـام . كند كم تا فركانس زياد جستجو مي

و در  KHz 100معادل  FM موجتنظيماتي در 

  .دباش مي AM  ،9 KHz موج
ي كه يك ايستگاه راديويي جسـتجو و  هنگام - 2

ايستگاه نمايش داده  آناطالعات موج  يافت شد،
مـورد   بعد از شروع به پخش ايستگاه. خواهد شد

نظر، فركانس موج راديويي ايستگاه مزبور پنج بار 
 LCDاي در صـفحه   ثانيـه  دهبا فواصـل زمـاني   

  .نمايش داده خواهد شد
هــاي  ايســتگاه يدر مــدت زمــان جســتجو -3

صدا خواهد  راديويي، سيستم پخش در حالت بي
  .بود
 يك ايسـتگاه راديـويي   پيدا شدناز  بعد اگر -4

جسـتجو ادامـه پيـدا     مايليد كه باز هم عمليـات 
را فشار  و يا  هاي  كند، يكي از دكمه

  .دهيد
مورد نظر  موجاگر هيچ ايستگاه راديويي در  -5

يافت نشود، سيستم همچنان به جسـتجو ادامـه   

 LCDدر صفحه  "SEARCH"داده و عبارت 
  .نمايش داده خواهد شد

ورت را بـه صـ   SCNدكمـه   حالـت در اين  -6
كوتــاه مــدت دوبــاره فشــار دهيــد تــا عمليــات 

درضــمن . جســتجوي خودكــار غيرفعــال شــود
ــارت  ــفحه  "SCAN OFF"عب  LCDدر ص

  .نمايش داده خواهد شد

 

  ذخيره خودكار
راديـو   حالـت  در در شرايطي كه سيستم پخـش 

 AST/SETباشد، با فشار كوتاه مـدت دكمـه   
عملكرد ذخيره خودكـار سيسـتم فعـال شـده و     
شش فركانس كه بهترين سـيگنال دريـافتي را   

انتخـاب شـده و    FM/AM امـواج  ازند باش  دارا
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يـا   FMAST قسمت/ ها در گزينه آنهاي  داده
AMAST شوند ذخيره مي.  

  جستجوي دستي
ــزاي -1 ــا كــاهش ايــن قابليــت امكــان اف ش ي

فركانس پخشي به اندازه يك گام را براي كاربر 
گـام مزبـور بـراي تنظـيم مـوج      . كند فراهم مي

راديويي پخـش شـده، در هـر بـار فشـار دادن      
و  KHz 100به انـدازه   FM موجدكمه، براي 

  .دباش مي KHz 9به اندازه  AM موجبراي 
را بـه   و يـا   هـاي   يكي از دكمـه  -2

صورت بلند مـدت فشـار دهيـد تـا وارد حالـت      
. جستجوي دستي فركانس امواج راديويي شويد

كنيد، فركانس موج  هنگامي كه دكمه را رها مي
لحظه رها كردن دكمـه در صـفحه   در  دريافتي
LCD  نمايش داده شده و سيستم پخش شروع

  .موج خواهد كرد آن به پخش

 ه با هر بـار فشـار كوتـاه مـدت دكمـ      -3
ــارت  ــفحه  "SEARCH >"عب  LCDدر ص

فركانسـي   ،نمايش داده شده و سيسـتم پخـش  
به اندازه يك گام پهناي بانـد مـورد   (را  تر پايين
  .جستجو خواهد كرد )نظر

 با هر بار فشار دادن كوتاه مدت دكمه  -4
ــارت  ــفحه  "< SEARCH"عب  LCDدر ص

فركانسـي   ،خـش نمايش داده شده و سيسـتم پ 
به اندازه يك گـام پهنـاي بانـد مـورد     (را  باالتر
  .جستجو خواهد كرد) نظر

  ذخيره دستي
 30سيستم پخش قابليت ذخيـره اطالعـات    -1

ايستگاه  ششايستگاه راديويي، به عبارت ديگر 
، FM1 ،FM2 امـواج راديويي براي هر كدام از 

FM AS ،AM1  وAM AS دباش مي را دارا.  
تـا   يـك  هـاي پـيش تنظـيم     مهيكي از دك -2

) ثانيه سهكمتر از (را به صورت بلند مدت  شش
فشار دهيد تا سيستم صداي مورد نظر را پخش 

موجـود،   مـوج اگـر اطالعـات مربـوط بـه     . كند
هاي ذخيره شده  ايستگاه تنظيم شده و فركانس

نمـايش داده   LCDپشت سـر هـم در صـفحه    
شوند، بدان معني است كـه اطالعـات ايسـتگاه    

  .مزبور در سيستم ذخيره شده است
ــه -3 ــي از    چنانچ ــار دادن يك ــام فش در هنگ

صـداي   شـش تـا   يـك هاي پيش تنظيم  دكمه
شـنيده شـود ايسـتگاه راديـويي      »دنگ دنگ«

مزبور در اين دكمـه ذخيـره شـده و اطالعـات     
  .د شدخواه جايگزينذخيره شده قبلي 
هاي راديويي ذخيره شده  پخش ايستگاه

  )تنظيم هاي پيش در دكمه(
هـاي   با فشار دادن كوتاه مدت هر كدام از دكمه

، ايسـتگاه راديـويي   شـش تـا   يـك پيش تنظيم 



 ريتصو و صوت پخش ستميس

67 

  .ذخيره شده در دكمه مزبور پخش خواهد شد

 

  CD/MP3پخش ديسك 
  ديسكخارج كردن / قرار دادن ديسك

 در صورتي كه سيستم پخش خاموش باشـد  -1
)ACC  در وضعيتON  بـا قـرار دادن   )باشـد ،

بـه صـورت   داخل سيستم،  CD/MP3ديسك 
سيستم پخش روشن شـده و همزمـان    خودكار

 LCDدر صـــفحه  "LOAD CD"عبـــارت 
حالت پخش صدا قرار  درو  شود مينمايش داده 

اگـر ديسـك در جهـت اشـتباه درون     . گيرد مي
در  "CD ERROR"، عبارت گيردقرار  سيستم
پخش راديـو  نمايش داده شده و  LCDصفحه 

    .شود ميبه صورت خودكار شروع 
كــردن ديســك بــه دســتگاه و  بعــد از وارد -2

و يـا   CDآن، عبـارت   اطالعات شروع خواندن
MP3  و اولـين فايـل در    هشـد  ظاهردر صفحه

نام پوشه مزبـور و   شود و مياولين پوشه پخش 
 LCDمان فايل پخش شده در صـفحه  مدت ز

  .نمايش داده خواهد شد
از  يـا سيستم پخش در حال راديـو،   چنانچه -3

 هـاي جـانبي   يـا از دسـتگاه  و  Uمنبع ديسـك  
)MP3Player  ،AUX باشد، با قـرار  ) و غيره

  دادن
 CD(MP3 AND WMA)  به درون آن، به

حالـت  . شـود  آغاز مـي  CDطور خودكار پخش 
ــ   ــور خودك ــه ط ــو ب ــت پخــش  رادي ــه حال ار ب

CD(MP3 AND WMA)    تغييـر وضـعيت
داده و اولــين فايــل در اولــين فولــدر را پخــش 

  .خواهد كرد
ــه   -4 ــار دادن دكمـ ــا فشـ ــارت  بـ عبـ

"EJECTCD"  ــفحه ــاهر LCDدر صـ و  ظـ
CD/MP3  بـه حالـت   و . شدهاز سيستم خارج

  .گردد بر مي CDقبل از ورود پخش 
 ،ثانيـه بعـد از بيـرون آمـدن     ده پس ازاگر  -5

 ،مـوارد ايمنـي   دليـل ديسك برداشته نشود، به 
ديسك دوباره به درون سيستم پخش برگردانده 

ان بـه  در اين شـرايط سيسـتم همچنـ   . شود مي
 هـاي جـانبي   هـاي دسـتگاه   پخش راديو، فايـل 

)MP3Player  ،AUX ــره ــا ) و غي  USBو ي
  .ادامه خواهد داد

  CD/MP3انتخاب ديسك 
صورت كوتاه مدت فشـار   را به SRCدكمه  -1

  حالـــتچهـــار وارد يكـــي از  دهيـــد تـــا 
CD/MP3,USB,AUX  شويدبلوتوث و .  

 منبع حالـت پخـش انتخـاب شـده موجـود      اگر
ضعيت فعال حالت انتخابي نمايان نشده ، ونباشد
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بعـدي تغييـر    منبعو سيستم به طور خودكار به 
  .وضعيت خواهد داد

و همچنــين  CD ،USBديســك  چنانچــه -2
 هاي جانبي اي براي پخش در دستگاه هيچ داده

)MP3Player ،AUX يافـت نشـود،   ) و غيره
را دوباره فشـار دهيـد تـا سيسـتم      SRCدكمه 

در ايـن وضـعيت   . شـود  CDوارد حالت پخش 
ثانيـه در   دوبـراي مـدت    "NO SRC"عبارت 
شـده و سيسـتم بـه طـور     ظاهر  LCDصفحه 

خودكار آخرين ايستگاه راديويي استفاده شده را 
  .پخش خواهد كرد

اشـكالي پـيش    CDدر هنگام خوانـدن   اگر -3
قبلـي تغييـر وضـعيت     حالـت بيايد، سيستم بـه  

خـش  به عنوان مثـال بـه حالـت پ   ( خواهد داد 
  ).راديو

را فشار دهيد تـا سيسـتم وارد    SRCدكمه  -4

سيسـتم در حـال    اگـر . شـود  CDپخش  حالت
درون  MP3يا  CDو ديسك  بودهپخش راديو 

هـاي   دستگاه باشد، ابتدا با توجه بـه نـوع فايـل   
ــارت   ــود عب ــا  CDموج ــفحه  MP3و ي در ص

LCD     نمايش داده خواهد شـد و سـپس تعـداد
ظاهر شده ثانيه  كيهاي موجود براي  كل فايل

هاي در حال پخش و  بعد از آن نام پوشه فايل و
ديده  LCDزمان فايل پخش شونده در صفحه 

  .شود مي
در صورتي كه ديسكي درون سيستم نباشـد   -5

ثانيه در صـفحه   دوبراي  "NO SRC"عبارت 
LCD شـده و سـپس سيسـتم بـه طـور       ظاهر

خودكار آخرين ايستگاه راديويي استفاده شده را 
  .پخش خواهد كرد

 CD چنانچـه ، بعد از روشن كردن سيسـتم  -6
در صفحه  درون دستگاه باشد، كاراكترهاي 

LCD نمايش داده خواهند شد.  

  
  ها جستجوي فايل

در  SCNبا فشار دادن كوتاه مـدت دكمـه    -1
در حال پخش  CD/MP3ديسك  كه شرايطي

  .شود ميها فعال  است، عمليات جستجوي فايل
ــل   - 2 ــش فاي ــتجو و پخ ــام جس ــاي  در هنگ ه

CD/MP3 ،ثانيه اول هر فايل ذخيره شده در  ده
  .ديسك براي شما پخش خواهد شد

را  SCNبراي توقف جستجو دوباره دكمـه   -3
  .فشار دهيد
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  قبلي/بعديهاي  انتخاب فايل
اولين فايلي كه بعـد    دكمه  با فشردن -1

 CD/MP3ديسك از فايل درحال پخش روي 
اگـر آخـرين   . شـود  مـي پخش ذخيره شده است 

دادن  فايل ديسك در حال پخش باشد، با فشار
اولين فايل موجود در ديسك پخش  دكمه 

و در اين هنگـام بـا فشـار دادن دكمـه      شود مي
پخش خواهـد  از ابتدا آخرين فايل ديسك  
  .شد
در حـال   CD/MP3هـاي   كـه فايـل   زماني -2

كمتـر از  ( كوتاه مـدت  فشردن، با هستند پخش
بعد از گذشـت حـداقل    و  دكمه  )دو ثانيه

هـا، فايـل    ثانيه از پخش هر كـدام از فايـل   سه
  .مزبور از اول پخش خواهد شد

 FF/FBهاي  دكمه

  CD/MP3 از اگــر در حــين پخــش فايــل -1

بـه  ه و يـا  بـرد مايليد تا فايل را به سرعت جلـو  
را  و يـا   هـاي   ، دكمهبرگردانيدعقب 

فشار ) فشار دادن بلند مدت(ثانيه  دوبراي مدت 
 در اين. فعال شود FBو يا  FFدهيد تا عملكرد 

زمـان فايـل پخـش شـونده، در صـفحه       حالت
LCD در اگـر  . د شـد مدام تصـحيح خواهـ   نيز

بـه انتهـا و يـا     بـردن و يا عقب  بردنحين جلو 
و  FFابتداي فايل پخش شونده برسيد، عمليات 

و سـپس همـان فايـل از     هغيرفعال شـد  FBيا 
  .اول و يا فايل بعدي آن پخش خواهد شد

و يـا   بـردن اگر در حين انجام عمليات جلـو   -2
 FBو يا  FF، در هر زمان كه دكمه بردنعقب 

ورت كوتاه مدت فشـار دهيـد، عمليـات    را به ص
مورد نظر متوقف شده و فايـل مزبـور از همـان    

  .زمان شروع به پخش شدن خواهد كرد

 (Random) تصادفي پخش

ــه -1 ــش   چنانچـ ــال پخـ ــتم در حـ از سيسـ
CD/MP3  1د، با فشار دادن دكمه باشRND ،

ــارت  ــفحه   دو "RANDOM"عب ــه در ص ثاني
LCD     بـه  نمايش داده شـده و سيسـتم شـروع

  .كند مي CD/MP3هاي  پخش تصادفي فايل
، عبـارت  1RNDبا فشار دادن دوباره دكمه  -2

"RAND OFF" ثانيــه در صــفحه  دوLCD 
شده و سيستم از حالـت پخـش تصـادفي    ظاهر 
در  ترتيب ذخيره شـدن  به ها فايلپخش  خارج و
 "RANDOM"عبـارت   شود و آغاز ميديسك 

  .پاك خواهد شد LCDنيز از صفحه 
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  بازپخش
در حين  2RPTبا فشار دادن كوتاه مدت دكمه 

در  "RPT ON"، عبــارت CD/MP3پخــش 
 هـاي  شده و سيستم فايـل  ظاهر LCDصفحه 

 فشـردن بـا   .در حال پخش را تكرار خواهد كرد
ستم از فايل مزبـور رد  سي 2RPTدوباره دكمه 

 LCDدر صـفحه   "REPEAT"شده و عبارت 
  .نيز ناپديد خواهد شد

 

  انتخاب پوشه
، با فشار دادن دكمه MP3در هنگام پخش  -1

اگـر ايـن   . ديشو ميوارد پوشه بعدي  
شـود،   فشردهدكمه در حين پخش آخرين پوشه 

  .شد خواهد پخشاولين پوشه 
، با فشار دادن دكمه MP3در هنگام پخش  -2

اگـر ايـن   . ديشو وارد پوشه قبلي مي 
شـود،  فشـرده  دكمه در حين پخش اولين پوشه 

  .شود پخش ميآخرين پوشه 
 زمان مناسب استفاده از سيستم براي پخش

CD/MP3  
بالفاصله بعد  ،در شرايط آب و هوايي بسيار سرد

را روشـن  از روشن كردن بخاري سيستم پخش 
به علت بخار گرفتن قطعات اپتيكي  چون. نكنيد

  .تضعيف خواهد شدپخش سيستم عملكرد 
 همچنين بعد از بخار گرفتگـي قطعـات اپتيكـي   

يـا   CD/MP3موجـود در  ) نظير منشور و ليزر(
 CD/MP3سيستم تعويض  سيستم پخش و يا

ممكن است در اثر تقطير بخار موجود، قطـرات  
در ايـن شـرايط سيسـتم بـه     . آب تشكيل شوند
. فرستد را بيرون مي CD/MP3صورت خودكار 

را بـا اسـتفاده از يـك     هاي بخار گرفتـه  ديسك

قطعات اپتيكـي  . پارچه نرم و خشك، پاك كنيد
سـاعت   يـك گرفته به طور طبيعي ظـرف   بخار

تـا زمـان خشـك شـدن     . واهنـد شـد  خشك خ
 CD/MP3از سيسـتم پخـش    قطعات مـذكور 
  .استفاده نكنيد

USB 

  USB  پورت
خاموش  CDدر شرايطي كه سيستم پخش  -1

، بـا قـرار   )باشـد  ONدر وضعيت  ACC( باشد
سيستم بـه  ،  IPodبه درون درگاه  USB دادن

و بايـد بـه    طور خودكـار روشـن نخواهـد شـد؛    
  .كنيدرا روشن  آنصورت دستي 

در حـال پخـش    CDراديو و يا ديسك اگر  -2
و شناســايي  USBباشــند، بعــد از وارد كــردن 

USB   ،در صفحه   عالمتتوسط دستگاه
LCD  ــايش داده ــينم ــود م ــتم   ؛ش ــا سيس ام
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ادامه خواهـد   CDهمچنان به پخش راديو و يا 
 .داد

 

  USBهاي  انتخاب پخش فايل
را  USBرا فشار داده و گزينه  SRCدكمه  -1

در  "USB"عبارت در اين هنگام . انتخاب كنيد
اولـين فايـل    ه ونمايش داده شد LCDصفحه 

موجود در اولين پوشه پخش شده و نام پوشه و 
نمايش داده  LCDزمان فايل مزبور در صفحه 

بـه درگـاه سيسـتم     USB چنانچـه  خواهد شد؛
عبـارت   USBوصل نشده باشد، بعد از انتخاب 

"NOUSB"  در صــفحهLCD  نمــايش داده
  .خواهد شد

ــلاگــر د -2 ،  USBهــاي  ر حــين پخــش فاي
هـاي   وضعيت سيستم بـه پخـش راديـو، فايـل    

و  MP3Player ،AUX( هـاي جـانبي   دستگاه
تغيير داده شـود، فايـل پخـش     CDو يا ) غيره

و دفعـه بعـدي    شود ميشونده در حافظه ذخيره 
به عنوان منبع پخش انتخـاب شـود    USBكه 

  .شود ميهمان فايل پخش 

 

   USBهاي  جستجوي فايل
، دكمـه   USBهـاي   در هنگام پخش فايل -1

SCN       را كوتاه مـدت فشـار دهيـد تـا قابليـت
  .فعال شود  USBهاي  جستجو و پخش فايل

 USBهاي  در هنگام جستجو و پخش فايل -2
  USBخيـره شـده در   ثانيه اول هر فايـل ذ  ده، 

  .براي شما پخش خواهد شد
براي توقف عمليات جستجو دوبـاره دكمـه    -3

SCN را فشار دهيد.  

 

  عقبي/هاي جلويي انتخاب فايل
باشـد بـا فشـردن    در حال پخش  يايلاگر ف -1

اگـر  . شـود  مـي فايل بعدي پخـش    دكمه 
در حـال پخـش باشـد، بـا       USBآخرين فايل 

ــه   ــار دادن دكم ــل   فش ــين فاي   USBاول
بـا فشـار دادن    حالـت در ايـن  . شـود  ميپخش 
پخش خواهـد    USBآخرين فايل  دكمه 

  .شد
در حــال   USBهــاي  هنگــامي كــه فايــل -2

، با فشار دادن كوتـاه مـدت دكمـه    است پخش
ثانيـه از پخـش    سهبعد از گذشت حداقل  

ها، فايـل مزبـور از اول پخـش     هر كدام از فايل
  .خواهد شد
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  بازپخش
سيستم  2RPTبا فشار دادن كوتاه مدت دكمه 

فايل انتخابي را پشت سر هم بـازپخش خواهـد   
سيستم  2RPTبا فشار دادن دوباره دكمه . كرد
هـاي   به ترتيـب فايـل  و رد شده  مذكورايل از ف

  .موجود را پخش خواهد كرد

 

 (Random)پخش تصادفي 

  به پوشههاي  فايل 1RNDبا فشار دادن دكمه 
   .شوند طور تصادفي پخش مي
دكمـه سيسـتم از حالـت    با فشـار دادن دوبـاره   

به ترتيب  ها فايلپخش خارج و پخش تصادفي 
  .شود آغاز ميدر ديسك  ذخيره شدن

 

 FF/FBهاي  دكمه

را بـه صـورت بلنـد     و يا  هاي  دكمه
فعـال   FBو يا  FFت فشار دهيد تا عملكرد مد

بـه   بردنو يا عقب  بردندر حين جلو  اگر. شود
پخـش برسـيد،   درحـال  انتها و يا ابتداي فايـل  

و  غيرفعـال خواهـد شـد    FBو يـا   FF عملكرد
همان فايل از اول و يا فايـل بعـدي آن پخـش    

، در بـردن و يا عقب  بردندر حين جلو . شود مي
را بـه صـورت    FBو يا  FFهر زمان كه دكمه 

كوتاه مدت فشـار دهيـد، عمليـات مـورد نظـر      
متوقف شده و فايل مزبور از همان زمان شـروع  

  .به پخش شدن خواهد كرد
  انتخاب پوشه 

و يـا   دكمه كوتاه مدت با فشار دادن 
ــي  ــه     م ــي ب ــمن دسترس ــد ض تواني

ورد نظـر را  هاي قبلي و يا بعدي، پوشه مـ  پوشه

در اين حالت اولين فايل از پوشـه  . انتخاب كنيد
  .شود انتخاب شده پخش مي
   USB درخصوصنكات تكميلي 

و  MP3هاي با فرمـت   فايل ،سيستم پخش -1
WMA  فرمـت   چنانچـه . كنـد  را پشتيباني مـي

هـا نباشـند،    مطابق اين فرمت  USBهاي  فايل
  .نيستندپخش موجود قابل سيستم توسط 

 ) USB( ديسـك  Uظات مربوط بـه  مالح -2
  :مورد استفاده

   سيســــتم ازUSB   هــــاي بــــا فرمــــت
FAT/FAT32  و از نوعUSB 2.0  پشتيباني

  .قابل شناسايي نيست NTFSفرمت  كند اما مي
      سيستم پخش قادر بـه پشـتيباني از كـارت

 32 بـيش از ظرفيـت  با  IPodحافظه موبايل و 
  .نيست گيگابايت

تـوان گوشـي    مي USB با استفاده از درگاه -3
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   .را شارژ كرد)  Iphone غير از(تلفن همراه 
در حـال  هـاي   اطالعات فايل ،سيستم پخش - 4

آهنـگ، ليسـت    مـتن نظير اسـم آهنـگ،    پخش
ــايش    ــگ را نم ــات آهن ــاير اطالع ــش و س پخ

  .دهد نمي
  :هاي صوتي مديريت فايل -5
   يـا  ( فايـل  999سيستم پخش حداكثر تعداد

صـوتي را   )فايل 999ر فولدرهايي شامل حداكث
  .كند پشتيباني مي

 از سيســتم پخــش قــادر بــه پشــتيباني     -6
ــل ــاي فاي ــانس   يه ــا فرك ، 8KHz ،16KHzب

32KHz ،11.025KHz ،22.05KHz ،
44.1KHz ،12KHz ،24KHz  48وKHz 

سيستم پخـش قـادر بـه پشـتيباني از     . دباش مي
  .دباش مي 8k~320kbpsهاي  فايل

  : USBن وصل كردن و يا جدا كرد شرايط

ــل   -1 ــاً از كاب ــلي  USBلطف ــال(اص  )اورجين
پيدا نكـرده   استفاده كنيد تا عمر دستگاه كاهش

  .كاهش نيابدتي هاي صو و كيفيت فايل
ــه     -2 ــه آســيب ب ــوگيري از هرگون ــراي جل ب

  USBلطفـاً از جـدا كـردن      USBهاي  فايل
 .خـودداري كنيـد   آنهـاي   پخش فايل در حين

هـاي مربـوط بـه     العملكرد سيگننظر به اينكه 
USB     ــأخير ــزان ت ــت و مي ــول، مقاوم ــه ط ب

هاي  سيگنال كابل بستگي دارد، استفاده از كابل
USB ــي ــت ب ــه   كيفي ــر ب ــت منج ــن اس ممك
ديدگي سيستم و نياز به تعـويض قطعـات    آسيب

  .آن شود
   AUX توسط كابل پخش فايل

)MP3Player ،AUX و غيره(  
  هاي صوتي درگاه ورودي سيگنال

 5/3تم پخــش از نــوع اســتاندارد سيســ ورودي

بـا اسـتفاده از يـك     بنـابراين . دباش مي متر ميلي
 متـر  ميلـي  5/3كابل سيگنال آنالوگ بـا درگـاه   

هاي پخش موزيك قابل حمـل   دستگاه توان مي
هـاي   را به سيستم پخش وصل كرده و آهنـگ 

مورد نظر را از طريق بلندگوهاي خودرو پخـش  
  .كرد

 AUXهاي صوتي  پخش فايل

 )MP3Player ،AUX و غيره( 

دستگاه پخش موسيقي قابل حمل  وصلبعد از 
بـــه ) و غيـــره MP3Player ،AUX(كـــاربر 

دسـتگاه جـانبي را   بايـد  سيستم پخش خودرو ، 
كرده و فايل مورد نظـر را بـراي پخـش    روشن 

بلندگوهاي خودرو  استفاده ازبراي . انتخاب كنيد
را پشت سرهم فشار دهيد تا منبع  SRCدكمه 

. تنظيم شـود  AUXخش فايل بر روي گزينه پ
از طريــق بلنــدگوهاي هــا  در ايــن حالــت فايــل
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  .شدخواهند پخش خودرو 
را به صورت بلند مدت فشار  BANDدكمه  -1

سيسـتم پخـش فعـال    بلوتـوث  دهيد تا قابليت 
در صـفحه   در اين هنگـام عالمـت   . شود

LCD  زند ميروشن شده و چشمك.  
تلفن همراه را فعال كـرده و   بلوتوثقابليت  -2

را  SA AUTOسيستم پخش خـودرو   بلوتوث
بعد از پيدا شدن سيسـتم پخـش    جستجو كنيد،

دو دســتگاه بــا  خــودرو توســط گوشــي همــراه،
  .سازي خواهند شد يكديگر همسان

است كه دو دستگاه با يكديگر  اولين باراگر  -3
سازي بايـد بـه    شوند، همسان سازي مي همسان

هنگامي كـه عبـارت   . صورت دستي انجام شود
"CONNECTED"   ــما ــراه ش در گوشــي هم

 LCDدر صـفحه   و عالمـت   ظاهر شـود 
، دو دسـتگاه بـه   بزنـد روشن شـده و چشـمك   

  .اند سازي شده درستي با يكديگر همسان
را به صورت كوتاه مدت فشار  SRCدكمه  -4

از پس . شويد BT AUDIOداده تا وارد حالت 
در صـفحه   "BT AUDIO"عبارت ظاهر شدن 

LCD  ،هاي صوتي تلفـن همـراه    سيستم فايل
  .خواهد كردرا پخش شما 

هنگامي كـه تلفـن همـراه شـما از طريـق       -5
توانيـد   به سيستم پخش وصل است، مي بلوتوث

از  ديگـران گيري و تمـاس بـا    در هنگام شماره
بلندگوهاي خودرو به عنوان بلندگوهاي گوشـي  

  .ستفاده كنيدخود ا
هنگامي كـه تلفـن همـراه شـما از طريـق       -6

توانيـد   به سيستم پخش وصل است، مي بلوتوث
هــاي دريــافتي را بــا فشــار دادن دكمــه  تمــاس

BAND   ــه ــار دادن دكم ــا فش ــواب داده و ب ج
SCN را قطع كنيد آن.  

ــه   -7 ــدت دكم ــد م ــار دادن بلن ــا فش  SCNب
سيستم پخش غيرفعال خواهـد   بلوتوثعملكرد 

  .شد
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  FM/AMتنظيم باندهاي  شرايط
  

شماره دكمه 
  نحوه عملكرد  كاربردسيستم پخش

دهد  و با فشردن دوباره اين دكمه  صدا تغيير وضعيت مي با فشردن اين دكمه سيستم به حالت بي  صدا بي حالتدكمه   1
  .گردد سيستم به حالت اول برمي

هاي راديويي با  انتخاب ايستگاه  2
  دريافتي امواج صعوديجستجوي 

، به صعودي امواجدر حالت پخش راديو با هر بار فشار دادن اين دكمه سيستم اقدام به جستجوي 
 به اندازه AMو در موج  KHz 100 به اندازه FMدر موج  گام جستجو. اندازه يك گام، خواهد كرد

9 KHz باشد مي.  

3 
هاي راديويي با  انتخاب ايستگاه

  امواج دريافتي نزوليجستجوي 
، به اندازه نزولي امواجر حالت پخش راديو با هر بار فشار دادن اين دكمه سيستم اقدام به جستجوي د

 9به اندازه  AMو در موج  KHz 100به اندازه  FMدر موج  گام جستجو. يك گام، خواهد كرد

KHz باشد مي.  

  انتخاب موج 4
  . شود ر تعويض ميبا فشار دادن اين دكمه باند مورد پخش در دستگاه به ترتيب زي

FM1→FM2→FMAS→AM1→AM→AMAS→FM1  
  شود نمايش داده مي LCDدر هنگام تغيير موج، نام هر موج در صفحه 

اين دكمه، سيستم پخش شروع به جستجوي امواج راديويي از فركانس  كوتاه مدت با فشار دادن  جستجوي خودكار راديو 5
  .كند پايين به فركانس باال مي
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شماره دكمه 
  نحوه عملكرد  كاربردسيستم پخش

 اطالعات ايستگاه راديويي ذخيره خودكار 7
، قابليت AM1و يا  FM1 ،FM2هاي  با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه، در شرايط پخش موج

ترين امواج دريافتي براي اطالعات شش ايستگاه راديويي با به. شود ذخيره خودكار سيستم فعال مي
  .شد ذخيره خواهند 6تا  1هاي پيش تنظيم  در دكمه FM ASو  AM ASهاي  موج

  شدت صدا/ خاموش و روشن كردن 8
  .اين دكمه را فشار دهيد تا سيستم روشن و يا خاموش شود - 1
گرد چرخاندن  با ساعت. توانيد با چرخاندن اين دكمه شدت صداي سيستم را تنظيم كنيد شما مي - 2

  .گرد چرخاندن آن شدت صدا كم خواهد شد اين دكمه شدت صدا زياد شده و با پادساعت

ذخيره دستي اطالعات ايستگاه راديويي   9~14
6تا  1تنظيم  با استفاده از كليدهاي پيش

هاي پيش تنظيم، شش ايستگاه راديويي را ذخيره  توانيد با استفاده از دكمه در هر موج راديويي مي
 هاي پيش تنظيم توانيد ايستگاه راديويي مورد نظر را جستجو و يكي از دكمه قبل از ذخيره مي. كنيد

و شماره ذخيره ايستگاه اي در پخش ايجاد گردد  وقفهتا هنگامي كه  را به صورت بلند مدت 6تا  1
بدينوسيله ايستگاه راديويي . نمايش داده شود، فشار دهيد LCDمورد نظر و فركانس آن در صفحه 

  .هاي راديويي روند فوق را تكرار كنيد براي ذخيره ساير ايستگاه. شود در سيستم ذخيره مي

آن را  6تا  1هاي پيش تنظيم  موج ايستگاه راديويي در حال پخش را انتخاب كرده و با استفاده از دكمه  ذخيره ايستگاه راديويي در حال پخش  9~14
  .نمايش داده شود LCDشماره ذخيره ايستگاه مذكور و فركانس آن بايد در صفحه . ذخيره كنيد
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  CD/USBمربوط به عملكرد پخش  شرايط
 

ماره دكمه ش
 سيستم پخش

  نحوه عملكرد  كاربرد

  صدا دكمه حالت بي  1

اين دكمه را دوباره فشار دهيد تا سيستم از اين . دهد صدا تغيير وضعيت مي با فشردن اين دكمه سيستم به حالت بي
ب ترتي. هاي صوتي مختلفي را انتخاب كنيد توانيد جلوه در هنگام گوش كردن به آهنگ مي. وضعيت خارج شود

با هر . باشد مي FLAT → ROCK → CLASSIC → JAZZ→ VOCALهاي صوتي به صورت  جلوه
نمايش  LCDشود و نام جلوه صوتي مزبور در صفحه  تعويض مي صوتيهاي  بار فشار دادن اين دكمه يكي از جلوه

  .شود داده مي

/ بعديهاي  انتخاب فايل  2
 FFدكمه 

  . شود پخش مي بعدير دادن كوتاه مدت اين دكمه، فايل با فشا CD/MP3هاي  در هنگام پخش فايل - 1
  .شود پخش مي بعديفايل از يك پوشه در حال پخش باشد، با فشار دادن اين دكمه اولين فايل از پوشه آخرين اگر 

، با فشار دادن بلند مدت اين دكمه يدربب جلوخواهيد كه فايل درحال پخش را به  اگر در حين پخش يك فايل مي - 2
  .مدت زمان پخش شده از فايل مزبور تصحيح خواهد شد LCDزمان در صفحه  هم. فعال خواهد شد FFكرد عمل
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ماره دكمه ش
 سيستم پخش

  نحوه عملكرد  كاربرد

3 
/ قبليهاي  انتخاب فايل
 FBدكمه 

  . شود پخش مي قبليبا فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه، فايل  CD/MP3هاي  در هنگام پخش فايل - 1
  .شود پخش ميقبلي فايل از پوشه آخرين فشار دادن اين دكمه فايل از يك پوشه در حال پخش باشد، با  اوليناگر 

ببريد، با فشار دادن بلند مدت اين دكمه عقب فايل درحال پخش را به  خواهيد در حين پخش يك فايل مي اگر - 2
  .شده از فايل مزبور تصحيح خواهد شد مدت زمان پخش LCDزمان در صفحه  هم. فعال خواهد شد FBعملكرد 

ها شروع شده و در حين جستجو ده ثانيه اول از هر فايل پخش  با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه جستجوي فايل  ها فايلجستجوي  5
  .تا جستجو متوقف شود با مشاهده فايل مورد نظر دكمه را رها كنيد. شود مي

6 
دكمه انتخاب منبع پخش 

  هاي صوتي فايل
دن كوتاه مدت اين دكمه ديسك مزبور به عنوان منبع پخش صدا درون دستگاه باشد، با فشار دا CD/MP3چنانچه 

  .شوند هاي آن پخش مي انتخاب و فايل

8 

سوئيچ روشن و خاموش 
/ كنترل شدت صدا /كردن

  هاي صوتي تنظيم جلوه

  .خاموش كنيد/با فشار دادن اين دكمه سيستم را روشن - 1
  .م را كم و زياد كنيدبا چرخاندن اين دكمه به سمت چپ و راست شدت صداي سيست - 2
اگر سيستم پخش روشن باشد، با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه و چرخاندن آن نوع جلوه صوتي را تنظيم  - 3

و  BASS_TRE ،ROCK، POP ،CLASSIC ،JAZZ:  هاي صوتي موجود عبارتند از انواع جلوه. كنيد
VOCAL   
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ماره دكمه ش
 سيستم پخش

  نحوه عملكرد  كاربرد

 دكمه پخش تصادفي  9
(Random) 

با فشار دادن دوباره اين دكمه . شوند طور تصادفي پخش مي هاي پوشه به اين دكمه فايل كوتاه مدتبا فشار دادن 
اگر ديسك از . شود ترتيب ذخيره شدن در ديسك آغاز مي ها به سيستم از حالت پخش تصادفي خارج و پخش فايل

در . پخش خواهند شد ها به صورت تصادفي ها فايل هر كدام از دكمه كوتاه مدتباشد، با فشار دادن   CDDAنوع 
  .اين حالت دكمه خاصي جهت اين عملكرد تعبيه نشده است

با فشار دادن دوباره . با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه سيستم فايل انتخابي را پشت سر هم بازپخش خواهد كرد  دكمه بازپخش 11
  .هد كردهاي موجود را پخش خوا اين دكمه سيستم از آن فايل رد شده و به ترتيب فايل

شده ) ها در ديسك با توجه به ترتيب ذخيره شدن پوشه( بااليياين دكمه سيستم وارد پوشه  كوتاه مدتبا فشار دادن   باالييانتخاب پوشه  13
  .و اولين فايل آن را پخش خواهد كرد

شده ) ها در ديسك به ترتيب ذخيره شدن پوشهبا توجه ( پايينياين دكمه سيستم وارد پوشه  كوتاه مدتبا فشار دادن   پايينيانتخاب پوشه  14
  .و اولين فايل آن را پخش خواهد كرد

15 
   دكمه بيرون آوردن

 ديسك) خارج كردن(

اگر ديسكي درون دستگاه وجود نداشته . شود اگر سيستم روشن باشد، با فشار دادن اين دكمه ديسك خارج مي
  .ودش نمايش داده مي LCDدر صفحه  "NO CD"نباشد، عبارت 
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  CDهاي  يابي خرابي عيب
هـاي سيسـتم پخـش     برخي از قابليـت  چنانچه

شوند، قبل از بازبيني و تعميـر،   صوتي فعال نمي
موارد ذكـر شـده در ايـن كتابچـه را بـه دقـت       

به اين طريق به سادگي قـادر بـه   . مطالعه كنيد
  .برطرف كردن خرابي خواهيد بود

  يابي علل احتمالي خرابي و عيب
  يوضعيت كل

كنـد و در صـفحه    سيستم پخش كـار نمـي   -1
LCD  شود نمي ديدهنيز هيچ اطالعاتي :  

ــرونسيســتم را از داشــبورد  ــوز و  بي آورده و في
  .اتصال برق آن را بررسي كنيد

كند اما صداي پخش  سيستم پخش كار مي -2
شده خيلي ضـعيف اسـت و يـا اصـالً صـدايي      

  : شود پخش نمي
ــاالشــدت صــدا را افــزايش دهيــد؛  نس بــين ب

چپ و راست را كنترل  يا بلندگوهاي جلو، عقب
  .كنيد

  : سيستم پخش كمي گرم شده است -3
  .است گرم شدن سيستم پخش عادي

  راديو
  .دريافت امواج راديويي ضعيف است

بررسي كنيد كه آنتن راديو كامالً باز باشـد،   -1
اتصال آن به راديو بدون ايراد بوده و اتصال بـه  

  .ن نقصي نداشته باشدبدنه كابل منفي آ
) تقويـت كننـده  ( فاير بررسي كنيد كه آمپلي -2

  .آنتن خودرو صدمه نديده باشد
راديويي مورد نظـر بسـيار   سيگنال ايستگاه  -3

   ضعيف است
  .موج دريافتي را به صورت دستي تنظيم كنيد

  USB/SDپخش از طريق 
هاي صـوتي كـه    فايل مطمئن شويد فرمت -1

 WMAو يـا   MP3 شـوند، از نـوع   پخش نمي
هـا   باشد؛ سيستم پخش اين خودرو ساير فرمـت 

  .كند را پشتيباني نمي
طـور ناگهـاني افـزايش و يـا      شدت صدا بـه  -2

  :يابد كاهش مي
ــل  ــاي  فاي ــد و   MP3ه ــي دارن ــواع مختلف ان

ايـن  . وجـود نـدارد  ها  براي آناستاندارد واحدي 
كه تنظيمات فايـل  افتد  اتفاق ميمشكل زماني 

MP3 ــا تنظي مــات سيســتم پخــش يكســان  ب
  .نيست

صداي پخش شـده متناوبـاً قطـع و وصـل      -3
  : شود مي

اين مشـكل زمـاني كـه فرمـت فايـل مطـابق       
هاي قابـل پشـتيباني در سيسـتم پخـش      فرمت
  .دباش نمي

  : شوند خوانده نمي  USBهاي  فايل -4
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ــويد   ــئن ش ــت  مطم ــه فرم ــوع   USBك از ن
FAT32 در صـورتي كـه فرمـت    . باشدUSB  
باشــد بايــد آن را مطــابق مالحظــات  متفــاوت

  .سيستم پخش تغيير داد
در چنــد  MP3هــاي  خوانــده نشــدن فايــل -5

USB     وصل شده به سيستم از طريـق مبـدل
  : USBچند راهه 

اين سيستم فقط قابليت خواندن اطالعات يـك  
USB   ــات   داردرا ــدن اطالع ــه خوان ــادر ب و ق

  .نيست زمان به طور هم  USBچندين 
: و يا نـويز صـدا   (boom)م مانند صداي بو -6

توليد اين صدا ممكن است به علـت اشـكال در   
چنانچـه  . دستگاه ضبط صداي فايل مزبور باشد

در سيستم ديگري همـان   مذكورپخش فايل با 
ايراد باز هم وجود داشته باشد بيانگر سالم بودن 

  .دباش مي سيستم پخش خودروي شما

  CD/MP3پخش 
 LCDحه در صـــف "NO CD"عبـــارت  -1

و صداي خرخر ماننـدي از   شود مينمايش داده 
در درون سيسـتم   CD: شـود  سيستم شنيده مي

  .قرار داده نشده است
 LCDدر صفحه  "CD ERROR"عبارت  -2

نمايش داده شـده و صـداي خرخـر ماننـدي از     
  : شود سيستم شنيده مي

بـرعكس درون سيسـتم    CDيـا   حالتدر اين 
 و يـا  شـده   قرار داده شـده، يـا ديسـك خـراب    

اسـتفاده شـده،   و يـا نـوع ديسـك     كثيف است
  .شود نميپشتيباني  سيستم پخشتوسط 

جلوه صوتي تنظيم شده به درسـتي اعمـال    -3
  : شود نمي
CD  است كثيفخراب و يا. 

  احتياط 
كدام از  در صورتي كه خرابي موجود مطابق هيچ

سيستم پخـش  براي رفع عيب موارد فوق نبود، 
از بـاز   و مراجعـه كنيـد  تي مجاز مراكز تعميرا به

  .خودداري كنيد عمير،ت براي آنكردن 

  و مسيرياب DVDمجموعه پخش 
  DVDاستفاده از  درموارد احتياطي 

در هنگام رانندگي حواستان به شرايط ترافيكـي  
  .جاده باشد

شدت صداي پخش شده نبايد بـه حـدي باشـد    
اخـتالل   خـودرو  كه در شـنيدن صـداي بيـرون   

  .ايجاد كند
طفاً از اين سيستم فقط در مواقعي كـه موتـور   ل

اسـتفاده طـوالني   . اسـتفاده كنيـد   ،است روشن
موتـور  ممكـن اسـت     در زمان خاموشـي مدت 
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  .منجر به خالي شدن باتري شود
ـ اي  مراقب باشيد ضربه . ه سيسـتم وارد نشـود  ب

و لمســي در اثــر ضــربه آســيب  LCDصــفحه 
  .خواهند ديد

را خـاموش   نآبراي تميز كردن سيسـتم ابتـدا   
  .تميز كنيد ،پارچه تميز و نرم باكرده و 

و  LCDاز تماس اجسام نوك تيـز بـا صـفحه    
  .لمسي جلوگيري شود

 عـادي غيرخراب شده و عملكرد آن اگر سيستم 
و با مراكز تعميراتـي  نكنيد استفاده  آن از ،است

ممكن است منجر به چون . بگيريدتماس مجاز 
ريافت تأييديه بدون د. خرابي بيشتر سيستم شود

مجـاز  ) مشتري( كاربر نمايندگي مجاز از طرف 
در غيـر  . دباشـ  نمي به باز كردن و ارتقاء سيستم

اين صـورت سيسـتم مزبـور مشـمول گـارانتي      
  .نخواهد شد

هنگام استفاده از سيستم از جدا كردن ناگهـاني  
USB  آنهاي وصل شـده بـه    و ساير دستگاه 

باعـث  ايـن امـر ممكـن اسـت     . خودداري كنيد
و سـاير    USBجدا كردن . خرابي سيستم شود

هاي وصل شده به سيستم بايد مـادامي   دستگاه
د باشـ  مي كه سيستم خاموش بوده و يا غيرفعال

  .صورت گيرد

  احتياط 
   به منظور ارتقاء كيفيت عملكرد قطعات ايـن

سيستم مالحظات ارائه شده در ايـن كتابچـه را   
  .كنيد رعايتبه دقت 

 رساني روز مورد نياز براي به رمزو  نام كاربري
در كارت مخصوص مشـتري   مسيريابي سيستم

  .ذكر شده است
  شـود كـه از    گارانتي فقط شامل قطعاتي مـي

  .خريداري شده باشند نمايندگي مجاز

  محصولمشخصات 
  صفحه نمايش -1

اينچي با كيفيت باال  هفتصفحه نمايش بزرگ 
(WVGA) :  ــايش ــفحه نم ــتص ــي  هف اينچ

WVGA  قابليت پخش فيلم بـا كيفيـت   داراي
تر بوده  باال و صفحه لمسي براي كاربري راحت

هـايي جهـت كنتـرل آن بـر      و همچنين سوئيچ
  .قرار داردروي غربيلك فرمان 

  راديو -2
مجهز به تيونر الكترونيكـي  : ديجيتال FM موج

ايسـتگاه   بيسـت بوده و قابليت ذخيره اطالعات 
همچنين . را دارد FMو  AM امواجراديويي در 

دريافـت   بـراي فـوق حسـاس    نمجهز بـه آنـت  
  .دباش مي ها با كيفيت باال سيگنال

 CD (CD Player)پخش  -3

، CDبعـد از قـرار دادن   : قابليت پخش خودكـار 
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MP3 ،VCD  و ياDVD  ،    دسـتگاه بـه طـور
  .پخش خواهد كرد آن راخودكار 

  USB 2.0پشتيباني از  -4
 بيشـتر  ها  USBسرعت انتقال داده در اين نوع 

اين سيستم قادر به پشـتيباني از انـواع   . دباش مي
مختلفــي از تجهيــزات ذخيــره اطالعــات قابــل 

  .دباش مي حمل
  هفت اينچي  LCDصفحه  -5

  480* 800 رنگ با رزولوشن 160000
لوشن باالي اين صـفحه نمـايش و قابليـت    ورز

رنگ آن امكـان مشـاهده عكـس بـا      160000
  .كند مي فراهمرا  خوبكيفيت بسيار 

  مجهز به دوربين ديد عقب -6
دنـده  ( Rهنگامي كه اهـرم دنـده در وضـعيت    

قرار داده شود، تصاوير ارسالي از دوربـين  ) عقب
  .ديد عقب در صفحه نمايش پخش خواهد شد

هــاي كنترلــي بــر روي  مجهــز بــه ســوئيچ -7
  غربيلك فرمان

تر سيستم پخش  كان كنترل راحتام اين قابليت
  .دهد گي ميرا در حين رانند صوت

  :خرين تنظيمات انجام شدهآقابليت ذخيره  -8
 آنتنظيمات سيستم با خاموش و روشن كـردن  

اما در صـورت  . از بين نرفته و باقي خواهند ماند
خالي شـدن بـاتري و يـا قطـع بـرق سيسـتم،       

  .گردند تنظيمات سيستم به حالت اوليه برمي
  قابليت مسيريابي -9

حــين پخــش اطالعــات نقشــه و مســيريابي در 
و عكس، همچنان فعال باقي موزيك و يا فيلم 

توانـد در هـر لحظـه وارد     كـاربر مـي   ماند و مي
  .صفحه مسيريابي شود

  سيستم اطالعات خودرو -10
اي فوتون مجهز به سيستم مسيريابي چندرسانه

 قابليــت پخــش تصــوير فضــاي پشــت خــودرو
  . دباش مي

  و مسيريابي DVDشماتيك سيستم پخش 

  
 هاي روي پنل سيستم عملكرد دكمه

  
با فشار دادن اين :  صدا  لت بيادكمه ح -1

 آنسيستم روشن باشـد، صـداي    چنانچهدكمه، 
  .شود ميقطع 
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ــرون  - 2 ــه بي ــك  دكم ــر:  آوردن ديس  اگ
سيستم روشن باشد، بـا فشـار دادن ايـن دكمـه،     

در صـورتي كـه   . آيد ميسيستم بيرون  ازديسك 
 "NO CD"ديسكي درون سيستم نباشد، عبارت 

  .شود مينمايش داده  LCDدر صفحه 
ســازي دســتگاه از طريــق  ندكمــه همســا -3

 چنانچه:  جواب دادن تلفنجهت  بلوتوث
فشار دادن كوتـاه مـدت   با سيستم روشن باشد، 

فشـار   سپس با. شود ميفعال  بلوتوثاين دكمه 
فـن  دادن كوتاه مدت اين دكمه صفحه رابـط تل 

توانيـد   در اين هنگام مي. خواهد شدفعال همراه 
هـاي   با فشـار دادن دوبـاره ايـن دكمـه تمـاس     

  .دريافتي توسط تلفن همراهتان را جواب دهيد
بعـد از  :  دكمه قطع تمـاس تلفـن    -4

توانيد با فشار دادن كوتاه  اتمام تماس تلفني مي
  .مدت اين دكمه تماس تلفني خود را قطع كنيد

: پخـش درحـال  راديويي  موجدكمه انتخاب  -5
 موجبا فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه سيستم 

پخش را تعويض كرده و امـواج  درحال راديويي 
ي از آخرين ايسـتگاه راديـويي كـه قـبالً     دريافت

) ذخيره شـده در حافظـه سيسـتم   (شده استفاده 
به عبارت ديگـر فشـار دادن   . شدخواهد پخش 

 مـوج كوتاه مـدت ايـن دكمـه سـبب تعـويض      
و  FMبه  AMپخش از حالت در حال راديويي 

  .يا بالعكس خواهد شد
:  MEDIAدكمه تعويض منبع پخش صدا  -6

وشن باشد، بـا فشـار دادن   مادامي كه سيستم ر
درحـال  هـاي   توانيـد منبـع فايـل    اين دكمه مي

بـه  ) DVDو  CD/MP3(پخش را از ديسـك  
USB  و يا ساير تجهيزات جانبي پخش صوت 

)MP3Player ،AUX تغييــر دهيــد) و غيــره .
هـاي صـوتي انتخـاب شـده در      اگر منبع فايـل 

دستگاه موجود نبود و يا به دستگاه وصل نشـده  
تم به طور خودكـار بـه منبـع بعـدي     باشد، سيس

  .تغيير وضعيت خواهد داد
سيسـتم   چنانچـه :  SCNدكمه جستجوي  -7

پخش بر روي حالت راديو تنظيم شده باشد، بـا  
فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه، به جستجوي 

و هركـدام بـه   آغاز شـده  هاي راديويي  ايستگاه
 درسيسـتم   اگر؛ شدثانيه پخش خواهد  دهمدت 

تنظـيم شـده باشـد،     CD/MP3ش حالت پخـ 
هـاي   ثانيه اول فايل دهسيستم شروع به پخش 

بعـد از اينكـه   . موجود در ديسـك خواهـد كـرد   
ايستگاه راديويي و يا فايل موزيك مورد نظرتان 

صـورت كوتـاه مـدت     يافت شد، اين دكمه را به
فشار داده تا سيستم از حالت جستجو خارج شده 

و يــا فايــل  و ايســتگاه راديــويي انتخــاب شــده
  .موزيك مورد نظرتان پخش شود



 ريتصو و صوت پخش ستميس

85 

ــار   -8 ــره خودك ــه ذخي ــه:   ASTدكم  چنانچ
سيستم پخش بر روي حالت راديو تنظيم شـده  
باشد، با فشـار دادن كوتـاه مـدت ايـن دكمـه،      

فركانس راديويي از  سيسيستم به طور خودكار 
كه داراي بهترين شرايط  AMو  FM هاي موج

در صـورتي  . (كند يند را ذخيره مباش مي دريافتي
ها بد باشد، احتمـال   شرايط دريافتي سيگنالكه 

هاي ذخيره شده كمتـر از   دارد كه تعداد سيگنال
  .)عدد باشد سي

در شـرايطي كـه   :  NAVدكمه مسـيريابي   -9
سيستم روشن باشد، با فشار دادن كوتـاه مـدت   
اين دكمه صـفحه رابـط مسـيريابي در صـفحه     

  .شدخواهد  فعالنمايشگر سيستم 
در :  دكمـــه جســـتجوي پوشـــه  -10

 MP3صورتي كه سيستم بر روي حالت پخش 
تنظيم شـده باشـد، بـا ايـن دكمـه        USBو يا 

هـاي موجـود در    به جسـتجوي فايـل  توانيد  مي
براي ايـن منظـور   . بپردازيد  USBديسك و يا 

بايد عالوه بر ايـن دكمـه از دكمـه مربـوط بـه      
دسـتگاه نيـز   ) دكمه پاور( خاموش كردن/روشن

بعد از فشار دادن ايـن دكمـه، بـا    . استفاده شود
و  هـا  پوشـه چرخاندن دكمه پاور دستگاه ليست 

جابجا كـرده و   را  USBهاي ديسك و يا  فايل
براي وارد شدن به پوشه مورد نظر و يـا پخـش   
فايل مورد نظر دكمه پاور را بـه صـورت كوتـاه    

  .مدت فشار دهيد
سيسـتم   چنانچـه :  SETدكمه تنظيمات  -11

روشن باشد، با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه 
در صـفحه نمايشـگر سيسـتم     منوي تنظيمـات 

نمـايش   هـاي  ملـه گزينـه  جاز . شدخواهد  الفع
ــي ــومي،   داده شــده م ــات عم ــه تنظيم ــوان ب ت

، بلوتـوث تنظيمات صفحه نمـايش ، تنظيمـات   

  .تنظيمات ساعت و سيستم اشاره كرد
:   FB/هاي قبلـي  دكمه پخش فايل -12

حالـت راديـو تنظـيم     درسيستم پخش  چنانچه
شده باشد، با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمـه،  
سيستم شروع به جستجوي امـواج بـا فركـانس    
كمتر نسبت به فركـانس مـوج در حـال پخـش     
كــرده و هرگــاه كــه مــوجي از يــك ايســتگاه  
راديــويي دريافــت كــرد، شــروع بــه پخــش آن 

حالــت پخــش  درسيســتم  اگــر. اهــد نمــودخو
CD/MP3 /DVD  و ياUSB     تنظـيم شـده

باشد، با فشـار دادن كوتـاه مـدت ايـن دكمـه،      
در  سيستم شروع به پخش فايـل قبـل از فايـل   

حالـت   درسيسـتم   اگـر . پخش خواهد كرد حال
راديو تنظيم شده باشد، با فشار دادن بلند مـدت  
ـ    ا اين دكمه، سيستم شروع به پخـش مـوجي ب

فركانسي به اندازه يك گـام كمتـر از فركـانس    
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گـام جسـتجو   ( موج در حال پخش خواهد كـرد 
با يكديگر متفاوت بوده  AMو  FM موجبراي 

  ). و قبالً تشريح شده است
در صورتي كه سيسـتم بـر روي حالـت پخـش     

CD/MP3 /DVD  و ياUSB     تنظـيم شـده
باشد، با فشار دادن بلند مدت اين دكمـه، فايـل   

در . شـود  مـي ل پخش به عقب برگردانده در حا
را رهـا كنـد،    FBهر لحظه كـه كـاربر دكمـه    

  .بديا ميپخش فايل مزبور از همان زمان ادامه 
:   FF/هاي بعـدي  دكمه پخش فايل -13

حالت راديو تنظيم شده باشد، درسيستم  چنانچه
با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمه، جسـتجوي  

با فركانس بيشـتر نسـبت بـه فركـانس      يامواج
و هرگـاه   شـود  مـي  انجـام موج در حال پخـش  

، شـد موجي از يك ايسـتگاه راديـويي دريافـت    
حالـت   درتم سيسـ  اگـر . شود آغاز ميپخش آن 

  USBو يـا   CD/MP3 /DVDپخش ديسك 
تنظيم شده باشد، با فشار دادن كوتاه مدت ايـن  
دكمه، سيستم شروع به پخش فايل بعد از فايل 

  . پخش خواهد كرددرحال 
حالت راديو تنظيم شده باشد، بـا   درسيستم  اگر

فشار دادن بلند مدت اين دكمه، پخش موجي با 
بيشـتر از فركـانس    فركانسي به اندازه يك گام

گام جستجو ( .شود آغاز ميموج در حال پخش، 
با يكديگر متفاوت بوده  AMو  FM موجبراي 

حالـت   درسيستم اگر). و قبالً تشريح شده است
تنظـيم    USBو يا  CD/MP3 /DVDپخش 

شده باشد، با فشار دادن بلند مدت ايـن دكمـه،   
در هر . خواهد شد بردهفايل در حال پخش جلو 

را رهـا كنـد، پخـش     FFكه كاربر دكمه  لحظه
  .فايل از همان زمان ادامه خواهد يافتآن 

  DVDعملكرد سيستم پخش 
  اصول اوليه

خاموش كردن با استفاده از دكمه /روشن
"VOL PUSH POWER"  

سـوئيچ   چنانچـه براي روشـن كـردن سيسـتم،    
 ON (II)و يـا    ACC (I)استارت در وضعيت 

  .دهيد را فشار "POWER"باشد، دكمه 
براي خاموش كردن سيستم نيز اين دكمه را به 

  .صورت بلند مدت فشار دهيد
 LOCKسـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     چنانچه

  .دوش ميگيرد، تمام صفحه نمايش خاموش قرار 
  كنترل شدت صدا

 "VOL PUSH POWER"استفاده از دكمه  روش
  :دباش مي براي كنترل صدا به شرح زير

شـدت   رد بچرخانيـد، گـ  اگر اين دكمه را ساعت
شـدت   گـرد،  و با چرخانـدن پادسـاعت  صدا زياد 
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  .شود ميصدا كم 
  .واحد قابل تنظيم است سيتا  شدت صدا بين صفر
هـاي   توان با استفاده از دكمـه  شدت صدا را مي

  .غربيلك فرمان نيز كنترل كرد روي
توان بـه طريـق شـرح داده     صدا را مي حالت بي

  :شده در زير فعال كرد
را بـه صـورت كوتـاه مـدت       صدا دكمه بي

فعـال  . (صدا فعـال شـود   فشار دهيد تا حالت بي
صــدا در حــين پخــش    كــردن حالــت بــي  

CD/MP3/DVD  و يــاUSB    بــه همــين
  .)صورت است

صـدا، دوبـاره    براي غيرفعال كردن حالـت بـي   
  .كوتاه مدت فشار دهيد همين دكمه را

  هاي صوتي انتخاب فايل
  راديويي موجانتخاب  -1

بعد از تنظيم سيستم براي پخش راديو، با فشـار  

راديـويي قابـل    امواجانواع  BANDدادن دكمه 
ر نشـان  پشتيباني در سيستم، در صفحه نمايشگ

داده خواهد شد؛ راه ديگر انجـام ايـن كـار ايـن     
نمايشــگر ( اســت كــه در صــفحه رابــط اصــلي

گزينــه راديــو را انتخــاب كــرده و وارد ) لمســي
ــواجبخــش  ــل پخــش شــويد  ام ــويي قاب . رادي

را انتخـاب كنيـد،    DISCهنگامي كـه گزينـه   
باشد و يا ديسك نديسك درون دستگاه  چنانچه

 LCDصـفحه   خراب باشـد، منـوي اصـلي در   
هنگـامي كـه گزينـه    . نمايش داده خواهـد شـد  

USB/CD  ،ــد ــاب كني ــه چنانرا انتخ   USBچ
ايرادي داشـته    USBو يا  نباشددرون دستگاه 

نمـايش   LCDباشد، منوي اصـلي در صـفحه   
  .داده خواهد شد

  انتخاب يك ديسك براي پخش -2
را به صورت كوتاه مدت فشـار   MEDIAدكمه 

ك را بـه عنـوان منبـع    داده و سپس گزينه ديس
انتخـاب  پخش صـدا انتخـاب كنيـد؛ راه ديگـر     

نمايشـگر  ( در صفحه رابط اصلي DISCگزينه 
  .است )لمسي

و يا ساير تجهيـزات جـانبي     USBانتخاب  -3
  )و غيره MP3Player AUX,( پخش موزيك

را به صورت كوتاه مدت فشـار   MEDIAدكمه 
را بــه عنــوان  USB/AUX INداده و گزينــه 

در صـفحه   و يـا پخش صدا انتخاب كنيد؛ منبع 
و يـا   USBگزينه ) نمايشگر لمسي( رابط اصلي
AUX IN  را انتخاب كرده تا سيستم وارد حالت

ــل ــاي درون  پخــش فاي ــاير   USBه ــا س و ي
  .تجهيزات جانبي شود

  منوي تنظيمات
گزينـه  ) نمايشگر لمسـي ( در صفحه رابط اصلي

"SETTING"  د را انتخاب كرده تا سيسـتم وار
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هــاي  گزينــه جملــهاز . بخــش تنظيمــات شــود
توان به تنظيمات عمـومي   نمايش داده شده مي

"general"   تنظيمـــات صـــفحه نمـــايش ،
"screen" تنظيمـــات  بلوتـــوث، تنظيمـــات ،

  .ساعت و تنظيمات سيستم اشاره كرد

 

  تنظيمات ساعت
توانيد  مي ،ورود به بخش تنظيمات ساعت از بعد

سـازي زمـاني    و همسانتنظيمات تاريخ، ساعت 
GPS در صورت انتخاب گزينـه  . را انجام دهيد

، در اولـين فرصـتي   GPSسازي زماني  همسان
كه سيستم مسيريابي به ماهواره وصـل بشـود،   

روز رسـاني خواهـد    مختصات زماني سيستم بـه 
ايـن شـرايط نيـازي بـه تنظـيم دسـتي        در. شد

  .ساعت نخواهد بود
  ها استفاده از دكمه باصدا   تنظيمات

در صورتي كه اين قابليت فعال شود، با هر بـار  
بـوق  ( هـا، صـدايي   فشار دادن هر كدام از دكمه

اما در صورت غيرفعال . پخش خواهد شد) مانند
هـا،   كردن ايـن قابليـت، بـا فشـار دادن دكمـه     

  .شود نمييي شنيده صدا
  هاي صوتي تنظيمات جلوه

هـاي صـوتي قابـل تنظـيم      انواع مختلف جلـوه 
، Jazz ،Classic ،Vocal ،Rockعبـــارت از 

Popular  وCharacteristic ندباشــــ مــــي .
و صـداي  ) بين بم و زير(هاي بم، باريتون  حالت

 Characteristicزير فقط در مدل صوتي نوع 
هـاي صـوتي    لمـد  سـاير . قابل تنظيم هسـتند 

موجــود داراي تنظيمــات ثابــت و مشخصــي در 
  .ندباش مي ها ارتباط با اين حالت

  
  تنظيمات پيكربندي و باالنس بلندگوها

توانـد   با اسـتفاده از ايـن تنظيمـات راننـده مـي     
ــدگوها را ــ بلن ــار جه ــد و در چه ــت ده ت حرك

  .را تنظيم كند بهترين موقعيت صدا و تصوير
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  تنظيمات صدا
ــفحه    ــدا در ص ــات ص ــط تنظيم ــفحه راب در ص

توان صداي روشن شدن سيسـتم،   نمايشگر مي
صداي پخش شـده   صداي سيستم مسيريابي و
  .ها را تنظيم كرد در حين فشار دادن دكمه

 

  بلوتوثتنظيمات 
در صـفحه   بلوتـوث در صفحه رابـط تنظيمـات   

،  بلوتـوث تـوان تنظيمـات سـوئيچ     نمايشگر مي
تلفــن و اتصــال قابليــت جــواب دادن خودكــار 

  .خودكار به گوشي تلفن همراه را انجام داد

 

  تنظيمات صفحه نمايش
صــفحه  تنظيمــات مربــوط بــه خــاموش شــدن

  .مت اجرا كردتوان در اين قس نمايش را مي

 

  هاي سيستم بررسي اطالعات و ويژگي
ي در اطالعـات توانيـد   شـما مـي  در اين قسـمت  

فاده در اســت مــوردافــزار  نــرم نســخهخصــوص 

، كــدهاي OS سيســتم، نقشــه، سيســتم عامــل
استفاده در سيستم را  موردافزار  سيستم و سخت

  .نيدمشاهده ك

  
  صفحه منوي اصلي 

نمـايش   ،اطالعات منوي اصلي در چند صـفحه 
صـفحات مختلـف    تعـويض براي . شود داده مي

  .توانيد از صفحه نمايش لمسي استفاده كنيد مي
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  حالت راديو
و يـا   BANDبا فشـار دادن كوتـاه مـدت دكمـه     

صـفحه نمـايش ،    روي RADIOانتخاب گزينـه  
  .دت راديو را در سيستم پخش فعال كرحال توان مي

 

  لمسيهاي مختلف  عملكرد دكمه
  "برو به صفحه بعد":   1
  "برو به صفحه قبل":   2
فهرسـت  ) نوار اسكرول(ميله نشانگر  :  3

فايلهاي موجـود كـه بـه صـورت لمسـي قابـل       
  .انتخاب و مشاهده است

فهرسـت   ) نوار اسكرول(ميله نشانگر :   4

هـاي موجـود كـه بـه صـورت لمسـي        فركانس
  .ميتوان فركانس موج پخش شونده را تغيير داد

يـا   AM مـوج دكمه انتخاب  :  5
FM  

هــاي ذخيــره شــده  دكمــه فايــل:   6
  خودكار

  خودكاركردن  ذخيرهدكمه :   7
  دكمه جستجو:   8
  جستجوي خودكار امواج با فركانس كم:   9

  جستجوي خودكار امواج با فركانس زياد:   10
  هاي ذخيره شده دستي فهرست فايل :11

  

  هاي ذخيره شده خودكار فهرست فايل :12

  
  انتخاب باند راديويي

را بـه صـورت    BANDبراي اين منظور دكمـه  
 كوتاه مدت فشار دهيد و يا دكمه 

  .لمس كنيدافزار را  نرم
  هاي راديويي جستجوي ايستگاه

هـاي راديـويي را بـه     توانيـد ايسـتگاه   شما مـي 
  .صورت خودكار و يا دستي جستجو كنيد
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  :جستجوي دستي
هـاي راديـويي،    جستجوي دسـتي ايسـتگاه   براي

را به صـورت بلنـد    و يا دكمه  دكمه 
مدت فشار دهيد تا قابليت جستجوي دستي فعال 

، مـورد نظـر  شود؛ تا زمان يافتن ايستگاه راديويي 
توانيـد بـا    اين كار را ادامه دهيـد؛ همچنـين مـي   

كشيدن انگشت بر روي صفحه نمـايش لمسـي،   
  .فركانس مورد نظر را تنظيم كنيد

 
  :جستجوي خودكار

هاي راديـويي،   جستجوي خودكار ايستگاه براي
را بــه صــورت  دكمــه  و يــا دكمــه 

كوتاه مدت فشار دهيـد تـا امـواج راديـويي بـا      

فركانس بيشتر و يا كمتـر بـه صـورت خودكـار     
يك ايستگاه راديويي بـا   چهچنانجستجو شوند؛ 

امواج قوي پيدا شود، جسـتجو متوقـف شـده و    
  .شود آغاز ميپخش آن 

در صفحه نمايشگر  و يا دكمه  دكمه 
لمســي، را فشــار دهيــد تــا امــواج راديــويي بــا 
فركانس بيشتر و يا كمتـر بـه صـورت خودكـار     
جستجو شـوند؛ در صـورتي كـه يـك ايسـتگاه      
راديويي با امواج قوي پيدا شود، جستجو متوقف 

  .شده و سيستم شروع به پخش آن خواهد كرد
  هاي راديويي ذخيره اطالعات  ايستگاه

  هاي راديويي ت ايستگاهاپيش تنظيم اطالع
هاي راديويي را  ايستگاه اطالعاتتواند  كاربر مي

. هـاي راديـويي ذخيـره كنـد     در ليست ايسـتگاه 
ليست ذخيـره   ،نمايشليست سمت چپ صفحه 

و حـداكثر تعـداد    اسـت شده به صورت دسـتي  

مـورد   بيسـت موارد قابل ذخيره به اين طريـق،  
ليست  ،ليست سمت راست صفحه نمايش. است

و حـداكثر   خودكار اسـت ذخيره شده به صورت 
رد مو سيتعداد موارد قابل ذخيره به اين طريق، 

مـوارد ذخيـره    تواننـد از بـين   كاربران مي. است
ه در ليست به دلخـواه يـك مـورد را بـراي     شد

  .پخش انتخاب كنند
  :ذخيره خودكار

حالت ذخيره خودكـار را انتخـاب كنيـد؛ دكمـه     
AST   را به صورت كوتاه مدت فشار دهيد و يـا

در صــفحه نمــايش  بــر روي دكمــه 
نمايـان   لمسي كليك كرده تا دكمـه  

ا انتخـاب  ر "UPDATE"شود و سپس گزينـه  
هـاي راديـويي بـه     كرده تا اطالعـات ايسـتگاه  
سيستم بـه صـورت   . صورت خودكار ذخيره شود

 امـواج هاي راديـويي در   خودكار تمامي فركانس
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AM   وFM  سـي را جستجو كرده و اطالعات 
ايستگاه راديويي با بهترين سيگنال دريـافتي را  

  .كند ذخيره مي

 

  احتياط 
هـاي دريـافتي از كيفيـت مناسـب      سيگنال اگر

مورد  سيبرخوردار نباشند، ممكن است كمتر از 
  .ذخيره شود

  :ذخيره دستي
ي را يهاي راديو مايليد اطالعات ايستگاه چنانچه
هاي پيش تنظيم ذخيره كنيد، ابتدا بايد  در دكمه

 را انتخــاب كنيــد وراديــويي مــورد نظــر  وجمــ

؛ گزينه .فركانس ايستگاه راديويي را تنظيم كنيد
"SAVE"   ــگر ــفحه نمايش ــپ ص ــمت چ در س

لمسي را به صورت كوتاه مدت فشـار دهيـد تـا    
اطالعات ايسـتگاه راديـويي در ليسـت ذخيـره     

در صـورت اسـتفاده از ايـن دكمـه بـراي      . شود
د مـدت فشـار   ذخيره، بايد آن را به صـورت بلنـ  

آميـز   دهيد تا عمليات ذخيره به صورت موفقيـت 
جاي  اطالعات ذخيره شده جديد به. انجام شود

  .شد دخواه جايگزيناطالعات قبلي 

 

  عمليات جستجو
فشـار   را به صورت كوتاه مـدت  SCANدكمه 

در صـفحه   داده و يا بـر روي دكمـه   
نمايشگر لمسي كليك كنيد تـا جسـتجو بـراي    

در راديـويي   موجهاي راديويي در  يافتن ايستگاه
بعـد از اينكـه ايسـتگاه    . حال پخش آغـاز شـود  

راديويي مورد نظر خود را يافتيد بـراي متوقـف   
 SCANتوانيد دوباره دكمـه   كردن جستجو مي

در  را فشار داده و يـا بـر روي دكمـه    
  .صفحه نمايشگر لمسي كليك كند

 

  CD/MP3پخش فايل از روي ديسك 
  CD/MP3پخش فايل از ديسك 

را به صورت كوتاه مدت فشـار   MEDIAدكمه 
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هاي روي ديسك  ارد حالت پخش فايلداده تا و
در منـوي   "DISC"بـر روي گزينـه   يـا  د؛ يشو

 با؛ كليك كنيداصلي در صفحه نمايشگر لمسي 
سيستم به صورت  ،درون دستگاه CD قراردادن

هاي روي ديسـك   خودكار به حالت پخش فايل
  .دهد ميتغيير وضعيت 

 

  ديسك از دستگاه ورود و خروج 
1- CD   ــه ــورتي ك ــه ص ــرف (آن  رويرا ب ط

رف باال باشد درون دسـتگاه  به ط) داراي نوشته
سپس ديسك به صورت خودكار بـه  . قرار دهيد

  .خواهد شد كشيدهدرون دستگاه 

درون دسـتگاه قـرار دارد،    CDهنگامي كه  -2
تـوان   مي ن كوتاه مدت دكمه با فشار داد

  .ديسك را بيرون آورد
باشد و ندر صورتي كه ديسكي درون دستگاه  - 3

 "NO CD"فشار داده شود، عبارت  دكمه 
  .نمايش داده خواهد شد LCDدر صفحه 

  لمسيهاي  تشريح عملكرد دكمه

 
  بازگشت به منوي اصلي 
  بازگشت به صفحه قبلي 

  دكمه پخش و يا توقف فايل صوتي 
  پخش فايل قبلي 

  پخش فايل بعدي 
  هاي در حال پخش ليست فايل 
  هاي صوتي دكمه انتخاب جلوه 

تـوان جلـوه صـوتي     با استفاده از اين دكمه مـي 
هـاي صـوتي را    مورد اسـتفاده در پخـش فايـل   

  .يقه افراد تنظيم كردمطابق با سل
   فايل يك پخش تكرار حالت  
بــه هــاي درون ديســك،  تمــامي فايــل 

  .شود مي پخشصورت مكرر 
  ها فايل (Random) پخش تصادفي 
 هـا  توقف پخش تصادفي و پخش فايل 

  در ديسك شده ترتيب ذخيره به
  شروع عمليات جستجو 

  توقف عمليات جستجو 
مانـده   باقي/شده پخشمدت زمان  

تـوان   از فايل در حال پخش؛ با كشيدن آن مـي 
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  .زمان فايل در حال پخش را تنظيم كرد
  قبلي براي پخش/انتخاب فايل بعدي

و يـا   توانيـد دكمـه    براي اين منظور مـي 
فشار داده و يا بر به صورت كوتاه مدت را  

در صفحه نمـايش   و يا  روي دكمه 
  .لمسي كليك كنيد

 

  ) سريع بردنعقب / جلو( FF /FB  دكمه
را به صـورت بلنـد    و يا  هاي  دكمه

فعـال   FFو يا  FBمدت فشار دهيد تا عملكرد 
عقـب   و يا بردناين عملكردها براي جلو . شود
فايـل در  (ند باشـ  مـي  فايل در حال پخش بردن

شده  بردهحال پخش تا انتها و يا تا اول آن جلو 
بعد از آن فايل بعدي و . شود مي بردهو يا عقب 

راه ديگـر بـراي انجـام    ). شود مييا قبلي پخش 
اين كار جلو بردن يا عقب كشيدن محور زمـان  

  .دباش مي پخش فايل مزبور، در صفحه نمايشگر
 (PAUSE)توقف / (PLAY)خش پ

براي توقف پخش فايل در حال پخش، بر روي 
. در صفحه نمايشگر كليـك كنيـد   عالمت 

در صـفحه نمايشـگر     بعد از آن عالمـت  
و با كليـك كـردن بـر روي     شود نشان داده مي

  .آن، پخش فايل آغاز خواهد شد
  ها هاي پخش فايل انواع حالت

  پخش تك فايلر تكرا
در صـفحه   با كليك بـر روي عالمـت   
  .شود نمايش، اين حالت فعال مي

  ها پخش همه فايلتكرار حالت 
در  عالمــت دكمــه بــا كليــك بــر روي 

  .شود صفحه نمايش، اين حالت فعال مي
 ها فايل (Random) پخش تصادفي

در  با كليـك بـر روي عالمـت دكمـه     
فعـال   هـا  پخش تصادفي فايـل صفحه نمايش، 

بعد از آن بـا كليـك بـر روي عالمـت     . شود مي
ها متوقف شـده و   پخش تصادفي فايل 

بـر روي ديسـك    ترتيب ذخيره شـدن  ها به فايل
  .شوند پخش مي

  جستجو روش
هـا، بـا فشـار دادن دكمـه      در حين پخش فايـل 

SCAN  در  و يا كليك بر روي عالمت
از فايـل در  صفحه نمايشگر، جستجوي سيستم 

شود؛ بعد از آن سيسـتم بـه    مي حال پخش آغاز
 روي ديسـك  فايـل  هـر اول از ثانيه  ده ،ترتيب
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را پخش ) هاي بعد از فايل در حال پخش فايل(
مـورد  ) آهنـگ ( هنگامي كـه فايـل  . واهد كردخ

را دوبـاره   SCANنظر خود را يافتيـد،  دكمـه   
فشار داده و يا با كليك كردن بر روي عالمـت  

در صفحه نمايشگر جستجو متوقـف و   
  .دهد ميسيستم پخش فايل مزبور را ادامه 

 هاي مورد نظر جستجوي مستقيم فايل

ــر روي عالمــت دكمــه   ــا كليــك ب در  ب
نشان داده ها  صفحه نمايش، ليست تمامي فايل

توانيد فايل و يا پوشه مورد نظر خـود   شده و مي
  .را انتخاب كنيد

  DVDپخش 
  DVDهاي پخش  حالت

را  MEDIAدكمـه   ،پخـش انتخاب حالـت  براي 
كوتاه مدت فشار داده و يا در منوي اصلي گزينـه  

DISC ــ ــدرا انتخ ــ . اب كني ــا ق ــه ب   رار دادنالبت

DVD  به درون دستگاه، سيستم به طور خودكار
  .خواهد داد حالتبه وضعيت پخش ديسك تغيير 

 

  هاي لمسي دكمهعملكرد 
  توقف پخش/دكمه پخش 

ــو ( FFكــرد دكمــه عمل  ــردنجل  ب
  )سريع فايل بردنعقب ( FB) / سريع فايل
  قبلي/دكمه پخش فايل بعدي 
با جلو و يـا    ،محور زمان پخش فايل 

توان زمـان پخـش    عقب كشيدن اين محور مي
  .بردفايل را جلو و يا عقب 

بـر روي آن   با كليك: ها فهرست گزينه 

فهرســتي از عملكردهــاي مختلــف در صــفحه  
بـا اسـتفاده از   . نمايش، نشان داده خواهـد شـد  

ــه ــاي  دكم ــاال( UPه ــايين( DOWN، )ب ، )پ
LEFT )چپ ( وRIGHT )توانيـد   مـي ) اسـت ر
خود را انتخاب كنيد و براي فعـال شـدن   گزينه 

  .را فشار دهيد OKدكمه  آن
امل ، فهرستي شبا فشار دادن اين عالمت 

، تنظيمـات زيرنـويس،   تنظيمات پخـش صـوت  
ها نمايش  انتخاب پوشه و تنظيمات پخش فايل

  .داده خواهد شد

 

  تنظيمات پخش صوتي
در صـفحه   با كليك بر روي عالمـت  

توانيـد   نمايش، تنظيمات مزبور فعال شده و مـي 
هـاي پخـش شـونده در سيسـتم را      فرمت فايل
  .انتخاب كنيد
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   USBپخش فايل از روي 
ه ، دكمــ USBبــراي پخــش فايــل از روي   

MEDIA  را به صورت كوتاه مدت فشار داده و
در صـورتي كـه   . را انتخاب كنيـد  USBگزينه 
USB     به طور صحيح به سيستم وصـل شـده

باشد به عنـوان منبـع پخـش صـدا در سيسـتم      
بـه سيسـتم    USBاما اگـر  . انتخاب خواهد شد

را بـه عنـوان    USBوصل نباشد، نبايـد گزينـه   
  .منبع پخش صدا انتخاب كرد

 

 
هاي صوتي و  توان براي پخش فايل مي  USBاز 

  .هاي متني استفاده كرد تصويري، عكس و يا فايل

 

  هاي صوتي پخش فايل
بـه عنـوان منبـع پخـش       USBبعد از انتخاب 

نمـايش داده    USBصدا در سيستم، اطالعات 
پوشـه مـورد نظـر بـراي پخـش را      . خواهد شد

  .انتخاب كنيد

 
مختلـف در هنگـام    هـاي  دكمهتشريح عملكرد 

  : USBپخش موسيقي از روي 
  توقف پخش/دكمه شروع  

  پخش فايل قبلي 
  پخش فايل بعدي 

  شهاي مورد پخ ليست فايل  
  هاي صوتي دكمه انتخاب جلوه 

توانيد صداي پخش  با استفاده از اين قابليت مي
  .شده را مطابق سليقه خود تنظيم كنيد

  پخش تك فايلتكرار  
   USBهاي  پخش تمامي فايلتكرار  
هـاي درون   پخـش تمـامي فايـل   تكرار  
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  يپوشه انتخاب
  ها فايلپخش تصادفي  
ها بـر   پخش فايلو   توقف پخش تصادفي 

    USBها بر روي  اساس ترتيب ذخيره بودن آن
ــاب  ــال   انتخ ــل در ح ــاني فاي زم

توانيـد   با جلو و يا عقب كشيدن آن مـي  :پخش
  .ببريدفايل را جلو و يا عقب 

با اسـتفاده از ايـن گزينـه،    : انتخاب فايل 
 موردفايل هاي مختلف  از درون پوشهتوانيد  مي

  .نظر خود را انتخاب كنيد

 

عقـب  ( FB) / سريع فايل بردنجلو ( FFدكمه 
 ):سريع فايل بردن

را به صـورت بلنـد    و يا  هاي  دكمه
فعـال   FFو يا  FBمدت فشار دهيد تا عملكرد 

و يا عقـب   بردناين عملكردها براي جلو . شود
فايـل در  (ند باشـ  مـي  فايل در حال پخش بردن

و يا تا اول آن شده  بردهحال پخش تا انتها جلو 
بعد از آن فايل بعـدي و يـا   . شود مي بردهعقب 

راه ). لي شروع به پخش شـدن خواهنـد كـرد   قب
ديگر جلو بردن يا عقب كشـيدن محـور زمـان    

  .دباش مي پخش فايل ، در صفحه نمايشگر
  توقف پخش/دكمه شروع پخش

براي توقف پخش فايل در حال پخش، بر روي 
. در صفحه نمايشگر كليـك كنيـد   عالمت 

ه نمايشـگر  در صـفح   بعد از آن عالمـت  
و با كليـك كـردن بـر روي     شود نشان داده مي

  .آن، پخش فايل آغاز خواهد شد
بازپخش مداوم يك يـا  (ها  چرخشي فايلپخش 

  )يك مجموعه فايل
در صـفحه   با كليك بـر روي عالمـت   

عالمـت  پخش تك فايـل،  تكرار نمايش، حالت 
شه هاي درون يك پو حالت پخش فايل 
حالـت پخـش تمـامي     عالمت خاص و 

  .را فعال كنيد  USBهاي روي  فايل
  :ها حالت پخش تصادفي فايل

دت فشـار  را به صورت كوتـاه مـ   SCANدكه 
در  داده و يا با كليك بر روي عالمـت  

بعـد از  . صفحه نمايش، اين حالت را فعال كنيد
پخـش   آن با كليك بـر روي عالمـت   

م شروع به ها متوقف شده و سيست تصادفي فايل
بـر روي   ترتيـب ذخيـره شـدن    ها به پخش فايل

  .ديسك خواهد كرد
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  :ها جستجوي پوشه
هاي  ايطي كه سيستم در حال پخش فايلدر شر

  USBصــوتي، تصــويري و يــا عكــس از روي 
د، به صورت كوتاه مدت بر روي عالمت باش مي

هاي ذخيره شده در  ك كنيد تا پوشهكلي 
USB      براي جسـتجو و انتخـاب نمـايش داده
  .شود

   فلش موجود درهاي  جستجوي عكس
در هنگام نمايش عكس، بـا اسـتفاده از منـوي    

امكان انتخاب فايل  ،نمايش داده شده در شكل
قبلي و يا بعدي، انتخاب و نمايش فايل، تنظـيم  

 بزرگنمـــايي وهـــا،  ســـرعت نمـــايش فايـــل
هاي مورد  ها و فايل نمايي و انتخاب پوشهكوچك

  .نظر را خواهيد داشت

 
  هنگام پخش تصاوير ها دكمهعملكرد 

  نمايش عكس قبلي 
  نمايش عكس بعدي 

هـا، توقـف    نمايش خودكـار عكـس   
  حالت نمايش خودكار

رنگ خاكستري عالمـت بـه   (. بزرگنمايي 
  )معني غيرفعال بودن آن است

رنگ خاكستري عالمـت  (. كوچك نمايي 
  )به معني غيرفعال بودن آن است

  ها جستجوي فايل 
  ها جستجوي فايل 

هـا؛   سرعت نمايش خودكـار فايـل   

  سرعت كم 
  سرعت متوسط 

  سرعت زياد  
   USB پخش ويدئو از

ــيلم از روي   ــايش ف ــام نم ــا  USBدر هنگ ، ب
استفاده از منـوي نمـايش داده شـده در شـكل     

امكان انتخاب فايـل قبلـي و يـا بعـدي،      بعدي
و يـا   بردنها، جلو  پخش و يا توقف پخش فايل

هـاي   ها و يا جسـتجوي فايـل   فايل بردنعقب 
  .مورد نظر را خواهيد داشت

 



 ريتصو و صوت پخش ستميس

99 

  :هاي صفحه نمايش دكمهتشريح عملكرد 
بــراي توقــف فايــل در حــال پخــش، بــر روي 

. در صفحه نمايشگر كليـك كنيـد   عالمت 
در صـفحه نمايشـگر     بعد از آن عالمـت  

روي و با كليـك كـردن بـر     شود نشان داده مي
  .آن، پخش فايل آغاز خواهد شد

را بـه  روي پنـل    و يـا   هـاي   دكمه
صورت كوتاه مدت فشـار دهيـد و يـا بـر روي     

ــت ــاي  عالم ــا   ه ــفحه  ي روي ص
كليك كرده تا فايـل قبلـي و يـا بعـدي     نمايش 

حـور  با جلو و يـا عقـب كشـيدن م   . پخش شود
توانيـد فايـل در حـال     زمان پخش فايـل ، مـي  
توجه شود كه در . ببريدپخش را جلو و يا عقب 
توان ايـن عمـل را بـا     ارتباط با پخش فيلم نمي

 و  هـاي   فشار دادن بلند مدت دكمه
  .انجام دادروي پنل 

ليسـت   همچنين با فشـار دادن عالمـت   
هاي تصويري موجود، براي جستجو  تمامي فايل

  .و انتخاب، نمايش داده خواهد شد
   USB ازهاي متني  خواندن فايل

، بـا   USBاز هاي متني  در هنگام خواندن فايل
امكـان انتخـاب    بعـدي استفاده از منوي شـكل  

 زدن  ورقصفحه قبلي و يا بعدي، تنظيم قابليت 
و يـا   زدن و تنظيم سرعت ورق دكار صفحاتخو

  .را خواهيد داشتها  جستجوي فايل

 
  :هاي صفحه نمايش دكمهح عملكرد تشري

 زدن ورقبـراي   و  هـاي   از عالمت

ايـن سيسـتم   . شـود  دستي صفحات استفاده مي
ــت   ــين داراي قابليـ ــار  زدن ورقهمچنـ خودكـ

  .دباش مي صفحات
براي :  (FF/FB)سريع صفحات  بردنعقب /جلو

در صـفحه   مـتن اين منظور محور شماره صـفحه  
  .شگر را به سمت چپ و يا راست بكشيدنماي

امكان جستجو  ،با كليك بر روي گزينه جستجو
هـا را   هـاي متنـي سـاير پوشـه     و انتخاب فايـل 
  .خواهيد داشت

با كليـك بـر   : صفحات زدن خودكار ورققابليت 
. شـود  ميمتوقف  آنعملكرد  روي عالمت 

نمايشـگر  در صـفحه   بعد از آن  عالمـت   
و با كليك بـر روي آن ايـن    شود نشان داده مي

  .عملكرد دوباره فعال خواهد شد
تعـويض خودكـار   /سرعت نمـايش  

  صفحات؛ 
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  سرعت كم 
   سرعت متوسط  
  سرعت زياد 

امكان جستجو و  با كليك بر روي عالمت 
  .هاي متني را خواهيد داشت انتخاب ساير فايل

  پخش فايل از تجهيزات جانبي
)MP3 Player ،AUX و غيره(  

  درگاه ورودي سيگنال صوتي
ن خودرو از نوع استاندارد درگاه سيستم پخش اي

كــاربران محتــرم بــا . دباشــ مــي متــر ميلــي 5/3
استفاده از يك كابل سيگنال آنـالوگ بـا درگـاه    

هـاي پخـش    تواننـد دسـتگاه   مـي  متر ميلي 5/3
موزيك قابل حمل خـود را بـه سيسـتم پخـش     

هاي مـورد نظـر خـود را از     وصل كرده و آهنگ
  .طريق بلندگوهاي خودرو پخش كنند

هاي جانبي  هاي صوتي دستگاه لپخش فاي
)MP3 Player  ،AUX و غيره( 

بعد از اينكه دستگاه پخش موسـيقي قابـل حمـل    
به سيسـتم  ) و غيره MP3Player ،AUX(كاربر 

پخش خودرو وصل شد، دستگاه جـانبي را روشـن   
هاي موجود در آن شروع بـه پخـش    كرده تا فايل

شدن كرده و سپس براي وصل كردن بلندگوهاي 
را پشت سرهم فشار دهيد  MEDIAو دكمه خودر

تنظـيم   AUXتا منبع پخش فايل بر روي گزينـه  
را در منـوي اصـلي    AUX INشـود و يـا گزينـه    

بـه   AUXدر صورت اتصال درگـاه  . انتخاب كنيد
هـاي   يك دستگاه جانبي، در زمـان پخـش فايـل   

تصويري از دستگاه مذكور ، شما فقط صداي فايل 
ز بلنـدگوهاي خـودرو   تصويري در حال پخـش را ا 

در صورتي كه اين تجهيزات به سيستم  .شنويد مي
  انـد در منـوي اصـلي گزينـه     خودرو وصـل نشـده  

 AUX IN را انتخاب نكنيد.  

  
  تنظيم شدت صدا

ــاور  ــدن دكمــه پ ــا چرخان ــا/روشــن( ب ) موشخ
  .توانيد شدت صدا را تنظيم كنيد سيستم، مي

بلوتوث  به كمكها  پخش فايل
"Bluetooth"  سيستم  

كـالس   بلوتوثاين خودرو مجهز به تكنولوژي 
B د كـه قـادر بـه تبـادل اطالعـات در      باشـ  مي

. دباشـ  مي متري، بدون نياز به سيم، دهمحدوده 
كارگيري و كنتـرل تلفـن    از اين قابليت براي به

  .شود مياه استفاده همر
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  بلوتوثغيرفعال كردن قابليت /فعال
 وارد منوي مربوط به تنظيمـات شـده و گزينـه   

"Bluetooth Setting"   در . را انتخـاب كنيـد
را روشـن كـرده و    بلوتـوث جديد قابليت  منوي

تنظيمات دلخواه در ارتباط با اتصـال خودكـار و   
  .قابليت جواب دادن تلفن همراه را اعمال كنيد

  
  احتياط 

بـا   قيـ تطب منـد ازين كـه  همراه يتلفن ها يبرا
 قيـ قبـل از تطب  ،هستند بلوتوث يناوبر ستميس
  .ديعملكرد بلوتوث را فعال كن ديبا

  در دو دستگاه بلوتوثقابليت  سازي همسان
سيسـتم  ( هـر دو دسـتگاه   بلوتـوث دا در ابت -1

ســپس  را روشــن كنيــد، )مســيريابي و موبايــل
در صفحه كليد سيستم مسيرياب  دكمه 

ــا عالمــت فشــار داده و را  در  "Bluetooth"ي
انتخـاب كنيـد تـا وارد مرحلـه     را منوي اصـلي  

  .سازي دو دستگاه با يكديگر شويد همسان

 
نام دستگاه موبايل خود در ليست را انتخـاب   - 2

. كليك كنيـد  "connect"كرده و بر روي گزينه 
است كـه دسـتگاه موبايـل خـود را      اولين باراگر 

سازي بايد  همسانفرآيند كنيد،  سازي مي همسان

مدت زمان . توسط گوشي تلفن همراه انجام شود
. استدقيقه  دوفرآيند مورد نياز براي تكميل اين 

ــت     ــل، عالم ــن عم ــام اي ــدت انج ــام م در تم
Bluetooth    در گوشه باال سـمت چـپ صـفحه 

LCD فرآينـد بعـد از اتمـام   . چشمك خواهد زد ،
  .چشمك زدن عالمت متوقف خواهد شد

سازي، نام تلفـن   همسانفرآيند بعد از اتمام  -3
سازي  هاي همسان همراه شما در ليست دستگاه

در  با رنگ زرد نمايش داده خواهـد شـد و   شده
گوشي تلفن همراه شما سيستم خـودرو بـا نـام    

"Foton NAVI" شود ده مينمايش دا.  
بـا   بلوتـوث در صورتي كه بخواهيد اتصـال   -4

دســـتگاه مزبـــور را قطـــع كنيـــد، در ليســـت 
سازي شده نـام دسـتگاه را    هاي همسان دستگاه

 "Disconnect"انتخاب كرده و بر روي گزينه 
  .كليك كنيد



 دفترچه راهنماي مشتري

102 

بعد از اتصـال گوشـي تلفـن همـراه، بـراي       -5
دانلود ليست  مخـاطبين تلفـن همـراه، گزينـه     

"YES"  انتخاب كنيد فعال شدهرا در صفحه.  

 

  احتياط 
ها براي امكـان كنتـرل گوشـي     دانلود اين فايل

تلفن همراه با استفاده از سيستم پخـش خـودرو   
 ، ازهـا  در زمان دانلود ايـن فايـل  . ضروري است

  .سيستم براي انجام كار ديگري استفاده نكنيد
سيستم ممكن فعال نشده باشد،  بلوتوثچنانچه 

است بـه كـاربر هشـدار دهـد كـه بـا فشـردن        
  .بلوتوث فعال نمي شود طوالني كليد 

  احتياط 
زمان بـه بـيش از    اتصال هم بليتقااين سيستم 

بخواهيد يك  چنانچهد و را ندار يك تلفن همراه
گوشي ديگر به سيستم وصل كنيـد، ابتـدا بايـد    

  .اتصال گوشي وصل شده را قطع كنيد
  دو دستگاه  ارتباطگيري بعد از  شماره

  بلوتوثاز طريق 
سيستم پخش خـودرو  ( دو دستگاه ارتباطبعد از 

بـا فشـار دادن دكمـه    ) با گوشـي تلفـن همـراه   
در پنل صفحه نمايش و يـا كليـك بـر     

گيـري از   وارد منوي شماره روي عالمت 
سپس شماره مورد نظـر را  . شويد بلوتوثطريق 

گيري  با استفاده از صفحه كليد ديجيتالي  شماره
 توان با كليك بر روي عالمـت   مي( كنيد
هاي اشتباه و يا با كليك بـر روي عالمـت     رقم
C سپس با ). تمامي ارقام وارد شده را پاك كرد

شماره وارد شده را  كليك بر روي عالمت 
جهــت توقــف برقــراري گيــري كــرده و  شــماره

بعد از اتمام تماس، با كليك بر روي تماس و يا 
  .تماس را قطع كنيد عالمت 

ليسـت مخـاطبين تلفـن همـراه      پس از دانلـود 
توانيـد بـا    مـي  ماشـ ، ده توسط سيسـتم وصل ش

ــت   ــر روي عالم ــك ب وارد ليســت  كلي
 ،بگيريـد بعد از انتخاب تماس مخاطبين شده و 

ليست دانلود نشده باشد و يا گوشي تلفن  اگراما 
همراه شما امكـان پشـتيباني از ايـن قابليـت را     

غيرفعـال خواهـد     مـت نداشته باشد، عال
  .بود
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را  در حين مكالمه عالمت  چنانچه
فشار دهيـد، پخـش صـداي مكالمـه از طريـق      
بلندگوها متوقف شده و صدا توسط گوشي تلفن 

  .همراه پخش خواهد شد

 
ــت     ــر روي عالم ــاره ب ــردن دوب ــك ك ــا كلي ب

ــط     ــه توس ــداي مكالم ــاره ص دوب
  .شدبلندگوها پخش خواهد 

بعد از اتمام مكالمـه، در صـورتي كـه بخواهيـد     
دوباره با همان شماره تماس بگيريد، بـا كليـك   

اخيـر  هـاي   ليست تماس بر روي عالمت 
و بـا انتخـاب شـماره مـورد      شود مينشان داده 
توانيـد بـدون تايـپ شـماره مسـتقيماً       نظر، مي

  .گيري كنيد شماره
براي پخش  بلوتوثاستفاده از اتصال 

  موسيقي
هاي  سازي دو دستگاه، فايل بعد از اتمام همسان

 مــورد نظــر را در گوشــي تلفــن همــراه پخــش
(PALY)  در پنل صفحه  كرده و دكمه
فشار دهيـد تـا   به صورت كوتاه مدت نمايش را 

ي سـاز  وارد صفحه تنظيمات مربوط به همسـان 
بـه ايـن    بعـد از ورود .  پخش موسـيقي شـويد  

ــر(ه صــفح ــا   اگ ــيد و ي ــه نباش ــال مكالم در ح
، بـر روي عالمـت   )گيري نكـرده باشـيد   شماره

تا آهنگ انتخـابي توسـط    كنيدليك ك   
به ، حالتدر اين . اي خودرو پخش شودبلندگوه
هاي كنترلي سيستم پخش خودرو،  دكمه كمك

قبلـي و يـا   /فايـل بعـدي  فقط امكـان انتخـاب   
  .ها را خواهيد داشت فايل توقف/پخش

 

  احتياط 
هـايي كـه امكـان     موبايـل  اين قابليت فقـط در 

پشتيباني از ايـن قابليـت را دارا هسـتند، قابـل     
توانـد   ها، كاربر مـي  در اين گوشي. استفاده است
را نيز ) تك فايل، تصادفي و غيره( حالت پخش

  .دكن تنظيم
  قطع اتصال
در صــفحه  بــا كليــك بــر روي عالمــت 

، كاربر قادر به قطع اتصال بين بلوتوثتنظيمات 
  .دو دستگاه خواهد بود
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  )ديد عقب(دوربين عملكرد 
ديدعقب روي اين خودرو مجهز به يك دوربين 

 براي نمايش فضاي پشت خـودرو درب صندوق 
قرار  Rاهرم دنده در وضعيت  كه زماني. دباش مي

شود، صفحه نمايش بـه طـور خودكـار     داده مي
كنـد   ميتصوير دريافتي از اين دوربين را پخش 

ازي بـه تنظـيم دسـتي بـراي پخـش ايـن       يو ن
اين تصاوير نماي فضـاي پشـت   . نيست تصاوير

شـرايط را بـراي كنتـرل    و خودرو را نشان داده 
  .كند تر مي راحت خودرو در حركت رو به عقب

  سيستم مسيريابيعملكرد 

  GPSي در استفاده از احتياطموارد 
سيســتم  مســافت نشــان داده شــده توســط -1

GPS ،در ( شـرايط محـيط راننـدگي    با توجه به
، )هـا  ل تقـاطع جـاده  نزديكي جاده، و يا در محـ 

اگـر  به عنوان مثـال  ( از سيستم استفادهشرايط 
روي آنتن امواج خودرو با كاغذ و يـا پالسـتيك   

بـه طـوري كـه در دريافـت      پوشيده شده باشـد 
و محلي كـه خـودرو    )امواج اختالل ايجاد گردد

هـاي بلنـد،    در كنـار سـاختمان  ( در آن قرار دارد
اسـت  ن ممك) تونل و يا در محيط جنگلي داخل

  .با مسافت واقعي متفاوت باشد
اسـتفاده   بـار سيسـتم بـراي اولـين     چنانچه -2

بيشتر از ( و يا براي مدت زماني طوالني شود مي
يــابي  اســتفاده نشــده باشــد، موقعيــت) روز ســه

  .ثانيه طول بكشد سيممكن است بيشتر از 

ــد آب  -3 ــرايط ب ــوايي در ش ــدگي( وه  ،بارن
طــي بــا امــواج و يــا در محي) ...گرفتگــي و  مــه

ــرد   ــت عملك ــي، كيفي ــارازيتي الكترومغناطيس پ
  .يابد ميكاهش  GPSسيستم 

 تـا  صـفر بـين   GPSمحدوده دمايي عملكرد  - 4

هـاي   در زمسـتان . گراد اسـت  درجه سانتي شصت
تـر و يـا بـاالتر از     ها، دماي پايين سرد و يا تابستان

ث اخالل در عملكرد اين محدوده ممكن است باع
بنابراين سعي كنيد دماي داخـل   اين سيستم شود،

  .داريد كابين خودرو را در اين محدوده نگه
هــا  بزرگــراهزيــر دريافــت ســيگنال در   -5
هـا دچـار    تونـل  داخـل  و) هاي طبقاتي بزرگراه(

  .شود اخالل مي
استفاده از پرده و يا اليه عـايق ضـخيم بـر     -6

ــره ــت     روي پنج ــالل در درياف ــث اخ ــا باع ه
طيسي شـده و عملكـرد   هاي الكترومغنا سيگنال
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  .دهد را تحت تأثير قرار مي GPSسيستم 
هاي بلند  قرار گرفتن خودرو در كنار ساختمان - 7

هاي فشارقوي باعث اخالل در عملكرد  و يا كابل
شده و ممكن اسـت باعـث عـدم     GPSسيستم 

  .دريافت مناسب سيگنال ورودي شود
خودرو مجهز به چشم  اينسيستم مسيريابي  - 8

 هشــدارنبــوده و قابليــت تشــخيص و الكتريكــي 
را هـاي كنتـرل سـرعت در مسـير      وجود دوربين

شـود كـه بـه     بنابراين از راننده تقاضـا مـي   ندارد،
  .قوانين راهنمايي و رانندگي محلي پايبند باشد

  هشدار
در همه شرايط، حتـي در مواقـع اسـتفاده از     -1

سيستم مسـيريابي، پايبنـد قـوانين راهنمـايي و     
  .درانندگي باشي

تمركـز كـافي   سعي كنيد در حين راننـدگي   -2
داشــته نــدگي نمســير و شــرايط را درخصــوص

بــر روي  بــيش از حــدتوجــه و تمركــز . باشــيد
صفحه نمايشگر و سيسـتم مسـيريابي، ممكـن    

  .است منجر به بروز حادثه شود
گونـه شـيء خـارجي     مراقب باشيد كه هـيچ  -3

ــد   ــرار ندهي ــتم ق ــك سيس ــاه ديس . درون درگ
ي در اين رابطه ممكن است منجر به انگار سهل

ــش   ــي آت ــا حت ــتم و ي ــي سيس ــوزي و  خراب س
  .گرفتگي شود برق

در حين رانندگي اقدام بـه تغييـر تنظيمـات     -4
سيســتم مســيريابي و تمركــز بــر روي صــفحه 

حواســتان از تمركــز اگــر . نكنيــدنمايشــگر آن 
شود، ممكـن اسـت    كمشرايط رانندگي و جاده 

ين اجـراي تنظيمـات   بنـابرا . دچار حادثه شـويد 
سيستم مسـيريابي و وارد كـردن داده بـه ايـن     
سيستم بايـد در شـرايطي كـه خـودرو متوقـف      

  .انجام شود، است

از باز كردن و انجام تعميـرات بـر روي ايـن     - 5
انجـام تعميـرات    وباز كردن . سيستم پرهيز كنيد

سيستم، توسط افراد غير مجـرب، ممكـن اسـت    
  .گرفتگي افراد شود سوزي و يا برق منجر به آتش

از نفوذ آب به درون سيستم جلوگيري كرده  -6
و از اعمال شعله آتش بر روي سيستم خودداري 

در غير اين صورت سيستم خـراب شـده،   . كنيد
  .آتش گرفته و يا ممكن است دود كند

، خرابي در عملكرد سيسـتم  مشاهده هنگام -7
ممكن  چون. پرهيز كنيد آناز استفاده مجدد از 

بـروز   سيسـتم و  منجر بـه خرابـي كامـل    است
. گرفتگـي شـويد   برقدچار و يا  شود سوزي آتش

لمس آنتن در شرايط طوفان و يا صاعقه ممكن 
  .گرفتگي شود است منجر به برق

هـايي كـه    استفاده از اين سيستم در مكـان  -8
مجاز به پـارك خـودرو نيسـتيد، ممكـن اسـت      
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  .منجر به بروز حادثه شود
  نقشهتوضيحات عملكرد 

  تشريح اصول اوليه استفاده از نقشه
در پنـل صـفحه نمـايش را فشـار      NAVدكمه 

در منوي اصـلي   NAVداده و يا بر روي گزينه 
كارگيري  كليك كنيد تا صفحه رابط راهنماي به

تواند  ؛ در اين هنگام كاربر ميفعال شودسيستم 
بعـد از  . كليك كند "Confirm"بر روي گزينه 

حه رابـط اصـلي مربـوط بـه     چند ثانيه وارد صف
  .شويد سيستم مسيريابي مي

 

  موارد احتياطي
ــتم   ــتفاده از سيس ــل از اس ــاً قب ــاربرعزيز لطف ك
  .مسيريابي، نكات زير را به دقت مطالعه فرماييد

  نگاه كردن به صفحه نمايش اين دستگاه در
پرتي راننـده شـده و    حين رانندگي باعث حواس

بنـابراين  . ممكن است منجر به بروز حادثه شود
اجراي عمليات مورد نظر براي اعمال تنظيمـات  

  .بايد در هنگام توقف خودرو صورت گيرد
  نقشه و اطالعات مورد استفاده در اين سيستم

. ممكــن اســت بــا مســير واقعــي متفــاوت باشــد
بنابراين از ايـن سيسـتم فقـط جهـت راهنمـايي      
استفاده كرده و هنگـام اسـتفاده از ايـن سيسـتم     

  .نمايي و رانندگي را رعايت كنيدقوانين راه
  شركت توسعه صنايع توليدي عظيم خودرو و

گونه مسئوليتي در  هاي مجاز آن  هيچ نمايندگي
قبال حوادث ترافيكي اتفاق افتاده در اثر استفاده 

  .كنند از اين سيستم را قبول نمي

كـه قابليـت    يصفحه رابط سيسـتم در شـرايط  
نمـايش   هفقـط نقشـ  ( مسيريابي غيرفعال باشـد 

  ):شود داده مي

 
كـه قابليـت    يصفحه رابط سيسـتم در شـرايط  

 ،نمـايش نقشـه   ضـمن ( مسيريابي فعـال باشـد  
  ):استمسيريابي نيز فعال 

  
هاي مختلـف در صـفحه رابـط     عملكرد عالمت
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  :سيستم مسيريابي
 مقيــاس دهنــده نشــان: مقيــاس مقــادير  - 1

ارقام نمـايش داده  . دباش مي مقادير نشان داده شده
  .باشد ميهاي مختلف متفاوت  شده در مقياس

بــــراي  و  هــــاي  از عالمــــت -2
بزرگنمايي و كوچك نمايي نقشـه نمـايش داده   

  .توان استفاده كرد شده مي
در نقشه بيانگر مكان حال حاضر  عالمت  - 3

اين . دهد خودرو و جهت جلوي خودرو را نشان مي
عالمت  به سه صـورت مختلـف نمايـان شـده و     

سمت جلوي  . داراي سه كاربرد مختلف است
شـمال نقشـه را   جهـت   خودرو را نشان داده، 

مانـد،   دهد و نقشه در اين حالت ثابت مي نشان مي
يا بـه عبـارت    "ديد از باال"نقشه در حالت  
نقشـه  ( شود نمايش داده مي "چشم پرنده"ديگر 

  ).ممكن است چرخان باشد

  GPSعالمــت اطالعــات سيســتم    -4
هاي دريافتي را نمايش  قدرت و كيفيت سيگنال

  .دهد مي
تنظيم صداهاي پخش شده توسط   -5

  سيستم مسيريابي
  بازگشت به منوي اصلي  -6
  نمايش موقعيت كنوني خودرو -7
 نمايش ميزان مسافت و زمان باقي  -8

  مانده از مسير مشخص شده در نقشه
نمايش مسافت باقيمانده تا محل گردش   - 9

  .خيابان بعدي/بعدي و يا محل تالقي با جاده
اسم نمايش داده شـده در بـاالي نقشـه      -10

خيابـان بعـدي كـه در    /اسـم جـاده   دهنده نشان
  .دباش مي مسير تعيين شده قرار دارد

اسم نمايش داده شده در پايين نقشه، نـام   -11
خياباني كه هم اكنون خودرو در حال طي /جاده

  .دباش مي كردن آن است
دكمه حذف اطالعات جانبي نمايش   -12

هاي اطراف، مقصد، تنظيمـات   محيط(داده شده 
هاي عملكـردي حـين راننـدگي نظيـر      و توصيه

  )گردش به طرفين و غيره
ــانبي     -13 ــات ج ــايش اطالع ــه نم دكم

ــيط( ــات و    مح ــد، تنظيم ــراف، مقص ــاي اط ه
هــاي عملكــردي حــين راننــدگي نظيــر  توصــيه

  )گردش به طرفين و غيره
ــا فشــار دادن دكمــه  منــوي اطالعــات  ب

اگـر بعـد از   . صفحه نمايش پديدار خواهـد شـد  
گونـه تغييـري اعمـال     ثانيـه هـيچ   پـنج گذشت 

  .ل خواهد شدنگردد، به طور خودكار غيرفعا
تنظيمات نشان داده شـده در منـوي مزبـور بـه     

  :ندباش مي شرح زير
ــراف  ــيط اط ــتجوي : (Surroundings)مح جس
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محيط اطراف؛ با انتخاب ايـن قابليـت، امكانـات و    
هاي اطراف مقصـد و يـا موقعيـت كنـوني      محيط

  .شود مينمايش داده  يكيلومتر دهخودرو تا شعاع 
  .ت مقصدتنظيما: (Destination)مقصد 

هـــاي عملكـــردي حـــين راننـــدگي  توصـــيه
(Function) :  ،ــت ــال كــردن ايــن قابلي ــا فع ب

ــت    ــه، ليسـ ــير نقشـ ــر مسـ ــاتي نظيـ اطالعـ
، هـاي ورود ممنـوع   محـدوده ها،  خيابان/ها جاده

گردش به طرفين، تنظيمات بزرگنمايي خودكـار  
  .دباش مي در طي مسير، موقعيت مقصد و غيره

ــا: (Setting)تنظيمــات  ــن تنظيم ت شــامل اي
صداهاي پخش شده توسط سيستم مسـيريابي،  
حالت نمايش اطالعات، نقشه مسير، تنظيمـات  

و ) در هنگـام روشـن شـدن   ( سيستم مسيريابي
 )اعمـال شـده توسـط كارخانـه    ( تنظيمات اوليه

  .دباش مي

  سازي نقشه و مسيريابي شبيه

 
  نمايش سه بعدي نقشه

  
  تنظيمات مربوط به مقصد

در منوي  "DESTINATION"بر روي گزينه 
"FUNCTION"     كليك كنيد تـا وارد پنجـره

  .تنظيمات مقصد شويد

 
ــه  ــر روي گزين كليــك  "Other Method"ب

  .كرده تا وارد پنجره مربوطه شويد

 
جسـتجوي يـك    :ازند عبارتجستجو هاي  حالت

 /هـا  خيابان/ها جاده/مكان خاص/ركتش/سازمان
مسيرهايي ( خاصشهرها و روستاها، مسيرهاي 

، مسـيرهاي  )انـد  اده شدهكه قبالً به دفعات استف
، مراكز امداد سير خانه و محل كار، مذخيره شده

  .و نجات و جستجوي شماره تلفن
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  تنظيمات مقصد
 در منوي "DESTINATION"بر روي گزينه 

"FUNCTION"     كليك كنيد تـا وارد پنجـره
  .تنظيمات مقصد شويد

 
ــه  ــر روي گزين كليــك  "Other Method"ب

  .كرده تا وارد پنجره مربوطه شويد

 

  جستجوي مستقيم اسم مقصد
نام مقصـد را مسـتقيماً در قسـمت جسـتجو وارد     

با استفاده از اين قابليت، قادر به جستجوي . كنيد
مقصد مورد نظر در هر شهر بـا تايـپ نـام آن در    

براي اين منظـور ابتـدا بايـد    . سيستم خواهيد بود
ان را انتخاب كرده و اسـم  استان و سپس شهرست

روند استفاده از اين روش بـه  . مقصد را وارد كنيد
  .دباش مي ترتيب تشريح شده در زير

روي عالمـت  و  وارد كنيدنام استان را در پنجره  - 1
شـهر را  /سپس نام شهرسـتان . كليك كنيد جستجو

 و بر روي عالمت جستجو كليـك كنيـد،   رد كردهاو
  .كنيد در نهايت نام مكان را وارد

 

اين . نتايج نمايش داده شده را بررسي كنيد -2 
. اند نتايج به ترتيب حروف الفبا نمايش داده شده

  .مقصد را انتخاب كنيد

 
كليـك   "NAVIGATION"بر روي گزينه  -3

  .كرده تا عمليات مسيريابي شروع شود
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كليـك كـرده    "Collect"سپس بر روي گزينه 

وان مقصـد نهـايي   تا مقصـد وارد شـده بـه عنـ    
  .انتخاب شود

كليك كـرده تـا    "More"سپس بر روي گزينه 
ــه    ــوان خان ــده تحــت عن ــات تنظــيم ش اطالع

(home) محل كار ،(Workplace)  مبداء يـا ،
  .سازي شده ذخيره شود مقصد و مسير شبيه

ــه   ــر روي گزينــــ ــك بــــ ــا كليــــ   بــــ
 "Locate a road crossing"  در پنجــره

ه رابـــط ، وارد صـــفح(destination)مقصـــد 
مربوط به جستجوي مسير براي مقصـد تعيـين   

اين قابليت امكان جستجوي تمامي . شده گرديد
هاي شهر انتخاب شـده را بـراي    خيابان/ها جاده

مراحل انجـام كـار بـه    . كند شما امكان پذير مي
  .دباش مي شرح زير

  .لغات كليدي جاده را وارد كنيد -1

 
يك خيابان انتخاب كـرده و نـام تقـاطع را     -2

  .وارد كنيد
. از ميان نتايج ارائه شده، يكي را انتخـاب كنيـد  

توانيد گزينه انتخاب شده را بـه عنـوان    شما مي
مقصد نهايي و يا مقصد بين راهي انتخاب كرده 

  .را جستجو كنيدو امكانات اطراف آن محل 

  جستجوي شهرها و روستاها
  با كليك بر روي گزينه

"Searching for towns and villages" 
وارد پنجره جستجوي مسير شـهرها و روسـتاها   

  .شويد
اين قابليت به شـما امكـان جسـتجوي مسـير      

تمامي شهرها و روستاهاي در استان انتخابي را 
  . كند فراهم مي

  .دباش مي زير مراحل انجام كار به شرح
  .ي را وارد كنيديواژه كليدي شهر يا روستا -1
  .نتايج ارائه شده را مشاهده كنيد -2

نتايج يافت شده بـر اسـاس حـروف الفبـا ارائـه      
ي را انتخـاب كنيـد؛   يشهر و يا روسـتا . شوند مي

توجه شود كه اطالعات مربوط به هـر كـدام از   
 مسير. شود نتايج يافت شده نيز نمايش داده مي

نظر را از بين يكي از مسيرهاي پيشنهادي  مورد
توانيـد   شما مي. انتخاب كرده و نقشه را باز كنيد
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گزينه انتخاب شده را به عنوان مقصد نهـايي و  
يا مقصد بين راهـي انتخـاب كـرده و امكانـات     

  .اطراف آن محل را جستجو كنيد
 (favorite)جستجوي موارد دلخواه 

در پنجـره   "Collect"با كليك بر روي گزينـه  
هاي دلخواه  جستجوي مقصد، وارد ليست مكان

اين ليسـت شـامل مـواردي از مقاصـد و     . شويد
  .دباش مي هاي پركاربرد كاربر آدرس

  .دباش مي مراحل انجام كار به شرح زير
ــت آدرس -1 ــده را   ليس ــايش داده ش ــاي نم ه

  .مشاهده كنيد

 

نتايج يافت شده بـر اسـاس حـروف الفبـا ارائـه      
شهر و يـا روسـتاي خـود را انتخـاب     . شوند مي

كنيد؛ توجه شود كه اطالعـات مربـوط بـه هـر     
كــدام از نتــايج يافــت شــده نيــز نمــايش داده  

نظـر را از بـين يكـي از     مـورد مسـير  . شـود  مي
اب كـرده و نقشـه را   مسيرهاي پيشنهادي انتخ

توانيد گزينه انتخاب شده را به  شما مي. باز كنيد
عنوان مقصـد نهـايي و يـا مقصـد بـين راهـي       
انتخاب كـرده و امكانـات اطـراف آن محـل را     

  .جستجو كنيد
  .اطالعات مسيرهاي دلخواه را ويرايش كنيد - 2

 

  جستجو شده قبليموارد  بين انتخاب مقصد از
 "History Record"با كليك بر روي گزينـه  

در پنجـــره جســـتجوي مقصـــد، وارد ليســـت 
. هاي ذخيره شده در حافظه سيستم شويد آدرس

ايـــن ليســـت شـــامل مـــواردي از مقاصـــد و 
كـه كـاربر قـبالً جسـتجو و      اسـت  هايي آدرس

  .ده استمسيريابي كر
ـ  ر اسـاس حـروف الفبـا ارائـه     نتايج يافت شده ب

هاي نمايش داده  نام هركدام از آدرس شوند، مي
مسـير  . شـود  شده در كنار آن نمـايش داده مـي  

 ز بين يكي از مسيرهاي پيشنهادي نظر را ا مورد
توانيـد   شما مي. انتخاب كرده و نقشه را باز كنيد

ايي و گزينه انتخاب شده را به عنوان مقصد نهـ 
يا مقصد بين راهـي انتخـاب كـرده و امكانـات     

  .اطراف آن محل را جستجو كنيد
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  جستجو بر اساس شماره تلفن
 "Phone Number"با كليك بر روي گزينـه  

در پنجره جستجوي مقصد، وارد پنجره جستجو 
اين قابليـت  . بر اساس شماره تلفن مقصد شويد

به كاربر امكان جستجوي آدرس مقصد با توجه 
مراحل .  كند ه شماره تلفن مقصد را فراهم ميب

  .دباش مي انجام كار به شرح زير
  .شماره تلفن مقصد را وارد كنيد -1

 

 

 
نتايج يافت شده بر اساس حروف الفبا ارائـه   -2

ي را انتخـاب كنيـد؛   يشهر و يا روسـتا . شوند مي
توجه شود كه اطالعات مربوط به هـر كـدام از   

مسير . شود نيز نمايش داده مينتايج يافت شده 
نظر را از بين يكي از مسيرهاي پيشنهادي  مورد

ــد  ــاز كني شــما . را انتخــاب كــرده و نقشــه را ب
توانيد گزينه انتخاب شده را به عنوان مقصد  مي

نهايي و يا مقصد بـين راهـي انتخـاب كـرده و     
  .امكانات اطراف آن محل را جستجو كنيد

  جستجوي اورژانس
 "اضطراري"- "Emergency"ينه با انتخاب گز

از صفحه جستجوي مقصد، وارد صفحه جستجوي 
توانيد با توجه بـه شـهر مـورد     اورژانس شده و مي

نظر و موقعيت مكاني خود اطالعـات نزديكتـرين   
نـام و آدرس و   بيمارستانها و مراكز درماني شـامل 

  .  را پيدا كنيدساير مشخصات آنها 
تمل بر شـماره  دست آمده از جستجو مش نتايج به

ها يا مراكز درمـاني بـوده و    تلفن و نام بيمارستان
توانيد هر يك از اين نتايج  را به عنـوان   شما  مي

مقصد نهايي و يا مقصد بين راهي انتخاب كـرده  
. تـر و دقيـق را مشـاهده كنيـد     و اطالعات جزئي
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ضمنا  امكانـات و تسـهيالت نزديـك بـه آدرس     
 .دباش مي انتخاب شده نيز قابل جستجو

  4Sجست و جوي 
از صفحه جست و جوي  4Sبا انتخاب گزينه 

 Foton 4Sمقصد، اطالعات مراكز خدمات دهي 
اطالعات . شود در شهر مورد نظر نمايش داده مي
. شود ها ارائه مي مراكز مختلف به همراه آدرس آن

توانيد هر يك از نتايج بدست آمده را به  شما مي
اهي انتخاب كرده و عنوان مقصد نهايي يا ميان ر

ضمنا . تر و دقيق را مشاهده كنيد اطالعات جزئي
امكانات و تسهيالت نزديك به آدرس انتخاب 

  .باشد شده نيز قابل جست و جو مي

  به سمت خانه
توانيـد   ، مـي ثبت اطالعـات آدرس خانـه   بعد از

ــه را در صــفحه جســتجوي مقصــد   گزينــه خان
ركـز  انتخاب كرده و با تنظيم خانه بـه عنـوان م  

چنانچه گزينـه خانـه را   . نقشه، نقشه را باز كنيد
 "خانه" - "Home"ثبت نكرده باشيد، گزينـه  

  .در صفحه جستجو غيرفعال خواهد بود

 
، وارد "خانـه " - "Home"با انتخـاب گزينـه   

توانيـد آدرس   شـما  مـي  .  ه شـويد صفحه نقشـ 
نشان داده شده  را به عنوان مقصد نهايي و يـا  
مقصد بـين راهـي انتخـاب كـرده و اطالعـات      

ــي ــد  جزئ ــاهده كني ــق را مش ــر و دقي ــمنا  . ت ض
امكانات و تسهيالت نزديك به آدرس انتخـاب  

د؛ امـا اطالعـات   باشـ  مي شده نيز قابل جستجو
ا نمـايش  تر و دقيق اين مراكز بـراي شـم   جزئي

  .داده نخواهد شد
  به سمت شركت
كار  توانيد محل بعد از ثبت اطالعات محل كار، مي

انتخاب كـرده و بـا    ،را در صفحه جستجوي مقصد
كار به عنوان مركز نقشه، نقشه را بـاز   تنظيم محل

چنانچه گزينه شركت را ثبت نكـرده باشـيد،   . كنيد
در صفحه  "كار محل" -  "Workplace"گزينه 
  .غيرفعال خواهد بود جستجو
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، "كار محل" -  "Workplace" با انتخاب گزينه
توانيـد آدرس   شـما  مـي  . وارد صفحه نقشه شـويد 

نشان داده شده  را به عنـوان مقصـد نهـايي و يـا     
تر  كرده و اطالعات جزئيمقصد بين راهي انتخاب 

ــد  ــاهده كني ــق را مش ــات و  . و دقي ــمنا  امكان ض
تسهيالت نزديك به آدرس انتخاب شده نيز قابـل  

تر و دقيق اين  د؛ اما اطالعات جزئيباش مي جستجو
  .مراكز براي شما نمايش داده نخواهد شد

  روي نقشه انتخاب يك مكان خاص بر
 مستقيماً بر روي نقشه در قسمت نقشـه كليـك  

را به عنوان ) مكان مورد نظر(كنيد تا اين مغازه 
ايـن عملكـرد باعـث    . مركز نقشـه قـرار دهيـد   

شود تا شـما بتوانيـد مسـتقيماً يـك مكـان       مي
  .خاص را بر روي نقشه تعيين كنيد

  
د آدرس نشـان داده شـده  را بـه    توانيـ  شما  مـي 

عنوان مقصد نهايي و يا مقصد بين راهي انتخاب 
تـر و دقيـق را مشـاهده     كرده و اطالعات جزئـي 

ضمنا  امكانـات و تسـهيالت نزديـك بـه     . كنيد
  .دباش مي آدرس انتخاب شده نيز قابل جستجو

  محيط اطراف
 "محيط"- "Surroundings"با انتخاب گزينه 

صـــد، وارد صـــفحه از صـــفحه جســـتجوي مق
  .جستجوي محيط اطراف شويد

ايــن عملكــرد بــه شــما امكــان دسترســي بــه  
اطالعات مربوط به امكانات و تسهيالت موجود 

محـيط   ه،ليـ نقهـاي اطـراف وسـيله     در محيط
اطراف مقصد، محـيط اطـراف مسـير و محـيط     

. كنـد  نمـاي نقشـه را فـراهم مـي    اطراف مكـان 
بـه   روي سيسـتم بـر  اوليـه موجـود    هاي تنظيم

در حــداكثر  POIنحــوي اســت كــه اطالعــات 
  .  شود كيلومتري نشان داده مي دهمحدوده 

گزينــه امكانــات محــيط اطــراف را انتخــاب و  - 1
) نشـاني (اين صـفحه چهـار مركـز    . كنيدجستجو 

دهـد تـا از بـين آنهـا      مختلف را در اختيار قرار مي
يكـي از  : مطابق با نياز كاربر يكـي انتخـاب شـود   

دهنـده مكـان    شده در نقشه نشانمراكز مشخص 
 .فعلي خودرو بوده و ديگري مقصد را نشان ميدهد
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امكانات مورد نظر را ) انواع(بندي گزينه دسته - 2
در اين صفحه هشت نوع مختلـف  . انتخاب كنيد

خدمات و امكانات مورد نياز كاربر تعريـف  از انواع 
ــت  ــده اسـ ــه  . شـ ــد گزينـ ــي توانيـ ــما مـ   شـ

 "All Categories" – " ــوارد ــه م را  "هم
 توانيد با انتخاب گزينه  همچنين مي ،انتخاب كنيد

"Other Categories" – " ساير خـدمات" 
گروه جديدي از خدمات مورد نظر خـود را بـراي   

ده را بـه  اطالعـات وارد شـ  . سيستم تعريف كنيد
 و "Large Category" در بخشــهاي  ترتيــب

"Intermediate Category" تاييد كنيد.  

 

  
نـام و فاصـله تـا    . نتايج جسـتجو را ببينيـد   -3

سـابقه عالمـت   ) مـورد (موقعيت كنوني در هـر  
بعـد از انتخـاب هـر سـابقه،     . گذاري شده است

شـما  . نقشه را مطابق با ايـن سـابقه بـاز كنيـد    
توانيد اين سابقه را به عنوان مقصد يـا يـك    مي

مكان بين راهي تنظيم كنيد و اطالعات كامـل  
 .يك را ببينيدتسهيالت نزد

  

صـفحه اطالعـات   . اطالعات كامل را ببينيد -4
درس، تلفـن و فكـس و   كامل نـام، اطالعـات آ  

اطالعـات  ) صـفحه (در . دهـد غيره را نشان مي
 "More"كامل، با كليـك كـردن روي گزينـه    

طالعات را به عنـوان آدرس محلـي، خانـه يـا     ا
 .توانيد ذخيره كنيدشركت مي

 

هاي عملكردي حين رانندگي  توصيه
(Function)  

ــه    ــا انتخــاب گزين وارد پنجــره  "Function"ب
نظير اعـالم  (انندگي هاي عملكردي حين ر توصيه

  .شويد) غيره بست و گردش به طرفين، مسير بن
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  نقشه مسير
وارد پنجـره   "Rout plan"با انتخـاب گزينـه   

  .مربوط به نقشه مسير شويد

 
بـا اسـتفاده از ايـن    : نحوه كار بـا نقشـه مسـير   

قابليت، قادر بـه تعيـين مراكـز و مقاصـد بـين      

راهي، كه مايليد در مسير حركت شما گنجانـده  
بعد از انتخاب مقصد نهايي و . شوند، خواهيد بود

 بين راهي، ترتيـب حركـت بـه سـمت مقاصـد     
توان  بنابراين مي. توان تعيين كرد مختلف را مي

مسير حركـت را بـا توجـه بـه مقصـد نهـايي و       
  .ترتيب مقاصد بين راهي تغيير داد

 

  ها خيابان/ها مشاهده ليست جاده
ده از ايـن قابليـت نـام    توانيـد بـا اسـتفا    شما مي

هـاي موجـود در مسـير     ها و خيابان تمامي جاده
  .حركتتان را مشاهده كنيد

 

  )ورود ممنوع(هاي  خيابان/ها جاده
احتمال دارد امكان تـردد در بعضـي از مسـيرها    

توانيـد ايـن    بنـابراين مـي  . شـته باشـد  وجود ندا
مسـيري  حـذف كنيـد و   هـا را   خيابـان /هـا  جاده

كيلومتري  دويستتا  يكجايگزين در محدوده 
نقشـه   بدين ترتيـب . جاده مزبور را انتخاب كنيد

  .دوباره محاسبه خواهد شد) راه( مسير
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  مسير برگشتتنظيم 
براي اين منظـور مبـدأ انتخـابي را بـه عنـوان      
مقصد انتخاب كـرده و صـبر كنيـد تـا سيسـتم      

بعـد از  . محاسبات مسير برگشت را انجـام دهـد  
مشــخص شــدن مســير برگشــت، وارد پنجــره  

START سيستم مسيريابي شويد.  
  بزرگنمايي خودكار

ودكـار مقيـاس   قابليت افزايش و يـا كـاهش خ  
  .سيستم مسيريابي را فعال كنيد

  مشاهده تمام مسير حركت در يك تصوير

 

  مقصد) بررسي( مشاهده
توانيـد مسـيرهاي    با استفاده از اين قابليـت مـي  

ط به مقصد مربو POIاطراف مقصد و اطالعات 
  .را مشاهده كنيد

 

  توقف عمليات مسيريابي
ــه    ــاب گزين ــا انتخ  "Stop Navigation"ب

  .عمليات مسيريابي متوقف خواهد شد
  تنظيمات مربوط به مسيريابي

منوي اصلي در  در "Setting"با انتخاب گزينه 
پنجره مسيريابي، وارد پنجره تنظيمات سيسـتم  

  .مسيريابي شويد

 
صداي پخش شده از  مثلقابليت تنظيم پارامترهايي 

مسيريابي، حالت نمايش اطالعات، نقشـه  سيستم 
ــره  ــير، پنج ــات مس ــيريابي و   تنظيم ــتم مس سيس
  .استاين پنجره در  ،كارخانه تنظيمات اوليه
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  صداي پخش شده توسط سيستم مسيريابي
 "Navigation Sound"بــا انتخــاب گزينــه 

در پنجـره بـاز   . وارد تنظيمات اين قابليت شويد
فعال و يا غيرفعـال كـردن قابليـت     امكانشده 

پخش صدا در حين كار بـا سيسـتم مسـيريابي،    
 تنظيم شدت صدا و نـوع صـداي پخـش شـده    

  .را خواهيد داشت) نوع استاندارد و نوع معرفي(

 

  نمايش داده شده مواردتنظيمات 
در اين قسمت نـوع عالمـت نمـايش داده شـده     

ايـن  . شود صد ، انتخاب ميبراي انواع مختلف مقا
عالمت را بـه   پنجسيستم قابليت نمايش حداكثر 

همچنين قـادر بـه   . دباش مي زمان دارا صورت هم
دسته از مقاصد احتمالي كه مايل بـه   پنجانتخاب 

  .يدباش مي ها در نقشه نيستيد، نمايش عالمت آن

 

  نقشه مسير
در تنظيمـات   "Rout Plan"با انتخاب گزينـه  

فعـال  سيستم مسـيريابي، پنجـره نقشـه مسـير     
در اين قسمت قادر به انتخاب يكـي از  . شود مي

سه نوع مسير مختلف، براي نمايش در صـفحه  
فـرض   توانيد نوع پيش بود و ميخواهيد نمايش 

تـرين   پيشـنهادي، كوتـاه   مسير( را انتخاب كنيد
  ).مسير، اقتصادترين مسير

 

  تنظيمات پنجره سيستم مسيريابي
در  "Window Setting"بــا انتخــاب گزينــه 

منوي تنظيمات سيستم مسيريابي، پنجـره ايـن   
توانيـد   در اين قسمت مي .شود فعال ميقسمت 

انتخاب كنيد كه با هر بار روشن كردن سيسـتم  
ي نمـايش داده  احتيـاط مسيريابي، پنجره موارد 

در صورت انتخـاب نمـايش ايـن    ! بشود يا خير؟
پنجره هر بـار كـه سيسـتم روشـن شـود بايـد       

ــت( ــاهي و رعاي ــوارد ) آگ ــاطم ــد احتي ي را تأيي
(accept)  كنيد كنيد اما در صورتي كه انتخاب

 اسـت اين پنجره نمايش داده نشود، بدين معنـا  
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فـرض وضـعيت    كه سيسـتم بـه صـورت پـيش    
آگاهي و پايبندي به اين موارد را تأييد شـده در  

  .نظر بگيرد

 

  )كارخانه فرض پيش( تنظيمات اوليه
ــا ــه  ب در  "Factory Setting"انتخــاب گزين

منوي تنظيمات سيستم مسيريابي، پنجـره ايـن   
با استفاده از ايـن قابليـت   . شود فعال ميقسمت 

تنظيمات سيستم را به تنظيمات اوليـه   توانيد مي
  .اعمال شده توسط كارخانه سازنده برگردانيد

 

 GPSنمايش اطالعات 

در پنجره نقشـه   با كليك بر روي عالمت 
فعـــال  GPSعـــات مســـيريابي، پنجـــره اطال

در اين پنجره اطالعاتي نظيـر سـاعت   . شود مي
GPS هـاي دريـافتي    ، كيفيت و قدرت سـيگنال

نظير  ،و اطالعات جغرافيايي محل GPSتوسط 
  .شود ارتفاع و غيره نمايش داده مي

 

  در حين مسيريابي اييراهنم
سيستم مسيريابي قابليت تعيين مسير براي هـر  

توضــيحات صــوتي . اي در نقشــه را دارد نقطــه
پخش شده در ارتبـاط بـا پارامترهـاي مختلـف     

  :اند از مسير و مسيريابي عبارت
  :مقاصد بين راهي/مقصد نهايي -1

  )متر(اعالم مسافت باقيمانده : با ذكر نام مقصد
  )متر(اعالم مسافت باقيمانده : قصدبدون ذكر نام م

  مقاصد بين راهي -2
اعـالم مسـافت   : با ذكر نام مقصـد بـين راهـي   

  )متر(باقيمانده 
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اعـالم مسـافت   : بدون ذكر نام مقصد بين راهي
  )متر(باقيمانده 

  چهار راه -3
اعالم مسافت ") هاي معمولي در جاده چهار راه(

كه خياباني /جاده/باقيمانده، جهت گردش و نام 
  ".شويد وارد آن مي

  ميدان -4
، اعــالم ميــداناعــالم مســافت باقيمانــده تــا "

نظـر و نـام خيابـاني كـه وارد آن      موردخروجي 
  "شويد مي

  تقاطع -5
راسـت  /در سمت چپ تقاطعاعالم اينكه يك "

  ".جاده خواهد بود
  :ورودي به شهر /بزرگراه -6
ورودي  /اعالم مسافت باقيمانـده تـا خروجـي   "

  ؛"مورد نظر

 تنـدرو مسير  اعالم مسافت باقيمانده تا ورودي"
  "تندرواز مسير خروجي و يا 

  ايستگاه عوارضي -7
  "اعالم مسافت باقيمانده تا ايستگاه عوارضي"
  :پاركينگ و يا تعميرگاه كنار بزرگراه -8

در صورتي كـه پاركينـگ و يـا تعميرگـاهي در     
اعالم مسـافت باقيمانـده تـا    ": طول مسير باشد

  ؛"پاركينگ/تعميرگاه
اعـالم  " :پاركينـگ /كردن تعميرگـاه  صورت رد در

  "پاركينگ / مسافت طي شده از آخرين  تعميرگاه
  تونل -9
  "اعالم مسافت باقيمانده تا تونل"
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  DVDيابي سيستم پخش  عيب

  هاي معمول خرابي 
  

  مالحظات  دليل  عالئم خرابي

گونه اطالعاتي  كند و هيچ سيستم پخش كار نمي
  . شود نمي ديدهايش آن در صفحه نم

  . بررسي كنيد كه تمامي اتصاالت سالم و محكم باشند  . نشده است برقراراتصال سيم برق ورودي كامالً 
پارازيت و ساير عوامل ممكن است باعث اخالل در 

  . باشدپردازنده سيستم شده  عملكرد صحيح
  . سيستم پخش را خاموش كرده و دوباره روشن كنيد

كند اما صداي آن پخش  ار ميسيستم پخش ك
شود و يا اينكه صداي پخش شده بسيار  نمي

  . ضعيف است

  . شدت صدا را افزايش دهيد  .شدت صداي تنظيم شده خيلي كم است
  . صدا را غيرفعال كنيد وضعيت بي  . صدا تنظيم شده است سيستم بر روي وضعيت بي

تنظيمات بلندگوها و تنظيمات باالنس بين 
  . چپ و راست نادرست است بلندگوهاي

تنظيمات بلندگوها و تنظيمات باالنس بين بلندگوهاي 
  . چپ و راست را تصحيح كنيد

  . تصويري گرم شده است/سيستم پخش صوتي
از آنجايي كه سيستم پخش يك سيستم 

امري عادي  گرم شدن آند، باش مي الكترومغناطيسي
  . است

 خرابي از نگرم شدن سيستم امري عادي بوده و نشا
  . دباش نمي
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  مالحظات  دليل  عالئم خرابي
اندازه تصوير با اندازه صفحه نمايش متناسب 

  . تنظيم كنيد LCDتنظيمات موجود را متناسب با نوع   نادرست است تصويرتنظيمات   . باشد نمي

  . شدت صدا را كم كنيد  . شدت صداي تنظيم شده خيلي زياد است  . شود صدايي خش خش مانند شنيده مي
يا (  ONت در وضعيت هنگامي كه سوئيچ استار

شود، صدايي  قرار داده مي) ACCدر وضعيت 
  . شود غيرعادي از موتور سيستم شنيده مي

  . كه ديسك درون سيستم است مطمئن شويد
  .اين موضوع عادي است
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  DVDهاي حين پخش  خرابي
  

  مالحظات  دليل  عالئم خرابي

يسك، توسط سيستم هاي د فرمت فايل  . كند هاي ديسك را پخش نمي دستگاه فايل
  . قابل پشتيباني نيستند

هايي با فرمت مورد پشتيباني  ديسك را با ديسكي كه حاوي فايل
  . د، تعويض كنيدباش مي سيستم پخش خودرو

  زيرنويس بدونديسك در هاي موجود  فايل  .شود نمي ظاهرها  زيرنويس فايل
  . هستند

رنويس هاي روي ديسك فاقد زيرنويس باشد، زي فايل چنانچه
  .شود مشاهده نمي

ها تعويض  زبان مورد استفاده در زيرنويس فايل
  .  شود نمي

ها در ديسك  فايل زيرنويس ساير زبان
DVD ذخيره نشده است.  

ها  در صورتي كه اطالعات مربوط به زيرنويس فايل در ساير زبان
در ديسك ذخيره نشده باشد، سيستم قادر به پخش زيرنويس در 

   .نيستها  ساير زبان
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  SDو يا كارت   CD ،USBمربوط به پخش فايل از روي ديسك  هاي خرابي
 

  مالحظات  دليل  عالئم خرابي

، توسط سيستم قابل صوتيهاي  فرمت فايل  . كند را پخش نمي صوتيهاي  دستگاه فايل
  . پشتيباني نيستند

و يا  MP3فرمت  دارايهاي موجود  كه فايل مطمئن شويد
WMA باشند .  

پخش به طور ناگهاني خيلي درحال ي فايل صدا
  . شود زياد و يا خيلي كم مي

در هنگام ضبط داراي  MP3هاي  فايل
  . ايراد بوده است

  . فايل در حال پخش و يا ديسك را تعويض كنيد

و يا كارت   USBهاي روي  كدام از فايل هيچ
SD شوند توسط سيستم خوانده نمي .  

 SD و يا كارت  USBممكن است فرمت 
  . نباشد FAT32مورد استفاده، 

را به فرمت مورد  SDيا كارت   USBبا استفاده از رايانه فرمت 
  . پشتيباني توسط سيستم تغيير دهيد

USB   با استفاده از مبدل چند راههUSB  به
هاي روي  سيستم وصل شده و سيستم فايل

USB  خواند را نمي .  

سيستم پخش خودرو قادر به پشتيباني چند 
USB  دباش نمي زمان به طور هم .  

را مستقيماً به درگاه   USBكرده و  جدارا  USBتبديل چند راهه 
USB سيستم وصل كنيد .  

  
  .صداي پخش شده نويز دارد

  

توليد اين صدا ممكن است به علت اشكال 
در دستگاه ضبط صداي مورد استفاده براي 

  . فايل مزبور باشد

ي اطمينان از سالم بودن سيستم پخش خودرو فايل مزبور را در برا
سيستم ديگري پخش كرده و اگر همان ايراد باز هم وجود داشته 

  .دباش مي باشد بيانگر سالم بودن سيستم پخش خودروي شما
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  مالحظات  دليل  عالئم خرابي
ديسك مورد استفاده آسيب ديده و يا كثيف   .صداي پخش شده نويز دارد

  .شده است
  . كنيد تعويضكرده و يا  تميزسك را دي

 LCDدر صفحه  "CD ERROR"عبارت 
  . شود نمايش داده مي

CD  در جهت غير صحيح در دستگاه قرار
  . داده شده است

ديسك مورد استفاده آسيب ديده و يا كثيف 
  . شده است

مورد استفاده مناسب  CDنوع ديسك 
  . دباش نمي سيستم پخش خودرو

قرار داده شده  در دستگاهصحيح  طور بهبررسي كنيد كه ديسك 
د؛ بررسي كنيد كه ديسك مورد استفاده آسيب نديده و يا كثيف باش

  نشده باشد
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  (A/C)سيستم تهويه 

  ها ها و دكمه عملكرد سوئيچ
  تهويه الكتريكيهاي  ها و دكمه سوئيچ

 
  سيستمدكمه خاموش كردن  -1
  دكمه تعيين حالت تهويه -2
  خاموش كردن كمپرسور/سوئيچ روشن -3
  زدا يخدكمه سيستم  -4
  دكمه فالشر -5
هواي بيرون بـه   وروددكمه تعيين وضعيت  -6

  چرخش هواي داخل كابين/داخل كابين

هـاي   آينـه زداي  يخو سيستم  گرمكندكمه  -7
  بغل

   تهويه عقبدكمه سيستم  -8
  ايشسرم/دكمه گرمايش -9

دكمه تنظيم شدت جريان هواي سيسـتم   -10
  تهويه

  دكمه خاموش كردن سيستم
با فشار دادن اين دكمه، سيستم تهويه و صفحه 

LCD خاموش خواهند شد.  

  احتياط 
زداي  يـخ و  فالشـر بـا فشـار دادن ايـن دكمـه،     

  .ماند ميباقي فعال همچنان هاي بغل  آينه
  دكمه تعيين حالت تهويه

 در  هواجهت جريان يين حالت اين دكمه براي تع
با هر بار فشار دادن . شود درون كابين استفاده مي

هواي درون كابين بـه يكـي از   حالت جريان  ،آن

ــا جريــان"هــاي   حالــت ، "در فضــاي جلــوي پ
در فضـاي   جريـان "، "صورت به سمت جريان"

بـه   جريان "و  "صورت و جلوي پابه  ،رو جلوي
 "ديفراسـت جلوي پا و فعال شدن سيستم  سمت

زمان با هـر بـار فشـار     هم. دهد تغيير وضعيت مي
هـوا در صـفحه    جريـان ، حالـت  اين دكمه دادن

LCD شود نمايش داده مي.  
هنگامي كه سيستم تهويه غيرفعال است، براي 

  .توان اين دكمه را فشار داد روشن كردن آن مي
هـوا از  : در فضاي جلـوي صـورت   جريانحالت 

  .شود يده ميدريچه رو به روي صورت دم
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هوا از دريچـه  : در فضاي جلوي پا جريانحالت 
  .شود جلوي پا دميده مي

 
در فضاي جلوي صورت و فضاي جلوي  انجري
هوا هم از دريچه رو به روي صورت و هم از : پا

  .شود دريچه رو به روي پا دميده مي

 

در فضاي جلوي پا و فعال شدن سيستم  جريان
هـاي   چه جلوي پا و دريچههوا از دري: ديفراست
  .شود دميده ميزدا  يخسيستم 

 

  خاموش كردن كمپرسور/سوئيچ روشن
و فعال شـده  با فشار دادن اين دكمه، كمپرسور 

 صــفحه نشــانگرهاالمــپ نشــانگر مربوطــه در 
اطالعات  ممكن است  همچنين ود،ش روشن مي

بـه همـراه عالمـت     LCDمربوطه در صـفحه  
ايـن دكمـه را دوبـاره    . شـود نمايش داده   

و  غيرفعـال شـده   سيسـتم تهويـه   ،فشار دهيـد 

 صــفحه نشــانگرهاالمــپ نشــانگر مربوطــه در 
خاموش شده و اطالعات نمـايش داده شـده در   

سيستم تهويه  اگر. شود ميناپديد  LCDصفحه 
، با فشار دادن اين دكمه، سيسـتم  باشدغيرفعال 

  .تهويه روشن خواهد شد

  احتياط 
گيري شده توسط سنسور دماي  دماي اندازه اگر

گـراد باشـد،    درجـه سـانتي   دواواپراتور كمتـر از  
. ر خاموش خواهد شدكمپرسور به صورت خودكا

گيري شده توسط سنسور دماي  دماي اندازه اگر
گـراد باشـد،    درجه سـانتي  پنجاواپراتور بيشتر از 

  .شود ميكمپرسور به صورت خودكار روشن 
  زدا يخدكمه سيستم 

خاموش كردن سيستم /از اين دكمه براي روشن
با فشار . شود زدايي جلو استفاده مي مه/ زدايي يخ
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هــاي  ه، هــوا بــه درون دريچــهدادن ايــن دكمــ
سيستم هدايت شده و المپ نشانگر مربوطه در 

در ايـن موقـع   . شود ميروشن  صفحه نشانگرها
براي آگـاهي از  ( زدايي آغاز خواهد شد عمل يخ

در ارتبـاط بـا نحـوه عملكـرد      بيشـتر اطالعات 
زدايـي مراجعـه    مـه /زدايـي  به بخش يخ ،سيستم
كمـه، سيسـتم   با فشار دادن دوباره اين د). كنيد

تهويه به وضعيت قبلي برگشته و المپ نشانگر 
. شـود  مـي خاموش  صفحه نشانگرهامربوطه در 

در مواقعي كه سيستم تهويه خاموش اسـت، بـا   
فشار دادن اين دكمه، سيستم تهويه به صـورت  

  .شود ميخودكار روشن 
  كليد فالشر

هـاي   با فشـار دادن ايـن دكمـه، تمـامي چـراغ     
شـروع بـه چشـمك زدن     طرفين بايد راهنماي

توان از عملكرد صحيح  كنند و به اين طريق مي

بـا فشـار دادن   . اطمينـان حاصـل كـرد    فالشر 
غيرفعال خواهد  فالشرطوالني مدت اين دكمه، 

  .شد
عملكرد اين دكمه مستقل از سيستم تهويه بوده 

توان با فشـار دادن آن سيسـتم تهويـه را     و نمي
  .روشن كرد

رون به داخل بياز  هواورود دكمه 
  چرخش هواي داخل كابين/كابين

در صورتي كه با فشار دادن ايـن دكمـه، تمـامي    
در  بعـد هاي نشـان داده شـده در شـكل     عالمت
چـرخش   حالـت شوند، نشان داده  LCDصفحه 

فعـال شـده اسـت و المـپ      در داخل كـابين  هوا
روشــن  صــفحه نشــانگرهانشــانگر مربوطــه در 

  .خواهد شد

 
ــه،     ــن دكم ــار دادن اي ــا فش ــه ب ــورتي ك در ص

در  بعـدي  هاي نشان داده شده در شـكل  عالمت
ــوند،  نشــان داده LCDصــفحه  ــتش  ورود حال

هواي بيرون به داخل كابين فعال شـده و المـپ   
 خـاموش  صـفحه نشـانگرها  نشانگر مربوطـه در  

  .خواهد شد
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، بـا فشـار   باشـد سيستم تهويه خاموش  چنانچه

  .شود ميدادن اين دكمه، سيستم تهويه روشن 
زداي  يخو كن شيشه عقب  دكمه گرم

  هاي بغل آينه
ر مربوطـه  با فشار دادن اين دكمه، المپ نشانگ

در ايـن   روشن خواهد شـد،  صفحه نشانگرهادر 
هاي  و آينه عقبهنگام سيستم گرمايش شيشه 

بـا فشـار دادن دوبـاره ايـن     . شود ميبغل فعال 
ــه در    ــانگر مربوط ــپ نش ــه، الم ــفحه دكم ص

خاموش و سيسـتم گرمـايش شيشـه     نشانگرها

  .شود ميهاي بغل غيرفعال  و آينه عقب
سيستم تهويه بوده عملكرد اين دكمه مستقل از 

توان با فشـار دادن آن سيسـتم تهويـه را     و نمي
  .روشن كرد

  احتياط 
زداي شيشه عقب، آن  بعد از روشن كردن يخ اگر

را به صورت دستي خاموش نكنيـد، بـه صـورت    
  .دقيقه خاموش خواهد شد دهخودكار بعد از 

  عقب تهويه سيستم دكمه 
نـد  فرآيغيرفعال كردن /عملكرد اين دكمه فعال

 REARدكمـه  . دباش ميكابين عقب تهويه در 
ــانگر در     ــپ نش ــد؛ الم ــار دهي ــفحه را فش ص

ــارت  روشــن شــده و هــم نشــانگرها ــان عب زم
"REAR"  در صــــفحهLCD  نمــــايش داده
ـ   . خواهد شد اره ايـن دكمـه،   بـا فشـار دادن دوب

عبارت نمايش داده در  المپ نشانگر خاموش و
عقـب  ناپديـد و سيسـتم تهويـه     LCDصفحه 

براي مشاهده اطالعات بيشتر ( شود وش ميخام
 "عقــبعملكــرد سيســتم تهويــه "بــه بخــش 
  .)مراجعه كنيد

باشد، عملكرد اين  خاموشسيستم تهويه  چنانچه
ايـن   نبا فشـار داد . دكمه نيز غيرفعال خواهد بود

  .توان سيستم تهويه را روشن كرد دكمه نمي
  گرمايش/دكمه تنظيم سرمايش

تنظيم  ي داخل كابين رااتوان دم با اين دكمه مي
امي در براي كاهش دما، اين دكمه را به آر .كرد

زمـان مقـدار    هم گرد بچرخانيد، جهت پادساعت
 صـورت  بـه  LCDدما و تغييرات آن در صفحه 

عالمـت   شـود،  اي نمـايش داده مـي   مودار ميلهن
ــا و عالمــت    ــزايش دم ــانگر اف  بي

  .دباش مي بيانگر كاهش دما
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توان سيستم تهويه  اين دكمه نمي با فشار دادن
باشد،  خاموشسيستم تهويه  اگر. (كرد را روشن

  ).عملكرد اين دكمه نيز غيرفعال خواهد بود

 

سيستم  شدت جريان هوايدكمه تنظيم 
  يهتهو

تـوان شـدت جريـان هـواي      اين دكمـه مـي  با 
هاي هواي سيسـتم تهويـه را    خروجي از دريچه

براي كـاهش شـدت جريـان، ايـن     . تنظيم كرد
گرد چرخانده و براي  دكمه را در جهت پادساعت

افزايش آن ايـن دكمـه را بـه آرامـي در جهـت      

هنگـام اسـتفاده از ايـن    . گـرد بچرخانيـد   ساعت
ت جريـان هـواي   زمـان شـد   دكمه، به طور هم
هاي هواي سيسـتم تهويـه و    خروجي از دريچه

اي در صفحه  نمودار ميله صورت  بهتغييرات آن 
LCD شود نمايش داده مي.  

، با ايـن دكمـه   خاموش باشدسيستم تهويه  اگر
  .توان سيستم تهويه را روشن كرد مي

 

  عملكرد سيستم گرمايش
  .سيستم تهويه را روشن كنيد -1
گـرد   دكمه تنظيم دمـا را در جهـت سـاعت    -2

بـا  . بچرخانيد تا دماي تنظيم شده افزايش يابـد 
، LCDاي دما، در صـفحه   توجه به نمودار ميله

  .مقدار مناسب دما را تنظيم كنيد
الت تهويـه  با توجه به خواسته سرنشينان، ح -3

از  جريـان شـود كـه حالـت     توصيه مي( مناسب
، مقـدار جريـان هـواي    )جلوي پا انتخـاب شـود  

توصـيه  ( دميده شـده و وضـعيت چـرخش هـوا    
هواي بيرون به داخل  ورودشود كه وضعيت  مي

  .را تنظيم كنيد) كابين انتخاب شود

  احتياط 
    براي گرم شدن سريع هواي داخـل خـودرو 

عيت حـداكثر گرمـايش   سيستم تهويه را در وض
بعـد از آنكـه دمـاي    . تنظيم كنيـد ) حداكثر دما(

، افـزايش يافـت  درون كابين بـه انـدازه كـافي    
دماي تهويه و حالت كاري سيستم تهويه  دوباره
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  .را تنظيم كنيد
      حالـت به منظـور تنظـيم سيسـتم تهويـه در 

  .حداكثر گرمايش مطابق روند زير عمل كنيد
، تـا زمـاني كـه    گـرد  دكمه تنظيم دما را ساعت

 LCDاي دمـا در صـفحه    نمودار ميله +بخش 
در اين هنگام . به حداكثر خود برسد،  بچرخانيد
در جلـو   جريانسيستم به صورت خودكار حالت 

هـواي بيـرون بـه داخـل      چرخشپا و وضعيت 
 )كـولر (سيسـتم تهويـه   . كنـد  كابين را فعال مي
شدت جريان هواي خروجي . خاموش شده است

اي هوا در مقدار حداكثر تنظيم شـده  ه از دريچه
  .است

 عملكرد سيستم سرمايش

  . سيستم تهويه را روشن كنيد -1
دكمه تنظيم دمـا را در جهـت پادسـاعتگرد     -2

بـا توجـه   . قرار دهيد "-"چرخانده و در وضعيت 

به نمودار نشان داده شده در صـفحه نمايشـگر   
LCDدماي مورد نظر خود را تنظيم كنيد ، .  

جريان هوا "جريان هوا را در وضعيت حالت  -3
، حالـت چـرخش هـوا را در    "به سمت صـورت 

و مقدار شدت جريان  "چرخش داخلي"وضعيت 
  . هوا را تنظيم كنيد

  احتياط 
   ،براي خنك شدن سريع هواي داخل خـودرو

سيستم تهويه را در شرايط حداقل دما و حداكثر 
جريان هوا تنظيم كـرده و بعـد از دسـتيابي بـه     

مورد نظـر، دمـاي كـاري سيسـتم، دبـي       دماي
تنظـيم  دوبـاره  آن را  جريـان جريان باد و حالت 

  . كنيد
   ــداكثر ــرايط ح ــراي تنظــيم سيســتم در ش ب

  : ظرفيت سرمايشي مطابق زير عمل كنيد

بعد از روشن كردن سيستم تهويه دكمه تنظـيم  
ــعيت  ــا را در وض ــد "-"دم ــرار دهي ــن . ق در اي

ن تنظـيم  وضعيت دما در كمتـرين مقـدار ممكـ   
شده و پارامترهاي عملكردي سيسـتم بـه طـور    

باد، حالت  جريانخودكار در شرايط حداكثر دبي 
رو به صورت و حالت چرخش داخلي هوا  جريان

  . تنظيم خواهند شد
  زدا مه / زدا يخعملكرد سيستم  

را فشار دهيد تا سيستم تهويـه   زدا يخدكمه  -1
ه فقط با فشار دادن دوباره اين دكم( روشن شود

و تهويه روشـن   شود ميغيرفعال زدا  يخسيستم 
سيستم تهويـه   حالت؛ در اين )باقي خواهد ماند

 ورود هواي خارجبه صورت خودكار به وضعيت 
مقدار دما . دهد به درون كابين تغيير وضعيت مي
شـدت جريـان   . را در حالت حداكثر تنظيم كنيد

هـاي هـواي سيسـتم     هواي خروجي از دريچـه 
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در مقدار حداكثر خود تنظـيم شـده و    تهويه نيز
  .شود زدايي شروع مي مه/زدايي عمليات يخ

زدايي،  مه /زدايي به منظور انجام عمليات يخ -2
تهويـه را در   وضعيتبعد از روشن كردن تهويه، 

جلـوي پـا تنظـيم كـرده و      جريان هوا درحالت 
ــتم  ــخسيسـ ــه  زدا  يـ ــد؛ دكمـ ــال كنيـ را فعـ
ــرمايش ــ /س ــان ه ــايش و شــدت جري واي گرم

 مقـدار هاي هواي تهويه را در  خروجي از دريچه
  .مناسب تنظيم كنيد

زدايـي،   مـه /زدايـي  يـخ  عملبهتر و  نتيجهبراي 
كن و شيشه شوي را نيز فعـال   پاك سيستم برف

  .كنيد
  عقب عملكرد تهويه  

بـه صـورت دلخـواه قابـل     سيستم تهويه عقب 
و بخـاري  عقـب  سيسـتم تهويـه   . استفاده است

زمـان قابـل اسـتفاده     صورت همكابين به عقب 

  .نيستند
  :دباش مي ن سيستم به شرح زيرنحوه عملكرد اي

براي روشن كردن اين سيستم، هنگامي كه  -1
خودرو روشـن  ) اصلي(كابين جلو سيستم تهويه 

  .را فشار دهيد RAERاست، دكمه 
  .سيستم تهويه را روشن كنيد -2
را در  تهويــه عقــبســوئيچ جريــان هــواي  -3

براي اين منظور زبانـه  ( قرار دهيد ONوضعيت 
  ).خارج كنيد OFFسوئيچ را از وضعيت 

 
با انجام مرحله بـاال، در خودروهـاي مجهـز بـه     

عقـب  بخاري عقـب، جريـان هـواي گـرم وارد     
مجهز بـه سيسـتم    كابين شده و در خودروهاي

كـابين  عقـب  سرمايش عقب، هواي سـرد وارد  
شدت جريان هواي تهويـه عقـب را   . خواهد شد

  .توان در سه مقدار مختلف تنظيم كرد مي

  احتياط 
 هاي مجهز به بخاري عقب، با فشـار   در مدل

در شـرايطي كـه سيسـتم     RAERدادن دكمه 
تهويه خـاموش اسـت، سـوئيچ جريـان هـواي      

بـدون  (شده و هـواي بيـرون   فعال  تهويه عقب
 )عقـب قسمت (كابين به داخل ) اينكه گرم شود

  .هدايت خواهد شد
 هاي مجهز به بخاري عقب، با فشـار   در مدل

در شـرايطي كـه سيسـتم     RAERدادن دكمه 
تهويـه  تهويه روشن است، سوئيچ جريان هواي 
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بـدون اينكـه   (فعال شده و هواي بيـرون   عقب
 )عقـب  قسـمت (بـه داخـل كـابين    ) گرم شـود 

  .هدايت خواهد شد
  سيستم تهويه خودكار يها سوئيچ

 
 OFF دكمه -1

  دكمه تعيين حالت تهويه -2
  خاموش كردن كمپرسور/سوئيچ روشن -3
 AUTOدكمه  -4

  كليد فالشر -5
داخـل   چرخش هوا در دكمه تعيين وضعيت -6

  هواي بيرون به داخل كابين ورود /كابين
  )كن گرم( زدا يخدكمه سيستم  -7
زدايـي شيشـه عقـب و     دكمه گرمايش و يخ -8

  هاي بغل آينه
   تهويه عقبدكمه سيستم  -9

  گرمايش/دكمه سرمايش -10
  ي خروجيهوا شدتدكمه تنظيم  -11

در مقايسه با تهويه الكتريكـي، تهويـه خودكـار    
با اسـتفاده  . ، بيشتر دارد "AUTO"ك دكمه، ي

تـوان مسـتقيماً    گرمايش مـي /از دكمه سرمايش
عملكـرد   ،به جـز ايـن مـورد   . دما را تنظيم كرد

هـا در تهويـه    ها مشابه با عملكرد آن ساير دكمه
  .است الكتريكي

  گرمايش/دكمه سرمايش
تـا   18توان دما را در محـدوده   با اين دكمه مي

براي افـزايش  . اد تنظيم كردگر درجه سانتي 32

دمـا  گرد و براي كاهش  دما، اين دكمه را ساعت
زمان با انجـام   هم. گرد بچرخانيد را پادساعت آن

نمـايش   LCDاين كار، مقدار دمـا در صـفحه   
  .شود داده مي

 AUTOدكمه 

با فشار دادن اين دكمه حالـت كنتـرل خودكـار    
در  "AUTO"زمـان عبـارت    فعال شـده و هـم  

در ايـن  . شـود  نمـايش داده مـي   LCDصفحه 
شرايط، سيستم تهويه با توجه به دماي كـابين،  
پارامترهاي عملكردي خود نظير حالـت تهويـه،   

A/C داخـل كـابين   ، وضعيت چرخش هـوا در/ 
هواي بيرون بـه داخـل كـابين و شـدت      ورود 

جريان هواي دميده شده را بـه نحـوي تنظـيم    
عيين ن در محدوده تكند كه دماي درون كابي مي

  .دشده باقي بمان
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  كنترل خودكار دستورالعمل
بعد از روشن شدن تهويه، دماي مورد نظـر   -1 

گرمـايش  /دكمـه سـرمايش   بـه كمـك  خود را 
  .تنظيم كنيد

را فشار دهيد تا سيسـتم در   AUTOدكمه  -2
حالــت خودكــار تنظــيم شــود؛ در ايــن هنگــام  
ــه صــورت    ــتم ب ــردي سيس ــاي عملك پارامتره

  .د شدخودكار تنظيم خواهن
سيسـتم تهويـه در حالـت خودكـار      چنانچه -3

اقدام بـه تنظـيم دسـتي پارامترهـاي      اگر، باشد
كنيد، سيستم از حالت بعملكردي سيستم تهويه 
نحـوه تنظـيم دسـتي    . خودكار خارج خواهد شد

پارامترهاي عملكردي سيستم مشابه با سيسـتم  
  .است تهويه الكتريكي

  احتياط 
تم تهويه، عملكرد در حالت كنترل خودكار سيس

، دكمـه گرمـايش   فالشـر چهار دكمـه سيسـتم   
و دكمـه   تهويـه عقـب  هـاي بغـل، دكمـه     آينه

دسـتي بـاقي   حالـت  همچنان به زدا  يخسيستم 
هـا   عملكرد و نحوه اسـتفاده از آن . د ماندنخواه

  .دباش مي مشابه با سيستم تهويه الكتريكي
  هواي سيستم تهويهفيلتر 
  تهويههواي سيستم  فيلترعملكرد 

از ورود گرد و خاك هواي بيـرون بـه    فيلتراين 
 دردرون كابين، در شرايطي كه سيستم تهويـه  

هواي بيرون به درون كابين تنظـيم   ورودحالت 
  .كند شده باشد، جلوگيري مي

ايــن صــافي در پشــت جعبــه داشــبورد نصــب  
  .شود مي

  هواي سيستم تهويه فيلتربررسي و تعويض 
هواي سيستم  يلترفبا گذشت زمان ممكن است 

در صـورتي كـه كـاهش    . تهويه مسـدود شـود  
چشمگيري در بازده سيسـتم تهويـه و بخـاري    

هواي خـارجي   ورودحالت در مشاهده شود و يا 
ها بخار تشـكيل   به داخل كابين، بر روي پنجره

هـواي سيسـتم    فيلتـر شود، شايد نياز باشـد تـا   
  .تهويه را تعويض كرد

سيسـتم تهويـه،   براي جلوگيري از كاهش بازده 
 فيلتـر بنـدي مربوطـه،    بايد مطابق جدول زمـان 

  .هواي سيستم تهويه را بررسي و تعويض كرد
  .مطابق روند زير عمل كنيد فيلتر هوابراي تعويض 

هاي  درب جعبه داشبورد را باز كرده و چفت -1
  .زمان باز كنيد دو طرف آن را به طور هم
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  .را باز كنيد فيلتر هواپوشش  -2

 
ــوا -3 ــر ه ــاب آن در آورده و  فيلت را از درون ق

فيلتـر  سـطح   چنانچه يد،سطح آن را بررسي كن
  .خيلي كثيف باشد، بايد آن را تعويض كرد هوا

بايد توجه شود كه  فيلتر هوادر هنگام نصب  -4
  .عالمت پيكان روي آن به سمت پايين باشد

  احتياط 
 هواي سيستم تهويـه بايـد در موقعيـت     فيلتر

  .نصب خود كامالً مهار شود
  هـواي   فيلتراستفاده از تهويه در شرايطي كه

اهش عمر قطعات آن نصب نشده باشد، باعث ك
  .حساس به گرد و خاك خواهد شد

  هاي هوا مالحظات استفاده از دريچه
 در جلـوي  كانال ورود هوامطمئن شويد كه  -1

شيشه جلو با برگ درختان و يـا هرگونـه مـاده    
  .خارجي ديگري مسدود نشده باشد

 نگذاريد كه آب و هوايي مرطوب،  رايطدر ش -2
شيشـه   به ) از سمت داخل(هواي خنك  جريان
برخورد كند، در غير ايـن صـورت اخـتالف     جلو

دماي بين داخل و خارج شيشه باعـث تشـكيل   

  .گردد بخار روي شيشه مي
براي چرخش مناسب هوا در داخـل كـابين،    -3

هـا   اي در زير صندلي از قرار دادن هرگونه وسيله
  .خودداري كنيد

خودرو بـراي مـدتي طـوالني زيـر نـور       اگر -4
فرآينـد  ه است، براي تسريع در آفتاب پارك بود

 سـه تـا  دو سرمايش فضاي درون كابين، ابتـدا  
هاي باز رانندگي كنيد تـا هـواي    دقيقه با پنجره

  .شودبا هواي بيرون تعويض گرم درون كابين 
ه سيسـتم تهويـه در شـرايط    شود كـ  توصيه مي

 جريان هواداخل كابين و حالت  چرخش هوا در
  .رو به روي صورت تنظيم شود

در شرايط رانندگي در پشت ساير خودروهـا   -5
هاي خاكي و يا رانندگي در شـرايط آب   در جاده

، بـراي  همراه با گرد و خـاك و هوايي بادخيز و 
جلوگيري از ورود گرد و خاك به درون كـابين،  

 يستم تهويه را در شرايط چرخش هوا درموقتاً س
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هـاي   كانـال   كابين تنظيم كنيد تا دريچـه  لداخ
  .ي بيرون بسته شوندورود هوا

  احتياط 
، كـارايي سيسـتم   گـاز كـولر  در صورت كمبـود  

. تهويه در مبحث سرمايش كاهش خواهد يافت
 بايد هر چـه  گاز كولردر صورت مشاهده نشتي 

  .مراجعه كنيد تر به مراكز تعميراتي مجاز سريع
  فرمان

  تنظيم غربيلك فرمان
اهرم تنظيم غربيلك فرمان را آزاد كـرده   /دسته

و زاويـه  سپس غربيلك فرمان را در موقعيـت   و
اوليـه   حالـت مناسب تنظيم كرده و اهرم را بـه  

  .برگردانيد
  

  
 

 

  هشدار 
  .حين رانندگي پرهيز كنيد از تنظيم غربيلك فرمان

  

  فرمان هيدروليك
قابليت هيدروليك فرمـان هنگـامي كـه موتـور     

در اين شـرايط  . شود خاموش است، غيرفعال مي
بــراي چرخانــدن غربيلــك فرمــان بــه نيــروي 

به خصـوص در شـرايطي   . دباش مي بيشتري نياز
يد نبايـد  باش مي خودرو كه در حال بكسل كردن
اي سطح  رهبه صورت دو. موتور را خاموش كنيد

  .كنيد روغن فرمان را كنترل 

  احتياط 
هنگامي كه غربيلك فرمان تـا حـدود انتهـايي    

چرخانـده  ) راسـت  يـا سمت چـپ و  ( حركت آن
در ايـن وضـعيت    آنداشـتن   شده است، از نگـه 

. ثانيه پرهيز كنيد پنجبراي مدت زمان بيشتر از 
روغــن فرمــان داغ شــده و احتمــال بــروز  زيــرا

  .خرابي در سيستم فرمان وجود خواهد داشت
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  هاي ديد عقب آينه
  هاي بغل آينه

  هاي بغل تنظيم دستي آينه
در معبرهاي باريـك كـه امكـان عبـور خـودرو      

هـاي   كردن آينه جمعتوانيد با  مشكل است ، مي
امكـان  ) مطـابق شـكل  (بغل به صورت دسـتي  

  .ا فراهم كنيدعبور خودرو ر

 

  احتياط 
دن هـاي بغـل بـا پاشـي     ي آينهزدگ در صورت يخ

يـخ روي آينـه را ذوب    ،بر روي آينه زدا يخمايع 
  .كنيد

  هشدار 
هـاي بغـل را    بايـد آينـه  قبل از شروع راننـدگي  

زيرا ممكن است به علـت نداشـتن    كنيدتنظيم 
  .ديد مناسب دچار حادثه شويد

  احتياط 
هاي بغـل را قبـل از شـروع     وضعيت تنظيم آينه

  . رانندگي بررسي كنيد

  تاشو هاي بغل برقي آينه 

 

 
  :آينه بغل برقي كليد

  گر سوئيچ انتخاب -1
  سوئيچ تنظيم آينه بغل -2
  قاب آينه بغل كردن جمعسوئيچ  -3



 دفترچه راهنماي مشتري

138 

هـاي   توان بـا سـوئيچ   هاي بغل برقي را مي آينه
 ،و داشــبورد )دربروي (گــاه دســت  روي تكيــه

ــرل  ــردكنت ــيم ك ــوئيچ  . و تنظ ــه س ــادامي ك م
بــه ســمت چــپ قــرار دارد، شــما  گــر انتخــاب

آينـه بغـل    ،توانيد با استفاده از سوئيچ تنظيم مي
سمت راننده را در جهات چـپ، راسـت، بـاال و    

  .پايين تنظيم كنيد
راست، بايد سـوئيچ   آينه بغل سمتبراي تنظيم 

  .گر را به سمت راست تغيير وضعيت داد انتخاب
رهاي باريـك كـه امكـان عبـور خـودرو      در معب

بـا اسـتفاده از سـوئيچ    توانيـد   مشكل است ، مي
قاب آينـه بغـل، قـاب آينـه بغـل را       كردن جمع
  . تا امكان عبور خودرو را فراهم كنيد كرده جمع

 جمـع با فشار دادن اين سوئيچ، قاب آينـه بغـل   
و با فشار دادن دوباره اين سوئيچ، قـاب   ودش مي

  .اهد شدآينه بغل باز خو

  )وسط( آينه ديد عقب داخل كابين
آينه ديد عقب داخـل كـابين را طـوري تنظـيم     
كنيد كه زاويه ديد مناسـبي نسـبت بـه فضـاي     

  .پشت خودرو داشته باشيد
آينـه،   زيـر در هنگام شب، بـا اسـتفاده از اهـرم    

كمي سطح آينه را به سمت باال تنظيم كنيد تـا  
را  نور چراغ خودروهاي پشت سر چشـم راننـده  

  .اذيت نكند

 
در هنگام رانندگي در طول روز، آينه وسط را در 

  .تنظيم كنيد) در شكل 1شماره ( موقعيت اول

آينه وسط، بهتـرين زاويـه ديـد را     حالتدر اين 
  .خواهد داشت

 ينـه وسـط را در موقعيـت دوم   در هنگام شب، آ
  .تنظيم كنيد) در شكل 2شماره (

توجه داشته باشيد كه در اين شرايط زاويه ديـد  
  .عقب شما كمي كاهش پيدا خواهد كرد

  هشدار 
. از تنظيم آينه در حين رانندگي خودداري كنيـد 

 ، كنتـرل خـودرو  دليل عدم  بهممكن است  چون
  .منجر به بروز حادثه شود
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  فشار تايرها قابليت كنترل

  فشار تايرها عادي باشد

 

 
قـرار   ONهر بار كه سوئيچ استارت در وضعيت 

فشـار بـاد تايرهـا    رد، ابتدا بررسـي خودكـار   بگي

در صفحه   المپ نشانگر  شود و  انجام مي
 بـه مـدت پـنج ثانيـه و بـا رنـگ زرد       نشانگرها
  .شود روشن مي
تايرها عادي باشد، المـپ  باد فشار  اگربعد از آن، 

. شـود  مـي نشانگر به صـورت خودكـار خـاموش    
 LCDتايرها در صفحه باد فشار همچنين ميزان 
فشـار  . نمايش داده خواهد شـد  صفحه نشانگرها

هركــدام از تايرهــا در موقعيــت مربــوط بــه بــاد 
 :بـه عنـوان مثـال   (شـود   خودش نمايش داده مي

تاير جلـو سـمت چـپ در قسـمت بـاال      باد فشار 
). شـود  سمت چپ صفحه نمايشگر نشان داده مي

ثانيـه نمـايش داده    سـي اين اطالعات به مـدت  
بعـد از آن سـاير اطالعـات عملكـردي      ،شود مي

خودرو نظير مصرف سوخت و مسافت طي شـده  
  .شود مينمايش داده 

اطالعات مربوط بـه فشـار    براي مشاهده دوباره

 DOWNو سپس دكمه  OK، دكمه تايرهاباد 
عـات  در غربيلك فرمـان را فشـار داده تـا اطال   

ايـن عمـل تنهـا در    ( ددوباره نمـايش داده شـو  
ان صورتي امكان پذير است كـه غربيلـك فرمـ   

در غيـر ايـن    خودرو از نوع چند منظـوره باشـد،  
و يا دمـاي تايرهـا   باد صورت تا زماني كه فشار 

ش مجــدد ايــن غيرعــادي نباشــد امكــان نمــاي
بعد از مشاهده اطالعـات  ). اطالعات وجود ندارد

، OK مـه مدت دكخواستي، با فشار دادن بلند در
  .نمايش اطالعات را غيرفعال كنيد

  فشار تايرها غيرعادي باشد
ــا   - 1 هشــدار سيســتم مانيتورينــگ در ارتبــاط ب

تايرها و يا خرابي سنسـور  باد خرابي سنسور فشار 
شدار رايط المپ نشانگر هدر اين ش: دماي تايرها

ــه چشــمك زدن   ــروع ب ــيش ــد م ــارت كن   و عب
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 "tire temperature sensor fails in sensing"   
  و يـا » سنسور دمـاي تـاير خـراب اسـت    «

"tire pressure sensor fails in sensing"     
  »سنسور فشار باد تاير خراب است«
اولي مربوط به سنسور دما و دومي مربـوط بـه   ( 

نمــايش داده  LCD، در صــفحه )شــارسنســور ف
تاير مربوط به ) المپ هشدار( عالمت. خواهد شد
  .چشمك خواهد زد 1Hzبا فركانس  مربوطه

 
المپ هشدار : هشدار فشار كم و يا زياد تايرها - 2

ثابـت روشـن خواهـد مانـد و در      مربوطه به طـور 

 "low tire pressure"عبـارت   LCDصـفحه  
  و يـــا» تـــاير كـــم اســـت بـــاد فشـــار«

"high tire pressure" »  فشار باد تاير زيـاد
همچنين عالمـت   شد، مايش داده خواهدن »است

بـه   LCDتاير مزبور و مقدار فشار تاير در صـفحه  
نمـايش  ) 1Hzبـا فركـانس   (زن  صورت چشـمك 

نشـانه هشـدار   فشـار تايرهـايي كـه    . شود ميداده 
  .ندارند، به صورت عادي است

 

 
المـپ هشـدار مربوطـه    : رهشدار نشتي تاي -3

  عبارت. چشمك خواهد زد
 "tire leakage"  »ــاير نشــتي دارد در  »ت

همچنـين   شـود،  نمايش داده مي LCDصفحه 
بـه   LCDمقدار فشار و يا دماي تاير در صفحه 

نمـايش  ) 1Hzبا فركـانس  ( زن صورت چشمك
نشـانه هشـدار   فشار تايرهـايي كـه   . شود ميداده 

  .ندارند، به صورت عادي است
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  :تـــــاير زيـــــادهشـــــدار دمـــــاي   -4
المپ هشدار مربوطـه بـه طـور ثابـت روشـن       

  عبـــارت LCDخواهـــد مانـــد و در صـــفحه 
 "high tire temperature" »   دمـاي تـاير

  »زياد است
وقعيـت تـاير و   مهمچنين . شود مينمايش داده 

بـه صـورت    LCDمقدار دماي تاير در صـفحه  
ــا فركــانس ( زن چشــمك نمــايش داده ) 1Hzب

نشانه هشدار ندارنـد،  تايرهايي كه دماي . شود مي
  .به صورت عادي است

 
اطالعات و : هشدارينحوه حذف اطالعات  -5

فشار "، "فشار باالي تاير"هاي هشداري  قابليت
 "نشتي تـاير "و  "دماي باالي تاير"، "كم تاير
 "external" توان بـا فشـار دادن دكمـه    را مي

تمامي . ثانيه غيرفعال كرد سهبراي  »خارجي«
هاي هشداري غيرفعال شـده   اطالعات و قابليت

اطالعات همچنين صداي آژير هشدار و پنجره (
، بـا قـرار   )مربوط به هشدارها در صفحه نمايش

و يـا اسـتارت   اسـتارت  در گرفتن مجدد سوئيچ 
 ONدر وضـعيت  مجدد، و يا بروز دوبـاره خطـا   

همچنـين   شـوند،  قرار بگيرد، دوباره فعـال مـي  
تـوان از   تمامي اطالعات غيرفعـال شـده را مـي   

طريق صـفحه اطالعـات هشـداري در صـفحه     
ــا در ايــن شــرايط نمايشــگر مشــاهده كــ رد ام

  .گونه صداي هشداري پخش نخواهد شد هيچ

  احتياط 
     بعد از هر بار تعويض تايرها، بايـد بـه مراكـز

تعميراتي مجاز مراجعه كنيد تا بررسي شود كـه  
 مايشـگر صفحه ناطالعات نمايش داده شده در 
  .دباش  متناسب با شرايط كاري تايرها

 در صــورتي كــه بــه جــاي اطالعــات فــوق ،
شـود، هـر چـه     طالعاتي نامرتبط نمـايش داده  ا

  .تر به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد سريع
 گيري فشـار  تاير يدك مجهز به سنسور اندازه 

د و بنابراين سيستم قادر به نمايش فشار باش نمي
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  .تاير يدك نيست
   گيـري   سنسور فشار تايرها، اطالعـات انـدازه

. كنـد  شده را به صـورتي راديـويي مخـابره مـي    
بنابراين در شرايطي كه مجموعه تاير بـه علـت   
خرابي سنسور تعويض شده و در داخـل خـودرو   
گذاشته شود، سيستم همچنـان اطالعـات تـاير    

در ايــن . تعــويض شــده را نمــايش خواهــد داد
كـه بـا   ( تاير يـدك  عملكرديشرايط اطالعات 

نمايش داده نخواهـد  ) تاير معيوب تعويض شده
  .شد
 از استفاده طوالني مـدت از   ايمني، براي حفظ

معيوب تاير رده و مجموعه تاير يدك خودداري ك
  .تر تعمير و جاي خودش نصب كنيد سريع را

  ها صندلي

  تنظيم موقعيت صندلي
 بسـيار مهـم  تنظيم صندلي در موقعيت مناسب 

  :اند از داليل اين امر عبارت. دباش مي
بـه تمـام قطعـات     سي راحـت راننـده  رستد -1

  .شود فراهم مي ن كابينعملكردي درو
بر روي صندلي، راحت بـوده  مداوم نشستن  -2

  .كند ايجاد نميو آسيب جسمي 
 را كمربند ايمني و كيسه هوا حداكثر كارايي -3

  .د داشتندر حفاظت از راننده خواه

  احتياط 
 25جلو بايد حداقل به انـدازه   سرنشينراننده و 
له از غربيلك فرمان و داشـبورد فاصـ   متر سانتي

مناسـبي  عملكـرد  داشته باشند تـا كيسـه هـوا    
. تـرين وضـعيت ممكـن باشـد     و در بهينه داشته

آن بايـد   سري پشتعالوه بر آن صندلي جلو و 
  .متناسب با اندازه بدن سرنشين تنظيم شوند

  تنظيم برقي صندلي
هــاي ســمت چــپ صــندلي،  ســوئيچ كمــك بــه
توانيد موقعيت صندلي را مطـابق نظـر خـود     مي

  .يدتنظيم كن
  :نحوه تنظيم صندلي راننده در موقعيت مناسب

ها را بـه   ميزان فاصله صندلي راننده از پدال -1
اي تنظيم كنيد كـه راننـده بـه راحتـي بـه       گونه
  .ها دسترسي داشته باشد پدال

زاويه پشتي صندلي را طوري تنظـيم كنيـد    -2
راننده به راحتـي روي صـندلي   ) كمر(كه پشت 

هاي راننده بـه   حال دستقرار گرفته و در عين 
  .راحتي به باالترين نقطه غربيلك فرمان برسد
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  تنظيم دستي صندلي
اهرم تنظيم موقعيت صـندلي را بـاال كشـيده و    
صندلي را به آرامي به سـمت جلـو و يـا عقـب     

بعـد از قـرار گـرفتن در موقعيـت     . دحركت دهي
  .مناسب اهرم را رها كنيد

  :نحوه تنظيم صندلي راننده در موقعيت مناسب
  .پشتي صندلي را كمي باالتر بياوريد -1
هـاي   پاهاي راننده بايد به راحتي روي پدال -2

  .كنترلي خودرو قرار بگيرد
  .موقعيت مناسب تنظيم كنيددر پشتي صندلي را  - 3

 

  احتياط 
      بعد از هر بار تنظـيم موقعيـت صـندلي بايـد

كه صندلي كامالً در موقعيت خود  مطمئن شويد
  . قفل شده است

    در هنگام تنظيم موقعيت صـندلي از مسـدود
 نبودن مسير حركت صندلي مطمئن شويد تـا از 

آسيب ديـدن صـندلي و سـاير قطعـات خـودرو      
  .جلوگيري شود

  تنظيم پشتي صندلي جلو
  صندلي جلوپشتي تنظيم برقي 

سوئيچ كنار صندلي را در جهت مورد نظر فشـار  
داشـته   هنگـ صندلي تا زماني كـه سـوئيچ   . دهيد

  .شود، در محدوده معين، حركت خواهد كرد

 

  هشدار 
 ترين شرايط صـندلي و حـداكثر كـارايي     ايمن

شود  كمربند ايمني صندلي در شرايطي حاصل مي
كــه پشــتي صــندلي تقريبــاً عمــودي بــوده و يــا 
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  .تر باشد االمكان به شرايط عمودي نزديك حتي
  صندلي جلوپشتي تنظيم دستي 

صـندلي را بـاال كشـيده و بـا     اهرم تنظيم پشتي 
بعد از . پشت خود به پشتي صندلي نيرو وارد كنيد

تنظيم پشتي در موقعيـت مناسـب اهـرم را رهـا     
بـه  . قفل شود آن حالتكنيد تا پشتي صندلي در 

منظور جلوگيري از آسيب ديدن سيستم كمربنـد  
ايمني، در هنگام تنظيم پشتي صـندلي، مطمـئن   

ســگك آن بــا  شــويد كــه كمربنــد ايمنــي و يــا
  .كدام از قطعات صندلي در تماس نباشد هيچ

 

  هشدار 
  .اقدام به تنظيم پشتي صندلي نكنيدحين رانندگي 

  صندلي جلو كفيتنظيم ارتفاع 
  صندلي جلو كفيتنظيم برقي ارتفاع 

مربوطـه را در جهـت مـورد نظـر فشـار       سوئيچ
 كفـي ايـد   داشته نگه كه سوئيچ را  مادامي. دهيد

  .صندلي در محدوده معين، حركت خواهد كرد

 

  هشدار 
 ها و  در هنگام تنظيم مجموعه صندلي، دست

. رنشينان بايد كمي از صندلي جدا باشدپاهاي س
ديدگي افـراد وجـود خواهـد     احتمال آسيب چون
 .داشت

   لطفاً در حين رانندگي اقدام به تنظيم ارتفـاع
  .كفي صندلي نكنيد

  صندلي جلو كفيتنظيم دستي ارتفاع 
ــدام از     ــر ك ــرل در ه ــرم كنت ــتفاده از اه ــا اس ب

 صندلي را كفيتوانيد ارتفاع  هاي جلو، مي صندلي
با هر بار باال كشـيدن اهـرم و رهـا    . تنظيم كنيد
بــاالتر  متــر دو ميلــيصــندلي  تشــككــردن آن 

 كفـي اين عمل را تا زمـاني كـه ارتفـاع    . رود مي
تا موقعيت مناسـب تنظـيم شـود، تكـرار      صندلي
با هر بار فشار دادن اهرم به سـمت پـايين،   . كنيد

. شـود  كمتـر مـي  متر  دو ميلي صندلي كفيارتفاع 
تـا   تشك صندليل را تا زماني كه ارتفاع اين عم

  .موقعيت مناسب تنظيم شود، تكرار كنيد
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  پشتي صندليبرآمدگي تنظيم 
  كمر  گوديبراي  

توانيـد   با اسـتفاده از سـوئيچ كنـار صـندلي مـي     
بـراي گـودي كمـر    صـندلي را   پشتيبرآمدگي 

گردش ساعتگرد اين سوئيچ باعث . تنظيم كنيد
افزايش برآمدگي و پادساعتگرد باعـث كـاهش   

  .شدپشتي صندلي خواهد ميزان برآمدگي در 

 

  صندلي پشت سريتنظيم ارتفاع 
اي تنظيم  گونه صندلي بايد به سري  پشتارتفاع 

شود،  شود كه وقتي سر بر روي آن قرار داده مي
ــرد  ــرار نگي ــأثير ق ــل تحــت ت ــد مقاب ــه دي  زاوي

به ايـن طريـق احتمـال     ،)صورت افقي باشد به(
ديدگي در هنگام بروز حادثه كمتر خواهـد   آسيب
  .بود

قدر بلنـد   آن) راننده( سرنشيندر صورتي كه قد 
سـري در   پشت سر او بـا مركـز پشـت   ت كه اس

يك راستا نيست با تغيير ارتفاع كفي صـندلي و  
  .سري را  تنظيم كنيد سري، موقعيت پشت پشت

 

  هشدار 
   ــه وســيله ــا هرگون ــرار دادن بالشــت و ي از ق

. بر روي پشتي صندلي خـودداري كنيـد  ديگري 
به علت فضاي خالي به وجـود آمـده بـين     چون

ديـدگي   ، احتمال آسيبسري صندلي پشتسر و 
  .يابد فرد در هنگام بروز حادثه افزايش مي

  بـه   بايـد  سـري  پشتنصب و تنظيم موقعيت
در غيـر ايـن صـورت     طور صحيح انجام شـود، 

ادثـه  ديدگي فرد در هنگام بروز ح احتمال آسيب
  .يابد افزايش مي
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   ــه ــرايطي ك ــدگي در ش ــتاز رانن ــري پش  س
  .صندلي نصب نشده باشد، خودداري كنيد

  صندلي  سري پشتتنظيم 
دكمه ضامن ، قابليت حركت عمودي  با فشردن

پس از تنظـيم آن بـه   . شود سري فعال مي پشت
صورت دستي در ارتفاع دلخواه، بـا رهـا كـردن    

خود تثبيت سري در موقعيت جديد  ضامن، پشت
  .شود مي

 

   در جهت جلو و عقب سري پشتتنظيم 
  )هاي برقي قابليت صندلي(

در جهت جلو و  سري پشتبراي تنظيم موقعيت 
بـا دسـت، در   را  سـري  پشـت عقب كافي است 
بـراي برگشـت   . هيـد فشـار د جهت مورد نظـر  

كــافي اســت بــه موقعيــت اوليــه،  ســري پشــت
را تا حد نهايي جلو يا تا حـد نهـايي    سري پشت

بـه   سـري  پشـت عقب كشيده و رهـا كنيـد تـا    
  .موقعيت اوليه خود برگردد

 

  ندلي عقبص سري پشتتنظيم 
دكمه ضامن ، قابليت حركت عمودي  با فشردن

پس از تنظـيم آن بـه   . شود سري فعال مي پشت
صورت دستي در ارتفاع دلخواه، بـا رهـا كـردن    

سري در موقعيت جديد خود تثبيت  ضامن، پشت
  شود مي

 



 ها يصندل

147 

 

  هشدار 
  سـري  پشـت خودرو بدون  رانندگيشما مجاز به 
  .صندلي نيستيد

  سيستم گرمايش صندلي
  )در صورت مجهز بودن(

  . دباش مي سيستم گرمايش اين خودرو خودكار
  :دباش مي ح زيروه عملكرد آن به شرنح
بعد از اينكه سوئيچ اسـتارت را در وضـعيت    -1

ON  و يــاACC  قــرار داديــد، ســوئيچ كنتــرل

سيستم گرمايش برقي را فشار دهيد تـا المـپ   
سيسـتم   حالـت نشانگر آن روشن شود؛ در ايـن  

  .گرمايش برقي صندلي فعال شده است
درجـه   چهـل هـا بـه    ماي صـندلي د چنانچه -2

ستم گرمايش برقي به طور گراد برسد، سي سانتي
هـا   دماي صـندلي  وقتيخودكار غيرفعال شده و 

گراد كمتر شود، اين سيستم  درجه سانتي سياز 
  .دوباره فعال خواهد شد

كنترل سيستم گرمـايش  ) سوئيچ( دكمه اگر -3
برقي صـندلي دوبـاره فشـار داده شـود، المـپ      
نشانگر آن خـاموش شـده و سيسـتم گرمـايش     

  .ال خواهد شدبرقي كامالً غيرفع
  هشدار 

     براي جلوگيري از سـوختگي و تـاول زدگـي
، از روشن كـردن سيسـتم در شـرايطي    )پوست(

  .كه نيازي به آن نيست خودداري كنيد
     ــوختگي ــروز س ــب ب ــر مراق ــرايط زي در ش

  :سرنشينان در اثر گرمي بيش از حد باشيد
هنگامي كه اطفال، كودكـان، افـراد مسـن،     -1

معلول بـر روي صـندلي    افراد مريض و يا افراد
  .نشسته باشند

ــت     -2 ــينان داراي پوس ــه سرنش ــامي ك هنگ
  .حساس باشند

هنگــامي كــه سرنشــين از انــواع داروهــاي  -3
) نظير قرص خواب و يا سرماخوردگي( آور خواب

  .استفاده كرده است
 شود،  اگرچه دما به صورت خودكار كنترل مي

اما به محض اينكه احساس گرمي بيش از حـد  
  .، سيستم را خاموش كنيدكرديد
     از استفاده از حصير يا پتوهـايي كـه قابليـت

عايق مانند دارنـد، بـر روي صـندلي خـودداري     
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گرم شدن بيش از حد صندلي ممكن  زيرا. كنيد
  .است منجر به سوختگي شود

  الزم اســت شــرايط زيــر، صــورت وجــود در
  :هاي كامل قبل از استفاده انجام پذيرد بررسي

زيــادي آب بــر روي صــندلي مقــدار وقتــي  -1
  .ريخته است

صندلي به وسيله يك شـيء نـوك تيـز    اگر  -2
سيســتم گرمــايش صــندلي . (پــاره شــده اســت

  ).ممكن است آسيب ديده باشد

  احتياط 
داشـتن سيسـتم گرمـايش برقـي      از روشن نگـه 

صــندلي در شــرايطي كــه ســوئيچ اســتارت در  
 چون. قرار دارد، خودداري كنيد ACCوضعيت 
ت منجر به خالي شدن باتري خـودرو  ممكن اس

  .شود

  تنظيم زاويه پشتي صندلي عقب
  هاي رديف دوم تنظيم پشتي صندلي

تـوان   هاي رديف دوم را مي زاويه پشتي صندلي
روي شـانه صـندلي تنظـيم     ضامنبا استفاده از 

را بـاال  ضـامن  براي تنظيم زاويـه پشـتي   . كرد
ـ  آنكشيده و بعد از تنظيم پشتي  ا را رها كنيد ت

  .پشتي صندلي در موقعيت تنظيم شده قفل شود
، كشـيدن ضـامن  توانيد بعد از باال  همچنين مي

  .پشتي صندلي را كامالً بخوابانيد

 

عقب رديف آزاد كردن قفل پايه صندلي 
  )صندلي هفتداراي هاي  در مدل(

رديـف دوم  صندلي با آزاد كردن اهرم قفل پايه 
حركت را كامالً جمع كرده و به جلو  آنتوان  مي

اهرم را جلو بكشيد تـا قفـل بـاز شـود و     . دهيد
  .حركت دهيدسپس صندلي را به جلو 

  .توان با كشيدن تسمه سر آن آزاد كرد اهرم را مي
رديـف   هـاي  صندليمربوط به تنظيمات  شرايط
  .است به شرح زير دوم

هاي عقـب   به استفاده از صندلي كه نياز هنگامي - 1
  .توانيد پشتي صندلي عقب را بخوابانيد نداريد، مي

در مواقعي كه به فضاي بيشـتري در عقـب    -2
صـندلي  توانيد قفـل پايـه    ، ميدخودرو نياز داري

رديف دوم را آزاد كرده و صندلي را رو بـه جلـو   
تمـام صـندلي بـه    در ايـن صـورت   . جمع كنيد

قسمت پشتي صـندلي جلـو چسـبيده و فضـاي     
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  .شود زيادي آزاد مي

 

  هشدار 
دسـت، پـا و يـا سـاير      ،در حين انجام عمليـات 

هاي متحرك  اعضاي بدن بايد به دور از قسمت
  .شته باشندصندلي قرار دا

  رديف سوم هاي  صندليتنظيم 
  )صندلي هفتداراي هاي  در مدل(

بـدون سرنشـين   رديف آخر  صندليهنگامي كه  
ايـن  صندلي ، داريدو به فضاي بيشتري نياز باشد 

كـف خـودرو    بـه كرده و سطح آن را  بازرديف را 
  :دباش مي كار به شرح زير روش .بچسبانيد

مه پشـت  سـ براي باالآمدن كفـي صـندلي ت   - 1
حـال بـا كشـيدن تسـمه پشـتي       .كفي را بكشيد

توان پشـتي را   صندلي و آزاد شدن ضامن آن مي
صـندلي كـامالً روي كـف    . مطابق شكل خواباند

  .گيرد قرار ميخودرو 

 
رديــف دوم ، ي صــندلبعــد از جمــع كــردن  -2

در وضعيت تخت (رديف سوم صندلي توانيد  مي
مطـابق شـكل   . را به سمت جلو هل دهيد) شده

توان از ميله پايه صندلي براي مهـار كـردن    مي
  .صندلي بر روي كف خودرو استفاده كرد

  تجهيزات داخل خودرو 

 

  كنسول وسطجا استكاني 
ــتفاده،  ــراي اس ــكل ب ــابق ش آن را از درون مط

  .آوريد بيرون كنسول وسط
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  مطالعه چراغ
دو طرف قـاب  مطالعه  چراغ براي روشن كردن
براي خاموش كردن آن كافي . آن را فشار دهيد

  .است دوباره قاب آن را فشار دهيد

 
 OFFمطالعه در وضعيت  چراغ كليدمادامي كه 
 چراغ كليد اگر. توان آن را روشن كرد باشد، نمي

هـر  چنانچه باشد،  DOORوضعيت در مطالعه 
باشـند،  نها باز بوده و يا كامالً بسته  دربيك از 

 ،هـا  درب بسته شـدن بعد از و روشن خواهد شد 
المپ مطالعه بعد از چند ثانيه به صورت خودكار 

  .خاموش خواهد شد

  فچراغ سق
ــردن   ــن ك ــراي روش ــراغب ــقف چ ــب ( س حس

ــد، )ضــرورت قــرار  ONآن را در وضــعيت  كلي

براي خاموش كردن آن نيز كـافي اسـت   . دهيد
 كليـد  اگر. قرار دهيد OFF حالترا در  كليد آن

چنانچه باشد،  DOORوضعيت چراغ سقف در 
ها بـاز بـوده و يـا كـامالً بسـته       دربهر يك از 

بعـد از  و  ندماروشن خواهد چراغ سقف باشند، ن
بعد از چند ثانيه به صـورت   ،ها درب بسته شدن

  .خودكار خاموش خواهد شد

 

  عقبصندوق  چراغ
براي روشن كردن اين المپ، سـوئيچ آن را در  

 براي خـاموش كـردن  . قرار دهيد ONوضعيت 
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 OFFآن نيز كافي است سوئيچ آن در وضعيت 
مادامي كه سوئيچ بـر روي وضـعيت   . قرار دهيد
DOOR  ،بـاز   هـا  دربهر يك از  چنانچهباشد

روشـن  المپ بوده و يا كامالً بسته نشده باشند، 
هـا بسـته شـوند،     بعد از اينكـه درب . خواهد شد

المپ بعـد از چنـد ثانيـه بـه صـورت خودكـار       
  .شود ميخاموش 

 

  آفتابگيرآينه 
را  آفتـابگير ينـه كـافي اسـت    آبراي اسـتفاده از  

  .برگردانده و پوشش روي آينه را باال بزنيد

 
  آفتابگير

، كــافي اســت آن را آفتــابگيربــراي اســتفاده از 
  .برگردانيد

 
از درون چفـت سـمت    آفتابگيربا بيرون آوردن 

تـوان از   راست و چرخاندن آن به سمت چپ مي

بـراي  . (بغل استفاده كـرد  آفتابگير آن به عنوان
  ).باشد ميسمت شاگرد عمليات برعكس 

 

  احتياط 
، مطمـئن  از خـودرو شـدن   و پيـاده  هنگام سوار
در موقعيت اصلي خـود قـرار    آفتابگيرشويد كه 
  .گرفته باشد

  عينكجعبه 
هـا بـه درون جعبـه ،     عينـك قبل از قـرار دادن  

هـا   عينـك بررسي كنيـد كـه شـكل و طراحـي     
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  .متناسب جعبه باشد

 

  هشدار 
در ايـن   عينـك تر از  از نگهداري وسايل سنگين

د تـا از بـاز شـدن ناگهـاني     جعبه خودداري كني
  . درب جعبه جلوگيري شود

  جعبه داشبورد
مطمئن شويد كه درب جعبه داشبورد، در حـين  

  .رانندگي، كامالً بسته شده باشد

 

  هشدار 
ي خـودرو  سمت شاگرد در جلـو  سرنشيناگرچه 

با كمربند مهار شده است، اما در صـورت بـروز   
حادثه و باز بودن درب جعبـه داشـبورد احتمـال    

  . ديدگي فرد وجود خواهد داشت آسيب

  جاسيگاري
نمـايش   بعدموقعيت نصب جاسيگاري در شكل 

با باز كـردن درب جاسـيگاري،   . داده شده است
  .بيرون آمدن است خود جاسيگاري نيز قابل

 
توان بـه همـراه درب آن نيـز     جاسيگاري را مي

  .بيرون آورد

 

  فندك
استفاده كرد توان  از فندك فقط در شرايطي مي
 ACCو يا  ONكه سوئيچ استارت در وضعيت 
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  .قرار داده شده باشد
براي استفاده از فندك پس از شنيدن صدا آن را 

و پس از استفاده آن را در محـل  . بيرون بكشيد
  .اصلي خود قرار دهيد 

از ورود اشياي خارجي به درون محفظه فنـدك  
  .، احتمال اتصال كوتاه وجود داردجلوگيري كنيد

  هشدار 
  فنـدك را  ، براي جلوگيري از بروز سوختگي

  .داريد فقط بايد با دسته آن نگه
     براي جلوگيري از بـروز سـوختگي، از بـازي

كردن كودكان با فندك و يا استفاده كودكان از 
  .آن جلوگيري كنيد

    محـل خـود  در صورتي كـه فنـدك را درون 
ــراي مــدت طــوالني در همــان   فشــار داده و ب

سـوزي   اريد، احتمـال بـروز آتـش   د وضعيت نگه

 سـي در صورتي كه فندك . وجود خواهد داشت
فشـار   محـل خـود  ثانيه بعد از آن كه بـه درون  

داده شده است، بيرون نيايد، فندك خراب شـده  
در صورتي كه فندك به صـورت خودكـار   . است

بيرون نيامـد، بـه صـورت دسـتي آن را بيـرون      
  .بكشيد
 فندك ي وصل شدن به فندك فقط برا محل

استفاده از ساير اتصـاالت در   طراحي شده است،
  .ممكن است منجر به خرابي آن شود محلاين 
     از فندك فقط در مواقعي كـه موتـور روشـن

آن بـه   محـل از فنـدك و  . است، استفاده كنيـد 
امكـان دارد   چـون  عنوان شارژر استفاده نكنيد،

فنـدك   محـل و يـا   شدهكه باتري خودرو خالي 
  .ندبيش از حد داغ ك

  سانروف

 

   سانروفبازكردن  نحوه
  سانروفباز و بست دستي 

براي اين منظور كليد آن را به سمت جلـو و يـا   
در  سـانروف عقب فشار دهيـد و بعـد از اينكـه    
  .ها كنيدموقعيت دلخواه قرار گرفت، آن را ر

   سانروفخودكار باز و بست 
ثانيـه   يـك آن را كليد ، سانروفبراي باز كردن 

به صورت  سانروفبه سمت عقب فشار دهيد تا 
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براي متوقـف كـردن   . خودكار و تا انتها باز شود
بـاز شـدن درب قبـل از اينكـه درب بـه      فرآيند 

صورت كامل بـاز شـده باشـد، كـافي اسـت تـا       
  .ها فشار دهيد سوئيچ را در يكي از جهت

ثانيـه بـه    يـك آن را كليد ، سانروفبراي بستن 
بـه صـورت    سـانروف سمت جلو فشار دهيد تـا  
براي متوقف كردن . خودكار و تا انتها بسته شود

را در كليـد  بسته شدن درب كافي اسـت  فرآيند 
  .ها فشار دهيد يكي از جهت

  سانروفكردن دار شيبعمليات 
  )فحركت لواليي سانرو(داركردن  شيب
بـه انـدازه زاويـه     سـانروف  دار كردن شيببراي 
مربوطه را به سمت جلو يـا عقـب   كليد ، دلخواه

اسـت كليـد    براي توقف عمل كافي. فشار دهيد
  .فشار داده شده را رها كنيد

  خودكار دار كردن  شيب
  )حركت لواليي خودكار سانروف(
مربوطـه را  كليـد  ، سانروف دار كردن شيببراي 
 سـانروف جلو فشار دهيد تـا   ثانيه به سمت يك

 دار شـيب ممكـن   حداكثربه صورت خودكار و تا 
كـافي اسـت    عمـل براي متوقـف كـردن   . شود

  .ها فشار دهيد سوئيچ را در يكي از جهت
  بستن

را در جهـت  كليـد  ، همـان  سانروفبراي بستن 
عقب به صورت بلند مدت فشار داده تـا سـقف   

  .شودبه صورت خودكار بسته 
  رنامه كنترلي موتورب روزرساني  به

  )سانروف(
دچار خرابي شـود، بـه عنـوان     سانروف چنانچه
كامالً بسته نشود و يا كـامالً بـاز نشـود،     ،مثال

با اطالعـات اوليـه   بايد  آن برنامه كنترلي موتور
  .شود روزرساني به

: براي اين منظور بايد بدين صورت عمـل كـرد  
را  سـانروف كليد در هر دو  "Reverse"دكمه 
و در  دهيـد تـا سـقف بـه عقـب برگشـته       فشار

سـقف در ايـن   . گيـرد باالترين ارتفاع خود قرار 
وقـف  ثانيـه مت  هشتتا  ششوضعيت در حدود 

در اين زمان ممكن است سـقف تـا    خواهد شد،
بعـد از  . به جلو حركت كنـد  پنج ميلي متراندازه 

سيسـتم كنتـرل    "reverse"رها كردن دكمـه  
ت اوليـه  بـا اطالعـا  سقف بـه صـورت خودكـار    

  .شود مي روزرساني به

  احتياط 
  در وضعيت باز شده قرار سانروفمادامي كه ،

. شود مينيز به صورت خودكار باز  آفتابگيردارد، 
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  .را ببنديد آفتابگيردر اين شرايط نبايد 
  سـوئيچ  باشـد باز شده  حالتدر  سانروفاگر ،

ــعيت   ــتارت در وض ــرار داد OFFاس ــود،  هق ش
  .ر بسته خواهد شدبه صورت خودكا سانروف

  هشدار 
 بـا مـانع   در حـين بسـته شـدن     سانروف اگر

، عمليات بسـته شـدن بـه صـورت     برخورد كند
 ؛آسيب نرسدتا به سقف  شود ميخودكار متوقف 

شـدن   دار شـيب در حـين   سـانروف اما سيسـتم  
  .مجهز به اين قابليت نيست

   زماني كه سوئيچ استارت در وضـعيتOFF 
ه صورت خودكار بسته ب سانروفقرار داده شود، 

براي حفظ ايمني دست و صورت خـود   .شود مي
  .را از سانروف بيرون نياوريد

  احتياط 
. را بـاز نكنيـد   سانروفبالفاصله بعد از بارندگي 

آب باقيمانــده بــر روي ســقف بــه درون كــابين 
  .ريزد مي

  داري و نگهراهنماي تعمير
بــه شــرايط  ســانروفكــاري  تعميــرات و روغــن

. بسـتگي دارد  آندفعـات اسـتفاده از   رانندگي و 
هاي تعميراتي با توجـه بـه ايـن پارامترهـا      دوره

  .كند تغيير مي
به طور كلي بايد بعـد از طـي مسـافتي معـادل     

  .بازبيني شود سانروف عملكردكيلومتر  5000
 2000هاي گردوخاكي به  اين مسافت در محيط

 كيلـومتر  3000و در مناطق بـاراني بـه    كيلومتر
  .يابد كاهش مي

  احتياط 
      عدم بازبيني بـه موقـع وضـعيت عملكـردي

حداقل . منجر به بروز نشتي خواهد شد سانروف
آن بار شـرايط عملكـردي    بايد در هر فصل يك
هــاي بــازبيني  دوره. گيــردمــورد بررســي قــرار 

بـه  ( كنـد  متناسب با شرايط كاري آن تغيير مـي 
هـاي   عنوان مثال طول دوره بازبيني در محـيط 

خاكي و يا در فصولي كه دفعات اسـتفاده  گرد و 
  ).يابد، بايد كمتر شود افزايش مي سانروفاز 
  ــه  از ــردن شيش ــانروفدودي ك ــر س ، در ه

  .شرايطي، جدا خودداري كنيد
  هاي بيشتر از  در سرعت سانروفاز باز كردن

120 Km/h خودداري كنيد.  
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  ستيز محيط ازحفاظت 
وهـاي  قطعاتي كه ميزان توليد آالينـده در خودر 

  :اند از دهند، عبارت بنزيني را كاهش مي
  )سه شاخه(راهه  مبدل كاتاليست سه  -1
  سنسور اكسيژن -2
محفظــه ( كــارتر) هــواگيري( منافــذ تهويــه -3

  )لنگ ميل
  مدار جلوگيري از تبخير -4

ايـن مـوارد از روشـن كـردن موتـور      عالوه بـر  
هاي آن باز  يك و يا چند عدد از شمع درحاليكه
  .، خودداري كنيدشده باشد

  باربند سقف
باربند سقف و بارهاي آن بـر روي ريـل باربنـد    

باربنـد و ريـل آن بـه عنـوان     . شـوند  مهار مـي 

  .شوند مجموعه باربند سقف شناخته مي
از استفاده از مجموعه باربند سقف به نحوي كه 
باعث آسيب رساندن به خودرو شود، خـودداري  

  .كنيد
چهـل  ند سقف حداكثر ظرفيت مجموعه بارب -1

دار بـر  تر از اين مقـ  باري سنگين. است كيلوگرم
 چـون احتمـال   دهيـد، نروي باربند سـقف قـرار   

  .وجود داردآسيب ديدن خودرو و يا سرنشينان 
قبل از حركت بايد از محكم بودن اتصاالت  -2

وي مجموعـه  مناسـب بـار ر   شـدن و نحوه مهار
اتصاالت بايد محكم  باربند سقف مطمئن شويد،

  .بار روي باربند كامالً مهار شود شده و
روي از بـار   و برداشـتن بعد از هر مسـافرت   -3

شرايط مجموعـه باربنـد سـقف را     ،باربند سقف
ــد ــرل كني ــد اتصــاالت  . كنت ــر آن باي ــالوه ب ع

بررسـي  ( مجموعه و ظرفيـت آن بررسـي شـود   

ــث      ــارجي باع ــل خ ــه عام ــه هرگون ــود ك ش
  ).ديدگي مجموعه نشده باشد آسيب

ه قرار است مجموعه باربنـد سـقف   هر بار ك -4
دوباره نصـب شـده يـا دوبـاره بـر روي آن بـار       
گذاشته شـود، بررسـي كنيـد كـه اتصـاالت آن      

قبـل از شـروع   همچنـين  . محكم و سالم باشـد 
الزم است باربنـد نصـب   عمل بارگذاري سفر و 
و يا بعـد   كيلومتر 50بعد از طي مسافت  شده و

ــدت    ــه م ــدگي ب ــه  30از رانن ــردقيق ل و كنت
در صورت نيـاز  . انجام شودبارگذاري  ،اتصاالت

بايد قبل از بارگذاري، اتصاالت دوبـاره محكـم   
هــاي طــوالني،  بخصــوص در مســافرت. شــود

وضعيت اتصاالت بين مجموعه باربنـد سـقف و   
حـداقل بعـد از   ( اي خودرو بايد به صـورت دوره 

كنترل شود كه محكم بوده و ) كيلومتر500طي 
در صورت نيـاز بايـد دوبـاره    . آسيبي نديده باشد
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ايمـن  هاي ناهموار  در جاده. ها را محكم كرد آن
 دوهاي  مجموعه باربند سقف بايد در دوره بودن

  .ساعتي كنترل شود
بـر روي سـقف بايـد    ) وزن اثاثيه(توزيع بار  -5

مركز ثقل بار بايد تا حد امكـان  . يكنواخت باشد
بـار،  براي جلوگيري از پايين افتادن . پايين باشد

طنـاب بـا   ( آن را با اسـتفاده از طنـاب مناسـب   
) و بـدون چنگـك   )االسـتيك (كشسـان  جنس 

  .كامالً مهار كنيد
ــزان     -6 ــقف، مي ــد س ــذاري باربن ــد از بارگ بع

ميــزان ( كنــد مــيبــازده خــودرو تغييــر /كــارايي
  ).پذيري و غيره فرمان مصرف سوخت و شرايط

سـرعت  و يا شتاب گرفتن از ترمز ناگهاني،  -7
  .ها خودداري كنيد در پيچ زياد

د، باشــبــر روي باربنــد ســقف بــار  چنانچــه -8
سرعت خودرو را بايد متناظر بـا شـرايط جـاده،    

وضـعيت ترافيكـي    باد جـانبي و  جريان سرعت
با سـرعت مجـاز راننـدگي    مسير تنظيم كنيد و 

  .كنيد
تمامي مالحظات مربوط به مجموعه باربنـد   -9

  .سقف را رعايت كنيد
ر افزايش ايمني خودرو و كـاهش  به منظو -10

مصرف سوخت، در موقعي كه نيازي به استفاده 
  .نداريد، آن را باز كنيد باربندسقفياز 

از شستن خودرو در شرايطي كه مجموعه  -11
  .، خودداري كنيداست باربند سقف نصب

ميـزان   ،بعد از نصب مجموعه باربند سقف -12
ــه     ــام ورود ب ــودرو را هنگ ــاع خ ــزايش ارتف اف

اركينگ فضاي بسته، تونل و يا هنگام گـذر از  پ
به مـوارد   توجه عدم زير پل در نظر داشته باشيد

ــوق ــه خــودرو و  ف ، احتمــال آســيب رســيدن ب
  .را بدنبال خواهد داشتسرنشينان 

  موتور استارت

  قبل از استارت موتور
 هـاي برقـي   كننـده  مصرفو  ها چراغتمامي  -1

  .ضروري را خاموش كنيدغير 
 كفيصندلي، پشتي صندلي، ارتفاع  موقعيت -2

  .صندلي و زاويه غربيلك فرمان را تنظيم كنيد
  .را تنظيم كنيد هاي بغل و آينه وسط آينه -3
  .ها را قفل كنيد درب -4
  .كمربند ايمني را ببنديد -5
 Nمطمئن شويد كه اهرم دنده در وضـعيت   -6

  .قرار دارد
  هشدار 

ايـد بـه   در هنگام روشن كردن موتـور، راننـده ب  
. طرز صحيح بر روي صندلي راننده نشسته باشد

ديدگي جدي فـرد و   بروز حادثه و آسيب احتمال
  .وجود دارديا حتي مرگ 
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  احتياط 
و  باشد LOCKسوئيچ استارت در وضعيت  اگر

هـا بـاز    كليد برداشته نشـود، هـر كـدام از درب   
ماندن كليد در خـودرو بـه    شوند، آژير هشدار جا

بـراي قطـع   . خش خواهد شددقيقه پ يكمدت 
و يـا درب   برداريـد شدن صداي آژير يا كليد را 

  .باز شده را ببنديد

  موتورهاي مجهز به توربوشارژر
در شرايط زير، قبل از روشن كـردن موتـور    -1

  .كاري كردروغنبايد توربوشارژر را 
      موتور براي مدت زمـاني طـوالني خـاموش

  .بوده است؛ يا در زمستان
   انجـام   يـا   روغـن موتـور و   بعد از تعـويض

موتور كه منجر به تخليه روغن موتـور   تعميرات
 .گردد

از روشن گذاشتن موتور در حالـت خـالص    -2
زمـان روشـن   ( به مدت طوالني اجتنـاب كنيـد  

  ).دقيقه بيشتر شود بيستماندن نبايد از 
، وشن كردن موتور و قبل از حركـت بعد از ر -3
ار روغـن بـه   دقيقه صبر كنيد تا فش پنجالي  سه

  .اندازه كافي افزايش يابد
موتور براي مدت زمـاني طـوالني    چنانچه -4 

ست، قبل روشن بوده و يا در دور باال كار كرده ا
دقيقه در  پنجتا  سه الزم استاز خاموش كردن 

تـا از   باشدخالص روشن  حالتدور كم و يا در 
  .توربوشارژر محافظت شود

  شود نميموتور روشن 
  .باشدنيد كه باك سوخت خالي بررسي كن -1
بررسي كنيد : گيربكس اتوماتيكدر خودرو با  -2

  .باشد Nو يا  Pكه اهرم دنده در وضعيت 

كليـد  ( سـاير كليـدها  كنيد به كمك بررسي  -3
توان موتور را روشن كرد يا  مي) هوشمند و غيره

ساير كليدها روشن شود، كليد با موتور اگر  خير؟
تعويض آن بـه مراكـز   براي  .استمزبور خراب 

كدام  اما اگر با هيچ تعميراتي مجاز مراجعه كنيد؛
، ممكـن اسـت   نشـود از كليدها موتـور روشـن   

در ايـن  . شـده باشـد   خـراب  ايموباليزرسيستم 
  .بگيريدمواقع با مراكز تعميرات مجاز تماس 

بررسي كنيد كه اتصال ترمينال باتري تميز  -4
گونـه   چترمينـال بـاتري هـي    اگر. و محكم باشد

سـقف را در   چـراغ ايرادي نداشته باشد، سوئيچ 
اگـر بعـد از اسـتارت    . قرار دهيـد  ONوضعيت 

 چـراغ روشن شـده ولـي    صفحه نشانگرها ،زدن
روشن نشود و يا روشن شده ولـي نـور آن كـم    
باشد و يا بعد از چند لحظه خاموش شود، باتري 

 چـراغ سـقف  اما اگـر   خودرو ضعيف شده است؛
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شود، با مراكز  تور روشن نميروشن شده ولي مو
  .بگيريدتعميرات مجاز تماس 

  يابد نميدور موتور افزايش 
بــا فشــار دادن پــدال گــاز، دور موتــور  چنانچــه

يابد، ممكن اسـت سيسـتم كنتـرل     افزايش نمي
در ايـن  . الكترونيكي پاشش سوخت خراب باشد

و با سرعت كم رانندگي كـرده و  آرامي  بهحالت 
را كـم و بـه صـورت ثابـت      به عبارتي پدال گاز

به مراكـز تعميـرات   وقت و در اسرع  دهيدفشار 
  .مجاز مراجعه كنيد

خاموش در حين رانندگي موتور 
  شود  مي

  .را روشن كنيد چراغ فالشر -1
ســرعت خــودرو را كــم كــرده و بــه آرامــي  -2

خودرو را به كنار جـاده و يـا يـك مكـان امـن      

  .انتقال دهيد
 STARTعيت سوئيچ اسـتارت را بـه وضـ    -3

  .كنيد موتور را روشن كنيد چرخانده و سعي

  احتياط 
، استفاده از سيستم ترمـز  نشودموتور روشن  اگر

 شـد،  تـر خواهـد   و فرمان خودرو بسيار مشـكل 
سيستم فرمان هيدروليك و بوسـتر ترمـز    چون

  .شوند ميغيرفعال 

  روشن كردن موتورهاي بنزيني
 - اهنگام روشن كردن موتور، نسبت بهينه هـو 

سوخت براي روشن شدن موتور توسط سيسـتم  
پاشش سوخت موتور به صورت خودكار كنتـرل  

  .خواهد شد
، بـراي روشـن   چه موتور سرد باشد و چـه گـرم  

  :كردن آن بايد مراحل زير را طي كرد

ــده را در وضــعيت  -1 ــرار داده و  Nاهــرم دن ق
پدال كالچ را تا ته فشار دهيد تا بار اعمالي بـه  

  .ام روشن كردن كم شودموتور در هنگ
دهيد قرار  ONسوئيچ استارت را در وضعيت  - 2
ثانيه صبر كنيد تا مطمئن شويد  سهتا  دوبراي  و

 ECUسـالم بـوده و بـرق     هـا  عقربـه كه تمامي 
روشن كردن مستقيم موتـور   از. وصل شده است

هـا و وصـل    درجهبدون بررسي وضعيت عملكرد 
  .خودداري كنيد ECUبودن برق 

هـاي هشـداري    از المـپ  يـك هر  چهچنان -3
. روشن بماند، از روشن كردن موتور پرهيز كنيد

يابي و تعميرات مورد نياز  بـا مراكـز    براي عيب
  .بگيريدتعميرات مجاز تماس 

پدال گاز را فشار ندهيد؛ سـوئيچ اسـتارت را    -4
بگردانيد و بعد از روشـن   STARTبه وضعيت 

  .شدن موتور آن را رها كنيد
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وتور روشن نشود، سوئيچ استارت را به اگر م -5
توقـف كامـل   برگردانده و بعد از  OFFوضعيت 

  .استارت بزنيدموتور دوباره 
پدال گاز را فشـار  بعد از روشن شدن موتور  -6

و بررسي كنيد كه وضـعيت فشـار روغـن    دهيد 
موتــور عــادي بــوده، صــداي غيرعــادي از     
ــور   توربوشــارژر شــنيده نشــود و همچنــين موت

فشار روغن موتور . نداشته باشديرعادي غلرزش 
  .كمتر باشد Mpa 0.1نبايد از مقدار 

  احتياط 
مـدار   نزنيـد چـون  اسـتارت  ثانيـه   سيبيشتر از 

  .شداستارت موتور داغ خواهد 
پـدال گـاز را   ، اسـت در شرايطي كه موتور سرد 

  .فشار ندهيد
شـود و در حـين    موتور به سختي روشن مي اگر

، هـر چـه زودتـر    شـود  ميروشن بودن خاموش 
  .يابي و تعمير آن اقدام كنيد براي عيب

  سوئيچ استارت

 LOCKوضعيت 

در اين وضعيت موتور خاموش شده و غربيلـك  
فقـط زمـاني كـه سـوئيچ     . شـود  ميفرمان قفل 

توان از  استارت در اين وضعيت باشد، كليد را مي
  .بيرون آورد مغزي سوئيچدرون 

 موقعيــت بــراي برگردانــدن ســوئيچ اســتارت از
ACC  بهLOCK     كليد را كمـي بـه داخلـي ،

  .فشار داده و سپس برگردانيد
بعـد از برداشـتن كليـد بـه      ايمـوباليزر سيستم 

  .شود ميصورت خودكار فعال 
و يـا از   رود نمي مغزي سوئيچكليد به داخل  اگر

، مـادامي كـه غربيلـك    آيد نميدرون آن بيرون 

 ، مشكل خاصي پيشچرخد ميفرمان به راحتي 
  .نخواهد آمد

 موقعيـت احساس لرزش در سوئيچ اسـتارت در  
ACC  ،ON  ــا ــوده و STARTو ي ــادي ب ، ع
  .نيست وجود خرابي دهنده نشان
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  ACC موقعيت
قابليت استفاده از تجهيزاتي نظيـر   حالتدر اين 

  .باشد فعال مي CD/پخش راديو

 

  هشدار 
كس داخل خودرو نباشد و يـا فقـط    هيچ چنانچه

كودك داخل خودرو باشد، از باقي گذاشتن كليد 
در هنگام ترك خـودرو پرهيـز    مغزي سوئيچدر 
  .كنيد

  ON تموقعي
تمامي تجهيزات الكتريكـي قابـل    حالتدر اين 

همچنـين بعـد از روشـن    . استفاده خواهنـد بـود  
شــدن موتــور و يــا در حــين راننــدگي، ســوئيچ 

  .استارت در اين وضعيت قرار خواهد داشت

 

 START موقعيت

بعد از چرخاندن سوئيچ به اين وضـعيت، موتـور   
كليـد را رهـا كنيـد تـا بـه      لطفاً . شود ميروشن 

  .برگردد ONصورت خودكار به وضعيت 

  هشدار 
در حين رانندگي از برگرداندن سوئيچ استارت به 

 چـــون  خـــودداري كنيـــد، LOCKوضـــعيت 
ــال دارد    ــده و احتم ــل ش ــان قف ــك فرم غربيل

  .هداي ناگوار رخ د حادثه

  احتياط  
شـود، سـوئيچ    در مواقعي كه موتور روشـن نمـي  

 ONاستارت را براي مدتي طوالني در وضـعيت  
قدرت باتري خودرو خالي شده و  چون داريد،ن نگه
  .خواهد شد كمدر دفعات بعدي  زدن رتااست

  PEPSسوئيچ استارت 
فشـار داده و بـه سـمت    متـر   دو ميلـي دكمه را 

تارت بخـورد و  راست بچرخانيـد تـا موتـور اسـ    
  .بالفاصله آن را رها كنيد
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  موتور ايموباليزرسيستم 
ــتم  ــوباليزرسيس ــور ايم ــوع  موت  IMMOاز ن

بعـد از اينكـه كليـد بـه درون سـوئيچ      . دباش مي
شود، يك كد الكتريكـي از   استارت قرار داده مي

موتـور در  . شـود  طرف كليد به خودرو ارسال مي
يـد  صورتي روشن خواهد شد كه كد ارسـالي كل 

  .باشدهمين خودرو صحيح بوده و مختص 
 سـوئيچ تعبيـه شـده در    تراشـه اين كد از طرف 
در تراشـه   عملكـرد ايـن   . شـود  كليد ارسال مي

 يدتوان نمي .است بسيار حياتي ايموباليزرسيستم 
كليد اصلي كپـي  موتور را با كليدي كه از روي 

اگر موتـور در اثـر خـراب    . دايد، روشن كني كرده
روشـن نشـود، بـراي     ايمـوباليزر  بودن سيستم

تعمير آن به مراكز تعميرات مجاز مراجعه كـرده  
تا توسط ابـزار سـرويس الكترونيكـي نـوع كـد      

مشخص شده و با توجـه بـه آن    DTCخطاي 

  .تعميرات مورد نياز انجام شود

نشانگر فعال بودن سيستم المپ 
  ضدسرقت

 
موتور سالم بوده و عملكرد  ايموباليزرسيستم  اگر

آن صــحيح باشــد، حالــت چشــمك زدن المــپ 
نشانگر مربوطه در جلو داشبورد يكنواخت نخواهد 

 ONبعد از اينكه سوئيچ استارت در وضعيت : بود
ثانيـه روشـن    سهتا  دوقرار داده شود، اين المپ 

از كليد اشتباه استفاده شود، ايـن   چنانچه؛ شود مي
شناسـايي  فرآينـد   اگـر المپ روشن خواهد ماند؛ 

 200هـاي   ناموفق باشـد ايـن المـپ در سـيكل    

طـي  و در نهايـت   زنـد  مياي چشمك  ثانيه ميلي
ــد  ــبفرآين ــور در   عي ــپ مزب ــتم الم ــابي سيس ي
  .اي چشمك خواهد زد ثانيه ميلي 600هاي  سيكل

  احتياط 
 كليـد را   سـر  قسـمت ارت زدن ، در حين است

قادر به اسـتارت   زيرا درون قاب آن قرار ندهيد،
  .زدن موتور نخواهيد بود

 موتور از قرار دادن كليـد   كردن بعد از روشن
كـه  ( سـاير قطعـات الكتريكـي    كناراستارت در 

 ماننـد  ) هسـتند  سـيگنال ارسـال  تراشـه   حاوي 
كليـد را  . خودداري كنيـد  هاي ديگركليد خودرو

اسـتارت   قابليـت گردانيد تا ندرون قاب آن بربه 
، سـاير  اسـتارت زدن قبـل از  . داشته باشـد زدن 

تراشـه   كه مجهز به ( كليد حلقهكليدهاي درون 
 حلقـه را از درون ) ارسال الكتريكي داده هستند
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و سپس اقدام بـه   بپوشانيددرآورده و يا با دست 
  .استارت زدن موتور كنيد

 كليد را خم نكنيد.  
 عـايق امـواج    اندن سر كليـد بـا مـواد   از پوش

  .الكترومغناطيسي خودداري كنيد
 كنيد زدن با كليد به ساير اشياء خودداري از ضربه.  
 زيـر نـور   ( از قرار دادن كليد بر روي داشبورد

 داغ درب موتـور و يا بـر روي  ) مستقيم خورشيد
  .خودداري كنيد) هرگونه جسم داغ ديگري(
  يا شستن آن بـا  از انداختن كليد به درون آب

  .خودداري كنيدشوينده مواد 
  از قرار دادن كليد در كنار مواد داراي خاصيت

  .آهنربايي خودداري كنيد
  از ارتقــاء و يــا بــاز كــردن و تعميــر قطعــات

ممكـن   چون. خودداري كنيد ايموباليزرسيستم 
  .شودنروشن است موتور 

  اگر كليد مفقود شود
اطالعات  ، به همراهشدن كليد مفقود در صورت

به مراكز تعميراتـي  ) PINكد (شناسايي خودرو 
مجاز مراجعه كرده تا كليد ديگـري بـراي شـما    

درون يك پاكت در زمـان   PINكد . آماده شود
 شـود،  رو به مشتري تحويل داده ميتحويل خود

بر روي پاكت مزبور چاپ شده و كـد   VINكد 
PIN براي مشاهده ايـن  . درون پاكت قرار دارد

  .ها كمي خراشيده شود د روي آنكدها باي

  احتياط 
د و در صـورت  باش مي ، كد ايمني خودروPINكد 

   .خودرو وجود دارد سرقتاحتمال  مفقود شدن
تـوان در سيسـتم    را فقط پنج بـار مـي   PINكد 

در صورتي كه كـد اشـتباه   . وارد كرد ايموباليزر
بيشتر از پـنج بـار وارد سيسـتم شـود، سيسـتم      

قفـل شـده و قـادر بـه وارد      خـودرو  ايموباليزر
  .كردن دوباره كد مزبور نخواهيد بود

  گيربكس دستي پنج سرعته

  عملكرد اهرم دنده
هـا   محل قرارگيري دنـده  در شكل زير موقعيت

  .برروي سر اهرم دنده نشان داده شده است

 
قبل از تعويض دنده، پدال كالچ را تا انتها فشار 

پـدال كـالچ را بـه    . داده و دنده را تعويض كنيد
  .آرامي رها كنيد
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هـاي جلـو، بـه     تعويض دنده از يكي از دنـده  براي
ابتدا اهرم دنـده را   خودرو  توقفبعد از دنده عقب، 

اهـرم  سپس و  قرار دهيد Nوضعيت خالص يا در 
  .قرار دهيد Rعيت دنده را در وض

  احتياط 
 از قـرار دادن   به سـمت جلـو   در حين حركت

 زيـرا . خودداري كنيـد  Rاهرم دنده در وضعيت 
  .شود ميباعث خرابي گيربكس 

     در براي جلوگيري از سـايش صـفحه كـالچ
پـاي خـود بـر    دادن  قـراردادن حين رانندگي از 

  .پدال كالچ خودداري كنيدروي 

  )ندهانتخاب شماره د(تعويض دنده 
شماره دنده انتخابي بايد متناسب با سرعت حركت 

انتخاب صـحيح شـماره دنـده باعـث     . خودرو باشد
كاهش مصرف سوخت شده و باعث افزايش طول 

  .شود ميموتور عمر 
 

وضعيت تعويض 
  دنده

سرعت خودرو 
)Km/h(  

  حالت

2H ، 4H  

اتوماتيك   و  

  حالت
4L 

تعويض دنده اول به 
  10 20  دنده دوم

يض دنده دوم به تعو
  20  35  دنده سوم

تعويض دنده سوم به 
  30  55  دنده چهارم

تعويض دنده چهارم 
  40  75  به دنده پنجم

 سرعت رانندگي

ــماره   ــده ش ــرفتن از دن ــبقت گ ــام س  5در هنگ
دنـده   4در مقايسه با دنده شماره . استفاده كنيد

ــز    5شــماره  ــور ني در هنگــام كــاهش دور موت
در صورتي كه . قرار بگيرد تواند مورد استفاده مي

شرايط جاده مساعد باشـد، بـه منظـور كـاهش     
مصرف سوخت، بهتر است تا حد امكان از دنده 

  .استفاده كنيد  5شماره 

  سرعت بهينه رانندگي
تـرين حالـت    با رانندگي در اين سـرعت، بهينـه  

در جـدول زيـر   . اقتصادي حاصـل خواهـد شـد   
ــماره     ــدگي در ش ــراي رانن ــب ب ــرعت مناس س

هاي مختلف، به منظور حفظ شرايط بهينـه   دنده
و كاهش مصـرف سـوخت خـودرو، آورده شـده     

توان با توجه شرايط جـاده و ميـزان    است و مي
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  .بار خودرو شرايط مناسب را انتخاب كرد
  

  شماره دنده
  )Km/h(سرعت خودرو 

  موتور بنزيني

  25~0  دنده اول
 45~20  دنده دوم

 75~35  دنده سوم

 100~55  دنده چهارم

 160~80  دنده پنجم

  احتياط 
عت زيـاد و بـا دنـده كـم     از راندن خودرو با سر

اين كار باعث افزايش بيش از حـد   پرهيز كنيد،
عقربه دور سـنج وارد محـدوده   (دور موتور شده 

   .آسيب برسد موتور  بهو ممكن است ) قرمز

  گيربكس حالتهاي مختلف كمك

  4WDحالت 
ـ  گيربكس  كمك ت متفـاوت  اين خودرو سـه حال
ــاي 4Lو  2H ،4H: دارد ــه ؛ خودروه ــز ب مجه

 ،2H هوشـمند نيـز سـه حالـت     4WDسيستم 
AUTO  4وL با استفاده از دكمه تعيين . دارند

توان با توجه به شرايط جـاده   حالت رانندگي مي
  .رداز اين سه حالت را انتخاب ك يكهر 

  
  )جاده( شرايط رانندگي حالت رانندگي

2H  رگراههاي عادي و بز جاده  
4H  

 حالت دو محوره
(4WD) 

  )مكانيكي(

هاي  هاي سخت مثل جاده جاده
  برفي، ناهموار و گلي

  )جاده( شرايط رانندگي حالت رانندگي
AUTO  

حالت دومحوره (
  )هوشمند

ها؛  هاي عادي و بزرگراه جاده
هاي  هاي سخت مثل جاده جاده

  برفي، ناهموار و گلي
4L  

حالت دومحوره (
  )با سرعت كم

سرعت كم و گشتاور زياد، به 
نگام گذر از عنوان مثال ه

  سربااليي با شيب زياد
  

  احتياط 
خودرو  سيستم انتقال نيروي براي تضمين ايمني

در  (2H)از رانــدن خــودرو در حالــت عــادي    
حالـت  بـه  هاي سخت و يا تعويض ناگهاني  جاده
4H  و ياAUTO 4در حالت  .خودداري كنيدH 

 1/2.48و سرعت كم، سرعت خودرو بـا نسـبت   
  سل خودرو افزايش يابدتا توان بك كمتر شده



 دفترچه راهنماي مشتري

166 

و گيربكس  كمكنشانگر  المپ
  جلو ديفرانسيل

 4WDسيستم ، گيربكس كمكالمپ نشانگر 

  جلو ديفرانسيلهوشمند و المپ نشانگر 
براي اين حالت المپ نشانگري : 2Hحالت  -1

  .وجود ندارد
 4Hدر حالـت   ديفرانسـيل عملكرد  چنانچه -2

 .شـود  مـي روشن  آنتنظيم شود، المپ نشانگر 
خـروج  المپ ، نشان دهنـده  اين خاموش شدن 

  .دباش مي 4Hاز حالت 
به صورت ثابت روشن  4Lحالت المپ  اگر -3

حالـت  و تثبيـت در  تعـويض   دهنده نشانبماند، 
4L دهنــده نشــان آنچشــمك زدن . اســت 

هوشمند در وضـعيت   گيربكس كمك قرارگيري
4L دهنـده  نشـان نيـز   آنخاموش شدن  .است 

  .دباش مي 4Lخارج شدن از حالت 

به صـورت پيوسـته    Autoحالت المپ  اگر -4
ــد،  ــده نشــانروشــن باش ــه   دهن ــن اســت ك اي

. قرار گرفته است AUTOدر حالت  ديفرانسيل
 يعني سيسـتم درحـال  چشمك زدن اين المپ 

ــعيت ــر وض ــت  تغيي ــه حال ــت و  AUTOب اس
حالـت  خـروج از   دهنـده  نشانخاموش شدن آن 

AUTO ستا.  
جلـو بـه طـور     رانسيلديفاگر المپ نشانگر  -5

ـ  دهنـده  نشان، باشدثابت روشن  ن اسـت كـه   اي
چشـمك زدن  . جلو درگير شده است ديفرانسيل
م در حال بررسي شـرايط  سيست يعنياين المپ 
 جلـو  ديفرانسـيل كردن و يا نكـردن  براي درگير

خاموش شدن اين المـپ نيـز بيـانگر    . دباش مي
از وضعيت درگير، خارج  ديفرانسيلاين است كه 

  .ه استشد
در صــورت وجــود خرابــي، المــپ نشــانگر  -6

AWD      به صـورت ثابـت روشـن خواهـد شـد .
 عدم وجود خرابي دهنده نشانخاموش بودن آن 

  .است
بيـانگر   AWDروشن بودن المپ نشـانگر   -7

چشـمك زدن آن  وجود يك نوع خرابي عادي، 
وجود يـك نـوع خرابـي جـدي در      دهنده نشان

آن نيز  خاموش بودن و هوشمند 4WD سيستم
  .استعدم وجود خرابي  دهنده نشان

فرآيند هاي نشانگر بعد از  عملكرد المپ
  گيربكس كمكتعويض حالت در

گونـه   هـيچ : 2Hتعـويض بـه حالـت    از بعد  -1
  .المپ نشانگري براي اين حالت وجود ندارد

، 4Hهـاي   بعد از تعويض به يكي از حالـت  -2
AUTO  4و ياL      المـپ نشـانگر مربوطـه بـه
هـاي   در مـدل . ابت روشن خواهد شـد صورت ث

محور جلو، المـپ نشـانگر    ديفرانسيلمجهز به 
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  .شود ميمربوطه نيز روشن 

   گيربكس كمكعملكرد 
 2Hسرعت خودرو در هنگام تعويض حالت  -1

بيشـتر  كيلـومتر در سـاعت    80نبايـد از   4Hبه 
  .باشد

بـه هركـدام از    4Lدر هنگام تعويض حالت  -2
دال كالچ را تا انتها فشار هاي ديگر، بايد پ حالت

 ســپس عمــل نيــد،داده و خــودرو را متوقــف ك
تعويض را انجام داده و بعد از آن حـداقل بـراي   

  .ثانيه پدال كالچ را رها نكنيد پنجمدت 
محـور جلـو،    ديفرانسـيل هاي مجهز به  در مدل

بـه   2Hبعد از توقف خـودرو و تعـويض حالـت    
4H ت بـراي مـد   ديفرانسيل، المپ نشانگر اين
همچنـين المـپ    ثانيه چشـمك خواهـد زد،   ده

نيـز بـه صـورت ثابـت روشـن       AWDنشانگر 

خواهد شد و ايـن اتفـاق كـامالً عـادي بـوده و      
بعـد از شـروع   . دباشـ  نمـي  بيانگر وجود خرابـي 

محـور   ديفرانسيلرانندگي و طي مسافت كمي، 
جلو به صـورت خودكـار درگيـر شـده و يـا آزاد      

خواهـد   نيـز خـاموش   AWDد و المپ وش مي
  .شد

  ديفرانسيلمالحظات مربوط به عملكرد 

بــه منظــور اطمينــان از وضــعيت ايمــن در  -1
ترافيــك، كــاهش مصــرف ســوخت و كــاهش  

تنها  4Hسايش تايرها و ساير قطعات، از حالت 
همچنـين  . در مواقع ضروري بايد استفاده شـود 

سـرعت خـودرو    4Hدر هنگام استفاده از حالت 
  .بيشتر شود ساعت كيلومتر در 80نبايد از 

ــت    -2 ــويض حالـ ــام تعـ ــرد در هنگـ عملكـ
هاي جلو تـا حـد امكـان بايـد      ، چرخديفرانسيل

و يـا زاويـه   ( مستقيم بوده و زاويه نداشته باشند
در غير ايـن صـورت تكميـل    ). ها زياد نباشد آن

  .استتعويض حالت مشكل فرآيند 
تايرهاي جلـو مسـتقيم نبـوده و زاويـه      اگر -3
هـاي   و يا در مسير حركت پيچ( ها زياد است آن

 4Hحالـت   بـه  تغيير، از )خيلي تندي وجود دارد
ممكـن اسـت احسـاس كنيـد      خودداري كنيـد، 

خودرو در وضعيت ترمز قـرار گرفتـه و سـايش    
  .تايرها نيز زياد خواهد بود

 AWDدر حين رانندگي المپ نشانگر  اگر -4
شــده و روشــن بــاقي بمانــد، خــودرو را  روشــن

. اموش و دوبـاره روشـن كنيـد   متوقف كرده، خـ 
عملكـــرد بعـــد از تعـــويض حالـــت  چنانچـــه
، باز هم المپ مزبور روشن بماند، در ديفرانسيل

اسرع وقت به مراكـز تعميراتـي مجـاز مراجعـه     
  .كنيد
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ــان المــپ نشــانگر   روشــن شــدن هــم  -5 زم
AWD 4، المپ نشانگرH   گـر   و المـپ نشـان

4L هايي از قبيل قطع  وجود خرابي دهنده نشان
در اسـرع وقـت بـه    . دباشـ  مي تصاالت مربوطها

  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد
 دو توان در شـرايطي كـه    نمي 4Hدر حالت  -6

چـرخ بـر روي زمـين قـرار دارد      چهـار و يا هر 
خودرو را بكسل كرد و بايد خودرو از زمين بلنـد  

  ).شود حمل خودروبرروي ( شود

  هوشمند گيربكس كمك
ــويض -1 ــام تعـ ــه  2Hحالـــت از  در هنگـ بـ

AUTO كيلومتر در  60، سرعت خودرو نبايد از
  .بيشتر باشد ساعت

به هر يـك   4Lدر هنگام تعويض حالت از  -2
خودرو را هاي دستي،  مدلهاي ديگر، در از حالت

پدال كالچ را تا تـه فشـار   متوقف كنيد و سپس 
حداقل براي  آن را تعويضفرآيند بعد از  دهيد و
در . داريـد  مـان حالـت نگـه   ثانيه در ه پنجمدت 
هـاي اتوماتيـك نيـز بايـد      گيربكس كمك مورد

تغييـر حالـت را   فرآينـد  خودرو را متوقف كرده، 
قـرار   Nانجام داده، اهـرم دنـده را در وضـعيت    

 پـنج داده و قبل از حركت حداقل بـراي مـدت   
  .ثانيه در همان وضعيت صبر كنيد

محـور جلـو،    ديفرانسيلهاي مجهز به  در مدل 
بـه   2Hاز توقف خـودرو و تعـويض حالـت    بعد 
4H   دهبـراي   ديفرانسـيل ، المپ نشـانگر ايـن 

همچنين المـپ نشـانگر   . زند ميثانيه چشمك 
AWD   و  شـود  مـي نيز به صورت ثابت روشـن

و بيـانگر وجـود    اسـت اين اتفاق كـامالً عـادي   
بعد از شـروع راننـدگي و طـي    . دباش نمي خرابي

ه صـورت  محور جلو ب ديفرانسيلمسافت كمي، 

و المـپ   شـود  مـي خودكار درگير شده و يا آزاد 
AWD نيز خاموش خواهد شد.  

  هوشمند گيربكس كمكعملكرد 
 AUTOهوشمند، حالت  گيربكس كمك در -1

 گيــربكس كمــك در 4Hمعــادل همــان حالــت 
، در هوشـمند  4WDدر مـدل  . دباشـ  مي عادي
، نحوه تقسـيم گشـتاور انتقـالي بـين     4H حالت
و بر اسـاس شـرايط جـاده،    هاي عقب و جل چرخ

راننـده و بـه   ) قصـد ( شرايط خـودرو و خواسـته  
در صورت . صورت خودكار صورت خواهد گرفت

توانيـد تنظـيم    ، مـي AUTOرانندگي با حالـت  
كنيد كه هدف افـزايش قـدرت بكسـل خـودرو     

اما بايد توجـه   بوده و يا افزايش تعادل آن باشد؛
داشت كه در اين حالت مصرف سوخت افزايش 

  .اهد يافتخو
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ــت    -2 ــويض حالـ ــام تعـ ــرد در هنگـ عملكـ
هاي جلو تـا حـد امكـان بايـد      ، چرخديفرانسيل

نداشـته  گردش به طرفين مستقيم بوده و زاويه 
در غير ايـن  ). ها زياد نباشد و يا زاويه آن( باشند

تعـويض حالـت مشـكل    فرآينـد  صورت تكميل 
  .خواهد شد

نشـان   AWDچشمك زدن المپ نشانگر  -3
. دباشـ  مـي  خرابي جدي در سيستم دهنده وجود

خــودرو غيرفعــال  4Hدر ايــن شــرايط قابليــت 
و بايد در اسرع وقت به مراكز تعميراتي  باشد مي

روشن بودن المـپ نشـانگر   . مجاز مراجعه كنيد
AWD  وجود يـك   دهنده نشانبه صورت ثابت

نوع خرابـي عـادي در سيسـتم بـوده و در ايـن      
ــت   ــرايط قابلي ــارايي  4Hش ــودرو از ك الزم  خ

براي مدتي در همـان   اگر. برخوردار نخواهد بود
شرايط رانندگي كرده و خودرو را خاموش كـرده  

 ديفرانسيلعملكرد و سپس روشن كنيد و حالت 
را تعويض كنيد و همچنان المپ مزبور روشـن  
بماند، بايد در اسرع وقـت بـه مراكـز تعميراتـي     

  .مجاز مراجعه كنيد
چـرخ بـر    چهـار  و يا هر دو در شرايطي كه  -4

توان خودرو را بكسـل   روي زمين قرار دارد، نمي
روي ( كرد و بايـد خـودرو از زمـين بلنـد شـود     

  ).شود حملكاميون 
  ديفرانسيل قفل 

  ياحتياطموارد 
هاي  جاده( رانندگي در شرايط سخت هنگام -1

برفي، گلي و يا در شرايطي كه دو چرخ از يـك  
ــد  ــرار ندارن ــر روي زمــين ق ، )ســمت خــودرو ب

ها توسط سيستم قفل  اختالف سرعت بين چرخ
هنگامي كه اختالف  .شود ديفرانسيل بررسي مي

بيشتر شـود،   دور در دقيقه 100سرعت از مقدار 
  .اين سيستم به صورت خودكار فعال خواهد شد

اين سيستم، ممكن است  ندر هنگام درگير شد
 س كند كه كامالً عـادي ك احساوراننده يك ش

  . دباش مي
آنجــايي كــه بعــد از درگيــر شــدن ايــن   از -2

ــه     ــور ب ــدي موت ــتاور تولي ــام گش ــتم، تم سيس
انتقـال داده   )در يـك سـمت  ( هاي محرك چرخ
شود، در برخي موارد ممكن اسـت احسـاس    مي

كنيد كه خودرو به آرامي به يك سـمت خـاص   
  .شود كشيده مي

راننده بايد غربيلك فرمان را محكم نگاه داشته 
يك سمت دور بزنـد و از   كه خودرو به نگذاردو 

  .مسير خارج شود
ــد از  -3 ــود بع ــروج از وضــعيت موج ــراي خ ، ب

قفــل ديفرانســيل بايــد چــرخ شــدن غيرفعــال 
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به عنوان . غيرفعال شده در عقب، چرخانده شود
مثال اگر سيستم قفل بر روي چرخ عقب سمت 
چپ قفل شـده اسـت، بـه سـمت چـپ و اگـر       

قفـل   سيستم بر روي چرخ عقب سـمت راسـت  
قفـل  بـه سـمت راسـت     ه باشد بـا گـردش  شد

البته در بسياري از  .شود ديفرانسيل غيرفعال مي
موارد نيازي به دور زدن نبـوده و سيسـتم قفـل    
ديفرانسيل بـدون اينكـه راننـده متوجـه شـود،      

  .شود غيرفعال مي
طراحي سيستم قفل ديفرانسيل با توجه بـه   -4

كارايي و پارامترهاي عملكردي خودرو صـورت  
بنابراين شما مجاز به ارتقاء و تغيير  است؛ گرفته

ــربكس، (سيســتم انتقــال قــدرت  مجموعــه گي
) گــاردان، ديفرانســيل و غيــره لنــگ، ميــل ميــل
در غير اين صورت ممكن است انتقـال  . نيستيد

گشتاور بيش از حد منجر به خرابي سيستم قفل 

  .ديفرانسيل شود
هـاي معمـولي و    اين مسئله در مورد ديفرانسيل

 نيـز صـادق   لغـزش محـدود   بـا  هاي انسيلديفر
  .دباش مي

  كنترل كروز سيستم
  )ثابت با سرعتخودرو حركت (

  تشريح عملكرد
در جاده صاف و همـوار و شـرايطي كـه بـراي     

د، بـا  باشـ  مـي  مناسـب كنتـرل  استفاده از كروز 
، ديگـر نيـازي بـه كنتـرل     كنتـرل  تنظيم كروز

خودرو با سرعت تنظيم شده به  و نيستسرعت 
بــا اســتفاده از ايــن . ادامــه خواهــد داد حركــت
بدون استفاده از پدال گاز براي  توان ميقابليت، 

. كـرد مدت زماني طوالني در بزرگراه راننـدگي  

طـور   به اين طريق ميزان خسـتگي راننـده بـه   
عالوه بـر آن   قابل توجهي كاهش خواهد يافت،

از تغيير سرعت غيرضـروري جلـوگيري شـده و    
  .يابد ميمصرف سوخت كاهش 

  احتياط 
 هـا و  عمومـاً در بزرگـراه   كروزكنترل سيستم 

. شـود  استفاده ميبدون ورود و خروج هاي  جاده
ها، بـا توجـه بـه شـرايط پيچيـده       در ساير جاده

  .دباش نمي ترافيكي، استفاده از اين سيستم ايمن
    استفاده از اين سيستم در روزهـاي بـاراني و

  .دباش نمي يا برفي مجاز
 تند پدال ترمـز را فشـار داده تـا    هاي  در پيچ

غيرفعـال شـده و سـرعت     كروز كنترلسيستم 
خودرو به اندازه كافي كاهش پيدا كـرده و قـادر   

از . باشيد به صورت ايمـن مسـير را طـي كنيـد    
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در مسيرهاي كوهسـتاني و    كروز كنترلسيستم 
  .كنيدنمسيرهاي پر پيچ و خم استفاده 

 سيستم  به لحاظ مسائل اقتصادي، استفاده از
و يا كمتر  چهارهاي شماره  در دنده كروز كنترل
بهتـرين حالـت بـراي    . دباشـ  نمي از آن مناسب

رانندگي با دنـده شـماره    ،استفاده از اين سيستم
  .دباش مي و يا بيشتر از آن پنج

  كنترل عملكرد سيستم كروز
هاي سيسـتم كـروز    در شكل زير عملكرد دكمه

ــرل  ــ كنت ــد منظ ــان چن ــك فرم وره  روي غربيل
  .نمايش داده شده است

 
 دكمه افـزايش سـرعت در حالـت كـروز     
  و بازيابي آخرين تنظيمات كروز كنترل كنترل

كـاهش سـرعت در    كردن و  set دكمه 
  رلكنت حالت كروز

كـروز  غيرفعال كردن سيستم /دكمه فعال 
  كنترل

  كنترل تنظيم سرعت در حالت كروز
فعال باشد، المـپ  كروز كنترل سيستم  اگر -1
روشــن  صــفحه نشــانگرهاشــانگر مربوطــه در ن

  .خواهد بود

سرعت خـودرو   اگر: كنترلفعال كردن كروز -2
ــتر از  ــور از   50Km/hبيش ــا دور موت ــوده و ي ب
890r/m د، ابتدا دكمه باش  بيشتر"ON/OFF" 

را فشـار   -/SETو سـپس دكمـه   كروز كنتـرل  
فعال شده و سـرعت  كروز كنترل سيستم . دهيد

كنتـرل  ان سـرعت كـروز   حركت خودرو به عنو
  .تنظيم شده است

ــروز   -3 ــردن ك ــال ك ــرل غيرفع ــه : كنت دكم
"ON/OFF"  را دوباره فشار دهيدكروز كنترل.  

  كنترل افزايش سرعت در حالت كروز
 به كمك، كنترل رانندگي در حالت كروز هنگام

توانيد سرعت تنظـيم   هاي زير مي يكي از روش
  .را افزايش دهيد كنترل شده كروز

بـا هـر بـار    . را فشار دهيـد  +/RESمه دك -1
 فشار دادن دكمـه سـرعت تنظـيم شـده كـروز     
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  .يابد ميافزايش  1Km/hبه اندازه  كنترل
را بـه صـورت بلنـد مــدت     +/RESدكمـه   -2

ــد ــرل ســرعت كــروز . فشــار دهي ــرخ كنت ــا ن ب
1Km/h/s ) تـا  ) ثانيه بريك كيلومتر بر ساعت

  .مقدار حداكثر ممكن، افزايش خواهد يافت
افـزايش سـرعت و سـبقت،    فرآيند ي توقف برا

در ايــن . پــدال گــاز را فشــار داده و رهــا كنيــد
شرايط سرعت خودرو بـه صـورت خودكـار بـه     

گـردد و   مقدار تنظيم شده قبل از سبقت بر مـي 
و يــا  -/SETهــاي  نيــاز بــه اســتفاده از دكمــه

RES/+ در هنگام استفاده از دكمـه  . دباش نمي
SET/- ــه ســرعت در حــال حركــت خــو درو ب

  .شود تنظيم ميكنترل عنوان سرعت كروز 

  كنترل كاهش سرعت حالت كروز
بـه  ، كنتـرل  در شرايطي رانندگي در حالت كروز

توانيـد سـرعت    هاي زير مي يكي از روشكمك 
  .را كاهش دهيدكنترل  تنظيم شده كروز 

با هر بار فشار . را فشار دهيد -/SETدكمه  -1
بـه  كنترل  دادن دكمه سرعت تنظيم شده كروز

  .كاهش خواهد يافت 1Km/hاندازه 
لند مدت فشار را به صورت ب -/SETدكمه  -2

 1Km/h/sبـا نـرخ   كنترل سرعت كروز . دهيد
تا مقدار حداقل ) ر ثانيهيك كيلومتر بر ساعت ب(

  .ممكن، كاهش خواهد يافت

  كنترل غيرفعال كردن موقت كروز
با فشار دادن پدال ترمز و يا پـدال كـالچ،    -1 

كنتـرل  خودرو به صورت موقت از حالت كـروز  
در  كنتـرل  سـوئيچ كـروز   اگـر . شـود  مـي خارج 

باشد، بعد از فشار دادن پدال ترمز  ONوضعيت 
كنتـرل  المـپ نشـانگر كـروز    ( و يا پدال كالچ

، با فشار دادن )همچنان روشن باقي خواهد ماند
خودرو دوباره وارد حالـت كـروز    +/RESدكمه 

ن مطـابق بـا آخـرين    شـده و سـرعت آ  كنترل 
امـا اگـر    سرعت حالت كروز تنظيم خواهد شـد؛ 

را فشــار دهيــد ســرعت فعلــي  -/SETدكمــه 
تنظـيم  كنتـرل  خودرو به عنوان سـرعت كـروز   

  .شود مي
سرعت خودرو از حداكثر سرعت مجـاز   اگر -2 

د، بـا فشـار دادن   باشـ   بيشـتر كنترل براي كروز 
سرعت خودرو مطابق با آخرين  +/RESدكمه 
و  تنظــيم خواهــد شــد؛كنتــرل ت كــروز ســرع

را فشـار دهيـد، سـرعت     -/SETدكمه  چنانچه
ــروز ــرل ك ــاكزيمم   كنت ــت م ــادل (در حال مع

140Km/h (تنظيم خواهد شد.  
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  كنترل غيرفعال كردن كروز
كـروز   ON/OFFبا فشار دادن دوبـاره دكمـه   

كنتـرل  و يا خاموش كردن موتور، كـروز  كنترل 
امي اطالعـات  به طور كامل غيرفعال شده و تم

  .ذخيره شده در اين ارتباط پاك خواهند شد

  پارك كردن خودرو

  )ترمز پارك(ترمز دستي 
را باال  دستيبعد از پارك خودرو بايد دسته ترمز 

كشــيده و از فشــار دادن دكمــه ســر آن پرهيــز 
  .كنيد

بهتر است كه اول پدال ترمز را تـا انتهـا فشـار    
س پـدال  را بكشيد و سپ دستيداده، دسته ترمز 
  .ترمز را رها كنيد

دسـتي كشـيده   اگر در شرايطي كه دسته ترمـز  
قــرار  ON، ســوئيچ اســتارت در وضــعيت شــده

  .گيرد، المپ نشانگر مربوطه روشن خواهد شد

  دستيآزاد كردن ترمز 
را كمي به بـاال   دستيترمز  اهرمخيلي آرام  -1

  .بكشيد
  .را فشار دهيد دستيترمز  اهرمدكمه سر  -2
  .را پايين بياوريد دستيترمز  اهرم -3

  احتياط 
ترمـز   اهـرم قبل از حركت مطمـئن شـويد كـه    

و المپ نشـانگر ترمـز    پايين استكامالً  دستي
  .خاموش باشد دستي

  دستيدرگيركردن ترمز 
در اين هنگـام  . را باال بكشيد دستيدسته ترمز 

هـر  . بايد صداي جغ جغ مانندي به گوش برسد
ـ  ه ايـن معناسـت كـه    بار كه صدا شنيده شود، ب

به انداز يك دندانه جابجا شده  دستيدسته ترمز 
بايد به  دستيدر شرايط عادي دسته ترمز . است

دندانه به باال كشيده شـده   دوازدهالي  ده اندازه 
در اين شرايط نيروي ترمـز اعمـال شـده    ( باشد

  ).خواهد بود 400Nمعادل 
به انـدازه اسـتاندارد بـاال    دسته ترمز دستي  اگر
و تعميـرات الزم بـه     بررسـي  ، به منظورآيد نمي

  .مراكز مجاز تعميرات مراجعه كنيد

  سيستم كمك ترمز
سيستم كمك ترمز مجهز به يك سيسـتم ترمـز   

در شرايطي . دباش مي هيدروليكي با دو مدار مجزا
با مدار  گيريترمزيكي از مدارها خراب باشد، كه 

ياز بـه  ناما در اين شرايط  ديگر انجام خواهد شد؛
فرآينـد  نيروي بيشتري براي ترمزگيري اسـت و  

  .تر خواهد شد طوالني ترمزگيري
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  احتياط 
در شرايطي كه يكي از مدارهاي سيسـتم ترمـز   
خراب باشد، در اسرع وقت براي تعمير آن اقدام 

  .كنيد

  بوستر ترمز
سـازي   خـأل موتـور بـراي    خـأل بوستر از پمـپ  

  .كند استفاده مي
ه خاموش شود، بوستر قـادر  بار موتور به يك اگر
تـوان از   سازي مجدد نبـوده و فقـط مـي    خألبه 

باقيمانده در بوستر براي ترمزگيـري   خألميزان 
 اگـر . و توقف خودرو در مكاني امن استفاده كرد

بوســتر بــه طــور كامــل  خــألناشــي از نيــروي 
تـر   غيرفعال شود، فشار دادن پدال ترمز مشـكل 

  .ياز داردن يشده و به نيروي بسيار بيشتر

  در شرايطي كه ترمز خيس شود
بايد بسـيار بـا    استترمز خودرو خيس شده  اگر

  .احتياط رانندگي كرد
در برخي شرايط رانندگي نظيـر راننـدگي درون   
آب و يا در روزهاي باراني و يا در شرايطي كـه  

هـاي   و لنـت  چـرخ بر روي ديسك ترمز، كاسه 
 ترمز يخ تشكيل شده باشد، در اثر خيس شدگي
سيستم ترمز، مسافت توقف بعـد از ترمزگيـري   

همچنين ممكـن اسـت   . يابد ميخودرو افزايش 
در . مهـار خـودرو نباشـد    قادر به دستي نيزترمز 

پـدال ترمـز را بسـيار آرام و كنتـرل      اين شرايط
گرفتگي سيسـتم   شده فشار دهيد تا به مرور آب

  .ترمز برطرف شود

  احتياط 
ر سراشيبي پارك خواهيد خودرو را د مي چنانچه

الزم . نبايد موتور در حالت خـالص باشـد   كنيد،
است موتور با يك دنـده سـنگين بـا گيـربكس     

تا از بـار اعمـالي بـر روي سيسـتم      درگير شود،
ترمز قدري كاسته شده و سيستم ترمـز ضـعيف   

  .نشود

  هاي ترمز لنت
هنگـام  هاي ترمز ،  لنت شدندر صورت ساييده 

ناهنجـار المـپ   ترمزگيري ضمن ايجاد صداي 
  .شود نشانگر مربوطه نيز روشن مي

  احتياط 
 هاي ترمز خيلـي زيـاد    ساييدگي لنت چنانچه

كــارايي  زيــرا ،اســتفاده نكنيــدهــا  از آن باشــد،
سيستم ترمز به شدت كاهش پيدا كرده و خطـر  

  .بروز حادثه وجود خواهد داشت
  هـاي ترمـز بايـد بـه صـورت       ضخامت لنـت
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ــود  دوره ــي ش ــو. اي بررس ــاهده در ص رت مش
هاي ترمـز و ديسـك    ساييدگي بيش از حد لنت

  .ها را تعويض كرد ترمز، بايد بالفاصله آن

  محل پارك خودرو
ــودرو در نزديكــي مــواد      ــارك كــردن خ از پ

پذير نظيـر گياهـان خشـك و يـا بـرگ       اشتعال
از آنجـا كـه   . پوسيده درختـان خـودداري كنيـد   

د، احتمال آتش باش مي دماي گازهاي اگزوز باال
  .گرفتن اين مواد وجود دارد

  خودروكردن  ترك 
 دستيخودرو بايد دسته ترمز  كردن قبل از ترك

كليد را . را باال كشيده و خودرو را خاموش كنيد
ها  سوئيچ استارت برداشته و دربمغزي از درون 

  . را قفل كنيد

  هشدار 
      در هنگام پـارك خـودرو در سـربااليي بايـد

ده از شـيء مناسـب   هاي خودرو را با استفا چرخ
مهار كرده و دسته ترمز دستي را تا آخرين حـد  

اهرم دنده را بايد در وضعيت . ممكن باال بكشيد
  .دنده عقب قرار دهيد

      از تنها گذاشـتن كودكـان در خـودرو پرهيـز
ممكن است كودك دسته ترمـز دسـتي را   . كنيد

خوابانده و يا اهرم دنده را در وضـعيت خـالص   
  .ه بروز حادثه شودقرار داده و منجر ب

پارك در شرايطي كه موتور روشن 
  .است

گام پارك خـودرو  از روشن گذاشتن موتور در هن
هـايي كـه سيسـتم     يا مكانهاي بسته  در مكان

انتشـار   تهويه مناسبي ندارند، پرهيز كنيـد، زيـرا  

گزوز در چنين فضـايي باعـث آسـيب    گازهاي ا
  .دن به افراد خواهد شدرسان

يـابي خـودرو    و عيبي بررسي در شرايط زير برا
  .مراجعه كنيدبه مراكز تعميرات مجاز 

 ONوقتي كه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت    -1
كشـيده   دسـتي ، حتي اگر دسته ترمـز  داردقرار 

روشـن   دسـتي شده باشد، المپ نشـانگر ترمـز   
  .نشود

، حتـي در  دستيبعد از خواباندن دسته ترمز  -2
 ONشرايطي كه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت    

خـاموش   دسـتي قرار دارد، المپ نشانگر ترمـز  
  .نشود

  خيلي گرم  پارك خودرو در محيط
ــيچ   ــودرو ه ــرك خ ــام ت ــاده   در هنگ ــه م گون

احتمال  زيراپذيري درون خودرو نگذاريد  اشتعال
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  .آتش گرفتن اين مواد وجود خواهد داشت

  پارك خودرو براي مدت طوالني
 بيشتر از يقرار است خودرو براي مدت زمان اگر

يك ماه پارك شود، مالحظـات زيـر را رعايـت    
  .كنيد

خــودرو بايــد در محلــي بــا فضــاي كــافي،  -1
  .خشك و داراي تهويه مناسب پارك شود

گيربكس در ( گيربكس خودرو را درگير كنيد -2
  )حالت خالص نباشد

كامالً كشـيده   دستي مطمئن شويد كه ترمز -3
  .شده باشد

ظرفيـت   و هجـدا كـرد  منفي بـاتري را   كابل - 4
در زمـان  (وضعيت خـودرو  . باتري را كنترل كنيد

  .بار بررسي شود ماه يك سهبايد هر ) پارك
تمام قطعاتي كه بـا مـاده واكـس پوشـانده      -5

و پوشـش محـافظ   بـا  اند بايد تميز شـده و   شده
  .شودمناسب پوشيده 

هاي برف پاك كن جلو و عقب  بر روي تيغه -6
  .يشه جدا كنيدها را از ش و آن پاشيده پودر تالك

از جـنس   اي خودرو را بـا اسـتفاده از پارچـه    - 7 
 )بافـت  درشـت (متخلخل ابريشمي و يا پالستيك 

هاي با جـنس پالسـتيك ضـد     از پارچه. بپوشانيد
اين كـار   .اي پوشاندن خودرو استفاده نكنيدآب بر

مانع از خروج رطوبت بخار شده و آن را بـر روي  
است منجـر   دارد كه ممكن سطح خودرو نگاه مي

  .به آسيب رسيدن به بدنه خودرو شود
اي كنترل  فشار باد تايرها را به صورت دوره -8 

  .كنيد
  .موتور را تخليه نكنيد آب رادياتور -9

   نكات ايمني درخصوص
  هاي صفر و تازه تعميرخودرو
بندي خودروهاي نو و يا تازه تعمير  در هنگام آب

  :نيداز انجام اعمال زير جداً پرهيز كشده 
فشـردن  (افزايش بـيش از حـد دور موتـور     -1

  ).بيش ازحد پدال گاز
گي رانندو گيري و ترمزگيري ناگهاني  شتاب -2

  .طوالني مدت با دور موتور باال
از مقدار اسـتاندارد  رانندگي با سرعتي بيشتر  -3

  .بندي براي آب
مـدت زمـان طـوالني بـدون     رانندگي براي  -4

  .تعويض دنده
   .از حد خودرو بار زدن بيش -5
  .وصل كردن تريلر به خودرو -6
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  روغن موتور
  بازرسي سطح روغن موتور

بررسي و تنظـيم سـطح روغـن موتـور ازجملـه      
اي  هـاي دوره  ترين موارد در هنگام بازرسي مهم

با تنظيم سـطح روغـن موتـور،    . دباش مي خودرو
بنـابراين بررسـي    ؛يابـد  آن افزايش مـي كارايي 

ور بسيار حـائز اهميـت   اي سطح روغن موت دوره
قبل از هر مسافرت سطح روغن موتور را . است

  .كنيد بازرسي

  احتياط 
اسـتاندارد   كمتـر از حـد  كاهش سطح روغن بـه  

  .دوش ميهاي جدي در موتور  باعث خرابي

  رانندگي قبل ازضروري ي ها بازبيني
هر روز قبل از رانندگي بـا خـودرو، بـه منظـور     

رو، رعايت نكات اطمينان از وضعيت ايمني خود
  .شود زير توصيه مي

  زدا يخسيستم 
ــردن سيســتم   ــال ك ــد از فع ــخبع ــو، زداي  ي جل
نـرخ جريـان   . مالحظات مربوطه را رعايت كنيد

خروجي دمنده را در مقـدار حـداكثر آن تنظـيم    
در اين شرايط تفاوت در شـدت جريـان را   . كنيد

  .بايد احساس كنيد

  هاتايربازرسي 
سـاييدگي تايرهـا را   ميزان سـاييدگي و الگـوي   

گونه شـيء   كه هيچ مطمئن شويد. بررسي كنيد
تيزي اعم از سـنگ، سـوزن و شيشـه بـه      نوك

سطح تايرها فاقـد   يرها فرو نرفته باشد،درون تا
هاي تايرهـا   مهره ،ترك خوردگي و شكاف باشد

در ) تاير يـدك  ازجمله( تايرهاباد فشار  محكم و

ــد  ــتاندارد باش ــدوده اس ــ . مح ــا را قب ل از تايره
  .ساييدگي بيش از حد تعويض كنيد

  روشناييكنترل سيستم 
طـرفين،   يراهنمـا هـاي   بررسي كنيد كه چراغ

و  صفحه نشانگرها در نشانگر راهنماهاي  المپ
  .ها سالم باشند ها و المپ ساير چراغ

  نشتي روغن بررسي
هــر روز ســطح زمــين محــل پــارك خــودرو را 

از نشتي اعم ( اي از نشتي بررسي كنيد كه نشانه
. يافـت نشـود  ) آب، روغن و ساير مايعات موتور

در محـدوده   بايـد سطح مايعـات كـاري موتـور    
، بنزيندر صورت استشمام بوي . استاندارد باشد

بالفاصله بايد محل نشـتي را پيـدا كـرده و بـه     
  .مراكز تعميرات مجاز مراجعه كنيد
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  ميزان لقي پدال كالچ
اد طـي  اي كه پدال كـالچ از موقعيـت آز   فاصله
كند تا درگير شود بايد در محدوده اسـتاندارد   مي
گيري اين فاصله، پدال را فشار  براي اندازه. باشد
كند تـا اولـين    پدال طي مي كهاي  فاصله. دهيد
هـاي نيـروي مقـاومتي توسـط انگشـتان       نشانه

  .پدال كالچ ميگويند ياحساس شود را فاصله لق
  mm (10～5): محدوده استاندارد

 

  ترمزپدال  يميزان لق
ال بعد از خاموش كردن موتور، چنـدين بـار پـد   

پدال  كه اي فاصله.ترمز را فشار داده و رها كنيد
هاي نيروي مقاومتي  كند تا اولين نشانه طي مي

 يا فاصـله لقـ  احساس شود ر پا توسط انگشتان
اين فاصله بايد در محـدوده  . پدال ترمز ميگويند

(5~10) mm باشد.  

  موارد احتياطي در هنگام رانندگي
به شـرايط ترافيـك،   . كنيد با دقت رانندگي -1

فاصـله   توجه داشته و ايط آب و هوا جاده و شر
  .استاندارد با خودروي جلويي را رعايت كنيد

بـا اسـتفاده از   در هنگام تعويض مسير حتماً  -2
هاي ديد عقب وضـعيت را كنتـرل كـرده و     آينه

  .مربوطه را روشن كنيد راهنمايچراغ 
شـويد   شرايط اضطراري كه مجبـور مـي  در  -3

و يـا توقـف ناگهـاني داشـته      ناگهاني ترمزهاي
  .كنيدرا روشن  چراغ فالشربايد باشيد، 

از قرار دادن پا بر روي پدال كالچ در حـين   -4
باعـث داغ شـدن    زيـرا . اري كنيدرانندگي خودد

  .شود كالچ و خرابي زودتر از موعد آن مي
در حين رانندگي دست خود را بر روي اهرم  -5

ممكن اسـت بـه صـورت اتفـاقي     . دنده نگذاريد
ــده ــدن    دن ــيب دي ــث آس ــده و باع ــويض ش تع

  .گيربكس شود

  رانندگي در جاده
ــواع     -1 ــه ان ــز ب ــودرو مجه ــدل از خ ــن م اي

بوده و با شـرايط ترافيكـي   هاي كنترلي  سيستم
  .مختلف قابليت سازگاري دارد

ي را در حـين راننـدگي   همواره مـوارد ايمنـ   -2
از دور زدن و تغيير مسير ناگهـاني   .رعايت كنيد
   پرهيز كنيد

و حركت مطمئن شويد كه خودتـان   از قبل -3
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براي . (ايد را بسته  تمام سرنشينان كمربند ايمني
 آنهـا منـي مخصـوص   كودكان بايد از كمربند اي

  .)استفاده شود

  احتياط 
  ــت ــوخت   : 4WDدر حال ــرف س ــزان مص مي

 افـزايش سـرعت در ايـن حالـت    . يابد افزايش مي
باعـث ايجـاد ارتعـاش و    ) بيشتر از حـد اسـتاندارد  (

  .ساييدگي سريع قطعات موتور و خودرو خواهد شد
  4 در شرايط رانندگي در حالتWD   مكـانيكي

(4H) ت خودرو از مقـدار  شود كه سرع توصيه مي
در شــرايط . بيشــتر نشــودكيلــومتر در ســاعت  80

سرعت كـم  با مكانيكي  4WDرانندگي در حالت 
(4L) شود كه سرعت خـودرو از مقـدار    توصيه مي

در اين شـرايط   بيشتر نشود، كيلومتر در ساعت 30
توانيـد بـه    اگر دور زدن با خودرو سخت است مـي 

 .ار دهيدقر 2Hصورت موقت خودرو را در وضعيت 

     در صورت مصرف دارو ، قبـل از راننـدگي بـا
  .پزشك خود مشورت كنيد

  ايمني براي رانندگي احتياطموارد 
هميشه قبـل از حركـت بررسـي كنيـد كـه       -1

در صورت باز بـودن  . ها بسته باشند تمامي درب
ها و رانندگي، احتمـال بـروز حادثـه وجـود      درب
بسـته   ها كامالً در صورتي كه يكي از درب. دارد

مربوطه در صفحه  نشده باشد، اطالعات هشدار
  .نمايش نشان داده خواهد شد

زمـان فعـال   تا و  بعد از روشن كردن موتور -2
پدال گاز را خيلـي فشـار   دماي آب،  درجه شدن
در غيـر  ). داريـد  دور موتور را پايين نگـه ( ندهيد

ايــن صــورت گــرم شــدن بــيش از حــد موتــور 
 و ايجـاد  ،اسـب شـده  باعث احتراق نامنتواند  مي

مبـدل كاتاليسـت سـه     گازهاي سوخته نشده به
  .زند ميراهه آسيب 

زيـر شيشـه   ) توري(بر روي دريچه  چنانچه -3
جلو، برف و يـا بـرگ درخـت وجـود دارد، بايـد      

وجود ايـن مـواد بـر    . بالفاصله آن را تميز كنيد
هـواي   روي دريچه زير شيشه جلو مانع از ورود

در اين صـورت در   شود، تازه به درون كابين مي
باراني دماي داخل كابين افزايش يافته و  هواي

ديد  ميدانممكن است شيشه جلو بخار گرفته و 
  .راننده كاهش پيدا كند

 
 تنظـيم زاويـه  عـد از  هنگام توقف خودرو و ب -4

، مطمـئن  مناسـب غربيلك فرمـان در وضـعيت   
لقـي  ( قفل شده باشـد  غربيلك فرمان شويد كه
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احتمـال بـروز    در غير اين صورت. )نداشته باشد
  .حادثه بسيار زياد است

 

ي زيـر صـندلي   در فضـا  اي يلهوسگونه  هيچ -5
 سـر اين اشياء ممكن است به جلـو  . قرار ندهيد
پدال گاز، ترمـز و   با قرارگرفتن در زيرخورده و 

و ها شـوند   مانع از حركت و عملكرد پدالكالچ 
همچنـين وجـود    .دنمنجر به بـروز حادثـه شـو   

بعـد از اتمـام    وسايل اضـافي در زيـر صـندلي،   
صندلي منجر به قفل نشدن صندلي و  تنظيمات

  .شود ميحادثه بيعتا بروز ط

 

از قرار دادن وسايل بـر روي صـندلي جلـو     -6
هـاي عقـب خـودداري     يسمت شاگرد و صـندل 

دن در صـورت ترمـز ناگهـاني و يـا دور ز    . كنيد
ـ پناگهاني، ممكن است اين اشياء  و د ونشـ  ابرت

و يا  سرنشينانبه  ،راننده شده عدم تمركزباعث 
  .ات داخل كابين آسيبي وارد آورندقطع
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از قرار دادن اشياء بر روي داشبورد در حـين   -7
يـدان ديـد   مچون هـم  . رانندگي خودداري كنيد

ممكـن   گيـرد و هـم   مـي قرار  تأثير  راننده تحت
است شرايط رانندگي ايمن نيز تحت تأثير قـرار  

  .اي رخ بدهد و حادثه گرفته

 
 مكشي حالتاستفاده از از چسباندن اشياء با  -8
هـا   بـر روي شيشـه  ) ندن بـا ايجـاد خـأل   چسبا(

بينـي   ايـن اشـياء عملكـرد ذره    خودداري كنيـد، 
داشته و با متمركز كردن نـور بـر روي صـندلي    

اين ضمناً . شوند باعث خرابي روكش صندلي مي

ــتعال  ــيار اش ــواد بس ــتند م ــباندن . زا هس از چس
و يا واشـرهاي درزگيـر بـر     ياتيلن هاي پلي گيره

 قرمـز  نـور مـادون   هاي حسـاس بـه   شيشهروي 
هـاي   يا شيشه و) قرمز بازتاب دهنده نور مادون(

و يـا هرگونـه    دوجداره با اليـه چسـب داخلـي   
مواد حاوي . شيشه رنگي ديگري خودداري كنيد

  .شوند باعث رنگ پريدگي شيشه مي اتيلن پلي

  

  هشدارهاي مربوط به رانندگي
عدم رعايت اين موارد در حين رانندگي، ممكـن  

هـاي   است باعث تصـادف شـديد، مصـدوميت   
  .جدي و حتي مرگ شود

  .خودرو را در حين رانندگي خاموش نكنيد -1
توانيـد   مي هنگام رانندگي در موارد ضروري -2

ــوييچ را در    ــا س ــد، ام ــاموش كني ــودرو را خ خ
 .قرار دهيد  ACCوضعيت

چنانچه موتور در وضـعيت خـاموش باشـد،     -3
بوسـتر ترمــز و سيســتم فرمــان خودكــار فعــال  

ترمـز مـي    نامناسـب نيست و منجر به عملكرد 
اين حالت فرمان سـنگين مـي شـود و     در. شود

 .مي تواند به آساني منجر به تصادف شود

ــوييچ را در    -4 ــدگي س ــين رانن ــه در ح چنانچ
و فرمـان  يد، موتور متوقف فل قرار دهوضعيت ق
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شود و در ايـن صـورت مـي توانـد بـه       ميقفل 
 .سادگي منجر به تصادف شود

 .استفاده نكنيدتلفن  ازدر حين رانندگي  -5

تلفـن   استفاده ازتمركز حواس راننده هنگام  -6
به شدت كاهش يافته و ممكن است منجـر بـه   

هنگــام اســتفاده از تلفــن، بايــد . تصــادف شــود
ر كنــار جــاده و يــك منطقــه امــن خــودرو را د
 .متوقف كنيد

  
. آب به آرامي رانندگي كنيـد  هنگام عبور از -7

ها باالتر باشد، از گذر  چنانچه ارتفاع آب از چرخ

 .از درون آن پرهيز كنيد

  
هاي مخصـوص   هاي باال از دنده در سرعت -8

در ايـن  . استفاده كنيـد ) دنده سبك(سرعت باال 
حالت ضمن كـاهش صـداي موتـور،  مصـرف     

 .شود سوخت نيز كمتر مي

به آرامي و به صورت يكنواخـت بـه وسـيله     -9
ب دهيد تا از شـتاب گـرفتن سـريع و    نقليه شتا

در حـين راننـدگي   . ترمز ناگهـاني پرهيـز شـود   
 .سرعت خودرو را ثابت نگه داريد

زده بـا   هاي باراني، برفي و يـا يـخ   جادهدر  -10

 .دقت و آرامش رانندگي كنيد

  
يــري و گ ترمــز گــرفتن نامناســب، شــتاب -11

هـاي   سريع يا ناگهاني فرمان در جادهچرخاندن 
لغزنده ، ممكن است سبب لغزيـدن تايرهـا بـه    

كنترل وسيله نقليه  عدمو باعث  شوديك سمت 
 .شده و منجر به تصادف يا حادثه شود

ممكـن اسـت   هـا،   به هنگام تعويض دنده -12
كنـد و   ي تغييـر  ناگهـان سرعت موتور به صورت 

توانـد بـه    مـي ) هـاي خـيس و لغزنـده    در جاده(
سادگي باعث لغـزش وسـيله نقليـه و تصـادف     
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 .شود

زدگــي  هنگــام يــخهــواي ســرد و بــه  در -13
 .ها، به آهستگي رانندگي كنيد جاده

هـاي لغزنـده و بـه هنگـام      لطفاً در جـاده  -14
 .بارندگي، با دقت و آرامش رانندگي كنيد

نندگي، مسافران نبايـد از روي  در هنگام را -15
يك ترمز اضطراري و . صندلي خودرو بلند شوند

تواند باعث برخورد سر يا بدن فرد  يا ناگهاني مي
شده و در نهايت منجر به آسـيب   خودروبه بدنه 

 .جدي شود

  

هنگامي كـه كـودكي در صـندلي جلـوي      -16
خودرو نشسته است، حواس راننـده بـه سـادگي    

چنانچــه كــودك بــه صــورت . پــرت مــي شــود
ناگهاني به وسائل مربوط به راننده دست بزنـد،  
به دليل كاهش تمركز حواس راننده، به احتمال 

  .زياد منجر به تصادف خواهد شد

  
، بايـد  يده استشده و يا ترك پنچرتاير  اگر -17

و بـراي كـاهش   ريـد  فرمان را محكـم نگـه دا  
. سرعت، پدال ترمـز را بـه آرامـي فشـار دهيـد     

چنانچه به صورت ناگهاني فرمان را بچرخانيد و 

وسـيله  به سادگي كنترل يا ترمز را فشار دهيد، 
 .دهيد ميقليه را از دست ن

 
  روش كاهش مصرف سوخت و

  افزايش زمان سرويس 
  :نكاتي جهت كاهش مصرف سوخت و هزينه 

. فشار باد الستيك را بطور منظم چك كنيد -1
). يـك مـاه شـود    دوره بازرسي نبايد بيشـتر از (

ش عمـر السـتيك و   هفشار ناكافي منجر به كا
  . افزايش مصرف سوخت خواهد شد

حمل . خودرو قرار ندهيددر بار غير ضروري  -2
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بار اضافي منجر بـه افـزايش مصـرف سـوخت     
  . شود مي

روشـن گذاشـتن    از موتـور  گرم كردنبراي  -3
بـه مـدت طـوالني     موتور در حالـت خـالص و  

توانيد به محض اينكه عملكرد مي. اجتناب كنيد
در زمسـتان  البته . حركت كنيدموتور پايدار شد، 

  .گرم كردن بايد بيشتر باشدزمان 
شتاب بگيريـد و  پايدار و به آرامي  صورت به -4

از راننـدگي بـا   . با دنده مناسـب راننـدگي كنيـد   
حالت خالصي دنده و نيز با سرعت خيلـي زيـاد   

  .در جاده اجتناب كنيد
به مدت طـوالني   ر را در حالت خالصموتو -5

در صـورت توقـف طـوالني     .روشن نگه نداريـد 
  .مدت بهتر است خودرو را خاموش كنيد

ــرعت     -6 ــردن س ــم ك ــا ك ــتاب دادن ي از ش
. خــودداري كنيــدو مــداوم  پيوســتهصــورت  بــه

و روشـن كـردن دوبـاره موتـور      خاموش كردن
باعث افزايش سـوخت مصـرفي   صورت مكرر  به

  . خواهد شد
مــورد از پــارك كــردن و ترمــز كــردن بــي -7

فاصـله مناسـب   و سرعت پايدار  خودداري كنيد،
از ساير خودروها را حفظ كنيد تـا از اسـتهالك   

  . ترمز در اثر ترمز ناگهاني اجتناب كنيد
سعي كنيد در مسيرهاي با ترافيك سـنگين   -8

  . رانندگي نكنيد
زماني كه خودرو در حال حركت است، پدال  -9

اين . فشار ندهيد) در موارد غير ضروري(را ترمز 
امر منجر به استهالك بيشتر، گرم شـدن بـيش   

و مصـرف زيـاد   لنت ترمز و كاسـه چـرخ   از حد 
  . سوخت خواهد شد

هاي جلو بايد موقعيت مناسب خود را چرخ -10
ت پايين سرعبا هاي ناهموار در جاده. حفظ كنند

بـه   هـاي جلـو   چـرخ ) راستاي( زاويه اگر. برانيد
ها به سرعت مستهلك خوبي تنظيم نباشد، چرخ

شده، بار روي موتور افـزايش يافتـه و سـوخت    
  . مصرفي بيشتر خواهد شد

ها و شاسـي خـودرو   آلود شدن چرخاز گل -11
كم در اين صورت، وزن خودرو . جلوگيري كنيد

  . شود از بروز خوردگي جلوگيري ميو  شده
ــر ضــروري از   -12 ــتفاده غي ــان اس ــدت زم  م

زماني كه . تجهيزات الكتريكي بايد محدود شود
بخاري شيشه عقب، چـراغ كمكـي جلـو، بـرف     

كن و فن وسايل گرمايش همگـي روشـن   پاك
باشند، به ميزان قابل توجهي برق مصرف كرده 

  . دهند ميو مصرف سوخت را افزايش 
استفاده از تهويه مطبوع مصرف سـوخت را   - 13

در (ت امكان بهتر است در صور. دهد ميافزايش 
از حالـت  ) متعادل استشرايطي كه دماي بيرون 
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  . جهت تهويه استفاده كنيد ورود هواي خارج

 ناهموار هاي در جادهرانندگي 
  )رود آف(

در هنگام رانندگي در شرايط آفرود، موارد زير را 
ديـدگي افـراد و    رعايت كنيد تا احتمـال آسـيب  

  .خودرو حداقل شود
بسـيار   ناهمواررهاي هنگام رانندگي در مسي -1

دقت كنيد و از رانندگي در مسيرهاي پرخطـر و  
  .غيرضروري پرهيز كنيد

هر دو  ناهموارهنگام رانندگي در مسيرهاي  -2
دست بايد بر روي غربيلك فرمان قرار داشته و 

هــا،  ديــدگي دســت بــراي جلــوگيري از آســيب
ها را بايد طوري بر روي غربيلـك فرمـان    دست

ت شسـت بـه سـمت بيـرون     قرار داد كه انگشـ 
  .باشدغربيلك 

بعد از هر بار عبور از  مسيرهاي شني، گلي،  -3
برفي و يا از درون آب، عملكرد سيستم ترمـز را  

  .بررسي كنيد
بعد از هر بار گذر از مسيرهاي سنگي، گلي،  -4

شني، پوشـيده از گيـاه و يـا از درون آب، بايـد     
گونه جسـم خـارجي نظيـر     بررسي كنيد كه هيچ

، سنگ و شن پارچهخ و برگ گياهان، كاغذ، شا
چـون  . به زير شاسـي خـودرو نچسـبيده باشـد    

 آنيا آتش گـرفتن  ديدگي خودرو  احتمال آسيب
  .خودرو را تميز كرد زيربايد  وجود دارد و

هـاي نـاهموار و    از رانندگي سريع در جـاده  -5 
در كنتــرل . مســيرهاي آفــرود خــودداري كنيــد

و  خورد با هرگونه شيئبراز قت كنيد تا خودرو د
جلوگيري هاي بيش از حد افقي و عمودي  تكان
احتمال اينكه خودرو از كنتـرل خـارج   ، زيرا شود

ار زياد بـوده و ممكـن   واژگون شود، بسيشده و 

  .ديدگي جدي افراد شود است منجر به آسيب

  و زنجير چرخ شكن يختايرهاي 
نبايـد از تايرهـاي معمـولي     شـكن  يـخ تايرهاي 
  .تر باشند زرگخودرو ب

گونـه تايرهـا،    به علت طراحـي بخصـوص ايـن   
در هنگـام   شـكن  يـخ كارايي و كيفيت تايرهاي 

استفاده طوالني مدت در شرايط معمـول جـاده   
  .دباش مي كمتر از تايرهاي معمولي

ــز و    ــتم ترم ــارايي سيس ــزايش ك ــور اف ــه منظ ب
پـذيري مناسـب خـودرو، تايرهـاي مـورد       كنترل

بايد از يك برند و يـك   استفاده در هر چهار چرخ
  .نوع بوده و به طور كلي كامالً مشابه هم باشند

  احتياط 
جهت مشـخص شـده    تايرها را در ،هنگام نصب

  .ها پرهيز كنيد نصب كرده و از نصب برعكس آن
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ها متناسـب   بايد با اندازه چرخچرخ اندازه زنجير 
  .باشند

  )mm 3به قطر ( زنجير چرخ جانبي -1
  )mm 4به قطر (قي زنجير چرخ اف -2

 
 هـاي محـرك   بايـد بـر روي چـرخ     زنجير چرخ

در خودروهـاي دو  . دنصب شو) هاي عقب چرخ(
 محوره نيز نيـروي حركتـي خـودرو عمـدتاً بـه     

ين در بنـابرا  شود، هاي عقب انتقال داده مي چرخ
اين خودروهـا نيـز زنجيـر چـرخ بايـد بـر روي       

  .هاي عقب نصب شود چرخ
ــرخ  ــر چ ــد از نصــب زنجي ــافت   بع ــي مس و ط

0.5~1.0km را محكم كنيد  دوباره زنجير چرخ  

  زنجير چرخ نصب
لطفاً قبل از نصب زنجير چرخ، با قوانين محلـي  

  .در اين ارتباط آشنايي پيدا كنيد

  احتياط 
 جير چرخ نصب نكنيدبر روي تاير يدك، زن.  
    يكـي از   قبل از نصب زنجيـر چـرخ چنانچـه

الزم اسـت بـا   تايرهاي عقب ساييده شده باشد، 
و السـتيك   يكي از تايرهاي جلو تعويض شـود 

به اين طريق دو چرخ عقـب  . يدك را جلو ببريد
  . از شرايط تقريباً يكساني برخوردار خواهند بود

 جير هاي خودرو زن روي چرخ در شرايطي كه بر
شده باشد، نبايد بـا سـرعتي بيشـتر از     چرخ نصب
50Km/h  يا سرعتي بيشتر از آنچه توسط سازنده

  .زنجير چرخ مشخص شده است، رانندگي كرد

  كمربند ايمني

  نكات استفاده از كمربند ايمني
خودرو و راننده بايـد كمربنـد    سرنشينانتمامي 

نـد  از عملكرد صحيح كمرب. ايمني خود را ببندند
مطمئن شويد، چـون عملكـرد نامناسـب     يايمن

كمربند ايمني در هنگام بروز حادثه  منجـر بـه   
  .شود ميديدگي شديد افراد  آسيب

ــدها ــه صــورت دوره وضــعيت كمربن ــد ب اي  باي
در صـورت مشـاهده خرابـي و يـا     . شود بررسي

عملكرد غيرعادي كمربندهاي ايمني خودرو، به 
  .مراكز تعميرات مجاز مراجعه كنيد
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  صحيح كمربند ايمني بستن
 روند صحيح بستن كمربند ايمني به شـرح زيـر  

  :دباش مي
زاويه پشتي صندلي را طوري تنظـيم كنيـد    -1

كه راحت بوده و قسمتي از كمربند ايمنـي كـه   
رد، كـامالً بـه بـدن    گيـ  بر روي سينه قـرار مـي  

  .بچسبد
كمربند ايمني نبايـد خيلـي از    بخش وسطي -2

كامالً چسبيده به بدن بوده و بـر  ( بدن جدا باشد
  ).روي شكم قرار نگيرد

  .كمربند ايمني بايد كامالً صاف باشد -3
بايـد دقيقـاً از    بخش بااليي كمربند ايمنـي  -4

  .وسط شانه عبور كند

 

  ايمني كمربند بستن
  .را تنظيم كنيد آنبعد از نشستن بر روي صندلي، 

تيغه فلزي مربـوط بـه قفـل كمربنـد را گرفتـه      
بخش بااليي و پاييني كمربند را به آرامي و بـه  

تيغه فلـزي را  . طور صحيح بر روي بدن بكشيد
مربند لغزانـده و بـه نزديكـي سـگك     بر روي ك

تيغه را به درون سـگك فشـار داده تـا    . برسانيد
بررسي كنيد كه كمربند كامالً قفـل   و قفل شود
  .شده باشد

 

  هشدار 
اشـد،  در صورتي كه كمربند كامالً قفـل شـده ب  

بايد در هنگام فرو كردن تيغـه فلـزي بـه درون    
زبانه كمربنـد   نقفل شدسگك كمربند، صداي 

  .شنيده شود
بخش بااليي كمربند را باال كشيده تـا كمربنـد   

  .كامالً به بدن بچسبد
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به ايـن طريـق در صـورت بـروز حادثـه و وارد      
آمدن نيرويي شديد به بدن، لگن قابليت تحمل 

ديــدگي  احتمــال آســيبو  داشــتآن را خواهــد 
 در صـورت . يابـد  ي بدن كاهش مـي داخلاعضاء 

 ينياز بايد دوباره كمربند را بـاال بكشـيد تـا لقـ    
  .تسمه آن از بين رفته و كامالً به بدن بچسبد

 
كرده و كامالً از روي  كمربند از وسط شانه عبور
در صورت بروز حادثه . قفسه سينه رد شده باشد

بـر روي   در اين شرايط نيروي اعمالي به بـدن، 
تنه بااليي بدن توزيـع   هاي استخواني نيم بخش

  .خواهد شد

 

  اع بخش بااليي كمربند ارتفتنظيم 
بااليي كمربند ايمنـي،   حلقهبراي تنظيم ارتفاع 

ــاع   ــرده و ارتف ــت آن را آزاد ك ــهچف ــا  حلق را ب
 و  لغزاندن آن به سمت باال و يـا پـايين تنظـيم   

ــهرا بســته و از قفــل شــدن آن چفــت  در  حلق
  .موقعيت تنظيم شده مطمئن شويد

يـا  تسمه كمربند با گردن سرنشين برخـورد   اگر
ــازوي سرنشــين رد  مــاس داردت ــا از روي ب و ي

بااليي كمربند ايمني بايـد   حلقهشود، ارتفاع  مي

تنظيم شود كه تسمه كمربنـد دقيقـاً    اي به گونه
  .قرار بگيرد سرنشيندر وسط شانه 

 

  مربندآزاد كردن ك
نشـان   بعـدي به ترتيب مراحلي را كه در شكل 

در ســگك  Aدكمــه . داده شــده را اجــرا كنيــد
بعـد از  . كمربند را فشار داده تا كمربند آزاد شود

تسمه كمربنـد بـه صـورت خودكـار      ،آزاد شدن
تيغه فلزي را تـا زمـاني كـه    . شود برگردانده مي

داريد تا از  تسمه به صورت كامل جمع شود، نگه
رد بــا اعضــاي بــدن و يــا ســاير قطعــات برخــو
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براي جلوگيري از آسيب كمربند . جلوگيري شود
قبل از پياده شـدن، مطمـئن شـويد كـه     ايمني، 

تسمه كمربند ايمني كامالً جمـع شـده و تيغـه    
   .فلزي آن به سمت بيرون قرار گرفته است

 

  استفاده از كمربند ايمني
  زنان باردار

زنان باردار، چه راننـده باشـند و چـه سرنشـين     
  .عادي، بايد كمربند ايمني خود را ببندند

شود زنان باردار از كمربنـدهاي سـه    توصيه مي

اسـتفاده  ) كمربندهاي ايمني معمـولي ( اي نقطه
مكان بـر  كرده و بخش پاييني كمربند را تا حد ا

  .روي مفاصل ران تنظيم كنند
زنان باردار بايد تا حد امكان از غربيلك فرمان يـا  

ها نبايـد   داشبورد به دور بوده و پشتي صندلي آن
به اين طريق آسيب وارد آمـده  . زاويه داشته باشد

به زن باردار و جنين در هنگـام تصـادف يـا بـاز     
  .شدن كيسه هوا به حداقل خواهد رسيد

دار در تمام طول مدت بارداري بايـد بـا   زنان بار
  .دكتر خود در مورد رانندگي مشورت كنند

 

  كودكان
شود كه كودكـان در صـندلي عقـب     توصيه مي

. نشسته و كمربند ايمني خود را نيز حتماً ببندنـد 
اس آمار حاصل از تصادفات اتفاق افتـاده،  بر اس

نشســتن كودكــان در صــندلي عقــب و بســتن  
تـري را بـراي    كمربند ايمني شرايط بسيار ايمن

  .آورد ها به وجود مي آن
اجازه ندهيد كه كودكان بر روي صندلي ايستاده 

داشـتن   از در آغـوش نگـه  . و يا به زير آن بروند
 نيـد كودكان در حين حركت خودرو خودداري ك

حتمــاً بايــد كــودك را روي صــندلي نشــانده و (
در صورتي كـه كـودك را   ). ببنديدكمربندش را 

در هنگـام بـروز   در آغوش نگاه داشـته باشـيد،   
حادثه به علت قرارگرفتن كـودك بـين شـما و    

  .قطعات داخلي خودرو آسيب جدي خواهد ديد
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  افراد مجروح
 افراد مجروح براي استفاده از كمربند ايمني بايد

همچنين از اسـتفاده   ر خود مشورت كنند،با دكت
مشترك از يـك كمربنـد بـا ديگـر سرنشـينان      

حتـي كودكـان نيـز نبايـد از يـك      . پرهيز كنيد
  .كمربند به صورت مشترك استفاده كنند

 
بخش بااليي كمربند از وسط مطمئن شويد كه 

با  نبايداين بخش از كمربند . كند ميشانه عبور 
كمربند همچنين نبايد . باشدگردن تماس داشته 
بـروز حادثـه    هنگامچون  روي بازو قرار بگيرد،

كارايي كمربند ايمني بسيار كاهش يافته و حتي 
  .ممكن است منجر به مرگ سرنشين شود

 
روي شـكم  پاييني كمربند ايمني نبايد بر  تسمه

ايـن بخـش از كمربنـد ايمنـي     اگـر  . قرار بگيرد
خيلي باال يا خيلي شل باشد، سرنشين بـه طـور   
كامل مهار نشده و ممكن است در هنگام بـروز  

بايـد سـعي    بنـابراين  حادثه صدمه جدي ببينـد؛ 
شود تا حد امكان اين بخش از كمربنـد ايمنـي   

  .بر روي عضالت لگن قرار بگيرد

 
  .خورده باشد كمربند ايمني نبايد تاب

 
از قرار دادن كودكان بر روي پاهاي خود خودداري 

در صورتي كه سرنشين و كودك رو پـاي او  . كنيد
 كمربند نبسته باشند، در هنگام بروز حادثه ممكـن 

بـه طـرف داشـبورد    و حتي خود فرد كودك  است
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  .دنپرت شده و صدمه ببين
را بسـته باشـد،    اگر سرنشين كمربند ايمني خود

نيروي بسيار زياد توليـد شـده در هنگـام بـروز     
حادثه، باعث خواهد شد كـه كـودك از دسـتان    
سرنشين رها شده و بـه طـرف داشـبورد پـرت     

به عنوان مثال در نظر بگيريد كـه خـودرو   . شود
در حال حركت بـوده و بـا    48Km/hبا سرعت 

انـرژي  . يك خودروي پارك شده برخـورد كنـد  
توليد شده توسط يك كودك ) نتومموم( جنبشي
خواهـد بـود كـه     275Kgمعادل  9Kgبه وزن 

  .كند داشتن او را عمالً غيرممكن مي نگه

 

  داري كمربند ايمني نگه
توانيـد از   ايمنـي مـي   براي تميز كردن كمربنـد 

  .يا آب گرم استفاده كنيدصابون  - حلول آبم
يا ) ابر( ايمني از اسفنج براي تميز كردن كمربند
 ،در حين تميز كردن. پارچه لطيف استفاده كنيد

سطح تسمه كمربند را بررسـي كنيـد كـه فاقـد     
  .ترك خوردگي، ساييدگي و يا پاره شدگي باشد

 

  احتياط 
   از استفاده از مواد رنگي و سفيد كننده بـراي

. يــدتميــز كــردن كمربنــد ايمنــي خــودداري كن

ش كـاه خـوردگي و  استفاده از اين مواد باعـث  
ميزان مقاومت كششـي تسـمه كمربنـد ايمنـي     

  .خواهد شد
  ،بــرايبعــد از تميــز كــردن كمربنــد ايمنــي 

  .ه از آن، صبر كنيد تا كامالً خشك شوداستفاد
از نفــوذ مــواد خــارجي بــه درون قفــل كمربنــد 

در صورتي كه لـوالي كمربنـد   . جلوگيري كنيد
ايمني گرد و خاك بگيرد، گير كرده و باعث كند 

در ايـن مواقـع بايـد لـوالي      شود، شدن آن مي
  .كمربند را با استفاده از پارچه مناسب تميز كنيد
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از انجام تعميـرات و تغييـرات بـر روي كمربنـد     
ممكـن اسـت باعـث     چـون ايمني پرهيز كنيـد  

كمربند ايمني ترك  اگر. كاهش كارايي آن شود
خورده، كثيف شده و يا صدمه ديده اسـت، هـر   

رده و از دسـتكاري  كتعويض آن را تر  چه سريع
  .و اضافه كردن كمربند به خودرو خودداري كنيد

 

  هشدار 
، مجموعـه  باشدخودرو تصادف جدي داشته  اگر

هاي  حتي پيچ( سيستم كمربند بايد تعويض شود
شخصـي در مجموعـه   حتي اگـر آسـيب م  ). آن

  .شودنمشاهده 

  كيسه هوا
  :اند از عبارت هواي راننده اجزاي سيستم كيسه

كيسـه هـوا و سيسـتم    (ماژول كيسـه هـوا    -1
  )بادكننده كيسه هوا

  المپ هشدار كيسه هوا -2
  SRSسيستم كنترل  -3

سنسور كيسه هـوا كـه در سيسـتم كنتـرل آن     
تعبيه شده است، ميزان كاهش شتاب خـودرو را  

حادثه اتفاق افتاده منجر  چنانچه. كند ميسي برر
بيشتر از ( به كاهش سرعت ناگهاني خودرو شود

، كيسه هـوا فعـال   )مقادير استاندارد تعريف شده
كننده كيسـه   باددر اين هنگام سيستم . شود مي

هــاي شــيميايي را   هــوا، يكســري واكــنش  
كـرده تـا بـا توليـد يـك نـوع گـاز        سازي  فعال

اد شــده و از حركــت ســمي، كيســه هــوا بــغير
. ناگهاني رو به جلوي سرنشين جلـوگيري كنـد  

 كنـد  ميكيسه را بيشتر باد  SRSسپس سيستم 
تا كيسه تركيده و محدوده ديـد راننـده مسـدود    
نشود و در صورت نياز راننده خـودرو را هـدايت   

صـداي   SRSبعد از فعال شـدن سيسـتم   . كند
اه رمهيبي شنيده شده و دود و مواد باقيمانده هم

اين . در فضا پخش خواهد شدسمي با گازي غير
 ضـرر  دود توليدي نيز بي پذير نيست، گاز اشتعال

ها، پوست و  د اما ممكن است كمي چشمباش مي
. تارهاي عصبي سيسـتم تنفسـي را اذيـت كنـد    

براي جلوگيري از ايجـاد حساسـيت پوسـت، در    
نشـين شـده بـر روي     اسرع وقت تمام مـواد تـه  

  .بشوييد آب و صابون ده ازپوست را با استفا
 را كيسـه هـوا  صـورت آنـي    بـه  SRSسيستم 
شـده در   فشـار وارد و بنـابراين   كنـد  ميمنبسط 
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خيلـي   SRS كيسه هـوا توسـط   هنگام انبساط
اين سيستم براي جلوگيري . قدرتمند خواهد بود

بخصـوص  ( از وارد آمدن صدمه جدي بـه بـدن  
طراحي شده است اما قادر به حذف ) سر و سينه

. دباشـ  نمـي  و سـر  ودمات جزئي به دست، بازص
سـطحي و  هـاي   اين صدمات عموماً سـوختگي 

در صـورت   امـا تاول زدگي و يا كـوفتگي بـوده   
نيروي وارد آمده بـه   عدم رعايت نكات ايمني، 

بدن در هنگام باز شدن كيسه هوا ممكن اسـت  
تري را به بدن، بخصـوص وقتـي   صدمات جدي

ر خيلي به كيسـه  كه بازوها، دست، سينه و يا س
ايــن دليــل  بــه. هــوا نزديــك باشــند، وارد آورد

  :سرنشينان بايد موارد زير را رعايت كنند
گونه  كدام از اعضاي بدن و هيچ سعي كنيد هيچ

و ماژول كيسه هـوا   سرنشيناي بين بدن  وسيله
قرار نگيـرد؛ همـواره بـه سـمت جلـو بـر روي       

بر روي صندلي به طـرفين دور  (صندلي نشسته 
يمنـي را  و به پشتي تكيه دهيد؛ كمربنـد ا ) يدنزن

هنگـام نشسـتن بـر    به صورت صحيح ببنديد و 
 روي صندلي و در دست گرفتن غربيلك فرمان
تا حد امكان خـود را از مـاژول كيسـه هـوا دور     

  .داريد نگه

  احتياط 
   ،ــاز شــدن كيســه هــوا ــا دقــايقي بعــد از ب ت

قســمت وســط ( مجموعــه مــاژول كيســه هــوا
 باد، پوشش كيسه هوا و سيستم غربيلك فرمان

ممكن است داغ باشد بنـابراين از دسـت   ) كننده
  .زدن به آن خودداري كنيد

 بار مصرف هستند هاي هوا يك كيسه.  
شيشه جلو ممكن است در اثر نيـروي ناشـي از   

  .باز شدن كيسه هوا آسيب ببيند

  عملكرد كيسه هواتشريح 
اي رخ داده و ضربه سـنگيني   هنگامي كه حادثه

 جلو و يـا راننـده وارد آيـد، كمربنـد    به سرنشين 
داشته و كيسه هوا بـه صـورت    ايمني فرد را نگه

قرار يك حائل بين فرد و قسمت جلويي خودرو 
و نيروي وارد آمده به فرد را بين سـر و   گيرد مي

  .كند سينه او توزيع مي
كمكي بوده و بايد همراه  يك سيستمكيسه هوا 

 بـراي . ده قـرار بگيـرد  كمربند ايمني مورد استفا
افزايش كارايي و بهبود اثربخشـي كيسـه هـوا،    

  .بايد كمربند ايمني خود را ببندند سرنشينان
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تواند بـه ايمنـي    استفاده درست از كيسه هوا مي
از آن  ستفاده نادرستكمك كند اما ا سرنشينان

  .ممكن است باعث آسيب سرنشينان نيز بشود

  عملكرد كيسه هوا شرايط
اي  از قسمت جلو و محـدوده هنگامي كه خودرو 

طور كه در شـكل نشـان    همان(  °30± زاويهبا 
با جايي برخـورد كنـد، سنسـور    ) داده شده است

نصب شده در قسمت جلـوي خـودرو ضـربه را    
سيستم كنترل كيسـه  حس كرده و سيگنالي به 

در اين موقع كيسه . كند ارسال مي)  ECU(هوا 
  .شود هوا فعال مي

در صورتي كه قسمت جلوي خودرو مجهـز بـه   
باشد، سنسور ضربه وارد آمده را بـه  ) سپر( گارد

درستي حس نكرده و عملكرد كيسه هوا ممكن 
  .است عادي نباشد

بدون مشورت با مراكـز تعميـرات مجـاز و    نبايد 
گـارد  اقدام به نصب تجهيـزات   هماهنگيبدون 
  .در جلوي خودرو بكنيد محافظ

  
  احتياط 

  كند كـه سـوئيچ    عمل مي هنگاميكيسه هوا
سـوئيچ   چنانچـه . باشد ONاستارت در وضعيت 
شـد، حتـي اگـر    با LOCKاستارت در وضعيت 

خودرو با خودرويي ديگر و يا جايي برخورد كند، 
  .كيسه هوا عمل نخواهد كرد

 كه خودرو از سـمت جلـو بـا جـايي      هنگامي

كسي داخل خودرو نباشد،  اگربرخورد كند، حتي 
هاي هواي سرنشينان جلو عمـل خواهنـد    كيسه
  .كرد
      بعد از عمل كـردن كيسـه هـوا، سرنشـينان

ده و يــا دچــار ممكــن اســت كمــي صــدمه ديــ
  .خراشيدگي سطحي شوند

   در اثر عمل كردن كيسه هوا، صداي مهيبـي
توليد شده و پودري سفيد رنگ پخـش خواهـد   

  .شد
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  وضعيت كاري كيسه هوا
  كند؟ چه موقع كيسه هوا عمل مي -1

 
امي كه نيروي شـديدي از قسـمت جلـوي    هنگ

ــه خــودرو و در محــدوده ــا زاوي ــه  °30± اي ب ب
  .خودرو وارد آيد

  كند؟ چه موقع كيسه هوا عمل نمي -2
در موارد زير و در شرايطي كه نيـروي ضـعيفي   
  :به خودرو وارد آيد، كيسه هوا عمل نخواهد كرد

 
   با يك بلوك ثابت و يا ديوار از روبرو برخورد

در ( كيلـومتر در سـاعت   25با سرعت كمتـر از  
م شـديدي در بدنـه خـودرو    تغيير فرصورتي كه 

  ).شودايجاد ن
   برخورد با يك كابل ثابت و يا درخت با سرعت

 صـورتي كـه   در (كيلـومتر در سـاعت    35كمتر از 
  ).فرم شديدي در بدنه خودرو ايجادنشود ييرتغ
در موارد زير، گاهي اوقات كيسه هوا عمـل   -3

  .كند نمي

 
  برخورد اريب  
   كاميون و تريلربرخورد به عقب  
تغييـر  در برخي موارد كه ضربه فقط باعـث   -4

به دليل تفـاوت ارتفـاع دو   (شود  فرم خودرو مي
، حتـي اگـر   )شود خودرو به سپر ضربه وارد نمي

سرعت خودرو زياد هم باشد، ممكن است كيسه 
  .هوا عمل نكند
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   از جلو با خودرويي به عنوان مثال اگر خودرو

حتـي   ك باشد برخورد كند،با وزن مشابه كه پار
هـم بيشـتر    Km/h 50اگر سـرعت خـودرو از   

  .كندكيسه هوا عمل نممكن است  باشد باز هم
    در برخي موارد به خاطر زاويه برخورد، حتـي

اگر سرعت برخورد خيلي زياد باشـد نيـز كيسـه    
  .هوا عمل نخواهد كرد

ت كيسـه هـوا عمـل    ممكن اسـ  يدر موارد -5
  :اما كارايي مناسبي نخواهد داشت ندك

 
  برخورد از بغل و يا از پشت  
   و يا غلت خوردن خودروواژگون شدن  
عملكرد و كارايي كيسه هـوا هنگـامي كـه     -6

خودرو وارد آيـد، عـادي    جلوياي به كف  ضربه
  .نخواهد بود

 
در برخي موارد وقتي كه ضربه شديدي بـه   -7

قسمت پاييني بدنه خودرو وارد آيد، كيسـه هـوا   
  :ممكن است عمل كند

   دن در و يـا افتـا   كنار جـاده  حفاظبرخورد به
  شانه خاكي جاده

     در مواقعي كه خودرو به درون گـودال و يـا
  .چاله بيفتد

    در مواقعي كه خودرو كمي از روي زمين بـه
  .هوا بلند شده و بر روي زمين بيفتد

به منظور افزايش كـارايي سيسـتم كيسـه هـوا     
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  :موارد زير را رعايت كنيد
 .استكمكي براي كمربند ايمني  ،كيسه هوا -1

توان آن را به عنوان جـايگزين كمربنـد    اما نمي
هنگــام راننــدگي بايــد . ايمنــي در نظــر گرفــت

در غير ايـن صـورت    ،قوانين زير را رعايت كنيد
نه تنها كيسه هـوا كـارايي و اثربخشـي الزم را    

اگر ضربه خيلي شديد نداشته بلكه ممكن است، 
  .صدمه ديدن افراد نيز بشود باشد، باعث

  را بـه صـورت صـحيح    ند ايمنـي  لطفاً كمرب
در غير اين صورت اگر كيسه هوا در اثر  ببنديد،

ــون شــدن  ــال  واژگ ــد، احتم ــودرو عمــل كن خ
  .ديدگي شديد افراد وجود خواهد داشت آسيب
    لطفاً كمربند ايمني را بسته و حالت صـحيح

ا كيسـه  اگر فاصله فرد ب. نشستن را رعايت كنيد
ه فـرد در هنگـام   هوا كم باشد، ضربه شديدي ب

  .شود ميكيسه هوا وارد  نبساطا

 
غربيلـك فرمـان را    باراننده بايد فاصله مناسب 

  .كندرعايت 
 بايد تا حد امكان از كيسه هـوا  سرنشين جلو نيز

  . دور باشد
تكيه دادن بر  از نشستن بر روي لبه صندلي و يا

  .روي داشبورد پرهيز كنيد
كودكـان، مـوارد زيـر را    هنگام سوار كردن  -2

نيـروي شـديد توليـد شـده      رعايت كنيـد، زيـرا  
هنگام باز شدن كيسه هوا، ممكن اسـت منجـر   

ديدگي شديد كودك و يا حتـي مـرگ    يببه آس

  .شود كودك
     همه كودكان در خودرو بايد كمربنـد ايمنـي

طفاً كودكان را در صندلي عقـب  ل. خود را ببندند
ايمني كودكان در صـندلي عقـب    چون بنشانيد

  .بيشتر است
   اندازه بدن كودك خيلي كوچك بـوده و  اگر

 ازتواند از كمربند ايمني استفاده كنيد، بايـد   نمي
ــندلي      ــا ص ــودك و ي ــوص ك ــندلي مخص ص

  .استفاده كندمخصوص نوزاد 
   كودك نبايد در صندلي جلـو نصـب   صندلي

به هنگام عمـل كـردن كيسـه هـوا،      زيراشود، 
  .شود ميضربه سهمگيني به كودك وارد 

   كودكان خيلي  اجازه ندهيددر حين رانندگي
نزديك به كيسه هواي صندلي جلو نشسته و يا 

  .بنشينند بزرگسالدر بغل و يا روي زانوي افراد 
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ت خودرو مـوارد زيـر را   هنگام انجام تعميرا -3

در غير اين صورت سيستم كيسـه   رعايت كنيد،
نادرست عمل كرده يا   هوا دچار خرابي شده و 

ها  ديدگي افراد و يا حتي مرگ آن و باعث آسيب
  .خواهد شد

 
   سيستم كيسه هـوا،   و بسته كردنباز لطفاً از

بـدون همـاهنگي بـا    داشبورد و جعبه داشـبورد  
  .پرهيز كنيدمراكز مجاز تعميرات 

  هاي  در مواقعي كه باز كردن و تعمير صندلي
د، به مراكز تعميرات مجـاز  باش مي جلو ضروري
 ت در صندلي جلـو از اعمال تغييرا. مراجعه كنيد

نيــز خــودداري ) نصــب تجهيــزات و ارتقــاء آن(
  .كنيد
   سيســـتم تعليـــق خـــودرو و  تغييـــر در از

در  و تغيير ارتفاع خودرو پرهيز كنيد، فنرها كمك

غير اين صورت ممكـن اسـت كيسـه هـوا بـه      
  .صورت ناگهاني عمل كند

   از انجام تعميرات بر روي قسمت جلوي بدنه
دون هماهنگي با مراكز بخودرو و كابين خودرو 

انجـام تعميـرات   . پرهيـز كنيـد  مجاز تعميـرات  
ها ممكـن اسـت باعـث     نادرست در اين قسمت

آسيب ديدن سنسور كيسـه هـوا شـده و باعـث     
عمل نكردن كيسه هوا در مواقع ضـروري و يـا   

  .موقع آن شود عمل كردن بي
افرادي كه اقدام به انجام تعميرات بـر روي   -4

در . د موارد زير را رعايت كنندكنند باي خودرو مي
غير اين صورت ممكن است عمل نكردن كيسه 

موقـع   هوا در مواقع ضروري و يا عمل كردن بي
ديدگي افـراد و يـا حتـي مـرگ      آن باعث آسيب

  .ها شود آن
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  كه كيسه هوا از آنجـا   ييها بخش لطفاً روي

ويژه با چيزهايي مثل  به( نپوشانيدشود را  باز مي
از تزئينــات در داخــل كــابين  و )ليبــل چســبدار
  .خودداري كنيد

  جات بـر روي   از قرار دادن جعبه حاوي ادويه
از قـرار  . داشبورد و يا درون كنسول پرهيز كنيد
ر در غيـ . دادن چتر، جلوي داشبورد پرهيز كنيـد 

جلـو   سرنشين كيسه هوايعملكرد اين صورت 
ممكن است بعـد از عمـل   . شود دچار اخالل مي

كردن كيسه هوا، وسايل مزبور به هوا پرت شده 

  .و باعث آسيب ديدن اشخاص شوند

 
   جهيـزات راديـويي باعـث    امواج ارسـالي از ت

 شـوند؛  كيسه هوا مـي  ECUاخالل در سيستم 
بنابراين قبل از نصب ايـن قبيـل تجهيـزات در    
داخل خودرو، با مراكـز تعميـرات مجـاز تمـاس     

  .بگيريد
      براي نصب سپر در جلوي خـودرو حتمـاً بـه

در صـورت  . مراكز مجاز تعميرات مراجعه كنيـد 
نصــب تجهيــزات مختلــف در جلــوي خــودرو،  

لكرد سنسور كيسه هوا دچار اخـالل شـده و   عم
موقـع كيسـه    ممكن است باعث عمل كردن بي

  .هوا شود
از تماس با قطعات سيسـتم كيسـه هـوا در     -5

. لحظات اوليه بعد از عمل كردن آن پرهيز كنيد
ممكـن   مـذكور چراكه در اين لحظات قطعـات  

است خيلي داغ باشـند و باعـث سـوختگي و بـا     
  .زدگي بدن شوند تاول

 
 در شــرايطي كــه عملكــرد كيســه هــوا عــادي

  :د، ممكن است موارد زير اتفاق بيفتدباش مي
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بـاز و   بـه سـرعت  ممكن است كيسـه هـوا    -1
  .منجر به صدمه افراد شود

انفجـار  كيسه هـوا، صـداي    باز شدنهنگام  -2
پخش خواهد فضا در  دمانندي شنيده شده و دو

استشمام گاز آزاد شده توسـط افـرادي كـه    . شد
ممكـن اسـت نفـس     مشكالت تنفسـي دارنـد،  

  .ها مشكل كند كشيدن را براي آن
    در چنين شرايطي بهترين راه اين است كـه

از  خـروج امكـان   اگـر و  از خودرو خارج شـويد؛ 
تـا   كنيـد ب را بـاز  خودرو را نداريد، پنجره يا در

  .هواي موجود با هواي تازه بيرون جابجا شود
  هـاي   مـواد توليـدي حاصـل از واكـنش     اگر

بـه  ) مثل گاز توليدي( اتفاق افتاده در كيسه هوا
درون چشمتان نفوذ كرده و يا بر روي پوستتان 

  .بنشيند، آن را با آب تميز بشوييد
  معمـوالً عـود    آلرژي افراد با پوست حساس

  .كرد خواهد
ممكـن  نفجار اتفاق افتـاده در كيسـه هـوا    ا -3

  .است باعث شكستن شيشه جلوي خودرو شود
كنـد و در   بار عمـل مـي   كيسه هوا فقط يك -4

صورتي كه برخورد ديگري اتفاق بيفتـد دوبـاره   
بعد از عمل كردن كيسه هوا . عمل نخواهد كرد

بـه مراكـز تعميـرات     آنبايد براي نصب دوباره 
  .كنيدمجاز مراجعه 

تاريخ انقضاي كيسه هوا گذشته باشد به  اگر -5
  .مراكز تعميرات مجاز مراجعه كنيد

كيسه هوا ممكن است بـه صـورت اتفـاقي     -6
  .عمل كرده و باعث صدمه به افراد شود

ــه -7 ــاي   چنانچ ــان در خودروه ــك فرم غربيل
مجهز به كيسه هـوا، دچـار خراشـيدگي، تـرك     

راكـز  بـا م  شـود، ديـدگي   خوردگي و يـا آسـيب  
عملكـرد   چـون ، بگيريـد تمـاس  تعميرات مجاز 

كيسه هوا دچـار اخـالل شـده و ممكـن اسـت      
  .منجر به صدمه افراد شود
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   صندلي ايمني كودك

   ISOFIXموقعيت نصب ريل 
  )يف دومردصندلي در قسمت بيروني (

  )شود نصب صندلي توسط كاربر انجام مي(
دارنـده صـندلي كـودك     موقعيت نصب ريل نگه

(ISOFIX)  كفي صـندلي در درز بين پشتي و 
در (قرار داشته و بر روي آن برچسـب مربوطـه   

و در  ISOFIXقســـمت جلـــوي آن عبـــارت 
چاپ شـده  ) LATCHقسمت عقب آن عبارت 

  .است

 

  هشدار 
دارنده نـوع   اين موقعيت نصب مختص ريل نگه

ISOFIX  هـاي كـودك    و آن دسته از صـندلي
  .دباش مي كننده مجهز به تجهيزات قفل

  دارنده بااليي موقعيت تسمه نگه 
، اين در شكل زير نشان داده شدهطور كه  همان

  .رديف دوم قرار داردصندلي ر پشت تسمه د

 

 وزن  نوع صندلي

 )كيلوگرم(

  ارتفاع

)متر سانتي(
 صندلي كودك

  )نوزاد(
 75كمتر از  10كمتر از 

 (105~75)  (18~9)  صندلي كودك
(135~100) (32~15)  صندلي نوجوان

  احتياط 
 جهت آگاهيهاي ذكر شده در جدول صرفاً  داده
ايمنـي صـندلي    براي اينكه از شـرايط . دباش مي
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مورد استفاده اطمينان داشته باشيد بايد مطـابق  
در ارتبـاط  توسط سازنده ارائه شده  دستورالعمل

  .با سن، وزن و سايز كودك عمل كنيد
مـوارد   حتمـا ي كـودك،  هنگام استفاده از صندل

  :كنيدزير را رعايت 
براي آن دسـته از كودكـاني كـه قـادر بـه       -1 

ند بايد صـندلي  باش نمي استفاده از كمربند ايمني
  .تهيه و نصب شودمخصوص با اندازه مناسب 

صندلي نوزادان بايد مجهز به حفـاظ سـر و    -2
از آنجا كه گـردن نـوزادان ضـعيف    . گردن باشد

سـر  ( سـر نـوزاد  داشتن  بوده و قابليت ثابت نگه
نوزاد به نسبت قدرت گردن نوزاد بسيار سنگين 

ندارد، نوزاد حتماً بايد در صندلي بـا   وجود) است
  .اندازه مناسب نشانده شود

كـودك بـا سـاختار بـدن     /ساختار بدن نوزاد -3
كمربنـد   امـا در  متفـاوت اسـت؛   بزرگسالافراد 

اسـتخوان  . ايمني اين مسئله لحاظ نشده اسـت 
اد كوچك بوده و بنابراين بخش نوز/لگن كودك

توان بـر روي ايـن    پاييني كمربند ايمني را نمي
و در واقــع ايــن بخــش بــه  قــرار داداســتخوان 

 صورت شل بر روي شكم قرار خواهـد گرفـت؛  
بنابراين در صورت وقوع حادثه، عضالت شـكم  

ديـدگي   به شدت فشـرده شـده و باعـث آسـيب    
  .شديد كودك و يا حتي مرگ او خواهد شد

حتماً كـودك را در صـندلي مخصـوص بـا      -4 
  .اندازه مناسب بنشانيد

ــوع     -5 ــودك ن ــندلي ك ــب ص ــام نص در هنگ
ISOFIX كتابچه راهنماي آن را مطالعه كرده ،

و تمامي مراحل نصب ذكر شده را دقيقاً پيـروي  
  .كنيد

و  رعايـت نشـده  نصب صـندلي   اگر ضوابط -6
كــامالً مهــار نشــود، كــارايي و ايمنــي صــندلي 

پيدا كرده و در صورت ترمز ناگهاني و يا  كاهش
بروز حادثه، كودك آسيب ديده و يا حتي ممكن 

  .است جان خود را از دست بدهد
 كنيـد توجه در هنگام نصب صندلي كودك،  -7

  .صندلي كامالً مهار شود
     صندلي كودك بايد در صندلي عقـب نصـب

  .شود
     ــام ــويد اجس ــئن ش ــام نصــب مطم در هنگ

ي ايمني كنار ريل صـندلي  خارجي يا كمربندها
دارنده در تماس نبـوده و بـه    كودك، با ريل نگه

  .ريل گير نكرده باشند
       از محكم بودن و جـا افتـادن كامـل تسـمه
دارنده بعد از نصب صندلي كودك اطمينـان   نگه

  .حاصل كنيد
  ايـد از زيـر   دارنده صندلي كودك ب تسمه نگه

 ،هنگـام نصـب  . صندلي عبـور كنـد   سري پشت
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ــر پشــت ــمه   يس ــرده و تس ــاال ب ــندلي را ب ص
  .دارنده را از قسمت زير آن عبور دهيد نگه
     ،سـري  پشـت هنگام نصب صـندلي كـودك 

صندلي را باال بگيريـد و در تمـام مـدت نصـب     
  .ن را پايين نياوريدآصندلي، 

  يـا  شود نمي صندلي كودك استفاده چنانچه ،
آن را باز كرده و در صندوق قرار دهيـد و يـا از   

  .دن آن مطمئن شويدمهار بو

  ABSترمز 
و يـا   زده، روغني كه جاده برفي، يخدر شرايطي 

خيس باشد، ترمز گرفتن ناگهاني باعث لغزيـدن  
خودرو، كشيده شـدن آن بـه يـك سـمت و يـا      

در اين شرايط در عملكـرد  . شود ميآن  يواژگون
سيستم فرمان اخالل ايجاد شده، طول مسـافت  

رو مشـكل  ترمز افـزايش يافتـه و كنتـرل خـود    

و حتي ممكن است تعـادل خـودرو بـه     شود مي
  .هم بخورد

در اين شرايط از قفـل   ABSاستفاده از سيستم 
ها جلوگيري كرده و باعث خواهد شد  شدن چرخ

كه تعادل خودرو حفـظ شـده، خـودرو از مسـير     
و فرمـان  پـذيري   خارج نشود و همچنين كنترل

  .كارايي سيستم ترمز را افزايش خواهد داد

  ABS ترمزرد عملك
، هـر  ABSدر خودروهاي مجهـز بـه سيسـتم    
. دباشـ  مـي  چرخ مجهز به يك سنسـور سـرعت  

سيگنال سرعت هر چرخ توسط اين سنسور بـه  
يـا   ABSيونيت كنتـرل الكترونيكـي سيسـتم    

بـا   ECUايـن  . شـود  فرستاده مي ECUهمان 
ــعيت     ــا وض ــافتي و ي ــيگنال دري ــه س ــه ب توج

ـ  ( عملكردي مورد نياز ا نشـدن  درگير شـدن و ي

سيستم . كند ها را كنترل مي عملكرد چرخ) ترمز
از شير سـلنوئيدي رگالتـور    ،رگالتور فشار ترمز

تشـكيل شـده و    پمپ و انباره هيدروليكيولتاژ، 
سيسـتم رگالتـور   . دباشـ  مـي  سيستمي مستقل

كنتـرل شـده و    ECUتوسط  ABS فشار ترمز
به اين طريق فشار ترمـزي سـيلندر ترمـز هـر     

ه و از قفل شدن چرخ جلوگيري چرخ تنظيم شد
  .شود مي

  با خودرو رانندگيمهارتهاي 
   ABSمجهز به ترمز 

در صورت مجهز بودن خـودرو بـه سيسـتم     -1
ABS ،   هنگام ترمز ناگهاني احساسـي متفـاوت

نحـوه حركـت خـودرو متفـاوت     ( خواهيد داشت
مز گـرفتن ناگهـاني، در   هنگام تر و )خواهد بود
  .مراقب باشيد ها سر پيچ
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حتــي در مــواقعي كــه خــودرو بــه سيســتم  -2
ABS فاصـله مجـاز بـا خـودروي     است مجهز ،

ــرد  ــت ك ــد رعاي ــويي را باي ــا . جل در مقايســه ب
بـين  خودروهاي معمولي، در شرايط زير، فاصله 

افـزايش پيـدا    گيري و توقف خـودرو ترمززمان 
  .خواهد كرد

   راننــدگي در مســيرهاي شــني، برفــي و يــا
  زده يخ
  ه باشدزنجير چرخ نصب شد  
  هاي ناهموار و داراي پستي  رانندگي در جاده

  و بلندي
، ممكـن  ABSهنگام درگير شدن سيسـتم   -3

تم ترمز را احسـاس كـرده و   است ارتعاش سيس
 زمان ممكن هم يا صداي بخصوصي را بشنويد،

زده  احسـاس كنيـد كـه پـدال ترمـز پـس       است
  .ندباش مي تمامي اين اتفاقات عادي. شود مي

 ABSسيستم المپ هشدار 

، ONبا قرار گرفتن سوئيچ استارت در وضـعيت  
. شـود  مـي روشـن   ABSالمپ هشدار سيستم 

ايرادي نداشته باشد، اين  ABSسيستم  چنانچه
هـر  . المپ بعد از چند ثانيه خاموش خواهد شد

دچار خرابي شود، ايـن   ABSاگر سيستم  زمان
  .شود ميالمپ دوباره روشن 

  احتياط 
   ــتفاده از ــا اس ــي ب ــتم  حت ــز  ABSسيس ني

در  ن از خطرات رانندگي به طـور كامـل  توا نمي
قادر به  ABSبه عنوان مثال سيستم . امان ماند

جلوگيري از تصادفات ترافيكي و يا خطرات بـه  
وجود آمده در هنگام سبقت ناگهاني و باعجله و 
يا عدم رعايت فاصله مجاز با خودروي جلـويي،  

ايط بيشتر از ايمن ماندن در اين شر. نخواهد بود

آن كــه بــه عملكــرد سيســتم ترمــز و نــوع آن 
بستگي داشته باشد، بـه عملكـرد و تصـميمات    

  .راننده بستگي دارد
 ك مدل و يـك  براي هر چهار چرخ بايد از ي

در صورت استفاده از  نوع تاير استفاده شود، زيرا
تايرهايي با مدل و اندازه مختلف، در عملكـرد و  

  .ايجاد خواهد شداخالل  ABSكارايي سيستم 
 بعد از روشن كردن موتور، المپ نشـانگر   اگر

روشن نشود و يـا بعـد از روشـن     ABSسيستم 
دچــار  ABSخــاموش نشــود، سيســتم  ،شــدن

در . خرابي شده و عملكرد آن عادي نخواهد بود
اين شرايط فقط سيستم معمـولي ترمـز خـودرو    

البته در ايـن شـرايط، ترمزهـاي    ( باشد ميفعال 
هيـدروليكي همچنـان فعـال خواهنـد      استاندارد

در اين مواقع، بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز     ). بود
  .مراجعه كنيد
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   ABS ترمز شدن المپ هشدار روشن
  هنگام رانندگي در

رانندگي  زمانروشن شدن المپ هشدار در  -1
با سرعت باال، بيانگر وجـود خرابـي در سيسـتم    

ABS در ايـن شـرايط، حفـظ تعـادل     . دباش مي
در صورت ترمز گرفتن ناگهـاني مشـكل   خودرو 

در اين مواقع بايد به آرامي سـرعت  . خواهد بود
ودرو را در مكـاني ايمـن   خودرو را كم كرده و خ

موتـور را خـاموش كـرده و دوبـاره      پارك كنيد،
دوباره حركت كنيد و بررسي كنيـد  . روشن كنيد

كه آيا المپ مزبور بعـد از چنـد دقيقـه و طـي     
ود يا خيـر؟ در صـورتي   ش مسافتي، خاموش مي

گونه ايرادي  كه المپ هشدار خاموش شود، هيچ
اما در صـورتي كـه المـپ هشـدار      وجود ندارد؛

خاموش نشود و يا بعد از خاموش شـدن دوبـاره   
تر به مراكز تعميراتـي   روشن شود، هر چه سريع

  .مجاز مراجعه كنيد
موتور را با اسـتفاده از روش بـاتري    چنانچه -2

تا زماني كه باتري  ،ديكرده باش به باتري روشن
، عملكرد موتـور  استبه اندازه كافي شارژ نشده 

 ABSناپايـدار بـوده و المـپ هشـدار سيسـتم      
 روشــن شــده و كــارايي سيســتم ترمــز ضــعيف

اين شرايط صرفاً به خاطر كم بودن . خواهد بود
. ولتاژ باتري بوده و خرابي ديگري وجـود نـدارد  

تـور را در وضـعيت   در اين مواقع براي مدتي مو
داريد تا باتري به اندازه كافي  خالص روشن نگه

  .شارژ شده و مشكل برطرف شود
       حركـت اگر بعـد از روشـن كـردن موتـور و 

خودرو پدال ترمز را فشار دهيـد، ممكـن اسـت    
صدايي گوش خراش از داخـل موتـور شـنيده و    
ارتعاشــاتي را از طــرف سيســتم ترمــز احســاس 

بررسي فرآيند شات در اثر اين صدا و ارتعا. كنيد

 بـوده و عـادي   ABSخودكار عملكرد سيسـتم  
  .دباش مي
      بعد از خارج شدن از مسـيرهاي برفـي و يـا
زده بايد برف و يـخ چسـبيده شـده بـر روي      يخ

بـه سنسـور    دباشـي تايرها را بزداييد اما مراقـب  
آســيب  ABSســرعت چــرخ و كابــل سيســتم 

  .نزنيد

  ABSمالحظات استفاده از سيستم 
حتي در شـرايطي كـه خـودرو بـه سيسـتم       -1

ABS ترمزگيـري  فرآينـد  ، باز هـم  است مجهز
آني نبوده و خودرو تا توقـف كامـل مسـافتي را    

بنابراين در هر شـرايطي بايـد    طي خواهد كرد؛
  .فاصله مجاز با خودروي جلويي حفظ شود

ــري در    -2 ــام ترمزگي ــما در هنگ ــاس ش احس
بـا   تاسـ  مجهز ABS خودرويي كه به سيستم 
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مــولي ترمــز، خــودروي مجهــز بــه سيســتم مع
هنگام اسـتفاده از ترمـز در   . متفاوت خواهد بود

، ممكن اسـت  ABSخودروي مجهز به سيستم 
زده  احساس كنيـد كـه پـدال ترمـز مـدام پـس      

  .شود مي
ــطراري، در    -3 ــز اض ــه ترم ــاز ب ــام ني در هنگ

، پـدال  ABSخودروي مجهز به سيسـتم ترمـز   
  .نكنيده و آن را رها ترمز را بايد نگاه داشت

سـرعت  تشـخيص  بررسي كنيد كه سنسور  -4
بـه   ثيف نشـده و يـا  اي آن ك چرخ و رينگ دنده

در غير  ريس و گرد و خاك آغشته نشده باشد،گ
اين صورت سيگنال فرستاده شده توسط سنسور 
سـرعت چـرخ دقيــق نبـوده و در نتيجـه دقــت     

كاهش يافته و عملكرد آن دچار  ABSسيستم 
همچنـين از ضـربه زدن بـه    . اهد شداخالل خو

در ايـن   چـون سنسور سرعت خـودداري كنيـد   

صــورت سنســور آســيب ديــده و عملكــرد كــل 
  .دچار اخالل خواهد شد ABSسيستم 

جهـت   مخزنمجهز به يك  ABSسيستم  -5
فشار ذخيره روغن ترمز تحت فشار، براي تأمين 

 د؛باشـ  مـي  قفل،ضـد مورد نيـاز بـراي سيسـتم    
ــ ــابراين در هنگ ــراي  بن ــرات و ب ام انجــام تعمي

جلوگيري از پاشش روغن ترمز تحت فشـار بـه   
بيرون و آسيب رسيدن به افراد، قبـل از شـروع   
ــزار ســرويس   ــا اســتفاده از اب ــد ب ــرات باي تعمي

روغن تحت فشار ذخيره  KT-600الكترونيكي 
در هنگـام تخليـه   . را تخليه كرد مخزنشده در 

را  ، موتـور مخـزن روغن ترمز تحت فشار درون 
تـا   خاموش كرده و پدال ترمز را چنـدين دفعـه  

تا انتها فشـار داده و   زماني كه كامالً سفت شود
همچنـين در هنگـام مونتـاژ سيسـتم     . رها كنيد

ترمز هيدروليك، نبايد موتور را روشن كنيد تا از 

روشن شدن ناگهاني و ناخواسته پمـپ سيسـتم   
به اين طريق از . ترمز هيدروليك جلوگيري شود

ا گرفتگي پمپ هيدروليك جلوگيري شـده و  هو
  .يابد نيروي ترمزي سيستم ترمز كاهش نمي

ها و قطعات تنظيم  سنسورهاي سرعت چرخ -6
، قابــل ABSفشــار در سيســتم كنترلــي ترمــز 

تعمير نبوده و در صورت خرابـي بايـد تعـويض    
  .شوند

بعد از تعمير سيستم هيدروليكي، در صورتي  -7
م ترمز ضعيف شـده  كنيد سيست كه احساس مي

است، بايد مطابق ترتيب و رونـد تشـريح شـده    
  .سيستم هيدروليكي ترمز را هواگيري كنيد

اسـتفاده   شـركت بايد از تايرهاي مورد تأييد  -8
در صورت استفاده از سـاير انـواع تايرهـا،    . كنيد

پارامترهايي نظير قطر خارجي، ميزان چسبندگي 
مشـابه بـا   اينرسي تاير بايـد   يزانسطح تاير و م
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تايرهاي اوليه در هنگام تحويل گـرفتن خـودرو   
استفاده از تايرهاي مختلف بر روي خودرو . باشد

  .خواهد شد ABSباعث كاهش كارايي سيستم 
بـه   ABSالمـپ هشـدار سيسـتم     چنانچه -9

د به دليل عدم عملكـرد  باش  صورت ثابت روشن
، ترمزهـاي معمـولي   ABSو يا عملكرد ناقص 
ــال اســت ــابراين  خــودرو فع ــت بن ــن حال در اي

نحوه رانندگي،  توجهي به روش ترمزگيري و بي
باعث كاهش كارايي سيستم ترمز شده و منجـر  

هــا در حــين ترمزگيــري  بــه قفــل شــدن چــرخ
  .شد خواهد

  (ESP)الكترونيكي  كنترل پايداري
از ماژول پايه و مـاژول پيشـرفته    ESPسيستم 

  .تشكيل شده است
  :تشكيل شده است ماژول پايه از موارد زير

1- ABS  سيستم ترمز ضد قفل  
2- EBD   نيـروي   توزيـع سيستم الكترونيكي

  ترمزي
3- VDC  سيستم كنترل ديناميك خودرو  
4- TCS   كششسيستم كنترل  

  :زير تشكيل شده است ماژول پيشرفته از موارد
1- HBA  كمك هيدروليكي ترمز  
2- HHC    ــير ــرل در مس ــتم كنت ــاي  سيس ه

تم كمك در هنگام آغاز حركت سيس( سربااليي
  )در سربااليي

3- HDC   كنتـرل حركـت در   /سيستم كمـك
  سراشيبي

 ESPقطعات سيستم 

  :از موارد زير تشكيل شده است ESPسيستم 
1- ECU 

  سنسور سرعت چرخ -2
  سنسور زاويه فرمان -3
هنگـام   زاويـه و سـرعت  تشـخيص  سنسور  -4

  گردش خودرو
  سيستم ارتباطي بين قطعات موتور -5

 ESPماژول پيشرفته سيستم  هاي  ويژگي

ــه   -1 ــرل در ســربااليي مجهــز ب سيســتم كنت
در سربااليي، اهرم دنده را  :سنسور شتاب طولي

و  بر روي دنده حركت رو به جلو تنظـيم كـرده  
تا  بعد از رها كردن پدال. پدال ترمز را رها كنيد

زماني كه پدال گـاز فشـار داده شـده و خـودرو     
ثانيه خـودرو   دوترمز براي  حركت كند، سيستم

را در وضعيت ساكن نگاه داشته و از حركـت رو  
  .كند به عقب آن جلوگيري مي

در شـرايط   :سيستم كمك هيدروليكي ترمز -2
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ــالي    ــروي اعم ــطراري ني ــري اض ــه  ترمزگي ب
در شـرايطي   .باشـد  ترمزتوسط راننده كافي نمي

كه پدال ترمـز خيلـي سـريع فشـار داده شـود،      
نياز را  موردان اختالف فشار ميز HBAسيستم 

اعمال كرده تا نيروي ترمز اعمالي به حد مـورد  
افـزايش   ABSسـازي سيسـتم    نياز براي فعال

، HBAدر خودروهاي مجهز بـه سيسـتم   . يابد
) مسافت طي شده تا توقف كامل( مسافت ترمز

  .يابد به طور قابل توجهي كاهش مي
 نتـــرل حركـــت در سراشـــيبيسيســـتم ك -3

(HDC) : هــاي  يــن سيســتم ازجملــه قابليــتا
تـر كـردن شـرايط     بـراي راحـت   ESPسيستم 
بـا اسـتفاده از ايـن سيسـتم،     . دباش مي رانندگي

پـدال ترمـز، سـرعت     بدون نياز به فشـار دادن 
خودرو در سراشيبي كم شده و ثابت نگاه داشته 

به طور  ESP براي اين منظور سيستم . شود مي

. كند عمال ميها ا ه چرخپيوسته نيرويي ترمزي ب
هنگــام راننــدگي در مســير سراشــيبي، ســوئيچ 
مربوط به اين سيستم را فشار داده تا به صورت 

تقليل پيدا  9.5Km/hخودكار سرعت خودرو به 
همچنـين در صـورتي كـه    . كرده و ثابت بمانـد 

تواند سرعت دلخواه خود را با استفاده  راننده مي
گـر  ا. از پدال گاز و يا پـدال ترمـز تنظـيم كنـد    

سرعت خودرو، بعد اينكه راننده پدال گاز را رها 
باشـــد،  35Km/hو  9.5Km/hكنـــد، بـــين 

به صورت خودكار فعال شـده و   HDCسيستم 
سرعت خودرو را در همان سـرعت ثابـت نگـه    

در صورت افزايش سرعت بـه بـيش از   . دارد مي
60Km/h  سيستمHDC    به صـورت خودكـار

سـتم  در شـرايطي كـه سي  . غيرفعال خواهد شـد 
HDC   هـا،   فعال باشد، در هنگام لغـزش چـرخ

  .شود به صورت خودكار فعال مي ABSسيستم 

    در صورت خرابي سيسـتمHDC  عملكـرد ،
آن دچار اخـالل خواهـد شـده و بايـد هـر چـه       

  .تر به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه نمود سريع
      در برخي شرايط خاص كـه دمـاي سيسـتم

به صورت  HDCترمز خيلي زياد بشود، سيستم 
بـه عنـوان مثـال در    . موقت عمل نخواهد كـرد 

شــرايط آب و هــوايي گــرم و در شــرايطي كــه 
براي مدتي طوالني فعـال بـوده    HDCسيستم 

است، دماي سيسـتم ترمـز بـر اثـر اصـطكاك      
در صـورتي كـه دمـاي    . افزايش خواهـد يافـت  

سيســتم ترمــز از مقــداري معــين بيشــتر شــود، 
رت موقـت  فعال شده اما به صو HDCسيستم 

در اين مواقع خـودرو شـتاب   . عمل نخواهد كرد
بعد از اينكه دماي سيستم ترمز تا . خواهد گرفت

مقدار مناسب كاهش پيدا كرد، اين سيستم نيـز  
  .دوباره عمل خواهد كرد
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 ESPعملكرد سيستم 

، ONبا قرار گرفتن سوئيچ استارت در وضـعيت  
الي  سهبراي مدت  ESPالمپ نشانگر سيستم 

نيه روشن شده و سپس خـاموش خواهـد   ثا پنج
ايـن وضـعيت نشـان دهنـده سـالم بـودن       . شد

چشـمك زدن المـپ   . دباشـ  مـي  ESPسيستم 
نشــانگر مزبــور نشــان دهنــده وضــعيت فعــال  

در صـورتي كـه المـپ    . دباش مي ESPسيستم 
نشانگر مزبور به طور ثابت روشن بماند، سيستم 

ESP در اين مواقع بايد . دچار خرابي شده است
  .ه مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيدب

ــتم  -1 ــه   ESPسيس ــرايطي ك ــط در ش را فق
باشــد  50Km/hســرعت خــودرو بيشــتر از   

  .توان فعال كرد مي
توان با  ، ميESPبعد از فعال شدن سيستم  -2

را غيرفعال  آن، ESPاستفاده از سوئيچ سيستم 

توجه شـود كـه مـدت زمـان فشـار دادن      . (كرد
 اگـر ثانيه بيشتر شـود؛   ده نبايد از ESPسوئيچ 

ثانيه فشار دهيد، سيسـتم   دهسوئيچ را بيشتر از 
در نظر گرفتـه   خطااين عمل را به عنوان نوعي 

  .)همچنان فعال خواهد ماند ESPو سيستم 
، در هـر  ESPبراي فعـال كـردن سيسـتم     -3

، فقط كافي اسـت  )50Km/hبيشتر از ( سرعتي
  .سوئيچ مربوطه را فشار دهيد

به فعال بـودن و يـا    ABSد سيستم عملكر -4
  .بستگي ندارد ESPغيرفعال بودن سيستم 

در شرايط رانندگي  ESPاستفاده از سيستم  -5
خم توصيه  و هاي پر پيچ با سرعت زياد در جاده

  .شود نمي
فقـط   ESPدر خودروهاي مجهز به سيستم  -6

استفاده . بايد از تايرهاي مخصوص استفاده شود
  .شود رها اكيداً توصيه نميتاي ديگر از انواع

سيستم الكترونيكي توزيع نيروي ترمز 
(EBD)  

 EBDايــن مــدل خــودرو مجهــز بــه سيســتم 
در مــواقعي كــه شــرايط زمــين زيــر . دباشــ مــي
به عنوان مثال ( هاي مختلف يكسان نباشد چرخ

چرخ سمت چپ روي زمين خيس بوده و چـرخ  
سمت راست بر روي زمين خشك قـرار داشـته   

هاي مختلـف   زان چسبندگي بين چرخ، مي)باشد
ترمزگيري در ايـن  . و زمين يكسان نخواهد بود

شرايط ممكن است باعث لغزيدن، كج شـدن و  
با اسـتفاده از  . خودرو شودواژگون شدن يا حتي 
توزيع نيروي ترمزي بـين چهـار    EBDسيستم 

چرخ، با توجه به ميزان اصطكاك بـين زمـين و   
چنـين حـوادثي   ها صورت گرفته و از وقوع  چرخ

با استفاده از اين سيسـتم،  . جلوگيري خواهد شد
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ترين حالت ممكن  توزيع نيروي ترمزي در بهينه
صورت گرفته و باعث كـاهش يـافتن مسـافت    
ترمز، افزايش تعادل خودرو در حين ترمزگيـري  

عـالوه بـر آن،   . تر خواهـد شـد   و رانندگي ايمن
 استفاده از اين سيستم در حفظ تعادل خودرو در

ها نيز مؤثر بوده و  هنگام ترمز گيري در سر پيچ
باعث افزايش ايمني در هنگام دور زدن در سـر  

  .ها خواهد شد پيچ

  EBDعملكرد سيستم 
گيـري   بر اسـاس انـدازه   EBDعملكرد سيستم 
بين هـر كـدام از   ) چسبندگي( ميزان اصطكاك

ها و زمين در لحظـه ترمزگيـري و تنظـيم     چرخ
 صـل شـده  هـاي حا  دهسيستم ترمز بر اساس دا

سـريع و بـه موقـع     در صورت تنظـيم . دباش مي
توزيع مناسب نيروي ترمزي بـين  ( سيستم ترمز

، وضـعيت تعـادل و ايمنـي خـودرو     )چهار چـرخ 
با اسـتفاده از ايـن سيسـتم،    . بهبود خواهد يافت

بــراي متوقــف كــردن خــودرو در هنگــام ترمــز 
گرفتن، ترمـز هـر چهـار چـرخ خـودرو درگيـر       

ترمـز هـر كـدام از     نيـروي ما سـهم  ا شوند؛ مي
ها در ترمز گيري، با توجه به موقعيت مركز  چرخ

ثقل خودرو در حين ترمزگيري ميزان اصطكاك 
ها، متفاوت خواهـد   بين زمين و هركدام از چرخ

هاي عادي ترمز، نيروي ترمـزي   در سيستم. بود
هـا تقريبـاً برابـر بـوده و      اعمالي در همـه چـرخ  

ر ارتباط با مسـئله ايمنـي و   ترين شرايط، د بهينه
سيسـتم  . تعادل خـودرو، حاصـل نخواهـد شـد    

EBD كند كه نحوه توزيع  اي عمل مي به گونه
اي باشد كه اين پارامترها  نيروي ترمزي به گونه

امـا بـا ايـن     ترين حالت ممكن باشـند؛  در بهينه
صرفاً يك سيستم كمكي  EBDوجود، سيستم 

نده ايمنـي  در هنگام رانندگي بوده و تضمين كن
تـرين عامـل در    مهـم . دباشـ  نمي كامل رانندگي

ــرات و     ــع تعمي ــه موق ــام ب ــي انج ــه ايمن زمين
اي مـورد نيـاز بـراي قطعـات      هاي دوره بررسي

مختلف خـودرو و راننـدگي بـا رعايـت قـوانين      
  .دباش مي راهنمايي و رانندگي

  ABSو سيستم  EBDارتباط بين سيستم 
سيسـتم  برخي افراد ممكن است فكر كنند كـه  

EBD  ــرفته ــيار پيش ــتم   بس ــر از سيس  ABSت
صرفاً يـك   EBDسيستم  واقعاما در  د؛باش مي

. دباشـ  مـي  ABSسيستم تكميلي براي سيستم 
و به  ABSاين سيستم معموالً همراه با سيستم 

، اسـتفاده  ABSمنظور افزايش كارايي سيسـتم  
هنگام ترمزگيـري اضـطراري، قبـل از     .شود مي

 EBDكند، سيسـتم   عمل ABSاينكه سيستم 
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با توجـه   هاي عقب و جلو را رايط لغزشي چرخش
هاي حاصل از موقعيت مركز ثقل خودرو  به داده

ــين،      ــا و زم ــين تايره ــطكاك ب ــزان اص و مي
. كنـد  گيري كـرده و بـا هـم مقايسـه مـي      اندازه
اختالف شرايط تايرهاي عقب و جلو بـا هـم   اگر

خيلي زياد باشد، سيستم وارد عمل شده و توزيع 
ترين شـكل   ها به بهينه نيروي ترمزي بين چرخ
  .ممكن انجام خواهد شد

مجهز  ABSدر خودروهايي كه فقط به سيستم 
هستند، در برخي مـوارد خـاص، ممكـن اسـت     

بـا آنچـه در   باشـد   شرايط اتفاق افتاده متفـاوت 
عملكرد سيسـتم  . است همراحل فوق تشريح شد

ABS  هـاي حاصـل از شـرايط     بر اسـاس داده
ز خـودرو كـه اصـطكاك بـين تـاير آن      سمتي ا

بـه عنـوان مثـال    ( دباش مي سمت و زمين كمتر
تنظيم ) تايري كه بر روي زمين خيس قرار دارد

اي  شده و نيروي ترمزي چرخ مزبـور بـه گونـه   
شود كه از لغزش چرخ و قفل كـردن   تنظيم مي

بدين ترتيب نيروي ترمـزي  . آن جلوگيري شود
زمين خشـك  اعمال شده به چرخي كه بر روي 

قرار دارد، مقدار حداكثر ممكن نبوده و بنـابراين  
. مســافت ترمــز خــودرو افــزايش خواهــد يافــت

اگرچه مقدار افزايش مسافت ترمز معموالً چنـد  
د، اما همين مقدار كـم هـم در   باش مي دهم متر

ــاتي  شــرايط ترمزگيــري اضــطراري بســيار حي
قـادر   ABSبه عبارت ديگر سيستم  خواهد بود؛
ــوگ  ــه جل ــر   ب ــده در اث ــاد ش ــوادث ايج يري ح

تنظيمات اعمالي . دباش نمي ترمزگيري نامناسب
فقط محدود بـه مـواردي    ABSتوسط سيستم 

ها قفل شده و يا در حال قفـل   شود كه چرخ مي
امـا فلسـفه عملكـردي سيسـتم      شدن هسـتند؛ 

EBD اي بســيار  در اســتفاده از سيســتم رايانــه

هـر  پيشرفته در محاسبه شرايط اصطكاكي بين 
به ايـن طريـق،   . دباش مي كدام از تايرها و زمين

ي كـه شـرايط زمـين بـراي تايرهـاي      در مواقع
مختلـــف متفـــاوت اســـت، امكـــان اعمـــال  

العمـل ترمـزي متفـاوت در هـر كـدام از       عكس
بنــابراين  هــا وجــود خواهــد داشــت؛    چــرخ
العمل ترمـزي اعمـال شـده متناسـب بـا       عكس

و  شرايط اصطكاكي هـر كـدام از تايرهـا بـوده    
ترمزگيـري و حفـظ   فرآينـد  باعث بهينه شـدن  

بـه منظـور تنظـيم    . تعادل خـودرو خواهـد شـد   
هـا، سيسـتم    شرايط ترمزي هـر كـدام از چـرخ   

EBD هاي عقب و جلـو را،   شرايط لغزشي چرخ
هاي حاصـل از موقعيـت مركـز     با توجه به داده

ثقل خودرو و ميـزان اصـطكاك بـين تايرهـا و     
. كند ا هم مقايسه ميگيري كرده و ب زمين، اندازه

شرايط تايرهاي عقب و جلو با هم متفـاوت   اگر
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باشند، سيستم وارد عمل شده و از طريق تنظيم 
شرايط كاري سيستم هيدروليكي ترمز، نيـروي  

توزيـع   ي جلـو و عقـب  هـا  ترمزي را بين چـرخ 
عمـل   ABSقبل از اينكه سيسـتم  . خواهد كرد

محاسـبات الزم را انجـام    EBDكند، سيسـتم  
كنـد كـه از    شرايط را طوري تنظـيم مـي  و ده دا

هـا جلـوگيري شـده و در عـين      قفل شدن چرخ
حال شـرايط ترمزگيـري بهينـه شـده و طـول      

  .مسافت ترمز كاهش يابد

  EBDيابي سيستم  عيب
، ايـن  EBDدر صورت بروز خرابي در سيسـتم  

زمان المپ هشـدار   سيستم غيرفعال شده و هم
  .مربوطه روشن خواهد شد

د، باشـ  مـي  خـراب  EBDه سيسـتم  مواقعي كـ 
 سيستم معمولي ترمـز همچنـان قابـل اسـتفاده    

اثـر   اسـت بـر   اما در اين مواقع ممكن د؛باش مي
 يهـا  اعمال نيروي ترمزي خيلي زياد بـه چـرخ  

  .ها قفل كنند عقب، اين چرخ

  احتياط 
در شـرايط زيـر دچـار     EBDعملكرد سيسـتم  
  :اخالل خواهد شد

 ي مختلف بـراي  در صورت استفاده از تايرها
 EBDو سيستم  ABSعملكرد سيستم  ،خودرو

  .دچار اخالل خواهد شد
 متناسـب   ،ميزان چسبندگي تاير مورد استفاده

  .با شرايط جاده نباشد
    خودرو در شرايط رانندگي با سرعت زيـاد بـر

ــار    ــت دچ ــن اس ــيس ممك ــيرهاي خ روي مس
  .لغزندگي شود

  تعويض تاير و چرخ  چگونگيبراي آگاهي از
  .بگيريدبا مراكز تعميراتي مجاز تماس  خودرو

  احتياط 
  حد به توانمنـدي و   نبايد بيش ازدر رانندگي

قطعات سيستم ترمـز، سيسـتم    عملكرد مناسب
ABS  و سيستمEBD كرد اطمينان.  
    ميزان افزايش تعادل خـودرو در خودروهـاي

بـه صـورت    EBDو  ABSمجهز به سيسـتم  
زيـر   در شـرايط . محدودي افزايش خواهد يافت

قادر به كاهش  EBDو سيستم  ABSسيستم 
مسافت ترمز نبوده و مسافت ترمـز در مقايسـه   

 هـا مجهـز   با خودروهايي كـه بـه ايـن سيسـتم    
بنـابراين همـواره    ند بيشتر خواهد بـود؛ باش نمي

فاصله مجـاز بـا خـودروي جلـويي را     و سرعت 
  .رعايت كنيد

 زمين خيلي خيس باشد كه زماني.  
 زده شني، برفي و يا يخ رانندگي در مسيرهاي  
       در شرايطي كـه زنجيـر چـرخ نصـب كـرده

  .باشيد
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  داراي شــيب جــانبيراننــدگي در مســيرهاي 
  )يك طرف جاده باالتر از طرف ديگر باشد(
 هاي ناهموار و سنگالخي رانندگي در جاده  

  (TCS) ضد كششسيستم 

  TCSهاي مختلف سيستم  بخش
اين سيستم از چهار عدد سنسور سـرعت بـراي   

 و  چـرخش حـول محـور قـائم    سنسور ها،  خچر
ــدروليك  ــاژول هي ــرل   TCSم ــت كنت ــا يوني ب

. تشــكيل شــده اســت   (ECU)الكترونيــك 
سنســورهاي ايــن سيســتم همــان سنســورهاي 

فلسـفه كـاري ايـن    . ندباشـ  مـي  ABSسيستم 
اخـتالف سـرعت در چـرخش    ر اساس سيستم ب

 محركـه  در شرايطي كه نيروي. دباش مي ها چرخ
محركـه  هاي محرك از نيـروي   چرخبه اعمالي 

حرك بيشـتر باشـد،   هاي مت اعمال شده به چرخ

هـاي محـرك    اين سيستم، نيروي ترمز به چرخ
هـا كمتـر    تا سـرعت دورانـي آن   كند اعمال مي

ر چرخ ادر شرايطي كه خودرو در حالت چه. شود
هاي محاسباتي از  محرك تنظيم شده باشد، داده

ثقـل  كه در نزديكي مركـز   4×4سنسور شتاب 
  .شود خودرو نصب شده است، دريافت مي

  زده يخ در مسير برفي و TCSعملكرد 
زده بــا  راننــدگي در مســيرهاي برفــي و يــا يــخ

مجهز نيستند،  TCSخودروهايي كه به سيستم 
در ايـن شـرايط حتمـاً    . دباش مي بسيار خطرناك

و يـا زنجيـر چـرخ     شـكن  يـخ بايد از تايرهـاي  
خودرو جلـوگيري   استفاده كنيد تا از ليز خوردن
  .شده و تعادل آن حفظ شود

  احتياط 
ــتم     ــه سيس ــودرو ب ــودن خ ــز ب را  TCSمجه

. عامل ايمني خـودرو تلقـي نمـود   تنها توان  نمي
اين سيستم به تنهايي متضمن ايمني شما نبوده 
و بايد همواره با دقـت راننـدگي كـرده و مـوارد     

  .ايمني را رعايت كنيد
ز، نزديكـي  مجـا  دقت، سـبقت غيـر   رانندگي بي

بيش از حـد بـا خـودروي جلـويي، راننـدگي در      
هـاي خـيس و عـدم     زده و يا جاده هاي يخ دهجا

تواند عواقـب خطرنـاكي    رعايت موارد ايمني مي
  .به دنبال داشته باشد
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  ABSو سيستم  TCSتفاوت بين سيستم 
هاي دريافتي از سنسورها  از داده ABSسيستم 

هـا   چـرخ براي تنظيم نيروي ترمـز اعمـالي بـه    
هـا اسـتفاده    جهت جلوگيري از قفـل شـدن آن  

 TCSامـا هـدف اسـتفاده از سيسـتم      كنـد؛  مي
) بكسـباد ( هاي محرك جلوگيري از لغزش چرخ

زدن و كنتـرل   زمـان جرقـه  با استفاده از كنترل 
  .باشد مصرف سوخت مي
در حفظ تعادل خـودرو   TCSاستفاده از سيستم 

رو در صورت مجهز نبـودن خـود  . دباش مي مؤثر
در حين  ها احتمال لغزش چرخ TCSبه سيستم 

امـا   رانندگي در مسيرهاي ليز خيلي زياد اسـت؛ 
بـروز   از TCSدر خودروهاي مجهز به سيسـتم  

اين اتفاق تا حد زيادي جلوگيري شده و حركت 
  .خودرو در مسير مورد نظر حفظ خواهد شد

  عقب انعوتشخيص م سيستم

 
 حركت رو به عقبتشخيص مانع براي سيستم 

خـودرو از چهـار يـا شـش حسـگر      ) دنده عقب(
اسـاس كـار ايـن    . تشكيل شده اسـت ) سنسور(

سيستم بر محاسبه فاصله بين خودرو و جسـمي  
. دباشـ  مـي  كه در مسـير حركـت آن قـرار دارد   

سمت جسم ارسال و زمـاني   سيگنالي صوتي به
كشد تا سيگنال برگشـته و توسـط    كه طول مي

مسـافت  . شود دريافت شود، محاسبه مي حسگر
كرو كامپيوتر تعبيه بين خودرو و جسم توسط مي

  .شود محاسبه ميشده در حسگر 

  وضعيت سيستم
  :اين سيستم سه وضعيت مختلف دارد

در اين شـرايط، بعـد از   : وضعيت فعال شده -1
موتور روشن شده و يا سوئيچ اسـتارت در   اينكه

قرار گرفته و اهرم دنده در وضعيت  IGوضعيت 
R   قــرار داده شــود، ايــن سيســتم بــه صــورت

همچنين در مـواقعي كـه   . شود خودكار فعال مي
قرار داده شـده   ONسوئيچ سيستم در وضعيت 

ــودرو از    ــوي خ ــه جل ــت رو ب ــرعت حرك  و س
15Km/H     و كمتر باشد، سيسـتم فعـال شـده

ــار   ــه صــورت خودك وضــعيت عملكــردي آن ب
  .بررسي خواهد شد

ــن شــرايط سيســتم : وضــعيت بســته -2  در اي
همواره غيرفعال خواهد بود صرف نظر از اينكـه  
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قـرار داشـته باشـد يـا      Rاهرم دنده در وضعيت 
  .خير

در شرايطي كه سيسـتم  : ERRORوضعيت  - 3
فعال بوده ولي صدايي پخش نكنـد، سيسـتم در   

بعد از اينكه خطا . دباش مي (Error)وضعيت خطا 
را برطرف كرديد، بايد اهرم دنـده را در وضـعيت   

R  بـار سيسـتم را خـاموش و     و يا يـك قرار داده
  .تا دوباره فعال شودروشن كنيد 

در شرايطي كه موتور روشن باشد، با قـرار دادن  
سيسـتم مزبـور فعـال     Rاهرم دنده در وضعيت 

ه سـوئيچ  همچنـين در مـواقعي كـ   . خواهد شـد 
ــعيت   ــتم در وض ــده و   ONسيس ــرار داده ش ق

ســـرعت حركـــت رو بـــه جلـــوي خـــودرو از 
15Km/H  شـود  مـي كمتر باشد، سيستم فعال .

در اين شـرايط سيسـتم، صـرف نظـر از اينكـه      
خودرو در حال دور شدن از اجسام بوده، فاصـله  

ها ثابـت بـوده و يـا در حـال نزديـك       مابين آن
رسـال امـواج   ها باشـد، شـروع بـه ا    شدن به آن
  .خواهد كرد

  عملكرد سيستم
  عملكرد بررسي خودكار -1

قرار  IGبعد از اينكه سوئيچ استارت در وضعيت 
بــه  تشــخيص مــانعبگيــرد، عملكــرد سيســتم 

در صـورتي   ررسي خواهد شد وصورت خودكار ب
آن ســالم باشــند، آژيــر  اجــزايكــه سيســتم و 

بعـد از اينكـه   . سيستم به صدا در نخواهـد آمـد  
قـرار گرفتـه و    IGاستارت در وضـعيت   سوئيچ

ــعيت   ــده در وض ــرم دن ــود،   Rاه ــرار داده ش ق
بــه صــورت خودكــار  مــذكورعملكــرد سيســتم 
در صـورتي كـه سيسـتم و    . بررسي خواهد شـد 

آن سـالم باشـند، آژيـر هشـدار سيسـتم       اجزاي

در . كنـد  مـي ثانيـه صـدا    5/0بار و به مدت  يك
ب هـا خـرا   حسگرصورتي كه يك و يا چند تا از 

 مـذكور عملكـرد آژيـر هشـدار سيسـتم      باشند،
در ايـن شـرايط   . مطابق جدول زير خواهد بـود 

  .غيرفعال خواهد ماند تشخيص مانعسيستم 
  

  آژير  صداي حالت  حسگرموقعيت 
عقب سمت  حسگر

 (ROL)چپ 

ثانيه  2/0صداي آژير  به مدت 
به  ثانيه 3/0اصل وفو با 

  صورت متوالي
سمت عقب  حسگر

 وسط چپ و
(RML) 

  متوالي صداي آژير دو بار
  ثانيه  2/0به مدت  
 )ثانيه 3/0 دفعهفاصله بين هر (

عقب سمت  حسگر
وسط  راست و

(RMR)  

  متواليصداي آژير سه بار 
  ثانيه 2/0به مدت 

 )ثانيه 3/0 دفعهفاصله بين هر ( 
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  آژير  صداي حالت  حسگرموقعيت 
عقب سمت  حسگر

  (ROR)راست 
  متواليصداي آژير چهار بار 

  ثانيه  2/0به مدت  
 )ثانيه 3/0 دفعهه بين هر فاصل(

جلو سمت  حسگر
  (FOR)راست 

  متواليصداي آژير پنج بار
  ثانيه  2/0به مدت  
 )ثانيه 3/0 دفعهفاصله بين هر (

جلو سمت  حسگر
  (FOL)چپ 

  متواليصداي آژير شش بار 
  ثانيه  2/0به مدت  
 )ثانيه 3/0 دفعهفاصله بين هر (

  نحوه استفاده از سيستم -2
هم جلو و هم عقب خودرو مجهـز   در صورتي كه

د، بـا  نباشـ تشخيص مـانع  سيستم حسگرهاي به 
ــعيت    ــده در وض ــرم دن ــرار دادن اه ــام Rق ، تم

در شــرايطي كــه . ها فعــال خواهنــد شــدحســگر
سيستم سالم باشد و جسمي در محـدوده تعريـف   

شده براي سيستم باشد، آژير هشدار سيسـتم بـه   
دوده در مواردي كه جسم در محـ . آيد ميصدا در 

ي كـه  حسگرقرار داشته باشد،  حسگركاري چند 
ت، آژيـر سيسـتم را فعـال    تر اسـ  به جسم نزديك

  .خواهد كرد

  )در وسط( هاي عقبحسگرهشدار 

فاصله از جسم 
  )سانتيمتر(

 رديابيزاويه   نوع آژير

040 
صداي 
  پيوسته

درجه در  120
جهت چپ و 

  راست
درجه در  60

راستاي باال و 
  پايين

4060  4 Hz  
6090  2 Hz  

90150  1 Hz  

  هاي عقب، در دو طرفحسگرهشدار 

فاصله از جسم 
  )سانتيمتر(

 رديابيزاويه   نوع آژير

040   صداي
  پيوسته

درجه در  120
جهت چپ و 

  راست
درجه در  60

راستاي باال و 
  پايين

4060  4 Hz  

6080  2 Hz  
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  هاي جلوحسگرهشدار 

فاصله از جسم 
  )سانتيمتر(

 رديابيزاويه   ژيرنوع آ

040 
صداي 
  پيوسته

درجه در  120
جهت چپ و 

  راست
درجه در  60

راستاي باال و 
  پايين

4060  4 Hz  

و جسم، چهار  حسگربا توجه به فاصله بين  -3
. نوع صداي هشداري مختلف پخش خواهد شد

حســگرهاي  عملكــرديميــدان جســم در  اگــر
 قرار نگرفته باشد، آژيـر  سيستم تشخيص مانع 

  .هشدار به صدا در نخواهد آمد

  احتياط 
 خودرو در نزديكي يك خودرو مشابه  چنانچه

ديگر و يا در نزديكي خودرويي كـه مجهـز بـه    
سـاخت يـك   ( دنـده عقـب مشـابه    حسگرهاي

، قـرار بگيـرد، عملكـرد سيسـتم     اسـت  )شركت
ممكن است دچار اخالل شده اما ايـن وضـعيت   

  .باعث خرابي سيستم نخواهد شد
  كه سرعت نسبي بين خودرو و اجسام مادامي

باشد، عملكرد سيستم  1m/sاز  اطراف آن كمتر
  .عادي خواهد بود

  دنده عقب تنهـا يـك    تشخيص مانعسيستم
سيستم كمكي بوده و راننده بايـد حواسـش بـه    

  .شرايط اطراف خودرو باشد
در شرايط ذكر شـده در زيـر عملكـرد سيسـتم     

 به دليل اما اين وضعيت دچار اخالل خواهد شد؛
  .دباش نمي خرابي سيستم

مثـل سـيم،   (. باشـند  اجسام خيلي كوچـك   -1
  ))فنس( طناب و يا توري

نرم، پنبه، اسفنجي و يـا   ياجسام از جنس برف - 2
  .باشند جاذب امواج فراصوتي 

ها با گل، برف و يا ماده ديگري حسگرروي  -3
  .باشدپوشانده شده 

در تماس بـا اجسـام خـارجي     حسگرسطح  -4
  .باشدرار گرفته و يا روي آن يخ بسته ق

تشخيص لبـه پرتگـاه،    بهقادر  حسگرامواج  -5
  .چاله و رودخانه نيستند

، صداي بوق هم فركانس وجود موج صوتي -6
ناشي از تخليه گاز فشـار   شده و يا صداي توليد

  حسگرباال، با فركانس مشابه، در نزديكي 
  .شدلبه تيز و يا مخروطي شكل با يجسم دارا - 7
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  هشدار 
  ًاين سيستم يك سيستم كمكي بوده و صرفا

راننده را از فاصله مابين خودرو و اجسـامي كـه   
 سـازد؛  در پشت خـودرو قـرار دارنـد، آگـاه مـي     

 بنابراين راننده نبايد به اين سيستم اكتفا كرده و
  .حواسش به شرايط اطراف خودرو باشد بايد
 سرعت حركت رو به عقـب خـودرو زيـاد     اگر

بنـابراين   شـود؛  ، دقت اين سيستم كم مـي باشد
شود كه سرعت حركت رو بـه عقـب    توصيه مي
  .بيشتر نشود 3Km/hخودرو از 

 پيوسـته شـد،    ،صـداي آژيـر هشـدار    چنانچه
 هفاصـل  چـون . بالفاصله خودرو را متوقف كنيـد 

 40cmبين خودرو و جسـم پشـت آن كمتـر از    
  .شده است

 سـربااليي و  درعقب  به در هنگام حركت رو 
يا سراشيبي، عملكرد اين سيستم دچـار اخـالل   

  .شده و راننده بايد دقت الزم را داشته باشد
 ،اندازه و جنس جسم بسته به موقعيت، زاويه 

دريافـت  ي پشت خودرو ممكن است كه سيگنال
هـا    از محـيط  دريـافتي  سيگنال همچنين. دنشو

  .ممكن است همراه با خطا و نادرست باشد

  ديد عقبدوربين 
خودرو مجهز بـه دوربـين نمـايش فضـاي     اين 

پشت خودرو بوده و تصاوير ارسـالي در سيسـتم   
  .شود نمايش داده مي DVDپخش 

و  ONبا قرار گرفتن سوئيچ استارت در وضعيت 
، حتـي اگـر   Rقرار دادن اهرم دنده در وضعيت 

سيستم پخش روشن نباشد به صـورت خودكـار   
تصـاوير   LCDثانيـه   دوروشن شـده و بعـد از   

همچنـين اگـر سيسـتم    . دهد ت را نشان ميپش
روشن باشد، به صـورت خودكـار    DVDپخش 

بــه حالــت پخــش تصــاوير ارســالي از دوربــين 
نمايش فضـاي پشـت خـودرو تغييـر وضـعيت      

  .خواهد داد

  اطفاء حريق كپسول
و در  محفظـه داخـل   عقب كـابين و  اين سيستم در

  .چرخ عقب سمت چپ تعبيه شده است گلگيرپشت 

  ري به باترياتصال بات
 توانيـد بـا   باشد، مـي  شدهخودرو خالي  اگر باتري

. ، موتـور را روشـن كنيـد   اتصال باتري به بـاتري 
روشن كـردن خـودرو بـه روش هـل دادن و يـا      
كشيدن آن به مبدل كاتاليست سه راهـه و سـاير   

اتصـال   در هنگام. رساند آسيب ميقطعات خودرو 
  .، موارد زير را رعايت كنيدباتري به باتري

مطمئن شويد كه بست كابل محكم بوده و  -1



 يباتر به يباتر اتصال

219 

  .كابل مورد استفاده سالم باشد
پذير يا قابل انفجار  ممكن است گازي اشتعال - 2

بنـابراين از بـاز كـردن     از باتري متصـاعد شـود؛  
هـايي كـه    باتري در نزديكـي آتـش و يـا محـل    
همچنين . احتمال جرقه وجود دارد خودداري كنيد

  .باتري سيگار بكشد كس نبايد در اطراف هيچ
دسـتكش و عينـك   كار بـا بـاتري از    براي -3

وقت بر روي باتري   هيچ محافظ استفاده كنيد و
  .تكيه ندهيد

ــر روي   - 4 ــاتري ب مراقــب باشــيد الكتروليــت ب
اگر . پوست، چشم، لباس و يا سطوح رنگي نپاشد

د، بالفاصـله  يدرون چشـمتان پاشـ    الكتروليت به
  .دكتر مراجعه كنيد چشم را شسته و سريعاً به

به منظـور جلـوگيري از اتصـال كوتـاه ، از      -5
بــاتري  قطــب مثبــتتمــاس اشــياء فلــزي بــا 

هنگامي كه كابل مورد اسـتفاده  . جلوگيري كنيد

قطـب  باتري به بـاتري را بـر روي    اتصال براي
 رايد، مراقب باشيد كه سر ديگ باتري بسته مثبت

  .كابل با اشياء فلزي تماس پيدا نكند
اتصال به بدنـه تجهيـزات الكتريكـي ايـن      -6

. گيـرد  خودرو از طريق قطب منفي صـورت مـي  
. دباش مي ولت 12باتري مورد استفاده نيز از نوع 

باتري به باتري مطمئن شـويد   اتصال در هنگام
ولـت   12كه باتري خودروي ديگر نيـز از نـوع   

منفـي   قطبآن از طريق بوده و اتصال به بدنه 
  .شده باشد انجام 

  هشدار 
انفجار باتري، اتصال كوتاه باتري و يا تماس بدن 
با الكتروليت باتري بسيار خطرناك بوده و ممكن 

بخصـوص در  ( است باعـث آسـيب ديـدن افـراد    
  .و صدمه به قطعات خودرو شود) ارتباط با چشم

  اتصال باتري به باتري شرايط
 قطب مثبـت بايد ) قرمز( با استفاده از كابل اول

باتري خالي وصل  قطب مثبتم را به باتري سال
) سياه رنگ( سپس يك طرف از كابل دوم. كرد

باتري خالي وصل كرده و سـر   قطب منفيرا به 
توجـه  ( ديگر آن را به بدنه خودرو وصـل كنيـد  

كابل سياه رنگ بـا   سر دومشود كه فاصله بين 
سـر دوم  ). باشـد  45cmباتري حداقل به اندازه 
طعـات متحـرك خـودرو    كابل سياه را نبايد به ق

. ها و يا قطعات داغ وصل كنيـد  نظير فن و پولي
بـاتري سـالم را روشـن     داراي سپس خـودروي 

  .كرده و در حالت خالص بگذاريد

  احتياط 
ها، مراحل فوق را از آخـر   هنگام باز كردن كابل

  .به اول تكرار كنيد
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  ابزار خودروجعبه 
هنگام تحويل خودرو يك جك، يك عدد مثلث 

تحويـل  يك جعبه ابزار همراه با خـودرو   و خطر
سه عدد آچار جعبه ابزار شامل اين . شود داده مي

باالبر  اهرمگوشتي،  ، پيچدستدو سر تخت، انبر
  .دباش مي جك و مجموعه جك

  جك بيرون آوردن 
.  قـرار دارد  جك درون محفظه ديـوار صـندوق  

ابتدا دكمه چفـت آن را   آن، براي بيرون آوردن 
سپس  بچرخانيد، آخرگرد تا  ساعترت پادبه صو

در قرارگيري جـك  براي . جك را بيرون بياوريد
ماً بايد جك را كـامالً بخوابانيـد،   حت محل خود،

را بـه آرامـي در جـايش قـرار داده و      آن سپس
  .ار گيردرخود ق جايدر كمي باال بكشيد تا 

  استفاده از جك
دسته جك را درون سوراخ مربوطه قـرار داده و بـا   

  .يا ببنديد ندن آن به طرفين جك را باز كردهچرخا

  الستيك زاپاس
اگر به هر دليلي مجبور به پارك خـودرو در   -1

تـرين نقطـه    كنار بزرگراه هستيد، بايد در كناري
گاه خودرو را در داخل  پارك كرده و هيچ بزرگراه

  .يكي از مسيرها پارك نكنيد
چـه روز  . را كامالً بكشـيد  دستيدسته ترمز  -2
تـا   50و چه شب، مثلث خطر را در فاصله  شدبا

متري پشت خودرو و به صـورت عمـودي    150
  .بر روي زمين بگذاريد

  باشد پنچردر صورتي كه تاير 
شده بايد نكات زير  پنچردر هنگام تعويض تاير 

  :را رعايت كرد

  .را روشن كنيد چراغ فالشر -1
خودرو را در مكاني امن و بـا سـطح صـاف     -2

  .ا از هرگونه آسيبي در امان باشيدپارك كنيد ت
و اهـرم دنـده را در    كشـيده را  دسـتي ترمز  -3

  .قرار دهيد Rوضعيت 
  .موتور را خاموش كنيد -4

  احتياط 
  تعويض تاير بر روي زمين ناهموار و يا سطح

  .دار بسيار خطرناك است شيب
 باد حتـي در فواصـل كـم     رانندگي با تاير كم

ي شديد تاير و ديدگ ممكن است منجر به آسيب
  .چرخ شده به طوري كه قابل تعمير نباشند

  مهار چرخ
قبل از بلند كردن خودرو بـا جـك بايـد جلـو و     

 تاير در حال) به صورت قطري( عقب تاير مقابل
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از روي خودرو  تعويض را مهار كنيد تا از لغزش
  .جك جلوگيري شود

 
را به هـم بسـته و    جكباالبر اهرم و  چرخآچار 

ساختاري مشابه با آنچه در شكل زير نشان داده 
  .شده درست كنيد

 

  باز كردن تاير يدك
رديف سـوم  صندلي باز كرده و درب صندوق را 

تاير يدك را  چرخاندرپوش شفت . را جمع كنيد
را درون شـفت قـرار    جك باالبر اهرم. باز كنيد

هــاي ســاعت   داده و آن را در جهــت عقربــه 
كه تاير يدك به اندازه كافي  هنگامي. بچرخانيد

  .خودرو در بياوريد زير، آن را از آمدپايين 

 

  جك زدن خودرو
مـوار قـرار داده   جك بايد بر روي يك سـطح ه 

اي با ابعاد بزرگتـر   صفحهجك بايد  در زير. شود
قرار داده شود تا از لغزيـدن،   )اليي(از پايه جك 

در رفتن و يا فرو رفتن جك بـه درون زمـين و   
  .لوگيري شودبروز حادثه ج

  
  احتياط 

    بـراي در مواقعي كه خودرو تحت بـار اسـت 
از صـفحات   استفاده جلوگيري از لغزيدن خودرو

كفايـت  چوبي و يـا فـوالدي بـه عنـوان اليـي      
  .وندها نيز مهار ش كند و بايد چرخ نمي
       جك بايد كـامالً قـائم بـر روي زمـين قـرار



 دفترچه راهنماي مشتري

222 

ليز خوردن، برگشتن و يا خـم شـدن   از بگيرد تا 
  .آن جلوگيري شود

عمليات نصب جك و باالبردن خودرو بايـد بـه   
اگــر مشــاهده كرديــد كــه . آرامــي انجــام شــود

انـد و يـا    كج شده و يا شل شـده  صفحات اليي
جــك خــم شــده اســت، جــك را پــايين آورده، 

برطرف كرده و دوباره براي جك زدن  مشكل را
  .خودرو اقدام كنيد

مـثالً بلـوك   (در حين جك زدن يك جسم نرم 
را زير خـودرو قـرار    )چوبي و يا الستيك خودرو

دهيد تا در صورت افتادن اتفاقي خودرو از بـروز  
  .حادثه جلوگيري شود

پس از بلند كردن خودرو بهتر است يـك جـك   
زيـر خـودرو قـرار    ) مثالً سه پايـه فلـزي  (ثابت 
 سه پايههنگام پايين آوردن خودرو، نبايد . دهيد

فاصـله  . باره از زير خودرو بيرون كشيد را به يك

 سه پايه و خودرو نبايد از ارتفـاع سـه پايـه   بين 
  .بيشتر شود

  احتياط 
 فقط از يك جك بـراي بلنـد كـردن     چنانچه

كس نبايد به زير  خودرو استفاده شده است، هيچ
گاه ثابـت   تكيهدر اين مواقع بايد از . دخودرو برو

نگهداري خودرو  مثل چهار پايه فلزي و امثـال  
  .در زير خودرو استفاده شودآن 
 دارد، نبايد خودرو روي جك قرار  تا زماني كه

كسي داخل خـودرو  موتور را روشن كنيد و نبايد 
  .بنشيند

  تعويض تاير
با استفاده از آچـار چـرخ، مهـره را بـاز كـرده و      

  .بيرون بياوريد

 
هاي چرخ  والي و كثيفي روي توپي چرخ، پيچ گل

  .ها را تميز كنيد هاي محل نصب پيچ و حفره
ها را در جايشـان قـرار    مهره ،بعد از تعويض تاير

سپس بـا  . پيچانيدگرد ب داده و به صورت ساعت
هـا را كـامالً محكـم     استفاده از آچـار چـرخ، آن  

بعـد از محكـم كـردن،    توجـه كنيـد كـه    . كنيد
  .ي داشته باشدمجموعه چرخ نبايد لق
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  هاي چرخ ترتيب بستن مهره
هاي چرخ  خودرو را به آرامي پايين بياوريد؛ مهره

را در چند مرحله و به ترتيبي كه در شـكل زيـر   
  .ت محكم كنيدنشان داده شده اس

 
  : مورد نياز گشتاور

  N.m (10±121) ديفرانسيل  خودروهاي تك
  N.m (10±105) ديفرانسيلخودروهاي دو 

  هشدار 
هـاي چـرخ را بايـد     در هنگام نصب تايرها، مهره

. گشتاور ذكر شده محكـم كنيـد  مطابق ترتيب و 

هـاي چـرخ    هـا و مهـره   در غير اين صورت پـيچ 
  .آسيب ديده و ايمني خودرو كاهش خواهد يافت

 

  هشدار 
اده ها را بايد با اسـتف  بعد از تعويض تايرها، مهره

طـي  از بعـد  و  دهكـر محكـم   متـر  تركر از آچا
ــد مهــره 1000Kmمســافت  ــاره باي هــا را  دوب

نكات مربوط بـه اسـتحكام    رعايت. محكم كرد
  .استبسيار مهم   هاي چرخ مهره

  بكسل كردن

  طناب و ميله بكسل
ترين روش براي بكسل كردن استفاده  ايمن -1
ـ  چنانچه بكسل بوده و هز ميلا  هدسترسي به ميل

از طنــاب بــراي بكســل كــردن بكســل نداريــد 
  .استفاده كنيد

طناب استفاده شده براي بكسل كردن بايـد   -2
پذير باشد تا بـه دو خـودرو آسـيبي وارد     انعطاف
هاي با جنس فيبر مصنوعي و يا  از طناب. نشود

مشـابه  ) كشسـان ( مواد بـا خاصـيت االسـتيك   
  .استفاده شود

براي اتصال طنـاب و يـا ميلـه بكسـل بـه       -3
مخصـوص   )گيـره (حلقـه  ط بايـد از  خودرو فقـ 

  .بكسل استفاده شود
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  وزن خودروي بكسل كننده
وزن خـــودروي بكســـل كننـــده نبايـــد از  -1

بـه عبـارت    خودروي بكسل شونده كمتر باشـد؛ 
ديگر نيروي بكسل بايد از وزن خودروي بكسل 

  .كننده كمتر باشد
براي بكسـل كـردن خـودرو نبايـد از چنـد       -2

  .ستفاده شودزمان ا خودرو به طور هم
در صورتي كه خودروي بكسل شونده درون  -3

ــد،   ــر كن ــا در داخــل گــل گي ــاده ي گــودالي افت
حداقل  به تا وزن آن آن را پياده كنيد سرنشينان

ــر اينصــورتدر . برســد ــراي  غي ــروي الزم ب ني
 يابـد،  مـي بكسل كردن خودرو به شدت افزايش 

  .بايد وزن خودرو تا حد امكان كم شودبنابراين 
  ه بكسلزاوي

درجـه   15خودرو نبايد از  زاويه طناب بكسل با - 1
آسيب ديدن خودرو شـده و   عثبا زيرا. بيشتر شود

  .شدن آن شود واژگونممكن است منجر به 
براي بكسل كردن خودرو در مسيرهاي گلي،  - 2

. برفي و يا شني، طناب بكسل بايد مستقيم باشـد 
بين طناب و اتصـال آن بـه خـودرو نبايـد زاويـه      

  .به وجود بيايد) به طور مثال در تقاطع(انبي ج
  سرعت بكسل كردن

بكسل كردن از حركات سـريع و ناگهـاني    براي
ممكن است باعـث پـارگي    زيرا .خودداري شود

  .طناب و يا صدمه ديدن خودرو شود
  كردن بكسل 

  گيربكس اتوماتيك مجهز به يخودرو 
  كشندهغيرخودروي  توسط

كيلـومتر در   45سرعت بكسل خـودرو نبايـد از   
بيشــتر شــده و نبايــد خــودرو را بــراي ســاعت 

در . بكسـل كـرد  كيلـومتر   80مسافتي بيشتر از 

بيشتر شدن سرعت بكسل از اين نياز به صورت 
ــل،     ــافت بكس ــدن مس ــتر ش ــا بيش ــدار و ي مق

 80گــاردان عقــب را بــاز كــرده و يــا هــر  ميــل
را  سـپس موتـور  . بـار توقـف كنيـد    يككيلومتر 

چنـد دقيقـه در وضـعيت     روشن كـرده و بـراي  
قبل از بكسل خـودرو،  . داريد خالص روشن نگه

مطمئن شويد كـه گيـربكس اتوماتيـك كـامالً     
  .باشدكاري شده  روغن

  احتياط 
 كـاري   به هر علتي گيربكس كامالً روغن اگر

هـاي   نشود، تنهـا بايـد در شـرايطي كـه چـرخ     
محرك خودرو از زمين جدا شده باشند، خـودرو  

يـا خـودرو را بـر روي كـاميون     را بكسل كرد و 
 .گذاشته و حمل كرد

  اگر خرابي سيستم تعليق منجر به خالي شدن
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روغن از سيستم تعليق گردد، خودرو فقط بايد با 
  .خودروبر حمل شود

  طناب و يا ميله بكسل را فقط بايد به چنگك
اسـتفاده از سـاير   . مخصوص بكسل وصل كـرد 

هــاي خــودرو باعــث آســيب ديــدن آن  قســمت
  .هد شدخوا
        بعد از اتصـال طنـاب و يـا ميلـه بكسـل بـه

هـا را   چنگك بكسل خودرو، زاويـه و طـول آن  
طوري تنظيم كنيد كه بـا بدنـه خـودرو تمـاس     

از بكسل كردن خودرو با اسـتفاده  . نداشته باشند
هـاي طـوالني    از چنگك بكسل بـراي مسـافت  

  .خودداري كنيد
  هشدار 

  كه برق خودرو قطع شـده باشـد،    يصورتدر
كـار نخواهنـد    راهنمـا هاي  و چراغ چراغ فالشر

ممكن اسـت  بكسل خودرو در اين شرايط . كرد
  .دومنجر به بروز حادثه ش

  با استفاده از ميلـه بكسـل،    بكسلدر شرايط
تسمه و يا طنـاب نـايلوني، از حركـت سـريع و     

  .ناگهاني پرهيز كنيد
  در صورتي كه خودرو در حال بكسل در چاله و

نبايد به طناب و يا ميلـه بكسـل    يا گل گير كند، 
پاره شدن طناب و يـا ميلـه بكسـل،    . نزديك شد

  .پي خواهد داشت افراد را درآسيب ديدن 

  موقعيت چنگك بكسل جلو

 

  موقعيت چنگك بكسل عقب

 

  شرايط رانندگي
خصــوص در  هبــراي بكســل كــردن خــودرو، بــ

مواقعي كه از طناب بكسل استفاده شده باشـد،  
هاي هـر   راننده. از رانندگان مجرب استفاده شود

دو خودرو بايد با مالحظات مربـوط بـه شـرايط    
  .رو آشنايي داشته باشندكردن خود بكسل

از اعمـال   تـا رانندگان بايد شرايط را كنترل كـرده  
طناب و نيروي ناگهاني و كشيدگي بيش از حد به 

و  نيروي اضافيزيرا  يا ميله بكسل جلوگيري شود،
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و باعـث خسـارت و   شـده   به چنگك وارد ناگهاني
  .شودمي حادثه 

  بكسل با ميل بكسل
بــا ميــل  مالحظــات زيــر را در هنگــام بكســل

  :بكسل، در نظر داشته باشيد
  .هر دو خودرو بايد روشن باشد چراغ فالشر  -1
چنگك بكسل دو خودرو بايد در يك طرف  -2

  .باشند
ايجاد زاويـه بـين ميلـه بكسـل و راسـتاي       -3

ناپذير است و بنابراين نكات زيـر   حركت اجتناب
  :را در نظر داشته باشد

  افتپذيري خودرو كاهش خواهد ي انعطاف.  
  اي  ميله بكسل نيروي قابل مالحظـه  بريدن

  .توليد خواهد كرد

  بكسل با طناب
  :طناببكسل با  هنگاممالحظات 

  .هر دو خودرو بايد روشن باشد چراغ فالشر -1
از تاب خوردن طناب بكسل بايد جلـوگيري   -2

باعث پيچيدن و بيرون آمدن چنگك زيرا . شود
  .شودمي بكسل 

كننده بايد به مـوارد   راننده خودروي بكسل -3
  :زير توجه داشته باشد

    تنها در شرايطي كه طناب بكسل در حالـت
  .كشيده شده قرار دارد، خودرو را به راه بيندازيد

   در هنگام راه افتادن، كالچ را بسيار آرام رها
ــد ــربكس   . كني ــه گي ــز ب ــاي مجه در خودروه

  .اتوماتيك، پدال گاز را خيلي آرام فشار دهيد
خودروي بكسل شونده بايد به مـوارد   راننده -4

  :زير توجه داشته باشد
   ســوئيچ اســتارت را در وضــعيتON  ــرار ق

دهيد تا غربيلك فرمان قفل نشـود و همچنـين   
كن و  ، بوق، برف پاكراهنماهاي  بتوانيد از چراغ

  .شيشه شوي استفاده كنيد
  تجهيزات الكتريكـي خـودرو خـراب     چنانچه

اي در  ا پارچـه نوشـته  و ي خطر، بايد مثلث باشند
  .پشت شيشه عقب گذاشته شود

   هـاي   چه در خودروهاي مجهز به گيـربكس
دســـتي و چـــه در خودروهـــاي مجهـــز بـــه  

هـاي اتوماتيـك، اهـرم دنـده بايـد در       گيربكس
  .قرار داده شود (N)وضعيت خالص 

  احتياط 
    حتي اگر تجهيزات الكتريكي خـودرو خـراب

ـ  باشند از هـم بايـد   و يا برق خودرو قطع باشد، ب
قرار داده شـود   ONسوئيچ استارت در وضعيت 

هـا   تا از قفل شدن غربيلك فرمان در سـر پـيچ  
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  .جلوگيري شود
   در شرايطي كه موتور خاموش باشد، سيسـتم

هيدروليك و كمك هيـدروليك سيسـتم ترمـز    
غيرفعال خواهد بود و براي استفاده از فرمـان و  

  .استترمز به نيروي بيشتري نياز 
 كسل بايد همواره در وضعيت كشـيده  طناب ب

  .شده نگاه داشته شود

  احتياط 
اگر قرار است در هنگام بكسل كردن هر چهـار  
چرخ خودرو بر روي زمين باشند، نبايد خودرو را 

باعـث آسـيب ديـدن     زيـرا . از عقب بكسل كرد
گيربكس شده و هزينه زيادي بر جـاي خواهـد   

  .گذاشت
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  هاي داخل اتاقي و تعويض فيوزبررس

  )1(جعبه فيوز شماره 
  .درب را باز كرده تا جعبه فيوز مشاهده شود. و زير جلوداشبورد قرار دارد رانندهدرب اين جعبه فيوز در قسمت سمت 
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  هاي داخل موتوربررسي و تعويض فيوز
  )4G20TI2 ،4G20TI3مدل  موتورهاي بنزيني( -) 2(جعبه فيوز شماره 

  .است اين جعبه فيوز دوم خودرو .بينيد مي بدنه متصل شدهشكل به  پيچ مثلثي 3 همراه يك جعبه سياه كه با ، باتري راجلوي خودرو سمت چپ. كنيدرا باز درب موتور
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  تعويض فيوز
ط بـه چـراغ روشـنايي    در صورتي كه فيوز مربو

جلو و يا هر كدام از تجهيزات الكتريكي خـودرو  
سوخته باشـد، عملكـرد ايـن تجهيـزات عـادي      

  .بايد تعويض گردد آنهانبوده و فيوز 
 براي بررسي فيوزهـا، موتـور را خـاموش كـرده    

و ) تمامي تجهيزات الكتريكي غيرفعـال شـوند  (
  .دس فيوز را بيرون آورده و بررسي كنيسپ

  رهشدا 
     آمپـر براي تعويض فيوزهـا از فيوزهـايي بـا 

 آمپراستفاده از فيوزهايي با . مشابه استفاده شود
بيشتر و يا جايگذاري قطعـاتي ديگـر بـه جـاي     

سبب آسيب رساندن به خودرو و  تواند ميفيوزها 
  .سوزي شود يا حتي آتش

    همواره يك مجموعه فيوز يـدك در خـودرو
  .نگهداري شود

 ــد از گذشــت چنانچــه ــاهي از  بع مــدت كوت
تعويض فيوز، فيوز مزبور دوباره بسوزد، سيسـتم  
الكتريكي خودرو دچار خرابي شده و بايد هر چه 

  .تر به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه گردد سريع

بـراي  درون هر كدام از جعبه فيوزها يك ابـزار  
  . داردفيوز قرار  يدنبيرون كش

در صورتي كه قادر به تشخيص سوخته بودن و 
يا نبودن فيوز نيستيد، فيوز را بـا يـك فيـوز نـو     
تعويض كرده و بررسي كنيد كه آيا خرابي رفـع  

  شود يا خير؟ مي
فيوزهـا بـر    به هر كـدام از  نام مدارهاي مربوط

بـراي  . روي درب جعبه فيوز نوشته شـده اسـت  
تعيين اينكه كدام فيوز دچار خرابي شده اسـت،  

فيـوز   از اطالعات چاپ شده بر روي درب جعبه
  .استفاده كنيد
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  ها المپ موارد مربوط به

  ها نوع المپ
(A بايـد  هـاي هـالوژن،    بل از باز كردن المپق

  .دارنده پايه المپ شل شود فنر نگه
(B اي، براي باز  هاي تماماً شيشه در مورد المپ

كردن المپ بايد آن را بيـرون كشـيده و بـراي    
  .نصب المپ بايد آن را به داخل فشار دهيد

(C دار از روي خـار هـاي   براي باز كردن المپ
پايه، المپ را كمـي بـه داخـل فشـار داده و در     

براي نصـب نيـز   . گرد بچرخانيد جهت پادساعت
  .گرد چرخاند بايد المپ را به صورت ساعت

 

  احتياط 
اگـر  . ز درون المپ هالوژن فشار معينـي دارد گا

هاي شيشه ممكن اسـت بـه   المپ بشكند، تكه
  . اطراف پرتاب شود

اگر . المپ هالوژن را از قسمت فلزي آن بگيريد
انگشت شما بطور مستقيم شيشـه شـفاف آن را   

شود، لكه روغني لمس كند، وقتي المپ داغ مي
 بجا مانده در اثر تماس دست ممكن است بخـار 

بخار ممكن است در قسمت انتشار دهنده . شود
)emitter( كندانس شده و سطح آن را تار كرده

، آن را بـا  در صورت تماس. و از عمر آن بكاهد
  .پارچه آغشته به الكل تميز كنيد

 
باعـث  و جهت صحيح نـوردهي  عملكرد عادي 

رانندگي ايمن شده و از جريمه شدن جلـوگيري  
شود كه براي تعويض المپ  توصيه مي. كند مي

  . هاي مجاز مراجعه كنيد به نمايندگي

  المپ تعويض 
تـا از   فعـال كنيـد  هاي روشنايي را سوييچ چراغ

اگـر  . ها مطمئن شويدعملكرد عادي همه المپ
تواند به دليل فيـوز  يشوند، مها روشن نميچراغ

در نهايـت،  . خراب يا المپ داراي نقـص باشـد  
رسـت بـود   كنيـد و اگـر فيـوز د    بررسيفيوز را 
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  .كنيد بررسي المپ را دوباره 
 فيـوز و المـپ  ايراد پيش آمده مربـوط بـه   اگر 

بايد خودرو را جهت بازرسي و تعميـر بـه    نباشد،
  . نمايندگي مجاز بفرستيد

  :اصول كلي تعويض المپ
قبــل از تعــويض المــپ از خــاموش بــودن  -1

  .كنيدها اطمينان حاصل چراغ
همـان   هاي سوخته را با همان نوع والمپ -2

بعد از تعويض المپ جلو، . قدرت جايگزين كنيد
براي اطمينان از ايمنـي، الزم هسـت موقعيـت    

اگر نـور  . شود بررسينور چراغ ) جهت نوردهي(
رد، خـودرو  بل توجهي انحراف داها بطور قاچراغ

  . تنظيم نور به تعميرگاه بفرستيد برايرا 
  

  تركيبي جلو چراغ
  نوع حبابي

 

 
  LED 12V3W: جلوراهنماي المپ  -1
  H7 12V55W: باال نورالمپ حالت  -2

  W5W/12V :المپ روشنايي جلو -3
  H1 12V55W: پايين نورالمپ حالت  -4

  تعويض المپ
پوشـش  ( قاب: باال نورتعويض المپ حالت  -1
براي نصب . گرد بچرخانيد را پادساعت) بندي آب

  .گرد چرخاند بايد قاب را ساعت
المپ مزبور از : جلو راهنمايالمپ  تعويض -2

براي تعـويض آن بـه مراكـز     بوده و LEDنوع 
  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

درزگيـر   حلقـه : تعويض المپ روشنايي جلو -3
چراغ جلو را بيـرون بكشـيد؛ المـپ را از درون    

رونـد ذكـر    ،براي نصـب . پايه آن بيرون بياوريد
  .شده را از آخر به اول تكرار كنيد
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  حتياطا 
ها، براي تنظـيم روشـنايي،    بعد از تعويض المپ

  .بايد به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود

  تركيبي عقب چراغ
هـا را بـاز    هاي ثابت كننده المـپ  ها و مهره پيچ
سپس المپ را به آرامي بيرون بكشيد تـا   ،كنيد

المپ را به صـورت  . هر سه چفت آن آزاد شوند
. وي پايه جدا كنيـد گرد چرخانده و از ر پادساعت

  .سپس پايه را باز كرده و تعويض كنيد

 

 
  المپ عرضي ثابت عقب -1
درب روي (المپ عرضـي متحـرك عقـب     -2

  )صندوق
المپ مزبـور از  ): خطر( تعويض المپ ترمز -3

بـه  بايـد  بـوده و بـراي تعـويض آن     LEDنوع 
  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود

  PY21W: عقب راهنمايالمپ  -4

  المپ مطالعه
  :مدل المپ
  W3W3Q4: المپ درب

  R5W: المپ مطالعه
: خـودرو المپ سقف و المپ قسـمت صـندوق   

C5W  

  ض المپ مطالعهتعوي
را بـاز كنيـد؛ بـا اسـتفاده از      آفتابي جعبه عينك

گوشتي، دو عدد پيچ روي قاب جعبه را  يك پيچ
المپ جلويي روي سقف را باز كرده و . باز كنيد

پايـه  . هاي پايه عقبي قـاب آن را بـاز كنيـد    پيچ
عقبي قاب المپ را بيرون آورده و سپس المپ 

  .ن قاب آن باز كنيدمطالعه را از درو
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  تعويض المپ سقف و صندوق خودرو
گوشـتي را بـه درون حفـره مجموعـه      يك پـيچ 

كرده و به آرامي قاب المپ را بيرون  واردالمپ 
  .نيدسپس المپ را از روي پايه آن باز ك. بكشيد

  احتياط 
ديدگي قاب المپ، سـر   براي جلوگيري از آسيب

  .يا چسب نواري بپوشانيدگوشتي را با پارچه  پيچ

  ها ساير المپ
  مدل المپ

  H3 12V55W: المپ مه شكن جلو
  LED 12V4W: المپ روشنايي در روز

  LED 12V:  راهنماي دو طرفالمپ 
  P21W 12V21W: المپ مه شكن عقب

  LED 12V2W: المپ روي سقف
  P21W 12V21W: المپ دنده عقب

  تعويض المپ
هـاي مـه شـكن     نصب المپفرآيند از آنجا كه 

حركـت رو بـه   ( جلو و عقب و المپ دنده عقب
بسيار حساس بوده و در حين نصب بايـد  ) عقب

كشـي   دقت كافي به عمل آمـده تـا مـدار سـيم    
شود كه تعـويض   المپ آسيب نبيند، توصيه مي

نل مجـرب در مراكـز   ها توسـط پرسـ   اين المپ

تعميراتي مجاز انجام شود؛ روند تعويض المـپ  
 تركيبـي عقـب   چراغ مشابه روند تعويض المپ

هـاي   المـپ د؛ المـپ روشـنايي در روز،   باش مي
راهنماي دو هاي  روي سقف و المپ چراغ ترمز

هـا   بوده و براي تعويض آن LEDاز نوع  طرف
  .بهتر است به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود
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  محفظه موتور تصوير

  4G20TI3و  4G20TI2وتورهاي بنزيني نوع م محفظهفضاي داخل 
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  روغن موتور
موتور را . خودرو را در مكاني مسطح پارك كنيد

سـطح  . كنيـد دقيقـه صـبر    پنجخاموش كرده و 
ــين عالمــت حــداكثر و حــداقل   روغــن بايــد ب

  .مشخص شده بر روي گيج روغن باشد

 
در صورتي كه سطح روغن موتور كمتر از مقدار 
حداقل مجاز بوده و يا به آن نزديك باشـد، بـه   

توجه شود كـه سـطح   . غن اضافه كنيدموتور رو
روغن موتور نبايد بيشتر از مقدار حـداكثر مجـاز   

  .باشد

  احتياط 
اي  سطح روغـن موتـور بايـد بـه صـورت دوره     

كنترل شده و در صـورت نيـاز روغـن موتـور را     
  .دتعويض كني

كم بودن روغن موتور و يا سياه شدن آن باعث 
ن بنـابراي . شود ميقطعات متحرك موتور آسيب 

اي سـطح روغـن موتـور     بايد بـه صـورت دوره  
بررسي شده و در صورت سـياه شـدگي روغـن    

  .موتور، آن را تعويض نمود
كـاري قطعـات    روغن موتور هـم بـراي روان   از

ـ      ور متحرك موتـور و هـم بـراي سـرمايش موت
ممكـن  دي اعـ  حتي در شرايط. شود استفاده مي

كاري  روانكه عمل  بخشي از روغن موتور است
را انجـام   دودو سـوپاپ   هواها، سوپاپ  پيستون

، به درون محفظه احتراق نشت كـرده و  دهد مي
بنابراين سطح روغن موتـور بـا گذشـت     بسوزد؛

ميزان كاهش سـطح  . كند ميزمان كاهش پيدا 
  .موتور بستگي دارد عملكردروغن موتور به 

  احتياط 
كردن روغن موتور دقـت كنيـد سـطح    هنگام پر

  .ر حداكثر مجاز بيشتر نشودروغن موتور از مقدا
هنگام بررسي سطح روغن موتور گيج روغـن را  

 كنيــد و از ريخــتن اســتفاده از پارچــه تميــز  بــا
  .جلوگيري كنيدروغن بر روي موتور 

موتـور نبايـد از   كمبـود روغـن   براي پر كـردن  
  .هاي مختلف استفاده شود روغن
آالينـده   روغن و روغن سياه شده حاوي مواد فيلتر

مراكـز تعميراتـي مجـاز    . ندباشـ  مي زيستمحيط 
روغن موتور بوده كه اين  فتمجهز به دستگاه بازيا

شـود   توصيه مـي  كند؛ مواد آالينده را جداسازي مي
  .كه تعويض روغن موتور در اين مراكز انجام شود
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  هشدار 
ديـدگي   براي جلوگيري از بروز حادثـه و آسـيب  

 افراد در حين بررسي سطح روغـن موتـور و يـا   
  .تعويض روغن موتور، موارد زير را رعايت كنيد

 برخورد اعضاي بـدن  . موتور را خاموش كنيد
و يا لباس افراد با فن، تسمه و يا سـاير قطعـات   
ــيار   ــن، بس ــور، در وضــعيت روش متحــرك موت

  .خطرناك است
  بعــد از خــاموش كــردن موتــور مــدتي طــول

كشد تـا روغـن و آب راديـاتور خنـك شـوند       مي
  .نيدكناصله شروع به اجراي عمليات بنابراين بالف

  كاري موتور خنك

  دماي بسيار زياد آب رادياتور
در صورتي كه دمـاي آب راديـاتور زيـاد باشـد،     

در ايـن  . دوشـ  مـي روشـن   المپ هشـدار  

 درجهشرايط ابتدا بايد دماي نشان داده شده در 
در صـورتي  . دماي آب رادياتور را بررسي كنيـد 

وارد محدوده قرمز شـده باشـد،    درجهكه عقربه 
ــد   ــوده و باي ــاد ب ــاتور بســيار زي دمــاي آب رادي
بالفاصــله خــودرو را متوقــف كــرده و موتــور را 

  .خاموش كنيد
تهويـه را خـاموش كـرده و سـطح آب      سيستم

  .رادياتور را بررسي كنيد
در صورتي كه سـطح آب راديـاتور در محـدوده    
استاندارد باشد، احتماالً داغ كـردن آب راديـاتور   

بررسـي كنيـد كـه    . دباشـ  مـي  در اثر خرابي فن
در صـورت  : دفن محكـم باشـ  ) كانكتور( اتصال

گـر  ا. نياز اتصال را بـاز كـرده و دوبـاره ببنديـد    
اشكال از اتصال فن ( مشكل برطرف نشده باشد

بايد به در اسرع وقت به مراكز تعميراتـي  ) باشد
  .مجاز مراجعه كنيد

ــور و طــي   چنانچــه بعــد از روشــن كــردن موت
مسافت كوتاهي، دوبـاره المـپ هشـدار مزبـور     
روشن شود، موتور را خاموش كرده و بـا مراكـز   

  .تعميراتي مجاز تماس بگيريد
  هشدار 

 به المپ هشدار دمـاي آب راديـاتور    انچهچن
داريد، موتـور   توجه نكرده و خودرو را روشن نگه

باره خاموش شـده و آسـيب    بعد از مدتي به يك
  .شديدي خواهد ديد

  از دست زدن و يا نزديك كردن دست به فن
روشن يـا خـاموش بـودن فـن     . خودداري كنيد

شـود و حتـي    توسط ميكرو كامپيوتر كنترل مـي 
ممكـن اسـت    لحظهوش هم باشد، هر اگر خام

  . روشن شود



 دفترچه راهنماي مشتري

240 

  آب رادياتور
موتور خودروهاي صفركيلومتر، در كارخانـه، بـا   

نـوع  . شـود  آب رادياتور با طول عمر باال پر مـي 
آب راديــاتور اســتفاده شــده در خودروهــاي نــو 

داشـته و از  ضـديخ  عالوه بـر اينكـه خاصـيت    
زدگـي موتـور در دماهـاي پـايين جلـوگيري       يخ
 د، از خـوردگي قطعـات سـاخته شـده از    كنـ  مي

نيـز   كننـده  خنـك سـبك در سيسـتم   آلياژهاي 
نشـين شـدن    همچنين از تـه . كند جلوگيري مي

مواد جلوگيري كرده و دماي جوش آن بيشتر از 
شـود   بنابراين توصيه مـي  د؛باش مي آب معمولي

براي تعويض آب رادياتور فقط از همان نوع آب 
آب معمولي و يا سـاير  با و رادياتور استفاده شده 

  .انواع آب رادياتور تعويض نشود
در شرايط آب و هوايي خاص كه به آب رادياتور 

، بـا  اسـت  نيـاز  زدگي بيشـتر  خاصيت ضد يخبا 

هاي  مراكز تعميراتي مجاز تماس گرفته تا نمونه
تر همان نوع از آب رادياتور را بـراي شـما    قوي

خاصـيت ضـد خـوردگي در سـاير     . ارسال كنند
واع آب رادياتور كمتر بـوده و بـه مـرور زمـان     ان

هاي  باعث نشت آب رادياتور و بروز انواع خرابي
  .شود ميجدي در موتور 

  هشدار 
 دباش مي اي سمي آب رادياتور موتور ماده.  
     آب رادياتور بايد در مخـازن بسـته و محلـي

  .امن نگهداري شود
  مخـازن مـواد غـذايي    در نبايد آب رادياتور را

چون خطر مصرف و مسـموميت  . كرد نگهداري
ــود دارد ــازن  .وجـ ــد در مخـ ــاتور بايـ آب راديـ

  .مخصوص به خودشان نگهداري شود
  آب راديــاتور بايــد دور از دســترس كودكــان

  .نگهداري شود

  احتياط 
    مقدار غلظت آب رادياتور مورد اسـتفاده بايـد

متناسب با شرايط دمايي محيط انتخاب شده تـا  
در غيـر  . ور حداكثر شودكارايي ضديخ آب راديات

زده و منجــر بــه  ايــن صــورت آب راديــاتور يــخ
  .شود ميديدگي شديد موتور  آسيب
   كننـده  خنـك در هيچ شرايطي نبايد سيسـتم 

. موتور را از چند نوع آب رادياتور مختلف پر كرد
. اين كار باعث خرابي شديد موتـور خواهـد شـد   

اگر در مواقعي موتـور بـا اسـتفاده از چنـد نـوع      
تلف آب رادياتور پر شده باشد، بايد بالفاصله مخ

را تخليه كـرده و دوبـاره بـا     كننده خنكسيستم 
  .شودآب رادياتور مناسب پر 
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  موتور آب رادياتورو پركردن  بررسي
بسيار بـا سـطح   وابستگي عملكرد عادي موتور 

  .داردآب رادياتور 

 
  

  مراحل آماده سازي
خودرو را در سطحي صافي پـارك كـرده و    -1

  .دستي را بكشيدترمز 
  .را روشن كنيد چراغ فالشر -2
  .صبر كنيد تا موتور خنك شود -3
  .را باز كنيد موتوردرب  -4

  آب رادياتور بررسي سطح 
موتور، بررسي كنيد كه سـطح  سرد شدن بعد از 

  .باشد Lو  Fآب در رادياتور بين عالئم 
 Lتـر از عالمـت    سطح آب راديـاتور پـايين   اگر

  .آب اضافه كردرادياتور باشد بايد بالفاصله به 
  پر كردن آب رادياتور موتور

قبل از اضافه كـردن آب راديـاتور موتـور، بايـد     
هنگام باز كردن درب رادياتور . موتور خنك شود

داشــتن درپــوش  از پارچــه مناســب بــراي نگــه
رادياتور استفاده شود تا از بروز سوختگي در اثـر  
پاشش آب راديـاتور داغ و يـا بخـار جلـوگيري     

  .شود
به آرامي درپوش رادياتور را باز كرده و به درون 
رادياتور آب رادياتور اضافه كنيد تا سطح آن بـه  

سپس درب راديـاتور را  . نزديك شود Fعالمت 
ــد ــم ببندي ــطح آب راد. محك ــد از س ــاتور نباي ي

  .بيشتر شود Fعالمت 
شرايط اضطراري به آب راديـاتور مشـابه   در اگر 

با آب رادياتور موجود در موتور دسترسي نداريد، 
باز هـم مجـاز بـه اسـتفاده از انـواع ديگـر آب       

بايد رادياتور را با استفاده از آب . رادياتور نيستيد
مقطر تا سطح مجاز پر كرده و در اسـرع وقـت   

ــا اســتفاده از  نســبت  ــاتور را ب ــول آب رادي محل
  .نيدتصحيح كهاي مجاز  افزودني

  هشدار 
   بـدون نزديـك   و اين عمليات با دقت كامـل

دست و يا لبـاس افـراد بـه تسـمه و فـن       شدن
  .انجام شودموتور 
    اضافه كردن آب رادياتور به مخزنـي غيـر از

  .باعث خرابي موتور خواهد شد رادياتور
   ســرد نشــده يــا داغدر شـرايطي كــه موتــور 
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د، فشار آب رادياتور بسيار باال خواهد بود باش مي
احتمال بـروز   زيرا. درب رادياتور نبايد باز شودو 

سوختگي شديد در اثر بيرون پاشـيدن بخـار يـا    
  .آب رادياتور داغ وجود دارد

  احتياط 
      براي پر كـردن راديـاتور فقـط از آب مقطـر

ر سـاير  مـواد شـيميايي موجـود د   . استفاده شود
خـوردگي قطعـات   انواع آب ممكن است باعـث  

انواع آب  ساير در صورت استفاده از. موتور شود
سيسـتم  براي پر كردن رادياتور، در اسرع وقـت  

 و بــا آب هموتــور را تخليــه نمــود كننــده خنــك
  .شودپر مناسب  رادياتور

  
     سطح آب رادياتور نبايـد از مقـدار مشـخص

و تخليـه آب   باعث نشتي زيرا. شده بيشتر شود

رادياتور در هنگام داغ شدن موتور شده و باعث 
در صورتي كـه  . خرابي قطعات موتور خواهد شد

موتور نشتي دارد، براي پر كردن راديـاتور ابتـدا   
  .بايد موتور كامالً سرد شود

   ــتم ــتي در سيسـ ــاهده نشـ ــورت مشـ در صـ
و افت سطح آب رادياتور به اين دليل  كننده خنك

  .ز تعميراتي مجاز مراجعه شودبالفاصله به مراك

  روغن ترمز
بـين   بايد ارتفاع روغن درون مخزن روغن ترمز

  .باشد MAXو  MINعالئم 
براي اضافه كردن روغن ترمز فقط بايد از نـوع  

DOT4 استفاده شود.  

  احتياط 
روغن ترمـز بـراي بـدن انسـان مضـر بـوده و       

ــابراين در صــورت  خاصــيت خورنــدگي دارد؛ بن

وغن ترمز، محل را بالفاصله بـا  تماس بدن با ر
در صورت خوردن روغـن  . آب و صابون بشوييد

  .مراجعه شود پزشكترمز بالفاصله به 

  هيدروليك روغن فرمان

 
بررسي كنيـد كـه ارتفـاع روغـن درون مخـزن      

 MAXو  MINبين عالئـم   ليكهيدروروغن 
  .باشد

فقط بايد از  هيدروليكبراي اضافه كردن روغن 
د، باشـ  مـي  كه مورد تأييد فوتون AFT-IIIنوع 

  .استفاده شود
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  احتياط 
در سطح داخلي مخزن  MAXو  MINعالئم 
كردن درب مخـزن،  شـده اسـت و بـا بـاز    حك 

  .شود به راحتي ديده مي MAXو  MINعالئم 

  بررسي تسمه
ي كنيد كه كشـش تسـمه مناسـب بـوده و     بررس

در صورت . ديدگي باشد تسمه فاقد ترك و آسيب
مشاهده هرگونه ايـرادي بـراي انجـام تعميـرات     

  .الزم به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود

  احتياط 
در صورت مشاهده قطرات روغن و آب بر روي 

  .تسمه، بالفاصله بايد تسمه را تميز كرد

  توربوشارژر موتور
در شرايط زير قبل از روشـن كـردن موتـور     -1

  .بايد توربوشارژر را روان كاري كنيد
        موتور بـراي مـدت زمـاني طـوالني روشـن

  .دماي هوا خيلي پايين باشد يانشده باشد 
     ـ  تعميـرات ور يـا  بعد از تعـويض روغـن موت

  ).شود شامل تخليه روغن موتور نيز مي(
ر دوداشتن موتـور در وضـعيت    از روشن نگه -2

  .براي مدت طوالني خودداري كنيد آرام
ــنج  تا  سهبعد از روشن كردن موتور بايد  -3  پـ

خالص نگه داشـت تـا    حالتدقيقه موتور را در 
  .فشار روغن به اندازه كافي افزايش يابد

در شرايطي كه موتور براي مـدتي طـوالني    -4
با دور باال كار كرده است، نبايد بالفاصله موتور 

در ايــن شــرايط، بــه منظــور  .را خــاموش كــرد
 پنجتا  سهمحافظت از توربوشارژر، بايد به مدت 

خــالص و دور كــم  حالــتدقيقــه موتــور را در 
  .داريد روشن نگه

  كن ي برف پاكها تيغهتعويض 

  كن جلو برف پاك
بلند كن را از روي شيشه  ي برف پاكها تيغه -1

  .كنيد

 
زده باشند، قبل از  كن يخ ي برف پاكها تيغه اگر

ذوب شـده   ها تيغهها بايد يخ روي  استفاده از آن
موتـور   زيـرا  گير نداشته باشـد،  ها تيغهو حركت 
  .كن آسيب خواهد ديد برف پاك

كــن را بيــرون  بــرف پــاكتيغــه الســتيكي  -2
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كـن بـاز    بازوي برف پاك ازكشيده تا بست آن 
  .بيرون بيايدتيغه الستيكي شده و 

 
كـن،   برف پـاك تيغه الستيكي بعد از باز كردن 
ماً بـر روي  كن را نبايـد مسـتقي   بازوي برف پاك

  .شيشه خودرو قرار داد
  .نو نصب كنيديغه الستيكي تيك  -3
بـر روي بـازوي   تيغه الستيكي براي نصب  -4

را بـر روي  تيغه الستيكي كن، انتهاي  برف پاك
  .و به سمت داخل بكشيد ريل بازو قرار داده

را بر روي ريل بـازوي بـرف   تيغه الستيكي  -5

كن تا جايي كـه بسـت آن كـامالً محكـم      پاك
  .شود، فشار دهيد

 
نـو مجهـز بـه    تيغـه السـتيكي   در صورتي كـه  

تيغـه السـتيكي   انتهاي شياري نباشد، از شـيار  
  .استفاده كنيد قبلي

  كن عقب برف پاك
  .كن را از روي شيشه بلند كنيد برف پاك -1

 
كن بـر روي   قرار دادن مستقيم بازوي برف پاك

  .زند آسيب مي، به شيشه شيشه
كـن را بـه سـمت     كبرف پاتيغه الستيكي  -2

  .تا بيرون بيابد پايين بازو بكشيد
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 Uنو بـه درون اتصـال   تيغه الستيكي يك  -3

  .شكل بازو قرار دهيد
دارنده بازو را كامالً به درون شيار  بخش نگه -4

  .داخل كنيدتيغه الستيكي 

 

  ي خودروشوشست
، خودرو همواره در وضـعيت  مناسببا نگهداري 

مناسب قرار داشته و عمـر قطعـات آن افـزايش    
  .خواهد يافت

در شرايط زير، بـراي محافظـت از رنـگ بدنـه     
  :خودرو، بالفاصله بايد خودرو شسته شود

ــر  -1 ــد از ه ــباربع ــوگيري از  دگين ــراي جل ب
  هاي ناشي از باران اسيدي خوردگي

  مسيرهاي ساحليبعد از رانندگي در  -2
مواقعي كه موادي از قبيل خاكستر، مـدفوع   -3

پرندگان، ذرات فلزي، حشـرات و يـا بـرگ بـر     
  باشد روي سطح خودرو

سطح بدنه خودرو گـرد و خـاك   كه مواقعي  -4
  .گرفته و يا كثيف شده باشد

 
در امـاكن سـر   خودرو در صورت امكان هميشه 

در صـورت پـارك خـودرو در    . دشوبسته پارك 
 اماكن باز، بدنه خودرو بايد بـا پوشـش محـافظ   

  .پوشانده شود )چادر(

  احتياط 
پوشش محـافظ بدنـه خـودرو     گام باز كردنهن

  .مراقب باشيد كه بدنه خودرو خراشيده نشود
و نـه خـودرو بـا آب    هـاي بد  بعد از اينكه كثيفي

شسته شد، سطح بدنـه را بـا محلـولي از    اسفنج 
صابون و يا مواد شوينده، مايع تميزكـاري چنـد   
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  .تميز كنيد) نه داغ( منظوره خودرو و آب گرم
درب ها و  ها، پنجره نقاط منحني و درزهاي درب

به راحتي گرد و خاك گرفته و يا كثيفـي   موتور
بـه پوسـيدگي    و منجر شود ها انباشته مي در آن

اين نقاط هميشه بايد بـه صـورت    ؛شود مي اآنه
هـاي تخليـه در لبـه     حفـره . اي تميز بشوند دوره

. پاييني درب بايد تميز شده تـا مسـدود نشـوند   
تمامي گرد و خاك و نمك جمع شده در سـطح  

هـاي خـودرو بايـد     داخـل چـرخ   زيري خودرو و
شسته شده تا از ايجاد خراشيدگي و خرابي رنگ 

  .خودرو جلوگيري شود بدنه
سـطح  هـاي آب بـر    نماندن اثـر لكـه   باقيبراي 

  .خزدار استفاده شود) هاي پارچه(خودرو از 

  احتياط 
    براي شستن خودرو از مواد شـوينده خـانگي

، بنـزين و يـا مـواد    )سفيد كننده و غيـره ( قوي
  .حالل استفاده نكنيد

  اثر قطرات آب براي جلوگيري از باقي ماندن
ـ  ، خـودرو را در زيـر نـور مسـتقيم     هبر روي بدن

آفتاب و يا مادامي كه بدنـه خـودرو گـرم شـده     
  .است نشوييد

 هــاي  بــراي شســتن بدنــه خــودرو از پارچــه
هاي ضخيم مثل بـوم اسـتفاده    مخملي و پارچه

هـا و مـواد    در هنگـام پـاك كـردن لكـه    . نكنيد
يد كه سـطح  خارجي چسبيده به بدنه مراقب باش

  .يدبدنه خودرو را نخراش

  واكس زدن
براي اينكه سطح بدنه خودرو تميز مانـده و نـو   

اي بايـد آن را   به نظـر برسـد، بـه صـورت دوره    
ــس زد ــواد    . واك ــد م ــس زدن باي ــد از واك بع

مانده واكس بر روي بدنه زدوده شود تـا از   باقي
سـطح بدنـه   ( لكه جلوگيري شود نبه وجود آمد

براي واكس زدن خودرو ابتدا ). بايد پوليش شود
  .د خودرو را شستباي

. هـاي اكتـاني پرهيـز كنيـد     از استفاده از واكس
هايي كه حاوي مواد خورنده، برنـده و يـا    واكس

مواد تميزكننده باشند، باعث آسيب ديدن سطح 
همچنين استفاده از مـواد  . شوند ميبدنه خودرو 

پوليش حاوي مواد برنده و يـا اسـتفاده از مـواد    
و يــا  پــوليش بســيار قــوي باعــث تيــره شــدن
  .خراشيده شدن سطح بدنه خودرو خواهد شد

 ها لكهپاك كردن 

ه بودن خاك صنعتي، آسفالت، در صورت چسبيد
هاي روغني  ، برگ درختان يا وجود لكهحشرات

بر روي بدنه خودرو، بالفاصله اين موارد از روي 
بدنه زدوده شوند تا نه آسيبي بـه بدنـه خـودرو    
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ا كهنه شوند ه در صورتي كه اين لكه( وارد شود
ها مشكل بوده و ممكن است به  پاك كردن آن

  .اي باقي بماند و نه لكه) بدنه آسيب برساند
تـوان از مراكـز    مواد شوينده مخصـوص را مـي  

هـاي ابـزار يـدك     تعميراتي مجاز و يا فروشگاه
  .خودرو تهيه نمود

  تميز كردن قطعات شاسي خودرو
ر هاي خـاكي و يـا د   در شرايط رانندگي در جاده

پاشـي شـده در زمسـتان، بـراي      هاي نمك جاده
جلوگيري از بـروز خـوردگي قطعـات شاسـي و     
سيستم تعليق، سـطح زيـر خـودرو مرتبـاً بايـد      

در طول فصل زمستان و . شست و شو داده شود
در ابتداي فصل بهار بايـد تمـامي درزگيرهـاي    

  .قطعات زير خودرو بررسي و تميز شوند

  ها تميز كردن شيشه
كـردن سـطح شيشـه از مـواد تميـز       براي تميز

ــد  ــتفاده كني ــده مخصــوص شيشــه اس در . كنن
مواقعي كه خودرو زير نـور آفتـاب پـارك شـده     

هـا شـكل خواهـد     اي بر روي شيشـه  باشد، اليه
اين اليه بايد بـا اسـتفاده از مـواد تميـز     . گرفت

كننده مخصوص شيشه و پارچه مناسـب تميـز   
  .شود

 ا از ابـزار ه ن سطح داخلي شيشهبراي تميز كرد
وي اكتـان و كلريـد اسـتفاده    مواد حـا  ،نوك تيز

سـيم و   اتصاالت الكتريكي، آنتن بـي نكنيد زيرا 
  .دنبين ميآسيب  گرمكن شيشه عقبسيستم 

  آلومينيومي با آلياژ هاي تميز كردن چرخ
هاي خـودرو بايـد تميـز     اي چرخ به صورت دوره

هـا حـاوي    بخصوص در مناطقي كه جاده. شوند
در صورت تميز نكـردن  . هستند مكيتركيبات ن

ها از بين خواهـد   ها، رنگ چرخ نمك روي چرخ
  .رفت

  كرومبا روكش قطعات 
براي پوليش سطوح كرومي از ماده مخصـوص  

د استفاده كنيد تا باش نمي كه حاوي مواد ساينده
  .اين سطوح همواره تميز و براق باقي بمانند

  قطعات پالستيكي
تـوان از   مـي براي شسـتن قطعـات پالسـتيكي    

استفاده ) alkalescent(محلول صابوني قليايي 
توانيد از مواد  در صورتي كه تميز نشود مي. كرد

. تميز كننده مخصوص پالستيك استفاده كنيـد 
هـاي   در هيچ شـرايطي از مـواد حـاوي حـالل    

ارگانيك براي تميز كردن اين قطعـات اسـتفاده   
  .نكنيد
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  كمربند ايمني
ايمني از اسكاچ و مواد براي تميز كردن كمربند 

قبل از تميز كردن، . استفاده كنيد خنثيشوينده 
از . سطح كمربند ايمني بايد كامالً خشك شـود 

ــد ايمنــي  شســتن قســمت جمــع ــده كمربت كنن
استفاده از مواد سفيد كننده و يا  .خودداري كنيد

هاي شيميايي بـراي تميـز كـردن تسـمه      حالل
  .دهد يرا كاهش ممقاومت آن كمربند ايمني، 

  تميز كردن فضاي داخلي خودرو
گرد و خاك و يـا هرگونـه كثيفـي ديگـري در     

بـراي تميـز كـردن    . كابين را نبايد با آب شست
ــتيكي و   ــات پالسـ ــودوزي، قطعـ ــات تـ قطعـ

هاي داخل كابين بايد از جارو برقي و يـا   صندلي
براي تميـز كـردن    .هاي نرم استفاده شود برس

ورد نظـر را  سطوح چرمي و فومي، ابتدا سطح م
با پارچه آغشته به محلول صابوني قليايي رقيق 

تميز كرده و سپس بـا اسـتفاده از يـك پارچـه     
قبـل از اسـتفاده از هرگونـه    . ديگر خشك كنيد

را مطالعه  دفترچه راهنماماده محافظ فيبر، بايد 
برخي از مواد محـافظ فيبـر حـاوي مـواد     . كنيد

و يـا  شيميايي بوده و باعث به وجود آمدن لكـه  
  .تغيير رنگ سطح صندلي خواهند شد

  احتياط 
 يا تينر و  وقت براي تميز كردن از بنزين هيچ
  .مواد حالل استفاده نكنيد يا
 وقت از مواد محافظ فيبر كه مورد تأييـد   هيچ

  .ند استفاده نكنيدباش نمي شركت

  راهكارهاي پيشگيري از خوردگي

  عوامل ايجاد خوردگي در خودرو
هاي بـاقي   گرد و خاك و يا جرمهاي تر،  كثيفي

هاي درون قطعات  مانده بر روي قطعات و حفره
  .توانند عامل بروز خوردگي باشند خودرو مي

ـ داليه رنـگ ب  ه خـودرو ممكـن اسـت در اثـر     ن
اير اجـرام و تصـادفات   هـا و يـا سـ    برخورد شن

  .بيندبكوچك آسيب 

  خوردگي در موثرعوامل محيطي 
  خيس بودن

چسبيده شده به زيـر   خيس بودن شن و كثيفي
خــوردگي را افــزايش  شاســي خــودرو، ســرعت

شدن قطعاتي از خـودرو   /خشك كردن. دهد مي
گير كرده اسـت   ها برف زده و يا درون آن كه يخ

  .بسيار مشكل است
  رطوبت نسبي

  :يابد خوردگي افزايش مي ميزاندر شرايط زير 
  در مناطقي با رطوبت نسبي باال -1
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ميشـه بـاالي نقطـه    در مناطقي كـه دمـا ه   -2
  .انجماد است

  .مناطقي كه اتمسفر هوا آلوده است -3
  دار در مسيرهاي نمك -4

  دما
خـوردگي در   ميـزان افزايش دما باعث افـزايش  

قطعاتي كه با هواي سـاكن در ارتبـاط هسـتند،    
  .شود مي

  آلودگي محيط
آلودگي صنعتي و نمك زياد مسيرهاي سـاحلي  

زايش و مسيرهاي نمك پاشـي شـده باعـث افـ    
  .خواهد شد رنگ خودرو خوردگي ميزان

  محافظت خودرو در مقابل خوردگي
اي قطعـات مختلـف خـودرو را     به صـورت دوره 

  .تميز كرده و واكس بزنيد
ديدگي سطوح  شاهده هرگونه آسيبدر صورت م

  .خورده، بالفاصله آن را برطرف كنيد رنگ
هاي تخليه آب زيـر درب   مراقب باشيد كه حفره

  .دود نشودوقت مس هيچ
اي قطعات زير خودرو و قطعـات   به صورت دوره

شاسي را بررسي كنيد و در صورتي كه هرگونـه  
هـا   ماده خارجي، كثيفي، شن و يا نمـك بـه آن  

  .ها را بشوييد چسبيده باشد، آن
گرد و خاك و يـا هرگونـه كثيفـي ديگـري در     

بـراي تميـز كـردن    . كابين را نبايد با آب شست
ــا  ــودوزي، قطعـ ــات تـ ــتيكي و قطعـ ت پالسـ

هاي داخل كابين بايد از جارو برقي و يـا   صندلي

  .هاي نرم استفاده شود برس

  احتياط 
از تمــاس آب و يــا مايعــات ديگــر بــا قطعــات 

  .الكتريكي خودرو جلوگيري كنيد

  توسط مالك و نگهداري سرويس
و سـاده  و سرويس اين مدل از خودرو نگهداري 

جويي وقت  هاي طوالني بوده و در صرفه با دوره
انجــام  ؛اســتو هزينــه مشــتري بســيار مــؤثر 

هاي روزانه در افزايش كـارايي موتـور و    بررسي
  .استهاي توليدي بسيار مؤثر  كاهش آالينده

  موارد عمومي
ــوارد عمــومي  و نگهــداري شــامل  ســرويسم

ايـن   .روزانه انجام شـوند كه بايد  اقداماتي است
ح موارد پيش نيازهاي اوليه براي عملكرد صـحي 
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در صورت مشـاهده  . ندباش مي عيب خودرو و بي
هرگونــه نشــانه غيرعــادي نظيــر توليــد صــدا،  
ارتعاش و يا بو سريعاً بايـد بـا مراكـز تعميراتـي     

  .بگيريدمجاز تماس 

  اي دوره سرويس

  اي دوره سرويسموارد  
ــه جــدول   هــا ســرويسايــن  ــا توجــه ب ــد ب باي
  .شوند انجام بندي مشخص شده زمان

توانـد متضـمن عملكـرد     د مـي انجام ايـن مـوار  
صحيح موتور، سيستم كنترل آالينـده خـودرو و   

  .قطعات مكانيكي خودرو باشد
با توجـه بـه شـرايط كـاري      سرويسهاي  دوره

خودرو و عوامل محيطي تغييـر كـرده و راننـده    
هاي  بندي دوره بايد با توجه به اين شرايط زمان

  .را تعيين كند سرويس

  مراكز تعميرات مجاز
يابي و تعميرات مورد نيـاز   براي انجام عيب لطفاً

ايـن  . به مراكز تعميراتـي مجـاز مراجعـه كنيـد    
مراكز توسط افراد مجـرب و تعلـيم ديـده اداره    
 شده و مجهـز بـه انـواع تجهيـزات مـورد نيـاز      

ايـن   به تعميرات بـي نقـص و كامـل    .دباش مي
  .مراكز، اعتماد داشته باشيد

  بندي جدول زمان
تابعي از زمان سـپري   سرويسبندي انجام  زمان
ز زمـان آخـرين بـار    يا مسافت طي شـده ا شده 

  .است سرويسانجام 
چه بر حسب زمـان و  (سرويس هاي  طول دوره

هـاي قبلـي    بايد بـا دوره ) چه بر حسب مسافت
  .برابر باشد

مورد استفاده در سيسـتم  ( هاي الستيكي شلنگ

بايــد مطــابق جــدول ) تهويــه، ترمــز و ســوخت
حتماً توسط افراد مجرب در مراكـز  بندي و  زمان

تعميراتــي مجــاز مــورد بررســي و كنتــرل قــرار 
  .بگيرند

داشـته  بـه برخـي از قطعـات    اي  بايد توجه ويژه
در صــورت مشــاهده هرگونــه عالمــت  .باشــيد
هــا،  ديــدگي و يــا فرســودگي در شــلنگ آســيب

عالئم . ها اقدام كنيد بالفاصله براي تعويض آن
 است  تيكي عبارتهاي الس فرسودگي در شلنگ
خراشــيدگي و برآمــدگي در  از تــرك خــوردگي،

  .سطح شلنگ
ــذر از ديفرانســيلدر خودروهــاي دو  ــد از گ ، بع

مسيرهاي شني، گلي و يا درون آب، موارد زيـر  
را بررسي كرده و مطابق ضرورت اقدامات الزم 

  .را اجرا كنيد
  چرخها و كاسه  لنت -1
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  ها و ديسك ترمز لنت -2
  هاي سيستم ترمز شلنگكشي و  لوله -3
روغن ديفرانسيل  سيستم تعليق، گيربكس،  -4

  و سطح مايعات
  فيلتر هوا -5

  و نگهداري سرويس
 سـرويس هاي  بندي دوره در شرايط عادي، زمان

ــا جــدول زمــان  ــد مطــابق ب بنــدي  خــودرو باي
كتابچه گارانتي ارائه شده در  سرويسهاي  دوره

  .باشدخودرو 
برخـي از   سـرويس ي هـا  اما در شرايط زير دوره
مراجعه شود به ( شوند تر مي قطعات خودرو كوتاه

  ):شرايط عملكردي سخت
  :شرايط جاده -1
       رانندگي در مسـيرهاي نـاهموار، گلـي و يـا

  برفي

  هاي خاكي رانندگي در جاده  
  زار و قليايي هاي نمك رانندگي در جاده  
  شرايط رانندگي -2
   و يا وصل بودن تريلر و يا كاروان به خودرو

  حمل بار بر روي باربند سقف
     بـه   كيلـومتر هشـت  طي مسـافت كمتـر از

درجـه   صـفر در دماي زيـر  صورت دفعات مكرر 
  گراد سانتي
   بـا رانندگي در وضعيت خالص و يا رانندگي 

ــايين ــور پ ــيس،  ( دور موت ــاي پل ــل خودروه مث
  )تاكسي يا خودروهاي ارسال محموله

    ي رانندگي مكرر با سرعت خيلي زيـاد و بـرا
راننـدگي بـا حـداقل    ( سـاعت  دومدت بيشتر از 

  )خودرو اسميسرعت % 80

  اي خودرو اطالعات شناسنامه

  شماره پالك خودرو
رقم تشـكيل شـده و    17شماره پالك خودرو از 

عالوه . شود بر روي پالك نام خودرو نوشته مي
بر اين شماره در قسـمت بيرونـي و عقـب تيـر     

سـمت  طولي شاسي و همچنين در قسمت باال 
و بـر روي   )صفحه نشـانگرها (جلوداشبورد چپ 

  .شود مي حكپالك 

  پالك نام خودرو
درب سـمت  شاسـي   پالك نام خودرو بـر روي 

  .شود راننده نصب مي

  شماره موتور
محل . شود مي حكشماره موتور بر روي موتور 

شماره موتور در اين مدل خودرو در شـكل   درج
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  .زير نشان داده شده است
ــور د  ــماره موت ــدل  ش ــي م ــاي بنزين ر موتوره

4G20TI2  4وG20TI3:  

 

  ها ساير توصيه

  سوخت
  موتورهاي بنزيني

 #92بيشـتر از   RONاز بنزين بدون سرب بـا  
  .استفاده شود

  4G20TI2/4G20TI3هاي  مدل خصوص در
بيشـتر از   RONبنزين بـدون سـرب بـا     بايد از
  .استفاده شود 95#

  احتياط 
  مناســب باعــث ايجــاد نااســتفاده از ســوخت

اخالل جدي در عملكرد سيستم كنتـرل اگـزوز   
  .خواهد شد

  بــه هــيچ عنــوان نبايــد دار  از بنــزين ســرب
باعث خرابي مبدل كاتاليسـت  استفاده شود زيرا 
  .شود ميكاهشي سه راهه 

  ين بـدون سـرب و بـا    استفاده از بنـزRON 
باعــث ايجــاد كــوبش در موتــور  #92كمتــر از 

هاي ايجـاد شـده شـبيه     صداي كوبش .شود مي
در صـورت  . استصداي ضربه زدن بر روي فلز 

استفاده از سوخت بـا مشخصـات فـوق و بـروز     

هاي پيوسته در حين  وبشهاي شديد يا ك كوبش
تنظيمات و تعميرات مورد نياز به  رانندگي، براي

امــا در  راكــز تعميراتــي مجــاز مراجعــه كنيــد؛م
گيري  صورتي كه صداي كوبش در هنگام شتاب

خودرو يا هنگـام گـذر از سـربااليي بـه گـوش      
چراكـه بالفاصـله    نيسـت برسد، جـاي نگرانـي   

تنظـيم شـده و از    ECUموتور توسـط   عملكرد
كوبش در شرايطي كه بار اعمالي به موتور زياد 

  .شود است، جلوگيري مي

  كاري موتور ن روانروغ
  براي موتورهاي بنزيني

و يا در مـواردي كـه    5w/40-SLاز روغن نوع 
د از نــوع باشــ مــي مــد نظــر 5اســتاندارد يــورو 

5w/40-SM استفاده شود.  
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  احتياط 
استفاده از روغن موتـور مناسـب، بخصـوص در    

ويسكوزيته روغن بـا  . است مهم بسيار زمستان،
پـايين در فصـل   دمـاي  . كند دما تغيير مي تغيير

ويسكوزيته و دانسـيته   افزايشزمستان منجر به 
ن دليل است كه به همي. شود روغن در شب مي

موتور مشـكل   شدن روشندر روزهاي زمستان 
  .فتدا بوده و گاهي پمپ روغن از كار مي

  روغن موتور نوع
  SAEروغن موتورهاي موجود بر اساس 

 پـنج نوع روغن موتور مخصوص زمستان،  شش
نـوع مختلـف    شانزدهخصوص تابستان و نوع م

كه هـم بـراي زمسـتان و هـم بـراي تابسـتان       
  .مناسب هستند وجود دارد

مناسـب بـراي اسـتفاده در     درجه روغن موتـور 

  :از است زمستان عبارت
 0W ،5W ،10W ،15W ،20W  25وW 

  . است »زمستان« دهنده نشان Wعالمت 
ــل از     ــماره قب ــه ش ــر چ ــد،   Wه ــر باش كمت

وغن كمتر بوده و در دماهاي پايين ويسكوزيته ر
بنـابراين بـراي دماهـاي پـايين      ؛اسـت تر  روان

ــا درجــه پــايين  تــر  اســتفاده از روغــن موتــور ب
  .استتر  مناسب
مناســب بــراي اســتفاده در  روغــن موتــور نــوع

  :از است  تابستان عبارت
20W ،30W ،40W ،50W 60، وW  

تر باشد، ويسـكوزيته   هر چه شماره روغن بزرگ
يشتر بوده و براي دماهـاي بـاالتر مناسـب    آن ب
كمتـر باشـد،    Wهر چه شـماره قبـل از   . است

بـه طـور كلـي    . اسـت ويسكوزيته روغن كمتـر  
بـراي اسـتفاده در    40تـا   10هاي شماره  روغن

  .شوند زمستان توصيه مي

  روغن موتورهاي موجود براساس
  API استاندارد 

روغن موتورهاي مخصوص موتورهاي بنزينـي  
و روغـن موتورهـاي مخصـوص     Sمـت  با عال

. شـوند  مشخص مـي  Cموتور ديزلي با عالمت 
انواع مختلف روغن موتور با حروف انگليسي در 

بنــدي  دســته Fتــا  Aگــروه مختلــف از  شــش
به  Aكيفيت روغن موتور با حركت از . شوند مي
F يابد كاهش مي.  
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  تكميلي اطالعات
  

 شماره
پر كردن  هاي مخازن و جايگاهموقعيت 

  ساير مايعات/سوخت/روغن
  ظرفيت

   ي مورد استفادهبردنام سيال كار

  )ساير مايعات/سوخت/روغن(

  #93بنزين  ليتر 75  سوخت موتور  1

 ليتر 9  آب رادياتور  2

  #25-: عادي) دما( شرايط محيطي
 #35-: )پكن( زمستان

 #45-): گراد درجه سانتي 30-دماي ( هاي بسيار سرد زمستان
  %50الكل  درصد اتيل: مشخصات

  گريس ليتيومي عادي گرم 2  كالچ) دوشاخه(بلبرينگ شفت   3

  ليتر براي خودروي دو ديفرانسيل 4/2  )گيربكس( سيستم انتقال قدرت  4
 4G20TI2/3با موتور 

GL – 4 , 75 W/90 

  #2گريس ليتيومي عادي   تا زماني كه سرريز شود  گاردان اتصال لغزان و اتصال چهار شاخه ميل  5
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ن گردگير كروي شكل در انتهاي يك درو  6
 CVJM-2008گريس ليتيومي   گرم 130  طرف پلوس

درون گردگير طرف ديگر پلوس كه به شكل   7
 CVJM-2008گريس ليتيومي  گرم 100  قندي است كله

ليتر در صورتي كه مجهز به  5/2( ليتر 3/1  عقب اكسل  8
  )قفل ديفرانسيل مكانيكي باشد

GL-5 85W/90-GB 13895 

Houghton Sturaco 

 LSD (7098افزودني (

  GL-5 85W/90-GB 13895 ليتر 2/1  محور جلو  9
 ATF - III ليتر 2/1  روغن فرمان  10

  ميل تعادل هزار خاري دوسر   11
  #2گريس ليتيومي عادي  --  )ميل تورشن بار(

  #2گريس ليتيومي عادي  --  چرخ بلبرينگ  12
  #2گريس ليتيومي عادي  شود تا زماني كه پر  محور جلوپين اصلي   13
  )DOT4معادل (1-7104روغن ترمز نوع  ليتر 1  روغن ترمز  14
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  )براي تهويه جلو(گرم ) 700±50(  سيستم تهويه  15
  R134a  )براي تهويه عقب(گرم ) 50±900(

  ATF Dexron III ليتر 5/1  دنده كمكي جعبه  16

  )اتوماتيك(هوشمند  دنده كمكي جعبه  17
  Mobil LT يترل 5/1  دو سرعته

  )بار اول(ليتر  6/5  روغن موتور  18
 5W/40-SM  )تعويض و پر كردن(ليتر  5

  
  :ساير ويژگي ها

  دو طرف سرنشينان جلو(داراي دو كيسه هوا در جلو و دو عدد كيسه هوا در بغل(  
 نفر 7: ظرفيت سرنشينان  
  


