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  پيشگفتار

  . بوده و از اين بابت بسيار سپاسگزاريم عظيم خودرومشتري گرامي انتخاب شما باعث افتخار شركت 

اي آگـاهي  شود كه بـر  مي به مشتري توصيه. باشد مي 3Cبوده و داراي گواهينامه و مجهز به تجهيزات لوكس توليد شده مطابق تكنولوژي روز  اين خودرو

  . را به دقت مطالعه كند تجهيزات مختلف خودرو، اين كتاب كامل از نحوه استفاده بهينه از

همچنين در ايـن  . باشد مي مهم تعميراتي و ايمنيهاي  توصيه، شامل نكاتي در رابطه با تعميرات ادواري و ه بر راهنماي استفاده از تجهيزاتعالواين كتاب 

  . شود اقتصادي از خودرو نيز آموزش داده مي كتاب روش استفاده بهينه و

بـدون اطـالع رسـاني، بـراي      كتاب حق به روزرساني و ويرايش اين. مجهز نباشدتجهيزات اشاره شده در اين كتاب ممكن است خودروي شما به برخي از 

توان به عنوان مبنا براي دعاوي حقوقي  نمي را ابيحات و مطالب موجود در اين كتشود كه توض مي همچنين متذكر. باشد محفوظ مي عظيم خودروشركت 

  . قرار داد

  . نيز به همراه خودرو به خريدار تحويل داده شود فروختن خودرو به غير، اين كتاب شود كه در هنگام مي توصيه اكيد

  . داشته باشد مورد رضايت شما واقع شده و سفري شاد براي شما به همراه (X5)هنتنگ  خودروآرزومنديم كه رانندگي با 

  اين خودرواطالعات مهم درباره 

  . به دقت مطالعه شود درو، موارد ذكر شده در اين كتابوري بيشتر و بهتر و استفاده ايمن از تجهيزات خو شود كه براي بهره مي توصيه اكيد

. باشـد  مـي  زات ايمني كودك و برخي خطرات محتمل در شرايط مختلفحاوي اطالعاتي در رابطه با كمربند ايمني، ايربگ، تجهي "تجهيزات ايمني"فصل 

  . اند اين تجهيزات براي افزايش ايمني سرنشينان در هنگام بروز حادثه طراحي شده
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ـ   و براي دستيابي به حداكثر ايمني و حفاظت، نيستهيچكدام از اين تجهيزات به تنهايي تضمين كننده ايمني سرنشينان  از  ه شـرايط الزم است با توجـه ب

  . شود اهداف و نحوه صحيح استفاده از تجهيزات مختلف را به دقت مطالعه كنيد مي توصيه. استفاده شود متناسباًتمامي اين تجهيزات 

ت جداگانه و استفاده از اين تجهيزات، چه به صور. باشد مي هدف استفاده از تجهيزات ايمني كاهش ميزان صدمات وارد آمده به سرنشينان در هنگام حادثه

اما آگاهي از عملكرد و نحوه صحيح اسـتفاده از ايـن تجهيـزات،    . باشد نمي چه به صورت همزمان، تضمين كننده صدمه نديدن سرنشينان در هنگام حادثه

  . دهد مي احتمال صدمه ديدن در هنگام حادثه را كاهش

براي كودكان نيز، متناسب با سـن و وزن  . مواره بايد كمربند ايمني خود را ببندندو تمامي سرنشينان ه استمهمترين قطعه ايمني در خودرو كمربند ايمني 

  . ، بايد از تجهيزات ايمني مناسب استفاده شودها آن

ن و هاي جلو از وارد آمدن صدمه به سر و سينه سرنشينا در هنگام بروز حادثه ايربگ. شود نمي مكمل كمربند ايمني بوده ولي جايگزين آن ،سيستم ايربگ

ها بسيار باالست  سرعت باز شدن ايربگ. كنند مي هاي جانبي از صدمه ديدن سرنشينان از طرفين، در اثر برخورد با تجهيزات داخل خودرو، جلوگيري ايربگ

ممكـن اسـت منجـر بـه      ،اه آن  ها، در حين عمل كردن ها و يا نزديك بودن بيش از حد سرنشينان به ايربگ و بنابراين وجود اشياء بين سرنشينان و ايربگ

  .آسيب برساندسرنشينان 

  و تجهيزات جانبي  يقطعات يدك  

بـه مراكـز تعميراتـي و     منحصـراً  عظـيم خـودرو  شـركت  . اسـتفاده شـود  هنتنـگ  براي تعويض قطعات و تجهيزات جانبي فقط بايد از قطعات يدك اصـل  

هايي كـه در اثـر عـدم     مسئوليتي در قبال خرابي اتفاق افتاده در مراكز تعميراتي غير مجاز و يا خرابينمايندگيهاي مجاز خود خدمات ارائه داده و هيچگونه 

   .نداردتوجه به زمانبندي تعميرات ادواري رخ داده، 
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  هشدار 

ر مفيد قطعات دارد، انجام اين مـوارد توسـط   نصب كردن قطعات تاثير مستقيمي بر ميزان ايمني، كارايي و عم /از آنجا كه انجام تعميرات، تنظيمات و باز �

  . مراكز غير مجاز و يا توسط خود مشتري مشمول گارانتي نخواهد شد

  اوراق كردن خودرو

باز و ها بايد توسط مراكز تعميراتي مجاز  قبل از اوراق كردن خودرو، تمامي ايربگ براي پيشگيري از حريق،. استهاي خودرو حاوي مواد اشتعال پذير  ايربگ

  . معدوم شوند

  راهنما نكاتي در رابطه با كتاب

  . استنحوه صحيح استفاده از خودرو  خصوصحاوي اطالعات، هشدارها و نكات مهم در  اين كتاب

  . تحويل داده شود به خريداررا هميشه داخل خودرو نگهداري كرده و در هنگام فروش و انتقال خودرو به غير، بايد به همراه خودرو  اين كتاب

*"تجهيزات اختياري با عالمت . مجهز نباشد و قطعات اشاره شده در اين كتاب خودروي شما ممكن است به برخي از تجهيزات   . اند مشخص شده "

شده و  درج ل كتابفهرست موضوعي در او. است يكسان ها آن واقعي باشند اما اصول كلي عملكردتجهيزات مورد بحث ممكن است كمي متفاوت با نمونه 

  . مطالب مطابق با اين فهرست ارائه شده است

  . شود، مگر اينكه خالف آن ذكر شده باشد مي ينيبر اساس جهت حركت خودرو تع) جلو، عقب، چپ و راست(هاي خودرو  جهت
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  هشدار 

تي در رابطـه بـا خطـرات احتمـالي بـوده و      احاوي اطالع مبحث هشدار �

  .  ممكن است منجر به بروز خسارات جاني شود ها آنناديده گرفتن 

  احتياط 

ممكن است منجـر بـه   درج شده ذيل كلمه احتياط ناديده گرفتن اطالعات 

  . صدمه ديدن خودرو شود

  حفاظت محيط زيست

ارائـه   اطالعاتي در رابطه با اصول حفاظت محيط زيسـت  در اين مبحث �

  .شود مي

  توجه 

  .موردنياز ذيل اين عنوان درج شده است اطالعات تكميلي 

  تنظيمات پيشنهادي

*"تنظيمات پيشنهادي با عالمت   .اند مشخص شده "

  )واحدها(يكاها  توضيحات 

 . اند شده تعريفدر جدول زير  كاهاي مورد استفاده در اين كتابي
  

  نشانه واحد توضيح واحد

 s ثانيه

 km كيلومتر

 km/h رساعتكيلومتر ب

 min دقيقه

 V ولت

 m متر

 Hz هرتز

 cm متر سانتي

 mm متر ميلي

 rpm دور در دقيقه

 kPa پاسكال كيلو

 N•m نيوتون متر
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  نمايشگرها

 
  صفحه كيلومتر 

  )آمپر سوخت( نشانگر ميزان سوخت .1

  هشدار خرابي روي صفحه كيلومترهاي  چراغنشانگر و هاي  چراغ .2

  كيلومتر شمار  .3
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صفحه كيلومتر
* 

  دور شمار  .1
هـاي   چـراغ نشانگر و هاي  چراغ .2

  هشدار خرابي روي صفحه كيلومتر
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  )آمپر دما( موتور كننده

  دكمه سمت راست .6
  دكمه سمت چپ .7
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  دور شمار

. دهـد  مـي  دورشمار مقدار دور موتـور را نشـان  
برابر مقدار نشان  1000مقدار واقعي دور موتور 

  . باشد مي داده شده توسط دور شمار

 احتياط 

دور موتور خيلـي زيـاد باعـث افـزايش ميـزان      

 و مصرف سوخت موتور موتورساييدگي قطعات 

  .شود مي
 

 

دور شمار
*

  

. دهـد  مـي  دورشمار مقدار دور موتـور را نشـان  

برابر مقدار نشان  1000مقدار واقعي دور موتور 

  . باشد مي ور شمارداده شده توسط د

 احتياط 

در حين رانندگي همواره بايـد مقـدار نشـان داده    

شده توسـط دور شـمار را تحـت نظـر داشـته و      

مراقب باشيد كه عقربه وارد محدوده قرمز رنـگ  

  . نشود

هنگامي كه موتور سرد است دور موتور نبايد  •

 در اين شرايط نبايد پدال گاز را. خيلي زياد باشد

نبايـد تحـت   موتـور  ضـمناً  . ندهيدتا انتها فشار 

  .فشار قرار بگيرد

 

  كيلومتر شمار

را بـر   اي خـودرو  كيلومتر شمار، سرعت لحظـه 

  . نمايش ميدهد km/hحسب 
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كيلومتر شمار
*

  

اي خـودرو را بـر    كيلومتر شمار، سرعت لحظـه 

  . يش ميدهدنما km/hحسب 

  

نشانگر درجه حرارت مايع خنك  

  )آمپر دما( كننده موتور

را  ، دماي مايع خنك كننده موتـور درجهاين  •

  . دهد مي بر حسب سانتيگراد نمايش

ــت    • ــر روي عالم ــه ب ــرفتن عقرب ــرار گ  Hق

 دهنده دماي زياد مايع خنك كننده موتـور  نشان

  . باشد مي

نشـان   Cقرار گرفتن عقربه بر روي عالمت  •

دهنده پايين بـودن دمـاي مـايع خنـك كننـده      

  . باشد مي )موتورسرد بودن (

به گيج بايـد در وسـط   آل عقر در شرايط ايده •

  . دو عالمت قرار بگيرد

نشـان   Hقرار گرفتن عقربه بر روي عالمت  •

در اين شرايط . باشد مي دهنده داغ كردن موتور

بايد بالفاصله خودرو را متوقف كرده و موتور را 

در اولين فرصت بـه  . خاموش كنيد تا سرد شود

  . تعميرگاه مراجعه كنيد

  

كننده موتور درجه دماي مايع خنك 
*

  

، دماي مايع خنك كننده موتـور را  درجهاين  •
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  . دهد مي بر حسب سانتيگراد نمايش

نشـان   Hر گرفتن عقربه بر روي عالمت قرا •

داغ كـردن  (دهنده دماي زياد مايع خنك كننده 

  . است )موتور

نشـان   Cقرار گرفتن عقربه بر روي عالمت  •

دهنده پايين بـودن دمـاي مـايع خنـك كننـده      

  . است )موتورسرد بودن (

آل عقربـه بايـد در وسـط دو     در شرايط ايده •

  . باشدعالمت 

نشـان   Hگرفتن عقربه بر روي عالمـت  قرار  •

بالفاصله خودرو را . استدهنده داغ كردن موتور 

موتور را خـاموش كنيـد تـا سـرد      متوقف كرده و

  . در اولين فرصت به تعميرگاه مراجعه كنيد شود و

  احتياط 

شرايط زير دماي مايع خنـك كننـده موتـور    در 

  :يابد ميافزايش 

 مسير سـربااليي و  ي طوالني مدت دررانندگ �

  هواي گرم 

و يا توقف خودرو بعـد   سرعت كاهش سريع  �

  از رانندگي با سرعت خيلي زياد

  در ترافيك متغيررانندگي با سرعت  �

روشن بودن طوالني مدت موتـور در شـرايطي    �

  . كه موتور خالص بوده و سيستم تهويه فعال باشد

  بكسل كردن خودرويي ديگر �

 

  نشانگر ميزان سوخت 

باقيمانده در ) بنزين(مقدار سوخت  درجهاين  •

  . دهد مي باك سوخت را نشان

نشـان   Fي عالمـت  قرار گرفتن عقربه بر رو •

  . استدهنده پر بودن باك خودرو 

نشـان   Eقرار گرفتن عقربه بر روي عالمت  •

با نزديـك  . استدهنده خالي بودن باك خودرو 

، چراغ نشانگر سـطح  Eشدن عقربه به عالمت 

تا راننده متوجـه   شود ميروشن  سوخت 

 . كم بودن سطح سوخت موجود در باك بشود

 

نشانگر ميزان سوخت 
*

 

باقيمانده در ) بنزين(مقدار سوخت  عقربهاين  •
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  . دهد مي باك سوخت را نشان

نشـان   Fقرار گرفتن عقربه بر روي عالمـت   •

  . استدهنده پر بودن باك خودرو 

نشـان   Eقرار گرفتن عقربه بر روي عالمت  •

بـا وارد  . اسـت بودن بـاك خـودرو    دهنده خالي

شدن عقربـه بـه محـدوده قرمـز رنـگ، چـراغ       

تا  شود ميروشن  نشانگر سطح سوخت 

وجه كم بودن سطح سوخت موجود در راننده مت

  . باك بشود

  احتياط 

در هنگام سوخت گيري، سـوئيچ اسـتارت را    �

  . قرار دهيد offدر وضعيت 

د حداقل يك چهارم باك پر شو مي پيشنهاد  �

  . باشد

در هنگام ترمزگيري، گاز دادن، راننـدگي در   �

 مسير ناهموار و يا دور زدن، ممكن است عقربه

نوسان داشته باشد كـه علـت آن بـاال و پـايين     

  . باشد مي رفتن سطح سوخت در باك

 

  صفحه نمايش اطالعات رانندگي

  ”OK“ تاييد دكمه .1

  ”BACK“ برگشت دكمه .2

 ”UP“ به سمت باال دكمه .3

 ”DOWN“ به سمت پايين دكمه .4

 . دهد مي اين صفحه اطالعات زير را نمايش

 1كمه شماره براي ورود به منوي اين صفحه د

با اسـتفاده  . را به صورت كوتاه مدت فشار دهيد

هاي  زينهگ توان مي 4و  3هاي شماره  از دكمه

   :از ندعبارت ها اين گزينه. منو را تعويض كرد

و هـا   السـتيك يابي، فشار  فرمت نمايش، مسير

براي انتخاب و ورود به تنظيمات هر كدام  .غيره

را به صورت كوتـاه   1دكمه شماره  ها، از گزينه

  . مدت فشار دهيد

  نمايش) قالب(فرمت  تنظيمات •

ــا اســتفاده از دكمــه �  4و  3هــاي شــماره  ب

هاي مختلـف را تعـويض كـرده و قالـب      قالب

مورد نظر را با فشـار دادن كوتـاه مـدت دكمـه     

چهار قالـب مختلـف در   . انتخاب كنيد 1شماره 

  . اين خودرو تعبيه شده است

 مسيريابي •

  . دهد مسير را نشان مي اطالعات �

  فشار الستيكها •

ها نمـايش داده   مقدار فشار و دماي الستيك �

  . شود مي
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  رانندگياطالعات  •

 ،1با فشار دادن كوتاه مـدت دكمـه شـماره     �

اطالعات زير نمـايش داده شـده و بـا فشـردن     

دوباره آن، اطالعـات نمـايش داده شـده پـاك     

  . شود مي

مقدار مصـرف سـوخت متوسـط خـودرو بـر       �

   L/100kmحسب 

اي خـودرو بـر    مقدار مصرف سوخت لحظـه  �

  L/hحسب 

  km/hمتوسط خودرو بر حسب  مقدار سرعت �

  قابل طي شدنمقدار مسافت  �

  اي خودرو مقدار سرعت لحظه �

 هشدار 

مقدار مسافت قابل طي شدن بر حسب مقدار  �

محاسبه شده  km 100سوخت مصرف شده در 

و براي شرايط مختلف هيچگونه اصالحي روي 

بنـابراين در صـورتي كـه    . گيرد نمي آن صورت

گذشـته   km 100مصـرف سـوخت در   ميـزان  

، مقدار مسافت قابل طي شـدن  استكمتر بوده 

  . بيشتر از مقدار واقعي خواهد بود ،محاسبه شده

چراغ نشانگر سـطح سـوخت بـاك فقـط در      �

صورتي كه سـطح سـوخت موجـود در بـاك از     

  . مقداري مشخص كمتر شود، روشن خواهد شد

مقدار مسافت قابـل طـي شـدن بـه شـكل       �

،  بر حسب ميزان سوخت موجـود  "---"بارت ع

 100در باك و ميزان سوخت مصرف شـده در  

km در صورتي كه مقدار . شود مي آخر محاسبه

-"باشد، عالمت  km 50محاسبه شده كمتر از 

  . نمايش داده خواهد شد "--

اگر چراغ هشدار سطح سوخت روشن باشـد،   �

مقدار مسـافت قابـل طـي شـدن نمـايش داده      

 .اهد شدنخو

،  kmبراي نمـايش سـرعت خـودرو برحسـب     

روي غربيلـك فرمـان را ، بـه     1دكمه شـماره  

با فشردن دوباره . صورت كوتاه مدت فشار دهيد

 .شود دكمه ، نمايش سرعت متوقف مي

  تنظيمات •

زمان باقيمانده براي موعـد  : تعميرات ادواري �

 مـايش ت ادواري بعدي در اين صـفحه ن تعميرا

ــي داده ــراي . شــود م ــردن ب ــاك ك ) ريســت(پ

را به طـور كوتـاه    1دكمه شماره  ،آناطالعات 

 . مدت فشار دهيد

 : تنظيمات ناوبري �

عــدم نمــايش / توانيــد تنظيمــات نمــايش  مــي

 .مسيريابي را انجام دهيد

براي تنظيم ساعت و تـاريخ  : تنظيمات زمان �

از  انتخـــاب :روش اول. دو روش وجـــود دارد

  GPSقطري

 ،براي تنظيم زمان به صورت دستي :روش دوم

را به طور كوتاه مدت فشار داده  1دكمه شماره 
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تا وارد تنظيمات زمان شـده و سـاعت و تـاريخ    

و  3هاي شماره  مورد نظر را با استفاده از دكمه

  . تنظيم كنيد 4

در اين صفحه اطالعـاتي  : اطالعات رانندگي �

صرف سوخت اي، م نظير مصرف سوخت لحظه

قابـل طـي   ميانگين، سرعت ميانگين و مسافت 

  . شود مي نمايش داده شدن

حـداكثر  : تنظيمات هشدار سرعت غير مجـاز  �

بوده و در  km/h 160سرعت مجاز تنظيم شده 

غيرفعال  اين قابليت را فعال يا توان مي اين منو

  . كرد

  تنظيم شدت نور پس زمينه �

شدت نـور پـس    براي ورود به صفحه تنظيمات

هـاي   كـه چـراغ   زمـاني زمينه صفحه كيلومتر، 

را بـه   1كوچك روشـن باشـند، دكمـه شـماره     

ميزان شدت نور . صورت كوتاه مدت فشار دهيد

را با فشار دادن كوتاه يا بلنـد مـدت كليـدهاي    

  . تنظيم كنيد 4و  3شماره 

  وضعيت دنده •

ــده  � ــعيت دن ــاملوض  Wو  P ،R ،N ،D :ش

 در صــفحه نمــايش نشــان داده )حالــت برفــي(

  . شود مي

  اطالعات حالت كروز •

با فعال شدن حالت كروز، سرعت تنظيم شده  �

  . شود مي نمايش داده

  ها دربوضعيت باز يا بسته بودن  •

وضعيت باز يا بسته بودن چهـار درب اصـلي    �

خودرو، درب موتور و درب صـندوق در صـفحه   

  . دشو مي نمايش نشان داده

، درب بدون توجه به موقعيت سوئيچ استارت �

باز در صفحه نمايش نشان داده شده و تا زماني 

كه درب مزبور بسته نشـود، چـراغ هشـدار بـاز     

  . روشن خواهد ماند ها درببودن 

  هشدار 

براي پرهيز از بروز تصادف و آسيب به راننده  �

 برايا اننده بايد همه تمركز خود رو سرنشينان ر

ايش رانندگي صرف كرده و از تنظيم صفحه نم

  . در حين رانندگي خودداري كند

  

انندگيصفحه نمايش اطالعات ر
*

  

 . دهد مي اين صفحه اطالعات زير را نمايش

  اي ميزان مصرف سوخت لحظه �

 ،با فشار دادن كوتاه مدت دكمه سمت راست �

و با  شود مي مقدار سوخت مصرفي نمايش داده
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اطالعـات مربـوط بـه     آن،بلنـد مـدت    فشردن

خواهـد   )ريست(صفر اي  مصرف سوخت لحظه

مقـدار مصـرف    )درجـا (در حالـت خـالص   . شد

نمـايش   "L/100km-.--"سوخت بـا عبـارت   

  . داده خواهد شد

  ميزان مصرف سوخت ميانگين  •

 ،دن كوتاه مدت دكمـه سـمت راسـت   با فشر �

و با  شود مي مقدار سوخت مصرفي نمايش داده

اطالعات مصـرف   ن دكمه،آبلند مدت  فشردن

  .خواهد شد )ريست(صفر سوخت ميانگين 

  ل طي شدنمسافت قاب •

 ،با فشار دادن كوتاه مدت دكمـه سـمت راسـت    �

  .شود مي مقدار مسافت قابل طي شدن نمايش داده

  هشدار 

مقدار مسافت قابل طي شدن بر حسب مقدار  �

محاسبه شده  km 100سوخت مصرف شده در 

و براي شرايط مختلف هيچگونه اصالحي روي 

ي كـه  بنـابراين در صـورت  . گيرد نمي آن صورت

گذشـته   km 100ميـزان مصـرف سـوخت در    

، مقدار مسافت قابل طي شـدن  استكمتر بوده 

  . بيشتر از مقدار واقعي خواهد بود ،محاسبه شده

چراغ سطح سوخت باك فقط در صورتي كه  �

ــداري    ــاك از مق ــود در ب ــوخت موج ــطح س س

  . مشخص كمتر شود، روشن خواهد شد

كل عبارت مقدار مسافت قابل طي شدن به ش �

،  بر حسب ميزان سوخت موجود در باك و "---"

آخـر   km 100ميزان سوخت مصـرف شـده در   

در صورتي كه مقـدار محاسـبه   . شود مي محاسبه

ــر از  ــت  km 50شــده كمت  "---"باشــد، عالم

  . نمايش داده خواهد شد

 تنظيمات زمان  •

باشـد،   player  DVDاگر خودرو مجهز بـه  �

 طالعاتي در رابطه با زمـان نشـان  اين صفحه ا

دهد و تنظيم زمـان هـم بـا اسـتفاده از آن      نمي

  . ميسر نيست

در غير اين صورت دكمه سـمت چـپ را بـه     �

صورت طوالني مدت فشار دهيد تـا تنظيمـات   

از دكمـه  براي تنظيم ساعت . ساعت فعال شود

مت چپ و براي تنظيم دقيقه از دكمه سـمت  س

مدت فشـار   صورت كوتاه هب( راست استفاده كنيد

با تنظيم مقدار مورد نظـر بـراي سـاعت    . )دهيد

ساعت پنج بار چشـمك زده و بـه    آيكنشمار، 

بعد از . شود مي طور خودكار وارد تنظيمات دقيقه

، سيستم به طور خودكار به منـوي  تنظيم دقيقه

  . گردد مي اصلي باز

ــه    • ــس زمين ــور پ ــات ن ــاني(تنظيم ــه  زم ك

 )هاي كوچك روشن باشند غچرا

كوچك روشن باشند، بـا  هاي  چراغكه  زماني �

فشار دادن كوتاه مدت دكمه سمت چپ، منوي 

در ايـن  . شـود  مي تنظيمات نور پس زمينه فعال
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شرايط، با فشار دادن كوتاه مدت دكمـه سـمت   

حالـت بـه   (چپ شدت نور پس زمينه به آرامـي  

بـه   و با فشار دادن دكمه سـمت راسـت  ) حالت

صورت بلند مدت شـدت نـور پـس زمينـه بـه      

در حالت كلـي شـش   . سرعت تغيير خواهد كرد

 . حالت مختلف براي نور پس زمينه وجود دارد

 مسافت  •

مقدار مسافت طـي شـده در قسـمت پـايين      �

ــردي نمــايش داده    ــفحه اطالعــات عملك  ص

بلند مدت دكمه سمت چپ،  فشردنبا .  شود مي

  . شود مي )ريست( صفر مقدار مسافت طي شده

  ها دربوضعيت باز يا بسته بودن  •

وضعيت باز يا بسته بودن چهـار درب اصـلي    �

خودرو، درب موتور و درب صـندوق در صـفحه   

  . شود مي نمايش نشان داده

، درب بدون توجه به موقعيت سوئيچ استارت �

باز در صفحه نمايش نشان داده شده و تا زماني 

ور بسته نشـود، چـراغ هشـدار بـاز     كه درب مزب

  . روشن خواهد ماند ها درببودن 

  هشدار 

براي پرهيـز از بـروز تصـادف و آسـيب بـه        �

اننده بايد همه تمركز خـود  راننده و سرنشينان ر

را روي رانندگي صرف كرده و از تنظيم صفحه 

 . نمايش در حين رانندگي خودداري كند

انندگي روي سيستم نمايش اطالعات ر

  (HUD)شيشه 

 

  ها  دكمه افزايش زاويه نمايش داده .1

 سوئيچ سيستم هدآپ  دكمه .2

  ها دادهدكمه كاهش زاويه نمايش  .3

با هر بار فشار دادن دكمـه سـوئيچ سيسـتم     •

HUD )2( ،  ــال ــتم، فع ــن سيس ــال غير /اي فع

 . شود مي

هاي  كوتاه مدت يا بلند مدت دكمه فشردنبا  •

هـا بـر روي    ، زاويـه نمـايش داده  3و  1شماره 

  . استشيشه جلو قابل تنظيم 

  هشدار 

بـه انجـام   راننده نبايد در حين رانندگي اقدام  �

  . اين تنظيمات نمايد
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 :اطالعات نمايش داده شده

  مسافت باقيمانده تا مقصد .1

  )كترونيكيچشم ال( حسگر تشخيص مانع .2

  فاصله تا حسگر تشخيص مانع  .3

اي خـودرو را    سـرعت لحظـه   :سرعت خودرو. 4

  . دهد مي نمايش km/hبرحسب 

اگـر وضـعيت سـوخت    : اطالعات هشـداري  .5

موجود، دماي مايع خنك كننده موتور و كمربند 

ايمني در شرايط اخطار باشد، هشدار داده خواهد 

  . شد

 قطب نما .6

  راهنماي مسير .7

  راهنماي مسافت .8

  راهنماي اماكن .9

غيرفعال  /وضعيت فعال: حالت كروز كنترل .10

  . دهد مي بودن حالت كروز را نشان

 مقدار دقيق دور موتور را نشان : دور موتور .11

  . دهد مي

  .دهد مي وضعيت دنده را نشان: دنده .12

 صفحه كيلومتردر نشانگر هاي  چراغ

هـا   چـراغ شـمك زدن ايـن   روشن بـودن يـا چ  

 سـالم بـودن، فعـال يـا     آزمـون انجـام   نشانگر

يـا  بـودن و يـا خـراب بـودن قطعـات      غيرفعال 

 . استمختلف تجهيزات 

  . خطرات احتمالي است نشانگر: نور قرمز •

   عالمت هشدار است: نور زرد •

  .استوضعيت خودرو  نشانگر: نور سبز و آبي •

 ACCارت از حالت با تغيير وضعيت سوئيچ است

براي مدت ها  چراغ، برخي از اين ONبه حالت 

انجـام   نشـانگر كـه   شـوند  كوتاهي روشن مـي 

 ســالم بــودن بــراي قطعــه مــورد نظــرآزمــون 

مشـخص   #هايي كه با عالمت  چراغ. (باشد مي

  .)اند شده
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  هاي نشانگر در صفحه كيلومتر چراغ
 

  شرايط غيرفعال شدن  داليل  عال شدن چراغهنگام ف  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  
 .رند چشمك مي  )سبز(  چراغ راهنما

روشن شدن چراغ راهنماي سمت چپ و 

  و يا چراغ فالشر راست

خاموش شدن چراغ راهنماي 

سمت چپ و راست و يا چراغ 

  فالشر

  
 .ماند روشن مي  )آبي(  چراغ نور باال

روشن شدن چراغ نور باال و يا ارسال 

  سيگنال سبقت

خاموش شدن چراغ نور باال و يا 

  غيرفعال شدن سيگنال سبقت

  

هاي   غچرا

كوچك 

چراغ /خودرو

هشدار خرابي 

  سنسور باران

  )سبز(

  .ماند روشن مي
هاي كوچك خودرو و  روشن شدن چراغ

  يا چراغ نور پايين

هاي كوچك  خاموش شدن چراغ

  خودرو و يا چراغ نور پايين

  خرابي سنسور باران  .زند چشمك مي

شود براي انجام عيب  توصيه مي

يابي به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  

چراغ مه شكن 

  جلو
  خاموش شدن چراغ مه شكن جلو  روشن شدن چراغ مه شكن جلو  .ماند روشن مي  )سبز(
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  عال شدن چراغهنگام ف  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ مه شكن 

  عقب
  روشن شدن چراغ مه شكن عقب  .ماند روشن مي  )زرد(

  خاموش شدن چراغ 

  مه شكن عقب

  

چراغ رانندگي در 

  روز
  .ماند روشن مي  )سبز(

چنين  و هموقتي موتور روشن است 

فشردن كليد ترمز پارك الكترونيكي در 

شنايي و مه شكن شرايطي كه چراغ رو

  .خاموش باشند

هاي  روشن شدن يكي از چراغ

  نورباال، نورپايين و يا 

  شكن چراغ مه

  

ز چراغ نشانگر با

  بودن درب
 .ماند روشن مي  )قرمز(

  ها و يا درب صندوق  يكي از درب

  .باز است

ها و درب صندوق  تمامي درب

  .بسته باشند

  

چراغ نشانگر 

وضعيت 

خالي بودن /شارژ

  باتري

 .ماند روشن مي  )قرمز(

موتور خاموش است اما سوئيچ استارت در 

  .قرار دارد ONوضعيت 
  .موتور را روشن كنيد

  در حين روشن بودن موتور

موتور و تمامي تجهيزات 

. الكترونيكي را خاموش كنيد

بررسي كنيد كه عملكرد موتور 

ر صورت مشاهده د. عادي باشد
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  عال شدن چراغهنگام ف  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

هرگونه خرابي، به مراكز تعميراتي 

  .مجاز مراجعه شود

  

راغ نشانگر چ #

  حالت كروز
  )زرد(

 .ندما روشن مي
شرايط تنظيم شده براي حالت كروز 

  .عملي نشده است
  .حالت كروز را غيرفعال كنيد

  .سيستم كروز دچار خرابي شده است  .زند چشمك مي
  به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  

چراغ نشانگر  #

  حالت كروز
 .ماند روشن مي  )سبز(

شرايط تنظيم شده براي حالت كروز 

  .عملي شده است
  .حالت كروز را غيرفعال كنيد

  

چراغ نشانگر #

  ترمز پارك
 .ماند روشن مي  )قرمز(

با باال كشيدن ترمز دستي و يا كليد ترمز 

پارك الكترونيكي، اين چراغ روشن 

در اين حين اگر سرعت خودرو . شود مي

هشدار  بوقباشد  km/h 5بيشتر از 

  .پخش خواهد شد

ترمز دستي و يا كليد ترمز پارك 

  .الكترونيكي را آزاد كنيد
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  عال شدن چراغهنگام ف  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ نشانگر 

  ترمز اضطراري
  .يربكس دچار خرابي شده استگ .ماند روشن مي  )قرمز(

بالفاصله خودرو را متوقف كرده و 

  به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  

گر چراغ نشان#

  ESCسيستم 
  )زرد(

  .دچار خرابي شده است ESCسيستم  .ماند روشن مي
  به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  .زند چشمك مي

چشمك زدن اين چراغ در حين رانندگي 

  انجام تنظيمات خودكار نشان دهنده 

  .باشد اين سيستم مي

صورت  بعد از انجام تنظيمات به

  .شود خودكار خاموش مي

  

چراغ نشانگر  #

وضعيت غيرفعال 

  ESCسيستم 

  .را فعال كنيد ESCسيستم   .غيرفعال است ESCسيستم  .ماند روشن مي  )زرد(

 

چراغ نشانگر 

  توقف/ استارت
  موتور توقف/ استارت  .ماند روشن مي  )سبز(

/ سيستم استارتخاموش كردن 

  موتورتوقف 
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  صفحه كيلومتر در نشانگر خرابيهاي  چراغ
 

  

  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ هشدار 

كمربند ايمني 

  راننده

 .زند چشمك مي  )قرمز(

 ONدر شرايطي كه سوئيچ استارت در وضعيت 

قرار داشته و كمربند ايمني راننده بسته نباشد، 

در اين . كند به چشمك زدن مي شروعاين چراغ 

 km/h 25شرايط اگر سرعت خودرو بيشتر از 

پخش شده  s 100مدت  هشدار براي بوقباشد، 

  .تا راننده كمربند خود را ببندد

  .كمربند خود را ببنديد

  

چراغ هشدار 

كمربند ايمني 

  جلوسرنشين 

 .زند چشمك مي  )قرمز(
روي صندلي سرنشين جلو يك نفر نشسته اما 

  .كمربند ايمني خود را نبسته است
  .كمربند را ببنديد

  

چراغ هشدار  #

  ايربگ
  )قرمز(

مانده و يا  روشن 

 .زند چشمك مي

روشن شدن و يا چشمك زدن اين چراغ در 

حين رانندگي و يا در شرايطي كه سوئيچ 

قرار داشته باشد، نشان  ONاستارت در وضعيت 

  .باشد دهنده وجود خرابي در سيستم ايربگ مي

به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ هشدار  #

  سطح سوخت
  .سوخت گيري كنيد  .سوخت موجود در باك كم است .ماند روشن مي  )زرد(

  

چراغ هشدار  #

دماي مايع خنك 

  كننده موتور

 .زند چشمك مي  )قرمز(
دماي مايع خنك كننده موتور بيشتر يا مساوي 

  .است) رانيدماي بح(  ℃115

موتور را خاموش كرده و 

سطح مايع خنك كننده 

  .موتور را بررسي كنيد

  
چراغ هشدار فشار 

  روغن موتور
  .روغن موجود در موتور كافي نيست .زند چشمك مي  )مزقر(

موتور را خاموش كرده و به 

مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  

چراغ خرابي  #

  موتور
 .ماند روشن مي  )زرد(

سيستم موتور و يا سيستم كنترل دريچه تراتل 

  .دچار خرابي شده است) گاز(

از سرعت خود كاسته و 

به مراكز تعميراتي  بالفاصله

  .مجاز مراجعه شود

  

چراغ نشانگر  #

خرابي سيستم 

  اگزوز

 .ماند روشن مي  )زرد(

قرار دارد اما  ONسوئيچ استارت در وضعيت 

  .موتور خاموش است
  .موتور را روشن كنيد

اگر بعد از روشن شدن موتور اين چراغ خاموش 

كه اين چراغ در حين رانندگي نشود و يا اين

  .روشن شود، سيستم دچار خرابي شده است

از سرعت خود كاسته و 

به مراكز تعميراتي  بالفاصله

  .مجاز مراجعه شود
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ خرابي  #

  گيربكس
  )زرد(

  خرابي سيستم گيربكس .ماند روشن مي

بالفاصله خودرو را متوقف 

كرده و به مراكز تعميراتي 

  .مجاز مراجعه شود

  .دماي روغن گيربكس باالست  .زند چشمك مي

بالفاصله خودرو را متوقف 

كرده و صبر كنيد تا روغن 

  .گيربكس سرد شود

  

چراغ هشدار  #

خرابي سيستم 

ترمز پارك 

الكترونيكي 

(EPB)  

  خرابي سيستم ترمز پارك الكترونيكي .ماند روشن مي  )زرد(
به مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود

  

چراغ هشدار 

  دزدگير بدنه
 .زند چشمك مي  )قرمز(

شود  ودرو فعال ميهنگامي كه سيستم دزدگير خ

در اين . كند اين چراغ شروع به چشمك زدن مي

شرايط اگر به خودرو تعرضي صورت بگيرد، 

سرعت چشمك زدن چراغ بيشتر شده و صداي 

  .آژير پخش خواهد شد

با استفاده از كليد درب را 

  .باز كنيد
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

چراغ هشدار  #

خرابي دكمه 

  استارت

  .ريموت خراب است .ماند روشن مي  )قرمز(

باتري ريموت را تعويض 

كرده و اگر همچنان چراغ 

هشدار روشن است به مراكز 

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

  

چراغ هشدار  #

خرابي سيستم 

ترمز ضد قفل 

(ABS)  

  .خراب است ABSسيستم  .ماند روشن مي  )زرد(
در اسرع وقت به مراكز 

  .جاز مراجعه شودتعميراتي م

  

چراغ نشانگر  #

خرابي سيستم 

  ترمز

 .ماند روشن مي  )قرمز(
روغن سيستم ترمز دچار خرابي شده و يا سطح 

  .ترمز پايين است

روغن ترمز را پر كرده و 

اگر همچنان چراغ هشدار 

ماند، به  روشن باقي مي

مراكز تعميراتي مجاز 

  .مراجعه شود
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

  

  چراغ نشانگر 

سر رسيدن زمان 

انجام تعميرات و 

سرويسهاي 

  اي ه دور

 .ماند روشن مي  )زرد(

اين چراغ در خودروي صفر كيلومتر بعد از طي 

3000±500km  و يا گذشت سه ماه روشن

بعد از آن اين چراغ بعد از طي . خواهد شد

5000 km  شود ماه روشن مي 6و يا گذشت.  

وقت به مراكز در اسرع 

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

  

چراغ نشانگر  #

وضعيت باد 

  الستيك

 .ماند روشن مي  )زرد(

يتورينگ فشار باد الستيك دچار اگر سيستم مان

هشدار  بوقخرابي شده، اين چراغ روشن شده و 

  .پخش خواهد شد

در اسرع وقت به مراكز 

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

  

چراغ نشانگر  #

خرابي سيستم 

EPS  

  فرمانبرقي كمكي خرابي سيستم  .ماند روشن مي  )زرد(

خودرو را متوقف  بالفاصله

كرده و به مراكز تعميراتي 

  .مجاز مراجعه شود

 

چراغ هشدار  #

دكمه خرابي 

  توقف/ استارت

  )زرد(

  خاموش كردن موتور  موتورتوقف / استارت  .ماند روشن مي

  خرابي سيستم استارت  .چشمك بزند
در اسرع وقت به مراكز 

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود
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  شرايط غيرفعال شدن  داليل  هنگام فعال شدن چراغ  رنگ چراغ نشانگر  نوع چراغ چراغ نشانگر

 

چراغ هشدار  #

خرابي سيستم 

خودكار چراغ جلو 

(ALS)  

  .چشمك بزند  )زرد(
  سيستم خودكار چراغ جلو دچار خرابي 

  .شده است

قت به مراكز در اسرع و

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

 

چراغ نشانگر 

سيستم ضد 

  سرقت موتور

  .چشمك بزند  )قرمز(
  وتور تشخيص سرقتسيستم ضد سرقت م

  .داده است 

در اسرع وقت به مراكز 

  .تعميراتي مجاز مراجعه شود

 

چراغ نشانگر 

در  يسيستم كمك

رانندگي در  حين

  سراشيبي

  .سيستم را غيرفعال كنيد  .سيستم فعال شده است  .ماند ميروشن   )سبز(

چراغ هشدار خرابي 

سيستم كمك در 

حين رانندگي در 

  سراشيبي

  .سيستم دچار خرابي شده است  .ماند ميروشن   )قرمز(
در اسرع وقت به مراكز 

  تعميراتي مجاز مراجعه شود
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 رهشدا 

هاي  چراغبه وضعيت  لطفاًدر حين رانندگي،  �

هشدار و نشانگر توجه ويژه داشـته باشـيد و در   

مطابق با دسـتورالعمل   ها آنصورت فعال شدن 

بيان شده عمل كنيد تا از بروز خرابـي جـدي و   

  . يا حادثه جلوگيري شود

در صورت بـروز هـر گونـه خرابـي در حـين       �

را در كنــار جــاده راننــدگي، بالفاصــله خــودرو 

چـراغ فالشـر را روشـن كـرده و     . متوقف كنيد

. مثلث خطـر را در اطـراف خـودرو قـرار دهيـد     

گونـه مـاده    هيچدر اطراف خودرو  مطمئن شويد

ماننـد علـف خشـك يـا بنـزين      احتراق پذيري 

  .نباشد

  احتياط 

ــيب  ــگيري از آس ــراي پيش ــودرو،   ب ــدگي خ دي

هشدار هاي  چراغشده توسط  اعالمشدارهاي ه

بـا دسـتورالعمل بيـان    را جدي گرفته و مطابق 

  .شده عمل كنيد

 هاي خودرو سوئيچ 

   سوئيچ

مختلف دارد كـه يكـي از     هر خودرو دو سوئيچ

  . استموارد زير 

كليــد معمــولي ســاده و يـك    يـك ســوئيچ  -1

   ريموت

  هوشمند سوئيچ ريموتيك جفت  -2

  احتياط 

بر روي بخش پالستيكي آن  كليد كد مكانيكي

  . ك شده و بايد در مراقبت از آن دقت شودح

ايـن   با ارائـه ، مفقود شودمكانيكي   اگر سوئيچ 

جديــد  كليــد ،كــد بــه مراكــز تعميراتــي مجــاز

   .كنيد دريافت

  

 سوئيچ مكانيكي 

دربهـاي   تـوان  مـي  با استفاده از اين سـوئيچ  •

  .يا باز كردخودرو را قفل 

هاي خودرو يكي سوئيچ مكانيكي  اگر سوئيچ •

ــرل معمــولي باشــد، از   و ديگــري ريمــوت كنت

. مستقيما استفاده كرد توان مي سوئيچ مكانيكي

شماتيك سوئيچ مكانيكي در شكل نشـان داده  

  . شده است
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 استفاده از سوئيچ مكانيكي 

ر خودروي شـما مجهـز بـه ريمـوت كنتـرل      اگ

، براي استفاده از سوئيچ مكانيكي است هوشمند

  .ابتدا سوئيچ را مطابق مراحل زير بيرون بياوريد

دكمه قفل سوئيچ مكانيكي را فشـار داده و   -1

را در جهت نشان داده شده در  سوئيچ مكانيكي

  . ، بيرون بكشيدشكل

اره دكمـه قفـل را فشـار    استفاده، دوب ازبعد  -2

ــه درون    ــس ب ــت عك ــوئيچ را در جه داده و س

  . محفظه فشار دهيد

 هشدار 

بيرون كشيدن كليد از درون مغـزي سـوئيچ    �

استارت، در حين رانندگي، ممكن اسـت باعـث   

  . قفل شدن فرمان و بروز حادثه شود

  

  ريموت كنترل هوشمند

 دكمه باز كن درب صندوق .1

  دكمه قفل  .2

  دكمه باز كن قفل  .3

  احتياط 

خودروهاي مجهز به ريموت كنتـرل هوشـمند،   

كـه بايـد در    رنـد داكد مخصـوص   دفترچهيك 

  .حفظ و نگهداري از آن دقت شود

شـدن ريمـوت    مفقـود در صورت خرابـي و يـا   

كليـد جديـد در مراكـز     تهيـه كنترل هوشـمند،  

تعميراتي مجاز منوط بـه اسـتفاده از اطالعـات    

  . خواهد بود دفترچهاين 

هاي ريموت هوشـمند را فقـط در مواقـع     دكمه

ن و يا فعـال شـدن   نياز فشار دهيد تا از باز شد

كـه   هنگاميحتي . ناگهاني آژير جلوگيري شود

خودرو در محدوده موثر ريموت كنترل هوشمند 

  . ندهيدهاي آن را فشار  قرار ندارد دكمه

فركانس امواج راديويي استفاده شده در ريموت 

بوده  ديگرهاي وايرلس  مشابه فركانس سيستم

آن و در مــوارد زيــر ممكــن اســت در عملكــرد 
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  . اخالل ايجاد شود

هاي  فرستندهنزديك بودن ريموت كنترل به  �

دگـاه،  وهاي راديويي، فر ستگاهياراديويي مانند 

هـاي مجهـز بـه سيسـتم ريمـوت       اسباب بازي

  كنترل و يا تجهيزات پزشكي 

  نزديك بودن ريموت كنترل به موبايل �

بيشتر  چنانچه فاصله ريموت كنترل تا خودرو �

  . باشدموثر آن از برد 

دقت كنيد كه كليدهاي ريمـوت كنتـرل فشـار    

  . داده نشوند

 

 اتري تعويض ب 

شدن باتري ريموت كنترل هوشـمند،  با ضعيف 

عملكرد آن دچار اختالل شده و بايد بـاتري آن  

  .را تعويض كرد

  . كليد مكانيكي را خارج كنيد -1

ـ   -2 گوشـتي، پـيچ قـاب     يچبا استفاده از يـك پ

باال و پايين  روكشو  كنيدرا باز ) مطابق شكل(

  . را برداريد

وشتي دوسو يا ابـزار  گ با استفاده از يك پيچ -3

مشابه، قاب كليـد را بيـرون كشـيده تـا بتـوان      

  .  باتري را تعويض كرد

در هنگام تعويض بـاتري دقـت كنيـد كـه      -4

قطبهاي مثبت و منفي باتري در جـاي مربـوط   

  . به خود قرار گرفته باشند

  هشدار 

كليد، باتري و بـاتري يـدك را در دسـترس     �

در صورت قورت داده شدن . دكودكان قرار ندهي

  . اين اشياء، سريعا به دكتر مراجعه شود

  احتياط 

در هنگام باز كردن قاب ريموت كنترل هوشمند 

  . به اجزا ضربه و آسيبي وارد نشود باشيدمراقب 

تعويض باتري ريموت كنترل هوشمند به شيوه 

نادرست ممكن است باعث آسـيب ديـدگي آن   

  . شود

هـاي   براي تعويض باتري فقط بايـد از بـاتري  

ولتاژ، ابعاد و خصوصيات مشابه  ،يدك با ظرفيت

  . با باتري اوليه استفاده شود

  محيط زيستيهاي  توصيه

باتري معيوب بايد مطابق بـا قـوانين محـيط     �

 .زيست معدوم شود
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ريموت كنترل معمولي

*
 

براي تعويض بـاتري و چيـپ كنترلـي ريمـوت     

. كنترل معمولي، قاب باال و پايين آن را باز كنيد

دقت شود كه قطب مثبت باتري بايد به سـمت  

  .چيپ قرار بگيرد

  احتياط  

ــار   ــرل معمــولي در كن ــرار دادن ريمــوت كنت ق

تجهيزات مخابره كننده امواج الكترومغناطيسـي  

ممكن است باعث افزايش مصرف شارژ بـاتري  

 حداقل فاصله توصيه شـده يـك متـر   . آن شود

  . باشد مي

شود كه بـاتري در مراكـز تعميراتـي     مي توصيه

  . مجاز تعويض شود

  نكات 

  . كنيددر اسرع وقت تعويض  را باتري ضعيف 
  CR2032 3V: مدل باتري مورد استفاده 

  محيط زيستيهاي  توصيه

باتري معيوب بايد مطابق بـا قـوانين محـيط     �

  . زيستي معدوم شود

 ها درب

  ها دربباز كردن 

  

  باز كردن قفل درب با ريموت كنترل

معمـولي و  (محدوده كـاري ريمـوت كنتـرل     •

  . است متر 30) هوشمند

موتور خاموش  در محدوده كاري ريموت اگر •

 ،ريمـوت  unlockن دكمـه  باشد، بـا فشـار داد  

بـاز  ) بـه جـز درب صـندوق   (هاي خودرو  درب

چراغ راهنما يـك بـار چشـمك زده و    شود،  مي

  . شود مي آينه بغل باز
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 باز كردن قفل درب از داخل خودرو

ها قفل باشند، دو بار دستگيره درب  اگر درب •

بار اول قفل درب باز شده و بـار  . را باال بكشيد

  . شود مي دوم درب باز

اگر درب قفل نباشد، با يك بار باال كشـيدن   •

  . شود ميدستگيره، درب باز 

  

 دكمه قفل مركزي 

  كردن دكمه قفل .1

  بازكن قفلدكمه  .2

هـا، هـر چهـار درب     با استفاده از اين دكمه •

خودرو و درب صندوق، همزمان قفل شده و يـا  

  . شود مي باز ها آن قفل

 25با افزايش سرعت خـودرو بـه بيشـتر از     •

km/h هر چهار درب خودرو و درب صندوق به ،

  . شوند مي طور خودكار قفل

موتـور،   شدنخودرو و خاموش  توقفپس از  •

قفل هر چهار درب خودرو و درب صـندوق بـه   

  . شود مي طور خودكار باز

 احتياط  

ها باعـث   باز و بسته كردن پشت سر هم قفل 

  . خرابي موتور قفل درب خواهد شد

  

 يسوئيچ مكانيك با ها دربباز كردن قفل 

كليد را به درون حفـره مربعـي شـكل روي     -1

  . قفل وارد كنيد پوشش
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 .دستگيره را بكشيد -2 

  
كليد را در جهت نشان داده شده فشـار داده   -3

 . قفل را بيرون بكشيد پوششو 

  
ــرار داده و    -4  ــل ق ــزي قف ــد را درون مغ كلي

 . بچرخانيد

  . كليد را ساعتگرد بچرخانيد: باز كردن قفل

  . كليد را پادساعتگرد بچرخانيد: قفل كردن

  احتياط  

شود كه فقط در مواقـع ضـروري از    مي توصيه 

ها  اين روش براي باز كردن و قفل كردن درب

  . استفاده شود

  

 با ريموت كنترل ها دربكردن  قفل

سوئيچ استارت  در محدوده كاري ريموت اگر •

بسـته   هـا  دربباشد و تمامي  OFFدر وضعيت 

 lockكوتــاه مــدت دكمــه  فشــردنباشــند، بــا 

ريموت كنترل، هر چهار درب بسته شده، چـراغ  

هاي بغل جمع  بار چشمك زده و آينه دوراهنما 

  .  خواهند شد

ــي اگــر يكــي • بســته نباشــد،  هــا درباز  حت

هـاي   شـوند ولـي چـراغ    هاي بغل جمع مي آينه

راهنما روشن نشده، بـوق بـه صـدا درنيامـده و     
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  .شود درستي بسته نمي درب مذكور به

  احتياط  

اگر درب صندوق بسته نباشـد، بـا فشـار دادن     

. ، چهار درب كابين قفل خواهند شدlockدكمه 

شويد كه هر چهـار   قبل از ترك خودرو مطمئن

درب اصلي خودرو و درب صـندوق قفـل شـده    

  . باشند

 (PEPS)سيستم ضد سرقت 

 :عبارتند از PEPSعملكردهاي سيستم 

  يابي خودرو موقعيت -1 

  كنترل ريموت  -2 

  و استارت موتور ها دربباز كردن قفل  -3

فقـط در   PEPSقابليت كنترل ريموت سيستم 

 OFFكه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت    مواقعي 

  . قابل تشخيص استقرار دارد، 

  قابليت موقعيت يابي خودرو 

ريموت را دو بار به فاصله كمتـر از   lockدكمه 

هاي راهنما به مـدت   دو ثانيه فشار دهيد، چراغ

ــه  25 ــوق ثاني ــار ب  چشــمك زده و خــودرو دوب

  . زند مي

  ) تريمو(قابليت كنترل از راه دور بي سيم 

سـوئيچ   اگر :قفل كردن چهار درب كابين -1  

 lock، دكمـه  باشـد  OFFاستارت در وضـعيت  

ريموت كنترل هوشمند را به صورت كوتاه مدت 

  .فشار دهيد

 اگــر :بــاز كــردن قفــل چهــار درب كــابين -2 

، دكمـه  باشـد  OFFسوئيچ استارت در وضعيت 

unlock   ريموت كنترل هوشمند را به صـورت

  .تاه مدت فشار دهيدكو

سـوئيچ   اگر :باز كردن درب صندوق خودرو -3 

 lock، دكمـه  باشـد  OFFاستارت در وضـعيت  

ريموت كنترل هوشمند را به صورت بلند مـدت  

 .فشار دهيد

سوئيچ استارت در  اگر :موقعيت يابي خودرو -4 

ــعيت  ــد OFFوض ــه باش ــوت  lock، دكم ريم

پشـت سـر هـم و در     را دو بـار كنترل هوشمند 

  .فشار دهيد ثانيه 2مدت كمتر از 

سـوئيچ اسـتارت در    اگـر  :باز كردن پنجره -5 

ريمـوت   unlock، دكمـه  باشـد  OFFوضعيت 

كنترل هوشمند را به صورت بلنـد مـدت فشـار    

  .دهيد

   ها دربباز كردن قفل 

توان  با استفاده از اين قابليت ريموت كنترل، مي

 .ي خودرو را قفل و يا باز كردها درب
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ريمـوت هوشـمند در    اگر: ورود به خودروقابليت 

ار ، با هـر بـار فشـ   باشدفاصله يك متري خودرو 

دادن دكمه كوچـك روي دسـتگيره درب، قفـل    

 . شود ميهاي خودرو باز شده و يا قفل  همه درب

  احتياط  

 PEPSاگر باتري خودرو ضعيف باشد، سيستم  

و بايـد بـه    خـوبي عمـل نكـرده    بهممكن است 

  . را باز كرد ها دربصورت دستي قفل 

كثيف شدن دستيگره درب ممكن است باعـث   

ل در عملكرد سنسور و در نتيجـه عملكـرد   اخال

  . شود PEPSسيستم 

  :ائز اهميتحنكات 

: هــاي خــودرو از راه دور بــاز كــردن پنجــره •

باشد،  OFFسوئيچ استارت در وضعيت  چنانچه

دكمـه  ) سـه ثانيـه  حداقل (بلند مدت  فشردنبا 

unlock هـاي   ريموت كنترل هوشمند، پنجره

فاصـله  . امال باز خواهند شـد خودرو به ترتيب ك

ها خيلي كم  زماني بين باز يا بسته شدن پنجره

  ).ثانيه ميلي 200در حدود (است 

، در زمـان خرابـي ريمـوت كنتـرل هوشـمند      •

به آن در صـفحه كيلـومتر    چراغ هشدار مربوط

بـاتري ريمـوت كنتـرل    "عبارت  روشن شده و

 (DVD)در صـفحه نمايشـگر    "ضعيف اسـت 

در اين شرايط براي روشن كـردن   .شود ميدرج 

گيـربكس   داراي در خـودرو (موتور، پدال كالچ 

ــتي ــز  ) دس ــدال ترم ــا پ ــودرو دارايدر (و ي  خ

ــك  ــربكس اتوماتي ــه  ) گي ــار داده و دكم را فش

  . استارت را فشار دهيد

چنانچه باتري ريموت كنترل ضـعيف باشـد،    •

فقـط در  . در اسرع وقت باتري را تعويض كنيـد 

ريمـوت كنتـرل در داخـل خـودرو     شرايطي كه 

موتـور را بـا اسـتفاده از سيسـتم      توان ميباشد، 

PEPS چنانچــه بــه هــر دليلــي . روشــن كــرد

، امكـان  شـود ريموت كنتـرل از خـودرو خـارج    

روشن كردن مجدد موتور به ايـن روش وجـود   

  . ندارد

راننده قبل از ترك خـودرو بايـد از خـاموش     •

كنترل در هر ريموت . بودن موتور مطمئن شود

  . شرايطي بايد همراه راننده باشد
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 درب صندوق

  

باز و بسته كردن قفل درب صندوق با 

 كنترل ريموت

بلند مدت دكمه درب صندوق  فشردنبا هر بار 

ريموت كنترل ، قفل درب صندوق بـاز و بسـته   

  . خواهد شد

 هشدار  

براي جلوگيري از بيرون ريخـتن وسـايل و     �

ورود دود بــه درون خــودرو، در حــين راننــدگي 

  . درب صندوق بايد بسته باشد

قـب  هنگامي كه درب صندوق باز است، مرا  �

باشيد كه كودكان از درب صندوق وارد خـودرو  

  . نشده و خود را محبوس نكنند

 احتياط  

قبل از باز كردن درب صندوق مطمـئن شـويد    

  . كه فضاي كافي در پشت آن وجود داشته باشد

براي جلوگيري از آسيب ديدگي ميله پنوماتيك 

درب صندوق و در نتيجه اخـالل در بـاز شـدن    

كردن اشياء و يا نيرو وارد كردن  ان، از آويزدرب

  . به آن پرهيز كنيد

ــه      ــفر درج ــر ص ــوايي زي ــرايط آب و ه در ش

سانتيگراد ممكن است مكانيزم باز كن خودكـار  

در چنــين . درب صــندوق دچــار اخــتالل شــود

شرايطي بايد درب صندوق را به صورت دسـتي  

  . باز كرد

ن شـويد كـه   قبل از بستن درب صندوق مطمئ 

  . صندوق جا نمانده باشدكليد درون 

 

 سوئيچ شرايط اضطراري درب صندوق 

و درپـوش  . قب را بخوابانيدصندلي رديف ع -1

   .روي مكانيزم قفل درب صندوق را برداريد
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پيچ تعبيـه شـده روي قفـل را بـه سـمت       -2 

 . شود ميت بچرخانيد قفل درب صندوق باز راس

 احتياط  

هنگام بازكردن درب صندوق عقب بـه وسـيله    

سوئيچ اضطراري مراقب باشيد به خودرو آسيب 

   .نرسانيد

  

  سيستم ضد سرقت خودرو

حفاظت از خـودرو و   ،وظيفه سيستم ضد سرقت

تالش براي ورود به . استوسايل درون خودرو 

خودرو بدون استفاده از كليد باعث فعال شـدن  

بـوق  در اين حالـت  . شود سيستم ضدسرقت مي

راهنمـا  ي هـا  چـراغ خودرو به صـدا در آمـده و   

 . چشمك خواهند زد

  احتياط  

از اضافه كردن ساير تجهيزات دزدگير و يا ارتقاء  

  .سيستم دزدگير پرهيز كنيد

 معموليريموت كنترل 

اي  ريمـوت كنتـرل معمـولي از نـوع دو دكمــه    

سيستم دزدگيـر را   lockكه در آن دكمه  است،

ــه   ــال و دكم ــر را  unlockفع ــتم دزدگي  سيس

  . كنند ميال غيرفع

  فعالسازي سيستم دزدگير •

باشد و  OFFسوئيچ استارت در وضعيت  اگر �

 فشـردن باشـند، بـا    هاي خودرو بسته درب تمام

 سيستم دزدگير آماده فعـال شـدن   lockدكمه 

بعد از پنج ثانيه سيستم دزدگير كـامال  . شود مي

. زنـد  مـي فعال شده و چراغ نشانگر آن چشمك 

بـاز   هـا  دربيه اول، اگر يكـي از  در طي پنج ثان

خارج  OFFشده و يا سوئيچ استارت از وضعيت 

 شود، بـدون هـيچ هشـداري، سيسـتم دزدگيـر     

  . شود ميغيرفعال 
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  وضعيت هشدار •

اگر در هنگام فعال بودن سيستم دزدگير، هر  �

) و درب موتـور دربهاي كابين، ( ها دربكدام از 

 ONوضـعيت  باز شده و يا سوئيچ اسـتارت در  

  . آيد ميقرار بگيرد، آژير هشدار به صدا در 

راهنما براي مدت هاي  چراغدر اين وضعيت،  �

 28پنج دقيقه چشـمك زده، خـودرو بـه مـدت     

نشانگر سيستم دزدگير  چراغزند و  مي بوق ثانيه

وضعيت هشدار بعـد  . زند مي به سرعت چشمك

 مگر اينكه. شود ميغيرفعال  از پنج دقيقه كامال

 . شودضربه جديدي به خودرو وارد سيگنال 

  كردن وضعيت هشدار غيرفعال •

بعد از فعال شدن وضعيت هشـدار، بـا فشـار     �

ــه  ــدام از دكم ــر ك ــاي  دادن ه ــا  lockه و ي

unlock  غيرفعـال   وضعيت هشـدار را  توان مي

  . شود نميغيرفعال  سيستم دزدگير ولي. كرد

 ودرو وارد شودضربه جديدي به خاگر باز هم  �

  . وضعيت هشدار سيستم دوباره فعال خواهد شد

كردن كامل سيستم دزدگيـر،  غيرفعال  براي �

كرده و غيرفعال  ابتدا وضعيت هشدار سيستم را

 . را فشار دهيد unlockسپس دكمه 

  كردن سيستم دزدگير غيرفعال •

. ريموت كنترل را فشار دهيد unlockدكمه  �

س از بــازكردن درب خــودرو چــراغ سيســتم پــ

ضدسرقت خاموش شده و سيسـتم ضدسـرقت   

  .شود غيرفعال مي

  وضعيت دزدگير ثانوي  •

كـردن  غيرفعـال   پـس از  ثانيه 30اگر ظرف  �

باز نشـود و يـا    ها دربسيستم دزدگير، يكي از 

، سيسـتم  نكنـد وضعيت سوئيچ اسـتارت تغييـر   

و تمـامي   دزدگير به طـور خودكـار فعـال شـده    

  . قفل خواهند شد ها درب

  ساير مشخصات سيستم دزدگير •

با قطع و وصل كردن باتري، سيستم دزدگير  �

در همان وضعيتي كه قبل از قطع كردن باتري 

  .گيرد مي بوده قرار

ت هشدار سيستم دزدگير در وضعي

 PEPSمجهز به سيستم  خودرو

 هريموت كنتـرل هوشـمند داراي سـه دكمـ     •

  . باشد مي

فعـال و بـا    lockم دزدگيـر بـا دكمـه    تسسي �

  . شود ميغيرفعال  unlockدكمه 

   كنترل هوشمندعملكرد ريموت  •

غيرفعـال   نحوه فعال يـا  در اين نوع ريموت، �

كردن سيستم دزدگير و وضعيت هشدار، شرايط 

قابليت ذخيره وضعيت وضعيت دزدگير ثانوي و 

ع و وصل كردن بـاتري  قبلي سيستم پس از قط

  . است اي دو دكمهمشابه با ريموت 
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  قفل كودك

 با فعـال شـدن قفـل كـودك، فقـط از بيـرون      

 . هاي خودرو را باز كرد درب توان مي

  غيرفعالوضعيت . 1

  وضعيت فعال  . 2

تــوان  نمـي  چنانچـه قفـل كـودك فعــال باشـد    

  . هاي خودرو را از داخل باز كرد درب

 احتياط  

بسـته   ها دربقبل از حركت مطمئن شويد كه  

  . باشند

مطمـئن شـويد كـه كليـد      ها دربقبل از بستن 

   .نباشدو داخل خودر

براي جلوگيري از بـاز كـردن ناگهـاني درب در    

شـود   مـي  حين رانندگي توسط كودكان، توصيه

كه كودكان را در رديف عقب خودرو نشـانده، از  

صندلي مخصوص كودكان استفاده كرده و قفل 

  .كودك را فعال كنيد

  . از تنها گذاشتن كودكان در خودرو پرهيز كنيد

  

  قفل مكانيكي اضطراري خودرو

در شرايطي كه باتري ريمـوت كنتـرل ضـعيف    

بوده و يا قفل مركزي خودرو خراب شده باشـد،  

درب جلو سـمت   توان مي طبا كليد مكانيكي فق

قفل كردن و يا باز كردن قفل . راننده را باز كرد

  . شود مي به طريق زير انجام ها دربساير 

): درب عقب سـمت چـپ   مثال،(قفل كردن  •

شكل با استفاده از كليـد مكـانيكي، پـد     مطابق

ــپ را     ــمت چ ــب س ــانيكي درب عق ــل مك قف

  . وددرب را ببنديد تا قفل ش. ساعتگرد بچرخانيد

درب  ،ابتدا با كليـد مكـانيكي  : باز كردن قفل •

جلو سمت راننـده را بـاز كـرده و سـپس سـاير      

دســتگيره را از داخــل و بــا اســتفاده از  هــا درب

  . درب باز كنيدداخلي 

  احتياط  

كنـده   ،سياه رنـگ قفـل  ) ضامن(چنانچه چفت 

شده باشد و نتوان بـه ايـن روش درب را قفـل    

يره درب را باال كشـيده و پـد قفـل    كرد، دستگ
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  . مكانيكي درب را به حالت اوليه بر گردانيد

شود فقط در مواقع ضـروري از روش   مي توصيه

يـابي و انجـام    و براي عيـب  شودفوق استفاده 

تعميرات مورد نياز بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز     

  .مراجعه شود

  ها پنجره

 شيشه باالبر برقي

  

 مجموعه كليد شيشه باالبر برقي درب راننده 

براي به كار گيري مجموعه كليد شيشه بـاالبر  

 ONعيت برقي، سـوئيچ اسـتارت بايـد در وضـ    

  . باشد

  شيشه باالبر پنجره جلو سمت چپ كليد .1

  شيشه باالبر پنجره عقب سمت چپ كليد .2

  شيشه باالبر پنجره عقب سمت راست كليد .3

  شيشه باالبر پنجره جلو سمت راست كليد .4

  شيشه باالبر  كننده فعال يا غيرفعال كليد .5

با فشار دادن كوتـاه مـدت   : باز كردن پنجره •

هـا، پنجـره    مربوط به هر كدام از پنجـره  دكلي

بـا  . شـود  مـي  مزبور به طور خودكار كـامال بـاز  

، پنجـره شـروع بـه بـاز     كليـد  فشردن بلندمدت

  . مي شودمتوقف  آنشدن كرده و با رها كردن 

 كليـد با باال كشيدن كوتاه مـدت  : بستن پنجره •

ها، پنجـره مزبـور بـه      مربوط به هر كدام از پنجره

را بـاال   كليـد . شـود  مـي  كار كامال بسـته طور خود

ع بـه بسـته   كشيده و ثابت نگه داريد تا پنجره شرو

  . دوش ميپنجره متوقف با رها كردن آن، . شدن كند

سـاير  كردن مجموعه كليـد  غيرفعال  فعال يا •

  : شيشه باالبرها

عملكرد مجموعه  ،شماره پنج كليدبا فشار دادن 

بـه جـز درب    هـا  دربكليد كنترلي روي همـه  

در ايـن حالـت چـراغ     شـود  مـي غيرفعال  راننده

 هـا  آنبراي فعال كردن . شود نشانگر روشن مي

چـراغ   حالـت در اين  دوباره دكمه را فشار دهيد

  . شود مي خاموشنشانگر 

 

 ساير شيشه باالبرها مجموعه كليد

جلو سمت سرنشـين  (دربهاي خودرو  روي همه
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يك كليد كنترلي براي ) جلو، عقب چپ و راست

  . وجود دارد ها باز و بسته كردن پنجره

با فشار دادن كوتـاه مـدت   : باز كردن پنجره •

درب بـه طـور خودكـار    هـر درب، پنجـره    كليد

، كليـد  فشـردن بلندمـدت  با . شود مي كامال باز

پنجره شروع به باز شدن كرده و با رهـا كـردن   

  . شود ميپنجره متوقف  آن،

 كليدبا باال كشيدن كوتاه مدت : بستن پنجره •

هر درب، پنجره درب بـه طـور خودكـار كـامال     

را باال كشيده و ثابـت نگـه    كليد. شود مي بسته

با رها . د تا پنجره شروع به بسته شدن كندداري

  . شود ميپنجره متوقف  آنكردن 

 هشدار  

ها، مطمـئن شـويد كـه     قبل از بستن پنجره �

دست، سر و گردن سرنشـينان و يـا هـر گونـه     

  . باشدنشيشه  در مسير حركتشيء ديگري 

هاي ناشـي   براي جلوگيري از آسيب ديدگي �

ده غير صـحيح، كودكـان را تنهـا درون    از استفا

  . خودرو ترك نكنيد

چنانچه كـودك را بـر روي صـندلي عقـب       �

ايد، عملكرد مجموعه كليد كنترلي روي  نشانده

  . كنيدغيرفعال  دربهاي عقب را

  احتياط  

باز بودن پنجره در شرايط بـاراني باعـث ورود    

 آب بــاران بــه داخــل كــابين و آســيب ديــدگي

 . تجهيزات داخلي خواهد شد

  انجام تنظيمات اوليه شيشه باالبر برقي 

بعــد از هــر بــار قطــع و وصــل شــدن بــاتري، 

ــتنظي ــاره  م ــد دوب ــي باي ــاالبر برق ــه ب ات شيش

  . شود انجام

قــرار  ONســوئيچ اســتارت را در وضــعيت  -1

  . دهيد

و  داريـد نگه  فشرده وشيشه باالبر را  كليد -2 

  . يد تا پنجره كامال باز شودصبر كن

شيشه باالبر را باال كشيده و در  كليدسپس  -3 

همان وضعيت نگه داريد تا پنجره كامال بسـته  

كامـل  بعد از بسته شدن  ثانيه 5كليد را تا  شود

بـاال كشـيده نگـه داريـد تـا      چنان در حالت  هم

  . تنظيمات پنجره كامل شود

هـا نيـز    سـاير پنجـره   مراحل باال را براي -4 

  .تكرار كنيد

  احتياط 

هاي كنترلي شيشه باالبرها بعد  عملكرد دكمه 

از قطع و وصل كردن باتري دچار اختالل شـده  

 . و بايد دوباره تنظيم شود

 سيستم تشخيص مانع شيشه باالبر برقي

در مسـير   شـيئي  اگر در حين بسته شدن پنجره

وقف شـده و بـه طـور    آن قرار بگيرد، پنجره مت
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  . شود مي خودكار كمي باز

  احتياط  

عملكرد سيستم تشـخيص مـانع از    آزمونبراي 

  .اعضاي بدن خود استفاده نكنيد

كافي باالي شيشه وجـود دارد   فاصلهزماني كه 

در مسير آن قرار بگيـرد، ممكـن    چنانچه شيئي

  . است پنجره متوقف نشود

نچه سيستم تشـخيص مـانع عمـل نكنـد،     چنا 

  :انجام دهيدتنظيمات آن را به روش زير 

قـرار داده   ONسوئيچ استارت را در وضعيت  �

بـاالبر را فشـار دهيـد تـا پنجـره       كليد شيشهو 

دوباره دكمه را فشار دهيد تـا  . كامال بسته شود

بعد از دو ثانيه  به مدت .شودپنجره دوباره بسته 

چنـان درحالـت    ، دكمه را همبسته شدن پنجره

پنجـره را بـه صـورت    . نگـه داريـد   فشرده شده

دستي تا انتها بـاز كـرده و دوبـاره بـه صـورت      

دستي ببنديد تا تنظيمات سيستم تشخيص مانع 

  . كامل شود

چنانچه تنظيمات سيستم تشخيص مـانع بـه    �

 كاملها به طور  درستي انجام شده باشد، پنچره

گر تنظيمات نادرست اعمال اما ا. شوند مي بسته

شده باشند، پنجره بعد از رسيدن بـه انتهـا، بـه    

باز شده و متوقـف خواهـد    متر ميلي 150اندازه 

ــد ــتم  . ش ــات سيس ــرايطي تنظيم ــين ش در چن

  . تشخيص مانع بايد دوباره انجام شود

  

  سانروف برقي

 مجموعه شيشه جلو .1
بـر روي بدنـه ثابـت    (مجموعه شيشه عقب . 2

  .)شده است

 آفتابگير برقي سانروف .3

  
 دكمه باز و بسته كردن سانروف .1

  دكمه باز و بسته كردن آفتابگير سانروف .2

و يـا   ONسـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     اگر •

START  ــا  1شــماره  كليــد فشــردنباشــد، ب

 طور يا به دار به صورت زاويهسانروف را  توان مي

  . بستامل باز كرده يا ك
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 دار باز و بسته كردن سانروف به صورت زاويه

  باز كردن سانروف  •

. فشـار دهيـد  را  1سمت عقب دكمه شـماره   �

بصـورت  (بخش عقب شيشه جلو به سمت باال 

سـانروف تـا    و سـپس حركـت كـرده   ) دار زاويه

  . شود ميممكن باز حالت بيشترين 

  روف بستن سان •

درحالتي كه سانروف در حالت بيشترين زاويه  �

فشـار  را  1سمت جلوي دكمه شـماره   باشد، مي

  .تا سانروف بسته شود دهيد

 باز و بسته كردن سانروف به صورت افقي

  باز كردن •

 1دا سمت عقب دكمه شـماره  ابت: روش اول �

تا سـمت عقـب شيشـه جلـو بـه       فشار دهيدرا 

سـپس دو بـار سـمت    . شود ار بازد صورت زاويه

تـا سـانروف    فشار دهيدرا  1عقب دكمه شماره 

براي توقـف  . روي ريل لغزيده و كامال باز شود

را  1سانروف در موقعيت دلخواه، دكمه شـماره  

 . فشار دهيددوباره 

 1دا سمت عقب دكمه شـماره  ابت: روش دوم �

بصورت تا سمت عقب شيشه جلو  فشار دهيدرا 

سـپس سـمت عقـب دكمـه     . شـود ار باز د زاويه

تـا   فشار دهيـد را به صورت بلند مدت  1شماره 

سانروف شروع به باز شـدن بـه صـورت افقـي     

در هر موقعيتي كه دكمـه را رهـا كنيـد،    . نمايد

 .  شود مي سانروف متوقف

 بستن سانروف •

را  1سمت جلوي دكمـه شـماره   : روش اول  �

. بسته شدن كندتا سانروف شروع به  فشار دهيد

دوباره دكمه، سانروف در موقعيت  دادنفشار با 

  . دلخواه متوقف خواهد شد

را  1سمت جلوي دكمـه شـماره   : روش دوم  �

تـا سـانروف    فشـار دهيـد  به صورت بلند مدت 

در هر مـوقعيتي كـه   . شروع به بسته شدن كند

  . شود مي دكمه را رها كنيد، سانروف متوقف

 آفتابگير سانروفباز و بسته كردن 

  باز كردن  •

تـا   فشار دهيدرا  2سمت عقب دكمه شماره  �

  . آفتابگير سانروف باز شود

  بستن آفتابگير •

تا  فشار دهيدرا  2سمت جلوي دكمه شماره  �

  . آفتابگير سانروف بسته شود

 احتياط 

بنـدي در   ها، مجاري تخليه آب و نـوار آب  ريل

  . نروف را مرتبا تميز كنيددو طرف سا

تر كردن حركت سانروف، ريلها را با  براي روان

  . گريس مناسب روانكاري كنيد

ــدن  ــيب دي ــوگيري از آس ــراي جل ــانروف، در  ب س

  . كنيد برطرفروي آن را  زدگي زمستان برف و يخ
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ــراي جلــوگيري از آســيب ديــدن تجهيــزات    ب

كــابين، در الكتريكـي و سـاير تجهيـزات درون    

شرايط آب و هواي باراني و هنگام ترك خودرو 

  . سانروف را ببنديد

 عملكرد سيستم تشخيص مانع سانروف 

سيستم تشخيص مـانع سـانروف در هنگـام     •

) بسته شـدن خودكـار  (بسته شدن به روش اول 

  . شود مي فعال

براي  زمانيكه سيستم تشخيص مانع سانروف •

صـورت بلندمـدت    بـه  1دكمه شماره بستن آن 

  . شود نمي ، فعال)روش دوم( فشرده شود

  احتياط  

اگر در حين بسته شدن سانروف شيء بزرگـي   

 ،در مسير آن قرار بگيرد، سيستم تشخيص مانع

ــرده و   ــف ك ــانروف را متوق ــت س ــپس حرك س

  . سانروف كمي باز خواهد شد

  سانروفتنظيمات اوليه سانروف و آفتابگير 

در مواقعي كه باتري ضعيف شده و يـا قطـع    •

شده باشد، ممكن است نياز باشد تـا تنظيمـات   

  . سانروف و آفتابگير سانروف دوباره انجام شود

انجام تنظيمات سانروف و آفتابگير سـانروف   •

به طريق زير و در شرايطي كه سوئيچ اسـتارت  

  . شود مي قرار دارد، انجام ONدر وضعيت 

را فشار  2و يا شماره  1كمه شماره د: مرحله اول

نگه داريد تا سانروف و يا آفتابگير سانروف و داده 

سانروف و يـا آفتـابگير   . شروع به بسته شدن كند

بعـد  . سانروف كامال بسته شده و دوباره باز شوند

از آن كه سانروف و يا آفتـابگير سـانروف دوبـاره    

  .  ه را رها كنيدشروع به بسته شدن كنند، دكم

متر از پنج ثانيـه بعـد از رهـا    در ك: مرحله دوم 

دوبـاره دكمـه را    2و يـا   1كردن دكمه شماره 

سـانروف و يـا   . فشار داده و همانطور نگه داريد

آفتابگير سانروف ابتدا بسته شده، كامال باز شده 

بعد از متوقـف  . و سپس كامال بسته خواهند شد

ابگير سـانروف، دكمـه را   شدن سانروف و يا آفت

  .رها كرده تا تنظيمات كامل شود

  درب ها

 درب موتور

  

 باز كردن درب موتور

 )كابينداخل (درب موتور  ندهدستگيره باز كن - 1

  . جهد درب موتور به آرامي به باال مي. را بكشيد
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ود را به زير لبه جلويي درب موتـور  دست خ -2

فشـار دهيـد   به سمت چپ برده و ضامن آن را 

درب موتـور را  سـپس  . تا درب موتور آزاد شـود 

 . بلند كنيد

  

پنومـاتيكي   جك. درب موتور را باال بكشيد -3

ــده     ــاز ش ــور را ب ــار درب موت ــور خودك ــه ط ب

 . دارد مي نگه

 بستن درب موتور

قبل از بسـتن درب موتـور مطمـئن شـويد كـه      

پارچه، ابزار يـا هرگونـه وسـيله ديگـري درون     

بعد از بسـتن، لبـه جلـوي    . نباشدمحفظه موتور 

درب موتور را فشار داده و مطمـئن شـويد كـه    

  . استكامال قفل شده 

  هشدار 

براي جلـوگيري از بـاز شـدن اتفـاقي درب       �

 ازموتور در حين رانندگي و بـروز حادثـه، قبـل    

ــور   ــودن درب موت ــدگي از بســته و قفــل ب رانن

  . مطمئن شويد

  درب باك

  

، اسـت هاي خودرو باز  قفل درب كه هنگامي •

قسمت گرافيكي روي درب باك را فشار دهيـد  

 . باز شوددرب باك به آرامي حفاظ تا 
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هـاي   درب باك را در خـالف جهـت عقربـه    •

  .ساعت چرخانده و باز كنيد

بعد از سوخت گيري، درب باك را به صورت  •

ته شده و صدايي ساعتگرد بچرخانيد تا كامال بس

  . كليك مانند شنيده شود

  

آن را در جهت حفاظ بعد از بستن درب باك،  •

 . هيدنشان داده شده در شكل فشار د

  هشدار  

در هواي گرم تابستان فشـار سـوخت درون     �

براي جلوگيري از بيرون ريختن  .استباك زياد 

ناگهاني آن و ايجاد حادثه، درب بـاك بايـد بـه    

  . آرامي باز شود

براي جلوگيري از بيـرون ريخـتن سـوخت در     �

هنگام حادثه، بعد از سوخت گيري مطمئن شويد 

  . ال بسته و قفل شده باشدكه درب باك كام

  احتياط  

كشيدن و يا فشار دادن درب باك باعـث آسـيب   

براي باز كردن و يا بستن . ديدگي آن خواهد شد

  . فقط بايد نيروي چرخشي به آن وارد شود

براي . درب باك در سمت چپ خودرو قرار دارد

سوخت گيري دقت كنيد كه پمـپ سـوخت در   

  . قرار بگيردسمت چپ خودرو 

چنانچه پمپ سوخت به طور خودكار خـاموش   

ــوخت  ــود، س ــد   ش ــف كني ــري را متوق در . گي

هاي آب و هوايي با تغييرات دمايي زياد،  محيط

باك خودرو را كامال پر نكنيد تا فضـاي كـافي   

  . براي انبساط سوخت در باك وجود داشته باشد

 گيري سوخت

وتـور بررسـي كنيـد كـه     قبل از روشن كردن م

. نباشداي از نشتي سوخت بر روي زمين  نشانه

ــتم   ــتي در سيســ ــود نشــ ــورت وجــ در صــ

  . رساني، موتور را روشن نكنيد سوخت

   هشدار  

 . سوخت گيري موتور را خاموش كنيد هنگام �

. باشند مي بخارات سوخت بسيار اشتعال پذير �

رهيـز  در حين سوخت گيري از سيگار كشيدن پ

كرده و مطمئن شويد كه هيچگونه شـعله و يـا   

  . باشدن اي در اطراف خودرو جرقه

  احتياط  

هنتنـگ  درب باك استفاده شده در محصوالت 

. استداراي قابليت تنظيم فشار سوخت در باك 
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هنتنـگ  براي تعويض فقط بايد از قطعات اصل 

  . استفاده شود

وب باعـث آسـيب   هاي نامرغ استفاده از سوخت 

  .  ديدن موتور خواهد شد

بنزين سرب دار باعث اختالل در عملكرد  مصرف

كاتاليست سه راهه و سيستم كنتـرل اگـزوز و در   

  . دوش مينتيجه افزايش هزينه تعميرات 

  توجه  

بـوده و ســوخت  ليتــر  48ظرفيـت بــاك سـوخت    
توصيه شده بـراي اسـتفاده در ايـن خـودرو بنـزين      

  . باشد مي باالتر يا  #92دون سرب با كيفيت ب

  محيط زيستيهاي  توصيه

ريز شدن سـوخت باعـث   بيرون ريختن و سر �

  . شود مي آلودگي محيط زيست

 كن پاك  برف

  

  كن  پاك  دسته برف

كن، ابتدا بايد سوئيچ  براي استفاده از برف پاك

عملكـرد  . قرار دهيد ONاستارت را در وضعيت 

هاي نشان داده  در موقعيتكن  پاكدسته برف 

 :، به شرح زير استشده در شكل

بـرف   ضدشـبنم عملكـرد  : MISTوضـعيت   .1

  جلوكن  پاك

برف  خاموش بودنموقعيت : OFFوضعيت . 2

  جلوكن  پاك

ــعيت . 3 ــت: AUTOوض ــرف   حال ــار ب خودك

  جلوكن  پاك

  جلو كن  پاكبرف  حالت كند: LOوضعيت  .4

  جلو كن  پاكبرف  حالت تند: HIوضعيت  .5

  

 كن حالت خودكار برف پاك •

 AUTO را در وضـعيت كن  پاكدسته برف  �

قــرار داده و بــا اســتفاده از ســوئيچ ) 3شــماره (

دو يا  هاي زماني بازه، يكي از اهرمرگوالتور سر 

ا رچهار يا هشت يا سـيزده و يـا هيجـده ثانيـه     

  .انتخاب كنيدكن  پاكبراي عملكرد برف 
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  كن  پاكبرف  حالت كند •

 LOرا در وضــعيت كــن  پــاكدســته بــرف   �

  . قرار دهيد) 4شماره (

  كن  پاكبرف  حالت تند •

ــرف   � ــاكدســته ب  HIرا در وضــعيت كــن  پ

  . قرار دهيد) 5شماره (

  

 كن حالت مه زداي برف پاك •

را بـاال كشـيده تـا در    كـن   پـاك دسته برف  �

و رهـا كنيـد تـا بـه      گيردقرار  MISTوضعيت 

يك بار با كن  پاكبرف . برگردد OFFوضعيت 

  .گردد مي تا انتها رفته و بر سرعت آهسته

 MISTدر وضـعيت  كن  پاكاگر دسته برف  �

در حالـت فعـال   كن  پاكنگه داشته شود، برف 

  . باقي خواهد ماند

 حالت خودكار •

 AUTOرا در وضـعيت  كن  پاكدسته برف  �

به صـورت  كن  پاكبرف . قرار دهيد) 3شماره (

ريافتي از سنسـور  خودكار و بر اساس سيگنال د

  . شود فعال ميغير /فعالكن  پاكبرف 

 كن خاموش كردن برف پاك •

 OFFرا در وضـعيت  كـن   پـاك دسته بـرف   �

  .قرار دهيد) 2شماره (

  

 :ترتيب زير است به عقبكن  پاكعملكرد برف 

  عقبكن  پاك كردن برف خاموش: OFFوضعيت 

  عقبكن  پاكروشن كردن برف : ONوضعيت 

 شوي شيشه 

  

 شيشه جلوشوي  شيشه

براي فعال كردن شيشه شـوي شيشـه جلـو،     •

. را به سمت فرمان بكشـيد كن  پاكدسته برف 

همزمــان بــر روي پنجــره آب پاشــيده و بــرف 

  . شود مي فعالكن  پاك

تـا عملكـرد    كنيـد را رها كن  پاكدسته برف  •
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بـراي  كـن   پاكبرف . شودشيشه شوي متوقف 

  . همچنان فعال خواهد ماند سه ثانيه مدت

 

 شيشه شوي شيشه عقب

ــرفتن  • ــرار گ ــا ق ــته   ب ــان دس ــمت چرخ قس

كـن   پـاك ، بـرف  ONدر وضعيت  كن پاك برف

  . شود مي عقب فعال

ــه  • ــامي كـ ــمتهنگـ ــته  قسـ ــان دسـ چرخـ

كن به سـمت بـاال در جهـت عالمـت              پاك برف

پاش شروع به پاشش  چرخانده شود، آب 

رها كردن آن، قسمت چرخان بـه  آب كرده و با 

پـاش   در ايـن حالـت آب   ;گردد برمي onحالت 

. مانـد  كن فعال مـي  پاك غيرفعال شده ولي برف

به سـمت پـايين در جهـت    اگر قسمت چرخان 

پــاش و  آب ،چرخانــده شــود   عالمــت

كن فعال شده كه در صورت رها كردن  پاك برف

 .برمي گردد offآن، قسمت چرخان به وضعيت 

ــيچ offدر حالـــت  ــا  يـــك از آب هـ ــاش يـ پـ

  .كن فعال نيستند پاك برف

  احتياط  

هاي روي شيشـه چسـبناك باشـند،     اگر كثيفي

در . شـود  ميغيرفعال  گير كرده وكن  پاكبرف 

اين شرايط ابتدا بايد شيشه بـه صـورت دسـتي    

  .تميز شود

شـوي را   كند مخزن شيشـه  پاش كار نمي آباگر

شوي،  بررسي كنيد، درصورت كمبود مايع شيشه

  . مناسب پر كنيد حمخزن را تا سط
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  هاي خودرو جانمايي چراغ

  

 

 چراغ مطالعه عقب .1

  روي آينه بغل چراغ كوچك .2

  چراغ مطالعه جلو .3

  چراغ رانندگي در روز/كوچكهاي  چراغ .4

  چراغ رانندگي در روز/كوچكهاي  چراغ .5

  چراغ راهنما .6

  چراغ مه شكن جلو. 7

  چراغ نور پايين .8

  چراغ نور باال  .9

  چراغ ركاب .10

  چراغ باز بودن درب .11
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 چراغ پالك .1

  چراغ صندوق. 2

  )باال، وسط(چراغ ترمز  .3

  چراغ دنده عقب .4

  كوچكهاي  چراغ .5

  چراغ راهنما. 6

  چراغ ترمز  .7

  چراغ مه شكن عقب .8

  چراغ شبرنگ .9
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  بيروني خودروهاي  چراغ

 

  AUTOحالت 

 AUTOسر دسته راهنما را بـر روي موقعيـت   

، هـاي كوچـك   ر اين حالـت چـراغ  د. بچرخانيد

و چراغ پس زمينه صفحه ) نور پايين(چراغ جلو 

كيلومتر به طـور خودكـار و بـر اسـاس ميـزان      

 . شوند مي تاريكي روشن

  

  

  كوچك هاي  چراغ

 آيكـن سر دسته راهنما را چرخانده تـا بـر روي   

، چـراغ  كوچـك هاي  قرار بگيرد و چراغ 

پالك خودرو و چراغ پس زمينه صفحه كيلومتر 

 . روشن شوند

  

  

  نور پايينهاي  چراغ

نـور پـايين و   ي هـا  چـراغ براي روشـن كـردن   

 بچرخانيدراهنما را  اهرم، سر هاي كوچك چراغ

 .گيردقرار   آيكنتا بر روي 
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 تنظيم زاويه نور چراغ جلو

بسته به ميزان بـار قـرار گرفتـه در خـودرو،      •

زاويه سـر   ،هنگام گاز دادن و يا كاهش سرعت

با استفاده از . كند مي سبت به افق تغييرخودرو ن

زاويـه   توان ميسوئيچ نشان داده شده در شكل 

 . چراغ را تنظيم نمودتابش نور 

چهار حالت قابل انتخاب براي زاويه تابش نور  •

. وجود دارد 3و  2، 1، 0هاي   با شمارهچراغ جلو 

كمتـرين   3زاويه و حالت تغيير بيشترين  0حالت 

بـر حسـب شـرايط واقعـي     . را دارنـد  هتغيير زاويـ 

  . ترين زاويه را انتخاب كنيد  خودرو مناسب

  

  چراغ نور باال

ر باال، ابتدا چراغ نور براي روشن كردن چراغ نو

پايين را روشن كرده و سپس دسته راهنما را در 

بـراي  . خالف جهت غربيلك فرمان فشار دهيد

خاموش كردن چراغ نور باال دسته راهنما را بـه  

 . سمت غربيلك فرمان بكشيد

  احتياط  

هـاي   پـل  هـا و  از چراغ نور باال نبايـد در جـاده  

وسـايل   هـا  آني كـه در  هاي باريك و يا در جاده

نقليه غير موتوري رفت و آمد داشته و يـا خـط   

  . مشخص نيست، استفاده كرد ها آنوسط 

ــاطع  ــذر از تق ــام گ ــه   در هنگ ــز ب ــاي مجه ه

هاي كنترل ترافيـك، در حـين پيچيـدن     چراغ

  . نبايد چراغ نور باال روشن باشد

كه با فاصـله كمـي نسـبت بـه خـودروي       مواقعي

هاي  چراغحركت هستيد و خيابان فاقد در  جلويي

 روشنايي بوده و يا به خاطر شرايط جـوي خـاص  

ميـزان ديـد    مانند برف، باران، مه و طوفان شـن 

  . كم است، از چراغ نور باال استفاده نكنيد

پـل قـوس   دار،  شيبهنگام گذر از پيچ تند، جاده 

دار، محــل عبــور عــابر پيــاده و يــا تقــاطع فاقــد 

نـور  هـاي   چراغنترل ترافيك، بايد از كهاي  چراغ

  . استفاده شود جهت عالمت دادن باال و نور پايين
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 سيگنال سبقت

هنگام سبقت گرفتن ابتدا بايد چراغ راهنماي در 

سمت چپ را روشن كرده و سپس دسته راهنما 

را به سمت غربيلك فرمان كشيده و رها كنيـد  

بـه  (تا چراغ نور بـاال روشـن و خـاموش شـود     

انجام اين عمـل  ). عبارتي يك بار چشمك بزند

به طور پشت سر هم به معناي ارسال سـيگنال  

  . باشد مي ييسبقت براي راننده جلو

  چراغ رانندگي در روز

بعد از روشن كردن موتور، در شـرايطي كـه    •

 خـاموش شـكن جلـو    و چراغ مـه چراغ كوچك 

، كليد ترمز پارك الكترونيكي را فشار دهيد است

تا چراغ روشنايي در روز و چراغ نشـانگر آن در  

  . صفحه كيلومتر روشن شوند

، چراغ نور باال با روشن كردن چراغ نور پايين •

، چراغ رانندگي در روز و جلو و يا چراغ مه شكن

  . چراغ نشانگر آن خاموش خواهند شد

  

 شكن جلو چراغ مه

در شرايطي كه سـر دسـته راهنمـا بـر روي      •

وضعيت چراغ نور پايين و يا چراغ كوچك قـرار  

دارد، دكمه مربوط بـه چـراغ مـه شـكن را بـه      

سمت جلو بچرخانيد تـا چـراغ مـه شـكن جلـو      

روشن شده و سپس دكمه را رهـا كنيـد تـا بـه     

 .  برگردد قبليوضعيت 

 دكمـه چــراغ مــه شـكن را دوبــاره بــه جلــو   •

  . بچرخانيد تا چراغ مه شكن جلو خاموش شود

  توجه  

در برخي از خودروها وقتي سـر دسـته راهنمـا بـر      
هاي كوچك قرار دارد، چراغ  روي موقعيت چراغ

  .شود نميمه شكن روشن 

  

 چراغ مه شكن عقب

در شرايطي كه سـر دسـته راهنمـا بـر روي      •

وضعيت چراغ نور پايين قرار دارد، دكمه مربوط 
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به چراغ مه شكن را به سمت عقب بچرخانيد تا 

چراغ مه شكن عقب روشن شده و سپس دكمه 

 .  برگردد قبليتا به وضعيت  را رها كنيد

دكمه چراغ مـه شـكن را دوبـاره بـه عقـب       •

  . بچرخانيد تا چراغ مه شكن عقب خاموش شود

 

 چراغ راهنما

راهنماي سمت هاي  چراغبراي روشن كردن  •

سوئيچ اسـتارت در وضـعيت   كه  هنگاميراست، 

ON براي . قرار دارد، دسته راهنما را باال بكشيد

راهنماي سـمت چـپ،   هاي  چراغروشن كردن 

 .دسته راهنما را پايين بكشيد

با اتمام چرخش و برگرداندن غربيلك فرمان  •

وليه، دسته راهنما به طـور خودكـار   به وضعيت ا

  . به وضعيت اوليه بر ميگردد

براي تعويض الين، دسته راهنمـا را تـا حـد     •

پـايين كشـيده و رهـا كنيـد تـا بـه       /مرزي باال

چراغ راهنمـاي مربوطـه   . وضعيت اوليه برگردد

  . سه بار چشمك خواهد زد

  

  چراغ ترمز

با فشار دادن پدال ترمز، چراغ ترمز و چـراغ   •

 . شوند مي ترمز سوم روشن

ترمز نيـز  هاي  چراغبا رها كردن پدال ترمز،  •

  . شوند مي خاموش

  

 چراغ دنده عقب

در شرايطي كه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت    •

ON    قرار دارد، پدال ترمز را فشـار داده و ليـور

قرارگـرفتن  با . قرار دهيد Rوضعيت دنده را در 

چراغ دنده عقب نيز روشـن   Rدنده در وضعيت 

 . خواهد شد

چـراغ   Rبا خارج كردن ليور دنده از وضعيت  •

  . شود مي دنده عقب نيز خاموش
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 قابليت مشايعت تا درب خانه 

حالت (در شرايطي كه چراغ جلو روشن باشد  •

AUTO با خاموش كردن موتور )يا نور پايين ،

روشن خواهـد   ثانيه 60مدت  بهچراغ نور پايين 

ــد در  قســمت چرخــان دســته راهنمــا اگــر  مان

ــعيت  ــرد offوض ــال   ا قرارگي ــت فع ــن قابلي ي

  .بود نخواهد

هاي تاريك، بعد از ترك خودرو، از  در محيط •

براي روشن كـردن مسـير    توان مياين قابليت 

  . خانه استفاده كرد

  احتياط  

بعـد   ن ماندن نور چراغ جلو را،مدت زمان روش 

در مراكـز   تـوان  مـي از خاموش شـدن موتـور،   

  . قيقه افزايش دادتعميراتي مجاز، تا مدت پنج د

  

 شبرنگ هاي  چراغ

در مواقع ضروري كه نياز به توقف اضطراري در 

بازتاب نور چـراغ  ها، با  اين چراغباشد،  مي جاده

هـا را از   ، سـاير راننـده  سـري  خودروهاي پشت

 . سازد مي وضعيت خودروي شما مطلع

  وداخلي خودرهاي  چراغ

 سقفيهاي  چراغ

  

  چراغ مطالعه جلو

  كليد چراغ مطالعه جلو، وسط  .1

  كليد چراغ مطالعه سمت راننده  .2

  كليد چراغ مطالعه سمت سرنشين جلو .3

  هاي درب كليد چراغ .4

براي روشن و خاموش كردن چـراغ مطالعـه    •

) 3و يا  2شماره (مورد نظر، كليد مربوط به آن 
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  . ار دهيدرا فش

براي روشن و خاموش كردن چـراغ مطالعـه    •

  . را فشار دهيد 1جلو وسط، كليد شماره 

، در هنگـام بـاز   4با فشار دادن كليد شـماره   •

هــاي مطالعــه روي ســقف  كــردن درب چــراغ

نيـز  هـا   چراغروشن شده و با بسته شدن درب، 

بـراي روشـن   . شـوند  مي پس از مدتي خاموش

و  2، 1هاي  يكي از دكمهها  غچراكردن دوباره 

براي خاموش كردن هر كـدام  . را فشار دهيد 3

ها كافي است دكمه مربوط به هركـدام   از چراغ

  .را يك مرتبه فشار دهيد

  

 چراغ مطالعه عقب

مطالعه عقب در هر دو سمت تعبيه هاي  چراغ •

  . اند شده

با فشار دادن دكمه كنار چراغها، چراغ مـورد   •

  . شود  مي خاموش يا نظر روشن و

  

 چراغ صندوق عقب

چراغ صندوق با باز كردن درب صـندوق بـه    •

 . شود مي طور خودكار روشن

با بستن درب صـندوق، چـراغ صـندوق نيـز      •

  . شود مي خاموش

  

 چراغ هشدار باز بودن درب

باز باشد، چراغ هشدار باز  ها درباگر يكي از  •

 .بودن درب روشن خواهد شد

كامال بسته شوند، چـراغ   ها دربهنگامي كه  •

  . شود مي ز بودن درب خاموشهشدار با
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 ركاب LEDچراغ 

روي ركاب بـا بـاز كـردن درب     LEDچراغ  •

 . شود مي روشن

ركاب نيـز   LED  شدن درب، چراغ با بسته •

  . شود مي خاموش

  

 نورپردازي داخلي خودرو

 ، چراغ پسهاي كوچك با روشن شدن چراغ •

 . شود مي زمينه صفحه كيلومتر نيز روشن

، چـراغ  هاي كوچـك  با خاموش شدن چراغ •

  . شود مي پس زمينه صفحه كيلومتر نيز خاموش

 كمربند ايمني

  معرفي كمربند ايمني

  

  قوانين فيزيكي هنگام برخورد از جلو

خـودرو و افـراد درون آن بـه واســطه وزن و     •

هر . باشند مي سرعت خود داراي انرژي جنبشي

چه وزن افراد و سرعت خودرو بيشتر باشـد، در  

هنگام تصادف انرژي آزاد شـده بيشـتر خواهـد    

اثر سرعت بر روي انرژي جنبشي بيشتر از . بود

وزن بوده به طوري كه با دو برابر شدن سرعت، 

در شرايط وزني يكسان، انرژي جنبشـي چهـار   

  . شود مي برابر

سرنشـين بـر اثـر انـرژي      ،در هنگام تصادف •

جنبشي خـود همچنـان بـه حركـت بـا همـان       

سـرعت اوليـه خـودرو ادامـه داده درحـالي كـه       

. درو شـديدا كـاهش خواهـد يافـت    سرعت خـو 

بنابراين سرنشيني كـه كمربنـد ايمنـي خـود را     

صــدمه بــه جلــو پرتــاب شــده و نبســته باشــد، 

 .شديدي خواهد ديد

  احتياط  

حتي در خودروهاي قانون فيزيكي اشاره شده،  

اي صـادق   در هر نوع حادثـه  مجهز به ايربگ،

  .است

  عملكرد حفاظتي كمربند ايمني

جهت كاهش صدمه وارد شـده بـه افـراد در     •

شود كه هـم   مي هنگام بروز حادثه، توصيه اكيد

راننده و هم سـاير سرنشـينان خـودرو در تمـام     
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شرايط، توجه ويژه به مبحـث ايمنـي داشـته و    

  . كمربند ايمني خود را ببندند

كمربنــدهاي ايمنــي تعبيــه شــده در خــودرو  •

راي كودكـان  مخصوص افراد بزرگسال بوده و ب

  . بايد از كمربندهاي مخصوص استفاده شود

  احتياط  

اگر سرنشينان در حين رانندگي به درسـتي بـر    

روي صندلي خـود ننشسـته و كمربنـد خـود را     

نبسته باشند، در هنگام بروز حادثـه و يـا ترمـز    

ناگهاني، احتمال آسيب ديدگي شديد و يا حتـي  

  . وجود دارد ها آنمرگ براي 

در هنگام استفاده از كمربند ايمني موارد زيـر را  

  : رعايت كنيد

هرگز نبايد از يك كمربند براي بيشـتر از    -1 

يك نفر استفاده شـود حتـي اگـر شـخص دوم     

  . كودك باشد

حداكثر حفاظت كمربند ايمني در صـورتي   -2 

شود كه راننده و سرنشين جلو كامال  مي حاصل

بـر روي صـندلي خـود نشسـته      طور صحيح به

. عمــود باشــد هــا آنباشــند و پشــتي صــندلي 

خواباندن زياد پشتي صـندلي عـالوه بـر اينكـه     

شـود،   مـي  كاهش كارايي كمربند ايمني موجب

ممكن اسـت باعـث ليـز خـوردن سرنشـين در      

هنگام حادثه شده و وارد آمدن صدمه به شـكم  

هر چـه  در شرايط برخورد از جلو، . و گردن شود

باشـد، احتمـال   شـده  صندلي بيشـتر خوابانـده   

 . صدمه ديدن سرنشين بيشتر است

مراقب باشيد كه كمربند ايمنـي الي درب   -3 

 . يا صندلي گير نكرده و يا صدمه نبيند

مرتبــا وضــعيت سيســتم كمربنــد ايمنــي را  - 4 

بررسي كرده و مطمئن شويد كه اجزاي آن فاقـد  

اجزاي . گي بوده و شل نباشندشكستگي يا ساييد

از اعمال تغييرات بـر  . نيدآسيب ديده را تعويض ك

  . ايمني پرهيز كنيد كمربند ستمروي سي

كمربند ايمني را بـا اسـتفاده از آب گـرم و     -5 

صابون تميز كرده و مراقـب باشـيد كـه كثيـف     

استفاده از مواد شيميايي رنگ زدا و سفيد . نشود

ه بـراي تميـز كـردن كمربنـد     كننده و يا سمباد

 ايمني باعث صـدمه ديـدن آن شـده و ممنـوع    

  . باشد مي

بعد از هـر گونـه حادثـه شـديد، مجموعـه       -6 

بايد كامال ) ها حتي پيچ(سيستم كمربند ايمني 

ـ تعويض شو ديـدگي   م آسـيب د، حتي اگر عالئ

  . نشود ديده

  كمربند ايمنيكشنده  پيشعملكرد سيستم 

بندهاي ايمني مجهـز بـه سيسـتم    همه كمر •

  . هستند كشنده پيش

در هنگام حادثه كمربند ايمني قفل شده تا از  •

  . حركت رو به جلوي سرنشين جلوگيري كند
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در تصادفات خفيف و يا به هنگام چپ كردن  •

 كمربند ايمني عمل كشنده پيشخودرو، سيستم 

  . كند نمي

  هشدار  

انجام هرگونه تعميـرات و  شود كه  مي توصيه �

سرويس بر روي سيستم، توسط افراد مجرب در 

  . مراكز تعميراتي مجاز انجام شود

كمربنـد ايمنـي يـك بـار     كشنده  پيشسيستم  �

مصرف بوده و بعد از هر بار عمل كردن بايـد آن  

  . را تعويض كرد

اقدام به تعمير و سـرويس سيسـتم كمربنـد      �

و يـا  راتـي غيرمجـاز   توسـط مراكـز تعمي  ايمني 

استفاده نادرست از آن ممكن است باعث اخالل 

در ايـن شـرايط   . در عملكرد اين سيسـتم شـود  

كمربند ايمنـي  كشنده  پيشممكن است سيستم 

در هنگام نياز عمل نكرده و يا در مـواقعي كـه   

نياز نيست، عمل كـرده و موجـب بـروز حادثـه     

  .جدي شود

 

سيستم هشدار باز بودن كمربند ايمني 

 راننده و سرنشين جلو

چنانچه بعـد از اسـتارت موتـور، كمربنـد ايمنـي      

نگر مربوطـه  سرنشينان جلو بسته نشود، چراغ نشا

در صفحه كيلومتر شروع به چشمك زدن خواهد 

 25در اين شرايط اگـر سـرعت خـودرو از    . كرد

km/h  ثانيه 100به مدت  بيشتر شود بوق آالرم 

 آالرمصـداي   ،با بستن كمربند. پخش خواهد شد

قطع شده و چـراغ نشـانگر در صـفحه كيلـومتر     

 . خاموش خواهد شد

  يمني نحوه استفاده از كمربند ا 

  بستن كمربند ايمني

موقعيت صندلي و زاويه پشـتي صـندلي را    -1 

  . تنظيم كنيد

  
ا از روي سينه و لگن خـود  كمربند ايمني ر -2 

رد كرده و ضامن آن را درون قفل كمربند فشار 

. داده تا صداي كليك مانندي به گـوش برسـد  
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 .  دقت كنيد كه نوار كمربند صاف باشد

  
ضامن كمربند و يا نـوار آن را كمـي بـاال     -3 

 .مطمئن شويدكشيده و از محكم بودن آن 

 
 اي تنظيم كمربندهاي سه نقطه -4 

 دهيـد بايد از وسط شانه عبور را نوار كمربند  �

به طوري كه نه به گردن نزديك باشد و نـه از  

  . روي شانه پايين بيفتد

  . كمربند بايد از روي لگن رد شود �

  هشدار  

 بعد از بستن كمربند مطمئن شويد كه ضامن �

آن كامال درون قفل كمربند قفل شده و نوار آن 

بـه درون قفـل    شيئيورود هرگونه . صاف باشد

كمربند باعث خرابي و قفـل نشـدن ضـامن آن    

 . خواهد شد

در صورت اختالل در عملكرد كمربند ايمنـي   �

ها، بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز      يكي از صندلي

ي مراجعه كرده و تا زمان تعمير كمربند از صندل

  . مزبور استفاده نشود

باال بستن كمربند و شل بودن آن احتمال ليز  �

خوردن بدن و آسيب ديدگي در هنگام حادثه را 

كمربنـد ايمنـي بايـد دقيقـا از     . دهد مي افزايش

  . روي لگن بسته شود

كمربند ايمنـي را از زيـر دسـت خـود عبـور       �

 . ندهيد

دقـت   براي افزايش كـارايي كمربنـد ايمنـي    �

كنيد كه كمربند را دقيقـا از وسـط شـانه عبـور     

نوار كمربنـد نـه بايـد خيلـي بـه گـردن       . دهيد

نزديك باشد و نه آنقدر از گردن فاصـله بگيـرد   

  . كه از روي شانه ليز بخورد
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 كمربند ايمني صندلي وسط رديف عقب

اي بــوده و  ايـن كمربنـد از نـوع سـه نقطـه      •

هنگامي كه كامال بسـته شـود صـداي كليـك     

  . مانندي بايد به گوش برسد

اين كمربند بسته بـه انـدازه بـدن سرنشـين      •

ت پاييني آن بايد كامال قابل تنظيم بوده و قسم

  . از روي لگن عبور داده شود

  

استفاده از كمربند ايمني توسط خانمهاي 

 باردار

ار بايـد مطـابق توصـيه پزشـك     خانمهاي بـارد 

  . متخصص از كمربند ايمني استفاده كنند

ــااليكمربنــد بايــد از وســط ســينه و از  -1   ب

  . قسمت متورم شكم عبور داده شود

قسمت پايين كمربند بايـد از روي لگـن و    -2 

  . زير قسمت متورم شكم عبور داده شود

  احتياط  

ــر  روش اســتفاده از كمر ــراي اكث ــي ب ــد ايمن بن

خانمهاي باردار به همين شيوه است و بايد دقت 

شود كه قسمت پـايين كمربنـد كـامال از روي    

  . لگن و زير قسمت متورم شكم رد شود

كمربند بايد بـه دقـت از روي شـانه عبـور داده     

بـاالي قسـمت   شده، از وسط سـينه رد شـده و   

قرار عدم دقت در نحوه . شكم قرار بگيرد متورم

گيري كمربند بر روي شكم ممكن است باعث 

فشار آمدن به قسمت متورم و آسيب رسيدن به 

  . مادر و جنين شود

ــر      ــيه دكت ــابق توص ــد مط ــريض باي ــراد م اف

  . متخصص از كمربند ايمني استفاده كنند

شل بودن كمربند ايمني سبب كاهش كـارايي   

كمربنـد شـده و    بين بـدن و  آن و ايجاد فاصله

عالوه بـر آن، در صـورت   . رناك استبسيار خط

عمل كردن ايربگ در شرايطي كـه كمربنـدي   

ايمني شل بسته شده و سـر فـرد بـه غربيلـك     

فرمان نزديك باشد، احتمـال برخـورد شـديد و    

 . صدمه ديدن فرد وجود خواهد داشت
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 باز كردن كمربند ايمني

ضامن كمربند را نگه داشته و دكمه قرمز كنار  - 1 

  . آزاد شودقفل كمربند را فشار دهيد تا ضامن 

كمربند را به آرامي بـه درون جمـع كننـده     -2

اگر كمربند گير داشته باشد، كمي آن . گردانيدبر

. را بيرون كشيده و مطمئن شويد كه صاف باشد

  . كمربند بايد بدون گير كردن تا انتها جمع شود

  هشدار  

 ،در حين حركت خودرو و قبل از توقـف كامـل   

  . نبايد اقدام به باز كردن كمربند ايمني كنيد

  

 تنظيم ارتفاع كمربند ايمني 

اگر نوار كمربند خيلي به گردن نزديك بـوده   •

گيـرد، ارتفـاع آن را    نمـي  و يا روي شـانه قـرار  

تسمه آن تا حـد ممكـن    طوري تنظيم كنيد كه

 . در وسط شانه قرار بگيرد

دكمه روي قطعـه تنظـيم ارتفـاع كمربنـد را      •

فشار داده و آن را به سمت باال يا پايين بكشيد 

 . تا ارتفاع تسمه تنظيم شود

  هشدار  

بعد از تنظيم ارتفاع مورد نظر مطمئن شويد   �

يـت مـورد نظـر    كه قطعه تنظيم كننده در موقع

  . قفل شده باشد

  ايربگ 

  مقدمه

بخشي از سيستم ايمنـي  ) كيسه هوا(ايربگ  •

. باشد مي خودرو و مكمل سيستم كمربند ايمني

د وشـ  مـي عملكرد ايربگ در شرايطي موثر واقع 

  . كه كمربند ايمني به درستي بسته شده باشد

ايربگ باعث حفاظت  ،هاي شديد در تصادف •

  . از سر و سينه سرنشينان جلو خواهد شد بيشتر

هـاي   چنانچه تصادف از بغل باشـد، ايربـگ   •

از آسـيب ديـدگي    اي پـرده و  )روي ستون(بغل 

ي كه در طرف شديد اعضاء و اندامهاي سرنشين

  . كنند مي د، جلوگيريمحل تصادف قرار دار

  ايربگهاي استفاده شده در اين مدل از خودرو •

روي فرمــان و ( سرنشــينان جلــو ايربگهــاي �

  )روي داشبورد

  هاي جانبي سرنشينان جلو ايربگ �

   اي هاي پرده ايربگ �

  هشدار  

براي جلوگيري از آسيب ديدگي شديد، راننده  �

از  متـر  سـانتي  25و سرنشين جلو بايـد حـداقل   
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. غربيلك فرمان و داشبورد فاصله داشته باشـند 

صـندلي   پشـت سـري  و عالوه بر آن صـندلي  

بايد در موقعيت و زاويه متناسب بـا جثـه    ها آن

  . تنظيم شده باشد ها آن

ــندلي    � ــر روي ص ــودك ب ــندلي ك ــب ص نص

سرنشين جلو، باعث آسيب ديدگي شديد كودك 

  . در صورت عمل كردن ايربگ خواهد شد

از قرار دادن هر گونه شيء يا حيوان خانگي   �

  . و ايربگ پرهيز شود بين راننده و سرنشين جلو

سطح روي ماژول ايربگ و محيط اطراف آن  �

را فقط بايد با پارچـه خشـك تميـز كـرده و از     

چسباندن و قرار دادن هر گونه شيء بر روي آن 

  . پرهيز شود

سـپر جلـو و   از اعمال هرگونه تغييراتـي در    �

بـاز  . اجزاي سيستم ايربگ پرهيز شـود عقب و 

ــردن و ــگ و     ك ــتم ايرب ــزاي سيس ــب اج نص

مثـل غربيلـك   (تجهيزات مرتبط با اين سيستم 

و انجام هرگونه تعميرات بـر روي ايـن   ) فرمان

قطعات فقط بايد توسط افراد مجـرب در مراكـز   

 .تعميراتي مجاز انجام شود

  هاي محيط زيستي توصيه

هاي هوا فقط  بازيافت و معدوم كردن كيسه �

  . جاز انجام شودبايد توسط شركتهاي م

  

 ايربگ سرنشينان جلو 

ايربــگ راننــده بــر روي غربيلــك فرمــان و  •

د نصـب  ايربگ سرنشين جلـو بـر روي داشـبور   

در موقعيت نصـب ايربگهـا، عبـارت    . شده است

"AIRBAG"  ــك ــت ح ــده اس ــه . ش چنانچ

رخ دهـد، سيسـتم   رو  از روبـه تصادف شـديدي  

از  )مكمل سيسـتم كمربنـد ايمنـي   (جلو ايربگ 

  . كند مي سر و سينه سرنشينان حفاظت

 ايربــگ فعــال شــده بــه ســرعت از هــوا پــر •

ار هـاي هـوا بسـي    نرخ باد شدن كيسه. شود مي

ايربـگ بـاد شـده    . باشـد  مي سريع و تقريبا آني

شدت نيـروي اينرسـي وارد آمـده بـه راننـده و      

سرنشين جلو را كاهش داده و از آسيب ديـدگي  

  . كند مي جلوگيري ها آنشديد 

براي جلوگيري از ضربه شديد به سر و سينه  •

سرنشين در اثر برخورد بـا ايربـگ، ميـزان بـاد     

. باشـد  مـي  با سرنشينشدن ايربگ ها متناسب 

بعد از تصادف باد ايربگ تخليـه شـده تـا ديـد     

  . راننده مسدود نشود
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  توجه  

منتشر شده در هنگام عمل و خاكستري دود سفيد  
ــانه   ــوده و نش اي از  كــردن ايربــگ كــامال عــادي ب

  . باشد نمي سوزي در خودرو آتش

  

 ايربگهاي جانبي سرنشينان جلو

ايربگ جانبي بر روي پشتي صندلي راننده و  •

سرنشين جلو نصب شده و محل آن بـا عبـارت   

AIRBAG مشخص شده است . 

ايربگ جانبي مكمل سيستم كمربند  سيستم •

ايمني بوده و چنانچه تصادف شـديدي از بغـل   

رخ دهد، از آسيب رسيدن بـه نـيم تنـه بـااليي     

  . كند مي بدن جلوگيري

  هشدار  

ــتالل در     � ــي و اخ ــوگيري از خراب ــراي جل ب

عملكرد ايربگ جـانبي، از وارد آوردن ضـربه و   

يـا لگـد    مانند ضربه زدن با چكـش نيروي زياد 

  . به پشتي صندلي پرهيز كنيدزدن با پا 

و  خـراش دادن از آسيب رساندن، پيچانـدن،   �

يــا بــه زور بيــرون آوردن مــاژول ايربــگ روي 

  . ها خودداري كنيد صندلي

اخــتالل در عملكــرد   از بــراي جلــوگيري  �

هاي جانبي، نبايد از كاورهـاي صـندلي    ايربگ

عظـيم  ركت غير استاندارد كـه مـورد تاييـد شـ    

  .استفاده شود ،نيست خودرو

به منظور كاهش ضربه وارد آمده به بـدن در   �

هنگام عمل كردن كيسه هوا و يا جلـوگيري از  

ايجاد اختالل در عملكرد كيسه هوا، دقت كنيـد  

كه به طرز صحيح روي صندلي نشسته، خيلـي  

نپوشانده به ايربگ نزديك نبوده و يا روي آن را 

  . باشيد

قت شود كه به بخش متورم شونده ايربـگ  د �

  . ضربه محكمي وارد نشود

  توجه  

اي نيز همزمان با ايربگهاي جانبي  ايربگهاي پرده 
  . كنند مي عمل
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 اي  ايربگهاي پرده

اي در دو طرف خودرو و روي  ايربگهاي پرده •

 هـا  آنستون درب نصب شده و در محل نصب 

 . شده استحك  "AIRBAG"عبارت 

و اين ايربگها مكمل سيسـتم كمربنـد ايمنـي     •

بوده و در شرايط بروز تصادف هاي جانبي  ايربگ

  . كنند مي يد از سر و گردن سرنشين حفاظتشد

  هشدار  

، اشياء سنگين سنگين كردن البسه آويزاناز  �

  . و نوك تيز بر روي آويز باالي درب پرهيز كنيد

آويزان كردن هر نوع شيء در مقابـل محـل    �

اي باعــث اخــتالل در  نصــب ايربگهــاي پــرده

  . خواهد شد ها آنعملكرد 

ــرار داد � ــابگير باعــث  ق ــر روي آفت ن اشــياء ب

جلوگيري از باز شدن كامل آن و ايجاد اختالل 

  . شود مياي  در عملكرد ايربگ پرده

نصب هر گونه لوازم جانبي در محـل نصـب    �

اي باعث اخـتالل در عملكـرد    پردههاي  ايربگ

عالوه بر آن اگر ايربگ عمـل  . خواهد شد ها آن

ن پرت شده كند، قطعه نصب شده به درون كابي

  . و باعث صدمه افراد خواهد شد

  توجه 

ــانبي و   ــل، ايربگهــاي ج در هنگــام تصــادف از بغ
  . اي همزمان عمل خواهند كرد پرده

 هـا متـورم   بعد از فعال شدن سيستم ايربگ، ايربگ
  . دنپوشان شده و تمام سطح درب و پنجره را مي

راي سرنشينان جلو و اي هم ب ايربگهاي پرده •

اين . هم براي سرنشينان عقب تعبيه شده است

ايربگها از برخورد سر سرنشين با ستون و اشياء 

خارجي جلوگيري كرده، نيـروي وارد آمـده بـه    

گردن در اثر حركت ناگهاني سر را كاهش داده 

 . پوشاند مي و فضاي جلوي ستون درب جلو را

خـودرو   ميزان متورم شـدن ايربگهـاي ايـن    •

متناسب با وزن سرنشين بـوده و فشـار داخلـي    

توليد شده به نحوي است كه از برخورد سـر بـا   

  . اجزاي خودرو جلوگيري شود

  ها شرايط فعال شدن ايربگ

  ايربگ جلو

ا محور ب °30± راستاي برخورد در محدوده -1 

  . طولي خودرو باشد

دار كــاهش ســرعت در حــين برخــورد مقــ -2 

خودرو بيشتر يا مساوي مقـدار بحرانـي تعيـين    

  . شده توسط كنترلر سيستم ايربگ باشد

  :كند در شرايط زير ايربگ عمل نمي

نسـبت   °30±راستاي برخورد در محـدوده   -1

  . به محور طولي خودرو نباشد

  .اگر تصادف از بغل باشد -2
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  .ف از عقب باشداگر تصاد  -3

  . چنانچه خودرو حول محور طولي چپ كند -4

اگر مقدار كاهش سـرعت خـودرو كمتـر از     -5

مقدار بحراني تعيين شده توسط كنترلر سيسـتم  

  . ايربگ باشد

ط ترمز معمولي در حين راننـدگي و  در شراي -6

  ا رانندگي در مسير ناهمواري

  :كند مييربگ عمل در شرايط زير احتماال ا

سر خودرو هنگام گذر از يك چاله بزرگ كه  -1

  . دبا زمين برخورد كن

هنگام برخورد خودرو با جـدول و يـا مـانع     -2

  بزرگ

ــور از سراشــيبي ســر   -3 چنانچــه در حــين عب

  . خودرو با زمين برخورد كند

هاي جلوي خـودرو بـا ديگـر     برخورد گوشه -4

   خودروها

برخورد جلوي خودرو با خـودرو و يـا اشـياء     -5

  ساكن 

 اي  ايربگهاي جانبي و پرده

اين ايربگها فقط در هنگام تصادف از بغـل و   •

در صورتي كه سرعت خودرو در راستاي افقي از 

مقدار تعيين شده توسط كنترلر سيستم ايربـگ  

  . بيشتر باشد، عمل خواهند كرد

اي  ل كــردن ايربگهــاي جــانبي و پــردهعمـ  •

  . منجر به عمل كردن ايربگهاي جلو نخواهد شد

  

  بگ استير نشانگر خرابي سيستم ايرشرايط ز

با روشن كردن موتـور، چـراغ نشـانگر روي     •

  . صفحه كيلومتر روشن نشود

چراغ نشانگر روي صفحه كيلومتر با گذشت  •

از زمـان روشـن شـدن موتـور،      پنج و نيم ثانيه

  . همچنان روشن بماند

چــراغ نشــانگر بعــد از روشــن شــدن كامــل  •

خودرو، خاموش شده اما پـس از مـدتي دوبـاره    

  . شود روشن

روشن شدن چراغ نشانگر و يا چشـمك زدن   •

  آن در حين رانندگي 

  احتياط 

چنانچه سيستم ايربگ دچار خرابي شده باشـد،  

در اسرع وقت به مراكز تعميراتي مجاز مراجعـه  

  . كنيد
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  سيستم ايمني كودك

 چگونگي نشستن كودك موردنكاتي در 

ي صندلي رديف عقب نشانده و كودكان را رو •

و  از صندلي مخصوص كودكان اسـتفاده كنيـد  

  . قفل صندلي كودك را فعال كنيد

استفاده صحيح از صندلي مخصوص كـودك   •

اثر به سزايي در كاهش احتمال آسيب ديـدگي  

  . كودك دارد

كودكان زير دوازه سال بايد در صندلي رديف  •

ثه، سن و وزن به ج با توجه. عقب نشانده شوند

كودك، يا از صندلي مخصوص كودك اسـتفاده  

روي صندلي عقب نشانده و را و يا كودك  كنيد

 .كمربند ايمني او را ببنديد

  احتياط 

استانداردها و قوانين استفاده از صندلي كـودك  

در صورتي . در كشورهاي مختلف متفاوت است

يـن  كه اسـتانداردها و قـوانين اشـاره شـده در ا    

باشد، از  مي كتابچه متفاوت با قوانين كشور شما

  .قوانين محلي و كشوري خود پيروي كنيد

 هاي كودك دي صندليدسته بن

لطفا در انتخاب صندلي كـودك دقـت ويـژه     •

صندلي كودك بايـد بـا توجـه بـه     . داشته باشيد

شركت سازنده، سن، قد و وزن كودك  كاتالوگ

  . انتخاب شود

  

بايد در هنگام انتخاب صـندلي  زير  اطالعات •

 :كودك مورد توجه باشد
 

يك اهرم هاي كودك و نوزادي كه توسط  صندلي

مخصوص و يك نگهدارنده در باال براساس 

  شوند استفاده مي ISOFIXاستاندارد 

  سن  (cm)قد    (kg)وزن   

صندلي 

  نوزاد
  75كمتر از   10كمتر از 

نوزاد تازه 

متولد شده 

تا نوزاد يك 

  ساله

ندلي ص

كودك 

  نوپا

9~18 75~105  
نه ماه تا 

  چهار ساله

صندلي 

  كودك
15~32  100~135  

چهار ساله 

  تا ده ساله
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  هشدار 

بايد كمربنـد  ) حتي كودكان(همه سرنشينان  �
استفاده از كمربنـد ايمنـي   . ايمني خود را ببندند

كمتـر از   هـا  آنمعمولي براي كودكاني كه قـد  
ث صدمه ديدن شكم و است باع متر سانتي 150

  . خواهد شد ها آنگردن 

ساختار بدن كودك و نوزاد بـا سـاختار بـدن     �
افراد بالغ متفاوت بـوده و ايـن امـر در طراحـي     

لگن كودكـان  . كمربند ايمني لحاظ نشده است
خيلــي كوچــك بــوده و در صــورت اســتفاده از 
كمربند ايمني معمولي، قسمت پايين كمربند از 

رد خواهد شـد كـه در هنگـام     ها آنروي شكم 
تصادف باعث آسيب ديدگي شديد قسمت شكم 

  . شود مي كودك

از هر كمربند ايمني بايد فقط براي يك نفـر   �
استفاده شده و نبايد كودكان و يا حتي نـوزاد را  

  . روي پاي خود بنشانيد

به هنگام رانندگي حواستان كامال بـه مسـير    �

 بنشانيدصوص صندلي مخ رويكودك را . باشد
  . تمركز رانندگي شما كم شودو اجازه ندهيد كه 

كامل نيست،  خودروچنانچه تجهيزات ايمني  �
  . خودداري كنيدكودك  از سوار كردن

ايستادن و يا زانو زدن كودك روي صـندلي    �
  . دوش ميباعث پرت شدن او در هنگام تصادف 

منـي  براي كودكاني كه استفاده از كمربنـد اي  �
از صـندلي    ممكـن نيسـت،   ها آنمعمولي براي 

  . مخصوص كودك استفاده شود

گردن نوزاد تعادل نداشته و سـر او بـه نسـبت     �
براي سوار كردن نوزاد در خـودرو  . سنگينتر است

بايد از صندلي مناسب كه گـردن و سـر نـوزاد را    
  . حفاظت كند و مناسب جثه او باشد، استفاده شود

ــل از اســتفاده از سيســتم مهــار صــندلي   � قب
 ابتــدا كتــاب (ISOFIX)مخصـوص كودكــان  

 . با دقت مطالعه كنيدراهنما را 

استفاده نادرسـت از صـندلي كـودك سـبب      �
كاهش كارايي آن شده و ممكن است منجر به 

  . آسيب ديدن كودك در هنگام حادثه شود

 

 نحوه نصب صندلي كودك

صندلي كودك را به روش زير و بـا اسـتفاده از   

 . كمربند ايمني نصب كنيد
صندلي كودك را بـر روي صـندلي رديـف     -1

  . عقب قرار دهيد

  احتياط 

صندلي نوزاد بايد رو به عقب خودرو و صـندلي  
  . كودكان بايد رو به جلوي خودرو قرار بگيرد

اگـر خــودروي شــما سـه رديــف صــندلي دارد،   

  . صندلي كودك بايد در رديف وسط نصب شود
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كمربند ايمنـي را از درون صـندلي كـودك     -2

و ضامن را درون قفل كمربنـد قفـل    عبور داده

 . كرده و از قفل بودن آن اطمينان حاصل كنيد

  
كمربند ايمني را در حالت كامال كشيده شـده   - 3

بطوريكـه صـندلي كـودك در جـاي      تنظيم كنيد

و مطمـئن   بكشـيد نوار كمربند را . خود ثابت شود

اگر ارتفـاع صـندلي   . شويد كه محكم شده است

ند اسـت، مطمـئن شـويد كـه كـودك      كودك بل

 . باشدتوسط كمربند ايمني كامال مهار شده 

صندلي كودك را به چپ و راست كشيده و  -4

  . مطمئن شويد كه كامال مهار شده باشد

  

  نحوه باز كردن صندلي كودك 

تـا   دهيـد دكمه قرمز كنار قفل كمربند را فشار 

 . كمربند كامال جمع شود

  احتياط 

براي جلوگيري از ايجاد حادثه توسـط صـندلي   

كودك، در مواقعي كـه صـندلي كـودك مـورد     

، آن را كـامال بـر روي   گيـرد  نمـي  استفاده قرار

 .صندلي مهار كرده و يا درون صندوق بگذاريد

صـندلي كـودك بـر روي صـندلي      رها كـردن 

خطرناك بـوده و در هنگـام ترمزگيـري    خودرو 

  . منجر به حادثه خواهد شد
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سيستم نگهدارنده صندلي كودك 

(ISOFIX)  

، (ISOFIX)سيستم نگهدارنده صندلي كـودك  

ــده اســتاندارد   و  اســتيــك سيســتم مهــار كنن

مخصوص صندلي كودك طراحي شده و بر روي 

  . است دو صندلي كناري رديف عقب قابل نصب

  احتياط 

 اگر خودروي شما مجهز به سه رديـف صـندلي  

باشد، صندلي كودك بايد بر روي دو صندلي  مي

  . كناري رديف وسط نصب شود

  

 كنيــد، اســتفاده مــي ISOFIXاز سيســتم  اگــر

صندلي كودك را بر روي صندلي عقب گذاشته 

 . و ميله رابط را درون نگهدارنده قرار دهيد

  

  LATCHسيستم نگهدارنده صندلي كودك 

يك سيستم استاندارد ديگر براي مهار صـندلي  

كـه از طريـق قـالب بـه پشـت       اسـت كودك 

 .شود هاي كناري رديف عقب، نصب مي صندلي

 هشدار 

براي مهـار   LATCHاز سيستم  زمان استفاده �

  . ، پشت سري صندلي را باال بكشيدصندلي كودك

بــراي مهــار  LATCHچنانچــه از سيســتم  �

شود، چنگك بااليي  مي صندلي كودك استفاده

تسمه را در چفت بااليي قفل كرده و دقت كنيد 

 . كه تسمه صاف باشد

سـري   براي نصـب صـندلي كـودك، پشـت     �

صندلي را باال كشـيده و صـندلي كـودك را در    

محل مخصوص قفل آن در پشت صندلي قفل 

سري صندلي بـاال   قب باشيد كه پشتمرا. كنيد

سـري بـا    صورت تماس پشـت  باشد، در غيراين

تسمه نگهدارنده صندلي كودك، ممكـن اسـت   

باعث شل شدن تسمه كودك شده و منجر بـه  

  .هاي جاني گردد خطرات جدي و آسيب

  احتياط 

  . از هر قفل براي مهار يك تسمه استفاده شود

را به قفل مركـزي درون  هاي نگهدارنده  تسمه

  . صندوق وصل نكنيد
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 تهويه هاي سيستم

  )تهويه خودكار با دماي ثابت(عملكرد پنل كنترل سيستم تهويه  

  

  

  

 جلوزداي  دكمه يخ. 1

  دكمه تهويه خودكار .2

   پيچ كنترل دما .3

  نمايشگر ديجيتال .4

  دكمه تنظيم سرعت جريان هوا .5

  دكمه خنك سازي سريع .6

  زداي عقب  دكمه يخ .7

  دكمه سيستم تصفيه هوا .8

هواي بيرون به داخـل   وروددكمه تعيين وضعيت  .9

 هواي داخل كابين چرخش  /كابين

  دكمه تنظيم خروجي هوا .10

  دكمه خاموش و روشن كردن سيستم تهويه .11

  كمپرسور سيستم تهويه  خاموش/ روشن دكمه .12

 (PM2.5)دكمه تست  .13
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عملكرد پنل كنترلي سيستم تهويه برقي
*

 

  

 دكمه سيستم يخ زداي جلو . 1
   تهويه خودكار دما ثابت. 2
  پيچ كنترل دما . 3
   نشانگر ديجيتال. 4
  تنظيم سرعت جريان هوا. 5
  دكمه خنك سازي سريع. 6
  زداي عقب دكمه يخ. 7
  دكمه تصفيه هوا. 8
/ كـابين  داخـل  هواي بيرون به ظيم ورودتندكمه . 9

  هواي داخل كابينچرخش 
   دكمه تنظيم خروجي هوا. 10
  خاموش سيستم تهويه/ دكمه روشن . 11
  خاموش كمپرسور هوا/ دكمه روشن . 12
  PM2.5تست دكمه . 13
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  سيستم تهويه خودكار با دماي ثابت

  دما تنظيمپيچ 

كاري سيستم تهويه كاهش دماي /براي افزايش

 /اين دكمـه را بـه ترتيـب در چهـت سـاعتگرد     

نمايشگر ديجيتـال دمـا،   . ساعتگرد بچرخانيدپاد

و در  ”HI“گام افـزايش دمـا بـه سـمت     در هن

  .كند تغيير مي ”LO“هنگام كاهش به سمت 

  نظيم سرعت جريان هواپيچ ت 

ن هوا، اين براي افزايش يا كاهش سرعت جريا

هـت سـاعتگرد يـا پـاد     در جدكمه را به ترتيب 

  .ساعتگرد بچرخانيد

 زداي جلو دكمه سيستم يخ

زداي  با هر بارفشار دادن اين دكمه، حالـت يـخ  

شـده و   غيرفعال /جلو براي سيستم تهويه فعال

  . شود مي خاموش /چراغ نشانگر آن روشن

  دكمه سيستم تهويه خودكار با دماي ثابت

سـتم  ايـن سي  ”AUTO“با فشار دادن دكمـه  

در اين شرايط تنظيم هر كـدام از  . شود مي فعال

پارامترهاي عملكردي سيستم تهويه به غيـر از  

حالت خودكار سيسـتم   شدنغيرفعال  دما باعث

  . تهويه خواهد شد

  دكمه خنك سازي سريع

با فشار دادن اين دكمه حداكثر توان سرمايشي 

سيستم به كار گرفته شـده تـا كـابين سـريعتر     

  . خنك شود

 زداي عقب دكمه سيستم يخ

با فشار دادن اين دكمه، چراغ نشانگر آن روشن 

كن الكتريكي شيشه درب صندوق و  شده، گرم

هاي بغل خودرو روشن شده و بعد از پانزده  آينه

در . دقيقه به طور خودكار خاموش خواهـد شـد  

اين حين اگر اين دكمه دوباره فشار داده شـود،  

ــ  ــاموش ش ــانگر آن خ ــراغ نش ــتم چ ده و سيس

  . شود ميغيرفعال  زداي عقب يخ

  دكمه سيستم تصفيه هوا

كردن سيستم تصفيه هـوا  غيرفعال / فعالبراي 

  . اين دكمه را فشار دهيد

هواي بيرون به  وروددكمه تعيين وضعيت 

 هواي داخل كابينچرخش / كابينداخل 

با يك بار فشار دادن اين دكمه، چـراغ نشـانگر   

ــده و  ــت  آن روشــن ش ــه در حال سيســتم تهوي

در . شـود  مي چرخش هواي داخل كابين تنظيم

اين حالت هوا از بيـرون بـه داخـل كـابين وارد     

 نشده و فقط هواي داخل كابين به چـرخش در 

با فشار دادن دوبـاره ايـن دكمـه چـراغ     . آيد مي

نشانگر آن خاموش شـده و سيسـتم تهويـه در    

هـواي بيـرون بـه داخـل كـابين       ورودوضعيت 

  . شود مي متنظي
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  دكمه خاموش و روشن كردن سيستم تهويه

با هر بار فشار دادن اين دكمه، سيسـتم تهويـه   

 .شود ميغيرفعال  فعال يا

 دكمه كمپرسور سيستم تهويه

با هربار فشار دادن اين دكمه، چراغ نشانگر آن 

خاموش شده و كمپرسور سيستم تهويه / روشن

  .شود خاموش مي/ روشن

  (PM2.5) دكمه تست

هـاي عملكـردي    داده ،با فشار دادن اين دكمه

هــاي حالــت اســتاندارد  سيســتم تهويــه و داده

PM2.5 بـــه منظـــور مقايســـه، در صـــفحه ،

  . نمايشگر سيستم پخش نشان داده خواهند شد

نحوه عملكرد سيستم تهويه برقي
*

 

  پيچ كنترل دما

براي بيشتر كردن و يا كم كردن دما، به ترتيب، 

پادساعتگرد بچرخانيد در ن پيچ را ساعتگرد و اي

 Hحالت افزايش دما، نشانگر ديجيتال به سمت 

شود و در حالـت كـاهش دمـا نشـانگر      زياد مي

  .شود كم مي Lديجيتال، به سمت 

  دكمه تنظيم سرعت جريان هوا

با چرخانـدن ايـن دكمـه در جهـت سـاعتگرد،      

ــا پادســاعتگرد   ــاد و ب ــان هــوا زي ســرعت جري

. شـود  مـي  دن آن سرعت جريان هوا كمچرخان

براي خاموش كردن سيستم تهويه اين دكمه را 

  . در جهت پادساعتگرد و تا انتها بچرخانيد

  دكمه يخ زداي جلو

زداي جلـو   با فشار دادن اين دكمه سيستم يـخ 

زمان چـراغ نشـانگر    هم شود ميغيرفعال / فعال

غيرفعال  با. شود خاموش مي/ اين حالت روشن 

ن سيستم، سيسـتم تهويـه همچنـان فعـال     شد

  . ماند مي باقي

  دكمه خنك سازي سريع

با فشار دادن اين دكمه حداكثر توان سرمايشي 

تا كابين سـريعتر   شود ميسيستم به كار گرفته 

  . خنك شود

 زداي عقب دكمه سيستم يخ

با فشار دادن اين دكمه، چراغ نشانگر آن روشن 

كن الكتريكي شيشه  گرم در اين حالت. شود مي

هاي بغل روشن شده و بعد  درب صندوق و آينه

از پانزده دقيقه به طور خودكار خاموش خواهـد  

 فشـرده در اين حين اگر اين دكمه دوبـاره  . شد

شــود، چــراغ نشــانگر آن خــاموش و سيســتم  

  . شود ميغيرفعال  زداي عقب يخ



  دفترچه راهنماي مشتري

82 

هواي بيرون به  وروددكمه تعيين وضعيت 

 هواي داخل كابينرخش چ/ كابينداخل 

با يك بار فشار دادن اين دكمه، چـراغ نشـانگر   

آن روشن و سيستم تهويـه در حالـت چـرخش    

در اين حالت . شود مي هواي داخل كابين تنظيم

هوا از بيرون به داخل كابين وارد نشده و فقـط  

بـا  . آيـد  مـي  هواي داخل كابين به چـرخش در 

 دوبـاره ايـن دكمـه چـراغ نشـانگر آن      فشردن

ــه در وضــعيت   خــاموش شــده و سيســتم تهوي

 چرخش هواي بيرون بـه داخـل كـابين تنظـيم    

  . شود مي

  دكمه خاموش و روشن كردن سيستم تهويه

با هر بار فشار دادن اين دكمه، سيسـتم تهويـه   

در حالـت خـاموش    .شـود  مـي غيرفعال  فعال يا

بــودن سيســتم تهويــه، بــا فشــار دادن دكمــه، 

درحالـت روشـن    سيستم تهويه روشـن شـده و  

 ،بــودن سيســتم تهويــه، بــا فشــار دادن دكمــه

  .شود سيستم تهويه خاموش مي

 دكمه كمپرسور سيستم تهويه

كمپرسـور   تـوان  مـي  با اسـتفاده از ايـن دكمـه   

زمان  هم. سيستم تهويه را روشن و خاموش كرد

  .شود خاموش مي/ چراغ نشانگر روشن

  انتخاب حالت جريان هوا

حالت عملكردي مختلف سيستم عبارت از  چهار

،  حالت جريان هوا بـه سـمت صـورت    

حالت جريـان هـوا بـه سـمت صـورت و پاهـا       

، حالــت جريــان هــوا بــه ســمت پاهــا  

و حالت جريان هوا به سـمت پاهـا بـه     

  . باشند مي زدگي  همراه سيستم ضد يخ

 

 جريان هوا به سمت صورت 

 جهـت جريـان هـوا از   با فشار دادن اين دكمـه  

تنظيم داشبورد به سمت صورت سرنشينان جلو 

  .شود مي و چراغ نشانگر آن روشن شود مي
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 جريان هوا به سمت پاها و صورت 

 جريان هـوا بـه سـمت   با فشار دادن اين دكمه، 

  .شود تنظيم مي و جلوي صورت پاها

 

 جريان هوا به سمت پاها 

زيـر   مسير جريان هـوا با فشار دادن اين دكمه، 

  . شود به سمت پاها تنظيم مي داشبورد

 

جريان هوا به سمت پاها به همراه حالت 

  / زدا  يخ

هـم   جهت جريان هـوا دادن اين دكمه،  با فشار

در زير پاي سرنشينان جلو و هم بر روي شيشه 

  . بودجلو خواهد 

  احتياط 

براي انتخاب حالت جريان هوا بـه سـمت پاهـا    

، حالـت جريـان هـوا بـه سـمت       دكمه 

، حالـت جريـان هـوا بـه      صورت دكمه 

و حالـت    ت صورت و پاهـا دكمـه   سم

جريان هوا به سمت پاها به همراه سيستم ضـد  

  .را فشار دهيد زدگي دكمه  يخ

 كانالهاي تهويه هوا

تعداد زيادي كانـال تهويـه   به اين خودرو مجهز 

زاويه جريان هوا در كانالها توسـط  . باشد مي هوا

كانـال و دبـي    هاي تنظيم جهت در انتهاي پره

جريان هوا توسط دكمه تنظيم سـرعت جريـان   

  . شوند مي هوا تنظيم
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 بيكانالهاي جان

  تنظيم جهت جريان هوا هاي پره. 1

  پيچ تنظيم سرعت جريان هوا. 2

كانـال،  هـاي تنظـيم جهـت     پرهبا استفاده از  •

عملكرد يـخ  . راستاي جريان هوا را تنظيم كنيد

بـا تنظـيم   نيـز  زدايي بـراي كانالهـاي جـانبي    

  . شود مي راستاي مناسب جريان هوا حاصل

، سرعت 2ماره با باال و پايين كردن دكمه ش •

  . جريان هوا را تنظيم كنيد

  

 هاي وسط داشبورد كانال

  تنظيم راستاي جريان هوا هاي پره. 1

  يم سرعت جريان هواپيچ تنظ . 2

هـاي   نحوه انجام تنظيمـات مشـابه بـا كانـال    

  . باشد مي جانبي

 نكاتي در رابطه با استفاده از سيستم تهويه

دماي هـواي درون كـابين در شـرايط آب و     •

هـاي خـودرو    هوايي گرم و مادامي كه پنجـره 

براي كاهش . يابد مي كامال بسته باشند، افزايش

ها را باز كرده و پيچ  و پنجره ها دربا، سريع دم

كنتـرل دمــا را در جهــت سـاعتگرد و تــا انتهــا   

  . بچرخانيد

هواي بيرون به داخـل كـابين را    ورودحالت  •

. انتخاب كرده، سيسـتم تهويـه را روشـن كنيـد    

سپس دما را در محدوده گرم و سرعت جريـان  

شبنم هوا را در مقدار دلخواه تنظيم كرده تا مه، 

در ايـن  . يخ زدگي شيشـه جلـو از بـين بـرود     و

زدا تنظـيم شـده و     شرايط سيستم در حالت يخ

به سرعت يخ و مه تشكيل شده بر روي شيشه 

  . برد مي جلو را از بين

براي كاهش بخار گرفتگي و برف جمع شده  •

ها در شرايط آب و هوايي سـرد،   بر روي شيشه

ظـيم  سرعت جريان هوا را در مقـدار حـداكثر تن  

كرده و صبر كنيد تا سيستم به مدت يك دقيقه 

ايـن كـار باعـث از بـين      در اين حالت كار كند

  .شود زدگي سيستم تهويه مي رفتن يخ

  هشدار 

براي جلوگيري از بروز حادثه، مطمئن شـويد   �

ها يخ زده نبوده و ديد كـافي داشـته    كه پنجره

  . باشيد

طوالني در  چنانچه سيستم تهويه براي مدت �

وضعيت چرخش هواي داخل كابين فعال بـوده  
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تا اكسـيژن تـازه    كنيداست، كمي پنجره را باز 

يا وضعيت چرخش هوا را روي  وارد خودرو شود

وضعيت ورود هـواي بيـرون بـه داخـل كـابين      

  .تنظيم كنيد

  احتياط 

در صورت مشاهده عاليـم خرابـي در سيسـتم    

تفاده نكـرده و در  تهويه، از سيسـتم تهويـه اسـ   

اسرع وقت به مراكـز تعميراتـي مجـاز مراجعـه     

  . شود

 محيط زيستيهاي  توصيه

به هنگام تعمير و سرويس سيستم تهويـه، از   �

ايـن  . اسـتفاده كنيـد   گاز كولرتجهيزات بازياب 

و آلـودگي محـيط    گـاز كـولر  تجهيزات از دفع 

زيست جلوگيري كرده و امكان استفاده مجـدد  

  . كنند مي ا فراهماز آن ر

 صندلي

  پشت سري صندلي

  

  تنظيم ارتفاع پشت سري صندلي

را بـاال كشـيده تـا در    پشت سري : باال بردن •

  . ارتفاع مناسب قرار بگيرد

زبانه قفل پشت سري را فشـار  : پايين آوردن •

داده و آن را پايين بكشيد تا در ارتفـاع مناسـب   

زبانه را رها كنيد تا پشت سـري در  . قرار بگيرد

  . موقعيت خود قفل شود

  باز كردن پشت سري

  .باال بكشيدپشت سري را تا باالترين نقطه  -1

  . زاويه پشتي صندلي را تنظيم كنيد -2

 در حالـت فشـرده  زبانه قفل پشت سري را  -3

  . نگه داريد

  . پشت سري را بيرون بكشيد -4

  احتياط 

وجود پشت سري در ايمني سر سرنشينان بسيار 

حائز اهميت بوده و بايد در اسرع وقـت دوبـاره   

  . صب كنيدپشت سري را ن

حين باز كردن پشت سري مراقب باشيد كه بـه  

  . آسيب نزنيد خودروسقف يا ساير قطعات داخل 

  نصب پشت سري

  . پشت سري را درون ريل آن قرار دهيد -1

 در حالـت فشـرده  زبانه قفل پشت سري را  -2

فشـار  پايين به سمت  پشت سري را . نگه داريد
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  .ت مناسب قرار بگيردتا در موقعي دهيد

پشت سري از اجزاي مهم در ارتباط بـا ايمنـي   

ــيم    ــب و تنظ ــد در نص ــوده و باي ــينان ب سرنش

  .  موقعيت آن دقت شود

اي باشد كـه   ارتفاع پشت سري بايد به گونه •

بااليي پشت سري در راستاي چشـمهاي   سطح

سرنشين قرار گرفته و سرنشين بتواند سر خـود  

  .دهدرا بر روي آن تكيه 

 براي افراد قد بلند كه شـرايط فـوق حاصـل    •

شود، پشت سري بايد در بيشـترين ارتفـاع    نمي

  . ممكن قرار بگيرد

 براي افراد قد كوتاه كه شرايط فـوق حاصـل   •

شود، پشت سري بايـد در كمتـرين ارتفـاع     نمي

  .ممكن قرار بگيرد

 هشدار 

ـ  � د سرنشـين در  پشت سري بايد متناسب با ق

  . ارتفاع مناسب تنظيم شود

نصـب و بــاز كــردن نادرسـت پشــت ســري    �

  . ممكن است باعث آسيب ديدگي افراد شود

ها بايد به همراه پشت سـري نصـب    صندلي �

 صـندلي بـه درسـتي    شده و ارتفاع پشت سري

  .تنظيم شود

ــد   � ــينان باي ــده و سرنش ــترانن ــري پش را  س

  . بدني خود تنظيم كنند متناسب با قد و ساختار

از تنظيم ارتفاع پشت سري در حين رانندگي  �

  . پرهيز كنيد

  

  صندلي جلو

 ي صندلي جلو تنظيم الكتريك

  تنظيم صندلي در راستاي جلو و عقب •

را بـه سـمت    1براي اين منظور كليد شماره  �

  . جلو يا عقب فشار دهيد

  تنظيم ارتفاع صندلي جلو •

را به سمت باال و  1بخش عقب كليد شماره  �

  . پايين فشار دهيد

  تنظيم زاويه پشتي صندلي  •

  . ه جلو و عقب فشار دهيدرا ب 2كليد شماره  �
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تنظيم دستي صندلي جلو
*

 

  دسته تنظيم صندلي در راستاي جلو و عقب. 1

  فاع صندلي رانندهدستگيره تنظيم ارت. 2

  دستگيره تنظيم زاويه پشتي صندلي. 3

  تنظيم موقعيت صندلي •

كشيده  باالرا به سمت  1وسط دسته شماره  -1

و به آرامـي صـندلي را در راسـتاي مـورد نظـر      

. حركت دهيد تا در موقعيت مناسب قرار بگيـرد 

  .سپس دسته را رها كنيد

جلـو   موقعيت مناسب، صندلي را  تنظيم بعد از - 2

 . و عقب كشيده و از قفل بودن آن مطمئن شويد

  تنظيم ارتفاع صندلي راننده  •

براي باال بـردن صـندلي راننـده، دسـتگيره      -1

  . را باال بكشيد) در شكل 2شماره (تنظيم ارتفاع 

براي كاهش ارتفاع، دستگيره را بـه پـايين    -2

  . فشار دهيد

  تنظيم زاويه پشتي صندلي •

شماره (دستگيره تنظيم زاويه پشتي صندلي  -1

را باال كشيده، با پشت خـود زاويـه   ) در شكل 3

  . پشتي صندلي را تنظيم و دستگيره را رها كنيد

به پشتي صندلي نيرو وارد كـرده و از قفـل    -2

  . بودن آن مطمئن شويد

  احتياط 

ظيم موقعيت صندلي، مراقب باشيد در هنگام تن

كه دست، پا يـا هـر كـدام از اعضـاي بـدن در      

  . مسير قطعات متحرك صندلي قرار نگيرد

قبل از تنظيم موقعيت صندلي، مطمـئن شـويد   

كه فندك يا هر گونـه شـيء احتـراق پـذير در     

   .نباشدمحدوده حركت صندلي 

  نكات مهم در تنظيم موقعيت صندلي

صحيح موقعيت صندلي تاثير بسـزايي  تنظيم  •

هاي حفاظتي مثل كمربنـد   در عملكرد  سيستم

  . ايمني و ايربگ دارد

صندلي راننده و شاگر بايد متناسـب بـا جثـه     •

  :طوري تنظيم شود كه ها آن

در حين رانندگي اشراف كامـل بـر خـودرو و     �

  . مسير داشته باشند

 ودشــ بــدن بــر روي صــندلي كــامال مهــار  �

  . كه باعث كاهش خستگي شود طوري به

در كمربنـد و ايربـگ   هاي حفـاظتي   سيستم �

  . كاراترين وضعيت خود قرار بگيرند

  هشدار 

ــداد      � ــا تع ــر ب ــد براب ــينان باي ــداد سرنش تع

هاي خودرو بوده همه سرنشـينان بايـد    صندلي

براي كودكان . كمربندهاي ايمني خود را ببندند

ــا  ــابق ب ــد مط ــندلي   باي ــود از ص ــوانين موج ق

  . مخصوص كودك استفاده شود

براي افـزايش ميـزان ايمنـي، پشـت سـري       �



  دفترچه راهنماي مشتري

88 

صندلي بايد متناسب با قد سرنشين تنظيم شده 

  . و تمام سرنشينان بايد كمربند ايمني را ببندند

براي جلوگيري از آسيب ديـدگي در هنگـام    �

تصــادف يــا ترمزهــاي عمــل كــردن ايربگهــا، 

در حين رانندگي نبايد پاهـاي خـود را   ، ناگهاني

بر روي داشبورد قرار داده و يا از پنجره بيـرون  

پاهـا بايـد   . يا پاها را روي صندلي بگذاريد كنيد

  . در كف كابين قرار بگيرند

بــراي جلــوگيري از آســيب ديــدن افــراد در  �

هنگام عمل كردن ايربگها، راننـده و سرنشـين   

خـود بـا    متـر  سـانتي  25فاصله  لحداق جلو بايد

در غير . غربيلك فرمان و داشبورد را حفظ كنند

شـود و   اينصورت ايربگ به ميزان نياز بـاز نمـي  

احتمال آسيب رسيدن به راننده و سرنشين جلـو  

 .يابد افزايش مي

 . ها را حين حركت خودرو تنظيم نكنيد  صندلي �

دقـت صـندلي بسـيار     تنظيم نامناسب و بـي  �

  . خطرناك است

خواباندن خيلي زياد پشتي صندلي باعث ليـز   �

از درون كمربند ايمني و صـدمه ديـدن    خوردن

  .شود مي در هنگام بروز حادثه

  

  وضعيت عادي استفاده از صندلي 

 25°در كارخانه بـا زاويـه    جلو هاي صندلي •

   .شوند نسبت به خط عمود تنظيم مي

 20جلـو در فاصـله    هـاي  در كارخانه صندلي •

. اند از انتهاي ريل صندلي تنظيم شده متر ميلي

به متر  ميلي 200تا  توان مي هاي جلو را صندلي

بـه سـمت عقـب     متـر  ميلـي  20جلـو و  سـمت  

  . كرد جابجا

 صندلي عقب

  

 خواباندن پشتي صندلي عقب

ندلي را فشار داده و زبانه قفل پشت سري ص - 1

  . ترين وضعيت ممكن قرار دهيد آن را در پايين

موقعيت صندلي جلو را طوري تنظيم كنيـد   -2

كه پشتي صندلي عقب بعد از خم شدن بـه آن  

  . گير نكند
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دستگيره نگهدارنده پشتي صندلي عقـب را   -3

 . باال كشيده و پشتي را به جلو بخوابانيد

  احتياط 

  . پشتي صندلي را به آرامي بخوابانيد تا آسيب نبيند

  باز كردن پشتي صندلي عقب

دانده تا در موقعيت اوليـه  پشتي صندلي را برگر

خــود قــرار بگيــرد و ســپس از قفــل شــدن آن 

  . مطمئن شويد

 

خواباندن صندلي رديف سوم
*

 

  )ها سه رديفه بودن صندلي در صورت(

دستگيره چفت صندلي رديف سوم را كشـيده و  

  . پشتي صندلي را رو به جلو بخوابانيد

  احتياط 

  . پشتي صندلي را به آرامي بخوابانيد تا آسيب نبيند

باز كردن صندلي رديف سوم
*

  

  )ها در صورت سه رديفه بودن صندلي(

ر موقعيت اوليـه  پشتي صندلي را برگردانده تا د

خــود قــرار بگيــرد و ســپس از قفــل شــدن آن 

  . مطمئن شويد

  هشدار 

 هـاي رديـف عقـب،    بعد از بازكردن صـندلي  �

دقت كنيد كـه كمربنـد و قفـل كمربنـد آن در     

  . موقعيت صحيح قرار گرفته باشند

براي جلوگيري از پرت شـدن وسـايل درون    �

ر حـين ترمزگيـري   صندوق بـه درون كـابين د  

ناگهاني، مطمئن شويد كه پشتي صندلي عقـب  

  . كامال قفل شده باشد

براي اطمينـان از عملكـرد صـحيح كمربنـد      �

ايمني، مطمئن شويد كه پشتي صـندلي عقـب   

  . كامال قفل شده باشد

در هنگام برگردانـدن پشـتي صـندلي عقـب      �

مراقب باشيد كـه ضـامن كمربنـد ايمنـي بـين      

  . ل تزئينات داخلي قرار نگيردپشتي و پن
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تغيير موقعيت صندلي رديف وسط در 

  عقب/جهت جلو

 گرفتـه و بـه   صندلي را باالزير وسط دسته  -1

و صـندلي را   كنيـد آرامي به صندلي نيـرو وارد  

جلو يا عقب بلغزانيد تا در موقعيت  بهروي ريل 

  . دسته را رها كنيدسپس . دلخواه قرار بگيرد

مطمئن شويد كه صندلي در موقعيـت خـود    -2

  . قفل شده باشد

  توجه 

هايي كه مجهـز بـه سـه رديـف صـندلي        خودروفقط 
  . كند ميموقعيت صندلي رديف وسط  تغيير  تندهس

 

 ندلي عقبزيرآرنجي ص 

و آن را در  بكشـيد گـاه دسـت را    ضامن تكيـه 

  . مناسب تنظيم كنيد موقعيت

  هاي ديد عقب آينه

 

 هاي بغل آينه

هاي بغل بايد طوري تنظـيم شـود كـه     آينه •

هـاي دو طــرف   راننـده بيشـترين ديـد از فضـا    

 . خودرو را داشته باشد

هاي  چراغبا روشن كردن چراغ راهنما يا خطر،  •

  . زنند ميهاي بغل چشمك   كوچك روي آينه

  هشدار 

  . هاي بغل را تنظيم كنيد قبل از حركت آينه  �

هـاي   هاي محدب استفاده شـده در آينـه   آينه �

خودروها و اشـياء كوچـك و    شود ميبغل باعث 

گيري بـر اسـاس    در تصميم. دور به نظر برسند

  . بينيد، دقت كنيد مي ها آنچه در اين آينه

 زدا هـاي بغـل مجهـز بـه سيسـتم يـخ       آينه �

براي جلوگيري از سـوختگي دسـت،   . باشند مي

بعد از روشـن كـردن ايـن سيسـتم، بـه سـطح       

  . هاي بغل دست نزنيد آينه
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هـاي بغـل بـه     شويد كه زاويه آينـه  مطمئن �

درستي تنظيم شده و وجود برف، يخ و يا كثيفي 

  . ديد راننده را مسدود نكرده باشد

  

 هاي بغل  تنظيم آينه

  تنظيم دستي •

لبه آينه را با دسـت فشـار داده و آينـه را در     �

  . زاويه مناسب تنظيم كنيد

 
 تنظيم برقي •

  را فشـار داده تـا آينـه    2يـا   1دكمه شماره  �

چراغ نشانگر (. شودسمت چپ يا راست انتخاب 

  .)شود مربوطه روشن مي

  . عملكرد دكمه كنترل به شرح زير است �

a : چرخش آينه به چپ  

b : باالچرخش آينه به سمت  

c :چرخش آينه به راست  

d :پايين چرخش آينه به سمت  

  

 هاي بغل جمع كردن دستي آينه

فشـار  آينه بغل را با دست به داخل يا بيرون  •

  . نيدو آن را بسته يا باز ك دهيد

براي جلوگيري از آسيب ديدگي، بهتر اسـت   •

  . هاي بغل را جمع كنيد در معابر باريك آينه

  احتياط 

اگر خودرو مجهز به سيستم جمع كننـده برقـي   

از روش دسـتي   بهتر استهاي بغل است،  آينه

  . استفاده نكنيد
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 هاي بغل جمع كردن برقي آينه

با هر بار فشار دادن دكمه كنترل سيستم جمع  •

  . شود مي كننده برقي، آينه بغل جمع و يا باز

 unlockو يا  lockهاي  با فشار دادن دكمه •

هاي بغل به طور  ريموت به مدت سه ثانيه، آينه

  . خودكار جمع شده و يا باز خواهند شد

 احتياط 

بغل  در محدوده باز يا بسته شدن آينه شيئياگر 

گيرد، سيستم جمع كننده برقي آينـه بغـل   قرار 

  . عمل نخواهد كرد

ــوگيري از  ــراي جل ــتانتان،   ب ــدن انگش ــيب دي آس

 كه آينه بغل در حـال بسـته و يـا بـاز شـدن      نيزما

  . قرار ندهيدبين آينه و پايه آن  را  نانگشتا ، است

وي خودرو در كـارواش خودكـار،   در حين شستش

  . باشند) جمع شده(هاي بغل بايد بسته  آينه

  

 بغل   زداي آينه  سيستم گرمايش برقي و يخ

هاي بغـل در آب و   تقطير قطرات آب روي آينه

هواي مه آلود و يا خـيس شـدن آن در هـواي    

برفي يا باراني باعث كاهش ميدان ديـد راننـده   

دن سيسـتم  در اين شرايط با فعال كـر . شود مي

هاي بغل در پنل كنترلي سيستم  زداي آينه يخ

هاي بغل گرم و با بخار شدن  تهويه، سطح آينه

  . شود مي ها تميز قطرات آب، سطح آينه

  نكات محيط زيستي

براي جلوگيري از مصـرف اضـافي سـوخت،     •
فقـط در مواقــع ضــروري از سيســتم گرمــايش  

  .هاي بغل استفاده شود آينه

  زداي شيشه درب صندوق و يخگرمايش 

زداي شيشـه   با فشار دادن دكمـه سيسـتم يـخ   
آن روشـن شـده و    چراغ نشانگردرب صندوق، 

به واسطه المنت بخار و رطوبت روي سطح آن 
ايـن  . بخار خواهد شدحرارتي روي شيشه عقب 

سيستم به صورت خودكار بعد از پـانزده دقيقـه   
باره شود مگر اينكه در اين فاصله دو مي خاموش

  . دكمه سيستم فشار داده شود

  هشدار 

زداي شيشـه درب صـندوق    سيستم يـخ  اگر �
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  .نزنيدشيشه داغ شده دست به ، باشدروشن 

  احتياط 

ميز كردن شيشه درب صندوق از سمت براي ت 

داخل، پارچه را به آرامي در راستاي مـوازي بـا   

  . سيم حرارتي حركت دهيد

  توجه  

از اين سيستم براي خشك كردن آب باران و يـا ذوب  
  . نكنيدكردن برف جمع شده بر روي شيشه استفاده 

 آينه ديد عقب داخلي

  

 تنظيم زاويه آينه ديد عقب داخلي

 اين آينه در وسط و بـاالي شيشـه جلـو نصـب    

حـول  را دو لبـه آينـه را گرفتـه و آن    . شـود  مي

  . دلخواه تنظيم كنيد جهتمحور وسط آن در 

  هشدار 

تنظيم آينه ديد عقب داخلي در حين رانندگي  �

  . بسيار خطرناك است

  

 ضد خيرگي/سيستم الكترونيكي ضد نور

خيرگـي روي آينـه ديـد عقـب     اگر سوئيچ ضد 

ه شود، چراغ سبز رنگ آن روشن و داخلي فشرد

   .شود ترونيكي ضدخيرگي فعال ميسيستم الك

  

ضد خيرگي دستي/سيستم ضد نور
*

 

زياد  اگر شدت نور تابيده شده از عقب به قدري

باعث نـاراحتي چشـم و كـاهش ديـد     است كه 

با استفاده از زبانه زير آينه ديـد عقـب   شود،  مي

داخلي، زاويه آينه را طوري تغيير دهيد كه نـور  

 . چشم شما را اذيت نكند ،تابيده شده از عقب
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 تجهيزات كمكي 

  هاي خودرو بينجانمايي دور

  
 دوربين ديد جلو. 1

  )چپ و راست(هاي بغل  دوربين. 2

  دوربين ديد عقب. 3

  

 جانمايي سنسورهاي سيستم تشخيص مانع 

  
 سنسور تشخيص نقاط كور . 1

  سنسور سپر جلو . 2

  سنسور سپر عقب. 3
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سيستم دوربين عقب
*

 

  سنسور پارك

روي سـپر   ادار بـوده و اين سنسـور نـوعي ر   •

هنگام حركت رو به عقـب  . شود مي عقب نصب

و يا پارك كردن، اين سنسور امكان تشـخيص  

اشياء و موانعي كه در نقطه كور ديد راننده قرار 

اين سيستم با تشخيص . كند مي دارند را فراهم

موانــع در عقــب خــودرو، بــوق هشــدار پخــش 

  .ندكند تا توجه راننده را به موانع جلب ك مي

درجه  360اگر خودرو شما مجهز به دوربين  •

نباشد، سنسورهاي پارك با قـرار گـرفتن ليـور    

. شـوند  مـي  لادنده در وضعيت دنده عقـب، فعـ  

   )نددار اين خودروها سه عدد سنسور پارك(

سنسور پارك در شرايطي كه سوئيچ استارت  •

بوده و ليور دنـده در وضـعيت    ONدر وضعيت 

اين برد  و ر داشته باشد فعال شدهدنده عقب قرا

  . است متر سانتي 150 سيستم

  . شود مي پخش تر نزديكدو مانع را همزمان تشخيص دهد، ابتدا آژير هشدار براي مانع  سيستماگر  •

 .كند فركانس صداي آژير هشدار، با توجه به فاصله خودرو از موانع تغيير مي •
 

فاصله بين مانع و سپر عقب 

(cm) 
 ها محدودهدسته بندي 

فركانس بوق هشدار 

(Hz) 

  .شود نمي آژير بخش  محدوده امن 155 ≤

  2  )محدوده احتياط(رانندگي با سرعت كم محدوده  155~105

  4 محدوده هشدار  105~55

  8 )رمالمحدوده آ( محدوده هشدار جدي  55~35

  بوق ممتد  محدوده خطر  35 >

  دوربين عقب

ايـن سيسـتم   . دهـد  مـي  عقب را نشان حركت بهانع پشت خودرو در هنگام پارك و سيستم دوربين عقب مو

هـا    با استفاده از ايـن قابليـت  . باشد ميروشنايي صفحه نمايشگر، تضاد رنگ و اشباع رنگ داراي سه قابليت 

از بعد از پايان عمليـات دنـده عقـب، خـودرو را      تواند كيفيت تصوير مورد نظر خود را تنظيم كند مي مشتري

مراجعه شود به بخش مسـيريابي،  . (ه نمايش به حالت قبلي خود برگرددحالت دنده عقب خارج كرده تا صفح

  )سيستم صوتي تصويري و تجهيزات ارتباطي
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  هشدار 

ــق فاصــله  � ــراد، (تشــخيص دقي فاصــله از اف

ــا و  ــر  ...) خودروه ــافتي غي از روي تصــوير دري

الزم را ممكن بوده و در هر حالـت بايـد دقـت    

  .داشته باشيد تا از تصادف جلوگيري شود

 درجه 360سيستم دوربين 

شما مجهز بـه چهـار عـدد دوربـين     اگر خودرو 

رك باشد، امكـان  عدد سنسور پا هفتراما و پانو

درجه در صفحه  360راماي مشاهده تصوير پانو

  . نمايشگر خودرو وجود خواهد داشت

مسـيريابي، سيسـتم   مراجعه شـود بـه بخـش    (

  )صوتي تصويري و تجهيزات ارتباطي

  )ركوردر(رانندگيسيستم ضبط 

ــوي مســيريابي صــفحه   ــت را در من ــن قابلي اي

 . نمايش سيستم پخش فعال كنيد

مراجعه شـود بـه بخـش مسـيريابي، سيسـتم      ( 

  )صوتي تصويري و تجهيزات ارتباطي

 

  اضطراريآپ   دكمه بك

  . اين دكمه بر روي كنسول وسط قرار دارد

  احتياط 

آپ سيسـتم   با فشار دادن اين دكمه فرايند بك

بـر روي صـفحه    "قفـل " عالمتفعال شده و 

دائـم   اين عالمت بطـور (. شود مي نمايش ظاهر

  )زند چشمك مي

مثـل كاغـذ بـر روي داشـبورد      قرار دادن اشياء

باعث كاهش ديد دوربين و اخالل ممكن است 

  . شوددر فرايند ضبط تصوير 

 

 كارت حافظه سيستمخارج كردن 

كارت حافظه سيستم در پشت آينه ديـد عقـب   

/  توان آن را خارج و مي. داخلي تعبيه شده است

  .كرد جايگزين

  توجه 

 8Gظرفيت كارت حافظه موجود بر روي خـودرو  
آن  توان مي ت نياز به ظرفيت بيشتربوده و در صور
  . را تعويض كرد
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  BSMسيستم تشخيص نقاط كور 

هـاي كمكـي سيسـتم     اين سيسـتم از قابليـت  

  . است پارك

 ماژول كمكي پارك

اين سيستم الكترونيكي مجهز بـه سنسـورهاي   

بوده كه بـا اسـتفاده از تصـاوير و     اولتراسونيك

و و اشياء فاصله بين خودر ،امواج صوتي دريافتي

چهــار عــدد از . كنــد مــي اطــراف آن را تعيــين

سنسورهاي اين سيستم بر روي سپر جلو و سه 

  . شوند مي عدد ديگر بر روي سپر عقب نصب

 

 كردن سيستم كمكي پاركغيرفعال / فعال

با هر بار فشار دادن دكمه سيستم كمكي پارك، 

) زنـد  چشمك مي(چراغ نشانگر آن روشن شده 

 ايـن سيسـتم فعـال و يـا     و شود يا خاموش مي

  . شود ميغيرفعال 

نشـان   سيستمروشن بودن چراغ نشانگر اين  •

ت عملكـرد آن  فراينـد تسـ   عادي بـودن دهنده 

در صورت وجود هـر گونـه خرابـي ايـن     . است

  . چراغ چشمك خواهد زد

/ فعـال با خـاموش كـردن موتـور، وضـعيت      •

  . كند نمي ييراين سيستم تغغيرفعال 

آالرم دادن سيستم كمكي /نحوه عملكرد

  پارك

ماژول بوق هشدار سيسـتم تشـخيص مـانع     •

و مـاژول بـوق   جلو بـر روي صـفحه كيلـومتر    

بـر روي   ،هشدار سيستم تشخيص مـانع عقـب  

مـاژول بـوق   . نصب شده اسـت آن پنل كنترلر 

 تر نزديككه شيء  ها هشدار هر كدام از سيستم

چنانچـه  . شـود  ميرا تشخيص داده باشد، فعال 

فاصله شيء در هر دو سيستم يكسان باشد، اگر 

باشـد، مـاژول بـوق     Rليور دنـده در وضـعيت   

در غير اين صورت مـاژول بـوق   هشدار عقب و 

 . هشدار جلو به صدا در خواهد آمد

و جلـو  نحوه عملكرد سيستم تشخيص مـانع   •

آن بـا توجـه بـه     فركانس بوق هشـدار و عقب 

 . شده است بعدي درجدر جدول  ،فاصله از مانع
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 رديف
  دسته بندي  )cm(فاصله مانع از سنسور جلو 

  ها محدوده

 مدت زمان/ فركانس صداي 

  پخش صدا

رنگ نمودار نشان داده شده در 

  دوطرف  وسط  صفحه نمايشگر

  /  No alarm  محدوده ايمن  ≤ 65 ≤ 105  1

  سبز  1Hz/50%  هشدار اوليه  / 75 ~ 105  2

  زرد  2Hz/50%  رانندگي با دقت و سرعت كم  55 ~ 65     55 ~ 75  3

  قرمز  4Hz/50%  محدوده هشدار  35 ~ 55  35 ~ 55  4

  قرمز  بوق ممتد  محدوده خطر  0 ~ 35  0 ~ 35  5

 

كه ليور دنده  در زمان توقف خودرو و درحالي •

صـداي   فركـانس  در وضعيت دنده عقب نباشد،

بوق پخش شده به واسطه تشخيص مانع، ثابت 

امـا اگـر   . شـود  مـي  بوده و بعد از سه ثانيه قطع

سرعت خودرو صفر نباشد، فركانس صداي بوق 

 . خش خواهد شدتغيير كرده و باز هم پ

هـاي   اين سيستم به طور خودكار در سرعت •

شـــده و در غيرفعـــال  km/h 20بيشـــتر از 

  . شود مي فعال km/h 15سرعتهاي كمتر از 

  

موقعيت و فاصله مـانع در صـفحه نمايشـگر     •

سنسـورهايي كـه خـراب    . شـود  مـي  نشان داده

انــد، بــا عالمــت مخصوصــي در صــفحه  شــده

 . شوند مي نمايشگر مشخص

ماژول عدم كارايي و يا عملكرد ناقص  

  :در موارد ذيل كمكي پارك

تشخيص سيم، طنـاب، ديـوار نـازك و يـا      -1

  اير موانع كوچكس

راننــدگي و يــا پــارك در زمــين نــاهموار و  -2
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  پوشيده از علف

وجود آنتن راديويي فركانس باال در نزديكي  -3

  خودرو

  اشياء با ارتفاع كم مثل سنگ -4

موانعي كه جـاذب امـواج الكترومغناطيسـي     -5

اي، مـواد   هـاي پنبـه   هستند مثل برف، پارچه

  و غيرهاسفنجي 

سـطح سنسـور بـا گـل يـا بـرف       كه  زماني -6

  . پوشيده شده باشد

  . سطح سنسور خيس يا يخ زده باشدكه  زماني - 7

وجود صداي برخورد مواد فلزي در اطـراف   -8

  خودرو

  ماژول تشخيص نقاط كور

ماژول تشخيص نقاط كور از سنسورهايي در  •

براي تشخيص نقاط كور بهـره  دو طرف خودرو 

عـدد از ايـن سنسـورها در گوشـه      4. گيـرد  مي

  .اند سپرهاي جلو و عقب نصب شده

 140تا  20اين سيستم در محدوده سرعت  •

km/h اطالعات اخطاري نمايش . كند مي عمل

راننده را از حضـور   ،هاي بغل داده شده در آينه

ســاير خودروهــا در محــدوده كــاري سنســورها 

چنانچــه در محــدوده كــاري . كنــد مــي مطلــع

 باشـد خودروي ديگري  ،سنسورهاي يك سمت

و راننده چراغ راهنماي آن سمت را روشن كند، 

چراغ كوچك روي آينه بغل چشمك زده و آژير 

 . هشدار پخش شده تا راننده از خطر مطلع شود

 

 وركماژول تشخيص نقاط سازي  غيرفعال /فعال

 onدر شرايطي كه سوئيچ استارت در وضـعيت  

بـا  باشـد،    km/h 20سرعت خودرو بيشتر از  و

، سيستم فشردن دكمه نشان داده شده در شكل

ال شـده و بـا فشـردن    تشخيص نقاط كـور فعـ  

  . شود دوباره دكمه، اين سيستم غيرفعال مي

بررسي خودكار عملكرد سيستم تشخيص 

  نقاط كور

با فعال شدن سيستم، ابتدا به طـور خودكـار    •

نتيجـه تسـت   عملكرد سيستم بررسـي شـده و   

  . شود خودكار به راننده نشان داده مي

ادي اگر عملكرد سيستم عـ : وضعيت عادي -1

باشد چراغ نشانگر آينه بغـل بعـد از سـه ثانيـه     

چراغ نشانگر سوئيچ فعالسازي . شود مي خاموش

  . ماند مي روشن باقي

چراغ نشانگر آينه بغـل  : غيرعاديوضعيت  -2 
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روشن مانده و چراغ نشانگر سـوئيچ فعالسـازي   

  . زند ميسيستم چشمك 

شرايط فعال شدن آژير هشدار سيستم 

  اط كورتشخيص نق

   يسبقت خودروهاي الين كنار -1

خودرويي در محدوده بـرد سنسـورها قـرار     -2

  . داشته باشد

اگــر بعــد از تعــويض اليــن، خــودرويي در   -3

محدوده برد سنسورهاي سيستم تشخيص مانع 

  . قرار بگيرد

شرايطي كه ممكن است آژير هشدار پخش 

  نشود

ــتم  • ــار سيس ــاس ك ــواج ا ،اس ــونيكم  اولتراس

بنابراين ممكن است در مواقعي سيستم  باشد، مي

با وارد شدن خودرويي به داخل  :مثال(عمل نكند 

محدوده كـاري سنسـورهاي سيسـتم تشـخيص     

  ).مانع، چراغ نشانگر آينه بغل روشن نشود

  :اين شرايط عبارتند از •

ـ  -1 رد چند خودرو پشت سر هم وارد محدوده ب

  . سنسورهاي سيستم تشخيص مانع شوند

اگر خودرويي دو الين آنطرف تر قرار داشته  -2

و با تغييـر اليـن دقيقـا در كنـار و بـه مـوازات       

  . خودروي شما قرار بگيرد

ــا   -3 ــاري ب در صــورت برخــورد خــودروي كن

  خودروي شما

رانندگي در آب و هواي با باد تند و يا مسير  -4

  در پيچ پيچ

  خودروهاي پارك شده در كنار جادهوجود  -5

كـاميون يـا   (سبقت از خودروهـاي طويـل    -6

و يا مواقعي كه اينچنين خودروهايي از ) اتوبوس

  . شما سبقت بگيرند

ــاراني،  -7 راننــدگي در شــرايط آب و هــوايي ب

  برفي، تگرگ و يا غيره

ســتم كثيــف شــدن ســطح سنســورهاي سي -8

  ها آنتشخيص مانع با گل و يا يخ زدن 

 :شود مينشرايطي كه آژير هشدار پخش 

براي خودروهـايي كـه در اليـن مشـابه بـا       -1

  .خودروي شما در حركت هستند

  رو به نزديك شدن خودرويي از رو -2

ــن آن     -3 ــه در دو الي ــايي ك ــراي خودروه ب

  . تر در حركت هستند طرف

 ،خودروها و موانع ثابت مثـل ديـوار، فـنس    -4

  ... .تابلوهاي ترافيكي و 

  احتياط 

هـاي وابسـته بـه امـواج       اساس كـار تكنولـوژي  

به گونه اي است كه در مواردي ممكـن   راديويي

آژير به (اخالل ايجاد شود  ها آناست در عملكرد 

اشتباه پخش شده و يا چراغ نشانگر سيسـتم بـه   

تعداد دفعات كـم ايـن گونـه    ). داشتباه روشن شو

  . ها عادي است  اختالت در عملكرد اين سيستم

عملكرد سيستم دچـار   ها آندر كه  هايي محيط
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ــ مســير: شــود مــي اللتاخــ  دهــاي بســته مانن

و  حصـارها  اطـراف ديوارهـاي بتنـي،   ها،  تونل

ــا  ، دور زدن در اطــراف ســاختمانمــزارع هــا ي

فاصـله  توقف ناگهاني و بـا   ،تيرهاي چراغ برق

در كم يـك خـودرو در پشـت خـودروي شـما،      

شرايط آب و هوايي باراني، برفي، تگـرگ و يـا   

، گذر از مسيرهاي سربااليي و سر پاييني، غيره

   خيس شدن تجهيزات سيستم

) الين(سيستم هشدار خروج از خط 

LDW  

  

را دكمه آن  ،سيستم غيرفعال شدن/ فعالبراي 

چراغ نشـانگر آن  ). روي كنسول وسط( بفشاريد

  .گردد خاموش مي/ ترتيب روشن به

  

•  LDW      يك سيسـتم كمكـي بـراي راننـده

خطوط طولي  ،تصاوير دريافتي ديدنكه با  است

چراغ راهنماي اگر . كند مي يابي جاده را موقعيت

ز ااز روي يكـي  خاموش باشد و خودرو مربوطه 

خطوط عبور كند، سيستم موقعيت خطوط جاده 

را در صفحه نمايشگر نشان داده و آژير هشـدار  

 . شود ميپخش 

 LDWسيسـتم  : شرايط فعال شدن سيسـتم  •

اگـر سـوئيچ   . استغيرفعال  فرض به طور پيش

باشد، با روشـن شـدن    دار حافظهاز نوع سيستم 

خواهـد   وضعيت قبلي در LDWخودرو سيستم 

بـا روشـن   باشد، ندار  وئيچ حافظهاما اگر س. بود

 .شود شدن خودرو، سيستم غيرفعال مي

 حركت روي خطوط: زمان پخش آژير هشدار •

  .است

سيستم   55km/h كمتر يا مساوي سرعت با •

در حالت آماده به كار باقي مانده و تصويري در 

 . شود نمي صفحه نمايشگر نشان داده

رف تصوير دو ط  60km/hبيش ازسرعت  با •

 . خودرو نشان داده خواهد شد

با روشن كردن چراغ راهنما در هنگام تغييـر   •

  . ، آژير هشدار پخش نخواهد شدمسير

فاصله زماني بـين دو آژيـر هشـداري پشـت      •

  . سرهم دو ثانيه است

 ديـدن قابـل   متـر  1000خطـوط تـا    چنانچه •

از ده كمتـر  : د، ميزان خطا در پخـش آژيـر  نباش

  .درصد است

كمتـر از دو  : درصد پخـش آژيـر بـه اشـتباه     •

  .درصد است
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 تجهيزات نگهداري اشياء

  

  جيب رودري

يـك جيـب    هـا  دربروي پنل رودري همـه   •

 . تعبيه شده است

از اين جيب براي نگهداري اشياء كوچـك و   •

 تـوان  مـي   ليتـر  5/1تـا   1يا بطري بـا حجـم   

  . استفاده كرد

  

  جعبه كارت

بـراي نگهـداري كـارت     تـوان  مـي  از اين جعبه

 . پارك و يا ساير كارتهاي مشابه استفاده كرد

  

  جا ليواني 

درب جا ليواني روي كنسول را در جهت نشـان  

 . داده شده باز كنيد

 

 عقبصندلي  يرآرنجيزجا ليواني روي 

 يرآرنجـ يزبراي اسـتفاده از جـا ليـواني عقـب،     

 .صندلي عقب را پايين بكشيد
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جا ليواني صندلي رديف سوم
*

 

در خودروهاي مجهز به سه رديف صـندلي، در  

هاي رديف سوم يـك جـا    هر دو طرف صندلي

  . ليواني و يك جعبه تعبيه شده است

 احتياط 

بيرون پاشيدن مايعات داغ از درون ليوان بسيار 

شـود ليـوان حـاوي     مي خطرناك بوده و توصيه

  . نگذاريدليواني مايعات داغ را درون جا 

ليـوان  (ي با جـنس سـخت   يها استفاده از ليوان

باشـند،   مـي  كه شكننده) اي يا سراميكي شيشه

  . است بسيار خطرناك

افزايش يـا كـاهش دمـا ممكـن اسـت باعـث       

  . هاي نوشيدني سربسته شود تركيدن بطري

براي جلوگيري از بيرون ريختن مايعـات درون  

، در حـين راننـدگي ايـن    ب بازهايي با در بطري

  .نگذاريدها را درون جا ليواني  نوع بطري

  

 ول وسطنسك زيرآرنجي

ــولدر ك ــه   نس ــامل جعب ــي ش ــط، زيرآرنج وس

سيم تلفـن   نگهدارنده اشياء و تجهيزات شارژ بي

براي باز يا بسـته كـردن ايـن    . همراه قرار دارد

در  شده قسمت درب آن را در جهات نشان داده

 .شكل فشار داده يا بكشيد

  هشدار 

ــيه � ــي توص ــدگي درب   م ــين رانن ــود در ح ش

  . كنسول وسط بسته باشد زيرآرنجي

  

 جعبه داشبورد

باز كردن درب جعبه داشـبورد، دسـتگيره    براي

 .روي آن را بكشيد
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را به سـمت  داشبورد آن درب جعبه براي بستن 

 . جلو فشار دهيد

  هشدار 

شود در حين رانندگي درب جعبـه   مي توصيه �

  . داشبورد بسته باشد

  

  جا عينكي

براي استفاده از اين جعبه، دستگيره آن را پايين 

  . بكشيد

  

  جيب مدارك

 قرار داردهاي جلو  ها در پشت صندلي اين جيب

از آن براي نگهداري اشياء شبيه بـه   توان مي و

 . راهنما استفاده كرد  نقشه يا كتابچه

  هشدار 

 جيـب گهداري اشياء نـوك تيـز در ايـن    از ن �

  . پرهيز كنيد

  

  ول وسطپشت كنسجعبه 

بـراي نگهـداري اشـياء     تـوان  مـي  از اين جعبه
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  . ك استفاده كردكوچ

 ساير تجهيزات

  

  آفتابگير

آفتابگيرها در باالي صندلي راننـده و سرنشـين   

تـا   بكشيدآفتابگير را پايين . اند جلو نصب شده

 .باز شود و از شدت نور تابيده شده از جلو بكاهد

  
و آفتـابگير را   پايه متحرك آفتابگير را باز كـرده 

به سـمت پنجـره بچرخانيـد تـا از بغـل سـايه       

 . بيندازد

  

 آينه پشت آفتابگير

  چراغ پشت آفتابگير. 1

  نه پشت آفتابگيرآي .2

، پوشش روي آن را  براي استفاده از اين آينه •

  . برداريد

بستن پوشش آينه پشت آفتابگير،  /با باز كردن •

  . شود مي خاموش /چراغ پشت آن نيز روشن

  

  دستگيره روي سقف

باالي سر تمام سرنشـينان يـك دسـتگيره، بـر     

 . قرار داردروي سقف، 
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  هشدار 

پياده شدن، اين دستگيره را سوار يا در هنگام  �

  . نكشيد

  

  آويز كاله و كت

 . قرار دارداين آويز درون دستگيره روي سقف 

  احتياط 

 محدودراننده را پشت سر ديد  نبايد البسه روي آويز 

لبسـه سـنگين و يـا    از آويزان كردن اهمچنين . كند

  . اشياء نوك تيز بر روي آويز پرهيز كنيد

  

  فندك

درب فندك را در جهت نشان داده شـده فشـار   

 . باز شوددهيد تا 

 
فندك داغ  ثانيه 18بعد از . فندك را فشار دهيد

 .  جهد مي شده و به طور خودكار بيرون

  
پس از استفاده، درب محفظه فندك را در جهت 

 . نشان داده شده فشار دهيد تا بسته شود

  هشدار 

ــن ا  � ــوده و ممك ــدك داغ ب ــث  فن ــت باع س

در هنگام . سوزي و يا سوختگي افراد شود آتش

  .استفاده از آن احتياط كنيد

قابـل اسـتفاده اسـت،    شرايطي هر در  فندك �

كه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     حتي در زماني

off باشد.  
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  احتياط 

هاي مشـابه   براي تعويض فندك، فقط از نمونه

  . استفاده شود

در بـراي مـدت زمـان طـوالني     نبايد فندك را 

  . داريدننگه  حالت فشرده

از سوكت فندك به عنوان منبـع بـرق اسـتفاده    

  . نشود

   توجه 

ندك و يا ساير تجهيزات استفاده طوالني مدت از ف
، باعـث خـالي   زمان خاموشي موتـور الكتريكي در 

  . شود ميشدن باتري 

  زير سيگاري

  

زير سيگاري در كنار فندك تعبيه شده 

 .  است

درب فندك را بازكرده تا بتوانيد از زير سيگاري 

  .استفاده كنيد

  

  زيرسيگاري عقب

براي باز و بسته كردن درب زيرسيگاري، آن را 

  . به داخل فشار دهيد

  احتياط 

ي را باز نكنيـد  درب زيرسيگاردر حين رانندگي 

   .و از آن استفاده نكنيد

    توجه 

بعد از پر شدن زيرسيگاري، آن را در آورده و خـالي  
  . كنيد
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  USBدرگاه 

  روي پنل كنترلي سيستم پخش  USB  درگاه

 

  عقب USBدرگاه 

ايل الكترونيكـي  اين درگاه فقط براي شارژ وسـ 

براي انتقال اطالعـات از ايـن    .شود مي استفاده

  .درگاه استفاده نكنيد

  

  سوكت برق 

ت برق دوازده ولت در پشت كنسـول  يك سوك

 . وسط تعبيه شده است

  احتياط 

خورشـيدي  باتري  مثلاتصال تجهيزات مولد برق 

 12كه جريـان الكتريكـي   و يا شارژر باتري خودرو 

كنند، به اين سـوكت ممكـن اسـت     مي ولت توليد

 . منجر به خرابي سيستم الكتريكي خودرو شود

  

 سيستم شارژ وايرلس موبايل

  . اين سيستم در زير كنسول وسط قرار دارد •

 ONيـا   ACCسوئيچ اسـتارت را در وضـعيت    •

وبايـل خـود را درون محفظـه    قرار داده و گوشي م

شارژ بـاتري   وضعيت. ريد تا شارژ شودسيستم بگذا

  . شود مي گوشي در صفحه كيلومتر نشان داده

بـاتري شـارژ   "با اتمام فرايند شارژ، عبـارت   •

  . شود مي درجدر صفحه نمايشگر  "شده است

ســوئيچ (اگــر بعــد از خــاموش شــدن موتــور  •

گوشـي   ،)يـرد قـرار گ  OFFاستارت در وضـعيت  
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گوشـي  "در محفظه سيستم باشد، عبارت  موبايل

در صـفحه كيلـومتر    "موبايل در خودرو جامانده 

  . و بوق هشدار پخش خواهد شد درج

  احتياط 

را گوشي تلفن همراه بايد قابليت شـارژ وايـرلس   

  . شارژ وايرلس به آن وصل باشد داشته و يا چيپ

ايـرلس گوشـي، گوشـي بايـد در     و شـارژ براي 

  . محفظه سيستم شارژ وايرلس قرار بگيرد

اشياء فلزي در محفظه سيستم شارژ وايرلس  وجود

  . شود ميباعث خرابي و كاهش عمر مفيد سيستم 

اگر در حين شارژ گوشي، ريمـوت خـودرو روي   

آن گذاشــته شــود، خــودرو قــادر بــه شناســايي 

شناسـايي ريمـوت    عدم"ريموت نبوده و اخطار 

  .خواهد شد درجدر صفحه كيلومتر  "هوشمند

بعد از اتمـام فراينـد شـارژ، گوشـي را از درون     

  . محفظه سيستم برداريد

  

  باربند

باربند خودرو كاربرد تزييني داشـته و نبايـد بـر    

 . بار گذاري شود ها آنروي 

  احتياط 

  . بار سنگين بر روي باربند نگذاريد

 نكات رانندگي با خودرو

  آب بندي خودرو 

براي كاهش مصرف سوخت و افزايش طول عمر 

بعــد از خريــد خــودرو، اول  300kmخــودرو، در 

  : شود از شرايط زير جلوگيري شود مي توصيه

تا ته فشار دادن پـدال گـاز بعـد از اسـتارت      •

  موتور و يا در حين رانندگي  

  دور موتور خيلي زياد  •

  ترمز گيري ناگهاني •

  رانندگي با سرعت ثابت براي مدت طوالني  •

بك و تعـويض  رانندگي با سرعت كم با دنـده سـ   •

  )گيربكس دستي دارايخودروي  در( موقع دنده  بي

  )اوليه km 800در (بكسل خودروهاي ديگر  •

  احتياط 

و آتـش گـرفتن    نبراي جلوگيري از خراب شـد 

ــاد   ــر ورود مقــدار زي كاتاليســت ســه راهــه در اث

  . گازهاي نسوخته به آن، موارد زير را رعايت كنيد

  . بنزين بدون سرب استفاده شودفقط از انواع 

رانندگي در شرايطي كـه سـطح سـوخت درون    

باك خيلي كم باشد، باعث افزايش دماي موتور 

  . شود مي و ميزان گازهاي نسوخته توليدي
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  حمل بار

ثير منفي جابجايي مركز ثقل براي جلوگيري از تا

بـر   ر اثر جابجاشدن اشياء درون صندوقد خودرو

مطمئن شويد كـه تمـامي    ،ي خودروشرايط كنترل

  . اشياء درون صندوق كامال مهار شده باشند

اشياء سـنگين را تـا حـد ممكـن در قسـمت       •

  . جلوي صندوق قرار دهيد

  . اشياء را درون صندوق قرار داده و مهار كنيد •

جابجايي مركـز ثقـل خـودرو در اثـر حمـل       •

تر شدن شـرايط   بارهاي سنگين، باعث مشكل

كنترلي خودرو شده و در اين شرايط بايد با دقت 

  . بيشتر رانندگي كنيد

حمل بار سنگينتر از ظرفيـت خـودرو باعـث     •

كاهش كنترل پذيري خودرو و در نتيجـه بـروز   

  . حادثه خواهد شد

هنگامي كه درب صندوق باز اسـت، مراقـب    •

باشيد كه كودكان از درب صندوق وارد خـودرو  

 . ه و خود را محبوس نكنندنشد

هـاي خـود     همه سرنشينان بايـد روي صـندلي   •

در حـين راننـدگي،   . نشسته و كمربند ايمني ببندند

  . هيچ يك از سرنشينان نبايد درون صندوق بنشيند

  هشدار 

از رانندگي در شرايطي كه درب صندوق بـاز   �

 . است، پرهيز كنيد

 هشدار 

ــوگيري ا ــراي جل ــه درون ب ز ورود دود اگــزوز ب

كابين و ايجاد حادثه در شرايطي كه مجبور بـه  

رانندگي با درب صـندوق بـاز هسـتيد، رعايـت     

  :نكات زير ضروري است

  . ها و سانروف را ببنديد ، پنجرهها دربهمه  �

حالت چرخش هواي درون كابين در سيستم  �

  . كنيدغيرفعال  تهويه را

ستم تهويه بر روي داشبورد همه كانالهاي سي �

  . را باز كنيد

سرعت جريان هوا در كانالهاي سيستم تهويه  �

  . را در مقدار حداكثر تنظيم كنيد

  احتياط 

قرار دادن اشياء سخت درون صندوق ممكن است 

  . به المنت حرارتي روي شيشه عقب صدمه بزند

 براي رانندگي آمادگي

  نكات قبل از حركت

  بررسي دقيق اطراف خودرو قبل از سوار شدن  - 1

تنظيم موقعيت صندلي، زاويه پشتي صـندلي،   - 2

  ارتفاع پشت سري و زاويه غربيلك فرمان

  هاي بغل و آينه ديد عقب داخلي  تنظيم آينه - 3

  خودرو  قفل دربهاي  -4

  بستن كمربند ايمني -5
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  خودرو هاي بيرون  بررسي

بـا  ): بـه همـراه السـتيك زاپـاس    (الستيك  •

ــتيك را     ــار الس ــار، فش ــيج فش ــتفاده از گ اس

گرفته و بررسي كنيد كه السـتيك فاقـد    اندازه

  . ديدگي و يا پاره شدگي باشد ساييدگي، آسيب

مطمـئن شـويد كـه تمـام     : هاي چـرخ  مهره •

ها موجـود و بـه انـدازه كـافي      هاي چرخ مهره

  . باشند مي محكم

سطح زير خودروي پارك شـده  : نشتي سوخت •

اي از نشـتي سـوخت،     را بررسي كنيد كه نشـانه 

مايع خنك كننده موتور، روغن و يا ساير مايعـات  

 ،نشـتي آب سيسـتم تهويـه   . وجود نداشته باشـد 

هـاي    ذوب شدن يخ ازاين قطرات (عادي است 

  ).  باشند مي تشكيل شده در اواپراتور كولر

جلو، ترمـز،  هاي  چراغمطمئن شويد كه : چراغها •

زاويـه  . سـالم باشـند  هـا   چراغعقب، راهنما و ساير 

  . هاي نورباال و نورپايين را بررسي كنيد  چراغ

  هاي درون خودرو  بررسي

مطمئن شويد كه جـك و  : جك و آچار چرخ •

  . آچار چرخ در خودرو موجود باشد

شـويد كـه ضـامن    مطمـئن  : ايمنـي كمربند  •

كمربند كامال درون قفل كمربند مهـار شـده و   

ــاير      ــا س ــاييدگي و ي ــد س ــد فاق ــوار كمربن ن

  . ها باشد ديدگي آسيب

مطمـئن   :هـا  و كنترل كننـده  صفحه كيلومتر •

كوچـك خـودرو و   هـاي   چراغ، فالشرشويد كه 

  . سالم باشند زدا سيستم يخ

ي مطمئن شويد كه پدال ترمز به درست: ترمز •

  . تنظيم شده باشد

  بازرسي محفظه موتور

مطمئن شويد كه فيوز يـدك، بـا   : فيوز يدك •

هـاي اسـتفاده شـده در     ظرفيت مشابه با نمونه

  . خودرو، موجود باشد

مطمئن شويد كه سطح مـايع  : مايعات موتور •

خنك كننده موتور، روغن موتور، روغن ترمـز و  

 . تاندارد باشدساير مايعات موتور در محدوده اس

هاي  بررسي كنيد كه ترمينال: باتري و كابل •

. بوده و محكـم باشـند   خوردگيكانكتورها فاقد 

  . ها محكم باشد مطمئن شويد اتصال كابل

مطمـئن شـويد كـه مـدارهاي     : كشـي  سيم •

شـدگي بـوده و    قطع فاقد خوردگي و ،كشي سيم

  . محكم باشند

سيستم سوخت مطمئن شويد كه : لوله سوخت •

  . رساني فاقد نشتي بوده و اتصاالت آن شل نباشد

  هشدار 

بات الكلــي، داروهــاي ، مشــرو مصــرف دارو �

مسكن و موارد مشـابه باعـث خـواب آلـودگي،     

كـاهش ديــد و كـاهش دقــت راننـده در حــين    

  . رانندگي خواهد شد

براي جلوگيري از بروز حادثه، رعايت قوانين  �

انندگي، رانندگي با سرعت مجاز و راهنمايي و ر

  . است به طريق صحيح ضروري
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  ستن سرنشيناننحوه صحيح نش

  
 شستن راننده نحوه صحيح ن

رعايت نحوه صـحيح نشسـتن راننـده تـاثير      •

  .بسزايي در رانندگي ايمن و بي خطر دارد

رعايت ايمني و كاهش احتمـال صـدمه    براي •

  :شود مي ديدن، رعايت نكات زير به راننده توصيه

تنظيم ارتفاع غربيلك فرمان به نحـوي كـه   . 1

 روي سـينه راننـده قـرار گرفتـه و     ايربگ روبـه 

  . راننده تسلط كامل بر آن داشته باشد

تنظيم ارتفاع پشت سري صندلي به نحـوي  . 2

كه وسط آن مقابل نيمه بـااليي گـوش راننـده    

مطمـئن شـويد كـه پشـت سـري      . قرار بگيـرد 

 . صندلي در موقعيت خود قفل شده باشد
تنظيم پشتي صندلي به نحـوي كـه راننـده    . 3

كامـل   كامال به آن تكيه داده و همزمان تسلط

  . ها و غربيلك فرمان داشته باشد بر سوئيچ

  بستن صحيح كمربند ايمني . 4

تنظيم موقعيت صندلي به نحوي كه تسـلط   . 5

  . ها داشته باشيد كامل بر پدال

  نحوه صحيح نشستن سرنشين جلو 

ــا  متــر ســانتي 25رعايــت فاصــله حــداقل  • ب

داشبورد بـراي جلـوگيري از وارد آمـدن ضـربه     

  به سر در صورت عمل كردن ايربگشديد 

رعايت ايمني و كاهش احتمـال صـدمه   راي ب •

  :شود مي ديدن، نكات زير به سرنشين جلو توصيه

  . پشتي صندلي را به طور قائم تنظيم كنيد -1

تنظيم ارتفاع پشت سري صندلي به نحوي  -2

  . باشدكه وسط آن مقابل نيمه بااليي گوش 

  . گيردكف كابين قرار سرنشين جلو بايد  يپا -3

  بستن صحيح كمربند ايمني -4

  هشدار 

براي جلوگيري از آسيب ديـدگي در صـورت    �

عمل كردن ايربگهـا، در حـين راننـدگي نبايـد     

خـود را بـر روي داشـبورد قـرار داده، از     پاهاي 

. پنجره بيرون كنيد يا بر روي صندلي بگذاريـد 

  . پاها بايد در كف كابين قرار بگيرند

راننـده و   بـراي حداكثر حفاظت كمربند ايمني  �

است كه به صورت عـادي و  زماني سرنشين جلو 

روي صـندلي نشسـته و پشـتي صـندلي      معمول

خواباندن زياد پشتي عالوه بر كاهش . عمود باشد

كارايي كمربند ايمني، ممكـن اسـت در اثـر ليـز     

هنگـام حادثـه، باعـث وارد    خوردن سرنشـين در  

در شـرايط  . آمدن صدمه به شكم و گـردن شـود  

برخورد از جلو، هر چـه صـندلي بيشـتر خوابانـده     

  .باشد، احتمال صدمه ديدن سرنشين بيشتر است



 خودرو با يرانندگ نكات

113 

  

  

 غربيلك فرمان

  دكمه سيستم كنترل صوتي . 1

2  .MODE  

  سيستم پخش صوتي و راديو nextدكمه . 3

  سيستم پخش صوتي و راديو backدكمه . 4

  صدا  حالت بي. 5

"MUTE"6 .دكمه تنظيم شدت صدا  

  دكمه قطع كن تلفن/ دكمه پاسخ به تلفن. 7
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 ه تنظيم شدت صدادكم

براي افـزايش شـدت صـداي سيسـتم پخـش،      

و براي كاهش شـدت صـدا،    "+VOL"دكمه 

  . را فشار دهيد "-VOL"دكمه 

  سيستم پخش و راديو nextدكمه 

  راديو •

كانال  با فشار دادن كوتاه مدت دكمه  �

  . شود مي پخش راديوبعدي 

  حالت پخش موسيقي •

ترك  با فشار دادن كوتاه مدت دكمه  �

  . شود مي بعدي پخش

  سيستم پخش و راديو backدكمه 

  راديو •

كانال  با فشار دادن كوتاه مدت دكمه  �

  . شود مي پخش راديوقبلي 

  حالت پخش موسيقي •

ترك  با فشار دادن كوتاه مدت دكمه  �

  . شود مي قبلي پخش

  MODEدكمه 

با فشار دادن كوتاه مدت اين دكمـه، حالتهـاي   

 مختلف سيستم پخـش بـه ترتيـب زيـر فعـال     

  :شوند مي

 �نقشــه  �پخــش موســيقي �راديــو

  راديو

  صدا دكمه حالت بي

صـداي   كردن حالـت بـي  ل غيرفعا/ فعالبراي 

سيستم پخش، اين دكمه را بـه صـورت كوتـاه    

  . مدت فشار دهيد

  دكمه سيستم كنترل صوتي 

، حالـت   با فشار دادن كوتاه مدت دكمه 

  . شود مي كنترل صوتي فعال

  دكمه قطع كن تلفن/ دكمه پاسخ به تلفن

دكمــه  بلوتــوثبــراي فعــال كــردن حالــت  •

را به صورت كوتاه مدت فشار دهيد تـا   

  . فعال شود

 بــا فشــار دادن كوتــاه مــدت دكمــه  •

  . دادتلفن را پاسخ  توان مي

در اين شـرايط بـا فشـار دادن كوتـاه مـدت       •

  . شود مي ، تلفن قطع دكمه 

  

 تنظيم موقعيت غربيلك فرمان

موقعيت غربيلك فرمان بايـد مطـابق بـا جثـه     
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نحوه تنظيم غربيلك فرمـان  . راننده تنظيم شود

قبل از شـروع بـه حركـت،    ( :است به شرح زير

  .)غربيلك فرمان را تنظيم كنيد

غربيلــك فرمــان را پــايين  قفــلدســتگيره  -1

  . بكشيد

غربيلك فرمـان را در جهـت بـاال و پـايين      -2

روي سـينه راننـده     طوري تنظيم كنيد كه روبه

هاي نشـانگر روي صـفحه    و تمامي چراغباشد

  . باشند ديدنكيلومتر قابل 

دستگيره را باال كشيده تا غربيلـك فرمـان    -3

  . قفل شود

ــان در    -4 ــك فرم ــه غربيل ــويد ك ــئن ش مطم

 . موقعيت خود قفل شده است

  هشدار 

از تنظيم غربيلك فرمان در حين رانندگي پرهيز  �

  . كنيد

بودن غربيلك فرمان بعد  براي اطمينان از قفل �

  .يددر جهات مختلف تكان ده آن را ،از تنظيم

  

  بوق

يا براي اعالم از بوق فقط در موارد اضطراري و 

لـوگيري از بـروز   بـراي ج ها،  حضور در چهارراه

دكمـه بـوق در   . حوادث ترافيكي استفاده شـود 

 . است فرمان وسط غربيلك

  احتياط 

ها ديد كـافي بـراي    در مواقعي كه ساير راننده

اطالع از حضور شما ندارنـد، مثـل گـذر از سـر     

هاي باريـك، گـذر از    ها و مسير در كوچه  پيچ

 سـبقت  تنـد  سرباالييمسيرهاي با سراشيبي و 

حضور  ،با استفاده از بوق و موارد مشابه، گرفتن

 . خود را اعالم كنيد

در هنگام رانندگي بر اعصاب خود مسلط بوده و 

با استفاده بي موقع از بوق تمركز ساير رانندگان 

  مختل نكنيدرا 
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  يابي  سيستم صوتي، تصويري و جهت

عملكردهــاي اصــلي سيســتم  بخــش ايــن در 

به صورت  تشريح و  ،و راديويابي  پخش و جهت

سريع شما را با نحوه كار بـا سيسـتم پخـش و    

 .كند جهت يابي و راديو آشنا مي

داده توضيح  يهاي مختلف سيستممبحث اين در 

مجهز به كه ممكن است خودروي شما  دشو مي

با توجه به مشخصات خـودرو   لطفاً. نباشد ها آن

  .ارائه شده استفاده كنيدمطالب از خود 

  اين سيستم  خصوصنكاتي در 

جهت استفاده هر چه بهتر از خودرو و امكانـات  

را مطالعــه كــرده و بــه مبحــث آن، ابتــدا ايــن 

  .اخطارها و اطالعات آن توجه كنيد

قبل از هر چيز، به ايمنـي خـود در هنگـام     -1

 هاي فايلدر زمان رانندگي . رانندگي توجه كنيد

نكنيد و از دقت در سيسـتم   ويدئويي را مشاهده

ــاوبري و  ــز ن ــدم تمرك ــك  ع ــه ترافي ــبت ب نس

در صورت هر گونه عواقـب بـه   . خودداري كنيد

عظـيم  دليل عدم رعايـت مـوارد بـاال، شـركت     

  .كند هيچ مسئوليتي را قبول نميخودرو 

ــزات   -2 ــتفاده از تجهي ــه در اس ــورتي ك در ص

مشكلي داريد، قبل از هـر كـاري خـودرو را در    

 .محل ايمن پارك كنيد يك

هنگام رانندگي صداي پخش را در محدوده  -3

مجاز تنظيم كنيد تا نسبت به صـداي خـودرو و   

  .ايمن برانيد. اطراف آگاه باشيد

جهت استفاده مناسب از سيسـتم پخـش و    -4

جلوگيري از آتش سوزي يا اتصـال الكتريكـي،   

  .تم پخش مايع نريزدسمراقب باشيد روي سي

با اشياء تيز روي صـفحه نمـايش سيسـتم     -5

پخش خط نكشيد و دست خود را محكـم روي  

  .آن فشار ندهيد

ي بسيار بـاال يـا بسـيار پـايين موجـب      دما -6

 چنانچـه . شـود  اختالل در كار عادي سيستم مي

براي مدت طوالني زير تـابش مسـتقيم    خودرو

سيسـتم   ،آفتاب يا محيط بسيار سرد پارك باشد

صوتي تصويري ممكن است ابتـدا بـه درسـتي    

عملكرد  كار نكند اما بعد از تعديل دماي خودرو،

عملكـرد  اگر. گردد سيستم، به حالت عادي برمي

جهــت تعميــر بــا مركــز  ،سيســتم عــادي نشــد

  .تعميرات مجاز تماس بگيريد

تصويري مشكل پيدا كرد / اگر سيستم صوتي - 7

و يا حالـت  ) نداردروشن نشد، تصوير ندارد، صدا (

شـيئي خـارجي درون آن اسـت،    (غيرعادي دارد 

درپوش آن را بـاز  ) دهد خيس است، بوي دود مي

در چنين . نكنيد يا اقدام به خارج كردن آن نكنيد

شرايطي سريعا سيستم را خاموش كرده با مركـز  

  .تعميرات مجاز تماس بگيريد
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  و هشدارها   نكات 

نكـات مهـم و جلـب     اين عالمت ، جهت تاكيد به
  .شود استفاده مي مبحثتوجه شما در اين 

 محصول معرفي 

سيستم مولتي مدياي خـودرو، شـامل سيسـتم    

اتصـال   .باشـد  سرگرمي صوتي و تصويري مـي 

سيم بلوتوث در خودرو موجب همسان سازي  بي

شود تا به راحتي و ايمن  خودكار گوشي شما مي

  .بتوانيد با تلفن خود مكالمه كنيد

منجـر بـه طراحـي     ،هـا تحقيـق و توسـعه    الس

سيستمي كارآمـد بـا صـفحه تمـام لمسـي بـا       

ترين امكانات شده است تا شما بتوانيـد از   بهينه

منـد   امكانات يك زندگي مدرن به راحتي بهـره 

 .شده و لذت ببريد

  ها ويژگي

نسل جديد با روشـنايي   بزرگ LCDه حصف *

  بيشتر و قابليت لمسي

بـا عملكـرد بهينـه و     رويـد سيستم عامل اند *

  كاربري آسان

*CPU   ،بـا قابليـت پـردازش    با فركانس بـاال

  اطالعات با سرعت زياد

كردن موبايل با مانيتور خودرو و  قابليت لينك *

  گذاري صفحات اينترنت اشتراك

قابليت شبكه كـردن خـودرو و آنـاليز نحـوه      *

 رانندگي و سرعت، براي پايش عادات رانندگي

  تلفندرو، همسان سازي دفترچه بلوتوث خو *

  صداي فراگير /پخش موزيك *

 نمايش دوربين ديد عقب *
 

  

.
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  ي پايه عملكردها

  اصلي صفحه

 



 يابي جهت و يريتصو ،يصوت ستميس

119 

  توضيح كليدها
 

 مالحظات ردعملك نحوه استفاده وضعيت كليد رديف

1 MUTE / فشردن كوتاه مدت دكمه 
يك بار فشار دادن باعث قطع صدا و فشار دادن مجدد آن 

 .شود باعث وصل شدن صدا مي
/ 

2 

POW 
 / روشن شدن صفحه نمايش فشردن كوتاه مدت دكمه روشن كردن

 / خاموش شدن صفحه نمايش فشردن كوتاه مدت دكمه خاموش شدن

VOL+ / حجم صداي اوليه   يابد شدت صدا افزايش مي رخانيدگرد بچ ساعت

 يابد شدت صدا كاهش مي بچرخانيد گرد پادساعت / -VOL .است 15) فرض پيش(

3 MENU / ورود به منوي اصلي فشردن كوتاه مدت دكمه / 

4 BACK / گردد يبرمبندد و به منوي قبلي  رسانه حال حاضر را مي فشردن كوتاه مدت دكمه. / 

5 PHONE 

ارتباط بدون 

 بلوتوث
 / .شود وارد منوي بلوتوث مي فشردن كوتاه مدت دكمه

 / پاسخ به تلفن فشردن كوتاه مدت دكمه ارتباط بلوتوثي

پايان تماس 

 بلوتوثي
 / قطع تلفن فشردن كوتاه مدت دكمه
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 مالحظات ردعملك نحوه استفاده وضعيت كليد رديف

6 
 

 / گردد ر ليست برميبه كانال ذخيره شده قبلي راديو د فشردن كوتاه مدت دكمه حالت راديو

 / .گردد مي به آهنگ قبلي بر فشردن كوتاه مدت دكمه حالت موسيقي

حالت نمايش 

  )عكس(  تصوير
   قبلي )عكس( نمايش تصوير فشردن كوتاه مدت دكمه

7 
 

 / .رود به كانال ذخيره شده بعدي راديو مي فشردن كوتاه مدت دكمه حالت راديو

 / .رود بعدي مي آهنگبه  ردن كوتاه مدت دكمهفش حالت موسيقي

حالت نمايش 

  )عكس( تصوير
   بعدي )عكس( نمايش تصوير فشردن كوتاه مدت دكمه

8 E-Link / وارد منوي فشردن كوتاه مدت دكمهE-Link  شود مي. / 

9 USB Cap )انتقال اطالعات   يا جدا كردن مموري  وصل )درپوش / 

10 SET / شود وارد منوي تنظيمات مي دت دكمهفشردن كوتاه م. / 

11 BAND  / ي ها حالتباز شدن منوي راديو و تعويض بين  فشردن كوتاه مدت دكمهAM/FM  

12 MODE / پخش آهنگ  � راديو فشردن كوتاه مدت دكمهE-Link �  �  تكرار(راديو( / 
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 پايهعملكردهاي 

 نيم ساعت پخش آهنگ

  "power"موش كردن موتور، با فشـار دادن دكمـه   تا ده دقيقه بعد از خا

در . سيستم پخش را روشن كنيد توانيد ميروي پنل كنترل ) روشن كردن(

از سيستم پخش و تمام امكانـات   توانيد مينيم ساعت  ، به مدتاين حالت

بعد از نيم سـاعت سيسـتم بـه صـورت خودكـار خـاموش       . آن لذت ببريد

  "power"سيستم را خاموش كنيد دكمه  اگر قبل از آن خواستيد. شود مي

 LOCKو دكمـه   دادهرا بـه صـورت كوتـاه مـدت فشـار      ) روشن كردن(

 .ريموت را فشار دهيد

 ها جايي بين برنامه جابه

تواند به راحتـي   زماني كه ماشين روشن است و حالت عادي دارد كاربر مي

  .جا شود مختلف جابه يها برنامهبين 

 زمــان هــمتــوان  را نمــي Linkpodپخــش موزيــك و  ،فــيلمراديــو،  -1

  كرد استفاده

زمان همراه با  به طور هم linkpodموسيقي و امكان استفاده از راديو،  -2

  .وجود دارد... و تغييرات تنظيمات و  ها فايلقابليت جستجوي 

 WIFIارتباط 

ـ  الزمه اتصال به اينترنـت و آپلـود داده    WIFIسيستم  سـيم   يو اتصـال ب

  :به شرح زير است WIFIمراحل اتصال به شبكه . باشد موبايل مي

براي ايـن  . گوشي موبايل خود را فعال كنيد WIFI hotspotعملكرد  -1

  .كنيدمراجعه خود به راهنماي گوشي همراه كار 

سـيم   هـاي بـي   به صفحه اصلي تنظيمات وارد شـده و ليسـت شـبكه    -2

(wifi) درا مشاهده كني.   

  .دلخواه خود را انتخاب كنيد (wifi)سيم  هاي بي از ليست موجود ، شبكه - 3

 آيكـــن پســـورد را وارد كـــرده و بـــر روي بـــاز شـــدهدر صـــفحه  -4

<conection> كليك كنيد .  

   .روشن خواهد شد WiFi آيكنانتخابي،  WiFiبا اتصال به  -5

  نكات و هشدار 

، صفحه موبايل خـود را روشـن نگـه داشـته و از صـفحه       wifiتصال در هنگام ا
wifi   توانيـد بـه    اگـر نمـي  . گوشي خود خارج نشـويدwifi    ، متصـل شـويد

  .گوشي موبايل خود را خاموش و روشن كرده و دوباره تالش كنيد
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  نوعرفي مم

  منوي اصلي

هاي موجود در  گزينه. وارد منوي اصلي شويد  آيكنبا كليك بر روي 

 ,Radio, Bluetooth, E-Link, Multimediaايـن منـو عبارتنـد از    

File manager, Settings  و ساير موارد )wifi  و(... 

  . كليك كنيدبراي ورود به بخش مورد نظر، بر روي گزينه مربوطه 

 

  هامنوي اپليكيشن

در باال و سمت چـپ كليـك     آيكنبراي ورود به اين منو بر روي 

ــد ــه. كني ــارت از   گزين ــده عب ــايش داده ش ــاي نم  TPMSو  AirConه

زيـر منـوي    AirConبه عنوان مثال با كليك بـر روي گزينـه    .باشند مي

   .تنظيمات سيستم تهويه باز خواهد شد

 

  صليعملكردهاي ا 

  روشن كردن راديو

در منوي اصلي، زير منوي راديو نمايان شده  "Radio" آيكنبا كليك بر روي 

قبل از آخرين باري كـه راديـو خـاموش     ،و آخرين موج راديويي در حال پخش

ب ي انتخـا هـا  قابليـت  ، در اين زيرمنو. شده است، شروع به پخش خواهد كرد

، جستجوي فركانس امواج دريافتي، قابليت تنظـيم فركـانس   FMو  AMموج 

هاي دلخـواه و غيـره، وجـود    فركانس يگذار نامموج در حال پخش، ذخيره  و 
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به عنوان مثـال بـا كليـك كـردن بـر روي گزينـه جسـتجوي خودكـار         . دارند

  .خواهد شد ذخيره ،فركانس، اطالعات ايستگاه راديويي يافته شده

 

  معرفي منو

دكمه  ،، زمان"راديو" شامل ،هاي موجود در اين نواردكمه: نوار عنوان -1

مربوط به بازگشت به منوي اصلي و دكمه مربوط به بازگشـت بـه منـوي    

منـوي   ،"قبلـي برگشت بـه منـوي   "ار دادن دكمه با فش.  باشند قبلي مي

 برگشـت "با فشار دادن دكمـه  . شود ميديو خاموش را وشود  اصلي باز مي

   .شودمينراديو خاموش  ليشده و منوي اصلي باز  "به منوي اصلي

شامل موج ايسـتگاه راديـويي در حـال پخـش، كليـد      : وضعيت ستون -2

  .يم به موج باالتر استتر، كليد تنظ تنظيم به موج پايين

هـاي ذيـل سيسـتم    با فشـار دادن دكمـه  : هاي جستجوعملكرد دكمه -3

  . كندهاي راديويي قابل دسترس ميشروع به جستجوي فركانس ايستگاه

  شود تر جستجو مي اي پايينه فركانس:   

  شود جستجو مي ها فركانسهمه :    

  .شود هاي باالتر جستجو مي نسفركا:  

  ذخيره موج ايستگاه راديويي در حال پخش:    

  حذف موج راديويي ذخيره شده:    

  تنظيم فركانس

، فركـانس مـوج در حـال        مـدت آيكـن   كوتاهبا فشار دادن 

بـه انـدازه    AMو در حالـت   MHz 0.1بـه انـدازه    FMپخش در حالت 

9KHz هـا،  با فشار دادن بلند مدت ايـن دكمـه  . يابدمي كاهش/  افزايش

   .شودايستگاه راديويي بعدي به طور خودكار جستجو مي

  فركانس امواج راديويي يجستجو

ها ،  از  همه فركانس،    آيكنبا فشار دادن : ها فركانسجستجوي خودكار 

هـاي   كم به زياد ، جست و جو شده و پس از پايان جست و جو ، همه فركانس

هـاي  براي ذخيره هركـدام از فركـانس  . قابل پخش ، قابل مشاهده خواهند بود
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   آيكـن بـر روي   هـا  آنو براي حـذف     آيكنجستجو شده بر روي 

  . كليك كنيد

  تغيير نام ايستگاه راديويي

ورد نظر به صـورت بلنـد مـدت    بر روي نام ايستگاه راديويي ذخيره شده م

 . ظاهر شوند ”empty the list“و  ”rename“كليك كنيد تا دو گزينه 

 و براي پاك كردن ليسـت ايسـتگاه   ”rename“براي تغيير نام از گزينه 

  .استفاده كنيد ”empty the list“هاي راديويي ذخيره شده از گزينه 

  

  تعويض نام

در ليست را انتخاب كرده و نام مورد نظر براي ايسـتگاه   Renameگزينه 

   .راديويي را وارد كنيد

 

 

  بلوتوث

  منوي بلوتوث

قابليت بلوتوث امكان برقراري تماس بدون استفاده از دست را فراهم كرده 

سيستم پخش خودرو به  ،با استفاده از اين قابليت.  تر شودتا رانندگي ايمن

بـراي وارد شـدن بـه    . شودبه گوشي همراه شما وصل مي ميس يبورت ص
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  . در منوي اصلي را انتخاب كنيد ”Bluetooth“منوي بلوتوث گزينه 

 

  اتصال از طريق بلوتوث

يت بلوتوث سيستم پخش خودرو و گوشي همراه، ابتدا براي استفاده از قابل

روش اتصال دو دستگاه بـراي اولـين   . بايد دو دستگاه به هم متصل شوند

  :دفعه به شرح زير است

  . منوي تنظيمات گوشي را باز كنيد -1

  . قابليت بلوتوث گوشي را فعال كنيد -2

 Han Teng: نام دستگاه. (دستگاه پخش خودرو را جست و جو كنيد -3

X5كمتر از ده متر: ، فاصله اتصال0000: ، پين كد(  

   .را وارد كنيد تا اتصال برقرار شود دستگاهپسورد بلوتوث  -4

  نكات و هشدار 

دو دستگاه به هـم متصـل شـده باشـند، بـا روشـن كـردن سيسـتم          قبالًاگر  -1
قابليت بلوتـوث  . (واهد شدخ برقرارپخش، اتصال دو سيستم به طور خودكار 

  .)گوشي همراه بايد فعال باشد
هـاي شـناخته شـده سيسـتم پخـش      اگر نام گوشي شما در ليسـت دسـتگاه   -2

  . شوند تم متصل ميسدو سي ،موجود است، با انتخاب نام گوشي در ليست
ها با تعويض باتري، تنظيمـات قابليـت بلوتـوث بايـد     در برخي از گوشي -3

  . دوباره انجام شود
ايـن   هاي سيستم پخـش ماننـد بلوتـوث،    براي استفاده از برخي از قابليت -4

  . بايد در گوشي همراه شما نيز قابل پشتيباني باشندامكانات 

  ها دستگاهقطع اتصال /اتصال

در منوي بلوتوث را انتخاب كنيد تـا اطالعـات تمـام     ”Devices“گزينه 

كـه بـه    دسـتگاهي . تم نمايش داده شـود هاي ذخيره شده در سيسدستگاه

در جلوي نـام    باشد، با عالمت  سيستم بلوتوث خودرو متصل مي

بـر روي   هـر دسـتگاه  براي قطع كردن اتصـال   .شود دستگاه مشخص مي

  . كليلك كنيد  آيكن
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  ماس برقراري ت

گوشي با خـودرو مطمـئن    از اتصال كامل ،اقدام به برقراري تماس از قبل

براي برقراري تماس شماره مورد نظر را در صفحه كليد نمايان شده . شويد

بـراي قطـع كـردن بـر روي     . كليك كنيد  آيكنوارد كرده و بر روي 

 .كليك كنيد  آيكن

  

  نكات و هشدار 

   .م كردتنظي POWبا چرخاندن پيچ  توان ميشدت صداي تلفن را 

  تعويض خروجي صدا

از بلندگوهاي ) هاي خصوصي به هنگام تماس(براي تعويض خروجي صدا 

  . را فشار دهيد  آيكنخودرو به گوشي تلفن همراه، 

  دفترچه تلفن 

اك گذاري ليست مخاطبـان بـين دو دسـتگاه، بـر روي گزينـه      براي اشتر

“Contacts” بـراي جسـتجوي نـام    . كليلك كنيد<–  در سمت چپ

از اسكرول بار كنار ليست استفاده كـرده و يـا بـر     توانيد ميفرد مورد نظر 

كليك كرده و حروف اول نام فرد مورد نظر را تايپ كنيد   آيكنروي 

پس از آن بر روي نام فرد كليـك كـرده تـا    . تا مشخصات فرد ظاهر شود

ليست مخاطبان بـه طـور     آيكنبا كليك بر روي . تماس برقرار شود

  . خواهد شد روز رساني بهخودكار دوباره اشتراك گذاري شده و 
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  ليست تماس سازي همسان

گزينـه   اس گوشـي بـا دسـتگاه، بـر روي    ليسـت تمـ   سازي همسانبراي 

History ) در . كنيـد كليـك   منـوي بلوتـوث   چـپ سمت در )  آيكن

براي نمايش . ودش نمايش داده ميگوشي  هاي تماسمنوي باز شده ليست 

بـراي رفـرش   . كليك كنيـد   آيكنبر روي  از دست رفته هاي تماس

  . كليك كنيد  آيكنكردن ليست بر روي 

 

 تصويري و سيستم پخش صوتي

كليك كرده تا زير منوي  ”MultiMedia“در منوي اصلي بر روي گزينه 

 هايسيستم پخش صوتي تصويري شامل آيكن

Music,  photo,  video,  LinkPod, BT music   

هـاي دلخـواه، بـر روي     براي ورود به هركدام از بخش. شود نمايش داده مي

  . آن كليك كنيد آيكن

 

  موسيقي

ه و از در زير منوي سيستم پخـش كليـك كـرد    ”music“ آيكن بر روي

همچنـين   .انتخـاب كنيـد  براي پخـش  ر را ليست باز شده آهنگ مورد نظ

انتخـاب و پخـش    ”File manager“ توانيد هر آهنگي را از قسـمت   مي

  .كنيد
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  :با فرمت هاي فايلاين سيستم قابليت پشتيباني از 

 MP3/WAV/FLAC/APE   

   .و غيره را دارد

 
دكمـه بازگشـت بـه منـوي قبـل و منـوي اصـلي         شامل: عنوان ستون - 1

  . باشد مي

كاور فايل در حال پخـش، نـام،   : اطالعات فايل در حال پخش ستون -2

  . دهدميخواننده، الگوي پخش و غيره را نشان 

  هاي آهنگ قبلي، پخش، توقف و آهنگ بعديشامل دكمه: هانوار دكمه - 3

از فايل در حال پخش را نشـان  طي شده زمان مدت : نوار محور زمان -4

  . بريدعقب ب /فايل را جلو توانيد ميبا استفاده از اين محور . دهدمي

آهنگ در حال  نام وهاي موجود ليست آهنگ  آيكن :ستون منو -5

را نمـايش  ال پخـش  در حـ  فايـل   آيكن. دهد پخش را نمايش مي

آدرس محـل ذخيـره سـازي فايـل       آيكنبا كليك بر روي . دهد مي

 شودنمايش داده مي

 )music file –> inand –> file management( 

 . كليك كنيد  آيكنروي فلش بر روي  هاي فايلبراي پخش 

  ويدئو

سپس بر . در زير منوي سيستم پخش كليك كنيد ”Video“بر روي گزينه 

تصويري قابل  هاي فايلليلك كرده و از ليست ك inand/USBروي گزينه 

از  توانيـد  مـي همچنين . پشتيباني در سيستم، فايل مورد نظر را انتخاب كنيد

   هاي ويديوئي را انتخاب كنيد فايل”File manager“ .قسمت 

  
دكمه بازگشت به زيـر منـوي قبلـي و    . نام فايل،شامل : عنوان ستون -1



 ياصل يعملكردها

129 

  .منوي اصلي

قابل پخـش در سيسـتم را    هاي فايلليست : ويدئويي هاي فايلليست  -2

   .بر روي فايل مورد نظر كليك كرده تا شروع به پخش كند. دهدنشان مي

 ها آنده و با استفاده از بو”USB“و  ”inand“هايشامل دكمه: نوار منو  -3

 Editبـا اسـتفاده از گزينـه    . عـوض كـرد   تـوان  ميمسير پخش ويدئو را 

   .پخش فايل انتخاب شده را متوقف كرد توان مي

 
  اندازه مناسب

 
 اندازه تمام صفحه

  سيستم پخش صوتي تصويري

  ويدئو

  دكمه فايل قبلي، پخش،توقف، فايل بعدي: هادكمه -1

-از فايل در حال پخش را نشان مي طي شدهزمان مدت : نوار محور زمان

  .عقب ببريد/ فايل را جلو توانيد ميستفاده از اين محور با ا. دهد

اشـباع رنـگ   تنظيم ميزان نور صـفحه، كنتراسـت صـفحه،    : تنظيمات -2

  و يا تغيير تنظيمات به حالت اوليه صفحه

  )اندازه تمام صفحه(تنظيم اندازه تصوير در حال پخش :    آيكن  -3

  )مناسبحالت (تنظيم اندازه تصوير در حال پخش :    آيكن -4

 ...و  MP4/AVI/MPEG/MOV: ابل پشتيباني در سيستمهاي قفرمت
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LinkPod 

سيسـتم   در منوي اصلي LinkPod، گزينه iPod/iPhoneبعد از اتصال 

در منوي باز شده اطالعات فايل . را انتخاب كنيد پخش صمتي و تصويري

بـراي فعـال   . هاي پخش، توقف و غيره وجود دارنددر حال پخش و دكمه

ادفي و يا تكرار فايل در حال پخش، به ترتيـب بـر   كردن حالت پخش تص

  . كليك كنيد و  هاي روي آيكن

و بـراي انتخـاب     آيكـن براي انتخاب موزيك براي پخش بـر روي  

كليك  و  هاي خواننده و آلبوم مورد نظر به ترتيب بر روي ايكن

  .  كنيد

  

  هشدار 

براي حفظ تمركز و ايمني رانندگي، در حين راننـدگي اقـدام بـه تعـويض     

  . فايل در حال پخش يا تغيير تنظيمات سيستم پخش نكنيد

  عكس

پخـش صـوتي و    سيسـتم  در منـوي اصـلي   ”photo“با انتخاب گزينـه  

يا حافظه  وصل شده به سيستم USB Disk، تصاوير موجود در تصويري

نيـز   ”file manager“همچنين در قسمت . شودنمايش داده مي سيستم،

براي حذف عكس مورد نظر بـر  . ها دسترسي پيدا كنيدبه عكس توانيد مي

كليك كرده و براي نمايش عكس به صورت بـزرگ   ”Edit“روي گزينه 

قابل پشتيباني در سيستم عبارت از  هاي فايل. ر روي آن كليك كنيدشده ب

Bmp/Jpeg/Gif/Png باشندمي.  
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  Bluetoothپخش موزيك از روي گوشي با استفاده از قابليت 

مراجعـه  (وشي تلفن همراه با سيستم پخش خـودرو  بعد از متصل كردن گ

در منـوي اصـلي را    ”BT Music“، گزينـه  )Bluetoothشود به بخش 

موسيقي روي گوشي از طريـق سيسـتم پخـش     هاي فايلانتخاب كنيد تا 

 . خودرو، پخش شوند

 

  ) نمايش اطالعات رانندگي بر روي شيشه( HUDقابليت 

  )اگر مجهز باشد(

چنانچه خودرو به اين قابليت مجهز باشد، براي سهولت خواندن اطالعات 

صفحه كيلومتر شمار و افزايش امنيت راننـدگي، اطالعـاتي نظيـر نقشـه،     

   .شودسرعت، فاصله و غيره بر روي شيشه نشان داده مي

  
   فاصله تا پيچ. 1

  دهنده مسير پيچ آيكن نشان. 2

  فاصله تا مقصد. 3

  تنظيمات

  و تاريخ ساعتتنظيمات 

. ددر منــوي اصــلي وارد تنظيمــات شــوي ”settings“بــا انتخــاب گزينــه 
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بـراي   ”date & time“هاي مختلف زير منوي باز شده عبـارت از   بخش

بـراي اعمـال تنظيمـات مربـوط بـه       ”display“تنظيم ساعت و تـاريخ،  

براي تنظيمات مربوط به پخش فايـل   ”audio setting“صفحه نمايش، 

، wirelessبراي تنظيمـات مربـوط بـه قابليـت      ”wifi setting“صوتي، 

“Network settings”  و“system” به عنوان مثال با كليك . باشند يم

تاريخ و ساعت و فرمـت نمـايش    توانيد مي ”date & time“روي گزينه 

    .كنيدتنظيم را آن 

  

  نمايش صفحه    

ــا انتخــاب گزينــه  هــاي در زيــر منــوي تنظيمــات، گزينــه ”display“ب

“atmosphere lamp” )اگــر مجهــز باشــد( ،“wallpaper setting” 

بـراي تعيـين    ”language“براي تنظيمات مربوط به تصوير پس زمينـه،  

براي تنظيم شدت نور پس زمينه نمايـان   ”brightness adjust“زبان و 

  ”brightness adjust“عنـوان مثـال بـا انتخـاب گزينـه       بـه . شـوند مي

 .زمينه را تنظيم كنيد شدت نور پس توانيد مي

  

  پخش فايل صوتي تنظيمات

 ”horn“در زير منوي تنظيمات سيستم پخش صوتي، با انتخـاب گزينـه   

ميزان شـدت صـداي    توانيد ميهمچنين . هستيددا قادر به تنظيم جلوه ص

عالمـت   هرچقـدر . و راسـت را تنظـيم كنيـد    چپبلندگوهاي جلو، عقب، 

. بعالوه جلوي بلندگو دورتر باشد، شدت صداي آن بلندگو كمتر خواهد بود

با كليك بر . خود را تنظيم كنيد مدنظربا اعمال اين تنظيمات حالت بهينه 

 . خواهند شدمي تنظيمات به حالت اوليه بازيابي تما ”defult“روي گزينه 
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  تنظيمات

 ,Defaultهاي تنظيماتي اين منو عبـارت از  گزينه: EQمنوي تنظيمات 

POP, ROCK, Live, Donce, Classical  وUser اشندبمي.   

 

   wifi (wifi setting)تنظيمات 

متصـل شـده و    Network، نـام  Wifiدر سمت راست منوي تنظيمـات  

  .ساير تنظيمات مربوطه قابل مشاهده هستند

 

 (other setting) ساير تنظيمات

هاي واحد دما، شدت صدا بـر حسـب   با ورود به منوي ساير تنظيمات، گزينه

و نمايش فايل تصويري نمايان شـده و   ”speed volume“سرعت خودرو 

  . شود مير منوي تنظيماتي مربوطه باز ها، زيبا كليك روي هر كدام از گزينه

راننــده باشـد،   شــده فعـال  ”driving video playback“اگـر گزينـه   

اگر گزينه . هاي ويديوئي را مشاهده كند تواند در حين رانندگي نيز فايل مي

فقط در شرايطي كه ترمـز دسـتي   ويديوئي  هاي فايلمذكور فعال نباشد ، 

در اين حال اگـر راننـده   . ه شدن دارندامكان نمايش دادكشيده شده باشد 

در  لطفـاً "هشداري مبني بـر  ) ترمز دستي آزاد شود(شروع به حركت كند 

  . خواهد شدداده نمايش  "رانندگي از تماشاي ويدئو پرهيز كنيدهنگام 
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يكـي   توانيـد  مـي  ”temperature unit“) واحـد دمـا  (در قسمت يونيـت  

ا به عنوان واحد مبنا بـراي  ر F°°°° و يا فارنهايت C°°°° واحدهاي سلسيوس

بعد از انتخاب واحد مورد نظر، تمـامي اطالعـات   . نمايش دما انتخاب كنيد

مربوط به دما به طـور خودكـار برحسـب يكـاي مـورد نظـر نمـايش داده        

  .شد خواهند

 
 واحد دما

فعال بـوده و سـرعت خـودرو بيشـتر از      speed volumeچنانچه قابليت 

30km/h        باشد، با افزايش سـرعت خـودرو، شـدت صـداي سيسـتم نيـز

ـ   . يابدافزايش مي و  high ،middle ،lowت اين قابليـت داراي چهـار حال

close تواند با توجه به عادت خود نرخ افزايش شـدت  راننده مي. باشد مي

بـا  تنظـيم كـرده و يـا در صـورت تمايـل       صدا بر حسب سرعت خودرو را

   .كند غيرفعالاين قابليت را  closeانتخاب گزينه 

 
 ايش سرعت خودروزافزايش شدت صدا با اف

  تنظيمات

  .)اعمال تغييرات در اين قسمت با احتياط انجام شود(سيستم 

هاي ل گزينهامشود كه شبا ورود به منوي تنظيمات، شكل زير نمايان مي

 روز رسـاني  بـه م، ريست كردن به حالت كارخانـه، بـه روز رسـاني سيسـت    
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MCU با انتخاب هر گزينه زير منوي مربوطـه  . باشدو درباره سيستم مي

   .باز شده و قادر به اعمال تنظيمات مورد نظر خواهيد بود

  
، ورژن سيستم نمايش داده شـده و  ”update system“با انتخاب گزينه 

 system“بـا انتخـاب گزينـه     توانيـد  مـي در صورت وجود ورژن جديدتر 

upgrade” در صورت عدم تمايل جهت به . سيستم را به روز رساني كنيد

كليك كرده تـا بـه زيرمنـوي      ”back“روزرساني سيستم، بر روي گزينه 

  . قبلي باز گرديد

 
  به روز رساني سيستم

هاي  ورژن حال حاضر و ورژن ”update MCU“با كليك بر روي گزينه 

نمـايش داده  ) اصلي سيسـتم  افزار نرم(جديد سيستم عامل پردازنده اصلي 

، ”select path“هاي نهبر روي گزي توانيد ني ميبراي به روزرسا. شودمي

“mainUpgrade”  و“viceUpgrade” در صـورت عـدم   . كليك كنيد

كليـك كـرده     ”back“تمايل جهت به روزرساني سيستم، بر روي گزينه 

  . تا به زيرمنوي قبلي باز گرديد
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  MCUه روز رساني ب

سيستم نمايش  افزار نرمورژن  ”about device“با كليك بر روي گزينه 

   .شود ميداده 

  
  دستگاه در باره

در منـوي تنظيمـات،    تواند ابتدا سيستم را به روز رساني كـرده و كاربر مي

از اعمـال   ،در مـوارد غيـر ضـروري   . حالت تنظيمات كارخانه را اعمال كند

   .تغييرات در اين بخش خودداري كنيد

  هاي سيستم  قابليت

  دوربين عقب

درجه نيسـتند، در شـرايطي كـه     360در خودروهايي كه مجهز به دوربين 

. شـود  بگيرد، دوربين عقب فعال مـي ليور دنده در وضعيت دنده عقب قرار 

و براي اعمال تنظيمات شدت روشنايي تصوير، ميـزان كنتراسـت تصـوير    

با تنظيم اين سـه پـارامتر،   . كليك كنيد  آيكنروي  براشباع تصوير، 

 .تواند كيفيت تصوير مورد نظر خود را انتخاب كنديكاربر م
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   جلورادار 

خودرو  جلومانعي را در  جلورادار ، اگر  Dهنگام تعويض دنده به حالت در 

هرچـه  .دوشـ  داده مـي نمـايش  ر و خطوط راداتشخيص دهد، صفحه رادار 

،  بوق در اين شرايط. دوش ميخطوط بيشتر فاصله از مانع كمتر باشد تعداد 

هرچه فاصله از مانع كمتر باشد، فركانس پخش . شود نيز پخش ميهشدار 

نيز با توجه به فاصله از مـانع بـه   رنگ خطوط .يابد بوق هشدار افزايش مي

اگـر مـانعي در جلـوي خـودرو      .ندك يمترتيب از سبز به زرد و قرمز تغيير 

   كند تشخيص داده نشود يا در زمان پارك خودرو، رادار جلو عمل نمي

  

 سيستم مانيتورينگ فشار باد تايرها

TPMS )اگر مجهز باشد(  

 آيكنها باشد، با انتخاب گر خودرو مجهز به سيستم پايش فشار الستيكا

TPMS،   اطالعـات مختلـف مربـوط بـه فشــار      هـا،  در منـوي آپليكيشـن

ها چنانچه وضعيت عملكردي الستيك. ها نمايش داده خواهد شدالستيك

ها سبز رنـگ  ها و خود الستيكسيستم پايش الستيك آيكنعادي باشد، 

   .خواهند بود

 
 فشار الستيك عادي است

مربوط  آيكندر حين رانندگي در صورتي كه فشار باد تايرها عادي نباشد، 

به آن تاير قرمز شده و اخطار و نكات الزم در صفحه نمايش، نشـان داده  

بعـد از آن اگـر   . شـود مي غيرفعالوي باز شده بعد از ده ثانيه من. شوندمي
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شود  شده باشد، منو مزبور دوباره براي مدت ده ثانيه باز مي برطرفخرابي 

اما اگر . شوددهد و سپس غيرفعال ميو وضعيت عادي تايرها را نشان مي

تا بار به مدت ده ثانيه  خرابي برطرف نشده باشد، اين منو هر ده دقيقه يك

زمـان بـه    اگر چند خرابي هم. شود زماني كه خرابي برطرف شود، فعال مي

 صفحه نمايش در حـال حركـت از   يبر رومتن هشدار خرابي  ،وجود بيايد

   .شود نشان داده مي به چپ راست

 
 است غيرعادي كيالست فشار

  مديريت فايل

، all ،musicهـاي  گزينـه  ”file manager“انتخـاب  ا در منوي اصلي ب

video ، photo و ،other با انتخاب گزينه مـورد  . نشان داده خواهند شد

   .و يا فلش باز خواهد شد inandنظر، پوشه مربوطه در 

  
 inandهـاي موجـود در فلـش و يـا     تمامي پوشه ”all“با انتخاب گزينه 

بر روي پوشه مورد نظر،  طوالني مدت  نمايش داده شده و با كليك كردن

، حـذف  ”all“هـا  زير منوي جديدي باز شده و امكان انتخاب همه پوشـه 

و ايجاد پوشـه جديـد    ”copy” ،“cut” ،“paste“، كپي ”delete“پوشه 

“new” وجود خواهد داشت .  

 
  )پوشه( فولدرانتخاب 
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موجود ذخيره شده در فلش  هاي پوشههمچنين قادر به دسترسي به ساير 

و با  خواهيد بود، ويدئو و عكس موسيقيل پوشه ، از قبيiNandو يا 

  . كنيدكرده را انتخاب را پاك  ها پوشهاين  توانيد مي editاستفاده از گزينه 

  

E-Link  

  عملكرد  معرفي

گـذاري   اشـتراك  ،با استفاده از اين قابليت قادر به اتصـال گوشـي همـراه   

گذاري اينترنت، ارتباط صفحه نمايشگر گوشي موبايل و  ها، اشتراك برنامه

  . ها خواهيد بود استفاده از ديگر قابليت

با استفاده از ايـن قابليـت قـادر بـه مشـاهده صـفحه       : صفحه نمايش √

  . ر روي صفحه نمايشگر خودرو خواهيد بودنمايش موبايل خود ب

-با استفاده از اين قابليت قادر به استفاده از اپليكيشن: تبادل اپليكيشن √

  . باشيدهاي روي گوشي هوشمند خود بر روي سيستم خودرو مي

با استفاده از اين قابليـت قـادر بـه اسـتفاده از     : اشتراك گذاري شبكه √

ينترنت و غيره، بر روي سيستم خـودرو  هاي گوشي هوشمند، نظير اشبكه

  . باشيدمي

عالوه بر قابليت اشتراك  ،عالوه بر اين، با اتصال گوشي به سيستم خودرو

دو سيسـتم، بـدون اخـتالل در     هـاي  فايـل هـا و  گذاري شبكه، اپليكيشن

  .شود اي خودرو، گوشي هم شارژ مي اينترنت خودرو و سيستم رسانه

 رويدنسخه اند E-Link اتصال 

سه راه مختلف بـراي  . را انتخاب كنيد ”E-Link“گزينه  اصلي،در منوي 

  :از ندبرقراري اتصال عبارت

android USB, android WIFI, iPhone WIFI   
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 android USBاتصال از طريق 

 
  . گوشي هوشمند خود را باز كنيد USBتنظيمات  -1
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گوشي را فعال كرده و به سيستم خـودرو متصـل    Bluetoothقابليت  -2

ر بــه پاســخگويي سيســتم قــاد ،بــا اســتفاده از ايــن روش اتصــال. شــويد

 هـاي  فايـل همچنـين انتقـال   . دريافتي و تماس گرفتن اسـت  هاي تماس

از  هـا  آنجهت پخـش   A2DPصوتي از روي گوشي و از طريق پروتكل 

   .خواهد بود پذير امكانخودرو   بلندگوهايطريق 

سيســتم خــودرو  USBگوشــي هوشــمند را بــه پــورت  USBكابــل -3 

  . كنيد وصل

 

 android WIFIاتصال به روش 

 
  .عال كنيدخود را فموبايل گوشي  WLAN hotقابليت  -1

 network”وارد قسمت اشتراك شبكه گوشي موبايل، در منوي تنظيمات 

sharing“  و”hot spot“ سيستم خودرو را به شبكه هـات اسـپات   . شويد



  دفترچه راهنماي مشتري

142 

گوشي موبايل خود وصـل كنيـد تـا بتوانيـد از اينترنـت گوشـي در حـين        

  . رانندگي استفاده كنيد

  . كنيدگوشي هوشمند خود را باز  USBقابليت  -2

گوشي را فعال كرده و به سيستم خـودرو متصـل    Bluetoothقابليت  -3

صـوتي از روي   هـاي  فايـل با استفاده از اين روش همچنين انتقال . شويد

ــل   ــق پروتك ــي و از طري ــش  A2DPگوش ــت پخ ــا آنجه ــق  ه از طري

  خواهد بود پذير امكانخودرو  بلندگوهاي

 
  . خودرو وصل كنيد USBگوشي هوشمند را به پورت  USBكابل -4

  نكات و هشدار 

  .و باالتر را دارد 5.0هاي اندرويد اين سيستم قابليت پشتيباني از سيستم

  iPhone WIFIاتصال به روش 

 
  . گوشي هوشمند خود را فعال كنيد individual hotspotقابليت  -1

هـاي تلفـن همـراه را     شبكه توانيد مي mobile phone hotspotبا استفاده از 
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  .مند شويد رنت بهتري هنگام رانندگي بهرهبه اشتراك گذاشته و از تجربه اينت

   Airplay تصالا -2

  . را انتخاب كنيد Airplayرا باز و گزينه  iPhoneنوار كنترل گوشي 

3- EC-Mirror  را انتخاب كرده و كليدMirror را فعال كنيد.  

   .انتقال تصوير انجام شودتا را انتخاب كرده  mirrorگزينه 

 

 

  نكات و هشدار 

   .دارد راو باالتر  8.0هاي آيفون اين سيستم قابليت پشتيباني از سيستم -1
   .ستين پذير امكاندي يهاي اندروانجام اين عمل در سيستم - 2
  . شود روز رساني مي گونه اطالع قبلي به افزار سيستم بدون هيچ نرم - 3 

  سيستم تهويه

اي بـه تغييـرات ايجـاد شـده از طريـق پنـل        اين سيستم به صورت لحظه

ـ . دهد كنترلي سيستم تهويه مطبوع جواب مي ا ايجـاد تغييـر در سيسـتم    ب

 بـه مـدت هشـت ثانيـه      تهويه، منوي كنترل آن بر روي صفحه نمايشگر

اين منو به مدت هشت ثانيه فعال مانده و چنانچه از طرف . شودظاهر مي

با فعـال شـدن سيسـتم    . خواهد شد غيرفعالكاربر تنظيماتي اعمال نشود، 

 غيرفعـال شده و بـا   آن در صفحه نمايشگر قرمز و يا نارنجي آيكنتهويه 

   .شودمي) سفيد(نيز خاموش  آيكنآن، اين  شدن

باشد، در صـورتي كـه رابـط     برقيچنانچه خودرو مجهز به سيستم تهويه 

تنظيم شده باشـد، دمـاي هـواي     Loكاربري سيستم تهويه مطبوع روي 

سيستم تهويه مطبوع در حالت كمترين مقدار تنظيم شده و در صورتي كه 

را نشان دهد، دماي هواي خروجي سيستم تهويه  Hiالمت رابط كاربري ع
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تنظيمات كلي سيستم از جمله  . شود مطبوع روي بيشترين مقدار تنظيم مي

در بخـش تنظيمـات قابـل تغييـر     ) سلسيوس يا فارنهايت(واحد دماي هوا 

   .هستند

 
 صفحه رابط سيستم تهويه اتوماتيك

 
  يسيستم تهويه برق رابطصفحه 

  شرح اجزاي شكل

  زداي جلوكردن سيستم يخ خاموش/ روشن . 1

  زداي عقبكردن سيستم يخ خاموش/ روشن . 2

  كردن قابليت تهويه خودكار خاموش/ روشن . 3

حالـت  /حالت جريان هـوا از زيـر پـا   /روي صورتحالت جريان هوا روبه. 4

حالت جريان هوا از زير پا /زداروي پاها به همراه سيستم يخجريان هوا روبه

  و صورت

  )دماي كنوني(نمايش دماي كاري سيستم تهويه . 5
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   كمپرسور كولرخاموش كردن / روشن . 6

  روشن خاموش كردن سيستم تهويه. 7

حـداكثر سـرعت   /حداكثر ظرفيـت بخـاري  /سازي خنكحداكثر ظرفيت . 8
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  ه حركتشروع ب

 دكمه استارت

  

  CVTدر مدل  يا دكمهاستارت 

، ليور دنـده در  باشدريموت درون خودرو  اگر •

و پدال ترمز رها باشد، با هر بار بوده  Pوضعيت 

فشار دادن اين دكمه وضعيت سـوئيچ اسـتارت   

  . كند مي مطابق زير تغيير

OFF� ACC � ON � OFF  

نبـوده و پـدال    Pاگر ليور دنـده در وضـعيت    •

ترمز رها باشد، با هر بار فشار دادن ايـن دكمـه   

 غييــروضــعيت ســوئيچ اســتارت مطــابق زيــر ت

 . كند مي

OFF � ACC�  ON � ACC  

گيربكس  مدلاي در  سوئيچ استارت دكمه

  دستي 

و ريمـوت كنتـرل    چنانچه پدال كالچ رها باشد

 ، بـا فشـردن ايـن دكمـه    در داخل خودرو باشد

  .وضعيت سوئيچ استارت را تغيير داد توان مي

 OFFاستارت در وضـعيت   چنانچه سوئيچ  -1

، با فشار دادن اين دكمه وضـعيت سـوئيچ   باشد

  . كند مي تغيير ACCاستارت به حالت 

در اين شرايط با دوباره فشـار دادن دكمـه،    -2

  . كند مي تغيير ONوضعيت سوئيچ استارت به 

 km/h 5چنانچه سـرعت خـودرو كمتـر از     -3

ـ   ور خـاموش  باشد، با فشار دادن اين دكمـه موت

شده و يـا بـه عبـارت ديگـر، وضـعيت سـوئيچ       

  . كند ميتغيير  OFFاستارت به 

  عملكرد دكمه استارت

چراغ نشانگر دكمه اسـتارت  : OFFوضعيت  •

  .باشد مي خاموش بوده و برق خودرو قطع

چراغ نشانگر دكمه اسـتارت  : ACCوضعيت  •

قرمز بوده و برق برخي از تجهيزات الكتريكـي  

  . شود مي وصل

چراغ نشـانگر دكمـه اسـتارت    : ONوضعيت  •

قرمز بوده و برق برخي از تجهيزات الكتريكـي  

  . شود مي وصل

نـور چـراغ    ،با فشار دادن پدال ترمـز يـا كـالچ   

  . نشانگر دكمه استارت سبز رنگ خواهد شد

 موتور يا دكمهسيستم استارت 

تور را روشـن  مو توان مي با استفاده از اين دكمه

  . و خاموش كرد
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  روشن كردن موتور •

در خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك،  �

ــعيت  ــه    Pدر وض ــز ب ــاي مجه و در خودروه

 Nگيربكس دسـتي ليـور دنـده را در وضـعيت     

قرار داده و پدال ترمـز و يـا كـالچ را    ) خالص(

فشار دهيد تا چراغ نشانگر دكمه اسـتارت سـبز   

ام با فشار دادن دكمه، موتـور  در اين هنگ. شود

  . شود ميروشن 

  خاموش كردن موتور •

براي خاموش كردن خودروهـاي مجهـز بـه     �

گيربكس دستي، بعد از اينكـه خـودرو متوقـف    

  . شد، دكمه استارت را فشار دهيد

براي خاموش كردن خودروهـاي مجهـز بـه     �

گيربكس اتوماتيك، پس از متوقف شدن خودرو 

قـرار داده و دكمـه    Pه را در وضـعيت  ليور دنـد 

اگر ليور دنده در وضعيت . استارت را فشار دهيد

P ،با فشار دادن دكمـه وضـعيت سـوئيچ     نباشد

  . كند مي تغيير ACCاستارت به 

  خاموش كردن موتور در حين رانندگي  •

در مواقع اضـطراري بـراي خـاموش كـردن      �

ا بـراي  موتور در حين رانندگي، دكمه استارت ر

موتــور . ديــدار نگــه فشــرده ومــدت ســه ثانيــه 

خــاموش شــده و ســوئيچ اســتارت در وضــعيت 

ACC گيرد مي قرار .  

  روشن كردن موتور در حين حركت •

چنانچه موتور به طور ناگهاني خاموش شـده   �

باشـد، ليـور    km/h 5و سرعت خودرو بيشتر از 

 قرار داده) خالص( Nو يا  Pدنده را در وضعيت 

و دكمه استارت را فشار دهيد تا موتـور روشـن   

بدون نياز به فشـار دادن پـدال ترمـز يـا     (شود 

  ). كالچ

براي خـودروي مجهـز   ( قفل غربيلك فرمان •

  )به گيربكس دستي

باشد و  OFFسوئيچ استارت در وضعيت  اگر �

با ريمـوت بـاز يـا بسـته شـده باشـند،        ها درب

  . شود مي فلغربيلك فرمان به طور خودكار ق

براي خارج كردن غربيلك فرمان از وضعيت  �

قفل، غربيلك فرمان را به سمت چپ و راسـت  

  . چرخانده و همزمان دكمه استارت را فشار دهيد

 روشن كردن موتور در شرايط خاص •

ضـعيف  سـوئيچ هوشـمند   باتري ريموت  اگر �

 در خودروهـاي مجهـز بـه   (باشد، پـدال كـالچ   

در خودروهاي (و يا پدال ترمز ) گيربكس دستي

را فشـار داده و  ) مجهز به گيـربكس اتوماتيـك  

را روي سـوئيچ هوشـمند   سپس دكمه اسـتارت  

  . فشار دهيد تا موتور روشن شود

  هشدار 

  . رانندگي دكمه استارت را فشار ندهيد هنگام �

در مواقع اضطراري كه سرعت خودرو بيشـتر   �

 بوده و نياز به خاموش كردن موتور km/h 5از 
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باشد، دكمه استارت را براي مدت سه ثانيـه   مي

  . تا موتور خاموش شود فشار دهيد

  

  سوئيچ استارت

سوئيچ استارت داراي چهار وضعيت به شـرح   •

 :است زير

1- LOCK : كـه در آن   خـودرو وضعيت پارك

 موتور خـاموش شـده و غربيلـك فرمـان قفـل     

  . شود مي

2- ACC :   در اين وضعيت برق راديـو و سـاير

تجهيزات الكتريكي جانبي وصل بوده اما موتور 

  . باشد مي خاموش

3- ON :     در اين وضـعيت بـرق تمـام سيسـتم

الكتريكي خـودرو وصـل بـوده و موتـور آمـاده      

  . است روشن شدن

4- START :  پـــس از  در ايـــن وضـــعيت

موتور روشن شـده و بـا رهـا     ،چرخاندن سوئيچ

كردن كليد، سوئيچ به طور خودكار در وضـعيت  

ON گيرد مي قرار .  

 LOCKاگــر ســوئيچ اســتارت در وضــعيت  •

اسـتارت،   مغـزي باشد، با بيرون آوردن كليـد از  

بـراي بـاز كـردن    . شود مي غربيلك فرمان قفل

 مغــزيقفــل غربيلــك فرمــان، كليــد را درون 

استارت قرار داده، به آرامي غربيلك را به سمت 

ــد را   ــان كلي ــده و همزم چــپ و راســت چرخان

  . بچرخانيد تا قفل غربيلك فرمان باز شود

و يـا   LOCK استارت در وضعيت  چنانچه سوئيچ •

ACC     درب راننـده قرار داشته باشد، بـا بـاز شـدن،  

تـا بـه راننـده     شـود  مـي  صداي بوق مانندي پخش

   .يادآور شود كه كليد در خودرو جامانده است

براي بيرون آوردن كليد، ابتدا كليـد را كمـي    •

بــه داخــل فشــار داده و بچرخانيــد تــا ســوئيچ  

موتور (قرار گرفته  LOCKاستارت در وضعيت 

  . و سپس كليد را بيرون بكشيد) خاموش شود

 هشدار 

اسـتارت   مغزيبيرون كشيدن كليد از درون  �

غربيلـك   شـدن  در حين راننـدگي باعـث قفـل   

  . شود ميفرمان 

  احتياط 

در  ONباقي ماندن سوئيچ استارت در وضعيت 

ـ  راي مـدت زمـان   زمان خاموش بودن خودرو ب

  . شود ميطوالني باعث خالي شدن باتري 

توانيــد  نمــي اگــر كليــد اســتارت گيــر داشــته و
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ــتارت را از    ــوئيچ اس ــعيت س ــه  LOCKوض ب

ACC  تغيير دهيد، ابتدا كمي غربيلك فرمان را

به سمت چپ يا راست چرخانده و همزمان كليد 

  . را بچرخانيد

  

  گيربكس اتوماتيك

 دكمه آزادكن قفل مكانيكي  :1

P :وضعيت پارك  

R :وضعيت دنده عقب  

N :وضعيت خالص  

D : حركت رو به جلو  

  افزايش دنده: + 

  كاهش دنده :  -

  ها نكاتي در رابطه با دنده

  )پارك( Pوضعيت  •

فقط در شرايطي كه خـودرو كـامال متوقـف     �

  . قرار دهيد Pاست، ليور دنده را در وضعيت 

  )دنده عقب( Rوضعيت  •

با قرار گرفتن ليـور دنـده در ايـن وضـعيت،      �

قبل . خودرو آماده حركت رو به عقب خواهد بود

دنده در اين وضـعيت، خـودرو    از قرار دادن ليور

براي تعويض دنده . بايد كامال متوقف شده باشد

، ابتـدا پـدال   Rبه وضـعيت   Nو يا  Pاز حالت 

ترمز و دكمه آزادكن قفل مكانيكي را فشار داده 

و سپس ليور دنده را به وضعيت دلخـواه تغييـر   

  . دهيد

 (N)وضعيت خالص  •

دنـده در ايـن وضـعيت،    با قرار گرفتن ليـور   �

  . گيرد مي موتور در حالت عملكرد درجا قرار

براي عملكرد موتور بـه صـورت    Nاز حالت  �

در . اسـتفاده كنيـد   كوتاهدرجا براي مدت زمان 

صورت تمايل به استفاده موتور در وضعيت درجا 

بــراي مــدت زمــان طــوالني، ليــور دنــده را در 

ليـور   براي خـارج كـردن  . قرار دهيد Pوضعيت 

  . دهيد ابتدا پدال ترمز را فشار Nدنده از وضعيت 

  )حركت رو به جلو( Dوضعيت   •

در اين وضعيت خودرو آماده حركت بـه جلـو    �

بوده و سيستم در حين حركت به طور خودكار و 

بسته به شرايط رانندگي، شماره دنده را بيشتر يا 

  . كند مي كمتر

 ين راننـدگي هم در حين توقف و هـم در حـ   �

وضعيت گيربكس را از حالت اتوماتيك  توان مي

 . به حالت دستي و يا برعكس تغيير داد

گاز دادن در حـين تعـويض دنـده در حالـت      �
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 . دستي ايرادي ندارد

در اين وضعيت بـراي افـزايش دنـده،    : ”+” �

 .  ليور دنده را به سمت جلو فشار دهيد

ده، شماره دنـده  با عقب كشيدن ليور دن: “-” �

  . شود مي يكي كم

 احتياط 

آسـيب  ،  pدنده در وضعيت  قراردادن ليور دسته

قبـل از تغييـر   . كنـد  جدي به گيربكس وارد مي

خـودرو بايـد   . Pوضعيت ليور دنده به وضـعيت  

  .كامال متوقف باشد

  . ، گاز ندهيدD يا R بهبه هنگام تغيير وضعيت 

خودرو در سربااليي، به ) نداشت نگه(براي توقف 

جاي استفاده از نيروي موتور براي نگه داشـتن  

  . خودرو، از ترمز و يا ترمز دستي استفاده شود

 Nدر حين راننـدگي ليـور دنـده را در وضـعيت     

  .ندهيد قرار

تعويض دنده دستي
*

  

 

  خودروهاي پنج صندلي

R :دنده عقب  

  هاي حركت رو به جلو دنده: 1-5

، ابتدا Rبراي قرار دادن ليور دنده در وضعيت  •

پدال كـالچ را تـا   . خودرو را كامال متوقف كنيد

ده و ليور دنده را ابتـدا در وضـعيت   انتها فشار دا

N  و سپس در وضعيتR قرار دهيد. 

   

  خودروهاي هفت صندلي

 يكيدكمه آزادكن قفل مكان. 1

R :دنده عقب  

  هاي حركت رو به جلو دنده: 1-5

يري از درگير شدن دنده عقب در براي جلوگ •

قفل كننده  ضامنام انتخاب دنده يك، يك هنگ

بـراي قـرار   . بر روي ليور دنده تعبيه شده اسـت 

، ابتـدا خـودرو را   Rدادن ليور دنده در وضـعيت  

 پدال كالچ را تا انتها فشـار . كامال متوقف كنيد

پس از و  Nداده و ليور دنده را ابتدا در وضعيت 



 حركت به شروع

151 

 Rدر وضـعيت   فشارد دادن ضامن قفل كننـده، 

  .قرار دهيد

 هشدار 

قبل از ترك خودرو، موتور را خاموش كرده و  �

  . ترمز دستي را بكشيد

 احتياط 

در حين راننـدگي متناسـب بـا شـرايط موجـود      

افزايش دور . نيدشماره دنده مناسب را انتخاب ك

موتور به بيش از مقدار مجاز در هر دنده باعـث  

هاي گيربكس و افـزايش   ايجاد ساييدگي دنده

 . مصرف سوخت خواهد شد

زمانبندي تعويض دنده بايد بر اساس دور موتور 

هاي سـنگين در دور موتـور كـم و     دنده. (باشد

 هاي سبك در دور موتورهاي خيلـي زيـاد   دنده

 .)استفاده شود

راننــدگي بــا دنــده نامناســب باعــث ســاييدگي 

هـاي گيـربكس، كـاهش تـوان توليـدي       دنده

ها  موتور، افزايش مصرف سوخت و ساير خرابي

  . خواهد شد

  

 (EPB)سيستم ترمز پارك الكترونيكي 

 چراغ نشانگر ترمز پارك الكترونيكي . 1

  كليد ترمز پارك الكترونيكي . 2

  چراغ نشانگر پارك خودكار. 3

  دكمه پارك خودكار. 4

  فعال كردن دستي ترمز پارك 

خودرو متوقف بوده و سـوئيچ اسـتارت    كه زماني

باشد، بـراي فعـال    OFFو يا  ONوضعيت در 

بـه  كردن ترمز پارك الكترونيكي سـوئيچ آن را  

چراغ نشانگر روي سوئيچ و چراغ . بكشيد ]باال[

روشــن  نشــانگر روي صــفحه كيلــومتر 

  . خواهند شد

  كردن دستي ترمز پارك  غيرفعال

كه خودرو متوقف بوده و سوئيچ اسـتارت   زماني

كـردن  غيرفعـال   باشد، بـراي  ONدر وضعيت 

يا پدال گاز يا پـدال  ترمز پارك، ابتدا پدال ترمز 

چـراغ  . و سپس سوئيچ آن را فشار دهيـد كالچ 

روي سوئيچ و چراغ نشانگر روي صفحه  نشانگر

  . خاموش خواهند شد كيلومتر 

  احتياط 

پـدال كـالچ خـراب    اگر پدال ترمز، پدال گاز و 
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ــارك      ــز پ ــد ترم ــار دادن كلي ــا فش ــند، ب باش

  . شود مي الكترونيكي به تنهايي، ترمز پارك آزاد

 عملكرد ترمز پارك خودكار

براي فعال كردن سيستم ترمـز پـارك خودكـار،    

سوئيچ آن را فشار دهيد تا چراغ نشانگر روي آن 

 ممكـن اسـت  اين سيستم  همچنين. روشن شود

   :به صورت خودكار فعال شودشرايط زير در 

بوده و  km/h 3سرعت خودرو كمتر از  اگر -1

ترمز پارك الكترونيكي درگير نباشـد، بـا تغييـر    

ــتارت از   ــوئيچ اس ــعيت س ــه  ONوض  OFFب

سيستم ترمز پارك خودكار فعال شـده و چـراغ   

  . روشن خواهد شد نشانگر ترمز پارك 

سـوئيچ اسـتارت در   ] وضـعيت [هنگامي كه  -2

 3سرعت خودرو كمتر از  باشد و ONوضعيت 

km/h     بوده و ترمز پـارك الكترونيكـي درگيـر

ترمـز پـارك    ،ز شـدن درب راننـده  نباشد، با بـا 

خودكار فعال شده و چراغ نشانگر ترمـز پـارك   

  .شود ميروشن  

 خودكارآزاد كردن ترمز پارك 

براي آزاد كردن ترمز پارك در شرايطي كه  -1

پنج يا مساوي خودرو در سطحي با شيب كمتر 

پارك شده باشـد، درب خـودرو را بسـته،     درصد

كمربند خود را ببنديد، موتور را روشـن كـرده و   

در خودروهاي مجهز بـه گيـربكس   (پدال ترمز 

ــك ــالچ  ) DCT اتوماتيـ ــدال كـ ــا پـ در (و يـ

را فشـار  ) جهز به گيربكس دستيخودروهاي م

داده و ليور دنده را در وضعيت دنـده جلـو و يـا    

دنده عقب قرار داده و همزمان پـدال ترمـز يـا    

در . كالچ را رها كرده و پدال گاز را فشار دهيـد 

 اين هنگام چراغ نشـانگر ترمـز پـارك    

اين عمليات به صورت عادي، . شود ميخاموش 

  .باشد مربوط به سطح صاف مي

براي آزاد كردن ترمز پارك در شرايطي كه  -2

پنج درصـد  خودرو در سطحي با شيب بيشتر از 

ودرو را بسته، كمربنـد  پارك شده باشد، درب خ

خود را ببنديد، موتور را روشن كرده و پدال ترمز 

و يا پدال ) DCT گيربكس اتوماتيك ودرو باخ(

را فشار داده و ) گيربكس دستيبا خودرو (كالچ 

ليور دنده را در وضعيت دنده جلو و يا دنده عقب 

قرار داده و همزمان پدال ترمز يا كـالچ را رهـا   

هنگـامي كـه   . را فشـار دهيـد  كرده و پدال گاز 

نيروي كششي موتور بر نيروي اينرسي خـودرو  

روي سطح شيبدار غلبه كنـد، ترمـز پـارك آزاد    

در اين هنگام چـراغ نشـانگر ترمـز    . خواهد شد

ايـن عمليـات   . شـود  ميخاموش  پارك 

بصورت عادي، مربوط به شروع بـه حركـت در   

  . باشد دار مي مسيرهاي شيب
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 استفاده از ترمز پارك در حين حركت

هاي بيشتر از  ترمز پارك الكترونيكي در سرعت

3 km/h يچ آن آزاد بوده اما در صورتي كه سوئ

باال كشيده شـود، خـودرو بـه سـرعت متوقـف      

  . شود مي

  احتياط 

ليور دنـده   وقتي كهبراي آزاد كردن ترمز پارك 

، ابتدا بايد پدال ترمز است Rو يا  Dدر وضعيت 

  . فشار داده شود

بعد از باال كشيدن كليد ترمز پارك الكترونيكي، 

امـل ترمـز   آزاد شدن ك /درگيرزمان دو ثانيه تا 

قبل از تـرك خـودرو   . پارك طول خواهد كشيد

مطمئن شويد كـه ترمـز پـارك كـامال درگيـر      

  . است شده

چنانچه در حين پارك خودروي در حال حركت 

كليد ترمز پـارك الكترونيكـي آزاد شـود، ترمـز     

  . پارك نيز به طور خودكار آزاد خواهد شد

پـارك   مسافت توقف خودرو با استفاده از ترمـز 

تر از سيستم ترمز خودرو بوده و نبايد از  طوالني

ترمز پارك به جاي ترمز معمول خودرو استفاده 

  ).مگر در مواقع ضروري(شود 

اگر چراغ نشانگر خرابي ترمـز روشـن شـود، در    

  . شود اسرع وقت به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه

  

ترمز پارك دستي
*

 

شود براي پارك خودرو بـه مـدت    مي توصيه •

 . طوالني، از ترمز پارك دستي استفاده شود

  . خودرو را كامال متوقف كنيد -1

ز را فشار داده و دسته ترمز پـارك  پدال ترم -2

  . را تا انتها باال بكشيد

  . پدال ترمز را به آرامي رها كنيد -3

 افزايش اثر ترمـز پـارك در خـودرو بـا    براي  •

شود كه بعد از بـاال   مي گيربكس دستي، توصيه

كشيدن ترمز پارك، ليور دنده در وضعيت دنـده  

  . شود شماره يك و يا دنده عقب قرار داده

اهـرم  براي آزاد كردن ترمز پارك، دكمه سر  •

ــه آرامــي آن را   ترمــز دســتي را فشــار داده و ب

 . بخوابانيد

دامي كه ترمز پـارك كشـيده شـده باشـد،     ما •

چــراغ نشــانگر آن در صــفحه كيلــومتر روشــن 

  . خواهد ماند
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  پدال

  CVT خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك

  پدال ترمز. 1

  پدال گاز. 2

 

 خودروهاي مجهز به گيربكس دستي

  پدال كالچ. 1

  پدال ترمز. 2

  پدال گاز. 3

 هشدار 

در زير پـدال و يـا    قرار گرفتن هرگونه شيئي �

جلوي آن، چه در هنگام رانندگي و چـه توقـف   

  . رد آن خواهد شدخودرو، باعث اختالل در عملك

اي انتخاب شود كه بـه   كفپوش بايد به گونه �

و باعـث بـروز اخـتالل در    ها گيـر نكنـد    پدال

شــود از  مــي توصــيه .هــا نشــود عملكــرد پــدال

ــف ــوش ك ــركت    پ ــاخت ش ــاي س ــگ ه هنتن

  . شود استفاده

استفاده از دو اليه فرش يا زير پايي در كـف   �

هــا  كــابين باعــث اخــتالل در عملكــرد پــدال 

  . شد خواهد

 روشن كردن موتور

  اي خودروهاي مجهز به استارت دكمه

پدال ترمز در خودروهاي مجهز به گيربكس  -1

و يا پدال كالچ در خودروهاي  DCTاتوماتيك 

  . مجهز به گيربكس دستي را فشار دهيد

) خـالص ( Nو يـا   P حالـت ليور دنده را به  -2

  . تغيير وضعيت دهيد

ــد  -3 ــتارت را فشــار دهي ــه اس ــوت . (دكم ريم

  .)هوشمند بايد درون خودرو باشد

  خودروهاي مجهز به سوئيچ استارت 

  . پدال كالچ را فشار دهيد -1

تغييـر  ) خـالص ( N حالـت ليور دنده را بـه   -2

  . وضعيت دهيد

استارت قـرار داده و آن را   مغزيكليد را در  -3

بعـد از  . بچرخانيـد  STARTعيت وض در جهت

  . روشن شدن موتور كليد را رها كنيد
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 هشدار 

كربن مونواكسيد موجود در دود اگزوز خودرو  �

بـوده و تـنفس آن    بو رنگ و بي ، بيبسيار سمي

ممكن است منجر به بيهوشي و يا حتي مـرگ  

بنابراين از روشـن كـردن خـودرو در    . افراد شود

باشـد،   مـي  تهويه مناسـب فضاي بسته كه فاقد 

  . پرهيز شود

از روشن كـردن موتـور در شـرايطي كـه در      �

ماننـد روغـن،   (اطراف خودرو مواد اشتعال پذير 

وجود داشته و يا سوخت خـودرو نشـتي   ) بنزين

  . دارد، خودداري شود

 احتياط 

در خودروهاي مجهز به سوئيچ استارت، بعـد از  

  . كليد را رها كنيد روشن شدن موتور بالفاصله

 اگر خودرو به سختي روشن شده و يا خـاموش 

كند، در اسرع وقت به مراكز تعميراتي مجاز  مي

   .مراجعه شود

ثانيـه   بين هر بار استارت زدن، حـداقل پـانزده  

استارت زدن پشت سرهم باعث داغ . صبر كنيد

ــيب  ــتارتر و آس ــور اس ــردن موت ــدگي آن  ك دي

  . شد خواهد

راي جلـوگيري از داغ  ين هر بار استارت زدن بب

كشي خودرو و يـا   شدن استارتر و سيستم سيم

شـود كـه مـدت     مـي  باتري، توصيه شدنخالي 

  .نشودبيشتر ثانيه  5زمان هر بار استارت زدن از 

بعد از روشن شدن موتـور، بـراي گـرم كـردن     

خيلـي بـاال بـرد و يـا      موتور نبايد دور موتور را

ر از پنج دقيقـه در وضـعيت درجـا    تشوتور را بيم

چنانچه سرعت خـودرو بـاال   . روشن نگه داشت

 بوده و يا بار سنگيني با خودرو حمل شده است

در ايـن  . نبايد بالفاصله موتور را خـاموش كـرد  

شرايط براي خنك شدن موتور، ابتدا بـه مـدت   

سه الي پنج دقيقه صبر كنيد تا موتور با دور كم 

 .  د و سپس موتور را خاموش كنيدروشن بمان

از هل دادن و يا بكسـل كـردن خـودرو بـراي     

 ،در صورت نياز. كنيدمدت زمان طوالني پرهيز 

تــا از آســيب  كنيــداز بــاتري كمكــي اســتفاده 

 . رسيدن به كاتاليست سه راهه جلوگيري شود

 نكات محيط زيستي

 هاي مضر، براي كاهش ميزان انتشار آالينده •

شود بالفاصله بعـد از روشـن شـدن     مي توصيه

تـا حـد   (موتور خودرو را بـه حركـت در آوريـد    

  ). امكان موتور در حالت درجا كار نكند

 روشن كردن و حركت خودرو

 خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك

CVT  

  . موتور را روشن كنيد -1

ترمز  بعد از پايدار شدن عملكرد موتور، پدال -2
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ــعيت    ــده را در وض ــور دن ــار داده و لي  Dرا فش

  . دهيد قرار

  . ترمز پارك الكترونيكي را آزاد كنيد -3

  .پدال ترمز را به آرامي رها كنيد -4

  . پدال گاز را به آرامي فشار دهيد -5

  خودروهاي مجهز به گيربكس دستي 

  .موتور را روشن كنيد -1

بعد از پايدار شـدن عملكـرد موتـور، پـدال      -2

كالچ را فشار داده و ليـور دنـده را در وضـعيت    

  . دنده يك قرار دهيد

را  و يـا ترمزدسـتي  ترمز پارك الكترونيكي  -3

  . آزاد كنيد

پدال كالچ را كمي رها كرده، پـدال گـاز را    -4

فشار دهيد و همزمان پـدال كـالچ را بـه طـور     

  . يدكامل رها كن

 توقف خودرو

 به گيربكس اتوماتيك مجهزخودروهاي 

CVT  

تا خـودرو متوقـف    دهيدپدال ترمز را فشار  -1

  . قرار دهيد Nشود و ليور دنده را در وضعيت 

  . كليد ترمز پارك الكترونيكي راباال بكشيد -2

پدال ترمز را فشـار داده و ليـور دنـده را در     -3

موتور را خاموش كـرده و  . قرار دهيد Pوضعيت 

  . پدال ترمز را به آرامي رها كنيد

  به گيربكس دستي مجهزخودروهاي 

پدال ترمز را فشار داده تا سرعت خودرو تـا   -1

  . كم شود 20km/h~10محدوده 

پدال كـالچ را فشـار داده و صـبر كنيـد تـا       -2

ر ليــور دنــده را د. خــودرو كــامال متوقــف شــود

وضعيت خالص قرار داده و پـدال كـالچ را بـه    

  . آرامي رها كنيد

موتور را خاموش كرده، كليـد ترمـز پـارك     -3

ترمز دستي را باال كشيده و اهرم  ياالكترونيكي 

  . در انتها پدال ترمز را به آرامي رها كنيد

 نكات مهم جهت توقف خودرو

كنيد كه مـانعي   در هنگام توقف خودرو دقت •

  . باشدندر محل پارك خودرو  يا عابر پياده

در هنگام توقف دقت كنيد كـه مسـير سـاير     •

ــده را    ــارك ش ــا پ ــت و ي ــاي در حرك خودروه

  . نكنيد مسدود

چنانچه مايل به استراحت در خودرو هسـتيد،   •

  . موتور را خاموش كنيد ،بعد از پارك خودرو

را خاموش كرده، ها  غچرابعد از توقف خودرو،  •

نشانگر روي صفحه كيلومتر هاي  چراغوضعيت 

را قفل و مطمـئن   ها دربرا بررسي كرده، تمام 

  . فعال شده باشد ضدسرقتشويد كه سيستم 

  . اشياء گرانقيمت را درون خودرو نگذاريد •
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  توقف اضطراري

در صورت نياز به توقف اضـطراري، در مكـاني   

. باشـد  ديـدن جهت قابـل  توقف كنيد كه از هر 

هاي اضـطراري، توقـف    گاه سعي كنيد در توقف

را  فالشـر بعد از توقف كامل خودرو چراغ . كنيد

در صورت نياز تمام سرنشينان بايد . روشن كنيد

قبل از باز كردن . بالفاصله از خودرو پياده شوند

ها دقت كنيد كه به سـاير خودروهـاي در    درب

يــاده شــدن از بعــد از پ. حركــت برخــورد نكنــد

تـا   50خودرو، مثلث خطر را تقريبـا در فاصـله    

  . پشت خودرو قرار دهيدمتري  150

 خاموش كردن موتور 

  . باشد  ONسوئيچ خودرو در وضعيت  -1

  . خودرو كامال متوقف شده باشد -2

ــا    -3 ــالص و ي ــعيت خ ــده را در وض ــور دن لي

  . قرار دهيد Pوضعيت 

ليد ترمز پارك الكترونيكي و ترمز دسـتي  ك -4

  . را باال بكشيد

دكمــه اســتارت را فشــار داده و يــا ســوئيچ  -5

  . قرار دهيد OFFاستارت را در وضعيت 

  هشدار 

خاموش شـدن ناخواسـته   (خفه كردن موتور  �

  . شود مي باعث مشكلتر شدن ترمزگيري) آن

سـتارت در  كـه سـوئيچ ا   زمـاني سيستم ايربگ  �

  . شود ميغيرفعال  ،باشد OFFو يا  ACCوضعيت 

 ACCچنانچه سـوئيچ اسـتارت در وضـعيت     �

  . شود ميباشد، غربيلك فرمان قفل 

اي و يا  هاي رودخانه به هنگام گذر از مسير �

اند، ورود  مسيرهايي كه دچار آب گرفتگي شده

هـاي   موتور باعث خرابـي  محفظهآب به درون 

  . شد شديد خواهد

  هاي كمكي در حين رانندگي سيستم

 (BOS) ناگهاني سيستم كمكي ترمز

طـور   بـه  گـاز  چنانچه در حـين راننـدگي پـدال   

بـه طـور    نيـز و پـدال ترمـز    ناگهاني رها شـود 

اينكـه   بدون توجـه بـه  ناگهاني فشار داده شود، 

پدال گاز چقدر فشار داده شده است، پدال ترمز 

تــوان توليــدي موتــور كــاهش عمــل كــرده و 

در اين شرايط دور موتور كمي بيشتر از . يابد مي

 . حالت درجا خواهد بود

  :شود مي در شرايط زير فعال BOSسيستم 

 . باشد  rpm 1200دور موتور بيشتر از  -1

  . باشد  km/h 10سرعت خودرو بيشتر از  -2

دقت شود كه  .پدال گاز آرام فشار داده شود -3

  .نبايد پدال گاز را خيلي شديد فشار دهيد

فشـار   بتدا پدال گـاز و سـپس پـدال ترمـز    ا -4

  . شود داده
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  BOSكردن غيرفعال  نحوه

 بـا فشـار،    قبـل از فشـار دادن  پدال گـاز را   -1

  .كنيد رها

  . پدال گاز را به شدت فشار دهيد -2

  . كنيدپدال ترمز را رها  -3

   EBDو  ABSهاي  سيستم

سيستم ترمز ضد قفل نقش مهمي در امنيت  •

  . كند مي رانندگي با خودرو ايفا

خـودرو  هاي  الستيكاگر در حين ترمزگيري  •

 ترمـز ضـدقفل  بر روي جـاده بلغزنـد، سيسـتم    

(ABS)      فعـال شـده تـا فرمانپـذيري و تعــادل

 اسـت در ايـن حـين ممكـن    . خودرو حفظ شود

اهاي جيغ مانندي به گوش رسـيده و پـدال   صد

ضربه ( ترمز چندين دفعه درگير شده و آزاد شود

شـرايط كـامال    ايـن . ) به پدال ترمز وارد شـود 

  . عادي است

بعد از فعـال شـدن، در مـدت     ABSسيستم  •

زماني خيلي كم، چنـدين دفعـه ترمـز گرفتـه و     

در مواقــع ترمزگيــري . كنــد مــي ترمــز را رهــا

كنـد كـه    مـي  شديد، راننده احسـاس  ناگهاني و

مانند  )تق تق(پدال ترمز پس زده شده و صدايي 

. شـود  مـي  از سيلندر اصلي سيستم ترمز شـنيده 

 ABSاين شرايط به هنگـام عملكـرد سيسـتم    

علت اين امر تنظيم پيوسـته  . كامال عادي است

گيري در سيلندر اصلي سيستم ترمز  فشار ترمز

ه پدال ترمز خواهـد  بوده كه باعث اعمال نيرو ب

بنابراين در اين شرايط بايد پدال ترمز را تا . شد

نبايد چنـدين بـار   . انتها و به يك بار فشار دهيد

پشت سر هم پدال ترمز را درگير كـرده و رهـا   

 . كنيد

فقط يك سيستم كمكي  ABSسيستم ترمز  •

هاي خاص  بوده و عملكرد آن داراي محدوديت

مثـال در مسـيرهاي   بـه عنـوان   ( باشد مي خود

اي طـول مسـافت    مسيرهاي سـنگريزه و  برفي

 ترمز نسبت به شرايط عادي، بيشتر خواهد شـد 

كـارايي  بنابراين نبايد تصور شـود كـه   ). غيرهو 

. اين سيستم در هر شرايطي حداكثر خواهد بـود 

مهمترين عامل در امنيت شما رانندگي صـحيح  

 . باشد مي شرايط و قوانين موجود به و توجه

ــز     • ــروي ترم ــع ني ــي توزي ــتم الكتريك سيس

(EBD)  هـاي سيسـتم    يكي از قابليـتABS 

اين سيستم متناسب بـا بـار و شـرايط    . باشد مي

هـاي   نيروي ترمز را به نحوي بين چـرخ  ،جاده

 نتايجترين  كند كه بهينه مي جلو و عقب تقسيم

  . حاصل شود
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 ABSچراغ هشدار خرابي سيستم 

، ONبا قرار گرفتن سوئيچ استارت در وضـعيت  

روشن شـده   ABSچراغ هشدار خرابي سيستم 

و با تكميل شدن فرايند بررسي خودكار خودرو، 

  . شد خاموش خواهد

  احتياط 

شنيدن صداي كوبش مانند و يا احساس لرزش 

در پدال ترمز بعـد از روشـن شـدن موتـور      ريز

  . كامال عادي است

وقوع شرايط زير به معناي خرابي سيستم 

ABS است:  

بعد از اينكه سوئيچ اسـتارت در وضـعيت    اگر •

ON  ــرار ــتقـ ــتمگرفـ ــراغ سيسـ  ABS ، چـ

  . نشود روشن

با قـرار گـرفتن سـوئيچ اسـتارت در     چنانچه  •

، چراغ هشدار خرابي روشن شده و ONوضعيت 

  . روشن بماند

   .حين رانندگي ار خرابي،روشن شدن چراغ هشد •

در هر كدام از اين موارد سيستم ترمز معمـولي  

خودرو همچنان قابل استفاده بوده امـا سيسـتم   

در ايـن شـرايط   . عمل نخواهد كرد ABSترمز 

شود كه هر چـه سـريعتر بـه مراكـز      مي وصيهت

  . تعميراتي مجاز مراجعه شود

 EBAسيستم ترمز كمكي 

اين سيستم در مواقع اضطراري و زماني كـه   •

راننده چندين بار پشت سر هـم پـدال ترمـز را    

به عبارت ديگر نيـروي اعمـالي بـه    (فشار دهد 

يـروي  ، عمـل كـرده و ن  )پدال ترمز كافي نباشد

 ESCوسـط مـاژول   ترا  موردنيـاز ترمزي مازاد 

  . كند مي اعمال

اين سيستم مدام شرايط ترمزگيري را بررسي  •

كرده و در شرايط اضطراري كه نيروي ترمـزي  

اعمال شده كافي نباشد، عمل كـرده و نيـروي   

تا فاصله توقف  كند ميمازاد مورد نياز را اعمال 

  . قل برسدبه حدادر مواقع اضطراري خودرو 

 (ESC)سيستم كنترل تعادل 

اين سيستم با توجه به زاويه فرمـان و سـرعت   

خــودرو تصــميم راننــده را تشــخيص داده و    

ترين وضعيت تعادلي خـودروي در حـين    بهينه

در صورت انحـراف از  . كند مي حركت را فراهم

مسير، اين سيسـتم بـا اعمـال نيـروي ترمـزي      
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ـ  ادل خـودرو را  مناسب به هر كدام از چرخها، تع

  . كند مي حفظ

  

ــال  • ــوان مث ــه عن ــدگي و در : ب ــين رانن در ح

شرايطي كه غربيلك فرمان كمتر از مقدار الزم 

با توجـه بـه    ESCرخانده شده باشد، سيستم چ

سيگنالهاي دريافتي از سنسورهاي مختلف، و با 

كنترل نيـروي ترمـزي اعمـالي بـه هركـدام از      

تعادل خـودرو   ،توليدي موتور گشتاورها و  چرخ

را حفظ كرده و رانندگي در مسير مـورد نظـر را   

 . كند مي پذير امكان

 
در حين رانندگي و در شرايطي كه غربيلـك   •

فرمان بيشتر از مقدار الزم چرخانده شده باشـد،  

با توجه به سيگنالهاي دريافتي از  ESCسيستم 

رهاي مختلف، و با كنترل نيروي ترمـزي  سنسو

توليدي  گشتاورها و  اعمالي به هركدام از چرخ

تعادل خودرو را حفظ كرده و رانندگي در  ،موتور

 .كند مي پذير امكانمسير مورد نظر را 

تنها در هنگام ترمزگيري وارد  ABSسيستم  •

در همـه مواقـع    ESCعمل شده امـا سيسـتم   

آنـاليز كـرده و تـدابير     شرايط حركتي خودرو را

  . كند مي كنترلي الزم را اعمال

 

 ESCچراغ نشانگر سيستم 

در وضـعيت  با قرار گـرفتن سـوئيچ اسـتارت     •

ON چراغ نشانگر سيستم ،ESC   به مدت سـه

. شـود  مـي  ثانيه روشن شده و سـپس خـاموش  

  )ESCتست خودكار عملكرد صحيح حالت (

نيز فعال  ESCسيستم  ،با روشن شدن موتور •

بـا فشـار دادن دكمـه     حالـت در ايـن  . شود مي

ESC-OFF  سيستمESC  غيرفعال خواهد شد

مـادامي   .شـود  روشن مي ESCو چراغ نشانگر 

كه اين سيستم فعال باشد، چراغ نشـانگر آن در  
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  . صفحه كيلومتر خاموش بوده و بالعكس

در صـفحه   ESCاگر چراغ نشانگر سيسـتم   •

كيلــومتر متناســب بــا وضــعيت عملكــردي آن 

روشن يا خاموش نشود، در اسرع وقت به مراكز 

  . تعميراتي مجاز مراجعه شود

 

سيستم كنترل حركت خودرو در 

 (HAC)سربااليي 

با رها كردن پدال ترمز، اين سيستم به مدت  •

هـا   خدو الي سه ثانيه نيـروي ترمـزي بـه چـر    

تا فرصت كـافي بـراي افـزايش     كند مياعمال 

سرعت خودرو و جلوگيري از حركت ناخواسـته  

 . رو به عقب وجود داشته باشد

چنانچه خودرو به اين سيستم مجهز نباشـد،   •

راننده بايد با دقت زياد و بسيار سريع پدال ترمز 

را رها كرده و پدال گاز را فشار دهد تا از حركت 

اما بـا وجـود   . ودرو جلوگيري شودرو به عقب خ

ايــن سيســتم بــه حركــت در آوردن خــودرو در 

) و به عبارتي انجام فرايند نيم كـالچ (سربااليي 

  . بسيار آسان خواهد شد

 نحوه عملكرد سيستم 

در شرايطي كه خودرو در حال حركت در مسـير  

اسـت، پـدال    %5سربااليي با شـيب بيشـتر از   

رو متوقف شـود، ليـور   ترمز را فشار داده تا خود

دنده را به حالت دنده سربااليي تغييـر وضـعيت   

دهيد، مطمئن شويد كه ترمز پارك الكترونيكي 

كــامال آزاد باشــد، پــدال ترمــز را رهــا كــرده و 

هنگـامي كـه   . همزمان پدال گاز را فشار دهيـد 

نيروي توليدي موتور با نيروي اينرسـي خـودرو   

اعمـالي  نيروي ترمز  HACبرابر شود، سيستم 

ها را كاهش داده و خـودرو شـروع بـه     به چرخ

  . حركت خواهد كرد

  :شد در شرايط زير فعال نخواهد HACسيستم 

  و يا سراشيبي افقيحركت در مسير  -1

  Nيا  Pقرار داشتن ليور دنده در وضعيت   -2

  الكترونيكيدرگير بودن ترمز پارك  -3

  ESCخرابي سيستم  -4

ها  الستيكسيستم ثبت فشار و دماي 

(TPMS) 

مجهز به اين سيستم ، با فشار دادن  هايخودرو در

دكمه مربوطه در صفحه نمايشگر، اطالعات دمـا و  

در هــر لحظــه نمــايش داده هــا  الســتيكفشــار 

مراجعـه شـود بـه بخـش مسـيريابي،      . (شد خواهد

  )سيستم صوتي تصويري و تجهيزات ارتباطي
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  احتياط 

ــاه  ــار نيروگ ــن سيســتم در كن  هــا، عملكــرد اي

هـاي   هاي نظامي، فرسـتنده  ها، پادگان فرودگاه

هاي راديويي و مكانهـايي   ايستگاه مخابراتي و

خـابراتي هسـتند   هـاي م  كه مجهز به دسـتگاه 

چـراغ هشـدار   دچار اختالل شده و ممكن است 

  . شودخرابي آن روشن 

هـايي ماننـد     يـا دسـتگاه  نجير چرخ استفاده از ز

هاي مسيريابي،  تاپ و دستگاه موبايل، لپ رشارژ

باعث اخالل در عملكـرد ايـن سيسـتم شـده و     

  . شودچراغ هشدار خرابي آن روشن ممكن است 

  

 سيستم كروز كنترل

مقـدار سـرعت تنظـيم    : CANCELدكمـه  . 1

 . كند مي شده را پاك

  عال كردن سيستم كروز كنترلفعال يا غيرف. 2

پاك كـردن اطالعـات   دكمه  :+RESدكمه . 3

  )ريست(

تنظيم سـرعت مـورد نظـر در     :-SETدكمه . 4

  حالت كروز 

  كردن سيستمغيرفعال  /فعال

سيستم كـروز   2دكمه شماره  فشردنبا هر بار 

شده و چراغ نشـانگر آن  غيرفعال / فعالكنترل 

با هر بار فعال كردن . خاموش خواهد شد/روشن

سيستم كروز كنترل، مقدار سرعت كـروز بايـد   

  . دوباره تنظيم شود

  احتياط 

به منظـور اشـراف كامـل بـر شـرايط خـودرو،       

تفاده از حالت كروز كنترل در مسـيرهاي پـر   اس

ترافيك، پر پيچ و خم و در مسيرهاي با شرايط 

) برفي، باراني، طوفاني و غيـره (آب و هوايي بد 

  . شود نمي توصيه

 كروز كنترل

بعد از فعال كردن سيستم كروز كنترل با فشـار  

مقـدار   -SETدادن دكمه كنترلـي بـه سـمت     

ا به مقدار دلخـواه در محـدوده   سرعت خودرو ر

38 km/h  180تا km/h )  بدون نياز به فشـار

  .  تنظيم كنيد) دادن پدال گاز
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  افزايش سرعت در حالت كروز كنترل

چنانچه حالت كروز كنترل فعال باشد، با هر بار 

ــه ســمت   ــه ب ــدار  +RESفشــار دادن دكم مق

بيشـتر   km/h 2  سرعت تنظيم شده به انـدازه 

داشـتن   با نگـه . مقدار مورد نظر برسدشده تا به 

ــمت   ــه س ــي ب ــه كنترل ــرعت +RESدكم ، س

  .يابد بصورت پيوسته افزايش مي

 كاهش سرعت در حالت كروز كنترل 

چنانچه حالت كروز كنترل فعال باشد، با هر بار 

مقدار سرعت  -SETفشار دادن دكمه به سمت 

كمتر شده تا به  km/h 2  تنظيم شده به اندازه

داشـتن دكمـه    بـا نگـه  . مورد نظـر برسـد   مقدار

ــه ســمت  ــي ب ، ســرعت بصــورت -SETكنترل

  .يابد پيوسته كاهش مي

  كردن كروز كنترل غيرفعال

كردن حالت كروز كنتـرل پـدال   غيرفعال  براي

 1ترمز را به آرامي فشار داده و يا دكمه شـماره  

  . را فشار دهيد

  فعال كردن دوباره كروز كنترل

كردن حالت كروز كنترل، دكمه ل غيرفعا بعد از

كنترلي سيستم را به صـورت كوتـاه مـدت بـه     

فشار دهيد تا حالت كروز كنترل  +RESسمت 

در اين شرايط سرعت حركت . دوباره فعال شود

ــل از   خــودرو همــان ســرعت تنظــيم شــده قب

در ايـن  . كردن حالت كروز خواهد بودغيرفعال 

و شرايط با فشار دادن پدال گاز، سـرعت خـودر  

افزايش يافته و با رها كردن آن دوباره در مقدار 

  . ماند مي تنظيم شده حالت كروز ثابت

روشن كن /سيستم خودكار خاموش

  موتور 

اين سيستم در هنگام توقف خودرو در پشت  •

چراغ قرمـز يـا در ترافيـك سـنگين، بـه طـور       

خودكار موتور را خاموش كرده و بعـد از مـدتي   

  . كند مي روشنه دوبار

اين سيستم باعث كاهش پارامترهايي نظيـر   •

هـاي توليـدي و    مصرف سوخت موتور، آالينده

  . شود مي آلودگي صوتي

با فعال شدن اين سيستم چـراغ نشـانگر زرد    •

بـه  . شود مي رنگ آن در صفحه كيلومتر روشن

دليل مالحظات ايمنـي، ايـن سيسـتم فقـط در     

  :كند مي شرايط زير عمل

  .سيستم فعال شده باشد -1

  .باشد بر روي صندلي راننده نشستهراننده  -2

  .درب موتور بسته باشد -3

 دماي مايع خنك كننده موتـور در محـدوده   -4

40°C  100  تا°C باشد .  

ــين   -5 ــودرو بـ ــرعت خـ ــا  10Km/h سـ تـ

220Km/h  باشد .  

سيستم اين مرتبط با از تجهيزات  هيچكدام -6
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  . خراب نباشند

  .باتري ضعيف نباشد -7

  . باشد  C°0 دماي باتري بيشتر از -8

پدال ترمز فشار  ياكمربند ايمني بسته بوده  -9

  . داده شده باشد

  . باشدغيرفعال  سيستم تهويه -10

 خودكاردر شرايطي كه عملكرد پارك 

  باشدغيرفعال 

چنانچه ليور دنـده  (با فشار دادن پدال ترمز  -1

  . شود مي ، موتور خاموش)نباشد Rدر وضعيت 

چنانچه ليـور دنـده   (با رها كردن پدال ترمز  -2

، موتـور بـه طـور خودكـار     )باشد Dدر وضعيت 

  . روشن خواهد شد

قرار  Pو يا  Nچنانچه ليور دنده در وضعيت  -3

داشته باشد، با رها كـردن پـدال ترمـز، موتـور     

اما اگر دوباره پدال ترمز فشـار  . شود نمي روشن

 Dو يـا   Rداده شده و وضعيت ليـور دنـده بـه    

  . شود مي تغيير داده شود، موتور روشن

در شرايطي كه عملكرد پارك خودكار 

  فعال باشد

فشار نباشد، با  Rاگر ليور دنده در وضعيت   -1

موتور خاموش شده و بـا رهـا    ،دادن پدال ترمز

  . كردن پدال ترمز، روشن نخواهد شد

قـرار داشـته    Dاگر ليور دنده در وضـعيت   -2 

 باشد، با فشـار دادن پـدال گـاز، موتـور روشـن     

  . شود مي

قرار  Pو يا  Nچنانچه ليور دنده در وضعيت  -3

، موتـور  داشته باشد، با رها كـردن پـدال ترمـز   

اما اگر دوباره پدال ترمز فشـار  . شود نمي روشن

 Dو يـا   Rداده شده و وضعيت ليـور دنـده بـه    

  . شود مي تغيير داده شود، موتور روشن

 

سيستم خودكار ) دكمه(سوئيچ 

  روشن كن موتور/خاموش

با روشن شدن موتور، اين سيسـتم بـه طـور     •

خودكار فعال شده و چراغ نشـانگر روي دكمـه   

  . شود مي آن روشن

با فشار دادن اين دكمه، چـراغ نشـانگر روي    •

  . شود ميغيرفعال  آن خاموش شده و سيستم
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  چراغ نشانگر سيستم در صفحه كيلومتر

ــال شــدن سيســتم چــراغ   • ــا فع در  ب

  . شود مي صفحه كيلومتر روشن

اگر سيستم دچار خرابـي شـده باشـد، چـراغ      •

در صفحه كيلومتر چشمك زده و بايـد   

  . به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

  احتياط 

  . قبل از تعويض دنده، پدال ترمز را كامال فشار دهيد

ــتم را   ــن سيس ــدگي در آب، اي ــام رانن  در هنگ

  . كنيديرفعال غ

 رانندگي اقتصادي

هـا، طـول    ميزان مصرف سوخت، توليد آالينده

عمر و ميزان ساييدگي قطعات موتـور، سيسـتم   

هاي  به شرايط جاده و عادتها  الستيكترمز و 

بـا رعايـت نكـات سـاده     . رانندگي بستگي دارد

قادر خواهيـد بـود كـه     در اين كتاباشاره شده 

بـين پـنج تـا پـانزده درصـد       مصرف سوخت را

  . كاهش دهيد

  بيني شرايط رانندگي بر اساس پيش

بيشــترين مصــرف ســوخت خــودرو در هنگــام 

اطالعـات  اگـر راننـده   . باشـد  مـي  گيـري  شتاب

صحيحي درخصوص مسائل ترافيكي و رانندگي 

و متناسب با آن اقدام كند، تعداد دفعـات   داشته

ي كاهش و ترمزگير گيري شتابمورد نياز براي 

  . خواهد يافت

پرهيز از ترمزگيري و پارك نابجاي 

  خودرو

در هنگام رانندگي با رعايت فاصله استاندارد بـا  

خودروي جلويي و توجـه بـه عاليـم و قـوانين     

راهنمايي و رانندگي خواهيـد توانسـت سـرعت    

هـاي   خودرو را ثابت نگه داشته و از ترمزگيري

ق عالوه بر به اين طري. مورد جلوگيري كنيد بي

كاهش مصرف سوخت، از ساييدگي بيش از حد 

  . شود مي نيز جلوگيريها  الستيك

  تعويض دنده

تا حد  است براي كاهش مصرف سوخت بهتر •

. هــاي ســبكتر حركــت كنيــد امكــان بــا دنــده

تر باعث مصرف بنزين بيشـتر   هاي سنگين دنده

  .دشو مي

هــاي مجهــز بــه گيــربكس  در خودروهــاي •

شود با رسيدن دور موتور بـه   مي توصيه: دستي
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2000 rpm از شماره يك بـه شـماره دو   ، دنده

   .تعويض شود

  رانندگي با سرعت مناسب

تا حد امكـان سـرعت خـودرو را ثابـت نگـه       •

داشته و از گـاز دادن و يـا ترمزهـاي ناگهـاني     

  . جلوگيري كنيد

اسـتفاده از حالـت كـروز     ،در شرايط مناسـب  •

  . باعث كاهش مصرف سوخت خواهد شد كنترل

  كاهش مدت زمان عملكرد درجا 

 تـا و يا  طوالنيدر ترافيك، پشت چراغ قرمز  •

هنگام باز شدن مسير تقاطع با ريل قطار، بهتـر  

ميـزان صـرفه   . است كه موتـور خـاموش شـود   

ــار   ــه ازاي هــر ب جــويي در مصــرف ســوخت ب

 ،ثانيـه  40تـا   30خاموش شدن موتور به مدت 

بيشتر از ميزان مصرف سوخت در هنگام روشن 

  . باشد مي كردن موتور

تـور  در شرايط آب و هوايي سرد ابتدا بايد مو •

گرم شده و دماي آن در حالت درجا كار كرده تا 

امـا ايـن   . به دمـاي عملكـردي معمـول برسـد    

شرايط باعث ساييدگي و كاهش عمـر قطعـات   

شـود كـه    مي بنابراين توصيه. موتور خواهد شد

سعي كنيد مدت زمان درجا كـار كـردن موتـور    

خيلي زياد نشده و در اين حين دور موتور خيلي 

  .باال نرود

 تعميرات ادواري 

موتـور   اي هـاي دوره  سـرويس انجام بـه موقـع   

تنها باعث افزايش طول عمر قطعات موتور و  هن

شده بلكه مصرف سـوخت   ها آنبهبود عملكرد 

  . دهد مي ده درصد كاهش را نيز تا

هاي  عدم استفاده از خودرو براي مسافت

  كوتاه

عملكــرد بهينــه موتــور و تجهيــزات تصــفيه  •

شـود كـه    مي گازهاي اگزوز در شرايطي حاصل

. دماي كاري اين قطعات به اندازه معمول برسد

در غير اين صـورت مصـرف سـوخت و ميـزان     

  . ها افزايش خواهد يافت توليد آالينده

 موتور در حالت سرد سوخت بيشتري مصرف •

از آنجا كه براي رسيدن به دماي كاري . كند مي

نياز  كيلومتر 4بهينه موتور، طي مسافت تقريبي 

است، استفاده از خودرو بـراي مسـافتهاي كـم    

  . شود نمي اكيدا توصيه

  فشار باد الستيك

. را كنتـرل كنيـد  هـا   السـتيك همواره فشار باد 

گي در شرايطي كه فشار باد الستيك كـم  رانند

تنها باعث ساييدگي بيشتر السـتيك در   هاست ن

اثر افزايش سطح مقطع تماس الستيك با زمين 

شده، بلكه منجـر بـه كـاهش كنتـرل پـذيري      

به . خودرو و افزايش مصرف سوخت خواهد شد
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 kPa 50عنوان مثال چنانچه فشار باد به اندازه 

باشد، مصـرف سـوخت    كمتر از مقدار استاندارد

اسـتفاده از  . بيشتر خواهد شد درصد 5به مقدار 

مخصــوص زمســتان در ســاير هــاي  الســتيك

مصرف  ده درصدفصول سال نيز باعث افزايش 

  . سوخت خواهد شد

  خودداري از حمل بارهاي غير ضروري

حمل بارهاي سبك حتي در حد يـك كيلـوگرم   

. نيز باعث افزايش مصرف سوخت خواهـد شـد  

شود همواره داخل صندوق را  مي براين توصيهبنا

  . كم كنيدبررسي كرده و بارهاي غير ضروري را 

  ذخيره برق

از آنجا كه نيروي الزم براي شارژ باتري خودرو 

شود، كاهش اسـتفاده از   مي توسط موتور تامين

 هـا  آنهاي الكتريكي و خاموش كردن  سيستم

اهش شوند، باعث كـ  نمي در مواقعي كه استفاده

ــوخت    ــرف س ــه مص ــرق و در نتيج ــرف ب مص

  . شد خواهد

، انجـام  زمـان اسـتفاده از خـودرو   موارد زير در 

ــرات دوره ــرويس و تعمي ــردن  س اي و اوراق ك

بــه محــيط زيســت  زدنخـودرو باعــث آســيب  

براي اوراق كـردن خـودرو و انجـام    . خواهد شد

ــاز     ــي مج ــز تعميرات ــه مراك ــد ب ــرات باي تعمي

  . شود مراجعه

  روغن موتور  دور ريختنشتي يا ن -1

  مايع خنك كننده موتور دور ريختن -2

روغــن ترمــز، روغــن كــالچ و  دور ريخــتن -3

  روغن فرمان

  باتري معيوب  دور انداختن -4

  باتري ضعيف شده ريموت دور انداختن -5

  كارواشآب مصرفي در  دور ريختن -6

  اصل از تميزكاري با فشار بادگرد و خاك ح -7

  نشتي سوخت -8

  گازهاي اگزوز -9

 رانندگي به ساير كشورها

اگر قصد سفر به ساير كشورها با خودرو خود را 

  :داريد، موارد زير را رعايت كنيد

  قوانين اهراز هويت و مالكيت كشور مقصد -1

بنـزين بـدون   (ب استفاده از سـوخت مناسـ   -2

  )و يا موارد مشابه #92سرب 

هاي مرغـوب و اسـتاندارد    استفاده از نمونه -3

  روغن موتور و ساير مايعات موتور 

اطمينان از وجود مراكز تعميراتـي مجـاز در    -4

  كشور مقصد 

  قوانين راهنمايي و رانندگي محلي  رعايت -5

  رود -رانندگي آف

  رود- زي خودرو براي استفاده آفآماده سا

سطح روغن موتور، فشار باد الستيكها، سطح  •
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مـــايع خنـــك كننـــده موتـــور و ســـطح آب  

  . شوي را بررسي كنيد شيشه

ــندوق    • ــفر را درون ص ــزات س ــامي تجهي تم

  . را مهار كنيد ها آنگذاشته و 

  رود- بعد از برگشت از سفر آف

تور، شاسي تمامي اجرام خارجي روي شبكه رادا

هــا را پــاك كــرده بررســي كنيــد كــه  و چــرخ

چنين از عدم وجـود   هم. سالم باشندها  الستيك

ريزه در شـيارهاي   والي و گيردكردن سنگ گل

  .ها مطمئن شويد الستيك

  . بدنه و شاسي خودرو را تميز كنيد •

  . ها و پالك خودرو را بشوييد ها، چراغ شيشه •

ــز  • ــايشرا عملكــرد سيســتم ترم ــد آزم . كني

ــرده  ( ــدگي ك بخصــوص اگــر در درون آب رانن

  .)ديباش

  هشدار 

ــاد در   � ــا ســرعت زي ــي دقــت و ب راننــدگي ب

رود باعث صدمه ديـدن خـودرو   -مسيرهاي آف

  . خواهد شد

سرعت خودرو را متناسب بـا شـرايط مسـير     �

انتخاب كرده و در مسـيرهايي كـه نسـبت بـه     

سـرعت كـم راننـدگي     آشنايي نداريد، بـا  ها آن

  . كنيد

هاي لغزنده بسيار خطرناك  رانندگي در مسير �

رل پـذيري خـودرو كـاهش خواهـد     بوده و كنت

  .شود و منجر به واژگوني خودرو مييافت 

به هنگام راننـدگي در مسـيرهاي نـاهموار و     �

سنگالخي مراقب باشيد كه آسيبي بـه شاسـي،   

  . سيستم اگزوز و موتور وارد نشود

 رانندگي با سرعت باال

اطي براي رانندگي با سرعت يموارد احت

  باال

براي جلـوگيري از ترافيـك و بـروز حادثـه،      •

هـاي   حداقل و حداكثر سرعت مجـاز در اليـن  

  . مختلف مسير را رعايت كنيد

به جز براي سبقت گرفتن، همواره سعي كنيد  •

  .در الين سمت راست حركت كنيد

هـا، بـا    براي خروج از مسير اصلي و بزرگراه •

رعايت تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، به آرامي 

شـده و   روكنـد  مسيرسرعت را كم كرده و وارد 

  . سپس وارد گذرگاه فرعي شويد

توجه داشته باشيد كه سـرعت بـاال احتمـال     •

بروز حادثه را افزايش داده و سرعت پايين باعث 

در روزهـاي بـاراني،   . د شـد ايجاد ترافيك خواه

سرعت حركت بايد متناسـب بـا شـرايط جـاده     
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بنابراين سرعت حركت خود را با توجه به . باشد

  . كاهش دهيدشرايط محيطي و ترافيكي 

حداقل فاصله طولي بين دو خودرو مربوط به  •

شرايط رانندگي در جاده خشك و منوط بر سالم 

ت بودن سيستم ترمـز بـوده و بسـته بـه سـرع     

 :خودرو برابر با مقادير زير است

گاهي اوقات فاصله مجاز كمتـر از ايـن مقـدار    

بوده كه توسط تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در 

در روزهـاي  . شود مي كنار جاده مقدار آن اعالم

ـ  ن فاصـله دو برابـر   باراني، برفي و يا مه آلود اي

  . باشد مي مقدار ذكر شده

  رانندگي در روزهاي مه آلود

  هاي رانندگي توصيه

مه شكن را روشـن  هاي  چراغدر اين شرايط  •

ساير  بهرا كرده و با استفاده از بوق حضور خود 

  . رانندگان اطالع دهيد

بعد از شنيدن بوق ساير خودروها، بالفاصـله   •

 هـا  آنوقعيـت خـود را بـه اطـالع     بوق زده و م

  . برسانيد

موارد احتياطي در رانندگي در روزهاي 

  مه آلود

در روزهاي مه آلود سرعت خودرو را با توجه  •

حداكثر سرعت . به ميزان شدت مه انتخاب كنيد

 km/h 100مجاز در روزهاي مه آلود برابـر بـا   

مقدار سرعت مجاز با توجه بـه حـوزه   . باشد مي

 :برابر است باديد 

  (km/h)سرعت مجاز   (m)حوزه ديد 

200-500 80  

100-200  60  

50-100  40  

  20  متر 30كمتر از 

  km/h 5كمتر از  در حدود ده متر

آلود، براي جلوگيري از برخورد   در هواي مه •

با موانع و خودروهاي كنار جاده، تا حـد امكـان   

يا در كنار جـاده   در وسط جاده رانندگي كرده و

 . توقف كنيد تا مه برطرف شود

آلود از سـالم بـودن    براي رانندگي در هواي مه •

. هاي خودروي خود اطمينان حاصـل كنيـد   چراغ

آلــود  همچنـين در حــين راننـدگي در هــواي مـه   

شــكن، چــراغ صــندوق عقــب،  هــاي مــه چــراغ

بـا  . هاي كوچك و نور پايين را روشن كنيـد  چراغ

ها عالوه براينكه وسعت ديد خود  چراغاستفاده از 

سرعت حركت خودرو 

(km/h)  

فاصله طولي بين دو 

 (m)خودرو 

80 80  

100  100  
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كنيد، امكان ديده شدن توسط  را در مه بيشتر مي

در هنگـام  . كنيـد  ديگر رانندگان را نيز فراهم مي

 .رانندگي در مه از چراغ نور باال استفاده نكنيد

در شــرايط مـــه آلــود از ويـــراژ دادن، دور    •

هاي ناگهاني، ترمز ناگهاني و سرعت زياد  زدن

در شرايط اضـطراري بـراي ترمـز،    . يز كنيدپره

پدال گاز را رها كرده و پدال ترمز را چند مرتبه 

فشار داده و رها كنيد تا خودرو به آرامي متوقف 

 يشده و تا حد امكان از برخورد با خودروي عقب

  . جلوگيري شود

  هشدار 

ــتم    � ــودن سيس ــالم ب ــت، از س ــل از حرك قب

هـاي   چراغمانند . يدروشنايي خودرو مطمئن شو

  هاي عقب شكن و مهجلو 

ديد بسيار كم شده  محدودهدر هواي مه آلود  �

 و احتمال تصادف و بروز حوادث ترافيكـي زيـاد  

از رانندگي در روزهايي كه غلظت مـه  . شود مي

  . خيلي زياد است، پرهيز كنيد

  رانندگي در روزهاي باراني

ديـد   محدوده، در روزهاي باراني جاده لغزنده •

در اين شرايط . باشند مي ها مه آلود كم و شيشه

  . بايد با سرعت كم و بسيار با دقت رانندگي كنيد

به دليل كاهش كارايي سيستم ترمز و فرمان  •

بـه دليـل پوشـيده شـدن     هاي خيس،  در جاده

از راننـدگي بـا    ،اي از آب سطح تايرها بـا اليـه  

  . يز كنيدسرعت زياد در روزهاي باراني پره

ــر  • ــيرهاي پ ــدگي در مس ــا در آب  از رانن و ي

ديدگي جدي خودرو  باراندگي شديد باعث آسيب

  . خواهد شد

 هشدار 

هاي ناگهاني در  سرعت زياد، ترمز و دورزدن �

مسيرهاي لغزنده باعث كاهش كنتـرل پـذيري   

  . خودرو و بروز حادثه خواهد شد

ر سرعت خـودرو، مثـل ترمـز    تغييرات زياد د �

ناگهاني، باعث ليز خوردن و بروز حادثه خواهـد  

  . شد

خيس شدن و يا يخ زدن سطح ديسك ترمز  �

از هـاي پـر    در هنگام گذر از چاله) در زمستان(

آب باعث اختالل در عملكـرد سيسـتم ترمـز و    

در ايــن . افــزايش مســافت توقــف خواهــد شــد

رمز را فشار شرايط چند بار پشت سر هم پدال ت

مراقب باشـيد كـه در ايـن    . داده تا خشك شود

حين مزاحمتي براي ساير خودروها ايجاد نكرده 

  . و يا قوانين راهنمايي و رانندگي نقض نشوند

  احتياط 

آب ممكـن اسـت   از هاي پر  گذر از درون چاله

هاي  باعث خاموش شدن موتور، خرابي سيستم
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در اين شـرايط  . دالكتريكي و قطعات موتور شو

بايد در اسرع وقت بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز     

  . مراجعه شود

چنانچه موتور در اثـر ورود آب خـاموش شـود،    

  .دوباره آن را روشن نكنيد

ــار   ــتم خودك ــدگي در آب، سيس ــام رانن در هنگ

 .كنيدغيرفعال  روشن كن موتور را/خاموش

ر، تمامي هاي حاوي آب شو بعد از گذر از چاله 

  . با آب شور را بشوييد خيس شدهقسمتهاي 

  رانندگي در فصول گرم 

رعايت نكات زير براي حصول ايمنـي افـراد در   

  : شود مي فصل تابستان، توصيه

  احتياط 

خودرو نبايد براي مدت زمان طوالني زير آفتاب 

پـذير   شده و از قـرار دادن اشـياء اشـتعال   پارك 

بـر   ...اي و  هاي پارچـه  بازي بابمانند كاغذ، اس

  . روي داشبورد و يا در نزديكي آن پرهيز شود

براي جلـوگيري از آتشسـوزي و سـاير حـوادث     

مشابه، در تابسـتان فنـدك يـا هرگونـه شـيء      

درون خودرو قـرار ندهيـد    اشتعال پذير ديگر را

خود دچار اشتعال شده و  زيرا ممكن است خودبه

  . جار شودباعث بروز آتش يا انف

حفاظت از بلوك موتور در برابر داغ 

  شدن

احتمال داغ شدن بلوك موتور، به علـت دمـاي   

در اين شرايط . باالي هوا در تابستان، زياد است

مربوط به  سرويس و نگهداريانجام فرايندهاي 

، سـطح  )رادياتور و فن(سيستم سرمايش موتور 

مايع خنك كننده موتور، مجـاري مـايع خنـك    

  . است هاي رادياتور ضروري ه موتور و پرهكنند

 احتياط 

يـا  و در حين رانندگي كفش پاشنه بلند و تنگ 

  . نپوشيد دمپايي

در فصل تابستان وضـعيت مـدارها و اتصـاالت    

كشي خودرو، باتري و نشتي در مدار روغن  سيم

  . موتور بايد مرتبا كنترل شود

به علـت  ها  الستيكن فشار باد در فصل تابستا

چنانچه چراغ . يابد مي دماي باالي هوا، افزايش

هشدار فشار و دماي باد الستيك روشن شـود،  

بالفاصله خودرو را متوقف كرده و صبر كنيد تـا  

  . الستيك سرد شود
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  رانندگي در فصول سرد

  .است رعايت نكات زير در فصول سرد ضروري

  مايع خنك كننده موتور

مطمئن شويد كه مايع خنك كننده موتور حاوي 

بــراي تعــويض فقــط بايــد از . ضــد يــخ باشــد

صـنايع توليـدي   كت هاي مورد تاييد شر نمونه

  . استفاده شود عظيم خودرو

  بازرسي باتري

در . يابد مي ظرفيت باتري در هواي سرد كاهش

درو را در مراكـز  زمستان سطح شارژ باتري خـو 

بازرسي كرده و مطمئن  تعميراتي مجاز هنتنگ

  . شويد كه به اندازه كافي شارژ داشته باشد

در فصول سرد از روغن موتور با 

  ويسكوزيته مناسب استفاده كنيد

روغن كار كرده ممكن است سبب بروز مشكالتي 

براي تعويض فقـط بايـد از   . در استارت موتور شود

  .هاي مورد تاييد شركت استفاده شود  نمونه

  از يخ زدن قفل درب جلوگيري

هاي مخصوص ضد يخ و يـا   استفاده از اسپري

گليسيرين باعث جلوگيري از يـخ زدگـي قفـل    

  . درب در زمستان خواهد شد

، از آن زدگي ترمز پارك احتمال يخبا  

  . استفاده نكنيد

در شرايطي كه احتمال يخ زدگي ترمز پـارك و  

الل در آزاد كردن آن وجـود دارد، بـه جـاي    تاخ

ستفاده از ترمز پارك، بعد از پارك خودرو را در ا

دنده شماره يك و يـا دنـده عقـب قـرار داده و     

  . عقب را مهار كنيدهاي  الستيك

  گرفتگي پشت گلگير جلوگيري از برف

براي جلوگيري از اختالل در عملكـرد سيسـتم   

گرفتگي و يا يـخ زدن پشـت    فرمان در اثر برف

نـواحي را بررسـي   گلگير در زمستان، مرتبا اين 

  . كرده و تميز كنيد

به همراه داشتن تجهيزات ضروري، 

 مقصد  شرايط متناسب با

  : اين تجهيزات عبارتند از

كن، كيسـه شـن و يـا     زنجير چرخ، شيشه پاك

كيسه نمك، تجهيزات اعالم خطر، بيـل، كابـل   

  مخصوص باتري به باتري و غيره

  هشدار 

  .استفاده نكنيدبه جاي ضد يخ  از آب مقطر �

  احتياط 

استفاده از ضد يخ براي قفـل دربهـاي خـودرو    

  . باعث رنگ پريدگي بدنه خودرو خواهد شد
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  سيستم كمكي رانندگي در برف

ليـز  استفاده از اين سيستم باعـث جلـوگيري از   

و در نتيجـه آسـانتر شـدن    هـا   الستيك خوردن

بـراي  . شـود  مـي  رانندگي در مسـيرهاي برفـي  

كردن اين سيستم دكمه مربوطه غيرفعال / فعال

 . به آن در كنار ليور دنده را فشار دهيد

  صوص برف و زنجير چرخمخهاي  الستيك

هــاي برفــي بايــد از   بــراي راننــدگي در جــاده •

مخصوص بـرف و يـا زنجيـر چـرخ     هاي  الستيك

به دليل اصطكاك زياد توجه شود كه . استفاده شود

، هـاي معمـولي    در جادهالستيك مخصوص برف 

معمـولي بيشـتر   هاي  الستيك ميزان انتقال نيرو به

  . مخصوص برف استهاي  الستيكاز 

  مخصوص برفهاي  الستيكانتخاب  •

مخصـوص بـرف   هـاي   السـتيك در انتخاب  �

ــايز   ــه س ــود ك ــت ش ــاختار ،دق ــت  س و ظرفي

ــا  هــاي  الســتيك ــر ب ــد براب انتخــاب شــده باي

عالوه بر آن . معمولي خودرو باشدهاي  الستيك

براي هر چهار چرخ بايد از برند و مـدل مشـابه   

  . استفاده شود

ب شـده حتمـا بايـد داراي    انتخاهاي  الستيك �

قبل از انتخـاب السـتيك   . مشخصات فوق باشند

  . در رابطه با مشخصات و كيفيت آن تحقيق شود

  مخصوص برفهاي  الستيك تعويض •

ــتيك     � ــا الس ــامي چرخه ــر روي تم ــد ب باي

  . مخصوص برف نصب شود

چنانچه فقط بر روي چرخهاي جلو الستيك  �

ب شود، به علت تفـاوت در  مخصوص برف نص

جلو و هاي  الستيكمقدار نيروي انتقالي توسط 

بعـد از  . عقب، كنترل خودرو مشكل خواهد شـد 

 هـا  آنمخصوص برف، هاي  الستيكباز كردن 

از  دورخشـك و بـه    هاي محيط زير سايه،را در 

  . نور آفتاب نگهداري كنيد

بـاز شـده را   هـاي   السـتيك جهت چـرخش   �

ده و در هنگـام نصـب دوبـاره    عالمتگذاري كـر 

هـا   السـتيك مطمئن شويدكه جهـت چـرخش   

  . عوض نشود

  انتخاب زنجير چرخ •

زنجير چرخ بايد مطـابق بـا سـايز السـتيك      �

  . انتخاب شود

انتخاب زنجير چرخ بايـد مطـابق بـا قـوانين      �

  . محلي و نوع مسيرهاي مورد نظر باشد

 نصب زنجير چرخ •

ن زنجيــر چــرخ بايــد بــر روي تــا حــد امكــا �
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چرخهاي جلو نصب شده و از نصب آن بر روي 

  . چرخهاي عقب پرهيز شود

  پانصد متر تا يك كيلومتر بعد از طي مسافت �

نصـب  . ها را دوبـاره محكـم كنيـد    زنجير چرخ

زنجير چرخها بايد مطـابق بـا مالحظـات ارائـه     

  . شده توسط شركت سازنده باشد

اي جلوگيري از آسيب رسيدن بـه قالپـاق،   بر �

  . قبل از نصب زنجير چرخ قالپاق را باز كنيد

  هشدار 

چنانچه فشار بـاد السـتيك مخصـوص بـرف      �

در . ، از رانندگي با خودرو پرهيز كنيدنباشدتنظيم 

حين رانندگي با الستيك مخصوص برف، تنـدتر  

   .از حداكثر سرعت مجاز قانوني رانندگي نكنيد

 سرعت مجاز براي رانندگي بـا زنجيـر چـرخ    �

50km/h  و يا مقداريكه شركت سازنده تعيـين 

  . باشد مي )هر كدام كه كمتر باشند(است  كرده

با دقت رانندگي كرده و از ويراژ دادن و گـذر   �

  . ها و موانع نوك تيز پرهيز كنيد از روي چاله

رد براي جلوگيري از بروز اخـتالل در عملكـ   �

خودرو، در هنگام راننـدگي بـا زنجيـر چـرخ از     

  . ويراژ دادن و دستي كشيدن پرهيز كنيد

در صورت اسـتفاده از زنجيـر چـرخ، قبـل از      �

  . ورود به پيچ، از سرعت خود بكاهيد

  احتياط 

استفاده از زنجير چـرخ بزرگتـر از چـرخ باعـث     

  . شود مي آسيب ديدن بدنه خودرو

  هاي محيط زيستي توصيه

افزايش دماي محيط (با اتمام فصل زمستان  �

مخصـوص  هـاي   السـتيك  )C°+7 به بـاالي  

. معمولي تعويض كنيـد هاي  الستيكبرف را با 

معمـولي باعـث افـزايش كنتـرل     هاي  الستيك

پذيري خودرو و كاهش مصرف سوخت شـده و  

 چنـين صـداي   هـم . طول عمر بيشـتري دارنـد  

  .كنند كمتري توليد مي

  نكات مهم

 

 فالشر

از اين چراغ در هنگام خرابي خودرو و يا بروز  •

با فشـار دادن  . شود مي ترافيكي استفادهحوادث 

هاي راهنمـاي خـودرو    همه چراغ، دكمه فالشر

ــمك  ــه چش ــروع ب ــم ش ــرده و ه ــين  زدن ك چن
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هاي نمايشگر فالشر روي صفحه كيلومتر  چراغ

   .كنند نيز شروع به چشمك زدن مي

 :استفاده كنيد فالشردر شرايط زير، از چراغ  •

  خرابي خودرو  -1

  . شويد مي هنگامي كه وارد مسير پر ترافيك -2

  در مواقع اضطراري -3

نگام بكسل كردن خودروهاي ديگـر و  به ه -4

  ا بكسل شدن توسط ساير خودروهاي

  احتياط 

براي جلوگيري از ضعيف شدن باتري، در مواقع 

غير ضروري بعد از خاموش كردن موتور، چراغ 

  . وش كنيدرا نيز خام فالشر

، مطـابق بـا قـوانين    فالشـر در صورت خرابـي  

ــتفاده  ــا اس ــدگي و ب ــايي و رانن ــاير  از راهنم س

هاي ممكن، رانندگان خودروهاي ديگر را  روش

  . از وضعيت خودروي خود مطلع كنيد

  ابزار مورد نياز

  

  موقعيت ابزار در خودروهاي پنج صندلي 

آچار چرخ، ميله جك و چنگك بكسل درون  •

در صندوق الستيك زاپاس  كاورجعبه ابزار زير 

  . قرار دارند عقب

 
  . مثلث خطر درون صندوق قرار دارد •

 

موقعيت ابزار در خودروهاي هفت 

صندلي
*
   

آچار چرخ، ميله جك و چنگك بكسل درون  •
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 كاور جعبه ابزار در صندوق عقبجعبه ابزار زير 

  . قرار دارند

قبل از اقدام به تعويض الستيك، مثلث خطر  •

. و قرار دهيدرا در فاصله استاندارد در عقب خودر

ــده، جــك را در   ــامال خوابان ــازوي جــك را ك ب

موقعيت مناسب ثابت كـرده و بـازوي جـك را    

 . كنيد باز

  احتياط 

براي بيرون آورد ابزار، ابتدا بايد صندلي رديـف  

  . سوم را بخوابانيد

 
  مثلث خطر. 1

 ميله جك. 2

رابط هميل . 3
*

  

  چنگك بكسل . 4

  آچار چرخ . 5

  جك. 6

  هشدار 

جك تحويـل داده شـده بـه همـراه خـودرو       �

مخصوص همين مدل از خودرو بوده و استفاده 

تـر و   د كردن خودروهاي سنگيناز آن براي بلن

  . يا بارهاي سنگين منجر به حادثه خواهد شد

  . خودروي جك زده شده را روشن نكنيد �

در مواقع ضروري كه بايد در زير خودرو كـار   �

ــا    ــده را ب ــك زده ش ــودروي ج ــدا خ ــد، ابت كني

  . هاي مناسب مهار كنيد بلوك

 
يك عـدد جليقـه بـراق شـب نمـا در جعبـه        •

بعد از توقف اضـطراري، بـه   . داشبورد قرار دارد

خصوص در شب هنگام، اين جليقـه را پوشـيده   
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. ديـده شـويد  تا توسط ساير رانندگان به راحتي 

براي تهيه جليقه اضـافي بـه مراكـز تعميراتـي     

  .  مجاز مراجعه كنيد

  

  مثلث خطر

ــرار دار  ــث خطــر در صــندوق ق   توصــيه. دمثل

شود مثلث خطر و سـاير تجهيـزات جـانبي،     مي

بـراي  . همواره در صندوق خودرو موجود باشـند 

دريافت تعداد بيشتري از مثلث خطر، بـا مراكـز   

  . تعميراتي مجاز تماس بگيريد

 احتياط 

 مقــرراتاز مثلــث خطــر مطــابق بــا قــوانين و 

  . موجود، استفاده شود

مثلث خطر از پشت خـودرو، در   قراردادنفاصله 

هـا   راه ، در بـزرگ متـر  50هاي معمـولي   جاده

ــر 100 ــاط  مت ــا در نق ــاراني و ي ــاي ب ، در روزه

. باشـد  مـي  متـر  150) تپه ماننـد (ناهموار جاده 

استفاده از مثلث خطر، بخصوص در هنگام بروز 

  . حادثه در شب، الزامي است

  

  SOSسيستم تلفن نجات 

در مواقع اضطراري، با فشار دادن دكمه سيستم 

، تماسي با مركز مخـابرات  (SOS)تلفن نجات 

ي برقرار شده و از اين طريـق قـادر بـه برقـرار    

  . خواهيد بود مراكز امدادتماس با 

 سيستم هشدار تصادف خودكار

اي ايربگهاي خـودرو   چنانچه در اثر بروز حادثه

عمل كنند، سيستم به طـور خودكـار بـا مركـز     

  . كند مي اورژانس تماس برقرار
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  الستيك زاپاس

  

  هاي پنج صندلي والستيك زاپاس در خودر

اي مخصوص در  الستيك زاپاس درون محفظه

طريقـه بيـرون آوردن   . صندوق خودرو قرار دارد

 :آن به شرح زير است

پس از بـاز كـردن درب صـندوق، محفظـه      -1

  . الستيك زاپاس را باز كنيد

ــت     -2 ــتيك را در جه ــده الس ــه نگهدارن ميل

ــدپادســاعتگرد  ــاز شــود بچرخاني ــا ب ســپس . ت

  . الستيك زاپاس را بيرون بياوريد

 

هاي هفت والستيك زاپاس در خودر

صندلي
*

  

. شـود  مـي  الستيك زاپاس روي شاسـي نصـب  

  :براي باز كردن آن مطابق زير عمل كنيد

  . رابط و آچار چرخ را بيرون بياوريد هميل -1

 
ــ -2 ــده   هميل ــره نگهدارن ــر روي مه ــط را ب راب

 هبه ميل را آچار چرخ. الستيك زاپاس ثابت كنيد

ــاعتگرد    ــورت س ــه ص ــرده و ب ــل ك ــط وص راب

  . بچرخانيد

 
  . الستيك زاپاس را پايين آورده و باز كنيد -3
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  احتياط 

فشار باد الستيك زاپاس و وضعيت ساييدگي و 

ي هاي منظم بررس ترك خوردگي آن را در دوره

الستيك زاپاس معيوب، بالفاصله بايد بـا  . كنيد

 . الستيكي سالم جايگزين شود

كـه در   اسـت ، السـتيك  تاير خودروماده اصلي 

. شـود  مـي  برابر مـواد روغنـي دچـار خـوردگي    

ــار    ــواد در كن ــن م ــرفتن اي ــرار گ ــابراين از ق بن

 . الستيك جلوگيري شود

دكي كـــه يـــهـــاي  الســـتيكاز اســـتفاده از 

بـيش از   هـا  آنديدگي و خوردگي سطح  آسيب

 . حد مجاز است، پرهيز شود

هـاي   الستيكبعد از گذشت چهار سال، كيفيت 

. يدك بسيار افت كرده و بايـد جـايگزين شـوند   

يـدك در برابـر گرمـا و    هـاي   الستيكمقاومت 

بسته شده هاي  الستيكترك خوردگي، كمتر از 

 . باشد مي بر روي خودرو

بعد از تعويض الستيك زاپاس، فشار بـاد آن در  

 . اسرع وقت بررسي شود

از الستيك زاپاس فقط بايد در موارد اضطراري 

حداكثر . و براي مدت زمان محدود استفاده شود

 80 ييـدك هـاي   السـتيك سرعت مجاز براي 

km/h  ــد بيشــتر از ــوده و نباي ــومتر 50ب از  كيل

الستيك زاپاس بـر  چنانچه . استفاده شود ها آن

روي خودرو بسته شده اسـت، از ويـراژ دادن و   

 . ترمز ناگهاني پرهيز شود

نبايد از چند الستيك زاپاس به طـور همزمـان   

 .استفاده شود

  موارد نامتعارف

 خرابي خودرو 

در صورت مشـاهده هـر كـدام از عاليـم زيـر،      

  . بالفاصله به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

  هاي ظاهري  نشانه

توجـه شـود كـه    (وجود نشتي در زير خودرو  •

از اســتفاده از سيســتم  بعــدنشــت قطــرات آب 

  .)تهويه كامال عادي است

نحـوه  ناكافي بوده و يـا  ها  الستيكفشار باد  •

   .ها يكسان نيست خوردگي الستيك

  مايع خنك كننده موتور  غيرعاديداغ كردن  •

  يم شنيدارعالئ

  متفاوت شدن صداي اگزوز •

  در حين دور زدنها  الستيكصداي شديد  •

  صداهاي نامعمول سيستم تعليق •

ــگ"صــداي  • ــگ بن ــاير   "بن ــا س ــد و ي مانن

  صداهاي نامتعارف موتور 
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  عاليم عملكردي 

  )زدن موتور ريپ(عملكرد ناپايدار موتور  •

  كم شدن توان توليدي موتور •

حرف شدن خودرو از مسير اصلي در حين نم •

  ترمزگيري

هـاي   منحرف شدن خودرو از مسير در جاده •

  مستقيم

خرابي سيستم ترمز، شل بودن پدال ترمـز و   •

  يا برخورد پدال با كف كابين

 

  گير كردن خودرو

چنانچه خودرو در برف، گل و يا شن گير كـرده  

  :باشد، به روش زير خودرو را در بياوريد

موتور را خاموش كرده و كليد ترمـز پـارك    -1

  . الكترونيكي و يا ترمز دستي را باال بكشيد

برف، گل و يا شن اطراف الستيك را كنـار   -2

  . بزنيد

ــين     -3 ــطكاك ب ــروي اص ــزايش ني ــراي اف ب

هاي چوبي و يا سنگي  الستيك و زمين، بلوك

  . در محل قرار دهيد

موتور را روشن كرده و به آرامـي خـودرو را    -4

  . بيرون بياوريد

 هشدار 

سرعت آن  بعد از بيرون آمدن خودرو، ناگهان �

افزايش يافته و بايد مراقب باشيد تـا بـا موانـع،    

  . افراد و يا خودروهاي اطراف برخورد نكنيد

  احتياط 

براي جلوگيري از صدمه ديدن گيـربكس و يـا   

  :ساير قطعات، نكات زير را رعيات كنيد

مادامي كه پدال گاز فشـار داده شـده اسـت،     �

  .دنده را تعويض نكنيد

  . نيد دور موتور خيلي زياد نشودسعي ك �

ــرون آورده    � ــن روش بي ــه اي ــودرو ب ــر خ  اگ

  . شود، بايد خودرو را بكسل كنيد نمي

  بكسل خودرو 

  قبل از بكسل كردن

در هر كدام از شرايط زير خـودرو بايـد بكسـل    

بـا  در صورت نياز به بكسل كردن خودرو . شود

  . بگيريدمراكز تعميراتي مجاز تماس 

 عملكرد موتور عادي بوده اما خودرو حركـت  •

  . كند نمي

  توليد صداي نامعمول در خودرو  •
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  روش بكسل كردن

عمل بكسل كردن بايد توسط افراد مجرب و  •

  . خودروهاي مخصوص انجام شود

هاي خودرو سـالم   اگر سيستم تعليق و چرخ •

هســـتند، بـــراي بكســـل كـــردن خـــودرو از 

اما اگـر  . خگير استفاده كنيدهاي چر كش يدك

ديـدگي   سيستم تعليق و چرخ عقب دچار آسيب

هـاي خـودروبر بـراي     كش شده است، از يدك

  . حمل خودرو استفاده شود

  احتياط 

بكسل كردن بايد بـا اسـتفاده از سـيم بكسـل     

. استاندارد و مطابق با قوانين محلي انجام شـود 

. ا زمين بايد سالم باشندچرخ و محور در تماس ب

باشند،   چنانچه چرخ و محور خودرو صدمه ديده

  . خودرو بايد توسط خودروبر حمل شود

  
كـش چرخگيـر بـراي حمـل      يـدك  چنانچه از

شـود، بهتـر اسـت     مـي  خودرو، از جلو اسـتفاده 

هـاي عقـب بـر روي غلتـك مخصـوص       چرخ

در غير ايـن صـورت بايـد ترمـز     . گذاشته شوند

دستي را خوابانده، سوئيچ استارت را در وضعيت 

ACC    ــالص ــعيت خ ــده را در وض ــور دن و لي

  . دهيد قرار

 
كـش چرخگيـر بـراي حمـل      چنانچه از يـدك 

شـود، بهتـر اسـت     مـي  خودرو، از عقب استفاده

هــاي جلــو بــر روي غلتــك مخصــوص  چــرخ

در غير ايـن صـورت بايـد ترمـز     . گذاشته شوند

را خوابانده، سوئيچ استارت را در وضعيت  دستي

ACC    ــالص ــعيت خ ــده را در وض ــور دن و لي

  . دهيد قرار

 
  كش خودروبر  از يدكطريقه استفاده 

 هشدار 

و گـاز  در حين بكسل كـردن از ويـراژ دادن    �

  . دادن ناگهاني پرهيز شود

كـش   يـدك قسمت جلـوي  فاصله خودرو با  �

  . نبايد كم باشد
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  احتياط 

  . خودرو بايد كامال بر روي خودروبر مهار شود

كـش چرخگيـر    اگر امكان دسترسي بـه يـدك  

ــود  ــب و در   وج ــودرو را از عق ــد خ ــدارد، نباي ن

 OFFشرايطي كه سوئيچ استارت در وضـعيت  

در اين شرايط غربيلـك  . قرار دارد، بكسل كنيد

فرمان قفل بوده و هـدايت خـودرو بـا مشـكل     

ها از زمين بلند  هنگامي كه چرخ. شود مي مواجه

شدند، بايد فاصله قسـمت ديگـر خـودرو را بـا     

هـاي   نصورت قسمتزمين رعايت كنيد در غيراي

شاسي يا سپر ممكن است با زمين برخورد كرده 

  .و آسيب ببينند

خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيـك فقـط   

  . حمل شوند غلتك مخصوصبايد توسط 

 بكسل خودرو در شرايط اضطراري

اگر امكان برقراري تمـاس بـا مراكـز تعميراتـي     

 د،مجاز و شركتهاي مجاز حمل خودرو وجود ندار

با اتصال سيم بكسل به جلـو يـا عقـب     توان مي

توجه شود كه ايـن  . خودرو، خودرو را بكسل كرد

هـاي    روش بكسل كـردن فقـط بـراي مسـافت    

  . كوتاه و با سرعت كم مناسب است

  
  قالب بكسل جلو

  
 قالب بكسل عقب

ــراي     ــط ب ــب فق ــودر از عق ــردن خ ــل ك بكس

  گيربكس دستي مجاز استخودروهاي با 

 هشدار 

در حين بكسل كردن خودروي ديگـر، بـراي    �

شدن چنگك بكسـل، دقـت    جلوگيري از كنده

كنيد كه در اثر گاز دادن ناگهاني نيروي اضافي 

  .به سيم بكسل وارد نشود

، سيسـتم بوسـتر   نباشد چنانچه موتور روشن �

ترمـز و فرمـان هيـدروليك عمـل نكــرده و در     

  . تر خواهد بود يجه هدايت خودرو مشكلنت

  احتياط 

  .سيم بكسل بايد شل بسته شود

هاي  از اين روش بكسل فقط بايد براي مسافت

عالوه بر آن . كوتاه و با سرعت كم استفاده شود

كـه   اسـت اين روش تنها زماني قابـل اسـتفاده   
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ها، اكسل، سيستم فرمان، سيستم ترمـز و   چرخ

  . نتقال قدرت خودرو سالم باشندسيستم ا

ــك    ــد از چنگ ــط باي ــردن فق ــل ك ــراي بكس ب

  . مخصوص استفاده شود

قبل از بكسل كردن، ليور دنـده را در وضـعيت   

  . قرار دهيد) Nوضعيت (خالص 

موتور ( ACCسوئيچ استارت يا بايد در وضعيت 

) موتـور روشـن  ( ONو يا در وضعيت ) خاموش

  . دقرار داشته باش

براي بكسل كردن فقـط بايـد از سـيم بكسـل     

. استفاده شـود  و يا زنجير مخصوصمخصوص 

  . سيم بكسل را محكم به چنگك ببنديد

 فالشــرهــاي  چــراغ ،در حــين بكســل كــردن

بكسل كننـده و بكسـل شـونده بايـد      يخودرو

 . روشن باشند

بعد از اجراي تمام نكات فوق، راننده بايد درون 

  . و نشسته و حركت خودرو را كنترل كندخودر

در حين بكسل كردن با سرعت زيـاد راننـدگي   

  . نكنيد

راننده بي تجربه نبايد هدايت خـودروي بكسـل   

  .كننده را بر عهده بگيرد

 

  بكسل كردن با استفاده از سيم بكسل

عالمت مثلث روي كاور حفره محل اتصال  -1

سيم بكسل جلو، بر روي سـپر، را فشـار داده و   

 . كاور را باز كنيد

  
چنگك را درون حفره قرار داده و در جهـت   -2

  . ساعتگرد بچرخانيد تا كمي محكم شود

 
  . با آچار چرخ، چنگك را كامال محكم كنيد -3

 هشدار 

 ،گـك در حـين بكسـل كـردن    كنده شدن چن �
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منجر به حوادث جدي براي خودرو و افراد خواهد 

  . بنابراين در محكم كردن آن دقت شود. شد

به هنگام استفاده از  موارد احتياطي

  بكسل سيم

قبل از نصب چنگك مطمئن شويد كـه چنگـك    •

شكسـتگي   يا خوردگي  كامال سالم بوده و فاقد ترك

  . نشده باشند هاي آن ساييده  بوده و رزوه

بكسـل كـامال درون     مطمئن شويد كه سيم •

  . چنگك محكم شده باشد

 تا حد ممكن سعي كنيد كه در مسير مستقيم •

خودرو نبايد از بغل و يـا بـا زاويـه    . حركت كنيد

  . بكسل شود

سعي كنيد نيروي بكسل به آرامي به چنگك  •

  . از گاز دادن ناگهاني پرهيز كنيد. وارد شود

 نكاتي در رابطه با بكسل كردن با سيم بكسل

براي بكسـل كـردن خـودرويي كـه روغـن       •

ــا ا  ــتي دارد، بـ ــربكس آن نشـ ــتفاده از گيـ سـ

كش چرخگير، چرخهاي محرك خودرو را  يدك

 .بلند كنيد

در حين بكسل كردن ليور دنده را در وضعيت  •

  . خالص قرار دهيد

در حين بكسل كردن خودرو، سرعت نبايـد    •

  . بيشتر شود km/h 50از 

بيشترين مسافت مجاز براي بكسل كردن با  •

  . باشد مي كيلومتر 50سيم بكسل 

  هشدار 

تمـامي نكــات بـاال بايــد در هنگـام بكســل     �

موارد مشابه، گيـر   وخودرويي كه در گل، شن، 

  . كرده است نيز رعايت شود

  احتياط 

 چنانچه خودروي بكسل شونده به سختي جابجا

شود، عمليات بكسل كردن را متوقف كـرده   مي

  . و با مراكز تعميراتي مجاز تماس بگيريد

تا حد ممكـن خـودرو بايـد در مسـير مسـتقيم      

  . بكسل شود

براي جلوگيري از صـدمه ديـدن گيـربكس در    

شرايطي كه نياز بـه بكسـل كـردن خـودرو در     

الزم ، اسـت  با سـرعت زيـاد  و مسافت طوالني 

گيــر،  كــش چــرخ بــا اســتفاده از يــدكاســت 

خودرو از جلو (هاي جلوي خودرو بلند شود  چرخ

  ). بكسل شود

    توجه 

 روش نصب چنگـك عقـب مشـابه چنگـك جلـو     
  . باشد مي

  پنچري الستيك

چنانچه الستيك در حين رانندگي پنچـر شـود،   

  . مطابق روند زير خودرو را متوقف كنيد
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سرعت خودرو را به تدريج كـم كـرده و در    -1

خـودرو را بـه كنـار    . مسير مستقيم حركت كنيد

  . اني امن توقف كنيدجاده هدايت كرده و در مك

بودن بايـد  صاف  ضمنمحل توقف خودرو  -2

  . سفت و محكم باشد

را روشـن   فالشـر موتور را خاموش كرده و  -3

  . كنيد

كليد ترمـز پـارك الكترونيكـي و يـا ترمـز       -4

  . دستي را باال بكشيد

  . همه سرنشينان بايد از خودرو پياده شوند -5

براي تعويض الستيك پنچر شده نكاتي كه  -6

  . شود را رعايت كنيد مي در ادامه ذكر

  احتياط 

رانندگي بـا السـتيك پنچـر منجـر بـه آسـيب       

ديدگي شديد و غير قابل تعمير چرخ و الستيك 

  . خواهد شد

 

  تركيدن الستيك

در صورت تركيدن الستيك در حين راننـدگي،  

بالفاصله خودرو را مطابق با روش زير متوقـف  

  . كرده و الستيك را تعويض كنيد

 احتياط 

ن را بعــد از تركيــدن الســتيك غربيلــك فرمــا

محكم و با دو دست خود گرفته و خـودرو را در  

  . مسير مستقيم هدايت كنيد

گيري شديد باعث جابجـايي مركـز ثقـل     ترمز

خودرو و در نتيجه از كنترل خارج شدن آن شده 

كه ممكن است منجر به چپ كـردن خـودرو و   

  . يا حوادث ديگر شود

يـد  پدال ترمز را به آرامي فشار داده و سـعي كن 

سرعت خودرو را به تدريج كم كرده و در كنـار  

  . جاده متوقف شويد

خطر را در فاصله  مثلثروشن كرده و  فالشر را 

  . از پشت خودرو قرار دهيدمتري  150تا  50

  نكات احتياطي در هنگام تركيدن الستيك 

براي جلوگيري از تركيـدن السـتيك، مرتبـا     •

   .كنيد را بررسيها  الستيك

وردگي و ســاير خــ ميــزان ســاييدگي، تــرك •

را مرتبا بررسـي  ها  الستيكاهري ظمشخصات 

كرده و سنگ و ساير اجرام خارجي گير كرده در 

  . را در آوريدها  الستيكبين عاج 

  در رابطه با خودروهايي كه معموال در بزرگ •

بايـد هـر   هـا   السـتيك ها تردد دارند، جاي  راه
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10000km عوض شود يكديگر با .  

كـه دچـار سـاييدگي    ها  الستيكهر كدام از  •

بايـد   تمـام شـده،  شديد شده و يا عمر مفيد آن 

  . تعويض شوند

  

  تعويض الستيك

ترمز دستي را كشيده و يك بلـوك جلـوي    -1

الستيك جلو و در پشت السـتيك عقـب قـرار    

  . دهيد

 
هاي چرخ از آچار چـرخ   براي بازكردن مهره -2

بـــراي بـــازكردن، آچـــار را . اســـتفاده كنيـــد

ــاعت ــردن، آن را   پادس ــفت ك ــراي س ــرد و ب گ

  .گرد بچرخانيد ساعت

 هشدار 

مراقب باشيد كه آچـار چـرخ بـر روي مهـره      �

  . نلغزد

هـا و   براي جلـوگيري از شـل شـدن مهـره     �

اي چرخ نبايـد بـه   ه بيرون آمدن الستيك، پيچ

  . گريس يا روغن آغشته شوند

  احتياط 

بـاز  . ها را شـل كنيـد   در اين مرحله فقط مهره

كردن كامل مهره ممكن اسـت باعـث بيـرون    

  . لغزيدن چرخ و بروز حادثه شود

ــردن    ــد از شــل ك ــد بع ــودرو باي جــك زدن خ

  . هاي چرخ انجام شود مهره

  
جك را در موقعيت مخصوص بـه آن قـرار    -3

داده و مطمئن شويد كه سطح زير آن صـاف و  

  . باشد مي سفت
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ميله جك را درون جـك قـرار داده و    قالب -4

با استفاده از آچار چرخ آن را در جهت ساعتگرد 

مطمـئن  . بچرخانيد تا جك به آرامـي بـاز شـود   

خـودرو  . ر زير خودرو كج نباشدشويد كه جك د

نياز بـراي تعـويض السـتيك     موردرا تا ارتفاع 

  . ببريد باال

 هشدار 

هـاي چـرخ بـه     آغشته كردن پـيچ و مهـره   �

 و هـا  آنروغن يـا گـريس باعـث شـل شـدن      

در حــين  تــايرافــزايش احتمــال بيــرون آمــدن 

هـاي   چنانچه پيچ و مهـره . رانندگي خواهد شد

را  ها آنوغن يا گريس هستند، چرخ آغشته به ر

  . تميز كنيد

گاه خودروي جك زده   چنانچه جك تنها تكيه �

  . باشد، افراد نبايد به زير خودرو بروند مي شده

  احتياط 

توجه شود كه براي تعويض الستيك به فضاي 

براي . بيشتري نسبت به باز كردن آن نياز است

ــردن خــودرو ــاال ب ــه جــك، ب ر جهــت را د ميل

قبل از باال بـردن  . هاي ساعت بچرخانيد عقربه

خـودرو مطمـئن شـويد كـه جـك در موقعيــت      

  . است گرفتهمناسب قرار 

  
هاي چرخ را باز كـرده و السـتيك را    مهره -5

  . بيرون بياوريد

قبل از نصب كردن الستيك جديـد، سـطح    -6

هاي آن را با پارچه يا برس سـيمي   چرخ و پيچ

 . كامال تميز كنيد

  احتياط 

هـا و بيـرون     براي جلوگيري از شل شـدن مهـره  

، ستيك در حـين راننـدگي، بعـد از نصـب    آمدن ال

هاي چرخ را كـامال محكـم كنيـد تـا سـطح       هرهم

  . فلزي چرخ و الستيك كامال روي هم قفل شوند

هاي چرخ قرار داده  الستيك را بر روي پيچ -7
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كمي . هاي چرخ را با دست محكم كنيد و مهره

ها  الستيك را به داخل فشار داده و دوباره مهره

  .را با دست محكم كنيد

  
ها را به ترتيب  خودرو را پايين آورده و مهره -8

  . قطري با آچار چرخ محكم كنيد

 هشدار 

هـاي چـرخ بـه     آغشته كردن پـيچ و مهـره   �

 و هـا  آنروغن يـا گـريس باعـث شـل شـدن      

افزايش احتمال بيرون آمدن الستيك در حـين  

هـاي   چنانچه پيچ و مهـره . رانندگي خواهد شد

را  ها آنچرخ آغشته به روغن يا گريس هستند، 

 . تميز كنيد

هنگام پايين آوردن خودرو دقت كنيد كه به   �

  . كسي آسيب نرسد

ــام   � ــد از اتم ــراي   بع ــتيك، ب ــويض الس تع

هـا و در آمـدن    جلوگيري از شل شـدن مهـره  

ناگهاني چرخ، با استفاده از آچـار تركمتـر تمـام    

ــتاور مهـــره ــا را تـــا گشـ   10N.m±110  هـ

  . كنيد محكم

براي جلوگيري از پـرت شـدن السـتيك در     �

گيري ناگهاني، السـتيك پنچـر را    هنگام ترمز

ر داده و كاور محفظه درون محفظه الستيك قرا

  . را ببنديد الستيك زاپاس

  احتياط 

ها فقـط بايـد از آچـار     براي محكم كردن مهره

از ابـزارآالت ديگـر نظيـر    . چرخ اسـتفاده شـود  

  .چكش يا هر ابزار ديگري استفاده نكنيد

كـه   كنيـد ها، دقـت   هنگام محكم كردن مهره

  . باشد فتهقرار گرآچار چرخ كامال بر روي مهره 

  هاي بعد از تعويض الستيك بازرسي

  . فشار باد الستيك را بررسي كنيد •

در صورت نياز به مراكـز تعميراتـي مراجعـه     •

  . كرده و فشار باد الستيك را تنظيم كنيد

براي جلوگيري از نشتي بـاد السـتيك، سـر     •

  . والف الستيك را ببنديد

مثلـث خطـر را درون جعبـه ابـزار     ابزارها و   •

  . بگذاريد

جهت پنچرگيري الستيك پنچر، بـه مراكـز    •

  . تخصصي مجاز مراجعه كنيد

  هشدار 

قبل از شروع حركت، مطمئن شويد كه ابزار،  �

مثلث خطر و الستيك پنچر درون جعبه ابـزار و  
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  . محفظه الستيك زاپاس گذاشته شده باشند

ــافت  � ــداكثر مس ــتفاده از  ح ــراي اس ــاز ب مج

و حداكثر سرعت مجاز  km 50الستيك زاپاس 

  . باشد مي km/h 80براي آن 

جوش آوردن /داغ كردن خودرو

  خودرو

هاي داغ كردن موتور عبارت از افت توان  نشانه

توليدي موتور، توليد صداي كوبش و باال رفتن 

بـه  ( باشـند  مـي  دماي مايع خنك كننده موتـور 

در صـورت داغ  . )وتور دقت كنيدنشانگر دماي م

  . كردن موتور، اقدامات زير را انجام دهيد

از جاده خارج شده و در محلي امـن توقـف    -1

چــراغ خطــر را روشــن كــرده و دنــده را . كنيــد

كليد ترمز پارك الكترونيكي و يـا  . خالص كنيد

سيسـتم تهويـه را   . ترمز دستي را بـاال بكشـيد  

  . خاموش كنيد

آيد،  مي گر از زير درب موتور بخار آب بيرونا - 2

موتور را خاموش كرده و درب موتور را باز كنيد تا 

  . موتور خنك شده و بخار آب قطع شود

  هشدار 

براي جلوگيري از آسيب ديدگي و سـوختگي   �

در اثر تماس بـا بخـار آب تحـت فشـار، تمـام      

 اقدامات تعميراتي بايد بعد از سرد شـدن موتـور  

  . انجام شود

بررسي كنيد كه فن سالم بـوده و راديـاتور،    -3

. هاي شاسي نشتي نداشته باشند شلنگها و لوله

هـاي   توجه شود كه نشت قطـرات آب از لولـه  

 سيستم تهويه بعد از استفاده از آن امري عـادي 

  . باشد مي

  هشدار 

 مادامي كه موتور روشن است، اعضاي بـدن  �

  . نبايد در برابر فن و تسمه قرار بگيرند

كند، اتصال دسته سـيم   نمي چنانچه فن كار -4

اگر بـاز هـم   . آن را بررسي كرده و محكم كنيد

كنـد، بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز       نمـي  فن كار

  . مراجعه كنيد

هاي آن نشتي دارد،  اگر رادياتور و يا شلنگ -5

رده و بـا مراكـز   بالفاصله موتور را خـاموش كـ  

  . تعميراتي مجاز تماس بگيريد

در صورتي كه فـن سـالم بـوده و سيسـتم      -6

رادياتور نيز نشتي نـدارد، موتـور را در وضـعيت    

  . درجا روشن نگه داشته و صبر كنيد تا سرد شود

سطح مايع خنك كننـده موتـور را بررسـي     -7

  . كرده و در صورت لزوم به آن اضافه كنيد

  هشدار 

بــــراي جلــــوگيري از بــــروز حادثــــه و   �

ديدگي، مادامي كه موتور داغ است، درب  آسيب
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  . رادياتور را باز نكنيد

  خودروگاز نخوردن 

چنانچه با فشار دادن پدال گاز دور موتـور بيشـتر   

شـده و   گـاز خـراب  نشود، سيستم كنترل دريچه 

  . بايد به مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود

  خاموش شدن موتور در حين رانندگي 

  :در اين مواقع اقدامات زير را انجام دهيد

سرعت خـودرو را بـه تـدريج كـم كـرده و       -1

  . خودرو را در كنار جاده متوقف كنيد

  . چراغ خطر را روشن كنيد -2

اگـر  . سعي كنيد دوباره موتور را روشن كنيد -3

ود، بـا مراكـز تعميراتـي مجـاز     موتور روشن نش

  . تماس بگيريد

  هشدار 

، سيسـتم  اسـت هنگامي كه موتور خـاموش   �

فرمان هيدروليك و بوستر ترمز از كار افتـاده و  

  . هدايت خودرو مشكلتر خواهد شد

  شود نمي موتور روشن

روشن نشدن موتور ممكن است بـه يكـي از    •

  :داليل زير باشد

  شدن باتري ضعيف -1

و منفـي بـاتري    مثبتهاي  اتصاالت قطب -2

  . اند شل بوده و يا دچار خوردگي شده

 ســالم بـوده و موتـور روشــن   چنانچـه اسـتارت   •

  :بود يكي از موارد زير خواهد يشود، علت خراب نمي

گيري  نياز به سوخت( .باك خالي شده است -1

  )باشد مجدد مي

ابـي از موتـور باشـد، بـه مراكـز      چنانچه خر -2

  . تعميراتي مجاز مراجعه شود

  احتياط 

هــاي  بــراي جلــوگيري از صــدمه ديــدن مــدار

در اثـر داغ شـدن،    اسـتارتر و كشي موتور  سيم

دقت كنيد كه مدت زمان هر بار استارت زدن از 

  .ده ثانيه بيشتر نشود

 براي جلوگيري از بروز حادثه، از روشـن كـردن  

خودرو به روش هل دادن و يا كشـيدن پرهيـز   

  . كنيد

  باتري به باتري كردن

براي جلوگيري از انفجار باتري، خوردگي در  •

اثر تماس با سولفريك اسيد، احتراق الكتريكـي  

هاي الكتريكي، رعايـت   و صدمه ديدن سيستم

  .نكات زير الزامي است

كردن موتـور  از روش هل دادن براي روشن  •

  . استفاده نكنيد

روش صحيح انجام باتري بـه بـاتري را    اگر •
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  . بگيريد ، با مراكز تعميراتي مجاز تماسنميدانيد

  هشدار 

در . باشـد  مـي  باتري حاوي سولفريك اسـيد  �

حين باتري به باتري كردن دستكش و عينـك  

محافظ پوشيده و مراقب باشيد كه اسيد بر روي 

  . دشما نپاش

ــدار  � ــاق مق ــر حســب اتف اســيد  يچنانچــه ب

هايتـان   سولفريك بـر روي پوسـت يـا چشـمه    

بريزد، بالفاصله لباس آلوده شـده را در آورده و  

. محل تماس را با مقدار زيادي آب تميز بشوييد

در . ســپس بالفاصــله بــه دكتــر مراجعــه كنيــد

يدگي را صورت امكان بهتر است محل آسيب د

رســيدن بــه تــا  نج خــيسبــا پارچــه و يــا اســف

  . بيمارستان مرطوب نگه داريد

گازهاي ساطع شده از باتري بسـيار احتـراق    �

بنابراين براي جلوگيري از انفجار . باشند مي پذير

هاي با اندازه مناسب  يا آتشسوزي، بايد از كابل

استفاده شده و در نزديكي باتري سيگار نكشيده 

  . جرقه ايجاد نشود/و شعله

  يط و نحوه انجام عمل باتري به باتري شرا

قبـل  . ولتاژ باتري كمكي بايد دوازده ولت باشد

از اقدام به انجام باتري به باتري مطمئن شـويد  

  . باشد مي ها صحيح كه نحوه اتصال باتري

اگر باتري كمكي روي يك خودروي ديگـر   -1

نصب است، دقت كنيد كه بدنه دو خودرو با هم 

ــند تمــاس نداشــته ــام سيســتم. باش ــاي  تم ه

مثل چراغهـا، راديـو و   (ضروري  الكتريكي غير

هـاي   استفاده از بـاتري . را خاموش كنيد) غيره

باعـث مشـكل   ) رتشولتاژ كمتر يا بي( غير مشابه

باعث عمل باتري به باتري كردن شده و  شدن

طوالني شدن مدت زمان شارژ بـاتري خواهـد   

  . شد

ـ (دوم خودروي موتور  -2 را  )ا بـاتري كمكـي  ب

ــر روي مقــدار  روشــن ــور را ب كــرده و دور موت

2000 rpm ثابت نگه داريد .  

  
  :صال كابلهاترتيب ات -3

 قطب مثبت. 1

  باطري به باطري كابل. 2

  قطب مثبت باتري ضعيف. 3

  باتري ضعيف. 4

a (  چنگك كابل قرمز را به قطب مثبت بـاتري

  . ضعيف وصل كنيد
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b ( چنگك ديگر كابل مثبت) را بـه قطـب   ) قرمـز

  . مثبت باتري كمكي وصل كنيد

  
  باتري كمكي . 1

 قطب منفي . 2

  باطري به باطري كابل. 3

  باتري ضعيف شده. 4

c (   سر ديگر كابل منفي را به قسـمتي فلـزي و

بدون رنـگ از بدنـه خـودرويي كـه بـاتري آن      

  . كنيد ضعيف شده، وصل

   هشدار 

كابل را به قطعات دوار موتور و يا در اطـراف   �

  . قطعات دوار وصل نكنيد

تماس كابل با بدنه، زمين و يا هر جاي ديگر  �

به غير از قطب صحيح باتري، باعث بروز حادثه 

بنابراين دقت كنيد كـه بـاتري كـج    . خواهد شد

  . نبوده و اتصال چنگك كابل محكم باشد

موتور را روشن كرده و دور موتـور را بـراي    -4

ثابــت  rpm 2000چنــد دقيقــه در مقــدار   

  . داريد نگه

ابتدا كابل منفي و سـپس كابـل مثبـت را      -5

  . كنيد باز

  اگر موتور دفعه اول روشن نشود

هـا صـحيح    بررسي كنيد كه نحوه اتصال كابل

  . روشن كنيد باشند و سپس دوباره موتور را

  باتري غيرعاديخالي كردن 

چنانچه علت تخليه باتري مشخص نيست، بـه  

  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه شود

  محيط زيستيهاي  توصيه

باشـد،   مـي  از باتري معيوب كه داراي نشـتي  �

باتري معيـوب بايـد مطـابق بـا     . استفاده نكنيد

  . قوانين محيط زيستي معدوم شود

  المپ چراغها تعويض 

قبل از اقدام به تعـويض المـپ هـر كـدام از      •

خـودرو، مطمـئن شـويد كـه سـوئيچ      هـاي   چراغ

بـرق سيسـتم   ( باشـد  OFFاستارت در وضـعيت  

  ). قطع باشد

فقط بايد در مراكز  LEDهاي   تعويض المپ •

  . تعميراتي مجاز انجام شود

در روزهاي گرم بـاراني و يـا بعـد از شسـتن       •
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و، به علت اخـتالف دمـاي داخـل و خـارج،     خودر

بخــار  ،جلــو و عقــبهــاي  چــراغدرون محفظــه 

اين امـر عـادي بـوده و خرابـي     . شود مي تشكيل

 ،اما اگر درون محفظـه چـراغ  . شود نمي محسوب

قطرات بزرگ آب تشـكيل شـده و يـا آب جمـع     

  . بگيريد شده باشد، با مراكز تعميراتي مجاز تماس

  هشدار 

ز تعويض المپ صـبر كنيـد تـا المـپ     قبل ا �

  . سرد شود

 هاي هـالوژني حـاوي گـاز پـر فشـار      المپ �

ممكـن   هـا  آنباشند و وارد آمدن ضربه بـه   مي

 هـا  آناست باعث تركيدن و يـا تـرك خـوردن    

ها هميشـه قسـمت    در رابطه با اين المپ. شود

پالستيكي و يا فلزي المـپ را گرفتـه و دقـت    

دست نبايد مستقيما بـا   عنوان  كنيد كه به هيچ

  . اي المپ در تماس باشد قسمت شيشه

  احتياط 

بـا مشخصـات    يهـاي  براي تعـويض از المـپ  

  . مشابه استفاده شود

  فيوز 

  

  جعبه فيوز داخل محفظه موتور

قـرار   OFFسوئيچ اسـتارت را در وضـعيت    -1

داده و همــه تجهيــزات الكترونيكــي خــودرو را 

  . خاموش كنيد

 . درب موتور را باز كنيد -2

دكمه قفل درب جعبه فيـوز را فشـار داده و    -3

  . يددرب را باز كن

  . درب را باال كشيده تا باز شود -4

  

  جعبه فيوز زير داشبورد

ـ  OFFسوئيچ اسـتارت را در وضـعيت    -1 رار ق

داده و همــه تجهيــزات الكترونيكــي خــودرو را 

  . خاموش كنيد

  . درب جعبه فيوز را باال كشيده تا باز شود -2
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 فيوز سالم . 1

 فيوز معيوب. 2

  بررسي و تعويض فيوزها

جلو و ساير تجهيزات الكتريكي هاي  چراغاگر  •

كنند، ابتدا فيوز مربوطه را بررسي كرده و  نمي كار

  . كنيد فيوزهاي سوخته را تعويض

قرار داده  OFFسوئيچ استارت را در وضعيت  •

و فيوز مربوط بـه قسـمت معيـوب را بـه طـور      

بـر روي درب جعبـه فيـوز    . عمودي باال بكشيد

 مشخصات مدار مربوط به هـر كـدام از فيوزهـا   

  . شده استحك 

اگر تشخيص خـراب يـا سـالم بـودن فيـوز       •

  . مشكل است، فيوز را تعويض كنيد

اي تعويض فيـوز از فيوزهـاي بـا ظرفيـت     بر •

  . مشابه استفاده شود

چنانچه فيوز يدك در دسـترس نيسـت، فيـوز     •

قسمتهاي غير ضروري خودرو مثل راديو، فنـدك  

و مــوارد مشــابه كــه در عملكــرد خــودرو ايجــاد 

  . كنيد كنند را باز كرده و استفاده نمي اختالل

شـته و  اگر دسترسي به فيوز يدك امكان ندا •

در بين فيوزهاي موجود نيز فيوزي بـا ظرفيـت   

مشابه وجود ندارد، از فيوزهاي با ظرفيت كمتـر  

دقـت كنيـد كـه ظرفيـت فيـوز      . استفاده كنيـد 

جايگزين شده تا حد ممكـن بـه ظرفيـت فيـوز     

فيوز استفاده شـده ممكـن   . خراب نزديك باشد



 نامتعارف موارد

195 

است بعد از مدتي كار نكند امـا ايـن بـه معنـي     

سـعي كنيـد هميشـه در    . سـت نيسوختن فيـوز  

هـاي مختلـف    خودرو فيـوز يـدك بـا ظرفيـت    

  . موجود باشد

  هشدار 

يـا يـك قطعـه     فلـزي كاغـذ  گيره فيوز را با  �

  . نكنيد جايگزينفلزي 

استفاده از فيوزهاي با ظرفيـت بيشـتر بـراي     �

تعويض، باعث خرابي سيستم الكتريكي مربوطه 

  . خواهد شد
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  جعبه فيوز درون محفظه موتور  صوير شماتيكت
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 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 10A FB01 ت چپچراغ نور باالي سم

 10A FB02 چراغ نور باالي سمت راست

 10A FB03 چراغ نور پايين سمت چپ

 10A FB04 چراغ نور پايين سمت راست

 EMS  10A FB05رله اصلي 

 10A FB06 اويل پمپ

 5A FB07 كمپرسور

 5A FB08 سوئيچ چراغ ترمز

 FB09 - رزرو

ABS/ESC B+ 25A FB10 

 15A FB11  چراغ مه شكن جلو

 7.5A FB12 چراغ روشنايي در روز

 10A FB13 قفل صندوق عقب

ESC 5A FB14 

 FB15 -  رزرو

TCU B+ 5A FB16 

 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 FB17 - رزرو

 FB18 - رزرو

 FB19 - رزرو

EMS/TCU 5A FB20 

ABS 5A FB21 

EPS 5A FB22 

 5A FB23 كويلرله 

 15A FB24 زني جرقهكويل 

 15A FB25 نازل روغن

 EMS 10A FB26/كنيستر/تايمينگ بادامك) شير(سوپاپ 

 10A FB27  سنسور اكسيژن

 FB28 - رزرو

 5A FB29 )سيگنال برگشتي از استارت(فيدبك استارت 

 10A FB30 چراغ دنده عقب

 30A FB31 فيوز حالت ذخيره سازي انرژي

 40A SB01 فن رادياتور
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 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 30A SB02  استارتر

ABS/ESC 40A SB03 

 SB04 - رزرو

 SB05 - رزرو

 30A SB06 سمت چپ EPBموتور 

 30A SB07 سمت راست EPBموتور 

 SB08 - رزرو

 20A SB09  پمپ خالء برقي

 SB10 - رزرو

 B+ 125A MF01جعبه تقسيم 

EPS  60A MF02 

 B+ 80A MF03دينام 

 RLY01 - رزرو

 RLY02 - رله چراغ نور پايين

 RLY03 - رزرو

 RLY04 - رله كمپرسور

 شماره ظرفيت فيوز قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي

 RLY05 - رزرو

 RLY06 - رله چرلغ نور پايين

 RLY07 -  رله اويل پمپ

 RLY08 - رله دور كند فن

 RLY09 - رله استارت

 RLY10 -  رله پمپ خالء

 RLY11 - رله مجموعه انتقال قدرت 

 RLY12 - رله دور تند فن

 RLY13 - رله قفل درب صندوق عقب

 TCU  - RLY14رله سيگنال ترمز 

 RLY15 - رله دنده عقب

 RLY16 - رله چراغ روشنايي در روز

 RLY17 - رزرو

 RLY18 - رزرو

 RLY19 - رله چراغ مه شكن جلو

 RLY20 - رله چراغ مه شكن عقب
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 جعبه فيوز زير داشبورد  تصوير شماتيك 
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 قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي
ظرفيت 

 فيوز
 شماره

 IF01 - رزرو

 IF02 -  رزرو

 30A IF03 برف پاك كن جلو/بوق

 5A IF04 قفل ستون فرمان

 30A IF05 چراغ كوچك /چراغ مه شكن/چراغ راهنما

 15A IF06 )خيره سازي انرژيذ(حالت كم مصرف باتري 

 EPB  10A IF07برق حافظه يونيت 

 25A IF08 يخ زداي عقب

PEPS 10A IF09 

صفحه  /سيستم ضدسرقت ) پيچ سيم(كويل 

  مكانيزم تعويض دنده/ OBD /IMMOرابط 
10A IF10 

 15A IF11 برف پاك كن عقب

ABC M  15A IF12 

 15A IF13  پخش صدا

 5A IF14  صفحه كيلومتر 

 قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي
ظرفيت 

 فيوز
 شماره

 10A IF15 شارژ بي سيم تلفن همراه/ سيستم تهويه

T-BOX 5A IF16 

 10A IF17 گرم كن صندلي

نمايش /سيستم ذخيره سازي اطالعات رانندگي

 (HUD) اطالعات بر روي شيشه جلو
5A IF18 

BCM/PEPS 7.5A IF19 

 15A IF20  جعبه فيوز محفظه موتور

 EPS/SAS/ESC  5A IF21سوئيچ 

 5A IF22 روفسان/گرمكن صندلي

/ HUD/ قابليت ديد در شب با نور فروسرخ

  صفحه كيلومتر
5A IF23 

دوربين / سنسور پارك/ كنترلر سيستم تهويه

  درجه 360پاناراماي 
5A IF24 

 7.5A IF25  ايربگ

 PM2.5  5A IF26/ ژنراتور يون
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 قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي
ظرفيت 

 فيوز
 شماره

 20A IF27 جلو جايگزينباتري / فندك 

 20A IF28 صندوق جايگزين درونباتري / صندلي عقب 

/T-BOX 5 پخش صداA IF29 

زداي  رله سيستم يخ)/ بخاري(رله دمنده 

سيستم ذخيره اطالعات /تنظيم آينه بغل/عقب

 شارژ بيسيم تلفن همراه/ رانندگي

10A IF30 

BCM/PEPS  10A IF31 

 IF32 - رزرو

 IF33 -  رزرو

 7.5A IF34  گرم كن آينه بغل

 25A ISF01  )بخاري(دمنده 

 ABC M 30A ISF02/موتور قفل درب/ت راستپنجره سم

 قطعه محافظت شده يا قطعه الكتريكي
ظرفيت 

 فيوز
 شماره

شيشه شوي جلو و /پنجره سمت چپ

 ABC M/عقب
30A ISF03 

 20A ISF04  سانروف

 30A ISF05 تنظيم صندلي

 ISF06 - رزرو

 IRLY1 - رله برف پاك كن عقب

 IRLY2 - رله باز كن آينه بغل

 IRLY3 - رله جمع كن آينه بغل

 IRLY4 - زداي عقب رله سيستم يخ

 IRLY5 - زداي عقب رله سيستم يخ

 IRLY6 -  سوئيچ استارت ONرله حالت 

 IRLY7 -  سوئيچ استارت ACCرله حالت 
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  سرويس و نگهداري

  مهم براي تعميراتهاي  توصيه

اي مطابق با جدول زمانبنـدي   تعميرات دوره •

  .پيشنهادي انجام شوند

تعميـرات مطـابق بـا     از جمله مزايـاي انجـام   •

  :جدول زمانبندي عبارت است از

  كاهش مصرف سوخت �

  افزايش طول عمر خودرو  �

  تر  رانندگي راحت �

  رتشايمني بي �

  رعايت مفاد گارانتي  �

  رعايت مقررات و قوانين موجود  �

اي  انجام به موقع و صـحيح تعميـرات دوره   •

و و تضـمين  باعث كـاهش افـت قيمـت خـودر    

در رابطه با صدمات وارد (حقوق گارانتي خودرو 

  . خواهد شد) آمده به بدنه

از  سرويس و نگهداريراهنماي  هاي دفترچه •

  . باشند مي مراكز تعميراتي مجاز قابل تهيه

هـاي   هاي رانندگي و سـرويس  كاهش هزينه •

اي، در طراحي محصوالت هنتنـگ لحـاظ    دوره

كرد بهينه خـودرو، تمـامي   براي عمل. شده است

مفاد تعميـرات ادواري توصـيه شـده را مطـابق     

  . جدول زمانبندي انجام دهيد

شود برخـي از مـوارد    مي عالوه بر آن توصيه •

و ها  الستيكمانند سطح روغن موتور، فشار باد (

زودتــر از زمــان معــين شــده در جــدول ) غيــره

  . زمانبندي بررسي شوند

  ادواري محل انجام تعميرات

مكان براي انجام موارد تعميرات  ترين مناسب •

  . باشند مي ادواري، مراكز تعميراتي مجاز

عظيم هاي آموزش ديده در شركت  تكنسين •

و مراكز تعميراتي مورد تاييد اين شركت  خودرو

هاي الزم را  هاي مختلف آموزش كه در زمينه

  . شدبه روز با ها آنديده و اطالعات و تجهيزات 

تجهيزات فـراهم شـده در مراكـز تعميراتـي      •

تـرين   مجاز امكان ارائه بهترين خدمات با نازل

  . قيمت را براي شما فراهم كرده است

   نجام تعميرات ادواري توسط خودتانا

ــه  • ــات پاي ــه اطالع ــا   چنانچ ــه ب اي در رابط

مكانيك خودرو داشته و ابزار الزم را در اختيـار  

داريد، خودتان قادر به انجام بسياري از تعميرات 

  . ساده خواهيد بود

الزم به ذكر است كه برخي از موارد تعميرات  •

به دليل نياز به ابزار مخصوص و دانـش  ادواري 

بوطـه در  حتما بايـد توسـط كارشـناس مر    فني

از آنجـا كـه   . مراكز تعميراتي مجاز انجام شـود 

از جملـه   ،يـرات گزارش انجـام بسـياري از تعم  
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باشد، حتي  مي شروط الزم براي گارانتي خودرو

اگــر صــاحب خــودرو خــود تكنســين مجــرب  

باشـد، ايـن مـوارد بايـد در      مي تعميرات خودرو

  . مراكز تعميراتي مجاز انجام شوند

  زمانبندي تعميرات 

زمان انجـام تعميـرات ادواري بـا توجـه بـه       •

از  مسافت طي شده و يـا مـدت زمـان گذشـته    

آخرين دفعه انجام تعميرات، هر كدام كه زودتر 

  . شود مي سر برسند، تعيين

گذشـته اسـت، در    هـا  آن موعـد تعميراتي كه از  •

  .بعدي حتما بايد انجام شوند موعد

هــاي زمــاني انجــام تعميــرات قطعــات  دوره •

مختلــف در جــدول زمانبنــدي مشــخص شــده 

  . است

هـاي   سيسـتم كه در (هاي الستيكي  شلنگ •

رسـاني   سرمايش موتور، تهويه، ترمز و سـوخت 

بايد توسط تكنسين مجرب در ) اند استفاده شده

  . مراكز تعميراتي مجاز مورد بررسي قرار بگيرند

هاي السـتيكي در گـذر زمـان دچـار      شلنگ •

آمدن، سـاييدگي و غيـره     ترك خوردگي، كش

ــد ــه   خواهن ــوع اينگون ــه در صــورت وق شــد ك

ها، شلنگ معيوب بالفاصله بايـد   ديدگي آسيب

  . تعويض شود

رود  بعد از هر بار راننـدگي در مسـيرهاي آف   •

شني، گلي و يا مسيرهايي كه آبگرفتگي دارنـد،  

موارد زير را بررسـي كـرده و در صـورت لـزوم     

  :تعويض كنيد

  ديسك و لنت ترمز �

  هاي سيستم ترمز ها و لوله شلنگ �

  سروغن گيربك �

  سيستم فرمان و پوشش گردگير �

  فيلتر هوا �

  احتياط 

 ،در موعد مقرر سرويس و نگهداريانجام موارد 

تنها باعث كاهش افـت قيمـت خـودرو شـده      هن

بلكه باعث افزايش كنترل پذيري خودرو و بازده 

 .شود مي عملكرد آن

  و نگهداري شوشست

 تزئينات داخلي

  موليتميزكاري مع

گردوخاك و اجرام را با استفاده از جاروبرقي  -1

  . تميز كنيد

هاي معمولي از پارچه  براي پاك كردن لكه -2

ها  اگر لكه. خيس شده با آب گرم استفاده شود

هــاي تميزكننــده   پــاك نشــوند از محلــول  

  . مخصوص پالستيك استفاده كنيد
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  ها پاك كردن لكه 

ــر  • ــز ك ــراي تمي ــهب هــاي حاصــل از  دن لك

 اسـفنج ، از )مثل قهوه و يا آبميـوه (ها  نوشيدني

. آغشته به محلـول تميـز كننـده اسـتفاده شـود     

چنانچه لكه تميـز نشـود، مسـتقيما لكـه را بـا      

 ،اسـفنج محلول تميز كننده خـيس كـرده و بـا    

بعد از تميز شدن محل . محل لكه را تميز كنيد

  . خيس شده را با پارچه خشك كنيد

هاي ناشي از شـكالت   براي تميز كردن لكه •

يا لوازم آرايشي، محل لكه را به ژل تميز كننده 

ــا آب    ،فنجســاو مخصــوص آغشــته كــرده و ب

  . كنيدسپس با پارچه خشك  ،شسسته

و  هاي حاصل از گـريس، روغـن، رژلـب    لكه •

ابتدا كمـي  . را فقط بايد با الكل تميز كرد جوهر

ا پارچه خشك جـاذب  الكل روي لكه ريخته و ب

در صورت نياز دوبـاره  . رطوبت آن را پاك كنيد

  . محل لكه را با ژل تميز كننده يا آب تميز كنيد

  هشدار 

ديــدگي قطعــات  بـراي جلــوگيري از آسـيب   �

هاي تميز كننده حاوي  داخلي خودرو، از محلوله

در غيراينصــورت . مــواد حــالل اســتفاده نكنيــد

تجهيـزات ايربـگ   ممكن است سـطح خـارجي   

آسيب ديده و در عملكرد آن اخالل ايجاد شـود  

  .و يا باعث بروز آسيب جدي شود

  احتياط 

مراقب باشيد كه پارچه آغشـته بـه مـواد تميـز     

ــطوح     ــوالني روي س ــدت ط ــراي م ــده ب كنن

  . پالستيكي نماند

هاي تميـز كننـده مخصـوص      استفاده از محلول

واد حالل هسـتند،  سطوح پالستيكي كه حاوي م

  . شد خواهد پالستيكيباعث آسيب ديدگي سطوح 

 اي تزئينات داخلي نوارهاي نقره

اين نوارهـا از جـنس آلومنيـوم يـا كرومـات       •

  . هستند

براي تميز كردن ايـن نوارهـا از محلولهـاي     •

ــا   ــده ب ــاي    PHتميزكنن ــا محلوله ــفر و ي ص

ــ  ــاتي اســتفاده ش . ودمخصــوص ســطوح كروم

غير صفر منجر بـه   PHهاي با  استفاده محلول

هاي سفيد يا شيري رنگ بـر روي   تشكيل لكه

از مواد ترميم سـطوح  .  سطح نوارها خواهد شد

  . رنگي براي اين نوارها استفاده نكنيد

  سطوح چرمي

براي تميز كردن اين سطوح از محلولهاي تميـز   •

  . شود هاي نخي استفاده  كننده مخصوص پارچه

اي نـرم آغشـته بـه محلـول      ابتدا بـا پارچـه   •

سطح چـرم را  %) 5 با درصد خلوص(تميزكننده 

تميز كرده تا گردو خاك آن گرفته شود و سپس 
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اي تميز و خيس دوباره سطح را تميـز   با پارچه

ن يمانده محلول تميز كننده از روي آكرده تا باق

  . پاك شود

سطح چـرم را   بعد از تميز كردن با پارچه نرم •

خشك كرده و چرم را در معرض هواي تميـز و  

  . سرد قرار دهيد

  احتياط 

ديـدگي و يـا آتـش     براي جلـوگيري از آسـيب  

گرفتن قطعات الكتريكي، محلول تميز كننده را 

  . درون كابين اسپري نكنيد

ــول • ــك  اســتفاده از محل ــاي ارگاني ــل (ه مث

و يـا  ) و غيرهها، نفت سفيد،الكل، بنزين  حالل

منجـر بـه رنـگ     يهاي اسيدي و آلكـال  محلول

  . رفتگي و لكه افتادن سطح خواهد شد

قبل از استفاده از مواد تميـز كننـده مطمـئن     �

  . شويد كه محلول حاوي مواد ذكر شده نباشد

هاي تميز كننده ممكن است حـاوي   محلول �

مواد اشاره شده بوده و نبايد داخل كابين اسپري 

هـا در   در صورت اسـپري ايـن محلـول   . ندشو

داخل كابين، قطرات ايجـاد شـده را بالفاصـله    

  . تميز كنيد

هـاي   در صورت نياز به اسـتفاده از محلـول   �

تميزكننــده، مطمــئن شــويد كــه حــاوي مــواد  

  .ارگانيك نباشد

هاي  هاي پالستيكي، پارچه استفاده از برس �

كـردن   مصنوعي و ساير مواد مشابه براي تميـز 

  . ديدگي سطح آن خواهد شد چرم، باعث آسيب

كثيف ماندن چرم باعث تشكيل انواع باكتري  �

  . خواهد شد

ــرك    � ــدن و ت ــك ش ــوگيري از خش ــراي جل ب

خوردگي سطح چرم، بخصوص در تابستان، دقت 

  .  كنيد كه مكان پارك خودرو خنك و سايه باشد

ـ    � ه و در تابستان دماي داخل كـابين بـاال رفت

مواد پالستيكي و يا موم دار بـه راحتـي جـذب    

در اين شرايط از قرار دادن . شوند مي سطح چرم

  . اين مواد بر روي سطوح چرم خودداري كنيد

 قسمتهاي پالستيكي

چنانچه كثيفي سـطوح پالسـتيكي بـا شسـتن     

هـاي مخصـوص    معمولي تميز نشود، از حالل

اسـتفاده   )لهاي بـدون حـال   محلول( پالستيك

از مواد ترميم رنگ بر روي ايـن سـطوح   . كنيد

  . استفاده نكنيد

   هشدار 

استفاده از اين مـواد بـراي سـالمتي انسـان      �

  . مضر است

  . داريد اين مواد را دور از دسترس كودكان نگه �

  محيط زيستيهاي  توصيه

سعي كنيد از مواد مضر براي محيط زيسـت   �
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  . كنيداستفاده ن

را بـه شـيوه    شـده را  اسـتفاده باقيمانده مـواد   �

يـد همـراه بـا زبالـه     نبا(مخصوص معدوم كنيد 

  ). دفع شود خانگي

  داشبورد

پنل كنترلي سيستم تهويه، سيسـتم صـوتي،    •

هـاي كنترلـي را بـا     داشبورد، كنسول و سوئيچ

  . تميز كنيد پارچه نرم يا اسفنج

ده و گرد و خـاك را  پارچه را كمي خيس كر •

  . پاك كنيد

  كفپوش

براي تميز كردن كفپوش از مواد تميزكننـده   •

) اسپري، پودري و يا مايع( مانند مخصوص فوم

  . استفاده شود

گردوخاك روي كفپوش را  ،ابتدا با جاروبرقي •

گرفته و سپس با اسفنج و يا بـرس آغشـته بـه    

تا . كنيدماده تميز كننده، سطح كفپوش را تميز 

حد ممكن سطح كفپوش را خشك نگه داشته و 

  . مواد شوينده پيروي كنيد راهنماي استفادهاز 

  احتياط 

ديـدگي بـه قطعـات     براي جلوگيري از آسـيب 

كف كابين، كفپوش را زدگي  زنگالكتريكي و يا 

با آب نشوييد و مراقب باشيد آب از بيـرون وارد  

  . كابين نشود

 كمربند ايمني

  . كمربند ايمني را تميز نگاه داريد •

براي تميز كردن كمربنـد ايمنـي از صـابون     •

  . استفاده كنيد خنثي

  . بررسي كنيدشرايط كمربند ايمني را مرتباً  •

ــرد   • ــي در عملك ــد ايمن ــودن كمربن ــف ب كثي

. كنـد  مـي  سيستم جمع كننده آن اختالل ايجاد

د از تميــز كــردن كــامال ســطح كمربنــد را بعــ

  . كنيد خشك

  هشدار 

  . كمربند ايمني را براي تميز كردن باز نكنيد �

هــاي  اســتفاده از مــواد شــيميايي و محلــول �

خورنده براي تميز كردن كمربند ايمنـي باعـث   

  .صدمه ديدن آن خواهد شد

ديـدگي در   در صورت مشاهده عاليم آسيب �

ــد ا  ــتم كمربن ــزاي سيس ــز  اج ــه مراك ــي، ب يمن

  . تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

  احتياط 

اي و يا وايـتكس بـراي    استفاده از مواد رنگدانه

تميز كردن كمربند ايمني باعث كاهش مقاومت 

قبل از استفاده از كمربند . كششي آن خواهد شد
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  . ايمني از خشك بودن آن مطمئن شويد

  شستشوي خودرو 

ــراي بعــد از راننــد • ــر، ب گي در مســيرهاي زي

جلوگيري از ايجاد خوردگي در بدنه يـا قطعـات   

  . خودرو، محل كثيف شده را بشوييد

  مسير ساحلي �

مسيري كه روي آن محلول ضد يخ ريختـه    �

  . شده است

يـا رزيـن   روغـن   ،روي آن قيـر كـه  مسيري  �

كـود   يـا در مسـيري كـه در آن   پاشيده شده و 

  . رده وجود داردپرنده يا حشرات م

مسيرهاي پوشيده از ذرات گرد و غبار، ذرات  �

  فلزي، ذرات ذغال سنگ و يا مواد شيميايي

گلـي شـدن و يـا    (مسيرهاي گلي و خـاكي   �

  )خاكي شدن خودرو

 شستشوي دستي 

تميز كردن خودرو بايد در محيطي خنك و بعـد  

  . از سرد شدن بدنه آن، انجام شود

گردوخاك و گل و الي روي بدنه، شاسي و  -1

  . چرخها را با شلنگ آب شسته و تميز كنيد

هــاي  بـراي تميــز كـردن خــودرو از محلـول    - 2

استفاده كرده و مالحظات تعيين  خنثيتميزكننده 

در حين تميـز  . شده توسط سازنده را رعايت كنيد

  . فتداخط ني خودروكردن دقت كنيد كه بدنه 

 صـورت كامـل  بايـد بـه    خـودرو تمام بدنه  -3

  .شسته و تميز شود

 ماندن لكـه آب روي بدنـه  براي جلوگيري از  - 4

استفاده از پارچه نرم پـاك   هاي روي آن را با لكه

  .بيند درغيراينصورت رنگ خودرو آسيب ميكنيد 

  هشدار 

در حين تميز كردن شاسي مراقب باشيد كـه   �

  . بينددستتان آسيب ن

براي تميز كردن لوله اگزوز، ابتدا صبر كنيـد   �

  . تا سرد شود

  احتياط 

هـا،  كن  پاكباال گرفتن برف  بهدر صورت نياز 

سمت راننده و سـپس بـرف   كن  پاكابتدا برف 

بعد . سمت سرنشين جلو را باال بگيريدكن  پاك

هـا ابتـدا بـرف    كن  پاكاز تميز كردن زير برف 

مت سرنشـين جلـو و سـپس سـمت     سكن  پاك

  . راننده را پايين بياوريد

استفاده از سوزن يا اشياء نـوك تيـز بـراي بـاز     

شـوي، در صـورت    كردن مسـير نـازل شيشـه   

  . انسداد آن، باعث صدمه ديدن آن خواهد شد

  هاي محيط زيستي توصيه

ــل   � ــد در مح ــودرو باي ــوي خ ــاي  شستش ه
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ز ورود آب انجام شـده و ا ) كارواش(مخصوص 

ــراي شستشــو  ــده ب ــتفاده ش ــه  ياس ــودرو ب خ

  . فاضالب شهري جلوگيري شود

 واكس زني

براي تميز و براق ماندن خودرو، بايـد هـر مـاه    

  . يك بار بدنه آن را واكس بزنيد

قبل از واكس زدن، بدنه خودرو را شسته و   -1

  . خشك كنيد

اكــس مرغــوب كننــده و و پــوليشاز مــواد  -2

ديـدگي سـطح    اگر ميزان صدمه . استفاده كنيد

ابتــدا ســطح مــورد نظــر خيلــي شــديد اســت، 

موردنظر را تميز كرده، سپس پوليش زده و بعد 

سطوح رنگي و كرومات نيز  .از آن واكس بزنيد

  . بايد جال داده شده و واكس زده شود

چنانچه عمل جـال دادن و واكـس زدن بـه     -3

شده باشـد، جريـان آب بـر روي     درستي انجام

بعـد از   .قطره قطره بوده و پيوسته نيسـت بدنه 

ايـن تسـت را انجـام داده و اگــر     ،واكـس زنـي  

كيفيت سطح واكس زده شـده مناسـب نباشـد،    

  . سطح را دوباره جال داده و واكس بزنيد

  احتياط 

در حين جال دادن و واكس زني مراقـب باشـيد   

در . ا مســدود نكنيــدشــوي ر كــه نــازل شيشــه

صورت مسدود شـدن دهانـه نـازل، بـه مراكـز      

تعميراتي مجـاز مراجعـه كـرده و سـعي نكنيـد      

مجراي آن را با سوزن يا اشـياء نـوك تيـز بـاز     

  .كنيد

 عدسيها باعث صدمه ديدن  واكس زدن چراغ

چنانچه به طور اتفاقي به چراغ واكـس  . شود مي

  . كنيدزده شود، بالفاصله محل آن را تميز 

  بدنه خودرو زدگي  زنگ

تـرين   با پيشـرفته هنتنگ اگرچه محصوالت  •

شوند، امـا   مي هاي ضد زنگ ساخته تكنولوژي

وجود داشـته و  زدگي  زنگدر شرايط زير امكان 

توجه ويژه  ها آنرانندگان محترم بايد نسبت به 

  :داشته باشند

گل گرفتگي، رطوبت، خاكي شدن و يا كثيف  �

 هـا  آنطوح زير خودرو كه دسترسي بـه  شدن س

  . نيست ها آنمشكل بوده و امكان تميز كردن 

  ديدگي سطوح رنگي  خراشيدگي و آسيب �

تسريع شده و زدگي  زنگدر نواحي زير، روند  •

  :باشد مي نياز به مراقبت ويژه

در مسيرهاي نمكي، قليـايي و حـاوي مـواد     �

مواد صنعتي و  شيميايي و يا مسيرهاي آلوده به

  مسيرهاي ساحلي

بـه  . (هايي كه دماي هوا كم باشد در محيط �
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  )خصوص اگر دما كمي باالتر از صفر باشد

 . در نقاطي از خودرو كه بخار آب جمع شود �

چنانچـه محـل   (هاي با دمـاي زيـاد    محيط �

  )سريع خشك نشود ،خيس شده

جلـوگيري از  با توجه به نكات ذكر شـده، بـراي   

ه خودرو، تا حد ممكن بدنه خودرو نبدزدگي  زنگ

را تميز نگه داشته و سطوح آسيب ديده در كف و 

  . كنيد بدنه خودرو را در اسرع وقت تعمير

مفيد براي جلوگيري از هاي  توصيه

  خودرو زدگي  زنگ

  بدنه خودرو زدگي  زنگجلوگيري از براي 

رد توجه نكات زير را به هنگام شستشوي آن مو

  :داشته باشيد

چنانچه در مسيرهاي نمكي، قليايي و يـا در   •

كنيد، شاسي خودرو را  مي ساحلي زندگي  محيط

  . حداقل ماهي يك بار بشوييد

براي شستشوي گـل و الي و گـرد و خـاك     •

هـا، از آب يـا بخـار آب     شاسي و بـاالي چـرخ  

دقت كنيـد كـه تمـام    . تحت فشار استفاده كنيد

خيس شدن گل و الي . ي را تميز كنيدگل و ال

ها باعث افـزايش سـرعت زنـگ زدن     و كثيفي

دقت كنيد كه در زير ركاب يا نقـاط  . خواهد شد

  . منحني، آب جمع نشود

شاسـي  (با تمام شدن فصل زمستان، خودرو  •

را كامال شسته و بررسي كنيد كه بدنـه   )و بدنه

خودرو فاقد رنگ پريدگي بوده و صـدمه نديـده   

درصورت صدمه ديدن خودرو، سـريعاً بـه   . باشد

  .مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

  بازرسي داخل كابين

ها را بررسي كرده و از خشك  مرتبا زير كفپوش

بـراي  . بودن كف كابين اطمينان حاصـل كنيـد  

جابجايي مواد شيميايي، حاللهاي تميز كننـده،  

 هـا و  مواد مخمر، نمك و مواد مشـابه از جعبـه  

ظروف استاندارد استفاده كرده و مطمئن شـويد  

  . كه اين مواد به داخل خودرو نشت نكند

 شلگير

براي بدنه و شاسي خودرو  مناسبيمحافظ  شلگير

هـر چـه   . باشـد  مي هاي نمكي و قليايي  در جاده

باشـد،   تـر  نزديـك بزرگتر بوده و به زمين  شلگير

يــزات تجه. عملكــرد محــافظتي آن بهتــر اســت

بايد به مواد ضـد خورنـده آغشـته     شلگيرسيستم 

تواند براي انجام هرگونـه   مي مشتري. شده باشند

، بـه مراكـز   شـلگير تعميرات در خصوص سيستم 

  . كند تعميراتي مجاز مراجعه

خودرو را در محلي با تهويه مناسب پارك 

  كنيد

مرطوب و بـدون سيسـتم    خودرو را در گاراژ •

  . رك نكنيدتهويه مناسب پا
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گاراژ يا پارك كردن خودرو شستن خودرو در  •

ي كـه سيسـتم تهويـه مناسـب     خيس در گاراژ

ندارد، باعث افـزايش رطوبـت فضـاي داخـل و     

  . خواهد شدزدگي  زنگايجاد 

  سطوح رنگي نگهداري

براي جلوگيري از زنگ زدن بدنه، خط افتـادگي   •

بـا   هـاي جزيـي بايـد بالفاصـله      پريـدگي   و رنگ

اين ابـزار  . تعمير شوند خودكار يا اسپري مخصوص

  . از مراكز تعميراتي مجاز تهيه كنيدرا 

چنانچه محل خط افتـاده و يـا رنـگ پريـده      •

زدگـي   بل از ترميم محل زنگزنگ زده باشد، ق

  . را كامال تميز كنيد

  و شيشه شويكن  پاك   برف

 كند ميمسير ديد راننده را تميز كن  پاكبرف  •

  . باشد مي كه براي رانندگي ايمن ضروري

  هـاي بـرف   چنانچه قسمت الستيكي تيغـه  •

دچار پارگي شده يا خاصيت االسـتيك  كن  پاك

خود را از دست داده باشند، شيشه كـامال تميـز   

  . نخواهد شد

  احتياط 

قبل از باز كردن درب موتور، مطمئن شويد كـه  

  . يده باشندخوابكن  پاك  بازوهاي برف

 

 جلوكن  پاكتعويض تيغه برف 

  . را بلند كنيدكن  پاكبازوي برف  -1

را نگـه داشـته و   كـن   پـاك ه برف بست تيغ -2

در جهت نشان داده جدا كنيـد تـا    چنگك آن را

  . غه باز شودتي

ــاال را   -3 بــراي نصــب تيغــه جديــد مراحــل ب

  . برعكس طي كنيد

  

  عقبكن  پاكتعويض تيغه برف 

  . را بلند كنيدكن  پاكبازوي برف  -1

را نگـه داشـته و   كـن   پـاك بست تيغه برف  -2

چنگك آن را در جهت نشان داده جدا كنيـد تـا   

  . تبغه باز شود

ــاال را   -3 بــراي نصــب تيغــه جديــد مراحــل ب
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  . برعكس طي كنيد

  احتياط 

را بـه  كـن   پاكبعد از تعويض تيغه، بازوي برف 

  . آرامي روي شيشه قرار دهيد

 شيشه

تميز بودن شيشه امر بسيار مهمـي در حـوزه    •

  . باشد مي ديد راننده و ايمني رانندگي

براي جلوگيري از لرزش و صـدا دادن تيغـه    •

ي و واكـس بـراي   كن، از مواد روغن پاك  برف

  . تميز كردن شيشه جلو استفاده نكنيد

باقيمانده مواد الستيكي، روغن، گريس يا ژل  •

سليكوني بر روي شيشه جلو با محلولهاي تميز 

اما براي باقيمانده . شوند مي كننده معمولي تميز

واكسـي بايـد از محلولهـاي تميـز كننـده       مواد

در صـورت نيـاز بـه    . مخصوص اسـتفاده شـود  

  . بگيريدبا مراكز تعميراتي مجاز تماس  ،مشاوره

سمت داخل كابين شيشـه جلـو را مرتبـا بـا      •

  . پارچه تميز كنيد

  هشدار 

استفاده از مواد ضد آب بـر روي شيشـه جلـو     �

 هنگامباعث كور چشمي در شرايط كم نور، مثل 

شـده و بسـيار    غروب آفتاب يا در نواحي تاريـك 

عالوه بـر آن اسـتفاده از ايـن     .باشد مي خطرناك

  . خواهد شدكن  پاكمواد باعث صدا دادن برف 

  بندي خودرو  نوارهاي آب نگهداري

ــيت    ــر و خاص ــول عم ــزايش ط ــور اف ــه منظ ب

ها، سانروف،  بندي شيشه كشساني نوارهاي آب

هاي منظم ايـن   ، در دورهها دربدرب موتور و 

هـاي مخصـوص    نوارها را تميـز  و از اسـپري  

انجـام ايـن عمـل در    . كوني اسـتفاده كنيـد  سلي

هـا و كـاهش    و شيشـه  ها دربراحت باز شدن 

  . و نوارها نيز موثر است ها آناصطكاك بين 

  احتياط 

بـراي تميـز كـردن     هاي نـرم پـرزدار   از پارچه

  . استفاده نكنيد

  محيط زيستيهاي  توصيه

مضر براي محيط زيست  هاي از انواع اسپري �

  . تفاده نكنيداس

باقيمانده اسپري سـليكوني نبايـد همـراه بـا      �

  . هاي خانگي دفع شود زباله
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  گهداري خودرو ساير شرايط ن

 نماي محفظه موتور

  

  

  

 ورودي مايع خنك كننده موتور. 1

  روغن موتور  ورودي. 2

  روغن ترمز ورودي. 3

  جعبه فيوز. 4

  باتري  . 5

 شيشه شوي منبعمخزن  ورودي. 6
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 روغن موتور

، كــاري خنــكوظــايف روغــن موتــور عبــارت از  •

ضـد خورنـدگي    بنـدي و   روانكاري، تميزكـاري، آب 

  . بوده كه در عملكرد عادي موتور نقشي حياتي دارد

وجود اليه روغـن در بـين قطعـات متحـرك      •

موتور سبب كاهش اصـطكاك، تـوان اتالفـي و    

عـالوه بـر آن   . ميزان سايش قطعات خواهد شـد 

بنـدي    روغن باعث انتقال حرارت توليـدي و آب 

بنـابراين سـطح روغـن    . شـود  مـي  قطعات موتور

اي بررسي و در صـورت    ر بايد به طور دورهموتو

   .شده يا تعويض شودنياز پر 

  احتياط 

ض و پر كردن به موقع و مطابق با جـدول  يتعو

باعـث افـزايش طـول عمـر مفيـد       ،بندي زمان

  . موتور خواهد شد

نبايد از مخلـوط انـواع مختلـف روغـن موتـور      

  . استفاده شود

  ر بازرسي سطح روغن موتو

. موتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا سرد شود

سپس سطح روغن را با استفاده از گـيج روغـن   

  . بررسي كنيد

خودرو را در محلي مسطح پارك كرده بعـد   -1

كنيـد  از خاموش كردن موتور، سي دقيقه صـبر  

  . برگردد تا روغن موتور به درون كارتل

  
 . گيج روغن را در آورده و با پارچه تميز كنيد -2

 جايگـاه خـود  گيج روغن را تـا انتهـا درون    -3

  . دهيد قرار

  
گيج روغن را دوباره بيرون كشيده و سـطح   -4

 . روغن را بررسي كنيد

  حد باال. 1

  حد پايين. 2

  محيط زيستيهاي  توصيه

بـاال باشـد،   اگر سطح روغـن بيشـتر از حـد     �

مقداري از روغن در موتور سـوخته و از طريـق   

  . اگزوز در اتمسفر آزاد خواهد شد

. سطح روغن بايد بين حد باال و پايين باشد -5

تر از حد پايين بوده و يا  اگر سطح روغن پايين
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كمي باالتر از آن است، به درون موتـور روغـن   

ـ . بريزيد د از همـان نـوع   روغن استفاده شده باي

 . روغن موجود درون موتور باشد

  هشدار 

منيفولـد دود   ،بعد از خـاموش شـدن موتـور     �

از دســـت زدن بـــه آن . خروجـــي داغ اســـت

   .خودداري كنيد

  احتياط 

دقت كنيد كه روغن بـر روي هـيچ قسـمتي از    

  . نريزدخودرو 

عـث  ابيشتر شدن سـطح روغـن از حـد بـاال، ب    

  . شود مي ه ديدن موتورصدم

بعد از پر كردن روغن موتور، دوباره سطح آن را 

  . بررسي كنيد

  محيط زيستيهاي  توصيه

روغن موتور سياه را مطابق قوانين و مقررات  �

از ريختن روغن موتـور بـر   . محلي معدوم كنيد

  .روي زمين يا در فاضالب خودداري كنيد

  پر كردن روغن موتور 

و به اندازه نيم  درپوش روغن موتور را باز كرده •

  .  ليتر روغن، از نوع مناسب، به درون آن بريزيد

ــور را  ،از دو دقيقــه پــس • ســطح روغــن موت

  . كنيد بررسي

 روغـن دوباره به درون موتور  ،در صورت نياز •

  . بريزيد

  . درپوش روغن را ببنديد •

  هشدار 

سوزي، مراقب باشـيد   از آتش براي جلوگيري �

  . كه روغن بر روي نقاط داغ موتور نريزد

در صورت تماس روغـن موتـور بـا پوسـت،      �

  . محل تماس را كامال بشوييد

   

  مايع خنك كننده موتور

سطح مايع خنك كننده موتـور، در شـرايطي    •

كه موتور سرد است، بايد بين خطوط حـداقل و  

  . حداكثر مشخص شده باشد

سطح مايع خنك كننده موتور بسته به دماي  •

اما چنانچه سطح آن كمتـر  . كند مي موتور تغيير

ميـزان  بايـد   است، از خط حداقل مشخص شده

تا سـطح آن در   كننده را افزايش داد مايع خنك

  . محدوده استاندارد قرار بگيرد
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اگر مدت كمي بعد از پر كردن مـايع خنـك    •

 سيستمسطح آن دوباره كم شود،  ،كننده موتور

 . دچار نشتي شده است

اين كار بايد در (پر كردن مايع خنك كننده 

  .)وتور خنك است انجام شودشرايطي كه م

درپوش مخزن مايع خنك كننـده موتـور را    -1

حداكثر مشخص شـده   اندازه بهباز كرده و آن را 

  . كنيد پر

درپوش مخزن را بسـته و موتـور را روشـن     -2

 3500تا  2500دور موتور را در محدوده . كنيد

rpm  نگـه داريـد   ثانيه 32براي مدتي كمتر از .

ود كه روشـن مانـدن موتـور بـه مـدت      توجه ش

باعـث انبسـاط مـايع خنـك      ،ثانيه 32از  بيشتر

  . كننده موتور خواهد شد

سطح آب درون مخزن مايع خنـك كننـده    -3

اگر سطح آب پايين رفته . موتور را بررسي كنيد

باشد، دوباره مخزن را پر كرده و مراحل فوق را 

  . تكرار كنيد

. سته و موتور را روشن كنيددرب مخزن را ب -4

صبر كنيد تـا موتـور گـرم شـده و ترموسـتات      

  . شود فعال

موتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا سـرد   -5

بررسي كنيد كه سطح مايع خنـك كننـده   . شود

  . موتور در محدوده استاندارد باشد

  هشدار 

باز كردن درب رادياتور مادامي كه موتور داغ  �

باعـث صـدمه ديـدن و سـوختگي افـراد      است، 

  . خواهد شد

از آب ساده براي پر كردن مخزن مايع خنك  �

  . كننده موتور استفاده نكنيد

شود، تعـويض و پـر كـردن مـايع      مي توصيه �

خنك كننده موتـور در مراكـز تعميراتـي مجـاز     

  . انجام شود

  احتياط 

ر شود كه مـايع خنـك كننـده موتـو     مي توصيه

  . توسط تكنسين مجرب پر شود

  زيستي محيطهاي  توصيه

مايع خنك كننده موتور تعـويض شـده بايـد     •

از . مطابق قوانين و مقررات محلي معدوم شـود 

كننده بـر روي زمـين يـا در     ريختن مايع خنك

  . فاضالب خودداري كنيد
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 روغن ترمز

  

بررسي كنيد كـه سـطح روغـن ترمـز درون      •

. حداكثر باشـد و مخزن آن در محدوده حداقل  

در حين حركت خودرو، سطح روغن ترمز كمـي  

 . آيد مي پايين

سطح روغن ترمز در مدت زمـان  اما چنانچه  •

كوتاهي كاهش محسوس پيدا كرده و يا كمتـر  

مشخص شـده باشـد، سيسـتم     ”MIN“از حد 

در ايـن شـرايط چـراغ    . دچار نشتي شده اسـت 

و  خرابي سيستم ترمز روشن خواهد شد نشانگر

بايد در اسرع وقت بـه مراكـز تعميراتـي مجـاز     

نقشـي حيـاتي در    ،سيسـتم ترمـز  . مراجعه شود

هاي منظم  دگي ايمن داشته و بايد در دورهرانن

  . مورد بازبيني قرار بگيرد

  تعويض روغن ترمز

. روغــن ترمــز خاصــيت جــذب رطوبــت دارد •

مـز از  تر شدن مقدار آب موجود در روغن تربيش

باعث زنگ زدن و خـوردگي قطعـات    ،حد مجاز

نقطـه   ،عـالوه بـر آن  . سيستم ترمز خواهد شد

يافتـه و عملكـرد آن    جوش روغن ترمز كاهش

. در شـرايط خــاص دچـار اخــتالل خواهـد شــد   

هـاي مـنظم    بنابراين روغن ترمز بايـد در دوره 

  . تعويض شود

به منظور انجـام صـحيح فراينـد تعـويض و      •

شـود ايـن    مي معدوم كردن روغن ترمز، توصيه

  . عمل در مراكز تعميراتي مجاز انجام شود

  هشدار 

غن ترمز تعويض شده سمي بوده و بايد در رو �

مخازن مخصـوص و دور از دسـترس كودكـان    

  . نگهداري شود

باعـث   ،استفاده طوالني مدت از روغن ترمـز  �

هاي هوا و اخـتالل در عملكـرد    تشكيل حباب

  . باشد مي آن شده كه بسيار خطرناك

  احتياط 

تعويض روغن ترمز بايد توسـط افـراد مجـرب    

  .جام شودان

 محيط زيستيهاي  توصيه

روغن ترمز تعويض شده مطابق با قـوانين و   �

از ريختن مايع ترمز . مقررات محلي معدوم شود

بر روي زمـين و يـا درون فاضـالب خـودداري     

  .كنيد
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  شوي شيشه مايع

ــراي تميــز كــردن   مــايعاز  • شيشــه شــوي ب

هاي روشـنايي   هاي جلو و عقب و چراغ شيشه

 . شود مي استفاده

اگر مخزن آب شيشه شوي خالي باشد، برف  •

  .ممكن است كار نكندكن  پاك

ــو  در محــيط • ــا آب و ه ــاي ب ــرد، از ه اي س

مخلوط آب و ضد يخ مخصوص براي پر كردن 

اين مخلـوط  . مخزن شيشه شوي استفاده كنيد

از مراكز تعميراتي مجاز تهيه كـرده   توانيد ميرا 

و يا خودتان بر اساس مالحظات سازنده ضد يخ 

  . بسازيد

  احتياط 

باعـث صـدمه ديـدن     ،از ضد يخ موتور استفاده

  . اهد شدسطوح رنگي خودرو خو

 فيلتر اتاق/فيلتر سيستم تهويه

فيلتر سيستم تهويه را مرتبا تميز كرده تا هواي 

  . درون كابين تميز باشد

  

  نحوه تميز كردن فيلتر سيستم تهويه

سيســتم تهويــه را خــاموش كــرده و جعبــه  -1

پــيچ نگهدارنــده جعبــه . داشــبورد را بــاز كنيــد

 . داشبورد را باز كرده و جعبه را در بياوريد

  
 . قاب فيلتر سيستم تهويه را باز كنيد -2
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 . فيلتر را در بياوريد -3

 باشـد،  كه خيلي كثيف مي درصورتيفيلتر را  -4

  . تميز كنيد

  احتياط 

دقت كنيد كه فيلتر را در جهت صـحيح نصـب   

  . كنيد

 

  تهويه سيستمروش تميز كردن فيلتر 

فيلتـر   متـري  سانتي 5را در فاصله  بادتفنگ  •

گرفته و به مدت دو دقيقه فيلتر را با باد تحـت  

  . تميز كنيد kPa 500فشار حداكثر 

ل فيلتر سيستم تهويـه را بـا توجـه بـه جـدو      •

هاي تميزكاري  طول دوره. زمانبندي تميز كنيد

فيلتر بايد متناسب با ميزان كثيف بودن هـواي  

  . محيط باشد

  احتياط 

قبل از روشن كـردن سيسـتم تهويـه مطمـئن     

  . شويد كه فيلتر سيستم تهويه نصب شده باشد

 فيلتر هوا

  

 .درب موتور را باز كنيد -1

هاي روي قاب فيلتر هوا را بـاز كـرده و    پيچ -2

  . درب آن را برداريد

  . فيلتر هوا را در بياوريد -3

  . نزين تميز نكنيدفيلتر را با آب يا ب •

اگر فيلتر هـوا خيلـي كثيـف شـده باشـد، از       •

  . هواي فشرده براي تميز كردن آن استفاده كنيد

  روش تميز كردن فيلتر هوا

فيلتر گرفتـه   متر سانتي 5را در فاصله  بادتفنگ 

و به مدت دو دقيقه فيلتر را با باد تحـت فشـار   

  . تميز كنيد kPa 500حداكثر 

  رهشدا 

مادامي كه فيلتر هوا باز است، موتور را روشن  �

  . نكنيد
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 احتياط 

هاي منظم تميز كـرده يـا    فيلتر هوا را در دوره

  . تعويض كنيد

ايش مقاومـت جريـان در   براي جلوگيري از افـز 

مجراي مكش موتور، افـزايش ميـزان سـوخت    

لتر هوا مصرفي و كاهش توان توليدي موتور، في

  . هاي منظم تميز كنيد را در دروه

  . بدون فيلتر هوا موتور را روشن نكنيد

اگر فيلتر هوا آسيب ديده باشـد، آن را تعـويض   

  . كنيد

  . را از مراكز تعميراتي مجاز تهيه كنيد فيلتر هوا

 فيلتر سوخت

هاي ورودي و خروجي فيلتر سوخت را  لوله -1

وخت را باز كرده هاي پايه فيلتر س پيچ. دباز كني

  . و مجموعه فيلتر را در بياوريد

مجموعه فيلتر سـوخت را تعـويض كـرده و     -2

ــد ــاره نصــب كني هــاي ورودي و  شــلنگ. دوب

  . خروجي آن را وصل كنيد

 احتياط 

  .سوخت بيرون نريزد حين تعويض مراقب باشيد

ــراي تعــويض از قطعــات اصــل    هنتنــگ  يب

  . شود استفاده

  

 باتري

 قطب مثبت. 1

  قطب منفي . 2

 موارد زير را بررسي كنيد

ري دچار خوردگي شـده  چنانچه قطبهاي بات -1

ها را با مخلوط آب و جوش  ، سطح قطبباشند

شــيرين تميــز كــرده و كمــي گــريس روي آن 

  . جلوگيري شود بيشترماليده تا از خوردگي 

انــد،  اگــر كانكتورهــاي قطبهــا شــل شــده -2

  . را كمي محكم كنيد ها آنهاي  مهره

دارنده آن هاي نگه براي مهار باتري، بست -3

محكــم كــردن بــيش از حــد . را محكــم كنيــد

 . ها باعث صدمه ديدن باتري خواهد شد بست

 احتياط 

قبل از انجام تعميرات بر روي بـاتري مطمـئن   

شـويد كــه موتــور و تمــامي تجهيــزات جــانبي  

  . خاموش باشند

كابل  ابتداقبل از انجام تعميرات بر روي باتري 

بعد كرده و در انتها آن را  جداقطب منفي آن را 
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   .از كابل مثبت، وصل كنيد

به هنگام استفاده از ابزار فلـزي مراقـب باشـيد    

  . اتصال كوتاه نشودباتري 

در حين تميزكاري مراقـب باشـيد كـه مايعـات     

  . تميز كننده وارد باتري نشود

  موارد احتياطي در حين بازرسي باتري

 ده از باتري احتـراق پـذير  هيدروژن ساطع ش •

در حين بازرسي مراقب باشـيد كـه در   . باشد مي

  . جرقه توليد نشود ،اثر تماس ابزار با باتري

در نزديكي باتري سيگار نكشـيد يـا فنـدك     •

  . روشن نكنيد

مراقـب  . دباشـ  مـي  الكتروليت بـاتري سـمي   •

هايتان تماس  ست يا چشم، پوالبسهباشيد كه با 

  .ن را به اشتباه ننوشيديا آ پيدا نكند و

در حين كـار بـا بـاتري عينـك و دسـتكش       •

  . محافظ بپوشيد

  . باتري را دور از دسترس كودكان نگه داريد •

  شرايط اضطراري

در صورت تماس الكتروليت با چشم، چشم را  •

با مقدار زيادي آب شسته و در اسرع وقـت بـه   

د در راه شــو مــي توصــيه. دكتــر مراجعــه كنيــد

مراجعه به دكتر نيز عضو آسيب ديده را مرطوب 

  . نگه داريد

اگـر مقـداري الكتروليـت بـر روي پوسـتتان       •

بپاشد، محل تماس را بالفاصله با مقدار زيـادي  

  . آب شسته و به دكتر مراجعه كنيد

چنانچه الكتروليت بر روي لباس شما بريـزد،   •

ـ  ا پوسـت،  براي جلوگيري از نفوذ و تماس آن ب

در صـورت  . بالفاصله لباسـتان را عـوض كنيـد   

  . تماس با بدن اقدامات الزم را انجام دهيد

مقداري الكتروليـت قـورت    اشتباهبه چنانچه  •

اصــله مقــدار زيــادي آب، شــير داده شــود، بالف

زيم اكسيد و روغن سـبزي بنوشـيد و   ينحاوي م

سـپس بالفاصـله   . بخوريد) خام(تخم مرغ تازه 

  . مراجعه كنيد به دكتر

شود هر گونه تعميرات بر روي  مي توصيه

  .باتري توسط تكنسين مجرب انجام شود

اين باتري نيازي به بازرسي و تعميرات ندارد،  •

ولي جهت حصول اطمينان از سـالمت بـاتري،   

بنــدي ذكــر شــده در جــدول     طبــق زمــان 

اي، وضـعيت آن را بررسـي    هـاي دوره  سرويس

اي، باتري نيز  هنگام انجام تعميرات دوره .كنيد

  . بازرسي شود

شود هر پنج سال يك بـار بـاتري    مي توصيه •

  . عوض شود

به داليل ايمني، در برخي مواقع بعد از عمل  •

  . شود مي كردن ايربگها باتري از مدار خارج
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  قطع كردن باتري

هـاي الكتريكـي    با قطع كردن باتري، سيسـتم 

چنانچـه بـاتري بـه    . شـوند  ميرفعال غي خودرو

ــن    ــات اي ــود، تنظيم ــع ش ــي قط ــورت داخل ص

و با وصل شدن دوباره  كند تغيير نميها  سيستم

  . بازيابي خواهند شد ،باتري

 رانندگي در فصل زمستان

 بار بر روي باتري بسيار زياد است ودر زمستان 

در هر چه دماي هوا سردتر باشد، تـوان بـاتري   

  . متر خواهد شدك لحظه استارت

 نكات احتياطي براي شارژ باتري 

. شـود  مـي  در حين شارژ باتري هيدروژن توليـد 

بنابراين رعايت نكات زير قبل از اقدام به شـارژ  

  :باتري ضروري است

اگر باتري روي خودرو نصـب اسـت، ابتـدا     -1

  . كابل منفي را قطع كنيد

هاي  ابلقبل از وصل كردن يا جدا كردن ك -2

شارژ باتري، مطمئن شويد كه سوئيچ منبع برق 

  . مورد استفاده قطع باشد

 تعويض باتري

باتري مورد استفاده براي تعويض بايد مشابه با 

  . نمونه اوليه باشد

  احتياط 

موتـور و تمـام تجهيـزات     ،در حين شارژ باتري

  . الكتريكي خودرو را خاموش كنيد

هاي آن بايد محكـم   و اتصال قطبپايه باتري 

  . باشند

 محيط زيستيهاي  توصيه

بازيافــت بــاتري بايــد مطــابق بــا قــوانين و  �

  . مقررات محلي انجام شود

 الستيك

اول نياز به  كيلومتر 500نو در هاي  الستيك •

  . مراقبت ويژه دارند

اگر در حين رانندگي چـرخ خـودرو بايـد بـر      •

روي لبه جاده و يا نواحي مشابه قرار بگيرد، تـا  

حد ممكن سعي كنيد كه تمام سطح السـتيك  

بـا  ك سمت لبه جاده قـرار داشـته باشـد و    در ي

  .سرعت آهسته رانندگي كنيد

هـاي مـنظم    را در دورهها  الستيكوضعيت  •

  ...)از نظر خوردگي، پوسيدگي و (. بازرسي كنيد

در هـا   السـتيك ون آج اجرام خارجي را از در •

  . بياوريد

چرخ يا السـتيك خـراب را در اسـرع وقـت      •

  . تعويض كنيد

السـتيك بـا روغـن،     تا حد ممكن از تماس •

  . گريس و انواع سوخت جلوگيري كنيد
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 گـم هـا   السـتيك مراقب باشيد كه سر والف  •

  . نشود

قبل از باز كردن چرخ، جهت چـرخش آن را   •

رده و در هنگام نصب مجـدد،  عالمت گذاري ك

  . چرخ را نصب كنيد ،در همان جهت مشابه

چرخ يا الستيك باز شده را در مكاني سرد و  •

  . خشك و دور از تابش خورشيد نگهداري كنيد

 نوهاي  الستيك

كشد تا اصـطكاك   مي از آنجا كه مدتي طول •

آل برسـد،   بين الستيك و زمين بـه حـد ايـده   

طــول عمـر السـتيك و بهبــود   بـراي افـزايش   

اوليـه بايـد بـا     km 500قابليت ترمزگيري، در 

  .سرعت مناسب و بسيار محتاط رانندگي كرد

عمــق آج انــواع مختلــف الســتيك متفــاوت  •

 . است

 هاي پنهان  آسيب

هـاي السـتيك قابـل     ديدگي بسياري از آسيب

ضـربه   وارد شدنلرزش شديد يا . نيستند ديدن

نـدگي ممكـن اسـت باعـث     شديد در حـين ران 

در ايـن مواقـع   . آسيب ديـدگي السـتيك شـود   

بالفاصــله خــودرو را متوقــف كــرده و شــرايط  

ــد  ــتيك را بررســي كني ــدم . الس در صــورت ع

بـه   دقيـق مشاهده عاليم خرابي، براي بازرسي 

 . مراكز تعميراتي مجاز مراجعه كنيد

 

 نحوه بازرسي الستيك

شـود، در   مـي  همانطور كه در شكل مشاهده •

اي بـراي   بين آجهاي الستيك، نقـاط برجسـته  

تشخيص ميزان ساييدگي الستيك تعبيه شـده  

 . است

، باشـند ال سـاييده شـده   اگر اين نقـاط كـام   •

  . الستيك بايد تعويض شود

الستيكهايي كه بيشتر از شش سال در حـال   •

استفاده هستند بايـد توسـط تكنسـين مجـرب     

اي از خرابي روي  بازرسي شوند حتي اگر نشانه

  . مشاهده نشود ها آن

با گذشت زمان، حتي اگر به طور ها  الستيك •

 ده قـرار نگيرنـد نيـز فرسـوده    مداوم مورد استفا

ي هـا  السـتيك زاپـاس و السـتيك   . شـوند  مي

ايـن  ذخيره شده براي استفاده در آينـده نيـز از   

 . قاعده مستثني نيستند
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مدگي، السـتيك بايـد   ده برآدر صورت مشاه •

  . تعويض شود

چنانچه الستيك چند بار پنچر شود يا صدمه  •

عـويض  شديدي ديده باشد، بايـد السـتيك را ت  

تعـويض السـتيك بهتـر اسـت در مراكـز      . كرد

  . تعميراتي مجاز انجام شود

ــدگي شــديد   • ــوگيري از آســيب دي ــراي جل ب

ــدن     ــر ش ــورت پنچ ــرخ، در ص ــتيك و چ الس

بالفاصـله توقـف    ،الستيك در حـين راننـدگي  

  . كنيد

 بازرسي فشار باد الستيك

جمله الستيك زاپاس، ازها،  فشار باد الستيك •

هر دو هفته يك بار و يا حداقل ماهي يك بايد 

  . بار كنترل شود

فشار باد نامناسب السـتيك باعـث افـزايش     •

تر شدن كنترل خـودرو،   مصرف سوخت، مشكل

ايمني راننـدگي  كاهش كاهش عمر الستيك و 

  . خواهد شد

در حــين بازرســي فشــار بــاد الســتيك،      •

  :مالحظات زير را رعايت كنيد

سـتيك بايـد بعـد از سـرد شـدن      فشار باد ال �

دقيـق  ر طـو  بهالستيك و توسط يك گيج فشار 

ــدازه ــري شــود ان ــاد (. گي حــدس زدن فشــار ب

با خطا  همراه الستيك بصورت چشمي، همواره

  .)باشد مي

افزايش فشار بـاد السـتيك در اثـر حـرارت      �

در حين رانندگي عادي بوده و نبايـد   شده توليد

   .باد الستيك را خالي كنيد

براي جلـوگيري از ورود رطوبـت يـا گـرد و      �

خاك به درون السـتيك، سـر والـف السـتيك     

در صورت گم شدن سر . هميشه بايد بسته باشد

  . والف، يك سر والف جديد نصب كنيد

فشار باد خيلي كم الستيك شرايط زير را در  •

  :پي خواهد داشت

  افزايش مصرف سوخت �

  الستيكسايش  ميزانافزايش  �

  سايش غير متقارن الستيك �

  كاهش كنترل پذيري خودرو �

  نشتي باد الستيك در اثر داغ شدن زياد آن �

  الستيك) نخ(هاي فوالدي  در آمدن مفتول �

  تغيير فرم چرخ و حتي در آمدن الستيك �

آسـيب ديــدگي شــديد الســتيك در شــرايط   �

  هاي بي كيفيت رانندگي در جاده

فشار باد خيلي زياد الستيك شرايط زير را در  •

  :پي خواهد داشت

  كاهش كنترل پذيري خودرو �

  سايش الستيك ميزانافزايش  �

  سايش غير متقارن الستيك �
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 تعويض الستيك

هـاي بـا    براي تعوض الستيك بايد از نمونه •

  . سايز و ظرفيت مشابه استفاده شود

 و نــوعبــا ســايز هــاي  از الســتيكســتفاده ا •

الل در كنترل پذيري خودرو، تمتفاوت باعث اخ

الل در عملكرد مسافت سنج و سرعت سنج، تاخ

ها و كاهش فاصله بـين   ناكارامدي زنجير چرخ

  . بدنه و الستيك خواهد شد

شود كه تعويض هر چهار الستيك  مي توصيه •

ــت     ــداقل جف ــا ح ــده و ي ــام ش ــان انج همزم

هـاي   الستيكجلو با هم و جفت هاي  ستيكال

  . عقب با هم تعويض شوند

ها را باالنس  ها، چرخ بعد از تعويض الستيك •

  . كنيد

ها منجر به كاهش بازده  باالنس نبودن چرخ •

باالنس . شود ميها  الستيكخودرو و عمر مفيد 

حتي در شرايط اسـتفاده  (ها به مرور زمان  چرخ

اي  ه و بايد بـه صـورت دوره  از بين رفت )عادي

هـاي   السـتيك در هنگام تعـويض  . كنترل شود

 . تيوبلس، والف الستيك نيز تعويض شود

  هشدار 

بـراي جلـوگيري از بـروز حادثـه مـوارد زيــر را      

  :رعايت كنيد

راديال، بايـاس  هاي  الستيكاز انواع مختلف  �

  . و غيره، همزمان استفاده نكنيد

با سايز توصيه شـده توسـط   ي ها الستيكاز  �

درغيراينصـورت كنتـرل   . سازنده استفاده كنيـد 

شود و ممكن است باعث بروز  خودرو مشكل مي

  .حادثه گردد

با ميزان ساييدگي و يا با نوع هاي  الستيكاز  �

  . آج مختلف، همزمان استفاده نكنيد

 احتياط 

تورينـگ  در خودروهاي مجهز بـه سيسـتم ماني  

ض يفشــار بــاد الســتيك، بعــد از هــر بــار تعــو

  . الستيك، سيستم بايد دوباره كاليبره شود
ــاخت   ــاريخ س ــتيكت ــا  الس ــارت  ه ــد از عب بع

“DOT”  به . مشخص شده است ها آنبر روي

بيانگر توليد السـتيك   عنوان مثال عدد 

  .باشد مي 2014در هفته بيست و هشتم سال 

 محيط زيستيهاي  توصيه

تعــويض شـده بايـد مطــابق   هـاي   السـتيك  �

  . قوانين و مقررات محلي بازيابي شوند
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 باهمها  الستيكتعويض 

و سايش ها  الستيكبراي افزايش طول عمر  •

بايـد جـاي   كيلـومتر   10،000، هر ها آنيكسان 

ر تعـويض  بعد از هر بـا . با هم عوض شود ها آن

هـاي   الستيكبا هم، فشار باد ها  الستيكجاي 

  . جلو و عقب بايد تنظيم شود

توجه شود كه زمان مناسب براي انجام ايـن   •

نحـوه راننـدگي و   كار ممكن است با توجه بـه  

  . متفاوت باشد وضعيت جاده

ها، مطمـئن   در هنگام تعويض جاي الستيك •

ـ ها  الستيكشويد كه  اهمگون دچار ساييدگي ن

فشــار بــاد نامناســب، بــاالنس نبــودن . نباشــند

ها و يا ترمزگيـري   ها، تنظيم نبودن چرخ چرخ

ناگهاني ممكن است باعـث سـايش نـاهمگون    

  . شودها  الستيك

  احتياط 

ــاير     ــا س ــايز ب ــم س ــاس ه ــتيك زاپ ــر الس اگ

 . از آن استفاده كرد توان مي باشد،ها  الستيك

  ستيكال نگهداري

ــتيك، در    • ــر الس ــول عم ــزايش ط ــراي اف ب

هاي منظم سطح الستيك را تميز كرده و  دوره

برف، نمـك و سـاير مـواد خـارجي روي آن را     

  . بشوييد

هـاي    براي تميز كـردن السـتيك از محلـول    •

هـاي تـاريخ     تميز كننـده اسـيدي و يـا محلـول    

هاي اسيدي باعث  محلول(. گذشته استفاده نكنيد

  .)گردد هاي چرخ و الستيك مي مهره ندگيخور

از مواد جال دهنده، رنگي و يا ساير تجهيزات  •

اسـتفاده  ها  الستيكحاوي مواد خورنده بر روي 

اگر اليه بيرونـي السـتيك آسـيب ديـده     . نشود

  .باشد، در اسرع وقت براي تعمير آن اقدام كنيد

  هشدار 

وجود برف، يـخ و نمـك بـر روي السـتيك      �

  .  شود مي اعث كاهش كارايي سيستم ترمزب

  اطالعات ضروري

 (VIN)شماره شاسي 

شماره شناسـايي قـانوني    ،شماره سريال خودرو

 هـاي زيـر   اين شماره در مكان. باشد مي خودرو

  :شده استحك 

  
 پايين شيشه جلو -1
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 صندلي سرنشين جلو زير -2

  
 موتوردرب  -3

  
 صندوق عقبدرب  -4

  
وسـط، سـمت   بر روي قسمت فلزي ستون  -5

 راست

 
 قسمت فلزي ستون عقب -6

  
 )عقب و سمت چپ(در كف خودرو  -7
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 ستون سمت چپ شيشه جلو -8

  
شده تشكيل  كاراكتراين شماره سريال از هفده 

ــه  ــودرو   ك ــازنده خ ــام س ــانگر ن ، ”WMI“بي

و مشخصـات   ”VDS“خودرو  فنيمشخصات 

  .باشد مي  ”VIS“ زمان و مكان ساخت خودرو

 

خواندن شماره سريال خودرو با استفاده از 

  ECUيونيت 

مـورد اسـتفاده بـراي خوانـدن      OBDدرگاه  •

شماره سريال در زير غربيلك فرمان تعبيه شده 

  . است

  :مراحل •

را هنتنـگ  يـاب مخصـوص    دستگاه عيـب  -1

ــه   ــر روي گزين ــرده و ب  Vehicle“وصــل ك

Network System (T-BOX)"  كليــك

  . كنيد

را  ”Version Information“گزينـــه   -2

  . انتخاب كنيد تا شماره سريال نمايش داده شود

  

 پالك اطالعات سازنده

اين پالك در داخل كابين و در قسمت پايين  •

) سمت راست(ستون كنار صندلي سرنشين جلو 

 . نصب شده است

شـده بـر روي ايـن پـالك     حـك   اطالعات •

عبارت از مدل خودرو، تاريخ ساخت، نام سازنده، 

كشور سازنده، شماره سريال خودرو، نوع موتور، 
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وتور، وزن خـالص و  حجم موتور، توان خالص م

  . باشد مي ظرفيت سرنشينان خودرو

  

  شماره سريال موتور

 TLE4G15Tشماره سريال موتور نوع 

بـر   TLE4G15Tسـريال موتـور نـوع    شماره 

در محل نشان داده شـده در   روي بلوك سيلندر

 . شده استحك  شكل،

  

 TLE4G15ال موتور نوع شماره سري

بـر روي   TLE4G15شماره سريال موتور نوع 

در محــل نشــان داده شــده در  بلــوك ســيلندر

 . شده استحك  شكل،

  

 برچسب فشار باد الستيك

اين برچسب بر روي ستون سمت چپ نصب  •

 . شده است

و ها  الستيكمقدار فشار استاندارد  مدل تاير، •

بـر روي ايـن    ديگر اطالعـات مـرتبط بـا تـاير    

  . شده استحك  برچسب
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  هشدار هاي برچسب

  

 برچسب هشدار قفل كودك

هاي عقب نصب شده  اين برچسب بر روي درب

  . است

  

  

 برچسب هشدار ايربگ

اين برچسب بر روي آفتابگير سـمت سرنشـين   

  . جلو نصب شده است

  

 

 برچسب هشدار سوختگيري 

درب بـاك  حفاظ اين برچسب در قسمت داخل 

  . نصب شده است
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 برچسب هشدار روغن ترمز

اين برچسب بر روي درب مخزن روغـن ترمـز   

  . نصب شده است

  

  

 نك كننده موتوربرچسب هشدار مايع خ

اين برچسب بر روي درب مخـزن مـايع خنـك    

  . كننده موتور نصب شده است

  

 

  گاز كولربرچسب هشدار 

چسب بر روي درب موتـور نصـب شـده    اين بر

  . است
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  ابعاد خودرو

  

  



  دفترچه راهنماي مشتري

232 

  

  پارامترهاي فني
  

 مدل خودرو

 مورد
GXQ6450 GXQ6450T GXQ6450J JXQ6450N GXQ6450NJ 

 (mm) ابعاد كلي 

 4501 طول

 )بدون احتساب آينه بغل( 1820 عرض

 )با احتساب باربند( 1648 ارتفاع

 946 (mm) تعليق جلو  

 955 (mm)تعليق عقب    

 2600 (mm)ها   فاصله طولي چرخ

 (mm) ها  فاصله عرضي چرخ
 1565/1560 هاي جلو چرخ

 1563/1558 هاي عقب چرخ

 7 5 7 5 5 )نفر(ظرفيت 

 1779 1798 2022 1756 1964 (kg) حداكثر وزن خودرو در كارخانه

 903 896 950 971 925  وزن روي محور جلودر خودرو  حورها با احتساب حداكثر وزنم وزن
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 مدل خودرو

 مورد
GXQ6450 GXQ6450T GXQ6450J JXQ6450N GXQ6450NJ 

 1061 860 1072 827 854  وزن روي محور عقب (kg)كارخانه

 1439 1381 1497 1423 1381 وزن خالص

 (kg)توزيع وزن خودرو 
 806 787 868 854 814  وزن رو محور جلو

 633 594 629 569 590  وزن روي محور عقب

  )كاملدر حالت بار ( 18)/ بدون بار( 18.6 )درجه(زاويه حمله  

  )كاملدر حالت بار ( 20.7)/ بدون بار( 26.27 )درجه(زاويه فرار  

  )كاملدر حالت بار ( 157)/ بدون بار( 181 (mm)كمينه ارتفاع از زمين  

 10.3 (m)حداقل شعاع گردش

 Vاستاندارد  گياستاندارد آاليند

 يا باالتر  # 92بنزين بدون سرب  تكيفيت سوخ

 48±2 (L)ظرفيت نامي باك  

 7.2 7.2 7.3 6.9 7.0 (L/100Km)مصرف سوخت 

 180.8 181 175.5 171.1 166.6 (km/h)حداكثر سرعت خودرو 

 5> (g) هاي يك طرفباالنس ديناميكي چرخ
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  پارامترهاي فني موتور
  

 مدل خودرو
 GXQ6450 GXQ6450T GXQ6450J JXQ6450N GXQ6450NJ مورد

 محور جلو محور محرك

 TLE4G15T TLE4G15 مدل موتور

 نوع موتور
  DOHCچهار زمانه، چهار سيلندر، آب خنك، خطي، 

 داراي توربوشارژربنزيني و 
  DOHCچهار زمانه، چهار سيلندر، آب خنك، خطي، 

 (i-vvt) هوشمند سوپاپ متغير داراي ميل

 75 75  (mm)قطر سيلندر 

 84.8 84.8  (mm)پيستون  قطر

 1499 1499 (ml)حجم موتور 

 10.5 9.3  نسبت تراكم

 115 82 (kw)توان نامي 

 105 77 (Kw)توليدي  خالص حداكثر توان

 5600 6000 (r/min)توليدي  خالص دور موتور در حالت حداكثر توان

 5600 6000  (r/min)دور موتور توان نامي 

 215 143 (N.m)حداكثر گشتاور توليد 

 2000~4000 4000 (r/min)دور موتور در حالت حداكثر گشتاور توليدي 
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  فني گيربكس پارامترهاي
  

 مدل خودرو

 مورد

G
X

Q
64

50
 

G
X

Q
64

50
T

 

G
X

Q
64

50
J 

JX
Q

64
50

N
 

G
X

Q
64

50
N

J 

 LD525 VT3 LD516A مدل گيربكس

 دستي پنج دنده اتوماتيك دستي پنج دنده نوع

ده
دن

 ها

 3.462 2.416 3.889 يكدنده 

 2.048 - 2.118 دنده دو

 1.464 - 1.458 دنده سه

 1.03 - 1.091 دنده چهار

 0.784 0.443 0.814 دنده پنج

 3.231 2.684 3.6 دنده عقب

) نرخ(نسبت 

 كاهش اصلي
4.063 5.76 4.529 

  پارامترهاي فني شاسي
  

 مدل خودرو

 مورد
 برقي X5هانتنگ 

 سيستم ترمز جلو
جهز به سيستم ترمز ديسكي م

  )هاي جلوچرخ(خنك كاري 

 سيستم ترمز عقب
  ترمز ديسكي معمولي

 )چرخهاي عقب(

 1~10  (mm)آزاد پدال ترمز  بازه حركت

 10عقب / 24جلو   (mm)ضخامت استاندارد ديسك ترمز 

 8عقب / 22جلو   (mm)حداكثر ساييدگي مجاز ديسك ترمز 

 10  (mm)ضخامت استاندارد لينت ترمز جلو 

 2 (mm)حداكثر ساييدگي مجاز لنت ترمز 

 سيستم تعليق مكفرسون سيستم تعليق جلو

  )تورشن بار(از نوع پيچشي   سيستم تعليق عقب
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  ها پارامترهاي فني چرخ
  

 مدل خودرو

 مورد

G
X

Q
64

50
 G

X
Q

64
50

T
 

G
X

Q
64

50
J

 JX
Q

64
50

N
 G

X
Q
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N
J

 

  تاير مشخصات تاير، فشار باد

  (kPa)  )بدون بار(

205/65R16-

95H,215/55R17-94V 

230kPa 
  الستيك زاپاس، فشار باد

 (kPa) )درحالت استفاده(
420 

رخ
 چ

يم
نظ

ي ت
ها

تر
رام

پا
 

 ها

جلو
خ 

چر
 

 '45 ± '4- زاويه كمبر چرخ جلو

 '45 ± '36°5 پين زاويه كستر كينگ

 °1± '43°11 پين زاويه انحراف كينگ

 '6± '6  اين چرخ جلو-زاويه تو

چرخ 

 عقب

 '45 ± '23°1- كمبر چرخ زاويه

 '15 ± '6 اين چرخ -زاويه تو

 3m/1km± ميزان انحراف طولي مجاز براي خودرو

  نوع و مقدار سياالت مصرفي
  

  مالحظات  نوع روغن پيشنهادي  ظرفيت  دسته بندي

 1.5L 3.4±0.2Lموتور روغن 
هاي مورد تاييد روغن

  مجاز هانتنگ نمايندگي
 

 1.5T 3.4±0.2Lروغن موتور 
هاي مورد تاييد روغن

  مجاز هانتنگ نمايندگي
 

روغن گيربكس 

 LD516Aدستي 
1.8~2.0L 

هاي مورد تاييد روغن

  مجاز هانتنگ نمايندگي
 

روغن گيربكس 

  VT3اتوماتيك 

4.1 

±0.05L 

هاي مورد تاييد روغن

  مجاز هانتنگ نمايندگي
 

مايع خنك كننده 

  موتور
6.5L FD-2  

 48L 92#  بنزين

از پايان پس 

ليتر  8، توليد

بنزين در باك 

 .شود ريخته مي
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  ها پارامترهاي چراغ
  

 تعداد توان رنگ  چراغ

مجموعه چراغ جلو 

هاي شامل چراغ(

  ) روشنايي در روز

 )چراغ هالوژني جلو(

 )يك طرف(  1 )حبابي(  65w زرد چراغ نور باال

 )يك طرف(  1 )حبابي(   65w زرد چراغ نور پايين

 )يك طرف0.5wx21 )LED( 21  ) سفيد هاي كوچك جلوچراغ

 )يك طرف(  1 )حبابي(  21w كهربايي چراغ راهنماي جلو

 )يك طرف0.5wx21 )LED( 21  ) سفيد چراغ روشنايي در روز

مجموعه چراغ جلو 

 )چراغ زنوني(

 )يك طرف(  1 )حبابي(  35w سفيد چراغ نور باال

 )يك طرف(  1 )ابيحب(  35w سفيد چراغ نور پايين

 )يك طرف(  0.5wx21(LED) 21 سفيد هاي كوچك جلوچراغ

 )يك طرف(  1 )حبابي(  21w كهربايي چراغ راهنماي جلو

 )يك طرف(  0.5wx21(LED) 21 سفيد چراغ روشنايي در روز

مجموعه چراغ عقب 

قسمت روي درب (

 )صندوق عقب

 )يك طرف(  0.5wx5(LED) 5 سفيد چراغ دنده عقب

 )يك طرف(  0.2wx19(LED) 19 قرمز هاي كوچك عقبچراغ

 )يك طرف(  0.5wx5(LED) 5 قرمز چراغ ترمز
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 تعداد توان رنگ  چراغ

مجموعه چراغ عقب 

روي درب ثابت قسمت (

 )صندوق عقب

 )يك طرف(  1 )المپ(  21w كهربايي هاي رهنماي عقب چراغ

 )يك طرف(  0.2w x 22(LED) 22 قرمز هاي كوچك عقب چراغ

 )يك طرف(  0.5wx7(LED) 7 قرمز زچراغ ترم

 (LED 12)عدد يك  0.2wx12(LED) قرمز چراغ ترمز وسط

  (LED 2)دو عدد 5w سفيد چراغ پالك

 )يك طرف(  1.2w 1 كهربايي چراغهاي كوچك بغل

 )يك طرف(  55w 1 سفيد چراغ مه شكن جلو

 )يك طرف(  1 )حبابي(  21w قرمز هاي شبرنگ عقب به همراه چراغ نشك مهچراغ 

 LED  يكي بر روي هركدام از دربها شامل دو عدد 0.1wx2 (LED) بيرنگ ها تزئيني داخل درب هاي چراغ

 )يك طرف(  1 )حبابي(  0.2w قرمز چراغ هشدار باز بودن درب

 )يك عدد(  1 )حبابي(  5w سفيد چراغ صندوق عقب

  LED يك عدد شامل  هشت 0.2wx8(LED) سفيد چراغ مطالعه جلو

  LEDيكي در هر طرف شامل دو  0.2wx2(LED) سفيد چراغ مطالعه عقب
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  حروف اختصاري
  

A / C سوئيچ تهويه مطبوع MT گيربكس دستي 

ABS سيستم ترمز ضد قفل CVT با تغيير پيوسته كگيربكس اتوماتي 

TPMS هاسيستم پايش فشار الستيك  LATCH نوعي از سيستم ايمني كودك 

SOS اريتماس اضطر ISOFIX  سيستم ايمني كودكنوعي از 

FULL پر  MAX بيشبنه/ موماكزيم 

LOW  پايين/ كم MIN كمينه/ مومينيم 

EBD سيستم توزيع نيروي ترمز الكترونيكي MODE مد/ حالت 

ESC سيستم كنترل پايداري الكترونيكي VOL ميزان صدا 

RES بازيابي USB يو اس بي 

SET تنظيمات/  تنظيم كردن VIN شماره شناسايي خودرو 

EMS  موتور) كنترل(سيستم مديريت WMI المللي سازنده شماره بين 

TCU يونيت كنترل گيربكس اتوماتيك VDS بخش توضيحات خودرو 

BCM ماژول كنترل بدنه VIS خودرو هاي بخش دستورالعمل/  بخش راهنماي خودرو 

PEPS سيستم ورود به خودرو بدون كليد HUD ر كمكي رانندهمانيتو 
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AIRBAG كيسه هوا OK OK 

EPS سيستم فرمان برقي BACK  صفحه قبلي(برو به عقب( 

BSM سيستم تشخيص نقاط كور EPB ترمز پارك الكترونيكي 

LDW سيستم هشدار خروج از خط T-BOX  باكس -تي 

BOS سيستم كمكي ترمز ناگهاني IG سوئيچ استارت 

HBA ترمز سيستم كمكي ALS خودكار جلويم چراغ سيست 

HAC كنترل كمكي حركت در سربااليي IMMO ايموباليزر/  سيستم ضد سرقت 

SAS سيستم كمكي ايمني   

  




