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پیشگفتار

مشتری گرامی
از حسن انتخاب شما برای این محصول و اعتمادی که به بهمن داشته اید متشکریم و امیدواریم هنگام 

استفاده از این خودرو لذت برده و لحظات شاد و آرامش بخشی با آن داشته باشید.
این کتابچه راهنما به منظور آشنایی شما با قسمت های مختلف خودرو و کمک به استفاده صحیح از 
آن در اختیار شما قرار گرفته است. بنابراین خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق و کامل، همواره آنرا در 

خودرو و در دسترس نگهداری نمائید.
در صورتیکه سوالی در مورد خودرو دارید که فکر می کنید در این کتابچه نیافته اید، لطفاً با نمایندگی های 

مجاز خدمات پس از فروش بهمن که اسامی آنها در پیوست 1 همین کتابچه آمده است، تماس بگیرید.

مدت زمات گارانتی خودروی B 30  از تاریخ تحویل خودرو به مشتری، 
36 ماه یا 100000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( می باشد.

  توجه
از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، نقش بسزایی در بهبود عملکرد 
خودرو و افزایش عمر مفید خودرو دارد، لذا انجام این سرویس ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور( 
مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو )مندرج در کتاب راهنمای مشتری( در شبکه نمایندگی های مجاز 
خدمات پس از فروش بهمن الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی 
خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز خدمات پس از 
فروش بهمن، نسبت به انجام سرویس های مربوطه ) با حداکثر اختالف 1000 کیلومتر از سررسید پیمایش در 

جدول سرویس های ادواری مشروط به رعایت زمان اشاره شده در آن جدول( اقدام نمایید.





راهنمای استفاده از سیستم مولتی مدیا بصورت مجزا تهیه شده است و در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه می گردد.
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دستورالعمل های مرجع

قابل توجه مالک خودرو:
مالکبایدپیشازرانندگیدارایگواهینامهراهنماییورانندگیباشد.کتابچهراهنمایمالکپیشروبرایاین

نوعکاربراندرنظرگرفتهشدهاست.
لذاممکناستحاوی تهیهگردیدهاست، B30وهمهتجهیزاتآن برایهمهمدلهایخودرو اینکتابچه

تجهیزاتیباشدکهدرخودروشمانصبنشدهباشد.
دراینکتابچه»*«نشانگرتجهیزاتیاستکهممکناستتنهادربعضیمدلهابهکارگرفتهشدهباشد.همه
مشخصاتتهیهشدهدراینکتابچهدرزمانچاپکاماًلبهروزرسانیشدهاند.بااینوجود،باتوجهبهتغییرات
وبهبودتجهیزاتتوسطخودروسازممکناستاینتجهیزاتدرمدلهایبعدیتفاوتیداشتهباشندوممکن
استتغییراتیدرکتابچهراهنماایجادشود.لطفاًکتابچهراهنمایمالکسایرمدلهاراباخودرویخودمقایسه
نکنید،ممکناستبعضیتجهیزاتدردوخودرومتفاوتباشند.درصورتوجودهرگونهسؤالدربارهخودروی
خودبهکتابچهراهنمایمالکمراجعهکنیدیابانمایندگیهایمجازخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و وجود تغییرات در خودرو:

درصورتاستفادهازقطعاتغیراصلییاتجهیزاتیکهتوسطخودروسازتأییدنشدهاند،شبکهخدماتپساز
فروشبهمنهیچگونهگارانتیرابرعهدهنمیگیرد.عالوهبراینصدماتواردهبهخودروونقصهایعملکردی

بهدلیلاستفادهازقطعاتوتجهیزاتغیراصلی،تحتپوششگارانتینمیباشد.
تغییراتانجامشدهدرخودروممکناسترویکنترل،ایمنیودوامخودروتأثیربگذاردوحتیممکناست
مغایرباالزاماتقانونیکشورباشد،ضمناینکهآسیبهاونقصعملکردیحاصلازتغییر،تحتپوششگارانتی

نمیباشد.
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دستور العملهای مرجع

 هشدار
هشداربدینمعنااستکهدرصورتیکهنکتهرعایتنشود،صدماتجدییاحتیمرگرخمیدهد.

 احتیاط
احتیاطبدینمعنااستکهدرصورتیکهنکتهرعایتنشود،آسیبجدیبهخودرویانقضدرخودرورخمیدهد.

اینتصویرنشانگرعملکردیامراحلانجامکاراست،ترتیبعددیرارعایتنمایید. 1 مرحله



اینتصویربیانگرانجامیکفعالیت)مانندفشار 
دادن،چرخاندنوامثالهممیباشد(کهدرخصوص

کلیدهایاسایرتجهیزاتبهکاربردهمیشود.
اینتصویرنشاندهندهنتیجهانجامیکفعالیت 

میباشد)مثاًلسانروفبازمیشود(.

اینتصویرنشانگرموارد"ممنوعبودن"،انجامآن 
کاریا" اجازهنداشتن"انجامآنکارمیباشد.
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فصل 1: اقدامات ایمنی  

اینخودروبهقالبهایضدلغزشدرسمترانندهمجهز
استتاازلغزیدنکفپوشخودروجلوگیرینماید.

هشدار  
لطفاًاقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید:

درغیراینصورتممکناستکفپوشسمترانندهموقعرانندگیلغزیدهوباعثتداخلدرعملکردپدالهاشودو
همچنینباعثافزایشسرعتخودرویاعدمکنترلجهتتوقفخودروشدهومنجربهآسیبهایجدییامرگشود.

نصب کفپوش سمت راننده  ■
تنهاازکفپوشمناسبسمترانندهاستفادهنماییدوازنصبصحیحآناطمینانحاصلنمایید.  •

روشهاینصبممکناستبستهبهنوعکفپوشمتفاوتباشد.کفپوشرابراساسنوعآننصبنمایید.  •
پسازنصبکفپوش،اطمینانحاصلنماییدکهبهسمتجلو،عقبیاراستوچپحرکتنمیکندو  •

همچنینازفاصلهکافیبینپدالگازوپدالترمزاطمینانحاصلنمایید.
پسازاینکهکفپوشرابرداشتهوتمیزنمودید،ازنصبصحیحآناطمینانحاصلنمایید.  •

ازکفپوشهایخودروهایدیگریامدلهایمتفاوتدرخودرویخوداستفادهنکنید.  •
تنهاازکفپوشهایطراحیشدهبرایسمترانندهاستفادهنمایید.  •

ازدویاچندکفپوشرویهماستفادهنکنید.  •
بهدلیلاینکهقالبهایضدلغزشتنهاازلغزشکفپوشهاجلوگیریمیکند،استفادهازیکیاچندکفپوش

خطرناکاست.کفپوششلممکناست،عملکردپدالهارامختلکردهومنجربهتصادفشود.
زمانیکهازکفپوشضخیمتردرزمستاناستفادهمیکنید،ازنصبصحیحکفپوشاصلاطمینانحاصل  •

نمایید.
کفپوشرابهصورتسروتهنصبیاجلووعقبنکنید.  •

پیش از رانندگی  ■
هنگامیکهموتورخاموشاستواهرمتعویضدندهدرموقعیتAT(P(یاN )MT(است،پدالهاراکاماًلفشاردهید

تابهکفخودروبچسبدواطمینانحاصلنماییدکهکفپوشباعملکردپدالهاتداخلیندارد.

پیش از رانندگی با خودرو
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فصل 1: اقدامات ایمنی

پیش از رانندگی با خودرو، صندلی ها و کلیه 
آینه ها را در موقعیت مناسب تنظیم نموده و 

از رانندگی ایمن اطمینان حاصل نمایید.

■ موقعیت صحیح رانندگی

استفادهصحیحازکمربندایمنی  ■
پیشازرانندگیباخودرو،ازبستنکمربندایمنیهمه
سرنشینانخودرواطمینانحاصلنمایید.)صفحه17-1را

ببینید(
بهکودکانبایدتارسیدنبهسنمناسب،برایبستن

کمربندایمنیکمکنمائید.)صفحه35-1راببینید(
تنظیمکلیهآینهها  ■

بهطور را بغل( )آینه بیرون و داخل عقب دید آینه
حاصل اطمینان و نمایید تنظیم مناسب و صحیح

نماییدکهدیدواضحیازعقبدارید.
)صفحه72-3راببینید(

رانندگی ایمن

زاویهپشتیصندلیراطوریتنظیمنماییدتابهطور  1
کاماًلعمودوبدونخمکردنپشتتانحینفرمان
دادن،رویصندلیبنشینید.)صفحه66-3راببینید(
صندلیراطوریتنظیمنماییدکهبتوانیدپدالها  2
راکاملفشاردهیدوهنگامگرفتنغربیلکفرمان
اندکیدستهایتانراخمکنید.)صفحه66-3را

ببینید(
پشتسریراتنظیموقفلنماییدبهطوریکهمرکز  3

پشتسریدرراستایگوششماباشد.
)صفحه70-3راببینید(

کمربندایمنیخودرابهدرستیببندید)صفحه17-1را  4
ببینید(
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هشدار  
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهیددرغیراینصورتممکناستباعثصدماتجدییامرگشوید.

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی  ■
هنگامرانندگیموقعیتصندلیرانندهراتنظیمنکنید،درغیراینصورتممکناستکنترلخودروراازدست  •

بدهید.
بینرانندهیاسرنشینوپشتیصندلیبالشتقرارندهید.  •

بالشتباعثمیشودموقعیتصحیحنشستنحفظنشودوتأثیرکمربندایمنیوپشتسریراکاهشمیدهدو
منجربهصدماتجدییامرگمیشود.
چیزیزیرصندلیجلوقرارندهید.  •

اجسامممکناستبینریلتنظیمصندلیگیرکنندومانعقفلشدنصندلیهادرمکانصحیحخودشوندو
باعثتصادفیاآسیببهمکانیزمتنظیمصندلیشود.

هنگامرانندگیهایطوالنیمدتدرصورتاحساسخستگی،کمیاستراحتنمایید.درصورتاحساس  •
خستگییاخوابآلودگیهنگامرانندگی،خودرامجبوربهادامهرانندگینکنیدوسریعاًاستراحتنمایید.

تنظیم موقعیت صندلی  ■
هنگامتنظیمموقعیتصندلیمراقبباشیدکهصندلیبهسایرسرنشینانآسیبنزند.  •

هنگامتنظیمصندلی،دستهایخودرازیرصندلییانزدیکقطعاتمتحرکقرارندهید.درغیراینصورت  •
دستهایاانگشتانممکناستبینمکانیزمتنظیمصندلیگیرکند.

فصل 1: اقدامات ایمنی 
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فصل 1: اقدامات ایمنی

کمربند ایمنی

پیش از رانندگی با خودرو از بستن کمربندهای 
ایمنی سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.

■ استفاده صحیح از کمربند ایمنی

تسمهرویشانهرابکشیدتاازمرکزشانهعبورکند،  •
امانبایدباگردنشماتماسداشتهباشدیاازروی

شانهبیفتد.
تسمهرویپاراتاحدممکن،ازپایینترینقسمت  •

ودرامتدادلگنعبوردهید.
وقتی باشد. عمود بهصورت نباید صندلی پشتی  •
شما کمر نشستهاید صندلی روی عمود بهصورت

بایدبهپشتیصندلیتکیهدادهباشد.
کمربندایمنینبایدپیچخوردهباشد.  •

■ بستن کمربند ایمنی

زبانهکمربندایمنیراواردقفلنماییدتاصدایکلیک
کهنشانگربستهشدنکمربندایمنیاست،شنیدهشود.

■ باز کردن کمربند ایمنی

دکمهضامن

از ایمنی کمربند زبانه تا دهید فشار را دکمهضامن
محفظهقفلکهنشانگربازشدنکمربندایمنیاست،

بیرونبیاید.
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■ تنظیم ارتفاع تسمه کمربند ایمنی روی شانه 
) صندلی جلو(

کلیدتنظیمارتفاعتسمهکمربندرابهسمتبیرون 1
بکشید.
پایین 2

کلیدتنظیمارتفاعتسمهکمربندرابهاندازهالزمبهطرف
پایینبکشید.

باال 1
کلیدتنظیمارتفاعتسمهکمربندرابهطرفباالبکشیدتا

صدایکلیکشنیدهشود.

فصل 1: اقدامات ایمنی 

■ پیش کشنده کمربند ایمنی )صندلی جلو(

وارد خودرو جلوی به شدید نسبتاً ضربهای زمانیکه
میشود،پیشکشندهبهصورتاتوماتیککمربندایمنی
راجمعمیکندتابدنسرنشینرارویصندلیمحکم

نگهدارد.
بااینوجود،ممکناستپیشکشندهکمربندایمنیهنگام
واردشدنضربههایجزئیبهجلویخودرو،تصادفازبغل

یاضربههایواردهازپشتخودروفعالنشود.
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فصل 1: اقدامات ایمنی

)ELR( قفل جمع کننده اضطراری  ■
ترمزگیری موقع را ایمنی کمربند جمعکننده، قفل
اضطرارییاتصادفقفلمیکند.همچنیناگرشماخیلی
کننده، جمع قفل کنید حرکت جلو طرف به سریع
کمربندایمنیراقفلخواهدکرد.حرکتآهستهونرم

باعثکشیدهشدنکمربندوحرکتآزادانهمیشود.
نحوه استفاده از کمربند ایمنی برای کودکان  ■
برای عمدتاً خودرو در موجود ایمنی کمربندهای

استفادهافرادبزرگسالطراحیشدهاست.
کودکانبایدبهطورصحیحدرصندلیکودکقرار  •
گیرندومحافظتشوندمگراینکهآنقدربزرگشده
باشندکهبتوانندازکمربندایمنیاستفادهنمایند.

کمربند از استفاده کامالًبرای کودکان زمانیکه  •
ایمنیبزرگشدهاند،برایاستفادهازکمربندایمنی
دستورالعملهایمربوطهرارعایتنمایید.)صفحه

17-1راببینید(
کمربند  پیش کشنده،  شدن  فعال  از  پس   ■

ایمنی )صندلی جلو( را تعویض نمایید.
پیشکشندهکمربندایمنیتنهادراولینتصادففعال
فعال بعدی تصادفات و دوم تصادف در اما میشود
نخواهدشد.لذاپسازتصادفجهتتعویضکمربند
بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای به ایمنی

مراجعهنمایید.
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هشدار  
برایکاهشخطرصدماتبراثرترمزگیریاضطراری،فرماندهیسریعیاتصادف،اقداماتزیرراانجامدهید،در

غیراینصورتممکناستصدماتجدییامرگاتفاقبیفتد.
بستن کمربند ایمنی  ■

ازبستنکمربندایمنیهمهسرنشیناناطمینانحاصلنمایید.  •
کمربندایمنیخودرابهطورصحیحببندید.  •

هرکمربندایمنیبراییکنفراست.ازیککمربندایمنیبرایدویاچندنفراستفادهنکنید)حتیکودکان(.  •
توصیهمیشودکودکاندرصندلیعقبقراربگیرندوازکمربندایمنییاصندلیمحافظکودکاستفاده  •

نمایند.
کمربندایمنیشمادرصورتیکهصندلیکاماًلبهصورتعمودیابهصورتخوابیدهیانیمهخوابیدهباشد،  •

نمیتواندمحافظتکاملازسرنشینراایجادنماید.
تسمهرویشانهرازیربازوهاقرارندهید.  •

تسمهرویپاراتاحدممکنپایینآوریدورویلگنقراردهید.  •
بانوان باردار  ■

ازدستوراتپزشکخودبرایبستنصحیحکمربندایمنی
پیروینمایید.

مثلسایرسرنشینان،بانوانبارداربایدتسمهرویپاراتاجای
ممکنبهسمتپایینرویلگنقراردهند.کمربندنبایدروی

شکمقراربگیرد.
درصورتیکهکمربندایمنیبهطورصحیحبستهنشدهباشد
بانوان است ممکن تصادف، یا اضطراری ترمزگیری موقع

بارداروجنیندچارآسیبدیدگییاحتیمرگشوند.

فصل 1: اقدامات ایمنی 
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  هشدار
هنگام حضور کودکان در خودرو  ■

اجازهندهیدکودکانباکمربندایمنیبازیکنند.اگرکمربندایمنیدورگردنکودکانبپیچد،ممکناستباعث
خفگی،سایرصدماتیاحتیمرگشود.

اگرایناتفاقرخدادوکمربندایمنیازقفلخارجنشدازیکقیچیبرایبریدنکمربنداستفادهنمایید.
تسمه قابل تنظیم روی شانه )صندلی های جلو(  ■

ازردشدنکمربندایمنیازوسطشانهاطمینانحاصلنمایید.کمربندایمنیبایدبهدورازگردنقراربگیرد،
امانبایدازرویشانهبیفتد.درغیراینصورتتأثیرمحافظتیکمربندایمنیممکناستهنگامتوقفیادور

زدنهایناگهانییاتصادفکاهشیافتهومنجربهصدماتجدییامرگشود.
پیش کشنده های کمربند ایمنی )صندلی های جلو(  ■

پسازتصادفبالفاصلهبهنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنبهمنظوربررسیپیشکشندههایکمربند
ایمنیجلووکیسههایهوامراجعهنمائید.همانندکیسههایهوا،پیشکشندههایکمربندایمنیومحدودکننده
فشاررانیزبایدبعدازتصادفتعویضنمود.اگرتعویضنشوند،خطرصدماتجدیممکناستهنگامتصادف

دومافزایشیابد.
آسیب دیدگی و سایش کمربند ایمنی  ■

اجازهندهیدکمربند،قفلیامحفظهآنبیندربگیرکند،ممکناستباعثآسیبدیدگیکمربندایمنیشود.  •
کمربندایمنیرابهطورمرتببررسینمایید.بهدنبالبریدگیها،سایشوشلشدگیباشید.ازکمربند  •
ایمنیآسیبدیدهاستفادهنکنید.مگراینکهآنراتعویضکردهباشید.کمربندایمنیآسیبدیدهنمیتوانداز

سرنشینمحافظتنمودهوباعثصدماتجدییامرگمیشود.
اطمینانحاصلنماییدکهکمربندایمنی،بهدرستیقفلشدهوپیچوتابنخوردهباشد.  •

درصورتیکهکمربندایمنیبهدرستیکارنمیکندبهنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنمراجعهنمایید.
درصورتیکهخودرودچارتصادفجدیشدهباشد،حتیدرصورتیکهآسیبدیدگیجدیدرکمربندایمنی  •

مشاهدهنمیشودمجموعهکمربندایمنیراتعویضنمایید.
هرگزبدوناجازهکمربندهایایمنیرانصب،بازوتغییرندادهودورنریزید.لطفاًبرایتعمیراتموردنیازبه  •
نمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنمراجعهنمایید.تغییراتنادرستمیتواندمنجربهصدماتجدی

یامرگشود.

فصل 1: اقدامات ایمنی
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فصل 1: اقدامات ایمنی 

کیسه هوا

در هنگام تصادف شدید، ممکن است صدمات جدی به سرنشین وارد شد، از این رو کمربند ایمنی 
و کیسه هوا بطور همزمان عمل کرده و خطر صدمات جدی یا مرگ سرنشینان را کاهش می دهد.

کیسههوایصندلیرانندهوسرنشینجلودرهنگامتصادفشدیدازبغلیاروبرو،ازرانندهیاسرنشینجلو 1
دربرابرضرباتقطعاتداخلیخودرو،محافظتخواهدکرد.
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فصل 1: اقدامات ایمنی

اجزای تشکیل دهنده سیستم کیسه هوا

کیسههوایراننده 1

کیسههوایسرنشینجلو 2

اینقطعاتاجزایتشکیلدهندهسیستمکیسههوامیباشند.
ازبغلیاروبرو،سیستمکیسههوافعالشدهوعملخواهدکرد.زمانیکه درصورتبروزبرخیازتصادفات
سرنشینبهدلیلجابهجاییهایداخلیباکیسههوایفعالشدهبرخوردمینماید،کیسههواشدتضربهرا

کاهشدادهونیرویتصادفراجذبمیکند،بنابرایناحتمالصدمهبهسرنشینکاهشمییابد.



24

  هشدار

اقدامات احتیاطی مربوط به کیسه هوا  ■
اقداماتاحتیاطیزیررارعایتنماییددرغیراینصورتممکناستمنجربهصدماتجدییامرگشود.

رانندهوهمهسرنشینانبایدبهدرستیکمربندایمنیخودراببندند.  •
کیسههوامکملعملکردکمربندایمنیاست.

شدتضربهکیسههوایرانندههنگامفعالشدنبسیارزیاداستدرصورتیکهرانندهخیلیبهکیسههوا  •
نزدیکنشستهباشد،ممکناستمرگیاصدماتجدیرخدهد.

به حداقل دارد. را خطر باالترین سانتیمتر 7/5 تا 5 بین فاصله است فعال راننده هوای کیسه زمانیکه
فاصله30سانتیمتریازکیسههوابنشینید.اینفاصلهازمرکزغربیلکفرمانتاقفسهسینهرانندهاست.
درصورتیکهدرفاصلهایکمتراز30سانتیمترینشستهباشید،میتوانیدبااستفادهازروشهایزیرموقعیت

نشستنراتنظیمنمایید:
درحالیکههنوزقادربهفشاردادنپدالهاهستیدتاجایممکنصندلیرابهطرفعقببکشید.  •

بهآرامیپشتیصندلیراخمکنید،باوجودطراحیهایمتفاوتخودروهاحتیاگرصندلیرانندهخیلی  •
بهسمتجلوبردهشدهباشد،فاصله30سانتیمتریباخمکردنپشتیصندلیبهدستمیآید.اگرپس
ازخمکردنپشتیصندلی،دیدنسطحجادهدشواراستازیکبالشتبرایصندلیاستفادهنماییدیا

صندلیراباالبیاورید.
اگرغربیلکفرمانقابلتنظیماستآنرابهسمتپایینخمکنید.اینکارباعثمیشودکیسههوادر  •

تماسباقفسهسینهرانندهباشدتاسروگردناو.
زمانیکهصندلیطبقمواردباالتنظیمشد،پدالهاوغربیلکفرمانبایدتحتکنترلرانندهباشدوراننده

بایدچراغهایهشدارموجوددرصفحهنمایشگرراببیند.
کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندید.  ■

شمابایدکمربندایمنیخودراهنگامرانندگیدرخودروهایمجهزبهکیسههواببندید.تکیهبهکیسههای
هواهنگامتصادفبسیارخطرناکاست.کیسههوایمربوطهتنهازمانیکهخودرودرگیرتصادفهایمعمولی

یابرخوردازجلو،نزدیکبهجلویاتصادفازبغلشدهباشدتنهابرایاولینتصادففعالمیشود.
بنابراین،هنگامرانندگیازبستنکمربندایمنیاطیمنانحاصلنمایید.

فصل 1: اقدامات ایمنی 
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فصل 1: اقدامات ایمنی

لبهصندلیننشینیدیابهجلوداشبوردتکیهندهید.  •

اجازهندهیدکودکانجلویکیسههوایسرنشین  •
جلوقراربگیرندیارویپایسرنشینجلوبنشینند.

اجازهندهیدکهسرنشینجلواجسامرارویپای  •
خودقراردهد.

بهسمتدرب،سقف،ستونهایجلو،ستونمرکزی  •
یاستونعقبتکیهندهید.

  هشدار

اقدامات احتیاطی مربوط به کیسه هوا  ■
شدتضربهکیسههوایسرنشینجلوموقعفعالشدنبسیارزیاداستواگرسرنشینجلوبسیارنزدیک  •
بهکیسههوانشستهباشدصدماتجدییامرگممکناسترخدهد.صندلیسرنشینجلوبایدتاجای
ممکندورترازکیسههواقراربگیردوپشتیصندلیراطوریتنظیمنماییدکهسرنشینجلوبهطور

عمودیبنشیند.
محافظتنادرستازنوزادانوکودکانممکناستهنگامفعالشدنکیسههوامنجربهصدماتجدی  •
یامرگشود.نوزادانبسیارکوچکوکودکانبایدتوسطکمربندایمنیدرصندلیمحافظکودکقرار
بگیرند.اکیداًتوصیهمیشودکهکودکانونوزادانبهدرستیدرصندلیعقبقراربگیرند.برایکودکانو

نوزادان،صندلیعقبامنترازصندلیسرنشینجلواست.
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فصل 1: اقدامات ایمنی 

روبهدربننشینیدیارویصندلیسرنشینجلو  •
زانونزده،سرودستخودراازخودروبیروننبرید

ازچسباندناجسامبهجلوداشبوردیاغربیلکفرمان  •
هنگام است ممکن اجسام این نمایید. خودداری

فعالشدنکیسههواپرتابشوند.

چیزیرویدرب،شیشهجلو،شیشههایجانبی،  •
یا سقف کنار ریلهای عقب، و جلو ستونهای

دستگیرههایکمکیآویزاننکنید.

  هشدار

اقدامات احتیاطی مربوط به کیسه هوا  ■
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فصل 1: اقدامات ایمنی

  هشدار

اقدامات احتیاطی مربوط به کیسه هوا  ■
ازتجهیزاتیکهباعثپوشیدهشدنکیسههوایاپوشاندنمحدودهفعالشدنآنمیشونداستفادهنکنید  •

زیراممکناستباعثتداخلدرفعالیتکیسههواشود.
بهمحدودهقرارگیریکیسههواضربهنزنیدیانیرویشدیدیرویآنواردنکنید.اینامرممکناست  •

باعثنقصکیسههواشود.
پسازفعالشدن)بادشدن(کیسههوااجزایمرتبطبهآنرالمسنکنید،زیرابسیارداغهستند.  •

درصورتیکهپسازفعالشدنکیسههوانفسکشیدنسختاست،دربهاوشیشههارابرایتهویه  •
هوابازنماییدیاخودروراترکنمایید.اثراتباقیماندهازدودرا،هرچهسریعتربرایجلوگیریازایجاد

حساسیتهایپوستی،تمیزنمایید.
پس از فعال شدن کیسه های هوا در زمان تصادف  ■

پسازاینکهکیسههوادرتصادففعالشد،نیازاستبرایتعویضواحدکنترلکیسههوابابانمایندگیهای
خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

تغییرات و اسقاط اجزای سیستم کیسه هوا  ■
لطفاًپسازاسقاطخودرویاایجادتغییراتزیربانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

درغیراینصورتنقصدرکیسههوایاعملکردناگهانی،ممکناستمنجربهصدماتجدییامرگشود.
پیادهسازی،تعمیرونصبمجددکیسههوا  •

مقاومسازیجلوپنجرهبابرفروب،وینچوسایرابزارها.  •
دستکاریسیستمتعلیقجلو.  •

.CDنصبتجهیزاتالکتریکیمثلرادیویقابلحمل،پخشکننده  •
تغییربرایافرادمعلول.  •
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درصورت فعال شدن کیسه هوا )باد شدن(  ■

شدتضربهکیسههواموقعفعالشدنبسیارزیاد  •
استواگرسرنشینانخیلیبهکیسههوانزدیک
مرگ یا باعثصدماتجدی است ممکن باشند

شود.
است همراه دود و صدا با هوا کیسه فعالشدن  •
اماآتشسوزیرخنخواهدداد.درصورتیکهافراد
ممکن آسمهستند مثل تنفسی دارایمشکالت
استدرتنفسدچارمشکلشوند.دراینحالت
و دربها شوید. خارج خودرو از سریع خیلی

شیشههارابرایورودهوایتازهبازکنید.
درصورتیکه)گازوغیره(رویچشمانوپوست  •
شماباقیماندهباشد،دستهاوچشمهارابهدقت
است ممکن حساس پوستهای بشویید. آب با

دچارآلرژیشوند.
فرمان، غربیلک )شامل هوا کیسه ماژول اجزای  •
روکشکیسههواوفعالکننده(ممکناستطی
هم هوا کیسه باشند. داغ بهشدت دقیقه چندین

ممکناستداغباشد.
ممکناستشیشهجلوشکستهشود.  •

شرایط عملکردی )کیسه هوای راننده وکیسه   ■
هوای سرنشین جلو(

اگرخودروبایکجسمثابتیامانعبرخوردکند  •
وشدتضربه باشد باالتر یا 24km/h وسرعت
تصادفزیادباشد،ممکناستکیسههوایراننده

وکیسههوایسرنشینجلوفعالشود.
بااینوجود،اگرخودروبهجسمیثابت)مثلخوردوهای
پارکشدهیاعالئمکنارجاده(برخوردکند،یادرصورتیکه
زیرخودروی دیگریبرود)مثلرفتن"جلویخودرو"
زیرمحفظهبارکامیون(وسرعتخودروبسیارباالباشد،

کیسههواممکناستفعالنشود.
به نزدیک سرعت کاهش تصادفات، از بعضی در  •
آستانهطراحیشدهمیباشداماکیسههوایراننده
ایمنی کمربند پیشکشنده و جلو سرنشین و

ممکناستفعالنشوند.

فصل 1: اقدامات ایمنی 
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هوا  کیسه  است  ممکن  که  مواردی  سایر   ■
فعال شود )بجز تصادف(

درصورتیکهجلویخودروبهشدتضربهدیدهباشد،
ممکناستکیسههوایرانندهوسرنشینجلوفعال

شوند.
مثالهارادرتصویرزیرببینید.

خودروبهلبهجدول،کنارپیادهرویاسطحسختی  •
برخوردکند.

خودرودرگودالیافرورفتگیبیفتد.  •
چرخهابهزمیناصابتکردهیاخودروبیفتد.  •

فعال  است  ممکن  هوا  کیسه  که  مواردی   ■
نشود

بهطورکلی،کیسههوایرانندهوکیسههوایسرنشین
جلوزمانیکهخودرودچارتصادفازبغل،تصادفاز
پشتیاواژگونیوتصادفباسرعتکمشود،ممکن
استفعالنشوند.بااینوجودزمانیکهتصادفباعث
بهجلومیشود،کیسههواممکن رو کاهشسرعت

استفعالشود.

تصادفازعقب  •
تصادفازبغل  •

واژگونی  •

از خودرو هنگامیکه هوا کیسههای کلی، بهطور
قسمتعقبوبغلیاباسرعتکمدچارتصادفشود 

یا واژگون شود،فعالنخواهندشد.

تصادفازعقب  •
تصادفازبغل  •

واژگونی  •
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در آسیبها سایر یا ترکخوردگی خراشیدگی،  •
قسمتپایینیجلوداشبورد،نزدیککیسههوای

رانندهیاکیسههوایسرنشینجلو.

چه زمانی با نمایندگی های خدمات پس از   ■
فروش بهمن تماس بگیرید.

درمواردزیر،خودرونیازبهتعمیرویابازرسیدارد،
هرچهسریعتربانمایندگیهایخدماتپسازفروش

بهمنتماسبگیرید.
فعالشدنکیسههایهوا  •

جلویخودروآسیبدیدهیاتغییرشکلدادهباشد  •
یاتصادفیکهدرآنکیسههوافعالنشدهباشد

رخدهد.

بعضیقطعاتدربآسیبدیدهیاتغییرشکلداده  •
باشدیاتصادفیکهکیسههوافعالنشدهباشد،رخ

دهد.
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اطالعات ایمنی کودک

همواره پیشگیری های زیر را هنگام حضور کودکان رعایت نمایید.
بزرگ نشده اند،  تا زمانی که  نمایند.  استفاده  از صندلی محافظ کودک مناسب  باید همواره  کودکان 

نمی توانند از کمربند ایمنی استفاده نمایند.
توصیهمیشودکهکودکاندرصندلیعقبقراربگیرندتاازلمسناگهانیاهرمتعویضدندهودستهبرفپاککن  •

جلوگیریشود.
هنگامرانندگی،ازقفلایمنیکودکیاقفلکلیدشیشهباالبربرقیبرایجلوگیریازبازکردندربوشیشه  •

توسطکودکاناستفادهنمایید.
اجازهندهیدکودکانباتجهیزاتیمثلشیشهباالبربرقی،دربموتور،دربصندوقعقبوصندلیهابازی  •

کنند،ممکناستقسمتیازبدنآنهابیناینتجهیزاتگیرکند.

  هشدار

اجازه ندهید کودکان سوئیچ را بردارند و درون خودرو تنها بمانند.  ■
رهاکردنکودکدرصندلیعقبتاشدهبسیارخطرناکاست.تازمانیکهصندلیبهحالتاولیهبازنگشته  •
استممکناستکودکداخلصندوقعقبرفتهوگیرکندوقادربهترکآننباشد.برایاجتناباز

تصادفاطمینانحاصلنماییدکهپشتیصندلیبهدرستیقفلشدهاست.
کودکانراتنهادرخودرورهانکنید.اجازهندهیدکودکانسوئیچرابرداشتهیاازسوئیچاستفادهنمایند.  •

ممکناستکودکانخودرورااستارتزدهودندهرادروضعیتN)خالص(قراردهد.کودکممکناست
هنگامبازیبافندک،شیشه،سانروفیاسایرتجهیزاتدچارآسیبدیدگیشود،عالوهبرایندمایباالیا

پایینداخلاتاقممکناستباعثصدماتمرگبارشود.
همواره خودرو را قفل نمایید و اطمینان حاصل نمایید که کلید در دسترس کودکان قرار   ■

ندارد.
درصورتیکههنگامخروجبزرگساالنخودروبهدرستیقفلنشدهباشدیاکلیددردسترسکودکانباشد،
ممکناستکودکانواردصندوقعقبشدهودرآنجاگیربیفتند.بهویژهدرتابستانممکناستگرمایزیاد

باعثصدماتمغزییاحتیمرگشود.
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محافظت از کودک

پیش از نصب صندلی محافظ کودک، همواره دستورالعمل های صندلی محافظ کودک را بخوانید.
اگرکودکبهاندازهکافیبرایاستفادهازکمربندایمنیبزرگنشدهاست،هموارهازصندلیمحافظکودک  •
کنید. نصب عقب رویصندلی را کودک محافظ هموارهصندلی ایمنی، از اطمینان برای کنید. استفاده

همیشهصندلیمحافظکودکراطبقدستورالعملهایتوصیهشدهرویبرچسبآننصبکنید.

پیشگیری ها

تحقیقهانشانمیدهدکهنصبصندلیمحافظکودکرویصندلیعقبامنترخواهدبود.
صندلیمحافظکودکراطبقمدلوسنوسایزکودکانتخابنمایید.  •

برایجزئیاتنصب،دستورالعملهایرویبرچسبصندلیراببینید.  •
دستورالعملهاینصبرامیتواندراینکتابچهیافت.

نوع ایمنی کودک

براساسمقرراتبینالمللی،محافظتازکودکرامیتوانبهپنجگروهتقسیمکرد:
> 10 kg: 0گروه

> 13 kg: 0+گروه
9 kg - 18 kg :Iگروه

15 kg - 25 kg :IIگروه
22 kg - 36 kg :IIIگروه
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)ISOFIX( اطالعات مربوط به صندلی مناسب برای ایزوفیکس

موقعیتنصبایزوفیکس
ماژولثابت سایز صندلیعقبگروهوزنی

سمتراست
صندلیعقب
سمتچپ

X X ISO/L1 F
سبدحملنوزاد

X X ISO/L2 G

IL IL ISO/R1 E > 10 kg: 0گروه
IL IL ISO/R1 E

X X ISO/R2 D > 13 kg: 0+گروه
X X ISO/R3 C

X X ISO/R2 D

X X ISO/R3 C

IUF IUF ISO/F2 B 9 kg - 18 kg :Iگروه
IUF IUF ISO/F2X B1

IUF IUF ISO/F3 A

شرححروفباال:
صندلیمحافظروبهجلویISOFIXتأییدشدهبرایاینگروهوزنیرامیتواننصبکرد. :IUF

صندلیمحافظISOFIXمخصوص،شاملخودروهایخاص،سیستممحافظتنیمهعمومیذکرشدهدرباال :IL
رامیتواننصبکرد.

صندلیمحافظISOFIX برایاینگروهوزنییاچنینسایزهاییرانمیتواننصبکرد. :X

یکیازسیستمهایمناسبراانتخابنمایید  ■
کودکانبایدازصندلیمحافظمناسباستفادهکنندوتاوقتیبزرگنشدهاند،نمیتوانندازکمربندایمنی  •

استفادهکنند.
درصورتیکهکودکبهاندازهکافیبزرگشدهاستبایددرصندلیعقببنشیندوکمربندایمنیخودرا  •

ببندد.)صفحه17-1راببینید(
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  هشدار

از صندلی محافظ کودک استفاده کنید.  ■
درصورتیکهصندلیمحافظکودکنامناسباستفادهشود،کودکیانوزادرانمیتوانبهدرستیمحافظت

نمودوممکناستصدماتجدییاحتیمرگموقعترمزاضطرارییاتصادفرخدهد.
پیشگیری های مربوط به محافظت از کودکان  ■

هموارهصندلیمحافظکودکرابراساسسنوسایزکودکانتخابنماییدتاهنگامتصادفوترمزناگهانی  •
بهدرستیازاومحافظتنماید.کودکیکهبادستانشمانگهداشتهشده،بهدرستیمحافظتنخواهدشد.

هنگامتصادفممکناستکودکباشیشهیااجزایداخلیخودروبرخوردنماید.
اکیداًتوصیهمیشودکهصندلیمحافظکودکرامناسبباوزنوسایزاوتهیهنمودهوآنرارویصندلی  •
عقبنصبکنید.براساستحقیقاتانجامشدهوآمارتصادفات،کودکانیکهدرصندلیعقبودرصندلی

محافظکودکقرارمیگیرندمکانامنترینسبتبهکودکاندرصندلیجلودارند.
صندلیمحافظکودکروبهعقبرارویصندلیجلونصبنکنید،درغیراینصورتهنگامتصادفکودک  •
دچارصدماتجدیشدهوحتیممکناستبراثرفعالشدنکیسههوایسرنشینجلو،دچارمرگشود.
دستورالعملهایتهیهشدهتوسطکارخانهسازندهرابراینصبصحیحصندلیمحافظکودکدرنظر  •
بگیرید.نصبنادرست،هنگامتصادفیاترمزگیریناگهانیممکناستباعثصدماتجدییامرگشود.

هنگام حضور کودکان در خودرو  ■
اجازهندهیدکودکانباکمربندایمنیبازیکنند.اگرکمربندایمنیدرنزدیکگردنپیچوتابخوردهاست،
ممکناستکودکدچارخفگییاصدماتشدیدیاحتیمرگشود.اگرکمربندایمنیبازنمیشودباقیچی

کمربندایمنیراببرید.
زمانی که از صندلی محافظ کودک استفاده نمی کنید.  ■

صندلیمحافظکودکحتیزمانیکهاستفادهنمیشودبایدبهدرستیثابتشود.  •
ازقراردادنصندلیمحافظکودکبدوناینکهآنراثابتکنید،خوددارینمایید.

پسازبازکردنصندلیمحافظکودکبایدآنراازخودروخارجکنیدیابهطورثابتدرصندوقعقبقرار  •
دهید.درصورتیکهپشتسریبرایتسهیلنصبصندلیمحافظکودکبازشدهاست،پیشازرانندگی
دچار اضطراری ترمز یا تصادف هنگام سرنشینان است ممکن اینصورت غیر در نمایید. نصب را آن

آسیبدیدگیشوند.
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)نصب   )ISOFIX( ایزوفیکس  قالب های  نصب   ■
از  استفاده  با  کودک  محافظتی  صندلی 

))ISOFIX( ایزوفیکس

صحیح جهت در ها قالب درصورتیکه  1 مرحله
نصبشدهباشد،صندلیمحافظکودکرا

درآننصبنمایید.

پسازنصبصندلیمحافظکودک،آنرا 2 مرحله
بهطرفجلووعقبکشیدهتاازثابت

شدنآناطمینانحاصلنمایید.
وجود دلیل به کودک محافظ صندلی درصورتیکه
کردن باز از پس نمیشود نصب بهدرستی پشتسری

پشتسری،آنرانصبنمایید.)صفحه70-3راببینید(

نصب صندلی محافظ کودک

کودک  محافظ  صندلی  همراه  دستورالعمل های 
تهیه شده توسط کارخانه سازنده را رعایت نمایید. 
از قالب های ایزوفیکس )ISOFIX( برای نصب صندلی 
محافظ کودک به صندلی استفاده نمایید. هنگام 
باالیی  قالب های  از  کودک  محافظ  صندلی  نصب 

استفاده کنید.

اسـتفاده از قالب های ایزوفکیـس )ISOFIX( برای 
ثابت کـردن صندلـی محافظ کودک

)ISOFIX( قالب های ایزوفیکس

)ISOFIX(دوصندلیعقبدارایقالبهایایزوفیکس
هستند.
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  هشدار

زمانی که صندلی محافظ کودک نصب شده است  ■
لطفاًپیشگیریهایزیررادرنظربگیرید.

درغیراینصورت،صدماتجدیومرگممکناسترخدهد.
صندلیمحافظکودکرابهطرفجلووعقب،راستوچپبکشیدتاازنصبصحیحآناطمینانحاصل  •

نمایید.
پسازاینکهصندلیثابتشدآنراتنظیمنکنید.  •

و قالبها بین جسمی که نمایید حاصل اطمینان ،)ISOFIX( ایزوفیکس قالبهای از استفاده هنگام  •
کمربندایمنیپشتصندلیمحافظکودکگیرنکردهباشد.

دستورالعملهاینصبتهیهشدهتوسطکارخانهسازندهرادرنظربگیرید.  •

درصورتیکهصندلیمحافظکودکمجهزبهقالبهای
باالییباشدآنهارادرپایهقالبهاثابتکنید.
صندلیعقببهپایههایقالبمجهزمیباشد.
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را 3-70 )صفحه کنید. نصب مجدداً را پشتسری
ببینید(

صندلی محافظ کودک با قالب باالیی

ازقالبایزوفیکسبراینصبصندلیمحافظکودک
استفادهکنید.

درصورتیکهصندلیمحافظکودکرانمیتوانبهدلیل
را پشتسری کرد، نصب بهدرستی پشتسری وجود
بازکرده،سپسصندلیمحافظکودکرانصبنمایید.

)صفحه70-3راببینید(

روکشپایهقالبرابازکنید.بستهارادرونپایهقرار
دهیدوقالبهایباالییراسفتنمایید.

ازسفتشدنقالبهایباالییاطمینانحاصلنمایید.
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  هشدار

هنگام نصب صندلی محافظ کودک  ■
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهیددرغیراینصورتممکناستباعثصدماتجدییاحتیمرگکودکشود.

قالبهایباالییرامحکمببندیدواطمینانحاصلنماییدکهکمربندایمنیپیچوتابنخوردهاست.  •
قالبهایباالییرابههیچچیزیجزپایهقالبهامتصلنکنید.  •

صندلیمحافظکودکرابهطرفجلووعقب،راستوچپبکشید.ازقفلشدنکاملآناطمینانحاصل  •
نمایید.

پسازثابتشدنصندلیمحافظکودک،صندلیراتنظیمنکنید.  •
دستورالعملهایهمراهباصندلیمحافظکودکتهیهشدهتوسطکارخانهسازندهرادرنظربگیرید.  •

  احتیاط

پایه قالب های نصب )قالب های باالیی(  ■
هموارهدرصورتاستفادهنکردن،روکشپایهقالبهارابگذارید،درغیراینصورتممکناستآسیبببیند.
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  هشدار

هنگام نصب صندلی محافظ کودک  ■
دستورالعملهایمربوطبهآنرارعایتنماییدوآنراثابتنمایید.نصبنادرستباعثصدماتجدییاحتی

مرگکودکیاسایرسرنشینانهنگامتصادفوترمزاضطراریمیشود.

برایاطالعاتبیشتر،شکلراببینید.

نصب صحیح صندلی محافظ کودک در قالب ها  ■
برایاستفادهازقالبهایپایینی،اطمینانحاصلنماییدکهجسمیاطرافقالبهاوجودنداشتهباشدو

کمربندهایایمنیپشتصندلیمحافظگیرنکردهباشند.
اطمینانحاصلنماییدکهصندلیمحافظکودکبهدرستیثابتشدهاست،درغیراینصورتکودکیاسایر

سرنشینانموقعتصادفیاترمزاضطراریدچارصدماتجدییامرگخواهندشد.

صندلی روی را عقب به رو کودک محافظ صندلی  •
سرنشینجلونصبنکنید.درغیراینصورت،موقع
تصادف،بهدلیلضربهفعالشدنکیسههوا،ممکناست

کودکدچارصدماتجدییامرگشود.
برچسبنصبشدهرویآفتابگیردرسمتسرنشین  •
نشانگرممنوعبودننصبصندلیمحافظکودکروبه

عقب،رویصندلیسرنشینجلومیباشد.

اخطار

• صندلیمحافظکودکروبهعقبرارویصندلیکه
کیسههوایآنفعالاستنصبنکنید.

•   ممکناستصدماتجدییامرگرخدهد.
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فصل 1: اقدامات ایمنی

اقدامات احتیاطی مربوط به دود خروجی اگزوز

دود اگزوز حاوی مواد مضر برای انسان است.

  هشدار
دوداگزوزحاویمونواکسیدکربن)CO(کهبیرنگوبیبواستمیباشد.

اینصورتممکناستدوداگزوزواردخودروشدهومنجربه انجامدهیددرغیر اقداماتاحتیاطیزیررا
سرگیجهوتصادفیاصدماتجدیوحتیمرگشود.

نکات مهم هنگام رانندگی  ■
دربصندوقعقبراببندید.  •

درصورتیکهبویدودرااحساسکردیددرحالیکهدربصندوقعقببستهاست،پنجرههارابازکنیدو  •
فوراًبانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

موقع پارک کردن  ■
درصورتیکهخودرودرمکانیباتهویهنامناسبپارکشدهاستموتورراخاموشنمایید)مثلگاراژ(.  •

برایمدتطوالنیخودروراروشننگهندارید.  •
درصورتیکهچنینمواردیغیرقابلاجتناباست،خودرورادرهوایآزادپارکنمودهوازواردنشدندود

اگزوزبهداخلخودرواطمینانحاصلنمایید.
از روشننگهداشتنموتوردربرفعمیقیازمانبارشبرفخوددارینمایید.درصورتیکهخودرودربرف  •

گیرکردهوموتورروشناست،دوداگزوزمیتواندجمعشدهوواردخودروشود.
لوله های اگزوز  ■

سیستماگزوزبایددرفواصلمرتببررسیشود.درصورتیکههرگونهسوراخیاترکخوردگیوپوسیدگی،
دیدهشودیاصدایاگزوزشنیدهشود،فوراًجهتتعمیربانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماس

بگیرید.
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فصل 1: اقدامات ایمنی

اگر علی رغم عملکرد صحیح، موتوراستارت   ■
نمی خورد و عالوه براین چراغ نشانگرسیستم 
شده  روشن  نیز  سرقت(  )ضد  ایموبالیزر 
نقص  دچار  سیستم  است  ممکن  است، 
شده باشد. با نمایندگی های خدمات پس از 

فروش بهمن تماس بگیرید.

  احتیاط
اطمینان حاصل نمایید که سیستم می تواند   ■

به درستی کار کند.
خذف یا تغییر را سرقت( )ضد ایموبالیزر سیستم
ننمایید.اگرتغییریابهبودیدرسیستم،بدونتأیید

صورتگیردممکناستبهدرستیکارنکند.

سیستم ایموبالیزر )ضد سرقت( 

شده  تعبیه  کلید  روی  الکترونیکی  تراشه  یک 
است تا از سرقت خودرو جلوگیری شود. اگر کلید 
را  موتور  نمی تواند  باشد،  نشده  معرفی   ECU در 
روشن کند. در خودروهای متفاوت، سیگنال های 

موجود در کلید، متفاوت خواهند بود.

کلید درصورتیکه سرقت( )ضد ایموبالیزر سیستم
ONثبتشدهداخلسوئیچباشدوسوئیچدرموقعیت

باشدغیرفعالمیشود.

سیستم ممکن است دچار نقص شود، اگر:  ■
ضربهایشدیدبهکلیدواردشود.  •

قرار داشبورد درمحدودهجلو باال دمای در کلید  •
داشتهباشد.

زنجیرمغناطیسیبهکلیدمتصلشدهباشد.  •
کلیدتوسطپاککنندههایآلتراسونیکتمیزشده  •

باشد.
سیستمهای سایر یا دیگر کلید نزدیکی در کلید  •
تراشه به مجهز )کلید باشد گرفته قرار امنیتی

الکترونیکی(.
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فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر(

نمایشگر( )صفحه  کیلومتر  صفحه 

دورسنج  1
دورموتوردرهردقیقهرانشانمیدهد.

LCD صفحه نمایش  2
مصرف رانندگی، محدوده لحظهای، سوخت مصرف متوسط، سرعت بیرون، هوای دمای دیجیتالی، ساعت

سوخت،مسافتپیمودهشدهکلیوسایراطالعاترانمایشمیدهد.
سرعت سنج  3

سرعترادرهرساعتنشانمیدهد.
دکمه سمت چپ  4

فشارکوتاه:ساعتودقیقهساعتدیجیتالی،مسافتکلی،مسافتپیمودهشدهبرایتعمیرومسافتروزانهرا
تغییرمیدهد.

فشاردادنونگهداشتن:صفرکردنمتوسطسرعتومتوسطمصرفسوخت
دکمه سمت راست  5

فشارکوتاه:متوسطسرعت1.متوسطسرعت2.متوسطمصرفسوخت1.متوسطمصرفسوخت2.مصرف
سوختلحظهای،محدودهرانندگی،دمایآب.

عملکردفشارکوتاهدکمهDISبررویغربیلکفرمانهمانندفشارکوتاهرویدکمهسمتراستمیباشد.
فشاردادنونگهداشتن:صفرکردنمسافتروزانه.

توجه:»فشارکوتاه«یعنیمدتزماناعمالفشاربیشاز2ثانیهنباشدو»فشاردادنونگهداشتن«یعنی
مدتزماناعمالفشاربیشاز2ثانیهباشد.
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فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر( 

چراغ هشدار

پیش نیاز فعال شدن صفحه کیلومتر  ■
سوئیچرادرموقعیتONقراردهید.

چراغ هشدار  ■
از هرکدام کنونی وضعیت نشانگر هشدار چراغ

سیستمهایانقصاحتمالیآنهااست.

  هشدار

جلوگیری از وارد شدن خسارت به موتور و اجزای آن  ■
ازواردشدنعقربهدورسنجبهمحدودهقرمزرنگکهنشانگرحداکثردورموتوراست،جلوگیرینمایید.  •

اگرچراغهشداربهدلیلباالبودندمایمایعخنککنندهروشنشود،نشانگرایناستکهممکناست  •
موتورداغشدهباشد.دراینحالت،بالفاصلهخودرورادرمکانیامنپارککردهوپسازسردشدنکامل،

موتوررابررسینمایید.

سیستمتشخیصفشاربادتایر* 

چراغهشدارکمربندایمنی
 

چراغهشدارگیربکس*
 

چراغهشدارنقصسیستمترمز
 

چراغهشدارسیستمشارژباتری
 

چراغهشدارسیستمخنککننده
 

چراغهشدارسیستمموتور/
چراغهشدارگازهایخروجیاگزوز  

چراغهشدارایموبالیزر)سیستمضدسرقت( 

EPSچراغهشدار
 

ABSچراغهشدار
 

چراغهشدارفشارروغنموتور
 

چراغهشدارسیستمکیسههوا
 

چراغهشدارپایینبودنسطحبنزین
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چراغ نشانگر
نشانگرموقعیتکنونیهرکدامازسیستمهااست.

ESP/TCS OFFچراغنشانگر 

چراغنشانگرراهنمایسمتچپ
  

ESP/TCSچراغنشانگر
 

چراغهای بودن روشن نشانگر چراغ
موقعیت 

چراغنشانگربازبودندرب
 

چراغنشانگرمهشکنعقب 

چراغنشانگرخاموشبودنسیستم  
STOP / START 

چراغنشانگرکروزکنترل*
 

چراغنشانگرنورباال
 

چراغنشانگرراهنمایسمتراست
 

چراغ هشدار ایموبالیزر)سیستم ضدسرقت(  ■
اینچراغهشدارزمانیکهسیستمضدسرقتدچارنقص
نمایندگیهای با لطفاً شد. خواهد روشن باشد شده
خدماتپسازفروشبهمنبرایتعمیرخودروتماس

بگیرید.

چراغ هشدار کمربند ایمنی  ■
بهطورعادی،زمانیکهسوئیچدرموقعیت"ON"است،
اینچراغهشداردرصورتیکهرانندهیاسرنشینجلو
کمربندایمنیخودرونبستهباشدروشنخواهدشد.

باشد 25  km/h از بیشتر خودرو سرعت زمانیکه
ایمنی کمربند جلو سرنشین و راننده درصورتیکه
و زده چشمک هشدار چراغ باشند، نبسته را خود

صدایآژیرشنیدهمیشود.

توجه:درصورتیکهصندلیجلوبهوسیلهبارنسبتاً
هشدارچشمک چراغ نیز باشد شده اشغال سنگین

زدهوصدایآژیرشنیدهمیشود.
اگرپسازاینکهرانندهوسرنشینجلوکمربندایمنی
خودرابستهباشداینچراغروشنشود،ممکناست

سیستمدچارنقصشدهباشد.
برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با

بازرسیخودروتماسبگیرید.

EPS چراغ هشدار  ■
»ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه عادی بهطور
است،اینچراغهشدارروشنشدهوپسازچندثانیه

خاموشمیشود.
زمانیکهسیستمEPSدچارنقصشدهباشد،اینچراغ
هشدارروشنشدهوهمراهباصدایآژیرخواهدبود.

فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر(
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برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با
بررسیخودروتماسبگیرید.)صفحه184-7راببینید(

چراغ هشدار گیربکس*  ■
»ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه عادی، بهطور
است،اینچراغهشداربرایچندثانیهروشنشدهو
سپسخاموشخواهدشد.زمانیکهسیستمگیربکس
و شده روشن هشدار چراغ باشد شده نقص دچار

صدایآژیرشنیدهمیشود.
برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با

بررسیخودروتماسبگیرید.
ABS چراغ هشدار  ■

»ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه عادی، بهطور
مرحله خودکار بهطور ABS سیستم میگیرد، قرار
مدت به هشدار چراغ و داده انجام را خودعیبیابی
چندثانیهروشنباقیماندهوسپسخاموشمیشود.
باشد، شده نقص دچار ABS  سیستم درصورتیکه
هردوچراغهشداروچراغنشانگرTCS/EPSروشن
فروش از پس خدمات نمایندگیهای با میشوند.

بهمنبرایبررسیخودروتماسبگیرید.

  هشدار

درصورتی که چراغ هشدار روشن شود  ■
)مثل شود روشن هشدار چراغ یک درصورتیکه
نقصسیستمکیسههوایاABS(،بدانمعناستکه
اینسیستمهاممکناستمحافظتکافیدرهنگام
یا بهصدماتجدی منجر و ننموده ایجاد تصادف
در را خودرو بالفاصله حالت، این در شوند. مرگ
نمایندگیهایخدمات با و امنپارککرده مکانی
تماس خودرو بررسی برای بهمن فروش از پس

بگیرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز  ■
روشنشدناینچراغهشدارنشانگرمواردزیراست:

•  نقصسیستمترمز
بهطورعادی،زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرار
دارد،اینچراغهشداربهمدتچندثانیهروشنمانده

وسپسخاموشمیشود.
درصورتیکهسیستمترمزدچارنقصشدهاست،هردو
چراغهشداروABSروشنمیشود.بانمایندگیهای
خودرو بررسی برای بهمن فروش از پس خدمات

تماسبگیرید.
باالبودنترمزدستی  •

ترمزدستیاینچراغروشنمیشودودرصورتآزاد
شدنچراغخاموشمیشود.
•  پایینبودنسطحروغنترمز

آزاد دستی ترمز و عادی ترمز سیستم درصورتیکه
این نشانگر شود روشن نشانگر چراغ این اگر باشد،
بنابراین است پایین ترمز روغن سطح که است
بالفاصلهخودرورادرمکانیامنپارککردهوسپس
برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با

بررسیخودروتماسبگیرید.

  هشدار

ترمز  سیستم  نقص  چراغ  درصورتی که   ■
روشن باشد رانندگی نکنید.

رانندگی باشد شده روشن چراغ این درصورتیکه
بسیارخطرناکاست.اینبدانمعناستکهترمزهای
خودروممکناستاصاًلعملننمایدیابهدرستی
در را خودرو بالفاصله حالت، این در ننماید. عمل
مکانیامنمتوقفنمودهوبانمایندگیهایخدمات
تماس خودرو بررسی برای بهمن فروش از پس

بگیرید.

فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر( 
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چراغ هشدار فشار روغن موتور  ■
بهطورعادی،اینچراغهشدارزمانیکهسوئیچموتور
درموقعیت»ON«استروشنوپسازاینکهموتور

استارتخوردخاموشمیشود.
اینچراغهشداردرصورتیکهفشارروغنپایینباشد،
روشنباقیمیماند.بانمایندگیهایخدماتپساز

فروشبهمنتماسبگیرید.

  هشدار
بالفاصله  است  پایین  روغن  فشار  زمانی که   ■

موتور را خاموش نمایید.
جدی بهطور موتور است ممکن اینصورت درغیر

آسیبببیند.
شد روشن چراغ این رانندگی هنگام درصورتیکه

مراحلزیرراانجامدهید:

خودرورادرسطحیصافوامنپارک  1 مرحله
کنید.

لحظه وچند راخاموشکنید موتور
2 مرحله

منتظربمانیدتاروغنبهدرونکارتل
روغنجریانیابد.

کنید. بررسی را موتور روغن سطح
3 مرحله

درصورتپایینبودنسطح،روغنرا
اضافهکنید.

درصورتیکه بزنید. استارت را موتور
4 مرحله

دوباره نشد خاموش هشدار چراغ
بررسیکنید.

درصورتیکهچراغهشدارهنوزروشناست،موتوررا

خاموشکنیدوبانمایندگیهاوخدماتپسازفروش
برایبررسیخودروتماسبگیرید.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری  ■
در سوئیچ زمانیکه هشدار چراغ این عادی بهطور
موقعیت»ON«قرارمیگیردروشنمیشودوپساز
اینکهموتوراستارتخورد،خاموشمیشود.اینچراغ
روشن است نقص دچار آلتراناتور زمانیکه هشدار
میشود.بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمن

برایبررسیخودروتماسبگیرید.
چراغ هشدار سیستم کیسه هوا  ■

بهطورعادی،زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرار
خودعیبیابی عملکرد هوا کیسه سیستم میگیرد،
ثانیهخاموش ازچند اینچراغپس انجامدادهو را
میشود.چراغهشدارزمانیکهسیستمکیسههوادچار
نقصشدهباشدروشنباقیمیماند.بانمایندگیهای
خودرو بررسی برای بهمن فروش از پس خدمات

تماسبگیرید.

  هشدار

دستکاری و یا تعمیر سیستم کیسه هوا   ■
و قطعات و اجزای آن توسط مالک اکیداً 

ممنوع می باشد .
اینکاربسیارخطرناکاست.ممکناستسیستم
و شده فعال غیر یا فعال تصادفی طور به ایربگ

منجربهصدماتجدییامرگشود.
چراغ هشدار سیستم خنک کننده  ■

بهطورعادیزمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرار
میگیرد،اینچراغهشدارروشنشدهوپسازچند

ثانیهخاموشمیشود.
زمانیکهدمایمایعخنککنندهباالاست،اینچراغ
هشدارروشنشدهوهمراهباصدایآژیرخواهدبود.

فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر(
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نمایندگیهای با نمایید. متوقف را خودرو بالفاصله
خودرو بررسی برای بهمن فروش از پس خدمات

تماسحاصلنمایید.

  هشدار

سیستم  نقص  هشدار  چراغ  درحالی که   ■
خنک کننده روشن شده باشد به رانندگی 

ادامه ندهید.
درغیراینصورتممکناستموتورصدمهببیند.

درصورتیکهچراغهشدارنقصسیستمخنککننده
روشنباشدهرگزدررادیاتوررابازنکنید.درغیر

اینصورتممکناستسببصدماتجدیشود.
چراغ هشدار پایین بودن سطح بنزین  ■

 »ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه عادی، بهطور
است،سیستمسوخترسانی،عملکردخودعیبیابی
راانجاممیدهد،اینچراغهشدارپسازچندثانیه

خاموشمیشود.
وجود لیتر( 7 )حدود سوخت کافی مقدار زمانیکه
ندارد،اینچراغهشدارروشنشدهوهمراهباصدای

آژیرخواهدبود.هرچهسریعترسوختگیرینمایید.
چراغ هشدار سیستم موتور/ چراغ هشدار  ■

سیستم گازهای خروجی اگزوز
بهطورعادی،اینچراغهشدارزمانیکهسوئیچموتور
استارت از پس و روشن باشد »ON« موقعیت در
خودرنموتورخاموشمیشود.اینچراغدرصورتیکه
خروجی گازهای سیستم یا موتور کنترل سیستم
اگزوزغیرعادیباشدروشنمیشود.بانمایندگیهای
خدماتپسازفروشبهمنبرایبررسیخودروتماس

بگیرید.
ESP/TCS OFF چراغ نشانگر  ■

»ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه عادی، بهطور

را خودعیبیابی عملکرد ESP/TCS سیستم است،
انجاممیدهد،اینچراغنشانگرروشنشدهوپساز

چندثانیهخاموشمیشود.
»ESP OFF« اینکهکلید از نشانگرپس اینچراغ
فشاردادهشدروشنمیشودونشانگرایناستکه
مجدداً اینکه از وپس است غیرفعال ESP عملکرد
کلید»ESP OFF« فشاردادهشدخاموشمیشودو

نشانگرایناستکهعملکردESPفعالاست.
چراغ نشانگر مه شکن عقب  ■

زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«است،اگرچراغ
مهشکنعقبروشنشود،ایننشانگرروشنمیشود.

چراغ نشانگر راهنمای سمت چپ  ■
زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON« قرارمیگیرد،این
نشانگرروشنشدهواگرراهنمایسمتچپروشن

شودآنهمروشنمیشودوچشمکخواهدزد.
زمانیکهراهنمایسمتچپبهآرامیوبهمدتکوتاه
فشاردادهشود،ایننشانگرروشنوسپس3بارچشمک

میزند.
زمانیکهچراغهایهشدارخطر)فالشر(روشنمیشوند

چراغنشانگرروشنشدهوچشمکمیزند.
ESP/TCS چراغ نشانگر  ■

بهطورعادی،زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرار
ESP/TCSعملکردخودعیبیابی میگیرد،سیستم
ثانیه چندین برای نشانگر چرا و میدهد انجام را

روشنماندهوسپسخاموشمیشود.
در  ESP/TCS سیستم زمانیکه نشانگر چراغ این

حالعملکرداستچشمکمیزند.
 ESP/TCS اینچراغنشانگرزمانیکهنقصیدرسیستم

استروشنباقیمیماند.

فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر( 
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چراغ نشانگر کروز کنترل  ■
زمانیکهسوئیچدرموقعیت »ON«است،چراغنشانگر
فرمان غربیلک روی کنترل کروز کلید اینکه از پس
فشاردادهشدچشمکزدهوواردحالتآمادهبهکار

میشود.
روشن کروز تنظیمسرعت از پس اینچراغهشدار

باقیمیماند.
چراغ نشانگر روشن بودن چراغهای موقعیت  ■
اینچراغنشانگرزمانیکهچراغموقعیتروشنشود

روشنخواهدشد.
بهطورعادیزمانیکهسوئیچدرموقعیتOFFقرار
میگیردوچراغموقعیتروشنودربرانندهبازاست،

صدایآژیربهطورمتناوبشنیدهمیشود.
چراغ نشانگر چراغ نورباال  ■

زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرارمیگیرد،این
چراغنشانگرپسازروشنشدنچراغنورباالروشن

میشود.
چراغ نشانگر باز ماندن درب  ■

اینچراغهشداردرصورتیکهیکیازدربهایادرب
صندوقعقببازباشدروشنخواهدشد.

چراغ نشانگر راهنمای سمت راست  ■
زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON« قرارمیگیرد،این
چراغنشانگرروشنشدهواگرچراغراهنمایسمت

راستروشنشودنشانگرچشمکمیزند.
زمانیکهدستهراهنمابهآرامیفشاردادهشودنشانگر

روشنشدهو3بارچشمکمیزند.
زمانیکهچراغهایهشدارخطر)فالشر(روشنشود،

چراغنشانگرروشنشدهوچشمکمیزند.
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Aمحدوده 1
ساعتدیجیتالیودمایهوایبیرون.

Bمحدوده 2
سیستم آب، دمای رانندگی، محدوده لحظهای، سوخت مصرف سوخت، مصرف متوسط متوسط، سرعت

STOP / START

Cمحدوده 3

سوخت،دنده،مسافتطیشدهکلی،مسافتطیشدهروزانهومسافتطیشدهبراینگهداریومراقبت.

LCD نمایش  صفحه 
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A محدوده
■  ساعت دیجیتال

نشاندهندهساعتودقیقه
را ساعت میتوانید چپ سمت دکمه دادن فشار با
سپس زد. خواهد چشمک ساعت عدد دهید. تغییر
دکمهسمتراسترافشاردهیدتاساعتعددبهعدد
افزایشیابد؛بافشاردادنونگهداشتندکمهسمت
ساعت دلخواه مقدار تا مداوم بهطور میتوانید چپ
چپ سمت دکمه دادن فشار با نمایید. تنظیم را
تنظیمات کنید.حالتهای راعوض دقیقه میتوانید

دقیقهمشابهتنظیماتساعتاست.

ساعت شد، خالی باتری شارژ اینکه از پس توجه:
دیجیتالیصفرشدهوبایدمجدداًتنظیمشود.

دمای هوای بیرون  ■

.1 °Cنشانگردمایمحیطبادقت
نشانگرمحدودهدمایبیروناست:

-40 °C+50 °C
باشد، 4  °C از کمتر بیرونی دمای درصورتیکه

روشنمیشود. عالمت
باشد، 6  °C از بیشتر بیرون دمای درصورتیکه

خاموشمیشود. عالمت

B محدوده
سرعت متوسط  ■

سرعتمتوسطهر10ثانیهیکباربهروزرسانیمیشود.
سرعت دارد: وجود متوسط سرعت برای حافظه دو

متوسطکوتاهمدتوسرعتمتوسطبلندمدت.
.0-240km/h :نشانگرمحدوده
سرعتمتوسطکوتاهمدت  •

سرعتمتوسطباروشنوخاموششدنسوئیچثبت
میشود.

موقعیت در سوئیچ دادن قرار از پس درصورتیکه
OFFخودروبهمدت2ساعتراندهشودمقدارجدید

بهسرعتمتوسطکنونیاضافهمیشود.
OFFاگرسوئیچبرایبیشازدوساعتدرموقعیت

قراربگیردسرعتمتوسطکوتاهمدتپاکمیشود.

سرعتمتوسطبلندمدت  •

سرعتمتوسطچندگانهثبتمیشود)شاملمواردی
موقعیت در 2ساعت از بیش برای کهسوئیچ است

OFFقرارگرفتهاست(.
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صفرکردن)پاککردن(  •
فشارکوتاهدکمهسمتراستیاDISرویغربیلک
و کوتاهمدت متوسط سرعت بین میتواند فرمان
داشتن نگه و دادن فشار با کند. سوئیچ بلندمدت
صفر را مربوطه اطالعات میتوان چپ سمت دکمه
کردن )پاک( صفر از پس  )---  km/h( کرد. )پاک(

اطالعاتنمایشدادهمیشود.

متوسط مصرف سوخت  ■
متوسطمصرفسوختهر10ثانیهیکباربهروزرسانی

میشود.
دارد: وجود متوسط سوخت مصرف برای حافظه دو
مصرفسوختمتوسطکوتاهمدتومصرفسوخت

متوسطبلندمدت.
0.0 - 30.0 l/km:نشانگرمحدوده

متوسطمصرفسوختکوتاهمدت  •

متوسطمصرفسوختاززمانروشنشدنسوئیچتا
زمانخاموششدنمقادیرراثبتمینماید.

موقعیت در سوئیچ دادن قرار از پس درصورتیکه
مقدار شود رانده ساعت 2 مدت به خودرو ،OFF

جدیدبهمتوسطمصرفاضافهمیشود.
OFFاگرسوئیچبرایبیشازدوساعتدرموقعیت
پاک کوتاهمدت سوخت مصرف متوسط بگیرد قرار

میشود.

متوسطمصرفسوختبلندمدت  •

متوسطمصرفسوختچندگانهثبتمیشود)شامل
در ساعت 2 از بیش برای سوئیچ که است مواردی

موقعیتOFFقرارگرفتهاست(.

صفرکردن)پاککردن(  •
فشارکوتاهدکمهسمتراستیاDISرویغربیلک
فرمانمیتواندبینمتوسطمصرفسوختکوتاهمدت
وبلندمدتسوئیچنماید.بافشاردادنونگهداشتن
صفر را مربوطه اطالعات میتوان چپ سمت دکمه
l/100 ---( پسازصفر)پاک(کردن  km(.کرد)پاک(

اطالعاتنمایشدادهمیشود.
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متوسط مصرف سوخت لحظه ای  ■
یکبار ثانیه 1 هر لحظهای سوخت مصرف متوسط

بهروزرسانیمیشود.
نشانگرمحدوده:کیلومتر100/لیتر0-30

ودور است »ON« موقعیت درصورتیکهسوئیچدر
 0.0 l/h LCDموتورصفراست،صفحهنمایش

رانشانمیدهد.
خودرو و میکند کار آرام دور در موتور زمانیکه
حرکتنمیکند،صفحهنمایشLCDمصرفسوخت

لحظهایرادرواحدساعت/لیترنشانمیدهد.

زمانیکهخودرودرحالحرکتاست،صفحهنمایش
مصرفسوختلحظهایرادرواحدکیلومتر100/لیتر

نشانمیدهد.

محدوده رانندگی  ■
بهروزرسانی یکبار ثانیه 10 هر رانندگی محدوده

میشود.
.0-999km:نشانگرمحدوده

سوخت با پیمایش قابل مسافت حداکثر نشانگر
باقیماندهدرباکاست.

دور و باشد »ON« موقعیت در درصورتیکهسوئیچ
موتورصفرباشد،اطالعاتقبلینمایشدادهمیشود.

پسازاستارتموتوراینمقدارمحاسبهمیشود.

دمای آب  ■

نشانگردمایمایعخنککنندهموتوراست.
-30 °C+130 °C:نشانگرمحدوده

فصل 2: صفحه کیلومتر)صفحه نمایشگر(
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C محدوده
اطالعات مربوط به میزان بنزین  ■

مقداربنزینباقیماندهدرباکرانشانمیدهد.Eبه
معنایپایینبودنسطحبنزینوFبهمعنایپربودن

باکمیباشد.)هر8مربعپرهستند(

گیربکس  خودروهای  )برای  دنده  اطالعات   ■
اتوماتیک(

نمایش صفحه دستی، بهطور دنده تعویض از پیش
.S ،D ،N ،R ،P :حالتدندهرانمایشمیدهد،LCD

زمانیکهاهرمتعویضدندهدرموقعیتDیاSقرار
،LCDمیگیرد،صفحهنمایش

رانشانمیدهد.
LCD نمایش صفحه دستی، حالت تعویض از پس
دنده6-1 رابهجایS ،D ،N ،R ،P نشانمیدهد.

خودروی دنده خصوص در اطالعاتی هیچ توجه:
گیربکسدستینمایشدادهنمیشود.

مسافت پیموده شده کلی  ■

.0-999999km:نشانگرمحدوده

قرار OFF موقعیت در سوئیچ اینکه از پس توجه:
و شده پیموده مسافت LCD نمایش صفحه گرفت،
زمانرابرای30ثانیهنمایشدادهوسپسخاموش

میشود.

مسافت پیموده شده روزانه  ■

.0.0-999.9km:نشانگرمحدوده
S1-S6یا D1 - D6
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صفر)پاک(کردن  •
بافشارکوتاهدکمهسمتچپمیتوانمسافتپیموده
شدهروزانهرانمایشدادوبافشاردادنونگهداشتن
راصفر مربوطه اطالعات راستمیتوان دکمهسمت
)0.0  km( اطالعات، کردن صفر از پس کرد. )پاک(

نمایشدادهمیشود.
و  نگهداری  بـرای  شـده  پیموده  مسافت   ■

مراقبت

نشانگرمسافتباقیماندهتازماننگهداریومراقبت
است.

طی500kmپیشازتاریخنگهداریومراقبتاولیه،
بگیرد، قرار »ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه هر
درصفحهنمایشLCDبهمدت5ثانیهظاهرو
مسافتپیمودهشدهدرزمانمشابهبهمدت5ثانیه

نمایشدادهمیشود.
نشده انجام هنوز مراقبت و نگهداری درصورتیکه
قرار »ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه هر است،
بهمدت5ثانیه بگیردصفحهقبلیتغییریافتهو

روشنمیشود.

مسافتقابلپیمایشباقیماندهتابرنامهنگهداری  •
ومراقبت

مسافت میتواند چپ سمت دکمه کوتاه فشار
باقیماندهتابرنامهنگهداریومراقبترابررسینماید.

صفرکردنمسافتنگهداریومراقبت  •
فشارکوتاهرویدکمهسمتچپمیتواندبهصفحه
نشاندهندهمسافتنگهداریومراقبتسوئیچنماید،
سپس دهید. قرار  "LOCK" موقعیت در را سوئیچ
دکمهسمتچپرافشاردهیدونگهداریدوسوئیچ
رادرموقعیت "ON"قراردهیدودکمهرارهاکنید.

مسافتنگهداریومراقبتصفرمیشود.
پسازاینکهاینمسافتصفرشد،بهازایهر5000
کیلومتر،500کیلومترقبلازانجامسرویسبهشما

یادآوریمیشود.
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فصل 3: بخش های عملکردی / اطالعات کلید

بازکردندربصندوقعقب)صفحه63-3راببینید( 3
نحوه استفاده از کلید مکانیکی

بیرونآمدن 1
دکمهرافشاردهیدتاکلیدبیرونبیاید.

تاکردن 2
دکمهرافشاردهیدونگهداریدوکلیدرابهدرونمحفظه

خودتاکنید.

پالک شماره کلید  ■
داخل از غیر امن مکانی در را کلید شماره پالک

خودرونگهدارید.
هنگام سوار شدن به هواپیما  ■

هنگامسفرباهواپیمادرحالیکهریموتکنترلهمراه
حاصل اطمینان دکمهها ندادن فشار از است، شما
است مکانها سایر یا کیف داخل کلید اگر نمایید.
نمایید. اطمینانحاصل ازفشاردادنغیرعمدیآن
درغیراینصورت،امواجرادیوییساطعشدهازکلید

ممکناستباعثایجادتداخلشود.

کلید

خودرو دارای کلیدهای زیر می باشد.

کلید)ریموتکنترل( 1
کارکردنباریموتکنترل  •

)صفحه60-3راببینید(
کلیدمکانیکی)معمولی( 2

پالکشمارهکلید 3

ریموت کنترل

قفلکردنهمهدربها)صفحه60-3راببینید( 1

بازکردنهمهدربها)صفحه60-3راببینید( 2
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فصل 3: بخش های عملکردی / اطالعات کلید 

توان باتری کلید  ■
استانداردعمرمفیدباتریریموتکنترلحدود1  •

تا2سالاست.
دادن فشار از پس آن، روی LED چراغ اگر  •
هرکدامازدکمههایریموتچشمکبزند،نشانگر

ایناستکهسطحباتریپاییناست.
حتیاگرکلیدبالاستفادهبودهباشدممکناست  •
باتریآنتمامشودوهمچنینممکناستعالئم
زیررخدهد.درصورتنیاز،باتریراتعویضنمایید.

ریموتکنترلعملکردمناسبیندارد.  •
است ممکن کنترل ریموت عملکرد محدوده  •

کوچکترشود.
تعویض باتری  ■

)صفحه171-6راببینید(

سفارشی سازی*  ■
توسط دربها کردن باز تنظیم روشهای برای
ریموتکنترلبانمایندگیهایخدماتپسازفروش

بهمنتماسبگیرید.

  احتیاط
جلوگیری از آسیب رساندن به کلیدها  ■

در را آنها کنید، جلوگیری کلیدها افتادن از  •
معرضضرباتشدیدیاخمشدنقرارندهید.

معرض در طوالنیمدت برای را کلیدها هرگز  •
دمایباالقرارندهید.

کلیدرامرطوبنکنیدیاآنراباتجهیزاتیمثل  •
تمیزکنندههایآلتراسونیکتمیزنکنید.

یا فلزی مواد کنار در را کلید هرگز  •
الکترومغناطیسییانزدیکچنیناجسامیقرار

ندهید.
هرگزاجزایکلیدراجدانکنید.  •

ازچسباندنبرچسبیاسایراجسامرویسطح  •
کلیدخوددارینمایید.

میدان دارای اجسام نزدیک را کلیدها هرگز  •
صوتی، سیستم تلویزیون، مثل مغناطیسی
)مثل پزشکی تجهیزات یا ماکروویو اجاقهای
قرار پایین( فرکانس دارای درمانی وسایل

ندهید.
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سمترانندهبازوبادوبارفشاردادنبهطورمتوالی)در
فواصل30ثانیه(دربهارابازمیکند.برایاطالعات
نمایندگیهای با سازی سفارشی مورد در بیشتر

خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

کلید  ■

قفلکردنهمهدربها 1
پسازاینکههمهدربهابستهشدند،چرخاندنکلید
را دربها همه میتواند ساعت عقربههای جهت در

قفلکند.
بازکردنهمهدربها 2

باچرخاندنکلیدخالفحرکتعقربههایساعتقفل
دربرانندهرابازکردهوسپسبافشاردادندکمهباز
کردنقفلمرکزیدربمیتوانقفلسایردربهارا

رابازکرد.)صفحه63-3راببینید(
سیگنال عملکردی  ■

بازشدندربها،چراغهای یا درهنگامقفلشدن
هشدارخطر)فالشر(چشمکزدهونشانگرایناست

کهدربهاقفلیابازهستند.
دوبار بازکردن: )قفلشدن:یکبارچشمکمیزند؛

چشمکمیزند(

فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها

درب ها

بـاز کـردن و قفل کـردن درب هـا از بیرون 
خودرو

ریموت کنترل  ■

قفلکردنهمهدربها 1
بایکبارفشاردادنهمهدربهاقفلمیشوند.

توجه:همهدربهاودربصندوقعقبقفلمیشوند.
و شود قفل کنترل ریموت با خودرو درصورتیکه
فشار ثانیه 0/5 متوالیطی بهطور بار 2 قفل دکمه
بارچشمکزده دادهشودچراغهایهشدارخطر3
بارهشدارمیدهد،همچنین 3 نیز وصدایهشدار
موقعیتیابی عملکرد بودن فعال نشانگر موضوع این

خودرومیباشد.
بازکردنهمهدربها 2

بایکبارفشاردادنمیتوانهمهدربهارابازکرد.
توجه:حالتثانویهبازکردندربرامیتواندربعضی

مدلهاتنظیمیاسفارشیسازیکرد.
بایکبارفشاردادنکلیدبازکردنریموت،تنهادرب
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قفل کردن باز برای مکانیکی کلید اگر توجه:
استفادهشود،چراغهایهشدارخطر)فالشر(چشمک

نخواهندزد.
دربها کردن قفل یا باز برای بوق صدای عملکرد
توسطریموتکنترلرامیتوانسفارشیسازیکرد،
برایاطالعاتبیشتربانمایندگیهایخدماتپساز

فروشبهمنتماسبگیرید.

عملکرد ایمنی  ■
درصورتیکههیچکدامازدربیادربصندوقعقب
تا30ثانیهپسازبازکردنقفلدربتوسطریموت
را دربها مجدداً ایمنی سیستم نشود، باز کنترل،

بهطوراتوماتیکقفلمیکند.

تغییر حالت باز کردن قفل*  ■
دربعضیمدلها:فشاردادنونگهداشتندکمههای
قفلوبازکردنقفلرویریموتکنترلبرای3ثانیه
یابیشترمیتواندحالت»بازکردنقفلهمهدربها«
رابهحالت»ثانویهبازکردنقفلدرب«تغییردهد،
»باز بهحالت را ثانویه« »بازکردن کنونی یاحالت
کردنقفلهمهدربها«تغییردهد.سپسچراغهای
است این نشانگر و زده بارچشمک 2 خطر هشدار
باموفقیتانجامشدهاست.برایاطالعات کهتغییر
ازفروشگروه بهنمایندگیهایخدماتپس بیشتر

بهمنمراجعهکنید.

موارد مختل کننده عملکرد  ریموت کنترل  ■
بهدرستی زیر موارد در کنترل ریموت است ممکن

عملننماید:
باتریریموتکنترلخالیشدهاست.  •

نیروگاهها، تلویزیون، دریافتکنندههای نزدیک  •

صفحه رادیویی، ایستگاههای بنزینها، پمپ
نمایشهایبزرگ،فرودگاههایاسایرتجهیزاتیکه

میتواندامواجرادیوییساطعنماید.
همراهداشتنرادیوقابلحمل،تلفنهمراهیاسایر  •

وسایلارتباطیبیسیم.
وجودچندریموتکنترلنزدیکبههم.  •

تماساجسامفلزیباروکشریموتکنترل.  •
سایرریموتکنترلها)ساطعکنندهامواجرادیویی(  •

درحالعملکرددرنزدیکیخودروباشند.
الکتریکی تجهیزات نزدیک کنترل ریموت کلید  •

باشد)مثلکامپیوترهایشخصی(.
فلزی اجسام یا فلزی روکش دارای شیشههای  •

متصلبهپنجره.

سفارشی سازی  ■
عملکرد و درب* قفل کردن باز ثانویه عملکرد
را اتوماتیک طور به درب کردن قفل یا کردن باز
بیشتر اطالعات برای کرد، سفارشیسازی میتوان
تماس بهمن ازفروش نمایندگیهایخدماتپس با

حاصلنمایید.

فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها 



62

فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها 

  هشدار

جلوگیری از تصادف  ■
هنگامرانندگیاقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورت،ممکناستسرنشینانداخلخودروبه

دلیلبازبودنتصادفیدربهابهبیرونپرتابشوندومنجربهصدماتجدییامرگشود.
هموارهکمربندایمنیراببندید.  •
هموارههمهدربهاراقفلکنید.  •

هموارههمهدربهارابهدرستیببندید.  •
هنگامرانندگی،سرنشیناننبایددستگیرهداخلیرابکشند.  •

درغیراینصورت،سرنشینانممکناستبهدلیلبازبودنتصادفیدربهابهبیرونپرتابشوندومنجربه
صدماتجدییامرگشود.

درصورتحضورکودکاندرصندلیعقب،قفلایمنیرویدربعقبرافعالکنید.  •
هنگامرهاکردنخودرو،لطفاًکلیدرادرآورید.همهدربهاوشیشههاوسانروفراببندیدوهمهدربها  •

رابرایاجتنابازورودسارقینبهخودرو،قفلنمایید.
رهاکردنکودکاندرخودروبدونهمراهخطرناکاست.  •

ممکناستکودکان،خودرادرخودرومحبوسکردهواینامرمیتواندمنجربهمرگآنهاشود.
هموارهپیشازبازکردندربها،اطرافخودرورابررسیکنید.  •

زیراممکناستهنگامبازکردندرب،بهطورتصادفیباسایرخودروهایدرحالحرکتیاعابرینبرخورد
کردهومنجربهآسیبشود.

بررسیدربهاپسازبستنآنها  •
اگردربنیمهبازبماندخطرناکاست؛زمانیکهخودرودرحالحرکتبودهودربنیمهبازاستممکناست

بهطورناگهانیبازشدهومنجربهتصادفگردد.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها

درب صندوق عقب

درب صندوق عقب هم با ریموت کنترل و هم با 
سوئیچ قفل مرکزی باز می شود.

ریموت کنترل  ■

به بازکردندربصندوقعقب بافشاردادندکمه
مدت2ثانیهیابیشترمیتوانآنرابازکرد.

چراغهایخطردوبارچشمکمیزنند.
عالوهبراین،پسازبازکردنقفلدربتوسطدکمه
بازکردنقفلرویریموتکنترل،بافشاردادنکلید
صندوق درب میتوان عقب صندوق درب کردن باز

عقبرابازکرد.

کلید قفل مرکزی درب  ■

1 مرحله

سمت درب مرکزی قفل روی قفل کردن باز دکمه
رانندهرافشاردهید.

2 مرحله

کلیدبازکردندربصندوقعقبرافشاردهید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها 

  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورت،ممکناستصدماتجدییامرگرخدهد.

پیش از رانندگی  ■
نماییدکهدربصندوقعقبکاماًلبستهشدهاست.درصورتیکهدربصندوقعقب اطمینانحاصل  •
کاماًلبستهنشدهاست،ممکناستبهطورتصادفیبازشدهوبهاجسامنزدیکموقعرانندگیصدمهبزند

یاممکناستاجسامدرونصندوقعقببهطرفبیرونپرتابشدهوسببتصادفشوند.
هرگزاجازهندهیدکودکاندرصندوقعقببازیکنند.  •

اگرکودکبهطورتصادفیدرصندوقعقبگیرکردهباشدممکناستدچارگرمازدگی،خفگییاسایر
آسیبهاشود.

هرگزاجازهندهیدکودکاندربصندوقعقبرابازیابستهنمایند.  •
ممکناستدربصندوقعقببهطورتصادفیبازشودودست،سریاگردنکودکانبیندربصندوقعقبگیرکند.

موارد مورد نیاز رانندگی  ■
هرگزاجازهندهیدکسیدرونصندوقعقببنشیند.درغیراینصورتهنگامترمزناگهانییاتصادف،احتمال

صدماتجدییامرگوجوددارد.

چراغ صندوق عقب  ■
درصورتیکهدربصندوقعقببازشودچراغآن

روشنمیشود.

بستن درب صندوق عقب

دربصندوقعقبراازبیرونخودروهمانطورکهدر
شکلنشاندادهشدهاستببندید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها 

نشود باز کامل بهطور عقب صندوق درب اگر  •
ممکناستبهطورتصادفیبستهشود.بازکردن
وبستنصندوقعقبرویسطحشیبدارسختتر
درب که باشید مراقب است. صاف سطح از
نشود. بسته یا باز تصادفی بهطور عقب صندوق
هموارهپیشازاستفادهازصندوقعقبدربرا

کاماًلبازوثابتنمایید.

باشید مراقب عقب، صندوق درب بستن برای  •
انگشتانیاسایراجزایبدنتانبیندربگیرنکند.
حاصل اطمینان عقب صندوق درب بستن برای  •
فشار آهستگی به عقب کهدربصندوق نمایید
دادهشدهاست.درصورتیکهدربصندوقعقببا
کشیدندستگیرهبازشدهباشدممکناستدست

یابازویشماگیرکند.

  هشدار

استفاده از صندوق عقب  ■
مواردزیررادرنظربگیرید،درغیراینصورتممکناستاجزایبدنشماگیرکردهوسببآسیبهای  ■

جدیشود.
پیشازبازکردندربصندوقعقب،برفویخراازرویآنپاککنید.درغیراینصورتممکناست  •

دربصندوقعقبپسازبازکردنبهطورناگهانیدوبارهبستهشود.
پیشازبازکردنوبستندربصندوقعقب،امنبودناطرافخودرورابررسیکنید.  •

درصورتیکهفردینزدیکخودرواست،بهوییادآورینماییدکهمیخواهیددربصندوقعقبرابازیا  •
بستهنماید.

هنگامبستنیابازکردندربصندوقعقب،موقعوزشبادمراقبباشید،زیراممکناستدربصندوق  •
عقببهطورتصادفیبستهیابازشود.

ازاتصالتجهیزاتجانبیرویدربصندوقعقبخوددارینمایید.درغیراینصورتوزناضافیروی  •
صندوقعقبمیتواندباعثبستهشدنتصادفیدربصندوقعقبشود.
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم صندلی

صندلی جلو

)A تنظیم دستی صندلی راننده )نوع  ■

اهرمتنظیمطولیصندلی 1

کلیدتنظیمپشتیصندلی 2

)B تنظیم دستی صندلی راننده )نوع  ■

اهرمتنظیمطولیصندلی 1

کلیدتنظیمپشتیصندلی 2

اهرمتعویضارتفاععمودیصندلی 3

تنظیم دسـتی صنـدلی سـرنشین جـلو  ■

اهرمتنظیمطولیصندلی 1

کلیدتنظیمپشتیصندلی 2
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم صندلی

  هشدار

تنظیم صندلی  ■
هنگامرانندگی،صندلیرابیشازحدخمنکنیدتاازلغزیدنکمربندایمنیرویبدنشماجلوگیریشود.اگر  •
صندلیبیشازحدخمشودممکناستتسمهرویپالغزیدهورویشکمقراربگیردیاممکناستتسمهروی

شانه،رویگردنقرارگرفتهوهنگامتصادفممکناستخطرصدماتجدییامرگافزایشیابد.
اطمینانحاصلنماییدکههمهاجزایصندلیبهدرستیقفلشدهاند.  •

اگرصندلیوپشتیصندلیقابلتنظیمبهدرستیقفلنشدهباشد،هنگامترمزاضطرارییاتصادفممکن
استباعثحرکتناگهانیصندلیوپشتیصندلیشدهودرنتیجهمنجربهصدماتجسمیشود.صندلیرا

بهطرفجلووعقببکشیدتاازقفلشدنآندرجایخوداطمینانحاصلنمایید.
برایجلوگیریازآسیبدیدگی،دستهایخودرازیرصندلییااجزایمتحرکقرارندهید.  •

درغیراینصورتممکناستانگشتانیادستشمادرمکانیزمصندلیگیرکند.
هنگامتنظیمموقعیتصندلیاطمینانحاصلنماییدکهبهسرنشینانآسیبنزنید.  •

اجازهندهیدکودکانصندلیراتنظیمکنند.  •
اینکاربسیارخطرناکاست.دستکودکانیاپایآنهاممکناستگیرکردهوباعثصدماتجدیشود.

پیشازتنظیمصندلی،خودروراپارکنمایید.  •
تنظیمصندلیدرهنگامحرکتخودروبسیارخطرناکاست.ممکناسترانندهکنترلخودروراازدست

دادهوسببتصادفشود.
ایجاد تغییرات در صندلی  ■

تغییراتیاتعویضصندلیجلومیتواندبهمجموعهکیسههواآسیبزدهومنجربهفعالنشدندرست  •
کیسههواهنگامتصادفشود.

برایپیادهکردنیاتعویضصندلیبانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.  •
در صورت آسیب دیدن صندلی  ■

اگرصندلیآسیبدیدهاسترانندگیبسیارخطرناکاست.  •
هنگامتصادف،ممکناستصندلیآسیبدیدهباشدوسببفعالنشدنکیسههواشود.دراینحالتبا  •
نمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنبرایبررسیصندلی،پیشکشندهکمربندایمنیوکیسههوا

تماسبگیرید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم صندلی

پشتی صندلی را مجدداً تنظیم نمایید.  ■

پشتیصندلیرابهموقعیتعمودبرگردانیدتاصدای
تکان را صندلی پشتی سپس و شود شنیده کلیک

دهیدتاازقفلشدنآناطمینانحاصلنمایید.

صندلی عقب

 پشتی صندلی قابل تا شدن
پشتی صندلی عقب را خم کنید.  ■

1 مرحله

دستگیرههایدوطرفپشتیصندلیرابکشید.

2 مرحله

پشتیصندلیراتاکنید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم صندلی

  هشدار

تا کردن پشتی صندلی  ■
لطفاًمواردزیررادرنظربگیرید.درغیراینصورتممکناستصدماتجدییامرگرخدهد.  ■

هرگزهنگامرانندگیپشتیصندلیراخمنکنید.  •
خودرورادرمکانیمسطحپارککردهواهرمتعویضدندهرادرموقعیتP)برایگیربکسهایاتوماتیک  •

)AT((ودرموقعیتN)برایگیربکسهایمعمولی)MT((قراردهیدوترمزدستیرابکشید.
هنگامتاکردنپشتیصندلیعقبمراقبباشیددستتانگیرنکند.  •

پیشازتاکردنپشتیصندلیعقب،صندلیجلوراتنظیمکنید،تاپشتیصندلیعقببهصندلیجلو  •
آسیبیواردنکند.

پس از تا کردن پشتی صندلی  ■
اجازهندهیدموقعرانندگیکسیرویپشتیصندلیتاشدهیادرصندوقعقببنشیند.  •

اجازهندهیدکودکانواردصندوقعقبشوند.  •
حضورکودکاندرصندلیعقبزمانیکهپشتیصندلی،عقبتاشدهاستبسیارخطرناکاست،ممکناست

کودکان،موقعتصادفیابرگرداندنپشتیصندلیدرصندوقعقبگیرکنند.
اجسامرابهطورثابتدرصندوقعقبقراردهید.  •

رانندگیزمانیکهاجسامدرونصندوقعقبثابتنشدهاندبسیارخطرناکاست،زیراحرکتآنهاممکناست
هنگامترمزناگهانییاتصادف،باعثتداخلدررانندگیشود.

پس از تنظیم مجدد پشتی صندلی عقب  ■
لطفاًمواردزیررادرنظربگیرید.درغیراینصورتممکناستباعثصدماتجدییامرگشود.  ■

پشتیصندلیعقبرابهطرفجلووعقبحرکتدهیدتاازقفلشدنصحیحآناطمینانحاصلنمایید.  •
کمربندایمنیراازنظرپیچوتابنداشتنوگیرنکردنبینصندلیبررسینمایید.  •
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم صندلی

پشت سری

دکمهضامن

بهطرفباال 1

ضامن، دکمه داشتن نگه و دادن فشار با همراه
پشتسریرابهطرفباالبکشید.

بهطرفپایین 2

ضامن، دکمه داشتن نگه و دادن فشار با همراه
پشتسریرابهطرفپایینبکشید.

■  پشت سری قابل جدا شدن

ضامن، دکمه داشتن نگه و دادن فشار با همراه
پشتسریرابهطرفباالبکشید.

  هشدار

■   نکات احتیاطی مربوط به پشت سری
رادرموردپشتسریدرنظر نکاتاحتیاطیزیر
بگیرید.درغیراینصورت،صدماتجدییامرگ

ممکناسترخدهد.
صندلی هر مخصوص پشتسریهای از فقط  •

استفادهنمایید.
پشتسریرادرموقعیتمناسبتنظیمنمایید.  •
پسازپیادهکردنپشتسری،رانندگینکنید.  •

هرزمانیکهباخودرورانندگیمیکنید،پشتسری
باشد. شده نصب بهدرستی و خود جای در باید
زمانیکه یا پشتسری وجود بدون رانندگی
پشتسریدرموقعیتپاییناست،بسیارخطرناک
تصادف هنگام گردن و سر هنگامیکه است.
آسیبدیدگی دچار است ممکن نشود، پشتیبانی

شوند.

■   تنظیم ارتفاع پشت سری

باالی باید پشتسری مرکز پشتسری، تنظیم برای
گوشقراربگیرد.
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم غربیلک فرمان و آینه دید عقب

غربیلک فرمان

مراحل تنظیم  ■

غربیلکفرمانرانگهداریدواهرمرابهسمتپایین
بکشید.

بهطرفباالبکشید 1

بهطرفپایینبکشید 2

غربیلک میتوان باال و پایین سمت به کشیدن با
فرمانرادرموقعیتمناسبتنظیمنمود.

پسازتنظیم،اهرمتنظیمرابهسمتباالبکشیدتا
غربیلکفرماندرجایخودثابتشود.

بوق  ■

برایبوقزدن،عالمتبوقیااطرافآنرادروسط
غربیلکفرمانفشاردهید.

  هشدار

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی  ■
تنظیم را فرمان رانندگیغربیلک هرگزدرهنگام
از اثر بر است ممکن اینصورت، غیر در نکنید،
دستدادنکنترلخودرو،صدماتجدییامرگ

رخدهد.
پس از تنظیم غربیلک فرمان  ■

محکم فرمان غربیلک که نمایید حاصل اطمینان
شدهاست؛درغیراینصورت،براثرحرکاتغربیلک
فرمانممکناستصدماتجدییامرگرخدهد.
عالوهبراین،اگرغربیلکفرمانبهدرستیدرجای
بهصدا بوق است ممکن باشد، نشده قفل خود

درنیاید.
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  هشدار

هنگام رانندگی  ■
قرار عقب صندلی روی اجسامی درصورتیکه
گرفتهاند،ارتفاعآنهانبایدباالترازپشتیصندلی
باشدچراکهباعثمسدودشدندیدشمامیشود.
قرار از شود. تصادف باعث است ممکن نتیجه در
دادناجسامیکهبلندترازپشتیصندلیهستند،

خوددارینمایید.

فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم غربیلک فرمان و آینه دید عقب

آینه دید عقب داخلی

تنظیم آینه دید عقب  ■

براساس  می توان  را  داخلی  عقب  دید  آینه 
و  راست  پایین،  باال،  طرف  به  رانندگی  موقعیت 

چپ تنظیم نمود.
راننده باید آینه دید عقب داخلی را در موقعیت 
مناسب تنظیم نماید تا شرایط پشت خودرو را از 

شیشه عقب به طور واضح ببیند.

تنظیم عملکرد »ضدانعکاس شدت نور«  ■

با اهرم تنظیم، خاموش  این عملکرد را می توان 
یا روشن کرد.

عملکرد ضدانعکاس نور را روشن کنید. 1

عملکرد ضدانعکاس نور را خاموش کنید. 2
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم غربیلک فرمان و آینه دید عقب 

آینه های دید عقب بیرونی )آینه بغل(

تنظیم آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل(  ■

آینهایراکهمیخواهیدتنظیمکنید،انتخابنمایید.
L:چپ 1

R:راست 2

عملکردتنظیمآینهها،غیرفعالاست. 3

آینهدیدعقببیرونیراتنظیمنمایید.
باال 1

راست 2

پایین 3

چپ 4

احتیاط:
ازمیزان آینهدیدعقببیرونی)آینهبغل(رابیشتر
تعیینشده،تنظیمنکنید.درغیراینصورت،ممکن
استقابآینهشکستهوصدای»کلیک«شنیدهشود.

بیرونی  عقب  دید  آینه  دستی  کردن  تا   ■
)آینه بغل(

عقب بهسمت را بغل( )آینه بیرونی عقب دید آینه
خودروحرکتدهید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / تنظیم غربیلک فرمان و آینه دید عقب

شرایط تنظیم آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل(  ■

سوئیچرادرموقعیت"ACC"یا"ON"قراردهید.
بخارزدایی آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل(  ■
درخودروهاییکهآینهدیدعقببیرونی)آینهبغل(
مجهزبهگرمکناستمیتوانباگرمکن،آینهدید
عقببیرونی)آینهبغل(راتمیزکنید.برایاینکار،

گرمکنشیشهعقبراروشنکنید.
بخارزداییآینههایدیدعقببیرونی)آینهبغل(آغاز

میشود.)صفحه128-5راببینید(

  هشدار

هنگام رانندگی  ■
هنگامرانندگیاقداماتزیرراانجامدهید.درغیراینصورت،ممکناستبهدلیلازدستدادنکنترلخودرو،

تصادفایجادشود.
پیشازتعویضالین)مسیرحرکت(اطرافرانگاهکنید.  •

هنگامرانندگی،آینهدیدعقببیرونی)آینهبغل(راتنظیمنکنید.  •
باخودروییکهآینهدیدعقببیرونی)آینهبغل(آنتاشدهاسترانندگینکنیدوپیشازرانندگیآینهها  •

رابازکنید.
آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل(  ■

باشید )آینهبغل(،مراقب بیرونی آینهدیدعقب ازآسیبونقصدر برایجلوگیری آینه تاکردن هنگام
دستتانبینآنگیرنکند.

عملکرد گرمکن آینه دید عقب بیرونی )آینه بغل(  ■
سطحآینهرالمسنکنیدزیراآینهداغاستوممکناستباعثسوختگیشود.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن و بستن شیشه ها

شیشه باالبر برقی

کلید شیشه باالبر برقی سمت راننده  ■
	بدون عملکرد برگشت پذیری و دکمه فشاری*

باالبردندستی 1
باال بهطرف نگهداشتنکلید،شیشه و بردن باال با

حرکتمیکند.
پایینآوردندستی 2

بافشاردادنونگهداشتنکلید،شیشهبهطرفپایین
حرکتمیکند.

	با عملکرد برگشت پذیری و دکمه فشاری*

باالبردندستی 1

باالبردناتوماتیک1* 2
پایینآوردندستی 3

پایینآوردناتوماتیک1* 4

عملکرد اتوماتیک، آوردن پایین یا باال هنگام :*1
ناگهانیعکسکلید،میتواندشیشهرادرموقعیت

وسطنگهدارد.

کلید شیشه باالبر برقی در سمت سرنشین  ■

باالبردندستی 1

پایینآوردندستی 2
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن و بستن شیشه ها 

عملکرد برگشت پذیری شیشه باالبر برقی   ■
سمت راننده*

برقی باالبر شیشه زمانیکه برگشتپذیری عملکرد
شد. خواهد فعال میشود، راهاندازی راننده سمت
باال موقع شیشه اگر برگشتپذیری، عملکرد هنگام
رفتنبامانعروبهروشود،شیشه20سانتیمترپایین
فاصله اگر میشود. متوقف اتوماتیک بهطور و آمده
بینشیشهوقابپایینیکمتراز20سانتیمترباشد،
شیشهتاانتهاپایینمیآیدوسپسمتوقفمیشود.

توجه:
اگرفاصلهبینشیشهوسطحپایینیقابشیشهکمتر
غیرفعال برگشتپذیری عملکرد باشد میلیمتر 4 از

میگردد.

عملکرد حفاظتی شیشه باالبر برقی سمت   ■
راننده*

بهطوردستییابهطوراتوماتیککلیدرابرایباال  •
بردنوپایینآوردنبیشتراز1ثانیهفشاردهید.
اگرموتوربهطورمداومبیشتراز10ثانیهکارکند،  •

موتورشیشهمتوقفخواهدشد.

کلید قفل شیشه باالبر  ■

کلید شود، داده فشار باالبر شیشه قفل کلید اگر
شیشهباالبربرقیسمتسرنشینغیرفعالمیشود.

بازشدنتصادفی از مؤثری بهطور کلیدقفلشیشه
شیشهجلوگیریمیکند.

تنهاشیشهرانندهمستقلازاینکلیدعملمیکند.

شرایط عملکرد شیشه باالبر برقی  ■
سوئیچبایددرموقعیتONباشد.

دارای  شیشه های  )برای  اولیه  عملکرد   ■
عملکرد برگشت پذیری و دکمه فشاری(

زمانیکهباتریمجدداًنصبیاتعویضشود،نیازاست
شیشهباالبربرقیبهشرحزیرراهاندازیشود:

سوئیچرادرموقعیت"ON"قراردهید.  •
بهطوردستیکلیدشیشهباالبربرقیسمتراننده  •
رابکشیدتاشیشهباالبربرقیبیشتراز1ثانیهباال

بیاید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن و بستن شیشه ها 

  هشدار

اقدامات احتیاطی هنگام بستن شیشه  ■
لطفاًاقداماتزیررابرایبستنشیشههادرنظربگیرید.درغیراینصورتممکناستصدماتجدییامرگ

رخدهد.
پیشازکارباشیشههادقتنماییداعضایبدنسرنشینانبینشیشهودربگیرنکند.  •

اجازهندهیدکودکانباشیشهباالبرهایبرقیبازیکنند.  •
اگرشیشهباالبربرقیفشاردادهشودواعضایبدنفردیبینشیشهودربگیرکندممکناستباعث

صدماتجدییامرگویشود.
عملکرد برگشت پذیری شیشه باالبر برقی سمت راننده  ■

هرگزتالشنکنیدعملکردبرگشتپذیریراباقراردادناعضایبدنبینشیشهودربامتحاننمایید.
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فصل 3: بخش های عملکردی / باز کردن و بستن شیشه ها

سان روف *

باز کردن و بستن  ■

بازکردن 1
کلید روی بر کوتاه فشار است، بسته سانروف اگر
سانروفآنرابطورکاملبازمیکند.اگرسانروف
میتواند کلید داشتن نگه و دادن فشار است بسته
حرکت کلید، کردن رها با و کند باز را سانروف

سانروفمتوقفمیشود.
بستن 2

بافشارکوتاهکلیدمیتوانید بازاست، اگرسانروف
سانروفرابهطورکاملببندید.

اگرسانروفبازاست،بافشاردادنونگهداشتنکلید
میتوانیدسانروفراببندیدوسپسکلیدسانروف

رارهاکنید.حرکتسانروفمتوقفمیشود.

توجه:فشارکوتاهرویکلید)کمتراز1ثانیه(بهمعنای
عملکرداتوماتیکاستوفشاردادنونگهداشتنکلید

)بیشتراز1ثانیه(بهمعنایعملکرددستیاست.
فشار سانروف، اتوماتیک بستن یا کردن باز حین
دادنهرکدامازکلیدها،سانروفرادرموقعیتوسط

متوقفمیکند.

باز و بسته کردن  ■

بازکردن 1
کوتاه فشار است، بسته سانروف درصورتیکه
اگر کند. باز کامل بهطور را میتواندسانروف کلید
سانروفبستهاست،فشاردادنونگهداشتنکلید
کلید کردن رها با و کند باز را سانروف میتواند

حرکتسانروفمتوقفمیشود.
بستن 2

درصورتیکهسانروفبازشدهاست،فشاردادنونگه
داشتنکلیدمیتوانسانروفراببنددوسپسبارها

کردنکلیدحرکتسانروفمتوقفمیشود.

توجه:فشارکوتاهرویکلید)کمتراز1ثانیه(بهمعنای
عملکرداتوماتیکاستوفشاردادنونگهداشتنکلید

)بیشتراز1ثانیه(بهمعنایعملکرددستیاست.
هنگامبازشدناتوماتیک،بافشاردادنونگهداشتن
متوقف وسط موقعیت در را سانروف میتوان کلید

نمود.
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فصل 3: بخش های عملکردی3 / باز کردن و بستن شیشه ها 

شرایط عملکرد سان روف  ■
سوئیچبایددرموقعیتONباشد.

عملکرد برگشت پذیری  ■
درصورتیکهسانروفهنگامبستهشدناتوماتیک،با
مانعیبرخوردکند،کاماًلبهطوراتوماتیکبهموقعیت

اولیهخودبازمیگردد.

سایه بان  ■
نمود. بسته یا باز میتوان دستی بهطور را سایهبان
درصورتیکهسانروفبازاست،سایهبانبهطوراتوماتیک

بازمیشود.

عملکرد راه اندازی  ■
است، شده باز کامل بهطور سانروف درصورتیکه
ثانیهفشاردادهونگهدارید، از5 دکمهآنرابیش
زمانیکهمکانیزمسانروفحرکتمیکندحرکتآن
بهطورعکسکاماًل کالیبرهمیشود.سپسسانروف

بازمیشودوعملکردراهاندازیبهپایانمیرسد.

راه اندازی اتوماتیک  ■
باردیگر اگر بازکردنکاملسانروف، بار از24 پس
سانروفبازشودبهموقعیتتوقفرفتهوپساز1ثانیه
کامل شدن باز موقعیت به و شده راهاندازی مجدداً

برمیگردد.

  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورتصدماتجدییامرگممکناستاتفاقبیفتد.

باز کردن سان روف  ■
رانندهنبایدهنگامرانندگیسریادستانخودراازخودروبیرونببرد.  •

رویسانروفننشینید.  •
بستن سان روف  ■

رانندهبایدبازوبستهشدنسانروفراکنترلنماید.  •
ازعملکردتصادفیسانروفجلوگیرینماید)بخصوصتوسطکودکان(واجازهندهدکودکانباسانروف

بازیکنند.ممکناستاعضایبدنکودکانوسرنشینانبینسانروفگیرکند.
پیشازعملکردسانروف،اطمینانحاصلنماییدکهاعضایبدنسرنشینانبینسانروفگیرنکند.  •

هنگامترکخودرو،سوئیچموتوررابستهوکلیدرادرآورید.عملکردتصادفیکلید،ممکناستباعث  •
صدمهبهخودروشود.

عملکرد برگشت پذیری  ■
هرگزتالشنکنیدباقراردادناعضایبدن،عملکردبرگشتاتوماتیکراامتحانکنید.  •

اگرجسمخارجی،درحالیکهسانروفدرحالبستهشدنکاملاست،مابینسافروفگیرکند،عمل  •
برگشتپذیریممکناستعملنکند.
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رانندگی

برای اطمینان از رانندگی ایمن، نکات مربوط 
به رانندگی زیر را رعایت نمایید.

روشن کردن موتور
صفحه92-4راببینید.پ

رانندگی
AT )گیربکس اتوماتیک(

اهرم و دهید فشار را ترمز پدال
 1 مرحله

قرار D موقعیت در را دنده تعویض
دهید.)صفحه97-4راببینید.(

)صفحه کنید. رها را دستی ترمز
2 مرحله

99-4راببینید.(

و کنید رها را ترمز پدال بتدریج
3 مرحله

سپسپدالگازرابتدریجفشاردهید
تاسرعتباالرود.

AT )گیربکس اتوماتیک( 	توقف
در دنده تعویض اهرم زمانیکه

 1 مرحله
فشار را ترمز پدال است D موقعیت

دهید.

درگیر را دستی ترمز لزوم درصورت
2 مرحله

نمایید.)صفحه99-4راببینید.(
طوالنی مدت در شدن متوقف برای 
اهرمتعویضدندهرادرموقعیتPیا
Nقراردهید.)صفحه96-4راببینید.(

پارک کردن
AT )گیربکس اتوماتیک(

پدالترمزرافشاردهیدتاخودروکاماًل
 1 متوقفشود.پدالترمزرافشاردادهومرحله

نگهداریدتامرحله4بهاتمامبرسد.
ترمزدستیرابکشید.

2 مرحله

P وضعیت در را دنده تعویض اهرم
3 مرحله

قراردهید.اطمینانحاصلنماییدکه
پارکروشنشدهاست. نشانگر چراغ

)صفحه96-4راببینید(

سوئیچرادرموقعیت»LOCK«قرار
4 مرحله

دهیدتاموتورخاموششود.

را کلید حتماً کنید، قفل را دربها
5 مرحله

همراهخودبردارید.
برایمتوقفکردنخودرودرسراشیبی 

زیرچرخها،بلوکمانعقراردهید.

روشن کردن خودرو در سراشیبی
AT )گیربکس اتوماتیک(

هنگامروشنکردنخودرووقراردادن
 1 مرحله

،D موقعیت در دنده تعویض اهرم
اطمینانحاصلنماییدکهترمزدستی
فشار کاماًل ترمز پدال و کشیدهشده

دادهشدهاست.

پدالترمزرابتدریجرهاکنیدوپدال
2 مرحله

گازرابهآرامیفشاردهید.

ترمزدستیراآزادنمایید.
3 مرحله
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هنگام روشن کردن خودرو در سراشیبی  ■
عملکرد سراشیبی، در خودرو کردن روشن هنگام
کنترلخودرودرسراشیبی*)HHC(بهطوراتوماتیک
برایجلوگیریازسرخوردنخودروروشنمیشود.

)صفحه119-4راببینید.(
هنگام رانندگی در باران  ■

و است کم دید فضای باران در رانندگی هنگام  •
است. لغزنده جاده و میگیرند بخار شیشهها

احتیاطنمایید.
زیرا نکنید رانندگی سریع خیلی بزرگراهها در  •
الیهآببینتایرهاوجادهباعثانحراففرمانو

عملکردبدترمزمیشود.

)خودروهای  رانندگی  هنگام  موتور  دور   ■
دارای گیربکس اتوماتیک(

افزایش رانندگی،دورموتور زیرهنگام تحتشرایط
مییابد.اینامربهدلیلتعویضدندهبهدندهپایینتر
یادندهباالتربرایتطابقباشرایطرانندگیاست.با
اینوجود،نشانگرافزایشناگهانیدورموتورنمیباشد.
یا درسرازیری تشخیصمیدهدخودرو سیستم  •

سرباالییدرحالحرکتاست.
پدالگازرهاشدهباشد.  •

انتخاب "SPORT" حالت درحالیکه ترمز پدال  •
شدهاستفشاردادهشود.

پدالترمزبهطورتصادفیفشاردادهشودوسبب  •
کاهشسرعتناگهانیشود.

دوره آب بندی  ■
خودرویجدیدبایددر1500کیلومتراولآببندی  •
نباید موتور دور اولیه کیلومتر 1000 برای شود.

حداکثردورموتورمجازباشد. بیشاز

از1000کیلومترتا1500کیلومترشمامیتوانید  •
بتدریجدورموتوررابراساسشرایطجادهافزایش

دهید.
رانندگی در خارج از کشور  ■

سایر و خود کشور در را خودرو به مربوط مقررات
که نمایید حاصل اطمینان نمایید، رعایت کشورها

بنزینمناسبدرسایرکشورهادردسترساست.
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  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورتممکناستصدماتجدییامرگاتفاقبیفتد.

هنگام روشن کردن خودرو  ■
درخودروهایدارایگیربکساتوماتیک،هنگامیکهموتوراستارتمیخوردوخودروروشنمیشودبهطور

مداومپدالترمزرافشاردهید.اینامرازحرکتناگهانیخودروجلوگیریمیکند.
اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی  ■

اگرباموقعیتپدالترمزوپدالگازآشنانیستیدبرایجلوگیریازعملکرداشتباهرانندگینکنید.  •

فشاردادنپدالگازبهجایپدالترمزباعثافزایشناگهانیسرعتشدهوممکناستمنجربهآسیبهایجسمیشود.  •
زمانیکهبهسمتعقبخودروخمشدهایدممکناستکارکردنباپدالهادشوارباشد.ازعملکردصحیحآن  •

اطمینانحاصلنمایید.
حتیاگرمیخواهیدخودروبهآرامیحرکتکنداینموضوعمهماستکهموقعیتصحیحرانندگیراحفظ  •

کردهوپدالترمزوگازرابهدرستیفشاردهید.
ازپارکخودرویارانندگینزدیکموادقابلاشتعالخوددارینمایید.درصورتوجودموادقابلاشتعالدر  •

نزدیکیخودروممکناستاگزوزبیشازحدداغشدهوباعثآتشسوزیشود.
درهنگامرانندگی،موتورراخاموشننمایید.متوقفکردنموتورهنگامرانندگی،اگرچهامکانپذیراستاما  •
ممکناستباعثازدسترفتننیرویکمکیفرمانشدهوهمچنینترمزگیریسختشود.دراینحالتاز

ایمنیخودرواطمینانحاصلنمایید.
باتعویضدندهبهدندههایپاییندرهنگامرانندگیدرسرازیری،سرعتمطمئنهراحفظنمایید.  •

درصورتیکهترمزبهطورمداوماستفادهشودممکناستداغشود.
غربیلکفرمان،صندلیوآینههایدیدعقبوبیرونرادرهنگامرانندگیتنظیمنکنید.  •

درغیراینصورتخودروقابلکنترلنیستوسببآسیبهایجدیمیشود.
بیرونبردنسر،دستوسایراعضایبدنازخودروخطرناکاستوممکناستباعثصدماتجدیشود.  •

پدالکالچ)درمدلهایگیربکسدستی( 1

پدالترمز 2

پدالگاز 3
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  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورتصدماتجدیوحتیمرگممکناسترخدهد.

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی  ■
درصورتاستشمامبویدوداگزوز،شیشههارابازکنید.  •

ممکناستمقدارزیادیدوداگزوزواردخودروشدهوسببخوابآلودگیوتصادفشود.ایندودبرایسالمت
انسانمضراستوممکناستحتیسببمرگشود.لطفاًبرایبازرسیخودروبانمایندگیهایخدماتپس

ازفروشبهمنتماسبگیرید.
هنگامتوقفخودرودرسراشیبی،پدالترمزرافشاردهیدوترمزدستیرابکشیدتاازحرکتروبهجلویا  •

بهعقبجلوگیریشود.
هنگام رانندگی در جاده های لغزنده  ■

ترمزاضطراری،شتابگیریهایناگهانیوفرماندهی،ممکناستسببلغزشتایروکنترلضعیفخودروو  •
درنتیجهباعثتصادفشود.

هنگامشتابگیریناگهانیبهدلیلتعویضدندهممکناستترمزموتورییاتغییردورموتورباعثسرخوردن  •
خودروشود.

پسازرانندگیدرونآب،پدالترمزرابهنرمیفشاردهیدتاعملکردآنهابهحالتعادیبرگردد.لنتترمز  •
خیسممکناسترویعملکردعادیتأثیربگذارد.اگرترمزیکسمتبهدرستیعملنکند،کنترلفرمان

تحتتأثیرقرارگرفتهوسببتصادفمیشود.
عملکرد اهرم تعویض دنده  ■

اینامرمهماستکههنگامتعویضدندهپدالگازرافشارندهید.
درغیراینصورتممکناستخودرودچارسرعتناگهانی،تصادفوآسیبهایجسمیشود.

درخودروهایدارایگیربکسAT)گیربکساتوماتیک(:  •
زمانیکهاهرمتعویضدندهدرموقعیتDاستاجازهندهیدخودروبهسمتعقبحرکتکندوزمانیکه  •

اهرمتعویضدندهدرموقعیتRاستاجازهندهیدروبهجلوحرکتکند.
درغیراینصورتممکناستموتورخاموششدهوترمزگیریضعیفیارائهشودوکنترلفرمانازدسترودو

سببتصادفوآسیببهخودروشود.
هنگامیکهخودرودرحالحرکتاستدندهرادرموقعیتPقرارندهید.  •

درغیراینصورتممکناستگیربکسآسیبدیدهوسببازدسترفتنکنترلخودروشود.
مراقبباشیدهنگامتعویضدندهپدالگازرافشارندهید،تعویضدندهبهدندههاییبهجزPوNباعث  •

افزایشسرعتناگهانیخودرووسببتصادفیاآسیبهایجسمیمیشود.
زمانیکهخودرودرحالحرکتبهطرفجلواستدندهرادرموقعیتRقرارندهید.  •

درغیراینصورتممکناستگیربکسآسیبدیدهوسببازدسترفتنکنترلخودروشود.
زمانیکهخودرودرحالحرکتبهسمتعقباست،درگیربکساتوماتیکحاالDراانتخابنکنیدودر  •
گیربکسدستی،دنده1نروید.درغیراینصورتممکناستگیربکسآسیبدیدهوسببازدسترفتن

کنترلخودروشود.
زمانیکهخودرودرحالحرکتاستدندهرادرموقعیتNقرارندهید.درغیراینصورتممکناستباعث  •

ترمزموتوریغیرعادی،آسیببهگیربکسوتصادفشود.
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  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورتصدماتجدیویامرگممکناسترخدهد.

وقتی هنگام ترمزگیری صدای ناهنجار شنیده می شود.  ■
بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنبرایبررسیوتعویضلنتهاتماسبگیرید.درغیراینصورت

دیسکهایترمزآسیبخواهنددید.ادامهرانندگیبالنتهاودیسکهایفرسودهخطرناکاست.
هنگام توقف خودرو.  ■
دورموتورراباالنبرید.  •

P )درگیربکساتوماتیک(یاخالص)درگیربکسدستی(قراردارد،ممکن زمانیکهدندهدرموقعیتیبهجز 
استخودرودچارشتابناگهانیشدهوسببتصادفشود.

زمانیکهموتورروشناستبهمدتطوالنیخودروراترکنکنید.  •
درصورتلزوم،خودرورادرمکانیبازپارککردهوبررسیکنیدکهدوداگزوزواردخودرونشود.

خودروهایدارایگیربکساتوماتیک:هنگامروشنبودنموتور،پدالترمزرافشاردهید.درصورتلزوم  •
ترمزدستیرابکشیدتاازتصادفجلوگیریشود.

هنگامیکهخودرودرسراشیبیمتوقفاستبهمنظورجلوگیریازحرکتخودروبهطرفجلویاعقبو  •
اجتنابازتصادف،پدالترمزرافشاردادهونگهداریدوترمزدستیرابهطورصحیحبکشید.

ازباالبردندورموتورخوددارینمایید.  •
دورباالیموتوردرحالیکهخودرومتوقفاست،باعثداغشدنسیستماگزوزوسپسآتشگرفتنمواد

آتشزاینزدیکآنمیشود.
هنگامی که خودرو پارک شده است.  ■

هنگامیکهخودرودرمعرضنورمستقیمآفتابقراردارد،عینک،فندک،قوطیهایگازدار)مخلوطمایع  •
یاگردباگاز(یاقوطیهاینوشیدنیرادرخودرونگذارید.

درغیراینصورتاتفاقاتزیرممکناسترخدهد:
گازخارجشدهازقوطیوفندکمیتواندباعثآتشسوزیشود.  •

دمایداخلخودرومیتواندقابپالستیکیعینکوسایرمواردپالستیکیراتغییرشکلدهد.  •
ممکناستقوطیهاینوشیدنیترکبرداشتهومایعبهبیرونپاشیدهشودوسببایجاداتصالکوتاهدر  •

قطعاتالکتریکیشود.
فندکرادرونخودروقرارندهید.درصورتوجودفندکدرخودرو)مثاًلجعبهداشبوردیاکفخودرو(  •

هنگامتنظیمصندلیممکناستجرقهایجادشدهومنجربهآتشسوزیشود.
ازقراردادناجسامیمانند ازچسباندنبرچسببهشیشهجلویاشیشههایجانبیخوددارینمایید.  •
خوشبوکنندههایهوارویداشبوردخوددارینمایید.ایناجسامممکناستمثللنزعملکردهوباعث

آتشسوزیشوند.
درصورتیکهشیشههابافلزاتیمثلنقرهپوششدادهشدهانددربیاپنجرهرابازنگذارید.نورخورشید  •

منعکسشدهرویشیشهمثلیکلنزعملکردهوموجبآتشسوزیمیشود.
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  هشدار

زمانی که خودرو پارک شده است.  ■
درخودروهایدارایگیربکساتوماتیک)AT(:هموارهترمزدستیرابکشید،دندهرادرموقعیتP،موتور  •

راخاموشوکلیهدربهاراقفلکنید.
را موتور کنید، راخالص دنده بکشید، را ترمزدستی :)MT( معمولی گیربکس دارای درخودروهای  •

خاموشوکلیهدربهاراقفلکنید.
زمانیکهموتورروشناست،خودروراترکنکنید.  •

هنگامروشنبودنموتوریاپسازخاموشکردنآن،لولهاگزوزرالمسنکنید.چراکهمنجربهسوختگیمیشود.  •
هنگامیکهحجمزیادیبرفوجودداردیاخودرودربرفگیرکردهاستموتورراروشننکنید.دراین  •
حالتممکناستدوداگزوزجمعشدهوواردخودروشود.اینگازبهشدتخطرناکبودهوحتیممکن

استباعثمرگشود.
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  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیرراانجامدهید،درغیراینصورتممکناستسببآسیبهایجدییامرگشود.

دود اگزوز  ■
دوداگزوزگازیبیبووبیرنگاست،مثلمونواکسیدکربن)CO(.تنفساینگازبرایسالمتیمضراست  •

وحتیممکناستسببمرگشود.
درصورتیکهخودرودرمکانیباتهویهپایینقراردارد،موتوررامتوقفنمایید.درچنینمکانهاییمثل  •
پارکینگممکناستدوداگزوزجمعشدهوواردخودروشودکهبرایسالمتیخطرناکوحتیممکن

استسببمرگشود.
بهطوردورهایاگزوزرابررسینمایید.درصورتیکهبهخاطرپوسیدگی،سوراخیاترکخوردگیکوچکی  •
نمایندگیهای با اگزوزشنیدهمیشود از یاصدایعجیبی دیده آسیب اتصاالت یا است آمده بهوجود
ازفروشبهمنتماسبگیرید.درغیراینصورتممکناستدوداگزوزجمعشدهباعث خدماتپس

صدماتجدییاحتیمرگشود.
هنگام چرت زدن در خودرو )وقتی موتور روشن است(  ■

موتورراخاموشنکنید،اهرمتعویضدندهراحرکتندادهوپدالگازرافشارندهید.ممکناستسببآسیب
دیدنوداغشدنموتورشود.عالوهبراینمتوقفکردنخودرودرمکانیباتهویهنامناسب،میتواندسبب

آسیبیاحتیمرگشود.
هنگام ترمزگیری  ■

هنگامیکهترمزخیساستبااحتیاطرانندگیکنید.  •
هنگامیکهترمزخیساست،فاصلهترمزگیریبهدلیلتأثیرترمزگیریدرهردوطرفممکناستباعث
افزایشفاصلهترمزگیریشود.همچنینترمزدستینمیتواندبهدرستیوبهطورایمنخودرورامتوقفنماید.
درصورتیکهنیرویترمزغیرعادیاست،پشتخودروهایدیگرحرکتنکنید.ازباالبردندورموتوریا  •

پیچیدنشدیدکهنیازبهترمزدارد،خوددارینمایید.
دراینزمانمیتوانترمزگرفت،امافشاردادنپدالترمزسختترازقبلاست،درحالیکهفاصلهترمزگیری

همافزایشمییابد.هرچهسریعترسیستمترمزراتعمیرنمایید.
درصورتیکهموتورخاموششدهاست،بهطورمکررپایخودرارویپدالترمزبگذارید.  •

هرفشار،مقداریازقدرتذخیرهشدهتوسطبوستررامصرفمیکند.

فصل 4: رانندگی / پیش از رانندگی
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فصل 4: رانندگی / پیش از رانندگی

  توجه

))AT( هنگام رانندگی )خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک  ■
بهطورهمزمانپدالگازوترمزراهنگامرانندگیفشارندهید.ممکناستگشتاورموتورمحدودشود.  •

بوسیلهپدالگازرویسراشیبیتوقفنکنیدیابهطورهمزمانپدالگازوترمزرافشارندهید.  •
))MT( هنگام رانندگی )خودروهای دارای گیربکس معمولی  ■

بهطور دنده تعویض از نکنید.پس راعوض دنده ندادهاید فشار کامل بهطور را پدالکالچ زمانیکه تا  •
ناگهانیپدالکالچرارهانکنید.درغیراینصورتممکناستگیربکسودندهآسیبببینند.

بهمنظورجلوگیریازآسیببهکالچمواردزیررارعایتنمایید.  •
هنگامرانندگیپایخودرارویپدالکالچقرارندهید.  •

درموقعشروعبهحرکتبهسمتجلو،ازدندهایبهجزدنده1استفاهنکنید.  •
هنگامپارکدرسراشیبیازپدالکالچاستفادهنکنید.  •

هنگامیکهخودرودرحالحرکتاستدندهرادرموقعیتRقرارندهید.درغیراینصورتممکناست  •
گیربکس،کالچودندهآسیبببینند.

))AT( هنگام پارک کردن )خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک  ■
اهرمتعویضدندهرادرموقعیتPقراردهید.درغیراینصورتممکناستخودروحرکتکردهیابافشار

ناگهانیپدالگازسرعتافزایشیابد.
از صدمه زدن به قطعات خودرو اجتناب نمایید.  ■

غربیلکفرمانرانچرخانیدوبهمدتطوالنیدریکجهتقرارندهید.زیراممکناستباعثصدمهزدن  •
بهسیستمفرمانبرقیشود.

هنگامرانندگیدرجادههایپردستاندازبهآهستگیرانندگیکنیدتابهچرخهاوقطعاتزیربدنهآسیبی  •
واردنشود.

در صورت نشتی باد تایر هنگام رانندگی  ■
تایرکمبادیاآسیبدیدهمیتواندباعثنتایجزیرشود.دراینحالتغربیلکفرمانرامحکمنگهداریدوپدال

ترمزرابهتدریجفشاردهیدتاسرعتکمشود.
عدمکنترلخودرو.  •

صدایغیرعادیازخودرو.  •
سرعتغیرعادیخودرو.  •

تایرکمبادرابایکتایرجدیدتعویضنمایید.)صفحه187-7راببینید.(
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فصل 4: رانندگی / پیش از رانندگی

  توجه

هنگام رانندگی در جاده های دارای چاله های آب  ■
درجادههایپردستاندازرانندگینکنیدممکناستصدماتجدیرخدهد.

موتورخاموششود.  •
اتصالکوتاهدرقطعاتالکتریکیایجادشود.  •

بهدلیلرفتندرآبممکناستموتورآسیبببیند.  •
پسازرانندگیدرجادههایآبگرفتهباوجودمواردذیل،میتوانیدبهنمایندگیهایخدماتپسازفروش

بهمنبرایبازدیدخودرومراجعهنمایید.
درصورتیکهعملکردترمزعادیاست.  •

درصورتیکهسطحوکیفیتروغنموتوروروغنگیربکستغییرکردهاست.  •
درصورتیکهروانکاریاتصاالت،بلبرینگها،قطعاتوغیرهعادیاست.  •
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فصل 4: رانندگی / پیش از رانندگی

بار و وسایل
نکات احتیاطی مربوط به بارگیری خودرو

بارووسایلرادرصندوقعقبقراردهید.  •
اطمینانحاصلنماییدکههمهاجسامبهطورمحکمثابتشدهاند.  •

برایحفظخودروبهصورتافقی،وسایلسنگینرابرایتعادلخودرودرجلوقراردهید.  •
برایبهبودمصرفسوخت،بیشازحدبارگیرینکنید.  •

  هشدار

اجسامی که نباید در صندوق عقب قرار بگیرند  ■
اجسامزیرممکناستباعثآتشسوزیشوند:

ظرفهایحاویبنزین  •
قوطیهایگازدار)اختالطمایعیاگردباگاز(  •
پیشگیری های مربوط به حمل اجسام  ■

مواردزیررادرنظربگیرید.درغیراینصورتممکناستبدلیلمسدودشدندیدرانندهیابرخوردبهراننده
وسرنشینیافشاردادنغیرعادیپدال،باعثتصادفشود.

ازقراردادنوسایلوباردرنزدیکیپدالگازوترمزخوددارینمایید.زیراممکناستموجباختاللدر  •
سیستموایجادصدماتشدیدشود.

ازقراردادنوسایلوباردرمکانهایذیلخوددارینمایید،زیراممکناستبهرانندهوسرنشینبرخورد  •
کردهوسبباختاللدررانندگیوتصادفشود.

رویپاهایراننده  •
صندلیسرنشینجلووصندلیعقب)زمانیکهصندلیهااشغالاست(  •

جلوداشبورد  •
داشبورد  •

اجسامرابهدرستیدرمحفظهقراردهیدتاحینتصادفوترمزگیریناگهانیبهافرادصدمهنزند.  •
صندلیعقبتاشو:  •

هنگامتاکردنصندلیعقبازقراردادناجسامبلندپشتصندلیجلوخوددارینمایید.  •
اجازهندهیدافراددرصندوقعقببنشینند.بهجایآنافرادبایدرویصندلیبنشینندوکمربندخودراببندند.  •

بار و توزیع بار  ■
بیشازحدبارگیرینکنید.  •

بارهارابهطوریکسانتوزیعکنید.  •
بارگیرینامناسبممکناستمنجربهتأثیررویعملکردفرماندهییاترمزگیریشدهوسببآسیبهای

جدیشود.
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فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

سوئیچ

روشن کردن موتور
	AT)گیربکساتوماتیک(

بررسی را دستی ترمز بودن کشیده
 1 مرحله

کنید.

در دنده تعویض اهرم داشتن قرار
2 مرحله

موقعیتPرابررسیکنید.

در را سوئیچ کنید. وارد را کلید
3 مرحله

تا دهید قرار  »START« موقعیت 
موتورروشنشود.

بالفاصله شد روشن موتور زمانیکه 
کلیدرارهاکنید.

خاموش کردن موتور
	AT)گیربکساتوماتیک(

خودرو تا دهید فشار را ترمز پدال
 1 مرحله

کاماًلمتوقفشود.

ترمزدستیرابکشید.
2 مرحله

اهرمتعویضدندهرادرموقعیتPقرار
3 مرحله

دهید،اطمینانحاصلنماییدکهچراغ
نشانگرحالتپارکروشنشدهاست.

سوئیچرادرموقعیت»LOCK«قرار
4 مرحله

دهیدتاموتورخاموششود.

بکسل کردن

از خودرو برای بکسل کردن، هم چنین  استفاده 
نصب ابزار بکسل کردن یا حمل  ویلچر و دوچرخه 
بکسل  برای  شما  خودروی  نمی شود.  توصیه 
کردن یا حمل  اجسام دیگر، طراحی نشده است.
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فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

موقعیت سوئیچ استارت

همانطورکهدرشکلنشاندادهشدهاست،کلیدرا
واردوسوئیچرادرجهتفلشبچرخانید.

LOCK 1
را کلید میتوان و است شده قفل فرمان غربیلک
بیرونکشید.)AT:تازمانیکهاهرمتعویضدندهدر

موقعیتPقرارنگرفته،کلیدرابیروننکشید.(
ACC 2

تهویه و صوتی )سیستم الکتریکی اجزای از بعضی
مطبوع(دردسترساست.

ON 3
همهتجهیزاتالکتریکیدردسترسهستند.

START 4
برایروشنکردنموتورمیباشد.

■   زمانی که موتور روشن نمی شود.
است. نشده غیرفعال هنوز ایموبالیزر سیستم

)صفحه41-1راببینید.(

■   ستون فرمان قفل شده است

در است ممکن سوئیچ موتور، نمودن روشن هنگام
حالت این در باشد. کرده گیر »LOCK« موقعیت
بچرخانید چپ و راست سمت به را فرمان غربیلک
قرار »LOCK« یا »ACC« موقعیت رادر وسوئیچ

دهیدتاقفلفرمانبازشود.
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  هشدار

هنگام روشن کردن موتور  ■
هموارهرویصندلیرانندهبنشینیدوموتورراروشنکنید.هنگاماستارتزدنموتور،پایخودرارویپدال

گازقرارندهید.
درغیراینصورتممکناستباعثتصادفوصدماتجدیشود.

اقدامات احتیاطی حین رانندگی  ■
سوئیچرادرهنگامرانندگیدرموقعیت "LOCK"قرارندهید.درصورتیکهبهطوراضطراریمجبوربهتوقف
خودرودرهنگامرانندگیشدید،سوئیچرادرموقعیت"ACC"قراردهیدوموتورراخاموشکنید.خاموش

کردنموتورموقعرانندگیمیتواندباعثتصادفشود.

  توجه
جلوگیری از تمام شدن باتری  ■

هنگامیکهموتورخاموشاست،برایطوالنیمدتسوئیچرادرموقعیت"ACC"یا"ON" قرارندهید.  •
زمانیکهاهرمتعویضدندهدرهردندهایبهجزPوNاستموتورراخاموشنکنید.درغیراینصورت  •
باتریخالی است "ACC" موقعیت در زمانیکهسوئیچ دهید. قرار "ACC" موقعیت در باید را سوئیچ

میشود.
هنگام روشن کردن موتور  ■

موتورسردرادردورباالروشننکنید.  •
بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنبرایدیرروشنشدنموتوریاخاموششدنمکررموتور،  •

تماسبگیرید.

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 
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اهرمتعویضدندهمجهزبهمکانیزمقفلاست.
صفحه شد، چرخانده سوئیچ اینکه از پس
نمایش را کنونی دنده شماره LCD نمایش

میدهد.

تعویضعملکردها دندهها

است، شده داده نشان شکل در که همانطور
دکمهبازکردنقفلرویاهرمتعویضدندهرا

درجهتفلشفشاردهید.

D g S

N g R

R g P

باز رافشاردهید،سپسدکمه ابتداپدالترمز
کردنقفلرویاهرمتعویضدندهرادرجهت
فلشفشاردهیدوپسازآناهرمتعویضدنده

راحرکتودندهموردنظرراانتخابنمایید.

P g دندهموردنیاز

عملکرد موقعیتاهرمتعویضدنده

روشنیاخاموشکردنموتور P

دندهعقب R

خالص N

رانندگی D

اسپرت S

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

گیربکس اتوماتیک

عملکرد اهرم تعویض دنده
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معرفی موقعیت های دسته دنده گیربکس اتوماتیک

تنهازمانیکهاهرمتعویضدندهدرموقعیتPیاNباشد،موتوراستارتمیخورد.
	P )پارک کردن(

تعویضدندهبهPمیتواندگیربکسراقفلکندوازچرخشچرخهابهطرفجلوجلوگیرینماید.

  هشدار

قرار دادن دنده در موقعیت P و کشیدن ترمز دستی بسیار مهم است.  ■
بهطورکاملدر اگردنده بسیارخطرناکاست. ترمزدستی بدونکشیدن P قراردادندندهدرموقعیت

موقعیتPقرارنگرفتهباشد،ممکناستباعثحرکتخودرووتصادفشود.

	R )دنده عقب(
تعویضدندهبهRتنهازمانیکهخودروبهسمتعقبحرکتمیکند،امکانپذیراست.پیشازتعویضدنده

بهRیاخارجکردندندهازاینموقعیت،خودروبایدکاماًلمتوقفشدهباشد.
	N )خالص(

تغییردندهبهموقعیتNچرخهاوگیربکسراازحالتدرگیرآزادمیکند.پدالترمزرافشاردادهونگه
دارید،یاهنگامپارکدرسراشیبیترمزپارکرادرگیرنمایید.درغیراینصورتخودروحرکتخواهدکرد.

  هشدار

زمانی که دور موتور بیش از حد است دنده را از موقعیت N و P به موقعیت D قرار ندهید.  ■
تعویضدندهازNیاPبهموقعیتDهنگامیکهدورموتورباالاست،خطرناکمیباشد.ممکناستخودرو

بهطورناگهانیحرکتکردهوسببتصادفوآسیبهایجدیشود.
هنگامی که خودرو در حال حرکت است دنده را در موقعیت N قرار ندهید.  ■

قراردادندندهدرموقعیتN،هنگامحرکتخودروبسیارخطرناکاست.ممکناستباکاهشسرعت،ترمز
موتوریعملکندوسببتصادفوآسیبهایجدیشود.

  توجه
هنگامیکهخودرودرحالحرکتاست،قراردادندندهدرموقعیتNوPیاRبهطورناگهانی،ممکن  •

استباعثآسیببهگیربکسشود.
هنگامیکهدورموتورباالاست،قراردادندندهدرموقعیتDیاRباعثآسیببهگیربکسمیشود.  •

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 



97

دندهکنونی)1تا6(درصفحهنمایشLCD،نمایش
دادهمیشود.

موتور دور اگر دستی حالت در حتی وجود، این با
پایینباشدگیربکسدردندهقرارمیگیرد.

■   محدوده
میتوانید6سرعتحرکتیرابراینیرویترمز  •

موتوریانتخابنمایید.
قویتری موتوری ترمز میتواند پایین محدوه  •
نسبتبهدندههایباالترارائهدهدوهمچنین

دورموتورراباالببرد.

■   درصورتیکهچراغنشانگرپسازتعویضدندهبه
DدرصفحهنمایشLCDخاموششود، نشانگراین
استکهاحتماالًگیربکساتوماتیکداراینقصاست.
برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با

انجامسرویستماسبگیرید.

  هشدار
هنگام رانندگی در جاده های لغزنده  ■

خودرو و است پایین موقعیت در دنده هنگامیکه
شتابداردمواظبباشید.ممکناستخودروبلغزد.

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

	D )رانندگی(
دنده"D"برایرانندگیاستفادهمیشود.برایشروع
بهحرکتخودرو،گیربکسازیکدندهبهدندهدیگر

میرود.
	S )اسپرت(

تغییربهحالتSباعثافزایشقدرتخودروواندکی
افزایشمصرفسوختمیشود.

	حالت دستی
تغییردندهبه"-/+"اجازهمیدهددندهبهدندهباالتر
یاپایینتررود.کاًل6دندهوجوددارد،دنده1و2و
3و4و5و6.سرعتازدنده1تادنده6افزایش
LCDمییابد.نشانگرتعویضدندهدرصفحهنمایش
روشنمیشود.پسازتوقفکاملدرحالتدستی،

دنده2 باالتریندندهایاستکهدرگیرمیشود.
تعویض اهرم عملکرد دستی، حالت به ورود هنگام
دهد می  اجازه و کند می انتخاب را سرعت دنده،

خودروبراساسدندهحرکتکند.

دستهدندهرابهآرامیبهطرفجلو)+(یابهطرف
عقب)-(بکشیدتادندهبهموقعیتباالتریاپایینتر

رود.
هرزمانیکهاهرمتعویضدندهعملکنددندهعوض

میشود.
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دهیدتاراهنمایسمتچپروشنشود.

شرایط عملکردی چراغ راهنما  ■
سوئیچرادرموقعیتONقراردهید.

خطر هشدار چراغهای و راهنما چراغ کنترل  ■
»ON« موقعیت در سوئیچ زمانیکه )فالشر(
استوچراغراهنماروشناست،کلیدچراغهای
بنابراین کنید، روشن را )فالشر( خطر هشدار
بهطور راستوچپ راهنمایسمت چراغهای
فشار مجدداً را آن میزنند؛ چشمک همزمان

دهیدتابهحالتعملکردیبرگردد.
روشن )فالشر( خطر هشدار چراغهای هنگامیکه
»ON«است،دسته هستندوسوئیچدرموقعیت
تاچراغراهنماروشنوچراغ رابچرخانید راهنما
چراغهای شود؛ خاموش )فالشر( خطر هشدار
تاچراغهایهشدارخطر کنید راخاموش راهنما

)فالشر(بهحالتآمادهبهکارخودبازگردند.

عملکرد فالشر ترمز اضطراری  ■
عملکردفالشرترمزاضطراریدرصورتکاهشناگهانی
سرعت،چراغهایهشدارخطر)فالشر(راروشنمیکند
وبهخودروهایپشتسرهشدارمیدهدتاخطرتصادف

ازپشتکاهشیابد.
برایاطالعازجزئیاتسفارشیسازی،بانمایندگیهای

خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

دسته راهنما

راهنمایسمتراست 1
تا بکشید STOP موقعیت در باال بهسمت را اهرم

راهنمایسمتراستروشنشود.
تغییرمسیربهسمتراست 2

اهرمرابهآرامیبهسمتباالتامیانهحرکتدهید
سپسرهاکنیدتابهموقعیتOFFبرگردد.
راهنمایسمتراست3بارچشمکمیزند.

تغییرمسیربهسمتچپ 3
اهرمرابهآرامیبهسمتپایینتامیانهحرکتدهید

سپسرهاکنیدتابهموقعیتOFFبرگردد.
راهنمایسمتچپ3بارچشمکمیزند.

راهنمایسمتچپ 4
حرکت STOP موقعیت و پایین سمت به را اهرم
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ترمز اهرم میدهید فشار را ترمز پدال درحالیکه
دستیرابهطورکاملبهطرفباالبکشید

ترمزدستیراآزادکنید 2
ترمز اهرم آرامی به و رافشاردهید ترمز ابتداپدال
را قفل دکمه درحالیکه کنیدسپس بلند را دستی

فشارمیدهیدآنراپایینبیاورید.

درصورتی که ترمز دستی آزاد نشده باشد  ■
دراینحالتاگرخودروحرکتکند،بوقهشدار

باالبودنترمزدستیشنیدهمیشود.

استفاده در زمستان  ■
صفحه122-4راببینید.

  توجه

پیش از رانندگی  ■
ترمزدستیراآزادکنید.

درصفحهنمایشگرروشنمیشودوحرکت درصورتیکهترمزدستیآزادنشدهباشد،چراغنشانگر
افزایش خوروباعثداغشدنقطعاتترمزخواهدشدکهدرنهایتمنجربهعملکردضعیفترمزگیریو

سایشلنتهامیشود.

فصل 4: رانندگی / تجهیزات رانندگی 

ترمز دستی 

دستورات عملکردی

ترمزدستیرابکشید. 1
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فصل 4: رانندگی / عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

AUTO 4

نورپایینچراغهایجلو،چراغهایپارکجلووعقب،چراغ
پالکونورپسزمینهصفحهنمایشگر،بطوراتوماتیک
START/STOPروشنیاخاموشمیشوند.دکمه
ONیاسوئیچاستارتدروضعیتONدروضعیت

)START/STOPبدونسیستم(

روشن کردن چراغ نورباال

زمانیکهچراغجلو)نورپایین(روشناست،اهرمرا 1
بهسمتداشبوردفشاردهیدتاچراغنورباالروشن

شود.
نورباال چراغ تا دهید فشار اولیه سمت به را اهرم  

خاموششود.
تا کنید رها و بکشید خودتان سمت به را اهرم 2

چراغنورباالیکبارچشمکبزند.
چراغنورباال،چهزمانیکهچراغهایجلوروشنوچه

خاموشباشندچشمکمیزند.

کلید چراغ های جلو 

دستورات عملکردی

بهشرح تاچراغها رابچرخانید راهنما انتهایدسته
زیرروشنشوند:

OFF 1

پالک چراغ عقب، و جلو موقعیت چراغ  • 2

روشن نمایشگر صفحه پسزمینه نور و
میشوند.

موقعیت چراغ )نورپایین(، جلو چراغ   3

جلووعقب،چراغپالکونورپسزمینه
صفحهنمایشگرروشنمیشوند.
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فصل 4: رانندگی / عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

عملکرد »همراهی کردن تا درب منزل«  ■
5دقیقهپسازبیرونکشیدنکلید،

اهرمرابهسمتخودتانبکشید،چراغهاینورپایین  •
ثانیه 15 کلید، نمودن خارج از پس دقیقه 5
رادوباربکشید،چراغهای اهرم خاموشمیشود،
نورپایینپساز30ثانیهخاموشمیشوند؛با3بار
کشیدناهرم،چراغهاباتأخیر60ثانیهایخاموش
میشوندوبا4بارکشیدناهرم،چراغهاینورپایین

فوراًخاموشمیشوند.
اهرمرا2باربهسمتخودتانبکشید،چراغهای  •

نورپایینباتأخیر30ثانیهایخاموشمیشوند؛
بازکردندربصندوقعقب،زمانخاموششدن  •
اول ثانیه، 30 بر عالوه را نورپایین چراغهای
درب کردن باز هنگام میدهد؛ افزایش ثانیه 60
یکبار کشیدن ثانیه، 30 تأخیر با عقب صندوق
دیگراهرم،زمانراتا120ثانیهافزایشمیدهد.

بازکردنمکرردربصندوقعقبهنگامعملکرد  •
چراغهاینورپایین،60ثانیهبه30ثانیهاولاضافه
خود بهسمت را اهرم ثانیه 30 از پس میکند؛

بکشیدتا15ثانیهبهزمانکنونیاضافهشود.

  احتیاط

برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  ■
هنگامیکهموتورخاموشاست،چراغهارابرایطوالنیمدتروشننگذارید.

کلید کنترل نور چراغ جلو

نورچراغرابهسمتباالتنظیممیکند 1
نورچراغرابهسمتپایینتنظیممیکند 2

)DRL(* چراغ روشنایی روز  ■
بهمنظوردیدهشدنواضحخودروشماتوسطسایر
رانندگان،زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«است،
چراغهای میشوند. روشن روز روشنایی چراغهای

روشناییروزبرایاستفادهدرشبنمیباشند.
چراغ هستند، روشن موقعیت چراغهای زمانیکه

روشناییروزخاموشخواهدشد.
برایشخصیسازی،بهنمایندگیهایخدماتپساز

فروشبهمنمراجعهنمایید.
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فصل 4: رانندگی / عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

کلید چراغ مه شکن

چراغ مه شکن در شرایط بد آب و هوایی دید را 
بهبود می بخشد )مثاًل روزهای بارانی و مه آلود(.

دستورات عملکردی

خاموشکردنچراغهایمهشکنعقب OFF 1

روشنکردنچراغهایمهشکنعقب   2

■   عملکرد چراغ های مه شکن
قراردهیدوچراغهای ON رادرموقعیت سوئیچ

جلوراروشنکنید.

برف پاک کن شیشه جلو و شیشه شوی

دستورات عملکردی

INT 1
برایحرکتمتناوببرفپاککن،باچرخاندنحلقه
زمانی فواصل خودرو سرعت افزایش با اهرم روی

حرکتکاهشمییابد.
برفپاککندرموقعیتسرعتی1 2

حرکتآهستهبرفپاککن
برفپاککندرموقعیتسرعتی2 3

حرکتتندبرفپاککن
MISTحالت 4

حرکتآرامبرفپاککنبراییکدور
OFF 5

متوقفکردنبرفپاککن.
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فصل 4: رانندگی / عملکرد چراغ ها و برف پاک کن

فواصلطوالنیمدت 6

فواصلکوتاهمدت 7

شیشهشویوبرفپاککن 8
اهرمرابهسمتخودتانبکشیدورهاکنیدتامایع

پاشیدهشود.
پسازاسپریکردن،اهرمبرفپاککنبرای3مرتبه

عملکردهو5ثانیهبعدمجدداًعملخواهدکرد.
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شرایط عملکردی برف پاک کن شیشه جلو و شیشه شوی  ■
سوئیچرادرموقعیتONقراردهید.

در صورت نپاشیدن مایع شیشه شوی روی شیشه جلو  ■
درصورتیکهمایعوجوددارد،نازلشیشهشویراازنظرمسدودشدنبررسیکنید.

عملکرد بازگشت برف پاک کن شیشه جلو  ■
هنگامحرکت،اگرسوئیچدرموقعیت"OFF"تنظیمشودیادرموقعیت"LOCK"قراربگیرد،برفپاککن

متوقفمیشود.

  هشدار

تنها مایع شیشه شوی باید در مخزن ریخته شود.  ■
استفادهازضدیخرادیاتوربسیارخطرناکاست.اسپریآنرویشیشهجلوباعثمسدودشدندیدوتصادف

میشود.
در آب و هوای سرد، مایع شیشه شوی بدون ضدیخ خطرناک است.  ■

ممکناستشیشهجلویخزدهودیدرامسدودکندودرنتیجهمنجربهتصادفشود.عالوهبرایناطمینان
حاصلنماییدکهپیشازاسپریکردنمایعشیشهشوی،شیشهجلوتوسطسیستمیخزداییگرمشدهباشد.

تعویض تیغه های برف پاک کن به طور دوره ای  ■
استفادهازتیغههایکثیفوفرسودهمیتوانددیدراکاهشدادهورویایمنیخودروتأثیربگذارد.بنابراین

نیازاستکهبهطوردورهایتیغههاراتعویضنمایید.

  توجه

درصورتی که شیشه جلو خشک است  ■
ازبرفپاککناستفادهنکنیدممکناستباعثآسیبشیشهجلوشود.

درصورتی که مایع پاشیده نمی شود  ■
درصورتیکهمایعدرونمخزنوجوددارد،نازلشیشهشویراازنظرمسدودشدنبررسینمایید.  •

کشیدناهرمبرفپاککنبهسمتعقبونگهداشتنآنبرایمدتطوالنیباعثآسیبدیدنپمپ  •
مایعشیشهشویمیشود.

ازسنجاقیااجساممشابهآنبرایبازکردننازلاستفادهنکنید.ممکناستباعثآسیببهنازلشود.  •
برایبررسیخودروبانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

پیشگیری های مربوط به عملکرد برف پاک کن  ■
درصورتفعالبودنبرفپاککن،اگرسوئیچدرموقعیتOFFقراربگیرد،برفپاککنپیشازقراردادن
سوئیچدرموقعیتON،مجدداًهمانگونهعملخواهدکرد.اگریخوبرفدرشیشهجلویارویبرفپاککن

یخزدهباشد،تیغهبرفپاککنیاموتورآنآسیبمیبیند.

فصل 4: رانندگی / عملکرد چراغ ها و برف پاک کن
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فصل 4: رانندگی / بنزین زدن

پیش از بنزین زدن

پیش از بنزین زدن  ■
سوئیچرادرموقعیتOFFقراردهیدواطمینانحاصلنماییدکههمهدربهاوپنجرههابستههستند.  • 

نوعبنزینراقبلازسوختگیری،بررسیکنید.  • 

نوع بنزین  ■
بنزینبدونسربباعدداکتان93 بهباال

ظرفیت مخزن بنزین )مرجع(  ■
50لیتر.
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  هشدار
بنزین زدن  ■

بنزینقابلیتاشتعالزاییباالییداردوقابلانفجاراست.بنزینرابراساسروشهایموردنظراضافهنماییدو
اقداماتاحتیاطیزیررادرنظربگیرید.درغیراینصورتممکناستدچارصدماتجدییاحتیمرگشوید.

بنابهدالیلایمنی،موتورراخاموشوسوئیچرادرآوردید.  •
شرایطایمنیمربوطبهپمپبنزینرارعایتنمایید.  •

ایجادجرقهوآتشسوزیمیشودجلوگیری به الکترومغناطیسیکهمنجر امواج الکتریستهو ازتخلیه  •
نمایید.

تلفنهمراهخودوسایرتجهیزاتبیسیمراخاموشکنید.  •
پسازبیرونآمدنازخودرووپیشازبازکردندربباکبنزین،یکجسمفلزیرابرایتخلیهالکتریسته  •

ساکنلمسکنید.
افرادیکهدارایالکتریستهساکنهستندبایددورازباکبنزینقراربگیرند.  •

قبلازخالیکردنالکتریستهساکنواردخودرونشوید.اگرمجبوربهواردشدنشدیددربرابهدرستی  •
ببندیدوجسمیفلزیرالمسکنیدتاالکتریستهساکنتخلیهشود.

دربباکبنزینراگرفتهوبچرخانیدتادرببازشود،ممکناستهنگامبازکردندرب،صداییشنیده  •
شود،پسازاتمامصدادربرابازکنید.درهوایگرمممکناستسوختبهدلیلفشارزیاددرونباک

ازمخزنبیرونریختهوسببآسیبهایجدیشود.
بخاربنزینراتنفسنکنید.  •

بنزینحاویموادمضربرایبدناست.
هنگامبنزینزدنسیگارنکشید.  •

عدمرعایتمواردباال،ممکناستباعثآتشسوزیشود.
بنزین زدن  ■

اقداماتاحتیاطیزیررادرنظربگیریدتاازپاشیدنبنزینبهبیرون،آتشسوزیوصدماتجدیجلوگیری
نمایید.

نازلرابهطورایمنواردنمایید.  •
پسازقطعکردننازل،بنزینزدنمتوقفمیشود.بیشترازظرفیتباک،بنزیننزنید.  •

پس از بنزین زدن  ■
هموارهاطمینانحاصلنماییدکهدربباکبهدرستیبستهشدهاستتاازتبخیروپاششبنزینبهبیرون

جلوگیریشود.

  توجه
بنزین زدن  ■

سیستم قطعات و اگزوز کنترل سیستم است ممکن بریزد، بیرون بنزین ندهید اجازه زدن بنزین هنگام
سوخترسانیبهدرستیکارنکندوپوششرنگخودروآسیبببیند.

فصل 4: رانندگی / بنزین زدن
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فصل 4: رانندگی / بنزین زدن

درب باک

باز کردن درب باک

1 مرحله

کلیددربباکرافشاردهیدتادربباکبازشود.

قفل برای ریموتکنترل دادن فشار از توجه:پس
باز باک درب باک، درب کلید دادن فشار با کردن،

نخواهدشد.

2 مرحله

دربباکرابهآرامیبچرخانیدتابازشود.

تاصدای رابچرخانید، باک بنزینزدن،درب از پس
کلیکشنیدهشود.

سپسدربباکراببندید.

  هشدار
هنگام تعویض درب باک   ■

دربباکاصلینصبشدهمخصوصاینمدلاستو
بایدازهمیندرباستفادهنمایید.درغیراینصورت،
ممکناستآتشسوزیوتصادفرخدهدوسبب

آسیبدیدگیهایجدییاحتیمرگشود.
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

کروز کنترل *

عملکرد
پسازاستفادهازکروزکنترل،خودرومیتواندسرعت

ثابترابدونفشاردادنپدالگازحفظنماید.

چراغنشانگرکروزکنترل 1

کلیدکروزکنترل* 2
سرعت ثابت

1 مرحله

رافشاردهیدتاعملکردکروزکنترلفعال دکمه
شود.چراغنشانگرکروزکنترلچشمکخواهدزد.

مجدداًآنرافشاردهیدتاعملکردکروزکنترلخاموش
شود.چراغنشانگرکروزکنترلخاموشمیشود.

2 مرحله

هنگامیکهخودروبهسرعتموردنیازمیرسد)بایدبیشتر
از30km/hباشد(،دکمه»+/RES«یا»-/SET«رافشار
دهیدتاخودروباسرعتثابتحرکتکند،چراغنشانگر

کروزکنترلروشنمیشود.
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

تنظیم سرعت ثابت

افزایشسرعت 1

کاهشسرعت 2

دکمه»+/RES«یا»-/SET«رافشاردهیدتاسرعت
خودروافزایشیاکاهشیابد.

سرعت تا دهید فشار را دکمه یکبار کلیک:
کروزکنترل2km/hافزایشیاکاهش
فشار میتوانید بار 10 حداکثر یابد.

دهید.
سرعت میتواند طوالنی دادن فشار فشارطوالنی:
کروزکنترلرابهطورمداوموپیوسته
کاهشیاافزایشدهد.حداکثرافزایش

یاکاهش20km/hاست.

توجه:»کلیک«نشانگرفشارکمتراز0/5ثانیهاست
و»فشارطوالنی«نشانگرفشاربیشاز0/5ثانیهاست.

لغو و ذخیره سازی مجدد سرعت ثابت

لغو 1
زمانیکهخودرودرحالتکروزکنترلاست،کلیدرا

فشاردهیدتاازوضعیتکروزکنترلخارجشوید.
ذخیرهکردن 2

زمانیکهسرعتخودروبیشاز30km/hاست،دکمه
تنظیم سرعت آخرین تا دهید فشار را »RES/+«

»SET/-«شدهکروزکنترلفراخوانیشود،یادکمه
رافشاردهیدتاسرعتکنونیبهعنوانسرعتثابت

ثبتشود.
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شرایط تنظیم کروز کنترل  ■
رارویغربیلکفرمانفشاردهیدتابه دکمه  •

عملکردکروزکنترلدسترسیداشتهباشید.
عملکرد این به 30 km/h باالی سرعتهای در  •

دسترسیخواهیدداشت.
به طور  کنترل  کروز  دهد  رخ  زیر  شرایط  اگر   ■

اتوماتیک لغو می شود.
پدالترمزرافشاردهید.  •

فشار را معمولی( گیربکسهای )در کالچ پدال  •
دهید.

سرعتخودروکمتراز km/h 25باشد.  •
رویغربیلکفرمانفشاردادهشود. کلید  •

عملکردESPفعالشود.  •
درصورتی که چراغ نشانگر کروز کنترل چشمک   ■

می زند
مجدداً را سیستم و کنید خاموش را کنترل کروز
تنظیم کنترل کروز سیستم اگر کنید. راهاندازی
شود غیرفعال مجدد تنظیم از پس اگر یا نمیشود
دچارنقصشدهاست.بانمایندگیهایخدماتپس

ازفروشبهمنبرایبررسیخودروتماسبگیرید.

فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

  هشدار

از فعال کردن ناگهانی کروز کنترل اجتناب نمایید  ■
رویغربیلکفرمانرافشاردهیدتاعملکردلغوشود، زمانیکهکروزکنترلاستفادهنمیشود،دکمه

برایتأیید،چراغنشانگرکروزکنترلهمخاموشمیشود.
شرایطی که کروز کنترل نباید فعال شود  ■

تحتشرایطزیر،ازکروزکنترلاستفادهنکنید.درغیراینصورتممکناستسببآسیبهایجدیواز
دستدادنکنترلخودروشوید.

درترافیکسنگین  •
پیچهایتند  •

جادههایمارپیچ  •
جادههایلغزنده)خیسیاپوشیدهازبرف(  •

رویسراشیبی  •
هنگامپایینآمدنازسراشیبیممکناستسرعتخودروبیشترازسرعتثابتشود.

درصورتیدککشیاضطراری  •
راننده باید کار آزموده باشد، کنترل سرعت خودرو توسط راننده نسبت به کنترل کروز   ■
خودرو  کنترل  می شود  استفاده  کنترل  کروز  از  زمانی که  مثال  به طور  دارد.  ارجحیت 

توسط راننده به کنترل سیستم کروز ارجحیت دارد.
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

فعال کردن و غیرفعال کردن سیستم سنسور 
دنده عقب

	فعال کردن
سوئیچرادرموقعیت»ON«واهرمتعویضدندهرا

درموقعیت»R«قراردهید.
	غیرفعال کردن

از زمانیکهاهرمتعویضدندهدرهرموقعیتیبهغیر
»R«باشد،سیستمسنسوردندهعقبغیرفعالمیشود.

شرایط عملکردی سیستم  ■
با مانع و خودرو بین فاصله به توجه با هشدار بوق

فواصلمتفاوتیبهصدادرمیآید.

بوقهشدار حداکثرفاصلهتامانع

HZ 2 )فاصله( 90-140 cm

HZ 8 )فاصله( 45-90 cm

بهطورمداوم ≥45 cm

سیستم سنسور دنده عقب *

سیستم سنسور دنده عقب به طور عمده شامل 
می باشد.  آلتراسونیک  سنسور  و  کنترلگر 
شده  اندازه گیری  فاصله  طبق  هشدار  صدای 
و  خودرو  بین  آلتراسونیک،  سنسور  توسط 
فرکانس های  شناسایی،  محدوده  در  مانع، 
فعال  هنگام  همیشه  داشت.  متفاوتی خواهد 

بودن سیستم، به محیط اطراف توجه نمایید.

نوع سنسور

سنسوردندهعقبکناری 1

سنسوردندهعقبمیانی 2
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

محدوده تشخیص سنسور

90cmحدود

30cmحدود

30cmحدود 1

140cmحدود 2

تصویرباالمحدودهشناساییسنسوررانشانمیدهد.
بهخاطرداشتهباشیدکهموانعیکهبهخودروبسیار

نزدیکهستندممکناستشناسایینشوند.
براساس است ممکن سنسورها شناسایی محدوده

شکلوحالتمانعشناساییشوند.

عیب یابی سیستم 
اهـرم و  »ON« موقعیـت در سـوئیچ اینکـه از پـس
تعویـضدنـدهدرموقعیت»R« قـرارگرفت،عیبیابی

سیسـتمانجـامخواهدشـد.
اگرسنسوردندهعقب،موقععیبیابیسیستمظاهر
نشد،بوقهشداربهصداردرمیآید.زمانیکهقسمتی
صدای با هشدار بوق باشد، نقص دارای سنسور از
سنسورها همه زمانیکه میشود، شنیده طوالنیتر

بلند باشندصداییشامل2بوقهشدار داراینقص
زمانیکهسنسورها ثانیهشنیدهمیشود، 1 فاصله با
داراینقصنباشندصداییشامل2بوقهشدارکوتاه

شنیدهمیشود.
خدمات نمایندگیهای با سیستم، نقص صورت در

پسازفروشبهمنتماسبگیرید.

عملکرد سنسور  ■
اهرمتعویضدندهدرموقعیت»R«باشد.

اطالعات تشخیص سنسور  ■
بهمحدودهپشتسپر محدودهشناساییسنسور  •

محدودهاست.
هستند نزدیک بسیار سنسورها به که موانعی  •

ممکناستتوسطسنسورشناسایینشوند.
موانعیکهپایینترازسنسور)میلههایباریک(یا  •
خیلینزدیکهستندممکناستشناسایینشوند

حتیاگرازقبلشناساییشدهباشند.
حال در A/C سیستم یا A/V سیستم زمانیکه  •
بیپ استشنیدنصدای عملکردهستندممکن
بهدلیلعملکردسیستمA/V یاصدایفندشوار

باشد.
بعضیازشرایطمحیطاطرافممکناستتوانایی  •
سنسوررادرشناساییدرستمانعمختلنماید.
شرایطیکهممکناستباعثایناختاللشوددر

زیرآمدهاست.
درمحدودهسنسور،یخ،کثیفییابرفوجودداشته  •

باشد.
سنسوریخزدهباشد.  •

بههرشکلیسنسورپوشاندهشدهباشد.  •
خودروکجشدهباشد.  •

سراشیبی، خم، و پرپیچ جادههای در رانندگی  •
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

شنیودارایچمن
مثل دیگر خودروهای صداهای و سر در خودرو  •
بوق،صدایموتورسیکلتهایاترمزهایبادیکه
باعثتولیدامواجآلتراسونیکمیشودگیرافتاده

باشد.
نزدیکی در عقب دارایسنسور دیگری خودروی  •

خودرویشماباشد.
سنسورتوسطرطوبتیابارانبخارگرفتهباشد.  •
خودرومجهزبهآنتنیاآنتنبدونسیمباشد.  •

موانعیزیرخودرووجودداشتهباشد.  •
اجسامخیلینزدیکسنسورباشند.  •

سپریاسنسوردچارضربهشدیدشدهباشند.  •
خودروبهقسمتهایمنحنیشکلنزدیکشود.  •

درآبوهوایگرمیابسیارسرد.  •

بهجزمواردذکرشدهدرباال،فاصلهعالئمترافیکییا
سایراجسامتاسنسورویابهدلیلشکلمانعممکن
استسنسورمانعراکوتاهترازفاصلهواقعیتشخیص

دهد.
شکلمانع،ممکناستتشخیصسنسوررادچار  •

مشکلکند:
سیمالکتریکی،حصار،طنابوغیره.  •

جذب را امواج که موادی سایر یا برف کتان،  •
میکنند.

اجسامدارایلبههایتیز  •
اجسامکوتاه  •

اجسامبلندهمراهباقسمتباالییبزرگ  •

  هشدار

اقدامات احتیاطی زیر را در نظر بگیرید:
درغیراینصورتممکناستخودروامننبودهوتصادفرخدهد.

خیلیبهسیستمسنسوردندهعقبمتکینباشید.هنگامرانندگیمحیطاطرافراباچشمبررسینمایید.  •
سیستمسنسوردندهعقبتنهادرپارککردنکمکخواهدکرد.بهدلیلاینکهمحدودهشناساییسنسور
محدوداست،رانندهایکهتنهاباسیستمسنسوررانندگیمیکندممکناستدچارتصادفشود.همیشههنگام

رانندگیمحیطاطرافراباچشمبررسینمایید.
هنگامیکهسرعتخودروبیشازkm/h 10استازاینسیستماستفادهنکنید.  •

ازنصبتجهیزاتجانبیدرمحدودهسنسورجلوگیرینمایید.  •

  احتیاط

اقدامات احتیاطی مربوط به سیستم سنسور دنده عقب  ■
ازپاشیدنمقدارزیادیآبیابخاربهمحدودهسنسورخوددارینمایید،درغیراینصورت،ممکناستسنسور  •

دچارنقصشود.
درصورتتصادف،ممکناستسنسورتحتتأثیرقرارگرفتهودچارنقصشود.  •

بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

سیستم دوربین دید عقب

هنگامدندهعقبگرفتن)مثلپارککردن(،سیستم
دوربینعقببانشاندادنتصویریازپشتخودروبا
خطوطراهنمادرصفحهنمایشدرسیستم A/V،به

رانندهکمکمیکند.
تصویرهایموجوددراینبخشتنهابهعنوانمثالآورده
شدهاندوممکناستباتصویرواقعینشاندادهشدهدر

صفحهنمایشتفاوتداشتهباشند.
فعال و غیرفعال کردن سیستم دوربین دید   ■

عقب
	فعال کردن

سوئیچرادرموقعیت »ON«واهرمتعویضدنده
رادرموقعیت»R«قراردهید.

	غیرفعال کردن
بجز موقعیتی هر در دنده تعویض اهرم زمانیکه
»R«قراردارد،دوربیندیدعقبغیرفعالمیشود.

اطالعات نمایش صفحه نمایش  ■

خطوطهشدارکوتاه 1
نشانگرفاصله30سانتیمتریازپشتخودرواست.

خطوطثابت 2
نشانگرفاصلهحدود17/5میلیمتریازهردوطرف

بدنهاست.
خطوطمتحرک 3

زاویه با که است فرماندهی کنونی زاویه نشانگر
غربیلکفرمانسازگاریدارد.

لبههایسپرعقب 4
نشانگرموقعیتسپرعقباست.

توجه: اگرخطوطمتحرکدرصفحهنمایشسیستم
A/Vهنگامعملکردسیستمدوربیندیدعقب
تغییرنمیکند،ممکناستنیازباشدEPSرا

کالیبرهنمایید.)صفحه185-7راببینید(

دوربین دید عقب  ■
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

شکل در که همانطور عقب دید دوربین موقعیت
نشاندادهشدهاستمیباشد.

محدودهاصلی

خودرو

محدودهایکهتوسطدوربینشناساییمیشودمحدود
است.اجسامنزدیکبهگوشههایسپر)20cm(یا
زیرسپرهستنددرصفحهنمایشنشاندادهنمیشوند.
محدودهشناساییدرصفحهنمایشگرممکناستبا
جهتعملکردیخودرووشرایطجادهمتفاوتباشد.

درصورتیکهنورشدیدیبهدوربیندیدعقبتابیده
بدنه(، توسط شده منعکس خورشید نور )مثل شود

ممکناسترویدوربینسایه1*بیفتد.
1*:هنگامانتقالتصویردوربیندیدعقب،منبعنور

ممکناستداراینوارهایعمودیباشد.

تفـاوت بیـن تصویـر نمایـش داده شـده و 
واقعی تصویـر 

و ثابت خطوط بین فاصله وجود با است ممکن  •
مرزهایراستوچپ،فضایپارکمشابهبهنظر
است. برعکس کاماًل واقعیت درحالیکه برسد،

هموارهباچشممحیطاطرافرابررسینمایید.
ممکناستباوجوداینکهخطوطهشدارکوتاهو  •
خطوطثابت،موازیمرزهایفضایپارکهستند،
واقعیتکاماًلبرعکسباشد.هموارهباچشممحیط

اطرافرابررسینمایید.

تجهیزاتداخلی
پیشازپارککردن

زمانیکهتنهایکخطبرایجداسازیپارکینگوجود
داردوخطوطمتحرکباسمتراستیاسمتچپ
فضایپارکموازیاست،ممکناستواقعیتکاماًل

برعکسباشد.
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فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی

را مسطح سطح تا فاصله کوتاه هشدار خطوط  •
خطوط بین مشخصی اشتباهات میسازد. فراهم
ثابتنشاندادهشدهدرتصویروفاصلهواقعییا

جادهدرشرایطزیروجوددارد.

تجهیزاتداخلی
پیشازپارککردن

زمانیکهجادهپشتخودروسطحیسراشیبیاست،
فاصلهنمایشدادهشدهبینخودرووخطوطهشدار
کوتاهترازفاصلهواقعیاست.بنابراین،فاصلهنمایش
طوالنیتر واقعی فاصله به نسبت اجسام شده داده
و راهنما بینخطوط اشتباهاتی مشابه بهطور است.

فاصلهواقعییاسطحجادهوجوددارد.

پیشازپارککردنبهاطراف
نگاهکنید.

فاصله است، سرازیری خودرو پشت جاده زمانیکه
نمایشدادهشدهوخطوطنمایشدادهشدهطوالنیتر

ازفاصلهواقعیاست.بنابراینفاصلهنمایشدادهشده
کوتاهترازفاصلهواقعیاست.بهطورمشابهتفاوتیبین
خطوطثابتوفاصلهواقعییاسطحجادهوجوددارد.

صفحه روی ثابت خطوط بین مشخصی تفاوت
نمایشگروفاصلهواقعییاسطحجادهبهدلیلتعداد
سرنشینانیاتوزیعبارزمانیکههرقسمتیازخودرو

پایینترباشدوجوددارد.

پیشازپارککردنبهاطراف
نگاهکنید.

زمانیکهخودروبهجسمیسهبعدینزدیکمیشود،
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ثابت براساسخطوط خودرو اگر کند. قطع را ثابت
دندهعقببگیرد،ممکناستبهکامیونبرخوردکند.

داده نشان جاده وسطح )خودرو( بینجسم فاصله
دارد. تفاوت واقعی فاصله با نمایش صفحه در شده

اطالعاتزیرراببینید.
درواقعC( C = A > B مشابه B ،A بلندتراز C و A است(.

.A > B > C بااینوجودشرایطنشاندادهشده
درصفحهنمایش،بهنظرمیرسدکهکامیونحدود
1متریدورترازخودروپارکشدهاست.درواقعاگر
خودروتانقطهAدندهعقببگیردبهکامیونبرخورد

خواهدکرد.

پیشازپارککردنبهاطراف
نگاهکنید.

باچشممحیطاطرافخودروومحدودهپشتخودرو
داده نشان درشکل که نمایید.همانطور بررسی را
شدهاست،بهنظرمیرسدکامیونبیرونخطوطثابت
کرد. نخواهد برخورد کامیون به خودرو و دارد قرار
درواقعسمتعقببدنهکامیونممکناستخطوط
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  هشدار

خیلی به سیستم دوربین دید عقب متکی نباشید، این تنها یک سیستم کمکی می باشد.  ■
هنگامرانندگی،شرایطاطرافخودروراباچشمبررسیکنید،دندهعقبگرفتنتنهابانگاهکردنبهصفحه
نمایشخطرناکاستزیراممکناستسببتصادفوبرخوردبااجسامشود.اینسیستمتنهاتصویرعقبرا

نمایشمیدهد.تصویرنشاندادهشدهممکناستنسبتبهشرایطواقعیمتفاوتباشد.
هنگام استفاده از سیستم دوربین دید عقب  ■

برایاجتنابازصدماتجدییاحتیمرگپیشگیریهایزیررادرنظربگیرید.
هنگامحرکتبادندهعقبتنهابهسیستمدوربیندیدعقبمتکینباشید.  •

همیشهباچشم،مسدودنبودنمسیرانتخابیراازطریقآینههایبغلبررسینمایید.  •
فاصلهنمایشدادهشدهبیناجساموسطح،بافاصلهواقعیتفاوتدارد.  •

پیشازاینکهدربصندوقعقبکاماًلبستهنشدهاستازاینسیستماستفادهنکنید.  •
شرایطی که روی عملکرد دوربین دید عقب تأثیر می گذارد  ■

اگرتصادفازقسمتصندوقعقبرخدهدممکناستموقعیتبازاویهدوربینتغییرکند.بانمایندگیهای  •
خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

درصورتتغییراتشدیددمامثلپاشیدنآبداغبررویخودرویسرد،ممکناستسیستمبهطور  •
عادیکارنکند.

اگردوربینکثیفشدهباشدممکناستتصویرواضحنباشد.دوربینراباآبوپارچهنرمتمیزکنید.اگر  •
دوربینکاماًلکثیفباشد،آنراباموادشویندهخنثیبشوییدوسپستمیزکنید.

مقداری متحرک تصویر و باشد تار است ممکن شده داده نمایش تصویر است، پایین دما هنگامیکه  •
غیرواقعیباشد.

شرایطیکهاستفادهازدوربیندیدعقبمناسبنیست.  •
درجادههاییخزدهوبرفی.  •

زمانیکهخودرودارایزنجیرچرخیاتایرزاپاساست.  •
جادههایناهموارمثلسراشیبی.  •

است ممکن شده داده نشان ثابت موقعیتخطوط باشند، شده تعویض تایرها از هرکدم درصورتیکه  •
متفاوتباشد.هنگامتعویضتایربانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

موقعیتخطوطراهنمانشاندادهشددرصفحهنمایشممکناستطبقشرایطخودرو)تعدادسرنشینان،  •
وزنباروغیره(متفاوتباشد.هموارهباچشممحیطاطرافخودروراقبلازعملکردبررسینمایید.

فصل 4: رانندگی / استفاده از سایر سیستم های رانندگی
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سیستم کمکی راننده

به منظور بهبود رانندگی ایمن و عملکرد خودرو، 
براساس  اتوماتیک  به طور  زیر  سیستم های 
این  با  می کند.  عمل  رانندگی  مختلف  شرایط 
این سیستم ها  که  باشید  داشته  به خاطر  وجود 
تنها کمکی است و هنگام رانندگی، بیش از حد 

به آنها وابسته نباشید.

ABS )سیستم ترمز ضد قفل(  ■
اینسیستمبرایترمزگیریاضطرارییادرگیرکردن
برای لغزنده جادههای در رانندگی هنگام ترمزها،
قرار استفاده مورد چرخها شدن قفل از جلوگیری

میگیرد.
EBD )توزیع الکترونیکی نیروی ترمز(  ■

چرخهای برای ترمز نیروی توزیع برای سیستم این
عقبوجلوبراساسشرایطچرخهاموقعترمزگیری
از زودتر عقب چرخهای شدن قفل از جلوگیری و

چرخهایجلواستفادهمیشود.
BA )سیستم کمکی ترمز(  ■

پسازتوقفاضطراری،نیرویترمزتولیدشدهتوسط
سیستم،بهبودیافتهوپدالترمزفشاردادهمیشود.

TCS )سیستم کنترل کشش(  ■
اینسیستمباتنظیمنیرویرانندگیهنگامشروعبه
کارخودرویاشتابگیری،ازلغزیدنچرخهاجلوگیری
شتابگیریخودروحاصل از الزم اطمینان و میکند

میگردد.
ESP )سیستم پایداری الکترونیکی(  ■

سمت یک به خوردن سر تمایل شناسایی از پس
براساسحرکتخودرو،شرایطعملکردیباترمزگیری

را خودرو امنیت و راحتی ایمنی، موتور، مداخله و
بهبودمیبخشد.

HBA )نیروی کمکی ترمز هیدرولیک(  ■
پسازشناساییترمزگیریاضطراری،عملکردترمزرا
بهبودمیبخشدتافاصلهترمزگیریراکوتاهترنماید.
HHC )سیستم کنترل حرکت در سرباالیی(*  ■
است.  ESP برای کمکی سیستم یک سیستم این
نحوهعملکرداینسیستمبهاینصورتمیباشد،که
برداشته ترمز پدال روی از را پایش راننده زمانیکه
باشد سرباالیی در خودرو اگر بگذارد گاز روی بر و
این عملکرد که میکند، حرکت عقب به خودرو
سیستمبهاینصورتمیباشدکهازعقبرفتنخودرو

درسرباالیی،جلوگیریمینماید.
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زمانی که ESP/TCS در حال عملکرد هستند

است، عملکرد حال در ESP/TCS سیستم زمانیکه
چراغنشانگردرصفحهنمایشچشمکخواهدزد.

ESP/TCS غیرفعال شدن
اگرخودرودرگل،برفیالجنگیرکردهاست،ممکن
استESP/TCSنیرویواردازموتوربهچرخراکاهش
سیستم تا دهید فشار را »ESP OFF« کلید دهد.

غیرفعالشودوخودروبیرونبیاید.

ESP عملکرد تا دهید فشار را »ESP OFF« کلید
خاموششود.

باردیگرکلیدرافشاردهیدتاسیستمفعالشود.

ESP/TCS فعال سازی اتوماتیک  ■
ESP/TCSزمانیکهموتورمجدداًپسازغیرفعالشدن
روشنمیشود،سیستمبهطوراتوماتیکفعالمیشود.

 TCS ،HBA صدا و لرزش تولید شده توسط  ■
ESP و ،BA ،EBD ،ABS

ممکناستهنگامروشنکردنموتورصداییاز  •
محفظهموتورشنیدهشود.اینصدانشانگرنقص

نمیباشد.
زمانیکهسیستمهایباالدرحالعملکردهستند  •

ممکناستشرایطعادیزیررخدهد.
لرزشیدرغربیلکفرمانوبدنهاحساسشود.  •

زمانیکهخودرومتوقفاستصدایموتور)قطعات  •
متحرک(شنیدهشود.
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  هشدار
تحت شرایط زیر ABS به طور مؤثر کار نمی کند:  ■

زمانیکهچسبندگیتایرازحدمجازتجاوزنماید)تایرسربخورد(.  •
هنگامرانندگیرویجادههایخیسولغزنده،دربزرگراههاخودرولیزبخورد.  •

فاصله ترمزگیری ABS در جاده های خاص  ■
ABSبرایکوتاهکردنفاصلهترمزگیریخودروطراحینشدهاست.هموارهدرشرایطزیرفاصلهایمنرارعایت

نمایید:
رانندگیدرجادههایخاکی،برفیوشنی.  •

رانندگیبازنجیرچرخ.  •
رانندگیدرجادههایپردستانداز.  •

رانندگیرویچالههاوجادههایناهموار.  •
تحت شرایط زیر TCS ممکن است به طور مؤثری کار نکند  ■

هنگامرانندگیدرجادههایلغزندهوخیس،حتیاگرTCSبهطورعادیکارکندممکناستنتوانیدجهت
رانندگیوشرایطالزمراکنترلنمایید.زمانیکهخودروپایداریوقدرتخودراازدستدادهاسترانندگی

نکنید.
زمانی که ESP/TCS فعال هستند  ■

زمانیکهچراغنشانگرلغزش،چشمکمیزند،درهنگامرانندگیمراقبباشید،درغیراینصورتممکناست
تصادفرخدهد.

زمانی که ESP/TCS غیرفعال هستند  ■
باتوجهبهشرایطجادهباسرعتمناسبرانندگیکنید.ESPمیتوانددرموردپایداریونیرویرانندگیبهشما

اطمیناندهد.ESPراجزدرشرایطاضطراریغیرفعالنکنید.
تعویض تایر  ■

ازمشابهبودنسایز،برند،الگویآجوظرفیتبارهمهتایرهااطمینانحاصلنمایید.عالوهبرایناطمینانحاصل
نماییدکهتایرهافشاربادمناسبداشتهباشند.

اگرخودرودارایتایرهایمتفاوتاست،ABSوESPبهطورنرمالکارنمیکند.برایجزئیاتبیشتردرمورد
تعویضتایریارینگبانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

تغییر رینگ و سیستم تعلیق  ■
استفادهازرینگهاینامناسبیاتنظیمسیستمتعلیقممکناسترویسیستمهایکمکیرانندهتأثیربگذارد

وسببنقصشود.
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نکات مهم در مورد رانندگی در زمستان

پیش از رانندگی در زمستان اقدامات و بررسی های 
مهم را انجام دهید. همواره با توجه به شرایط آب 

و هوایی با شیوه ای مناسب رانندگی نمایید.

آمادگی برای رانندگی در زمستان  ■
مایعمتناسببادمایبیرونتهیهکنید.  •

روغن  •
مایعخنککنندهموتور  •

مایعشیشهشوی  •
اطمینانحاصلنماییدکهباتریدرشرایطخوبی  •

است.
چهارتایریخشکنبرایخودروتهیهنماییدیابرای  •

چرخهایجلوزنجیرچرختهیهنمایید.
اطمینانحاصلنماییدکهزنجیرچرخهادارایمدلو

برندمشابههستندوبااندازهتایرمطابقتدارد.
پیش از رانندگی  ■

براساسشرایطرانندگیاقداماتزیررادرنظربگیرید.
شیشههاییخزدهرابازنکنیدیاتیغههاییخزده  •
قسمتهای در ندهید. حرکت را پاککن برف
یخزدهباآبگرمیخهارابزدایید.برایجلوگیری

ازتشکیلیخ،آبرویشیشهراتمیزکنید.
بهمنظورعملکردعادیفنسیستمA/C،برفرااز  •

رویورودیهایجلویشیشهپاککنید.
برفموجوددررویچراغهایجلو،سقف،شاسی،  •

تایرهایاترمزهاراپاککنید.
به چسبیده گل و برف خودرو به ورود از پیش  •

کفشخودراتمیزکنید.

هنگام رانندگی  ■
خودروی از را ایمن فاصله بگیرید، شتاب آرامی به
جلوییرعایتنماییدوبراساسشرایطخودروبهآرامی

سرعتراکمکنید.
هنگام پارک کردن  ■

در را دنده تعویض اهرم و نموده متوقف را خودرو
موقعیتAT(P(قراردهید.

انتخاب زنجیرچرخ
انتخاب را آن مناسب سایز زنجیرچرخ نصب هنگام

نمایید.
سایززنجیرچرخبایدمطابقباسایزتایرباشد.

قوانین مربوط به زنجیرچرخ

است ممکن زنجیرچرخ کاربرد به مربوط قوانین  •
براساسموقعیتونوعجادهمتفاوتباشد.همواره
را بهآن ازنصبزنجیرچرخقوانینمربوط پیش

رعایتنمایید.
زنجیرچرخرادرچرخهایجلونصبکنید.  •

پسازرانندگیحدود0/5تا1کیلومتر،زنجیرچرخ  •
راسفتنمایید.

زنجیرچرخ  ■
هنگامنصبیابازکردنزنجیرچرخ،پیشگیریهای

زیررادرنظربگیرید:
زنجیرچرخرادرمکانیامننصبوجدانمایید.  •

زنجیرچرخرادرچرخهایجلونصبکنید.  •
دستورالعملهای براساس را چرخ زنجیر  •

راهنمایزنجیرچرخنصبکنید.
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  هشدار

رانندگی با خودروی مجهز به تایرهای یخ شکن  ■
برایکاهشخطرتصادفپیشگیریهایزیررادرنظربگیرید؛درغیراینصورتممکناستکنترلخودرواز

دستبرودومنجربهصدماتجدییاحتیمرگشود.
هموارهازمدلهایمشخصاستفادهنمایید.  •

میزانفشارتوصیهشدهراحفظنمایید.  •
هنگامرانندگیازسرعتمجازجادهیاسرعتمجازمشخصشدهبرایتایرزمستانیتجاوزنکنید.  •

تایریخشکنرادرهرچهارچرخنصبکنید.  •
رانندگی با خودروی مجهز به زنجیرچرخ  ■

برایکاهشخطرتصادفپیشگیریهایزیررادرنظربگیرید،درغیراینصورتممکناستخودروبهطور
ایمنراندهنشدهوسببصدماتجدییاحتیمرگشود.

هنگامرانندگیازسرعتمجازجادهیاسرعتمجازمشخصشدهبرایتایربازنجیرچرختجاوزنکنید.  •
ازرانندگیرویچالههایاجادههایناهموارخوددارینمایید.  •

ازدورزدنهایتندوترمزگیریناگهانیخوددارینمایید.  •
پیشازرسیدنبهپیچهابرایاطمینانازکنترلخودروسرعتخودرورابهاندازهکافیکمکنید.  •
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از سیستم تهویه مطبوع

کلیدکنترلدما 1

کلیدروشنکردنکمپرسورکولر 2

کلیدگردشهوایداخل/بیرون 3

کلیدکنترلحجمهوا 4

کلیدگرمکنشیشهعقب 5

کلیدکنترلخروجیهوا 6

کنترل سیستم تهویه مطبوع
■   کنترل دما

دما میتوانید  دما کنترل کلید چرخاندن با
بچرخانید ساعت عقربههای نمایید.خالف کنترل را
ساعت عقربههای جهت در و یابد کاهش دما تا

بچرخانید،تادماافزایشیابد.
فشاردادهنشود،سیستم،هواییمانند اگرکلید

دمایداخلاتاقیاهوایگرمتولیدمیکند.
تنظیم حجم هوا  ■

هوا حجم کنترل کلید چرخاندن با میتوانید شما
عقربههای نمایید.جهت کنترل را هوا ،حجم
خالف و افزایش هوا حجم تا بچرخانید ساعت
عقربههایساعتبچرخانیدتاحجم،هواکاهشیابد.
کلیدرابهسمتچپبچرخانید،تافنخاموششود.

سیستم تهویه مطبوع

تغییر حالت  خروجی هوا  ■
رادرموقعیتمورد  کلیدکنترلخروجیهوا

نظرتنظیمکنیدتاحالتخروجیهواعوضشود.

جریانهوابهسمتباالتنهمیوزد.
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از سیستم تهویه مطبوع

جریانهوابهسمتشیشهجلو،شیشهبغلمیوزدو
حالتبخارزدایی/یخزداییفعالاست.

سایر عملکردها
گردش هوای داخل/ بیرون   ■

رافشاردهید کلیدگردشهوایداخل/بیرون
تانشانگرروشنشودوواردحالتگردشمجدد
هوایداخلشوید؛باردیگرکلیدرافشاردهیدتا
هوای گردش حالت وارد و شود خاموش نشانگر

بیرونشوید.
هنگاماستفادهازگردشهوایداخل  •

اگرازحالتگردشمجددهوایداخلبرایطوالنیمدت
استفادهمیکنید،ممکناسترویشیشهبخارتشکیل

شود.

جریانهوابهسمتباالتنهوپاهامیوزد.

جریانهوابهسمتپاهامیوزد.

شیشههای و جلو شیشه پاها، سمت به هوا جریان
بغلمیوزد.
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هشدار  

در هوای سرد، ابری یا بارانی از گردش   ■
هوای داخل استفاده نکنید

استفادهازگردشهوایداخلدراینشرایطممکن
ودیدشما بخارگرفتنشیشههاشود باعث است

مسدودشدهوسببتصادفشود.

حالت بخارزدایی/ یخ زدایی شیشه جلو  ■
کلیدکنترلخروجیهوارابچرخانیدتادرموقعیت
تا قراربگیردوکلیدکنترلدمارابچرخانید
درموقعیتدلخواهبخارزداییویخزداییشیشهجلو

قراربگیرد.

  هشدار

اجتناب از بخار گرفتن شیشه جلو  ■
حالت از دارد، وجود رطوبت هوا در زمانیکه  •
برای کولر با همراه جلو شیشه بخارزدایی
طوالنیمدتاستفادهنکنید.تفاوتدمایبیرون
گرفتن بخار سبب است ممکن جلو شیشه و

شیشهجلوومسدودشدندیدشماشود.
شدن مسدود باعث که اجسامی دادن قرار از  •
دریچهخروجیجلوداشبوردمیشود،جلوگیری
استجریان اینصورت،ممکن غیر در نمایید.
هوامسدودشدهومانععملکردبخارزداییشود

ودرنتیجهشیشهجلوبخارمیگیرد.

گرمکن شیشه عقب و آینه های دید عقب   ■
بیرونی )آینه بغل(*

رافشاردهیدتانشانگر کلیدگرمکنشیشهعقب
و عقب گرمکنشیشه حالت وارد و شود روشن آن

آینههایدیدعقببیرونی)آینهبغل(شویدتاقطرات
باران،شبنم،یخومهتمیزشود،اینکلیدراباردیگر
فشاردهیدتانشانگرخاموششودوازحالتگرمکن
شیشهعقبوآینههایدیدعقببیرونی)آینهبغل(

خارجشوید.
توجه:پسازمدتزمانمعین،گرمکنشیشهعقب

بهطوراتوماتیکخاموشمیشود.

شرایط عملکردی  ■
موتوربایدروشنشود.

  هشدار

هنگام عملکرد گرمکن  ■
سطحبیرونیشیشهعقبوآینهدیدعقببیرونی)آینه
بغل(رالمسنکنید؛ممکناستباعثسوختگیشود.

فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از سیستم تهویه مطبوع
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کلید کمپرسور کولر  ■
نشانگر تا دهید فشار را  کولر کمپرسور کلید
روشنشود،باردیگرکلیدرافشاردهیدتانشانگرو

کولرخاموششود.
0 °Cاز زمانیکهدمایبیروننزدیکC° 0یاکمتر  •
)در نکند عمل کولر سیستم است ممکن است،
اینزمان،اگرسیستمعملنکند،نشانگرخاموش

میشود(.

دریچه های خروجی هوا
مرکزی خروجی دریچههای از بیشتر اطالعات برای
را 5-126 )صفحه چپ، و راست خارجی دریچه و

ببینید(.

تعمیر و نگهداری سیستم تهویه مطبوع  ■
     برایاطمینانازتعمیرونگهداریمناسبسیستم
هر را سیستم این فیلتر میشود پیشنهاد کولر،

10.000کیلومترتعویضنمایید.

  هشدار

از خالی شدن باتری جلوگیری نمایید  ■
هنگامیکهموتورخاموشاست،اگربهسیستمتهویه

مطبوعنیازیندارید،آنراخاموشکنید.

فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از سیستم تهویه مطبوع
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از چراغ های داخلی

چراغداخلاتاق 1
چراغصندوقعقب 2

لیست چراغ های داخلی 
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از چراغ های داخلی

کنترل حفظ انرژی روشنایی  ■
زمانیکهکلیددرموقعیت»DOOR«قرارمیگیرد،اگر
درببازاست،چراغدرببهطوراتوماتیکپساز10

دقیقهخاموشمیشود.

اتـوماتیـک  سیستم کـنترل روشنـایی   ■
)عملکرد روشنایی چراغ درب(

قرار  »DOOR« زمانیکهکلیدچراغدربدرموقعیت
میگیرد،ازسیستمکنترلروشناییمیتواناستفاده

کرد.
عملکردچراغدرب،اتاق،سوئیچ  •

دربرابازکنیدتاچراغروشنشودوسوئیچرادر
موقعیت»ON«قراردهیدتاچراغاتاقخودروبهتدریج

خاموششود.
هرکدام شود. روشن چراغها تا کنید خارج را کلید
روشن اتوماتیک بهطور چراغ کنید باز را دربها از
میشود،دربراببندیدوقفلکنیدتاچراغبتدریج

خاموششود.
عملکردچراغدرب  •

زمانیکهسوئیچدرموقعیت»ON«قرارمیگیرد،هر
دربیرابازکنید،چراغبهتدریجروشنمیشود،همه

دربهاراببندیدتاچراغهابهتدریجخاموششوند.

چراغ داخل اتاق

)ON(روشن 1
چراغهایداخلیروشنمیشود.

)DOOR(درب 2
باعملکردسوئیچودرب،اینچراغفعالمیشود.

)OFF(خاموش 3
چراغداخلیخاموشمیشود.

چراغ صندوق عقب

بازاست،چراغصندوق زمانیکهدربصندوقعقب
عقبروشناست.

زمانیکهدربصندوقعقببستهاست،چراغصندوق
عقبخاموشمیشود.
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از جعبه نگهدارنده اشیاء

جعبهداشبورد 1
محفظهنگهدارندهاشیاءزیرآرنجیمرکزیجلو 2

جالیوانی)جلو/عقب( 3

جیبپشتیصندلی* 4
جیبرویدرب* 5

جاعینکی 6

  هشدار

اجسامی که نباید در جعبه نگهدارنده اشیاء قرار گیرد  ■
نمایید،چونممکناستهنگام اجتناب نگهدارنده قراردادنفندکوقوطیهایحاویگاز،درجعبه از

افزایشدماسببآسیبدیدگیشود.
فندکیاقوطیحاویگازممکناستمنفجرشود.اگرفندکیاقوطیحاویگازدرتماسباسایراجسام  •

قرارگیرد،ممکناستفندکمنفجرشودیاممکناستگازخارجشودوسببآتشسوزیشود.
هنگام رانندگی   ■

دربجعبههاینگهدارندهرابستهنگهدارید.
درغیراینصورت،موقعترمزاضطرارییافرماندهی،اگردربجعبهنگهدارندهبازباشدممکناستاجسام

بهبیرونپرتابشدهوسببتصادفشود.

لیست جعبه های نگهدارنده اشیاء
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فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از جعبه نگهدارنده اشیاء

جعبه داشبورد

دستگیرهرابکشیدتاجعبهبازشود.

محفظه زیرآرنجی مرکزی جلو   )کنسول وسط(

دربمحفظهنگهدارندهرابهسمتباالبکشیدتاباز
شود.

جالیوانی

جالیوانیجلودرجلویزیرآرنجیمرکزیواقعشده
است.

	عقب

شده واقع مرکزی زیرآرنجی پشت عقب لیوانی جا
است.

هنگام قرار دادن بطری در جالیوانی  ■
درببطریراسفتکنید.  •

باشد نامناسب بطری درصورتیکهسایزوشکل  •
ممکناستداخلجالیوانیقرارنگیرد.
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  هشدار

از قرار دادن اجسام نامناسب در جالیوانی خودداری نمایید  ■
بجزلیوانیاقوطیهایآلومینیومیچیزیدرونجالیوانیقرارندهید.

درغیراینصورتهنگامتصادفیاترمزناگهانی،ایناجسامازجالیوانیپرتابشدهوسببصدماتجدی
میشود.درصورتیکهلیوانداراینوشیدنیداغاستدربآنراببندیدتاباعثسوختگینشود.

زمانی که خودرو در حال حرکت است لیوان حاوی نوشیدنی داغ را در جالیوانی قرار ندهید  ■
زمانیکهخودرودرحالحرکتاست،قراردادناجسامدرونجالیوانیخطرناکاست.اگرمایعپاشیدهشود

ممکناستباعثسوختگیشود.
از قرار دادن اجسام نامناسب در جالیوانی خودداری نمایید  ■

پیشازقراردادنبطریدرجالیوانیدرببطریراسفتکنید.ازقراردادنبطریهایبدوندربیالیوانهای
شیشهایخوددارینمایید.درغیراینصورتممکناستمایعبهاطرافپاشیدهولیوانهایشیشهایشکسته

شوند.

فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از جعبه نگهدارنده اشیاء

جیب پشتی*

جیبپشتی،پشتصندلیجلوواقعشدهاستوبرای
نگهداریروزنامه،مجلهوغیرهمناسباست.

جیب روی درب*

جیبرویدربدرقسمتپایینیودرقسمتداخل
هر4دربواقعشدهاست.



135

فصل 5: تجهیزات داخلی / استفاده از جعبه نگهدارنده اشیاء 

  هشدار
اجسام را برای طوالنی مدت نگه ندارید  ■

این در اجسام سایر یا فندک عینک، نگهداری از
مکانبرایطوالنیمدتخوددارینمایید.

فندک است ممکن شود، گرم خودرو داخل اگر
منفجرشدهوممکناستعینکگرمشدهوتغییر

شکلیابد.
هنگام رانندگی  ■

غیر در باشد. بسته باید جاعینکی رانندگی هنگام
اینصورت،ممکناستموقعتصادفیاترمزناگهانی،
اجسامبهطرفبیرونپرتابشدهوسببآسیبدیدگی

شود.

جاعینکی

تاجاعینکی باالییپوششجعبهرافشاردهید لبه
بهطوراتوماتیکبازشود.

اینمکانبراینگهداریعینکوسایراجسامموقتی
مناسباست.
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فصل 5: تجهیزات داخلی / سایر تجهیزات داخلی

نگهدارنده پشت آفتابگیر

نگهدارندهپشتآفتابگیربراینگهداریبلیط،قبضیا
سایرمواردمشابهمورداستفادهقرارمیگیرد.

آفتابگیر

درموقعیتجلو 1
آفتابگیررابهطرفپایینبچرخانید.

درموقعیتکناری 2
آفتابگیررابهطرفپایینبچرخانید.قالبرابازکنید

وآفتابگیررابهسمتکناربکشید.

آینه آرایشی

آینهآرایشیپشتآفتابگیرسمتسرنشینواقعشده
است.میتوانیدباچرخاندنآفتابگیربهسمتپایین

ازآناستفادهکنید.

فندک

فندکزیرپنلسیستمکولرواقعشدهاست.اگریکبار
فندکرافشاردهید،بعدازگرمشدنبهطرفبیرون

برمیگردد.

شرایط عملکردی فندک  ■
سوئیچرادرموقعیتتجهزاتجانبی»ACC«یاروشن

»ON«قراردهید.
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فصل 5: تجهیزات داخلی / سایر تجهیزات داخلی

دستگیره کمکی

هنگامیکهرویصندلینشستهایدمیتوانیدازدستگیره
کمکیکهدرسقفنصبشدهاست،برایامنیتبیشتر

استفادهنمایید.

  هشدار
از آتش سوزی و سوختگی جلوگیری نمایید.  ■

قسمتفلزیفندکرالمسنکنید.  •
فندکرابیشازحدفشارندهید.درغیراینصورت  •
ممکناستخیلیداغشدهوباعثآتشسوزی

شود.
این در فندک بجز اجسام سایر کردن وارد از  •

قسمتخوددارینمایید.

قالب لباس

دستگیرهکمکیعقبدارایقالبلباسمیباشد.
میتوانیدلباسخودرابهقالبآویزاننمایید.

  هشدار
دستگیره کمکی  ■

به رفتن یا خودرو از شدن پیاده و سوار هنگام
صندلیهایدیگرازایندستگیرهاستفادهنکنید.

  احتیاط
از آسیب زدن به دستگیره کمکی خودداری   ■

نمایید.
فشارزیادیرویدستگیرهکمکیواردنکنید،ممکن

استبشکندیاجداشود.
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فصل 6: نگهداری و مراقبت / تمیز کردن و مراقبت

تمیز کردن و مراقبت از بیرون خودرو

موارد زیر را انجام دهید تا از خودرو محافظت 
کرده و آن را در شرایط خوب نگه دارید:

بامقدارمناسبیآب،بدنه،رینگوزیرخودرورا  •
بشوییدتاکثیفیوگردوغبارازبینبرود.

تمیز را بدنه جیر( )مثل نرم پارچه و اسفنج با  •
کنید.

برایلکههایسخت،ابتداازموادشویندهاستفاده  •
کنیدوسپسخودرورابشویید.

بدنهراخشککنید.  •
برایعملکردبهتر،میتوانیدازواکسهایمخصوص  •

استفادهنمایید.

کارواش های اتوماتیک  ■
پیشازشستنخودرو،آینههایبغلراتاکنید.  •
از پیش کنید. آغاز خودرو جلوی از را شستشو
اطمینان بغل آینههای کردن باز از رانندگی،

حاصلنمایید.
استفاده اتوماتیک کارواشهای در که برسهایی  •
میشود،ممکناستباعثخراشیدگیسطحبدنه

وآسیبرساندنبهرنگخودروشود.

کارواش های داری فشار آب باال  ■
قرار پنجرهها به نزدیک را آب )نازل( شیر سر  •

ندهید.
پیشازشستنخودرو،بستهبودنصحیحمخزن  •

سوخترابررسینمایید.

رینگ های آلومینیومی  ■

پسازچسبیدنهرگونهکثیفیبالفاصلهآنرابا  •
شویندههایخنثیبشویید.ازبرسهایسختیا
شویندههایخورندهاستفادهنکنید.ازشویندههای
دارایخورندگیباالیاشویندههایشیمیاییقوی
استفادهنکنید.شویندههایخنثیوواکسهاباید

مشابهرنگسطحبدنهباشند.
زمانیکهرینگهاداغهستند)بهطورمثال،پساز  •
پیمودنمسافتطوالنیدرهوایگرم(،آنهارابا

شویندههانشویید.

سپرها  ■
ازشستنسپرهابااستفادهازشویندههایخورندهقوی،

خوددارینمایید.
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  هشدار

هنگام شستن خودرو  ■
داخلمحفظهموتورراباآبنشویید؛درغیراینصورتممکناستاجزایالکتریکیدچارآتشسوزیشوند.

اقدامات احتیاطی مربوط به لوله اگزوز  ■
بهدلیلجریاندوداگزوز،لولهاگزوزبسیارداغاست.

موقعشستنخودرو،پیشازسردشدنکاملاگزوز،آنرالمسنکنید.زیراممکناستباعثسوختگیشود.

  احتیاط

جلوگیری از فرسایش بدنه و رنگ خودرو و خوردگی قطعات )رینگ های آلومینیومی و غیره(  ■
تحتشرایطزیر،بالفاصلهخودرورابشویید:  •

پسازرانندگیکناردریا  •
پسازرانندگیدرجادههایداراینمکوجادههایقلیایی  •

چسبیدهشدنزغالسنگیارزینبهرنگبدنه  •
الشهحشرات،فضوالتپرندگانرویرنگبدنه  •

پسازرانندگیدرمناطقآلودهتوسطدوده،دود،گردوخاکمعدن،پودرآهنیاموادشیمیایی  •
وجودمقدارزیادیگردوخاکوگلرویخودرو  •
پاشیدنمایعاتیمثلتینروبنزینرویرنگبدنه.  •

درصورتخراشیدگیسطحیارنگپریدگیبدنه،فوراًآنراتعمیرنمایید.  •
براینگهداریبهتررینگها،ابتداکثیفیرویآنهاراتمیزکنید،سپسدرمکانیمناسببارطوبتپایین  •

نگهداریکنیدتاازخوردگیرینگهاجلوگیریشود.
هنگام تمیز کردن چراغ ها  ■

برایشستشواستفاده یابرسهایسخت ارگانیک ازشویندههای باشید. هنگامشستنالمپهامراقب  •
نکنید؛درغیراینصورتممکناستسطحچراغهاآسیبببیند.

سطحچراغهاراواکسنزنید؛درغیراینصورتممکناستبهسطحآنآسیبزدهشود.  •
جلوگیری از آسیب زدن به بازوی برف پاک کن  ■

هنگامبلندکردنبازویبرفپاککن،ابتدابازویبرفپاککنسمترانندهرابلندکنید،سپسبازویبرفپاککن
سمتسرنشینرابههمانروشبلندکنید.هنگامبستنبرفپاککن،بازویبرفپاککنسمتسرنشینراابتدا

بهموقعیتاولیهاشبازگردانید.
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تمیز کردن و مراقبت از داخل خودرو

موارد زیر به حفاظت از داخل خودرو و نگهداری 
آن در شرایط مناسب کمک می کند:

محافظت از داخل خودرو  ■
ازجاروبرقیبرایتمیزکردنگردوخاکوکثیفی
گرم آب با مرطوب پارچه تکهای از نمایید. استفاده

برایتمیزکردنسطوحاستفادهنمایید.

از پارچه چرمی استفاده نمایید  ■
ازجاروبرقیبرایتمیزکردنگردوخاکوکثیفی  •

استفادهنمایید.
ازپارچهمرطوبباموادشویندهرقیقبرایپاک  •

کردنگردوخاکوکثیفیاستفادهنمایید.
خنثی، شویندههای و آب درصدی 5 محلول از  •

برایپارچهپشمیاستفادهکنید.
باقیماندهشویندهرا آبپارچهرابگیرید،سپس  •

پاککنید.
کردن پاک برای نرم و خشک پارچه تکهای از  •
رطوبترویسطحاستفادهکنید.سپسچرمرادر
مکانیخنکودارایتهویهمناسبخشککنید.

نگهداری از قطعات چرمی  ■
توصیهمیشودقطعاتچرمیداخلخودروراحداقل

سالیدوبارتمیزکنیدتاکیفیتموادحفظشود.
تمیز کردن کفپوش  ■

ازشویندههایفوم)مثلکفشامپوفرش(برایتمیز
ازفوم کردنکفپوشهااستفادهکنید،برایاستفاده
فوم دایرهای بهصورت دارید. نیاز برس یا اسفنج به
تاحد را نکنید.کفپوش اضافه آب راحرکتدهید.

ممکنخشکنماییدتاتأثیربهینهبدستآید.

کمربندهای ایمنی  ■
ازتکهایپارچهیااسفنجمرطوبباشویندههایخنثی
وآبگرمبرایتمیزکردنکمربندهااستفادهنمایید.
ساییدگی نظر از را ایمنی کمربندهای مرتب بهطور

قطعاتموردبررسیقراردهید.
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  هشدار
جلوگیری از ورود آب به داخل خودرو  ■

ازورودآببهداخلخودروجلوگیریکنید؛درغیراینصورتممکناستقطعاتالکتریکیخرابشده  •
وباعثآتشسوزیشوند.

ازمرطوبشدنقطعاتکیسههواوسیمهاجلوگیرینمایید.  •
نقصهایالکتریکیممکناستسبببازشدنتصادفییاعملکردغیرعادیکیسههواشود،ونهایتاًمنجربه

صدماتجدییاحتیمرگشود.
تمیز کردن داخل خودرو )بخصوص جلو داشبورد(  ■

ازواکسیاسایرپولیشهااستفادهنکنید.ممکناستجلوداشبورد،نورشیشهجلورامنعکسکردهودید
رانندهرامسدودکند،بنابراینمنجربهتصادفوصدماتجدییاحتیمرگشود.

  احتیاط
شوینده ها  ■

ازشویندههایزیراستفادهنکنید؛درغیراینصورتممکناستداخلخودروورنگخودروآسیبببیند  •
قطعاتبجزصندلیها:محلولهایارگانیک،اسیدی)مثلبنزنوبنزین(یاقلیایییاسفیدکنندهها  •

صندلیها:محلولهایاسیدییاقلیاییمثلمحلولهایرقیق،بنزنیاالکل  •
ازپولیشیاشویندههااستفادهنکنید؛درغیراینصورتممکناستبهسطحرنگبدنهیاجلوداشبوردیا  •

سایرقطعاتآسیببزند.
جلوگیری از آسیب به قطعات چرمی  ■

برایجلوگیریازآسیببهسطوحچرمیمواردزیررادرنظربگیرید:
بالفاصلهکثیفیوگردوخاکراازسطوحچرمیپاککنید.  •

قراردادنخودروبرایمدتطوالنی،زیرنورآفتابتوصیهنمیشود.بخصوصدرتابستانخودرورادرسایهپارککنید.  •
ازقراردادنپلیاتیلن،پالستیکیاواکسرویتزئیناتسطوحچرمیخوددارینمایید،زیراممکناست  •

باافزایشدمااینموادبهسطوحچرمیبچسبند.
رطوبتباقیماندهرویسطوحچرمیمنجربهسفتشدنآنمیشود.  •

جلوگیری از ریختن آب در کف خودرو  ■
هرگزکفخودروراباآبنشویید.

اگراجزایالکتریکیکفخودروباآبتماسپیداکنند،سیستمهایالکتریکیممکناستآسیبببینندوبدنهزنگبزند.
تمیز کردن شیشه عقب از داخل خودرو  ■

ازشیشهپاککنبرایتمیزکردنشیشهعقباستفادهنکنید؛درغیراینصورتممکناستسیمگرمکن  •
شیشهعقبآسیبببیند.باپارچهمرطوبوآبگرمدرجهتموازیسیمگرمکنشیشهعقبراپاک

کنید.
مراقبباشیدبهسیمگرمکنصدمهنزنید.  •

فصل 6: نگهداری و مراقبت / تمیز کردن و مراقبت



144

امور نگهداری و مراقبت  

برای اطمینان از ایمنی خودرو و داشتن مصرف 
و  روزانه  مراقبت  و  نگهداری  مناسب،  سوخت 

دوره ای بسیار مهم است.
و  نگهداری  به  مربوط  اقدامات  شود  می  توصیه 

مراقبت را به شرح زیر انجام دهید:

تعمیر و نگهداری دوره ای  ■
لطفاًتعمیرونگهداریدورهایرابراساسبرنامهانجام

دهید.
فواصلتعمیرونگهداریبراساسمسافتپیمودهشده
یامدتزمانبرنامهریزیشده،هرکدامزودترفرارسد،

انجاممیگیرد.
کجامیتوانمراحلتعمیرونگهداریراانجامداد؟

های نمایندگی امور، این انجام برای مکان بهترین
مجازخدماتپسازفروشاست.

نمایندگیهاوخدماتپسازفروشبهمنمجهزبه
ابزارهایپیشرفتهسرویسوقطعاتاصلیموردنیاز
استودارایپرسنلمتخصصمیباشندکهمیتوانند
برنامهنگهداریومراقبتازخودرورابهطورسریعو

مؤثرانجامدهند.
سیستم در استفاده )مورد پالستیکی شلنگهای
سوخت سیستم و ترمز سیستم کولر، و گرمکن
رسانی(بایدتوسطمتخصصین،براساسبرنامه،بازدید

وبررسیشود.
شلنگهایپالستیکیبهمرورزمانفرسودهمیشوند
وسببسایشوپارگیمیشود.بنابرایناگرشلنگ
فرسودهیاآسیبدیدهاستبانمایندگیهایخدمات

پسازفروشبهمنبرایتعویضآنتماسبگیرید.

نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو  ■
آیامالکمیتواندنگهداریومراقبتراانجامدهد؟

اگردارایدانشمربوطبهساختارخودرووابزاراولیه
میباشید،میتوانیدبررسیروزانهراخودانجامدهید.
به مربوط سادهای دستورالعملهای بخش این در

مالکوجوددارد.
بایدذکرشودکهبعضیازسرویسهاکهنیازبهابزار
خاصیدارد،بایدتوسطمتخصصینانجامشود.حتی
اگرخودشمافردیمتخصصهستید،توصیهمیشود
نمایندگیهای در را مناسب نگهداری و تعمیر تا

خدماتپسازفروشبهمنانجامدهید.

فصل 6: نگهداری و مراقبت



145

آیا خودروی شما نیاز به تعمیر دارد؟  ■
تغییراتچشمگیردرعملکردیاصدایخودرووسایر
تعمیر به نیاز استکهخودرو این نشانگر هشدارها،

دارد.مواردزیرمهمهستند:
احتراقناقص،عملکردناپایداریاصدایکوبشاز  •

محفظهموتور.
افتچشمگیرقدرتخودرو.  •

صدایغیرعادیموتور.  •
کولر از آب )نشتی زیرخودرو. در مایعات نشتی  •
پسازاستفادهازآنونشتیآبازلولهخروجی
امری اگزوز لولههای بودن سرد زمان در اگزوز

عادیاست.(
نشتی احتمال )نشانگر اگزوز. صدای در تغییر  •
پنجرهها حالت، این در است. کربن مونواکسید

بررسی بالفاصله را اگزوز سیستم و کنید باز را
نمایید.(

هنگام تایرها حد از بیش صدای پنچر، تایرهای  •
پیچیدنوسایشناهمواردرتایرها.

درجادههایمستقیمخودروبهیکسمتکشیده  •
میشود.

صدایغیرعادیمربوطبهقطعاتسیستمتعلیق.  •
تماس ترمز، پدال اسفنجیشدن ترمز، در نقص  •
شدن کشیده طرف یک به خودرو، کف با پدال

خودروهنگامترمزگیری.
باالبودندمایمایعخنککنندهموتور.  •

درصورتیکهپدیدههایباالرخداد،بهنمایندگیهای
خدماتپسازفروشبهمنمراجعهکنیدتاخودروی

شماراتنظیمیاتعمیرنمایند.

  هشدار

تعمیر نادرست خودرو  ■
اینامرممکناستباعثصدماتجدیبهخودرو،درنتیجهآسیبهایجسمییاحتیمرگشود.

اقدامات احتیاطی هنگام کار با باتری  ■
ترمینالهایباتریوتجهیزاتمربوطحاویسربمیباشندکهممکناستباعثآسیببهمغزانسانشود.

لذاپسازلمسباتری،دستهایخودرابشویید.
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فصل 6: نگهداری و مراقبت

تعداد
ماهها

کیلومترکارکرد
دورهنگهداری

)زمانبرحسبماهیا
مسافتبرحسبکیلومتر،
هرکدامزودترفرابرسد(

60 50 40 30 20 10
5)برایاولین
نگهداریو
مراقبت(

×1000km

)کیلومتر(

موتور
12 R R R R R R R روغنموتور1*
12 R R R R R R R فیلترروغن 1*
- I I I I I I I زنجیرموتور
24 هر20.000kmتعویضشود. فیلترهوا2*

سیستمخنککننده
- I I I I I I سیستمخنککننده
- هر5سالیا100.000kmتعویضشود. مایعخنککننده

سیستمسوخترسانی
- هر20.000kmتعویضشود. فیلتربنزین
12 I I I لولههاوشلنگهایسوخترسانی

سیستمجرقهزنی
R: 36 R I I R I I شمع

سیستمکنترلگازهایآالینده

12 I I I سیستمتبخیربنزین

12 I I I
سیستمکنترلگازهایآالیندهمحفظه

میللنگ
سیستمالکتریکی

12 I I I تستباتری
12 I I I سیستمهایالکتریکی 3*

- هر5000kmتنظیمشود. تنظیماتجلوداشبوردمسافتنگهداریو
مراقبت2*

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
نگهداری و مراقبت را براساس برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای انجام دهید 

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
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تعداد
ماهها

کیلومترکارکرد
دورهنگهداری

)زمانبرحسبماهیا
مسافتبرحسبکیلومتر،
هرکدامزودترفرابرسد(

60 50 40 30 20 10
5)برایاولین
نگهداریو
مراقبت(

×1000km

)کیلومتر(

شاسیوبدنه

12 I I I لولهها،شلنگهاواتصاالتترمز

I: 6R: 
24 I I R I I I مایعترمز5* )روغنترمز(

12 I I بوسترترمزهاوشلنگها

6 I I I I I I دیسکترمز)شاملترمزدستی(6*

12 I I I اتصاالتوعملکردفرماندهی

- I I I I I I I ظاهرگیربکساتوماتیکومعمولی

- هر80.000kmتعویضشود. روغنگیربکساتوماتیک

- هر80.000kmتعویضشود. روغنگیربکسمعمولی

24 I سیستمتعلیقجلووعقبوسیبک

24 I گردگیرهایپلوس

- سیستمگازهایخروجیاگزوزومحافظعایق
حرارتی

- I I I I I I I وضعیتبدنه

12 I I I تایرها)تایرزاپاس(

سیستمA/C )کولر(

12 هر10.000kmدرمناطقباآلودگیکمترتعویضشود. فیلترA/C)کولر(

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
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تعداد
ماهها

کیلومترکارکرد دورهنگهداری
)زمانبرحسبماهیامسافتبر
حسبکیلومتر،هرکدامزودتر

فرابرسد(
120 110 100 90 80 70

×1000km

)کیلومتر(
موتور

12 R R R R R R روغنموتور1*
12 R R R R R R فیلترروغن 1*
- I I I I I I زنجیرموتور
24 هر20.000kmتعویضشود. فیلترهوا2*

سیستمخنککننده
- I I I I I سیستمخنککننده
- هر5سالیا100.000kmتعویضشود. مایعخنککننده

سیستمسوخترسانی
- هر20.000kmتعویضشود. فیلتربنزین
12 I I I لولههاوشلنگهایسوخترسانی

سیستمجرقهزنی
R: 36 R I I R I I شمع

سیستمکنترلگازهایآالینده
12 I I I سیستمتبخیرسوخت
12 I I I سیستمکنترلگازهایآالیندهمحفظهمیللنگ

سیستمالکتریکی
12 I I I تستباتری
12 I I I سیستمهایالکتریکی3*
- هر5000kmتنظیمشود. تنظیماتجلوداشبوردمسافتنگهداریومراقبت2*

شاسیوبدنه
12 I I I لولهها،شلنگهاواتصاالتترمز

I: 6R: 24 R I I I R I روغنترمز5*
12 I I بوسترترمزهاوشلنگها
6 I I I I I I دیسکترمز)شاملترمزدستی(6*
12 I I I اتصاالتوعملکردفرماندهی
- I I I I I I ظاهرگیربکساتوماتیکومعمولی
- هر80.000kmتعویضشود. روغنگیربکساتوماتیک

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
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فصل 6: نگهداری و مراقبت 

تعداد
ماهها

کیلومترکارکرد دورهنگهداری
)زمانبرحسبماهیامسافتبرحسب

120کیلومتر،هرکدامزودترفرابرسد( 110 100 90 80 70
×1000km

)کیلومتر(
- هر80.000kmتعویضشود. روغنگیربکسمعمولی

22 I I سیستمتعلیقجلووعقبوسیبک

22 I I گردگیرهایپلوس

- I سیستمگازهایخروجیاگزوزومحافظعایقحرارتی

- I I I I I I شرایطظاهریبدنه

12 I I I تایرها)تایرزاپاس(
سیستمA/C )کولر(

12 هر10.000kmدرمناطقباآلودگیکمتر
تعویضشود. فیلترA/C)کولر(

I :بررسی)بررسی،تمیزکردن،تعمیروتنظیموجایگزینیدرصورتنیاز(
R :تعویض

نکات:
پسازدورهایخاصطبقفواصلتوصیهشده،عملکردتعمیرونگهداریراانجامدهید.

درمواردزیربایدروغنموتوریافیلترروغنرادرفواصلکوتاهترازآنچهتوصیهشدهاستتعویضنمایید. :*1
خودرودرجادههایخاکیراندهشدهباشد. )a

خودرودرطوالنیمدتدردورآرامکارکند،ویابرایمسافتطوالنیباسرعتیپایینحرکتکردهباشد. )b
خودروکمتراز8km)کیلومتر(بهدفعاتدردمایزیرC° 0راندهشدهباشد. )c

درصورتیکهخودرودرجادههایخاکیحرکتمیکندبایدفیلترهوارادرفواصلکوتاهترازفواصلتوصیه :*2
شدهتمیزکنیدودرصورتنیازآنراتعویضنمایید.

بازرسیکاملرابرایسیستمهایالکتریکیمثلچراغهایهشدارونشانگرها،سیستمروشنایی،سیستم :*3
صوتی،بخارزداییشیشهعقب،برفپاککن،سیستمتمیزکردن)مثلتیغهبرفپاککن(،سیستمکولر،
سنسوردندهعقب،سیستمدوربیندیدعقب،شیشهباالبرهایبرقی،سانروفبرقی،صندلیهایبرقی،

کروزکنترلوغیرهانجامدهید.
برایتنظیماتروشهاینگهداریومراقبتمسافتپیموده،بهصفحه56-2مراجعهکنید. :*4

اگرخودرودرشرایطسختیادرمناطقکوهستانیعملمیکند)ترمزبهطورمکررمورداستفادهقرار :*5
میگیرد(یادرشرایطآبوهواییمرطوب،روغنترمزبایدهرسالعوضشود.

اگرخودرودرشرایطسختیادرمناطقکوهستانیعملمیکند)ترمزبهطورمکررمورداستفادهقرار :*6
میگیرد(یادرشرایطآبوهواییمرطوب،بازرسیدیسکترمزدرفواصلکوتاهتریبایدصورتگیرد.

)شرایطسایشدیسکترمزوسایشصفحهرابررسیکنید(.

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
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اقدامات احتیاطی مربوط به نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو
■   برای برنامه تعمیر و نگهداری از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

قطعاتوابزار موارد
آبگرم  •

جوششیرین  •
گریس  •

آچار)برایپیچهایترمینالها(  •

شرایطباتری)صفحه162-6راببینید(

مایعخنککنندهموتوردارایعمرطوالنی  •
قیف)تنهابرایاضافهکردنمایعخنککننده(  • سطحمایعخنککنندهموتور)صفحه159-6راببینید(

روغنموتورتوصیهشده  •
پارچه،قیف)تنهابرایاضافهکردنروغنموتور(  • سطحروغنموتور)صفحه156-6راببینید(

روغنگیربکستوصیهشده  •
پارچهیادستمال  • روغنگیربکساتوماتیک)صفحه213-8راببینید(

فیوزبانسبتمشابهفیوزاصلی  • فیوز)صفحه173-6راببینید(

گیجفشاربادتایر  •
منبعهوایکمپرسور  • فشاربادتایر)صفحه167-6راببینید(

- رادیاتوروکندانسور)صفحه161-6راببینید(

مایعشیشهشویحاویضدیخ)درزمستان(  •
قیف  • مایعشیشهشوی)صفحه164-6راببینید(
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  هشدار
درمحفظهموتور،قطعاتبسیاریوجودداردکهمیتوانندبهطوراتفاقیبچرخند،داغشدهیاانرژیبگیرند.

برایاجتنابازصدماتجسمیجدی،مواردزیررادرنظربگیرید.
هنگام کار در محفظه موتور  ■

و ساعت دستبند، حلقه، )بخصوص جواهرات تمام نیاز درصورت موتور، محفظه ناحیه در کار هنگام  •
گردنبند(،شالگردن،روسریوسایرلباسهایمشابهراپیشازنزدیکشدنبهمحفظهموتوریافن

الکتریکیدربیاورید.
محفظهموتور،رادیاتور،منیفولداگزوز،عایقحرارتیمنیفولداگزوزوغیرهرالمسنکنید.بالفاصلهپساز  •

رانندگیایناجزابسیارداغهستند.روغنموتوروسایرروغنهانیزممکناستداغباشند.
پیشازبازکردندربموتور،ازخاموشبودنموتورمطمئنشدهوترمزدستیرابکشید،اهرمتعویض  •
دندهرادرموقعیتN)گیربکسهایمعمولی(یاP)گیربکسهایاتوماتیک(قراردهیدوسوئیچموتوررا

درموقعیتOFFقراردهید.سپسکلیدراهمراهخودبرداریدومنتظربمانیدتاموتورسردشود.
دستها،لباسهاوابزارهاراازفندرحالچرخشوتسمهموتور،دورنگهدارید.  •

ازجاگذاشتناجسامدرمحفظهموتورخوددارینمایید.  •
پسازبررسیوبازدیدمحفظهموتورازجاگذاشتنابزاروپارچهدرمحفظهموتورخوددارینمایید.

درصورتجاگذاشتنابزاریاپارچهدرمحفظهموتور،ممکناستموتورآسیبدیدهیاآتشگرفتهومنجر
بهتصادفشود.

سیگارنکشید،زیراممکناستباعثایجادجرقهیاایجادشعلهاطرافباکبنزینیاباتریشود.  •
هنگامکارباباتری،مراقبتهایخاصرادرنظربگیرید.باتریحاویاسیدسولفوریکاستکهبسیارسمی  •

وخورندهمیباشد.
هنگامکارباروغنترمزمراقبباشیدزیراممکناستباعثآسیببهدستهاوچشمهایاصدمهبهرنگ  •

خودروشود.
اگرروغنترمزرویدستهایاچشمهاریختهشدهبالفاصلهآنرابامقدارزیادیآببشویید.درصورتیکه

هنوزاحساسناراحتیمیکنیدبهپزشکمراجعهنمایید.
اطراف فن یا رادیاتور  ■

اطمینانحاصلنماییدکهسوئیچدرموقعیتOFFاست.
زمانیکهسوئیچرادرموقعیتONقرارمیدهید،اگرکولرروشنشودویادمایمایعخنککنندهباالباشد،

فنخنککنندهالکتریکیبهطوراتوماتیکعملخواهدکرد.
عینک محافظ  ■

درصورتنیاز،ازعینکمحافظاستفادهنماییدتاازپاششمایعبهدرونچشمهاجلوگیریشود.
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  هشدار

درصورتی که فیلتر هوا باز شده باشد  ■
درصورتیکهخودروبدونفیلترهوامورداستفادهقرارگیرد،آلودگیموجوددرهواممکناستباعثسایش

بیشازحدموتورشود.دستکاریموتورمیتواندباعثآتشسوزیشود.
درصورتی که سطح روغن ترمز پایین یا باالست  ■

زمانیکهلنتهایترمزفرسودهیاسطحروغنترمزدرمخزنباالاست،سطحروغنترمزبهطورآهستهکاهش
مییابدکهاینامرطبیعیاست.اگرپرکردنروغنترمزبهطورمکررموردنیازاست،نشانگرایناستکه

نقصیجدیوجوددارد.بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمن،تماسبگیرید.

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو
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فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

درب موتور

قفلدربموتوررادرداخلاتاق،آزادکنیدتادرب
موتوربازشود.

مرحله1

بیرون طرف به را موتور درب آزادکننده دستگیره
حرکت باال طرف به آرامی به موتور درب بکشید،

میکند.

مرحله2

دستگیره و داده قرار موتور درب زیر را خود دست
بازکنندهرابهسمتراستبکشیدتادربموتوربلند

شود.

مرحله3

درب تا دهید قرار خود محل در را نگهدارنده میله
موتورکاماًلبازشود.

بستن درب موتور  ■
بررسی را موتور درب زیر محدوده  1 مرحله
که نمایید حاصل اطمینان و کنید
خود اولیه مکان در قطعات همه
هستندواجسام)مثلابزاروغیره(را

ازمحفظهموتورخارجکنید.

قرار از موتور، درب بستن از پیش 2 مرحله
داشتنمیلهنگهدارندهدربستخود

مطمئنشوید.

20 حدود موتور درب که هنگامی 3 مرحله
را آن شده، پنجره جلو سانتیمتری
شدن بسته شود. بسته تا کنید رها
را آن شدن قفل و کامل و صحیح

بررسیکنید.
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  هشدار

بررسی پیش از رانندگی  ■
بستهوقفلشدنکاملدربموتورراپیشازرانندگیبررسینمایید.

اگربدرستیبستهنشدهباشد،دربموتورممکناستهنگامحرکتبازشدهوموجبتصادفوصدمات
جسمیجدیشود.

پس از قرار دادن میله نگهدارنده در شکاف  ■
اطمینانحاصلنماییدکهمیلهنگهدارنده،دربموتوررابهطورکاملوایمننگهمیداردتاازصدمهدیدن

سروبدنخودجلوگیرینمایید.

  احتیاط

هنگام بستن درب موتور  ■
پیشازبستندربموتور،اطمینانحاصلنماییدکهمیلهنگهدارندهدربستخودقرارگرفتهاست،  •

درغیراینصورتممکناستدربموتورجابهجاشود.
هنگامبستندربموتور،رویآنرافشارندهیددرغیراینصورتممکناستدربموتورآسیبببیند.  •
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مخزنمایعخنککننده 1
درمخزنروغنموتور 2

میلهاندازهگیری)گیجروغن( 3
کاورپوششموتور* 4

مخزنروغنترمز 5

باتری 6

جعبهفیوز 7

کندانسور 8

رادیاتور 9

فن 10

مخزنمایعشیشهشوی 11

محفظه موتور
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روغن موتور
بررسی روغن موتور  ■

سطحروغنرادرزمانعملکردوگرمبودنموتورپس
ازقراردادنسوئیچدرموقعیتOFFبررسیکنید.

پارک مسطح سطحی در را خودرو  1 مرحله
کنید.موتورراخاموشکنیدوبیشاز
5دقیقهمنتظربمانیدتاروغنموتور

بهدرونمخزنبازگردد.

2 مرحله

پارچهایتمیززیرمیلهاندازهگیریقراردهیدوسپس
میلهاندازهگیریرابیرونبکشید.

میلهاندازهگیریراتمیزکنید. 3 مرحله

بهطور مجدداً را اندازهگیری میله 4 مرحله
کاملواردکنید.

میله انتهای در تمیز پارچه تکهای 5 مرحله
اندازهگیریقراردهیدومیلهرامجدداً
بیرونبکشیدوسطحروغنرابررسی

کنید.

میلهاندازهگیریراتمیزکنیدوآنرا 6 مرحله
مجدداًواردکنید.

پایینبودنسطحمایع 1

عادیبودنسطحمایع 2

باالبودنسطحمایع 3
توجه:

فاصلهبیندوخط،نشانگرحدود1لیترروغنموتور
است.

اضافه کردن روغن موتور  ■

پایین سطح عالمت نزدیک یا زیر موتور روغن اگر
است،روغنموتورمشابهاضافهنمایید.

حاصل اطمینان موتور، روغن کردن اضافه از پیش
را زیر مراحل و است اصلی روغن مشابه که نماید

انجامدهید.



157
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راخالف موتور روغن مخزن درپوش  1 مرحله
و بچرخانید ساعت عقربههای جهت

آنرابازکنید.

اضافه را موتور روغن آهسته بهطور 2 مرحله
بررسی را اندازهگیری میله و کنید

کنید.

در را موتور روغن مخزن درپوش 3 مرحله
تا بچرخانید ساعت عقربههای جهت

سفتشود.

تاروغنبین نیازاست ازروغنموتور لیتر حدود1
سطحپایینوباالقراربگیرد.

گرید توصیه شده روغن موتور  ■

قبلازتغییرروغنبعدی،دامنهدماییخودرورادرنظربگیرید

دماهای در باال ویسکوزیته با موتور روغن از هرگز
روشن موتور است زیراممکن نکنید، استفاده پایین
خودرو شرایط به توجه با میشود پیشنهاد نشود.

روغنموتورراانتخابنمایید.
برایاطالعاتبیشتربهنمایندگیهایخدماتپساز

فروشبهمن،مراجعهکنید.

مصرف روغن موتور  ■
مصرفروغنموتوربهویسکوزیتهروغن،کیفیت  •

روغنوحالترانندگیبستگیدارد.
موتورهاینو،مصرفروغنبیشتریدارند.  •

زمانیکهموتوردردمایباالاست،بهخاطرداشته  •
و شده غلیظ میتواند موتور روغن که باشید

شناساییروغنموتورواقعیمشکلاست.
هنگامیکهمصرفروغنموتوربهطورچشمگیری  •
افزایشمییابد،سیستمتهویهبخاراتمیللنگرا

بررسیکنید.
بیش )کیلومتر( 1000km هر روغن مصرف اگر  •
از پس خدمات نمایندگیهای با است لیتر 1 از

فروشبهمن،تماسبگیرید.
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  هشدار

اقدامات احتیاطی مربوط به دور ریختن روغن موتور مصرف شده  ■
روغنموتورسوخته)استفادهشده(دارایموادخطرناکیاستکهممکناستباعثبیماریهایپوستیو  •
سرطانپوستشود.ازتماسمکرروطوالنیمدتباآنخوددارینمایید.درصورتتماسباروغنموتور،

باآبوصابونمحدودهتماسرابشویید.
دورریختنروغنسوختهوفیلتربایدبهطورایمنومطابقباقوانینصورتبگیرد.روغنسوختهوفیلتر  •

رادرسطلزبالهیارویزمیننیندازید.
روغنسوختهرادردسترسکودکانقرارندهید.  •

  احتیاط

جلوگیری از آسیب به موتور  ■
اگرروغنموتورکمیاکهنهاست،اجزایمتحرکموتور،ممکناستدچارکمبودروانکاریشوندودرنتیجه

موتوردچارآسیبگردد،لذاروغنموتوررابهطورمرتببررسیوتعویضنمایید.
اقدامات احتیاطی مربوط به تعویض روغن موتور  ■

ازپاشیدهشدنروغنموتوررویقطعاتموتورخوددارینمایید.  •
ازسرریزشدنروغنموتورجلوگیرینمایید،درغیراینصورتممکناستموتورآسیبببیند.  •

هنگاماضافهکردنروغنموتور،سطحآنرابررسیکنید.  •
اطمینانحاصلنماییدکهدرپوشمخزنروغنموتوربهدرستیبستهشدهاست.  •

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو
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انتخاب مایع خنک کننده  ■
ازمایعخنککنندهدارایعمرطوالنیمناسببرای

همهفصلهااستفادهنمایید.
برایاطالعاتبیشتر،بانمایندگیهایخدماتپساز

فروشگروهبهمنتماسبگیرید.

درصورتـی  کـه سـطح مـایع خنک کننده   ■
بالفاصله پس از افزودن آن کم می شود.

بهطورچشمیرادیاتور،لولههایآبوغیرهرابررسی
کنید.

اگرنشتیپیدانکردیدبانمایندگیهایخدماتپس
ازفروشبهمنتماسبگیرید.

مایع خنک کننده موتور
مایع سطح اگر است، سرد موتور هنگامیکه
خنککنندهبینعالئم»F«و»L«باشد،سطحمایع

مناسباست.

درپوشمخزن 1

»F«)پر( 2

»L«)کم( 3
باشد، »L« عالمت زیر خنککننده مایع سطح اگر
سطح به تا نمایید اضافه خنککننده مایع مقداری

عادیبرسد.
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  هشدار

زمانی که موتور بسیار داغ است  ■
درپوشمخزنمایعخنککنندهرابازنکنید.

ممکناستدرسیستمخنککنندهفشاروجودداشتهباشدومنجربهپاشیدنمایعوسوختگییاآسیبهای
دیگرشود.

  احتیاط

هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده  ■
ازافزودنمایعخنککنندهتوصیهشدهوروانکاری،ضدخوردگیوعملکردعادیآنهااطمینانحاصلنمایید.

درصورتی که مایع خنک کننده به طور اتفاقی پاشیده شد  ■
باآبقسمتآلودهرابشوییدتاازآسیبدیدنقطعاتخوددارینمایید.

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

سطحروغنترمز/کالچبایدبینMAX)باالترینسطح(
وMIN)پایینترینسطح(،رویمخزنروغنترمزباشد.

روغن ترمز/ کالچ

سطح روغن ترمز/ کالچ  ■
مخزن یک از کالچ و ترمز در رفته بهکار روغن

میباشد.
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  هشدار

اقدامات احتیاطی هنگام اضافه کردن روغن ترمز/ کالچ  ■
پاششروغنترمز/کالچبسیارخطرناکاست.اگرروغنترمز/کالچواردچشمشود،بالفاصلهبامقداری  •

آبآنرابشوییدوهرچهسریعتربهپزشکمراجعهنمایید.
ازپاشیدهشدنمایعرویبدنهخودرویاموتورجلوگیرینمایید،درغیراینصورتممکناستباعث  •

آتشسوزیشود.
سطح روغن ترمز/ کالچ پایین است  ■

باعثسایشلنتهایترمزونشتیسیستمترمز پایینروغنترمز/کالچبسیارخطرناکاست. سطح  •
میشودوممکناستترمزگیریانجامنشودوسببآسیبجدیگردد.اگرسطحروغنپاییناستترمز

وکالچرابررسیکنید.
اگرسطحروغنپاییناست،تارسیدنبهسطحMAX،روغناضافهنمایید.پیشازاضافهکردنروغن  •

ترمز،محدودهاطرافمخزنراتمیزنمایید.

  احتیاط
اگربهطورتصادفیروغنرویرنگخودرو برساند. بهرنگبدنهآسیب روغنترمز/کالچممکناست  •

پاشیدهشود،بالفاصلهآنراتمیزکنید.
ممکناستسیستمبهدلیلاستفادهازسایرروغنهابهجزروغنتوصیهشدهدچارآسیبدیدگیشود.در  •

صورتاستفادهازچندینروغنترمزمتفاوت،سیستمآسیبخواهددید.
درصورتنیازبهافزودنیاتعویضروغنترمز/کالچ،بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماس  •

بگیرید.

رادیاتور و کندانسور

رادیاتوروکندانسوررابررسیکنیدوهمهموادخارجیراازبینببرید.
درصورتکثیفبودنیاعملکردغیرعادیرادیاتوروکندانسوربانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمن

برایبررسیخودروتماسبگیرید.

  هشدار

زمانی که موتور خیلی داغ است  ■
برایجلوگیریازسوختگی،رادیاتوروکندانسوررالمسنکنید.
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پیش از شارژ کردن  ■
هنگامشارژکردنباتری،گازهیدروژنتولیدمیشود
کهقابلاشتعالوخورندهاست.بنابراین،پیشازشارژ

مواردزیررادرنظربگیرید:
منفی اتصال بودن قطع از باتری، شارژ برای  •

مطمئنشوید.
اطمینان شارژر، کابل اتصال و کردن جدا برای  •
در شارژر، روی برق کلید که نمایید حاصل

موقعیتخاموشاست.

باتری
سیستممدیریتباتریزمانواقعیتنظیمولتاژخروجی
باتری شرایط از اطالعاتی و داده تشخیص را دینام
بهدستمیآوردتاولتاژشارژبهینهراکنترلنماید،این
بلکه میبخشد، بهبود را خودرو عملکرد تنها نه امر

مصرفسوختراهمکاهشمیدهد.

بهروشهایزیرشرایطباتریرابررسیکنید.
بیرون باتری  ■

اطمینانحاصلنماییدکهترمینالهادارایخوردگی
نمیباشندواتصاالتشلنشدهاندوبیرونباتریدارای

ترکخوردگینمیباشدوبستهامحکمهستند.

ترمینال)قطب(منفی 1

ترمینال)قطب(مثبت 2
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  هشدار

مواد شیمیایی باتری  ■
باتریحاویاسیدسولفوریککهسمیوخورندهاستمیباشدوممکناستگازهیدروژنکهگازیقابلاشتعال
وخورندهاست،تولیدشود.برایکاهشاحتمالصدماتجسمیجدی،هنگامکارباباترییاعملکرددرنزدیکی

آنمواردزیررادرنظربگیرید:
ازتماسقطبهایباتریباابزاریکهباعثجرقهزدنمیشود،خوددارینمایید.  •

درنزدیکیباتریازروشنکردنکبریتوسیگارکشیدن،خوددارینمایید.  •
ازپاشیدهشدنالکترولیتدرونچشمهایارویپوست،خوددارینمایید.  •

ازتنفسالکترولیتباتری،خوددارینمایید.  •
درصورتکاردرنزدیکیباتری،ازعینکایمنیاستفادهنمایید.  •

باتریراازدسترسکودکاندورنگهدارید.  •
مکان امن برای شارژ باتری  ■

باتریرادرفضایبازشارژکنید.درمکانهاییکهدارایتهویهمناسبنیستندیامحیطهایبستهازشارژ
باتریخوددارینمایید.

اقدامات ضروری هنگام تماس با الکترولیت  ■
درصورتورودمایعالکترولیتبهچشمها،بالفاصلهباآبتمیزبهمدت15دقیقهچشمهاراشستشو  •
دهیدوبهپزشکمراجعهنمایید.درصورتامکانتارسیدنبهنزدیکترینمرکزپزشکیبااستفادهازآب

واسفنجیاپارچهبهشستنچشمهاادامهدهید.
درصورتتماسالکترولیتباپوستمحلراکاماًلبشویید.اگراحساسدردیاسوزشمیکنیدبالفاصله  •

بهپزشکمراجعهنمایید.
درصورتریختنالکترولیترویلباس،برایجلوگیریازنفوذمایعالکترولیتازطریقلباسبهپوست  •

بالفاصلهلباسراازتنخارجکنید.

  احتیاط

برای نگهداری باتری در شرایط عملکردی خوب موارد زیر را در نظر بگیرید:  ■
ازنصبایمنباتریاطمینانحاصلنمایید.  •

سرباتریراتمیزوخشکنگهدارید.  •
قطبهایباتریواتصاالتآنراتمیزنگهدارید.  •

اگرخودروبرایمدتطوالنیمورداستفادهقرارنگرفتهاست،سیماتصالمنفیباتریراجداکردهوآن  •
راهر6هفتهیکبار،مجددشارژکنید.

کابلهایمثبتومنفیرابهترتیببهقطبهایمثبتومنفیخودرووصلکنید.ازاتصالمعکوسجداً  •
خوددارینمایید.درغیراینصورتباعثصدمهبهتجهیزاتالکتریکیخودرومیشود.

ازسروتهکردنیاکجکردنباتریخوددارینمایید،زیراباعثنشتمایعالکترولیتمیشود.  •
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مخزن است ممکن نمیکند، کار شیشهشوی اگر
مایعشیشهشویخالیباشد.مایعشیشهشویاضافه

نمایید.

  هشدار

هنگام اضافه کردن مایع شیشه شوی  ■
هنگامیکهدمایموتورباالستیازمانیکهموتوردرحالعملکرداست،مایعاضافهنکنید،درغیراینصورت

ممکناستمایعرویموتورریختهشودوبهدلیلوجودالکلباعثآتشسوزیشود.

  احتیاط

از مایعی جز مایع شیشه شوی استفاده نکنید.  ■
ازمحلولآبصابونبامایعضدیخموتوربهجایمایعشیشهشویاستفادهنکنید،درغیراینصورتباعث

صدمهدیدنرنگخودرومیشود.
رقیق کردن مایع شیشه شوی  ■

درصورتنیاز،مایعشیشهشویراباآبرقیقکنید.

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

مایع شیشه شوی
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برایسایشهمواروعمرطوالنیتایر،توصیهمیشود
هر8000تا10000کیلومتر،تایرهاراجابهجاکنید.

توجه:
برای تنها و داشته کوچکتری سایز زاپاس تایر .1

استفادهموقتمیباشد.

تایر

سایش  براساس  تایرها  تعویض  و  جابه جایی 
آج تایر.

بررسی تایر  ■

آجنو 1
نشانگرسایشآج 2

آجفرسوده 3
«رویدیواره آجفرسودهتوسطعالمت»TWI«یا»
تایرمشخصمیشود.سایشتایرنشانگرایناستکه

بایدآنراتعویضنمایید.

جابه جایی تایر  ■

تعویض تایر  ■
تحتشرایطزیربایدتایرهاراتعویضنمایید:

درصورتمواجهشدنباخرابی،بریدگی،فرسودگی  •
یاوجودشکافدرتایر.

پنچرشدنمکرریاتعمیرنشدنتایربهدلیلصدمات  •
دیگر.

محدوده عمر تایر  ■
ازبکاربردنتایرهاییکه6سالازعمرآنهاگذشته
وفرسودهشدهاند،خودداریکنید،درصورتیکهمجبور
بهاستفادهازتایرهایکهنههستیدبااحتیاطوآهسته

رانندگیکنید.

 4 حدود  یخ شکن  تایرهای  آج  فرسودگی   ■
میلیمتر یا بیشتر

بهطور یخشکن تایرهای چسبندگی اینصورت در
چشمگیریکاهشمییابد.
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  هشدار

هنگام بازرسی یا تعویض تایر ها  ■
بنابهدالیلایمنی،مواردزیررادنبالنمایید،درغیراینصورتممکناستباعثآسیببهقطعاتشودو

حرکاتخودروراتحتتأثیرقراردادهومنجربهتصادف،صدماتجدییاحتیمرگشود.
ازتایرهایدارایسازنده،مدل،الگویآجیاسایشمتفاوت،استفادهنکنید.  •

هموارهازتایرهایتوصیهشدهبهمناستفادهکنید.  •
ازتایرهایدارایساختارمتفاوت،مثلتایرهایرادیالوبایاس،باهماستفادهنکنید.  •

ازاستفادهترکیبیازتایرهایتابستانیوتایرهایمناسببرایتمامفصولوزمستانخوددارینمایید.  •
ازتایرهایاستفادهشدهدرخودروهایدیگراستفادهنکنید.  •

ازتایریکهبرایشماناآشنااست،استفادهنکنید.  •

  احتیاط

رانندگی روی جاده های ناهموار:  ■
هنگامرانندگیدرجادههایلغزندهیاپردستاندازمراقبباشید.
اینگونهجادههاممکناستموجبخرابیتایروتورمآنهاشوند.

درصورتی که هنگام رانندگی فشار باد تایرکم می شود:  ■
رانندگینکنید،درغیراینصورترینگویاتایر،ممکناستکاماًلآسیبببیند.
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فشار باد تایر

همواره فشار باد مناسب را حفظ کنید و حداقل 
ماهی یک بار فشار باد تایرها را بررسی نمایید.

)صفحه 215-8 را ببینید(

برچسبفشار
بادتایر

برچسبفشاربادتایرزیرزبانهقفلدربجلوسمت
چپ،رویستونوجوددارد.

نتایج احتمالی فشار نامناسب باد تایر  ■
فشارپایینبادتایر:

میزان تایرها، چرخش مقاومت افزایش دلیل به  •
مصرفسوختافزایشمییابد.

عملکردپایداریوتعادلخودروکاهشمییابد.  •
باعث تایر باد فشار حد از بیش بودن پایین  •
آسیبدیدگیوداغشدنوترکیدنتایرمیشود
وممکناستباعثجداشدنرینگهاوغیرقابل

کنترلشدنخودروشود.
سایشدردوطرفتایر.  •

باال بودن فشار باد تایر:
احساسراحتیکمتر.  •

سایشبیشازحددروسطتایر.  •
شکافدرونیوترکیدگیتایربراثرضربه.  •

دستورالعمل های بررسی فشار باد تایر  ■
حتیاگرخودرومجهزبهTPMS)سیستمکنترل
فشارتایرها(استکهفشاربادتایرودمارابهشما
کنترل را تایر باد فشار موقع به میدهد، اطالع

کنید.
دنبال را زیر موارد تایر باد فشار بررسی هنگام

کنید:
پسازسردشدنتایربررسیراانجامدهید.  •

پارک ساعت 3 حداقل برای خودرو هنگامیکه
کرده کیلومترحرکت از1/5 کمتر یا است شده

است،میتوانیدفشارصحیحبادتایررابخوانید.

•   ازگیجاندازهگیریفشاربادتایراستفادهنمایید.
ظاهرتایرممکناستباعثقضاوتنادرستشما
شود.باالبودنیاپایینبودنمقدارکمیازفشار
بادتایر،باعثکاهشراحتیدرخودرووحرکات

آنمیشود.
بالفاصلهپسازرانندگی،بادتایرراخالییابادآن  •
باد بودنفشار باال رانندگی از نکنید.پس راکم

تایرعادیاست.
چیدمان نکنید، بارگیری حد از بیش را خودرو  •
سرنشینانووسایلرابهطورمتناسببرایباالنس

شدنوزنخودروقراردهید.
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  هشدار

فشار صحیح باد، عامل اصلی محافظت از تایر است  ■
هموارهفشارصحیحبادتایرراحفظکنید،درغیراینصورتممکناستمواردزیررخدهد:

سایشبیشازحد  •
سایشناهموار  •

قابلیتحرکتضعیف  •
داغشدنوترکیدگیبراثرآن  •

ضعیفشدنآببندیلبههایتایر  •
تغییرشکلرینگویاجداشدنرینگازتایر  •

امکانصدمهدیدنتایربراثردستاندازهایجاده  •
زمانی که فشار باد تایر نادرست است، هرگز رانندگی نکنید.  ■

رانندگیبافشاربادنادرستتایر،بسیارخطرناکاست،زیرادراینحالتقابلیتحرکتخودروتحتتأثیرقرار
میگیردوممکناستباعثتصادفشود.فشاربادتایراصلیوتایرزاپاسراهمیشهبررسیکنید.

  احتیاط

هنگام بررسی و تنظیم فشار باد تایر  ■
اطمینانحاصلنماییدکهدرپوشوالو)سوپاپ(مجدداًنصبشدهاست.درغیراینصورتکثیفیورطوبت
ممکناستواردوالو)سوپاپ(شدهوباعثنشتیهواشود.اگردرپوشوالوگمشدهاست،یکدرپوشجدید

نصبکنید.
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رینگ

خوردگی  یا  ترک خوردگی  تابیدگی،  صورت  در 
شدید، رینگ را تعویض نمایید.

در غیر این صورت ممکن است باعث جدا شدن 
رینگ از خودرو و در نتیجه از دست دادن کنترل 

خودرو شود.
انتخاب رینگ  ■

رینگ بودن مشابه از رینگها، تعویض صورت در
بار، ظرفیت به توجه با شده توصیه رینگ با جدید

قطر،پهنایرینگوانحرافآنمطمئنشوید.

توصیهمیشودازرینگهایزیراستفادهنکنید:
رینگهایدارایسایزمتفاوت  •

رینگهایتابیدهوخارجشدهازحالتاولیه  •

هشدارهای مربوط به رینگ های آلومینیومی  ■
و رینگ پیچهای که نمایید حاصل اطمینان  •

آچارچرخ،مناسبرینگآلومینیومیاست.
تعویض یا تعمیر تایرها، کردن جابهجا هنگام  •
رینگ،سفتشدنپیچهایرینگرابررسیکنید.
به زنجیرچرخ از استفاده هنگام باشید مراقب  •

رینگآلومینیومیصدمهنزنید.

  هشدار

اقدامات احتیاطی هنگام تعویض رینگ  ■
ازرینگهایدارایسایزمتفاوتاستفادهنکنید،درغیراینصورتممکناستباعثازدسترفتنکنترل  •

خودروشود.
اینخودرومجهزبهتایرهایبدونتیوبمیباشد.بنابرایناگرتایرنشتیباددارد،تیوبنصبنکنید.در  •

غیراینصورت،ممکناستمنجربهصدماتجدییاحتیمرگشود.
هنگام بستن پیچ های چرخ  ■

رویپیچهایرینگگریسیاروغننمالید.زیراممکناستپیچهابیشازحدسفتشوندوسببآسیب
رساندنبهپیچهایرینگشود.عالوهبراینپیچهایرینگممکناستشلشدهوبازشوندوسببتصادف
وآسیبهایجسمیجدییاحتیمرگشود.هرگونهروغنیاگریسراازرویپیچهایرینگتمیزنمایید.

هرگز از رینگ معیوب استفاده نکنید  ■
ازرینگشکستهیاتغییرشکلدادهاستفادهنکنید،درغیراینصورتممکناستباعثنشتییاتصادف

هنگامرانندگیشود.
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فیلتر کولر )تهویه مطبوع(

برای حفظ راندمان سیستم تهویه مطبوع، فیلتر 
آن را به طور مرتب تعویض کنید.

روش باز کردن  ■
حالت به را مطبوع تهویه سیستم  1 مرحله
کنید. تنظیم داخلی هوای گردش
درصورتیکهسیستمدرحالتگردش
هوایبیرونیاستازبازکردنفیلتر

خوددارینمایید
سوئیچرادرموقعیتOFFقراردهید. 2 مرحله

3 مرحله

فیلترتهویهمطبوعپشتجعبهداشبوردباالیکفپوش
سرنشینجلوواقعشدهاست.

اهرمروکشفیلتررابکشیدتابهسمتراستحرکت
کند.

تعویض  ■
روشتعویض

بایکفیلتر را بازکردهوآن را فیلترتهویهمطبوع
جدیدتعویضنمایید.

فیلترجدیدرامشابهفیلترقبلیقراردهید.
فلشرویفیلتربایدبهسمتجلویخودروباشد.

فواصل تعویض فیلتر تهویه مطبوع  ■
درمناطقآلودهممکناستنیازبهتعویضفیلتردر

فواصلزمانیکمتریباشد.

زمانی که جریان هوا از دریچه های خروجی   ■
ضعیف تر می شود.

ممکناستفیلترمسدودشدهباشد.فیلتررابررسی
کردهودرصورتنیازآنراتعویضنمایید.

فیلتر تهویه مطبوع  ■
درصورتیکهفیلترنیازبهتعویضیاتمیزکردنداشته
باشدمیتوانیدبهنمایندگیهایخدماتپسازفروش

گروهبهمنمراجعهکنید.



171

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

  احتیاط

هنگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع  ■
ازنصبفیلتراطمینانحاصلنمایید.

درغیراینصورتممکناستسیستمآسیبببیند.
هنگام باز کردن محفظه فیلتر  ■

هرگزهنگامیکهفندرحالعملکرداست،فیلترتهویهمطبوعراتعویضنکنید،درغیراینصورتممکن
استسیستمآسیبببیند.

 تعویض باتری ریموت کنترل

باتری ریموت کنترل تخلیه شده است،  اگر 
باتری جدید را جایگزین کنید.

موارد زیر مورد نیاز است:  ■
پیچگوشتیسرتختکوچک)سرپیچگوشتیرابا  •
تکهایپارچهبپوشانیدتابهریموتکنترلآسیبی

واردنشود.(
باتریلیتیوم  •

تعویض باتری  ■

1 مرحله

سطحریموتکنترلکهدارایدکمهمیباشدهمانند
و کنترل ریموت باشد، پایین سمت به باید شکل

انتهایکلیدمکانیکیراباهردودستنگهداریدو
آنهارابهطرفپایینبکشیدتاجداشوند.

2 مرحله

باآچارپیچگوشتیروکشریموتکنترلرابلندکنید
تابازشود.
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  هشدار

هنگام تعویض باتری و سایر قطعات  ■
آنهارادورازدسترسکودکانقراردهید.

بعضیازقطعاتالکتریکیبسیارکوچکهستندوممکناستدرصورتبلعیدهشدنتوسطکودکانباعث
خفگیآنهاشوند.

  احتیاط

اطمینان حاصل نمایید که ریموت کنترل پس از تعویض باتری به طور عادی کار می کند.  ■
بنابهدالیلایمنی،اقداماتزیررادنبالکنید.

هنگامکارباباتریدستبایدخشکباشد،درغیراینصورتممکناستباتریزنگبزند.  •
سایراجزایاقطعاتریموتکنترلرالمسیاجابهجانکنید.  •

ترمینالباتریراخمنکنید.  •

فصل 6: نگهداری و مراقبت / نگهداری و مراقبت توسط مالک خودرو

BمدلAمدل
3 مرحله

باتریاستفادهشدهراخارجکنید.
باالاست، به A:درحالیکهقطبمنفی)-(رو مدل

باتریجدیدراواردکنید.
باالاست، مدلB:درحالیکهقطبمثبت)+(روبه

باتریجدیدراواردکنید.

استفاده از باتری لیتیومی  ■
شده توصیه مشابه محصوالت یا مشابه باتری از  •

استفادهنمایید.
CR1620:BومدلCR2032:Aمدلباتری:مدل

زمانی که باتری ریموت کنترل خالی شده   ■
است

اتفاقاتزیرممکناسترخدهد:
نقصدرریموتکنترل.  •

کوچکشدنمحدودهعملکرد.  •
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بررسی و تعویض فیوز

دارای  الکتریکی  قطعات  از  هرکدام  چنانچه 
عملکرد نباشد، ممکن است فیوز خاصی سوخته 
باشد. در این حالت بررسی ها را انجام دهید و در 

صورت نیاز فیوز را تعویض نمایید.

سوئیچرادرموقعیتOFFقراردهید.  1 مرحله

فیوزدرموقعیتهایپایینمرتبشده 2 مرحله
دستورالعملهای طبق را فیوز است.

زیربررسینمایید.

محفظه موتور  ■

زبانهرافشاردهیدوسپسروکشرابازکنید.
ستون جلو، کنار داشبورد   ■

سمتچپانتهایروکشجلوداشبوردراپیادهنمایید.
نقص دچار سیستم اینکه از پس 3 مرحله
جعبه درون دستورالعملهای به شد
را فیوزها و نمایید مراجعه داشبورد

شناساییوبررسینمایید.

4 مرحله

فیوزراباابزارفیوزِکش،بازکنید.
باز ِکش، فیوز  ابزار با میتوان را A مدل فیوز تنها

کنید.
است سوخته فیوز که کنید بررسی    5 مرحله

یاخیر.

A مدل	

فیوزعادی 1

فیوزسوخته 2
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ترتیب و نسبت آمپر فیوزها  ■
در موجود دستورالعمل به فیوز آمپر و ترتیب برای

روکشجعبهداشبورد،مراجعهکنید.

پس از تعویض فیوز  ■
نیاز اگرهنوزچراغروشننمیشود،ممکناست  •
نمایندگیهای با باشید. داشته المپ تعویض به

خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.
اگرفیوزتعویضشدهمجدداًبسوزد،بانمایندگیهای  •
بررسیخودرو برای بهمن فروش از خدماتپس

تماسبگیرید.

حد  از  بیش  بار  دارای  مدار  هنگامی که   ■
است

فیوزسوختهاستوممکناستکلسیمکشیآسیب
دیدهباشد.

  هشدار
جلوگیری از ایجاد نقص و آتش سوزی در خودرو  ■

اقداماتاحتیاطیزیررادنبالکنید؛درغیراینصورتممکناستآسیب،آتشسوزییاصدماتجدیرخدهد.
ازفیوزهایدارایآمپرباالاستفادهنکنید.  •

هموارهازمحصوالتیامعادلآنهاکهتوسطنمایندگیهایخدماتپسازفروشتأییدشدهانداستفادهنمایید.  •
یا آسیب است ممکن اینصورت غیر در موقت، بهطور حتی نکنید، استفاده فیوز جای به سیم از هرگز

آتشسوزیرخدهد.
فیوزیاجعبهفیوزرادستکارینکنید.  •

  احتیاط

پیش از تعویض فیوز  ■
برایتعمیریاتعویضفیوزمیتوانیدبانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.
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بهآمپرروی نمایید. راجایگزین باآمپرمشابه فیوز
فیوزجعبهداشبوردمراجعهکنید.

B مدل	

فیوزعادی 1

فیوزسوخته 2
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چراغراهنمایجلو 1

چراغجلو 2

چراغموقعیتجلو 3

چراغروشناییروز* 4

چراغراهنما 5

المپ ها

در صورت معیوب شدن المپ چراغها، به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن جهت رفع ایراد، 
مراجعه نمائید. 

موقعیت المپ ها

	جلو
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عقب 	

چراغترمزسوم 1

چراغموقعیتعقب 2

چراغراهنمایعقب 3

چراغترمز 4

چراغمهشکنعقب/شبنما 5

چراغپالک 6

چراغدندهعقب 7
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چراغ های هشدار خطر )فالشر(

چراغ های  است،  نقص  دارای  خودرو  زمانی که 
هشدار خطر )فالشر( را روشن کرده و خودرو را 
به خاطر  اگر خودرو  دهید.  کنار جاده حرکت  به 
هشدار  چراغ های  کند،  حرکت  نمی تواند  نقص 
خطر )فالشر( را روشن نمایید و مثلث هشدار را 

پشت خودرو قرار دهید.

کلیدچراغهشدارخطر)فالشر(رافشاردهیدتاهمه
چراغهایراهنماشروعبهچشمکزدنکند.کلیدرا

باردیگرفشاردهیدتاچراغهاخاموششوند.
ازچراغهایهشدار است، موتورخاموش هنگامیکه
خطر)فالشر(برایمدتطوالنیاستفادهنکنید،زیرا

ممکناستباتریخالیشود.

بکسل کردن خودرو

کردن  بکسل  به  نیاز  خودرو  درصورتی که 
را  خودرو  بر،  خودرو  با  می شود  توصیه  دارد، 
بهمن  فروش  از  پس  خدمات  نمایندگی های  به 

منتقل نمایید.
برای بکسل کردن باید از زنجیر بکسل استفاده 

کنید و موارد ایمنی را رعایت نمایید.

پیش از بکسل کردن
ممکناستگیربکسدرمواردزیردچارمشکلشود.
دراینصورتپیشازبکسلکردنبانمایندگیهای

خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.
موتوربهطورعادیکارمیکند،اماخودروقادربه  •

حرکتنمیباشد.
ازخودروصدایغیرمعمولیشنیدهمیشود.  •

درصورتیکهبدنهخودروصدمهدیدهاستازکامیونت
جرثقیلیاستفادهنکنید.
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استفاده از کامیونت مجهز به یدک کش

	از جلو

ترمزدستیرارهاکنید.

	از عقب

توجه نمایید. استفاده جلو برایچرخهای غلطک از
داشتهباشیدمواردایمنیراکاماًلرعایتکنید.

استفاده از کامیونت مسطح

OFFترمزدستیرابکشیدوسوئیچرادرموقعیت
قراردهید.

پشتهرچهارچرخبرایجلوگیریازحرکتخودرو،
بلوکمانعقراردهید.

همانطورکهدرشکلنشاندادهشدهاست،تایرهارا
بهصفحههایرویکامیونتمتصلکنید.

بکسل کردن اضطراری
اجازه نمیباشد، دسترس در کامیونت درصورتیکه
را بکسل زنجیر یا کابل موقت بهطور میشود داده
بهقالبخودرویدیگرمتصلنمایید.اینروشتنها

برایفواصلکوتاهوباسرعتهایپایینمیباشد.
رانندهبایددرخودروبنشیندوغربیلکفرمانوپدال
و نیرو انتقال بخش چرخها، نماید. کنترل را ترمز
همواره باشند. خوبی شرایط در باید فرمان غربیلک

مواردایمنیرارعایتفرمایید.
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روش  بکسل کردن اضطراری

1 مرحله

یک از استفاده با را کردن بکسل قالب روکش
پیچگوشتیسرتختبازکنید.

ازبدنه،همانطورکهدرشکلنشان برایمحافظت
دادهشدهاستتکهایپارچهبینپیچگوشتیوبدنه

قراردهید.

2 مرحله

قالبیدککشیرادرسوراخقراردهیدوبادستآن
راسفتنمایید.

3 مرحله

باآچارچرخ،قالبیدککشیراسفتنمایید.

بهقالب را یازنجیریدککشی کابل 4 مرحله
متصلنمایید.

مراقبباشیدبهبدنهآسیبینرسد. 

سوارخودروشویدواستارتبزنید. 5 مرحله
اگرموتورروشننمیشودسوئیچرادر 

موقعیت»ON«قراردهید.

ترمزدستیرارهاکنیدواهرمتعویض 6 مرحله
دندهرادرموقعیت»N«قراردهید.

هنگام بکسل کردن  ■
فرمان ترمزوپمپ اگرموتورروشننمیشود،بوستر
عملنخواهدکردولذاترمزوغربیلکفرمانسفت

خواهدشد.

آچارچرخ  ■
آچارچرخبایددرکیفابزارقراربگیرد.
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  هشدار
اقداماتاحتیاطیزیررارعایتکنید،درغیراینصورتممکناستصدماتجدییامرگرویدهد.

هنگام بکسل کردن  ■
هموارهدرحالتیکهدوچرخجلویاهرچهارچرخاززمینبلندشدهاند،خودرورایدکبکشید.درصورتیکه

هرچهارچرخهنگامبکسلکردنرویزمینباشندممکناستقطعاتمتحرکصدمهببینند.
هنگام بکسل کردن  ■

توجهشودکهشتابگیریناگهانی،باعثایجادضربهبهبکسلبندشدهوممکناستباعثاعوجاجو  •
خرابیآنگردد.همچنینامکانبروزحادثهوصدمهبهسرنشیناننیزوجوددارد.

سوئیچرادرموقعیت"LOCK"قرارندهید،زیراممکناستفرمانقفلشدهوعملنکند.  •
نصب قالب بکسل به خودرو  ■

اطمینانحاصلنماییدکهقالببهطورایمننصبشدهاست،درغیراینصورتممکناستباعثشلشدن
آنوتصادفشود.

  احتیاط

از صدمه زدن به خودرو هنگام استفاده از یدک کش خودداری نمایید  ■
برایبکسلکردنایمن،خودرورابهاندازهکافیبلندنمایید.درغیراینصورتممکناستهنگامیدککشی،

خودروآسیبببیند.
نمایید )شکل  به خودرو جلوگیری  از صدمه زدن  از کامیونت جرثقیلی  هنگام استفاده   ■

صفحه  7-178(
ازکامیونتجرثقیلیبرایبکسلکردنخودروازجلووعقبخوددارینمایید.

هنگام استفاده از کامیونت مسطح از صدمه زدن به خودرو جلوگیری نمایید  )شکل صفحه    ■
)7-179

ازلبههاحرکتنکنید،ممکناستالستیکهاآسیبببینند.  •
خودرورارویقسمتهایدیگرمثلسیستمتعلیق،محکمنکنید.  •
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هنگامی که خودرو دچار مشکل می شود

در هرکدام از شرایط زیر ممکن است خودرو نیاز به 
تعمیر و تنظیم داشته باشد. می توانید با نمایندگی های 

خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.

عالئم ظاهری  ■
نشتیمایعزیرخودرو.  •

)نشتیمایعپسازعملکردکولروهمچنینچکهآب
ازاگزوزواتصاالتآنعادیاست.(

تایرپنچریاتایرهایدارایسایشناهموار.  •
دمایباالیمایعخنککنندهدارایعمرطوالنی.  •

عالئم شنیداری  ■
تغییرصدایاگزوز.  •

صدایکشیدگیتایرموقعدورزدن.  •
صدایغیرعادیمربوطبهسیستمتعلیق.  •

صداهایمربوطبهموتور.  •

سایر عالئم عملکردی  ■
احتراقناقص،ناپایدارییاناپایداریموتور.  •

افتتوانقابلمالحظه.  •
انحرافدرزمانترمزگیری.  •
انحرافدرجادههایمسطح.  •

نقصدرترمز،اسفنجیشدنپدالترمزیالمس  •
کفخودروتوسطپدالترمز.
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هنگامی که چراغ هشدار روشن یا صدای بوق هشدار شنیده می شود
هنگامیکهچراغهایهشدارروشنویاچشمکبزنندآرامشخودراحفظکردهواقداماتزیرراانجامدهید.اگرچراغهای
هشداربالفاصلهپسازروشنشدنیاچشمکزدنخاموششوندنشانگرنقصنمیباشد.درصورتیکهچراغهایموردنظر

بصورتمداومروشنباقیمیماند،بهنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنمراجعهکنید.
چراغ های هشدار

چراغ هشدار/ جزئیات/ اقدامات چراغ هشدار

چراغهشدارنقصسیستمترمز

پایینبودنسطحروغنترمز  •
نقصسیستمترمز  •

نمایندگی های  با  و  کرده  پارک  امن  مکانی  در  را  خودرو  بالفاصله   f
این  در  رانندگی  ادامه  بگیرید.  تماس  بهمن  فروش  از  پس  خدمات 

حالت خطرناک است.

چراغهشدارنقصدرفشارروغنموتور

فشارپایینروغنموتور  •
با  نمایید.  خاموش  را  موتور  و  کرده  پارک  امن  مکانی  در  را  خودرو   f

نمایندگی های خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.

چراغهشدارنقصشارژباتری

نقصدرژنراتور  •
خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f

فروش بهمن تماس بگیرید.

نقصدرسیستماگزوز/موتور

سیستمکنترلموتوریاسیستمگازاگزوزغیرعادیاست  •
خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f

فروش بهمن تماس بگیرید.

چراغنقصسیستمخنککننده

دمایباالیمایعخنککننده  •
بالفاصله خودرو را در مکانی امن پارک کرده، موتور را خاموش نمایید   f

و با نمایندگی های خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.

چراغهشدارنقصکیسههوا

نقصسیستمکیسههوا  •
با نمایندگی های خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.  f
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چراغ هشدار/ جزئیات/ اقدامات چراغ هشدار

چراغنشانگربازماندندرب

نشانگرایناستکهیکیازچهاردربیادربصندوقعقببستهنشدهاست.  •
بررسی کنید که همه درب ها و درب صندوق عقب بسته شده اند.  f

چراغهشدار IMMO )سیستمایموبالیزر(
نقصسیستمایموبالیزرموتور  •

خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f
فروش بهمن تماس بگیرید.

ABS چراغهشدارنقص
ABSنقصسیستم  •

خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f
فروش بهمن تماس بگیرید.

ESP/TCS چراغنشانگر
ESP/TCSنقص  •

خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f
فروش بهمن تماس بگیرید.

چراغهشدارکمربندایمنی
کمربندایمنیرانندهویاسرنشینجلوبستهنشدهاست  •

راننده یا سرنشین جلو باید کمربند ایمنی خود را ببندند.  f
چراغهشدارپایینبودنسطحبنزین

کافینبودنبنزینباقیمانده  •
مجدداً بنزین بزنید.  f

EPS چراغهشدارنقص
نقصسیستمEPSاست  •

خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f
فروش بهمن تماس بگیرید.

EPSچشمکمیزندونشانگرکالیبرهنشدنEPSاست.برایمثالسیستم  •
EPS خاموشیاباتریتعویضشدهاست

EPS را کالیبره کنید. )صفحه 185-7 را ببینید(  f

چراغهشدارنقصگیربکس*

نقصگیربکساتوماتیک  •
خودرو را در مکانی امن پارک کرده و با نمایندگی های خدمات پس از   f

فروش بهمن تماس بگیرید.
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بوق هشدار

	بوق هشدار گردش به چپ یا راست
بوق صدای میشود روشن راهنما چراغ هنگامیکه
هشدارشنیدهشدوپسازخاموششدنآن،متوقف

میشود.
	بوق هشدار ترمز دستی

هنگامیکهترمزدستیکشیدهشدهاستوسرعت
بیشازkm/h 5است،بوقهشداربهطورمداومبهصدا

درمیآید.
	بوق هشدار کمربند ایمنی

هنگامیکهرانندهیاسرنشینجلوکمربندایمنیخود
رانبستهباشندوسرعتبیشاز25km/hباشد،بوق

هشداربهصدادرمیآید.
چراغ  بودن  روشن  یادآوری  هشدار  	بوق 

موقعیت
اگرچراغموقعیتهنوزروشناستودربرانندهبازو
همچنینسوئیچدرموقعیتLOCKیاACCاستبوق
اینکه از پس و میشود شنیده مداوم بهطور هشدار
درببستهشدیاسوئیچدرموقعیت»ON«قرارگرفت

بوقهشدارمتوقفمیشود.
	بوق هشدار باد تایر*

زمانیکهسنسورفشاربادتایرتشخیصدهدکهفشار
بسیارپاییناستیازمانیکهTPMSداراینقصباشد،

بوقهشداریکباربهصدادرمیآید.
	بوق هشدار سنسور دنده عقب*

اهرم و است »ON« موقعیت در سوئیچ هنگامیکه
تعویضدندهدرموقعیت»R«است،هنگامیکهسنسور
بوق و کرده عمل سیستم میشود، نزدیک مانع به

هشداربهصدادرمیآید.

اگر چراغ های نشانگر هنگام رانندگی روشن   ■
شوند

رانندگی نشانگردرهنگام ازچراغهای اگرهریک
روشنشوند،هرچهسریعتربانمایندگیهایخدمات

پسازفروشبهمنتماسبگیرید.

چراغ  و  جلو  سرنشین  تشخیص  سنسور   ■
هشدار کمربند ایمنی

اگرباریاوسایلرارویصندلیسرنشینجلوقرار  •
نباشد، درصندلیجلو اگرسرنشینی دهید،حتی
باعث سنسورتشخیصسرنشینجلوممکناست

روشنشدنچراغهشدارشود.
است ممکن دارد، وجود بالشت صندلی روی اگر  •
سنسورنتواندسرنشینراتشخیصدهدوچراغهشدار

بهدرستیعملنکند.

بوق هشدار  ■
دربعضیمواردبهخاطربلندبودنصدایاصدایزیادسیستم

صوتی،ممکناستصدایبوقهشدارشنیدهنشود.

درصورتی که چراغ هشدار سیستم ABS و   ■
سیستم ترمز روشن باقی  ماند

خودرورادرمکانیامنپارککردهوبانمایندگیهای
غیر در بگیرید. تماس بهمن فروش از پس خدمات
اینصورت،خودروممکناستهنگامترمزگیریناپایدار
بودهوABSدچارنقصشودوهمچنینمنجربهتصادف،

صدماتجسمیجدییاحتیمرگشود.

EPS فرایند کالیبره شدن  ■
هنگامیکهموتوراستارتمیخورد،غربیلکفرمان  •
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رابهسمتچپبچرخانیدو1تا2ثانیهنگهدارید
وسپسآنرابهسمتراستبچرخانیدو1تا2
ثانیهنگهدارید.نهایتاًآنرابهطرفموقعیتمرکز

بچرخانید.
خودرورادرمسیریمستقیمبهحرکتدرآوریدو  •
باسرعتیحدود20km/hحرکتکنید.هنگامیکه
چراغنشانگرچشمکنمیزندوخاموشمیشود

نشانگرایناستکهEPSکالیبرهشدهاست.
شرایط در قرارداشتن دلیل به شدن کالیبره اگر  •
رانندگی دیگر متر 300 باشد، ناموفق پیچیده،
با نمیشود انجام شدن کالیبره هنوز اگر کنید،
نمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماس

بگیرید.
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هنگامی که تایر پنچر می شود
تایر پنچر شده را باز کرده و با تایر زاپاس تعویض نمایید.

  هشدار

هرگز با تایر پنچر شده رانندگی نکنید.  ■
هرگزباتایرپنچربهرانندگیادامهندهید.  •

درصورتادامهرانندگیدراینشرایط،یاحتیبرایمسافتیکوتاهممکناستتایروسایرقطعاتآسیب  •
دیدهوباعثتصادفشوند.

تایرزاپاس

دستهجک کیتابزار جک

آچارچرخقالبیدککشی

روکش

تایرزاپاس

مثلثهشدار

پیچنگهدارندهتایرزاپاس

پیش از جک زدن زیر خودرو  ■
خودرورارویسطحیمسطحوسفتپارککنید.  •

ترمزدستیرابکشید.  •
اهرمتعویضدندهرادرموقعیتP)گیربکساتوماتیک(یاR )گیربکسمعمولی(قراردهید.  •

موتورراخاموشکنید.  •
چراغهایهشدارخطر)فالشر(راروشنکردهومثلثهشدارراپشتخودروقراردهید.  •

موقعیت تایر زاپاس و جعبه ابزار  ■
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برچسب هشدار تایر زاپاس  ■

  هشدار

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی  ■
پسازنصبتایرزاپاسسایزکوچک،باسرعتیباالتراز80km/hرانندگینکنید.ازشتابگیریودور  •
زدنهایناگهانی،ترمزگیریاضطراریوتعویضدندهناگهانیکهموجبترمزموتوریمیشودخودداری

نمایید.
پسازنصبتایرزاپاسبالفاصلهفشاربادتایررااندازهبگیرید.  •

بهدلیلاینکهتایرزاپاسسایزکوچکتنهابرایاستفادهموقتاست،تایرآسیبدیدهراتعمیرنمودهیا  •
تایریباسایزمشابهجایگزیننمایید.

فشاربادتایرهاوتایرزاپاسراحداقلماهییکبارکنترلکنید.  •
هنگام تعویض تایر مراحل باال را دنبال نمایید.  ■

درصورتیکهتعویضتایربهطورنادرستصورتبگیردبسیارخطرناکاست.ممکناستخودروازرویجک
لغزیدهوسببصدماتجسمیجدیگردد.

میله جک  ■
نبایدهیچکسیزیرخودروییکهجکزدهشدهاستقراربگیرد،زیراخطرناکاست.همچنینسرنشینان،
درهنگاماستفادهازجکنبایدداخلخودروباشندزیراممکناستباعثلغزشخودروشدهوآسیبهای

جدیبوجودآورد.

تایرزاپاس،نسبتبهسایرتایرهاکوچکتراستوبایدبه
صورتموقتیاستفادهشود.

استفادهنصبشدهاست، برای زاپاس تایر هنگامیکه
هنگامرانندگیمراقبباشیدوهرچهسریعترتایرزاپاس

راتعویضنمایید.
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  هشدار
استفاده از جک  ■

استفادهنادرستازجکممکناستباعثافتادنخودروازرویجکشدهومنجربهصدماتجدییامرگ
شود.

تنهادستورالعملهایاینکتابچهبرایاستفادهازجکرابهکاربگیرید.  •
استفادهازجکبههرمنظوردیگریغیرازآنچهدراینکتابگفتهشدهاست،خطرناکمیباشدزیراممکن
استخودروازرویجکبلغزدوسببصدماتجدییامرگشود.تنهاازجکدرموقعیتهایتوصیهشده

دراینکتابچهاستفادهنمایید.
تنهااجازهدادهمیشودکهازجکدرنقاطمشخصشدهاستفادهنمایید.هرچرخداراییکنقطهجک  •
مشخصشدهمیباشد.جکرانبایددرمناطقدیگرقراردهیدونبایداجسامدیگریزیریارویجکقرار

دهید.
قراردادنجکدرمناطقیبجزمناطقمشخصشدهیاقراردادناجسامروییازیرجکبسیارخطرناک
است،زیراممکناستبدنهخودروتغییرشکلدادهیاباعثلغزیدنخودروازرویجکشودودرنهایت

منجربهتصادفیاصدماتجدییاحتیمرگشود.
درصورتیکهسطحزیرجکنرمباشدممکناستخودروبلغزد.بنابراینجکرارویسطحیسفتو  •

محکمقراردهید.
ازجکتنهابرایتعویضیانصبمجددچرخوزنجیرچرخاستفادهنمایید.  •

ازنصبمحکمجکدرنقاطمخصوصجکاطمینانحاصلنمایید.  •

برایبلندکردنخودرو،ازجککارگاهینیزمیتواناستفادهنمود.  •
ازجککارگاهیبامانعهایپشتیبانیپالستیکیاستفادهنمایید.برایمحافظتازخودرو،ازجکوجک  •

کارگاهیدرمناطقمشخصشدهاستفادهنمایید.
زمانیکهچرخهایجلویاچرخهایعقبتنهابهوسیلهجکبلندشدهاند،درهردوطرفچرخازمانع  •

استفادهنمایید.
هنگامیکهچرخهایجلوبلندشدهاند،ترمزدستیرارهاکنیدومانعراپشتچرخهایعقبقراردهید.  •

هنگامیکهچرخهایعقببلندشدهاند،مانعراجلویچرخهایجلوقراردهید.
هنگامیکهازجکبرایپایینآوردنخودرواستفادهمیکنید،ترمزدستیرارهاکنیدوجلویچرخهای  •

عقبمانعقراردهید.اگرچرخهایعقببلندشدهاند،پشتچرخهایجلومانعقراردهید.
ازقراردادنبدنیاقسمتیازبدنخود،زیرجکخوددارینمایید.  •

اگرخودروازرویجکبلغزد،ممکناستسببآسیبهایجدییاحتیمرگشود.
درصورتقرارداشتنخودرورویجکازاستارتزدنیاروشننمودنخودروخوددارینمایید.  •

هنگامیکهفردیدرونخودرواست،خودروراجکنزنید.  •
درصورتقرارداشتنخودرورویجک،چیزیرویازیرآنقرارندهید.  •

هنگامتعویضتایر،خودروراتاارتفاعمناسبجکبزنید.  •
هنگامپایینآوردنخودرومراقبباشیدتاازصدمهزدنبهافرادنزدیکبهخودروجلوگیرینمایید.  •
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  احتیاط
قراردادنجکرویرکاب برایجکزدنخودرو
دربخودرومجازنمیباشد.جکراتنهابایددرنقاط
اینصورت غیر در قراردهید، تعیینشده ازپیش

ممکناستسببآسیبشود.

پیاده سازی تایر زاپاس و جک

1 مرحله

روکشتایرزاپاسرابازوپیادهنمایید.

2 مرحله

جعبهابزاروجکرابیرونآورید.

3 مرحله

پیچنگهدارندهتایرزاپاسرابازنمودهوتایرزاپاسرا
بیرونبکشید.

  هشدار

هنگام قرار دادن تایر زاپاس در مکان خود  ■
مواظبباشیدانگشتیاسایرقسمتهایبدنبین

تایرزاپاسوبدنهگیرنکند.
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موقعیتبلوکمانع تایرپنچرشده

پشتتایرعقبسمتراست چپ
چرخجلو

پشتتایرعقبسمتچپ راست

جلویتایرجلوسمتراست چپ
چرخعقب

جلویتایرجلوسمتچپ راست

تعویض تایر پنچر شده

1 مرحله

جلویتایرهابلوکمانعقراردهید.

2 مرحله

بههمانترتیبیکهدرشکلنشاندادهشدهاستبه
آرامیپیچهایچرخراشلکنید)یکدور(.
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5 مرحله

دسته دهید. قرار چرخ سوراخ درون را جک دسته
جکرابچرخانیدتاخودروبلندشودوچرخاززمین

فاصلهبگیرد.

6 مرحله

باز را وسپسچرخ کنید باز را پیچهایچرخ همه
کنید.

چرخرارویزمینبهصورتیکهروبهباالباشد،قرار
دهیدتاازخراشیدگیسطحآنجلوگیریشود.

3 مرحله

"رابادستبچرخانیدتاشکافجکبا 1 قسمت" 
محلنصبجکدرزیرخودروتماسپیداکند.

4 مرحله

همراستا  1 دندانههایقسمت  با را موقعیتجک
سطح روی   2 صفحه  انتهای و شکاف تا نمایید
باید 2 صافقراربگیرد.دراینحالتانتهایصفحه 

قراربگیرد. 1 بهطورعمودیزیرنقطه 
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  هشدار

تعویض تایر پنچر شده  ■
بالفاصلهپسازرانندگی،محدودهاطرافچرخوترمزرالمسنکنید.  •

محدودهاطرافچرخیاترمزرابالفاصلهپسازرانندگیلمسنکنید.لمساینمحدودههابادست،یابرخورد
سایراجزایبدن،ممکناستباعثسوختگیشود.

عدمرعایتمواردزیرممکناستسببشلشدنپیچهاوجداشدنتایرودرنتیجهباعثصدماتجدی  •
یامرگشود.

پسازتعویضچرخ،پیچهایچرخراتاگشتاورمناسبسفتنمایید.  •
بهسطحچرخآسیبنزنید،زیراممکناستباعثجداشدنتایرهنگامرانندگیشود.  •

هنگامنصب،تنهاازپیچهایاستانداردمجازتوصیهشدهچرخاستفادهنمایید.  •
درصورتیکههرگونهترکخوردگیوتغییرشکلیدرسوراخپیچیاتوپیچرخوجودداشتهباشد،میتوانید  •

بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنبرایبررسیخودروتماسبگیرید.
اطمینانحاصلنماییدکهپیچهابهطورمحکموصحیحسفتشدهاند.  •

سفتنشدنصحیحپیچهایاشلشدنآنهابسیارخطرناکاست.ممکناستچرخهاشلشدهیابیفتند.این
امرمیتواندباعثازدستدادنکنترلخودرووسببصدماتجدیشود.

رویپیچهایچرخ،روغنیاگریسنزنید.  •
روغنیاگریسممکناستباعثسفتشدنبیشازحدشدهوباعثآسیبشود.عالوهبراینروغنیا
گریسممکناستباعثشلشدنپیچهاوجداشدنچرخوتصادفشود.روغنوگریسرویپیچهارا

تمیزکنید.
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نصب تایر زاپاس

1 مرحله

هرگونهکثیفییاموادخارجیراازرویسطحچرخ
تمیزنمایید.

درصورتوجودهرگونهموادخارجیرویسطحچرخ
ممکناستهنگامرانندگیپیچهاشلشدهوباعث

جداشدنچرخشود.

2 مرحله

چرخرانصبکنیدوپیچهاراسفتنمایید.

3 مرحله

خودروراپایینبیاورید.

4 مرحله

سفت شده داده نشان ترتیب به را چرخ پیچهای
نمایید.

گشتاورسفتکردن:
120 ± 10 N.m

تایرپنچروجکوابزاررابرداشتهو 5 مرحله
درجایمناسبقراردهید.
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  هشدار
هنگام نصب تایر  ■

تایرمعمولیراهمانندروشنصبتایرزاپاس،نصبنمایید.
پسازنصبتایرورانندگی،برایاطمینانبیشتر،پیچهایچرخرابراساسگشتاوراستاندارددوبارهسفت

نمایید.
پس از استفاده از ابزار و جک  ■

پیشازرانندگی،اطمینانحاصلنماییدکههمهابزارهاوجکدرمکانخودبهطورمحکمقرارگرفتهاندتا
ازصدماتجسمیدرموقعتصادفیاترمزاضطراری،جلوگیریشود.

هنگام استفاده از تایر زاپاس سایز کوچک  ■
تایرزاپاسسایزکوچکبایدبهطورموقتاستفادهشودوحداقلسرعتخودرونبایدبیشاز80km/hباشد.
ازشتابگیریناگهانی،دورزدن،ترمزاضطراریوتعویضدندهکهسببترمزموتوریمیشود،جلوگیریکنید.

هنگامی که موتور روشن نمی شود

استارت  درست  روش های  انجام  با  درحالی که 
زدن، موتور روشن نمی شود، علت های زیر را در 

نظر داشته باشید )صفحه 92-4 را ببینید(.
حتی در صورت عملکرد عادی استارت، موتور   ■

روشن نمی شود.
ممکناستبهخاطریکیازدالیلزیرباشد:

بنزینکافیدرباکوجودندارد.  •
بنزیناضافهکنید.

ممکناستروغنموتورسرریزکردهباشد.  •

استارتر با سرعت پایین می چرخد، چراغ   ■
داخل و چراغ جلو کم نور هستند، بوق کار 

نمی کند یا صدای کمی دارد.
اینمشکالتممکناستبهدلیلیکیازشرایطزیر

باشد:

شارژباتریکماست.)صفحه197-7راببینید(  •
کانکتورترمینالباتریشلیاخوردهشدهاست.  •

استارتر کار نمی کند.  ■
است ممکن کوتاه( اتصال )مثل الکتریکی نقص  •

باعثنقصدرسیستماستارتموتورشود.
سیستمایموبالیزرموتورخرابشدهاست.)صفحه  •

41-1راببینید(
استارترکارنمیکند.چراغداخلوچراغهایجلو  •

روشننمیشوندوبوقکارنمیکند.
ممکناستدلیلآنیکیازمواردزیرباشد:

ترمینال)قطب(باتریجداشدهاست.  •
باتریتمامشدهاست.  •

اگرقادربهبرطرفکردنمشکلنیستیدبانمایندگیهای
خدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.
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هنگامی که کلید را گم کرده اید

درصورتگمیادزدیدهشدنکلیدخودرو،کلیدهای
نمایندگیهایخدمات به باقیماندهراهرچهسریعتر
از پس نمایید. تعویض و برده بهمن فروش از پس
ساختنکلیدهایجدید،کلیدهایگمیادزدیدهشده
غیرفعالمیشوند.هرگونهتغییرغیرمجازیااستفادهاز
قطعاتیدکیغیراصلیباعثایجاداشکالدرعملکرد

سیستممیشود.

در صورتی که دنده از موقعیت P خارج نمی شود 
)خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک(

درصورتیکهپسازفشاردادنپدالترمز،دندهتغییر
نمییابد،ممکناستقفلاهرمتعویضدنده)ابزاری
تعویض اهرم تصادفی عملکرد از جلوگیری برای
با خودرو بررسی برای لذا باشد. شده خراب دنده(
برای بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای

بررسیتماسبگیرید.
اضطراری اقدامات بهعنوان میتوان را زیر اقدامات

برایاطمینانازتعویضدندهدرنظرگرفت.

ترمزدستیرابکشید.  1 مرحله

سوئیچرادرموقعیت "ON"قراردهید.  2 مرحله

پدالترمزرافشاردهید.  3 مرحله

4 مرحله

روکشدکمهبازکردناضطراریراباپیچگوشتیباز
کنید،پیچگوشتیراداخلسوراخقراردادهودکمهرا

فشاردهیدتاتعویضدندهصورتبگیرد.
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سردیگرکابلکمکیدومرابهقطبمنفی)-(باتری 4
خودرویخودمتصلنمایید.)یابهقطعهایفلزیبه

بدنهموتورمتصلنمایید.(

موتورخودرویکمکیرااستارتبزنید.  3 مرحله
بهآرامیدورموتورراافزایشدهیدو
در موتور اجازهدهید دقیقه حدود5
همیندورکارکند.ممکناستباتری

شارژشود.

موتورخودرویکمکیراروشننگهدارید.  4 مرحله
 »ON«سوئیچخودرویخودرادرموقعیت
قراردهیدوسپسموتوررااستارتبزنید.

زمانیکهموتوراستارتخورد،کابلکمکی  5 مرحله
رابهروشعکسنصبکردن،جدانمایید.

هنگامیکهموتوراستارتخورد،میتوانیدبرایبررسی
بهنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنمراجعه

نمایید.

توجه: باهلدادن،موتورروشننمیشود.

جلوگیری از دشارژ شدن باتری  ■
خاموش از پس را صوتی سیستم و جلو چراغ  •

کردنموتور،خاموشکنید.
سرعت با خودرو طوالنی مدت برای هنگامیکه  •
پایینیحرکتمیکند)مثاًلدرترافیک(،تجهیزات

الکتریکیغیرضروریراخاموشکنید.

هنگامی که باتری دشارژ شده است

زمانی که باتری دشارژ شده است، براساس مراحل 
بزنید. همچنین می توانید  استارت  را  موتور  زیر 
نمایندگی های  با  نگهداری  و  تعمیر  برای مراحل 

خدمات پس از فروش بهمن تماس بگیرید.

روشن شدن موتور پس از خالی شدن باتری  ■
درصورتیکهکابلکمکیوخودرویدیگریباباتری
باروشزیرخودروی 12ولتوجوددارد،میتوانید

خودرااستارتبزنید.

روکشقطبمثبتومنفیباتریراباز  1 مرحله
کنید.

2 مرحله

باتریکمکیرامتصلنمایید.
باتری )+( مثبت رابهقطب کابلکمکی یکسر 1

خودرویخودمتصلنمایید.
سردیگرکابلکمکیرابهقطبمثبت)+(باتری 2

خودرویکمکیمتصلنمایید.
یکسرکابلکمکیدومرابهقطبمنفی)-(باتری 3

خودرویکمکیمتصلنمایید.
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شارژ باتری  ■
بهدلیلخالیشدنشارژوتأثیرتجهیزاتالکتریکیحتیزمانیکهمورداستفادهقرارنمیگیرند،ممکناست
بتدریجباتریدشارژشود.درصورتیکهخودروبرایمدتطوالنیمورداستفاهقرارنمیگیرد،ممکناستباتری
دشارژشودوموتورقادربهروشنشدننباشد.)باتریممکناستهنگامرانندگیبهطوراتوماتیکشارژشود.(

  هشدار
بهمنظوراطمینانازایمنیوعملکردصحیحباتری،لطفاًپیشازاستارتیابررسیباتری،اقداماتزیررابا

دقتانجامدهید.
جلوگیری از انفجار یا آتش سوزی باتری  ■

ممکناستباتریگازقابلاشتعالآزادنماید،بهمنظورجلوگیریازاحتراقاینگاز،اقداماتزیرراانجام
دهید:

اطمینانحاصلنماییدکهکابلکمکیبهقطبصحیحمتصلشدهاستوباقطبدیگریبهطورتصادفی  •
تماسیندارد.

هرگزاجازهندهیدانتهایکابلکمکیقطب"+"باسایرقسمتهایاسطوحفلزیمثلقسمتهایفلزی  •
بدونرنگتماسپیداکند.

هرگزاجازهندهیدقالب+و-کابلکمکیباهماتصالپیدانمایند.  •
نزدیکباتریازروشنکردنسیگار،فندک،کبریتیاجرقهخوددارینمایید.  •

کابلمنفیرابهنقطهمناسببهدورازباتریمتصلنمایید.  •
اتصالانتهایدومکابلباقطبمنفی)-(باتریخالیازشارژخطرناکاست.جرقهمیتواندباعثانفجارو

صدماتجدیشود.
پیشگیری های مربوط به باتری  ■

باتریحاویالکترولیتسمیوخورندهاست.بنابراینهنگامتعویضباتریمواردزیررادرنظربگیرید:
هنگاماستفادهازباتریازعینکایمنیاستفادهنماییدوازتماسهرگونهالکترولیتباپوست،چشمان،  •

لباسوبدنهخودروجلوگیرینمایید.
رویباتریخمنشوید.  •

درصورتتماسالکترولیتباپوستیاچشمها،بالفاصلهبامقدارزیادیآببشوییدوبهپزشکمراجعه  •
نمایید.پیشازمراجعهبهپزشکمحدودهتماسراباپارچهیااسفنجخیسبپوشانید.

پسازتعویضباتری،قطبهایاسایرقطعاتمربوطبهباتری،دستهارابشویید.  •
اجازهندهیدکودکانباتریرالمسکنند.  •

هنگاماتصالکابلکمکیازقطعاتمتحرکدوربمانید.  •
اطرافآنها(.هنگام یا الکتریکی،تسمه بهقطعاتمتحرکبسیارخطرناکاست)فن اتصالکابلکمکی

روشنکردنموتور،ممکناستکابلگیرکردهوسببآسیبهایجدیشود.
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  احتیاط

هنگام استفاده از کابل کمکی  ■
هنگاماتصالیاجداکردنکابلکمکی،ازدرگیرشدنکابلبافنخنککنندهیاتسمهموتور،جلوگیریکنید.  •
تنهاازباتری12ولتیمیتوانیداستفادهنمایید.درغیراینصورتممکناستاستارتر12ولتی،سیستم  •

جرقهزنیوسایرتجهیزاتالکتریکیصدمهببینند.

هنگامی که موتور بیش از حد داغ شده است

تحت شرایط زیر ممکن است خودرو در شرایط 
دمای باال قرار داشته باشد.

بوقهشدارباالبودندمایمایعخنککنندهاعالم  •
شودیاافتتوانمشاهدهشود.

اززیردربموتور،بخارخارجشود.  •

اقدامات الزم در این مواقع  ■

خودرورادرمکانیامنمتوقفنمودهو  1 مرحله
سیستمتهویهمطبوعراخاموشنمایید.

احتمالخروجبخاراززیردربموتور  2 مرحله
راچکنمایید.

در این صورت:
موتورراخاموشکرده،پسازاینکهبخارازبینرفت،
دربموتوررابازکنیدوموتوررامجدداًاستارتبزنید.

در غیر این صورت:
دقت با را موتور درب است روشن موتور درحالیکه

بازنمایید.

چکنماییدکهآیافنخنککنندهدر  3 مرحله
حالکارکردناستیاخیر.

در صورت فعال بودن:
منتظربمانیدتادمایمایعخنککنندهکاهشیابد.

)دمایمایعخنککنندهدرجلوداشبوردنمایشداده
میشود(سپسموتورراخاموشکنید.

در صورت فعال نبودن:
خدمات نمایندگیهای با و کنید خاموش را موتور

پسازفروشبهمنتماسبگیرید.

4 مرحله

پسازاینکهموتوربهطورکاملخنکشد،سطحمایع
خنککنندهرابررسینمایید،سپسرادیاتورراازنظر

نشتیبررسینمایید.

فصل 7: در صورت بروز نقص / اقدامات اضطراری
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درصورتلزوم،مایعخنککنندهاضافهکنید.)صفحه
159-6راببینید(

وجود خنککننده مایع اضطراری مواقع در زمانیکه
بهمن فروش از پس خدمات نمایندگیهای با ندارد،

تماسبگیرید.

 هشدار

هنگام بررسی خروج بخار از زیر درب موتور  ■
اقداماتزیررادرنظربگیرید.

درغیراینصورتممکناستسببآسیبهایجدیشود)مثلسوختگی(.
زمانیکهبخاراززیردربموتورخارجمیشود،پیشازناپدیدشدنبخار،دربموتوررابازنکنید.محفظه  •

موتورممکناستبسیارداغباشد.
دستهاولباسها)بخصوصکراوات،شالو...(رادورازفنوتسمهنگهدارید.  •
زمانیکهرادیاتوروموتورگرمهستنددربمخزنمایعخنککنندهراشلنکنید.  •

ممکناستبخارومایعداغخارجشود.
پیشازهرگونهعملیاتدرنزدیکیفنخنککننده،سوئیچرادرموقعیت"LOCK"قراردهیدواطمینان  •

حاصلنماییدکهفنکارنمیکند.
هنگامیکهفنالکتریکیدرحالعملکرداست،کاردرنزدیکیآنبسیارخطرناکاست.بهدلیلاینکهدمای
محفظهموتورخیلیباالستوممکناستفنکارکندوبهطورناگهانیشمارابهطرفپایینکشاندهوسبب

آسیبهایجدیشود.

  احتیاط

هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده موتور  ■
پسازسردشدنکاملموتور،مایعرابهطورآهستهاضافهکنید.اضافهکردنمایعخنککنندهسردبهطور

سریعزمانیکهموتورداغاست،باعثآسیببهموتورمیشود.
جلوگیری از آسیب زدن به سیستم خنک کننده  ■

پیشگیریهایزیررادرنظربگیرید:
ازورودموادخارجی)مثلخاکیاگردوغبار(بهدرونمایعخنککنندهجلوگیرینمایید.  •

ازاضافهکردنموادافزودنیبهمایعخنککننده،خوددارینمایید.  •

5 مرحله

فصل 7: در صورت بروز نقص / اقدامات اضطراری
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هنگامی که خودرو گیر کرده است

درصورتی که چرخ ها هرز می گردند یا خودرو در 
گل یا برف گیر کرده است، اقدامات زیر را انجام 

دهید.
دستی ترمز کنید. خاموش را موتور  1 مرحله
P موقعیت در را دنده و کشیده را
)گیربکس N یا اتوماتیک( )گیربکس

معمولی(قراردهید.

گلوبرفیاخاکاطرافتایردرگیر  2 مرحله
شدهراتمیزکنید.

راپشت اجسام یاسایر بلوک،سنگ  3 مرحله
تایرقراردهیدتاکششتایرراافزایش

دهید.

مجدداًموتوررااستارتبزنید.  4 مرحله

دندهرادرموقعیتDیاR)گیربکس  5 مرحله
اتوماتیک(،1یاR)گیربکسمعمولی(
قراردهیدوترمزدستیراآزادکنید.
سپسپدالگازراکاماًلفشاردهیدتا

خودروبیرونبیاید.

هشدار  

هنگامی که تالش می کنید خودرو را بیرون بکشید  ■
باحرکتبهطرفجلووعقبخودرورابیرونبکشید،اطمینانحاصلنماییدکهمحدودهاطرافبازومانعی
وجودنداردتاازبرخوردخودروبهسایرخودروهاوافرادجلوگیریشود.ممکناستهنگامآزادشدن،خودرو

بهطورناگهانیبهطرفجلویاعقبپرتابشود،لذامراقبباشید.
عملکرد با اهرم تعویض دنده  ■

هنگامتعویضدندهبهطورناگهانیپدالگازرافشارندهید.
زیراممکناستخودروبهطورناگهانیشتابگرفتهوسببتصادفهایجدیشود.

بکسل کردن اضطراری  ■

هنگامیکهخودروگیرکردهاستیاقادربهحرکت  •
قالب به را یدککشی زنجیر یا کابل نمیباشد،

یدککشیخودرومتصلنمایید.
بهبخش"بکسلکردنخودرو"دراینفصلمراجعه  •

نمایید.)صفحه178-7راببینید(
یدککشیسایرخودروهاتوسطاینخودروتوصیه  •

نمیشود.

فصل 7: در صورت بروز نقص / اقدامات اضطراری
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  احتیاط

از آسیب زدن به گیربکس و سایر قطعات جلوگیری نمایید.  ■
اجازهندهیدچرخهایجلوهرزبگردندیابهشدتپدالگازرافشارندهید.  •

اگرپسازانجاماینروشهاقادربهبیرونکشیدنخودرونیستید،ازمراکزامدادجهتیدککشیکمک  •
بخواهید.

هنگامی که خودرو در آب فرو رفته است

و  آب  گرفته  در جاده های  رانندگی  درصـورت 
خودرو  وارد  نـاگهانی  طـور  به   آب  زمـانی که 
شود، بـا نمایندگی های خدمـات پس از فروش 
بررسی  را  زیر  موارد  تـا  بگیرید  تماس  بهمن 

نمایند:
کارآییترمزرابررسینمایید.  •

سطحترمزوکیفیتموتور،گیربکسودیفرانسیل  •
رابررسینمایید)درصورتیکهروغنباآبمخلوط

شدهاستبایدتعویضگردد(.
روغنکاریپلوس،بلبرینگها،کانکتورهاوغیرهرا  •

بررسینمایید.

خاموش موتور میرود، فرو آب در خودرو وقتی
میشود)متوقفمیشود(.پسازتوقفموتور،آنرا

روشننکنید،زیراموتورآسیبخواهددید.

درصورت ترکیدن تایر 

خونسردی  ترکید،  تایر  رانندگی  هنگام  درصورتی که 
خودتان را حفظ کنید.

ترمز  پدال  آرامی  به  و  دارید  نگه  را  فرمان  غربیلک 
را فشار دهید تا سرعت خودرو کم شود. ترمزگیری 
است  ممکن  فرمان  غربیلک  چرخاندن  یا  ناگهانی 

باعث غیرقابل کنترل شدن خودرو شود.
در شرایط زیر ممکن است تایر ترکیده باشد:

غربیلکفرمانمیلرزد.  •
خودروبهطورغیرعادیمیلرزد.  •

کشیده طرف یک به غیرعادی بهطور خودرو  •
میشود.

هنگامیکهتایرترکیدهاست،رانندگینکنید.
ممکن و بوده خطرناک رانندگی حالت این در زیرا

استسببتصادفشود.

فصل 7: در صورت بروز نقص / اقدامات اضطراری
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سیستم رینگ، تایر، به است ممکن این بر عالوه
تعلیقوبدنهآسیببزند.بایدبالفاصلهتایرزاپاسرا

جایگزیننمایید.

در صورت تصادف خودرو
خونسردیخودراحفظکردهومراحلزیررادنبال

نمایید:

1 مرحله

سعیشودازبرخوردخودروبهموانعدیگرخودداری
شود.

خودرورابهمکانیامنهدایتکردهودورازترافیک
پارککنید،سپسموتورراخاموشکنید.

2 مرحله

را اضطراری اقدامات جدی صدمات بروز صورت در
برایدرمانانجامدهید.

پیشازرسیدنپزشکوآمبوالنساقداماتاضطراری
راانجامدهید.درصورتیکهسرشماصدمهدیدهاست
موقعیتخودراحفظکنید،درصورتیکهتصادفدوم

رخدادهاست،بهمکانیامنبروید.

3 مرحله

تصادفرخداده
استوفردی
مصدومشده

است

باپلیستماسبگیرید.

اطالعاتمربوطهرابهبخشهایمسئول  4 مرحله
منتقلکنید)نام،آدرسوشمارهتلفن(.

بانمایندگیهایخدماتپسازفروش  5 مرحله
بهمنتماسبگیرید.
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فصل 8: مشخصات خودرو

ابعاد

1,530mm عقب 1,520mmجلو



207

ابعاد

فصل 8: مشخصات خودرو

4625 mm طولکلی

1790 mm عرضکلی

1500 mm ارتفاعکلی

930 mm سیستمتعلیقجلو

1065 mm سیستمتعلیقعقب

2630 mm فاصلهچرخهایجلووعقب

1530 mm جلو
عرضمحور

1520 mm عقب

15 ° زاویهتقریبازسمتجلو)شیبپذیری(

20 ° زاویهخروجازسمتعقب)شیبپذیری(

صندلی ها

5 صندلیها

وزن

1270 kg وزنخالص

1270 kg حداکثروزنمجاز

851 kg جلو
ظرفیتمحور

869 kg عقب
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فصل 8: مشخصات خودرو 

استاندارد گازهای آالینده

Euro 5b استانداردحفظمحیطزیست

مصرف سوخت در شرایط آزمایشی مجاز

9.4                    )L/100 km( مصرفشهریسوخت

5.5                    )L/100 km( مصرفبینشهریسوخت

6.9                    )L/100 km( مصرفترکیبیسوخت

عملکرد خودرو
CA4GB16  موتور بنزینی 	

80 kW/5,500 rpm حداکثرتوان/سرعت

155 N.m/3,600 rpm حداکثرگشتاور/سرعت

≤ 30% حداکثرتواناییشروعبهحرکترویتپه
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فصل 8: مشخصات خودرو

زوایای فرمان در چرخ جلو )وزن ناخالص خودرو(1*
'10 ± '27-، تفاوتبینچرخراستوچپ: '30 ±  کمبرچرخجلو

7°4' ± 30' زاویهکینگپینکستر

14°9' زاویهکینگپین

P = 4' ± 5' , 2   = 8' ± 10' توی-اینچرخجلو

داخل: °39، بیرون: '32°34 زاویهچرخشچرخ

384.7 ± 10 mm ارتفاعخودرو2*

باکبنزینپرمیباشد.مایعخنککنندهوروانکاردرسطحمطلوبقراردارند.تایرزاپاسوابزاردرمکان :*1
درنظرگرفتهشدهقراردارند.

ارتفاعازمرکزچرختالبهگلگیر. :*2

زوایای فرمان در چرخ عقب )وزن خالص خودرو(1*

'10 ± '28°1-، تفاوتبینچرخراستو چپ: '30 ±  کمبرچرخعقب

P = 9' ± 10' , 2  = 18' ± 20' توی-اینچرخعقب

387.1 ± 10 mm ارتفاعخودرو2*

باکبنزینپرمیباشد.مایعخنککنندهوروانکاردرسطحمطلوبقراردارند.تایرزاپاسوابزاردرمکاندر :*1
نظرگرفتهشدهقراردارند.

ارتفاعازمرکزچرختالبهگلگیر. :*2
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سیستم تعلیق
سیستمتعلیقمستقلمکفرسون نوع

سیستمتعلیقجلو

فنرلول نوعفنر

کمکفنردوبلپنیوماتیکهیدرولیک نوعکمکفنر

میلموجگیر نوع میل

23mmموجگیر قطر

بازویدوبلسیستمتعلیقعقب نوع

سیستمتعلیقعقب

فنرلول نوعفنر

کمکفنردوبلپنیوماتیکهیدرولیک نوعکمکفنر

میلموجگیر نوع میل

17mmموجگیر قطر

شماره است، شده داده نشان شکل در که همانطور
پالکخودروداخلمحفظهموتوردرصفحهسمتراست
مخزنآبیارویستونمرکزیسمتراستوجوددارد.
شمارهپالکشاملمواردزیراست:شمارهتاییدنوع،بار
مجاز،وزنکلخودرو،حداکثربارمجازرویاکسلجلو،
حداکثربارمجازرویاکسلعقب،سالتولیدسیستم،
تیپخودرو،موتور،شمارهاتاق،ظرفیتسرنشینورنگ

خودرو.

شماره شناسایی خودرو  ■
شمارهشناساییخودرو )VIN(شمارهقانونیوشماره
مالک ثبتنام برای که است خودرو اصلی شناسایی
استفادهشدهاست،کهرویشاسیخودرووکفخودرو

حکشدهاست.

فصل 8: مشخصات خودرو 

شرایط فنی آب بندی خودروی جدید
است، کیلومتر 1500 جدید خودروی آببندی
زمانیکه باشد. نامی دور  از بیش نباید موتور دور
مسافتکمتراز1000کیلومتراست،براساسشرایط
هنگامیکهمسافتپیمودهشده1000تا1500کیلومتر

باشد،ممکناستبهدورنامیافزایشیابد.

شناسایی خودرو

شماره پالک خودرو  ■
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فصل 8: مشخصات خودرو

رویکفخودروجلویصندلیسرنشینحکشدهاست.

مدل موتور و شماره سریال 	■

روی است، شده داده نشان شکل در که همانطور
بدنهسیلندرموتوردرسمتچپبرچسبیوجوددارد
کهشمارهشناساییموتوررویآننوشتهشدهاست.
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فصل 8: مشخصات خودرو 

موتور

نوع سوخت

CA4GB16 مدل

چهارسیلندر،خطی،خنکشوندهتوسطآب،DOHC،16سوپاپ،
مجهزبهسیستمVCT،پاششالکترونیکیچندنقطهایسوخت

نوع

76.5 × 86.9 mm قطرسیلندروکورسپیستون

1.598 L حجمموتور

سیستم روانکاری

4.6 L تعویضروغن)بههمراهتعویضفیلترروغن(

SMیاباالتر درجهکیفیتروغن

درجهویسکوزیته
روغن

دمایمحیط

5W-40شمارهویسکوزیتهانتخابیبراساسدمایمحیط C ~ 40°C°30- )روغنبرایهمهفصول(

0W-40
C ~ 40°C°35- )برایاستفادهدرمناطق

بهشدتسرددرزمستان(

توجه:توصیهمیشودازروغنمخصوصتوصیهشدهتوسطنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمناستفادهشود،
زیرااستفادهازسایرروغنهامیتواندباعثصدمهبهموتورشود.

بنزینبدونسرب نوعسوخت

شمارهاکتان

50 L ظرفیتمخزنسوخت)مرجع(

Euro 5b)اکتان93بهباال(
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فصل 8: مشخصات خودرو

سیستم خنک کننده

سیستم جرقه زنی

سیستم الکتریکی

6 ± 0.3 L ظرفیت

Q/CAM-192 نوعخنککننده

FR7HE2 نوعشمع

0.9 mm فاصلهبیندوالکترودشمع

12V,51Ah-AGM باترینیازیبهتعمیرونگهداریندارد باتری

گیربکس اتوماتیک

6.4 L ظرفیتروغنگیربکس

JWS-3309 نوعروغنگیربکس

  احتیاط

روغن گیربکس اتوماتیک  ■
استفادهازروغنهایغیرمجازباعثبروزاشکالدرگیربکسمیشود.  •

تنهادرصورتلزومروغنگیربکساتوماتیکراتعویضنمایید.  •
برایتعویضروغنگیربکسبهنمایندگیخدماتپسازفروشبهمنمراجعهنمایید.  •
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فصل 8: مشخصات خودرو 

ترمز

	عقب

	جلو

1-6 mm لقیآزادپدال

131 mm حرکتپدالترمز

0.635 - 0.685 L ظرفیتروغنترمز

DOT4 نوعروغنترمز

13.7 mm ضخامتاستاندارد
ضخامتلنتترمز

2 mm حداقلضخامت

22 mm ضخامتاستاندارد
ضخامتدیسکترمز

19 mm حداقلضخامت

  احتیاط
هنگامیکهلنتترمزفرسودهشدهباشدوحداقلضخامتراداشتهباشد،بوقهشداریشنیدهمیشودکهنشانگر

ایناستکهبالفاصلهلنتترمزبایدتعویضشود.

11 mm ضخامتاستاندارد
ضخامتترمز

2 mm حداقلضخامت

9 mm ضخامتاستاندارد
ضخامتدیسکترمز

7 mm حداقلضخامت
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فصل 8: مشخصات خودرو

تایر و رینگ

205/55 R16 91H 195/65R15 91H مشخصاتتایر

وزنکامل کمتراز4سرنشین

)2.2( 220فشاربادتایرkPa)بار( جلو 210 )2.1(

250 )2.5( عقب 200 )2.0(

T125/80 R16 97M تایرزاپاسسایزکوچک مشخصاتتایرزاپاس

420 )4.2( فشاربادتایرزاپاس kPa )بار(

16 × 6.5J 15 × 6J سایزرینگ

120 ± 10 )N.m(گشتاورمهرههایچرخ

8 ≤یکسمت )g(شرایطباالنسدینامیکچرخ
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چراغ ها
رنگنور نوعمنبع توان المپ موقعیتچراغ

سفید H7 55 W المپهالوژنی چراغجلو

روشناییبیرونخودروو
عالئمهشداردهنده

کهربایی WY21W 5 W المپهالوژنی چراغراهنمای
بغل

کهربایی PY21W 21 W المپهالوژنی چراغراهنمای
جلو

کهربایی PY22W 21 W المپهالوژنی چراغراهنمای
عقب

سفید
LUWCN7N

)OSRAM(
3.5 W LED

چراغروشنایی
روز

سفید W16W 16 W المپهالوژنی چراغدندهعقب

قرمز W16W 16 W المپهالوژنی چراغمهشکن
عقب

سفید W5W 5 W المپهالوژنی
چراغپالک
راهنماییو
رانندگی

قرمز LED 2.4 W LED چراغترمزسوم

سفید
HWT801G-

S )Seoul(
0.8 W LED

چراغکوچک
جلو

قرمز
قرمز

LAH9GP

)OSRAM(

LAG6SP

)OSRAM(

1.2 W 1 W
LED

LED

چراغکوچک
عقب:

چراغعقب1
چراغعقب2

قرمز
LAE67F

)OSRAM(
2 W LED چراغترمز

سفید W5W 10 W المپهالوژنی چراغداخلاتاق
روشناییداخلخودرو

سفید C3W 3 W المپهالوژنی چراغصندوق
عقب

فصل 8: مشخصات خودرو 
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اطالعات نوع سوخت

در خودرو فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.
جهت عملکرد بهتر موتور، از بنزین بدون سرب 
استفاده نمایید. کیفیت باالی بنزین بدون سرب 

با عدد اکتان 93 یا باالترتوصیه می شود.

درب باک برای خودروهای بنزینی  ■
بهمنظورجلوگیریازسوختگیرینادرست،دربباک

تنهااجازهورودنازلهایسوختبنزینیرامیدهد.

هنگامی که موتور ضربه می زند  ■
بهنمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنمراجعه  •

نمایید.
هنگام اوقات گاهی کم، و کوتاه ضربات صدای  •
شنیده سرباالیی از رفتن باال یا سرعت افزایش
میشود.اینامرعادیاستوجاینگرانینیست.

  احتیاط

پیشگیری های مرتبط با کیفیت نوع سوخت  ■
ازسوختنامناسباستفادهنکنید،درغیراینصورتممکناستباعثآسیبشود.  •

درصورتسوختگیرینادرست،اطمینانحاصلنماییدکهسیستمسوختکاماًلتمیزشدهاستوموتور  •
رابررسینمایید.بانمایندگیهایخدماتپسازفروشبهمنتماسبگیرید.

فصل 8: مشخصات خودرو
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پیوست 1: 

لیست نمایندگي هاي مجاز 

خدمات پس از فروش بهمن

* لطفًا جهت مشاهده آخرین لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش
به آدرس اینترنتی  www.bahman.ir مراجعه فرمایید.  

     تاریخ بازنگري : 97/01/16
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پیوست1: لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست1: لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست1: لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست1: لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست1: لیست نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش بهمن
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پیوست 2: 

فهرست متعلقات 
و تجهیزات همراه خودرو
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پیوست 2:فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو

مالکگراميلیستذیلمعرففهرستمتعلقاتوتجهیزاتهمراهخودرويB30ميباشدکهدرزمانتحویل
خودرو،تقدیمميگردد.

B30 خودروی شرحاقالم

√ زاپاس

√ جکوآچارچرخ

√ مثلثراهنما

√ فندک

√ کلیدیدکيبههمراهکد

√ موکتزیرپایی

√ دفترچهراهنمايخودرو

√ کارتحافظهنقشه)مربوطبهسیستمرهیاب(و

توجه 1:
جهتمشاهدهلیستبهروزرسانيشدهتجهیزاتاینخودروميتوانیدبهآدرساینترنتيخدماتپسازفروش

بهمنwww.bahman.ir،منويمحصوالت،زیرمنويB30مراجعهنمایید.

توجه 2:                                                                                                                
درصورتعدمتحویلهریکازمتعلقاتوتجهیزاتمذکور،بامرکزتماسبهشماره48027-021تماسحاصل

فرمایید.

*درصورتیکهخودرویشمامجهزبهسیستممولتیمدیاباشد.




