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پیشگفتار

مشتری گرامی
از اینکه خودروی هاوال را انتخاب کرده اید از شما متشکریم.

آشنایی هر چه بیشتر با این خودرو، رانندگی را برای شما آسان تر کرده و آسایش بیشتری را به همراه خواهد 
داشت. بنابراین از شما درخواست می کنیم قبل از استفاده از خودرو، این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید. 
در این کتابچه راهنما اطالعات مهمی در رابطه با عملکرد خودرو مطالعه خواهید کرد که شما را قادر می سازد 
تا از مزیت های فناوری های مورد استفاده در خودروی هاوال بهره کاملی ببرید. عالوه بر این، شاهد اطالعات 
بسیار مفیدی در رابطه با ویژگی های ایمنی خودرو، ایمنی عبور و مرور و حفظ باالترین کارآیی خودروی هاوال 

خواهید بود.
از صمیم قلب سفرهای شاد و ایمنی را برای شما آرزومندیم.

مدت زمات گارانتی خودروی هاوال  H9  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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255 پیوست 2: فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو )تحویلی به مشتری(
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تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای کسب 

اطالعات دقیق از این مشخصات با سازمان فروش بهمن یا نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

دوره کاربرد کتابچه راهنما
تمام مشخصات فنی ذکر شده در این کتابچه راهنما، آخرین اطالعات به روز شده تا زمان چاپ آن می باشد. با این 
وجود، از آن جایی که شرکت بهمن همواره در تالش است تا محصوالت خود را بهبود و ارتقاء ببخشد، اطالعات موجود 

در این کتابچه راهنما ممکن است در هر دوره ای به روز شود.
همچنین تجهیزات نشان داده شده در تصاویر ممکن است براساس مدل خودرو، با تجهیزات موجود خودروی شما 

متفاوت باشد.

لوازم جانبی، قطعات یدکی و تجهیزات
در حال حاضر ممکن است عالوه بر قطعات اصلی، از قطعات یدکی و لوازم جانبی ساخت سایر شرکت ها نیز استفاده 
شود. در هنگام تعویض قطعات، استفاده از قطعات اصلی را توصیه می کنیم، اما سایر قطعاتی که استانداردهای کیفی 

موردنظر را داشته باشند نیز قابل استفاده می باشند.
شرکت بهمن در قبال قطعات یا لوازم جانبی غیراصلی یا تعویض و نصب آن ها ضمانتی ارائه نمی دهد و هیچ گونه 
مسئولیت و تعهدی ندارد. عالوه براین، هرگونه آسیب یا مشکالت عملکرد ناشی از استفاده از قطعات و لوازم جانبی 

غیراصلی و خارج از برند هاوال، مشمول ضمانت نامه کیفی خودرو نمی شود.

نکات مهم
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هشدارها و احتیاط ها

   هشدار

این عنوان، نشان دهنده هشدار می باشد. درصورت نادیده گرفتن این هشدارها، ممکن است صدمات شدید 
جسمی و مرگ ر خ دهد. چنین هشدارهایی بیان کننده بایدها و نبایدهایی است که باید رعایت کنید تا خطر 

صدمات شدید یا مرگ خود و سایر سرنشینان کاهش یابد.

   احتیاط

این عنوان، نشان دهنده احتیاط می باشد. درصورت نادیده گرفتن این احتیاط ها، ممکن است خودرو یا سایر 
تجهیزات آسیب ببینند. چنین احتیاط هایی بیان کننده بایدها و نبایدهایی است که برای جلوگیری یا کاهش 

خطر آسیب دیدن خودرو یا سایر تجهیزات باید انجام  گیرد.

عالئم ایمنی
    عالمت دایره همراه با خطی روی آن بیان کننده "خیر"، "انجام ندهید" یا "انجام چنین کاری مجاز 

نمی باشد" است.

نکات

نکات مهم

   احتیاط

اقدامات احتیاطی کلی برای رانندگی
- لطفاً با وضعیت ذهنی مناسب رانندگی کنید. پس از استفاده از داروهای خواب آور اقدام به رانندگی نکنید )زیرا 

بر قابلیت شما در کنترل خودرو تأثیرگذار خواهد بود(.
داروهای خواب آور واکنش شما را کند خواهند کرد و بر تصمیمات رانندگی و هماهنگ شدن با شرایط تأثیرگذار 

خواهند بود. این مورد ممکن است منجر به وقوع تصادفات و همچنین صدمات شدید و مرگ شود.
- با احتیاط رانندگی کنید: الزم است با احتیاط رانندگی کنید. همواره به سایر رانندگان و عابرین پیاده در 
جاده دقت کنید تا درصورت بروز اشتباه از طرف آن ها، بتوانید بالفاصله واکنش نشان دهید و از وقوع تصادف 

جلوگیری کنید.
- به نحوه رانندگی خود دقت کنید: باید تمام توجه خود را معطوف رانندگی کنید. هرچیزی که توجه راننده را 
به خود جلب کند، نظیر تنظیم کردن کنترل کننده ها، برقراری تماس تلفنی یا مطالعه، می تواند منجر به وقوع 

تصادف و صدمات شدید یا مرگ خود و سایر سرنشینان شود.
اقدامات احتیاطی کلی برای ایمنی کودکان

- کودکان را بدون مراقب درون خودرو ترک نکنید و ریموت کنترل و کلیدها را در دسترس آن ها قرار ندهید.
با اهرم تعویض دنده بازی کنند. کودکان هنگام بازی با شیشه ها،  - کودکان نباید خودرو را روشن کنند یا 
سان روف یا سایر تجهیزات خودرو ممکن است به خودشان آسیب بزنند. عالوه بر این، دمای بسیار زیاد یا بسیار 

کم داخل خودرو می تواند صدمات شدیدی به آنها وارد کند.
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فهرست تصویری / نمای بیرونی خودرو

A- درب پشتی )صفحه 19(

B- برف پاک کن شیشه عقب )صفحه 58(

C- چراغ ترمز سوم 

D- چراغ مه شکن عقب )صفحه 50(

E- چراغ ترکیبی عقب )مجموعه چراغ عقب(

F- باربند )صفحه 47(

G- شیشه باالبر برقی )صفحه 24(

H- آینه بغل )آینه دید عقب بیرونی( )صفحه 44(

I- برف پاک کن شیشه جلو )صفحه 56(

J- تایر )صفحه 231(

K- درب موتور )صفحه 32(

L-  چراغ ترکیبی جلو )مجموعه چراغ جلو( )صفحه 49(

M- چراغ مه شکن جلو )صفحه 50(

N- چراغ شوی )صفحه 54(

O- چراغ راهنما )صفحه 50(

P- قفل درب )دستگیره قفل درب( )صفحه 16(

Q- باک )درب باک( )صفحه 30(
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A- درب پشتی )صفحه 19(

B- زاپاس بند روی درب )صفحه 205(

C- چراغ ترمز سوم 

D- چراغ مه شکن عقب )صفحه 50(

E- چراغ ترکیبی عقب )مجموعه چراغ عقب( 

F- باربند )صفحه 47(

G- شیشه های خودرو )صفحه 24(

H- آینه بغل )آینه دید عقب بیرونی( )صفحه 44(

I- برف پاک کن شیشه جلو )صفحه 56(

J- تایر )صفحه 231(

K- درب موتور )صفحه 32(

L- چراغ ترکیبی جلو )مجموعه چراغ جلو( )صفحه 49(

M- چراغ مه شکن جلو )صفحه 50(

N- چراغ شوی )صفحه 54(

O- چراغ راهنما )صفحه 50(

P- قفل درب )دستگیره قفل درب()صفحه 16(

Q- باک )درب باک( )صفحه 30(

فهرست تصویری / نمای داخلی خودرو
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فهرست تصویری / نمای داخلی خودرو

A- دستگیره داخلی درب راننده )صفحه 18(

B- کلید کنترل قفل مرکزی )صفحه 17(

C- دسته راهنما )تنظیم کننده وضعیت چراغ ها()صفحه50(

D- صفحه کیلومتر )صفحه 149(

E- دسته برف پاک کن )تنظیم کننده وضعیت برف پاک کن( 

)صفحه 56(

F- کلید چراغ هشدار )فالشر( )صفحه 51(

G- دریچه سیستم تهویه مطبوع )صفحه 65(

H- جعبه داشبورد )صفحه 71(

I- کلید شیشه باالبر برقی )صفحه 24(

J- کلید تنظیم کننده آینه بغل )صفحه 44(

K- اهرم بازکن درب موتور )صفحه 32(

L- اهرم کروز کنترل )صفحه 143(

M- دکمه استارت )صفحه 85(

دنده(   6 اتوماتیک  )گیربکس  دنده  تعویض  اهرم   -N

)صفحه 91(

اهرم تعویض دنده )گیربکس اتوماتیک 8 دنده( )صفحه 98(

O- سیستم تهویه مطبوع )صفحه 60(

P- سیستم چندرسانه ای )صوتی و تصویری(
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A- دکمه خاموش کردن AFS OFF)AFS( )صفحه 53(

B- دکمه چراغ شوی )صفحه 54(

C- کلید تنظیم روشنایی صفحه کیلومتر )صفحه 53(

D- دکمه سیستم فاصله سنج دنده عقب )صفحه 124(

E- دکمه سیستم الکترونیکی پایداری خودرو)صفحه 141(

F- دکمه سیستم نگهدارنده خودرو در سرازیری)صفحه 146(

G- کلید روشن کردن چراغ های اصلی )صفحه 49(

H- کلید تنظیم کننده ارتفاع نور چراغ جلو )صفحه 53(

I- کلید برقی بازکن درب باک )صفحه 30(

J- کلید کنترل سیستم چندرسانه ای

K- کلید کنترل نمایشگر صفحه کیلومتر )صفحه 154(

L- دکمه EPB )ترمز پارک برقی( )صفحه 88(

M- دکمه تغییر حالت رانندگی )صفحه 94(

N- به دلیل پیکربندی متفاوت خودروها از این دکمه برای 

موارد زیر استفاده می شود: چهارچرخ محرک )صفحه 107(

سیستم رانندگی در تمام سطوح )صفحه 110(

فهرست تصویری / نمای داخلی خودرو
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سوئیچ

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سوئیچ

A- ریموت کنترل
B- برچسب کد معرفی مجموعه )ِست( سوئیچ.

  احتیاط
درباره برچسب شماره سوئیچ

برچسب کد معرفی مجموعه )ِست( سوئیچ دارای کد 
برای ساخت سوئیچ های جایگزین  نیاز  سوئیچ مورد 

می باشد و باید در جای امن نگهداری شود.
با  می توانید  کردید  گم  را  خود  سوئیچ  تصادفاً  اگر 
استفاده از برچسب کد معرفی مجموعه )ِست( سوئیچ، 

یک سوئیچ اصل تهیه کنید.

دکمه ها

A- دکمه جست و جو
B- دکمه قفل کردن درب

C- دکمه باز کردن قفل درب پشتی
D- دکمه باز کردن قفل درب ها

جست و جو )پیدا کردن خودرو در پارکینگ های شلوغ(
فشردن و نگه داشتن دکمه جست وجو در حالی که دکمه 
استارت در وضعیت LOCK قرار دارد باعث خواهد شد 
که چراغ های راهنما همراه با به صدا درآمدن بوق 3 بار 

چشمک بزنند.
قفل کردن درب

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد، 
تمام درب ها  تا  را فشار دهید  دکمه قفل کردن درب 
چشمک  یکبار  راهنما  چراغ های  همزمان  شوند.  قفل 

خواهند زد. 
اگر چراغ های راهنما چشمک نزنند به این معنا است که 
درب های خودرو قفل نشده اند. لطفاً بررسی کنید تمام 

درب ها و درب پشتی کاماًل بسته شده باشند.
درب پشتی

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد 
نگه  را فشار داده و  باز کردن قفل درب پشتی  دکمه 
دارید و پس از 30 ثانیه دستگیره داخلی درب پشتی را 

بگیرید تا باز شود.

فصل 1: عملکردها  / سوئیچ
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باز کردن قفل درب ها
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد 
تمام  تا  دهید  فشار  را  درب ها  قفل  کردن  باز  دکمه 
درب های خودرو باز شوند. همزمان چراغ های راهنما دو 

بار چشمک خواهند زد.

  هشدار
تغییر فرکانس انتقال امواج ریموت کنترل، تقویت توان 
تقویت کننده های  نصب  )شامل  سوئیچ  امواج  انتقال 
توان(، اتصال آنتن خارجی به سوئیچ یا تعویض آنتن 

اصلی آن اکیداً ممنوع می باشد.
استفاده از ریموت کنترل برای ایجاد تداخل با خدمات 
ممنوع  اکیداً  قانونی،  سیم(  )بدون  وایرلس  ارتباطی 
تداخل هایی،  چنین  تشخیص  محض  به  می باشد. 
قبل  و  شود  متوقف  باید  کنترل  ریموت  از  استفاده 
از ادامه استفاده باید اقدامات الزم برای جلوگیری از 

چنین تداخل هایی انجام گیرد.
امکان  وایرلس )بی سیم(  از تجهیزات  استفاده  هنگام 
هم چنین  و  وایرلس  مختلف  سرویس های  با  تداخل 

امواج تجهیزات صنعتی یا پزشکی وجود دارد.
نباید از ریموت کنترل داخل هواپیما یا نزدیک فرودگاه 

استفاده کنید.

تعویض باتری ریموت کنترل
ابزار مورد نیاز : پیچ گوشتی دوسو

A- ضامن آزاد کن سوئیچ مکانیکی را فشار دهید.
B- سوئیچ مکانیکی را بیرون بکشید

1. همانند شکل، همزمان ضامن آزادکن سوئیچ مکانیکی 
را فشار دهید و سوئیچ مکانیکی را بیرون بکشید.

2. با استفاده از پیچ گوشتی دوسو قاب پشتی را باز کرده 
و جدا کنید. 

3. باتری را بیرون بیاورید و باتری جدید به جای آن 
قرار دهید

قطب مثبت باتری باید رو به پایین باشد.
CR2032 : مدل باتری

4.  قطعات جدا شده را به ترتیب عکس روند باز کردن 
ریموت کنترل، در جای خود قرار دهید.

  هشدار
کنترل  ریموت  قطعات  سایر  یا  باتری  باشید  مراقب 

توسط کودکان خورده نشوند.

فصل 1: عملکردها / سوئیچ
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  احتیاط
اطمینان حاصل کنید که قطب مثبت و منفی باتری 

به طور صحیح قرار گرفته اند. 
هنگام تعویض باتری مراقب باشید که هیچ کدام از 

قطعات را گم نکنید.
و  قوانین  طبق  را  شده  استفاده  باتری های  لطفاً 
مقررات دفع کنید. دفع نامناسب باتری های استفاده 
شده می تواند باعث بروز خطر برای محیط زیست و 

سالمتی انسان شود.

سوئیچ  بدون  استارت  و  ورود  سیستم 
)PEPS(

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ به اختصار، سیستم 

PEPS بیان می شود. 

باشید،  داشته  همراه  را  کنترل  ریموت  که  زمانی  تا 
می توانید  باشد،  لباستان  جیب  در  مثال  عنوان  به 

عملکردهای زیر را انجام دهید.
‹  قفل کردن و باز کردن قفل درب های خودرو

‹  باز کردن قفل درب پشتی
‹  روشن کردن موتور

  احتیاط
الزم است که ریموت کنترل همیشه همراه راننده باشد. 

فصل 1: عملکردها / سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
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در  ریموت  که  مناطقی  مؤثر)  عملکرد  محدوده 
آنجا قابل شناسایی است(

منطقه A - قفل کردن و باز کردن قفل درب های 
خودرو

متری   1/2 محدوده  در  کنترل  ریموت  هنگامی که 
دستگیره درب خودرو قرار گرفته باشد، می توان از این 
سیستم استفاده کرد )فقط درب هایی که ریموت کنترل 

را شناسایی کرده اند عمل می کنند(
منطقه B - باز کردن قفل درب پشتی

متری   1/2 محدوده  در  کنترل  ریموت  هنگامی که 
دستگیره درب پشتی قرار گرفته باشد می توان از این 

سیستم استفاده کرد.
منطقه C - روشن کردن موتور یا تغییر وضعیت 

دکمه استارت
داشته  قرار  خودرو  داخل  کنترل  ریموت  که  هنگامی 

باشد می توان از این سیستم استفاده کرد.

  احتیاط
سیستم PEPS امواج رادیویی ضعیفی دارد و اگر در 
مجاورت سایر تجهیزات رادیویی قرار بگیرد یا موانع 
است  ممکن  باشد،  داشته  وجود  آن  برای  دیگری 
ارتباط بین ریموت کنترل و خودرو تحت تاثیر قرار 

گیرد و سیستم به طور صحیح عمل نخواهد کرد.

  احتیاط
■  افرادی که دارای دستگاه تنظیم  و تقویت کننده 
و  ورود  سیستم  آنتن  از  باید  می باشند  قلب  ضربان 
استارت بدون سوئیچ فاصله داشته باشند. سیگنال های 
وایرلس منتشر شده از آنتن ممکن است با عملکرد 

این دستگاه ها تداخل ایجاد کند.
■ افرادی که از تجهیزات پزشکی به غیر از دستگاه 
تنظیم  و تقویت کننده ضربان قلب استفاده می کنند 
نیز باید با سازندگان این دستگاه ها مشورت کنند تا از 
تحت تأثیر قرار نگرفتن این دستگاه ها با سیگنال های 
وایرلس اطمینان حاصل کنند. سیگنال های وایرلس 
منتشر شده ممکن است اثرات غیرقابل پیش بینی بر 

تجهیزات پزشکی داشته باشند.

فصل 1: عملکردها / سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ
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قفل درب ها

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
نحوه قفل کردن و بازکردن قفل درب های خودرو با همراه داشتن ریموت کنترل

A- باز کردن قفل درب ها                                         C- ریموت کنترل
B- قفل کردن درب ها                                             D- میکروسوئیچ

باز کردن قفل درب ها
گرفتن دستگیره درب جلو، قفل تمام درب ها را باز خواهد کرد.

هنگامی که قفل تمام درب ها باز شوند، چراغ های راهنما دو بار چشمک خواهند زد.
  احتیاط

هنگام باز کردن قفل درب ها به میکروسوئیچ دست نزنید.

قفل کردن درب ها
میکروسوئیچ روی دستگیره درب را فشار دهید تا تمام درب ها و درب پشتی قفل شوند.

هنگامی که تمام درب ها و درب پشتی قفل شوند، چراغ های راهنما یکبار چشمک خواهند زد.

فصل 1: عملکردها / قفل درب ها
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  احتیاط
■ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار 
دارد، تمام درب ها و درب پشتی باید کاماًل بسته شده 
باشند. در غیراینصورت درب های خودرو قفل نخواهد 

شد و چراغ های راهنما چشمک نخواهند زد.
■ اگر ریموت کنترل درون خودرو قرار داشته باشد، 
درب ها قفل نشده و بوق هشدار به صدا درخواهد آمد.

■ هنگام قفل کردن درب ها به قسمت داخلی 
دستگیره درب دست نزنید.

قفل کردن و بازکردن قفل درب ها با استفاده از 
سوئیچ مکانیکی ریموت کنترل

اگر ارتباط بین ریموت کنترل و خودرو مختل شود یا 
باتری آن خالی شود و نتوانید از ریموت کنترل استفاده 
کنید، سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ کار نخواهد 
کرد. در چنین شرایطی می توانید از روش زیر برای باز 

کردن درب خودرو استفاده کنید.

A- باز کردن قفل درب راننده
B- قفل کردن تمام درب ها
C- به سمت جلوی خودرو

هنگام باز کردن قفل درب ها به این روش، اگر سیستم 
ضدسرقت فعال باشد، آژیر خاموش خواهد شد.

قفل  را  خودرو  درب های  روش  این  با  می خواهید  اگر 
کنید، لطفاً ابتدا درب ها را کاماًل ببندید.

به  بیرون آوردن سوئیچ مکانیکی  از نحوه  برای اطالع 

فصل 1: عملکردها / قفل درب ها

صفحه 13 مراجعه کنید.
از  استفاده  با  درب ها  قفل  بازکردن  و  کردن  قفل 

دکمه های ریموت کنترل
برای کسب اطالعات به صفحه 12 مراجعه کنید.

قفل کردن و بازکردن قفل درب ها با کلید قفل 
مرکزی

A- کلید قفل کردن درب ها با قفل مرکزی
B- کلید باز کردن قفل درب ها با قفل مرکزی

کلید قفل مرکزی بر روی درب راننده و درب سرنشین 
جلو نصب شده است.

قفل  کلید  شده اند،  بسته  درب ها  تمام  که  هنگامی 
کردن درب ها بوسیله قفل مرکزی را فشار دهید تا تمام 

درب ها قفل شوند.
کلید بازکردن قفل درب ها بوسیله قفل مرکزی را فشار 

دهید تا قفل تمام درب ها باز شود.
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باز کردن قفل درب های خودرو با دستگیره داخلی

یک بارکشیدن  است،  قفل  خودرو  درب  که  هنگامی 
کرد.  خواهد  باز  را  آن  قفل  درب  داخلی  دستگیره 

دستگیره را دو بار بکشید تا درب باز شود.
قفل کردن درب های خودرو در مواقع اضطراری

قفل مواقع اضطراری را همانند شکل در جهت نشان 
داده شده بچرخانید و سپس درب را ببندید تا قفل شود.

برای چرخاندن، سوئیچ مکانیکی را داخل آن قرار داده 
و بچرخانید.

درب پشتی و درب سرنشین جلو و دو درب عقب را 
می توان با این روش قفل کرد. 

به  مکانیکی  سوئیچ  با  راننده  درب  کردن  قفل  برای 
صفحه 17 مراجعه کنید.

توجه : برای اطالع از نحوه بیرون آوردن کلید مکانیکی 
به صفحه 13 مراجعه کنید.

سایر عملکردها
باز شدن قفل درب ها هنگام برخورد

شدن  باز  هنگام  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  قفل 
کیسه های هوا به طور خودکار باز خواهند شد.

باز شدن قفل درب ها پس از خاموش شدن موتور
اگرهنگامی که تمام درب ها و درب پشتی قفل هستند، 
 LOCK یا ACC در وضعیت ON دکمه استارت از وضعیت
قرار گیرد و موتور خاموش شود، قفل تمام درب ها و 

درب پشتی به طور خودکار باز خواهد شد.
قفل کردن خودکار

قفل  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  رانندگی  حین  اگر 
نباشند و سرعت خودرو از 15 کیلومتر بر ساعت بیشتر 
به طور خودکار قفل  تمام درب ها و درب پشتی  شود، 

خواهند شد.
  احتیاط

قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که تمام درب ها 
و درب پشتی به طور کامل بسته شده اند.

ریست خودکار
اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار 
قفل هستند، طی  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  و  دارد 
از  استفاده  با  قفل درب ها  باز کردن  از  ثانیه پس   30
پشتی  درب  یا  درب ها  از  یکی  کنترل،  ریموت  دکمه 
را باز نکنید، تمام درب ها و درب پشتی به طور خودکار 

مجدداً قفل خواهند شد.
تنظیمات شخصی

قفل  شدن  باز  و  شدن  قفل  عملکرد  نحوه  می توانید 
هوشمند را تغییر دهید. برای کسب جزئیات بیشتر در 
خصوص نحوه تغییر این تنظیمات به کتابچه راهنمای 

سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید.
در تنظیمات پیش فرض اگر دستگیره درب راننده را 
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اگر  اما  باز خواهد شد.  راننده  قفل درب  فقط  بگیرید 
دستگیره درب سرنشین جلو را بگیرید قفل تمام درب ها 

باز خواهد شد.
قفل ایمنی کودک

توصیه  دارد،  حضور  خودرو  در  کودک  سرنشین  اگر 
می کنیم بر روی صندلی های ردیف دوم بنشیند، زیرا 
درب های عقب مجهز به قفل ایمنی کودک می باشند تا 
از باز کردن غیرمنتظره درب توسط کودک جلوگیری 

به عمل آید.

A- غیرفعال کردن قفل ایمنی کودک
B- فعال کردن قفل ایمنی کودک

  احتیاط
کودک  ایمنی  قفل  به  مجهز  عقب  درب های  فقط 
بدون  کودک  یک  از  بیش  یا  یک  اگر  می باشند. 
همراهی بزرگساالن در صندلی های ردیف دوم نشسته 
را  ایمنی کودک هر دو درب عقب  قفل  لطفاً  است، 
باز شدن تصادفی درب های خودرو  از  تا  فعال کنید 
که ممکن است منجر به تصادف شود، جلوگیری به 

عمل آید.
با فعال شدن قفل ایمنی کودک، درب ها فقط از بیرون 
خودرو و با کشیدن دستگیره های بیرونی باز می شوند.

باز و بسته کردن درب پشتی

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

باز کردن درب پشتی
روش اول

A- ریموت کنترل
با همراه داشتن ریموت کنترل می توانید درب پشتی 
را باز کنید. به این صورت که دستگیره درب پشتی را 

گرفته و سپس می کشید.

فصل 1: عملکردها / باز و بسته کردن درب پشتی
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روش دوم

1.  هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار 
دارد، دکمه باز کردن قفل درب پشتی ریموت کنترل را 

فشار داده و نگه دارید.
2.  اگر طی 30 ثانیه پس از اقدام فوق، دستگیره درب 
پشتی را بگیرید و بکشید، می توانید درب پشتی را باز 

کنید.
روش سوم

1.  قفل تمام درب ها را باز کنید.
    برای کسب جزئیات بیشتر درباره این روند به صفحه    

21 مراجعه کنید.
2.  سپس می توانید با گرفتن دستگیره درب پشتی و 

کشیدن، آن را باز کنید.
  احتیاط

اگر درب پشتی یخ زده است یا با یخ و برف پوشیده 
شده است، با اعمال نیرو آن را باز نکنید. پس از گرم 
شدن موتور، سیستم گرمایش خودرو را روشن کنید و 
پس از افزایش دمای داخل خودرو، اقدام به باز کردن 

درب پشتی کنید.
در مواقع اضطراری، روی یخ، آب گرم بریزید تا یخ 

ذوب شود و سپس درب را باز کنید.

باز نگه داشتن درب پشتی

A- آزاد کردن جک نگهدارنده درب پشتی
B- قفل کردن جک نگهدارنده درب پشتی

فقط هنگامی می توانید از جک نگهدارنده استفاده کنید 
که درب پشتی کاماًل باز باشد.

  احتیاط
هنگام بستن درب پشتی باید بررسی کنید که قفل 

جک نگهدارنده درب پشتی باز باشد.

نحوه بستن درب پشتی
1.  هنگام بستن درب پشتی باید قفل جک نگهدارنده 

درب پشتی را باز کنید.

A- دستگیره درب پشتی
2.  دستگیره درب پشتی را بکشید و قبل از این که 

کاماًل بسته شود آن را رها کنید.
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3.  از سمت بیرون درب پشتی آن را آرام فشار دهید 
تا اطمینان حاصل کنید که به طور صحیح بسته شده 

است.
جک نگهدارنده درب پشتی

A- جک نگهدارنده
قرار  آن  روی  ندهید،  تکیه  نگهدارنده  جک  روی  بر 
نگیرید یا بر روی آن وسایل قرار ندهید و نیروی افقی 

به آن وارد نکنید.

میکروسوئیچ درب پشتی
قفل کردن

روی  میکروسوئیچ  کنترل،  ریموت  داشتن  همراه  با 
درب  و  درب ها  تمام  تا  دهید  فشار  را  درب  دستگیره 

پشتی قفل شوند.
شوند،  قفل  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  هنگامی که 

چراغ های راهنما یکبار چشمک خواهند زد.
  احتیاط

دکمه استارت باید در وضعیت LOCK قرار داشته باشد 
بسته شده  کاماًل  باید  و درب پشتی  تمام درب ها  و 
درب  و  درب ها  از  هیچ کدام  غیراینصورت  در  باشند. 
پشتی قفل نخواهند شد و چراغ های راهنما چشمک 

نخواهند زد.
داشته  قرار  خودرو  درون  مجاز  کنترل  ریموت  اگر 
باشد، هیچ کدام از درب ها و درب پشتی قفل نخواهد 

شد و بوق هشداری به صدا درخواهد آمد.
باز کردن درب پشتی در مواقع اضطراری

از  استفاده  با  را  پشتی  درب  نمی توانید  هنگامی که 
کردن  باز  روش های  از  می توانید  کنید،  باز  دستگیره 

اضطراری استفاده کنید.
اگر مجبور شدید که از این روش برای باز کردن درب 
مشکلی  که  معناست  این  به  کنید،  استفاده  پشتی 
درخصوص درب پشتی وجود دارد. لطفاً برای بازرسی 

خودرو به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.
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صندلی های  نیاز  صورت  در  و  شوید  خودرو  وارد    .1
مراجعه  به صفحه 38  لطفاً  کنید.  را خم  سوم  ردیف 

کنید.

2.  درپوش روی درب را باز کنید.

A- کابل بازکن قفل درب پشتی را بکشید.
3.  درپوش درب پشتی را پایین بکشید و سپس کابل 
بازکن قفل را به سمت بیرون بکشید سپس درب باز 

خواهد شد.
4.  درپوش و کابل را به محل اولیه خود برگردانید.

  هشدار
حین رانندگی

■ حین رانندگی باید درب پشتی بسته باشد.
    اگر حین رانندگی درب پشتی را باز کنید ممکن 
با اجسام نزدیک برخورد کند یا اجسام داخل  است 
خودرو به بیرون پرتاب شده و منجر به وقوع تصادف 

شوند.
    به غیر از این مورد، ممکن است گاز خروجی از 
اگزوز وارد خودرو شده که منجر به بروز آسیب های 
جدی و حتی مرگ انسان می شود. قبل از شروع به 
حرکت اطمینان حاصل کنید که درب پشتی بسته 

است.
■ قبل از شروع به حرکت اطمینان حاصل کنید که 
درب پشتی کاماًل بسته شده است. اگر درب پشتی 
حین  است  ممکن  باشد  نشده  بسته  کامل  به طور 
حرکت به طور ناگهانی باز شده و منجر به وقوع تصادف 

شود.
■ از نشستن افراد در محفظه بار جلوگیری کنید. در 
غیراینصورت هنگام ترمزگیری اضطراری، چرخاندن 
ناگهانی غربیلک فرمان یا تصادف در معرض صدمات 

شدید یا حتی مرگ خواهند بود.
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  هشدار
هنگامی که کودکان داخل خودرو قرار دارند

در  کنید.  رعایت  را  زیر  احتیاطی  اقدامات  لطفاً 
غیراینصورت منجر به صدمات شدید یا مرگ خواهد 

شد.
■ کودکان را در محفظه بار قرار ندهید.

    اگر تصادفاً کودکان در محفظه بار محبوس شوند، 
قلبی  حمله  باعث  خودرو  داخل  دمای  است  ممکن 

آن ها شود.
باز و بسته کردن درب پشتی توسط کودکان  ■ از 

جلوگیری کنید.
در غیراینصورت ممکن است درب پشتی را تصادفاً باز 
کنند یا حین بستن آن به دستان، سر یا گردن خود 

آسیب بزنند.

  هشدار
هنگام کاردکردن با درب پشتی

لطفاً اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید.
در غیراینصورت ممکن است قسمتی از بدن شما بین 
به صدمات  منجر  و  کند  گیر  و خودرو  پشتی  درب 

شدید یا مرگ شود.
را  اطراف  پشتی،  درب  کردن  بسته  و  باز  هنگام   ■
کاماًل بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که خطری 

وجود ندارد.
■ اگر فردی نزدیک خودرو قرار دارد اطمینان حاصل 
کنید که باز و بسته کردن درب پشتی خطری برای او 

ندارد و حین انجام این کار به او اطالع دهید.
■ هنگام وزش باد در باز و بسته کردن درب پشتی 
بسیار احتیاط کنید زیرا ممکن است بر اثر باد، درب 

پشتی ناگهان باز و بسته شود.
■ اگر جک نگهدارنده درب پشتی قفل نباشد ممکن 
است درب پشتی بسته شود. باز و بسته کردن درب 
پشتی بر روی شیب نسبت به سطح هموار به نیروی 
بسته  و  باز  مراقب  باید  بنابراین  دارد.  نیاز  بیشتری 
شدن درب پشتی باشید. هنگام استفاده از محفظه بار 
اطمینان حاصل کنید که جک نگهدارنده درب پشتی 

قفل شده است.
■ هنگام بستن درب پشتی باید بسیار مراقب باشید 
یا سایر قسمت های بدنتان و همچنین  انگشتان  که 

لوازم شخصی بین درب پشتی و خودرو نماند. 
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  هشدار
■ هنگام بستن درب پشتی باید آن را از سمت بیرون 
که  کنید  حاصل  اطمینان  تا  دهید  فشار  آرامی  به 
به طور صحیح بسته شده است. استفاده از دستگیره 
درب پشتی برای بستن کامل آن ممکن است منجر 
به این شود که دستان شما بین درب پشتی و خودرو 

بماند.
■ برای بستن درب پشتی، جک نگهدارنده را نکشید 
یا جسمی از آن آویزان نکنید. در غیراینصورت ممکن 
است دستان شما بین درب پشتی و خودرو بماند یا 
جک نگهدارنده آسیب ببیند و منجر به وقوع تصادف 

شود.

شیشه باالبر برقی

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

برقی  باالبر  با شیشه  را  درب های خودرو  تمام  شیشه 
هر  همچنین  کرد.  کنترل  می توان  راننده  درب  روی 

درب، شیشه باالبر برقی مخصوص خود را دارد.
تمام شیشه های خودرو را فقط با یک فشار دادن کلید 

می توان باز یا بسته نمود.
کلید اصلی شیشه باالبر برقی )سمت راننده(

A- کلید شیشه باالبر درب راننده
B- کلید شیشه باالبر درب سرنشین جلو

C- کلیدشیشه باالبر درب عقب سمت راست
D- کلید شیشه باالبر درب سمت عقب چپ

E- کلید قفل شیشه باالبرها
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بازکردن شیشه درب ها )شیشه پنجره ها(
روش دستی

کلید شیشه باالبر برقی را فشار داده و نگه دارید تا شیشه 
مورد نظر تا میزان دلخواه باز شود..

باز کردن شیشه با یکبار فشردن کلید شیشه باالبر برقی
کلید شیشه باالبر برقی را تا انتها فشار دهید و سپس 

رها کنید.
بستن شیشه درب ها

روش دستی
کلید شیشه باالبر برقی را به سمت باال بکشید تا شیشه 

مورد نظر تا میزان دلخواه بسته شود.
بستن شیشه با یکبار کشیدن کلید شیشه باالبر برقی

کلید شیشه باالبر برقی را تا انتها به سمت باال بکشید 
و سپس رها کنید.

  هشدار
اطمینان  باید  شیشه ها،  از  کدام  هر  بستن  از  قبل 
حرکت  مسیر  در  دستان  و  سر  که  کنید  حاصل 
شیشه ها نباشد. در غیراینصورت ممکن است صدمات 

شدیدی رخ دهد.
توقف فرآیند باز و بسته کردن شیشه ها

توقف فرآیند باز کردن شیشه ها
هنگام باز شدن شیشه، کلید شیشه باالبر برقی را به 

سمت باال بکشید تا حرکت شیشه متوقف شود.
توقف فرآیند بسته شدن شیشه ها

را  برقی  باالبر  هنگام بسته شدن شیشه، کلید شیشه 
فشار دهید تا حرکت شیشه متوقف شود.

غیرفعال کردن شیشه باالبرهای برقی درب سرنشینان
‹  کلید قفل شیشه باالبر برقی را فشار دهید تا عملکرد 

شیشه باالبرهای برقی درب سرنشینان غیرفعال شود.
برقی  باالبر  از کلیدهای شیشه  : همچنان  توجه 

نظر  مورد  شیشه های  کنترل  برای  راننده  درب 
می توانید استفاده کنید.

‹  کلید قفل شیشه باالبر برقی را دوباره فشار دهید تا 
عملکرد شیشه باالبرهای برقی درب سرنشینان مجدداً 

فعال شود.
  احتیاط

باید  دارد  قرار  خودرو  درون  کودک  که  هنگامی 
عملکرد کلید شیشه باالبر برقی را غیرفعال کنید تا 
از پایین آوردن شیشه ها توسط کودک و وقوع حادثه 

جلوگیری شود.
کلید شیشه باالبر برقی درب سرنشینان 

دستورالعمل های کلید شیشه باالبر برقی سمت راننده 
را برای نحوه باز و بسته کردن شیشه ها مطالعه کنید.

عملکرد بستن سریع شیشه ها 
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد 
دکمه  شده اند،  بسته  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  و 
روی  میکروسوئیچ  یا  کنترل  ریموت  روی  کردن  قفل 
دستگیره درب را فشار داده و نگه دارید تا شیشه تمام 

درب های خودرو به طور خودکار بسته شوند.

  هشدار
هرگز با قرار دادن بخشی از بدن خود بین شیشه و 
چارچوب آن، عملکرد برگشت پذیری شیشه باالبر را 

آزمایش نکنید.
اگر دقیقاً قبل از این که شیشه کاماًل باال برود، جسمی 
در مسیر آن شناسایی شود، عملکرد برگشت پذیری 

شیشه باالبر فعال نمی شود.

شروع به کار 
اگر جریان برق قطع یا باتری خالی شود و پس از آن 

برق مجدداً وصل شود، باید مراحل زیر را انجام داد :
1.  دکمه استارت را در وضعیت ON قرار دهید.

2.  هر کدام از کلیدهای شیشه باالبر برقی را تا انتها به 
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سمت باال بکشید تا شیشه ها بسته شوند. سپس کلید را 
برای 2 ثانیه دیگر در این حالت نگه دارید.

استفاده  برقی  باالبر  کلید شیشه  از  که  بعد  دفعه    .3
می کنید، هر کدام از شیشه ها را با روش یکبار فشردن، 

باز و بسته کنید.

  احتیاط
این اقدامات را برای هر کدام از شیشه ها انجام دهید.

سان روف

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

دکمه استارت را در وضعیت ON قرار دهید و از کلید 
سان روف برای باز و بسته کردن آن استفاده کنید.

سان روف معمولی
عملکرد باز و بسته شدن سان روف

A- باز شدن سطح 1
B- باز شدن سطح 2
C- باز شدن سطح 3
D- باز شدن سطح 4

E- باز شدن کامل
F- بستن سان روف
G- کلید سان روف
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کلید را در جهت باز شدن سطح 1، 2، 3، یا 4 بچرخانید 
تا سان روف به میزان مورد نظر باز شود.

این  باز شدن کامل بچرخانید و در  کلید را در جهت 
حالت نگه دارید تا سان روف کاماًل باز شود.

اگر می خواهید سان روف را ببندید، کلید را در جهت 
بستن سان روف بچرخانید یا دکمه بستن سان روف را 

فشار دهید.
عملکرد حرکت لوالیی سان روف

A- حرکت لوالیی سان روف
B- بستن سان روف

زاویه  تا  داده  فشار  را  سان روف  لوالیی  حرکت  دکمه 
سان روف را تغییر دهید، دکمه بستن سان روف را فشار 

داده و نگه دارید تا به درجه مورد نظر برسد.
فشار  را  بستن سان روف  دکمه  بستن سان روف،  برای 

داده و نگه دارید تا سان روف کاماًل بسته شود. 
سایه بان

هنگامی که سان روف باز شود، سایه بان نیز بطور خودکار 
باز خواهد شد.

می توانید بنابر نیاز و نحوه تابش خورشید، سایه بان را به 
صورت دستی به حرکت درآورید.

عملکرد برگشت پذیری سان روف
اگر هنگام بسته شدن، سان روف با مانعی برخورد کند، 

بالفاصله متوقف شده و کمی باز خواهد شد.

  هشدار
هرگز با قراردادن بخشی از بدن خود بین سان روف و 
قاب آن، عملکرد برگشت پذیری سان روف را امتحان 

نکنید.
اگر دقیقاً قبل از آن که سان روف کاماًل بسته شود، 
جسمی در مسیر آن قرار گیرد، عملکرد برگشت پذیری 

سان روف فعال نمی شود.
هنگام بسته شدن سان روف که به صورت لوالیی باز 

شده است، عملکرد برگشت پذیری فعال نخواهد شد.
عملکرد بستن سریع

قرار   LOCK وضعیت  در  استارت  دکمه  که  هنگامی 
دارد و تمام درب ها و درب پشتی بسته شده اند، دکمه 
روی  میکروسوئیچ  یا  کنترل  ریموت  روی  کردن  قفل 
سان روف  تا  نگه دارید  و  داده  فشار  را  درب  دستگیره 

به طور خودکار بسته شود.
بسته شدن خودکار سان روف

هنگامی که سنسور موجود، بارندگی را تشخیص دهد، 
بالفاصله سان روف به طور خودکار بسته خواهد شد.

اگر بارندگی کم باشد ممکن است سان روف بسته نشود.
اگر سان روف بیش از 12 دقیقه باز بماند به طور خودکار 

بسته خواهد شد.
هرگاه سرعت خودرو بیش از 120 کیلومتر بر ساعت 

شود، سان روف به طور خودکار بسته خواهد شد.
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سان روف پانوراما
باز و بسته کردن سایه بان

A- دکمه باز کردن سایه بان
B- دکمه بستن سایه بان

تا  را فشار دهید  یا بسته کردن سایه بان  باز  ‹  دکمه 
سایه بان به طور خودکار باز یا بسته شود.

و  داده  فشار  را  سایه بان  کردن  بسته  یا  باز  دکمه    ›
دلخواه  وضعیت  به  سایه بان  که  هنگامی  و  نگه دارید 

رسید دکمه را رها کنید.
نکات مهم

کامل  به طور  سایه بان  است،  باز  سان روف  هنگامی که 
بسته نخواهد شد. لطفاً ابتدا سان روف را کاماًل بسته و 

سپس سایه بان را ببندید.

باز و بسته کردن سان روف

A- آیکن باز کردن سان روف
B- آیکون بستن سان روف

C- کلید
بازکردن

برای باز کردن سان روف یکی از روش های زیر را به کار 
بگیرید :

‹  کلید را سریع به وضعیت  چرخانده و سپس رها 
کنید. تا سان روف بصورت لوالیی تا آخرین وضعیت باز 
شود. کلید را مجدداً سریع بچرخانید تا سان روف کاماًل 

باز شود.
تا  نگه دارید  و  چرخانده  وضعیت   به  را  کلید    ›

سان روف به طور خودکار کاماًل باز شود.
بستن

به کار  را  زیر  از روش های  برای بستن سان روف یکی 
بگیرید :

‹  کلید را سریع به وضعیت  چرخانده و سپس رها 
کنید تا سان روف به صورت لوالیی بسته شود. کلید را 

مجدداً سریع بچرخانید تا سان روف کاماًل بسته شود.
تا  نگه دارید  و  وضعیت  چرخانده  به  را  کلید    ›

سان روف به طور خودکار کاماًل بسته شود.
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عملکرد ارتباط سان روف و سایه بان
هنگام باز کردن سان روف، سیستم به طور خودکار میزان 
باز شدن سایه بان را براساس باز شدن سان روف تنظیم 

می کند.
عملکرد بستن سریع

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد 
دکمه  شده اند،  بسته  پشتی  درب  و  درب ها  تمام  و 
روی  میکروسوئیچ  یا  کنترل  ریموت  روی  کردن  قفل 
سان روف  تا  نگه دارید  و  داده  فشار  را  درب  دستگیره 

به طور خودکار بسته شود.
بستن شدن خودکار سان روف

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد و 
سنسور موجود، بارندگی را تشخیص می دهد، بالفاصله 
سان روف به طور خودکار بسته خواهد شد. اگر بارندگی 

بسیار کم باشد ممکن است سان روف بسته نشود. 
برساعت  کیلومتر  از 120  بیش  هرگاه سرعت خودرو 

شود، سان روف به طور خودکار بسته خواهد شد.
عملکرد برگشت پذیری سان روف

اگر هنگام بسته شدن سان روف با مانعی برخورد کند، 
بالفاصله متوقف شده و کمی باز خواهد شد.

اگر هنگام بسته شدن سایه بان با مانعی برخورد کند، 
بالفاصله متوقف شده و کمی باز خواهد شد.

  هشدار
هرگز با قراردادن بخشی از بدن خود بین سان روف و 
قاب آن، عملکرد برگشت پذیری سان روف را امتحان 

نکنید.
یا سایه بان کاماًل  از آن که سان روف  قبل  اگر دقیقاً 
بسته شوند، جسمی در مسیر آن قرار گیرد، عملکرد 

برگشت پذیری فعال نمی شود.
شروع به کار سان روف و سایه بان

یا رخ دادن خطا در سیستم،  از تعمیر سان روف  پس 

بازیابی  را  می توانید طبق روش زیر عملکرد سان روف 
)مجدداً تنظیم(کنید :

1.  سان روف و سایه بان را کاماًل ببندید.
2.  کلید را در وضعیت  قرار دهید تا سان روف و 
سایه بان در هر حالتی که هستند به وضعیت کاماًل بسته 
بروند و سپس کلید را رها کنید تا مراحل شروع به کار 

سیستم کامل شود.
  هشدار

از  را  خود  سر  یا  دستان  خودرو،  حرکت  حین   ■
سان روف بیرون نبرید.

■ روی سان روف ننشینید.
از سان روف  اجسام داخل خودرو  آوردن  بیرون  از   ■

جلوگیری کنید.
■ قبل از باز کردن سان روف اطمینان حاصل کنید که 
آب، برف یا یخ روی آن یا اطراف آن جمع نشده باشد.

‹  هنگام بستن سان روف یا سایه بان احتیاط کنید. از 
بین  داخل خودرو  افراد  بدن  از  بخش  هر  قرارگرفتن 
رخ  تا صدمه ای  کنید  آن جلوگیری  قاب  و  سان روف 

ندهد.
سایه بان  و  سان روف  با  کودکان  کردن  بازی  از   ■

جلوگیری کنید.
■ هنگام ترک کردن خودرو، سان روف را کاماًل ببندید.
■ اگر خودرو با سرعت بیش از 120 کیلومتر بر ساعت 

در حال حرکت است، سان روف را باز نکنید.
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  هشدار
زیرا  نکنید.  بسته  و  باز  نیرو  اعمال  با  را  سایه بان   ■
ممکن است باعث آسیب دیدن یا جدا شدن آن شود.

■ اگر هنگام حرکت، سان روف کاماًل باز شود ممکن 
است درون خودرو بیش از حد صدای باد ایجاد شود.

■ اگر می خواهید خودرو را برای مدت طوالنی پارک 
کنید، سان روف و سایه بان را ببندید. بهتر است خودرو 
را در پارکینگ پارک کنید تا از آسیب دیدن بخش 
بلند مدت خورشید و  تابش  داخلی خودرو به دلیل 

دمای زیاد جلوگیری شود.
از  غبار  و  گرد  دارای  مناطق  در  رانندگی  هنگام   ■
باز کردن سان روف جلوگیری کنید تا از تجمع خاک 
در شیارهای سان روف و کثیف شدن روغن کاری این 
می تواند  موارد  این  آید.  عمل  به  جلوگیری  شیارها 
باعث آسیب دیدن قطعات و همچنین سیستم تخلیه 

سان روف شوند..
■ عملکردها و قابلیت تخلیه آب سان روف را به طور 

منظم بازرسی کنید. خودرو را به طور منظم بشویید.
■ هنگام شست و شوی خودرو در کارواش، سان روف 
را  آب  قوی  فشار  نازل های  باشد.  بسته  کاماًل  باید 
مستقیماً به سمت درزگیرهای سان روف نگیرید. در 

غیراینصورت باعث ایجاد نشت در سان روف می شود.
■ هنگام رانندگی در جاده های ناهموار توصیه می شود 
سان روف را ببندید، در غیراینصورت قطعات سان روف 

ممکن است آسیب ببینند.

 بنزین زدن

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

هنگام بنزین زدن باید موتور را خاموش کنید و اطمینان 
حاصل کنید که تمام درب ها و سان روف بسته شده اند.

بازکردن درپوش باک 

1.  دکمه روی درب راننده را فشار دهید تا درب باک 
باز شود.

فصل 1: عملکردها / بنزین زدن
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2.  درپوش باک را به آرامی بچرخانید.

3.  درپوش باک را بر روی درب باک قرار دهید.

بستن درپوش باک

تا  بچرخانید  را  باک  درپوش  زدن،  بنزین  از  پس    .1
این  به  صدا  این  شود.  شنیده  آن  شدن  بسته  صدای 
معناست که درپوش باک در جای خود قرار گرفته است.

2.  درب باک را ببندید.
گنجایش باک و نوع سوخت

)به صفحه 245 مراجعه کنید(
باز کردن درب باک در مواقع اضطراری

1. درب پشتی را باز کنید و صندلی سمت چپ ردیف 
سوم را خم کنید.

)به صفحه 38 مراجعه کنید(

A- دستگیره باز کردن قفل را فشار دهید.
2.  دستگیره باز کردن قفل را فشار دهید و همزمان 

قاب را جداکنید.

داده شده  نشان  را در جهت  قفل  باز کردن  قطعه   .3
بکشید تا درب باک باز شود.

فصل 1: عملکردها / بنزین زدن
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فصل 1: عملکردها / درب موتور

درب موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

باز کردن

 1.  اهرمی که پایین داشبورد سمت راننده قرار دارد را 
بکشید تا درب موتور باز شود.

 2.  دست خود را داخل شکاف درب موتور قرار داده 

  هشدار
هنگام بنزین زدن خودرو

در  کنید.  رعایت  را  زیر  احتیاطی  اقدامات  لطفاً 
غیراینصورت منجر به صدمات شدید یا مرگ می شود.
■ پس از خروج از خودرو و قبل از باز کردن درب 
باک، به بدنه فلزی خودرو دست بزنید تا الکتریسیته 
ساکن موجود تخلیه شود. تخلیه الکتریسیته ساکن 
قبل از بنزین زدن بسیار مهم است زیرا احتمال جرقه 
شدن  مشتعل  و  ساکن  الکتریسیته  از  حاصل  زدن 

بخارات بنزین وجود دارد.
■ برای باز کردن درپوش باک باید دستگیره آن را 

گرفته و به آرامی بچرخانید. 
پس از شل شدن درپوش باک ممکن است صدایی 
شبیه سوت شنیده شود. فقط در صورت قطع شدن 
در  بیاورید.  بیرون  را  باک  درپوش  صدا،  این  کامل 
روزهای گرم، ممکن است بنزین پرفشار از باک بیرون 

بپاشد و منجر به صدمات شود.

  هشدار
■ از نزدیک شدن افرادی که دارای الکتریسیته ساکن 

می باشند به باک جلوگیری کنید.
■ گازهای بنزین را استنشاق نکنید. 

بنزین دارای موادی است که برای سالمتی انسان مضر 
است.

■ هنگام بنزین زدن، از نزدیک شدن هرگونه شعله یا 
جرقه به خودرو جلوگیری کنید. 

ایجاد  و  بنزین  احتراق  باعث  غیراینصورت  در 
آتش سوزی می شود.

اقدامات احتیاطی نصب شده در پمپ  ■ باید تمام 
بنزین را رعایت کنید. 
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و ضامن را خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 
به طور  تا  کنید  بلند  آرامی  به  را  موتور  درب  سپس 

خودکار کاماًل باز شود.
بستن 

اگر می خواهید درب موتور را ببندید، ابتدا آن را تا فاصله 
بیاورید سپس  پایین  ضامن  سانتی متری  الی 30   20
پایین فشار  نیروی مناسب به سمت  با  را  درب موتور 

دهید تا بسته شود. 

  هشدار
پس از بستن درب موتور باید بررسی کنید که به طور 

صحیح کامل قفل شده است.
هنگام بستن درب موتور از نیروی زیاد استفاده نکنید 
ایجاد فرورفتگی درب موتور  باعث  زیرا ممکن است 

شود.
هنگام بستن درب موتور احتیاط کنید که بخشی از 

بدنتان بین درب موتور و خودرو قرار نگیرد.
هنگامی که دمای محیط زیر صفر درجه سلسیوس 
است ممکن است جک نگهدارنده درب موتور به طور 
باز  باز نکند. در چنین شرایطی برای  خودکار آن را 

کردن درب موتور آن را به صورت دستی بلند کنید.

صندلی ها

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

پشت سری صندلی ها
تنظیم ارتفاع و جدا کردن

A- دکمه تنظیم ارتفاع و جداکردن پشت سری
‹ برای باال بردن پشت سری صندلی فقط کافی است آن 

را تا وضعیت مورد نظر به سمت باال بکشید.
پایین بردن پشت سری صندلی دکمه تنظیم  برای    ›
ارتفاع و جدا کردن پشت سری را فشار داده و نگه دارید 
و پشت سری صندلی را تا وضعیت مورد نظر به سمت 

پایین فشار دهید.
‹ برای جدا کردن پشت سری صندلی، دکمه تنظیم ارتفاع و 
جدا کردن پشت سری را فشار داده و نگه دارید و پشت سری 

صندلی را به سمت باال بکشید تا کامالً جدا شود.

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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  احتیاط
پشت سری صندلی های ردیف دوم و سوم

سوم،  و  دوم  ردیف  صندلی های  از  استفاده  هنگام 
پشت سری  را از حالت کاماًل خم خارج کنید.

  هشدار
هرگز با خودرویی که پشت سری صندلی های آن 

جدا شده است رانندگی نکنید.
دلیل  به  صندلی،  پشت سری  بدون  رانندگی  هنگام 
می شود  وارد  سر  قسمت  به  که  جدی  آسیب های 

ممکن است صدمات شدید و حتی مرگ رخ دهد.

وضعیت قرارگیری مطلوب پشت سری

هنگامی که مرکز پشت سری با باالی گوش های راننده یا 
سرنشینان همراستا باشد، حداکثر کارایی خود را خواهد 

داشت.
پشت سری  قرارگیری  وضعیت  پایین ترین  از  نمی توان 
جهت  کرد.  استفاده  سوم  و  دوم  ردیف  صندلی های 
استفاده از پشت سری، از باال آوردن آن تا وضعیت قفل 

شده اطمینان حاصل کنید.

پشت سری صندلی های جلو

حین وارد شدن ضربه به عقب خودرو که باعث می شود 
قسمت پشت و کمر سرنشینان به پشتی صندلی فشار 
وارد کند، پشت سری صندلی مقدار کمی به جلو حرکت 
سرنشینان  گردن  و  سر  صدمه دیدن  خطر  تا  می کند 

کاهش یابد.
صندلی های جلو

قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که صندلی راننده 
در وضعیت صحیح قرار دارد. اگر صندلی مناسب قرار 
آن  نامناسب  است خطر عملکرد  باشد ممکن  نداشته 
وجود داشته باشد که منجر به وقوع تصادف می شود. 
کیسه  کمربندایمنی،  مانند  تجهیزات  ایمنی  عملکرد 
با مشکل مواجه  هوا و پشت سری صندلی و غیره نیز 

می شود.
این نکته ضروری و اجباری است که راننده فقط هنگامی 
موتور را روشن کند که بر روی صندلی راننده نشسته 
باشد. در غیراینصورت منجر به وقوع تصادف خواهد شد.

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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صندلی های دستی

A- اهرم تنظیم حرکت رو به جلو و عقب
B- اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

C- اهرم تنظیم ارتفاع )مختص صندلی راننده(

صندلی های برقی

A- کلید تنظیم حرکت رو به جلو و عقب
B- کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی

C- کلید تنظیم زاویه کفی صندلی )مختص صندلی 
راننده(

بعضی  در  و  راننده  )صندلی  ارتفاع  تنظیم  کلید   -D
مدل های خاص صندلی های جلو(

D- کلید تنظیم گودی کمر )مختص صندلی راننده(
نکته مهم 

تهویه و ماساژور صندلی خودرو فعال شود، کلید  اگر 

می خواهید  اگر  کرد.  نخواهد  کار  کمر  گودی  تنظیم 
گودی کمر را تنظیم کنید به صفحه 39 مراجعه کنید.

  احتیاط
اگر صندلی های ردیف دوم خم شده اند، هنگام تنظیم 
حرکت رو به عقب صندلی های جلو احتیاط کنید تا از 
برخورد صندلی به پشت سری صندلی های ردیف دوم 

جلوگیری شود.
تنظیم طول کفی صندلی

ین ویژگی مختص صندلی های جلو می باشد.
اهرم جلوی کفی صندلی را به سمت بیرون بکشید و در 
همان حالت نگه دارید. سپس کفی صندلی را به سمت 

جلو یا عقب حرکت دهید.
تنظیم آسان صندلی سرنشین جلو

کلیدهای  جلو،  سرنشین  صندلی  پشتی  چپ  سمت 
راننده  صندلی  روی  بر  که  هنگامی  دارد.  قرار  تنظیم 
این  از  می توانید  نشسته اید  دوم  ردیف  یا صندلی های 

کلیدها استفاده کنید.

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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A- کلید تنظیم حرکت رو به جلو و عقب
B- کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی

  هشدار
■ صندلی را بیش از حد نخوابانید تا هنگام برخورد 
یا وقوع تصادف از سر خوردن سرنشین از زیر کمربند 

روی پا جلوگیری شود.
اگر صندلی بیش از حد خوابانده شود و تصادف رخ 
از روی استخوان  پا  دهد، ممکن است کمربند روی 
لگن به قسمت شکم سرنشین جابه جا شود و باعث 
سرنشین  گردن  با  شانه  روی  کمربند  که  می شود 
را  مرگ  و  شدید  صدمات  خطر  و  کند  پیدا  تماس 

افزایش دهد.
زیرا  نکنید  تنظیم  را  صندلی ها  رانندگی  هنگام   ■
ممکن است باعث حرکت ناگهانی صندلی ها شود و 

کنترل خودرو از دست راننده خارج شود.
■ پس از تنظیم صندلی ها اطمینان حاصل کنید در 
صندلی های  )مختص  شده اند  قفل  مناسب  وضعیت 

دستی(

زیرآرنجی

A- دستگیره
دستگیره را به سمت باال بکشید تا بتوانید زیرآرنجی را 

به سمت جلو و عقب حرکت دهید.

صندلی های ردیف دوم

A- اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی
B- اهرم تنظیم حرکت رو به جلو و عقب

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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  هشدار
سوم  ردیف  صندلی های  دارای  خودرو  اگر 

می باشد
به سمت  دوم  ردیف  صندلی های  پشتی  هنگامی که 
باعث  دوم  ردیف  صندلی های  می شود،  خم  عقب 
می شوند که صندلی های ردیف سوم خم نشوند. در 
را به سمت جلو  این حالت، صندلی های ردیف دوم 
حرکت دهید یا زاویه پشتی صندلی را کاهش دهید و 

سپس صندلی های ردیف سوم را خم کنید.
به  دسترسی  برای  دوم  ردیف  صندلی  جابه جایی 

صندلی های ردیف سوم
مختص صندلی سمت راست

سوار شدن

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال بکشید 
و سپس پشتی صندلی را خم کنید. صندلی را به سمت 

جلو بکشید.
صندلی را تا حدامکان به سمت جلو حرکت دهید.

پیاده شدن

A- اهرم آزادسازی
اهرم آزادسازی را به سمت باال بکشید و سپس پشتی 

صندلی را خم کنید.
صندلی را تا حد امکان به سمت جلو حرکت دهید.

  احتیاط
قبل از اینکه اهرم آزادسازی را به سمت باال بکشید 
اطمینان حاصل کنید که سرنشینی در صندلی ردیف 

دوم ننشسته باشد.
پس از اینکه سرنشین سوار خودرو شد یا از آن پیاده 
شد، پشتی صندلی را به سمت باال بکشید و صندلی 
را به سمت عقب حرکت دهید تا در وضعیت مناسب 

قفل شود.

خم کردن پشتی صندلی های ردیف دوم
پشت سری   تمام  صندلی ها،  پشتی  کردن  خم  از  قبل 
صندلی ها را در پایین ترین وضعیت ممکن تنظیم کنید.

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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A- اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی
B- اهرم آزادسازی قفل پشتی صندلی

اهرم  راست،  سمت  صندلی  پشتی  کردن  خم  هنگام 
آزادسازی قفل پشتی صندلی را به سمت باال بکشید تا 

پشتی صندلی به سمت جلو خم شود.
اهرم  چپ،  سمت  صندلی  پشتی  کردن  خم  هنگام 
تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال بکشید تا 

پشتی صندلی به سمت جلو خم شود.
در وضعیت  تا  بکشید  باال  به سمت  را  پشتی صندلی 

مناسب قفل شود و در وضعیت اولیه قرار گیرد.

  احتیاط
هنگامی که پشتی صندلی ردیف دوم خم شود ممکن 
مشکل  با  را  جلو  صندلی   DVD کننده  پخش  است 
مواجه کند. هنگام استفاده از پخش کننده احتیاط 

کنید تا به صندلی ها برخورد نکنید.

صندلی های ردیف سوم
خم کردن دستی صندلی های ردیف سوم

یک  به  سوم  ردیف  راست  و  چپ  سمت  صندلی های 
کردن  خم  نحوه  فقط  ادامه،  در  می شوند.  خم  روش 

صندلی سمت چپ توضیح داده شده است.

1.  قبل از خم کردن صندلی
در  را  پشت سری ها  تمام  صندلی،  کردن  خم  از  قبل 
پایین ترین وضعیت تنظیم کنید و کمربندایمنی را در 

قالب خود قرار دهید.

A- دستگیره آزادسازی
2.  دستگیره آزادسازی را بیرون آورده و در این حالت 
نگه  دارید. سپس پشتی صندلی را به جلو حرکت دهید 

تا صندلی ردیف سوم خم شود.
3.  پشتی صندلی را به سمت پایین فشار دهید تا کاماًل 

در جای خود قفل شود.
4.  اگر می خواهید پشتی صندلی را به وضعیت اولیه 
برگردانید، دستگیره آزادسازی را بیرون بیاورید و پشتی 

صندلی را بلند کنید تا به وضعیت اولیه برگردد

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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فصل 1: عملکردها / صندلی ها

خم کردن برقی صندلی ردیف سوم
در  را  پشت سری ها  تمام  کردن صندلی،  از خم  قبل 
پایین ترین وضعیت تنظیم کنید و کمربندایمنی را در 

قالب خود قرار دهید.

A- برگرداندن صندلی سمت چپ به حالت اول
B- خم کردن صندلی سمت چپ

C- برگرداندن صندلی سمت راست به حالت اول
D- خم کردن صندلی سمت راست

می توانید از سمت درب های عقب و درب پشتی از این 
کلیدها استفاده کنید.

  هشدار
هنگام خم کردن صندلی های ردیف سوم

در  کنید.  رعایت  را  زیر  احتیاطی  اقدامات  لطفاً 
غیراینصورت امکان بروز صدمات شدید یا مرگ وجود 

دارد.
بررسی  را  آن  اطراف  از خم کردن صندلی،  قبل   ■
فردی  یا  جسم  که  کنید  حاصل  اطمینان  و  کنید 

اطراف صندلی وجود ندارد.
■ دستان یا پاهای خود را بر روی قطعات متحرک 

صندلی قرار ندهید.
■ از انجام این کار توسط کودکان جلوگیری کنید.

  احتیاط
به  سوم  ردیف  صندلی های  برگرداندن  هنگام 

حالت اول
اگر محفظه بار دارای طاقچه عقب می باشد، قبل از 
برگرداندن صندلی ها به حالت اول ابتدا باید طاقچه 
آن  به  صندلی ها  غیراینصورت  در  بردارید.  را  عقب 

آسیب وارد خواهند کرد.
کمر  گودی  تنظیم  و  ماساژور  تهویه،  گرمکن، 

صندلی ها 
گرمکن صندلی های جلو

استفاده کرد که  این ویژگی فقط هنگامی می توان  از 
دکمه استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد و موتور 

روشن باشد. 

A- صندلی سمت چپ
B- صندلی سمت راست

‹   دکمه صندلی سمت چپ را فشار دهید تا تنظیمات 
مربوط به آن بر روی صفحه نمایش لمسی فعال شود. 
در این حالت می توانید از پیام های صفحه نمایش لمسی 
برای فعال کردن گرمکن صندلی سمت چپ استفاده 

کنید.
‹   دکمه صندلی سمت راست را فشار دهید تا تنظیمات 
مربوط به آن بر روی صفحه نمایش لمسی فعال شود. 
در این حالت می توانید از پیام های صفحه نمایش لمسی 
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گرمکن صندلی های ردیف دوم
می توان  هنگامی  فقط  دوم  ردیف  صندلی  گرم کن  از 
قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  کرد  استفاده 

داشته و موتور روشن باشد.

دکمه نشان داده شده را فشار دهید تا گرمکن صندلی 
روشن و خاموش شود.

را  گرمکن صندلی  وضعیت  دکمه،  روی  نشانگر  چراغ 
نشان می دهد.

گرمکنچراغ نشانگر
بیشترین عملکرد گرمکن2 چراغ روشن
کمترین عملکرد گرمکن1 چراغ روشن

خاموشخاموش
گرمکن پس از 30 دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد 

شد.

برای گرمکن صندلی سمت راست استفاده کنید.
‹   گرمکن پس از 30 دقیقه به طور خودکار خاموش 

خواهد شد.
  احتیاط

هنگامی که توان باتری بسیار کم باشد، گرمکن به طور 
خودکار خاموش خواهد شد.

تهویه، ماساژور و تنظیم گودی کمر صندلی های جلو
از این ویژگی ها فقط هنگامی می توان استفاده کرد که 
دکمه استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد و موتور 

روشن باشد.
‹ دکمه صندلی سمت چپ را فشار دهید تا تنظیمات 
مربوط به آن بر روی صفحه نمایش لمسی فعال شود. 
در این حالت می توانید از پیام های صفحه نمایش لمسی 
برای فعال کردن تهویه، ماساژور و تنظیم گودی کمر 

صندلی راننده استفاده کنید.
‹   دکمه صندلی سمت راست را فشار دهید تا تنظیمات 
مربوط به آن بر روی صفحه نمایش لمسی فعال شود. 
در این حالت می توانید از پیام های صفحه نمایش لمسی 
برای فعال کردن تهویه، ماساژور و تنظیم گودی کمر 

صندلی سرنشین جلو استفاده کنید.
خودکار  به طور  صندلی  ماساژور  دقیقه   15 از  پس   ›

خاموش خواهد شد. 
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  هشدار
بیشتر  باید  زیر  افراد  گرمکن،  بودن  فعال  هنگام   ■

احتیاط کنند.
نوزادان، کودکان، سالمندان، بیماران و معلوالن

افرادی که حساسیت باال دارند.
افرادی که خستگی زیادی دارند.

افرادی که تحت تاثیر داروهای خواب آور می باشند.
را  آن ها  صندلی ها،  گرمکن  از  استفاده  هنگام   ■

نپوشانید.
پتو  از گرمکن صندلی، روی آن  استفاده  اگر هنگام 
یا روکش قرار دهید، دمای صندلی افزایش می یابد و 

باعث گرم شدن بیش ازحد آن می شود.
■ هنگامی که نیاز به گرمکن نیست از آن استفاده 
نکنید. در غیراینصورت منجر به سوختگی خفیف یا 

گرم شدن بیش از حد صندلی می شود.

  احتیاط
برای جلوگیری از تخلیه شارژ باتری، هنگامی که موتور 
روشن نیست از روشن کردن گرمکن خودداری کنید.

به طور  گرمکن  است،  کم  باتری  توان  هنگامی که 
خودکار خاموش خواهد شد.

عملکرد حافظه وضعیت رانندگی
فقط کافی است دکمه های مربوط به ذخیره و به کارگیری 
وضعیت رانندگی و وضعیت مورد نظر آینه های بغل را 
را طوری  ویژگی  این  می توانید  دهید. همچنین  فشار 
تنظیم کنید که با باز شدن قفل درب ها، این عملکرد 

نیز به طور خودکار فعال شود. 

ذخیره

1.  اهرم تعویض دنده را در وضعیتی به غیر از R قرار 
دهید.

2.  صندلی راننده و آینه های بغل را در وضعیت مورد 
نظر تنظیم کنید.

3.  دکمه SET را فشار دهید تا اعالن صوتی از صندلی 
را بشنوید. سپس دکمه های 2،1 یا 3 را فشار داده و 5 

ثانیه نگه دارید تا اعالن صوتی شنیده شود. 
اگر وضعیت دیگر برای دکمه انتخاب شده ذخیره شده 
باشد، وضعیت فعلی جایگزین وضعیت قبلی خواهد شد.

بازیابی
وضعیت رانندگی را از 2 روش زیر می توان بازیابی کرد:

‹   هنگامی که درب راننده باز است، دکمه های 2،1 یا 
3 را فشار دهید تا وضعیت رانندگی را بازیابی کنید.

تنظیم،  کلیدهای  از  کدام  هر  فشردن  بازیابی،  حین 
بازیابی را متوقف خواهد کرد. دکمه مورد نظر را مجدداً 

فشار دهید تا بازیابی ادامه یابد.
‹   هنگامی که درب راننده کاماًل بسته است، دکمه های 
1، 2 یا 3 را فشار داده و نگه دارید تا وضعیت رانندگی 

بازیابی شود.
حین بازیابی، رها کردن دکمه، بازیابی را متوقف خواهد 
کرد. دکمه مورد نظر را مجدداً فشار داده و نگه دارید تا 

بازیابی ادامه یابد.

فصل 1: عملکردها / صندلی ها
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ارتباط با عملکرد باز شدن قفل درب ها
"حافظه  نمایش،  از صفحه  زیر،  اقدامات  انجام  از  قبل 
مدل  هر  )براساس  کنید  فعال  را  صندلی"  وضعیت 

خودرو(.
نظر  مورد  در وضعیت  را  بغل  آینه های  و  1.  صندلی 

تنظیم کنید.
2.  تمام درب ها و درب پشتی را از طریق دکمه قفل 
کردن ریموت کنترل یا سنسور قفل درب، قفل کنید. 
در این حالت وضعیت رانندگی و ریموت کنترل با هم 

هماهنگ خواهند شد.
3.  هنگامی که قفل درب ها را باز می کنید می توانید 
)اگر  کند.  بازیابی  را  رانندگی  وضعیت  به طور خودکار 

وضعیت رانندگی تغییر کرده باشد(.

  احتیاط
می تواند  رانندگی  با یک وضعیت  کنترل  ریموت  هر 

هماهنگ شود.

آینه های دید عقب

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

آینه های دید عقب باید تمیز نگه داشته شوند و در زاویه 
باید  شروع حرکت  از  قبل  شوند.  تنظیم  مناسب  دید 

آینه های دید عقب را تنظیم کنید.

  هشدار
در  نکنید.  تنظیم  را  عقب  دید  آینه  رانندگی،  حین 
غیراینصورت باعث می شود که راننده کنترل خودرو 
را از دست بدهد و منجر به وقوع تصادف، صدمات یا 

حتی مرگ  شود.

آینه دید عقب داخل
آینه دید عقب داخل ضدانعکاس نور

فصل 1: عملکردها / آینه های دید عقب
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A- وضعیت عادی
B- وضعیت ضدانعکاس نور

با استفاده از اهرم کنترل آینه دید عقب داخلی، می توانید 
انعکاس نور خودروهای پشت سر را کاهش دهید.

آینه دید عقب داخل ضدانعکاس نور خودکار
پشت سر،  خودروهای  نور  میزان  براساس  عملکرد  این 

به طور خودکار بازتاب نور را کاهش خواهد داد.

A- دکمه
B- چراغ نشانگر

دارد  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  هنگامی 
خودکار،  ضدانعکاس  عملکرد  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
عملکرد  این  که  هنگامی  می شود.  روشن  یا  خاموش 

فعال باشد چراغ نشانگر روشن خواهد شد.
قرار   R وضعیت  در  را  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 
خاموش  خودکار  نور  ضدانعکاس  عملکرد  می دهید، 

خواهد شد.
آینه دید عقب داخل ضدانعکاس نور

این عملکرد براساس نور خودروهای پشت سر، انعکاس 
نور را کاهش خواهد داد.

A- چراغ نشانگر عملکرد ضدانعکاس نور
B- دکمه

C- چراغ هشدار بسته نبودن کمربندایمنی صندلی های 
ردیف دوم

D- چراغ نشانگر بسته نبودن کمربندایمنی
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
دکمه را فشار دهید تا عملکرد ضدانعکاس نور خودکار 
روشن یا خاموش شود. هنگامی که عملکرد ضدانعکاس 
نور خودکار فعال باشد، چراغ نشانگر روشن خواهد شد.

قرار   R در وضعیت  را  دنده  تعویض  اهرم  که  هنگامی 
خاموش  خودکار  نور  ضدانعکاس  عملکرد  می دهید، 

خواهد شد.
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار داشته 
نشسته  سرنشین  دوم  ردیف  صندلی های  در  و  باشد 
باشد، چراغ هشدار مربوطه روشن خواهد شد و نشان 
می دهد که کمربندایمنی ردیف دوم بسته نشده است. 
عالوه براین، چراغ نشانگر بسته نبودن کمربندایمنی نیز 

روشن خواهد شد.

فصل 1: عملکردها / آینه های دید عقب
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آینه بغل )آینه دید عقب بیرونی(
تنظیم  را  بغل  آینه های  می خواهید  که  هنگامی  لطفاً 
قرار   ACC یا    ON وضعیت  در  را  استارت  دکمه  کنید، 

دهید.
تنظیم زاویه دید آینه های بغل

L - انتخاب آینه بغل سمت چپ
R - انتخاب آینه بغل سمت راست

1.  آینه بغل مورد نظر که می خواهید تنظیم کنید را با 
فشردن دو سمت این کلید انتخاب کنید.

به  را  کلید  این  بغل،  آینه های  تنظیم  اتمام  از  پس 
وضعیت وسط برگردانید.

2.  این دکمه را فشار دهید تا زاویه دید آینه بغل تنظیم 
شود.

A- به سمت چپ
B- به سمت باال

C- به سمت راست
D- به سمت پایین

بازکردن و جمع کردن آینه های بغل
استفاده از دکمه برای جمع کردن آینه های بغل

این دکمه را فشار دهید تا آینه های بغل جمع شود. این 
دکمه را مجدداً فشار دهید تا آینه های بغل به وضعیت 

اولیه برگردند.
حالت خودکار 

باز و  امکان را می دهد که  این  حالت خودکار به شما 
باز شدن  با قفل شدن و  جمع شدن آینه های بغل را 

قفل درب ها هماهنگ کنید.
اگر می خواهید حالت خودکار را فعال کنید، از صفحه 
نمایش لمسی، حالت جمع شدن خودکار آینه های بغل 
را انتخاب کنید. برای کسب جزئیات بیشتر به کتابچه 

راهنمای سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید.
حافظه آینه بغل

می توانید زاویه دید تنظیم شده آینه بغل را ذخیره کنید 
و با عملکرد حافظه وضعیت رانندگی این تنظیمات را به 

کار بگیرید )به صفحه 41 مراجعه کنید(
عملکرد تنظیم زاویه دید آینه بغل هنگام حرکت با دنده 
عقب این عملکرد فقط در آینه بغل سمت سرنشین جلو 

وجود دارد.

فصل 1: عملکردها / آینه های دید عقب
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فعال کردن
اهرم  و   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  هنگامی 
 SET دکمه  دارند،  قرار   R وضعیت  در  دنده  تعویض 
عملکرد  و  شود  شنیده  بوق  صدای  تا  دهید  فشار  را 

هماهنگی فعال شود.
ذخیره 

آینه بغل سمت سرنشین جلو را در وضعیت مورد نظر 
تنظیم کنید و دکمه های 1، 2 یا 3 را فشار دهید تا 

صدای بوق شنیده شود.
فعلی  وضعیت  دهید،  انجام  مجدداً  را  فوق  اقدام  اگر 

جایگزین وضعیت قبلی خواهد شد.
بازیابی

هنگام حرکت دنده عقب، آینه بغل به طور خودکار در 
زاویه ذخیره شده تنظیم خواهد شد. پس از اینکه اهرم 
تعویض دنده از وضعیت R جابه جا شد، آینه بغل به طور 

خودکار در زاویه قبل تنظیم خواهد شد.
غیرفعال کردن 

اهرم  و   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  هنگامی 
را   SET دارند، دکمه قرار   R تعویض دنده در وضعیت
عملکرد  و  شود  شنیده  بوق  دو  صدای  تا  دهید  فشار 

هماهنگی غیرفعال شود.
هنگامی که آینه های بغل بخار گرفته اند

استفاده  آن  کردن  تمیز  برای  بغل  آینه  بخارزدایی  از 

تا  کنید  روشن  را  عقب  دید  آینه  بخارزدایی  کنید. 
همزمان بخارزدایی آینه های بغل نیز فعال شود. 

)به صفحه 62 مراجعه کنید(

  هشدار
■ حین حرکت باید اقدامات احتیاطی زیر را رعایت 
خواهد  رخ  شدیدی  تصادفات  درغیراینصورت  کنید. 

داد.
حین حرکت آینه های بغل را تنظیم نکنید.

هنگامی که آینه های بغل جمع شده اند رانندگی نکنید.
قبل از حرکت باید آینه های بغل را باز کنید و به طور 

مناسب آن ها را تنظیم کنید
■ برای جلوگیری از صدمات جسمی و آسیب دیدن 
مراقب  بغل  آینه های  حرکت  حین  بغل،  آینه های 

باشید که دستانتان بین آینه و قاب آن قرار نگیرد.
■ هنگامی که بخارزدا فعال است به سطح آینه دست 

نزنید.

فصل 1: عملکردها / آینه های دید عقب
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غربیلک فرمان

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

نحوه تنظیم

A- اهرم تنظیم
پایین ترین  تا  را  فرمان  غربیلک  زیر  تنظیم  اهرم   .1

وضعیت ممکن فشار دهید؛
2. غربیلک فرمان را به سمت باال، پایین، داخل و بیرون 
حرکت دهید تا با قفسه سینه شما در یک راستا قرار 
گیرد. اطمینان حاصل کنید که می توانید باالی صفحه 

کیلومتر و چراغ های نشانگر را مشاهده کنید؛
3. اهرم تنظیم را به سمت باال فشار دهید تا غربیلک 

فرمان قفل شود؛
4. سعی کنید غربیلک فرمان را حرکت دهید تا اطمینان 

حاصل کنید که در جای خود قفل شده است.

  هشدار
تنظیم غربیلک فرمان نباید حین حرکت انجام گیرد. 
در غیراینصورت ممکن است به دلیل وقوع تصادف یا 
از دست دادن کنترل خودرو، صدمات شدید یا مرگ 

رخ دهد.
اطمینان  است  الزم  فرمان  غربیلک  تنظیم  از  پس 
در  است.  شده  قفل  خود  جای  در  که  کنید  حاصل 
ناگهان  فرمان  غربیلک  است  ممکن  غیراینصورت 
حرکت کند و منجر به وقوع تصادف و صدمات شدید 

و مرگ شود.
گرمکن غربیلک فرمان

‹  هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
دکمه  فشردن  با  را  فرمان  غربیلک  گرمکن  عملکرد 
گرمکن غربیلک فرمان فعال کنید تا چراغ روی دکمه 

به رنگ نارنجی درآید.
‹  با فشردن مجدد این دکمه، عملکرد گرمکن غربیلک 

فرمان را غیرفعال کنید.

  احتیاط
هنگامی که  باتری،  شارژ  تخلیه  از  جلوگیری  برای 
موتور خاموش است از عملکرد گرمکن غربیلک فرمان 

استفاده نکنید.

فصل 1: عملکردها / غربیلک فرمان
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باربند

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

این خودرو مجهز به باربندی است که ضریب مقاومت 
روی  بر  می خواهید  اگر  دارد.  پایینی  هوای  برابر  در 
باربند، محفظه بار نصب کنید راهنمای نصب محفظه 

بار را به دقت مطالعه کنید.
نمی توانید  نباشد،  باربند  به  مجهز  شما  خودروی  اگر 

محفظه بار نصب کنید.
ظرفیت تحمل بار سقف

شده  بارگذاری  اجسام  با  خودرو  کنترل  است  ممکن 
تحت تاثیر قرار گیرد.

وزنجسم )بدون حرکت(

50 کیلوگرمحداکثر بار مجاز بر روی سقف
از 70  بیش  با سرعت  برای حرکت  مجاز  بار  حداکثر 

کیلومتر بر ساعت، 35 کیلوگرم می باشد.

فصل 1: عملکردها / باربند

  احتیاط
قرار  خود  جای  در  محکم  باید  باربند  روی  اجسام 
گیرند. در غیراینصورت خطر وقوع حادثه وجود دارد. 
تحت هیچ شرایطی نباید بیش از حد مجاز بار سقف، 
یا بیش از حد مجاز بار روی محورها یا بیش از حداکثر 
بار مجاز کلی خودرو بارگذاری کنید. در غیراینصورت 

خطر وقوع حادثه وجود دارد.
برروی  سنگین  یا  بزرگ  تقریباً  اجسام  که  هنگامی 
باربند بارگذاری می شوند، تغییر نقطه ثقل خودرو و 
مقاومت هوا بر کنترل خودرو تاثیر گذار است و خطر 
وقوع حادثه وجود دارد. به این دلیل باید نحوه رانندگی 

و سرعت را براساس شرایط موجود تنظیم کنید.
که  کنید  استفاده  باربند  از  می توانید  هنگامی   فقط 
سان روف بسته باشد. در غیراینصورت باربند یا اجسام 

روی آن برای سرنشینان خطرناک خواهد بود.
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فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها

کنترل چراغ ها

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

محل قرارگیری چراغ های خودرو

A- چراغ پالک                         

B- چراغ ترمز سوم                    

C- چراغ حرکت دنده عقب           

D- چراغ ترمز                

E- چراغ موقعیت عقب  

F- چراغ راهنمای عقب           

G- چراغ مه شکن عقب

H- چراغ راهنمای جلو

I-چراغ موقعیت جلو

J- چراغ مه شکن جلو

K- چراغ های نور باال و نور پایین 

L- چراغ راهنمای روی آینه
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فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها

کلید روشن کردن چراغ های اصلی

کلید اصلی روشن کردن چراغ ها بر روی داشبورد و بین 
غربیلک فرمان و درب راننده قرار دارد. 

کلید را به سمت چپ و راست بچرخانید تا چراغ های 
روشنایی خودرو، خاموش و روشن شود.

A- خاموش 
چراغ  و  موقعیت  )چراغ های  کوچک  چراغ های   -B

پالک(
C- چراغ نور پایین     

D- کنترل خودکار چراغ جلو          
E- چراغ های مه شکن جلو      
F- چراغ های مه شکن عقب    

چراغ های نور پایین
قبل از روشن کردن چراغ های نور پایین، دکمه استارت 

باید در وضعیت ON قرار گیرد.
کنترل خودکار چراغ جلو

براساس  پایین  نور  چراغ های  و  کوچک  چراغ های 
خاموش  و  روشن  خودکار  به طور  محیط  روشنایی 

خواهند شد.
قبل از فعال کردن سیستم کنترل خودکار چراغ جلو، 
در  دهید.  قرار   ON وضعیت  در  را  استارت  دکمه  باید 
غیراینصورت قادر به فعال کردن این ویژگی نخواهید بود.

  احتیاط
هنگامی که در طول روز به دلیل وجود مه، دید اطراف 
تحت تأثیر قرار می گیرد، این چراغ ها بطور خودکار 
روشن نخواهند شد. لطفاً در این شرایط، این چراغ ها 

را بصورت دستی روشن کنید.
یکی  بعنوان  روشنایی  خودکار  کنترل  است  بدیهی 
راننده  و همواره  انتخاب می باشد  قابل  از گزینه های 

مسئول روشنایی چراغ های خودرو است.
هنگامی که توان باتری بسیار کم است، چراغ های جلو 

به طور خورکار خاموش خواهند شد.
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فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها

چراغ های مه شکن جلو و عقب 
روشن  را  مه شکن  چراغ های  می خواهید  هنگامی که 

کنید باید ابتدا کلید اصلی چراغ ها را بچرخانید.
‹  روشن کردن چراغ های مه شکن جلو

روشن  کوچک  چراغ های  که  کنید  حاصل  اطمینان 
هستند.

دکمه چراغ های مه شکن جلو را فشار دهید.
‹  روشن کردن چراغ های مه شکن عقب

جلو،  مه شکن  چراغ های  که  کنید  حاصل  اطمینان 
چراغ های نور پایین یا چراغ های نور باال روشن باشند.

دکمه چراغ های مه شکن عقب را فشار دهید.

  احتیاط
اگر هنگامی که کلید اصلی چراغ ها در وضعیت "کنترل 
خودکار چراغ جلو" قرار داشته باشد و شرایط روشن 
چراغ های  نباشد،  فراهم  مه شکن  چراغ های  کردن 

مه شکن مربوطه روشن نمی شوند.

دسته راهنما

A- چراغ های نور باال 
B- عالمت دادن با نور باال

C- چراغ راهنمای سمت راست     
D- چراغ راهنمای سمت چپ          

روشن کردن چراغ های نور باال
دسته راهنما را همانند شکل "چراغ های نور باال" حرکت 
دهید. نشانگر بر روی صفحه کیلومتر روشن خواهد 

شد.
عالمت دادن با نور باال

وضعیت  به  شکل  همانند  آرامی  به  را  راهنما  دسته 
"عالمت دادن با نور باال" حرکت دهید.

نشانگر چراغ نور باال بر روی صفحه کیلومتر و نور باالی 
چراغ های جلو برای مدت کوتاهی روشن خواهند شد.

چراغ های راهنما
"چراغ  وضعیت  به  شکل  همانند  را  راهنما  دسته 
راهنمای سمت راست" یا "چراغ راهنمای سمت چپ" 

حرکت دهید.
نشانگر چراغ راهنمای مربوطه بر روی صفحه کیلومتر 

چشمک خواهد زد.
دسته  بچرخانید،  حدکافی  به  را  فرمان  غربیلک  اگر 
راهنما به طور خودکار به وضعیت اولیه باز خواهد گشت.

روشن  کمی  مدت  برای  راهنما  چراغ  می خواهید  اگر 
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فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها

چراغ رانندگی در روز

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

برای این که سایر راننده ها دید بهتری به خودروی شما 
چراغ  می شود،  روشن  موتور  که  هربار  باشند،  داشته 

رانندگی در روز نیز روشن خواهد شد.
چراغ رانندگی در روز تحت شرایط زیر خاموش خواهد 

شد؛
‹ هنگامی که چراغ های موقعیت )چراغ کوچک، چراغ 

پالک و غیره( یا چراغ جلو روشن شود.
‹ هنگامی که چراغ راهنمای سمت چپ یا راست روشن 
شود، چراغ رانندگی در روز همان سمت خاموش خواهد 

شد.
‹ هنگامی که موتور خاموش شود.

  هشدار
شب  در  رانندگی  برای  روز  در  رانندگی  چراغ های 

طراحی نشده اند.

عملکرد روشن کردن مسیر پیش رو
با فراهم شدن شرایط زیر، چراغ های جلو پس از ترک 
کردن خودرو 30 ثانیه دیگر نیز روشن خواهند ماند تا 

در تاریکی مطلق خودرو را ترک نکنید.

باشد، دسته راهنما را به مقدار کمی در جهت مورد نظر 
بار چشمک  مربوطه، 3  راهنمای  حرکت دهید. چراغ 

خواهد زد.

چراغ هشدار خطر )فالشر(
اگر در خودرو نقص عملکردی به وجود بیاید یا تصادفی 
رخ دهد یا سایر شرایط مشابه، لطفاً چراغ هشدار خطر 

را روشن کنید تا به سایر خودروها اطالع دهید.

دکمه هشدار خطر را فشار دهید. تمام چراغ های راهنما 
یکبار  کیلومتر  صفحه  روی  راهنمای  نشانگرهای  و 
چشمک خواهند زد. دکمه را دوباره فشار دهید تا چراغ 

هشدار خطر خاموش شود.
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چراغ مه شکن سمتی که خودرو حرکت می کند روشن 
خواهد شد.

  احتیاط
اگر چراغ راهنما را روشن کرده اید ولی به جهت مخالف 
راهنمای  مه شکن سمت چراغ  کردید، چراغ  حرکت 

روشن همچنان روشن خواهد ماند.
اگر اهرم تعویض دنده را در وضعیت دنده عقب قرار 
دهید و غربیلک فرمان را بیش از 60 درجه بچرخانید، 

چراغ مه شکن هر دو سمت روشن خواهد شد.

غیرفعال کردن عملکرد روشنایی کمکی چراغ مه شکن
برای غیرفعال کردن این عملکرد یکی از موارد زیر را 

انجام دهید :
‹ چراغ های راهنما را خاموش کنید.

‹ به حرکت مستقیم ادامه دهید.

  احتیاط
را  راهنما  اگر حین حرکت در مسیر مستقیم، چراغ 

روشن کردید، این عملکرد فعال خواهد شد.

چراغ ترمز اضطراری
هنگامی که سرعت خودرو بیش از 50 کیلومتر بر ساعت 
شود و در این حالت ترمز اضطراری بگیرد، چراغ های 
راهنمای روی آینه سمت چپ و راست چشمک خواهند 

زد.

  احتیاط
اگر هنگامی که موتور روشن نیست، چراغ های بیرونی 
را برای مدت طوالنی روشن نگه دارید، چراغ ها به طور 

خودکار خاموش خواهند شد.

"کنترل خودکار  وضعیت  در  اصلی  روشنایی  کلید   .1
چراغ جلو" قرار داشته باشد.

2. دکمه استارت از وضعیت ON به وضعیت LOCK تغییر 
کند.

3. تمام درب ها از بیرون قفل شده  باشند.
نور  شرایط  براساس  که  دهد  تشخیص  سیستم   .4

پیرامون خودرو، چراغ های بیرونی باید روشن شوند.
را  ماندن چراغ ها  روشن  زمان  : می توانید مدت  توجه 
براساس نیاز خود تعیین کنید.برای جزئیات بیشتر به 

کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید.
روشنایی کمکی چراغ مه شکن جلو

هنگامی که خودرو به سمت چپ یا راست می چرخد، 
چراغ مه شکن همان سمت روشن خواهد شد.

از شرایط زیر رخ دهد، عملکرد روشنایی  اگر هرکدام 
غیرفعال خواهد  به طور خودکار  مه شکن  کمکی چراغ 

شد.
‹ دکمه استارت در وضعیت LOCK یا ACC قرار گیرد.

‹ چراغ های مه شکن جلو روشن شوند.
‹ سرعت خودرو بیش از 40 کیلومتر برساعت شود.

‹ محیط تاریک باشد )کلید اصلی چراغ ها در وضعیت 
"کنترل خودکار چراغ جلو" قرار داشته باشد. به صفحه 

57 مراجعه کنید(
‹ چراغ های نور پایین خاموش باشد.

فعال کردن عملکرد روشنایی کمکی چراغ مه شکن
موتور روشن باشد و کلید روشنایی اصلی در وضعیت 
"کنترل خودکار چراغ جلو"  یا  پایین"  نور  "چراغ های 

باشد )به صفحه 49 مراجعه کنید(
‹ چراغ راهنما را روشن کنید.

چراغ مه شکن سمت چراغ راهنما، روشن می شود.
‹ دور بزنید )زاویه غربیلک فرمان باید بیش از 60 درجه 

باشد(.

فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها
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AFS خاموش و روشن کردن سیستم

دکمه AFS OFF را فشار دهید تا AFS روشن یا خاموش 
شود.

کلید تنظیم کننده روشنایی صفحه کیلومتر

دکمه استارت در وضعیت ACC یا ON قرار داشته باشد.
صفحه  روشنایی  تا  بچرخانید  باال  سمت  به  را  کلید 

کیلومتر افزایش یابد.
تا روشنایی صفحه  کلید را به سمت پایین بچرخانید 

کیلومتر کاهش یابد.

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
نور چراغ  ارتفاع  به کلید تنظیم  در خودروهای مجهز 
براساس تعداد  ارتفاع نور چراغ جلو را  جلو، می توانید 

سرنشینان و بار خودرو تنظیم کنید.

کلید را به سمت باال بچرخانید تا ارتفاع نور چراغ جلو 
افزایش یابد.

نور چراغ  ارتفاع  تا  پایین بچرخانید  به سمت  را  کلید 
جلو کاهش یابد.

سیستم تطبیق نور چراغ جلو
سیستم AFS )سیستم تطبیق نور چراغ جلو( جهت نور 
چراغ جلو را به طور خودکار براساس سرعت خودرو، بار 
خودرو و میزان چرخاندن غربیلک فرمان تنظیم خواهد 

کرد.
نور چراغ جلو طبق جهت گردش خودرو، به طور خودکار 

به سمت چپ یا راست تنظیم خواهد شد.
هنگام رانندگی با حضور سرنشینان یا وجود بار درون 
تنظیم  خودکار  به طور  جلو  چراغ  نور  ارتفاع  خودرو، 

خواهد شد.

فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها
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  احتیاط
روشنایی  باشند،  روشن  موقعیت  چراغ های  اگر   ■

صفحه کیلومتر به طور خودکار کاهش خواهد یافت.
هنگامی که  کیلومتر  صفحه  روشنایی  تنظیم   ■
صفحه  روشنایی  هستند،  روشن  موقعیت  چراغ های 
نمایش لمسی،  نور پشت زمینه کنترل پنل سیستم 
و  نور پشت زمینه کنترل پنل وسط  تهویه مطبوع، 

نور پشت زمینه دکمه استارت را نیز تنظیم می کند.

عملکرد چراغ شوی جلو

1.  اطمینان حاصل کنید که دکمه استارت در وضعیت 
ON قرار دارد.

2.  اطمینان حاصل کنید که چراغ نور باال یا نور پایین 
روشن است.

3.  دکمه  را فشار دهید.
نکات مهم

اگر چراغ نور باال یا نور پایین روشن باشد، هر 5 بار یکبار 
که شیشه جلو تمیز می شود، یکبار نیز چراغ های جلو 

تمیز خواهد شد.

  احتیاط
نازل ها را به صورت دستی از سپر جدا نکنید.

اگر محل قرارگیری نازل از سپر بیرون آمد آن را با 
نمایندگی های  با  حالت  این  در  ندهید.  فشار  دست 

مجاز بهمن مشورت کنید.
چراغ های داخل خودرو

چراغ مطالعه

A- کلید اصلی چراغ مطالعه
B- کلید کنترل درب

C- کلید چراغ مطالعه سمت چپ
D-Vکلید چراغ مطالعه سمت راست

تمام این کلیدها، لمسی می باشند.
کلید چراغ مطالعه سمت چپ و راست

با فشردن کلید می توانید چراغ مطالعه سمت مورد نظر 
را روشن یا خاموش کنید.

کلید کنترل درب
درب  کنترل  عملکرد  می توانید  کلید  این  فشردن  با 
را فعال یا غیرفعال کنید. پس از فعال کردن عملکرد 
درب  وضعیت  براساس  مطالعه  چراغ  درب،  کنترل 

خودرو بطور خودکار روشن یا خاموش خواهد شد.
خودرو  داخل  چراغ های  تمام  شدن  خاموش  عملکرد 
با تاخیر انجام می شود. می توانید با استفاده از صفحه 
نمایش لمسی، مدت زمان تاخیر را تنظیم کنید. برای 

فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها
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جزئیات بیشتر به کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای 
مراجعه کنید.

کلید اصلی چراغ مطالعه
با فشردن این کلید می توانید تمام چراغ های مطالعه را 

روشن یا خاموش کنید.
چراغ تزئینی

برای روشن شدن چراغ تزئینی، دکمه استارت باید در 
یا  وضعیت ON قرار داشته باشد و چراغ های موقعیت 

نورپایین روشن باشند.

A- افزایش میزان روشنایی چراغ تزئینی
B- کاهش میزان روشنایی چراغ تزئینی

تزئینی  چراغ های  تمام  کردن  خاموش  یا  روشن   -C
خودرو

D- چراغ تزئینی
اگر می خواهید روشنایی چراغ تزئینی را تغییر دهید، 

می توانید از کلیدهای تنظیم کننده استفاده کنید.

چراغ وسط سقف
نوع 1

چراغ وسط سقف در سقف و باالی صندلی های ردیف 
دوم قرار گرفته است.

کلید را لمس کنید تا چراغ سمت موردنظر روشن یا 
خاموش شود.

نوع 2

چراغ وسط سقف در مجاورت دستگیره سقف سرنشینان 
قرار  راست  و  در سمت چپ  دوم،  ردیف  صندلی های 

گرفته است.
کلید را لمس کنید تا چراغ سمت مورد نظر روشن یا 

خاموش شود.

فصل 1: عملکردها / کنترل چراغ ها
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فصل 1: عملکردها / دسته برف پاک کن

دسته برف پاک کن

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

  احتیاط
از شیشه شوی به طور ممتد بیش از 20 ثانیه استفاده 
وارد  آسیب  آن  موتور  به  اینصورت  غیر  در  نکنید 

می شود.
شیشه شوی  مخزن  در  موجود  مایع  سطح  همیشه 
در  کنید.  پر  را  آن  منظم  به طور  و  کنید  بررسی  را 
مخزن  داخل  مناسبی  مایع شیشه شوی  فصل سرد، 
بریزید تا اطمینان حاصل کنید که مایع یخ نمی زند. 
در غیراینصورت نه تنها عملکرد شیشه شوی با مشکل 
مواجه خواهد شد بلکه قطعات مربوطه نیز یخ می زنند.

کنترل برف پاک کن شیشه جلو

چراغ عقب سقف

چراغ عقب سقف در سقف و باالی صندلی های ردیف 
سوم قرار گرفته است.

کلید را لمس کنید تا چراغ سمت موردنظر روشن یا 
خاموش شود.

  احتیاط
درباره کلیدهای لمسی

تمام کلیدهای چراغ مطالعه، چراغ تزئینی و چراغ سقف 
معرض  در  خودرو  اگر  می باشند.  لمسی  خودرو  این 
میدان مغناطیسی قوی یا موج الکترومغناطیس قوی 
داخل  یا  نزدیک  )بی سیم(  وایرلس  دستگاه  یا  باشد 
این  است  ممکن  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  خودرو 
کلیدها به طور صحیح کار نکنند. چنین تداخل هایی 
چراغ  مطالعه،  چراغ های  شود  باعث  است  ممکن 
و  خاموش  اشتباه  به طور  چراغ های سقف  یا  تزئینی 
روشن شوند. با حذف تداخل موج الکترومغناطیس، 

کلیدها به عملکرد عادی خود ادامه خواهند داد.
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A- خاموش
سنسور  براساس  )برف پاک کن  خودکار  کنترل   -B

تشخیص نور و باران کار خواهد کرد(
C- حرکت آهسته
D- حرکت سریع

E- حرکت رفت و برگشت
کنترل خودکار

براساس میزان بارش تشخیص داده شده توسط سنسور 
برف پاک کن ها  مناسب  سرعت  باران،  و  نور  تشخیص 

انتخاب خواهد شد.
  احتیاط

"کنترل  برف پاک کن در وضعیت  باری که دسته  هر 
حرکت  یکبار  برف پاک کن ها  گیرد،  قرار  خودکار" 

خواهند کرد.

حرکت سریع
کار  باالیی  سرعت  با  برف پاک کن ها  هنگامی که  اگر 
درب های  از  یکی  یا  کنید  متوقف  را  خودرو  می کنند، 
خودرو را باز کنید، برف پاک کن وارد حالت حرکت آهسته 
می شود وقتی تمام درب ها را ببندید، دوباره برف پاک کن 

با حرکت سریع به کار خود ادامه خواهد داد.
حرکت رفت و برگشت

و  رفت  "حرکت  وضعیت  در  را  برف پاک کن  دسته 
برگشت"  قرار داده و سپس رها کنید.

از مایع  افتاد ولی  به کار خواهند  برف پاک کن ها دوبار 
شیشه شوی استفاده نمی شود.

استفاده از مایع شیشه شوی

دسته برف پاک کن را در جهت نشان داه شده حرکت 
دهید.

برف پاک کن ها با استفاده از مایع شیشه شوی، شیشه را 
تمیز می کنند.

تنظیم حساسیت سنسور تشخیص نور و باران

کلید روی دسته برف پاک کن را بچرخانید تا حساسیت 
سنسور را تنظیم کنید.
A- افزایش حساسیت
B- کاهش حساسیت

فصل 1: عملکردها / دسته برف پاک کن
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سنسور تشخیص نور و باران

سنسور تشخیص نور و باران در مرکز شیشه جلو قرار 
گرفته است.

  احتیاط
اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد 
یا موتور روشن است و دسته برف پاک کن در وضعیت 
"کنترل خودکار" است، به شیشه روی سنسور دست 

بزنید یا با پارچه تمیز کنید، ممکن است برف پاکن کن 
فعال شود و باعث آسیب رساندن به دستان شما شود.

هنگام شست وشوی خودرو در فصل گرم یا هنگامی که 
سیستم  که  است  الزم  ندارد،  وجود  بارندگی 
برف پاک کن خودکار را خاموش کنید. در غیراینصورت 

منجر به عملکرد ناخواسته برف پاک کن می شود. 
مانند  دلیل مشکالتی  به  برف پاک کن  آن جایی که  از 
برف جمع شده روی شیشه، از کار باز می ایستد، لطفاً 
را در مکانی  را خاموش کرده و خودرو  برف پاک کن 
امن پارک کنید. سپس برف یا سایر موارد جمع شده 
روی شیشه را بردارید تا برف پاک کن به عملکرد عادی 

خود ادامه دهد. 

  احتیاط
در آب و هوای برفی گاهی اوقات ممکن است دانه  های 
این  بچسبند.  باران  و  نور  تشخیص  سنسور  به  برف 
مورد باعث نقص عملکرد سنسور و اختالل در عملکرد 

برف پاک کن می شود.
در صورت وجود یخ بر روی شیشه باالی سنسور، یا 
کثیف شدن شیشه، برف پاک کن ها به طور عادی عمل 
روی شیشه  از  را  اضافی  اجسام  لطفاً  کرد.  نخواهند 

بردارید.

کنترل برف پاک کن شیشه عقب

A- کلید برف کن شیشه عقب
B- خاموش کردن برف پاک کن شیشه عقب
C- روشن کردن برف پاک کن شیشه عقب

D- استفاده از مایع شیشه شوی
E- استفاده از مایع شیشه شوی

در  باید  استارت  دکمه  برف پاک کن،  کردن  کار  برای 
وضعیت ON قرار داشته باشد. اگر برف پاک کن شیشه 
را در  اهرم تعویض دنده  باشید و  را روشن کرده  جلو 
وضعیت دنده عقب قرار دهید، برف پاک کن شیشه عقب 

به طور خودکار روشن خواهد شد.
استفاده از مایع شیشه شوی

کلید برف پاک کن شیشه عقب را در وضعیت " استفاده 
از مایع شیشه شوی" قرار دهید تا شیشه تمیز شود.

فصل 1: عملکردها / دسته برف پاک کن



59

  احتیاط
لطفاً  دارد،  وجود  سنگ ریزه  یا  یخ  شیشه  روی  اگر 
از  پس  و  کنید  غیرفعال  را  برف پاک کن   عملکرد 

پاکسازی این موارد، برف پاک کن را فعال کنید.
شیشه  به  یخ زدگی  اثر  بر  برف پاک کن  تیغه  اگر 
چسبیده است، پس از اینکه یخ آن را از بین بردید 
برف پاک کن را به کار بیندازید. در غیراینصورت باعث 

آسیب دیدن موتور برف پاک کن می شود.

بوق

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

قسمت مرکزی غربیلک فرمان که در شکل نشان داده 
شده است را فشار دهید تا بوق به صدا درآید.

فصل 1: عملکردها / بوق
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فصل 1: عملکردها / سیستم تهویه مطبوع

A- دکمه های تنظیم دمای سمت چپ 
 )AUTO( دکمه حالت خودکار -B

C- دکمه گردش هوای داخل خودرو
)OFF( دکمه خاموش کردن -D
)MODE( دکمه انتخاب حالت -E
)ZONE( دکمه انتخاب منطقه -F

G- دکمه های تنظیم دمای سمت راست
H- دکمه بخارزدای جلو

I- دکمه A/C )تهویه مطبوع(
J- دکمه تنظیم میزان هوا

K- دکمه کنترل سیستم تهویه مطبوع قسمت عقب خودرو 
)REAR(

L- دکمه بخارزدای عقب

سیستم تهویه مطبوع

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

این خودرو مجهز به سیستم تهویه مطبوع خودکار با 3 منطقه دمایی می باشد. سمت راننده، سمت سرنشین جلو 
و قسمت عقب خودرو )صندلی های ردیف دوم و سوم( به طور جداگانه دارای کنترل جریان هوا و دما می باشند تا از 

این موضوع اطمینان حاصل شود که سرنشینان بتوانند از محیطی سرشار از آرامش لذت ببرند.
پیام های مربوط به سیستم تهویه مطبوع بر روی صفحه نمایش لمسی نشان داده می شود و می توانید با استفاده از 

صفحه نمایش لمسی، سیستم تهویه مطبوع را تنظیم کنید.
کنترل پنل صندلی  جلو
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)AUTO( دکمه حالت خودکار
دکمه AUTO را فشار دهید تا نشانگر آن روشن شود. 
تهویه  سیستم  کنید.  انتخاب  را  خود  موردنظر  دمای 
و شدت  خروجی  هوای  حالت  خودکار  به طور  مطبوع 
تنظیم  موردنظر  دمای  به  برای رسیدن  را  هوا  جریان 

می کند.
  احتیاط

هوای  جریان  شدت  و  خروجی  هوای  حالت  اگر 
نتوانست  مطبوع  تهویه  سیستم  توسط  شده  تنظیم 
شرایط موردنظر شما را فراهم کند می توانید خودتان 
تنظیمات دلخواه را انجام دهید. در این حالت، سیستم 
 AUTO خارج شده و نشانگر روی دکمه AUTO از حالت

خاموش خواهد شد.

A/C دکمه
دکمه A/C را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن شود. 
داخل  رطوبت  و  دما  کمپرسور،  کار  به  شروع  از  پس 

خودرو کاهش می یابد. 
)OFF( دکمه خاموش کردن

مطبوع  تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   OFF دکمه 
خاموش شود.

دکمه های تنظیم دمای سمت چپ و راست
است،  روشن   ZONE دکمه  نشانگر  چراغ  هنگامی که 
فشار  را  راست  و  دمای سمت چپ  تنظیم  دکمه های 
و سمت  راننده  دمای سمت  جداگانه  به طور  تا  دهید 

سرنشین جلو را تنظیم کنید.
هنگامی که دکمه های تنظیم دمای سمت راست را فشار 
دهید، چراغ نشانگر دکمه ZONE به طور خودکار روشن 

خواهد شد.
باشد،  خاموش   ZONE دکمه  نشانگر  چراغ  هنگامی که 
هماهنگ  راننده  سمت  با  جلو  سرنشین  دمای سمت 

خواهد شد.

  احتیاط
شود،  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  که  بار  هر 
صندلی های  مطبوع  تهویه  منطقه ای  چند  سیستم 
نشانگر  چراغ  اگر  حتی  بود.  خواهد  خاموش  عقب 
دکمه ZONE روشن باشد، صندلی های عقب و جلو، 
دکمه های  این که  از  بود. پس  تک منطقه ای خواهند 
کنترل  شود،  داده  فشار  راست  سمت  دمای  تنظیم 

چندمنطقه ای شروع به کار خواهد کرد.
کلید تنظیم میزان هوا

تا  بچرخانید  ساعت  عقربه  حرکت  جهت  در  را  کلید 
میزان هوا افزایش یافته و در جهت عکس حرکت عقربه 

ساعت بچرخانید تا میزان هوا کاهش یابد.
دکمه گردش هوای داخل خودرو

دکمه گردش هوای داخل خودرو را فشار دهید تا بین 
گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون تغییر وضعیت 

دهید.
در حالت گردش هوای داخل، چراغ نشانگر دکمه روشن 

شده و از ورود هوای بیرون جلوگیری خواهد شد.
در حالت ورود هوای بیرون، چراغ نشانگر دکمه، خاموش 

شده و هوای بیرون وارد خودرو خواهد شد.
باشد  باال  پاسخگویی سیستم  اگر می خواهید سیستم 
حالت  ببرید،  لذت  خنک  یا  گرم  هوای  از  بالفاصله  و 

گردش هوای داخل را انتخاب کنید.
  احتیاط

رانندگی  تونل  در  یا  هستید  ترافیک  در  اگر  لطفاً 
آلوده  بیرون به شدت  اینکه هوای  به دلیل  می کنید، 
از سیستم  را  لذت  اگر می خواهید حداکثر  یا  است، 
تهویه مطبوع ببرید، حالت گردش هوای داخل را فعال 

کنید.
)MODE( دکمه انتخاب حالت

دکمه MODE را فشار دهید تا جریان هوا بین حالت های 
فقط باالتنه، باالتنه و پاها، فقط پاها و پاها و بخارزدا 

فصل 1: عملکردها / سیستم تهویه مطبوع
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شیشه عقب روشن شده و بخار شیشه عقب را از بین 
خواهد برد، درحالی که مه و بخار از آینه های بغل نیز 

تمیز خواهد شد.
در  باید  استارت  دکمه  بخارزدا،  شدن  روشن  برای 

وضعیت ON قرار داشته باشد.
روشن کردن بخارزدای شیشه عقب، بخارزدای آینه های 

بغل را نیز روشن خواهد کرد.
اگر خودروی شما مجهز به گرمکن شیشه جلو می باشد، 
شیشه  گرمکن  عقب،  شیشه  بخارزدای  کردن  روشن 
جلو  شیشه  گرمکن  کرد.  خواهد  روشن  نیز  را  جلو 
اثر  بر  جلو  شیشه  به  برف پاک کن  تیغه  چسبیدن  از 

یخ زدگی جلوگیری می کند.
بخارزدای شیشه عقب، بخارزدای آینه بغل و گرمکن 

شیشه جلو پس از 10 دقیقه خاموش خواهند شد.
هنگامی که توان باتری کم باشد، بخارزدای شیشه عقب، 
بخارزدای آینه بغل و گرمکن شیشه جلو به طور خودکار 

خاموش خواهد شد.
  هشدار

هنگامی که بخارزدای آینه بغل روشن است به آینه ها 
دست نزنید زیرا ممکن است باعث سوختگی شوند.

هنگامی که گرمکن شیشه جلو روشن است به قسمت 
پایینی شیشه جلو یا جلوی ستون ها دست نزنید زیرا 

ممکن است باعث سوختگی شوند.
)ZONE( دکمه انتخاب منطقه

دکمه ZONE را فشار دهید. در این حالت چراغ نشانگر 
روی دکمه روشن خواهد شد و امکان کنترل جداگانه 
تهویه مطبوع منطقه جلو سمت راست و چپ و منطقه 
عقب وجود خواهد داشت. دکمه ZONE را مجدداً فشار 
حالت،  این  در  شود.  خاموش  نشانگر  چراغ  تا  دهید 
مناطق جلو سمت راست و چپ و منطقه عقب، همگی 
کنترل خواهد  دمای سمت چپ  تنظیم  دکمه های  با 

تغییر حالت دهد.
آیکون 
عملکردهاحالت

هوا از دریچه وسط داشبورد و 
همچنین دو دریچه کناری خارج 

خواهد شد.
هوا از دو قسمت خارج خواهد 
شد: از دریچه های داشبورد و 

دریچه های کف خودرو.

هوا از دریچه های کف خودرو 
جریان می یابد.

هوا از دو قسمت جریان می یابد: از 
دریچه های کف خودرو و از دریچه  

بخارزدای پایین شیشه جلو.
حالت جریان هوا و سایر اطالعات سیستم تهویه مطبوع 

در صفحه نمایش لمسی نشان داده خواهد شد.
دکمه بخارزدای جلو

دکمه  است،  گرفته  بخار  جلو  شیشه  هنگامی که 
بخارزدای شیشه جلو را فشار دهید.در این حالت چراغ 
مطبوع،  تهویه  سیستم  و  شده  روشن  دکمه  نشانگر 
عملکرد بخارزدای شیشه جلو را فعال خواهد کرد و هوا 
از دریچه بخارزدا به قسمت پایین شیشه جلو جریان 
خواهد داشت. بنا به خواست خود می توانید جریان هوا 
را بین گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون تغییر 

وضعیت بدهید.
اگر مجدداً دکمه بخارزدا را فشار دهید، چراغ نشانگر 
خاموش شده و سیستم تهویه مطبوع از عملکرد بخارزدا 

خارج شده و به تنظیمات قبل باز خواهد گشت.
دکمه بخارزدای شیشه عقب

این  در  دهید.  فشار  را  عقب  شیشه  بخارزدای  دکمه 
بخارزدای  عملکرد  و  دکمه  روی  نشانگر  چراغ  حالت، 
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شد.
دکمه کنترل سیستم تهویه مطبوع قسمت عقب خودرو 

)REAR(
لمسی،  نمایش  تا صفحه  دهید  فشار  را   REAR دکمه 
تهویه مطبوع قسمت عقب خودرو  تنظیمات سیستم 
خودرو را به صورت موقت نشان دهد. می توانید از این 
صفحه برای کنترل سیستم تهویه مطبوع قسمت عقب 

خودرو استفاده کنید.
هنگامی که چراغ نشانگر روی دکمه REAR روشن است 
به این معنا است که سیستم تهویه مطبوع قسمت عقب 

خودرو در حال کار است.
کنترل پنل صندلی های ردیف دوم

پنل  کنترل  این  در  موجود  دکمه های  از  می توانید 
استفاده کنید تا دما و جریان هوای منطقه صندلی های 

ردیف دوم و سوم را کنترل کنید.

A- دکمه های تنظیم میزان جریان هوای قسمت عقب 
خودرو

B- دکمه حالت خودکار قسمت عقب خودرو
C- خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع

D- دکمه انتخاب حالت قسمت عقب خودرو
 48 صفحه  )به  دوم  ردیف  صندلی های  گرمکن   -E

مراجعه کنید(
F- دکمه های تنظیم دمای قسمت عقب خودرو

عقب  قسمت  هوای  جریان  میزان  تنظیم  دکمه های 
خودرو

دکمه های  یا  را فشار دهید تا میزان جریان هوای 
دریچه های عقب را تنظیم کنید.

دکمه انتخاب حالت خودکار قسمت عقب خودرو
فشردن دکمه AUTO باعث می شود تا چراغ نشانگر روی 
دکمه روشن شود و سیستم تهویه قسمت عقب خودرو 
را در حالت خودکار قرار می دهد. در این حالت، میزان 
جریان هوا و حالت خروجی هوا برای رسیدن به دمای 

تعیین شده، به طور خودکار تنظیم خواهد شد.
عقب  قسمت  مطبوع  تهویه  سیستم  کردن  خاموش 

خودرو
مطبوع  تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   OFF دکمه 

قسمت عقب خودرو خاموش شود.
دکمه انتخاب حالت قسمت عقب خودرو

از  هوا  جریان  حالت  تا  دهید  فشار  را  دکمه  این 
دریچه های عقب بین فقط باالتنه، باالتنه و پاها و فقط 

پاها تغییر کند.
حالت 

عملکردهاجریان هوا

هوا از دریچه های سقف صندلی های 
خواهد  خارج  سوم  و  دوم  ردیف 

داشت.
صورت  قسمت  دو  از  هوا  خروج 
دریچه های سقف  از  هوا  می گیرد: 
صندلی های ردیف دوم و سوم و از 
دریچه صندلی سمت راست ردیف 

سوم خارج خواهد شد.

از دریچه دیواره سمت راست  هوا 
جریان  سوم  ردیف  صندلی های 

خواهد داشت.
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دکمه های تنظیم دمای قسمت عقب خودرو
می توانید با استفاده از این دکمه ها، دمای سیستم تهویه 

مطبوع قسمت عقب خودرو را تنظیم کنید.

معرفی علمکردها
سرمایش )کولر(

هنگامی که موتور روشن است:
1. دکمه AUTO را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن 
و شرایط  دما  براساس  این شرایط کمپرسور  در  شود. 

موجود، روشن یا خاموش خواهد شد.
 A/C انتخاب کنید. سیستم را  2. دمای موردنظر خود 
میزان جریان هوا  و  بطور خودکار حالت خروجی هوا 

را برای رسیدن به دمای موردنظر تنظیم خواهد کرد.
3. انتخاب حالت گردش هوای داخل می تواند سرعت 
رسیدن سرمایش مورد نظر را افزایش دهد و به بهبود 

مصرف سوخت و آسایش در رانندگی کمک می کند.
گرمایش )بخاری(

هنگامی که موتور روشن است:
1. دکمه AUTO را فشار دهید تا چراغ نشانگر آن روشن 
و شرایط  دما  براساس  این شرایط کمپرسور  در  شود. 

موجود، روشن یا خاموش خواهد شد.
 A/C انتخاب کنید. سیستم را  2. دمای موردنظر خود 
میزان جریان هوا  و  بطور خودکار حالت خروجی هوا 

را برای رسیدن به دمای موردنظر تنظیم خواهد کرد.
3.  انتخاب حالت گردش هوای داخل می تواند سرعت 
گرمایش را افزایش دهد و به بهبود مصرف سوخت و 

آسایش در رانندگی کمک کند.
بخارزدا و یخ زدای جلو

هنگامی که موتور روشن است:
1. حالت بخارزدای جلو را انتخاب کنید تا چراغ نشانگر 

آن روشن شود.

بودن  روشن  یا  خاموش  و  دما  هوا،  جریان  میزان   .2
کمپرسور را انتخاب کنید یا بنا به خواست خود یکی 
از حالت های گردش هوای داخل یا ورود هوای بیرون 

را انتخاب کنید.
  احتیاط

دکمه بخارزدای جلو را فشار دهید تا به حالت قبل 
برگردید.

عملکرد بخارزدای خودکار
بگیرد،  بخار  را  جلو  شیشه  داخلی  سمت  هنگامی که 
تشخیص  را  حالت  این  خودکار،  بخارزدای  سیستم 

می دهد و باعث می شود تشکیل بخار صورت نگیرد.
سیستم بخارزدای خودکار فقط هنگامی  می تواند فعال 

شود که سیستم تهویه مطبوع روشن باشد.
جلو  شیشه  روی  بخار  اندکی  مقدار  فقط  هنگامی که 
بخارزدای  عملکرد  است  ممکن  باشد،  داشته  وجود 

خودکار فعال نشود.
هنگام فعال شدن عملکرد بخارزدای خودکار

‹  چراغ نشانگر دکمه بخارزدای جلو روشن خواهد شد.
‹  حالت ورود هوای بیرون فعال خواهد شد.

‹  کمپرسور A/C شروع به کار خواهد کرد.
‹  جریان هوا به سمت شیشه جلو افزایش خواهد یافت.
را  خودکار  بخارزدای  عملکرد  می خواهید  هنگامی که 

متوقف کنید.
با انجام هرکدام از موارد زیر، عملکرد بخارزدای خودکار 
متوقف خواهد شد و سیستم تهویه مطبوع به تنظیمات 

قبلی بازخواهد گشت.
‹  دکمه انتخاب حالت را فشار دهید.
‹  دکمه بخارزدای جلو را فشار دهید.

‹  دکمه AUTO را فشار دهید.
‹  دکمه OFF را فشار دهید.
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خاموش شدن خودکار عملکرد بخارزدا
دهد  تشخیص  خودکار  بخارزدای  سیستم  هنگامی که 
داخلی شیشه  در سمت  بخار  ایجاد شدن  شرایط  که 
خواهد شد  خاموش  به طور خودکار  ندارد،  وجود  جلو 
بازخواهد  قبلی  تنظیمات  به  مطبوع  تهویه  و سیستم 

گشت.
  احتیاط

■ اگر هوای داخل خودرو بخار گرفته یا آلوده است 
توصیه می شود که حالت ورود هوای بیرون را انتخاب 

کنید.
دمای  است،  شده  روشن  تازه  خودرو  هنگامی که   ■
درصورت  و حتی  است  کم  موتور  مایع خنک کننده 
فعال کردن عملکرد گرمایش، سیستم A/C بالفاصله 

گرمایش را انجام نمی دهد.
دریچه های هوای صندلی جلو

دریچه های هوای وسط

و  چپ  پایین،  باال،  سمت  به  هوا  جریان  هدایت   -A
راست

B- کلید را بچرخانید تا دریچه های هوا باز و بسته شوند.

دریچه هوای کناری

و  چپ  پایین،  باال،  سمت  به  هوا  جریان  هدایت   -A
راست

B- کلید را بچرخانید تا دریچه هوا باز و بسته شود.

دریچه های هوای صندلی های ردیف دوم و سوم
دریچه های سقف

و  چپ  پایین،  باال،  سمت  به  هوا  جریان  هدایت   -A
راست

B- اهرم روی دریچه را تا حد ممکن به سمت عقب 
حرکت دهید تا دریچه هوا بسته شود.
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فصل 1: عملکردها / سیستم تهویه مطبوع

سنسورهای سیستم تهویه مطبوع

A- سنسور تابش خورشید باالی داشبورد قرار گرفته 
است.

B- سنسور دمای داخل خودرو کنار ستون فرمان قرار 
گرفته است.

  احتیاط
سنسورها را نپوشانید یا بر روی آن ها مایعات نپاشید.

  احتیاط
بطور منظم رادیاتور و کندانسور سیستم تهویه مطبوع 
را بررسی کنید. برگ، حشرات یا گرد و خاک جمع 
شده روی سطوح آن ها را برداشته و تمیز کنید. این 
کاهش  باعث  و  هوا  داشتن  جریان  از  مانع  اجسام 
خنک کنندگی می شوند. لطفاً از منبع آب کم فشار یا 

برس نرم برای نظافت آن ها استفاده کنید.
اگر خنک کنندگی سیستم تهویه مطبوع مانند قبل 
نیست برای سرویس آن به نمایندگی های مجاز بهمن 

مراجعه کنید.
و  یکبار  باید حداقل هفته ای  ماه های سرد سال،  در 
هربار حداقل 10 دقیقه تهویه مطبوع را روشن کنید. 
سرعت  با  خودرو  هنگامی که  کنید  حاصل  اطمینان 
کار  عادی  دمای  با  موتور  و  است  حرکت  در  ثابتی 

می کند، تهویه مطبوع روشن باشد. 
مبرد )گاز کولر( برای استفاده های بعدی قابل بازیافت 
است. رها کردن آن در محیط باعث آلودگی محیط 

زیست می شود.

  احتیاط
درباره بوی نامطبوع سیستم تهویه مطبوع
دلیل بوی نامطبوع سیستم تهویه مطبوع

باید به صورت منظم از گردش هوای داخل و ورود 
هوای بیرون استفاده شود زیرا فعال بودن بلندمدت 
خاک  و  گرد  شدن  جمع  باعث  موارد،  این  از  یکی 
می شود که پس از مدتی کپک می زند و باعث ایجاد 

بوی نامطبوع می شود.
روی فیلتر هوای اتاق )فیلتر سیستم تهویه مطبوع( 
مدت  بعداز  می شود.  و خاک جمع  گرد  و  آب  بخار 
بوی  ایجاد  باعث  امر  این  شدن،  استفاده  طوالنی 

نامطبوع می گردد.
اقدامات پیشنهادی

هنگامی که شرایط هوای بیرون خودرو مناسب است از 
حالت ورود هوای بیرون استفاده کنید تا تهویه هوای 

داخل خودرو به طور صحیح انجام شود.
3 الی 5 دقیقه قبل از خاموش کردن موتور، کمپرسور 
سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید تا خشک شود 

و از ایجاد کپک جلوگیری به عمل آید.
هنگامی که احساس کردید بوی موجود شدید است 
توصیه می شود برای بررسی به نمایندگی های مجاز 
بهمن مراجعه کرده و در صورت لزوم، فیلتر سیستم 

تهویه مطبوع را تمیز یا تعویض کنید.
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فصل 1: عملکردها / تصفیه کننده هوا

تصفیه کننده هوا

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

تصفیه کننده هوا می تواند سریعاً میزان گازهای شیمیایی 
مضر، گرد و خاک، باکتری و ویروس موجود در هوا و 
همچنین بوی نامطبوع را کاهش دهد و به این ترتیب 

کیفیت هوای داخل خودرو را بهبود می بخشد.
دستورالعمل ها

A- ورودی هوا
B- دریچه های هوا

C- نشانگر کیفیت هوا
برای  می توان  شکل  در  شده  داده  نشان  دکمه  دو  از 

کنترل تصفیه کننده هوا استفاده کرد.
قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که   .1
دارد، یکی از دکمه های نشان داده شده را فشار دهید. 

تصفیه کننده هوا فعال خواهد شد و با سرعت کم، کار 
خواهد کرد.

2. فشردن هرکدام از دکمه های نشان داده شده، سرعت 
ورودی هوا را به ترتیب زیر تغییر خواهد داد: سرعت 
 خاموش  زیاد   سرعت  متوسط   سرعت  کم 

 سرعت کم
نشانگر کیفیت هوا

شرحچراغ نشانگر
کیفیت هوا خوب است.آبی
کیفیت هوا ضعیف است.زرد

کیفیت هوا نامناسب قرمز
است.

چشمک زدن به 
رنگ قرمز و ثابت 

ماندن آن

لطفاً فیلتر را تعویض 
کنید.

  هشدار
حین  در  راننده  جانب  از  هوا  ورودی  سرعت  تغییر 

رانندگی ممنوع است.
با  را  هوا  تصفیه کننده  هوای  دریچه  یا  هوا  ورودی 

اجسامی مانند لباس یا کاله نپوشانید.
شستن یا پاشیدن مایعاتی مانند آب، نوشیدنی ها، بنزین 

یا شوینده ها بر روی تصفیه کننده هوا ممنوع است.
از بازی کردن کودکان با تصفیه کننده هوا جلوگیری 

کنید.
تعویض فیلتر توسط خودتان ممنوع است. درصورت 
بهمن  مجاز  نمایندگی های  به  فیلتر  تعویض  به  نیاز 

مراجعه کنید تا اقدامات تخصصی انجام گیرد.
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فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی

تجهیزات داخلی

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

آفتاب گیر

1. هنگامی که می خواهید آفتاب گیر را مقابل خود قرار 
دهید، آن را به سمت پایین بچرخانید.

2. هنگامی که می خواهید آفتاب گیر را در کناره ها قرار 
دهید، آن را به سمت پایین چرخانده، قالب آن را جدا 

کنید و به سمت موردنظر بچرخانید.
3. هنگامی که می خواهید از قسمت کشویی آفتاب گیر 
ابتدا  کنید،  استفاده  می دهد  افزایش  را  آن  سطح  که 
آفتاب گیر را در کناره ها قرار دهید و سپس از قسمت 

موردنظر استفاده کنید.

آینه کوچک

آینه  به  مجهز  جلو  سرنشین  و  راننده  آفتاب گیرهای 
کوچک می باشند. برای استفاده از این آینه ها، پوشش 

روی آن را به سمت باال باز کنید.
هنگامی که از آینه کوچک استفاده نمی کنید، اطمینان 

حاصل کنید که پوشش روی آن بسته باشد.

محفظه های نگهدارنده
جابطری

جابطری صندلی های جلو
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جابطری صندلی های ردیف سوم

  احتیاط
قبل از قرار دادن بطری، باید درپوش آن را ببندید.

اندازه بطری ها متفاوت است،  از آن جایی که شکل و 
ممکن است بعضی از آن ها داخل جابطری قرار نگیرد.

  هشدار
قرار  جابطری  داخل  بطری  از  غیر  به  دیگری  شیء 
یا  تصادف  وقوع  هنگام  غیراینصورت  در  ندهید. 
از  اشیاء  این  است  ممکن  اضطراری،  ترمزگیری 
صدمات  به  منجر  و  شده  پرتاب  بیرون  به  جابطری 

جسمی می شوند.
بطری های باز یا لیوان های کاغذی و شیشه ای پر را 
داخل جابطری قرار ندهید. مایع داخل آن ها ممکن 
است بیرون بریزد و ممکن است لیوان های شیشه ای 

بشکنند.

جالیوانی
جالیوانی های صندلی جلو

‹  نوع 1

A- نگهدارنده، انعطاف پذیر
جالیوانی دارای نگهدارنده انعطاف پذیر برای قرارگیری 

محکم لیوان می باشد.
‹  نوع 2

با کنار زدن درپوش می توانید جالیوانی را مشاهده کنید. 
جالیوانی دارای محفظه الستیکی می باشد که می تواند 

لیوان و نوشیدنی ها را ثابت نگه دارد.
بسته  خودکار  به طور  درپوش  مجدد،  دادن  فشار  با 

می شود.

فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی
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جالیوانی های صندلی های ردیف دوم

A- دکمه باز کردن
جالیوانی های صندلی های ردیف دوم داخل زیرآرنجی 

صندلی قرار دارند.
برای استفاده از جالیوانی ها، زیرآرنجی را به جلو بکشید 
باز  تا  دهید  فشار  را  جالیوانی  پوشش  دکمه  و سپس 

شود.

  احتیاط
دوم،  ردیف  صندلی های  زیرآرنجی  کشیدن  از  قبل 
اطمیان حاصل کنید که جالیوانی خالی و درپوش آن 

بسته شده است.

جالیوانی های صندلی های ردیف سوم

  احتیاط
اجسام دیگر به غیر از نوشیدنی ها را داخل جالیوانی 
قرار ندهید. برای جلوگیری از سوختگی، نوشیدنی های 

داغ قرار داده شده در جالیوانی را بپوشانید.
بطری های کوچک یا اجسامی که ثابت نمی ایستند را 
درون جالیوانی قرار ندهید در غیراینصورت کج شده 

یا می افتند.

نگهدارنده عینک

نگهدارنده عینک را با فشردن آن در جهت نشان داده 
شده باز کنید.

کرد.  استفاده  عینک  نگهداری  برای  آن  از  می توان 
اندازه مشخص شده را نمی توان  از  عینک های بزرگتر 

داخل این محفظه قرار داد.

  احتیاط
این  رانندگی  حین  که  کنید  حاصل  اطمینان  لطفاً 

محفظه بسته باشد.
جعبه داشبورد

می توانید از سوئیچ مکانیکی برای قفل و باز کردن قفل 
جعبه داشبورد استفاده کنید.

فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی
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A- قفل
B- باز

1.  قفل و باز کردن جعبه داشبورد
سوئیچ مکانیکی را داخل سوراخ کلید جعبه داشبورد قرار 
دهید. برای قفل کردن آن، سوئیچ را در جهت حرکت 
عقربه های ساعت و برای باز کردن آن، سوئیچ را در جهت 
هنگامی که  بچرخانید.  عقربه های ساعت  عکس حرکت 

جعبه داشبورد قفل است نمی توان آن را باز کرد.

2.  باز و بسته کردن جعبه داشبورد
ضامن را در جهت نشان داده شده در تصویر کشیده 
و درب جعبه داشبورد را به سمت پایین بکشید تا باز 

شود.
باال  به سمت  را  برای بستن جعبه داشبورد، درب آن 

فشار دهید تا صدای بسته شدن آن شنیده شود.

  هشدار
حین رانندگی، درب جعبه داشبورد را باز نگذارید. در 
غیراینصورت اجسام داخل آن حین ترمز اضطراری به 

بیرون پرتاب شده و باعث وقوع حادثه می شوند.

محفظه نگهدارنده جلوی کنسول وسط
محفظه نگهدارنده اشیاء کوچک جلو

درب محفظه نگهداری را در جهت نشان داده شده فشار 
دهید تا باز شود.

محفظه نگهداری زیرآرنجی کنسول وسط

دستگیره و قاب محفظه )کنسول وسط( را به سمت باال 
بکشید تا باز شود.

فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی
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محفظه نگهداری پشت کنسول وسط
‹  نوع 1

A- دکمه
دکمه را فشار دهید تا درپوش به طور خودکار باز شود.

‹  نوع 2

محفظه  درب  تا  دهید  فشار  همانند شکل  را  درپوش 
به طور خودکار باز شود.

صندلی های  زیرآرنجی  داخل  نگهداری  محفظه 
ردیف دوم

A- دستگیره
دستگیره را بکشید و درپوش محفظه نگهدارنده را به 

سمت باال حرکت دهید تا باز شود.

محفظه نگهداری داخل محفظه بار

قسمت عقب دستگیره را فشار دهید تا قسمت جلوی 
آن باال بیاید. قسمت جلوی دستگیره را نگه داشته و به 

سمت باال بکشید تا محفظه نگهداری باز شود.

فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی
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رخت آویز

A- رخت آویز
دارای  دوم  ردیف  صندلی های  سقف  دستگیره های 
رخت آویز می باشد. دستگیره های سقف چپ و راست 

هرکدام یک رخت آویز دارند.

  هشدار
بر روی رخت آویز، قالب جالباسی، اشیاي سنگین یا 
اجسامی که به راحتی پرتاب می شوند آویزان نکنید. 
قالب  از  کنید  آویزان  را  خود  لباس  می خواهید  اگر 
جالباسی استفاده نکنید و به جای آن مستقیماً از خود 

رخت آویز استفاده کنید. 
هنگام وقوع برخورد، موارد ذکر شده می توانند از جای 

خود در آمده و حتی باعث تصادف شوند.
قالب محفظه بار

قرارگیری  برای  بار  محفظه  قالب  چهار  از  می توانید 
مناسب بار در جای خود استفاده کنید. قبل از حرکت 
اطمینان حاصل کنید که تمام اجسام موجود در محفظه 

بار بدون حرکت در جای خود قرار گرفته اند.

  احتیاط
قالب  دو  به  مجهز  خودرو  این  مدل های  از  بعضی 

محفظه بار می باشند.

قالب کوچک

هر دو سمت محفظه بار دارای قالب کوچک می باشد.
نسبتاً  اجسام  محکم  قرارگیری  برای  کوچک  قالب  از 

سبک در جای خود استفاده می شود.
روکش محفظه بار

استفاده از روکش محفظه بار

فصل 1: عملکردها / تجهیزات داخلی
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بار  محفظه  روکش  از  بخواهید  اگر  مدل ها،  بعضی  در 
استفاده کنید باید صندلی های ردیف سوم را خم کنید. 

)به صفحه 38 مراجعه کنید.(
اگر می خواهید روکش محفظه بار را باز کنید، قسمت های 
کناری آن را بیرون بکشید و سپس قالب های نصب را 

داخل شکاف های هر دو طرف درب پشتی قرار دهید.
هنگامی که می خواهید روکش محفظه بار را جمع کنید، 
دهید  اجازه  و  بیاورید  بیرون  شکاف ها  از  را  قالب ها 
روکش کاماًل جمع شده و به غالف محافظ خود برگردد.

  احتیاط
در  ندهید.  قرار  بار  محفظه  روکش  روی  جسمی 
غیراینصورت ممکن است روکش محفظه بار آسیب 

ببیند.
است،  باز شده  کاماًل  بار  روکش محفظه  هنگامی که 
فقط اجسام کمتر از 5 کیلوگرم را می توان روی آن 

قرار داد.

جدا کردن روکش محفظه بار

1. روکش محفظه بار را کاماًل داخل غالف محافظ قرار دهید.
2. هر دو سمت غالف محافظ را گرفته و در جهت نشان 
آزاد شوند. در آخر روکش  تا  داده شده حرکت دهید 

محفظه بار را جدا کنید.

  احتیاط
پس از جمع کردن روکش محفظه بار، آن را در جای 

مناسب قرار دهید.

سوکت برق
سوکت خروجی برق

نوع 1

A-  سوکت برق 12 ولت
اشیاء  نگهداری  محفظه  داخل  در  برق  سوکت  این 
کوچک جلو قرار دارد و فقط کافی است این محفظه را 

باز کنید تا به سوکت دسترسی داشته باشید.
 A) 120 وات )W( این سوکت ها فقط برای دستگاه های
10( یا کمتر برای ارائه برق جریان مستقیم )V( 12 ولت 

قابل استفاده می باشند.
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نوع 2

USB منبع برق -A
B- منبع برق 12 ولت

این سوکت همانند شکل، پشت کنسول وسط قرار دارد 
که با باز کردن محفظه نگهداری اشیاء کوچک پشت 

کنسول قابل مشاهده است.
‹ ولتاژ خروجی برق USB 4/8 الی 5/2 ولت می باشد و 

حداکثر جریان خروجی آن 2/1 آمپر است.
 120 )W( منبع برق 12 ولتی فقط برای دستگاه های ›
 )V( یا کمتر برای ارائه برق جریان مستقیم )10A( وات

12 ولت قابل استفاده می باشد.

سوکت برق )V( 220 ولت

A- سوکت برق )V( 220 ولت
B-  چراغ نشانگر

این سوکت بر روی صفحه تزئینی کناری محفظه بار 
قرار دارد. برای استفاه از این سوکت درپوش آن را در 

جهت نشان داده شده باز کنید.
دکمه  کنید،  استفاده  سوکت  این  از  می خواهید  اگر 

استارت باید در وضعیت ACC یا ON باشد.
یا  وات   120 )W( برای دستگاه های  فقط  این سوکت 
قابل  ولت  متناوب 220  برق جریان  ارائه  برای  کمتر، 

استفاده می باشد.
اگر هنگامی که دستگاهی به سوکت متصل است، چراغ 
نشانگر باالی سوکت روشن شد، به این معنا است که 
منبع برق به طور عادی کار می کند. اگر چراغ نشانگر 
روشن نشد، به این معنا است که مشکلی در منبع برق 

وجود دارد یا توان باتری کم است.
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  احتیاط
را  آن  روی  نمی کنید  استفاده  از سوکت  هنگامی که 
بپوشانید. اگر مایعاتی نظیر نوشیدنی ها داخل سوکت  
بریزد، ممکن است نقص عملکرد یا اتصال کوتاه رخ 

دهد.
هنگامی که موتور خاموش شده است توصیه می کنیم 
این  به  دستگاه  اتصال  از  طوالنی  مدت  برای  که 
باتری  شارژ  تخلیه  از  تا  کنید  خودداری  سوکت ها 

جلوگیری شود. 
اگر کاربر، دستگاه جانبی برقی که مقدار مصرف آن 
بیش از حد مجاز است را به سوکت وصل کند ممکن 

است فیوز ایمنی از کار بیافتد.
بطور  برق  باتری خالی شده است، منبع  هنگامی که 

خودکار قطع خواهد شد.
باندهای پخش موسیقی، تجهیزات بسیار حساس یا 
سایر تجهیزات مهم را به این سوکت های برق وصل 

نکنید.
یا  زیاد  دمای  با  محیط هایی  در  برق  سوکت های  از 

مرطوب استفاده نکنید.
برق  منبع  با  همراه  برق  این سوکت های  از  استفاده 

دیگر، بصورت سری یا موازی، ممنوع می باشد.
هرگونه وضعیت  برق،  از سوکت  استفاده  هنگام  اگر 
غیرعادی مشاهده کردید )دمای زیاد غیرعادی، دود و 
بوی غیرعادی و سایر موارد(، بالفاصله استفاده از آن را 
متوقف کنید و برای بازرسی و تعمیر با نمایندگی های 

مجاز بهمن تماس بگیرید.

  هشدار
برق  از سوکت  باید  هیترها  یا  اشتعال  قابل  گازهای 

فاصله داشته باشند.
ایجاد تغییرات یا تعمیر بدون مجوز این سیستم برقی 

ممنوع است.

فندک/ زیرسیگاری
نوع 1

A- درپوش
B- فندک

C- زیرسیگاری
با باز کردن درپوش زیرسیگاری، فندک و زیرسیگاری 
را مشاهده خواهید کرد. فندک را به سمت داخل فشار 
دهید تا گرم شود. هنگامی که فندک به دمای موردنظر 

برسد، به طور خودکار بیرون خواهد آمد.
زیرسیگاری این خودرو، جداشونده است و در صورت 
نیاز می توان آن را بیرون آورد. فشردن مجدد درپوش 

زیرسیگاری باعث بسته شدن آن خواهد شد.

نوع 2

درپوش را فشار دهید تا فندک را مشاهده کنید.
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شود.  گرم  تا  دهید  فشار  داخل  سمت  به  را  فندک 
به طور  برسد،  موردنظر  دمای  به  فندک  هنگامی که 

خودکار بیرون خواهد آمد.

  احتیاط
متصل  فندک  سوکت  به  را  برقی  دستگاه های  سایر 

نکنید.
فلزی  قسمت های  به  سوختگی،  از  جلوگیری  برای 

فندک دست نزنید.
به منظور جلوگیری از نقص عملکرد فندک یا  لطفاً 
آسیب های احتمالی به اجسام پیرامون، فندک را به 

مدت زیاد داخل نگه ندارید.
فندک خودروهای دیگر را به پایه فندک متصل نکنید. 
فقط فندک های اصل ساخت شرکت گریت وال مجاز 

به نصب بر روی پایه فندک می باشند.
مواد قابل اشتعال مانند کاغذ، داخل زیرسیگاری قرار 

ندهید.
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اصول رانندگی

قبل از شروع به حرکت
برداشتن و جدا کردن اجسام متفرقه

هنگامی که منتظرید تا خودرو به حد کافی گرم شود، 
می توانید برف، برگ های درختان یا سایر موارد که روی 

خودرو جمع شده اند را تمیز کنید.
بررسی شرایط خودرو

قبل از حرکت، بازرسی معمول انجام دهید و اطمینان 
حاصل کنید که تایرها، مقدار روغن ها، چراغ ها، بخش 
بیرونی خودرو و سایر موارد وضعیت عادی داشته باشند 

تا رانندگی ایمن و لذت بخش حاصل شود.
اگر فکر می کنید که خودروی شما نیاز به اقدامات تعمیر 
و نگهداری دارد، لطفاً بالفاصله به نزدیکترین نمایندگی 

مجاز بهمن مراجعه کنید.
از بسته بودن درب های خودرو و درب موتور اطمینان 

حاصل کنید
قبل از حرکت اطمینان حاصل کنید که تمام درب های 
خودرو بدرستی بسته شده اند. اگر هرکدام از درب های 
خودرو بطور صحیح بسته نشده باشد ممکن است حین 

حرکت باز شده و منجر به وقوع تصادف شود.
اگـر قبل از حرکـت درب موتور را باز کرده اید، بررسـی 
کنیـد کـه قفل شـده باشـد. اگـر درب موتور بدرسـتی 
قفـل نشـده باشـد ممکن اسـت حین حرکت باز شـده 

و منجـر بـه وقوع تصادف شـود.
قرار دادن اجسام داخل خودرو

روی داشبورد
دید  میدان  می تواند  داشبورد  روی  اجسام  دادن  قرار 
راننده و عملکرد ایمن خودرو را تحت تأثیر قرار داده 

و منجر به وقوع تصادف شود.

قسمت قرارگیری پاهای راننده
شیء ای در قسمت قرارگیری پاهای راننده قرار ندهید. 
قرار  راننده  پاهای  قرارگیری  قسمت  در  که  اشیایی 
می گیرند می توانند بین پدال ها و کف خودرو گیر کنند 
و باعث شوند که راننده کنترل خودرو را از دست بدهد 

و منجر به وقوع تصادف شود.
اگر می خواهید از کفپوش استفاده کنید لطفاً کفپوشی 
مناسب  کفپوش  اگر  کنید.  انتخاب  خودرو  با  مناسب 
نباشد یا ضخیم باشد ممکن است بر عملکرد پدال ها 

تأثیر بگذارد و خطر وقوع تصادفات را در پی دارد.
زیر صندلی

شیء ای زیر صندلی قرار ندهید. اشیایی که زیر صندلی 
قرار می گیرند ممکن است تنظیم صندلی را با مشکل 
مواجه کنند یا حتی مانع از قفل شدن صندلی در جای 
خود شوند و این موضوع می تواند باعث وقوع تصادف 

شود.
پشتی صندلی

شیء ای مانند بالش بین پشتی صندلی و کمر راننده یا 
سرنشین قرار ندهید. در غیراینصورت می تواند وضعیت 
قرارگیری راننده را با مشکل مواجه کند. هنگام برخورد، 
صندلی  پشت سری  و  ایمنی  کمربند  بهینه  عملکرد 
صدمات جسمی  بروز  به  منجر  و  شد  نخواهد  حاصل 

شدید یا حتی مرگ می شود.
روی شیشه های خودرو

پالستیک  دارای  که  تزئینی  اشیای  مانند  اجسامی 
چسبنده می باشند به شیشه های خودرو متصل نکنید. 

مانند  اجسامی  چنین  پالستیکی  یا  شیشه ای  قسمت 
عدسی عمل می کند و خطر وقوع آتش سوزی را افزایش 

می دهد.
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هنگام رانندگی
رانندگی با سرعت بیشتر از حد مجاز اکیداً ممنوع است

بیشتر از سرعت مجازی که روی تابلوهای راهنمایی یا 
عالئم جاده مشخص شده اند رانندگی نکنید.

خودرو  داخل  مجاز  حد  از  بیش  بار  دادن  قرار 
اکیداً ممنوع است

رانندگی با خودرویی که دارای بار بیش از حد می باشد 
بسیار خطرناک است. 

سرنشین یا بار بیش از حداکثر مجاز داخل خودرو قرار 
ندهید. سرنشینان نباید داخل محفظه بار قرار بگیرند. 

استفاده از تلفن همراه ممنوع است
هنگامی که راننده حین حرکت، تماس تلفنی را پاسخ 

دهد می تواند باعث وقوع تصادفات شود.
اگر می خواهید از تلفن همراهی استفاده کنید که برای 
ابتدا  لطفاً  است،  نشده  طراحی  داخل خودرو  استفاده 
خودرو را در مکانی امن پارک کرده و سپس اقدام به 

این کار کنید.
ممنوع  اکیداً  خواب آلودگی  حالت  در  رانندگی 

است
رانندگی در حالت خواب آلودگی بسیار خطرناک است. 
در چنین شرایطی، تصمیم گیری، دید و تمرکز راننده به 
شدت با مشکل مواجه می شود و احتمال وقوع تصادفات 

شدید افزایش می یابد.
خاموش کردن موتور حین حرکت ممنوع است

هنگامی  که حین حرکت خودرو، موتور خاموش شود، 
سیستم کمکی سیستم ترمز )بوستر ترمز( کار نخواهد 
کرد. این موضوع قابلیت ترمزگیری خودرو را با مشکل 
مواجه می کند و ممکن است منجر به وقوع تصادفات 

شود.
چرخاندن کامل غربیلک فرمان و نگه داشتن آن 

در این حالت برای مدت طوالنی ممنوع است

پس از چرخاندن کامل غربیلک فرمان، آن را برای مدت 
غیراینصورت  در  ندارید.  نگه  وضعیت  این  در  طوالنی 

موتور برقی فرمان آسیب خواهد دید.
ترمزگیری

حین رانندگی، پای خود را مرتب روی پدال ترمز قرار 
نداده یا آن را فشار ندهید.

به ساییدگی و فرسودگی قبل  در غیراینصورت منجر 
از موعد لنت ترمز یا داغ شدن ترمزها می شود که بر 
تصادفات  وقوع  باعث  و  می گذارد  تأثیر  آن ها  عملکرد 

می شود.
ترمز صدای هشدار ایجاد می کند

تعویض  به  نیاز  و  شده  ساییده  ترمز  لنت  هنگامی که 
داشته باشد، سیستم ترمز صدای هشدار ایجاد خواهد 

کرد.
اگر حین ترمزگیری، صدای ارتعاش شنیدید به رانندگی 
شدت  به  ترمز  دیسک  غیراینصورت  در  ندهید.  ادامه 
ساییده خواهد شد، به قطعات ترمز آسیب وارد می شود 
و عملکرد ترمز تحت تأثیر قرار می گیرد و حتی منجر به 

وقوع تصادف خواهد شد.
تایر پنچر

باشد،  تایر پنچر شده  از یک  یا بیش  هنگامی که یک 
ادامه رانندگی و حرکت اکیداً ممنوع است.

رانندگی با تایر پنچر بسیار خطرناک است زیرا احتمال 
وقوع تصادف را افزایش می دهد. عالوه بر این، به تایرها، 
چرخ ها، سیستم تعلیق و شاسی آسیب خواهد رساند. 

بنابراین تعویض تایر پنجر الزامی است.
درصورت بروز هرکدام از شرایط زیر، پنچر بودن تایرها 

را بررسی کنید.
‹ هنگامی که غربیلک فرمان می لزرد؛

‹ هنگامی که خودرو بطور غیرعادی می لرزد؛
‹ هنگامی که خودرو با زاویه غیرعادی کج می شود. 
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لطفاً  شد،  پنچر  تایرها  از  هرکدام  حرکت  حین  اگر 
غربیلک فرمان را محکم گرفته و پدال ترمز را آرام فشار 
دهید تا سرعت خودرو کم شود. ترمزگیری اضطراری یا 
چرخش ناگهانی و سریع غربیلک فرمان در این شرایط 

منجر به از دست دادن کنترل خودرو می شود.
برخورد ضربه به زیر خودرو، تایرها و چرخ های 

خودرو
یا  تایرها  خودرو،  زیر  به  شدیدی  ضربه  هنگامی که 
چرخ های خودرو وارد می شود، لطفاً بالفاصله خودرو را 

در مکانی امن متوقف کرده و آن را بازرسی کنید.
بررسی کنید که نشت روغن ترمز یا بنزین وجود نداشته 
باشد و قطعات سیستم تعلیق، تایرها، چرخ ها، اجزای 
یا  نداده  شکل  تغییر  موارد  سایر  و  حرکت  محورهای 
یا  مایعات  نشت  از  نشانه ای  اگر  باشند.  ندیده  آسیب 
آسیب را مشاهده کردید به رانندگی ادامه ندهید. در 
غیراینصورت ممکن است منجر به وقوع تصادفات شود.

هنگام حرکت در سرازیری
مکملی  به عنوان  موتوری  ترمز  نیروی  از  لطفًا 

برای ترمزها استفاده کنید
ترمز  اگر حین حرکت در سرازیری بطور مرتب پدال 
عملکرد  و  داغ شود  ترمز  است  فشار دهید، ممکن  را 
ترمز را با مشکل مواجه کند و احتمال وقوع تصادف را 

افزایش دهد.
را  موتور  به هیچ وجه  در سرازیری  حین حرکت 

خاموش نکنید یا با دنده خالص حرکت نکنید
هنگامی که موتور خاموش شود، سیستم کمکی سیستم 
ترمز )بوستر ترمز( و سیستم فرمان برقی کار نخواهند 
کرد. در این حالت، عملکرد ترمزگیری و فرمان پذیری 
تصادف  وقوع  احتمال  و  شد  خواهد  مواجه  مشکل  با 

افزایش می یابد.

رانندگی در جاده ناهموار
رانندگی در شرایط زیر می تواند به سپر خودرو آسیب 
احتیاط  با  و  را کم کرده  لطفاً سرعت خود  وارد کند. 

رانندگی کنید.
‹ قسمت هایی که سطوح متفاوت دارند مانند ورودی ها 

و خروجی های پارکینگ؛
پارکینگ های  در  چرخش  مانند  تند  سرازیری های   ›

طبقاتی؛
‹ جاده ناهموار و دارای فرورفتگی؛

‹ بخش هایی از جاده که دارای چاله می باشد؛
‹ هنگام عبور از سطح صاف به سرازیری یا برعکس؛ 

کنار  کردن  پارک  یا  سرعت گیرها  از  عبور  هنگام   ›
خیابان هایی که لبه جدول آن ها بلند است.

رانندگی در سطوح لغزنده، مانند جاده های خیس، 
پوشیده از برف یا یخ

ترمزگیری اضطراری، افزایش سرعت ناگهانی یا چرخش 
ناگهانی و سریع غربیلک فرمان در سطوح لغزنده ممکن 
و  بخورند  ُسر  خودرو  تایرهای  که  شوند  باعث  است 
به  منجر  و  راننده خارج شود  از دست  کنترل خودرو 

وقوع تصادف شود.
هنگام تعویض دنده، تغییرات زیاد در دور موتور ممکن 

است باعث سر خوردن خودرو و وقوع تصادف شود.
در فصل سرد، در جاهایی که معموالً یخ جمع می شود 
رانندگی  با سرعت کم  مانند پل ها و مناطق سایه دار، 

کنید. 
رانندگی در جاده های آب گرفته

در قسمت هایی که آب بر روی سطح جاده جمع شده 
است رانندگی نکنید.

به  منجر  می تواند  آب گرفته  قسمت های  در  رانندگی 
خاموش شدن موتور، ایجاد اتصال کوتاه یا آسیب دیدن 
وقوع  باعث  می توانند  موارد  این  تمام  که  شود  موتور 

فصل 2: رانندگی / اصول رانندگی



83

تصادف شوند.
اگر هنگام رانندگی در قسمت های آب گرفته، آب وارد 
خودرو شد، لنت های ترمز خیس خواهند شد و کارآیی 
تصادف  وقوع  باعث  که  می یابد  کاهش  ترمزگیری 
فشار  مرتب  بطور  و  آرام  را  ترمز  پدال  لطفاً  می شود. 
دهید تا ترمزها گرم شوند و اطمینان حاصل کنید که به 

شرایط عادی برگشته اند.

اقدامات احتیاطی برای سرنشینان
حرکت سرنشینان داخل خودرو ممنوع است

صندلی ها  بین  حرکت  یا  صندلی  روی  از  شدن  بلند 
برای سرنشینان اکیداً ممنوع می باشد. در غیراینصورت 
هنگام ترمزگیری اضطراری ممکن است به سر یا بدن 
یا قسمت های دیگر سرنشین ضربات سختی وارد  شود.

سان روف  یا  شیشه ها  از  را  خود  دستان  یا  سر 
بیرون نبرید.

اگر سر یا دستان خود را از خودرو بیرون ببرید، هنگام 
بردن  باال  یا  سان روف  بستن  یا  اضطراری  ترمزگیری 
شیشه ها ممکن است با چارچوب سان روف یا شیشه ها 
به  منجر  می تواند  برخوردهایی  چنین  کنند.  اصابت 

صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
کودکان را روی پای خود قرار ندهید.

را  کودک  یا  نوزاد  نشسته اید،  خودرو  در  هنگامی که 
ایمنی  کمربند  اگر  حتی  ندهید،  قرار  خود  پای  روی 
را بسته اید. عالوه بر این، نوزاد یا کودک را با استفاده 
ندهید. در  قرار  یا بی حرکت  نبندید  ایمنی  از کمربند 
اضطراری  ترمزگیری  یا  برخورد  هنگام  غیراینصورت 

باعث صدمات شدید یا حتی مرگ کودک می شود.
و  شیشه ها  درب ها،  به  کودکان  زدن  دست  از 

سان روف جلوگیری کنید.
این تجهیزات کار کند  با  اگر اجازه بدهید که کودک 

ممکن است هنگام بستن آن ها به دست، سر یا گردن 
خود آسیب بزند و منجر به صدمات شدید شود.

درب  است،  حرکت  حال  در  خودرو  هنگامی که  اگر 
خودرو باز شود، کودک در معرض پرتاب شدن به بیرون 
خودرو خواهد بود بنابراین منجر به صدمات شدید یا 

حتی مرگ وی می شود. 
به  باالبرها  شیشه  قفل  و  کودک  ایمنی  قفل  از  لطفاً 
منظور جلوگیری از تصادفات بدلیل دخالت کودک در 

عملکرد تجهیزات استفاده کنید.

پارک کردن خودرو 
خودرو را نزدیک مواد قابل اشتعال پارک نکنید.
خودروی خود را نزدیک مواد قابل اشتعال نظیر گیاهان 
خشک، کاه یا توده کاغذ پارک نکنید. تماس لوله اگزوز 
داغ با مواد قابل اشتعال می تواند باعث ایجاد آتش سوزی 

شود.
اگر چوب یا مواد قابل اشتعال در نزدیکی خودرو وجود 
دارد، هنگام پارک خودرو، فاصله را از این مواد حفظ 
خطر  حد،  از  بیش  شدن  نزدیک  صورت  در  کنید. 

آتش سوزی وجود دارد.
طوالنی  مدت  برای  موتور  کردن  کار  درجا  از 

جلوگیری کنید.
درجا کار کردن موتور برای مدت طوالنی در مکان هایی 
باعث  است  ممکن  پارکینگ  مانند  نامناسب  تهویه  با 
تجمع گاز خروجی شود و منجر به صدمات شدید یا 
 )CO( حتی مرگ ناشی از مسمومیت مونواُکسید کربن

شود.
درجا کار کردن موتور برای مدت طوالنی و هنگامی که 
خودرو ساکن است می تواند باعث شود که موتور یا لوله 
اگزوز بیش از حد داغ شود و منجر به آتش سوزی گردد.
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رانندگی اقتصادی
رانندگی پیشگیرانه

از  تا  کنید  حفظ  را  جلو  خودروی  با  مناسب  فاصله 
شتاب گیری و ترمزهای غیرضروری خودداری کنید. 

حفظ سرعت ثابت می تواند مصرف سوخت را کاهش 
دهد.

رانندگی با دنده مناسب
از رانندگی با سرعت کم در دنده های سبک و سرعت 
را  موتور  و  کنید  دنده های سنگین خودداری  در  زیاد 
در دور پایین نگه دارید تا مصرف سوخت و ساییدگی 

تایرها کاهش یابد.
کاهش درجا کار کردن موتور

اگر باید مدت زمان زیادی پشت چراغ قرمز یا تقاطع 
ترافیک توقف کنید، موتور را خاموش  یا  ریل راه آهن 

کنید تا مصرف سوخت کاهش یابد.
بار غیرضروری داخل خودرو قرار ندهید

حمل بار بیش از حد، مصرف سوخت را افزایش خواهد 
داد.

خارج  خودرو  از  را  غیرضروری  موارد  حرکت،  از  قبل 
کنید. 

فشار باد تایر را بطور منظم بررسی کنید
کم بودن بیش از حد فشار باد تایر، مقاومت غلتشی را 
افزایش خواهد داد که منجر به افزایش مصرف سوخت 

و ساییدگی تایر می شود.
سرویس و نگهداری منظم

سرویس و نگهداری منظم می تواند افزایش طول عمر 
خودرو و بهینه شدن مصرف سوخت را تضمین کند.

تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش کنید
تجهیزات برقی مانند تهویه مطبوع، گرمکن صندلی ها و 
گرمکن شیشه های عقب نیازمند انرژی هستند و باعث 
صورت  در  بنابراین  می شوند.  سوخت  مصرف  افزایش 

استفاده غیرضروری، آن ها را خاموش کنید. 
شیشه ها و سان روف را ببندید

باز کردن سان روف یا پایین آوردن شیشه ها، مقاومت در 
برابر باد را افزایش خواهد داد که باعث افزایش مصرف 
سوخت می شود بنابراین هنگامی که نیازی به باز بودن 

نیست، آن ها را ببندید.
استفاده از حرکت خودرو بدون مصرف انرژی

هنگامی که به چراغ قرمز نزدیک می شوید یا از سرازیری 
پایین می روید، پدال گاز را رها کنید تا خودرو به حرکت 

ادامه دهد.
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دکمه استارت موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

نوع 1

نوع 2

هنگامی که ریموت کنترل داخل خودرو می باشد، دکمه 
استارت را فشار دهید تا بین حالت های مختلف تغییر 

وضعیت دهید یا موتور را روشن و خاموش کنید. 
انتخاب حالت دکمه استارت

اطمینان حاصل کنید که روی صندلی راننده نشسته اید 
و ریموت کنترل را به همراه دارید.

هنگامی که خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد و هیچ 
دکمه  است،  نشده  وارد  ترمز  پدال  روی  بر  فشاری 
استارت را فشار دهید تا بین حالت های مختلف تغییر 

وضعیت دهید.
قرار   P وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 
دارد، هر بار فشردن دکمه استارت به ترتیب زیر بین 
حالت  می توانید  می شود.  جابه جا  مختلف  حالت های 
فعلی انتخاب شده را از رنگ چراغ نشانگر دکمه استارت 

متوجه شوید.
حالت 
دکمه

چراغ 
عملکردهانشانگر

LOCKتجهیزات برقی کار خاموش
نمی کنند.

ACCکهربایی

بعضی از تجهیزات 
برقی مانند سیستم 

چندرسانه ای قابل 
استفاده است.

ONکهربایی
می توانید از تمام 

تجهیزات برقی استفاده 
کنید.

نکات مهم
یکبار دکمه استارت را فشار دهید تا عمل کند. الزم 
نیست دکمه استارت را نگه دارید. اگر دکمه استارت را 
نگه دارید، موتور روشن نمی شود یا وضعیت آن تغییر 

نمی کند.
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  هشدار
 LOCK هنگام رانندگی، دکمه استارت را در وضعیت

قرار ندهید.

  احتیاط
■ اگر چراغ نشانگر کهربایی دکمه استارت چشمک 
زد به این معنا است که مشکلی در سیستم خاموش 
و روشن شدن موتور وجود دارد. باید بالفاصله موتور 
را خاموش کنید و با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 

بگیرید.
■ ریموت کنترل را روی داشبورد، کف خودرو، داخل 
محفظه  و  عقب  صندلی های  بین  یا  داشبورد  جعبه 
کار  استارت  دکمه  غیراینصورت  در  ندهید.  قرار  بار 

نمی کند. 
■ هنگامی که موتور خاموش است، دکمه استارت را 
برای مدت طوالنی در حالت ON یا ACC نگه ندارید تا 

از تخلیه شارژ باتری جلوگیری شود.
■ هنگام ترک خودرو، دکمه استارت را در وضعیت 
LOCK قرار دهید و ریموت کنترل را همراه خود داشته 

باشید.

باز کردن قفل فرمان

اگر هنگام روشن کردن موتور، چراغ نشانگر سبزرنگ 
دکمه استارت چشمک زد، به این معنا است که قفل 

کنترل فرمان برقی باز نشده است. در این حالت غربیلک 
فرمان را به آرامی به سمت چپ و راست بچرخانید تا 

آزاد شود.

روشن و خاموش کردن موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

نحوه روشن کردن موتور
نوع 1
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نوع 2

انجام  را  زیر  اقدامات  ریموت کنترل،  با همراه داشتن 
دهید تا موتور روشن شود.

1. اطمینان حاصل کنید که ترمز پارک فعال شده است.
در  دنده  تعویض  اهرم  که  کنید  حاصل  اطمینان   .2

وضعیت P یا N قرار دارد.
دکمه  نشانگر  چراغ  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال   .3
را  استارت  دکمه  درآید. سپس  سبز  رنگ  به  استارت 

فشار دهید تا موتور روشن شود.
دکمه  روی  نشانگر  موتور،  شدن  روشن  محض  به 

خاموش خواهد شد.
  احتیاط

■ هنگامی که موتور هنوز گرم نشده است، نگذارید با 
دور باال کار کند.

طوالنی  مدت  برای  موتور  کردن  کار  درجا  از   ■
جلوگیری کنید.

ریموت  باتری  هنگامی که  موتور  کردن  روشن  نحوه 
کنترل خالی شده است

A- ریموت کنترل
محفظه  داخل  شکل  همانند  را  کنترل  ریموت   .1

نگهداری زیرآرنجی کنسول وسط قرار دهید.
2. اطمینان حاصل کنید که ترمز پارک فعال شده است.
در  دنده  تعویض  اهرم  که  کنید  حاصل  اطمینان   .3

وضعیت P یا N قرار دارد.
دکمه  نشانگر  چراغ  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال   .4
را  استارت  دکمه  درآید. سپس  سبز  رنگ  به  استارت 

فشار دهید تا موتور روشن شود.

نحوه خاموش کردن موتور
1. خودرو را کاماًل متوقف کنید.

2. اهرم تعویض دنده را در وضعیت P قرار دهید.
3. ترمز پارک را فعال کنید.

4. دکمه استارت را فشار دهید تا موتور خاموش شود.
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  احتیاط
پس از کار کردن موتور با دور باال یا بار زیاد بر روی 
آن، توصیه می شود که اجازه دهید موتور برای مدت 
کمی درجا کار کند یا مسافت کمی را با سرعت پایین 

حرکت کنید و سپس موتور را خاموش کنید.

  هشدار
■ موتور را فقط هنگامی روشن کنید که پیشاپیش 
کرده  تنظیم  مناسبی  وضعیت  در  را  راننده  صندلی 
باشید. در غیراینصورت باعث وقوع تصادف، صدمات 

جسمی یا حتی مرگ خواهد شد. 
■ هنگام روشن کردن موتور به هیچ وجه پدال گاز را 

فشار ندهید.
■ به یاد داشته باشید که موتور را روشن کنید حتی 
اگر می خواهید مقدار کمی خودرو را حرکت دهید. 
از  با استفاده  تنها  حرکت دادن خودرو در سرازیری 
نیروی جاذبه و موتور خاموش، ممکن است باعث وقوع 

تصادف، صدمات جسمی یا حتی مرگ می شود.
به قطعات  از خاموش شدن موتور  ■ بالفاصله پس 
داغ مانند موتور، لوله اگزوز و رادیاتور دست نزنید. در 

غیراینصورت باعث سوختگی خواهد شد.

ترمز پارک خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

این خودرو مجهز به ترمز پارک برقی می باشد.
)EPB( ترمز پارک برقی

نوع 1

نوع 2

فصل 2: رانندگی / ترمز پارک خودرو
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فعال کردن ترمز پارک
پس از متوقف شدن خودرو، کلید EPB را به سمت باال 
بکشید تا ترمز پارک فعال شود. در این حالت نشانگر 

 بر روی صفحه کیلومتر روشن می شود.
ترمزگیری اضطراری

در مواقع اضطراری، کلید EPB را به سمت باال کشیده 
ترمزگیری  برای   EPB سیستم  از  سپس  دارید.  نگه  و 

خودرو استفاده کنید.
با رها کردن کلید EPB یا فشار دادن پدال گاز می توانید 

ترمزگیری اضطراری را لغوکنید.
  هشدار

عملکرد ترمز اضطراری سیستم EPB فقط در مواقع 
ترمزگیری اضطراری قابل استفاده است )برای مثال 

هنگامی که پدال ترمز مسدود شده است.(
آزاد کردن ترمز پارک

دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
پارک  ترمز  تا  دهید  فشار  را   EPB کلید  و  ترمز  پدال 

آزاد شود.

دکمه عملکرد خودکار ترمز پارک
نوع 1

نوع 2

عملکرد خودکار ترمز پارک به راننده کمک می کند تا 
در سرباالیی، با آرامش بیشتری شروع به حرکت کند. 
هنگامی که خودرو در سرباالیی پارک شده است، این 
ترمزگیری  به  ترمز،  پدال  کردن  آزاد  از  پس  سیستم 
دادن  فشار  برای  کافی  زمان  راننده،  تا  می دهد  ادامه 
پدال گاز داشته باشد. بنابراین حرکت ناخواسته خودرو 

کاهش می یابد.
و کمربند  راننده  است، درب  موتور روشن  هنگامی که 
تا  دهید  فشار  را   AVH دکمه  ببندید،  را  راننده  ایمنی 

عملکرد خودکار ترمز پارک روشن یا خاموش شود.
دستورالعمل ها

1. عملکرد خودکار ترمز پارک را روشن کنید. در این 
حالت، عملکرد خودکار ترمز پارک آماده به کار است 
و نشانگر سبزرنگ  بر روی صفحه کیلومتر روشن 

می شود؛
2. پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شده و ترمز 
پارک به طور خودکار فعال شود. در این حالت، عملکرد 
خودکار ترمز پارک در حال کار است و نشانگر سبزرنگ 

 بر روی صفحه کیلومتر چشمک می زند؛
3. پدال گاز را فشار دهید تا ترمز پارک به طور خودکار 
فشار  را  گاز  پدال  طوالنی،  مدت  برای  اگر  شود.  آزاد 
ندهید، عملکرد خودکار ترمز پارک خاموش خواهد شد 

فصل 2: رانندگی / ترمز پارک خودرو
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برقی  پارک  ترمز  به وضعیت  به طور خودکار  و خودرو 
وارد می شود تا نیروی ترمزگیری را اعمال کند.

  احتیاط
شرایط زیر، عملکرد خودکار ترمز پارک را غیرفعال 

خواهد کرد:
■ هنگامی که کمربند ایمنی راننده باز شود؛

■ هنگامی که درب راننده باز شود؛
■ هنگامی که موتور خاموش شود؛

■ هنگامی که عملکرد خودکار ترمز پارک بیش از 3 
دقیقه روشن بماند.

  احتیاط
عملکرد  کارواش،  در  خودرو  شست شوی  هنگام 

خودکار ترمز پارک را خاموش کنید.

عملکرد آزاد شدن خودکار ترمز پارک برقی
هنگامی که ترمز پارک فعال است، پس از بستن کمربند 
سیستم  گاز،  پدال  دادن  فشار  و  راننده  توسط  ایمنی 
به طور خودکار ترمز پارک را آزاد خواهد کرد. در این 
نیاز  برای شروع حرکت  بیشتری  موتور  قدرت  حالت، 

است.

فصل 2: رانندگی / ترمز پارک خودرو
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فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

  تجهیزات خودرو 
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

اهرم تعویض دنده و حالت های آن
‹ مدل های فرمان سمت چپ

)D) وضعیت حرکت -D

E- حالت تعویض دنده به صورت دستی

F- دکمه تغییر حالت رانندگی

)P) وضعیت پارک خودرو -A

)R) وضعیت دنده عقب -B

)N) وضعیت خالص -C
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فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

‹ مدل های فرمان سمت راست

)D) وضعیت حرکت -D

E- حالت تعویض دنده به صورت دستی

F- دکمه تغییر حالت رانندگی

)P) وضعیت پارک خودرو -A

)R) وضعیت دنده عقب -B

)N) وضعیت خالص -C

وضعیت پارک خودرو
این وضعیت هنگام پارک خودرو و روشن کردن موتور به کار گرفته می شود.

هنگامی که اهرم تعویض دنده در این وضعیت قرار دارد، گیربکس  به طور مکانیکی قفل خواهد شد تا از حرکت 
تصادفی خودرو جلوگیری شود.

هنگامی که خودرو متوقف شده است، ابتدا اهرم تعویض دنده را در وضعیت پارک قرار داده و سپس کلید EPB )ترمز 
پارک برقی( را به سمت باال بکشید.

برای جلوگیری از حرکت خودرو هنگام خارج کردن اهرم تعویض دنده از وضعیت پارک، قبل از قرار دادن اهرم 
تعویض دنده در وضعیت دیگر، باید پدال ترمز را کاماًل فشار دهید.
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وضعیت دنده عقب
برای حرکت رو به عقب خودرو استفاده  این وضعیت 

می شود.
قبل از این که بخواهید از دنده دیگر به وضعیت دنده 
عقب وارد شوید، ابتدا باید خودرو را کاماًل متوقف کنید.

وضعیت خالص
هنگامی که اهرم تعویض دنده در وضعیت N قرار دارد 
ایمنی  برای حفظ  اما  کنید  روشن  را  موتور  می توانید 
بهتر است هنگام روشن کردن موتور، اهرم تعویض دنده 

در وضعیت P قرار داشته باشد.
اگر می خواهید موتور را پس از خاموش کردن، مجدداً 
روشن کنید، یا خودرو را ثابت نگه دارید تا موتور درجا 

کار کند، می توانید از وضعیت خالص استفاده کنید.

  هشدار
قرار  وضعیت  این  در  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 
دارد، چرخ ها و گیربکس به هم متصل نیستند، و باید 
ترمز پارک را فعال کنید یا پدال ترمز را فشار دهید 
تا از حرکت خودرو که می تواند منجر به وقوع تصادف 

شود، جلوگیری به عمل آید.
از حرکت خودرو در وضعیت خالص جلوگیری کنید. 

در غیراینصورت منجر به وقوع تصادف می شود.

وضعیت حرکت )تعویض دنده اتوماتیک(
قرار  استفاده  مورد  عادی  رانندگی  برای  حالت  این 

می گیرد.
بطور خودکار نسبت  این حالت گیربکس می تواند  در 
دنده را براساس سرعت فعلی خودرو و شتاب موردنظر 

براساس مناسب ترین مصرف سوخت تنظیم کند.

وضعیت تعویض دنده به صورت دستی
درصورت لزوم، برای افزایش توان موتور جهت افزایش 
سرعت خودرو یا حرکت در سرباالیی، از این وضعیت 

استفاده کنید.
اهرم تعویض دنده را از وضعیت حرکت )D( به سمت 
دنده  تعویض  وضعیت  وارد  تا  دهید  حرکت  راست 

به صورت دستی شوید.
  احتیاط

در وضعیت تعویض دنده به صورت دستی، اگر سرعت 
خودرو نسبت به دنده بسیار زیاد یا بسیار کم باشد، 
گیربکس به طور خودکار، دنده را به وضعیت مناسب 

تعویض می کند تا از موتور محافظت شود.

کاهش  و  افزایش  برای  دنده  تعویض  اهرم  از  استفاده 
دنده

هنگام رانندگی در حالت دستی، برای افزایش و کاهش 
یا  دنده  افزایش  به سمت  را  دنده  تعویض  اهرم  دنده، 

کاهش دنده حرکت دهید.

به  آرامی  به  را  دنده  تعویض  اهرم  دنده،  افزایش  برای 
سمت "+" حرکت دهید.

به  آرامی  به  را  دنده  تعویض  اهرم  دنده،  کاهش  برای 
سمت "-" حرکت دهید.

فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(
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استفاده از اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان برای 
افزایش و کاهش دنده

A- اهرم افزایش دنده
B- اهرم کاهش دنده

از اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان می توان برای 
افزایش و کاهش دنده استفاده کرد، بدون آن که دست 

خود را از روی غربیلک فرمان بردارید.
هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت دستی قرار دارد، 
فرمان،  غربیلک  پشت  دنده  تعویض  اهرم  با  می توانید 

افزایش و کاهش دنده را انجام دهید.
دکمه تغییر حالت رانندگی

A- حالت اقتصادی
B- حالت اسپرت

C- حالت برفی
D- قفل برقی دیفرانسیل )به صفحه 116 مراجعه کنید.(

حالت اقتصادی )مصرف سوخت بهینه(
بهینه خودرو  برای مصرف سوخت  اقتصادی  از حالت 

استفاده کنید.
برای استفاده از این حالت، اهرم تعویض دنده باید در 

وضعیت حرکت )D( باشد.
حالت اسپرت

از حالت اسپرت برای افزایش توان خودرو استفاده کنید.
برای استفاده از این حالت،  اهرم تعویض دنده باید در 

وضعیت حرکت )D( باشد.
حالت برفی

در  خودرو  چسبندگی  افزایش  برای  برفی  حالت  از 
جاده های لغزنده یا پوشیده از برف استفاده کنید.

برای استفاده از این حالت، اهرم تعویض دنده باید در 
وضعیت حرکت )D( باشد.

  احتیاط
قرار  تعویض دنده در حالت دستی  اهرم  هنگامی که 
دارد یا حالت رانندگی در وضعیت 4L )دنده سنگین 
برای حالت چهارچرخ محرک( می باشد، تغییر حالت 

رانندگی امکان پذیر نیست.

فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(
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فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

نحوه تعویض دنده
‹ مدل های فرمان سمت چپ

A- دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده    B- درپوش آزادکن قفل گیربکس

‹ مدل های فرمان سمت راست

A- دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده    B- درپوش آزادکن قفل گیربکس
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فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

نحوه تعویض دنده در شرایط عادی
نمایشگر صفحه کیلومتر، وضعیت دنده فعلی را نشان خواهد داد، )به صفحه 158 مراجعه کنید(.

نحوه عملکردتعویض از ... به ...

R به P
پدال ترمز را فشار دهید.  .1

دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده را فشار دهید.  .2
اهرم تعویض دنده را حرکت دهید.  .3

N به R

به وضعیت موردنظر حرکت  را مستقیماً  اهرم تعویض دنده 
دهید.

D به N
M به D
D به M
N به D
R به N.دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده را فشار دهید  .1

اهرم تعویض دنده را حرکت دهید.  .2 P به R

  احتیاط
از P به وضعیت دیگر، امکان پذیر  یا ACC باشد، تغییر وضعیت دنده   LOCK اگر دکمه استارت در وضعیت

نمی باشد.
برای جلوگیری از آسیب دیدن گیربکس، ابتدا باید خودرو را کاماًل متوقف کنید و سپس اهرم تعویض دنده را در 

وضعیت P قرار دهید.

نحوه تعویض دنده در شرایط نقص عملکرد
اگر در شرایط عادی نمی توانید وضعیت دنده را از P به وضعیت دیگر تغییر دهید، مراحل زیر را انجام دهید:

1. موتور را خاموش کرده و ترمز پارک را فعال کنید.
2. درپوش آزادکن قفل گیربکس را بردارید.
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فصل 2: رانندگی / گیربکس اتوماتیک )گیربکس اتوماتیک 6 دنده(

A- دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده    B- شکاف آزادسازی قفل گیربکس

3. سوئیچ مکانیکی را داخل شکاف آزادسازی قفل گیربکس قرار دهید. سپس، همزمان دکمه آزاد کردن حرکت 
اهرم تعویض دنده و سوئیچ مکانیکی را فشار دهید و اهرم تعویض دنده را به وضعیت N حرکت دهید.

4. درپوش آزادکن قفل گیربکس را قرار دهید؛
5. پدال ترمز را کاماًل فشار داده و موتور را روشن کنید.

  احتیاط
اگر مجبور شوید که از این روش برای تغییر وضعیت دنده از P به وضعیت دیگر استفاده کنید، به این معنا است 

که مشکلی در خودرو وجود دارد. برای بازرسی و سرویس به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

  هشدار
 )Automatic transmission overheats) "هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "داغ شدن گیربکس اتوماتیک
را نشان داد، به این معنا است که دمای گیربکس بسیار زیاد است. در این حالت باید خودرو را متوقف کرده و اهرم 
تعویض دنده را در وضعیت N قرار دهید، و بگذارید موتور درجا کار کند تا این پیام حذف شود. هنگامی که دمای 

روغن گیربکس به حالت عادی برگشت، بالفاصله با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
نقص عملکرد  به  است منجر  ادامه دهید، ممکن  رانندگی  به  است  داغ شده  روغن گیربکس  اگر هنگامی که 

گیربکس یا آسیب دیدن شدید آن شود.
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گیربکس اتوماتیک 
)گیربکس اتوماتیک 8 دنده(

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

وضعیت های قرارگیری اهرم تعویض دنده
)P( وضعیت پارک خودرو

این دنده هنگام پارک خودرو و روشن کردن موتور به کار 
این  تعویض دنده در  اهرم  گرفته می شود. هنگامی که 
حالت قرار دارد، گیربکس بطور مکانیکی قفل می شود تا 

از ُسر خوردن خودرو جلوگیری شود.
)R( وضعیت دنده عقب

استفاده  خودرو  عقب  به  رو  حرکت  برای  دنده  این 
می شود.

  احتیاط
فقط زمانی که خودرو کاماًل متوقف شده است، اهرم 

تعویض دنده را در وضعیت دنده عقب قرار دهید.

)N( وضعیت خالص
هنگامی که اهرم تعویض دنده در وضعیت N قرار دارد 
ایمنی  برای حفظ  اما  کنید  روشن  را  موتور  می توانید 
بهتر است هنگام روشن کردن موتور، اهرم تعویض دنده 

در وضعیت P قرار داشته باشد.

  هشدار
از حرکت خودرو در وضعیت خالص جلوگیری کنید. 
در غیراینصورت ممکن است گیربکس آسیب ببیند و 

خطر وقوع تصادف وجود داشته باشد.
)D( )وضعیت حرکت )تعویض دنده اتوماتیک

قرار  استفاده  مورد  عادی  رانندگی  برای  حالت  این 
می گیرد.

اهرم  دارد،  قرار  وضعیت  این  در  خودرو  هنگامی که 
وارد  تا  پایین حرکت دهید  به سمت  را  تعویض دنده 
وضعیت M شوید. اهرم تعویض دنده را مجدداً به سمت 

پایین حرکت دهید تا وارد وضعیت D شوید.
)M( وضعیت تعویض دنده به صورت دستی

هنگام افزایش سرعت برای سبقت گیری یا حرکت در 
سرباالیی، توصیه می شود از وضعیت M استفاده کنید.

هنگامی که خودرو در وضعیت M قرار دارد، می توانید با 
استفاده از اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان، دنده 

را تعویض کنید.
نکات مهم

هنگام رانندگی در جاده های ناهموار، توصیه می شود که 
از حالت دستی استفاده کنید و اهرم تعویض دنده را در 

وضعیت دنده سنگین قرار دهید.
نحوه تعویض دنده

قبـل از این کـه خـودرو را روشـن کنیـد، همیشـه باید 
پـدال ترمز را فشـار دهید. در غیراینصـورت اگر خودرو 
ناخواسـته  اسـت  ممکـن  شـود،  حرکـت  دنـده  وارد 

کند. حرکـت 
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A- دکمه آزاد کردن حرکت اهرم تعویض دنده
B- دکمه وضعیت پارک خودرو

P فعال شدن وضعیت
دکمه وضعیت پارک خودرو را فشار دهید.

  احتیاط
فقط زمانی که خودرو کاماًل متوقف شده است، اهرم 

تعویض دنده را در وضعیت P قرار دهید.

N و R ،D فعال شدن وضعیت های

اهرم تعویض دنده را در جهت نشان داده شده حرکت 
دهید.

برای اینکه از وضعیت P خارج شوید یا وضعیت R را 
فعال کنید، باید پدال ترمز و دکمه آزاد کردن حرکت 
 D اهرم تعویض دنده را فشار دهید. برای اینکه وضعیت

را فعال کنید، باید پدال ترمز را فشار دهید.
با مشاهده نمایشگر صفحه کیلومتر می توانید از وضعیت 

فعلی گیربکس مطلع شوید.
اهرم تعویض دنده را از وضعیت های فوق خارج کنید تا 

به طور خودکار به وضعیت خالص برگردد.
حرکت آرام خودرو

 M موتور را روشن کنید. اهرم تعویض دنده را در وضعیت
D، یا R قرار دهید. ترمز پارک و پدال ترمز را رها کنید. 
در این حالت حتی اگر پدال گاز را فشار ندهید، باز هم 

خودرو آهسته حرکت خواهد کرد.
اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان

A- اهرم کاهش دنده
B- اهرم افزایش دنده

تعویض  وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 
دنده دستی قرار دارد، می توانید با استفاده از اهرم های 
افزایش و  تعویض دنده پشت غربیلک فرمان، دنده را 

کاهش دهید.
قرار   D وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 
دارد، اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان را فشار 
دهید تا وارد وضعیت M شوید. اگر برای مدتی با اهرم 
تعویض دنده پشت غربیلک فرمان کار نکنید، سیستم 
به وضعیت D باز خواهد گشت. اگر می خواهید سریعاً به 
وضعیت D برگردید، اهرم افزایش دنده پشت غربیلک 
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فرمان را فشار داده و نگه دارید.

  احتیاط
دارد،  قرار   M وضعیت  در  خودرو  هنگامی که  اگر 
گیربکس  باشد،  کم  بسیار  یا  زیاد  بسیار  موتور  دور 
به طور خودکار عمل تعویض دنده به دنده مناسب را 
انجام می دهد تا از موتور محافظت شود. اگر در آن 
گیربکس  انجام دهید،  دنده  تعویض  بخواهید  لحظه 

عکس العمل نشان نخواهد داد.

شروع به حرکت خودرو
1. کمربند ایمنی را ببندید و اطمینان حاصل کنید که 

ترمز پارک فعال است؛
2. موتور را روشن کنید؛

3. هنگامی که دور موتور ثابت شد، اهرم تعویض دنده 
را در وضعیت D قرار دهید )توصیه می شود برای شروع 
حرکت در سرباالیی که گشتاور بیشتری نیاز است، از 

دنده M استفاده کنید(؛
4. پدال ترمز را آزاد کنید و پدال گاز را به آرامی فشار 

دهید تا خودرو شروع به حرکت کند.
‹ نکات مهم

عملکرد  کرد،  حرکت  به  شروع  خودرو  هنگامی که 
آزادسازی خودکار ترمز پارک برقی، ترمز پارک را آزاد 

خواهد کرد.
متوقف کردن خودرو

1. پدال گاز را آزاد کنید و پدال ترمز را فشار دهید؛
اهرم  براساس خواسته خود،  توقف خودرو،  از  2. پس 
تعویض دنده را در وضعیت P یا N قرار دهید یا موتور 

را خاموش کنید؛
3. پدال ترمز را آزاد کنید.

‹ نکات مهم
به طور  پارک  ترمز  شود،  خاموش  موتور  هنگامی که 

خودکار فعال خواهد شد.
  احتیاط

هنگامی که باید به طور موقت در سرباالیی خودرو را 
متوقف کنید، پدال ترمز باید فشار داده شود یا ترمز 
پارک فعال شود. پدال گاز را برای ثابت نگه داشتن 
خودرو فشار ندهید. در غیراینصورت گیربکس آسیب 

خواهد دید.
دنده  از  استفاده  با  فقط  سرباالیی  در  خودرو  پارک 
در  است.  ممنوع  پارک(  ترمز  کردن  فعال  )بدون   P
غیراینصورت، گیربکس نمی تواند از دنده P خارج شود 

و آسیب خواهد دید.
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دوره آب بندی خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

تایرها
در 500  می کنید،  رانندگی  نو  تایرهای  با  هنگامی که 
کیلومتر اول پیمایش بسیار احتیاط کنید. تایرهای نو تا 
وقتی آب بندی نشوند، چسبندگی کافی به سطح جاده 

ندارند.
لنت ترمز

بصورت کلی لنت ترمز در 400 کیلومتر ابتدایی استفاده 
از خودرو هنوز به بهترین عملکرد خود نرسیده است.

لذا، لنت ترمز نیز باید آب بندی شود تا بهترین عملکرد 
ترمز حاصل شود. با این وجود می توانید عملکرد ضعیف 
شده ترمز را با فشار دادن محکم تر پدال ترمز جبران 

کنید. 
طی دوره آب بندی، بیش از حد به ترمزها فشار نیاورید. 
مخصوصاً  شدید  ترمزگیری  از  حد االمکان  مثال  برای 
هنگامی که خودرو با سرعت زیاد یا در سرپایینی ها در 

حال حرکت است خودداری کنید.

  احتیاط
ممکن است لنت ها و دیسک های ترمز براساس شرایط 
به میزان مختلف ساییده  رانندگی،  استفاده و روش 

شوند.
ممکن است براساس سرعت خودرو، نیروی ترمزگیری 
هنگام  رطوبت(،  و  دما  )مانند  محیطی  شرایط  و 
ترمزگیری صدایی شنیده شود که این صدا، طبیعی 

است.
موتور

برای افزایش طول عمر موتور، باید فرآیند آب بندی را در 
وضعیتی که خودرو بدون بار است شروع کرد و سپس 
تعمیر  که  موتوری  یا  نو  موتور  به  وارده  بار  تدریج  به 
اساسی شده است را افزایش داد. لطفاً اقدامات احتیاطی 

زیر را رعایت کنید.
در 300 کیلومتر اولیه

حد االمکان از ترمزگیری های شدید اجتناب کنید.
در 1000 کیلومتر اولیه

‹ از رانندگی با سرعت زیاد اجتناب کنید.
‹ پدال گاز را تا انتها فشار ندهید و از کار کردن موتور با 

دور باال جلوگیری کنید.
نکنید.  رانندگی  ثابت  با سرعت  مدت طوالنی  برای   ›

سرعت و دنده را به طور مداوم عوض کنید.
در  زیاد  سرعت  با  رانندگی  از  طوالنی  مدت  برای   ›
دنده های پایین و سرعت کم در دنده های باال خودداری 

کنید. از دنده مناسب با سرعت خودرو استفاده کنید.
‹ تریلر یا سایر خودروها را یدک کشی نکنید.

از 1000 تا 1500 کیلومتر اولیه
تدریج  به  را  خودرو  سرعت  ایمنی،  موارد  به  توجه  با 

افزایش دهید.
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  احتیاط
هرکدام  عملکرد  شرایط  به  آب بندی،  فرآیند  حین 
وقوع  صورت  در  کنید.  توجه  موتور  سیستم های  از 
نقص عملکرد یا شرایط غیرعادی، باید بالفاصله آن 

را بررسی و رفع کرد و آب بندی خودرو را ادامه داد.

رانندگی در شرایط سخت

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

توصیه هایی برای رانندگی در مه
چراغ مه شکن را روشن کنید

را  باید چراغ مه شکن  رانندگی در هوای مه آلود  حین 
روشن کنید. 

از بوق برای جلب توجه و هشدار به عابرین پیاده و سایر 
راننده ها استفاده کنید

شنیدید،  را  دیگر  خودروهای  بوق  صدای  هنگامی که 
بالفاصله می توانید با یک تک بوق به او پاسخ دهید تا 

محل قرارگیری شما مشخص شود.
آرام و با احتیاط رانندگی کنید

هنگام رانندگی در هوای مه آلود تا حد امکان با سرعت 
را  جلو  خودروی  با  ایمن  فاصله  و  کنید  رانندگی  کم 

حفظ کنید.
احتمال  باال،  رطوبت  و  کم  دمای  با  محیط هایی  در 
شکل  گیری مه روی سطح جاده وجود دارد. در چنین 
خودداری  غیرضروری  شدید  ترمزگیری  از  شرایطی 

کنید. 
حین رانندگی بخارهای روی سطح شیشه ها را به صورت 

دستی پاک نکنید
به دلیل این که اختالف دمای بین داخل و بیرون خودرو 
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باشد، ممکن است بخار آب روی سطح  زیاد  می تواند 
تأثیر  راننده  دید  بر  و  شود  ایجاد  جلو  شیشه  داخلی 
بگذارد. در این حالت می توانید از سیستم تهویه مطبوع 
استفاده کنید تا بخار ایجاد شده سریعاً از بین برود یا 
شیشه درب های خودرو را کمی پایین بیاورید تا دمای 
داخل و بیرون خودرو متعادل و از ایجاد بخار جلوگیری 

شود.
اگر می خواهید بخار روی شیشه را به صورت دستی پاک 
کنید، لطفاً پس از توقف کامل خودرو این کار را انجام 
دهید. هیچ گاه این کار را در حین رانندگی انجام ندهید.

  احتیاط
قبل از حرکت

تمام قطعات خودرو مانند چراغ های جلو و چراغ های 
مه شکن را بررسی کنید. انجام این کار به جلوگیری از 
وقوع تصادف، صدمات جسمی یا مرگ کمک می کند.

توصیه هایی برای رانندگی در هوای بارانی
در سطوح لغزنده با احتیاط رانندگی کنید

دید  است  ممکن  بارانی  هوای  در  رانندگی  هنگام 
نامناسب، ایجاد بخار روی شیشه جلو، لغزندگی جاده 
با احتیاط رانندگی  و سایر موارد را تجربه کنید. لطفاً 

کنید.
هنگام ترمزگیری شدید، شتابگیری یا چرخاندن سریع 
غربیلک فرمان در جاده های خیس و لغزنده ممکن است 
تایرها چسبندگی خود را با سطح جاده از دست بدهند. 
دشوار  شما  برای  خودرو  کنترل  شرایطی  چنین  در 

خواهد شد و ممکن است باعث وقوع تصادف شود. 
هنگام رانندگی در هوای بارانی، یک الیه آب بین تایر و 
سطح جاده شکل می گیرد. در این مواقع، تایر براحتی 
بنابراین سرعت  از دست می دهد،  را  چسبندگی خود 

خود را کاهش دهید.

در جاده های آب گرفته رانندگی نکنید
پس از بارش سنگین باران، آب جمع شده بر روی جاده 
می تواند آسیب شدیدی به خودرو برساند. تا حد امکان 

از رانندگی در چنین جاده هایی اجتناب کنید.
رانندگی  آب گرفته  جاده های  در  هستید  مجبور  اگر 
کنید، سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید و به آرامی 
رانندگی کنید. از آن جایی که ممکن است کنترل خودرو 
را از دست بدهید یا ترمزها خیس شوند، باید با حفظ 
شرایط  در  را  خودرو  ترمزگیری،  برای  مناسب  فاصله 

ایمن نگه دارید.
بار  باید چند  از رانندگی در جاده های آب گرفته،  پس 
پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا آب پاشیده شده 

روی ترمزها خشک شود.
اگر خودرو از شرایطی که ارتفاع آب بیش از حد بود 
عبور کرد، برای بازرسی خودرو به نمایندگی های مجاز 

بهمن مراجعه کنید.

  هشدار
بالفاصله  آب گرفته،  جاده های  در  رانندگی  از  پس 

عملکرد ترمزها را بررسی کنید.

توصیه هایی برای عبور از محل های آب گرفته با 
عمق زیاد

اقدامات احتیاطی برای عبور از محل های آب گرفته با 
عمق زیاد

‹ هنگام رانندگی در محل های آب گرفته با عمق زیاد، 
با سرعت کم )کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت( رانندگی 
کنید. خودرو را در میانه مسیر متوقف نکنید. اگر موتور 
بطور ناگهانی خاموش شد، آن را دوباره روشن نکنید. 
در غیراینصورت ممکن است به موتور آسیب شدیدی 

وارد شود.
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از حالت معمول  بیشتر  باید  رانندگی در آب  ‹ هنگام 
احتیاط کنید.

‹ هنگام عبور خودروهای دیگر، سعی کنید در مسیر 
موج های ایجاد شده از حرکت این خودروها قرار نگیرید 

تا از ورود آب به جلو پنجره جلوگیری شود.
‹ با تحلیل شرایط جاده، اجازه ندهید که خودرو وارد 
قسمت نامشخص شود. چنین قسمت هایی ممکن است 

شامل موانع پنهان مانند چاله باشند.
محل های  از  عبور  از  پس  خودرو  تعمیر  و  بازرسی 

آب گرفته با عمق زیاد
به محض این که خودرو از مناطق آب گرفته با عمق زیاد 

عبور کرد، موارد زیر را انجام دهید:
و  دهید  فشار  را  ترمز  پدال  سرهم  پشت  بار  چند   .1
با مشکل مواجه نشده  بررسی کنید که عملکرد ترمز 

باشد.
2. بوق را بررسی کنید.

3. تمام چراغ های خودرو را بررسی کنید.
به  معمول  بازرسی  برای  سریع تر  هرچه  لطفاً   ›
مثال:  برای  کنید.  مراجعه  بهمن  مجاز  نمایندگی های 
هنگامی که خودرو از محل های آب گرفته با عمق زیاد 
عبور می کند، ممکن است آب وارد سیستم های مختلف 
]مانند  کند  رقیق  را  قطعات  روانکاری  روغن  و  شود 
گیربکس[ و منجر به نقص عملکرد شود. پس از عبور 
از این محل ها، هرگونه عالئم غیرعادی را بررسی کنید.

  هشدار
این  کنید.  عبور  آب  از  اضطراری  مواقع  در  فقط   ■

خودرو برای عبور مداوم از آب طراحی نشده است.
■ رانندگی در آب می تواند به موتور و قطعات برقی 

آسیب بزند.

توصیه هایی برای رانندگی در فصل گرم
در  و  باشد  باال  بسیار  است  ممکن  گرم  فصل  در  دما 
نتیجه عملکرد عادی خودرو و سالمت راننده را به خطر 
 اندازد. برای مطمئن شدن از این که خودرو به عملکرد 
عادی خود ادامه می دهد، راننده باید به موارد زیر توجه 

کند:
جلوگیری از جوش آوردن موتور

باال  بدلیل  گرم  در فصل  موتور  آوردن  احتمال جوش 
بازرسی و اقدامات  بودن دما وجود دارد. بنابراین لطفاً 
را در  سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده موتور 
فصل گرم انجام دهید. رسوبات ته نشین شده در مخزن 
و  ببرید  بین  از  را  رادیاتور و سیستم خنک کاری  آب، 
همینطور مواد زاید جمع شده بین پره های رادیاتور را 

برداشته و تمیز کنید.
از  اطالع  برای  آورد،  جوش  حرکت  حین  موتور  اگر 

اقدامات مناسب )به صفحه 215 مراجعه کنید(.
جلوگیری از پنچر شدن تایر

فشار باد تایر با باال رفتن دمای محیط، افزایش می یابد. 
در فصل گرم، دمای باال، احتمال پنچر شدن تایرها را 

افزایش می دهد.
شد،  پنچر  یا  ترکید  خودرو  تایر  حرکت،  حین  اگر 
برای  را  ترمز  پدال  بگیرید،  محکم  را  فرمان  غربیلک 
کاهش سرعت به آرامی فشار دهید و از اقداماتی مانند 
فرمان  غربیلک  ناگهانی  چرخاندن  یا  اضطراری  ترمز 
خودداری کنید. در غیراینصورت کنترل خودرو از دست 

راننده خارج می شود.
جلوگیری از گرمازدگی

تابش خورشید و دمای باال در فصل گرم می تواند منجر 
داخل  که  کنید  حاصل  اطمینان  شود.  گرمازدگی  به 
خودرو دارای تهویه مناسب می باشد و در رانندگی های 
و  کرده  توقف  مشخص  زمانی  فواصل  در  طوالنی، 
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استراحت کنید.
تنها هستند،  داخل خودرو  کودکان  هنگامی که  هرگز 

خودرو را ترک نکنید.
تنها گذاشتن کودکان در خورو در فصل گرم می تواند 
منجر به کم شدن آب بدن، گرمازدگی یا حتی مرگ 

آن ها شود.
اگر کودکان را در خودرو تنها بگذاریم ممکن است با 
اجسامی مانند کبریت یا فندک بازی کنند و منجر به 

آتش سوزی خودرو شوند.
مانند  اشیایی  گرم،  روزهای  در  خودرو  پارک  هنگام 
نوشیدنی،  قوطی های  گاز،  حاوی  قوطی های  فندک، 

عینک و غیره را داخل خودرو رها نکنید.
باال  بسیار  می تواند  داخل خودرو  دمای  آن جایی که  از 
رود، نشت محتویات فندک یا قوطی های حاوی گاز یا 
ایجاد ترک بر روی آن ها می تواند منجر به آتش سوزی 

شود.
اگر قوطی نوشیدنی داخل خودرو بترکد، مواد داخل آن 
بر روی قطعات برقی می ریزد و منجر به اتصال کوتاه 

می شود.
باال  بسیار  می تواند  داخل خودرو  دمای  آن جایی که  از 
رود، ممکن است لنز یا قاب عینک موجود در خودرو 

ترک برداشته یا بشکند.
توصیه هایی برای رانندگی در فصل سرد

تایرهای زمستانی
از تایرهای زمستانی که هم سایز تایرهای اصلی خودرو 

می باشند، استفاده کنید.
تایرهای زمستانی نسبت  آزمایشات نشان می دهد که 
در  یا  رانندگی  عادی  شرایط  در  معمولی  تایرهای  به 
از  دارند  که  خاصی  ویژگی های  دلیل  به  بزرگراه ها 
شرایط  در  بنابراین  برخوردارند.  ضعیف تری  عملکرد 

عادی رانندگی از تایرهای زمستانی استفاده نکنید.

از تایر یکسان )برند و نوع یکسان( برای هر چهار چرخ 
استفاده کنید تا از رانندگی ایمن، عملکرد ترمز مناسب 

و کنترل خودرو اطمینان حاصل کنید.
ببندید که جهت چرخش  را طوری  تایرها  نمی توانید 

تایرها برعکس باشد.
زنجیرچرخ

مقررات استفاده از زنجیرچرخ براساس محل و نوع جاده 
متفاوت است. همیشه قبل از نصب زنجیرچرخ مقررات 

را بررسی کنید.
زنجیرچرخ را فقط بر روی چرخ های محرک نصب کنید 
و همچنین هیچ گاه زنجیرچرخ را فقط بر روی یک تایر 
ارائه  براساس دستورالعمل  را  نکنید. زنجیرچرخ  نصب 

شده همراه با زنجیر چرخ نصب کنید.
استفاده  اندازه متناسب روی خودرو  با  از زنجیر چرخ 
فنی می توانید  اطالعات  در بخش  را  اندازه  این  کنید. 

مشاهده کنید.
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  هشدار
را  زیر  احتیاطی  اقدامات  زنجیرچرخ  نصب  هنگام 

رعایت کنید:
■ از تایر با اندازه مشخص شده استفاده کنید و از نصب 
صحیح اطمینان حاصل کنید. استفاده از زنجیرچرخ با 
سایز نامتناسب یا نصب نادرست می تواند به سیستم 

تعلیق، بدنه یا تایرها آسیب وارد کند.
یا جدا کنید.  امن نصب  را در مکانی  ■ زنجیرچرخ 
فالشر را روشن کنید و مثلث هشدار را پشت خودرو 

قرار دهید.
■ قبل از نصب زنجیرچرخ، موتور را خاموش کنید و 

ترمز دستی را بکشید.
■ زنجیرچرخ را روی تایر زاپاس استفاده نکنید. 

از زنجیرچرخ  تایر کم است  باد  ■ هنگامی که فشار 
استفاده نکنید.

■ هنگام استفاده از زنجیرچرخ مراقب باشید به رینگ 
آلومینیومی آسیب وارد نکنید.
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  هشدار
هنگام رانندگی با زنجیرچرخ، اقدامات احتیاطی زیر 

را رعایت کنید:
■ بیش از سرعت مجاز مشخص شده برای استفاده 
از زنجیرچرخ یا سرعت 40 کیلومتر بر ساعت هرکدام 

کمتر بود، رانندگی نکنید. 
امکان  تا حد  و  تایرهای جلو  روی  را  زنجیرچرخ   ■
یک  الی   0/5 پیمودن  از  پس  کنید.  نصب  محکم  
کیلومتر، زنجیرچرخ را دوباره محکم کنید. درصورت 
یا محکم  نصب  دوباره  را  آن  زنجیرچرخ،  شل شدن 

کنید.
■ از افزایش سرعت، گردش یا ترمز ناگهانی خودداری 
کنید زیرا ممکن است استفاده از زنجیرچرخ بر کنترل 

خودرو تأثیر بگذارد و باعث تصادف شود.
■ هنگام رانندگی، اگر صدای ضربه زدن زنجیرچرخ 
به بدنه خودرو یا شاسی را شنیدید، لطفاً خودرو را 
متوقف کنید و زنجیرچرخ را دوباره محکم کنید. اگر 
همچنان این صدا را شنیدید، سرعت خود را کم کنید 

تا دیگر صدایی شنیده نشود. 
■ از رانندگی در سطوح ناهموار و عبور از روی چاله ها 

خودداری کنید.
■ قبل از رسیدن به پیچ، سرعت خود را کم کنید تا 

بتوانید خودرو را کنترل کنید.
■ هنگام رانندگی در جاده هایی که فاقد برف می باشند 
زنجیرچرخ را از چرخ باز کنید. در غیراینصورت ممکن 
صدمات  و  بگذارد  تأثیر  رانندگی  عملکرد  بر  است 

شدیدی به تایر وارد کند.
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سیستم چهارچرخ محرک

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

 4H ،)خودکار( AUTO ،)2 )2 چرخ محرک، سبکH کلید مشخص شده در شکل را بچرخانید تا حالت رانندگی بین
)چهار چرخ محرک، سبک( و 4L )چهار چرخ محرک، سنگین( تغییر کند.

هنگامی که هرکدام از چراغ های نشانگر روی کلید روشن شود، به این معنا است که آن حالت رانندگی را انتخاب 
کرده اید.
حالت ها

‹ حالت 2H : از این حالت در شرایط عادی رانندگی استفاده کنید که بر روی سطح هموار حرکت می کنید و نیازی 
به استفاده از حالت چهار چرخ محرک ندارید.

‹ حالت AUTO : حالت چهارچرخ محرک برای رانندگی در شرایط عادی مناسب است.
‹ حالت 4H : از این حالت می توان در شرایط بارانی، برفی، گل و شن و سطوح ناهموار استفاده کرد. هنگامی که سرعت خودرو 
از 40 کیلومتر بر ساعت بیشتر شود و یا گردش سریع انجام دهد، سیستم به طور خودکار به حالت AUTO تغییر خواهد کرد.
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‹ حالت 4L : از این حالت در شرایط خاصی می توان استفاده کرد که به سرعت کم و گشتاور باال نیاز باشد. همچنین 
قابلیت خودرو در عبور از موانع ناهموار را افزایش می دهد.

  احتیاط
هنگام رانندگی در حالت 4L، سرعت خودرو را کمتر از 40 کیلومتر بر ساعت حفظ کنید و از گردش های سریع 

اجتناب کنید. در غیر اینصورت قطعات خودرو آسیب خواهند دید.

نحوه تغییر حالت ها
روشتغییر حالت

2H/AUTO/4H   4L

قرار   ON در وضعیت  را  استارت  دکمه  و  کنید  متوقف  کاماًل  را  خودرو   .1
دهید.

اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار دهید.  .2
کلید حالت رانندگی را بچرخانید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر،   .3
پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال حالت 4L( را نشان داد به این معنا 

است که حالت رانندگی تغییر کرده است.
به حرکت ادامه دهید.  .4

2H   AUTO

4H   AUTO

2H   4H

کاماًل  را  خودرو  دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که   .1
متوقف کنید یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید.

کلید حالت رانندگی را بچرخانید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر،   .2
پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال حالت 2H( را نشان داد، به این معنا 

است که حالت رانندگی تغییر کرده است.
به حرکت ادامه دهید.  .3

  احتیاط

 4L برای مثال حالت( )XX mode selected) "انتخاب شده است XX اگر نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "حالت ■
انتخاب شده است( را نشان داد، به این معنا است که سیستم در حال تغییر حالت رانندگی است. هنگامی که 
تغییر حالت رانندگی انجام شود، نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال 4L( را نشان 

خواهد داد.
■ اگر تغییر حالت رانندگی را به طور غیرصحیح انجام دهید، نمایشگر صفحه کیلومتر، پیامی نشان نخواهد داد.

■ قبل از اینکه تغییر به حالت 4L به اتمام نرسیده است، خودرو را به حرکت درنیاورید. در غیراینصورت جعبه 
کمک گیربکس آسیب خواهد دید.



109

فصل 2: رانندگی / سیستم چهار چرخ محرک

  احتیاط

■ هنگام سر خوردن چرخ های عقب بر روی یخ یا برف، حالت رانندگی را تغییر ندهید.
■ تغییر حالت رانندگی مرتبط با حالت "4L" حین رانندگی ممنوع است.

■ هنگام رانندگی در جاده های معمولی یا بزرگراه ها، از حالت های "4L" و "4H" استفاده نکنید. در غیراینصورت 
ممکن است مشکالت زیر رخ دهد:

1( ایجاد صدا؛
2( افزایش ساییدگی تایر؛

3( افزایش مصرف سوخت؛
4( آسیب دیدن سیستم محرک.

■ هنگام رانندگی در حالت چهارچرخ محرک، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:
1( هنگام رانندگی در شرایط نامناسب جاده ای )مانند یخ و برف، گل یا شن(، رانندگی صحیح بسیار مهم است.

باید نحوه صحیح رانندگی با خودروی چهارچرخ محرک را مطالعه کرده و یاد بگیرید. به تجربه رانندگی خود با 
خودروهای دو چرخ محرک وابسته نباشید. هنگام رانندگی در حالت چهارچرخ محرک، باید به آرامی حرکت 

کنید.
2( هنگام رانندگی در سطوح ناهموار احتیاط کنید.

قبل از مواجهه با شرایط ناهموار، آن را بررسی کنید. زیر اجسامی مانند سنگ ها باعث آسیب دیدن خودرو 
خواهند شد.

3( پس از رانندگی در شرایط نامناسب جاده ای، باید تمام قطعات خودرو را بازرسی کرده و با آب تمیز کنید.
■ از رانندگی در جاده های شنی یا گل آلود به مدت طوالنی اجتناب کنید.

اگر برای مدت طوالنی در جاده های شنی یا گل آلود رانندگی کنید، ممکن است سیستم محافظت در برابر جوش 
آوردن موتور فعال شود که باعث می شود خودرو از حالت چهارچرخ محرک به حالت دو چرخ محرک تغییر 

وضعیت دهد.
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سیستم رانندگی در تمام سطوح

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
سایر  و  شاسی  کنترل  محرک،  نیروی  سیستم،  این 
سیستم  این  می کند.  بهینه  را  مرتبط  سیستم های 
رانندگانی که تجربه کمی در  به  برای کمک  می تواند 
برای  یا  دارند  ناهموار  سطوح  در  رانندگی  خصوص 
مورد  این  در  کافی  تجربه  که  افرادی  توانایی  افزایش 
دارند مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم در شرایط 
ناهموار جاده ای از حالت رانندگی فعلی استفاده می کند 
تا هرکدام از سیستم های خودرو را بهینه کند و آن ها 
را  راننده  این سیستم،  دهد.  تطبیق  جاده  با سطح  را 
ناهموار  در سطوح  رانندگی  تجربه حرفه ای  داشتن  از 
افرادی که تجربه ای در  بی نیاز می کند و همچنین به 
رانندگی در سطوح ناهموار ندارند نیز کمک می کند که 
بدون در نظر گرفتن مناطق ناهموار، جاده های برفی یا 
بزرگراه ها، به راحتی رانندگی کنند. این سیستم به طور 
مؤثر قابلیت حرکت، ثبات و عملکرد در سطوح ناهموار 

را افزایش می دهد.

  احتیاط
استفاده نادرست از حالت های رانندگی باعث خواهد 
شد که خودرو به شرایط جاده به طور نادرست واکنش 
و سیستم محرک  تعلیق  و طول عمر سیستم  دهد 

کاهش یابد.
رانندگی  ناهموار، حالت  به سطح  ورود  از  قبل  لطفاً 
مورد نظر را فعال کنید. صبر نکنید که کنترل خودرو 
از دستان شما خارج شود و سپس حالت رانندگی را 

تنظیم کنید.

نوع 1

دارد  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
می توانید کلید انتخاب حالت رانندگی را بچرخانید تا 
  ،SPORT )خودکار(،   AUTO بین  رانندگی  حالت 
)برفی(،  )گل آلود(،  )شنی( و 4L )چهار چرخ 

محرک سنگین( تغییر کند.
کلید  روی  نشانگر  چراغ های  از  هرکدام  هنگامی که 
روشن می شود به این معنا است که آن حالت رانندگی 
انتخاب کرده اید. در این حالت، نمایشگر  مورد نظر را 
که  رانندگی  حالت  به  مربوط  پیام  کیلومتر،  صفحه 

انتخاب کرده اید را نشان خواهد داد.
عالوه بر این، حالت های رانندگی شامل حالت ECO )حالت 

اقتصادی( نیز می باشند. )به صفحه 94 مراجعه کنید.(

فصل 2: رانندگی / سنسورهای رانندگی در تمام سطوح
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حالت ها
)Auto( حالت خودکار

این حالت مناسب رانندگی در شرایط معمولی شامل 
بزرگراه ها، جاده های آسفالت و جاده های بتنی می باشد.
در این حالت، سیستم ESP به طور خودکار فعال خواهد 

شد و می توانید از کروز کنترل استفاده کنید.
)Sport( حالت اسپرت

بهینه  را  خودرو  محرک  سیستم  عملکرد  حالت،  این 
رانندگی سریع در جاده های  برای  این حالت  می کند. 
در  سریع  رانندگی  مثال  برای  است.  مناسب  هموار، 

بزرگراه ها.
در این حالت، سیستم ESP به طور خودکار فعال خواهد 

شد و می توانید از کروز کنترل استفاده کنید.
حالت 

چسبندگی  که  شرایطی  در  رانندگی  برای  حالت  این 
تایر با سطح جاده کم است یا سطوح ناهموار، مناسب 
می باشد. این حالت شامل رانندگی بر روی برف و یخ، 

چمن و جاده های سنگی نیز می شود.
در این حالت، سیستم ESP به طور خودکار فعال خواهد 

شد و می توانید از کروز کنترل استفاده کنید.
حالت 

این حالت برای رانندگی در جاده های گل آلود یا ناهموار، 
مناسب است.

در این حالت، سیستم ESP به طور خودکار فعال خواهد 
شد و می توانید از کروز کنترل استفاده کنید.

حالت 
این حالت برای رانندگی در کویر یا جاده های ناهموار، 

مناسب است.
در این حالت، سیستم ESP به طور خودکار فعال خواهد 

شد و می توانید از کروزکنترل استفاده کنید.

حالت 
از این حالت در شرایط خاص می توان استفاده کرد که 
به سرعت کم و گشتاور باال نیاز باشد. همچنین قابلیت 
افزایش  را  ناهموار  موانع جاده های  از  عبور  در  خودرو 

می دهد.
غیرفعال  خودکار  به طور   ESP سیستم  حالت،  این  در 

خواهد شد و نمی توانید از کروز کنترل استفاده کنید.

  احتیاط
هنگام رانندگی در حالت 4L، سرعت خودرو را کمتر 
از 30 کیلومتر بر ساعت حفظ کنید و از گردش های 
سریع اجتناب کنید. در غیراینصورت قطعات خودرو 

آسیب خواهند دید.
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فصل 2: رانندگی / سنسورهای رانندگی در تمام سطوح

نحوه تعویض حالت ها
روشتعویض حالت

تعویض حالت رانندگی بین 
  ،  ،SPORT ،AUTO

و 

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، خودرو را کاماًل متوقف   .1
کنید یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید.

کلید انتخاب حالت رانندگی را بچرخانید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر،   .2
پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال حالت برفی( را نشان داد، به این معنا 

است که حالت رانندگی تغییر کرده است.
به حرکت ادامه دهید.  .3

AUTO/SPORT/  /  / 

   4L

خودرو را کاماًل متوقف کنید و دکمه استارت را در وضعیت ON قرار دهید.  .1
اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار دهید.  .2

کلید انتخاب حالت رانندگی را بچرخانید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر،   .3
پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال حالت 4L( را نشان داد، به این معنا 

است که حالت رانندگی تغییر کرده است.
به حرکت ادامه دهید.  .4

4L   ECO

خودرو را کاماًل متوقف کنید و دکمه استارت را در وضعیت ON قرار دهید.  .1
اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار دهید.  .2

کلید حالت رانندگی را بچرخانید و از حالت 4L خارج شوید.  .3
پیام  نمایشگر صفحه کیلومتر،  را فشار دهید. هنگامی که   ECO دکمه حالت   .4
"حالت ECO mode) "ECO( را نشان داد، به این معنا است که خودرو به حالت 

ECO وارد شده است.

  ECO سایر حالت ها
دکمه حالت ECO را فشار دهید تا سیستم از حالت ECO خارج شود.  .1

طبق توضیحات این جدول حالت رانندگی را به سایر حالت ها تغییر دهید.  .2
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  احتیاط
 XX "حالت  پیام  کیلومتر،  صفحه  نمایشگر  اگر   ■
انتخاب شده است" (XX mode selected( )برای مثال 
حالت 4L انتخاب شده است( را نشان داد، به این معنا 
است که سیستم در حال تغییر حالت رانندگی است. 
هنگامی که تغییر حالت رانندگی انجام شود، نمایشگر 
)برای   )XX mode) "XX حالت" پیام  صفحه کیلومتر، 

مثال 4L( را نشان خواهد داد.
■ اگر تغییر حالت رانندگی را به طور غیرصحیح انجام 
دهید، نمایشگر صفحه کیلومتر، نشانگر  را نشان 
خواهد داد و به این معنا است که حالت رانندگی تغییر 
متوقف  کاماًل  را  خودرو  حالت،  این  در  است.  نکرده 
کنید، اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار داده و 
کلید انتخاب حالت رانندگی را در وضعیت AUTO قرار 
دهید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر پیام "حالت 
AUTO mode) "AUTO( را نشان داد به این معنا است 
که حالت رانندگی تغییر کرده است. اگر پس از انجام 
این کار، نشانگر  همچنان روشن ماند ممکن است 
بیان کننده وجود نقص عملکرد در سیستم باشد. در 
این حالت با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

■ قبل از این که تغییر به حالت 4L به اتمام نرسیده 
است، خودرو را به حرکت درنیاورید. در غیراینصورت 

جعبه کمک آسیب خواهد دید.

نوع 2

حالت ها
) ‹ حالت خودکار )

این حالت مناسب رانندگی در شرایط معمولی شامل 
بزرگراه ها، جاده های آسفالت و جاده های بتنی می باشد.

‹ حالت 
بهینه  را  خودرو  محرک  سیستم  عملکرد  حالت،  این 
هموار  جاده های  در  سریع  رانندگی  برای  و  می کند 

مناسب است. برای مثال رانندگی سریع در بزرگراه ها.
‹ حالت 

این حالت، برای رانندگی در شرایطی که چسبندگی تایر 
با سطح جاده کم است یا رانندگی در سطوح ناهموار، 
مناسب است. این حالت برای رانندگی بر روی برف و 

یخ، چمن و جاده های سنگی نیز استفاده می شود.
‹ حالت 

این حالت برای رانندگی در جاده های گل آلود یا ناهموار، 
مناسب است.

‹ حالت 
این حالت برای رانندگی در کویر یا جاده های ناهموار، 

مناسب است.
ECO حالت ›

این حالت، مصرف سوخت را بهبود می بخشد.
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4L حالت ›
از این حالت در شرایط خاصی می توان استفاده کرد که 
به سرعت کم و گشتاور باال نیاز باشد. همچنین قابلیت 
افزایش  را  ناهموار  موانع جاده های  از  عبور  در  خودرو 

می دهد.
در این حالت، سیستم ESP غیرفعال خواهد شد.

  احتیاط
■ هنگام رانندگی در حالت 4L، سرعت خودرو را کمتر 
از 40 کیلومتر بر ساعت حفظ کنید و از گردش های 
سریع اجتناب کنید. در غیراینصورت قطعات خودرو 

آسیب خواهند دید.
■ هنگام رانندگی در حالت 4L، اگر اهرم تعویض دنده 
به حالت دستی وارد شد، HDC )کنترل حرکت خودرو 
در  شد.  خواهد  روشن  به طور خودکار  سرازیری(  در 
این حالت، عملکرد HDC را خاموش نکنید تا از ایمنی 

خودرو اطمینان حاصل کنید.
)گل آلود(،   )برفی(،   حالت های   در   ■
)شنی( و 4L، سیستم کروز کنترل و سیستم خاموش 

- روشن شدن هوشمند خودرو غیرفعال خواهد شد.

نحوه تغییر حالت ها
دارد  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
می توانید کلید انتخاب حالت رانندگی را بچرخانید تا 
  ،)SPORT(  ،)خودکار( AUTO حالت رانندگی بین

)برفی(،  )گل آلود( و  )شنی( تغییر کند.
به  شود  روشن  کلید  روی  نشانگر  چراغ  هنگامی که 
این معنا است که حالت رانندگی موردنظر را انتخاب 

کرده اید.
عالوه بر این، حالت های رانندگی شامل حالت ECO و 

حالت 4L نیز می باشد.
همچنین می توانید با مشاهده نمایشگر صفحه کیلومتر 

از حالت رانندگی فعلی مطلع شوید.
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روشتغییر حالت

بین  رانندگی  حالت  تغییر 
 ،  ،AUTO حالت های 

،  و 

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، خودرو را کاماًل متوقف کنید   .1
یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید؛

کلید انتخاب حالت رانندگی را بچرخانید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر،   .2
پیام "حالت XX mode) "XX( )برای مثال حالت برفی( را نشان داد، به این معنا 

است که حالت رانندگی تغییر کرده است.

  /  /  /  /AUTO

ECO 

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، خودرو را کاماًل متوقف کنید   .1
یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید؛

پیام  کیلومتر،  نمایشگر صفحه  هنگامی که  دهید.  فشار  را   ECO حالت  دکمه   .2
"حالت ECO mode) "ECO( را نشان داد، به این معنا است که خودرو به حالت 

ECO وارد شده است.

  /  /  /  /AUTO

4L  ECO/

موتور را روشن کنید و اهرم تعویض دنده را در وضعیت N و خودرو را بدون   .1
حرکت نگهدارید؛

 "4L 4 را فشار دهید. هنگامی که نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "حالتL دکمه  .2
(4L mode( را نشان داد، به این معنا است که حالت رانندگی تغییر کرده است.

4L خروج از حالت
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، خودرو را کاماًل متوقف کنید   .1

یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید؛
دکمه 4L را فشار دهید.  .2

ECO خروج از حالت
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، خودرو را کاماًل متوقف کنید   .1

یا در مسیر مستقیم با سرعت کم به حرکت ادامه دهید؛
دکمه ECO را فشار دهید.  .2

نکته مهم: پس از خروج از حالت ECO یا 4L، سیستم به طور خودکار به حالت رانندگی قبلی تغییر می کند.
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  احتیاط
باعث  رانندگی  حالت های  از  نادرست  استفاده   ■
خواهد شد که خودرو به شرایط جاده به طور نادرست 
تعلیق و سیستم  واکنش دهد و طول عمر سیستم 

محرک کاهش یابد.
■ لطفاً قبل از ورود به سطح ناهموار، حالت رانندگی 
مورد نظر را فعال کنید. صبر نکنید که کنترل خودرو 
از دستان شما خارج شود و سپس حالت رانندگی را 

تنظیم کنید.
 XX "حالت  پیام  کیلومتر،  صفحه  نمایشگر  اگر   ■
انتخاب شده است" (XX mode selected( )برای مثال 
حالت برفی انتخاب شده است( را نشان داد، به این 
معنا است که سیستم در حال تغییر حالت رانندگی 
شود،  انجام  رانندگی  حالت  تغییر  هنگامی که  است. 
 )XX mode) "XX نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "حالت

)برای مثال حالت برفی( را نشان خواهد داد.
■ قبل از این که تغییر به حالت 4L به اتمام نرسیده 
است، خودرو را به حرکت درنیاورید. در غیراینصورت 

جعبه کمک آسیب خواهد دید.

قفل برقی دیفرانسیل

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

قفل برقی دیفرانسیل می تواند پلوس های محور دو چرخ 
عقب را با هم یکپارچه )با هم قفل( کند، به طوری که 
بهبود  کشش  کنترل  عقب،  چرخ های  لغزش  هنگام 

می یابد.
نباید  دیفرانسیل،  برقی  قفل  شدن  فعال  از  پس 
گردش هایی با زاویه تند انجام دهید، در غیراینصورت 

به قعطات خودرو آسیب وارد می شود.

نوع 1

تمام  در  رانندگی  سیستم  به  مجهز  که  مدل هایی  در 
سطوح نمی باشند

فصل 2: رانندگی / قفل برقی دیفرانسیل
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فعال کردن دستی قفل دیفرانسیل
هنگامی که سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت 

است، دکمه قفل دیفرانسیل را فشار دهید.
و  شود  روشن  دکمه  روی  نشانگر  چراغ  هنگامی که 
نمایشگر صفحه کیلومتر، پیام "قفل برقی دیفرانسیل 
 )Electric differential lock engaged( "فعال شده است
دیفرانسیل  قفل  که  است  معنا  این  به  دهد  نشان  را 

به طور صحیح فعال شده است.
غیرفعال کردن دستی قفل دیفرانسیل

قفل  دکمه  است،  فعال  دیفرانسیل  قفل  هنگامی که 
دیفرانسیل را فشار دهید. هنگامی که چراغ نشانگر روی 
پیام  کیلومتر،  نمایشگر صفحه  و  دکمه خاموش شود 
 Electric( است"  شده  غیرفعال  دیفرانسیل  برقی  "قفل 
differential lock disengaged( را نشان دهد، به این معنا 

است که قفل دیفرانسیل به طور صحیح غیرفعال شده 
است.

بودن  فعال  هنگام  حد  از  بیش  سرعت  هشدار 
قفل برقی دیفرانسیل

کیلومتر   30 الی   20 بین  خودرو  سرعت  هنگامی که 
چراغ  باشد،  فعال  دیفرانسیل  قفل  و  ساعت  بر 
خواهد  چشمک  دیفرانسیل  قفل  دکمه  روی  نشانگر 
پیام  کیلومتر،  صفحه  نمایشگر  و  هرتز(   4( زد 
دیفرانسیل" برقی  قفل  حد  از  بیش  سرعت   "هشدار 

را   )Electric differential lock over speed warning(
نشان می دهد تا به راننده اطالع دهد که سرعت خودرو 

را کم کند.
دلیل  به  دیفرانسیل  برقی  قفل  شدن  غیرفعال 

سرعت بیش از حد
بر  کیلومتر   30 از  بیش  خودرو  سرعت  هنگامی که 
به طور خودکار غیرفعال  ساعت شود، قفل دیفرانسیل 
خواهد شد، چراغ نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل 

چند بار چشمک زده )1/25 هرتز( و خاموش می شود 
شدن  "غیرفعال  پیام  کیلومتر،  صفحه  نمایشگر  و 
حد" از  بیش  سرعت  دلیل  به  دیفرانسیل  برقی   قفل 
 )Electric differential lock disengaged; over speed(

را نشان خواهد داد.
فعال نشدن قفل برقی دیفرانسیل

هنگامی که سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر بر ساعت 
و قفل دیفرانسیل غیرفعال باشد، با فشردن دکمه، قفل 

دیفرانسیل فعال نخواهد شد.
بار  چند  دیفرانسیل  قفل  دکمه  روی  نشانگر  چراغ 
چشمک زده )1/25 هرتز( و خاموش می شود و نمایشگر 
صفحه کیلومتر، پیغام "قفل برقی دیفرانسیل فعال نشده 
است" )Electric differential lock not engaged( را نشان 
می دهد تا به راننده اطالع دهد که قفل دیفرانسیل فعال 

نشده است.
برقی  قفل  خودکار  شدن  غیرفعال  و  فعال 

دیفرانسیل
هنگامی که خودرو در حالت AUTO قرار دارد، قفل برقی 
دیفرانسیل براساس شرایط لغزش چرخ های عقب فعال 
و غیرفعال می شود تا کنترل بر روی کشش خودرو را 

افزایش دهد.
تمام  در  رانندگی  سیستم  به  مجهز  که  مدل هایی  در 

سطوح می باشند
فعال کردن دستی قفل دیفرانسیل

هنگامی که سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت 
است، دکمه قفل دیفرانسیل را فشار دهید.هنگامی که 
چراغ نشانگر روی دکمه روشن شود، به این معنا است 

که قفل دیفرانسیل به طور صحیح فعال شده است.
غیرفعال کردن دستی قفل دیفرانسیل

قفل  دکمه  است،  فعال  دیفرانسیل  قفل  هنگامی که 
نشانگر  چراغ  هنگامی که  دهید.  فشار  را  دیفرانسیل 

فصل 2: رانندگی / قفل برقی دیفرانسیل
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قفل  که  است  معنا  این  به  دکمه خاموش شود،  روی 
دیفرانسیل به طور صحیح غیرفعال شده است.

بودن  فعال  هنگام  حد  از  بیش  سرعت  هشدار 
قفل برقی دیفرانسیل

هنگامی که سرعت خودرو بین 20 الی 30 کیلومتر بر 
ساعت و قفل دیفرانسیل فعال باشد، چراغ نشانگر روی 
دکمه قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد )4 هرتز(، تا 

به راننده اطالع دهد که سرعت خودرو را کم کند.
دلیل  به  دیفرانسیل  برقی  قفل  شدن  غیرفعال 

سرعت بیش از حد
هنگامی که سرعت خودرو بیش از 30 کیلومتر بر ساعت 
شود، قفل دیفرانسیل به طور خودکار غیرفعال خواهد 
شد، چراغ نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل چند بار 

چشمک زده )1/25 هرتز( و خاموش می شود.
فعال نشدن قفل برقی دیفرانسیل

هنگامی که سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر بر ساعت 
و قفل دیفرانسیل غیرفعال باشد، با فشردن دکمه، قفل 
دیفرانسیل فعال نخواهد شد. چراغ نشانگر روی دکمه 
هرتز(   1/25( زده  چشمک  بار  چند  دیفرانسیل  قفل 
قفل  که  دهد  اطالع  راننده  به  تا  می شود  خاموش  و 

دیفرانسیل فعال نشده است.
برقی  قفل  خودکار  شدن  غیرفعال  و  فعال 

دیفرانسیل
 AUTO حالت های  از  یکی  در  خودرو   هنگامی که 
،  یا  قرار دارد، قفل برقی دیفرانسیل   ،SPORT

براساس شرایط لغزش چرخ های عقب فعال و غیرفعال 
می شود تا کنترل بر روی کشش خودرو را افزایش دهد.

4L حالت
‹ هنگامی که حالت 4L را انتخاب می کنید، قفل برقی 
خودرو  مطلوب تر  کشش  ارائه  برای  نیز  دیفرانسیل 
برقی  قفل  می توانید  لزوم  درصورت  فعال خواهد شد. 

دیفرانسیل را به صورت دستی غیرفعال کنید.
دیفرانسیل،  قفل  دستی  کردن  غیرفعال  از  پس  اگر 
سرعت خودرو بیش از 20 کیلومتر بر ساعت شود، قفل 
دیفرانسیل به صورت دستی فعال نخواهد شد و چراغ 
نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد 
از  کمتر  به  خودرو  سرعت  هنگامی که  هرتز(.   1/25(
20 کیلومتر بر ساعت برگردد، قفل دیفرانسیل به طور 

خودکار دوباره فعال خواهد شد.
‹ هنگامی که خودرو در حالت 4L قرار دارد با سرعت کم 
رانندگی کنید. هنگامی که سرعت خودرو بین 30 الی 
40 کیلومتر بر ساعت شود، چراغ نشانگر روی دکمه 
قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد )4 هرتز( تا به راننده 

اطالع دهد که باید سرعت خودرو را کم کند.
‹ هنگامی که خودرو در حالت 4L قرار دارد با سرعت کم 
رانندگی کنید. اگر سرعت خودرو بیش از 40 کیلومتر 
بر ساعت شود، قفل دیفرانسیل به طور خودکار غیرفعال 
خواهد شد و چراغ نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل 
سرعت  هنگامی که  هرتز(.   1/25( زد  خواهد  چشمک 
خودرو به کمتر از 20 کیلومتر بر ساعت برگردد، قفل 

دیفرانسل به طور خودکار دوباره فعال خواهد شد.

نوع 2

فعال کردن دستی قفل برقی دیفرانسیل
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هنگامی که سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت 
است، دکمه قفل دیفرانسیل را فشار دهید.

هنگامی که چراغ نشانگر روی دکمه روشن شود، به این 
معنا است که قفل دیفرانسیل به طور صحیح فعال شده 

است.
غیرفعال کردن دستی قفل برقی دیفرانسیل

قفل  دکمه  است،  فعال  دیفرانسیل  قفل  هنگامی که 
دیفرانسیل را فشار دهید. اگر چراغ نشانگر روی دکمه 
دیفرانسیل  قفل  که  است  معنا  این  به  شود،  خاموش 

به طور صحیح غیرفعال شده است.
بودن  فعال  هنگام  حد  از  بیش  سرعت  هشدار 

قفل برقی دیفرانسیل
هنگامی که سرعت خودرو بین 20 الی 30 کیلومتر بر 
ساعت و قفل دیفرانسیل فعال باشد، چراغ نشانگر روی 
دکمه قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد تا به راننده 

اطالع دهد که سرعت خودرو را کم کند.
دلیل  به  دیفرانسیل  برقی  قفل  شدن  غیرفعال 

سرعت بیش از حد
هنگامی که سرعت خودرو بیش از 30 کیلومتر بر ساعت 
شود، قفل دیفرانسیل به طور خودکار غیرفعال خواهد 
شد، چراغ نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل چند بار 

چشمک زده و خاموش می شود.
فعال نشدن قفل برقی دیفرانسیل

هنگامی که سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر بر ساعت 
و قفل دیفرانسیل غیرفعال باشد، با فشردن دکمه، قفل 
دیفرانسیل فعال نخواهد شد. چراغ نشانگر روی دکمه 
قفل دیفرانسیل چند بار چشمک زده و خاموش می شود 
تا به راننده اطالع دهد که قفل دیفرانسیل فعال نشده 

است.

برقی  قفل  خودکار  شدن  غیرفعال  و  فعال 
دیفرانسیل

 AUTO حالت های  از  یکی  در  خودرو   هنگامی که 
برقی دیفرانسیل  قرار دارد، قفل  یا     ،  ،
و  فعال  عقب  چرخ های  خودرن  سر  شرایط  براساس 

غیرفعال می شود تا کشش خودرو را افزایش دهد.
4L حالت

‹ هنگامی که حالت 4L را انتخاب می کنید، قفل برقی 
خودرو  مطلوب تر  کشش  ارائه  برای  نیز  دیفرانسیل 
برقی  قفل  می توانید  لزوم  درصورت  فعال خواهد شد. 

دیفرانسیل را به صورت دستی غیرفعال کنید.
دیفرانسیل،  قفل  دستی  کردن  غیرفعال  از  پس  اگر 
سرعت خودرو بیش از 20 کیلومتر بر ساعت شود، قفل 
دیفرانسیل به صورت دستی فعال نخواهد شد و چراغ 
نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد. 
بر  از 20 کیلومتر  به کمتر  هنگامی که سرعت خودرو 
ساعت برگردد، قفل دیفرانسیل به طور خودکار دوباره 

فعال خواهد شد.
‹ هنگامی که خودرو در حالت 4L قرار دارد با سرعت کم 
رانندگی کنید. هنگامی که سرعت خودرو بین 30 الی 
40 کیلومتر بر ساعت شود، چراغ نشانگر روی دکمه 
قفل دیفرانسیل چشمک خواهد زد تا به راننده اطالع 

دهد که باید سرعت خودرو را کم کند.
‹ هنگامی که خودرو در حالت 4L قرار دارد با سرعت کم 
رانندگی کنید. اگر سرعت خودرو بیش از 40 کیلومتر 
بر ساعت شود، قفل دیفرانسیل به طور خودکار غیرفعال 
خواهد شد و چراغ نشانگر روی دکمه قفل دیفرانسیل 
چشمک خواهد زد. هنگامی که سرعت خودرو به کمتر 
از 20 کیلومتر بر ساعت برگردد، قفل دیفرانسل به طور 

خودکار دوباره فعال خواهد شد.
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سیستم تشخیص فشار باد تایر

 
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

 )TPMS( تایر  باد  فشار  تشخیص  سیستم  هنگامی که 
تایر  دمای  و  فشار  در  غیرعادی  وضعیت  یا  مشکل 
تشخیص دهد، چراغ هشدار  بر روی صفحه کیلومتر 
روشن خواهد شد. در این حالت لطفاً بالفاصله خودرو را 
برای بازرسی شرایط تایرها متوقف کنید و با نمایندگی 

مجاز بهمن تماس بگیرید.
اگر هنگامی  که فشار باد تایر نامناسب است به رانندگی 
ادامه دهید، تایر بیش از حد داغ می شود و منجر به بروز 
نقص عملکرد می شود. فشار نامناسب باد تایر مصرف 
سوخت را افزایش داده و عمر مفید تایر را کم می کند. 
همچنین فرمان پذیری و عملکرد ترمز خودرو را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

  احتیاط
نمی تواند   )TPMS) تایر  باد  فشار  تشخیص  سیستم 
جایگزین سرویس و بازرسی منظم تایرها شود. حتی 
روشن  تایر   باد  نامناسب  فشار  اگر چراغ هشدار 
نشده است، باز هم باد تایرها را به طور منظم بازرسی 

کرده و از فشار باد عادی آن اطمینان حاصل کنید.

هشدار فشار نامناسب باد تایر
هنگامی که فشار باد تایر نامناسب باشد )بسیار کم یا 
بسیار زیاد(، تایر مربوطه در نمایشگر صفحه کیلومتر 
به صدا  بار   5 صوتی  هشدار  و  درمی آید  قرمز  رنگ  به 
درخواهد آمد. در این حالت، چراغ هشدار  بر روی 
اطالع  راننده  به  تا  روشن خواهد شد  کیلومتر  صفحه 

دهد که خودرو را پارک کرده و آن را بررسی کند.
هشدار دمای زیاد

تایر  دمای  باشد،  زیاد  بسیار  تایر  دمای  هنگامی که 
قرمز  رنگ  به  کیلومتر  صفحه  نمایشگر  در  مربوطه 
آمد.  به صدا درخواهد  بار  درمی آید و هشدار صوتی 5 
در این حالت، چراغ هشدار  بر روی صفحه کیلومتر 
روشن خواهد شد تا به راننده اطالع دهد که خودرو را 

پارک کرده و آن را بررسی کند.
عملکردهای اصلی

جلوگیری از تصادف
سیسـتم تشـخیص فشـار بـاد تایـر )TPMS(، سیسـتم 
ایمنـی فعالـی اسـت کـه می توانـد هنـگام بـه وجـود 
آمـدن نشـانه های خطـر در تایـر، بالفاصلـه بـه شـما 
هشـدار دهد. چنین هشـدارهایی در جهت یادآوری به 
راننـده برای انجـام اقدامات مربوطه بـرای جلوگیری از 

وقـوع تصادفات شـدید می باشـد.
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افزایش عمر مفید تایر
سیستم تشخیص فشار باد تایر به راننده کمک می کند 
تا تایرها در دما و میزان فشار قابل قبولی کار کنند، به 
حداقل  به  را  تایرها  دیدن  آسیب  احتمال  ترتیب  این 

میزان کاهش داده و عمر مفید آنها را افزایش می دهد.
بهبود مصرف سوخت

هنگامی که فشار باد تایر بسیار کم باشد، سطحی از تایر 
که با زمین تماس پیدا می کند افزایش می یابد. این مورد 
بدان معنا است که اصطکاک نیز افزایش خواهد یافت. 
هنگامی که فشار باد تایر 30 درصد کمتر از مقدار توصیه 
باشد، مصرف سوخت تا 10 درصد افزایش خواهد یافت.

کاهش استهالک سیستم تعلیق
عملکرد  باشد،  زیاد  بسیار  تایر  باد  فشار  هنگامی که 
ضربه گیری تایر با مشکل مواجه می شود. این موضوع 
و  داده  افزایش  را  فنرهای خودرو  بر کمک  وارد  فشار 
تعلیق  به شاسی و سیستم  بروز صدمات شدید  باعث 

می شود.
هنگام  نباشد،  برابر  خودرو  تایر  چهار  باد  فشار  اگر 
ترمزگیری، امکان انحراف خودرو افزایش می یابد و این 

امر موجب استهالک بیشتر سیستم تعلیق می شود.

  هشدار
اگر حین حرکت، چراغ نشانگر  سیستم تشخیص 
فشار باد تایر روشن شود، از چرخاندن ناگهانی غربیلک 
فرمان یا ترمزگیری شدید غیرضروری خودداری کنید. 
لطفاً سرعت خودرو را کاهش دهید و هرچه سریع تر 

به مکانی امن حرکت کرده و خودرو را متوقف کنید.
آسیب  به  منجر  تایر  باد  نامناسب  فشار  با  رانندگی 
آن ها  عملکرد  نقص  احتمال  افزایش  و  تایرها  دیدن 
می شود. فشار باد هر چهار تایر را بررسی کرده و میزان 
فشار باد آن ها را براساس مقدار مشخص شده روی 
تایر تنظیم کنید. با انجام این کار، چراغ نشانگر  
سیستم تشخیص فشار باد تایر خاموش خواهد شد. 
در صورت مشاهده تایر پنچر، هرچه سریع تر آن را با 

تایر زاپاس تعویض کنید.

  احتیاط
سیستم تشخیص فشار باد تایر، فشار باد تایر زاپاس را 

تشخیص نمی دهد.
هنگامی که زنجیر چرخ نصب شده باشد یا تایرها در 
برف فرو رفته باشند، ممکن است سیستم تشخیص 

فشار باد تایر عملکرد صحیحی نداشته باشد.
از  تایر توسط عواملی مانند گرمای حاصل  باد  فشار 
حرکت  زمان  مدت  بیرونی،  محیط  خودرو،  عملکرد 
اگر  خودرو و غیره تحت تأثیر قرار می گیرد. معموالً 
فشار باد تایر در یک محدوده 30 کیلوپاسکالی نوسان 

داشته باشد، طبیعی است.
ا
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  احتیاط
دمای باالی محیط و رانندگی طوالنی مدت منجربه 
افزایش دمای تایر شده و باعث می شود میزان فشار 
باد نشان داده شده روی صفحه کیلومتر تغییر کند. 
در این شرایط ممکن است چراغ نشانگر  سیستم 

تشخیص فشار باد تایر روشن شود.
اگر تایرهایی روی خودرو سوار شوند که مورد تأیید 
شرکت بهمن نباشند، عملکرد عادی سیستم تشخیص 

فشار باد تایر تحت تأثیر قرار می گیرد.
به  درزگیر  محلول  یا  فوری  پنچرگیری  هیچ گونه 
تایر تزریق نکنید. در غیراینصورت باعث می شود که 
عملکرد  نقص  تایر دچار  باد  فشار  سنسور تشخیص 

شود.
پس از نصب تایر زاپاس یا تعویض تایرهای خودرو، 
لطفاً هرچه سریع تر برای کالیبره کردن مجدد سیستم 
تشخیص فشار باد تایر با نمایندگی های مجاز بهمن 

تماس بگیرید.
هنگامی که باتری خالی شود و خودرو دوباره به منبع 
برق متصل شود، میزان فشار باد هر چهار تایر "--" 
نشان داده می شود. این مورد طبیعی است و به این 
دلیل است که با اتصال مجدد به منبع برق، سیستم 

بازیابی می شود.

سیستم کمکی پارک خودرو

لطفـاً توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کتابچـه راهنما 
و  تجهیـزات مخصـوص  اسـتانداردها،  تمـام  شـامل 
مدل هـا  ایـن  بـه  مربـوط  کشـورهای  بـه  مختـص 
می باشـد. بنابراین بعضی از تجهیـزات یا عملکردهای 
شـرح داده شـده در این کتابچه راهنما ممکن اسـت 
بـا خـودروی شـما مطابقـت نداشـته باشـد یـا فقـط 
لطفـاً  باشـند.  دسـترس  در  کشـورهای خاصـی  در 
بـرای کسـب اطالعـات دقیـق از ایـن مشـخصات بـا 

نمایندگی هـای مجـاز بهمـن تمـاس بگیریـد.

  تجهیزات خودرو

  هشدار
ابزاری کمکی است و  سیستم کمکی پارک خودرو، 
شرایط  به  نسبت  راننده  تصمیم  جایگزین  نمی تواند 
موجود شود. تحت هر شرایطی، راننده مسئول حفظ 
یا  خودرو   پارک  هنگام  و  می باشد  خودرو  ایمنی 

اقدامات مشابه باید اطراف خودرو را بررسی کند.
نقاط کوری در پوشش سیستم کمکی پارک خودرو 
خاصی  محدوده های  در  است  ممکن  و  دارد  وجود 
یا  خودرو  پارک  هنگام  نشوند.  داده  تشخیص  موانع 
اقدامات مشابه باید اطمینان حاصل کنید که کودک 

یا حیوان در مجاورت خودرو وجود نداشته باشد.
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  احتیاط
خودرو  پارک  کمکی  سیستم  سنج  فاصله  سنسور 
تجهیزات  تأثیر  تحت  هنگامی که  و  زیر  شرایط  در 
تشخیص  را  موانع  نمی تواند  می باشد،  اولتراسونیک 
دهد یا دقت آن کاهش می یابد که این موارد، نقص 

سیستم به حساب نمی آید:
■ هنگامی که موانع شامل سیم خاردار، حصار، ستون، 

طناب یا سایر اجسام کوچک باشند؛
■ هنگامی که موانع شامل برف، پارچه نخی یا سایر 

موادی باشند که امواج صوتی را جذب می کنند؛
شکل  مخروطی  یا  تیز  نوک  موانع،  هنگامی که   ■

باشند؛
■ هنگام رانندگی بر روی چمن یا جاده های ناهموار؛

■ هنگام حرکت دنده عقب در سرباالیی؛
برخورد  مانند  اولتراسونیک  صدای  هنگامی که   ■
فلزات، صدای خالی شدن گاز پرفشار یا صدای سنسور 

بوق خودروهای دیگر وجود داشته باشد؛
به سنسور چسبیده  خارجی  هنگامی که جسمی   ■

باشد؛
■ برای حفظ عملکرد عادی سیستم، باید سنسور آن 
را تمیز نگه دارید و از تجمع یخ و برف بر روی آنها 

جلوگیری کنید؛
■ لطفاً از تکه پارچه تمیز و آب کم فشار برای تمیز 
کردن سطح سنسور استفاده کنید. هنگام تمیز کردن 
سنسور  روی  بر  را  آب  پرفشار  نازل های  سنسور، 
یا مواد  از اجسام تیز  فاصله سنج دنده عقب نگیرید. 
دنده  فاصله سنج  سنسور  کردن  تمیز  برای  خورنده 

عقب استفاده نکنید.

  احتیاط
هنگام حرکت با دنده عقب خودرو، اطمینان حاصل 

کنید که درب پشتی محکم بسته شده باشد.
■ به دوربین ضربه نزنید.

■ از اجسام تیز یا خورنده برای تمیز کردن دوربین 
استفاده نکنید.

نازل  باشید  مراقب  خودرو  شست وشوی  هنگام   ■
پرفشار آب را به سمت دوربین یا در مجاورت آن قرار 
ندهید. در غیراینصورت ممکن است آب وارد دوربین 
یا  آتش سوزی  سیستم،  عملکرد  نقص  باعث  و  شود 

سایر موارد شود.

سنسور فاصله سنج دنده عقب
درباره سیستم

 سنسـورهای فاصله سـنج دنـده عقب، روی سـپر عقب 
خـودرو نصـب شـده اسـت. هنگامی کـه راننده بـا دنده 
عقـب حرکـت می کنـد یـا قصـد پـارک کردن خـودرو 
را دارد، سنسـور نصـب شـده بـرای شناسـایی موانـع 
موجـود در پشـت خـودرو و همچنیـن برای تشـخیص 
فاصلـه بیـن خـودرو و مانـع بـه کار خواهـد افتـاد. این 
سیسـتم بـه راننـده، هشـدارهای صوتی خواهـد داد تا 
وی بتوانـد به طـور ایمـن و آسـان خـودرو را پارک کند 

و از برخـورد بـا موانـع جلوگیری شـود. 
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غیرفعال کردن سیستم
‹ اگر هنگامی که سیستم فعال است، دکمه روی کنترل 

پنل را فشار دهید، سیستم غیرفعال خواهد شد.
‹ هنگامی که خودرو با سرعت بیش از 15 کیلومتر بر 
ساعت رو به جلو حرکت کند، سیستم غیرفعال خواهد 

شد.
‹ هنگامی که اهرم تعویض دنده را در وضعیت P قرار 

دهید، سیستم غیرفعال خواهد شد.

محدوده شناسایی و حالت های هشدار

محدوده شناسایی مکان قرارگیری سنسور
)متر(

 - خودرو  عقب  سنسور 
1/5وسط

 - خودرو  عقب  سنسور 
0/6کناری

 - خودرو  جلوی  سنسور 
1/0وسط

 - خودرو  جلوی  سنسور 
0/6کناری

اگر پس از فعال شدن سنسور فاصله سنج دنده عقب، 
مانعی در محدوده شناسایی تشخیص داده شود، هشدار 

به صدا درخواهد آمد.
هشدار  فرکانس  مانع،  و  خودرو  بین  فاصله  کاهش  با 
صوتی به تدریج افزایش خواهد یافت. هنگامی که فاصله 
خودرو و مانع به 0/4 متر برسد، هشدار صوتی به طور 
ممتد به صدا درخواهد آمد. در این حالت، خودرو برای 

اجتناب از برخورد، به حرکت ادامه نخواهد داد.

دستورالعمل ها

فعال سازی سیستم
‹ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
دکمه روی کنترل پنل نشان داده شده در شکل را فشار 

دهید تا سیستم فعال شود.
فعال سازی  حالت  در  خودرو  پارک  تنظیمات  اگر   ›
به  بیشتر  جزئیات  )برای  است  گرفته  قرار  خودکار 
کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید( 
با  باشد،  داشته  قرار   ON در وضعیت  استارت  و دکمه 
قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت R، این سیستم 

فعال خواهد شد.

  احتیاط
از 15  بیش  به جلوی خودرو  رو  هنگامی که سرعت 
کنترل  روی  کلید  فشردن  باشد،  ساعت  بر  کیلومتر 

پنل، این سیستم را فعال نخواهد کرد.
اگر مشکلی در سیستم سنسور فاصله سنج دنده عقب 
وجود داشته باشد، هنگام فعالسازی این سیستم، بوق 

هشداری به صدا درخواهد آمد.
اگر هرکدام از سنسورها یا سنسور فاصله سنج دنده 
عقب مشکلی داشته باشند، عملکرد این سیستم فعال 
نمی شود. )مشکالت سنسورهای قسمت جلو و عقب 

خودرو تأثیری بر یکدیگر ندارند.(
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دوربین دنده عقب
معرفی سیستم

این عملکرد از یک دوربین برای نمایش پشت خودرو 
در صفحه نمایش چندرسانه ای استفاده می کند. خطوط 
راهنمای متحرک و ثابت به این تصاویر اضافه شده اند تا 
به راننده کمک کنند. خطوط راهنمای متحرک و ثابت، 
شاخصی از عرض خودرو می باشند. با چرخش فرمان، 
خط راهنمای متحرک بدون هیچ گونه اختالفی و به طور 
دقیق مسیر حرکات خودرو را نشان می دهد تا به راننده 

در پارک کردن خودرو کمک کند.
دستورالعمل ها

فعال سازی سیستم
‹ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
دکمه روی کنترل پنل نشان داده شده در شکل را فشار 

دهید تا سیستم فعال شود.
فعال سازی  حالت  در  خودرو  پارک  تنظیمات  اگر   ›
به  بیشتر  جزئیات  )برای  است  گرفته  قرار  خودکار 
کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید( 
با  باشد،  داشته  قرار   ON در وضعیت  استارت  و دکمه 
قرار دادن اهرم تعویض دنده در وضعیت R، این سیستم 

فعال خواهد شد.
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  احتیاط
از 15  بیش  به جلوی خودرو  رو  هنگامی که سرعت 
کنترل  روی  کلید  فشردن  باشد،  ساعت  بر  کیلومتر 

پنل، این سیستم را فعال نخواهد کرد.

غیرفعال کردن سیستم
‹ اگر هنگامی که سیستم فعال است، دکمه روی کنترل 

پنل را فشار دهید، سیستم غیرفعال خواهد شد.
‹ هنگامی که خودرو با سرعت بیش از 15 کیلومتر بر 
ساعت رو به جلو حرکت کند، سیستم غیرفعال خواهد 

شد.
‹ هنگامی که اهرم تعویض دنده را در وضعیت P قرار 

دهید، سیستم غیرفعال خواهد شد.
حالت های پارک خودرو

حالت پارک عادی خودرو

A- خط راهنمای ثابت
B- خط راهنمای متحرک

C- حالت پارک عمود
D- حالت پارک دوبل

خطوط  می باشد.  فوق  شکل  طبق  نمایش  صفحه 
راهنمای ثابت و متحرک براساس زاویه غربیلک فرمان 

به طور خودکار تنظیم خواهند شد.
همچنین از نتایج امواج اولتراسونیک سنسور فاصله سنج 

دنده عقب، برای تنظیمات مربوطه استفاه خواهد کرد.



126

فصل 2: رانندگی / سیستم  کمکی پارک خودرو

نمایش را با شانه جاده هماهنگ کنید.
می توانید با مشاهده رنگ قسمت بیرونی روی صفحه 

نمایش، از ایمن بودن وضعیت موجود مطلع شوید.
سبز: وضعیت پارک ایمن است؛

قرمز: حین پارک خودرو، خطر برخورد با سایر خودروها 
از کناره ها وجود دارد؛

آبی: طول محل پارک بیشتر از طول موردنیاز است.
ندهد،  انجام  را  پارک خودرو  روش صحیح  راننده  اگر 
سیستم وارد صفحه دیگری خواهد شد و راننده می تواند 
با فشردن دکمه بازگشت )back( به وضعیت شروع به 

حرکت برگردد و دوباره سعی کند.

A- خط منحنی
3. غربیلک فرمان را نگه دارید و با دنده عقب حرکت 
جاده  محدوده  و  منحنی  خط  بین  را  خودرو  کنید. 
متوقف کنید. غربیلک فرمان را کاماًل در جهت مخالف 

بچرخانید و سپس به حرکت با دنده عقب ادامه دهید.

در این حالت می توانید از دکمه های روی صفحه نمایش 
پارک  و  عمود  پارک  حالت های  بین  تا  کنید  استفاده 

دوبل تغییر وضعیت دهید.
حالت پارک دوبل

A- منطقه آبی رنگ )محل پارک خودرو(
B- خط راهنما

1. خودرو را در وضعیت شروع به حرکت قرار دهید و 
اطمینان حاصل کنید که مانعی در محل پارک آبی رنگ 
غربیلک  سپس  باشد.  نداشته  وجود  قرمز  خط  پشت 
فرمان را بچرخانید تا محل پارک موردنظر را مشخص 

کنید.

A- محل پارک
B- دکمه برگشت

2. غربیلک فرمان را بچرخانید تا محل پارک به رنگ 
پارک روی صفحه  بیرونی محل  سبز درآید و قسمت 
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A- خط راهنمای ثابت
با محدوده جاده قرار  ثابت موازی  4. هنگامی که خط 
گرفت، غربیلک فرمان را به وضعیت مستقیم برگردانید 

و سپس خودرو را تا محل موردنظر حرکت دهید.
خودرو  پارک  کمکی  سیستم  عمود،  پارک  حالت  در 
وضعیت  در  را  خودرو  که  می دهد  عالمت  راننده  به 
مناسب جهت شروع قرار دهد. سپس راننده با کمک 
این سیستم، خودرو را در محل پارک موردنظر پارک 

خواهد کرد.
این سیستم قادر است خودرو را در زاویه های 45، 60 
و 90 درجه پارک کند. زاویه پارک 60 درجه در تصویر 

زیر نشان داده شده است.

A- حالت پارک عمود
5. حالت پارک عمود را انتخاب کنید.

ابتدا خودرو را در موقعیت مناسب جهت شروع متوقف 

دنده عقب  از طریق دوربین  این صورت که  به  کنید. 
محل پارک قابل مشاهده باشد.

دکمه حالت پارک عمود روی نمایشگر چندرسانه ای را 
برای انتخاب این حالت فشار دهید.

A- خط راهنمای پارک خودرو
پس از انتخاب حالت پارک عمود، با مشاهده خطوط 
نمایش،  صفحه  در  شده  داده  نشان  پارک  راهنمای 
نزدیک به محل پارک موردنظر را بررسی کنید تا در 

موقعیت صحیح قرار گرفته باشید.

6. وضعیت شروع را انتخاب کنید.
خودرو را آهسته به عقب برانید تا خطوط راهنمای پارک 
با لبه محل پارک در یک راستا قرار بگیرند. هنگامی که 
خطوط راهنمای پارک خودرو به لبه محل پارک رسید، 

خودرو را متوقف کنید.

فصل 2: رانندگی / سیستم  کمکی پارک خودرو
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7. غربیلک فرمان را کامل بچرخانید.
در صفحه  پارک خودرو  راهنمای  این حالت، خط  در 
نمایش جای خود را به خطوط راهنمای ثابت و متحرک 

و نشانگر فاصله می دهد.

8. خودرو را تا حالت پارک عمود، کامل به عقب برانید.
غربیلک فرمان را نگه دارید و سپس به حرکت با دنده 
با  ثابت  راهنمای  خط  هنگامی که  دهید.  ادامه  عقب 
خطوط محل پارک موردنظر موازی شد، غربیلک فرمان 
را به وضعیت مستقیم برگردانید و در این وضعیت نگه 
دارید. حرکت با دنده عقب را ادامه دهید تا خودرو کاماًل 

وارد محل پارک شود.

  احتیاط
تصاویر این بخش فقط برای اطالع شما می باشد. لطفاً 
حرکت خودرو را براساس شرایط موجود انجام دهید.

هنگام حرکت با دنده عقب، اطمینان حاصل کنید که 
درب پشتی محکم بسته شده باشد.

جسمی روی دوربین دنده عقب قرار ندهید.

  احتیاط
دوربین دنده عقب ابزاری کمکی است. تصویر اجسام 
نشان داده شده در وضعیت نمایش ممکن است تاب 
جسم  اصلی  حالت  نشان دهنده  و  باشند  برداشته 
نباشند یا تمام اجسام موجود در میدان دید را نشان 
راننده  شخص  که  باشید  داشته  توجه  باید  ندهد. 
هنگام  باید  و  است  خودرو  ایمنی  مسئول  همواره 
حرکت خودرو و پارک خودرو توجه کامل به اطراف 

داشته باشید.
لطفاً خودرو را آرام و با احتیاط با دنده عقب حرکت 

دهید.

فصل 2: رانندگی / سیستم  کمکی پارک خودرو



129

سیستم تشخیص نقطه کور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
کمکی  عملکرد  شامل  کور  نقطه  تشخیص  سیستم 
خط موازی و عملکرد هشدار قسمت کناری خودرو در 

حرکت دنده عقب می باشد.
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط

این عملکرد حین رانندگی با استفاده از سنسور فاصله 
سنج عقب، خودروهای موجود در نقاط کور سمت چپ 
و راست یا پشت خودرو را تشخیص می دهد. هنگامی که 
باشد، چراغ هشدار  از خط کشی جاده خطرناک  عبور 
با آن  سمت داخلی درب خودرو روشن شده و همراه 

بوق هشدار به صدا درخواهد آمد.
عملکرد هشدار اطراف خودرو هنگام حرکت دنده عقب

ایـن عملکـرد حیـن رانندگـی بـا اسـتفاده از سنسـور 
فاصلـه سـنج عقـب، خودروهـای پشـت را تشـخیص 
می دهـد. هنگامی کـه حرکـت دنـده عقـب خطرنـاک 
باشـد، چراغ هشـدار سـمت داخلی درب خودرو روشن 
شـده و همـراه بـا آن بـوق هشـدار بـه صـدا درخواهـد 

مد. آ

  احتیاط
و  است  کمکی  ابزاری  کور،  نقطه  تشخیص  سیستم 
شرایط  به  نسبت  راننده  تصمیم  جایگزین  نمی تواند 
موجود شود. هنگام عبور از خط کشی جاده یا حرکت 

دنده عقب، راننده همچنان باید مراقب باشد.
سیستم تشخیص نقطه کور ممکن است در هر شرایط 

جاده ای، شرایط جوی یا سرعتی کار نکند.
به  قادر  است  ممکن  کور  نقطه  تشخیص  سیستم 
تشخیص تمام خودروها نباشد. بنابراین راننده باید با 
احتیاط رانندگی کند و از آینه های بغل استفاده کند 

تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.
سیستم تشخیص نقطه کور ممکن است برای اجسام 
دوچرخه سواران(  و  پیاده  )عابران  کوچکتر  متحرک 

هشدار ندهد.
برای  است  ممکن  کور  نقطه  تشخیص  سیستم 
از پشت به سرعت نزدیک می شوند  خودروهایی که 

به طور صحیح هشدار ندهد.

سنسور فاصله سنج

سنسورهای فاصله سنج در سمت چپ و راست داخل 
سپر عقب قرار دارند؛ شکل فوق، سنسور سمت راست 

را نشان می دهد.
جلوی  قسمت  بهینه،  عملکرد  از  اطمینان  منظور  به 

سنسور را به طور منظم تمیز کنید.
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نقص عملکرد سنسورهای فاصله سنج
هنگامی که سیستم، نقص عملکرد سنسور فاصله سنج 
صفحه  روی  بر  هشدار   چراغ  دهد،  تشخیص  را 
کیلومتر روشن شده و به رنگ قرمز نشان داده می شود. 
در این حالت، راننده باید سیستم تشخیص نقطه کور 
به  سرویس  برای  سریعتر  هرچه  و  کرده  غیرفعال  را 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کند.

  احتیاط
هر دو سمت سپر عقب را تمیز نگه دارید و جسمی 
بر روی آن نچسبانید تا عملکرد عادی سنسور فاصله 

سنج با مشکل مواجه نشود.
جابه جایی  به  منجر  است  ممکن  نادرست  تعمیرات 
سنسور فاصله سنج از محل دقیق قرارگیری خود شود 
که عملکرد عادی سیستم تشخیص نقطه کور را تحت 
تأثیر قرار می دهد. بنابراین برای تعمیرات مورد نیاز به 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.
سنسورهای فاصله سنج سیستم تشخیص نقطه کور 

را دستکاری نکنید.

چراغ هشدار سمت داخلی درب خودرو

A- چراغ هشدار
قاب سه گوش سمت  از  روی هرکدام  بر  چراغ هشدار 

داخلی درب های جلو قرار دارد )مطابق شکل(.

  احتیاط
درب  داخلی  سمت  هشدار  چراغ  روی  بر  جسمی 
خودرو متصل نکنید تا عملکرد هشدار سیستم تحت 

تأثیر قرار نگیرد.

دستورالعمل ها
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط

  هشدار
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط، فقط یک عملکرد 
کمکی است و مکمل استفاده از آینه های بغل می باشد. 
بنابراین نمی توان آن را عملکردی جایگزین به حساب 
آورد و نباید جایگزین تصمیم و مسئولیت راننده شود. 
حرکت  هنگام  خودرو  ایمنی  مسئول  همواره  راننده 

بین خطوط می باشد.

چراغ هشدار سمت داخلی درب خودرو

A- چراغ هشدار
قاب سه گوش سمت  از  روی هرکدام  بر  چراغ هشدار 

داخلی درب های جلو قرار دارد )مطابق شکل(.
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  احتیاط
درب  داخلی  سمت  هشدار  چراغ  روی  بر  جسمی 
خودرو متصل نکنید تا عملکرد هشدار سیستم تحت 

تأثیر قرار نگیرد.

دستورالعمل ها
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط

  هشدار
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط، فقط یک عملکرد 
کمکی است و مکمل استفاده از آینه های بغل می باشد. 
بنابراین نمی توان آن را عملکردی جایگزین به حساب 
آورد و نباید جایگزین تصمیم و مسئولیت راننده شود. 
حرکت  هنگام  خودرو  ایمنی  مسئول  همواره  راننده 

بین خطوط می باشد.

دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
را فشار دهید  دکمه روی کنترل پنل )مطابق شکل( 
تا عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال شود. برای 
مجدداً  را  مربوطه  دکمه  عملکرد  این  کردن  غیرفعال 

فشار دهید.
تا  بر روی صفحه کیلومتر روشن می شود  نشانگر  
نشان دهد که عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال 

است.

‹ هشدار
هنگامی که سرعت خودرو بیش از 15 کیلومتر بر ساعت 
شود، عملکرد هشدار حرکت بین خطوط، خطر برخورد 

را اعالم خواهد کرد.

A- نقطه کور
B- قسمت شناسایی مسیر مجاور

نقطه  در  را  خودرویی  فاصله سنج،  سنسور  هنگامی که 
در  که  شود  خودرویی  متوجه  یا  دهد  تشخیص  کور 
مسیر مجاور از پشت به خودرو نزدیک می شود، چراغ 
مربوطه  درب  داخلی  سه گوش  قاب  روی  بر  هشدار 

روشن می شود.
اگر راننده چراغ راهنمای همان سمتی که چراغ هشدار 
روشن شده است را فعال کند، چراغ هشدار از حالت 
روشن به حالت چشمک زدن تغییر حالت داده و همراه 

با آن بوق هشدار به صدا درخواهد آمد.
سبقت  شما  خودروی  سمت  دو  هر  از  خودرویی  اگر 

بگیرد، چراغ هشدار هر دو سمت روشن خواهد شد.
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  احتیاط
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط برای اهداف ثابت 
)خودروها، دوچرخه ها و عابران پیاده و غیره( هشدار 

نمی دهد.
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط برای رانندگی در 

بزرگراه ها و جاده های با شرایط مطلوب، مناسب است.
می دهد،  انجام  سریع  گردش  خودرو،  هنگامی که 
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط، عملکرد مؤثر را 

ارائه نخواهد داد.
یدک کشی  مخصوص  سوکت  به  مجهز  خودرو  اگر 
هشدار  عملکرد  یدک کشی،  هنگام  لطفاً  نمی باشد، 

حرکت بین خطوط را غیرفعال کنید.

حرکت  هنگام  خودرو  اطراف  هشدار  عملکرد 
دنده  عقب

  هشدار
دنده  حرکت  هنگام  خودرو  اطراف  هشدار  عملکرد 
عقب فقط یک عملکرد کمکی است و مکمل استفاه 
را  آن  نمی توان  بنابراین  می باشد.  بغل  آینه های  از 
عملکردی جایگزین به حساب آورد و نباید جایگزین 
تصمیم و مسئولیت راننده شود. راننده همواره مسئول 

ایمنی خودرو هنگام حرکت دنده عقب می باشد.

موتور را روشن کنید. اهرم تعویض دنده را در وضعیت 
هنگام  اطراف خودرو  عملکرد هشدار  تا  دهید  قرار   R
حرکت دنده عقب به طور خودکار فعال شود. اگر اهرم 
تعویض دنده را از وضعیت R خارج کنید، این عملکرد 

به طور خودکار غیرفعال خواهد شد.
نشانگر  بر روی صفحه کیلومتر روشن می شود تا 
هنگام  خودرو  اطراف  هشدار  عملکرد  که  دهد  نشان 

حرکت دنده عقب، فعال است.

‹ هشدار
عملکرد هشدار اطراف خودرو هنگام حرکت دنده عقب 
فقط هنگامی فعال می شود که اهرم تعویض دنده در 

وضعیت R قرار داشته باشد.

سنج،  فاصله  سنسور  عقب،  دنده  حرکت  هنگام  اگر 
متوجه خودرویی شود که از محدوده عقب به خودرو 
نزدیک می شود و ممکن است منجر به برخورد شود، 
چراغ هشدار روی قاب سه گوش داخلی درب مربوطه 
روشن شده و همراه با آن هشدار صوتی به صدا درخواهد 

آمد.
‹ محدود شدن عملکرد

عملکرد هشدار اطراف خودرو هنگام حرکت دنده عقب 
در بعضی شرایط، محدود می شود. برای مثال سنسور 
فاصله سنج نمی تواند جسمی کنار خودروی پارک شده 

یا مانع را تشخیص دهد.
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‹ مثال اول

A- نقطه کور
B- محدوده قابل تشخیص

سنسور  دارد،  قرار  پارک  محل  در  خودرو  هنگامی که 
فاصله سنج نمی تواند خودرویی که نزدیک می شود را 
تشخیص دهد تا زمانی که آن خودرو بسیار نزدیک شود.

‹ مثال دوم

A- نقطه کور
B- محدوده قابل تشخیص

باشد  شده  پارک  اوریب  به صورت  خودرو  هنگامی که 
سمت  یک  کور  نقطه  تشخیص  سنج  فاصله  سنسور 
با  دهد.  پوشش  را  مناسبی  محدوده  نمی تواند  خودرو 
این حال با حرکت آرام دنده عقب، زاویه موردنظر تغییر 

کرده و نقطه کور سریعاً کاهش می یابد.

  احتیاط
دنده  حرکت  هنگام  خودرو  اطراف  هشدار  عملکرد 
عقب برای اهداف ثابت )خودروها، دوچرخه ها، عابران 

پیاده و غیره( هشدار نمی دهد.
در هنگام یدک کشی تریلر، اگر تریلر مجهز به سوکت 
مخصوص یدک کشی نمی باشد، عملکرد هشدار اطراف 
خودرو هنگام حرکت دنده عقب را غیرفعال کنید. زیرا 
ممکن است این سیستم قادر به ارائه عملکرد صحیح 

نباشد.

فصل 2: رانندگی / سیستم تشخیص نقطه کور
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سیستم هشدار عبور از خط کشی جاده

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
سیستم هشدار عبور از خط کشی جاده )LDW( از دوربین 
واقع بر شیشه جلو برای تعیین محدوه مسیر استفاده 
می کند. هنگامی که سیستم تشخیص دهد خودرو در 
حال انحراف از مسیر است، صفحه کیلومتر، هشدار داده 
و همراه با آن بوق هشدار به صدا درخواهد آمد تا به شما 

اطالع دهد که به مسیر اصلی برگردید.
اگر هنگام عبور از خط کشی جاده، چراغ راهنما را روشن 
کنید، غربیلک فرمان را بچرخانید و پدال گاز یا ترمز را 
به کار بگیرید، این سیستم هشدار نخواهد داد. در این 
بین  حالت، سیستم تشخیص می دهد که می خواهید 

خطوط حرکت کنید.
مسیر  خط کشی  سمت  یک  حداقل   LDW هنگامی که 
حرکت خودرو را تشخیص دهد، آماده به کار خواهد شد.
تا زمانی که سرعت خودرو به 60 الی 180 کیلومتر بر 

ساعت نرسد، LDW شروع به کار نخواهد کرد.

دوربین کنترل کننده سیستم

قرار  جلو  روی شیشه  بر  کنترل کننده سیستم  دوربین 
دارد. لطفاً شیشه جلو را تمیز نگه دارید چون اگر دید 
دوربین کنترل کننده مسدود شود، LDW کار نخواهد کرد.

دستورالعمل ها

دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
این سیستم  تا  را فشار دهید  دکمه روی کنترل پنل 
دکمه  سیستم،  این  کردن  غیرفعال  برای  شود.  فعال 

موردنظر را مجدداً فشار دهید.
‹ اگر نشانگر سبزرنگ  بر روی صفحه کیلومتر روشن 
شود، نشان دهنده این است که سیستم فعال شده است.
‹ اگر نشانگر قرمزرنگ  بر روی صفحه کیلومتر روشن 
نقص  دارای  سیستم  که  است  این  نشان دهنده  شود، 
می باشد. لطفاً بالفاصله برای سرویس به نمایندگی های 

مجاز بهمن مراجعه کنید.

فصل 2: رانندگی / سیستم هشدار عبور از خط کشی جاده
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فصل 2: رانندگی / سیستم هشدار عبور از خط کشی جاده

A- محدوده خط کشی جاده

محدوده 
خط کشی 

جاده
معنی

آبی
تشخیص  جاده  خط کشی  محدوده 
داده شده است و سمت موردنظر در 

وضعیت آماده به کار می باشد.

خاکستری
تشخیص  جاده  خط کشی  محدوده 
هشدار  سیستم،  و  است  نشده  داده 

نخواهد داد.
عملکرد هشدار

فقط هنگامی که سیستم حداقل یک سمت خط کشی 
جاده را تشخیص دهد، سمت مربوطه می تواند هشدار 

دهد.

موارد انحراف از 
هشدارمسیر

انحراف به سمت 
چپ هنگام 

غیرفعال بودن 
چراغ راهنما

چپ  سمت  خط کشی  نشانگر 
مسیر به رنگ قرمز چشمک زده و 

بوق هشدار به صدا درمی آید.

انحراف به سمت 
راست هنگام 

غیرفعال بودن چراغ 
راهنما

راست  سمت  خط کشی  نشانگر 
مسیر به رنگ قرمز چشمک زده 

و بوق هشدار به صدا درمی آید.

سمت  به  انحراف 
فعال  هنگام  چپ 

بودن چراغ راهنما

چپ  سمت  خط کشی  نشانگر 
نارنجی چشمک  رنگ  به  مسیر 

می زند.
سمت  به  انحراف 
فعال  هنگام  راست 

بودن چراغ راهنما

راست  سمت  خط کشی  نشانگر 
نارنجی چشمک  رنگ  به  مسیر 

می زند.
توجه

ممکن است در شرایط زیر LDW کار نکند یا عملکرد 
مؤثر نداشته باشد:

باشد،  زیاد  آن  خط کشی های  که  جاده ای  در   ›
غیراستاندارد باشد یا با آب، خاک، برف و غیره پوشیده 

شده باشد؛
‹ هنگامی که خودرو در پیچ تند یا جاده کم عرض قرار 

داشته باشد؛
‹ در جاده ای که اجسام مختلف زیادی در آن قرار داشته 
باشد )مانند برف، آب، گرد و خاک یا شکاف حاصل از 

تعمیر جاده(؛
‹ در جاده ای که خط کشی ها به هم متصل شده یا از 

هم جدا می شوند؛
‹ هنگام حرکت به سمت خودروی جلو که باعث می شود 

محدوده تشخیص دوربین کاهش یابد؛
‹ هنگامی که خودروی در حال حرکت در مسیر مجاور 
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از خط کشی جاده عبور کند؛
‹ هنگامی که باران، برف یا گرد و خاک در جلوی دوربین 

جمع شده باشد؛
‹ هنگامی که خورشید به دوربین بتابد )برای مثال نور 

مستقیم و شدید خورشید(؛
‹ هنگامی که چراغ نورباالی خودروی روبه رو روشن باشد 

یا میزان نور چراغ عقب خودروی جلو شدید باشد؛
‹ حرکت خودرو در جاده های پر نور؛

شرایط  که  جاده هایی  و  شب  در  خودرو  حرکت   ›
روشنایی مناسبی ندارند؛

کند  تغییر  ناگهانی  به صورت  نور  شدت  هنگامی که   ›
)برای مثال هنگام عبور خودرو از تونل یا زیر پل(.

ممکن است از عملکرد LDW در شرایط زیر صرف نظر 
شود:

خطوط  بین  اضطراری  به صورت  راننده  هنگامی که   ›
حرکت می کند؛

‹ هنگامی که هشدار سیستم تازه پایان یافته است؛
‹ هنگامی که صفحه کیلومتر، پیام های هشدار مهمتری 
نشان می دهد، هشدار این سیستم نشان داده نمی شود؛
‹ اگر همچنان هشداری در خصوص این سیستم بر روی 
صفحه کیلومتر وجود داشته باشد، هشدار جدید نشان 

داده نخواهد شد.

  هشدار
راننده  به  هنگامی  فقط  که  است  سیستمی   LDW
که  کند  حرکت  مناسب  مسیر  در  می کند  یادآوری 
نمی تواند  سیستم  این  باشد.  شده  منحرف  خودرو 
شرایط  تعیین  برای  راننده  تصمیم  و  دید  جایگزین 
ترافیکی باشد. راننده باید همواره هوشیار بوده و ایمن 

رانندگی کند.
هنگام رانندگی در شرایط جوی نامساعد )باران، برف 

و غیره( نباید از LDW استفاده کنید.
اطراف  که  جلو  شیشه  از  قسمت هایی  هنگامی که 
را  آن  بالفاصله  است،  دیده  آسیب  می باشد  دوربین 
تعویض کنید. در غیراینصورت ممکن است LDW کار 

نکند.

فصل 2: رانندگی / سیستم هشدار عبور از خط کشی جاده
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سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند 
موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند موتور می تواند 
به صرفه جویی مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای 

آالینده همچون دی اکسید کربن کمک کند.
پشت  مثال  )برای  است  ساکن  خودرو  هنگامی که 
چراغ قرمز(، سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند 
می تواند موتور را به طور خودکار خاموش کند. هنگام 
سریعاً  خودکار  به طور  موتور  خودرو،  حرکت  به  نیاز 

روشن می شود.
دستورالعمل ها

هرگاه دکمه استارت در وضعیت ON قرار گیرد، سیستم 
پیش فرض  به طور  موتور  هوشمند  روشن   - خاموش 

روشن می شود.
هنگام رانندگی در دنده D، پدال ترمز را فشار دهید تا 
خودرو متوقف شود و آن را رها نکنید تا موتور به طور 

خودکار خاموش شود.
پس از خاموش شدن خودکار موتور، پدال ترمز را رها 
کنید تا موتور به طور خودکار مجدداً روشن شود. اگر 
عملکرد AVH فعال باشد، فقط با فشردن پدال گاز، موتور 

به طور خودکار روشن می شود.
‹ نکات مهم

اگر پس از خاموش شدن خودکار موتور، اهرم تعویض 
دنده را در وضعیت P قرار دهید یا ترمز پارک برقی را 
فعال کنید، موتور با رها کردن پدال ترمز به طور خودکار 
روشن نخواهد شد. در این حالت، باید پدال گاز را فشار 
دهید یا اهرم تعویض دنده را در وضعیت دیگری قرار 

دهید تا موتور بتواند به طور خودکار روشن شد.
اگر پس از خاموش شدن خودکار موتور، اهرم تعویض 
قرار دهید،   P از وضعیت  غیر  به  را در وضعیتی  دنده 

موتور به طور خودکار روشن خواهد شد.

  احتیاط
می توان  شود  فراهم  زیر  شرایط  هنگامی که  فقط 
موتور  هوشمند  شدن  روشن   - خاموش  سیستم  از 

استفاده کرد:
■ درب موتور بسته باشد؛
■ درب راننده بسته باشد؛

■ راننده کمربند ایمنی را به طور صحیح بسته باشد؛
■ هرباری که خودرو متوقف شده و دوباره به حرکت 
درمی آید، سرعت آن از 10 کیلومتر بر ساعت بیشتر 

شود.
عملکردهای ایمنی

در  شود،  خاموش  خودکار  به طور  موتور  هنگامی که 
شرایط زیر به طور خودکار روشن نخواهد شد:

‹ درب راننده باز باشد؛
‹ درب موتور باز باشد؛

‹ کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد.
موتور  استارت،  دکمه  فشردن  با  فقط  حالت،  این  در 

روشن می شود.
فعال و غیرفعال کردن سیستم خاموش - روشن شدن 

فصل 2: رانندگی / سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند موتور
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هوشمند موتور به صورت دستی

هوشمند روشن-خاموش شدن موتور فعال می 
شود.با فشردن دکمه روشن-خاموش شدن هوشمند 

سیستم غیرفعال مى گردد.

 با فشردن دکمه استارت در وضعیت ON  سیستم 

شده است.
 احتیاط

سیستم  آب گرفته  محل های  از  عبور  از  قبل  لطفاً 
غیرفعال  را  موتور  هوشمند  روشن شدن   - خاموش 

کنید.

 احتیاط
اگر یکی از موارد زیر رخ دهد، موتور به طور خودکار 

خاموش نخواهد شد:
■ دمای آب موتور به حداقل دمای موردنیاز عملکرد

صحیح سیستم خاموش - روشن شدن موتور نرسیده 
است؛

اجازه مطبوع  تهویه  سیستم  عملکرد  وضعیت   ■
خاموش شدن خودکار موتور را نمی دهد؛

مجاز از حد  کمتر  باتری  توان  و  دما  هنگامی که   ■
باشد؛

■ هنگامی که خالء ترمز به دلیل فشردن مکرر پدال
ترمز، کافی نباشد؛

■ هنگامی که زاویه چرخش غربیلک فرمان بسیار زیاد
باشد؛

■ شیب جاده زیاد باشد؛
■ ACC )کروزکنترل انطباقی( فعال باشد؛

■ HDC فعال باشد؛
،AUTO حالت رانندگی خودرو در وضعیتی به غیر از ■

 و ECO باشد؛
■ خودرو در حال فرآیند DPF باشد؛

■ ارتفاع از سطح دریا زیاد باشد.

فصل 2: رانندگی / سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند موتور
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  احتیاط
هنگامی که موتور به طور خودکار خاموش شده است، 

در شرایط زیر به طور خودکار روشن خواهد شد:
شدن  روشن   - خاموش  سیستم  هنگامی که   ■

هوشمند موتور به طور دستی غیرفعال شود؛
■ هنگامی که خودرو با سرعت بیش از 3 کیلومتر بر 

ساعت آرام حرکت کند؛
مجاز  از حد  کمتر  باتری  توان  و  دما  هنگامی که   ■

باشد؛
■ هنگامی که خالء ترمز به دلیل فشردن مکرر پدال 

ترمز، کافی نباشد؛
■ وضعیت عملکرد سیستم تهویه مطبوع در شرایطی 

باشد که موتور به طور خودکار روشن شود؛
■ هنگامی که حالت رانندگی خودرو در وضعیتی به 

غیر از AUTO،  و ECO قرار گیرد؛
■ هنگامی که اهرم تعویض دنده پشت غربیلک فرمان 

فشار داده شود؛
■ غربیلک فرمان چرخانده شود.

  احتیاط
درباره باتری

■ خودتان باتری را تعویض یا جدا نکنید.
اگر می خواهید باتری را تعویض کنید به نمایندگی های 
مجاز بهمن مراجعه کنید. در غیراینصورت، سیستم 
خاموش - روشن شدن هوشمند موتور به طور صحیح 

کار نخواهد کرد.
پارک شده  که خودرو  از مدت طوالنی  اگر پس   ■
را  خودرو  نمی توانید  باتری  کم  توان  دلیل  به  است 
یا  کرده  متصل  را  دیگری  باتری  باید  کنید  روشن 

اصطالحاً باتری به باتری کنید.
دیگر شارژ  باتری های  از  استفاده  با  را  باتری خودرو 
نکنید. در غیراینصورت منجر به نقص عملکرد سیستم 
خاموش - روشن شدن هوشمند موتور خواهد شد. 
از برق تولید شده توسط  با استفاده  توصیه می شود 

خود خودرو، باتری را شارژ کنید.

فصل 2: رانندگی / سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند موتور
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سیستم های کمکی رانندگی

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

برای بهبود عملکرد و ایمنی در رانندگی، سیستم های 
زیر در موقعیت های مختلف رانندگی بطور خودکار فعال 

می شوند.
‹ سیستم ترمز ضدقفل )ABS(؛

‹ سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز )EBD(؛
‹ سیستم کمکی ترمز )BAS(؛

‹ سیستم کنترل کشش )TCS(؛
‹ سیستم الکترونیکی کنترل پایداری خودرو )ESP(؛

‹ سیستم شروع حرکت در سرباالیی )HHC(؛
.)EPS( سیستم فرمان برقی ›

  احتیاط
درباره ایمنی در عبور و مرور

هیچ وقت به خاطر مجهز بودن خودرو به سیستم های 
و  ندهید  انجام  پرخطر  رانندگی  رانندگی،  کمکی 
نحوه  و  سرعت  که  کنید  حاصل  اطمینان  همواره 
رانندگی شما مطابق با دید، شرایط جوی، و شرایط 

ترافیکی و نوع جاده باشد.
درباره تغییرات در خودرو

و  تایرها  از  استفاده  یا  تعلیق  سیستم  در  تغییرات 
کمکی  سیستم های  بر  غیرمجاز  اندازه  با  چرخ هایی 
رانندگی، تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است 

منجر به نقص عملکرد سیستم شود.
درباره صدا و لرزش خودرو

 )ABS بعضی از سیستم های کمکی رانندگی )مانند ■
و  لرزش  ایجاد  باعث  است  ممکن  کارکرد  حین  در 
نقص  نشان دهنده  موارد  این  شوند.  موتور  صدای  یا 

عملکرد نمی باشد.
به  اقدام  باتری،  شارژ  افت  دلیل  به  هنگامی که   ■
موتور  است  ممکن  می کنید،  کردن  باتری  به  باتری 
یا   ABS نکند و چراغ های هشدار  کار  بصورت عادی 
ESP روشن شود. این موارد به دلیل پایین بودن ولتاژ 

 ABS باتری ایجاد می شوند و به معنای از کار افتادن
یا ESP نمی باشد.

سیستم ترمز ضدقفل
در  رانندگی  حین  یا  می شود  اعمال  ترمز  هنگامی که 
جاده های لغزنده ترمز گرفته می شود، ABS به جلوگیری 
برای حفظ کنترل فرمان پذیری  از قفل شدن چرخ ها 

خودرو در حین ترمزگیری کمک می کند.
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  احتیاط
نرمی  به  را  ترمز  پدال  اضطراری،  ترمزگیری  هنگام 
فشار ندهید، یا از چندیدن بار فشار دادن پدال ترمز 
اجتناب کنید. در غیراینصورت مسافت توقف افزایش 

خواهد یافت.
ABS برای کاهش مسافت توقف خودرو طراحی نشده 

است. در شرایط زیر خودروی شما نسبت به خودرویی 
که مجهز به ABS نمی باشد، ممکن است به مسافت 
توقف بیشتری نیاز داشته باشد. از حفظ فاصله ایمن 

و مناسب با خودروی جلویی اطمینان حاصل کنید:
■ هنگام رانندگی در جاده برفی، شنی یا گلی؛

■ هنگام رانندگی با زنجیرچرخ؛
■ هنگام رانندگی در جاده ناهموار؛

■ هنگام رانندگی در جاده غیرمسطح و دارای چاله.
همچنین ممکن است در شرایط زیر، ABS عملکرد 

مؤثری نداشته باشد:
)مانند  است  محدود  تایر  چسبندگی  هنگامی که   ■

استفاده از تایر بسیار ساییده شده یا در جاده برفی(؛
■ هنگام رانندگی با سرعت باال در جاده خیس.

سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز
سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز )EBD( می تواند 
نسبت تقسیم نیروی ترمز عقب و جلو را برای بهبود 
این  کند.  تنظیم  خودکار  بطور  ترمزگیری  عملکرد 
سیستم، مکمل ABS می باشد و برای ثبات در ترمزگیری 

و درنتیجه ثبات خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.
سیستم کمکی ترمز

فشردن بسیار سریع پدال ترمز می تواند سیستم کمکی 
ترمز را فعال کند تا به افزایش اثر ترمزگیری و کاهش 

مسافت توقف حین ترمز اضطراری کمک کند.
خودرو  پایداری  کنترل  الکترونیکی  سیستم 

)ESP(
ESP می تواند به کاهش ُسر خوردن خودرو کمک کند 

و پایداری در رانندگی را با ترمزگیری هرکدام از چرخ ها 
تحت شرایط خاص رانندگی بهبود ببخشد.

هنگامی که سیستم ESP در حال عملکرد است، چراغ 
نشانگر  روی صفحه کیلومتر چشمک می زند. در 
این حالت احتیاط بیشتری در رانندگی مورد نیاز است.

بطور کل، ESP در طول رانندگی فعال است. فقط در 
شرایط خاص زیر، این سیستم را خاموش کنید:

‹ هنگام رانندگی با زنجیرچرخ؛
غیر  سطوح  در  یا  عمیق  برف  در  رانندگی  هنگام   ›

مستحکم و نرم؛
‹ هنگامی که خودرو گیر کرده است.

با اتمام شرایط فوق، ESP را دوباره راه اندازی کنید.

روش فعال و غیرفعال کردن

صفحه  روی  دکمه   موتور،  شدن  روشن  از  پس 
صفحه  در  نشانگر   چراغ  و  دهید  فشار  را  کنترل 
کیلومتر روشن خواهد شد و بیانگر این است که سیستم 
خاموش شده است. مجدداً دکمه  را فشار دهید تا 

ESP دوباره شروع به کار کند.
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  احتیاط
در شرایط زیر، ESP بطور خودکار فعال می شود:

■ هرباری که موتور روشن می شود؛
■ هنگامی که سرعت خودرو از 80 کیلومتر بر ساعت 

بیشتر می شود. 

  احتیاط
سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری در تمام 
شرایط کار نخواهد کرد و فقط یک سیستم کمکی 

محسوب می شود.
توجه داشته باشید این شخِص راننده است که همواره 

مسئول ایمنی خودرو است.
)TCS( سیستم کنترل کشش

هنگامی که در جاده لغزنده پدال گاز را فشار می دهید، 
TCS به حفظ نیروی محرک کمک کرده و از بکس باد 

کردن چرخ محرک جلوگیری می کند.

  احتیاط
TCS و ESP همزمان خاموش و روشن می شوند.

)HHC( سیستم شروع به حرکت در سرباالیی
هنگامی که راننده در سرباالیی شروع به حرکت می کند 
نیروی  می تواند   HHC می کند،  رها  را  ترمز  پدال  و 
ترمزگیری را حدود 2 ثانیه برای جلوگیری از حرکت 

رو به عقب خودرو حفظ کند.

  هشدار
با  سرباالیی  در  حرکت  به  شروع  راننده  هنگامی که 
از 30٪ می کند، ممکن است خودرو در  شیب بیش 
بر  حد  از  بیش  بنابراین  بخورد.  ُسر  شرایطی  چنین 
این ویژگی تکیه نکنید. لطفاً به ایمنی رانندگی توجه 

داشته باشید.
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سیستم کروز کنترل

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

معرفی سیستم
می دهد  راننده  به  را  امکان  این  کنترل  کروز  سیستم 
که بدون فشار دادن و نگه داشتن پدال گاز برای مدت 
طوالنی هنگام حرکت در بزرگراه های هموار و مستقیم، 

سرعت خودرو را به مقدار مشخص شده حفظ کند.

  هشدار
■ لطفاً هنگامی که از سیستم کروز کنترل استفاده 
را  آن  عملکرد،  نقص  از  جلوگیری  برای  نمی کنید 

خاموش کنید.
ممکن  کنترل  کروز  از سیستم  نادرست  استفاده   ■

است منجر به وقوع تصادف شود.
جوی  شرایط  در  فقط  کنترل  کروز  سیستم  از   ■

مساعد و بزرگراه های مستقیم استفاده کنید.
■ استفاده از سیستم کروز کنترل در مناطق شهری، 
یا پرپیچ و خم و در شرایط جوی  لغزنده  جاده های 

نامساعد و بارانی توصیه نمی شود.
■ هنگام رانندگی در جاده های شیب دار از سیستم 

کروز کنترل استفاده نکنید.

  هشدار
سوخت،  صحیح  مصرف  از  اطمینان  منظور  به   ■
در  زیاد  با سرعت  و  باال  دنده های  در  کم  با سرعت 

دنده های پایین رانندگی نکنید. 
است  فعال  کنترل  کروز  سیستم  هنگامی که  اگر   ■
می خواهید سرعت خود را سریعاً کاهش دهید، طبق 

معمول پدال ترمز را فشار دهید.
■ راننده نباید هنگامی که سیستم کروز کنترل فعال 

است، از موقعیت صحیح رانندگی خود، خارج شود.

)ON( روشن کردن -A
)CANCEL( لغو تنظیمات سرعت خودرو -B

)OFF( خاموش کردن -C
تنظیمات سرعت خودرو  بازیابی  افزایش سرعت/   -D

)RES/+(
)SET/-( کاهش سرعت/ تنظیم سرعت خودرو -E

روشن کردن
1. دسته تنظیم کروز کنترل را در وضعیت ON قرار 
دهید تا نشانگر  بر روی صفحه کیلومتر روشن 

شود.
2. سرعت موردنظر را تنظیم کنید )بین 40 الی 180 
کیلومتر بر ساعت( و دسته تنظیم کروز کنترل را در 
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دسته  کردن  رها  از  پس  دهید.  قرار   SET/- وضعیت 
اولیه  وضعیت  به  به طور خودکار  کنترل،  کروز  تنظیم 
تنظیم خواهد  فعلی خودرو  و سرعت  برخواهد گشت 

شد.
  احتیاط

در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک، اهرم تعویض 
دنده باید در حالت خودکار (D( یا دنده 2 و باالتر در 

حالت تعویض دنده دستی باشد.

افزایش سرعت خودرو
3 روش برای افزایش سرعت تنظیم شده وجود دارد:

‹ دسته تنظیم کروز کنترل را به سمت باال و وضعیت 
+/RES قرار داده و در این حالت نگه دارید تا سرعت 
خودرو به طور پیوسته افزایش یابد. هنگامی که سرعت 
به مقدار مورد نظر رسید دسته تنظیم کروز کنترل را 

رها کنید.
‹ دسته تنظیم کروز کنترل را به سمت باال و وضعیت 
+/RES بکشید تا با هربار انجام این کار، سرعت خودرو 

حدود یک کیلومتر بر ساعت افزایش یابد.
میزان  به  تا سرعت خودرو  دهید  فشار  را  گاز  پدال   ›
موردنظر برسد و دسته تنظیم کروزکنترل را به سمت 
پایین و وضعیت -/SET بکشید تا سرعت جدید تنظیم 
شود. پس از رها کردن، دسته تنظیم کروز کنترل به 

وضعیت اولیه برخواهد گشت.
کاهش سرعت خودرو

3 روش برای کاهش سرعت تنظیم شده وجود دارد:
‹ دسته تنظیم کروز کنترل را به سمت پایین و وضعیت 
تا سرعت  این حالت نگه دارید  -/SET قرار داده و در 
خودرو به طور پیوسته کاهش یابد. هنگامی که سرعت 
به مقدار موردنظر رسید دسته تنظیم کروزکنترل را رها 

کنید.
‹ دسته تنظیم کروز کنترل را به سمت پایین و وضعیت 

انجام این کار،  بار  با هر  تا  -/SET بکشید و رها کنید 
سرعت خودرو حدود یک کیلومتر بر ساعت کاهش یابد.
‹ پدال ترمز یا پدال کالچ )در مدل های دارای گیربکس 
میزان  به  خودرو  سرعت  تا  دهید  فشار  را  دستی( 
موردنظر برسد و دسته تنظیم کروز کنترل را به سمت 
پایین و وضعیت -/SET بکشید تا سرعت جدید تنظیم 
شود. پس از رها کردن، دسته تنظیم کروز کنترل به 

وضعیت اولیه برخواهد گشت.
افزایش سرعت موقتی

از  استفاده  حین  خودرو  موقتی  سرعت  افزایش  برای 
سیستم کروزکنترل، پدال گاز را فشار دهید. پس از آن، 
پدال گاز را رها کرده تا سرعت خودرو به سرعت تنظیم 

شده برگردد.
لغو سرعت تنظیم شده خودرو

برای لغو سرعت تنظیم شده، 2 روش وجود دارد:
‹ پدال ترمز یا پدال کالچ را فشار دهید؛

وضعیت  در  آرامی  به  را  کنترل  کروز  تنظیم  دسته   ›
CANCEL حرکت دهید.

به  مربوط  اطالعات  شده،  تنظیم  سرعت  لغو  از  پس 
تنظیمات سرعت پیمایش روی صفحه کیلومتر نشان 
داده نمی شود اما سیستم خاموش نشده و نشانگر  

روی صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.
بازیابی سرعت تنظیم شده

از لغو سرعت تنظیم شده، سیستم کروز کنترل  پس 
خاموش نخواهد شد. هنگامی که سرعت خودرو بین 40 
الی 180 کیلومتر بر ساعت باشد، دسته تنظیم کروز 
کنترل را به سمت باال و وضعیت +/RES قرار دهید تا 
سرعت تنظیم شده قبل از لغو آن به طور خودکار بازیابی 
پیمایش  تنظیمات سرعت  به  اطالعات مربوط  و  شود 

دوباره روی صفحه کیلومتر نشان داده شود.
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خاموش کردن سیستم کروز کنترل
دسته تنظیم کروز کنترل را در جهت مخالف راننده و 
وضعیت OFF قرار دهید تا سیستم کروز کنترل خاموش 
شده و سرعت تنظیم شده لغو گردد. نشانگر  روی 

صفحه کیلومتر نیز خاموش خواهد شد.

سیستم نظارت بر وضعیت راننده

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
راننده  وضعیت  بر  نظارت  برای   )LKP( سیستم  این 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  طوالنی  سفرهای  طی 
هنگامی که سیستم تشخیص دهد راننده خسته است، 
بوق هشداری به صدا درخواهد آمد تا به راننده یادآوری 

کند باید استراحت کند.
اصول عملکرد

در شروع هر سفر، این سیستم رفتارهای مختلف راننده 
حالت  اطالعات،  این  از  استفاده  با  و  می کند  ثبت  را 
رانندگی منحصر به فردی برای راننده تعیین می کند. 
حین حرکت، این سیستم به نظارت بر اقدامات راننده 
اقدامات  سایر  و  ترمزگیری  فرمان(،  غربیلک  )کنترل 
نحوه  براساس  سیستم  اگر  داد.  خواهد  ادامه  کنترلی 
کنترل خودرو توسط راننده متوجه شود که وی خسته 
به  و  فعال خواهد شد  پیام  و  بوق هشدار  است،  شده 

راننده توصیه می شود که استراحت کند.
فعال سازی سیستم

 ،ON اگر پس از قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت
خودرو 10 دقیقه ممتد حرکت کند، این سیستم فعال 

خواهد شد.

فصل 2: رانندگی / سیستم کروز کنترل
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فصل 2: رانندگی / سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری

سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

 ،)HDC( سرازیری  در  خودرو  حرکت  کنترل  سیستم 
هنگامی که خودرو در سرازیری حرکت می کند، بطور 
خودکار سرعت ثابت و آرامی را برای خودرو فراهم کرده 
و حفظ سرعت ثابت را برای حرکت ایمن در سرازیری 

امکان پذیر می سازد.

دکمه نشان داده شده را فشار دهید تا سیستم کنترل 
شود.  غیرفعال  یا  فعال  سرازیری  در  خودرو  حرکت 
این است  روشن شدن چراغ روی دکمه، نشان دهنده 

که سیستم آماده یا فعال است.
شرایط عملکرد

‹ خودرو در شیب کمتر یا برابر با 50 درصد قرار گرفته 
باشد؛

هشدارها
تشخیص  را  زیر  شرایط  از  یکی  سیستم،  هنگامی که 
 pleas be sure to( کنید"  استراحت  "لطفاً  پیام  دهد، 
rest( روی صفحه کیلومتر نشان داده خواهد شد و بوق 

هشدار به صدا درخواهد آمد تا به راننده یادآورری کند 
که ایمن براند:

‹ سیستم تشخیص دهد که راننده خسته شده است 
و سرعت خودرو از 80 کیلومتر بر ساعت بیشتر شده 

است؛
‹ خودرو 4 ساعت بدون توقف حرکت کرده باشد.

  هشدار
ساعت  بر  کیلومتر   80 از  کمتر  خودرو  سرعت  اگر 
راننده  اگر  حتی  شد  نخواهد  فعال  سیستم  بماند، 

نشانه های خستگی را نشان دهد.
راننده  قابلیت های  است  ممکن  شرایط  بعضی  در 
در  باشد.  خسته  اگر  حتی  نگیرد  قرار  تأثیر  تحت 
چنین شرایطی، سیستم هشداری به راننده نخواهد 
داد. به این دلیل، هنگامی که راننده احساس خستگی 
می کند، متوقف کردن خودرو و استراحت کافی بسیار 

اهمیت دارد.
محدودیت های  رفع  برای  نمی توان  ویژگی  این  از 
رانندگی استفاده کرد. در رانندگی های طوالنی، باید 

به طور منظم توقف و استراحت کرد.
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فصل 2: رانندگی / سیستم کنترل آالیندگی

‹ سرعت خودرو بین 6 الی 35 کیلومتر بر ساعت باشد.
از  یکی  یا   D ،P ،R وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم   ›

حالت های تعویض دنده باشد؛
‹ دکمه استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد.

  هشدار
سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری نمی تواند 
یک  فقط  و  باشد  داشته  عملکرد  شرایط،  تمام  در 

سیستم کمکی است.
راننده همواره مسئول ایمنی در رانندگی است.

  احتیاط
خودرو  حرکت  کنترل  سیستم  شدن  فعال  از  پس 
با  را  خودرو  سرعت  می توان  همچنان  سرازیری،  در 

فشردن پدال گاز یا پدال ترمز کنترل کرد.

سیستم کنترل آالیندگی

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

قطعات اصلی سیستم کنترل آالیندگی عبارتند از:
‹ سنسور اکسیژن،
‹ مبدل کاتالیزور،

‹ توربو شارژر،
‹ واحد کنترل بخارات سوخت )کنیستر(،

‹ واحد کنترل بخارات داخل محفظه کارتل،
.)OBD( سیستم عیب یابی خودرو ›

  احتیاط
■ سیستم کنترل آالیندگی در مدل هایی با موتورهای 
مختلف، متفاوت است. برای اطالع از تجهیزات موجود 
می توانید با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

■ تغییری در هیچ کدام از قطعات موتور یا سیستم 
کنترل آالیندگی ایجاد نکنید.

سنسور اکسیژن
سنسور اکسیژن، مقدار اکسیژن موجود در دود خروجی را 
اندازه گیری می کند و این اطالعات را به ECU گزارش می دهد 
تا برای کارآیی بهینه احتراق و کاهش گاز مونوکسید کربن، 
هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن موجود در دود خروجی، 

نسبت ترکیب هوا - سوخت را تنظیم کند.



148

مبدل کاتالیزور
نصب  تصفیه کننده خارجی  مهمترین  کاتالیزور  مبدل 
شده در سیستم اگزوز خودرو می باشد. این مبدل شامل 
با اکسیداسیون و واکنش های  کاتالیزورهایی است که 
مونواکسیدکربن،  مانند  مضر  گازهای  کاهنده، 
هیدروکربن ها و اکسید نیتروژن را به دی اکسید کربن 
گاز  و  آب  نمی شود(،  محسوب  آالینده ها  جزء  ) که 

نیتروژن تبدیل می کنند.
مبدل کاتالیزور باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد و 
معموالً نیاز به اقدامات تعمیر و نگهداری ندارد. بنابراین 
نباید بدون دلیل خاصی آن را باز کرد. درصورت نیاز به 
تعویض، باید نوع کاتالیزور با نوع موتور هماهنگ باشد.

  احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن مبدل کاتالیزور، لطفاً 

به موارد زیر توجه کنید:
■ از بنزینی که بیشتر از مقدار استاندارد دارای سرب، 

منگنز یا گوگرد است، استفاده نکنید.
■ هنگامی که سطح بنزین بسیار کم است، رانندگی 
نکنید. استفاده از سوخت نامرغوب منجر به احتراق 
ناقص موتور )این مورد با نامرتب کارکردن موتور یا 
دیدن  آسیب  و  می کند(  پیدا  بروز  موتور  توان  افت 

مبدل کاتالیزور می شود. 
■ اجازه ندهید موتور با دور باال برای مدت طوالنی )5 

دقیقه یا بیشتر(، درجا کار کند.
■ هنگام بروز مشکل در موتور )مانند خاموش شدن 

یا افت عملکرد(، به رانندگی ادامه ندهید. 
■ موتوری که شمع ندارد )شمع از روی آن باز شده 

است( را استارت نزنید.
■ خودرو را با هل دادن یا کشیدن روشن نکنید.

■ از ریختن روغن موتور زیاد، خودداری کنید.
خودداری  کاتالیزور  مبدل  به  ضربه زدن  از  لطفاً   ■

کنید.

توربو شارژر
توربو شارژر می تواند بازدهی موتور را بهبود ببخشد و 
اکسیدهای  و  معلق  ذرات  مانند  ترکیبات مضر  خروج 

نیتروژن را کاهش دهد.
واحد کنترل بخارات سوخت )کنیستر(

واحد کنترل بخارات سوخت می تواند از وارد شدن بخار 
سوخت ایجاد شده در باک به محیط جلوگیری کند.

بخارهای سوخت ایجاد شده در باک، موقتاً  در مخزن 
کنیستر جذب و ذخیره شده و هنگامی که خودرو در 
حال حرکت است، این بخارات توسط موتور مکیده شده 

و مصرف می شود.
واحد کنترل بخارهای داخل محفظه کارتل

گازهای  کارتل،  محفظه  داخل  بخارهای  کنترل  واحد 
جمع شده در این محفظه را )مانند بخارهای نسوخته 
لوله های  طریق  از  خروجی(  گاز  و  آب  بخار  سوخت، 
متصل به محل مناسب در لوله هواکش موتور هدایت 
می کند تا مجدداً آن ها را به سیلندرها برگردانده و مورد 
استفاده قرار دهد. درنتیجه آالیندگی دود خروجی از 

اگزوز و مصرف سوخت موتور کاهش می یابد.
سیستم عیب یابی خودرو

از سیستم  نشانگر نقص عملکرد موتور قسمتی  چراغ 
عیب یابی خودرو می باشد. لطفاً برای اطالع از جزئیات 

بیشتر )به صفحه 151 مراجعه کنید(.
سیستم  به  مجهز  موتور  کنترل  الکترونیکی  واحد 
را  نقص ها  و  خطا ها  اطالعات  که  می باشد  عیب یابی 
رابطه  در  زمانی که  )بخصوص  در خود ذخیره می کند 
اطالعات  باشد(.  اگزوز  خروجی  دود  آالیندگی های  با 
باتری پاک خواهد  خطاها در صورت جدا شدن کابل 
شد و عیب یابی سریع را دشوار می کند. بنابراین هنگام 
بررسی دلیل روشن شدن چراغ نشانگر بروز عیب در 

عملکرد موتور، کابل های باتری را جدا نکنید.

فصل 2: رانندگی / سیستم کنترل آالیندگی
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فصل 2: رانندگی / صفحه نشانگر ها

صفحه نشانگرها )نوع اول(

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

صفحه کیلومتر

دورسنج موتور
دور موتور را تا محدوده قرمز رنگ باال نبرید و در آن قسمت نگه ندارید )دور موتور در این قسمت از حد مجاز 

بیشتر شده است(.
اگر هنگامی که عقربه نشانگر در قسمت قرمزرنگ قرار دارد، موتور برای مدت طوالنی کار کند، تأثیرات بدی بر روی 

موتور خواهد داشت و حتی ممکن است آسیب ببیند.

E- میزان ارتفاع از سطح دریا

F- میزان فشار هوا

G- قطب نما

H- شیب جاده

A- دورسنج موتور
B- نشانگر سرعت سنج خودرو
C- نشانگر دماسنج آب موتور

D- نشانگر سطح سوخت
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فصل 2: رانندگی / صفحه نمایشگر ها )نوع اول(

نشانگر سرعت سنج خودرو
سرعت حرکت فعلی را برحسب کیلومتر بر ساعت نشان 

می دهد.
آمپر دمای آب )سیال خنک کننده موتور(

دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
این آمپر دمای تقریبی مایع خنک کننده موتور را نشان 

می دهد.
"C" نشان دهنده این است که موتور خنک است؛

"H" نشان دهنده این است که دمای موتور باال است.

  احتیاط
هنگامی که عقربه نشانگر نزدیک محدوده قرمز رنگ 
کنید  کم  را  خودرو  حرکت  سرعت  بالفاصله  رسید، 
و خودرو را در محل امن پارک کنید تا بررسی های 
الزم را انجام دهید. درب رادیاتور را باز نکنید. پس از 
این که دمای آب موتور به حالت عادی برگشت، موتور 

را روشن کنید.

نشانگر سطح بنزین 
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
نشانگر سطح سوخت، مقدار تقریبی سوخت باقی مانده 

را نشان می دهد.
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد، 
عقربه نشانگر به وضعیت "E" برمی گردد و مقدار سوخت 

باقی مانده را نشان نخواهد داد.
  احتیاط

در شیب ها یا پیچ ها، ممکن است آمپر نشانگر سطح 
سوخت به خاطر حرکت سوخت در باک نوسان داشته 

باشد.

میزان ارتفاع از سطح دریا
میزان تقریبی ارتفاع از سطح دریا را نشان می دهد.

هنگامی که ارتفاع بیشتر از 8189 متر باشد، نمایشگر 
"----" را نشان خواهد داد. اگر مشکلی در این سیستم 

و  داده  نشان  را   "----" نمایشگر  باشد،  داشته  وجود 
چشمک خواهد زد.
میزان فشار هوا

میزان تقریبی فشار هوا در محل فعلی خودرو را نشان 
می دهد.

هنگامی که فشار هوا بیش از hun 1200 شود، نمایشگر 
"----" را نشان خواهد داد. اگر مشکلی در این سیستم 

و  داه  نشان  را   "----" نمایشگر  باشد،  داشته  وجود 
چشمک خواهد زد.

قطب نما
پیکان روی نمایشگر، جهت خودرو را نشان می دهد.

 ،)N( دهد: شمال  نشان  را  می تواند 8 جهت  قطب نما 
شرق )E(، جنوب )S(، غرب )W(، جنوب غربی، جنوب 

شرقی، شمال غربی و شمال شرقی.
شیب جاده

این نشانگر می تواند زاویه شیبی که خودرو در آن قرار 
دارد را نشان دهد. اگر شیب بیشتر از 90 درجه شود، 

نمایشگر "--" را نشان خواهد داد.
اگر مشـکلی در سیسـتم وجود داشـته باشـد، نمایشگر 

"--" را نشـان داه و چشـمک خواهد زد.
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نشانگرها و چراغ های هشدار
  احتیاط

به دلیل پیکربندی متفاوت خودروها، تمام چراغ های 
روشن  کیلومتر  صفحه  روی  بر  نشانگر  و  هشدار 

نخواهند شد.
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار بگیرد، 
مدت  برای  هشدار  چراغ های  یا  نشانگرها  از  بعضی 
کوتاهی روشن خواهند شد. این مورد بیانگر این است 
که سیستم در حال بررسی عملکرد خود می باشد و 

این حالت طبیعی است.

نشانگر چراغ مه شکن جلو  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ 
مه شکن جلو روشن شده باشد.

نشانگر چراغ مه شکن عقب  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ 
مه شکن عقب روشن شده باشد.

نشانگر روشن بودن چراغ ها  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که دکمه 
چراغ اصلی در وضعیت روشن باشد.

EPB نشانگر عملکرد  

تا  باال می کشید  به سمت  را   EPB هنگامی که کلید
ترمز پارک فعال شود، این نشانگر روشن خواهد شد. 
از آزاد کردن ترمز پارک، این نشانگر خاموش  پس 

خواهد شد.

EPB چراغ هشدار سیستم  

داشته  وجود   EPB در  عملکردی  نقص  هنگامی که 
باشد این نشانگر روشن شده یا چشمک خواهد زد.

چراغ هشدار نقص عملکرد و نشانگر          
                     AVH )عملکرد خودکار ترمز پارک( 

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد 
و زمانی که AVH وارد حالت آماده به کار می شود این 
فعال   AVH زمانی که  بود.  خواهد  رنگ  سبز  نشانگر 
است این نشانگر چشمک خواهد زد. زمانی که نشانگر 
 AVH در  که مشکلی  می دهد  نشان  است  رنگ  زرد 

وجود دارد.

نشانگر نقص عملکرد موتور )چراغ  چک(  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
باشد،  نداشته  وجود  موتور  در سیستم  مشکلی  اگر 
این نشانگر ابتدا روشن می شود و پس از روشن شدن 

موتور، خاموش می شود.
اگر پس از روشن شدن موتور، این نشانگر همچنان 
روشن ماند به این معناست که نقص عملکردی در 
موتور وجود دارد که بر آالیندگی دود خروجی از اگزوز 
آن تأثیرگذار است. در این حالت لطفاً برای سرویس 

خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

نشانگر چراغ راهنما و چراغ هشدار   
                خطر

شود،  روشن  راهنمای سمت چپ  چراغ  هنگامی که 
نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ روی صفحه کیلومتر 

چشمک خواهد زد.
هنگامی که چراغ راهنمای سمت راست روشن شود، 
صفحه  روی  راست  سمت  راهنمای  چراغ  نشانگر 

کیلومتر چشمک خواهد زد.
)فالشر(  با فشردن دکمه هشدار خطر، چراغ خطر 
و تمام چراغ های نشانگر گردش )چراغ های راهنما( 

بخش بیرونی خودرو همزمان چشمک خواهند زد.
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  احتیاط
یا  نمی زند  راهنما چشمک  نشانگر  هنگامی که چراغ 
از  یکی  که  معناست  این  به  می زند  چشمک  سریع 
المپ ها سوخته است. المپ سوخته را هرچه سریعتر 
دیگر  راننده های  غیراینصورت  در  کنید.  تعویض 

نمی توانند راهنما زدن شما را ببینند.

)ABS( چراغ هشدار نقص عملکرد  

این  باشد  داشته  وجود   ABS در  عملکرد  نقص  اگر 
نشانگر روشن خواهد ماند. در این حالت لطفاً برای 
سرویس خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 

بگیرید.
هنگامی که این نشانگر روشن باشد، همچنان می توان 
ترمز  عملکرد  اگرچه  کرد  ترمزگیری  عادی  به طور 

ضدقفل در دسترس نخواهد بود.

نشانگر چراغ نور باال  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ 
نورباال روشن شده باشد.

نشانگر چراغ موقعیت  

هنگامی که چراغ های موقعیت عقب و جلو و چراغ 
پالک روشن شود، این نشانگر روشن خواهد شد.

چراغ هشدار شارژ باتری  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار گیرد این 
نشانگر روشن شده و پس از روشن شدن موتور، خاموش 

خواهد شد.
اگر هنگامی که موتور روشن است سیستم شارژ باتری 
با مشکلی مواجه شود، این نشانگر روشن خواهد شد. 
در این حالت، خودرو را در مکانی امن متوقف کنید و 

بالفاصله با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

‹ نکات مهم
روشن   - خاموش  سیستم  به  مجهز  درخودروهای 
شدن هوشمند موتور، هنگامی که موتور به طور خودکار 

خاموش می شود این نشانگر روشن نخواهد شد.

چراغ هشدار سیستم ترمز  

در شرایط زیر، چراغ هشدار سیستم ترمز روشن خواهد 
شد:

‹ هنگامی که سطح روغن ترمز کم باشد؛
برقی  )توزیع   EBD در سیستم مشکلی  هنگامی که   ›

نیروی ترمز( وجود داشته باشد؛
‹ هنگامی که نشانگرهای ESP ،ABS یا ESP OFF آسیب 

دیده باشند؛
‹ اگر پس از فشردن مکرر پدال ها، خالء ترمز کافی وجود 

نداشته باشد.
در این حالت، لطفاً بالفاصله خودرو را در مکانی امن 
تماس  بهمن  مجاز  نمایندگی های  با  و  کرده  متوقف 

بگیرید.

چراغ هشدار نقص عملکرد کیسه هوا  

اگر نقص عملکرد در کیسه هوا وجود داشته باشد این 
نشانگر روشن خواهد ماند. در این حالت لطفاً برای 
سرویس خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 

بگیرید.

نشانگرهای عملکرد و نقص عملکرد                                            
                ESP )سیستم کنترل الکترونیکی            

                پایدار خودرو(
هنگامی که ESP کار می کند این نشانگر چشمک خواهد زد.
هنگامی که مشکلی در ESP وجود داشته باشد این نشانگر 

روشن باقی خواهد ماند.

ESP OFF نشانگر  

هنگامی که ESP خاموش شده باشد این نشانگر روشن 
خواهد شد.
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چراغ هشدار بسته نبودن کمربند   
                ایمنی راننده

اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد و 
کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، این چراغ هشدار 
روشن خواهد شد. اگر سرعت خودرو به بیش از مقدار 
از قبل تعیین شده برسد و کمربند ایمنی راننده بسته 
هشدار  بوق  و  شده  روشن  هشدار  چراغ  باشد،  نشده 
به صدا درخواهد آمد. پس از مدت زمان مشخصی، بوق 

هشدار قطع شده و چراغ هشدار روشن باقی می ماند.

چراغ هشدار بسته نبودن کمربند   
                 ایمنی سرنشین جلو            

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد 
اما کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده است، این 

چراغ هشدار روشن خواهد شد.
بر  کیلومتر   20 از  بیش  خودرو  سرعت  هنگامی که 
ساعت باشد و کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده 
باشد، این چراغ هشدار مدتی چشمک زده و سپس 

روشن خواهد ماند.

    TPMS چراغ هشدار نقص عملکرد  
                )سیستم تشخیص فشار باد تایرها(

هنگامی که سیستم تشخیص فشار باد تایرها، مشکل یا 
وضعیت غیرعادی در دما یا فشار باد تایرها تشخیص دهد، 
این چراغ هشدار روشن خواهد شد. در این حالت خودرو را 
متوقف کرده و با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

چراغ هشدار کم بودن مقدار سوخت  

این نشانگر  هنگامی که مقدار سوخت کافی نیست، 
همراه با به صدا درآمدن هشدار صوتی، روشن خواهد 
شد. همزمان پیغام "Low Fuel" )کم بودن میزان سوخت( 
نیز برای یادآوری در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.

هنگام حرکت در شیب یا حرکت در پیچ ها ممکن است 
به دلیل حرکت سوخت در باک، این نشانگر روشن شود.

چراغ هشدار تعمیر موتور  

اگر مشکلی در موتور تشخیص داده شود که به آالیندگی 
آن مربوط نباشد، این نشانگر روشن خواهد شد.

هنگامی که نقصی در سیستم ایموبالیزر وجود داشته 
باشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد.

هنگامی که چراغ هشدار روشن ماند یا چشمک زد، برای 
سرویس با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

چراغ هشدار دمای آب  

هنگامی که دمای سیستم خنک کننده موتور بسیار زیاد 
باشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد. همچنین 
 )Engine Temp� High) "دمای بسیار زیاد موتور"  پیغام 
روی نمایشگر صفحه کیلومتر نشان داده خواهد شد. در 
این حالت، خودرو را برای بازرسی و تعمیر متوقف کنید. 

در غیراینصورت موتور آسیب خواهد دید.

نشانگر هشدار سرعت بیش از    
               120 کیلومتر بر ساعت

بر  کیلومتر  از 120  بیش  خودرو  هنگامی که سرعت 
ساعت شود، این نشانگر روشن شده و بوق هشدار به صدا 

درخواهد آمد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار گیرد، این 
نشانگر روشن شده و پس از روشن شدن موتور، خاموش 

خواهد شد.
هنگامی که روغن موتور کافی وجود نداشته باشد، این 
باید  حالت  این  در  شد.  خواهد  روشن  هشدار  چراغ 
بالفاصله خودرو را در مکانی امن متوقف کرده و موتور 
را خاموش کنید. پس از این که موتور برای چند دقیقه 
خاموش ماند، سطح روغن را بررسی کنید و در صورت 

لزوم روغن اضافه کنید.
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حتی اگر سطح روغن در شرایط عادی باشد، باز هم 
ممکن است این چراغ هشدار روشن شود. در این حالت، 

باید از نمایندگی های مجاز بهمن کمک بگیرید.
هنگامی که موتور روشن است گاهی اوقات ممکن است 
این نشانگر چشمک بزند. این مورد، اثر منفی بر سیستم 

موتور خودرو ندارد.

  احتیاط
هنگامی که این چراغ هشدار روشن می شود، بالفاصله 
خودرو را در مکانی امن پارک کرده و موتور را خاموش 
موتور  قطعات  است  ممکن  غیراینصورت  در  کنید. 

آسیب جدی ببیند.

چراغ هشدار نقص عملکرد و نشانگر      
                    AVH )عملکرد خودکار ترمز پارک(

چراغ سبز، نشانگر عملکرد AVH می باشد.
چراغ زرد، چراغ هشدار نقص عملکرد AVH می باشد.

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد و 
AVH فعال است، نشانگر عملکرد AVH روشن خواهد شد. 
هنگامی که AVH عمل کند، نشانگر عملکرد آن چشمک 

خواهد زد.
اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
 AVH به وجود بیاید، چراغ نقص عملکرد AVH مشکلی در

روشن خواهد شد.

نشانگر خاموش بودن کیسه هوا  
                سرنشین جلو

اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
این نشانگر روشن شود، به این معنا است که کیسه هوای 

سرنشین جلو خاموش شده است.
برای اطالع از نحوه روشن و خاموش کردن کیسه هوای 

سرنشین جلو )به صفحه 203 مراجعه کنید(.

نمایشگر صفحه کیلومتر

و  موتور  دورسنج  بین  کیلومتر  صفحه  نمایشگر 
سرعت سنج قرار دارد. برای مطلع کردن راننده از موارد 

زیر سودمند است:
‹ اطالعات رایانه سفری؛

‹ پیام های هشدار؛
‹ نمایش منوی تنظیمات؛

‹ نمایش یکسری از اطالعات همیشگی.
نمایشگر صفحه کیلومتر شامل 3 بخش اطالعات زیر 

است:
محیط  دمای  و  غیراضطراری  هشدارهای  ساعت،   -A

بیرون خودرو را نشان می دهد.
B- پیام های رایانه سفری، منوی تنظیمات و پیام های 

هشدار را نمایش می دهد.
و  رانندگی  حالت   ،)ODO) سفری  مسافت سنج   -C

اطالعات وضعیت فعلی گیربکس را نمایش می دهد.
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کلید کنترل های روی غربیلک فرمان

A- کلید تنظیم
)Back) دکمه بازگشت -B

کلید تنظیم
کلید را به سمت باال یا پایین بچرخانید تا روی آیتم های 
مختلف نمایشگر صفحه کیلومتر جهت انتخاب حرکت 

کنید.
کلید  دارید،  قرار  سفری  رایانه  صفحه  در  هنگامی که 

تنظیم را فشار دهید تا وارد فهرست تنظیمات شوید.
کلید  دارید،  قرار  تنظیمات  فهرست  در  هنگامی که 
تنظیم را فشار دهید تا وارد فهرست بعدی آیتم انتخاب 

شده و تنظیمات مربوط به آن شوید.
دکمه بازگشت

قبلی  فهرست  به  تا  دهید  فشار  را  بازگشت  دکمه 
برگردید.

صفحه پیام های رایانه سفری
کلید تنظیم روی غربیلک فرمان را به سمت باال و پایین 
بچرخانید تا به ترتیب بین صفحات مختلف اطالعات 

رایانه سفری حرکت کنید.
در هرکدام از صفحات اطالعات رایانه سفری که هستید، 
کلید تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا وارد 

صفحه تنظیمات آن شوید.
غربیلک  روی  تنظیم  کلید  داشتن  نگه  و  فشردن  با 

فرمان می توانید اعداد فعلی میانگین مصرف سوخت، 
را  سرعت  میانگین  و  سفر  زمان  مدت  مسافت سنج، 

بازیابی )ریست( کنید.
صفحه مسافت سنج

مقدار مسافت طی شده در پیمایش فعلی را نشان 
می دهد.

با قطع شدن برق باتری، مسافت سنج بازیابی )ریست( 
خواهد شد.

کیلومتر  از 9�999  داده شده  نشان  مقدار  هنگامی که 
بیشتر شود، مسافت سنج بازیابی )ریست( خواهد شد.

صفحه میانگین مصرف سوخت
سوخت  مصرف  براساس  را  سوخت  مصرف  میانگین 
نشان  مسافت طی شده،  و  موتور  بودن  روشن  هنگام 

می دهد.
مقدار نشان داده شده هر 10 ثانیه یکبار تغییر خواهد 

کرد.
صفحه مصرف فعلی )لحظه ای( سوخت

اطالعات مصرف لحظه ای سوخت را نشان می دهد.
مقدار نشان داده شده هر 3 ثانیه یکبار تغییر خواهد 

کرد.
نحوه  تا  کند  کمک  شما  به  می تواند  اطالعات  این 
رانندگی خود را برای رسیدن به سطح مصرف سوخت 

موردنظر تنظیم کنید.
صفحه مسافت قابل پیمایش با سوخت موجود

باقی مانده،  سوخت  مقدار  و  سوخت  مصرف  براساس 
نشان  را  توسط خودرو  پیمایش  قابل  تقریبی  مسافت 

می دهد.
هنگامی که مسافت قابل پیمایش با سوخت موجود کمتر 
از 50 کیلومتر باشد، نمایشگر "---" را نشان خواهد داد.
مقدار نشان داده شده هر 10 ثانیه یکبار تغییر خواهد 

کرد.
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  احتیاط
پس از پر کردن باک سوخت، مسافت قابل پیمایش با 

سوخت موجود، دوباره محاسبه خواهد شد.
مسافت قابل پیمایش واقعی براساس نحوه رانندگی و 

شرایط جاده، متفاوت خواهد بود.
کیلومتر  صفحه  روی  هشدار   چراغ  هنگامی که 
اگر  حتی  کنید،  سوخت گیری  باید  شد،  روشن 
بیشتری  مسافت  می توانید  که  دهد  نشان  نمایشگر 

رانندگی کنید.
صفحه مدت زمان سفر

مدت زمان رانندگی از آخرین باری که بازیابی )ریست( 
شده است را نشان می دهد.

هنگامی که مدت زمان سفر به حداکثر میزان خود رسید 
به طور خودکار بازیابی )ریست( خواهد شد.

صفحه میانگین سرعت
میانگین سرعت براساس مسافت کلی طی شده حین 
روشن بودن موتور و مدت زمان سفر محاسبه شده و در 

این قسمت نشان داده می شود.
مقدار نشان داده شده هر 10 ثانیه یکبار تغییر خواهد 

کرد.
TPMS صفحه

مقادیر فشار باد و دمای تایر را نشان می دهد.
می توانید واحد دما و فشار را از طریق منوی تنظیمات 

مشخص کنید.
هنگامی که کم یا زیاد بودن فشار باد تایر یا زیاد بودن 
صفحه  در  مربوطه  تایر  شود،  داده  اطالع  تایر  دمای 
نمایش به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد. به محض 
رنگ  به  مربوطه  تایر  هشدار،  دلیل  شدن  برطرف 

خاکستری نشان داده خواهد شد.
سیستم  خصوص  در  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای 
تشخیص فشار باد تایر، )به صفحه 130 مراجعه کنید(.

صفحه منوی تنظیمات
در هرکدام از صفحات نمایشگر اطالعات رایانه سفری 
فشار  را  فرمان  غربیلک  روی  تنظیم  کلید  دارید،  قرار 

دهید تا وارد صفحه منوی تنظیمات شوید.
گزینه های صفحه منوی تنظیمات عبارتند از:

‹ هشدار سرعت؛
‹ واحد؛

‹ تنظیمات مربوط به ساعت؛
‹ هشدار فعلی؛
‹ رایانه سفری؛

‹ صدا؛
‹ سرویس دوره ای بعدی؛

‹ حالت انتقال؛
‹ بازگشت به تنظیمات کارخانه؛

‹ اطالعات اصلی.
هشدار سرعت

می توانید عملکرد هشدار سرعت را روشن یا خاموش 
کنید.

کلید  چرخاندن  با  را  سرعت  هشدار  مقدار  می توانید 
تنظیم به سمت باال و پایین تنظیم کنید.

هنگامی که خودرو با سرعت بیشتری نسبت به هشدار 
سرعت در حال حرکت باشد، پیغام هشداری بر روی 
صفحه کیلومتر برای یادآوری حفظ سرعت مجاز نشان 

داده خواهد شد. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید.
محدوده هشدار سرعت: 30 الی 240 کیلومتر بر ساعت.

واحد
می توانید واحد اندازه گیری فشار، دما، مسافت و مصرف 

سوخت را از این قسمت تنظیم کنید.
تنظیمات مربوط به ساعت

می توانید ساعت را بصورت دوره های 12 ساعته یا 24 
ساعته تنظیم کنید.
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هشدار فعلی
غیراضطراری  هشدارهای  به  قسمت  این  از  می توانید 
دسترسی داشته باشید. با برطرف شدن دلیل هشدار، 

پیغام هشدار نیز حذف خواهد شد.
اگر هیچ پیغام هشدار غیراضطراری وجود نداشته باشد، 

نشانگر  باالی صفحه کیلومتر خاموش خواهد شد.
رایانه سفری

رایانه  صفحه  در  می خواهید  که  اطالعاتی  می توانید   ›
سفری مشاهده کنید را در این قسمت انتخاب کنید.

 )Reset All) گزینه ها"  تمام  کردن  "ریست  گزینه   ›
تمام  تا  کنید  انتخاب  را  سفری  رایانه  صفحه  در 
مصرف  میانگین  سفری،  مسافت سنج  شمارشگرهای 
ریست  سرعت  میانگین  و  سفر  زمان  مدت  سوخت، 

شوند.
صدا

می توانید کلید تنظیم را به سمت باال و پایین بچرخانید 
تا صدای هشدار را تنظیم کنید.

سرویس دوره ای بعدی
اقدامات  برای  موعد  زمان  می توانید  قسمت  این  در 

سرویس دوره ای بعدی را بررسی کنید.
این اطالعات فقط باید برای یادآوری اقدامات سرویس 
دوره ای مورد استفاده قرار گیرد. لطفاً سرویس دوره ای را 
براساس جدول زمانبندی سرویس دوره ای انجام دهید.

حالت انتقال
می توانید حالت انتقال را روشن و خاموش کنید.

با چرخاندن کلید تنظیم به سمت باال یا پایین می توانید 
حالت انتقال را روشن و خاموش کنید.

حالت  شود،  یدک کشی  خودرو  است  نیاز  هنگامی که 
هشدار  بوق  غیراینصورت  در  کنید.  روشن  را  انتقال 

به صدا درمی آید.
هنگامی که یدک کشی خودرو به پایان رسید بالفاصله 

حالت انتقال را خاموش کنید.
بازگشت به تنظیمات کارخانه

انتخاب  و  فرمان  غربیلک  روی  تنظیم  کلید  فشرن  با 
گزینه مربوطه می توانید تنظیمات صفحه کیلومتر را به 

حالت تنظیمات اولیه کارخانه برگردانید.
اطالعات اصلی

می توانید اطالعات مربوط به صفحه کیلومتر را در این 
قسمت بررسی کنید.

پیغام های هشدار
با  اکثر موارد پیغام های هشدار صفحه کیلومتر همراه 
نشانگر مربوط به آن فعال می شوند. هنگامی که پیغام 
آن  به  مربوط  نشانگر هشدار  داده شود،  نشان  هشدار 

پیغام نیز روشن خواهد شد.
اگر چندین پیغام هشدار بطور همزمان فعال شوند، به 
ترتیب در نمایشگر نشان داده خواهند شد. هر پیغام 3 

ثانیه نشان داده می شود.
سفری  رایانه  پیغام های  به  نسبت  هشدار  پیغام های 
اولویت دارند. با قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت 

ON، ابتدا پیغام های هشدار نشان داده خواهند شد.

براساس دستورالعمل های  کاماًل  را  اقدامات  تمام  لطفاً 
پیغام های هشدار انجام دهید. اگر دستورالعمل مرتبطی 
موجود نیست، لطفاً خودرو را برای بررسی متوقف کنید 
یا برای کسب راهنمایی با نمایندگی های مجاز بهمن 

تماس بگیرید.
پیغام های هشدار مهم:

‹ با فشار دادن و نگه داشتن کلید تنظیم روی غربیلک 
فرمان، پیغام هشدار مهم در نمایشگر می تواند به طور 

موقت حذف شود.
‹ اگر فقط یک پیغام هشدار فعال شود، پیغام موردنظر 

مرتب بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.
‹ اگر تمام پیغام های هشدار نمایش داده شوند و سپس 
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پنهان شوند، نمایشگر اطالعات عادی رایانه سفری را 
نشان خواهد داد.

‹ اگر تا 60 ثانیه هیچ کدام از دکمه ها فشار داده نشوند، 
پیغام های هشداری که بطور موقت مخفی شده بودند، 
دوباره نشان داده خواهند شد. پیغام ها به همان ترتیب 

قبل از مخفی شدن نشان داده می شوند.
هشدار  پیغام  هشدار،  دلیل  کردن  برطرف  از  پس   ›

مربوطه از نمایشگر حذف خواهد شد.
پیغام های هشدار غیراضطراری

هشدار  پیغام  یک  از  بیش  یا  یک  هنگامی که   ›
و  باال  قسمت  در  آیکن   شود،  ظاهر  غیراضطراری 

مرکز نمایشگر نشان داده خواهد شد.
‹ پیغام های هشدار غیراضطراری پس از 3 ثانیه بطور 

خودکار خاموش می شوند.
‹ می توانید از طریق صفحه "هشدار فعلی" در فهرست 
غیراضطراری دسترسی  تمام هشدارهای  به  تنظیمات 

داشته باشید.
  احتیاط

نگیرید. در غیراینصورت  نادیده  را  پیغام های هشدار 
می تواند باعث وارد شدن آسیب شدید به خودرو شود.
سریعتر  هرچه  لطفاً  شد،  روشن  هشدار  نشانگر  اگر 

خودرو را با احتیاط فراوان متوقف کنید.

نشانگر وضعیت دنده

A- نشانگر وضعیت فعلی گیربکس
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
کدام  در  گیربکس  که  داد  خواهد  نشان  دنده  عالمت 

وضعیت خود قرار دارد.

پیغام تغییر دنده

A- عالمت پیغام تغییر دنده
اگر  دارد،  قرار  دستی  حالت  در  گیربکس  هنگامی که 
نمایشگر  نباشد،  فعلی  دنده  با  مناسب  سرعت خودرو 
صفحه کیلومتر، عالمت پیغام تغییر دنده را نشان خواهد 

داد تا افزایش یا کاهش دنده را اطالع دهد.
 : افزایش دنده
 : کاهش دنده
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صفحه نشانگرها )نوع دوم(

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

صفحه کیلومتر

F- نشانگر سطح سوخت
G- میزان ارتفاع از سطح دریا

H- میزان فشار هوا
I- قطب نما

J- شیب جاده

A- دورسنج موتور
B- ساعت

C- آمپر سرعت سنج خودرو
D- دمای محیط بیرون

E- آمپر دماسنج آب موتور

فصل 2: رانندگی / صفحه نمایشگر ها )نوع  دوم(

  احتیاط
از آن جایی که خودروها دارای مدل های مختلفی می باشند، صفحه کیلومتر نیز ممکن است مقداری متفاوت باشد. 

لطفاً به خودرو مراجعه کنید.
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دورسنج موتور
دور موتور را تا محدوده قرمز باال نبرید و در آن قسمت 
نگه ندارید )دور موتور در این قسمت از حد مجاز بیشتر 

شده است(.
اگر هنگامی که عقربه نشانگر در قسمت قرمزرنگ قرار 
دارد، موتور برای مدت طوالنی کار کند، تأثیرات بدی 
بر روی موتور خواهد داشت و حتی ممکن است باعث 

آسیب دیدن موتور شود.
آمپر سرعت سنج خودرو

سرعت حرکت فعلی را برحسب کیلومتر بر ساعت نشان 
می دهد.

آمپر دمای آب )سیال خنک کننده موتور(
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
این آمپر دمای تقریبی مایع خنک کننده موتور را نشان 

می دهد.
  احتیاط

هنگامی که عقربه نشانگر نزدیک محدوده قرمز رنگ رسید، 
بالفاصله سرعت حرکت خودرو را کم کنید و خودرو را در 
محل امن پارک کنید تا بررسی های الزم را انجام دهید. 
درب رادیاتور را باز نکنید. پس از این که دمای آب موتور 

به حالت عادی برگشت، موتور را روشن کنید.

آمپر نشانگر سطح سوخت 
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  هنگامی که 
نشانگر سطح سوخت، مقدار تقریبی سوخت باقی مانده 

را نشان می دهد.
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد، 
عقربه نشانگر به وضعیت "E" برمی گردد و مقدار سوخت 

باقی مانده را نشان نخواهد داد.
  احتیاط

در شیب ها یا پیچ ها، ممکن است آمپر نشانگر سطح سوخت 
به خاطر حرکت سوخت در باک نوسان داشته باشد.

نشانگرها و چراغ های هشدار

  احتیاط
به دلیل پیکربندی متفاوت خودروها، تمام چراغ های 
روشن  کیلومتر  صفحه  روی  بر  نشانگر  و  هشدار 

نخواهند شد.
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار بگیرد، 
مدت  برای  هشدار  چراغ های  یا  نشانگرها  از  بعضی 
کوتاهی روشن خواهند شد. این مورد بیانگر این است 
که سیستم در حال بررسی عملکرد خود می باشد و 

طبیعی است.

نشانگر چراغ مه شکن جلو  

چراغ  که  شد  خواهد  روشن  هنگامی  نشانگر  این 
مه شکن جلو روشن شده باشد.

نشانگر چراغ مه شکن عقب  

چراغ  که  شد  خواهد  روشن  هنگامی  نشانگر  این 
مه شکن عقب روشن شده باشد.

نشانگر روشن بودن چراغ ها  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که دکمه چراغ 
اصلی در وضعیت روشن باشد.

EPB نشانگر عملکرد  

هنگامی که کلید EPB را به سمت باال می کشید تا 
ترمز پارک فعال شود، این نشانگر روشن خواهد شد. 
از آزاد کردن ترمز پارک، این نشانگر خاموش  پس 

خواهد شد.
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EPB چراغ هشدار سیستم  
داشته  وجود   EPB در  عملکردی  نقص  هنگامی که 

باشد این نشانگر روشن شده یا چشمک خواهد زد.
چراغ هشدار نقص عملکرد و نشانگر  
                   AVH )عملکرد خودکار ترمز پارک(

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد 
و زمانی که AVH وارد حالت آماده به کار می شود این 
فعال   AVH زمانی که  بود.  رنگ خواهد  نشانگر سبز 
است این نشانگر چشمک خواهد زد. زمانی که نشانگر 
 AVH زرد رنگ است نشان می دهد که مشکلی در

وجود دارد.

نشانگر نقص عملکرد موتور )چراغ چک(  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد، 
باشد،  نداشته  وجود  موتور  در سیستم  مشکلی  اگر 
این نشانگر ابتدا روشن می شود و پس از روشن شدن 

موتور، خاموش می شود.
اگر پس از روشن شدن موتور، این نشانگر همچنان 
روشن ماند به این معناست که نقص عملکردی در 
موتور وجود دارد که بر آالیندگی دود خروجی از اگزوز 
آن تأثیرگذار است. در این حالت لطفاً برای سرویس 

خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

نشانگر چراغ راهنما و چراغ هشدار خطر  

شود،  روشن  راهنمای سمت چپ  چراغ  هنگامی که 
نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ روی صفحه کیلومتر 

چشمک خواهد زد.
هنگامی که چراغ راهنمای سمت راست روشن شود، 
صفحه  روی  راست  سمت  راهنمای  چراغ  نشانگر 

کیلومتر چشمک خواهد زد.
)فالشر(  با فشردن دکمه هشدار خطر، چراغ خطر 
و تمام چراغ های نشانگر گردش )چراغ های راهنما( 

بخش بیرونی خودرو همزمان چشمک خواهند زد.

  احتیاط
یا  نمی زند  راهنما چشمک  نشانگر  هنگامی که چراغ 
از  یکی  که  معناست  این  به  می زند  چشمک  سریع 
المپ ها سوخته است. المپ سوخته را هرچه سریعتر 
دیگر  راننده های  غیراینصورت  در  کنید.  تعویض 

نمی توانند راهنما زدن شما را ببینند.

)ABS( چراغ هشدار نقص عملکرد  

این  باشد  داشته  ABS وجود  در  نقص عملکرد  اگر 
نشانگر روشن خواهد ماند. در این حالت لطفاً برای 
سرویس خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 

بگیرید.
هنگامی که این نشانگر روشن باشد، همچنان می توان 
ترمز  عملکرد  اگرچه  کرد  ترمزگیری  عادی  به طور 

ضدقفل در دسترس نخواهد بود.
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 ESP OFF یا ESP ،ABS هنگامی که نشانگرهای ›
آسیب دیده باشند؛

‹ اگر پس از فشردن مکرر پدال ها، خالء ترمز کافی 
وجود نداشته باشد.

در این حالت، لطفاً بالفاصله خودرو را در مکانی امن 
نمایندگی های مجاز بهمن تماس  با  متوقف کرده و 

بگیرید.

چراغ هشدار نقص عملکرد کیسه هوا  

اگر نقص عملکرد در کیسه هوا وجود داشته باشد این 
نشانگر روشن خواهد ماند. در این حالت لطفاً برای 
سرویس خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 

بگیرید.
نشانگرهای عملکرد و نقص عملکرد   

                  ESP )سیستم کنترل الکترونیکی 
                  پایداری خودرو(

چشمک  نشانگر  این  می کند  کار   ESP هنگامی که 
خواهد زد.

هنگامی که مشکلی در ESP وجود داشته باشد این 
نشانگر روشن باقی خواهد ماند
ESP OFF نشانگر  

نشانگر  این  باشد  شده  خاموش   ESP هنگامی که 
روشن خواهد شد.

چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی  
                   راننده

اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار 
دارد و کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، این 

چراغ هشدار روشن خواهد شد. 

نشانگر چراغ نور باال  

این نشانگر هنگامی روشن خواهد شد که چراغ نورباال 
روشن شده باشد.

نشانگر چراغ موقعیت  

هنگامی که چراغ های موقعیت عقب و جلو و چراغ 
پالک روشن شود، این نشانگر روشن خواهد شد.

چراغ هشدار شارژ باتری  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار گیرد 
این نشانگر روشن شده و پس از روشن شدن موتور، 

خاموش خواهد شد.
اگر هنگامی که موتور روشن است سیستم شارژ باتری 
با مشکلی مواجه شود، این نشانگر روشن خواهد شد. 
در این حالت، خودرو را در مکانی امن متوقف کنید و 
بالفاصله با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

‹ نکات مهم
روشن   - خاموش  به سیستم  مجهز  خودروهای  در 
به طور  موتور  هنگامی که  موتور،  هوشمند  شدن 
خودکار خاموش می شود این نشانگر روشن نخواهد 

شد.
چراغ هشدار سیستم ترمز  

روشن  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  زیر،  شرایط  در 
خواهد شد:

‹ هنگامی که سطح روغن ترمز کم باشد؛
‹ هنگامی که مشکلی در سیستم EBD )توزیع برقی 

نیروی ترمز( وجود داشته باشد؛
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چراغ هشدار تعمیر موتور  

به  که  شود  داده  تشخیص  موتور  در  مشکلی  اگر 
آالیندگی آن مربوط نباشد، این نشانگر روشن خواهد 

شد.
هنگامی که نقصی در سیستم ایموبالیزر وجود داشته 

باشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد.
هنگامی که چراغ هشدار روشن ماند یا چشمک زد، 
تماس  بهمن  مجاز  نمایندگی های  با  سرویس  برای 

بگیرید.
چراغ هشدار دمای آب  

هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور بسیار زیاد 
این  در  شد.  خواهد  روشن  چراغ هشدار  این  باشد، 
متوقف  مربوطه  بررسی های  برای  را  خودرو  حالت، 

کنید. در غیراینصورت، موتور آسیب خواهد دید.
چراغ هشدار فشار روغن موتور  

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار گیرد، 
این نشانگر روشن شده و پس از روشن شدن موتور، 

خاموش خواهد شد.
یا فشار روغن موتور  هنگامی که سطح روغن موتور 
و  شده  روشن  هشدار  چراغ  این  باشد،  کم  بسیار 
با  حالت،  این  در  آمد.  درخواهد  به صدا  بوق هشدار 
نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید. اگر موتور 
در چنین شرایطی به کار کردن ادامه دهد، آسیب های 

شدیدی خواهد دید.
هشدار  چراغ  این  است،  روشن  موتور  هنگامی که 
گاهی اوقات چشمک می زند. این مورد تأثیر منفی 

بر سیستم موتور نمی گذارد.

اگر سرعت خودرو به بیش از مقدار از قبل تعیین شده 
برسد و کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد، چراغ 
هشدار روشن شده و بوق هشدار به صدا درخواهد آمد. 
پس از مدت زمان مشخصی، بوق هشدار قطع شده و 

چراغ هشدار روشن باقی می ماند.
چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی   

                  سرنشین جلو

هنگامی که دکمه استارت در وضعیت ON قرار دارد 
اما کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده است، این 

چراغ هشدار روشن خواهد شد.
بر  کیلومتر   20 از  بیش  خودرو  سرعت  هنگامی که 
بسته  جلو  سرنشین  ایمنی  کمربند  و  باشد  ساعت 
نشده باشد، این چراغ هشدار مدتی چشمک زده و 

سپس روشن خواهد ماند.
 TPMS چراغ هشدار نقص عملکرد  
                  )سیستم تشخیص فشار باد تایرها(

هنگامی که سیستم تشخیص فشار باد تایرها، مشکل 
یا وضعیت غیرعادی در دما یا فشار باد تایرها تشخیص 
این  در  شد.  خواهد  روشن  هشدار  چراغ  این  دهد، 
حالت خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی های مجاز 

بهمن تماس بگیرید.

چراغ هشدار کم بودن مقدار سوخت  

هنگامی که مقدار سوخت کافی در باک وجود نداشته 
باشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد.

هنگام حرکت در شیب یا حرکت در پیچ ها ممکن 
نشانگر  این  باک،  به دلیل حرکت سوخت در  است 

روشن شود.
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را  موتور  روغن  سطح  بودن  کم  هشدار،  چراغ  این 
نشان نمی دهد. برای بررسی سطح روغن موتور باید 

از میله اندازه گیری روغن موتور استفاده کنید.
‹ نکات مهم

روشن   - خاموش  به سیستم  مجهز  خودروهای  در 
به طور  موتور  هنگامی که  موتور،  هوشمند  شدن 
خودکار خاموش شود، این نشانگر روشن نخواهد شد.

نشانگر سیستم کروز کنترل  

با فعال شدن عملکرد کروز کنترل این نشانگر روشن 
خواهد شد.

چراغ هشدار داغ شدن بیش از حد  
                گیربکس

شود  زیاد  بسیار  گیربکس  روغن  دمای  هنگامی که 
این چراغ هشدار روشن خواهد شد. در این حالت، 
خودرو را برای بررسی های مربوطه متوقف کنید. در 

غیراینصورت گیربکس آسیب خواهد دید.

چراغ هشدار سیستم تشخیص نقطه  
                کور

هنگامی که این چراغ هشدار به رنگ قرمز درمی آید 
به این معنا است که سیستم دچار نقص گردیده و 
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط و عملکرد هشدار 
دسترس  در  عقب  دنده  حرکت  در  خودرو  اطراف 
به  الزم  تعمیرات  برای  بالفاصله  لطفاً  نمی باشند. 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

نشانگر عملکرد هشدار بین خطوط  

که  است  این  بیان کننده  نشانگر  این  شدن  روشن 
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال است.

نشانگر عملکرد هشدار اطراف  
                خودرو در حرکت دنده عقب

که  است  این  بیان کننده  نشانگر  این  شدن  روشن 
عملکرد هشدار اطراف خودرو در حرکت دنده عقب 

فعال است.

نشانگر سیستم عبور از خط کشی   
                جاده

هنگامی که این نشانگر، سبزرنگ است بیان کننده این 
است که عملکرد هشدار سیستم عبور از خط کشی 

جاده به طور صحیح کار می کند.
بیان کننده  است  قرمزرنگ  نشانگر،  این  هنگامی که 
از  عبور  سیستم  هشدار  عملکرد  که  است  این 
عملکرد  است.  گردیده  نقص  دچار  جاده  خط کشی 
را خاموش  از خط کشی جاده  هشدار سیستم عبور 
کرده و بالفاصله برای تعمیر به نمایندگی های مجاز 

بهمن مراجعه کنید.

نشانگر هشدار سرعت بیش از 120  
                کیلومتر بر ساعت

هنگامی که سرعت خودرو بیش از 120 کیلومتر بر 
این نشانگر روشن شده و بوق هشدار  ساعت شود، 

به صدا درخواهد آمد.

نشانگر سیستم کنترل خودرو در  
                سرازیری

هنگامی که این نشانگر، سبزرنگ است بیان کننده این 
است که HDC فعال است.

هنگامی که این نشانگر، سبزرنگ است و چشمک می زند 
بیان کننده این است که HDC در حال عملکرد است.

بیان کننده  است  زردرنگ  نشانگر،  این  هنگامی که 
این است که مشکلی در HDC وجود دارد. HDC را 
خاموش کرده و بالفاصله برای تعمیر به نمایندگی های 

مجاز بهمن مراجعه کنید.
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نشانگر عملکرد سیستم خاموش -   
                روشن شدن هوشمند موتور

این  شود  خاموش  خودکار  به طور  موتور  هنگامی که 
نشانگر روشن خواهد شد.

چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم  
                خاموش - روشن شدن هوشمند موتور

هنگامی که سیستم خاموش - روشن شدن هوشمند 
هشدار  چراغ  این  است،  گردیده  نقص  دچار  موتور 
روشن خواهد شد. سیستم خاموش - روشن شدن 
سریع تر  هرچه  و  کرده  خاموش  را  موتور  هوشمند 
مراجعه  بهمن  مجاز  نمایندگی های  به  تعمیر  برای 

کنید.

نشانگر هشدار غیراضطراری   

که  است  این  بیان کننده  نشانگر  این  شدن  روشن 
پیغام هشدار غیراضطراری وجود دارد.

 Curent) فعلی"  "هشدارهای  طریق  از  می توانید 
تمام  به  تنظیمات  فهرست  صفحه  در   )Alarm

پیغام های هشدار دسترسی داشته باشید.

نشانگر پیش گرم کن موتور  

در محیط سرد و هنگامی که دکمه استارت در وضعیت 
ON قرار دارد و دمای موتور کمتر از حد استاندارد 
از گرم شدن  و پس  نشانگر روشن شده  این  است، 
پیش گرم کن  سیستم  شد.  خواهد  خاموش  موتور 
باعث استارت مناسب موتور در دمای پایین می شود.

چراغ هشدار سطح آب فیلتر   
                سوخت

هنگامی که آب فیلتر سوخت از حد استاندارد بیشتر 
این  در  شد.  خواهد  روشن  هشدار  چراغ  این  شد، 
و  بررسی  برای  را  خودرو  منظم  به طور  باید  حالت 

تخلیه آب، متوقف کنید.

نمایشگر صفحه کیلومتر

A- محدوده نمایشگر صفحه کیلومتر
نمایشگر صفحه کیلومتر موارد زیر را به راننده اطالع 

می دهد:
‹ اطالعات رایانه سفری؛

‹ نمایش منوی تنظیمات؛
‹ پیام های هشدار؛

‹ اطالعات دنده، مسافت، حالت رانندگی.
تنظیم نمایشگر صفحه کیلومتر

A- کلید تنظیم
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B- دکمه بازگشت

کلید تنظیم
کلید را به سمت باال یا پایین بچرخانید تا روی آیتم های 
مختلف نمایشگر صفحه کیلومتر جهت انتخاب حرکت 

کنید.
کلید  دارید،  قرار  سفری  رایانه  صفحه  در  هنگامی که 

تنظیم را فشار دهید تا وارد فهرست تنظیمات شوید.
کلید  دارید،  قرار  تنظیمات  فهرست  در  هنگامی که 
تنظیم را فشار دهید تا وارد فهرست بعدی آیتم انتخاب 

شده و تنظیمات مربوط به آن شوید.
اگر بر روی نمایشگر صفحه کیلومتر پیام هشدار وجود 
پیام  تا  دارید  نگه  و  داده  فشار  را  تنظیم  کلید  دارد، 
هشدار به طور موقت حذف شود. این کار را برای حذف 

پیام های چندگانه تکرار کنید.
دکمه بازگشت

قبلی  فهرست  به  تا  دهید  فشار  را  بازگشت  دکمه 
برگردید.

صفحه پیام های رایانه سفری
کلید تنظیم روی غربیلک فرمان را به سمت باال و پایین 
بچرخانید تا به ترتیب بین صفحات مختلف اطالعات 

رایانه سفری حرکت کنید.
در هرکدام از صفحات اطالعات رایانه سفری که هستید، 
کلید تنظیم روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا وارد 

صفحه تنظیمات آن شوید.
غربیلک  روی  تنظیم  کلید  داشتن  نگه  و  فشردن  با 
فرمان می توانید اعداد فعلی میانگین مصرف سوخت، 
را  سرعت  میانگین  و  سفر  زمان  مدت  مسافت سنج، 

بازیابی )ریست( کنید.
صفحه منوی تنظیمات

در هرکدام از صفحات نمایشگر اطالعات رایانه سفری 

فشار  را  فرمان  غربیلک  روی  تنظیم  کلید  دارید،  قرار 
دهید تا وارد صفحه فهرست تنظیمات شوید.
گزینه های صفحه منوی تنظیمات عبارتند از:

‹ هشدار سرعت
‹ تنظیمات واحد

‹ تنظیمات حالت صفحه کیلومتر
‹ هشدار فعلی
‹ رایانه سفری

‹ صدا
‹ انتخاب زبان

‹ سرویس دوره ای بعدی
‹ حالت انتقال

‹ بازگشت به تنظیمات کارخانه
هشدار سرعت

می توانید عملکرد هشدار سرعت را روشن یا خاموش 
کنید.

کلید  چرخاندن  با  را  سرعت  هشدار  مقدار  می توانید 
تنظیم به سمت باال و پایین تنظیم کنید. هنگامی که 
سرعت  هشدار  به  نسبت  بیشتری  سرعت  با  خودرو 
بر روی صفحه  پیغام هشداری  باشد،  در حال حرکت 
یادآوری حفظ سرعت مجاز نشان داده  برای  کیلومتر 

خواهد شد. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید.
محدوده هشدار سرعت: 30 الی 240 کیلومتر بر ساعت.

واحد
می توانید واحد اندازه گیری فشار، دما، مسافت و مصرف 

سوخت را از این قسمت تنظیم کنید.
تنظیم حالت صفحه کیلومتر

نمایشگر صفحه کیلومتر می تواند به حالت های استاندارد 
و اسپرت تنظیم شود.

هشدار فعلی
غیراضطراری  هشدارهای  به  قسمت  این  از  می توانید 
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دسترسی داشته باشید. با برطرف شدن دلیل هشدار، 
تمام  هنگامی که  شد.  خواهد  حذف  نیز  هشدار  پیغام 
پیغام ها حذف شوند، نمایشگر به طور خودکار به فهرست 

قبلی وارد خواهد شد.

رایانه سفری
رایانه  در صفحه  می خواهید  که  اطالعاتی  می توانید   ›

سفری مشاهده کنید را در این قسمت انتخاب کنید.
 )Reset All( گزینه ها"  تمام  کردن  "ریست  گزینه   ›
تمام  تا  کنید  انتخاب  را  سفری  رایانه  صفحه  در 
مصرف  میانگین  سفری،  مسافت سنج  شمارشگرهای 
بازیابی  سرعت  میانگین  و  سفر  زمان  مدت  سوخت، 

)ریست( شوند.
صدا

می توانید کلید تنظیم را به سمت باال و پایین بچرخانید 
تا صدای هشدار را تنظیم کنید.

انتخاب زبان
می توانید زبان صفحه کیلومتر را انتخاب کنید.

سرویس دوره ای بعدی
اقدامات  برای  موعد  زمان  می توانید  قسمت  این  در 

سرویس دوره ای بعدی را بررسی کنید.
این اطالعات فقط باید برای یادآوری اقدامات سرویس 
دوره ای مورد استفاده قرار گیرد. لطفاً سرویس دوره ای را 
براساس جدول زمانبندی سرویس دوره ای انجام دهید.

حالت انتقال
با چرخاندن کلید تنظیم به سمت باال یا پایین می توانید 

حالت انتقال را روشن و خاموش کنید.
حالت  شود،  یدک کشی  خودرو  است  نیاز  هنگامی که 
هشدار  بوق  غیراینصورت  در  کنید.  روشن  را  انتقال 

به صدا درمی آید.

بازگشت به تنظیمات کارخانه
انتخاب  و  فرمان  غربیلک  روی  تنظیم  کلید  فشرن  با 
گزینه مربوطه می توانید تنظیمات صفحه کیلومتر را به 

حالت تنظیمات اولیه کارخانه برگردانید.
پیغام های هشدار

با  اکثر موارد پیغام های هشدار صفحه کیلومتر همراه 
نشانگر مربوط به آن فعال می شوند. هنگامی که پیغام 
آن  به  مربوط  نشانگر هشدار  داده شود،  نشان  هشدار 

پیغام نیز روشن خواهد شد.
اگر چندین پیغام هشدار بطور همزمان فعال شوند، به 
ترتیب در نمایشگر نشان داده خواهند شد. هر پیغام 3 

ثانیه نشان داده می شود.
سفری  رایانه  پیغام های  به  نسبت  هشدار  پیغام های 
اولویت دارند. با قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت 

ON، ابتدا پیغام های هشدار نشان داده خواهند شد.

براساس دستورالعمل های  کاماًل  را  اقدامات  تمام  لطفاً 
پیغام های هشدار انجام دهید. اگر دستورالعمل مرتبطی 
موجود نیست، لطفاً خودرو را برای بررسی متوقف کنید 
یا برای کسب راهنمایی با نمایندگی های مجاز بهمن 

تماس بگیرید.
پیغام های هشدار مهم

صفحه  نمایشگر  در  همیشه  مهم  هشدار  پیغام های   ›
کیلومتر نشان داده خواهد شد؛

‹ اگر چندین پیغام وجود داشته باشد، پیغام ها به ترتیب 
در نمایشگر صفحه کیلومتر نشان داده خواهد شد؛

غربیلک  روی  تنظیم  کلید  داشتن  نگه  و  با فشردن   ›
فرمان می توانید پیغام هشدار را به صورت موقت حذف 
با کلید کار نکنید، پیغام  ثانیه  کنید و اگر حدود 60 

هشدار دوباره نشان داده خواهد شد.
هشدار  پیغام  هشدار،  دلیل  کردن  برطرف  از  پس   ›

مربوطه از نمایشگر صفحه کیلومتر حذف خواهد شد.

فصل 2: رانندگی / صفحه نمایشگر ها )نوع  دوم(
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پیغام های هشدار غیراضطراری
‹ پیغام هشدار غیراضطراری پس از چند ثانیه به طور 
روشن  یعنی   آن  نشانگر  و  شده  خاموش  خودکار 

خواهد شد.
فعلی" در منوی  "هشدار  از طریق صفحه  ‹ می توانید 
غیراضطراری دسترسی  تمام هشدارهای  به  تنظیمات 

داشته باشید.
  احتیاط

نگیرید. در غیراینصورت  نادیده  را  پیغام های هشدار 
می تواند باعث وارد شدن آسیب شدید به خودرو شود.

ا
طالعات دنده، مسافت، حالت رانندگی

A- حالت رانندگی
B- مسافت

C- وضعیت فعلی گیربکس

بوق های هشدار

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

در شرایط زیر ممکن است بوق هشدار به صدا درآید:
سوئیچ  با  خودرو  درب های  قفل  کردن  باز  هنگام   ›

مکانیکی؛
‹ اگر هنگامی که ریموت کنترل مجاز داخل خودرو است 

اقدام به قفل کردن درب ها کنید؛
‹ اگر هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار 

دارد اقدام به قفل کردن درب ها کنید؛
‹ اگر هنگام فشردن میکروسوئیچ درب پشتی، ریموت 

کنترل داخل محفظه بار باشد؛
‹ اگر هنگام روشن کردن موتور یا حین حرکت، راننده 

یا سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را نبسته باشند؛
‹ هنگامی که سرعت خودرو از میزان از قبل تعیین شده 

بیشتر شود؛
‹ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد، 
در  اصلی  روشنایی  کلید  و  باشد  باز  خودرو  درب های 
وضعیت چراغ های کوچک یا نورپایین قرار داشته باشد.

  احتیاط
درصورت شنیدن بوق هشدار، ابتدا صفحه کیلومتر را 
برای اطالعات مربوطه مشاهده کنید. این اقدام به شما 
کمک می کند که سریعاً دلیل هشدار را متوجه شوید.

فصل 2: رانندگی / بوق های هشدار
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یدک کشی تریلر )کاروان و . . .(*

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

هنگامی که می خواهید تریلری را یدک کشی کنید، قبل 
نقل  و  حمل  قوانین  باید  یدک کشی  روش  انتخاب  از 

مربوطه را بررسی کنید.
استفاده  قابل  تجهیزات  و  موجود  قوانین  آنجایی که  از 
برای یدک کشی در هر موقعیت متفاوت می باشند، لطفاً 
قبل از یدک کشی با نمایندگی های مجاز بهمن مشورت 

کنید. 
  احتیاط

■ هنگام یدک کشیدن تریلر، لطفاً قوانین و مقرارت 
اکیداً  تجهیزات  غیرمجاز  دستکاری  کنید.  رعایت  را 

ممنوع است.
■ با خودروی نو، یدک کشی تریلر را انجام ندهید.

■ لطفاً بعد از یدک کشی قالب یدک کش را باز کنید.
با  مطابق  باید  یدک کش  خودروی  بغل  آینه های   ■
بغل  آینه های  باید  غیراینصورت  در  باشد.  مقررات 

مناسب نصب کنید.
دستورالعمل های  رانندگی

یدک کشی تریلر بر مواردی نظیر کنترل خودرو، کارآیی 
ترمزگیری و مصرف سوخت تأثیر خواهد گذاشت. لطفاً 
توصیه های زیر را برای ایمنی سرنشینان و اطمینان از 

یدک کشی ایمن رعایت کنید.
شروع به حرکت خودرو

قبل از حرکت، لطفاً اطمینان حاصل کنید که فشار باد 
تایر، چراغ ها و تجهیزات متصل به خودروی یدک کش 
و تریلر در وضعیت عادی قرار دارند. درحالی که سیستم 
صفحه  در  یدک کشی  نشانگر  است،  فعال  یدک کشی 

کیلومتر روشن خواهد شد.
لطفاً تمام محتویات داخل تریلر را به صورت صحیح قرار 
دهید و اطمینان حاصل کنید که تمام آن ها محکم و 
به  تریلر  و درصورتی که  تریلر متصل شده اند  به  ایمن 

اطراف خم شود اجسام هیچ حرکتی نکنند.
و  سرعت  افزایش  از  و  درآورید  حرکت  به  را  خودرو 
لغزنده  جاده های  در  مخصوصاً  ناگهانی  ترمزگیری 
و  باعث سر خوردن  زیرا ممکن است  خودداری کنید 

منجر به وقوع تصادف شود.
خودرو  خوردن  سر  باعث  نامناسب  جاده های  و  باد 
مواجه  جدی  مشکل  با  را  خودرو  کنترل  و  می شود 
می کند. اگر متوجه حتی مقدار کمی سر خوردن خودرو 
شدید، تحت هر شرایطی غربیلک فرمان را محکم نگه 
کاهش  را  خودرو  سرعت  آرامی  به  بالفاصله  و  دارید 
دهید. سعی نکنید با افزایش سرعت، سر خوردن خودرو 

را متوقف کنید. 
خودروی  با  را  شده  بارگیری  تریلر  امکان،  صورت  در 
فراهم  شرایطی  چنین  اگر  نکنید.  یدک کشی  خالی 
نیست باید به خاطر توزیع نامتعادل بار با سرعت کم 

رانندگی کنید.
ترمزگیری

حین  در  توقف  مسافت  تریلر،  یدک کشی  هنگام 
فاصله  باید  بنابراین  یافت.  خواهد  افزایش  ترمزگیری 
بیشتری بین خودروی خودتان و خودروی جلو ایجاد 

کنید.

فصل 2: رانندگی / یدک کشی تریلر )کاروان و...(

* تریلر وسیله ای است که توسط خودروی شما یدک کشیده می شود.
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  احتیاط
لطفاً  می باشد  ترمز  سیستم  به  مجهز  تریلر  اگر   ■
مقررات مربوطه را رعایت کنید و این سیستم را بطور 

صحیح نصب و از آن استفاده کنید.
■ سیستم ترمز تریلر را به خودروی یدک کش متصل 

نکنید.
سبقت گرفتن

هنگام یدک کشی تریلر، طول تریلر نیز جزئی از طول 
سبقت  هنگام  در  لذا  و  شده  محسوب  شما  خودروی 
گرفتن احتمالی از خودروی دیگر باید تخمین درستی از 
مسافت داشته و همچنین بیشتر از حالت عادی، فاصله 

را نسبت به خودروهای مجاور حفظ کنید.
حرکت با دنده عقب

مانند  تریلر  یدک کشی  هنگام  عقب  دنده  با  حرکت 
حرکت با دنده عقب در حالت معمول نبوده و در واقع 
و  کنید  احتیاط  بسیار  باید  لذا  است.  سخت تر  بسیار 

تجربه کافی داشته باشید.
غربیلک  پایینی  قسمت  عقب،  دنده  با  حرکت  هنگام 
فرمان را با یک دست بگیرید، اگر دست خود را به سمت 
چپ بچرخانید، تریلر به سمت چپ حرکت خواهد کرد. 
همچنین چرخاندن دست به سمت راست باعث حرکت 
تریلر به سمت راست خواهد شد. هنگام استفاده از دنده 
عقب باید با سرعت کم حرکت کنید و در صورت امکان 

از دیگران نیز کمک بخواهید.
دور زدن 

هنگام یدک کشی تریلر باید به آرامی دور زدن را انجام 
غربیلک  ناگهانی  چرخاندن  از  امکان  حد  تا  و  دهید 
باید کمی زودتر  این  بر  فرمان خودداری کنید. عالوه 
چراغ راهنما را روشن کنید. هنگام دور زدن باید فضای 
بیشتری نسبت به حالت معمول داشته باشید. به این 
راهنمایی،  تابلوهای  با جدول،  تریلر  برخورد  از  ترتیب 

درخت ها و سایر اجسام جلوگیری کنید. 
رانندگی در سرازیری 

هنگام یدک کشی تریلر در سرازیری باید با دنده سنگین 
و  تریلر  وزن  براساس  را  کنید. سرعت خودرو  حرکت 
آوردن  جوش  احتمال  از  تا  کنید  تنظیم  جاده  شیب 
موتور و بیش از حد داغ شدن گیربکس جلوگیری شود.
درصورت امکان از پارک کردن بر روی شیب خودداری 
دستی  ترمز  کشیدن  بر  عالوه  غیراینصورت  در  کنید. 
باید جلوی چرخ های تریلر و خودروی یدک کش مانع 

قرار دهید.
  هشدار

توجه  باید  سرازیری  در  تریلر  یدک کشی  هنگام   ■
ویژه ای به آمپر دماسنج آب موتور داشته باشید تا از 

جوش نیاوردن موتور اطمینان حاصل کنید.
■ اگر دمای آب موتور بسیار باال است باید بالفاصله 
خودرو را در مکان ایمن متوقف کنید و بگذارید موتور 

درجا کار کند تا خنک شود.

فصل 2: رانندگی / یدک کشی تریلر )کاروان و...(
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فصل 2: رانندگی / یدک کشی تریلر )کاروان و...(

شرایط فنی مورد نیاز جهت یدک کشی وسیله نقلیه حمل شونده
قالب یدک کش

نقاط اتصال قالب یدک کش در انتهای سمت چپ و راست شاسی زیر سپر عقب خودرو قرار دارد. تعداد و محل 
قرارگیری دقیق آن ها در مدل های مختلف متفاوت است.

مشخصات فنی
ظرفیت یدک کشی وسیله نقلیه حمل شونده خودرو به عواملی نظیر مشخصات فنی خودرو، میزان بار، شرایط جاده 
و مشخصات فنی تریلر بستگی دارد. برای اطمینان از حفظ ایمنی رانندگی، با سرعت یا بار زیاد رانندگی نکنید. برای 

کسب جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید.
اطالعاتموارد

GW4C20Aمدل موتور

8ATمدل گیربکس 

4WDحالت محرک

5450حداکثر وزن مجاز )کیلوگرم(

1400/1800حداکثر بار مجاز بر روی محور جلو/ محور عقب )کیلوگرم(

وزن تریلر )کیلوگرم( 
750بدون ترمز

2500با ترمز

100بار عمودی ثابت بر روی نقاط اتصال )کیلوگرم(

حداکثر اورهنگ (overhang( با قالب یدک کش )فاصله مرکز محور عقب 
1296تا انتهای خودرو(

100≤سرعت مجاز حین یدک کشی )کیلومتر برساعت(

10±240فشار باد تایر عقب خودروی یدک کشی )کیلوپاسکال(
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فصل 2: رانندگی / یدک کشی تریلر )کاروان و...(

وزن تریلر 

وزن تریلر، وزن مجاز تریلر می باشد که شامل خود تریلر 
و محتویات و بار داخل آن می باشد. 

بار عمودی ثابت بر روی نقاط اتصال

بار  حداکثر  اتصال،  نقاط  روی  بر  ثابت  عمودی  بار 
و قالب یدک کش  تریلر  بین  اتصال  است که  عمودی 

می تواند تحت شرایط ثابت تحمل کند.

حداکثر وزن مجاز

حداکثر وزن مجاز، حداکثر وزن خودروی یدک کشی 
)شامل سرنشینان و محتویات(، قالب یدک کش و تریلر 

)شامل محتویات تریلر( می باشد.
حداکثر بار مجاز بر روی محور جلو و عقب

و عقب، حداکثر  بر روی محور جلو  بار مجاز  حداکثر 
بار بر روی محور جلو و عقب خودروی  ظرفیت مجاز 

یدک کشی می باشد.
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حداکثر اورهنگ )فاصله محور عقب( تا قالب یدک کش

A- حداکثر اورهنگ عقب تا قالب یدک کش
حداکثر اورهنگ عقب تا قالب یدک کش، حداکثر فاصله 
افقی مجاز بین مرکز محور عقب و مرکز نقطه اتصال 

قالب یدک کش است.

فصل 2: رانندگی / یدک کشی تریلر )کاروان و...(
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کمربند ایمنی

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

بستن صحیح کمربند ایمنی

‹ پشـتی صندلـی را طـوری تنظیـم کنید تـا در حالت 
عمـودی یـا تقریبـاً عمـودی قـرار گیـرد و تکیـه گاه 

مناسـبی فراهـم کنـد؛
قرار  تاب خوردگی  بدون  و  باید صاف  ایمنی  ‹ کمربند 

گیرد؛
بر روی مرکز  باید بصورت صاف  ‹ کمربند روی شانه 
شانه قرار گیرد )و نه بر روی گردن یا هر قسمت دیگری 

که از شانه دور باشد(؛
‹ کمربند روی پا، باید تا حد امکان از پا یین ترین قسمت 

استخوان لگن بسته شود.

  هشدار
حین حرکت، تمام سرنشینان باید کمربند ایمنی خود 
را بطور صحیح ببندند. در غیراینصورت می تواند باعث 
صدمات شدید یا حتی مرگ ناشی از ضربه یا ترمزگیری 
اضطراری شود زیرا سرنشینان بطور مناسب در صندلی 

قرار نگرفته اند.

کمربند ایمنی پیش کشنده صندلی جلو

سرنشینان جلو به ضربه های وارد شده به جلوی خودرو 
برخورد،  وقوع  هنگام  می باشند.  آسیب پذیرتر  بسیار 
پیش کشنده می تواند بالفاصله کمربند ایمنی را جمع 
کند تا سرنشین تا حد امکان از جای خود تکان نخورد.

در  را  ایمنی  کمربند  بار  می تواند  نیرو  محدودکننده 
به  اعمال شده  نیروی  قابل قبولی حفظ کند و  سطح 

قفسه سینه سرنشین را کاهش دهد.

فصل 3: ایمنی / کمربند ایمنی
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شرایط عملکرد
کمربند ایمنی پیش کشنده هنگامی عمل می کند که 

خودرو ضربه قابل توجهی از جلو دریافت کند.
کمربند ایمنی پیش کشنده ممکن است در برخوردهای 

جزیی زیر عمل نکند:

‹ هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از 25 کیلومتر بر 
ساعت به دیوار برخورد کند.

‹ هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از 35 کیلومتر بر 
برخورد کند که سطح مقطع کمی  با جسمی  ساعت 

دارد. مانند تیر چراغ برق یا درخت.
هنگامی که خودرو ضربه های زیر را دریافت کند، ممکن 
است کمربند ایمنی پیش کشنده با حداکثر قابلیت های 

ایمنی خود عمل نکند.

‹ هنگامی که خودرو واژگون شود.
‹ هنگامی که ضربه از کنار یا عقب خودرو دریافت شود.

  هشدار
■ هنگام استفاده از کمربند ایمنی پیش کشنده لطفاً 
صندلی را در وضعیت مناسب رانندگی تنظیم کنید. 
در غیراینصورت کارآیی کمربند ایمنی کاهش خواهد 
یافت و باعث افزایش خطر صدمات شدید جسمی و 

مرگ می شود.
■ اگر می خواهید کمربند ایمنی پیش کشنده را نصب، 
مجاز  نمایندگی های  با  است  الزم  کنید،  جدا  یا  باز 
بهمن تماس بگیرید. اگر کمربند ایمنی پیش کشنده 
عادی  کارآیی  نگیرد،  قرار  استفاده  مورد  بدرستی 
باعث  این مورد  نخواهد داشت. هنگام وقوع تصادف 

صدمات شدید یا حتی مرگ می شود.
■ کمربند ایمنی پیش کشنده، بطور مکرر نمی تواند 

عمل کند.
برخورد،  اولین  در  پیش کشنده  کردن  عمل  از  پس 
در  نکنید.  جمع  یا  باز  مجدداً  را  ایمنی  کمربند 
تماس  بهمن  مجاز  نمایندگی های  با  حالت  این 
که  بوجود می آید  این خطر  درغیراینصورت  بگیرید. 

پیش کشنده در برخوردهای بعدی عمل نکند.

  هشدار
■ هنگام عمل کردن پیش کشنده، ممکن است صدای 
بلند و دود سفیدرنگی از آن خارج شود. این دود باعث 

آتش سوزی یا صدمات جسمی نمی شود.
■ هنگامی که کمربند ایمنی پیش کشنده باید تعویض 
و دفع شود لطفاً با نمایندگی های مجاز بهمن تماس 
ایمنی  کمربند  تصادفی  حرکت  و  جابجایی  بگیرید. 

پیش کشنده، می تواند باعث صدمات جسمی شود.

فصل 3: ایمنی / کمربند ایمنی
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تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی های جلو

نزدیک  سرنشین  گردن  به  ایمنی  کمربند  هنگامی که 
از  می توانید  می افتد،  سرنشین  شانه  روی  از  یا  است 
تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی برای تنظیمات مورد 
در  امکان  تا حد  ایمنی  کمربند  تا  کنید  استفاده  نیاز 

مرکز شانه سرنشین قرار گیرد.
کلیدهای تنظیم هر دو سمت را همزمان فشار دهید، 
ارتفاع کمربند ایمنی را تا ارتفاع موردنظر تنظیم کنید و 

سپس کلید را رها کنید.

  احتیاط
پس از انجام تنظیمات، لطفاً اطمینان حاصل کنید که 
تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی در وضعیت مناسب 

قفل شده است.

عملکرد کمربند ایمنی
کمربند ایمنی سه نقطه ای

1. زبانه را نگه دارید و کمربند ایمنی را از جمع کننده 
تاب  باعث  که  کنید  حاصل  اطمینان  بکشید.  بیرون 

خوردن کمربند ایمنی نشوید.
بیرون  از جمع کننده  را  ایمنی  نمی توانید کمربند  اگر 
و  بکشید  محکم  را  ایمنی  کمربند  باید  ابتدا  بیاورید، 
سپس رها کنید. این اقدام جمع کننده را فعال خواهد 
امکان پذیر  را  ایمنی  کمربند  کشیدن  بیرون  و  کرد 

می سازد.

2. زبانه را داخل قفل قرار دهید تا صدای بسته شدن 
آن شنیده شود.

فصل 3: ایمنی / کمربند ایمنی
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3. کمربند روی شانه را باال بکشید تا قسمت کمر بر 
روی بدن قرار گیرد.

روی صندلی  محکم تر  لگن سرنشین  قسمت  بنابراین 
برخورد  از  ناشی  دیدن  صدمه  خطر  و  می گیرد  قرار 

کاهش می یابد.

4. بررسی کنید که کمربند روی شانه بر روی قفسه 
سینه و مرکز شانه قرار گرفته باشد.

باالتنه  تمام  به  احتمالی  ضربه  هرگونه  اینصورت  در 
پخش خواهد شد.

5. دکمه باز کردن که روی قفل قرار دارد را فشار دهید 
تا کمربند ایمنی جمع شود.

کمربند  تا  دارید  نگه  را  زبانه  قفل،  شدن  باز  از  پس 
ایمنی کاماًل جمع شود. مراقب باشید که زبانه به سایر 

سرنشینان یا اجسام نزدیک برخورد نکند.
در مواقعی  که از کمربند ایمنی صندلی عقب استفاده 

نمی شود

از  را  عقب  صندلی های  سمت  دو  هر  ایمنی  کمربند 
داخل قالب نگهدارنده تسمه بیرون بکشید تا از آسیب 

دیدن کمربند ایمنی جلوگیری به عمل آید.

فصل 3: ایمنی / کمربند ایمنی
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  هشدار
■کمربند روی شانه نباید روی گردن قرار گیرد یا از زیر 

بغل سرنشین عبور کند.
پایین ترین  در  امکان  حد  تا  باید  پا  روی  ■کمربند 

قسمت استخوان لگن قرار گیرد.
از یک  کودکان(  )همچنین  نفر  یک  از  بیشتر  ■نباید 

کمربند ایمنی استفاده کنند.
■کمربند ایمنی نباید تاب بخورد یا شل شود.

■کمربند ایمنی را دور اجسام با لبه های تیز نبندید زیرا 
ممکن است در هنگام وقوع تصادف آسیب ببیند.

■استفاده از کمربند ایمنی که تحت ضربه قوی ناشی 
از تصادف قرار گرفته است یا بصورت دیگر آسیب دیده 

است، اکیداً ممنوع می باشد.
آن ها  در  و  نکرده  باز  و  جدا  را  ایمنی  ■کمربندهای 

تغییرات ایجاد نکنید.
■هنگامی که جسم خارجی در قفل قرار دارد، از کمربند 

ایمنی استفاده نکنید.
می کنیم  توصیه  ایمنی،  کمربند  از  استفاده  ■هنگام 
که آن را از خاک، گرد و خاک چرب، آب، نوشیدنی، 
باقی مانده غذا و سایر مواد دارای آب و دارای روغن دور 
نگه دارید تا از کشیده شدن و جمع شدن مناسب و 

صحیح کمربند ایمنی اطمینان حاصل شود.
کمربند  کردن  تمیز  برای  بنزین  مانند  آلی  مواد  ■از 
و  بردن سفیدکننده  به کار  از  و  نکنید  استفاده  ایمنی 

رنگ خودداری کنید.
■از بازی کردن کودکان با کمربند ایمنی باید جلوگیری 

شود.
کمربند  با  کردن  بازی  حین  در  کودک  است  ممکن 
ایمنی به خود صدمه بزند. همچنین خطر مرگ به دلیل 
گیر کردن کمربند ایمنی وجود دارد. در چنین شرایطی 
برای  از قیچی  نشد،  آزاد  بالفاصله  ایمنی  اگر کمربند 

بریدن کمربند ایمنی استفاده کنید.
افراد  جثه  براساس  اساساً  ایمنی  کمربند  ■طراحی 
بزرگسال است، بنابراین در صورت نشستن کودک در 
استفاده  کودک  محافظ  از سیستم  نظر  مورد  صندلی 

کنید.
هنگامی که کمربند ایمنی بدرستی بسته شده است و 
کمربند با گردن یا صورت کودک در تماس است، لطفاً 

از صندلی ایمنی کودک استفاده کنید.
اگر کودک به حد کافی بزرگ شده است که از کمربند 
ایمنی استفاده کند باید کمربند ایمنی را بطور صحیح 

ببندد.

  هشدار
■ اقدامات احتیاطی برای زنان باردار.

ایمنی استفاده  از کمربند  توصیه می کنیم که  اکیداً 
کنید. می توانید با پزشک خود برای راهنمایی بیشتر 
مشورت کنید. روش بستن کمربند ایمنی برای افراد 
باردار اساساً مشابه با سایر سرنشینان می باشد. با این 

حال این افراد باید به نکات زیر توجه کنند:
1( کمربند ایمنی باید تا حد امکان پایین ترین قسمت 

ناحیه شکم و زیر برآمدگی شکم قرار گیرد؛
2( کمربند روی شانه باید از روی شانه و قفسه سینه 
عبور کند ولی از ناحیه شکم سرنشین فاصله داشته 

باشد.
اگر کمربند ایمنی بطور غیرصحیح بسته شود ممکن 
یا ترمزگیری اضطراری، کمربند  است حین برخورد 
ایمنی بر روی ناحیه شکم محکم شود و باعث صدمه 

یا حتی مرگ مادر و جنین شود.
■ اکیداً توصیه می کنیم که سرنشینان بیمار یا معلول 
از کمربند ایمنی استفاده کنند. همچنین می توانید با 

پزشک خود برای راهنمایی بیشتر مشورت کنند.

فصل 3: ایمنی / کمربند ایمنی
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فصل 3: ایمنی / کیسه هوا

کیسه هوا

  تجهیزات خودرو
لطفـاً توجـه داشـته باشـید که این کتابچـه راهنما شـامل تمام اسـتانداردها، تجهیـزات مخصـوص و مختص به 
کشـورهای مربـوط بـه این مدل ها می باشـد. بنابرایـن بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شـرح داده شـده در این 
کتابچه راهنما ممکن اسـت با خودروی شـما مطابقت نداشـته باشـد یا فقط در کشـورهای خاصی در دسـترس 

باشـند. لطفـاً برای کسـب اطالعـات دقیق از این مشـخصات با نمایندگی هـای مجاز بهمن تمـاس بگیرید.

  هشدار
■ کیسه هوا وسیله ای کمکی است که برای حفاظت از سرنشین عمل می کند و طوری طراحی شده است که 
همزمان و توامان با کمربند ایمنی مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده کامل از قابلیت های کیسه هوا، سرنشینان 

باید کمربند ایمنی را بطور صحیح ببندند و در وضعیت مناسب بنشینند.
■ استفاده صحیح از کیسه هوا می تواند قابلیت های ایمنی آن را به حداکثر برساند. استفاده نادرست از کیسه هوا 
نه تنها قابلیت های ایمنی آن را با مشکل مواجه می کند، بلکه ممکن است باعث آسیب دیدن سرنشینان نیز شود.

■ هنگام باز شدن کیسه هوا، صدای بلند و دود تولید خواهد شد. این حالت عادی است و منجر به آتش سوزی 
نخواهد شد. هرچند گاز آزاد شده ممکن است برای افراد مبتال به آسم یا سایر بیماری های تنفسی مشکل ایجاد 
کند. در این حالت، پیاده شدن از خودرو برای سرنشینان ایمن تر خواهد بود. اگر نمی توانید از خودرو پیاده شوید، 

درب ها یا شیشه های خودرو را باز کنید تا هوای تازه وارد شود.
■ اگر هر ماده یا گاز آزاد شده حین باز شدن کیسه هوا با چشم یا پوست شما تماس پیدا کرد، هرچه سریع تر 
این مواد را با آب بشویید. در غیراینصورت، پوست افرادی که دارای حساسیت زیاد پوستی هستند، واکنش نشان 

می دهد.
■ هنگامی که کیسه هوا باز شده است به قطعات آن دست نزنید. به دلیل آن که حین باز شدن کیسه هوا، قطعات 

آن داغ می شوند، تماس با این قطعات ممکن است باعث سوختگی شود.
■ از کیسه هوای جلو برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

امواج  بگیرید.  تماس  بهمن  مجاز  نمایندگی های  با  کنید  نصب  وایرلس  تجهیزات  می خواهید  اگر  لطفاً   ■
الکترومغناطیس حاصل از تجهیزات وایرلس، تأثیر بسیار نامطلوبی بر واحد کنترل کیسه هوای جلو دارد.

■ فشار دادن یا ضربه زدن به محل قرارگیری کیسه هوای جانبی ممنوع می باشد.
از ایجاد شرایطی که کیسه هوای جانبی نتواند حین تصادف بطور عادی عمل کند یا حین رانندگی تصادفاً باز شود، 

خودداری کنید زیرا ممکن است باعث صدمات شدید به سرنشینان یا حتی مرگ شود.
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‹ هنگامی که خودرو به جدول برخورد کند؛
آن  از روی  یا  بیافتد  داخل چاله  ‹ هنگامی که خودرو 

عبور کند.
جلوی  یا  کند  عبور  پله  روی  از  خودرو  هنگامی که   ›

خودرو به سطح جاده برخورد کند.
‹ کیسه هوا ممکن است در شرایط زیر باز شود. هرچند 
قادر نخواهد بود با تمام قابلیت هایی که دارد، عمل کند.

‹ هنگامی که خودرو واژگون شود.
‹ هنگامی که ضربه از کنار یا عقب خودرو، دریافت شود.

‹ کیسه هوا ممکن است در برخوردهای شدید زیر باز 
نشود.

کیسه هوای جلو
معرفی

هنگامی که خودرو ضربه شدیدی از جلو دریافت کند، 
کمربندهای ایمنی محکم و قفل خواهند شد. همزمان 
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو برای توزیع و جذب 

نیروی وارد بر سر و قفسه سینه باز خواهند شد.
اصول عملکرد

هنگامی که برخورد از جلو باعث وقوع ضربه متوسط تا 
توسط  ناگهانی خودرو  کاهش سرعت  شدید می شود، 
سنسور تشخیص داده می شود و مدار کنترل کیسه هوا 

بالفاصله کیسه هوا را باز خواهد کرد.

اقدامات احتیاطی
پایین  قسمت  به  زیر  شدید  ضربه هایی  هنگامی که   ›

خودرو وارد شود، ممکن است کیسه هوا باز شود.
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‹ هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از 25 کیلومتر بر 
ساعت به دیوار برخورد کند؛

‹ هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از 35 کیلومتر بر 
برخورد کند که سطح مقطع کمی  با جسمی  ساعت 

دارد. مانند تیر چراغ برق یا درخت.
‹ اگر جسمی که خودرو با آن برخورد می کند، در حین 
برخورد تغییر شکل داده یا حرکت کند، نیروی حاصل از 
برخورد کاهش خواهد یافت. در این حالت ممکن است 

کیسه هوا باز نشود.

‹ هنگام برخورد از جلو با خودروی ساکن با وزن یکسان 
، ممکن است کیسه هوا باز نشود؛

و  کند  برخورد  کامیون  عقب  به  خودرو  هنگامی که   ›
حالت  این  در  برود.  کامیون  بدنه  زیر  خودرو  پیشانی 
ضربه وارد شده ممکن است درست تشخیص داده نشده 

و کیسه هوا باز نشود.

‹ ممکن است کیسه هوا براساس زاویه و جهت برخورد 
باز نشود، حتی اگر سرعت خودرو زیاد باشد.

‹ هرگز بدن خود را به غربیلک فرمان یا قسمت پایینی 
جلو داشبورد بسیار نزدیک نکنید.

راننده باید حین رانندگی، وضعیت قرارگیری صحیح و 
تا حد امکان دور از غربیلک فرمان را حفظ کند.

صندلی های جلو باید تا حد امکان از جلو داشبورد فاصله 
داشته باشند.

کمربند  بهینه،  محافظت  برای  باید  سرنشینان  تمام 
ایمنی را به طور صحیح ببندند.

‹ هنگامی که خودرو در حال حرکت است لبه صندلی 
ننشینید یا به جلو داشبورد تکیه ندهید.

با سرعت  این خاطر است که کیسه هوا  به  این مورد 
باز شدن کیسه  اگر هنگام  باز می شود.  زیاد  نیروی  و 
هوا سرنشین به آن بسیار نزدیک باشد احتمال وقوع 

صدمات شدید یا حتی مرگ وجود دارد.
‹ اجازه ندهید کودکان جلوی کیسه هوا قرار گیرند.

باعث  است  ممکن  شود،  باز  هوا  کیسه  هنگامی که 
کودکان  شود.  کودک  مرگ  حتی  یا  شدید  صدمات 
باید در صندلی عقب بنشینند و بطور صحیح محافظت 

شوند.
‹ لطفاً قوانین زیر را رعایت کنید در غیراینصورت ممکن 
است حین باز شدن کیسه هوا به سرنشینان صدمات 

فصل 3: ایمنی / کیسه هوا
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شدید وارد شود.
هیچ جسمی روی داشبورد قرار ندهید و وسایلی مانند 

چتر و غیره را به آن تکیه ندهید.
هنگامی که جسمی داخل جعبه داشبورد است درب 

آن باز نباشد؛
جسمی از شیشه های خودرو یا آینه دید عقب داخل 

آویزان نکنید؛
غربیلک  بوق  قسمت  روی  بر  تزیینی  شیء  هیچ گونه 

فرمان نصب نکنید.
هیچ گونه بار، حیوان خانگی یا هر جسمی را بین کیسه 

هوا و راننده یا سرنشین جلو قرار ندهید.
تمیز  محلول های شوینده  یا  آب  با  را  داخل خودرو   ›

نکنید.
)چاشنی  گاز  تولیدکننده  هوا،  کیسه  اصلی  قطعه 
شود،  مرطوب  قطعه  این  اگر  می باشد.  آن  انفجاری( 
که  گرفت  خواهد  قرار  تأثیر  تحت  آن  عادی  عملکرد 

می تواند حتی باعث صدمات شدید یا مرگ شود.
‹ بر روی قاب کیسه هوا واکس، برچسب یا موارد مشابه 

نزنید.
هوا  کیسه  شدن  باز  از  مانع  می تواند  درغیراینصورت 

 شوند.
‹ به قاب کیسه هوا آسیب وارد نکنید.

درغیراینصورت بطور عادی عمل نخواهد کرد. بنابراین 
قاب کیسه هوا را باز نکنید یا به آن آسیب وارد نکنید.

‹ تجهیزاتی مانند کیسه هوا، جلو داشبورد و غربیلک 
فرمان را باز نکنید و تغییر ندهید.

نقص عملکرد کیسه  باعث  نامناسب می تواند  اقدامات 
هوا شده و یا باعث شود که کیسه هوا بطور اشتباه باز 

شود و منجر به صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
‹ تغییری در سیستم تعلیق ایجاد نکنید.

اگر ارتفاع خودرو باال برده شود یا سختی سیستم تعلیق 

تغییر پیدا کند، ممکن است کیسه هوا تصادفاً باز شود 
و باعث صدمات شدید یا حتی مرگ شود.

سپر  یا  گل گیر  روی  بر  می خواهید  هنگامی که   ›
با  لطفاً  دهید  انجام  تعمیراتی  هرگونه  خودرو  جلوی 

نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
باعث  می تواند  خودرو  جلوی  قسمت  در  تغییرات 
اختالل در ارسال سیگنال های سنسور کیسه هوا شده 
و درنتیجه ممکن است کیسه هوا بطور اشتباه باز شود و 

منجر به صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
‹ اگر می خواهید قسمت جلوی خودرو یا کابین را تعمیر 

کنید باید با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
ارسال  در  اختالل  باعث  می تواند  نامناسب  تعمیرات 
سیگنال های سنسور کیسه هوا شده و درنتیجه منجر به 
نقص عملکرد کیسه هوا شود که ممکن است صدمات 

شدید یا حتی مرگ را در پی داشته باشد.

کیسه هوای جانبی
معرفی

کیسه هوای جانبی داخل آستر بیرونی پشتی صندلی 
پشتی  روی  بر  هوا  کیسه  عالمت  و  است  گرفته  قرار 
مکمل  جانبی  هوای  کیسه  است.  شده  درج  صندلی 
کمربند ایمنی است. هنگام برخورد از کنار، کیسه هوای 
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جانبی آسیب های وارد به سرنشینان را کاهش خواهد 
داد و از برخوردهای بعدی جلوگیری می کند.

اصول عملکرد
می کند،  دریافت  کنار  از  ضربه ای  خودرو  هنگامی که 
را  خودرو  سرعت  تغییر  جانبی  هوای  کیسه  سنسور 
به ماژول کنترل، سیگنال  تشخیص می دهد و سپس 
فراهم  هوا  کیسه  عملکرد  شرایط  اگر  می کند.  ارسال 

باشد، کیسه هوای جانبی بالفاصله باز خواهد شد.
کیسه  فقط  می دهد،  رخ  کنار  از  برخورد  هنگامی که 
هوای سمت برخورد باز خواهد شد. اگر ضربه مورد نظر 
به سمت سرنشین جلو وارد شود، حتی اگر کسی روی 
صندلی ننشسته باشد، کیسه هوای جانبی سرنشین جلو 

باز خواهد شد.
اقدامات احتیاطی

‹ هنگامی که ضربه آرامی مانند موارد زیر به خودرو وارد 
شود ممکن است کیسه هوای جانبی باز نشود.

برخورد از جلو؛
هنگامی که واحد کنترل، سیگنال ضعیف از ضربه ای آرام 

دریافت کند؛
برخورد از پشت؛

واژگونی.
‹ جسمی روی کیسه هوای جانبی قرار ندهید.

هوای  کیسه  عادی  عملکرد  از  مانع  درغیراینصورت 
جانبی خواهد شد.

هوای  کیسه  شدن  باز  محل  اطراف  جسمی  هرگز   ›
جانبی متصل نکنید.

این  جانبی  هوای  کیسه  شدن  باز  با  درغیراینصورت 
اجسام پرتاب می شوند.

اطراف  و قطعات  دارای کیسه هوای جانبی  ‹ صندلی 
آنها  در  و  نکنید  تعمیر  و  جدا  را  آن  شدن  باز  محل 

تغییری ایجاد نکنید.

کیسه هوای پرده ای
معرفی

کناری سقف  لبه ستون  روی  بر  پرده ای  کیسه هوای 
نصب شده است. کیسه هوای پرده ای مکمل کمربند 
ایمنی است. هنگام برخورد از کنار، کیسه هوای پرده ای 
آسیب های وارد به سر سرنشینان را کاهش خواهد داد و 

از برخوردهای بعدی جلوگیری می کند.

اصول عملکرد
می کند،  دریافت  کنار  از  ضربه ای  خودرو  هنگامی که 
را  خودرو  سرعت  تغییر  پرده ای  هوای  کیسه  سنسور 
به ماژول کنترل، سیگنال  تشخیص می دهد و سپس 
ارسال می کند. اگر شرایط عملکرد کیسه هوای پرده ای 
باز  برخورد  سمت  پرده ای  هوای  کیسه  باشد،  فراهم 

خواهد شد.
اقدامات احتیاطی

‹ هنگامی که ضربه آرامی مانند موارد زیر به خودرو وارد 
شود، ممکن است کیسه هوای پرده ای باز نشده و عمل 

نکند:
برخورد از جلو؛

هنگامی که واحد کنترل، سیگنال ضعیف از ضربه آرام 
دریافت کند؛
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برخورد از پشت؛
واژگونی.

‹ نزدیک درب های خودرو، ستون درب ها یا کنار سقف 
قرار نگیرید یا با زانو روی صندلی جلو ننشینید.

پرده ای،  هوای  کیسه  باز شدن  هنگام  درغیراینصورت 
ضربه شدیدی به سر سرنشین وارد می شود که می تواند 

باعث صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
لطفاً درصورت حضور کودک در خودرو بسیار احتیاط 

کنید.
هوای  کیسه  شدن  باز  محل  اطراف  جسمی  هرگز   ›

پرده ای، متصل نکنید.
در غیراینصورت با باز شدن کیسه هوای پرده ای، این 

اجسام پرتاب می شوند.
‹ جسمی سنگین یا تیز از رخت آویز آویزان نکنید.

اگر می خواهید لباس خود را آویزان کنید از چوب لباسی 
لباس  از خود رخت آویز  به جای آن  نکنید و  استفاده 
استفاده کنید. در غیراینصورت باعث می شود که هنگام 
باز شدن کیسه هوای پرده ای، چوب لباسی پرتاب شود.
پرده ای  هوای  کیسه  باز شدن  محل  اطراف  قطعات   ›

را جدا و تعمیر نکنید و در آن ها تغییری ایجاد نکنید.
و چراغ سقف  در سقف، دستگیره های سقف  تغییری 

ایجاد نکنید.

کلید کیسه هوای جانبی صندلی سرنشین جلو

‹ از سوئیچ مکانیکی برای قرار دادن کلید کیسه هوای 
صندلی سرنشین جلو در وضعیت OFF استفاده کنید 
سپس  شود.  غیرفعال  جلو  سرنشین  هوای  کیسه  تا 
چراغ هشدار خاموش بودن (OFF( کیسه هوای صندلی 

سرنشین جلو در پنل وسط روشن خواهد شد.
‹ از سوئیچ مکانیکی برای قرار دادن کلید کیسه هوای 
سرنشین جلو در وضعیت ON استفاده کنید تا کیسه 
هشدار  چراغ  سپس  شود.  فعال  جلو  سرنشین  هوای 
خاموش بودن (OFF( کیسه هوای سرنشین جلو در پنل 

وسط خاموش خواهد شد.

  هشدار
■ هنگامی که کیسه هوای سرنشین جلو فعال است، 
صندلی کودک رو به عقب بر روی این صندلی قرار 
ندهید. در غیراینصورت حادثه شدید یا حتی مرگ 

کودک رخ خواهد داد.
به  رو  ویژه، نصب صندلی کودک  در شرایط  اگر   ■
عقب بر روی صندلی سرنشین جلو ضروری بود، کیسه 
هوای این صندلی را غیرفعال کنید. در غیراینصورت 

حادثه شدید یا حتی مرگ کودک رخ خواهد داد.
در سایر شرایط نباید کیسه هوای صندلی سرنشین 
جلو را غیرفعال کنید زیرا در صورت وقوع تصادف این 

کیسه هوا باز نخواهد شد.
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سیستم های محافظ کودک

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

انواع صندلی کودک
صندلی کودک گروه +0/0

I صندلی کودک گروه

II/III صندلی کودک گروه

فصل 3: ایمنی / سیستم های محافظ کودک
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نقاط اتصال صندلی کودک
نقاط اتصال پایینی صندلی کودک

4 نقطه اتصال پایینی صندلی کودک بین پشتی صندلی 
و کفی صندلی های ردیف دوم قرار دارد.

نقطه اتصال تسمه باالیی صندلی کودک

پشت  کودک  صندلی  باالیی  تسمه  اتصال  نقطه   3
صندلی های ردیف دوم قرار دارد.

فصل 3: ایمنی / سیستم های محافظ کودک
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فصل 3: ایمنی / سیستم های محافظ کودک

  احتیاط
قالب های صندلی محافظ کودک فقط برای تحمل بار اعمال شده توسط صندلی محافظ کودکی طراحی شده 
که بطور صحیح نصب شده است. تحت هیچ شرایطی از آنها برای کمربند ایمنی بزرگساالن، قرار دادن وسیله یا 

اتصال اجسام و تجهیزات دیگر به خودرو استفاده نکنید.
کارآیی صندلی کودک

فقط صندلی های محافظ کودکی که دارای مشخصات فنی مطرح شده در استاندارد اروپایی )ECE NO� 44( می باشند 
را می توان داخل خودرو نصب کرد.

براساس مشخصات فنی استاندارد )ECE NO� 44(، صندلی های محافظ کودک به پنج گروه دسته بندی می شوند.
‹ گروه 0: حداکثر وزن 10 کیلوگرم )0 تا 9 ماه(

‹ گروه +0: حداکثر وزن 13 کیلوگرم )0 تا 2 سال(
‹ گروه I: 9 تا 18 کیلوگرم )9 ماه تا 4 سال(
‹ گروه II: 15 تا 25 کیلوگرم )4 تا 7 سال(

‹ گروه III: 22 تا 36 کیلوگرم )6 تا 12 سال(
سازگاری صندلی خودروها با صندلی محافظ کودک

دسته بندی وزنی
صندلی

صندلی های کناری صندلی سرنشین جلو
صندلی وسط عقبعقب

XUXگروه 0

XUXگروه +0

I گروهXUX

II گروهXUX

III گروهXUX

توجه: شرح کدهای استفاده شده در این جدول:
U - مناسب برای نصب صندلی محافظ کودک عمومی در این کالس وزنی.

X - این صندلی برای نصب صندلی محافظ کودک در این گروه وزنی مناسب نمی باشد.
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فصل 3: ایمنی / سیستم های محافظ کودک

ISOFIX خودرو با صندلی ایمنی کودک ISOFIX سازگاری وضعیت های

دسته بندی 
ماژول ابعاد/ مدلوزنی

نگهدارنده

وضعیت قرارگیری ISOFIX خودرو
صندلی 

سرنشین جلو
صندلی های 
کناری عقب

صندلی وسط 
عقب

تخت شو
FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

EISO/R1XILXگروه 0

گروه +0
EISO/R1XILX

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

I گروه

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

BISO/F2XIUFX

B1ISO/F2XXIUFX

AISO/F3XIUFX

توجه: شرح کدهای استفاده شده در این جدول:
IUF - مناسب برای نصب صندلی محافظ کودک ISOFIX رو به جلو در این کالس وزنی.

IL - مناسب برای نصب صندلی محافظ کودک ISOFIX. این صندلی های محافظ ممکن است مربوط به 
خودرویی خاص، محدود شده یا نیمه عمومی باشند.

ابعاد صندلی محافظ کودک  این  و/یا  این کالس وزنی  با  استفاده  برای  - وضعیت ISOFIX خودرو   X
ISOFIX مناسب نمی باشد.
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3. مکانیزم قفل صندلی کودک را داخل نقطه اتصال 
دو  که  کنید  حاصل  اطمینان  و  دهید  قرار  پایینی 

مکانیزم قفل ISOFIX محکم شده اند.

4. تسمه باالیی را به قالب نقطه اتصال تسمه باالیی 
صندلی کودک متصل کنید و مراقب باشید که تسمه 
کنید  اطمینان حاصل  باید  اتصال  هنگام  نخورد.  تاب 
که تسمه باالیی از وسط پایه های قرارگیری پشت سری 

صندلی عبور می کند.
5. صندلی کودک را به آرامی تکان دهید تا اطمینان 
حاصل کنید که بطور صحیح در جای خود قرار گرفته 

است.

نصب صندلی کودک
  احتیاط

■ اگر زاویه پشتی صندلی های ردیف دوم قابل تنظیم 
است، آن را در جلوترین وضعیت ممکن تنظیم کنید 
به  کاماًل  بتوانند  کودک  صندلی  پشتی  و  کفی  تا 

صندلی محافظ کودک بچسبند.
می توانید  ایمنی،  کمربند  کامل  بستن  از  غیر  به   ■
با رعایت دستورالعمل های سازنده صندلی کودک، از 

قالب پایین ISOFIX استفاده کنید.
لطفاً  کودک،  صندلی  کردن  جدا  و  نصب  برای   ■
دستورالعمل های نصب و اقدامات احتیاطی موجود بر 

روی صندلی کودک را به دقت مطالعه کنید.

ISOFIX نصب صندلی های کودک
استاندارد  محافظتی  سیستم های   ،LATCH یا   ISOFIX

صندلی کودک می باشند. می توان صندلی کودک را بر 
دارای  دوم  ردیف  کناری  از صندلی های  هرکدام  روی 

ISOFIX یا LATCH نصب کرد.

1. صندلی جلو را تا حد امکان به جلو حرکت دهید

2. پشت سری صندلی ای که می خواهید صندلی کودک 
را بر روی آن نصب کنید باال آورده یا جدا کنید.
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی

1. کمربند روی شانه را بیرون بکشید و از روی صندلی 
کودک رد کنید و زبانه را داخل قفل قرار دهید تا صدای 

قفل شدن آن را بشنوید.

2. با وزن خود، صندلی کودک را به سمت پایین فشار 
دهید و بگذارید کمربند ایمنی جمع شده و محکم شود. 

به هیچ وجه کمربند ایمنی نباید شل باشد.

کردن  محکم  قطعه  به  مجهز  کودک  صندلی  اگر   .3
ایمنی نمی باشد، می توانید گیره محکم کننده  کمربند 
تهیه کنید تا کمربند ایمنی را با استفاده از گیره محکم 

کنید.
4. صندلی کودک را به آرامی تکان دهید تا اطمینان 
حاصل کنید که بطور صحیح در جای خود قرار گرفته 

است.
اقدامات احتیاطی برای نصب صندلی کودک

‹ صندلی کودک را بطور صحیح داخل خودرو ببندید.
اگر نتوانید صندلی کودک را بطور صحیح نصب کنید، 
هنگام ترمزگیری اضطراری یا وقوع تصادف ممکن است 

صدمات شدید یا حتی مرگ رخ دهد.
‹ اگر مدت زیادی است که از صندلی کودک استفاده 

نشده است، آن را از خودرو جدا کنید.
بماند،  خودرو  داخل  کودک  صندلی  بگذارید  اگر  زیرا 
برخورد  یا  اضطراری  ترمزگیری  هنگام  است  ممکن 
شدید، با سرنشینان یا سایر اجسام برخورد کند و منجر 

به صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
‹ صندلی کودک را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب 

نکنید.
این اقدام، کودک را بیش از حد نزدیک کیسه هوا قرار 
باعث  می تواند  هوا  کیسه  شدن  باز  هنگام  و  می دهد 

صدمات شدید یا حتی مرگ کودک شود.

فصل 3: ایمنی / سیستم های محافظ کودک
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‹ اگر در شرایط خاصی صندلی کودک باید بر روی صندلی جلو نصب شود، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
اگر خودرو مجهز به کلید کیسه هوای جانبی می باشد لطفاً آن را خاموش کنید؛ در غیراینصورت هنگام باز شدن 

کیسه هوا، سالمتی کودک به خطر خواهد افتاد.
لطفاً صندلی سرنشین جلو را تا حد امکان به عقب جابه جا کنید.

صندلی کودک رو به عقب را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید.
‹ باید صندلی کودک مناسب و براساس سن و وزن کودک خود انتخاب کنید و صندلی کودک را بر روی صندلی 

عقب قرار دهید.
آمار تصادفات نشان می دهد که هنگامی که کودکان بر روی صندلی عقب قرار گیرند و اقدامات محافظتی مناسب 

انجام شود نسبت به کودکانی که بر روی صندلی جلو نشسته اند ایمن تر می باشند.
قرار دادن کودکان روی پای خود، عماًل عملکرد محافظتی مشابه با صندلی کودک را ایجاد نخواهد کرد و در هنگام 

تصادف ممکن است کودک از شیشه جلو به بیرون پرتاب بشود یا بین شما و بخش داخلی خودرو قرار گیرد.
‹ حتی هنگامی که کودک در صندلی کودک نشسته است مراقب باشید که سر یا بدن کودک به ستون درب ها یا 

کناره سان روف تکیه نداده باشد.
هنگامی که کیسه هوای جانبی باز شود، می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا نیروی باز شدن کیسه هوا می تواند باعث 

صدمات شدید یا حتی مرگ کودک شود.

‹ اگر صندلی کودک مجهز به تسمه باالیی می باشد اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی براساس دستورالعمل های 
نصب محکم شده و به صندلی کودک متصل شود.

اگر تسمه باالیی بطور صحیح محکم نشود، هنگام ترمزگیری اضطراری یا برخورد ممکن است صدمات شدید یا 
حتی مرگ رخ دهد.
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‹ پشت سری را باال آورده تا صندلی کودک را نصب کنید، زیرا تسمه باالیی باید از زیر پشت سری عبور کند.
در غیراینصورت صندلی کودک نمی تواند محکم در جای خود قرار گیرد و هنگام ترمزگیری اضطراری یا برخورد 

ممکن است باعث صدمات شدید یا حتی مرگ شود.

‹ هنگامی که پشت سری صندلی را باال آوردید تا صندلی کودک را نصب کنید، پس از محکم کردن تسمه باالیی در 
نقطه اتصال، نگذارید پشت سری صندلی به جای خود برگشته و پایین بیاید.

اگر پشت سری صندلی به جای قبلی خود پایین بیاید با تسمه محکم کننده در تماس خواهد بود و منجر به شل 
شدن آن می شود. هنگام ترمزگیری اضطراری یا برخورد، این مورد می تواند باعث شود صندلی کودک رها شده و 

منجر به صدمات شدید یا حتی مرگ شود.
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فصل 3: ایمنی / سیستم الکترونیکی ضد سرقت موتور

را  دنده  تعویض  اهرم  حالت،  این  در  نمی باشد.  فراهم 
در وضعیت P یا N قرار دهید و سپس خودرو را روشن 

کنید.
روشن  خودرو  هم  باز  شده  گفته  موارد  رعایت  با  اگر 
با  موتور  از سیستم ضدسرقت  اطالع  برای  لطفاً  نشد، 

نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
پاکت امنیتی

1. اسناد خودروی مجهز به سیستم ضدسرقت موتور 
شامل پاکت امنیتی نیز می باشد که حاوی کد امنیتی 
هوشمند  سوئیچ  اگر  است.  موتور  ضدسرقت  سیستم 
 ،PEPS کنترل کننده  به  آسیبی  یا  کنید  گم  را  خود 
وارد  موارد  سایر  و   ECU برقی،  فرمان  قفل  مجموعه 
شود، باید سیستم ضدسرقت موتور را دوباره برنامه ریزی 
کنید. برای انجام این کار، ابتدا پاکت امنیتی را باز کنید 
تا به کد امنیتی دسترسی پیدا کنید. کد امنیتی را به 
تکنسین های تعمیر در نمایندگی های مجاز بهمن اطالع 

دهید تا بتوانند تعمیر سیستم را انجام دهند.
2. اگر پاکت امنیتی دریافت کردید که از قبل باز شده 
است، به این معنا می باشد که ممکن است کد امنیتی 
به  نسبت  ضدسرقت  سیستم  و  باشد  رفته  سرقت  به 
فعالیت های غیرقانونی آسیب پذیر باشد. لطفاً بالفاصله 
برای حفظ ایمنی خودرو با نمایندگی های مجاز بهمن 

تماس بگیرید.
موتور  ضدسرقت  سیستم  امنیتی  پاکت  از  لطفاً   .3
نگهداری  امن  مکانی  در  و  کرده  مراقبت  خوبی  به 
را نزد خود نگه دارید )اگرچه  امنیتی  کد  کنید. لطفاً 
به  را  کد  این  باید  عملکرد سیستم  نقص  بروز  هنگام 
تکنسین های بخش تعمیرات نمایندگی های مجاز بهمن 
امنیتی  اطالع دهید(. لطفاً درصورت گم کردن پاکت 

بالفاصله با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

سیستم الکترونیکی ضد سرقت موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

عملکردها
درون ریموت کنترل یک فرستنده امواج قرار دارد. تا 
قادر  باشید،  نداشته  همراه  به  معتبر  سوئیچ  زمانی که 

نخواهید بود که موتور را روشن کنید.
  احتیاط

آهنربای قوی در مجاورت دکمه استارت قرار ندهید؛
پایین  یا  باال  با دمای  در محیط  را  سوئیچ هوشمند 

قرار ندهید؛
از افتادن سوئیچ هوشمند جلوگیری کنید؛

اجسام سنگین بر روی سوئیچ هوشمند قرار ندهید.
اگر قادر به روشن کردن موتور نمی باشید

در این حالت لطفاً موارد زیر را بررسی کنید:
1. ریموت کنترل شما معتبر باشد؛

داشته  قرار   N یا   P در وضعیت  دنده  تعویض  اهرم   .2
باشد.

 N یا P اگر هنگامی که اهرم تعویض دنده در وضعیت
قرار نداشته باشد و اقدام به روشن کردن خودرو کنید، 
نمایشگر صفحه کیلومتر پیغام هشداری نشان خواهد 
برای روشن کردن موتور  بیان می کند شرایط  داد که 
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سیستم ضدسرقت خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره سیستم
سیسـتم ضدسـرقت خودرو بـرای جلوگیری از سـرقت 
خـودرو عمـل می کند. اگر کسـی سـعی کنـد که بطور 
غیرمجـاز وارد خـودرو شـود، آژیـر هشـدار سیسـتم 

ضدسـرقت خـودرو به صـدا درخواهـد آمد..

  هشدار
تغییراتی در سیستم ضدسرقت خودرو انجام ندهید یا 

تجهیزاتی اضافه نکنید.

فعال کردن سیستم
هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار گیرد 
و تمام درب های خودرو بسته و قفل شوند، سیستم به 
حالت آماده به کار وارد می شود. چراغ های راهنما یکبار 
به  شروع  ضدسرقت  سیستم  نشانگر  و  زده  چشمک 

چشمک زدن خواهد کرد.
هنگامی که سیستم ضدسرقت وارد حالت آماده به کار 
می شود، نمی توان از دکمه قفل مرکزی برای باز و بسته 

کردن قفل درب ها استفاده کرد.
دکمه  و  است  غیرفعال  سیستم  این  هنگامی که  اگر 

استارت در وضعیت LOCK قرار دارد و تمام درب های 
یا  مکانیکی  سوئیچ  از  استفاده  شده اند،  بسته  خودرو 
درب ها، سیستم  کردن  قفل  برای  مرکزی  قفل  دکمه 

ضدسرقت خودرو را فعال خواهد کرد.
فعال  بدون  می توانید  همچنان  به کار  آماده  حالت  در 

شدن آژیر سیستم ضدسرقت از خودرو استفاده کنید.
چند ثانیه پس از فعال شدن حالت آماده به کار، سیستم 

ضدسرقت فعال خواهد شد.
به کار را می توان تنظیم کرد.  مدت زمان حالت آماده 
راهنمای  کتابچه  به  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای 

سیستم چندرسانه ای مراجعه کنید.
  احتیاط

بسته  صحیح  بطور  خودرو  درب های  از  هرکدام  اگر 
نشده باشد، سیستم ضدسرقت خودرو فعال نخواهد 
شد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که تمام درب های 

خودرو بطور صحیح بسته شده باشند.

غیرفعال کردن سیستم
باز  را  خودرو  درب های  از  یکی  به کار  آماده  حالت  در 
کنید. انجام این کار، سیستم را غیرفعال خواهد کرد و 

سیستم ضدسرقت خودرو خاموش می شود.
سوئیچ  روی  قفل  کردن  باز  دکمه  فعال،  درحالت 
هوشمند یا ضمن همراه داشتن سوئیچ هوشمند، کلید 
تا  دهید  فشار  را  درب  دستگیره  روی  قفل  کردن  باز 

سیستم ضدسرقت خودرو غیرفعال و خاموش شود.
شرایط فعال شدن آژیر هشدار

هنگامی که سیستم ضدسرقت فعال است، شرایط زیر 
می تواند آژیر هشدار را فعال کند:

‹ درب موتور باز باشد؛
‹ از سوئیچ مکانیکی برای باز کردن درب راننده استفاده 

شود؛

فصل 3: ایمنی / سیستم ضد سرقت خودرو
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‹ درب های خودرو یا درب پشتی باز شوند؛
‹ با باز کردن قفل مرکزی؛

‹ خودرو در شیب بیش از 3 درجه حرکت کند.
  احتیاط

اگر خودرو در حالت انتقال باشد، حرکت دادن خودرو 
باعث فعال شدن آژیر هشدار نخواهد شد.

برای فعال و غیرفعال کردن حالت انتقال به صفحه 
170 مراجعه کنید.

خاموش کردن آژیر هشدار
انجام  با  می توانید  فعال شود،  آژیر هشدار  هنگامی که 

موارد زیر آن را خاموش کنید:
‹ دکمه استارت از وضعیت LOCK به وضعیت ACC یا 

ON قرار داده شود.

‹ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد، 
دکمه باز کردن قفل روی ریموت کنترل را فشار دهید 
تا آژیر هشدار خاموش نشده و درب های خودرو باز شود.
‹ هنگامی که دکمه استارت در وضعیت LOCK قرار دارد 
و درب های خودرو بسته می باشند، دکمه قفل کردن 
روی ریموت کنترل یا میکروسوئیچ روی دستگیره درب 
خودرو را فشار دهید تا آژیر هشدار سیستم ضدسرقت 

خاموش شود.
  احتیاط

اگر دکمه استارت در وضعیت OFF قرار ندارد، دکمه 
روی ریموت کنترل عمل نخواهد کرد. در این حالت 
نمی توانید از دکمه باز کردن قفل روی سوئیچ هوشمند 

برای خاموش کردن آژیر هشدار استفاده کنید.

فصل 3: ایمنی / سیستم ضد سرقت خودرو
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فصل 3: ایمنی / برچسب های ایمنی

برچسب های ایمنی

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
مربوط به این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

برچسب های هشدار برای یادآوری خطرات بالقوه ای می باشند که ممکن است منجر به صدمات شدید شوند. لطفاً 
آن ها را به دقت مطالعه کنید.

اگر برچسب ناخوانا یا کنده شده است، لطفاً با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
برچسب های هشدار داخل محفظه موتور

A- برچسب هشدار درب موتور      B- برچسب هشدار باتری
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فصل 3: ایمنی / برچسب های ایمنی

برچسب هشدار باتری

این برچسب بر روی باتری قرار گرفته است و به شما 
اطالع می دهد که در هنگام نصب، جدا کردن یا بررسی 

باتری به موارد زیر توجه کنید:
‹ کودکان باید از باتری دور نگهداشته شوند؛

یا شارژ شدن،  باتری هنگام کار کردن  ‹ ممکن است 
گازهای قابل اشتعال تولید کند و باید از منابع گرمایی 
با دمای باال و شعله دور نگه داشته شود. درغیراینصورت 

ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود؛
‹ باتری حاوی مایع خورنده می باشد؛

دهید  انجام  را  ضروری  اقدامات  باتری  با  کار  حین   ›
)مانند استفاده از عینک ایمنی(.

برچسب هشدار درب موتور
نوع 1

قرار  موتور  درب  داخلی  قسمت  روی  بر  برچسب  این 
دارد و به شما اطالع می دهد که "دست خود را روی 
فن قرار ندهید زیرا هر لحظه ممکن است به کار بیافتد". 
بی توجهی به این نکته می تواند منجر به صدمات شدید 

ناشی از به کار افتادن غیرمنتظره فن شود.
نوع 2

این برچسب بر روی قسمت داخلی درب موتور قرار دارد 
و به شما اطالع می دهد که:

‹ نوع مبرد سیستم تهویه مطبوع و میزان آن؛
لحظه  هر  زیرا  ندهید  قرار  فن  داخل  را  ‹ دست خود 
نکته  این  به  بی توجهی  بیافتد.  به کار  است  ممکن 
می تواند منجر به صدمات شدید ناشی از به کار افتادن 

غیرمنتظره فن شود.



200

فصل 3: ایمنی / برچسب های ایمنی

برچسب هشدار کیسه هوای جلو

این برچسب بر روی آفتا بگیر سمت سرنشین جلو قرار دارد و به شما اطالع می دهد که خودرو مجهز به کیسه های 
هوای جلو می باشد و باید به مسائل مرتبط به آن توجه کنید.

  هشدار
بر روی صندلی که مجهز به کیسه هوا می باشد، صندلی کودک رو به عقب نصب نکنید زیرا ممکن است باعث 

صدمات شدید شود.

برچسب هشدار کیسه هوای جانبی

این برچسب بر روی ستون وسط قرار دارد و به شما اطالع می دهد که خودرو مجهز به کیسه هوای جانبی می باشد 
و باید به مسائل مرتبط به آن توجه کنید.



فصل 4- موارد اضطراری
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جعبه ابزار موجود در خودرو*

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

جعبه ابزار موجود در خودرو

A- جک

B- کپسول اطفاء حریق

C- جعبه کمک های اولیه

D- مثلث هشدار

E- پیچ گوشتی دومنظوره

F- انبردست

G- قسمت جلویی میله )آزادکن( تایر زاپاس

H- قسمت مرکزی میله )آزادکن( تایر زاپاس

I- آچار چرخ

J- آچار مهره نگهدارنده کاور زاپاس بند

فصل 4: موارد اضطراری / جعبه ابزار موجود در خودرو

* با توجه به مدل خودرو، ممکن است اقالم جعبه ابزار متفاوت باشد.
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دسترسی به جعبه ابزار موجود در خودرو

1. جعبه ابزار داخل محفظه درب پشتی قرار دارد.
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  در  را  ضامن ها   .2

بچرخانید تا قاب محفظه باز شود.

3. کلید نگهدارنده را بچرخانید و جعبه ابزار را بیرون 
بیاورید.

به مثلث هشدار و جعبه کمک های  دسترسی 
اولیه

1. مثلث هشدار و جعبه کمک های اولیه داخل محفظه 
درب پشتی قرار دارند.

ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  در  را  ضامن ها   .2
بچرخانید تا قاب محفظه باز شود.

بیرون  را  اولیه  کمک های  جعبه  و  هشدار  مثلث   .3
بیاورید.

استفاده از مثلث هشدار

هنگامی که به دلیل نقص فنی مجبور به متوقف کردن 
خودرو در شانه جاده شدید، لطفاً برای اطالع دادن به 
سایر خودروها، مثلث هشدار را پشت خودرو قرار دهید 

و چراغ هشدار اضطراری )فالشر( را روشن کنید.
مقررات  و  قوانین  به  توجه  با  را  هشدار  مثلث  لطفاً 

راهنمایی و رانندگی قرار دهید.

فصل 4: موارد اضطراری / جعبه ابزار موجود در خودرو
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دسترسی به جک و کپسول اطفاء حریق

1. کلید نگهدارنده را بچرخانید و قاب را باز کنید.

2. جک و کپسول اطفاء حریق را بیرون بیاورید.

  احتیاط
■ پس از استفاده از جعبه ابزار و جک، باید آن ها را 
سر جای مشخص شده خودشان قرار دهید. نگهداری 

نامناسب ممکن است منجر به وقوع حادثه شود.
این  استفاده  برای  فقط  خودرو  در  موجود  جک   ■
خودرو طراحی شده است. این جک را برای خودروهای 
دیگر به کار نبرید و جک خودروهای دیگر را برای این 

خودرو استفاده نکنید.

تایر زاپاس

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درباره تایر زاپاس
تایر زاپاس موجود در خودرو، هم اندازه تایرهای دیگر 

است.
  احتیاط

■ به دلیل استفاده کم از تایر زاپاس و چسبندگی کم 
آن با زمین، ضریب چسبندگی چهار تایر پس از قرار 
دادن تایر زاپاس، مقداری متفاوت با قبل خواهد بود، 
بنابراین لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. توصیه می شود 
که هرچه سریع تر تایر استاندارد را تعمیر کرده و با 

تایر زاپاس تعویض کنید.
■ به طور منظم وضعیت تایر زاپاس را مانند فشار باد، 
نداشتن ترک و غیره بررسی کنید تا اطمینان حاصل 
کنید که در مواقع موردنیاز، تایر زاپاس قابل استفاده 

باشد.

فصل 4: موارد اضطراری / تایر زاپاس
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تایر  مجدد  دادن  قرار  و  آوردن  بیرون  نحوه 
زاپاس در محل مخصوص خود

نوع 1

میله  مرکزی  و  جلویی  قسمت های  و  چرخ  آچار   .1
)آزادکن( تایر زاپاس را از جعبه ابزار موجود دربیاورید و 

طبق شکل فوق به هم متصل کنید.

2. قاب را بیرون بکشید.

3. میله را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 
تا محکم شود و داخل ورودی T شکل شکاف محفظه 

تایر زاپاس قرار دهید.
سپس میله را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا تایر زاپاس پایین بیاید.

قرارگیری  محل  زاپاس،  تایر  آوردن  پایین  از  پس   .4
تایر زاپاس را حرکت دهید تا از آن جدا شود. سپس 

با احتیاط تایر زاپاس را از پشت خودرو بیرون بیاورید.
5. تایر زاپاس را با انجام روند معکوس بیرون آوردن آن، 

در جای خود قرار دهید.
نوع 2

1. درب پشتی را باز کنید و اهرم قفل کننده در زیر قاب 
تایر زاپاس )زاپاس بند( را آزاد کنید.

فصل 4: موارد اضطراری / تایر زاپاس
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پیچ گوشتی  از  استفاده  با  و  ببندید  را  پشتی  درب   .2
دوسو، قاب کوچک روی زاپاس بند را باز کنید. 

3. آچار مهره نگهدارنده کاور زاپاس بند را بر روی آچار 
چرخ قرار دهید.

کاور  نگهدارنده  مهره  کردن  باز  برای  آچارچرخ  از   .4

عکس  جهت  در  را  مهره  کنید.  استفاده  بند  زاپاس 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس آن را جدا 

کنید.

5. کاور زاپاس بند را جدا کنید.
هنگام قرار دادن کاور زاپاس بند روی زمین اطمینان 
از  تا  می دهید  قرار  باال  به  رو  را  آن  که  کنید  حاصل 

خراشیدگی سطح آن جلوگیری شود

6. سوئیچ مکانیکی را داخل قفل تایر زاپاس قرار داده 
و سپس آن را باز کنید و بیرون بکشید. در این حالت، 

سوئیچ مکانیکی باید با قفل بیرون بیاید.

فصل 4: موارد اضطراری / تایر زاپاس



207

تایر  نگه دارنده  مهره های  آچارچرخ،  از  استفاده  با   .7
زاپاس را طبق شکل فوق شل کنید.

8. تمام مهره ها و تایر زاپاس را جدا کنید.
هنگام قرار دادن تایر زاپاس روی زمین اطمینان حاصل 
کنید که آن را رو به باال قرار می دهید تا از خراشیدگی 

سطح آن جلوگیری شود.
9. تایر زاپاس را با انجام روند معکوس باز کردن آن، در 

جای خود قرار دهید.

  احتیاط
اطمینان حاصل  باید  زاپاس،  تایر  قفل  نصب  هنگام 
کنید که پس از قرارگیری کامل قفل، آن را دقیقاً در 
جای خود به صورت درست نصب کرده اید و سوئیچ را 
است سوئیچ  غیراینصورت ممکن  بیاورید. در  بیرون 

مکانیکی داخل قفل گیر کند.

تعویض تایر زاپاس

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

درصورت وقوع هرکدام از شرایط زیر، بررسی کنید که 
تایرها پنچر نشده باشند:

‹ هنگامی که غربیلک فرمان می لرزد؛
‹ هنگامی که خودرو به طور غیرعادی می لرزد؛

سمت  یک  به  غیرعادی  به طور  خودرو  هنگامی که   ›
کشیده می شود.
  احتیاط

خودرو  تایرهای  از  هرکدام  حرکت  حین  اگر   ■
ترکید یا پنچر شد، غربیلک فرمان را محکم بگیرید 
و برای کاهش سرعت، پدال ترمز را آرام فشار دهید. 
غربیلک  ناگهانی  چرخاندن  یا  اضطراری  ترمزگیری 
است  ممکن  غیراینصورت  در  است.  ممنوع  فرمان 

کنترل خودرو از دست راننده خارج شود.
تعویض  را  آن  بالفاصله  تایر،  پنچر شدن  از  پس   ■
کنید. ادامه رانندگی با تایر پنچر تحت هر شرایطی 
می تواند منجر به ناپایداری در حرکت و وقوع تصادف 
آسیب  باعث  می تواند  کار  این  انجام  عالوه  به  شود. 
بدنه خودرو  و  تعلیق  تایرها، چرخ ها، سیستم  دیدن 

شود.

فصل 4: موارد اضطراری / تعویض تایر زاپاس
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اقدامات مورد نیاز جهت تعویض تایر
1. تمام سرنشینان باید از خودرو پیاده شوند.

2. خودرو را در مکان محکم و همواری پارک کنید که 
مانع حرکت عادی عبور و مرور نباشد و بتوانید به طور 

ایمن کار کنید.
3. ترمز پارک را فعال کنید.

4. موتور را خاموش کنید./ جریان برق خودرو را قطع 
کنید )خودروهای هیبرید(.

موتور،  کردن  خاموش  برای   ،MT/AMT خودروهای  در 
اهرم تعویض دنده را در دنده یک یا R قرار دهید.

موتور،  کردن  خاموش  برای   ،AT/DCT خودروهای  در 
اهرم تعویض دنده را در وضعیت P قرار دهید.

اهرم  برق،  جریان  قطع  برای  هیبرید،  خودروهای  در 
تعویض دنده را در وضعیت N قرار دهید.

  هشدار
هنگامی که اهرم تعویض دنده در وضعیت N قرار دارد، 
زیر خودرو جک نزنید. در غیراینصورت ممکن است 
باعث وقوع حادثه شود. زیرا امکان دارد خودرو از روی 

جک بیفتد.

5. چراغ های هشدار اضطراری )فالشر( را روشن کرده و 
مثلث هشدار را در جای مناسب قرار دهید.

6. تایر زاپاس، جک، اهرم تنظیم کننده جک، آچارچرخ 
و مانع جلوی چرخ را آماده کنید.

  احتیاط
مانع  از جک، جلوی چرخ ها  استفاده  ■ باید هنگام 

قرار دهید.
مجاز  نمایندگی های  از  می توان  را  چرخ  مانع   ■
با  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای  کرد.  تهیه  بهمن 

نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
■ اگر مانع چرخ در دسترس ندارید، می توانید از تکه 
می دارد  نگه  بدون حرکت  را  که چرخ  بزرگ  سنگ 

استفاده کنید.

نحوه تعویض تایر زاپاس
تایر معیوب را جدا کنید

1. تایر را ثابت کنید.
مانع چرخ را بطور اریب جلوی چرخ ها قرار دهید تا تایر 

را در جای خود ثابت کند.
قبل از بلند کردن چرخ های جلو، چرخ های عقب را ثابت 
کنید و قبل از بلند کردن چرخ های عقب، چرخ های جلو 

را ثابت کنید.
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2. قالپاق کوچک وسط رینگ را جدا کنید.

3. مهره ها را شل کنید.
طبق  و  آرامی  به  را  مهره ها  چرخ  آچار  از  استفاده  با 
عقربه های  فوق در جهت عکس حرکت  ترتیب شکل 

ساعت بچرخانید )تقریباً یک دور(.

4. جک را فقط زیر نقاط مشخص شده در شکل قرار 
دهید.

هنگام استفاده از جک باید آن را روی سطح مستحکم 
و هموار زمین قرار دهید.

5. اهرم تنظیم کننده جک را نصب کنید.
آچارچرخ و قسمت مرکزی میله )آزادکن( تایر زاپاس 
را از جعبه ابزار موجود در خودرو بیرون بیاورید و طبق 

شکل فوق به هم متصل کنید.

6. خودرو را بلند کنید.
خودرو را با کمک جک بلند کنید.

آچارچرخ را در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده 
و خودرو را بلند کنید.
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  احتیاط
هنگام استفاده از جک، ابتدا باید خودرو را کمی بلند 
کنید. باید دقت کنید که تمام موارد، عادی می باشند 

و سپس به بلند کردن خودرو را ادامه دهید.

7. تمام مهره های متصل را شل کرده و سپس تایر را 
دربیاورید.

  احتیاط
■ هنگام قرار دادن تایر روی زمین آن را رو به باال قرار 

دهید تا از آسیب دیدن تایر جلوگیری شود.
■ قبل از نصب تایر زاپاس، بهتر است که تایر جدا 
از  ناشی  خطرات  از  تا  داد  قرار  خودرو  زیر  را  شده 

افتادن خودرو از روی جک جلوگیری شود.

نصب تایر زاپاس

1. هرگونه جسم خارجی را از روی توپی و نشیمنگاه 
داخل رینگ روی توپی چرخ پاک کنید.

از  را  زاپاس، هرگونه جسم خارجی  تایر  از نصب  قبل 
توپی چرخ  رینگ روی  نشیمنگاه داخل  و  توپی  روی 
در  مهره ها  است  ممکن  غیراینصورت،  در  کنید.  پاک 
حین حرکت شل شوند و منجر به جدا شدن چرخ از 

خودرو شوند.
2. تایر زاپاس را نصب کرده و مهره ها را با یک نیروی 
یکسان سفت کنید. اطمینان حاصل کنید که مهره ها با 

توپی چرخ کاماًل در تماس باشند.

3. خودرو را پایین بیاورید.
عقربه های  در جهت عکس حرکت  با چرخاندن جک 

ساعت، خودرو را پایین بیاورید.
4. مهره ها را سفت کنید.
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با استفاده از آچارچرخ، مهره ها را به ترتیب باز کردنشان، 
سفت کنید.

.110±11 N�m :گشتاور سفت کردن مهره ها

  هشدار
پس از تعویض تایر زاپاس، هرچه سریع تر با استفاده 
از آچار تورک متر، مهره ها را با گشتاور مناسب سفت 
کنید. در غیراینصورت مهره ها به راحتی شل شده و 

می افتند و منجر به وقوع حادثه می شود.

5. قالپاق کوچک وسط رینگ را نصب کنید.
خود  جای  در  را  معیوب  تایر  و  ابزارها، جک  تمام   .6

قرار دهید.

  هشدار
شدن  آزاد  باعث  می تواند  تایرها  غیرمجاز  سوزاندن 
گازهای سمی شود. برای محفاظت از محیط زیست، 
لطفاً پس از تعویض تایر، آنها را به نمایندگی های مجاز 

بهمن تحویل دهید.

اقدامات احتیاطی برای نصب تایر زاپاس
‹ از مهره یا تایر آسیب دیده و تغییر شکل داده استفاده 

نکنید.
‹ هنگام استفاده از آچارچرخ اطمینان حاصل کنید که 
آچار به درستی و محکم مهره را بگیرد. در غیراینصورت 
اگر مهره ها از آچارچرخ سر بخورد ممکن است باعث 

صدمات شدید شود.
‹ آچارچرخ را با پا فشار ندهید یا از ابزار دیگری برای 
در  نکنید.  استفاده  مهره  حد  از  بیش  کردن  سفت 

غیراینصورت باعث بریدن پیچ چرخ می شود.

‹ هنگام نصب چرخ از روغن روانکاری یا گریس بر روی 
پیچ ها استفاده نکنید. سفت کردن بیش از حد می تواند 
به پیچ ها و چرخ آسیب بزند. مهره شل می تواند باعث 

جدا شدن چرخ حین حرکت و وقوع تصادف شود.
اقدامات احتیاطی برای استفاده از جک

هنگام استفاده از جک، باید همواره موارد زیر را رعایت 
کنید. در غیراینصورت، ممکن است خودرو آسیب ببیند 
یا خودرو از روی جک بیفتد که منجر به صدمات شدید 

می شود.
‹ موتور باید خاموش شده باشد.

‹ توصیه می شود که جلوی چرخ های خودرو مانع قرار 
گیرد و هیچ فردی داخل خودروی در حال جک زدن 

نباشد.
‹ جک را باید روی سطح مستحکم و هموار زمین قرار 

داد و سپس استفاده نمود.
‹ جسمی بر روی جک یا زیر آن قرار ندهید.

را  تایر  بتوان  که  شود  بلند  ارتفاعی  تا  باید  خودرو   ›
تعویض کرد.

‹ هیچ قسمتی از بدن افراد نباید زیر خودرویی که جک 
زده شده است قرار گیرد.

‹ هنگام پایین آوردن خودرو باید به اطراف خود توجه 
داشته باشید تا از صدمه دیدن افراد جلوگیری به عمل 

آید.
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هنگام گیر کردن خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

با  از برف  یا پوشیده  بر روی جاده های شنی، گل آلود 
گیر  شرایط  این  در  خودرو  تا  کنید  رانندگی  احتیاط 

نکند.
درصورت گیر کردن خودرو، مراحل زیر را انجام دهید:
1. موتور را خاموش کنید و ترمز پارک را فعال کنید.
2. گل، شن یا برف جمع شده روی تایر را پاک کنید.

3. موانع چوبی، سنگی یا سایر اجسام را در قسمت های 
مناسب قرار دهید تا به چسبندگی تایر کمک کند.

4. موتور را روشن کنید.
5. ترمز دستی را آزاد کنید و با احتیاط پدال گاز را فشار 

دهید تا خودرو آزاد شود.
اگر با روش های فوق نتوانستید خودرو را آزاد کنید باید 

خودرو یدک کشی شود.

  هشدار
اگر خودرو گیر کرده است، هنگام آزاد کردن آن به 

موارد زیر توجه کنید:
■ هنگام استفاده از روش عقب و جلو رفتن خودرو 
در  جسمی  یا  فرد  هیچ  که  کنید  حاصل  اطمینان 

مجاورت خودرو قرار نداشته باشد.
بسیار  دادن خودرو،  از روش هل  استفاده  هنگام   ■
مراقب باشید زیرا به محض آزاد شدن خودرو ممکن 
است به صورت ناگهانی به سمت جلو یا عقب حرکت 

کند.
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باتری به باتری کردن خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

نشانه های خالی شدن باتری خودرو
و  زدن صدای ضربه شنیده می شود  استارت  هنگام   ›
یا  نمی خورد  استارت  خودرو  نمی شود.  روشن  موتور 
استارت می خورد ولی توان خیلی کمی ارائه می دهد و 

نمی تواند موتور را روشن کند.
‹ چراغ های جلو کم نورتر از حالت معمول می شوند.

‹ بوق های هشدار صدای ضعیفی دارند یا اصاًل به صدا 
درنمی آیند.

نحوه باتری به باتری کردن خودرو
روشن  خودرو  باتری،  توان  بودن  کم  دلیل  به  اگر 
نمی شود، می توانید از کابل باتری به باتری برای اتصال 
به باتری خودروی دیگر استفاده کنید یا باتری دیگری 

برای این عمل به کار بگیرید.

  احتیاط
■ نمی توان از باتری تمام خودروها استفاده کرد. فقط 
باتری هایی با ولتاژ 12 ولت را می توان برای باتری به 

باتری کردن استفاده کرد.
■ خودرو را با استفاده از کامیون یدک کش یا با هل 

دادن روشن نکنید.

متصل  زیر  ترتیب  به  را  باتری  به  باتری  کابل های   .1
کنید:

A- قطب  باتری خالی
B- قطب  باتری شارژکننده
C- قطب  باتری شارژکننده

D-محل مناسب برای اتصال کابل منفی به خودروی 
هنگام  دارد.  قرار  موتور  کاور  )زیر  خالی  باتری  دارای 

اتصال کابل ها باید کاور موتور را جدا کنید(.
2. باتری خودروی دیگر را کاماًل شارژ کنید.

موتور خودروی دیگر را روشن کنید. دور موتور را مقدار 
در همین  دقیقه  را حدود 5  آن  دهید،  افزایش  کمی 

حالت نگه دارید تا باتری آن کاماًل شارژ شود.
3. خودروی خود را روشن کنید.

اگر موتور روشن نمی شود، بررسی کنید کابل های باتری 
به باتری بطور صحیح متصل شده اند و پس از روشن 

شدن بگذارید باتری شارژ شود.
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4. کابل های باتری به باتری را جدا کنید.
متصل  کابل  ابتدا  باید  موتور،  شدن  روشن  محض  به 
به  متصل  کابل  سپس  خودرو  باتری  منفی  قطب  به 
قطب منفی خودروی دیگر را جدا کنید. به این ترتیب 
کابل های متصل به قطب های مثبت نیز باید جدا شوند.

  احتیاط
برای  می شود  خالی  مرتباً  شما  خودروی  باتری  اگر 

بررسی به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

  هشدار
■ اگر مراحل گفته شده را به ترتیب ذکر شده انجام 
کردن،  باتری  به  باتری  یا  شدن  شارژ  حین  ندهید، 
ممکن است گازی از باتری خارج شود که خطر انفجار 
دارد. باتری باید از جرقه، شعله و مواد قابل اشتعال 

دور نگه داشته شود.
■ از اتصال قطب های غیرهم نام دو باتری به یکدیگر 
تولید جرقه  باعث  غیراینصورت  در  کنید.  جلوگیری 

خواهد شد.
■ هنگام شارژ شدن باتری از آن فاصله بگیرید. گاهی 
اوقات ممکن است آب باتری حاوی اسیدسولفوریک از 
باتری نشت کند. این ماده می تواند باعث صدمه شدید 
به چشم و پوست شود. اگر تصادفاً با این ماده تماس 
پیدا کردید، لطفاً آن را با مقدار زیادی آب بشویید و 
بالفاصله برای مراقبت های پزشکی به پزشک مراجعه 

کنید.
به  باتری  کابل های  اتصال  قطع  و  اتصال  هنگام   ■
با فن، تسمه و سایر موارد  باشید که  باتری، مراقب 

برخورد نکنند.
به طور صحیح  کابل ها  اطمینان حاصل کنید که   ■
کابل ها حفظ شود  بین سر  فاصله  و  متصل شده اند 
تا از تماس قطب مثبت و منفی جلوگیری شود. در 
غیراینصورت خطر انفجار و آسیب دیدن افراد وجود 

دارد.
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جوش آوردن موتور

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

عالئم

هنگامی که موتور جوش می آورد، موارد زیر رخ می دهد:
‹ آمپر دماسنج آب در محدوده H باشد؛

‹ توان خروجی موتور کاهش یافته باشد؛
‹ از محفظه موتور، بخار پخش می شود.

اقدامات مناسب هنگام جوش آوردن موتور
1. خودرو را متوقف کنید.

خودرو را در محلی امن متوقف کرده و سپس موتور را 
خاموش کنید. اگر سیستم تهویه مطبوع روشن است، 

آن را خاموش کنید.
2. درب موتور را بررسی کنید.

پخش شدن بخار از محفظه موتور را بررسی کنید.
‹ با اتمام پخش شدن بخار از محفظه موتور، درب موتور 

را باز کرده و موتور را روشن کنید.
‹ اگر همچنان از محفظه موتور بخار پخش می شود صبر 
کنید تا پخش شدن بخار تمام شود. سپس درب موتور 
را برای خنک شدن مناسب تر باز کرده و سپس موتور 

را روشن کنید.

3. فن خنک کننده را بررسی کنید.
اطمینان حاصل کنید که فن خنک کننده کار می کند. 
اگر فن خنک کننده کار نمی کند، موتور را خاموش کنید 

و با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
4. موتور را خاموش کنید.

اگر آمپر دماسنج آب به حالت عادی برگشت، موتور را 
خاموش کنید و نشتی لوله ها را بررسی کنید. درصورت 
وجود نشتی، با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

5. بررسی کنید که جسم خارجی به رادیاتور نچسبیده 
باشد.

درصورت وجود جسم خارجی، آن را جدا کنید.
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  هشدار
■ اگر پخش شدن بخار از محفظه موتور را مشاهده 
کردید بالفاصله درب موتور را باز نکنید. فقط هنگامی 
تمام  بخار  شدن  پخش  که  کنید  باز  را  موتور  درب 
شده باشد. در غیراینصورت دمای باالی داخل محفظه 
موتور می تواند باعث صدمات شدید مانند سوختگی 

شود.
درب  می باشد،  باال  رادیاتور  دمای  هنگامی که   ■
رادیاتور را باز نکنید. در غیراینصورت بخار خروجی یا 
آب داغ می تواند باعث صدمات شدید مانند سوختگی 

شود.
■ هنگام باز کردن درب رادیاتور به فن و تسمه دست 
نزنید یا به آن نزدیک نشوید. همچنین درب رادیاتور 

را پس از پوشاندن با پارچه به آرامی باز کنید.
تسمه  و  فن  به  است،  روشن  موتور  هنگامی که   ■
دست نزنید یا به آن نزدیک نشوید. در غیر اینصورت 
خطر گیر کردن لباس یا دست بین آن ها و درنتیجه 

صدمات شدید وجود دارد.
مایع  است،  آورده  جوش  موتور  هنگامی که   ■
ناگهانی  کردن  پر  نریزید.  آن  داخل  خنک کننده 
مایع خنک کننده می تواند به موتور آسیب بزند. فقط 
کاماًل  موتور  که  بریزید  خنک کننده  مایع  هنگامی 

خنک شده باشد.

  احتیاط
قرمزرنگ  محدوده  به  موتور  آب  دماسنج  آمپر  اگر 
برای  سریع تر  هرچه  لطفاً  برگشت،  زیاد(  )دمای 
بازرسی به نزدیک ترین نمایندگی مجاز بهمن مراجعه 

کنید.

جلوگیری از جوش آوردن موتور
را  اقدامات زیر  از جوش آوردن موتور  برای جلوگیری 

انجام دهید:
‹ سطح مایع خنک کننده را به طور منظم بررسی کرده 

و اطمینان حاصل کنید که نشتی وجود نداشته باشد.
‹ اجسام خارجی چسبیده به رادیاتور باید برداشته شوند.

فصل 4: موارد اضطراری / جوش آوردن موتور
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یدک کشیدن خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

یدک کشی  به  نیاز  شما  خودروی  هنگامی که 
دارد:

 لطفاً برای کسب راهنمایی های الزم با نمایندگی های 
مجاز بهمن تماس بگیرید. همچنین باید تمام قوانین 
و مقررات مربوط به یدک کشی خودرو را رعایت کنید.

یدک کشی،  صورت  در  زیر،  شرایط  در  است  ممکن 
خودرو دچار نقص فنی گردد. بنابراین قبل از یدک کشی 

با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.
حرکت  خودرو  ولی  است  روشن  موتور  هنگامی که   ›

نمی کند.
‹ هنگامی که صداهای غیرعادی شنیده می شود.

هنگامی که خودرو نیاز به یدک کشی دارد
توصیه  دارد،  یدک کشی  به  نیاز  خودرو  هنگامی که 
استفاده  خودروبر  یا  مسطح  کامیون های  از  می کنیم 

کنید و با شرکت یدک کشی معتبر تماس بگیرید.

  احتیاط
هنگام یدک کشی، لطفاً خودرو را در حالت انتقال قرار 
دهید. در غیراینصورت هنگام یدک کشی، بوق هشدار 

به صدا درمی آید.
حالت  کردن  غیرفعال  و  فعال  نحوه  از  اطالع  برای 

انتقال به صفحه 157 مراجعه کنید.

یدک کشی با استفاده از کامیون خودروبر

از  استفاده  خودرو،  حمل  برای  روش  مناسب ترین 
کامیون خودروبر است.

بلند  را  خودرو  چرخ های  که  کامیونی  با  یدک کشی 
می کند

‹ هنگام یدک کشی خودرو از جلوی آن، سکوی چرخدار 
یدک کشی را زیر چرخ های عقب قرار دهید.
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‹ هنگام یدک کشی خودرو از قسمت عقب آن، سکوی 
چرخدار یدک کشی را زیر چرخ های جلو قرار دهید.

یدک کشی با استفاده از قالب یدک کش
سرویس  خدمات  نمی توانید  اگر  اضطراری،  مواقع  در 
برای  می توانید  کنید،  فراهم  را  حرفه ای  یدک کشی 
یدک کشی، طناب یا زنجیر بکسل به قالب یدک کش 

خودرو متصل کنید.
فعال  را  انتقال  حالت  یدک کشی،  شروع  از  قبل  لطفاً 

کنید
راننده  صندلی  روی  باید  راننده  کردن،  بکسل  هنگام 
بنشیند و غربیلک فرمان و ترمز را کنترل کند. چرخ ها، 
سیستم محرک، محورها، سیستم فرمان و سیستم ترمز 

باید در شرایط مناسب قرار داشته باشند.

مراحل یدک کشی به شرح زیر می باشند:

1. موقعیت قالب های یدک کشی مطابق شکل است.

2. طناب بکسل را نصب کنید.
و  کنید  متصل  یدک کش  قالب  به  را  بکسل  طناب 
احتیاط کنید که به بدنه خودرو آسیب وارد نشود. پارچه 
سفید )30 سانتی متر در 30 سانتی متر( در وسط طناب 

بکسل متصل کنید.
3. اهرم تعویض دنده را در وضعیت N قرار داده و موتور 

را روشن کنید.
در  باید  استارت  دکمه  نمی شود،  روشن  موتور  اگر 

وضعیت ACC یا ON قرار گیرد.
ترمز  کنید،  روشن  را  )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ   .4

پارک را آزاد کنید و جهت یدک کشی آماده باشید.
دنده،   6 اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
 50 از  کمتر  باید  یدک کشی  هنگام  حرکت  سرعت 
کیلومتر بر ساعت و مسافت کلی یدک کشی باید کمتر 

از 70 کیلومتر باشد.
دنده،   8 اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
 50 از  کمتر  باید  یدک کشی  هنگام  حرکت  سرعت 
کیلومتر بر ساعت و مسافت کلی یدک کشی باید کمتر 

از 50 کیلومتر باشد.

فصل 4: موارد اضطراری / یدک کشیدن خودرو



219

فصل 4: موارد اضطراری / یدک کشیدن خودرو

  هشدار
هنگام وقوع هرکدام از شرایط زیر از بکسل کردن به 

وسیله طناب جلوگیری کنید:
در  را  دنده  تعویض  اهرم  نمی توانید  هنگامی که   ■

وضعیت N قرار دهید؛
صحیح  بطور  خودرو  فرمان  سیستم  هنگامی که   ■

عمل نمی کند؛
عمل  صحیح  بطور  ترمز  سیستم  هنگامی که   ■

نمی کند؛
انتقال  سیستم  در  اشکال  دلیل  به  هنگامی که   ■

قدرت، چرخ ها بطور عادی حرکت نمی کنند؛
■ هنگامی که چراغ های جلو یا عقب خودرو عملکرد 

عادی ندارد یا تمام چراغ ها روشن نمی شوند؛
■ هنگام حرکت در سرازیری به مدت طوالنی.

  احتیاط
کمکی  سیستم  موتور،  بودن  خاموش  درصورت   ■
و  ترمزگیری  عملکرد  و  کرد  نخواهد  کار  رانندگی 

چرخش غربیلک فرمان سخت خواهد شد.
■ حتی االمکان از سیم بکسل فلزی استفاده نکنید 

زیرا به سپر آسیب خواهد زد.
■ حین یدک کشی به چراغ های ترمز خودروی جلو 
تا از شل شدن طناب بکسل جلوگیری  توجه کنید 

شود.

هنگام یدک کشیدن خودروی دیگر
اگر می خواهید با استفاه از قالب یدک کش، خودروهای 

دیگر را یدک کشی کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

1. موقعیت قالب یدک کشی مطابق شکل است.
یا قالب یدک کشی عقب را نصب کنید. )به توضیحات 

مرجع توجه کنید(
2. طناب بکسل را نصب کنید.

و  کنید  متصل  یدک کش  قالب  به  را  بکسل  طناب 
احتیاط کنید که به بدنه خودرو آسیب وارد نشود. پارچه 
سفید )30 سانتی متر در 30 سانتی متر( در وسط طناب 

بکسل متصل کنید.
3. چراغ هشدار خطر )فالشر( و سپس موتور را روشن 

کنید و یدک کشی را انجام دهید.
  احتیاط

■ یدک کشیدن خودرویی با وزن بیشتر از خودروی 
خودتان ممنوع است. در غیراینصورت احتمال آسیب 

دیدن خودرو وجود دارد.
■ از رانندگی نامطمئن و چرخاندن ناگهانی غربیلک 
فرمان اجتناب کنید. درغیراینصورت قالب یدک کش 
خواهند  قرار  زیاد  فشار  معرض  در  بکسل  طناب  یا 

گرفت.
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بررسی محفظه موتور

  تجهیزات خودرو
لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل تمام استانداردها، تجهیزات مخصوص و مختص به کشورهای 
محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین بعضی از تجهیزات یا عملکردهای شرح داده شده در این کتابچه راهنما 
ممکن است با خودروی شما مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در دسترس باشند. لطفاً برای 

کسب اطالعات دقیق از این مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

بررسی روغن ها و مایعات خودرو

E- باتری

F- مخزن مایع چراغ شوی

G- مخزن روغن فرمان

H- مخزن مایع شیشه شوی

A- درب روغن ریز موتور

B- میله اندازه گیری روغن موتور )گیج روغن(

C- مخزن روغن ترمز

D- منبع انبساط آب رادیاتور
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  هشدار
روغن  تعویض  یا  موتور  روغن  سطح  بررسی  هنگام 
غیراینصورت  در  کنید.  رعایت  را  زیر  موارد  موتور، 
ممکن است صدمات شدید مانند سوختگی رخ دهد.

موتور را خاموش کنید.
با  مستقیم  تماس  است،  روشن  خودرو  هنگامی که 
قطعات متحرک مانند تسمه یا فن، ممکن است به 

دستان، لباس یا ابزار صدمه بزند.
هنگامی که دمای موتور کاهش یافت اقدام به تعویض 

روغن موتور کنید.

  هشدار
وارد آب شود،  یا  بریزد  موتور روی زمین  اگر روغن 

باعث آلودگی محیط زیست می شود.
بهمن  مجاز  نمایندگی های  به  برای سرویس خودرو 

مراجعه کنید.
روغن ریختن در موتور

درب روغن ریز موتور را باز کرده و بردارید. روغن موتور 
را آرام و با احتیاط بریزید تا سرریز نکند، زیرا سرریز 
شدن روغن موتور می تواند به قطعات موجود در محفظه 
موتور آسیب بزند. لطفاً بالفاصله روغن سرریز شده را 

پاک کنید.
روغن موتورهای توصیه شده

روغن موتور نقش مهمی در عملکرد مطلوب موتور و 
از روغن  استفاده  بنابراین،  ایفا می کند.  آن  طول عمر 
موتور مرغوب و تصفیه شده از اهمیت ویژه ای برخوردار 
را  عملکرد  بهترین  شما  خودروی  این که  برای  است. 
موتورهای  روغن  از  که  می کنیم  توصیه  باشد،  داشته 

توصیه شده توسط گروه بهمن استفاده کنید.

روغن موتور
بررسی های الزم

A- حداقل
B- حداکثر

تا  را  موتور  کنید.  متوقف  در سطحی صاف  را  خودرو 
دمای معمولی آب رادیاتور، گرم کنید و سپس موتور 
را خاموش کنید. قبل از بررسی سطح روغن موتور، 10 

دقیقه صبر کنید.
سطح روغن موتور باید بین نشانه های حداکثر و حداقل 

میله اندازه گیری روغن موتور باشد.
اگر سطح روغن موتور نزدیک یا کمتر از نشانه حداقل 
بین  تا سطح آن  بریزید  بود، روغن موتورداخل موتور 

نشانه های حداکثر و حداقل برسد.
هنگام تعویض یا اضافه کردن روغن به جدول "مشخصات 

فنی" روغن ها و مایعات مراجعه کنید.

  احتیاط
اندازه و شکل میله اندازه گیری روغن موتور براساس 

مدل موتور، متفاوت می باشد.
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مایع خنک کننده موتور
بررسی های الزم

)MAX) حداکثر -A
)MIN) حداقل -B

سطح آب موجود در منبع انبساط آب موتور باید به طور 
مرتب بررسی شود.

پس از خنک شدن موتور، درپوش را به آرامی باز کنید 
تا فشار موجود در مخزن خالی شود. سپس بررسی کنید 
که سطح آب داخل مخزن بین عالمت های حداکثر و 

حداقل باشد.
اگر سطح مایع خنک کننده در منبع انبساط آب موتور 
مایع  مخزن،  درون  می باشد،  حداقل  عالمت  از  کمتر 
بین  خنک کننده  مایع  سطح  تا  بریزید  خنک کننده 
عالمت های حداکثر و حداقل برسد. همچنین اطمینان 
حاصل کنید که نشانه ای از نشتی در این سیستم وجود 

نداشته باشد.
ریختن مایع خنک کننده درون مخزن

هنگام ریختن مایع خنک کننده موتور، اطمینان حاصل 
از مایع خنک کننده ای استفاده می کنید که  کنید که 

مطابق با مشخصات موردنظر می باشد.
با آب  بالفاصله  باید  مایع خنک کننده سرریز شد  اگر 

تمیز شود تا به قطعات یا رنگ بدنه آسیب نزند.

افزودنی های روغن موتور
خودروی شما نیازی به افزودنی های روغن موتور ندارد. 
افزودنی ها نمی توانند عملکرد یا دوام و طول عمر موتور 

را بهبود ببخشند.

  احتیاط
لطفاً بطور منظم روغن موتور را بررسی و تعویض 

کنید.
در  موتور  روغن  اندازه گیری  میله  اندازه  و  شکل 

مدل های مختلف موتور، متفاوت می باشد.
روغن  میزان  بودن  ناکافی  و  کیفیت  نکردن  بررسی 
داخل موتور می تواند باعث شود قطعات موتور به حد 
کافی روانکاری نشوند، بنابراین باعث افزایش اصطکاک 
و  بر روی قطعات  روغن  پیدا کردن  قطعات، رسوب 
آسیب دیدن موتور شود. درنتیجه باید بطور منظم، 
موتور را بررسی کرده و روغن موتور را تعویض کنید.

خنک  و  موتور  قطعات  روانکاری  برای  موتور  روغن 
کردن موتور به کار می رود. سطح روغن موتور به مرور 
کم می شود حتی اگر بطور عادی رانندگی کنید، زیرا 
مقداری از روغن موتور که پیستون ها و سوپاپ ها را 
می شود.  موتور مصرف  احتراق  در  می کند  روانکاری 
براساس  می تواند  موتور  روغن  سطح  این،  بر  عالوه 

شرایط رانندگی کاهش یابد.
هنگام ریختن روغن در موتور، مراقب باشید که بیشتر 

از نشانه حداکثر روغن نریزید.
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  هشدار
هنگامی که دمای موتور زیاد است:

باز  را  انبساط آب موتور  رادیاتور و درب منبع  درب 
نکنید.

خنک کننده  سیستم  در  فشار  مقداری  است  ممکن 
موتور وجود داشته باشد. باز کردن درب منبع انبساط 
آب موتور در این حالت، ممکن است باعث پاشیدن 
مایع خنک کننده داغ به بیرون و وقوع سوختگی شود.

  هشدار
ضدیخ شامل ماده اتیلن گلیکول است که نقطه انجماد 
مایع خنک کننده را کاهش می دهد. دفع نامناسب آن 

می تواند منجر به آلودگی آب و محیط زیست شود.
اگر می خواهید ضدیخ را تعویض کنید به نمایندگی های 

مجاز بهمن مراجعه کنید.

مخزن روغن ترمز
بررسی های الزم

)MAX) حداکثر -A
)MIN) حداقل -B

سطح روغن موجود در مخزن باید بطور مرتب بررسی 
شود.

بین  مخزن  در  موجود  روغن  سطح  که  کنید  بررسی 

نشانه های حداقل (MIN( و حداکثر (MAX( باشد.
اگر سطح روغن کمتر از نشانه حداقل (MIN( می باشد، 
به این معنا است که نشت در سیستم ترمز وجود دارد. 
کنید.  بررسی  را  ترمز  سیستم  نشتی  باید  بالفاصله 

همچنین ساییده شدن لنت ترمز را نیز بررسی کنید.
ریختن روغن ترمز در مخزن

درب مخزن روغن ترمز را باز کنید. روغن را به آرامی 
درون مخزن بریزید تا سرریز نکند. روغن سرریز شده 
به  می تواند  درغیراینصورت  شود.  پاک  بالفاصله  باید 

قطعات محفظه قرارگیری موتور آسیب بزند.
لطفاً فقط از روغن ترمزهایی استفاده کنید که مطابق با 

مشخصات فنی ذکر شده باشند.

  هشدار
اگر سطح روغن ترمز مناسب نباشد، می تواند عملکرد 
ترمز را با مشکل مواجه کند و خطر وقوع حادثه را 

افزایش دهد.
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مخزن مایع شیشه شوی 
بررسی های الزم

سطح مایع موجود در مخزن باید بطور مرتب بررسی 
شود. هنگامی که سطح آن کاهش یافت، آن را با مایع 

شیشه شوی پر کنید.
پر کردن مخزن مایع شیشه شوی

باید از محلول شیشه شوی مرغوب برای شست وشوی 
بهتر و قابلیت ضدیخ در فصل سرد استفاده کنید.

  هشدار
هنگامی که موتور داغ است یا درحال کار است، مایع 
شیشه شوی نریزید زیرا مایع شیشه شوی حاوی الکل 
است و پاشیده شدن آن روی موتور، خطر آتش سوزی 

به همراه دارد.

  احتیاط
مایعاتی نظیر آب و صابون را به جای مایع شیشه شوی 
آسیب  باعث  غیراینصورت  در  نریزید.  مخزن  داخل 

دیدن رنگ بدنه خواهد شد.

روغن فرمان
بررسی های الزم

)MAX) حداکثر -A
)MIN) حداقل -B

سطح روغن موجود در مخزن باید به طور مرتب بررسی 
شود.

بین  مخزن  در  موجود  روغن  سطح  که  کنید  بررسی 
عالمت های حداکثر (MAX( و حداقل (MIN( باشد.

 )MIN) اگر سطح روغن موجود در مخزن کمتر از عالمت
می باشد، داخل مخزن، روغن فرمان بریزید تا سطح آن 
بین حداقل و حداکثر برسد. همچنین اطمینان حاصل 
وجود  فرمان  سیستم  در  نشتی  از  نشانه ای  که  کنید 

نداشته باشد.

ریختن روغن فرمان در مخزن
درب مخزن روغن فرمان را باز کنید. روغن را به آرامی 
درون مخزن بریزید تا سرریز نکند. روغن سرریز شده 
به  می تواند  غیراینصورت  در  شود.  پاک  بالفاصله  باید 

قطعات محفظه موتور آسیب بزند.
لطفاً فقط از روغن فرمان هایی استفاده کنید که مطابق 

با مشخصات فنی ذکر شده باشند.
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  هشدار
نباشد،  مخزن  درون  کافی  حد  به  فرمان  روغن  اگر 
سیستم کمکی فرمان و سیستم فرمان آسیب خواهند 

دید و خطر وقوع تصادف وجود خواهد داشت.

رادیاتور
مواد  هرگونه  و  کنید  بررسی  منظم  بطور  را  رادیاتور 

خارجی جمع شده روی آن را پاک کنید.
اگر رادیاتور بیش از حد کثیف است یا متوجه شدید 
به  بررسی  برای  لطفاً  نمی کند،  کار  عادی  بطور  که 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.
باتری

خودرو مجهز به نوعی باتری است که نیاز به سرویس 
ندارد.

  احتیاط
هنگامی که سطح شارژ باتری کم است، لطفاً بالفاصله 

آن را شارژ کنید یا آن را تعویض کنید.
به  نمایید  تعویض  را  باتری  می خواهید  اگر 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

  هشدار
هنگامی که موتور روشن است یا موتور جوش آورده 

است، محفظه قرارگیری موتور را بررسی نکنید.
پس از سرویس یا تعمیر موتور، ابزار یا پارچه ای درون 

محفظه موتور جا نگذارید.
از تماس آب با قطعات محفظه موتور جلوگیری کنید.

تعویض قطعات 

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

فیوزها
اگر هرکدام از قطعات برقی کار نکرد، ممکن است یکی 
از فیوزها سوخته باشد. در این شرایط توصیه می شود 
که موارد زیر را بررسی کنید و در صورت لزوم، فیوز را 

تعویض کنید:
1. تمام قطعات برقی را خاموش کنید.

2. دکمه استارت را در وضعیت LOCK قرار دهید و ترمز 
پارک را فعال کنید.

3. فیوزها مطابق شکل ها در قسمت های زیر قرار دارند:

‹ محفظه موتور، کنار باتری.
ضامن را فشار داده و نگه دارید و سپس درب جعبه فیوز 
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را باال بکشید تا باز شود.

‹ جلو داشبورد، کنار غربیلک فرمان.

‹ دیواره سمت چپ محفظه بار.
با باز کردن پوشش ها، می توانید فیوزها را مشاهده کنید.

  احتیاط
■ هنگام باز کردن درب جعبه فیوز اطمینان حاصل 

کنید که رطوبت وارد آن نشود.
حاصل  اطمینان  فیوز  جعبه  درب  بستن  هنگام   ■
قرار  فیوز  جعبه  روی  صحیح  بطور  درب  که  کنید 
و  و گرد  نفوذ رطوبت  غیراینصورت  است. در  گرفته 

غبار بر عملکرد فیوزها تأثیرگذار خواهد بود.

از گیره فیوز موجود در خودرو برای بیرون آوردن   .4
فیوزها استفاده کنید.

  احتیاط
■ گیره فیوز در جعبه فیوز محفظه موتور قرار دارد.

موتور  محفظه  درب  داخلی  قسمت  در  برچسبی   ■
و جعبه فیوز جلو داشبورد وجود دارد. با کمک این 
از  برقی که  با قطعه  فیوز مرتبط  برچسب می توانید 
کار افتاده است را پیدا کنید و سپس بررسی کنید که 

فیوزها سوخته اند یا خیر.
عملکرد  نقص  اثر  در  است  ممکن  فیوز  سوختن   ■
باشد. باید تمام فیوزها را بررسی کنید و اگر فیوزی 

سوخته است آن را تعویض کنید.

A- فیوزهای سالم
B- فیوزهای سوخته
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5. مطابق شکل سیم داخل فیوز را بررسی کنید. اگر 
سیم سوخته است، فیوز مورد نظر باید با فیوز یدک با 

میزان آمپر یکسان تعویض گردد.

  احتیاط
غیر  فیوز  با  را  آن  یا  نکنید  تعمیر  را  سوخته  فیوز 
همرنگ یا با میزان آمپر متفاوت جایگزین نکنید. در 
غیراینصورت ممکن است به دلیل جریان بیش از حد 

بر روی سیم، آتش سوزی رخ دهد.
6. بررسی کنید که قطعات برقی به کارکرد عادی خود 

برگشته باشند.
  احتیاط

با میزان آمپر یکسان در مدت زمان  اگر فیوز یدک 
کوتاهی سوخت یا قطعات برقی به عملکرد عادی خود 
برنگشتند، ممکن است نقص عملکرد شدید برقی در 
خودرو وجود داشته باشد. در این حالت لطفاً بالفاصله 
برای کسب راهنمایی های الزم با نمایندگی های مجاز 

بهمن تماس بگیرید.
تیغه برف پاک کن

را  برف پاک کن  تیغه های  شرایط  منظم  به طور  باید 
زیر،  موارد  مشاهده  از  پس  بالفاصله  کنید.  بررسی 

تیغه های برف پاک کن را تعویض کنید:
تیغه  شدن  سفت  از  نشانه هایی  یا  ترک خوردگی   ›

برف پاک کن وجود داشته باشد؛
‹ به جا ماندن رد یا نشانه هایی از برف پاک کن که نشان 

می دهد شیشه را کاماًل تمیز نمی کند.

تعویض تیغه برف پاک کن شیشه جلو

1. بازوی برف پاک کن را از روی شیشه جلو بلند کنید.

A- تیغه برف پاک کن
B- ضامن انعطاف پذیر
C- بازوی برف پاک کن

2. تیغه را از بازوی برف پاک کن جدا کنید.
را در جهت  تیغه  و  را فشار دهید  انعطاف پذیر  ضامن 
جدا  برف پاک کن  بازوی  از  تا  بکشید  داده شده  نشان 

شود. 
  احتیاط

هرگز بازوی برف پاک کن را بطور مستقیم روی شیشه 
قرار ندهید. زیرا باعث خراشیدگی شیشه می شود.
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المپ ها
چراغ های جلو خودروی نو در کارخانه تنظیم شده اند. 
قرار  بار  محفظه  در  سنگین  اجسام  معمول  بطور  اگر 
می دهید، چراغ های جلو باید دوباره تنظیم شوند. برای 
تنظیم چراغ های جلو می توانید به نمایندگی های مجاز 

بهمن مراجعه کنید.
بازرسی المپ ها

منظم  بطور  را  خودرو  بیرونی  چراغ های  شرایط  باید 
بررسی کنید. المپ های سوخته، دید راننده و همچنین 
دیگر  خودروهای  به  دادن  عالمت  در  خودرو  توانایی 
در تاریکی را کاهش می دهد. به این ترتیب در چنین 

شرایطی ایمنی خودرو به شدت به خطر خواهد افتاد. 
تعویض المپ ها

المپ ها باید توسط افراد متخصص تعویض شوند. 
تعویض  را  المپ ها  خودتان  نباید  عادی،  حالت  در 
کنید و باید این  کار را به فرد متخصص بسپارید. دلیل 
اصلی این موضوع، آن است که قبل از تعویض المپ 
باید سایر قسمت های خودرو را باز کنید، مخصوصاً در 
مورد تعویض المپ هایی که از داخل محفظه موتور باز 
می شوند. به این دلیل توصیه می شود که برای تعویض 

المپ ها به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

  هشدار
■ داخل المپ ها فشار وجود دارد و اگر هنگام تعویض، 

المپ بشکند خطر آسیب دیدگی وجود دارد. 
■ اگر خودروی شما مجهز به المپ هایی با گاز خنثی 
)المپ های زنون( می باشد، کار با قطعات ولتاژ باال باید 
خطرات  غیراینصورت  در  گیرد.  انجام  صحیح  بطور 

صدمات جسمی به همراه خواهد داشت. 
بیرونی و تجهیزات  تغییرات در چراغ های  ■ اعمال 

عالمت دهنده، اکیداً ممنوع می باشد.
■ اضافه کردن چراغ بیرونی و تجهیزات عالمت دهنده 

بیشتر از مشخصات فنی استاندارد، ممنوع می باشد.

ایجاد بخار در چراغ ها 
از  پس  یا  بارانی  هوای  و  آب  در  رانندگی  هنگام 
شست و شوی خودرو ممکن است داخل شیشه چراغ ها 
دمای  اختالف  دلیل  به  موضوع  این  شود.  ایجاد  بخار 
پدیده ای است که  این  بیرون چراغ می باشد.  و  داخل 
در شرایط آب و هوای بارانی نیز رخ می دهد و تأثیری 
بر عملکرد چراغ ها ندارد. با این حال اگر مقدار زیادی 
با  لطفاً  می شود،  چراغ  شیشه  وارد  آب  بخار  یا  آب 

نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  احتیاط
برای جلوگیری از آسیب دیدن چراغ های بیرونی، از 
حالل های شیمیایی یا مواد شوینده خورنده برای تمیز 

کردن خودرو استفاده نکنید.
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سرویس و نگهداری خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
بنابراین  می باشد.  مدل ها  این  به  مربوط  کشورهای 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

سرویس و نگهداری تایرها
برای اطمینان از رانندگی ایمن، اطمینان حاصل کنید 
که تایرهای مورد استفاده، مناسب خودرو باشند و دارای 

آج و فشار باد مناسب باشند.

  هشدار
■ استفاده از تایرهای ساییده شده یا تایرهایی با فشار 
باد نامناسب، می تواند منجر به وقوع تصادف، صدمات 

شدید و حتی مرگ شود. 
■ باید تمام دستورالعمل های موجود در این کتابچه 
راهنما در خصوص سرویس و نگهداری و فشار باد تایر 

را رعایت کنید.

  احتیاط
ایجاد  به  منجر  می تواند  تایرها  غیرمجاز  سوزاندن 
گازهای سمی شود. برای دفع تایرها به نمایندگی های 

مجاز بهمن مراجعه کنید.

بررسی تایر
نیز  را  موارد  این  باید  تایر،  باد  بررسی وضعیت  هنگام 
بررسی کنید که آسیب دیدگی ظاهری، اجسام خارجی 
چسبیده به تایر و ساییدگی بیش از حد وجود نداشته 

باشد. 
در صورت مشاهده موارد زیر هرچه سریع تر تایرها را 

تعویض کنید:
‹ آسیب یا برآمدگی در سطح یا کناره تایر وجود داشته 

باشد. 
‹ آج های تایر بیش از حد سائیده شده باشند.

فشار باد تایرها
قابلیت کنترل  تایرها می تواند  باد  حفظ فشار مناسب 
به  را  رانندگی  در  آسایش  و  تایرها  خودرو، طول عمر 

حداکثر برساند.
‹ تایرهایی که فشار باد مناسب ندارند، با الگوی نامنظمی 
ساییده می شوند. فشار باد نامناسب همچنین بر کنترل 
و مصرف سوخت خودرو نیز تأثیرگذار است و ممکن 
است باعث شود تایرها به دلیل گرم شدن بیش از حد 

پنچر شوند.
‹ تایرهایی که فشار باد زیاد دارند، می توانند منجر به 
رانندگی پر سر و صدا و لرزش و همچنین آسیب دیدن 
ساییدگی  و  جاده  ناهموار  سطوح  با  برخورد  در  تایر 

غیریکنواخت تایرها شوند.
توصیه می شود که فشار باد تایرها و همچنین تایر زاپاس 
را به طور منظم بررسی کنید. فشار باد تایر توصیه شده 
خودرو  وسط  ستون  برچسب  روی  بر  سرد،  حالت  در 

درج شده است.
هنگامی که تایر سرد است باید فشار باد آن اندازه گیری 
از 3  بیش  بودن خودرو  متوقف  زمان  اگر مدت  شود. 
ساعت یا مسافت طی شده کمتر از 1/5 کیلومتر باشد، 
اندازه گیری فشار باد تایر دقیق تر خواهد بود. اگر فشار 
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باد تایر پس از گرم شدن آن صورت بگیرد، مقدار آن 30 
الی 40 کیلو پاسکال بیشتر از حالت سرد خواهد بود. 
این حالت، طبیعی است. در این حالت، فشار باد تایر را 
برای رسیدن به فشار باد در حالت سرد، کم نکنید زیرا 

منجر به کم باد شدن تایر خواهد شد.  

  احتیاط
راننده  درب  روی  بر  تایر  باد  مناسب  فشار  برچسب 

درج شده است.

عالمت ساییدگی تایر

A- عالمت ساییدگی آج تایر
B- نشانگر محل قرارگیری عالمت ساییدگی آج تایر

مجاز،  حد  حداکثر  تا  تایر  شدن  ساییده  محض  به 
بالفاصله باید تایر را تعویض کنید.

اگر با استفاده از تایرهایی با آج های کم عمق یا تایرهایی 
که عالمت ساییدگی آن مشخص شده است به رانندگی 
مسافت  افزایش  نظیر  شرایطی  به  منجر  دهید،  ادامه 
توقف در حالت ترمزگیری، فرمان پذیری سخت و ترک 

خوردن تایرها و وقوع تصادف خواهد شد.
اگر  یا  تایر شدید،  اگر متوجه ساییدگی غیریکنواخت 
حین رانندگی متوجه لزرش های ممتد شدید، لطفاً برای 

بررسی تایر به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.
هنگام نصب تایرهای جدید، باالنس کردن تایرها باید 
انجام شود تا از آسایش در رانندگی و افزایش طول عمر 

تایرها اطمینان حاصل شود.

  احتیاط
فقط  تایر  ساییدگی  عالمت  قرارگیری  محل  نشانگر 
به  دقیق تر  اطالع  برای  می باشد.  راهنما  به عنوان 

عالمت اصلی روی خود تایر مراجعه کنید.

جابه جایی تایرها
به منظور افزایش طول عمر تایرها و ساییدگی یکدست 
تایرهای  منظم،  به طور  که  می شود  توصیه  آن ها، 

چرخ های عقب و جلو جابه جا شوند.
انجام  متخصص  توسط  باید  تایرها  جابه جایی 
به  تایرها  جابه جایی  برای  که  می شود  توصیه  گیرد. 

نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.

سرویس و نگهداری سان روف
بررسی های متناوب روزانه

و  رانندگی  شرایط  به  روزانه  متناوب  بررسی های 
همچنین میزان استفاده از سان روف بستگی دارد.

اگر در مناطق پر از گرد و خاک یا مناطقی با بارندگی 
تعداد  که  می شود  توصیه  می کنید  رانندگی  زیاد 

بررسی های روزانه را افزایش دهید.
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  احتیاط
آب بندی  عدم  به  منجر  می تواند  نامناسب  بررسی 
سان روف شود. باید تناوب بررسی را براساس میزان 
در  مثال  برای  کنید.  تنظیم  سان روف  از  استفاده 
مناطق پر از گرد و خاک یا فصل هایی که استفاده از 
سان روف بیشتر می شود، باید تعداد بررسی های روزانه 

را افزایش دهید.

نحوه بررسی روزانه
ممکن است گرد و خاک بین نوار دور سان روف، قطعات 
مکانیکی یا ریل راهنما جمع شود که منجر به صدای 
شدن  مسدود  و  سان روف  عملکرد  نقص  یا  غیرعادی 
سیستم تخلیه آب آن شود. سان روف را هرچند وقت 
یکبار باز کنید. گرد و خاک آن را پاک کنید و با استفاده 
از پارچه تمیز و آب، سطح نوار دور سان روف را تمیز 

کنید و قطعات مکانیکی را روغن کاری کنید.
سان روف را باز کرده و بررسی کنید حین باز و بسته 
شدن گیر نمی کند یا مسدود نمی شود. اگر موارد فوق 
رخ داد برای سرویس سان روف به نمایندگی های مجاز 

بهمن مراجعه کنید.

  احتیاط
■ هنگام نقص عملکرد سان روف، لطفاً هرچه سریع تر 

به نمایندگی های مجاز بهمن مراجعه کنید.
■ در شرایط جوی بسیار سرد، سان روف را با اعمال 
یا  موتور سان روف  دیدن  آسیب  از  تا  نکنید  باز  نیرو 
کردن  باز  از  قبل  شود.  جلوگیری  آن  درزگیرهای 
سان روف باید صبر کنید تا دمای بخش داخلی خودرو و 
همچنین درزگیرهای شیشه ها و سان روف افزایش یابد.
■ پس از شست وشوی خودرو در شرایط جوی بسیار 
سرد، سان روف را باز کنید. قبل از شروع به حرکت، با 
استفاده از پارچه خشک و نرم، درزگیرهای سان روف را 

پاک کنید.
■ قبل از ورود خودرو به کارواش، سان روف باید کاماًل 
بسته شود. نازل های پرفشار آب را مستقیماً به سمت 
این  به  ندهید.  قرار  سان روف  چارچوب  درزگیرهای 
ترتیب، از تغییر شکل درزگیرها به دلیل فشار زیاد و 
همچنین از وارد شدن آب به داخل خودرو، جلوگیری 

می شود.
مناطق  یا  ناهموار  جاده های  در  رانندگی  هنگام   ■
کوهستانی، سان روف را برای مدت طوالنی کاماًل باز 
آسیب  باعث  می تواند  موجود  لرزش های  زیرا  نکنید 

دیدن قطعات سان روف شود.
■ در فصل بارندگی باید سان روف را برای وجود گرد و 
خاک یا شن چسبیده به درزگیرها بررسی کنید و در 
صورت وجود این موارد آن ها را پاک کنید تا درزگیرها 

عملکرد مناسب داشته باشند.
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سرویس و نگهداری بخش بیرونی خودرو
نظافت خودرو

نظافت منظم خودرو می تواند به نگهداری بخش ظاهری 
خودرو کمک کند. گرد و خاک و دانه های شن می تواند 
به رنگ بدنه آسیب بزند و برگ ها و فضوالت پرندگان 

باعث کاهش براق بودن رنگ خودرو می شوند.
خودرو را در سایه و دور از تابش مستقیم آفتاب بشویید. 
اگر خودرو برای مدتی در معرض تابش مستقیم آفتاب 
سایه  زیر  را  آن  از شست وشو،  قبل  است،  پارک شده 
ببرید. قبل از انجام نظافت صبر کنید تا سطح خودرو 

خنک شود.
نحوه نظافت بخش بیرونی خودرو

1. بررسی کنید که برگ درختان، فضوالت پرندگان یا 
غیره، بر روی خودرو باقی نمانده باشد.

از پارچه یا محلول شوینده برای پاک کردن این موارد 
استفاده کنید. سپس بالفاصله آن را بشویید تا از آسیب 

دیدن رنگ خودرو جلوگیری شود. 
2. سراسر خودرو را با آب بشویید تا گرد و خاک سطح 

آن پاک شود.
با محلول بدست آمده و فرچه نرم، اسفنج یا پارچه نرم، 

خودرو را تمیز کنید.
3. آب را با شوینده خودرو ترکیب کنید. نظافت را از 

سقف شروع کرده و به سمت پایین بیایید.
4. پس از شست وشو و نظافت کامل خودرو، از پارچه 
مخصوص یا حوله برای خشک کردن خودرو استفاده 
از  باعث  کنید. خشک شدن تدریجی خودرو می تواند 
آب  لکه های  ایجاد  یا  خودرو  درخشندگی  رفتن  بین 

شود.

  احتیاط
قوی  شوینده  محلول های  و  شیمیایی  حالل های   ■
می توانند به رنگ خودرو و همچنین قطعات فلزی و 

پالستیکی آسیب بزنند.
■ پس از شست و شوی خودرو یا عبور از مناطق آب 
گرفته، پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا اطمینان 

حاصل کنید که ترمزها عملکرد عادی دارند.
■ هنگام شست وشوی خودرو در فصل سرد، سوراخ 
از یخ زدن  تا  را نشویید  قفل درب ها و درب پشتی 

درزگیرها و سوراخ قفل درب ها جلوگیری شود.

واکس زدن خودرو
واکس زدن برای سرویس و نگهداری خودرو سودمند 
است و قبل از انجام این کار، باید خودرو کاماًل خشک 

شود تا از تأثیر واکس زدن اطمینان حاصل شود.
در حال حاضر، انتخاب های زیادی برای واکس خودرو 
است.  متفاوت  آن ها  کارآیی  که  دارد  وجود  بازار  در 
بنابراین هنگام انتخاب واکس مناسب باید دقت کنید 
در غیراینصورت، واکس زدن خودرو به جای محافظت 

از رنگ بدنه خودرو منجر به تغییر رنگ آن می شود.
تحت شرایط معمول، مشخصه های واکس خودرو، عمر 
خودرو، رنگ خودرو، محیطی که خودرو در آن قرار دارد 
و سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. برای کسب 
تماس  بهمن  مجاز  نمایندگی های  با  بیشتر  جزئیات 

بگیرید.
تعمیر رنگ خودرو

را  رنگ  شدن  کنده  و  خودرو  رنگ  روی  خراش های 
به طور منظم بررسی کنید. در صورت مشاهده چنین 
مواردی باید بالفاصله آن ها را ترمیم کنید تا از زنگ زدن 

فلز بدون رنگ جلوگیری شود.
خراش های  و  شدن  کنده  می تواند  فقط  رنگ  ترمیم 
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جزیي را برطرف کند. برای آسیب های شدید به رنگ 
خودرو لطفاً با تکنسین های نمایندگی های مجاز بهمن 

تماس بگیرید.
سرویس و نگهداری بخش داخلی خودرو

  هشدار
برای سالمتی  موادی می باشند که  دارای  شوینده ها 
شما مضر و خطرناک اند و خطر بروز صدمات جسمی 
وجود دارد. هنگام نظافت بخش داخلی خودرو، درب ها 
یا شیشه درب ها را باز کنید. فقط از مواد مخصوص 
برای نظافت خودرو استفاده کنید و دستورالعمل های 

روی آن ها را رعایت کنید.

  احتیاط
داخل  برقی  قطعات  با  مایعات  سایر  یا  آب  تماس 
خودرو ممنوع است، زیرا باعث آسیب دیدن قطعات 

برقی می شود.

کفپوش
گرد و خاک جمع شده روی کفپوش خودرو را بطور 
منظم با جاروبرقی پاک کنید. تجمع بیش از حد گرد و 

خاک باعث از بین رفتن کفپوش می شود.
می توانید با نظافت منظم، کفپوش را تمیز نگه دارید. 
کفپوش  کردن  تمیز  برای  کف دار  شوینده  محلول  از 
استفاده کنید. برای خشک نگه داشتن کفپوش، تا حد 

امکان محلول شوینده کف دار را با آب استفاده نکنید.
روکش های پارچه ای

گرد و خاک جمع شده روی قسمت های پارچه های بخش 
داخلی خودرو را بطور منظم با جاروبرقی پاک کنید.

برای نظافت معمولی از محلول آب و صابون رقیق استفاده 
کنید و سپس صبر کنید تا بطور عادی خشک شود. 

پارچه  شوینده  از  سخت تر  لکه های  کردن  پاک  برای 

استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل های شوینده های پارچه 
را رعایت کنید.

روکش های چرمی
گرد و خاک جمع شده مخصوصاً در درزها و تاخوردگی ها 

را بطور منظم با جاروبرقی پاک کنید.
کردن  تمیز  برای  مرطوب  و  نرم  پارچه  از  می توانید 
و  نرم  پارچه  سپس  کنید.  استفاده  پارچه ای  سطوح 
قرار  استفاده  براق کردن سطوح مورد  برای  را  خشک 
تمیز  بیشتر  را  چرمی  سطوح  می خواهید  اگر  دهید. 
کنید می توانید از محلول های شوینده مخصوص سطوح 

چرمی استفاده کنید.
چرمی،  سطوح  مخصوص  شوینده  از  استفاده  از  پس 
کردن  پاک  برای  نرم  و  خشک  پارچه  از  بالفاصله 
باقی مانده های آن استفاده کنید. هرگز نگذارید شوینده 
بر روی سطوح دیگر  برای مدت طوالنی  سطوح چرم 
بخش داخلی خودرو باقی بماند. در غیراینصورت باعث 
می شود پارچه های تزئیناتی بخش داخلی خودرو سست 

شده و یا دوخت یا چسب آنها از یکدیگر باز شود.
اجزای الستیکی )درزگیر، واشر و غیره(

قطعات  شدن  آلوده  باعث  می تواند  محیطی  شرایط 
آنها شود.  از دست رفتن کیفیت عملکرد  الستیکی و 
الستیک  قطعات  محافظ  مواد  با  را  الستیکی  قطعات 

محافظت کنید.
محصوالت  از  الستیکی،  درزگیرهای  نظافت  هنگام 
دارای سیلیکون استفاده نکنید تا از آسیب دیدن آن ها 
جلوگیری کنید. برای نظافت، فقط از آب و مواد شوینده 

مناسب استفاده کنید.
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اجزای پالستیکی
  احتیاط

مانند  یا حالل های مختلف  الکل  شوینده های دارای 
این چنینی  مواد  یا  بنزین  گریس،  پاک کننده  تینر، 
می تواند به قطعات پالستیکی آسیب وارد کنند. این 
تمیز  است  نمناک شده  که  نرم  پارچه  با  را  قطعات 

کنید.
اجزای پالستیکی عبارتند از:

روی  نمدی  چراغ ها،  قاب  مصنوعی،  چرم  روکش های 
سقف، قاب صفحه کیلومتر، قاب و درپوش جالیوانی، 
قطعات  مات،  مشکی  رنگ  به  اجزای  هوا،  دریچه های 

رنگ شده داخل خودرو.
شیشه ها

از شیشه شوی برای تمیز کردن سطوح داخلی و بیرونی 
شیشه ها استفاده کنید. در آخر از پارچه نرم یا دستمال 
کاغذی برای خشک کردن سطوح پالستیکی و شیشه ها 

استفاده کنید.
  احتیاط

بخارزدای شیشه عقب، روی سطح داخلی شیشه عقب 
قرار گرفته است. تمیز کردن با اعمال نیروی زیاد و 
بی دقت می تواند باعث جدا شدن و یا حتی قطع مدار 
آن شود. بنابراین هنگام پاک کردن شیشه عقب، باید 
به آرامی و با حرکت از چپ به راست، اقدام به تمیز 

کردن شیشه عقب کنید.
کمربند ایمنی

با  می توانید  است  شده  کثیف  ایمنی  کمربند  اگر   .1
استفاده از محلول آب و صابون گرم، آن را تمیز کنید. 
از سفیدکننده، رنگ یا سایر محلول های شوینده بر روی 
کمربند ایمنی استفاده نکنید. استفاده از این محصوالت 

می تواند دوام کمربند ایمنی را کاهش دهد.
قبل از حرکت بگذارید کمربندهای ایمنی بطور عادی 

خشک شوند.

هدایت کننده  حلقه  در  زیاد  خاک  و  گرد  وجود   .2
کمربند ایمنی می تواند در سرعت جمع شدن کمربند، 
اثر نامطلوب داشته باشد. از پارچه و محلول آب و صابون 
ایمنی  کمربند  هدایت کننده  حلقه  کردن  تمیز  برای 

استفاده کنید.
زنگ زدگی  از  جلوگیری  برای  الزم  اقدامات 

خودرو
عواملی که بر میزان زنگ زدگی تأثیرگذارند

‹ جمع شدن گرد و خاک یا برف در قسمت زیرین بدنه 
خودرو می تواند سرعت زنگ زدگی را افزایش دهد.

یا سایر الیه های محافظ  ‹ آسیب دیدن الیه پوششی 
بدنه خودرو به دلیل برخورد گرد و خاک یا شن موجود 
در هوا یا تصادفات جزیی، سرعت زنگ زدگی را افزایش 

می دهد.
رطوبت  که  استفاده شود  مناطقی  در  از خودرو  اگر   ›
سرعت  باشد،  انجماد  نقطه  از  کمتر  دما  یا  بوده  زیاد 

زنگ زدگی افزایش می یابد.
‹ وجود نمک بیش از حد در هوای جاده های مناطق 
آلوده صنعتی و مناطق ساحلی، سرعت زنگ زدگی را 

افزایش می دهد.
تهویه  که  قطعاتی  زنگ زدگی  سرعت  دما،  افزایش   ›

مناسبی ندارند را افزایش می دهد.
محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگی

‹ از آب سرد تمیز و شوینده خودرو برای شست وشوی 
خودرو استفاده کنید.

‹ به طور منظم بررسی کنید که رنگ بدنه آسیب ندیده 
را  آن  سریع تر  هرچه  آسیب،  وجود  درصورت  باشد. 

ترمیم کنید.
کنید.  بررسی  را  خودرو  زیر  قسمت  منظم،  به طور   ›
سایر  یا  یخ  برف،  خاک،  و  گرد  شن،  وجود  درصورت 

موارد، هرچه سریع تر آن ها را تمیز کنید.

فصل 5: تعمیر و نگهداری / سرویس و نگهداری خودرو
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‹ مجراهای عبور آب را باز نگه دارید تا آب جمع نشود.
‹ اگر حشرات، آسفالت، بتن یا سایر مواد مشابه روی 

خودرو جمع شد، هرچه سریع تر آن ها را تمیز کنید.
‹ اگر همواره بر روی جاده های پوشیده از نمک، مناطق 
با خاک قلیایی، سواحل یا سایر جاده های دارای نمک 
رانندگی می کنید، حداقل ماهی یک بار قطعات متصل 

به زیر خودرو را بشویید.
رانندگی  شنی  جاده های  در  معمول  به طور  اگر   ›

می کنید، پشت چرخ ها گلگیر نصب کنید.
متوقف کردن )پارک( بلند مدت خودرو

باید خودرو را در محلی پارک کنید که مانع از ایجاد 
شرایطی شود که باعث فرسایش خودرو شود و خودرو 
بتواند به راحتی دوباره روشن شود. در صورت امکان، 

خودرو را در محل سر پوشیده پارک کنید. 
اگر می خواهید خودرو را برای مدت طوالنی پارک کنید 
انجام  را  زیر  مراحل  قبل  از  لطفاً  بیشتر(،  یا  ماه  )یک 

دهید:
‹ باک را پر کنید.

‹ بخش بیرونی خودرو را کاماًل تمیز و خشک کنید. 
‹ بخش داخلی خودرو را تمیز کنید و اطمینان حاصل 

کنید که کفپوش و سایر موارد کاماًل خشک می باشند.
‹ ترمز پارک را غیرفعال کنید و جلوی چرخ های عقب 

مانع چرخ قرار دهید. 
‹ یکی از شیشه ها را به مقدار کم باز کنید )اگر قرار است 

خودرو در مکان سر پوشیده پارک شود(.
‹ قطب منفی باتری را قطع کنید یا باتری را در بیاورید.

بازوی  بین  و  کرده  بلند  را  برف پاک کن  بازوی   ›
برف پاک کن و شیشه، پارچه یا حوله قرار دهید. 

از روغن روانکار  باید  ‹ برای کاهش خطر چسبندگی، 
سیلیکونی بر روی درزگیر تمام درب ها استفاده شود.

‹ از روکش نخی و دارای منافذ برای پوشاندن خودرو 

استفاده کنید. استفاده از روکش های پالستیکی می تواند 
باعث تجمع آب و آسیب به رنگ خودرو شود.

‹ در صورت امکان، هرچند وقت یکبار، مدت زمان کمی 
موتور را روشن کنید تا به دمای مناسب برسد.

فصل 5: تعمیر و نگهداری / سرویس و نگهداری خودرو
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فصل 5: تعمیر و نگهداری / برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای، مطابق جدول ذیل توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بهمن 
صورت می پذیرد.

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

هر 100 هزار کیلومتر تعویض شود

هر 100 هزار کیلومتر تعویض شود
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فصل 5: تعمیر و نگهداری / برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

* دوره نگهداری: زمان بر حسب ماه یا مسافت بر حسب کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد.
)I( : بازرسی شامل تنظیم، تصحیح، تمیز سازی یا تعویض )در صورت نیاز(

)C(: تمیزکردن
)R(: جایگزینی یا تعویض

برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای

نشتی روغن، آب، گاز 
و اتصاالت الکتریکی
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نکات:
- پس از دوره ای خاص طبق فواصل توصیه شده، عملکرد تعمیر و نگهداری را انجام دهید.

- در موارد زیر باید روغن موتور یا فیلتر روغن را در فواصل کوتاهتر از آنچه توصیه شده است تعویض نمایید.
خودرو در جاده های خاکی رانده شده باشد.  -1

خودرو در طوالنی مدت در دور آرام کار کند، و یا برای مسافت طوالنی با سرعتی پایین حرکت کرده باشد.  -2
خودرو کمتر از km 8 )کیلومتر( به دفعات در دمای زیر C° 0 رانده شده باشد.  -3

- درصورتی که خودرو در جاده های خاکی حرکت می کند باید فیلتر هوا را در فواصل کوتاهتر از فواصل توصیه 
شده تمیز کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

نشانگرها، سیستم روشنایی، سیستم  و  الکتریکی مثل چراغ های هشدار  برای سیستم های  را  بازرسی کامل   -
صوتی، بخارزدایی شیشه عقب، برف پاک کن، سیستم تمیز کردن )مثل تیغه برف پاک کن(، سیستم کولر، 
سنسور دنده عقب، سیستم دوربین دید عقب، شیشه باالبرهای برقی، سان روف برقی، صندلی های برقی، 

کروزکنترل و غیره انجام دهید.
- اگر خودرو در شرایط سخت یا در مناطق کوهستانی عمل می کند )ترمز به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد (یا 

در شرایط آب و هوایی مرطوب، روغن ترمز باید هر سال عوض شود.
-  اگر خودرو در شرایط سخت یا در مناطق کوهستانی عمل می کند )ترمز به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد (یا 

در شرایط آب و هوایی مرطوب، بازرسی دیسک ترمز در فواصل کوتاه تری باید صورت گیرد.

فصل 5: تعمیر و نگهداری / برنامه نگهداری و مراقبت دوره ای
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شناسایی خودرو

لطفاً توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما شامل 
به  مختص  و  مخصوص  تجهیزات  استانداردها،  تمام 
کشورهای محدود برای این مدل ها می باشد. بنابراین 
شده  داده  شرح  عملکردهای  یا  تجهیزات  از  بعضی 
در این کتابچه راهنما ممکن است با خودروی شما 
مطابقت نداشته باشد یا فقط در کشورهای خاصی در 
دسترس باشند. لطفاً برای کسب اطالعات دقیق از این 
مشخصات با نمایندگی های مجاز بهمن تماس بگیرید.

  تجهیزات خودرو

شماره شناسایی خودرو

شماره شناسایی خودرو (VIN( برای هر خودرو منحصر 
به فرد است.

شماره شناسایی خودرو روی قسمت باالی داشبورد و 
در سمت چپ پایین قاب شیشه جلو حک شده است.

شماره سریال موتور
 GW4C20A موتور

شماره سریال موتور طبق شکل بر روی قسمت عقب 
بلوکه موتور، کنار استارت حک شده است.

پالک مشخصات خودرو

پالک مشخصات خودرو مطابق شکل، بر روی قسمت 
پایینی ستون وسط نصب شده است.

فصل 6: اطالعات فنی / شناسایی خودرو
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فصل 6: اطالعات فنی / شناسایی خودرو

مشخصات فنی خودرو
مشخصه مورد

CC6490WM28 مدل خودرو
GWGW4C20A مدل موتور

8HP70 مدل گیربکس
4WD نوع محرک
4856 طول

ابعاد کلی )میلی متر(

ابعاد

1926 عرض
1900 ارتفاع
1610 چرخ های جلو فاصله عرضی چرخ ها )میلی متر(
1610 چرخ های عقب
2800 فاصله طولی محور چرخ ها )میلی متر(
28° اختالف زاویه شیب از جلو )خروجی پارکینگ(
23° اختالف زاویه شیب از عقب )خروجی پارکینگ(

2330 وزن خالص )کیلوگرم( وزن
2950 وزن کلی )کیلوگرم(

265/60R18 نوع تایر چرخ ها
18x8 J نوع رینگ

دو جناغی - تعلیق مستقل نوع سیستم تعلیق جلو سیستم تعلیق
چند میله ای - تعلیق غیرمستقل نوع سیستم تعلیق عقب

دیسکی نوع ترمز جلو ترمز
دیسکی نوع ترمز عقب

185 با بار حداقل فاصله از زمین )میلی متر(

عملکرد
200 بدون بار
60 حداکثر شیب قابل پیمایش )%(
180 حداکثر سرعت )کیلومتر بر ساعت(
7 تعداد سرنشین مجاز

13�3 شهری )لیتر در 100 کیلومتر(
4�9مصرف سوخت بین شهری )لیتر در 100 کیلومتر(

10�9 ترکیبی )لیتر در 100 کیلومتر(
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فصل 6: اطالعات فنی / شناسایی خودرو

  احتیاط

به غیر از پارامترهایی که جداگانه گفته شده اند یا به طور خاص به آن پرداخته شده است، تمام پارامترهای ذکر   ›
شده در این کتابچه راهنما در مدل های استاندارد وجود دارد. برای خودروهای سفارشی، ممکن است بعضی 

از پارامترها متفاوت باشد. همواره باید پارامترهای موجود در اسناد خودرو مورد لحاظ قرار گیرد.
برای اطالع از پارامترهای اولیه مانند ابعاد کلی خودرو، مصرف سوخت، استانداردهای آالیندگی و حداکثر   ›

سرعت به اسناد خودرو مراجعه کنید.

مشخصات فنی توان خودرو
موتور

حجم موتورنوعمدل موتور
)لیتر(

حداکر توان 
مجاز/ دور موتور 
)کیلووات/ دور در 

دقیقه(

حداکثر گشتاور/ 
 /N�m( دور موتور

دور در دقیقه(

GW4C20A4500 ~ 967180/5500355/1800�1بنزینی

مشخصات فنی گیربکس

مقادیر موارد
8HP70 مدل گیربکس

AT-اتوماتیک نوع

4�220 نسبت کاهنده دیفرانسیل

4�714 دنده 1

نسبت دنده گیربکس

3�143 دنده 2

2�106 دنده 3

1�667 دنده 4

1�285 دنده 5

1�000 دنده 6

0�839 دنده 7

0�667 دنده 8

3�317 دنده عقب
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مشخصات فنی شاسی
مقادیرموارد

تایر

مشخصات فنی
R17, 265/60 R18 265/65تایرهای اصلی

R17, 265/60 R18 265/65تایر زاپاس

فشار باد تایر )کیلوپاسکال(
برای کسب جزئیات، به برچسب فشار 
باد تایر بر روی ستون وسط مراجعه 

کنید.

زنجیرچرخ
زنجیرچرخ پلی اورتان با ضخامت کمتر مشخصات فنی

از 15 میلی متر
چرخ های عقبمحل نصب

زوایای چرخ

باالنس کردن چرخ ها
20 ≥وزن یک سمت )گرم(

35 ≥مجموع وزن دو سمت )گرم(

چرخ های جلو

و زاویه کمبر چرخ جلو بین چرخ چپ  )اختالف   11'  ±  30'
راست کمتر یا برابر با 30 دقیقه می باشد(

سمت  به  کینگ پین  زاویه 
عقب

و  چپ  چرخ  بین  )اختالف   2°17'  ±  30'
راست کمتر یا برابر با 30 دقیقه می باشد(

بین چرخ چپ و زاویه تو-این چرخ جلو )اختالف   13'  ±  5'
راست کمتر یا برابر با 5 دقیقه می باشد(

مقادیر بررسی 
استاندارد

6 ~ 4خالصی )میلی متر(پدال ترمز

30حداقل ضخامت )میلی متر(دیسک ترمز جلو

28حداقل ضخامت )میلی متر(دیسک ترمز عقب

5�9حداقل ضخامت )میلی متر(لنت ترمز جلو

5�8حداقل ضخامت )میلی متر(لنت ترمز عقب
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مشخصات فنی روغن ها و مایعات
روغن موتور

GW4C20A  مشخصات فنی روغن موتور برای مدل
اگر استاندارد API )انجمن نفت آمریکا( را انتخاب می کنید، روغن های زیر را توصیه می کنیم:

مقادیرموارد
دماهای پایین ترباالتر از 30- درجه سلسیوسدمای محیط
SM و باالترSM و باالتردرجه کیفی

5W-400W-40ویسکوزیته )گرانروی(

اگر استاندارد ACEA )انجمن خودروسازان اروپا( را انتخاب می کنید:
 5W-40 و A3/B4 هنگامی که دمای محیط باالتر از 30- درجه سلسیوس است، استفاده از روغن هایی با درجه بندی ›

را توصیه می کنیم.
‹ در دمای کمتر، استفاده از روغن هایی با درجه بندی A3/B4  0W-40 را توصیه می کنیم.

ظرفیت روغن موتور

مدل موتور
ظرفیت )لیتر( )مقدار مرجع(

هنگام تعویض همزمان روغن 
هنگام تعویض روغن موتورموتور و فیلتر روغن موتور

GW4C20A5�5±0�15�0±0�1
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سایر روغن ها و مایعات
نوع روغن یا 

ظرفیت )لیتر(مشخصات فنیمایع

02�0±78�0روغن ترمز D0T4روغن ترمز

FLUIDE DA1�05±0�05روغن فرمان

مایع خنک کننده

اتیلن گلیکول - شماره  براساس  مایع خنک کننده 
25 )مناطق عادی(

اتیلن گلیکول - شماره  براساس  مایع خنک کننده 
35 )مناطق با دمای باال(

اتیلن گلیکول - شماره  براساس  مایع خنک کننده 
45 )مناطق مرتفع و با دمای کم(

0/5±11/6 )خودروهای بنزینی(
0/5±12/7 )خودروهای دیزلی(

1�0±65�3--مایع شیشه شوی

1�0±6�3--مایع چراغ شوی

GL-5 1400�7روغن دیفرانسیل جلو

ELS GL-5 75-W902�5روغن دیفرانسیل عقب

مشخصات سوخت

ظرفیت )لیتر(مشخصات فنینوع سوخت

3±80بنزین بدون سرب با عدد اوکتان 95 یا بیشترخودروهای بنزینی

فصل 6: اطالعات فنی / شناسایی خودرو





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



پیوست 2: 

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

مالک گرامي لیست ذیل معرف فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودروي هاوال H9  مي باشد که در زمان 
تحویل خودرو، تقدیم مي گردد.

HAVAL H9 خودروی شرح اقالم

√ زاپاس

√  جک و آچارچرخ

√ مثلث راهنما

√ کلید یدکي

√ موکت زیر پایی

√  دفترچه راهنماي خودرو

توجه 1:
جهت مشاهده لیست به روز رساني شده تجهیزات این خودرو مي توانید به آدرس اینترنتي خدمات پس از فروش 

بهمن www.bahman.ir ، منوي محصوالت ، زیر منوي هاوال H9 مراجعه نمایید.

توجه 2:                                                                                                                
در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با مرکز تماس به شماره 48027-021 تماس حاصل 

فرمایید.
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