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مقدمه 
.

از شما به خاطر انتخاب خودروي لندمارك به عنوان اتومبیل جدیدتان متشکریم.
این کتابچه راهنما ، آگاهی و درك بیشتري از عالئم و امتیازات این اتومبیل به شما می دهد.

این اطالعات شما را جهت استفاده از خودرو ، روش صحیح نگهداري و عملکرد وسیله نقلیه آشنا می سازد و امید است رضایت و 
خشنودي تان را در پی داشته باشد. 

اطالعات فنی مدل هایی که در این دفترچه راهنماي استفاده از خودرو آمده است، براساس مشخصات فنی شناخته شده در زمان 
تهیه این دفترچه جمع آوري شده است. این دفترچه اطالعات مجموعه تجهیزات موجود (در کلیه تولیدات یا تجهیزات جانبی) را 

جمع آوري نموده است ، وجود این تجهیزات و امکانات به نوع خودرو، نوع محصول انتخاب شده و بازار کشوري که خودرو در آن به 
فروش می رسد بستگی دارد.

توجه :
تمام تجهیزاتی که با عالمت " * " مشخص شده اند مخصوص برخی از خودروها بوده و یا انتخابی می باشند.
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1 . پیشگفتار 
لطفاً در اولین فرصت ممکن پس از خرید خودرو این 
کتابچه را مطالعه نمایید. این کتابچه در هشت فصل 
اطالعاتی شامل ساختار بدنه خودرو، تکنولوژي آن، 
نکات سودمند در خصوص استفاده از خودرو، روشن 
نمودن و راندن خودرو، تعمیر و نگهداري از خودرو 
و دیگر موارد در رابطه با خودرو را توضیح می دهد. 

غیر  در  می باشد،  ممنوع  خودرو  قطعات  کردن  باز 
این صورت تاثیرات منفی ناشی از این عمل بر عهده 

مالک خودرو خواهد بود. 
به موارد ذیل  دقت  در هنگام خواندن این کتابچه 

نمایید: 
تمام تجهیزاتی که با عالمت " * " مشخص شده اند 
انتخابی  یا  و  بوده   خودروها  از  برخی  مخصوص 

هستند. 
لغات اخطار، احتیاط، هشدار به معنی زیر می باشد: 

 اخطار
این عالمت بدین معناست که در صورت صرفنظر نمودن 
دارد. وجود  مرگ  حتی  و  جانی  صدمات  خطر  آن  از 

 اخطار
احتیاط به این معناست که در صورت صرف نظر   نمودن از  
آن خطر بدنى یا صدمه خودرو یا هردوى آنها وجود دارد.

 اخطار
آن  از  نمودن  صرفنظر  که  است  معنا  بدین  هشدار 
ممکن است به خودرو و تجهیزات آن صدمه وارد شود.

در  را  کتابچه  این  خودرو  فروش  هنگام  لطفاً 
به  نیز  جدید  مالک  زیرا  بگذارید.  باقی  خودرو 

اطالعات کتابچه نیازمند خواهد بود
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2 . مشخصات بخشهاي داخلی و خارجی خودرو 
بخش خارجی خودرو 1

1 . درب موتور ................................................................................................... 2-12
    محفظه موتور ................................................................................................. 4-6
2. برف پاك کن و شیشه شوي شیشه جلو ................................................. 2-47
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    ریموت کنترل (ورود بدون کلید)* ........................................................... 2-5
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11. برف پاك کن و شیشه شوي شیشه عقب * ......................................... 2-47
12.  چراغ ترمز باال (چراغ ترمز سوم).......................................................... 5-24
13 . الستیک زاپاس......................................................................................... 2-79
14 . چراغ پالك راهنمایی و رانندگی.......................................................... 5-18  
15 . سنسور دنده عقب * .............................................................................. 2-83
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       مثلث اخطار ............................................................................................... 2-78
18 . سوپاپ پر کن باد (والو) الستیک .........................................................8-15
      تعویض الستیک .......................................................................................7-10 
      جابجا کردن الستیک ...............................................................................7-12
      زنجیر چرخ (قابل تهیه توسط مالک)................................................... 7-12
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بخش خارجی خودرو  2
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1  .   چراغ راهنماي جلو  

2 .   چراغ موقعیت (چراغ کوچک)
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 4.   چراغ نور پایین
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3 . قابل توجه مالک 
نصب تجهیزات جانبی 

با  جانبی  تجهیزات  هرگونه  نصب  از  قبل  لطفاً 
نمایندگی مجاز خود مشورت نمایید. 

جانبی  تجهیزات  هرگونه  نصب  جهت  (1)لطفاً 
خود  کشور  مقررات  به  خود  انتخابی  وسایل  یا 
توجه  خودرو  درون  کتابچه دستورالعمل هاي  و 
نموده و هر گونه تجهیزات را زیر نظر نمایندگی 

مجاز شرکت سازنده خودرو نصب نمایید. 
تجهیزات  نادرست  و  نامناسب  (2)نصب 
الکترونیکی موجب آتش سوزي می گردد، لذا از  
این کتابچه به عنوان مرجعی براي نصب استفاده 

نمایید. 
فاقد  که  چرخهایی  و  الستیک  از  (3)استفاده 
می باشد.  ممنوع  باشند  شده  تعیین  مشخصات 
جهت  چرخ  و  الستیک  اندازه  از  صرفنظر 
اطالعات بیشتر درخصوص "پارامترهاي تکنیکی 

و مشخصات " به فصل 8  مراجعه نمایید. 
با خودرو براي اولین بار و  (4)پیش از رانندگی 
تنظیم قسمتهاي مختلف، دستورالعمل مربوطه 

در این کتابچه را مطالعه نمایید. 

خالصه ! 

از آنجا که تجهیزات جانبی متفاوت مرتبط با خودرو 
نمایندگی هاي  حتی  است  فراوان  بسیار  بازار  در 
نمایند  مشخص  نمی توانند  نیز  بهمن  گروه  مجاز 
که آیا تنظیمات اینگونه تجهیزات جانبی بر ایمنی 
خودرو تاثیر می گذارند و یا خیر. حتی در صورتی 
همانند  رسمی  مجوز  داراي  محصوالت  این  که 
این  نمی توانید  باشد،  عمومی"  استفاده  "مجوز 
قطعات  این  نگذاشتن  تاثیر  بر  دلیلی  را  مجوزها 
براي امنیت خودرو بدانید. لذا ، همیشه یک اصل را 
به خاطر داشته باشید، سازنده مسئول قطعه نیست، 
تنها قطعات توصیه شده و فراهم شده از نمایندگی 
مجاز ما براي استفاده در خودرو مناسب هستند به 
پیاده و سوار کردن خودرو  ، هنگام  منظور ایمنی 
تبعیت  مجاز  نمایندگی  دستورالعملهاي  از  صرفاً 

نمایید. 

بازکردن و بستن / تغییر در سیستم 
الکتریکی و یا سیستم سوخت رسانی

تولید  براي  تالش  حالت  در  همواره  بهمن  گروه 
محصوالتی ایمن با کیفیت باال است. 

یا  و  جانبی  تجهیزات  گونه  هر  نصب  هنگام  در 
پیاده و سوار کردن سیستم الکترونیکی و سیستم 
شرکت  دستورالعملهاي  از  خودرو  سوخت رسانی 
مهم  بسیار  کار  این  کنید،  پیروي  خودرو  سازنده 

است.
از آنجا که هر گونه اشتباه هنگام بازکردن و بستن 
به  منجر  سوخت  سیستم  و  الکترونیکی  سیستم 
به نمایندگی مجاز گروه  آتش سوزي می گردد لطفاً 

بهمن مراجعه نمایید. 
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 Ī ╣☻ō☺ ►▓ ▼ōōĒ╢  Į ╣☻╜ Ļ ĭ ▓▼ģ◄╙╜ * اخطار باربند

هنگام قرار دادن بار بر روي باربند حتماً   (1)
بارها را محکم و ایمن ببندید. هرگز اجسام را بدون 

بستن بر روي باربند قرار ندهید. 
اجسام سنگین را تا جاي ممکن باید در   (2)
زیر دیگر وسایل و به حالت  ثابت و محکم شده بر 

روي باربند قرار داد. 
هرگز جسمی بلندتر یا عریض تر از باربند   (3)

را روي آن قرار ندهید. 
پیش از رانندگی از محکم بودن وسایل   (4)

بر روي باربند اطمینان حاصل نمایید

قطعات اصلی 
اصلی  قطعات  جاي  به  اصلی  غیر  قطعات  از  هرگز 

استفاده نکنید. 
با  خودرو  یک  آوردن  فراهم  به  قادر  ما  شرکت 
تکنولوژي پیشرفته ، کیفیت عالی و ایمنی مناسب 
می باشد. استفاده از  قطعات  غیر اصلی ممکن است 

کیفیت و ایمنی خودرو را کاهش دهد. 
خودرو  سازنده  کارخانه  اصلی  قطعات  از  استفاده 
می  تضمین  شما  براي  را  خودرو  از  بهینه  استفاده 
بسیار  خودرو  عملکرد  صورت  این  غیر  در  و  نماید، 

کاهش خواهد یافت. 
کارخانه سازنده خودرو به هیچ وجه کیفیت قطعات 
جایگزین استفاده شده را تضمین نکرده و ضامن آن 

نخواهد بود. 
از  استفاده  و  مناسب  توصیه هاي  منظور  به 
به  می توانید  خود  خودرو  پیشرفته  اصلی  قطعات 

نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید. 
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رانندگی ایمن
رانندگی ایمن و بدون خطر بسیار مهم است موارد زیر 

را به شما یادآوري می کنیم: 
(1)  پیش از استارت زدن، از نشستن تمام افراد 
درون خودرو و بستن تمام کمربندهاي ایمنی اطمینان 

حاصل نمایید. 
هنگامیکه مجبورید کودکان را بدون همراه   (2)
در خودرو تنها بگذارید، سوئیچ خودرو را بردارید، زیرا 
کودکان از حرکات شما تقلید کرده ، ممکن است حین 

بازي با سوئیچ خودرو منجر به بروز تصادف گردند. 
در  قوانین  طبق  بر  را  نوزادان  و  بچه ها   (3)
خودرو قرار دهید. در هنگام بروز تصادف، کودکان باید 

تا بیشترین حد حفاظت شده باشند. 
را  موتور  دارید،  استراحت  به  نیاز  اگر   (4)
خاموش کنید؛ در صورتیکه هنگام روشن بودن موتور 
بخوابید، ممکن است بدون اختیار به دنده ضربه زده و 
آن را حرکت داده و یا در خودروهاي مجهز به گیربکس 
اینکه  یا  دهید،  فشار  را   دنده  انتخاب  اهرم  اتوماتیک 
پدال گاز را فشار داده و در نتیجه موجب بروز تصادف 
بر روي  گردید. در صورت نگهداشتن پا به طور مداوم 

پدال گاز به 

دلیل داغ شدن لوله اگزوز ممکن است آتش سوزي رخ دهد 
، همچنین در صورت عدم تهویه مناسب ، احتمال مسمویت 

بر اثر گازهاي خروجی از اگزوز وجود دارد. 
به بچه ها اجازه بازي در خودرو را ندهید. این   (5)

کار غیر قانونی است. 
هنگام قرار دادن وسایل در محفظه بار، وسایل   (6)

را بلندتر از ارتفاع پشتی صندلی قرار ندهید. 
و  در غیر این صورت دید راننده از عقب خودرو کم شده 
و  افتاده  بر روي سرنشینان  وسایل  است  همچنین ممکن 

آنها را در معرض خطر قرار دهند. 
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(1) کلید 

دو عدد کلید براي باز و بسته کردن دربها تهیه شده 
است. ریموت کنترل بر روي هر دو کلید وجود دارد.

صفحه کد کلید
کلید  کد  پالك  روي  بر  شده  حک  کلید  شماره 
قرار  استفاده  مورد  یدکی  کلید  ساختن  زمان  در 

می گیرد.  

در زمان تحویل خودرو این پالك کد کلید باید به 
مالک خودرو داده شود.

با استفاده از کلید (مکانیکی)  اگر شما قصد دارید 
دربهاي خودرو را باز و بسته نمایید، شما باید ابتدا 
تا کلید (2) از محل خود  داده  دکمه (1) را فشار 
خارج گردد. همچنین در صورت استفاده نکردن از 

کلید دوباره کلید (2) را در محل خود قرار دهید

(2) دربها

و  باز  کلید  با  را  راننده)  (سمت  چپ  جلوي  درب 
بسته کنید. 

کنترل اصلی توسط درب جلوي چپ :
دربها  تمام  مرکزي  قفل  چپ  جلوي  درب  قفل 
می باشد. کلید را در سوراخ قفل فرو برده، در جهت 
با  باز شده،  درب  هر چهار  قفل  بچرخانید،  ساعت 

کشیدن دستگیره بیرون ، دربها باز خواهند شد. 
براي قفل کردن دربها، دربها را ببندید، کلید را در 
عقربه هاي  جهت  در خالف  برده،  فرو  قفل  سوراخ 
ساعت بچرخانید، هر چهار درب قفل خواهند شد.  
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با  سرنشین)  (سمت  راست  جلوي  در  بستن 
کلید 

جهت  خالف  برده،  فرو  قفل  سوراخ  در  را  کلید 
شده،  باز  درب  قفل  بچرخانید،  ساعت  عقربه هاي 
سپس براي باز کردن درب دستگیره بیرون خودرو 

را بکشید. 
براي قفل کردن درب،   درب را بسته، کلید را در 
جهت  در  کردن،  قفل  براي  برده،  فرو  قفل  سوراخ 

عقربه هاي ساعت بچرخانید.

  

از  استفاده  با  جلو  جانبی  درهاي  نمودن  قفل 
کلید (دکمه) داخل خودرو 

(دکمه)  کلید  که  هنگامی  درب  نمودن  قفل  براي 
در  خودرو  جلوي  درب  داخل  دستگیره  روي  قفل 
دستگیره  دارد،  قرار  (قفل)   LOCK موقعیت 
را  درب   ، و  بکشید  باال  را  خودرو  درب  خارجی 
ببندید. مراقب باشید کلید را در خودرو جا نگذارید.
هنگامی که کلید (دکمه) قفل روي دستگیره داخل 
درب خودرو در موقعیت LOCK (قفل) قرار دارد، 
با کشیدن دستگیره داخل خودرو درب  نمی توانید 

را باز کنید. 
یادآوري : کلید (دکمه) قفل داخل درب سمت چپ 
جلوي (در سمت راننده) قفل تمام دربها را کنترل 

می کند. 

قفل نمودن درهاي جانبی عقب 
قفل  (دکمه)  کلید  که  هنگامی  نمودن  قفل  براي 
روي دستگیره داخل درب عقب خودرو در وضعیت 
را  جانبی  ، درب عقب  دارد،  قرار  (قفل)   LOCK

ببندید. 

 

   احتیاط
پیش از رانندگی از بسته و قفل بودن تمام دربها اطمینان حاصل 
به  ناگهانی  تصادف  اثر  بر  سرنشینان  است  ممکن  زیرا  نمایید، 

بیرون پرت شوند.
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 (3)  ریموت کنترل *

              قفل                           باز

  * براي خودروهائى که مجهز به شیشه باالبر برقی 
به  شیشه ها   ، سرقت  از  جلوگیري  براي  میباشند 

سمت باال حرکت خواهند نمود.
با یکبار فشار دادن دکمه مربوطه بر روي فرستنده 
اتوماتیک  طور  به  مرکزي  قفل  دور،  راه  از  کنترل 
فعال شده ،تمام دربهاي جانبی و درب عقب قفل 
شده و چراغ هاي راهنما یکبار چشمک خواهد زد. 

قرار    (ON)موقعیت روشن اگر سوئیچ خودرو در 
داشته باشد، با فشار دادن دکمه فرستنده (ریموت 

کنترل) چراغ راهنما چشمک نخواهد زد. 

دارد،  قرار   (OPEN) باز  موقعیت  در   ، اگر درب 
فشار دادن دکمه قفل فرستنده از راه دور (ریموت 
بار  سه  راهنما  چراغ  و  نموده  قفل  را  در  کنترل) 

چشمک زده و آژیر یکبار صدا خواهد کرد. 
اگر شیشه پنجره باز است، پس از فشار دادن دکمه 
طور  به  پنجره  شیشه  دور،  راه  از  کنترل  فرستنده 
ضد  هشدار  سیستم  و  شده  بسته  کامًال  اتوماتیک 

سرقت در وضعیت فعال قرار می گیرد. 
در صورت باز شدن هر یک از دربها و یا درب موتور 
سیستم ضدسرقت فعال شده، چراغ راهنما چشمک 
زده و آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد. براي غیر 
از دکمه هاي  هر یک  هشدار  سیستم  نمودن  فعال 
فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید، سیستم 
در  دربها  مانده و  باقی  در حالت فعال  ضد سرقت 
وضعیت قفل LOCK می مانند؛ اگر سیستم مجدداً 
سیگنالهاي هشدار را دریافت کند، پس از یک وقفه 
کوتاه آژیر مجدداً به صدا در خواهد آمد، جهت غیر 
غیر  از  پس  فوراً  ضد سرقت،  سیستم  نمودن  فعال 
فعال نمودن سیستم، دکمه TURN ON را فشار 

دهید. 

در صورتیکه آژیر هشدار سیستم ضد سرقت براي 
با  می توانید  کند،  می  ایجاد  مزاحمت  دیگر  افراد 
از   HORN WARNING فیوز  نمودن  خارج 

جعبه فیوز شماره1  سیستم را غیر فعال نمایید. 
جهت اطالعات بیشتر به فصل 5 مبحث "7 . فیوز" 

مراجعه نمایید. 

غیر فعال نمودن سیستم ضد سرقت
فشار  را  دور  راه  از  کنترل   TURN ON دکمه 
و  زد  خواهد  چشمک  دوبار  راهنما  چراغ  دهید، 
فعال  اتوماتیک  طور  به  دربها  مرکزي  قفل  کنترل 
چشمک  ضدسرقت  سیستم  چراغ  و  شد  خواهد 
زده و سیستم ضد سرقت در حالت نیمه فعال در 
می آید. اگر ظرف مدت 30 ثانیه ، سوئیچ خودرو را 
جا بزنید. یا هر یک از دربها، در موتور یا در عقب باز 
شوند، چراغ سیستم هشدار خاموش می گردد. اگر 
قرار   TURN ON وضعیت روشن  در  را  سوئیچ 
دهید، فرستنده کنترل از راه دور روشن می شود ، 

اما چراغهاي راهنما چشمک نمی زنند. 
از  پس  که  باشد  شده  تنظیم  طوري  سیستم،  اگر 
روشن شدن خودرو ، خاموش گردد ، چراغ راهنما 
4 بار چشمک زده و زنگ هشدار 4 بار به صدا در 

می آید و سپس سیستم غیر فعال می شود. 
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سیستم محافظ ضد سرقت 

در  سرقت  محافظ ضد  سیستم  شدن  آزاد  از  پس 
صورتیکه سوئیچ خودرو ، دربهاي بغل ، در موتور و 
یا در پشتی باز شوند، سیستم به حالت فعال شدن 
دربها  مرکزي  قفل  وکنترل  می گردد  بر  اتوماتیک 
تمام دربها را به طور اتوماتیک قفل می کند. اگر هر 
کدام از این بخشها کامًال قفل نشده باشند ، سیستم 

ضد سرقت وارد عمل نمی شود.
بستن شیشه ها توسط ریموت کنترل

در زمان عملکرد ریموت کنترل، شیشه ها به سمت 
ابتدا   : می نمایند  عمل  زیر  مراحل  ترتیب  به  باال 
از  راست، بعد  شیشه جلو چپ، سپس شیشه جلو 
آن شیشه عقب چپ و در نهایت شیشه عقب راست 

با فاصله یک ثانیه به یک ثانیه بسته خواهند شد.
قفل  کنترل  و  شیشه ها  باالبر   : دربها  قفل  ابتدا 
نمایند.  عمل  همزمان  نمی توانند  دربها  مرکزي 
داشته  وجود  تداخلی  عملکرد  دو  این  بین  هرگاه 
باشد و حین تنظیم پنجره ها کلید کنترل قفل دربها 
فشرده شود، قفل دربها عمل کرده و سپس تنظیم 

پنجره ها از سرگرفته می شود.

قفل  کنترل  به  مجهز  خودروهاي  براى   -2
مرکزي مى باشند

قفل کردن توسط ریموت کنترل 
کنترل  ریموت  روي  بر  قفل  دکمه  دادن  فشار  با 
به همراه  اتوماتیک تمام چهار درب خودرو  به طور 
درب عقب قفل خواهند شد و یک بار چراغ راهنما 

چشمک خواهد زد.
وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  گرفتن  قرار  زمان  در 

روشن (ON) ، ریموت کنترل عمل نخواهد نمود.
باز کردن توسط ریموت کنترل

"UNLOCK" "بازکردن" قفل  با فشار دادن دکمه 
دربها باز شده و چراغ راهنما دوبار چشمک می زند. 
روشن  وضعیت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  زمان  در 

(ON) ریموت کنترل عمل نخواهد نمود.
دوبار قفل شدن

 "UNLOCK" اگر بعد از سی ثانیه فشار دادن دکمه
درب را باز نکنید، دوباره دربها به طور اتوماتیک قفل 

خواهد شد.

جستجو کردن خودرو

دکمه هاي  خودرو،  درب  بودن  بسته  زمان  در 
"UNLOCK" را همزمان فشار دهید.  "LOCK" و 
چشمک  مرتبه   10 راهنما،  چراغ  زمان  این  در 
این حالت دکمه  از  براي خارج شدن  و  زد  خواهد 

"UNLOCK" را فشار دهید

  احتیاط
سوئیچ کنترل از راه دور (ریموت کنترل) را در 
آن  ندهید.  قرار  مستقیم  خورشید  نور  معرض 
و  نکوبید  اجسام دیگر  به  نگه داشته،  خشک  را 

مراقب باشید روي زمین نیفتد.
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 .
کار نکردن ریموت کنترل

به  است  ممکن  کنترل  ریموت  زیر  شرایط  در 
درستی کار نکند :

نیروگاه ها،  رادیویی،  ایستگاه  تلویزیونی،  برج   -
قوي  الکتریکی  امواج  که  مکان هایی  و  فرودگاه 

تولید می نمایند.
- قراردادن چندین ریموت کنترل کنار یکدیگر، 
وسایل  دیگر  یا  و  بی سیم  تلفن  همراه،  تلفن 
تجهیزات  نزدیک  در  سیم  بدون  ارتباطی 

الکتریکی.

 .
طول عمر باتري

طول عمر باتري به مدت یک یا دو سال می باشد. 
(حتی اگر باتري استفاده نشده باشد). اگر ریموت 
است معیوب  باتري ممکن  کنترل کار نمی کند، 

شده باشد، لطفاً آن را تعویض نمایید.

.
تعویض باتري ریموت کنترل

نوع 2

 

در آوردن درپوش پشت
(دوسو)  تخت  پیچ گوشتی  یک  از  استفاده  با 

درپوش را باز نمایید.
ریموت  خرابی  از  جلوگیري  براي  لطفاً   : توجه 
روي  بر  درپوش  کردن  خارج  زمان  در  کنترل 

پیچ گوشتی از پارچه استفاده نمایید.
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برد (مدار) ریموت کنترل را بیرون بیاورید.درپوش قطعات ریموت کنترل را پیاده نمایید. قطعات ریموت کنترل را خارج کنید.
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باتري را تعویض نمایید.
باتري کار کرده را خارج نموده و باتري جدید را در 

محل خود قرار دهید.

و  داده  قرار  کنترل  ریموت  پشت  در  را  برد(مدار) 
درپوش آن را نصب کنید.

خودرو  سوئیچ  روي  بر  را  کنترل  ریموت  قطعات 
متصل نمایید.

روشن  و  داده  فشار  را  کنترل  ریموت  دکمه هاي 
شدن چراغ LED را بررسی 

   اخطار

را  قطعات  دیگر  و  باتري  کودکان  که  نمایید  دقت 
نبلعند، زیرا باعث آسیب دیدن جدي می شوند.

احتیاط
   

•    قطعات را از یکدیگر جدا نکنید.
مطمئن  باتري  قطب هاي  صحیح  قرارگرفتن  از    •

شوید.
•  از خراب شدن قطب هاي باتري یا از آلوده شدن 

داخل ریموت کنترل جلوگیري نمایید.
لیتیوم منگنز نوع   CR1616 که  باتري  از  •  لطفاً 
در فروشگاه هاي ساعت، عکاسی و نمایندگی  مجاز 

وجود دارد استفاده نمایید.
•  با دست خیس باتري را لمس نکنید، زیرا باعث 

زنگ زدگی آن می گردد.
تعویض  را  باتري   تنهایی  به  می تواند  مالک    •
نماید، براي جلوگیري از خرابی توصیه می شود در 

نمایندگی انجام شود.

ایموبالیزر *
زمانی که  دارد.  وجود  چیپ  یک  کلید  داخل  در 
قرار  سوئیچ  مغزي  داخل  در  را  خودرو  سوئیچ 
اتوماتیک  صورت  به  خودرو  سوئیچ  می دهید، 
سیستم ایموبالیزر را خاموش می کند و از روشن 
جلوگیري  ایموبالیزر  کد  بدون  خودرو  شدن 

می نماید.
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(4) شیشه  باالبر برقی
عملکرد کلید شیشه باالبر  برقی

حرکت شیشه به سمت باال به طور معمولی : براي باال 
باال بکشید،  را به سمت  در  بردن شیشه دکمه روي 
سپس در محل مورد نظر دکمه را رها کنید تا شیشه 

متوقف شود. 
حرکت شیشه به سمت پایین به طور معمولی : جهت 
حرکت شیشه به سمت پایین، دکمه را به مدت بیش 
دارید، سپس در محل مورد  پایین نگه  ثانیه   0/3 از 

نظر دکمه را رها نمایید. 
 : اتوماتیک  طور  به  پایین  سمت  به  شیشه  حرکت 
جهت حرکت شیشه به سمت پایین، دکمه را به مدت 
طور  به  شیشه  دارید،  نگه  پایین  ثانیه   0/3 از  کمتر 

اتوماتیک تا انتها پایین خواهد رفت. 
اتوماتیک  رفتن  پایین  حین  صورتیکه  در   : یادآوري 
شیشه، دکمه را به مدت بیش از 0/3 ثانیه فشار دهید 
پایین رفتن معمولی تغییر وضعیت  شیشه به حالت 
خواهد داد؛ در صورتیکه دکمه را به مدت بیش از 0/3 
رفتن معمولی  باال  باال بکشید شیشه به حالت  ثانیه 
تغییر وضعیت خواهد داد، در صورتیکه دکمه را کمتر 
از 0/3 ثانیه فشار دهید، حرکت شیشه متوقف خواهد 

شد. 
راه  از  فرستنده کنترل  از  استفاده  با  بستن شیشه ها 
دور  راه  از  کنترل  فرستنده  از  استفاده  هنگام   : دور 

شیشه ها به ترتیب زیر کامًال بسته خواهند شد:

ابتدا شیشه جلوي چپ، پس از آن شیشه جلوي 
راست، سپس شیشه عقب چپ و در نهایت شیشه  

عقب راست باال می روند. 

قفل  کنترل  و  شیشه ها  باالبر   : درها  قفل  ابتدا 
کنند.  عمل  همزمان  نمی توانند  دربها  مرکزي 
هرگاه بین این دو عملکرد تداخلی وجود داشته 
قفل  کنترل  کلید  پنجره ها  تنظیم  و حین  باشد 
درها فشرده شود، قفل درها عمل کرده و سپس 

تنظیم پنجره ها از سر گرفته می شود. 

رسیدن  هنگام   : اتوماتیک  کردن  بسته  و  باز 
به  سرعت به میزان 15 کیلومتر در ساعت درها 
طور اتوماتیک قفل خواهد شد. پس از قرار گرفتن 
سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش (OFF) درها 

به طور اتوماتیک باز خواهند شد.

(درب  جلوي چپ  بر روي درب  گرفته  قرار  کلیدهاي 
سمت راننده):  

1 . کلید شیشه جلوي چپ 
2 . کلید شیشه جلوي راست

3 . کلید شیشه عقب چپ 
4 . کلید شیشه عقب راست 

5 . چراغ نشانگر کلید
  (LOCK) کلید قفل شیشه (A)

در هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
ثانیه پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در   60 تا  و یا 
با  شیشه ها  نمودن  فعال   (OFF) خاموش  وضعیت 
استفاده از دکمه و یا فرستنده کنترل از راه دور امکان 

پذیر است. 
شیشه  با  توانید  می  نشانگر  چراغ  بودن  روشن  هنگام 

باالبر کار کنید. 
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کلید قفل شیشه ها : در هنگام فشرده بودن دکمه 
شیشه ها  دادن  دربها) حرکت  (قفل شیشه هاي   A
از چهار کلید روي درب جلو چپ  با استفاده  تنها 
(درب سمت راننده) امکان پذیر بوده و بقیه دکمه ها 
بر روي دربهاي دیگر غیر فعال می شوند پس از آزاد 
نمودن دکمه A تمام کلیدهاي دیگر فعال می شوند. 

   احتیاط

خودرو،  در  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام  هرگز 
نگذارید،  تنها  خودرو  در  همراه  بدون  را  کودکان 
دیگر  و  دست ها  کردن  گیر  خطر  احتمال  دلیل  به 
اندام بچه ها در میان پنجره و احتمال بروز تصادف 
باالبر  شیشه  کنترل  دکمه هاي  از  بچه ها  استفاده 

برقی ممنوع می باشد. 

براي رسیدن به باال و پایین  توجه : کنترل شیشه 
در   (DOWN) پایین  و   (UP) باال  دکمه  توسط 

خودروهاي بدون رگالتور شیشه انجام می گیرد.
مدل هاي آن به شکل زیر می باشد :

به سمت  دکمه  کشیدن  باال  با   : رفتن دستی  باال 
باال، شیشه حرکت نموده و با رها کردن دکمه آن 

متوقف می شود.
پایین رفتن دستی : با پایین فشردن دکمه شیشه 
آن  دکمه،  کردن  رها  با  و  نموده  پایین حرکت  به 

متوقف می شود.

(5)  قفل محافظ کودك دربهاي عقب

1.  آزاد شدن محافظ کودك       2.  محافظ کودك
ناگهانی  شدن  باز  از  می تواند  کودك  محافظ  قفل 
بر  نشستن کودکان  در زمان  خصوصاً  عقب،  دربهاي 

روي صندلی دوم جلوگیري  نماید.
وجود  عقب  درب  سمت  دو  هر  در  قفل  اهرم  یک 
داده شده  نشان   2 در موقعیت  قفل  اهرم  اگر  دارد. 
در شکل قرار بگیرد، درب از داخل باز نمی شود. اگر 
شما بخواهید درب عقب را باز نمایید، آن را باید فقط 
از سمت بیرون خودرو باز نمایید. اگر اهرم قفل را در 
موقعیت 1 قرار دهید ، کودکان می توانند درب را از 

داخل باز نمایند.

   احتیاط

روي  بر  کودك  وجود  صورت  در  رانندگی  زمان 
از محافظ کودك استفاده  صندلی ردیف دوم، لطفاً 

نمایید.
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(6) قفل درب موتور 

باز نمودن درب موتور : 
را  راننده  سمت  داشبورد  جلو  زیر  دستگیره   -١
باال خواهد  به سمت  نرمی  به  موتور  بکشید، درب 

پرید. 

٢- جلوي خودرو رفته، قفل ایمنی را باال بکشید و 
درب موتور را باز کنید. 

برف  کردن  کار  هنگام  موتور  درب  نمودن  باز  از 
پاك کن خودداري نمایید، در غیر این صورت رنگ 

بدنه خودرو خراشیده خواهد شد. 

٣- میله نگهدارنده را همانگونه که در شکل نشان 
داده شده در شکاف قرارگیري بر روي درب موتور 
(1) جا زده، از قرارگیري ایمن میله نگهدارنده و نگه 

داشتن درب موتور اطمینان حاصل نمایید. 

   احتیاط

اطمینان  موتور  درب  شدن  داشته  نگه  محکم  از 
حاصل نمایید! افتادن درب موتور ممکن است منجر 

به صدمات جسمی گردد. 
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قفل نمودن درب موتور : 
از  را  نگهدارنده  میله  و  داشته  نگه  را  موتور  درب 
شکاف بیرون کشیده و همانگونه که در شکل نشان 
داده شده در محل مربوطه (2) قرار دهید. در موتور 
را به آرامی پایین آورده و در فاصله 30 سانتی متري 
طور  به  و  آمده  پایین  درب  کنید،  رها  موتور  از 

اتوماتیک قفل خواهد شد. 

(7) درب عقب 

باز کردن :
کلید را در داخل سوراخ وارد نمایید و براي باز شدن 

درب آن را خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید
دستگیره درب عقب را به باال کشیده و درب عقب 

را باز نمایید.

 

open

 

   احتیاط
از قفل بودن محکم درب موتور اطمینان 

در  است  ممکن  این صورت  در غیر  نمایید.  حاصل 
باز شده و منجر  ناگهان  حین رانندگی درب موتور 

به تصادف گردد.  
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قفل کردن :
ببندد،  را  آن  و  داده  فشار  پایین  به  را  عقب  درب 
سپس کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید 

تا آن قفل شود.
آن  نرم  شدن  قفل  از  و  عقب  درب  بسته شدن  از 
مطمئن شوید، در غیر اینصورت در زمان رانندگی 
داخل  به  اگزوز  دودهاي  و  مانده  باز  عقب  درب 

خودرو نفوذ خواهد نمود.

(8)  درب باك سوخت (درپوش پالستیکی)
عملکرد دستی

باز کردن :
اهرم درب باك، در زیر صندلی راننده را بکشید تا 

درب باك باز شود.

عملکرد الکتریکی *

باز کردن :
شده  داده  نشان  شکل  در  آن  (موقعیت   C دکمه 

است) را براي باز کردن درب باك فشار دهید.

 

close
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صورت  به  فنر  نیروي  از  استفاده  با   A باك  درب 
اتوماتیک باز شده و درپوش B را در جهت خالف 

عقربه هاي ساعت بچرخانید تا آن باز شود.
بستن : 

درپوش پالستیکی B را در جهت عقربه هاي ساعت 
چرخانده تا آن را قفل نمایید. 

" درپوش  پس از شنیده شدن دو صداي " کا، کا 
 A درپوش قفل شده است، سپس  دریچه سوخت 
را ببندید. براي جلوگیري از بیرون ریختن سوخت 
در تصادفات ناگهانی، از بسته شدن محکم درپوش 

دریچه باك سوخت اطمینان حاصل نمایید. 
از  آن را  هنگام تعویض درب باك سوخت همیشه 

نمایندگی مجاز گروه بهمن تهیه نمایید. 

در صورت باز نشدن درب باك الکتریکی، تریم 
عقب سمت راست را باز نموده و رینگ مربوطه 

را براي باز شدن درب باك بکشید.
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(1)  تنظیم صندلی و نکات اصلی
   احتیاط

تنظیم  رانندگی  هنگام  را  خودرو  فرمان  هرگز    •
نکنید، چون باعث از دست دادن کنترل خودرو شده 

و منجر به تصادف می گردد.
•  از قراردادن وسایل در زیر صندلی جلو خودداري 
نمایید چون ممکن است وسایل به ضامن صندلی گیر 
نموده و از قفل شدن صندلی ممانعت بعمل آورد و در 

حین رانندگی باعث تصادف گردد.
پشت  و  صندلی  بین  صندلی  پشتی  قراردادن  از    •
حفظ  از  مانع  تنها  نه  چون  نمایید.  خودداري  راننده 
برعملکرد  بلکه  می گردد  نشستن  صحیح  وضعیت 
مواقع  در  پشت سري  و  ایمنی  کمربند  صحیح 
تلفات  به  منجر  نتیجه  در  بوده،  اثرگذار  اضطراري 

شدید در تصادفات می گردد.
•  از قراردادن وسایل بر روي صندلی جلو خودداري 
یا دور زدن در  نمایید چون در هنگام ترمز نمودن و 
کنترل  بین رفتن  باعث از  سر پیچ ها وسایل معلق و 

راننده شده و منجر به تصادف می گردد.

ثابت نمودن پشتی سر صندلی به صورتی که 
نگه داشته  جلو  به  رو  و  ثابت  حالت  در  سر 

شود.

خودرو  فرمان  از  استفاده  در  راحتی  جهت 
زاویه غربیلک فرمان را طوري تنظیم نمایید 
مقابل  در  ایربگ  محل  قرارگیري  زاویه  تا 

قفسه سینه باشد

فاصله طولی صندلی را طوري تنظیم  
پدا ل ها  از  استفاده  هنگام  در  تا  نمایید   

کمترین فشار به پاي شما وارد آید
جهت راحتی در نشستن و کنترل دقیق بر 
عملکرد دکمه ها، پشتی صندلی را به صورت 

صحیح تنظیم نمایید.

کمربند به صورت صحیح بسته شود
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   احتیاط
•  در هنگام حرکت وسیله نقیله، از حرکت و تغییر 
هنگام  در  که  زیرا  نمایید  خودداري  جداً  صندلی 
به بیرون  ترمز اضطراري و یا تصادف ناگهانی بدن 

پرت شده و منجر به صدمات جدي می گردد.
به  خودرو  هوا  کیسه  صحیح  عملکرد  جهت     •
در  غیراینصورت  در  چون  گردد  توجه  ذیل  نکات 
بوجود آمده و صدمات  عملکرد کیسه هوا اختالل 

جبران ناپذیر بدنبال خواهد داشت.
به  خودرو  صندلی  وتعمیر  عملکرد  بازدید  براي   •

نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید.
هوا  کیسه  قرارگیري  محفظه  به  زدن  ضربه  از   •

(ایربگ) جداً خودداري نمایید.

   احتیاط
در  چون  نمایید  دقت  صندلی  تنظیم  در 
غیراینصورت منجر به وارد آمدن صدمات به اشیاء 

و سایر مسافرین می گردد.
•  دقت نمایید که صندلی توسط یک فرد بزرگسال 

تنظیم شده باشد.
•  جهت جلوگیري از بروز صدمات در هنگام تنظیم 
یا  و  ضامن  قسمت  در  دست  قراردادن  از  صندلی 

ریل صندلی خودداري نمایید.
•  جهت جلوگیري از بروز صدمات در هنگام تمیز 
نمودن صندلی و اطراف صندلی، حتماً مراقب ریل و 

قاب صندلی باشید.
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تنظیم صندلی به سمت عقب و جلو 
در  را  صندلی  کشیده،  باال  را  صندلی  تنظیم  اهرم 
وضعیت دلخواه تنظیم نمایید. پس از اتمام تنظیم، 
در محل خود قفل  را  رها کرده و صندلی  را  اهرم 

نمایید.

تنظیم زاویه پشتی صندلی ( خواباندن صندلی) 
به جلو خم شده و اهرم کنار تشک  صندلی را باال 
در  را  آن  و  داده  تکیه  صندلی  به  سپس  کشیده، 
موقعیت دلخواه تنظیم نموده و اهرم را رها کنید، 

پشتی صندلی در وضعیت جدید قفل می شود. 
 

  اخطار

از ثابت بودن صندلی در محل تنظیم شده اطمینان 
حاصل نمایید.

  احتیاط

•   از چرخاندن پشتی صندلی خودداري نمایید.
•  با تنظیم مناسب صندلی راننده یا سرنشین جلو، 
با  مواجهه  در  را  عملکرد  بهترین  ایمنی  کمربند 
ضربات وارد شده از جلو یا عقب خواهد داشت. اگر 
بر روي صندلی خم شوید ممکن است که کمربند 
به طور مستقیم بر روي شکم فشار آورد و یا اینکه 
در  آورد.  فشار  گردن  روي  بر  شانه اي  کمربند 
تصادف از جلو، شیب بیش از حد صندلی خطر ابتال 
افزایش  را  مرگ  حتی  یا  و  آسیب هاي شخصی  به 

می دهد.
شده  تنظیم  محل  در  صندلی  بودن  ثابت  از    •

مطمئن شوید.
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تنظیم ارتفاع پشتی سر صندلی جلو :
به  عمودي  صورت  به  آنرا  عمودي،  تنظیم  •جهت 

سمت باال فشار دهید.
•جهت پایین آوردن، با فشار دکمه مربوطه آن را به 

سمت پایین فشار دهید.
کافی  صندلی،  از  سر  پشتی  نمودن  خارج  •جهت 
است که دکمه مربوطه را فشار داده و آن را به سمت 

باال بکشید تا از صندلی جدا گردد.

  اخطار

•از قراردادن وسایل بر روي صندلی جلو خودداري 
نمایید، چون در هنگام ترمز نمودن و یا دور زدن در 
سر پیچ ها وسایل معلق و باعث از بین رفتن کنترل 

راننده شده و منجر به تصادف می گردد.
•در هنگام رانندگی از هرگونه جابه جا شدن بر روي 
صندلی جداً خودداري نمایند، چون در هنگام ترمز 
ناگهانی بدلیل عدم تعادل از خودرو به بیرون پرتاب 
داشبورد  یا  و  شیشه  به  برخورد  با  یا  و  می شوید 

صدمات جدي به ناحیه سر و گردن وارد می گردد.
زیرا  ننمایید،  رانندگی  سر  پشتی  بدون  •هیچگاه 
به  نقلیه، صدمات جدي  برخورد وسایل  در هنگام 
در  که  است  لذا الزم  و  می شود  وارد  گردن  ناحیه 
بطوریکه  نمایید.  دقت  سر  پشتی  ارتفاع  تنظیم 
ارتفاع آن به اندازه ارتفاع گردن و پشت سر باشد.

می باشند،  مخصوص  جلو  صندلی هاي  سر  •پشتی 
لذا حائز اهمیت است که در صورت تغییر در اندازه 
ارتفاع آن از ثابت بودن آن پس از تغییر اطمینان 
برخورد  این صورت در اثر  و در غیر  نمایید  حاصل 

ناگهانی صدمات جدي به گردن وارد می شود.

  احتیاط

صندلی  اهرم  تا  نمایید  دقت  صندلی  تنظیم  در 
این صورت  غیر  در  و  نمایید  بلند  کامل  به طور  را 
صندلی بخوبی تنظیم نشده و دچار نقص می گردد.

   احتیاط

•  از داخل نمودن اشیائ نوك تیز از قبیل سوزن و 
بر روي صندلی به دلیل وارد آمدن صدمه به  میخ 

آن خودداري نمایید.
و  بنزین  با  صندلی  نمودن  تمیز  و  شستن  از   •

گازوئیل خودداري نمایید.

• از داخل نمودن اشیائ نوك تیز از قبیل سوزن و 
بر روي صندلی به دلیل وارد آمدن صدمه به  میخ 

آن خودداري نمایید.
•از شستن و تمیز نمودن صندلی با بنزین و گازوئیل 

خودداري نمایید.
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(3)  صندلی ردیف دوم (صندلی عقب)
• براي خواباندن صندلی عقب :

1.  صندلی را آزاد نمایید.
2.  با فشار آوردن دکمه، پشتی سري را به پایین 
فشار دهید. (به تنظیمات پشت سري صندلی عقب 

مراجعه نمایید).

3.  اهرم کنترل را بکشید تا قفل صندلی آزاد شده 
4.  با دست صندلی را به سمت پشت صندلی جلو و آن را بخوابانید.

بلند کنید.
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•   هنگام قراردادن مجدد صندلی در جاي خود :

.  نشیمن صندلی را به پایین بخوابانید و پشتی را به 1.   با دست صندلی را در وضعیت اولیه قرار دهید.
عقب و در جاي اولیه قرار دهید.

بر روي تشک صندلی  را  قالب هاي کمربند ایمنی 
قرار  محل خود  در  را  ایمنی  کمربند  و  دهید  قرار 

دهید.

  اخطار
• در هنگام کشیدن ترمز دستی، صندلی عقب را 
در صورتیکه  دهید.  قرار  یک سطح صاف  روي  بر 
است  ممکن  باشد،  شیب دار  یا  و  ناصاف  سطح 
صندلی عقب در حین تنظیم حرکت نموده و منجر 

به صدمه و جراحت دست و پا گردد.
• از تنظیم نمودن صندلی عقب در هنگام رانندگی 
جداً خودداري نمایید، زیرا در هنگام ترمز ناگهانی 

باعث بروز صدمات جدي می گردد.
خودداري  جداً  شده  تا  صندلی  با  رانندگی  از   •
بروز  باعث  ناگهانی  ترمز  هنگام  در  زیرا  نمایید، 

صدمات جدي می گردد.
• از ورود کودك به داخل صندوق عقب خودداري 
نمایید، زیرا ممکن است توسط برآمدگی هاي بدنه 

خودرو به شدت مجروح و حتی باعث مرگ شود.
بعد از تنظیم صندلی عقب آن را تکان   •

دهید تا از تنظیم و نصب آن مطمئن گردید.
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که  نمایید  حاصل  اطمینان  صندلی  تنظیم  هنگام  •در 
غیر  در  لذا  باشد،  نشده  کشش  دچار  ایمنی  کمربند 
مناسب  عملکرد  در  اختالل  باعث  کشیدگی  اینصورت 

کمربند می گردد.

  هشدار

•در هنگام تنظیم صندلی عقب مراقب باشید تا به 
وسایل مسافران صدمه وارد نشود.

در هنگام تنظیم صندلی عقب مراقب   •
وارد  فشاري  وسایل  یا  و  مسافران  به  که  باشید 
نگردد در غیر اینصورت منجر به ایجاد صدمات به 

مسافران و یا وسایل میگردد.
تنظیم صندلی  زمان  پا در  یا  قرار دادن دست  •از 
عقب جداً خودداري نمایید در غیر اینصورت منجر 

به جراحت انگشتان دست و یا پا میگردد.
وسیله ي نقلیه، تکیه گاه پشتی  از ترك  پس  •لطفاً 
اهرم  اینصورت،  غیر  در  کنید.  تنظیم  را  صندلی 
پشتی  تکیه گاه  و  نموده  عمل  است  ممکن  تنظیم 

ممکن است به طور ناگهانی از تنظیم خارج گردد.

  هشدار

تنظیم کردن صندلی
•در هنگام رانندگی از خواباندن بیش از حد صندلی 
از حد  نمایید، زیرا که اگر صندلی بیش  خودداري 
خوابیده باشد، کمربند ایمنی دور کمر ممکن است 
یک نیروي مستقیم بر روي شکم و یا گردن اعمال 
نماید و یا ممکن است گردن و چانه و شانه توسط 
به  منجر  و  شده  کشیدگی  دچار  ایمنی  کمربند 

آسیب جدي و یا حتی مرگ گردد.
اطمینان  از تنظیم آن  بودن صندلی پس  ثابت  •از 

حاصل نمایید.
موقعیت  به  عقب  صندلی  مجدد  تنظیم  از  •پس 
غیر  در  نمایید.  رعایت  را  ذیل  نکات  عمودي، 
مرگ  حتی  یا  و  جدي  آسیب  به  منجر  اینصورت، 

می گردد :
1.  به آرامی صندلی عقب را تکان دهید و از قفل 

شدن آن اطمینان حاصل نمایید.
2.  اطمینان حاصل نمایید که کمربند ایمنی صندلی 
در زیر صندلی گیر نکرده و یا پیچیده نشده باشد.

محل  در  آتی  استفاده  براي  را  ایمنی  کمربند    .3
تعبیه شده آن قرار دهید.

•تنظیم پشتی سر صندلیهاي عقب :
�جهت باال بردن پشت سري، بطور مستقیم آنرا به 

سمت باال بکشید تا صداي کلیک شنیده شود.
�با فشار دادن دکمه، پشت سري را پایین آورید.

�جهت جدا نمودن پشتی سر، با توجه به محدودیت 
کنید  بلند  را  عقب  صندلی  ابتدا  در  عقب،  فضاي 
را  سر  پشتی  دکمه،  دادن  فشار  با  جلو  از  سپس 

بکشید.

 فصل 2   سیستم هاي عمل کننده و تجهیزات خودرو

2-2337



  احتیاط

عقب  و وسایل در صندلی  دادن چمدان  قرار  از   •
جداً خودداري نمایید زیرا در هنگام ترمز ناگهانی و 
یا پیچیدن در سر پیچها با حرکت وسایل، منجر به 

صدمه و یا حتی مرگ مسافران می شود.
دچار  ایمنی  کمربند  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
کشش نشده باشد لذا در غیر اینصورت کشیدگی، 
ایمنی  کمربند  مناسب  عملکرد  در  اختالل  باعث 

میگردد.
و  حرکت  از  نقلیه،  وسیله ي  حرکت  هنگام  در   •
در  که  زیرا  نمایید  خودداري  جداً  صندلی  تغییر 
هنگام ترمز اضطراري و یا تصادف ناگهانی بدن به 
بیرون پرت شده و منجر به صدمات جدي میگردد.
آنرا  ننمایید،  رانندگی  سري  پشتی  بدون  هرگز   •
در  سري  پشتی  ارتفاع  که  نمایید  تنظیم  طوري 
وسط باشد در غیر اینصورت در هنگام بروز حادثه، 

به گردن صدمه وارد میگردد.

لذا  داراي پشتی سر می باشند  • صندلیهاي عقب 
در هنگام نصب آنها اطمینان حاصل نمایید که در 
موقعیت تعیین شده نصب و ثابت شده اند در غیر 
اینصورت در هنگام بروز حادثه منجر به بروز صدمه 

میگردد.
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(٤) كمربند ایمني 

کمربند ایمنی را به طور صحیح ببندید در غیر اینصورت در عملکرد مناسب آن اختالل بوجود 
می آید و میزان صدمات افزایش می یابد.

کمربند ایمنی را از روي شانه بدون  
در  شود  آورده  فشاري  گردن  به  اینکه   

داخل ضامن قرار دهید.

 اطمینان حاصل نمایید که کمربند 
 ایمنی دچار پیچش نشده باشد.

 کمربند ایمنی را بطوریکه به پهلوها و 
 شکم کمترین فشار را وارد نماید ، عبور 

رانندگان می بایست قبل از رانندگی از بسته بودن 
حاصل  اطمینان  سرنشینان  تمام  ایمنی  کمربند 

نمایند و به نکات ایمنی ذیل توجه داشته باشند

  احتیاط

لطفاً از بسته بودن کمربند ایمنی مطمئن شده و به 
نکات ذیل توجه نمایید.

• تمامی سرنشینان کمربند ایمنی را بسته باشند 
به  قادر  در غیر اینصورت در صورت ترمز ناگهانی 
ممکن  و  نبوده  صندلی  روي  بر  خود  تعادل  حفظ 
است با ایربگ برخورد نموده و یا به بیرون از خودرو 

پرتاب گردند و باعث بروز صدمات جدي گردند.

تنظیم  صحیح  بطور  را  صندلی  پشتی 
نمایید
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  احتیاط

• رانندگان میبایست قبل از رانندگی اطمینان 
حاصل نمایند که سرنشینان  بطور صحیح کمربند 

ایمنی را بسته باشند.
ایمنی  کمربند  بستن  هنگام  در  باید  زیر  نکات   •
ایمنی  کمربند  اینصورت  غیر  رعایت شود زیرا در 
برخورد ناگهانی  نقش محافظتی خود را در هنگام 
ندارد که این امر ممکن است منجر به یک آسیب 

جدي و یا حتی مرگ شود.

 

لطفًا  صندلی،  ایمنی  کمربند  بستن  هنگام  در   •
بطور کامل نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهید 
وضعیت  تعیین  براي  ببندید  را  کمربند  سپس  و 
" وضعیت رانندگی صحیح" در  به  لطفاً  رانندگی، 

این بخش مراجعه کنید.

  احتیاط

• به جاي قراردادن کمربند ایمنی به دور گردن و یا 
عبور کمربند از زیر بغل، کمربند باید از روي شانه 

عبور داده شود.

 

در صورت بستن کمربند ایمنی به صورت شکل در 
انتهایی  به قسمت  بروز حادثه فشار زیادي  هنگام 
از  باید  ایمنی  کمربند  می شود.  وارد  لگن  و  شکم 

روي شانه و شکم عبور نماید.

  احتیاط

 

• هر کمربند ایمنی مختص به یک نفر است در 
در  نفر،  چند  یا  دو  بین  اشتراکی  استفاده  صورت 
کمربند  شدن  پاره  بر  عالوه  حادثه،  بروز  هنگام 
ایمنی خطر برخورد بین دو نفر در یک تصادف را 

نیز در پی خواهد داشت.

•  از نصب هرگونه گیره و یا وسیله ي اتصالی بر روي 
کمربندایمنی جداً بپرهیزید.
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  احتیاط

از خواباندن بیش از اندازه پشتی صندلی اجتناب  •
نمایید زیرا در صورت بروز حادثه ناگهانی به ناحیه 

شکم فشار زیادي وارد می شود.
• بیش از حد جهت تسلط و کنترل به فرمان خودرو 

نزدیک نشوید.
• در صورت عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان 
بروز حادثه ممکن است به شدت به فرمان یا درب 

خودرو و شیشه  برخورد نمایید.
عملکرد  نمی تواند  دیده  آسیب  ایمنی  کمربند   •

مناسبی داشته باشد.
کند.  استفاده  ایمنی  کمربند  بایداز  نیز  هر کودك 
اگر یک فرد بزرگسال کودکی را در روي زانو خود 
قرار داده باشد، ممکن است دست خود را در طول 
نماید،  شل  تصادف  یک  در  یا  و  اضطراري  ترمز 
بنابراین  منجر به یک آسیب جدي و یا حتی مرگ 

کودك می شود.
خاصره  لگن  داشتن  به دلیل  کودکان  براي  حتماً   •
از  ایمنی  کمربند  توسط  کافی  پوشش  عدم  و  نرم 

صندلی مخصوص کودکان استفاده نمایید.

  احتیاط

• خانم هاي باردار نیز باید از کمربند ایمنی استفاده 
به  را  ایمنی  کمربند  باید  باردار  خانمهاي  نمایند. 
از  کمربند  که  به صورتی  اما  ببندند  عادي  صورت 

روي قفسه سینه و از زیر شکم عبور داده شود.
• در صورت عدم استفاده نادرست، در صورت بروز 
ترمز ناگهانی ممکن است کمربند بر روي شکم مادر 

گره خورده و منجر به مرگ مادر و جنین گردد.
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  احتیاط

کمربند  از  پزشکان  طبق توصیه ي  معلول  افراد    •
ایمنی باید استفاده نمایند.

قفل  داخل  به  خارجی  جسم  هرگونه  ورود  از    •
کمربند جداً خودداري نمایید زیرا که از قفل شدن 
بروز  صورت  در  و  نموده  ممانعت  ایمنی  کمربند 
مرگ  حتی  یا  و  جدي  جراحت  به  منجر  حادثه، 

میگردد.
به استفاده  قادر  و یا  که ترك خورده  کمربندي    •
معمولی نیست، باید با یک کمربند اصلی که توسط 
شرکت اصلی تولید شده است جایگزین گردد. در 
کمربند  داشته اند  شدید  تصادف  که  خودروهایی 
ایمنی به دلیل عدم عملکرد مناسب در بروز حادثه 
دیگر، باید تعویض گردد در غیر اینصورت جراحت 

و صدمات شدیدتري رخ خواهد داد.
•  کمربند ایمنی باید در نمایندگی هاي مجاز گروه 

بهمن تعویض گردد.

•  از تمیز نمودن کمربند ایمنی با بنزین، گازوئیل 
در  اختالل  ایجاد  دلیل  به  شوینده ها  سایر  یا  و 
عملکرد کمربند ایمنی اجتناب نمایید. می توانید 
شوینده  مواد  یا  و  گرم  آب  با  را  ایمنی  کمربند 

خنثی تمیز نمایید.

طریقه استفاده از کمربند ایمنی 

استفاده از کمربند ایمنی با سه نقطه اتصال

و  پیچ  که  نمایید  بررسی  و  بکشید  را  تسمه    .1
تاب نداشته باشد. کمربند را با فشار به سمت جلو 
بکشید و سپس بعد از قفل شدن جهت تنظیم آنرا 

به آرامی رها کنید.
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ایمنی  در داخل قفل کمربند  را  کمربند  زبانه    .2
شنیده  کلیک  صداي  وقتی  و  دهید  قرار  (سگک) 
باید  جلو  سرنشینان  است.  شده  قفل  کمربند  شد 
توجه داشته باشند که المپ هشدار کمربند ایمنی 
در هنگام نصب کمربند خاموش شده است. به دلیل 
در  ایمنی  کمربند  در  اولیه  کشش  سیستم  وجود 
هنگام تصادفات و ترمزهاي ناگهانی، تنظیم صندلی 

و پشتی صندلی جلو بسیار حائز اهمیت است.

3. با عبور کمربند ایمنی از روي شانه و ناحیه شکم، 
ضربات ناشی از تصادف جذب و باعث میگردد که 
به قسمت لگن منتقل نشده و از آسیبهاي داخلی 

جلوگیري به عمل آید.   

و  کند  عبور  شانه  روي  از  باید  ایمنی  کمربند   .4
اطمینان حاصل کنید که کمربند از میان شانه عبور 

کرده باشد و از نواحی گردن به دور باشد.
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5.  تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی *
به گردن نزدیک  هنگامی که کمربند صندلی جلو 
با  میتوان  نمی کند.  عبور  از عرض شانه  یا  و  است 
ایمنی،  کمربند  کننده  کنترل  ضامن  از  استفاده 

ارتفاع کمربند ایمنی را تنظیم نمایید.
سمت  به  را  ضامن  بردن،  باال  براي   (1

خودتان بکشید و آنرا به سمت باال حرکت دهید.
سمت  به  را  ضامن  بردن،  پایین  براي   (2
خودتان بکشید و آنرا به سمت پایین حرکت دهید.
پس از اطمینان از اندازه بودن کمربند   (3

ایمنی ضامن را رها کنید.

که  است  کافی  ایمنی  کمربند  کردن  باز  براي    .6
فشار  را  (سگک)  قالب  روي  بر  شده  تعبیه  دکمه 
صورت  به  ایمنی  کمربند  شدن،  باز  از  پس  دهید. 
قرار  شده  تعبیه  محل  در  و  شده  کشیده  کامل 
باز کردن کمربند ایمنی توجه  می گیرد. در هنگام 
با  ایمنی  کمربند  (سگک)  قالب  تا  باشید  داشته 
کردن  قفل  از  قبل  نکند.  برخورد  مسافران  سایر 
ایمنی  کمربند  از  حفاظت  منظور  به  خودرو  درب 
از هرگونه آسیب، مطمئن شوید که کمربند ایمنی 
بیرون و به عقب  به  زبانه قفل رو  با  به طور کامل 

کشیده شده است.

  احتیاط

یادداشت هاي اشاره شده وقتی رعایت می گردد که 
کمربند ایمنی تنظیم شده باشد. در غیر اینصورت 
کمربند ایمنی قادر به عملکرد مؤثر در یک تصادف 
یا  و  آسیب جدي  به  منجر  نتیجه  در  بود،  نخواهد 

حتی مرگ می شود.
•هنگام تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی، مطمئن شوید 
شانه  وسط  به  و  دور  گردن  از  ایمنی  کمربند  که 

نزدیک است.
کمربند  که  شود  حاصل  اطمینان  تنظیم،  از  •پس 

ایمنی در محل خود قفل شده است.
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اندازه طولی کمربند ایمنی

هنگام تنظیم لب به لب، کمربند ایمنی را نگه داشته 
و بر اساس زاویه صحیح نشان داده شده در شکل، 

کمربند ایمنی را در موقعیت مورد نظر بکشید.
1.  بستن

2.  آزاد کردن 
زبانه را نگه داشته و داخل قالب (سگک) نمایید و با 

شنیدن صداي کلیک آنرا رها سازید.

(5) کلیاتی در خصوص صندلی کودکان (قابل تهیه 
توسط مالک)

میله هاي  با  باید  استفاده  مورد  کودکان  صندلی   •
ثابت و یا تسمه ثابت از نوع ISOFIX نصب گردد.

• میله هاي ISOFIX روي صندلی عقب در فاصله 
پشتی صندلی و تکیه گاه پشتی نصب می گردد.

در   ISOFIX نصب صندلی، برچسب  • در هنگام 
جلو و برچسب LATCH در قسمت پشت صندلی 

نصب گردد.

پشت  در  باال  قالب  راه اندازي  و  نصب  موقعیت   •
صندلی عقب
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نصب کردن
1.  موقعیت میله ISOFIX و قالب باال را مشخص 

نمایید.

2.  تنظیم پشتی سري.
به سمت جاده  پشت  کودك  اینکه  به جهت       
کشیده شود  باال  به سمت  باید  پشت سري  باشد، 
تا صندلی کودك بروي پشتی صندلی عقب نصب 

شود.
• از نصب و ثابت بودن پشتی سري اطمینان حاصل 

نمایید.

باشد،  جاده  سمت  به  رو  کودك  اینکه  جهت  به 
پشت سري باید خارج گردد تا صندلی کودك بروي 

پشتی صندلی عقب نصب شود.
• با فشار دادن دکمه، پشت سري را خارج نمایید.
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شکل شماتیک نحوه نصب صندلی کودك
صندلی کودك

این تصاویر فقط بصورت شماتیک است و در عمل جهت نصب صندلی کودك حتماً، دستورالعمل 
دفترچه نصب صندلی مطالعه گردد.

با  عقب  صندلی  پشتی  به  کودك  صندلی  اتصال    .3
: ISOFIX استفاده از میله هاي ثابت و یا تسمه ثابت

راهنما  دفترچه  به  نمودن،  دمونتاژ  و  مونتاژ  •جهت 
مراجعه گردد.

و  پشتی  تکیه گاه  بین  فاصله  از  اجتناب  منظور  •به 
از  قبل  پشتی  زاویه  لطفاً  کودك،  صندلی  و  نشیمن 

مونتاژ صندلی کودك، تنظیم گردد.
ببرید،  باال  را  پشتی سري  کودك،  صندلی  نصب  •در 
توجه نمایید کمربند ایمنی پیچ و تاب نداشته باشد و 
سپس قالب کمربند ایمنی را به باالي قالب (سگک) 

متصل نمایید.
با  ثابت کننده  •در محل موقعیت A به وسیله تسمه 
را  کودك  صندلی  قالب  و  صندلی  بین  کشش  ایجاد 

نصب نمایید.
نصب  کودك  صندلی  که  نمایید  اطمینان حاصل    .4

شده است.
بودن  بسته  از  تا  دهید  تکان  را  صندلی  آرامی  •به 

صندلی اطمینان حاصل شود.
 

تسمه ثابت

قالب ثابت
قالب باالیی

میله ثابت

A موقعیت

تسمه ثابت

قالب ثابت
قالب باالیی

A موقعیت

میله ثابت
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  احتیاط

راهنما  دفترچه  کودك، حتماً  صندلی  از نصب  قبل 
نصب صندلی با دقت مطالعه شود.

در صورتی که صندلی کودك دقیق نصب نشده   •
باشد در صورت ترمز ناگهانی، صندلی واژگون شده 
یا حتی مرگ کودك میگردد.  و  به صدمه  منجر  و 
انواع صندلی  وجود  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 

کودك، شیوه نصب آنها نیز متفاوت می باشد.
حاصل  اطمینان  نصب صندلی کودك  در هنگام   •
 ISOFIX یا تسمه هاي  و  میله  از  فقط  که  نمایید 

استفاده گردد و کمربند ایمنی تحت فشار نباشد.

  احتیاط

• در صورتیکه کمربند ایمنی محکم نشده باشد و 
یا صندلی کودك به یک وسیله دیگر متصل شده 
و صدمات  بروز حادثه  باعث  باشد ممکن است که 

جدي گردد.

 
 

  احتیاط

حاصل  اطمینان  کودك،  صندلی  نصب  هنگام   •
نگه داشته  محکم  قالب  در  ثابت  تسمه  که  نمایید 
نبودن تسمه، ممکن  شده است. در صورت محکم 

است که باعث بروز حادثه و صدمات جدي گردد.
تسمه ثابت

تسمه ثابت
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  احتیاط

و  کودك  صندلی  نصب  ذیل جهت  نکات  به  توجه 
اتصال به قالب نگهدارنده الزامی است :

میله  که  است  الزم  کودك،  صندلی  نصب  براي   •
در  گردد.  متصل  سر  پشتی  به  ثابت  تسمه  یا  و 
صورتیکه صندلی کودك بدون هیچگونه اتصالی بر 
به قسمت  اینکه فقط  و یا  گیرد  قرار  روي صندلی 
باالیی پشتی سر متصل شده باشد ممکن است در 
ترمزهاي ناگهانی باعث بروز حادثه و صدمات جدي 

براي کودك گردد.

  احتیاط

• براي بهره برداري از صندلی کودك، توجه به نکات 
ذیل حائز اهمیت است، در غیر اینصورت در مواقع 
براي  بروز حادثه و صدمات جدي  باعث  اضطراري 

کودك می گردد.
خودرو  عقب  صندلی  در  باید  کودك  صندلی    .1
نصب شود. حتی اگر مورد استفاده قرار نگیرد باید 

بر روي صندلی عقب و به پشتی سر  متصل باشد.
2. در صورت عدم استفاده از صندلی کودك، آنرا به 

صندوق عقب و یا جاي دیگر منتقل نمایید.

پشت سري
 تسمه ثابت

پشت سري
 تسمه ثابت
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(6) سیستم محافظت تکمیلی ایربگ 
 (SRS) (کیسه  هوا)      

سیستم ایربگ (SRS) سیستم محافظت تکمیلی 
کمربند ایمنی است. 

سیستم ایربگ (SRS) به منظور ارائه محافظت 
بیشتر براي راننده و سرنشینان طراحی شده است 
و می تواند صدمات جسمی سر، سینه و گردن را 

کاهش  دهد. 
ایمنی  کمربند  جایگزین   SRS ایربگ  سیستم 
سیستم  تاثیر  از  اطمینان  منظور  به  نیست، 
حفاظتی در تصادفات، سرنشینان (راننده و دیگر 
را  خود  ایمنی  کمربند  باید  همواره  سرنشینان) 
محافظ  صندلی  در  نوزادان  و  کودکان  ببندند، 
صندلی  در  بلندتر  قد  کودکان  و  نشسته  کودك 

عقب نشسته و کمربند ایمنی را ببندند. 
این  در  ایربگ  سیستم  مورد  در  مهمی  اطالعات 

بخش براي راننده وجود دارد. 

محدوده عملکرد سیستم ایربگ

فعال  تصادفات  انواع  تمام  در   SRS ایربگ  سیستم 
در  تنها  بلکه سیستم کیسه هواي جلو  نخواهد شد، 
برخی تصادفات رو به جلو و  برخی تصادفات جانبی با 
زاویه 30 ± درجه از جلو خودرو و هنگامی که کاهش 
طولی سرعت به یک میزان عددي خاص (که به آن 
چاشنی  برسد،  می شود)  گفته  منفی  شتاب  آستانه 

منفجر شده و کیسه هواي جلو فعال می شود

شرایط زیر، کیسه هوا فعال نخواهد شد: 

1- برخی تصادفات از جلو با زاویه بیش از 30 ± 
درجه

  اخطار
در صورت برخورد خودرو با خودرو دیگر و یا میله اي 
دیوارهاي  یا  و  می شود،  کج  یا  و  بوده  متحرك  که 
شنی که محکم نیستند، کیسه هوا فقط در صورتی 

که سرعت بسیار باالتر باشد عمل خواهد کرد. 
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تصویر 3- برخی تصادفات از عقب2- برخی تصادفات از کنار در  که  همانگونه  خودرو  شدن  واژگون   -4
نشان داده شده است. 
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فعال  است  ممکن  هوا  کیسه  زیر،  شرایط  در 

نگردد:

5-هنگامی که سرعت خودرو از میزان شتاب منفی 
عملکرد سیستم ایربگ کمتر باشد

در  رانندگی  یا  معمولی  رانندگی عادي، ترمز   -6
جاده ناهموار 

7- برخورد به درخت یا ستون که منجر به صدمه 
جدي به بدنه خودرو می گردد. 
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به  بیشتر  ارتفاع  با  خودرویی  عقب  به  برخورد   -8
نحوي که خودرو به زیر خودروي جلویی برود.

10- برخورد با شانه هاي جاده، لبه کناري جدول ها 9- برخورد رو به جلو از کنار .
و یا دیگر اجسام سخت 
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6- سقوط ناگهانی به زمین و یا سقوط در دره 5- افتادن در چاله یا برخورد با لبه هاي چاله

7- شرایط مشابه دیگر
با دو مثال شرایط فوق توضیح داده می شود : 

اثر  بر  خودرو  جلو  قسمت  اینکه  وجود  با   . الف 
تصادف به شدت آسیب دیده، به دلیل وجود سپر 
ضربه اي، نیروي وارده به قسمت سرنشینان ضعیف 
فعال  هواي  کیسه هاي  است  ممکن  بنابراین  بوده، 

نشوند. 
ب . هنگامی که ضربه از زیر خودرو وارد می شود، 
با وجود اینکه در قسمت جلو خودرو ضربه شدید 
هوا  کیسه هاي  شدن  فعال  احتمال  است،  نبوده 

وجود دارد. 

   احتیاط

باید  عقب،  سرنشینان  شامل  سرنشینان  تمام 
کمربند ایمنی خود را صحیح ببندند.
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را  ایمنی خود  باید کمربند  همیشه  ذیل  به دالیل 
ببندید: 

• کمربند ایمنی فاصله مشخص را بین سرنشینان و 
کیسه هواي فعال، حفظ می کند. 

یا  و  شدن  واژگون  پهلو،  از  تصادف  هنگام  در   •
ایمنی  کمربند  بستن  خودرو،  عقب  از  برخورد 
احتمال صدمات جسمی را در صورت عدم عملکرد 

کیسه هوا کاهش می دهد. 
را کاهش  پرتاب شدن، خارج از خودرو  • احتمال 

می دهد. 
مورد  که  قسمتهایی  و  پاها،  به  صدمه  احتمال   •

حفاظت کیسه هوا نیستند را کاهش می دهد. 
بهتري  موقعیت  راننده  به  خودرو  کنترل  براي   •

   اخطارمی دهد. 

به منظور جلوگیري از صدمه دیدن بچه ها هرگز به 
آنها اجازه ندهید در صندلی جلو بنشینند!!

استفاده  ایمنی  کمربند  از  کودکان  که  صورتی  در 
نکرده و یا بر روي جلو داشبورد خم شوند، هنگام 
کیسه  اثر  بر  و  کرده  برخورد  جلو  به  ابتدا  تصادف 
به شدت مصدوم خواهند  باز شدن  در حال  هواي 

شد. 

سرنشینان   هواي  کیسه  سیستم  عملکرد  هنگام 
و  صحیح  طور  به  باید  جلو  صندلی هاي   (SRS)
عمودي نشسته، و حداقل 25 سانتی متر با غربیلک 
فرمان و صفحه نمایشگر فاصله داشته باشند، در این 

صورت کیسه هاي هوا موثر خواهند بود. 
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   اخطار

از قرار دادن اجسام و یا بچه ها بر روي جلو داشبورد 
یا بین سرنشین جلو و کیسه هوا خودداري نمایید.

   اخطار

نزدیک  یا  پاها در محل و  یا  از قرار دادن دست و 
محل نصب کیسه هوا خودداري نمایید! 

   اخطار

از قرار دادن کوله پشتی در پشت و یا روي زانوها 
خودداري نمایید!

_ احتیاط هاي الزم در مورد باز کردن قطعات 
خودرو 

   اخطار
هیچ تغییري در سیستم کیسه هوا ایجاد نکنید! 

بخشهاي  و  اجزاء  در  تغییري  گونه  هر  ایجاد   •
ممکن  و  بوده،  بسیار خطرناك  هوا  کیسه  سیستم 
یا  و  هوا  کیسه  تصادفی  شدن  باد  به  منجر  است 

کاهش تاثیر آن گردد. 
هوا  کیسه  نصب  محل  در  را  شیئی  هیچ  هرگز   •
قرار ندهید، در غیر این صورت، هنگام بروز تصادف 
ممکن است این اجسام در عملکرد کیسه هوا تداخل 
ایجاد کرده و به دیگر سرنشینان آسیب می رساند. 

   اخطار
از قرار دادن برچسب، مارك و دیگر اشیاء بر روي 
جلو  سرنشینان  هواي  کیسه  و  فرمان  غربیلک 

خودداري نمایید!
• از نصب تجهیزات درجلو خودرو (شامل  برف پاك 
این  نمایید،  خودداري   (  .  .  . و  سپر  و  اهرم  کن، 
تجهیزات ممکن است در عملکرد سنسور کیسه هوا 
تداخل کرده، منجر به باز شدن تصادفی کیسه هوا 
شده یا در هنگام تصادف باز نشده و منجر به صدمه 

جسمی سرنشینان گردند.
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اگر  نکنید،  دستکاري  را  خودرو  تعلیق  سیستم   •
ارتفاع و یا سیستم تعلیق خودرو تغییر کند، کیسه 
هوا SRS قادر به تشخیص صحیح تصادف نخواهد 
عدم   ، ناگهانی  عملکرد  به  منجر  نتیجه  در  و  بود 

عملکرد و یا حتی صدمات شدید گردد. 
داشبورد،  جلو  جلو،  صندلی هاي  که  آنجا  از   •
همگی  هوا،  کیسه  هاي  حسگر  و  فرمان  غربیلک 
جابجا  هستند،  هوا  کیسه  از  بخشهایی  داراي 
به  منجر  است  ممکن  و  بوده  خطرناك  آنها  کردن 
صدمات  و  هوا  کیسه  تصادفی  و  ناگهانی  عملکرد 
توسط  باید  تنها  قطعات  این  گردد.  جسمی شدید 
تعمیرکاران خبره و یا نمایندگی مجاز گروه بهمن 

تعویض گردند. 
الکتریکی  قطعات  نمودن  جا  به  جا  و  تعمیر  از   •
به  سیستم کیسه هوا خودداري کنید و این کار را 

تکنسین با تجربه بسپارید. 
کیسه هوا صرفاً براي خودرو شما طراحی شده است. 
نصب  دیگري  اتومبیل  هیچ  روي  بر  را  هوا  کیسه 
عدم  به  منجر  اصلی  قطعات  در  تغییر  هر  نکنید. 

عملکرد صحیح کیسه هوا می گردد

_____ احتیاطهاي الزم در مورد عملکرد کیسه 
هوا 

خیلی  اگر  می شود،  باز  سریع  بسیار  هوا  کیسه   •
نزدیک کیسه هوا باشید، دچار خراشیدگی می شوید. 
باد  به  دلیل  • هنگام عملکرد سیستم کیسه هوا، 
شدن سریع سیستم صدا خواهد کرد. و هنگام خالی 
است  ممکن  اما  می شود،  ایجاد  غبار  کمی  شدن 
افرادي  پوست  و  تنفسی  مشکل  با  افرادي  گلوي 
قرار  غبار  این  تاثیر  تحت  کمی  حساس  پوست  با 
بگیرند. در صورت باقی ماندن (گاز و غیره) بر روي 
کامًال  صابون  و  آب  با  را  پوست  بالفاصله  پوست، 

بشوید. 
• پس از عملکرد کیسه هوا، کیسه هوا و اطراف آن 
بسیار داغ می باشد، براي جلوگیري از سوختگی به 

کیسه هوا و تجهیزات داخل آن دست نزنید. 
• سیستم کیسه هوا، سیستمی یکبار مصرف است، 
تعویض  براي  هوا،  کیسه  سیستم  عملکرد  از  پس 
مراجعه  بهمن  گروه  مجاز  نمایندگی  به  سیستم 

نمایید. 
• پس از عملکرد کیسه هوا، در صورت نیاز به ادامه 
رانندگی، می توانید کیسه هواي راننده را در روکش 
وسط غربیلک فرمان قرار دهید تا مزاحم رانندگی 

شما نگردد. 

کیسه هواي سرنشین را می توان در جعبه داشبورد 
قرار داد. بنابراین، در صورت تصادف مجدد آمادگی 

بیشتري دارید. 
کیسه  سیستم  با خودرویی که سنسور  رانندگی   •
است.  خطرناك  بسیار  دیده  صدمه  آن  هواي 
هوا  کیسه هاي  که  آنهایی  حتی  خفیف  تصادفات 
می رسانند.  آسیب  سنسورها  به  نمی کنند  فعال  را 
دیده،  صدمه  سنسورهاي  ضربه،  تداوم  صورت  در 
تصادفات  از  نمی کنند پس  را فعال  کیسه هاي هوا 
سنسورها را توسط تکنسین با تجربه بازرسی نمایید. 

- از رده خارج کردن کیسه هوا 
از رده خارج نمودن کیسه هوا یا خودرویی با کیسه 
خطرناك  نادرست  روشهاي  به  نشده  باز  هواي 
می باشد. باید کیسه هوا را به روش صحیح و با توجه 
به قوانین مربوطه دور انداخته و از رده خارج نمود، 
در غیر این صورت می تواند منجر به صدمات جسمی 
شدید گردد. براي اطالع از نحوه از رده خارج نمودن 
کیسه هوا و یا خودرویی با کیسه هواي باز نشده به 

نمایندگی مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید.  
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(1) دسته راهنما

دسته راهنمادر سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارد. 
سوئیچ چراغ

وضعیت  سه  در   می توان  را  راهنما  دسته  انتهاي 
چرخاند: 

OFF :  چراغ خاموش می شود . 
            چراغ موقعیت (چراغ گوشه)،چراغ پالك 
قسمتهاي  چراغ  و  نمایشگر  صفحه  چراغ  خودرو، 

الکتریکی روشن می گردد. 

موقعیت، چراغ پالك  چراغ  جلو،            چراغ 
قسمتهاي  چراغ  نشانگرها،  صفحه  چراغ  خودرو، 

الکتریکی روشن می گردد. 

نور  و  باال  نور  بین  وضعیت  (تغییر  وضعیت  تغییر 
پایین) 

هنگام قرار داشتن اهرم در موقعیت   براي نور باال 
اهرم را به پایین و براي نور پایین اهرم را به سمت 

باال حرکت دهید. 
بر  باال  نور  باال، چراغ نشانگر  نور  استفاده از  هنگام 

روي صفحه نمایشگر نیز روشن می شود. 
جلو  چراغهاي  دهید،  حرکت  باالتر  را  اهرم  اگر 
چشمک زده و به خودروهاي مجاور عالمت سبقت 
به  چراغها  اهرم،  نمودن  رها  از  پس  و  دهند  می 

حالت عادي بر می گردند. 

چراغ راهنماي چشمک زن
 “ON” وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
چراغ هاي  نمودن  روشن  براي  دارد،  قرار  روشن 
راهنماي راست اهرم را به سمت باال و براي روشن 
سمت  به  را  اهرم  چپ  راهنماي  چراغهاي  نمودن 
پایین حرکت دهید هنگامی که چراغ راهنما روشن 
دو  هر  راهنما  چراغ  نشانگر  و  راهنما  چراغ  است، 

چشمک خواهند زد. 
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به  مه شکن  چراغ  کلید   : مه شکن  چراغ  کلید 
راهنما)  (دسته  اهرم چراغ  دور  مدور  کلید  صورت 
می باشد، آن در شکل باال به صورت با چراغ و بدون 

چراغ مه شکن نشان داده شده است.

با چراغ مه شکن جلو

بدون چراغ مه شکن جلو

چراغ هاي  کردن  خاموش  براي  OFF(خاموش):   
 (OFF) مه شکن جلو و عقب، کلید را به حالت خاموش

بچرخانید.

 
کلید  ابتدا  جلو  مه شکن  چراغ  کردن  روشن  براي 
چراغ هاي جلو را در حالت یا  قرار داده و 
سپس کلید چراغ مه شکن را در حالت قرار دهید.

 براي روشن کردن چراغ هاي مه شکن جلو و عقب (براي 
چراغ  داراي  فقط  جلو،  مه شکن  چراغ  بدون  مدل هاي 
را در حالت   کلید چراغ هاي جلو  ابتدا  عقب)،  مه شکن 
 یا  قرار داده و سپس کلید مه شکن را در 

حالت   قرار دهید.

توجه:
کلید چراغ مه شکن فقط در زمانی که کلید چراغ هاي 

جلو در حالت   یا   باشد، روشن می شود.
قرار  OFF خاموش  وضعیت  در  را  کلید  که  هنگامی 
تغییر  وضعیت   به  شکن  مه  چراغ  کلید  دهید، 

می کند. 

(2)  چراغ روشنایی در روز
١-  پس از روشن شدن خودرو، چراغ روشنایی در 

روز روشن باقی می ماند.
٢-  در زمان روشن کردن چراغ مه شکن جلو یا نور 
باال و پایین چراغ روشنایی در روز خاموش می گردد.
٣-  در زمان عملکرد چراغ پلیسی، چراغ روشنایی 

در روز خاموش نمی گردد.
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(3) کلید برف پاك کن و شیشه شوي 

کلید برف پاك کن و شیشه شوي جلو 
وقتی سوئیچ خودرو، در وضعیت روشن ”ON“ قرار 
دارد، اهرم کنترل برف پاك کن را به سمت جلو یا 
عقب حرکت داده و در وضعیت دلخواه قرار دهید. 

MIST  _____  یکبار عملکرد  
OFF  _____  خاموش

INT _____  با فاصله و منقطع (تایمر دار)
LO  _____  سرعت کم  
HI  _____  سرعت زیاد  

براي عملکرد شیشه شوي اهرم را باال بکشید، مایع 
شیشه شوي بر روي شیشه پاشیده شده و پس از آن 

برف پاك کن ها به طور اتوماتیک فعال می شوند. 

کلید برف پاك و شیشه شوي عقب *
وقتی سوئیچ خودرو، در وضعیت روشن "ON" قرار 
دارد، برف پاك کن و شیشه شوي عقب کار می نماید.
اهرم را براي کنترل برف پاك کن عقب بچرخانید.

ON  _____  عملکرد برف پاك کن عقب
INT _____  با فاصله و منقطع (تایمر دار)

  (OFF) خاموش  _____  OFF
زمانیکه اهرم به دو موقعیت باال چرخانده شود، برف 
عمل  عقب  شیشه  به  آب  اسپري  و  عقب  پاك کن 
می نماید و برف پاك کن عقب به طور اتوماتیک عمل 

می نماید.

(4) کلید چراغ هشدار (فالشر)

کلید چراغ هشدار (فالشر) در مرکز پانل کنترل جلو 
داشبورد قرار دارد. هنگام قرار داشتن  کلید چراغ 
هشداردر وسط، چراغ هشدار روشن می شود. بدون 
در نظر گرفتن وضعیت سوئیچ خودرو می توان از 
چراغ هشدار استفاده نمود. براي فعال کردن چراغ 
هشدار کلید را فشار دهید و براي غیر فعال کردن 
هنگام  دهید.  فشار  مجدداً  را  کلید  هشدار،  چراغ 
و  هشدار  چراغهاي  تمام  عملکرد  این  از  استفاده 

چراغ صفحه نمایشگر مداوم چشمک خواهند زد. 

هشدار
در صورت استفاده طوالنی مدت از چراغهاي 

هشدار، باتري خالی (دشارژ) شده و در استارت 
زدن مشکل خواهید داشت.
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(5)  کلید گرم کن شیشه عقب 

کلید گرم کن شیشه عقب در وسط جلوي داشبورد 
بر روي پنل کنترل وسط قرار داشته و آن فقط در 
زمانیکه سوئیچ خودرو در حالت روشن (ON) باشد 
عمل می کند. کلید را به پایین فشار داده تا گرم کن 
شیشه عقب شروع به کار نموده و المپ نشانگر بر 
روي پشت آمپر روشن شده و بعد از هشت دقیقه به 

صورت اتوماتیک خاموش می گردد. 

(6) چراغ سقف

خودرو شما مجهز به دو چراغ سقفی (یکی در جلو 
و دیگري درعقب) است که توسط یک کلید کنترل 

می شوند. 
از  یکی  حداقل  سقف  براي روشن شدن چراغهاي 
براي روشن  شود  داده  فشار  پایین  به  باید  کلیدها 
شدن چراغ سقف کلید ”ON“ را فشار دهید. (بدون 
در نظر گرفتن پایین بودن دکمه DOOR) هنگام 
باز شدن  DOOR در صورت  کلید  بودن  فشرده 
هر یک از دربها چراغ هاي سقف روشن خواهند شد. 

خودروهاي مجهز به رگالتور شیشه به صورت زیر 
عمل می نمایند :

روي  بر   (DOOR) درب  سوئیچ  زمانیکه   -1
سقف جلو را فشار می دهید، و همه دربهاي خودرو 
ثانیه خاموش  از 15  باشند، چراغ سقف بعد  بسته 

می گردد.
سقف  چراغ  و  بود  بسته  دربها  همه  زمانیکه   -2
روشن است، آن به مدت طوالنی بعد از قرار گرفتن 

سوئیچ خودرو در حالت باز خاموش می گردد.
به   (UNLOCK) باز  کلید  اگر  سقف،  چراغ   -3
شدن  قفل  از  بعد  شود  داده  فشار  ثانیه  سه  مدت 
توسط ریموت کنترل روشن خواهد شد. چراغ سقف 
نشود،  باز  ثانیه درب  پانزده  مدت  در  در صورتیکه 

خاموش خواهد شد.
سقف  چراغ  و  بوده  بسته  دربها  همه  زمانیکه   -4
قفل  کنترل دربها  توسط ریموت  اگر  روشن است، 

شوند، چراغ سقف خاموش می گردد.
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(7) چراغ مطالعه *

انتهاي چراغ  براي روشن نمودن چراغ مطالعه، دو 
مطالعه (نقاط 1 و 2 در تصویر) را به سمت پایین 
مطالعه  چراغ  نمودن  خاموش  براي  دهید،  فشار 

یکبار دیگر نقاط 1 و 2 را فشار دهید. 
درپوش صفحه چراغ را به سمت پایین فشار دهید، 
تا چراغ به طور اتوماتیک در جهت فلش 3 حرکت 
چراغ  نمودن  خاموش  براي  گردد.  روشن  و  نموده 
مطالعه، درپوش را به سمت باال فشار داده و از قفل 

شدن چراغ در مکان خود اطمینان حاصل نمایید.

(8) چراغ درب 

درب  چراغ  درها،  از  یک  هر  بودن  باز  هنگام  در 
باز بودن هر  مربوطه روشن خواهد شد. در صورت 
نمایشگر  صفحه  روي  نشانگر  چراغ  درها،  از  یک 

روشن خواهد شد. 
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(7) صفحه نشانگرها (پشت آمپر) 

1- نشانگر سوخت                           2-  سرعت سنج                      3- دور سنج موتور 
4- نشانگر دماي مایع خنک کننده        5- کلید صفر کردن مسافت سنج سفر      6- صفحه نشانگر     

7- کلید تنظیم روشنایی صفحه نشانگرها       8-  چراغ نشانگر و چراغ هشدار

1- نشانگر سوخت 

 “ON” وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
سوخت  میزان  سوخت  نشانگر  دارد،  قرار  روشن 

درون مخزن سوخت را نشان می دهد. 
E - - خالی

F - - پر

   احتیاط
در هنگام خیلی پایین بودن سطح سوخت 

رانندگی نکنید!
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2-سرعت سنج  

سرعت سنج، سرعت رانندگی را بر اساس کیلومتر 
بر ساعت (Km/h) نشان می دهد. 

3- دور سنج موتور 

این  باشید،  سنج  دور  مراقب  رانندگی  حین  در 
دور  اساس  بر  را  موتور  چرخش  سرعت  نشانگر 
رانندگی  به  نشانگر  این  می دهد.  نشان  دقیقه  بر 
اقتصادي کمک کرده و در صورت افزایش بیش از 

حد دور موتور به شما هشدار می دهد. 

   احتیاط
هرگز نباید عقربه سرعت سنج در محدوده قرمز 
رنگ (افزایش بیش از حد دور موتور) قرار گیرد، 
در غیر این صورت، موتور به شدت صدمه خواهد 

دید.

4- دور سنج موتور 

این  باشید،  سنج  دور  مراقب  رانندگی  حین  در 
دور  اساس  بر  را  موتور  چرخش  سرعت  نشانگر 
رانندگی  به  نشانگر  این  می دهد.  نشان  دقیقه  بر 
اقتصادي کمک کرده و در صورت افزایش بیش از 

حد دور موتور به شما هشدار می دهد. 
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5-  کلید صفر کردن مسافت سنج سفر   

ثانیه پایین نگه  1 : دکمه را کمتر از یک  عملکرد 
یا  سفر  سنج  مسافت  به  نمایشگر  صفحه  داشته 

کیلومتر شمار تغییر می کند. 
براي صفر کردن مسافت سنج کلید را بیش از یک 

ثانیه فشار دهید. 
سیستم  هشدار  چراغ  و  نشانگرها   :2 عملکرد 

تشخیص عیب 
روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
سنج  مسافت  کردن  صفر  کلید  دارد،  قرار   “ON”
سفر را سه بار فشار دهید ( هر بار کمتر از سه ثانیه) 
، نمایشگر در وضعیت تشخیص عیب خودکار قرار 

گرفته، شامل موارد زیر است: 
• کدهاي بازرسی به ترتیب کوچک به بزرگ نشان 

داده می شوند. 

• با فشردن و نگهداشتن کلید بیش از یک ثانیه، می توانید کدهاي تشخیص عیب را بخوانید. 
• پس از انتخاب یکی از حاالت، بقیه حاالت لغو خواهند شد. 

کد تشخیص عیب 
خودکار بر روي 
(صفحه نمایشگر)

صفحه مراحلعملکرد
برآوردنمایشگر

صفحه نمایشگر 
٧ 00

00 را انتخاب نموده، 
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

تمام 
صفحه

تمام صفحه روشن می شود

01 را انتخاب نموده، سرعت سنج01
حدود 2 ثانیه صبر کنید

عادي، عقربه نشانگر پایین برگشته و سپس 01
به 60 کیلومتر بر ساعت بر می گردد

02 را انتخاب نموده، دور سنج موتور02
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

عادي ، عقربه نشانگر پایین برگشته و سپس 02
به 3000 دور در دقیقه بر می گردد.

03 را انتخاب نموده، نشانگر سوخت03
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

در طول دو ثانیه صفحه نشانگر به ترتیب زیر 03
E – F – ٢/١ – F  .روشن می شود

04 را انتخاب نموده، نشانگر دما04
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

در طول دو ثانیه صفحه نشانگر به ترتیب زیر 04
C– H – ٢/١ – H .روشن می شود

05 را انتخاب نموده، زنگ هشدار05
حدود 1 ثانیه صبر کنید

عادي 05

چراغ هشدار خالی 06
بودن باك

06 را انتخاب نموده، 
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

عادي ، سه بار چشمک می زند06

چراغ هشدار دماي 07
بیش از حد

07 را انتخاب نموده، 
حدود 1 ثانیه صبر کنید.

عادي ، سه بار چشمک می زند07
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6-صفحه نمایشگر 

روشن   “ON” وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  وقتی 
نشانگر  شمار،  کیلومتر  نمایشگر  صفحه  دارد،  قرار 
نشان  را  داخل  و  خارج  هواي  دماي  و  مسافت سنج 

می دهد. 
•ODO ______  کیلومتر شمار 

کل مسافت طی شده را نشان می دهد. 
•TIRP ______  مسافت سنج سفر  

در یک دوره زمانی خاص، مسافت طی شده را نشان 
می دهد. 

•IN ______  دماي هواي داخل خودرو
دماي هواي داخل خودرو را نشان می دهد. 

•OUT ______  دماي هواي خارج خودرو
دماي هواي خارج خودرو را نشان می دهد. 

7- کلید تنظیم روشنایی صفحه نشانگرها

کلید تنظیم روشنایی صفحه نشانگر براي تنظیم نور 
زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. 

8-  چراغ هاي نشانگر و هشدار 
نشان  چراغ ها  این  وسیله  به  متفاوتی  عملکردهاي 
را  نشانگرها  این  رانندگی،  از  قبل  می شود  داده 

بازرسی نمایید. 
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چراغ هشدار خالی بودن باك - زرد 

چراغ هشدار خالی بودن باك در زیر حرف ”E“ بر 
روي نشانگر سوخت قرار دارد. 

یابد،  کاهش  میزان خاصی  تا  که سوخت  هنگامی 
هشدار  آژیر  همزمان  و  شده،  روشن  هشدار  چراغ 
چراغ  شدن  روشن  آمد،  خواهد  در  صدا  به  متناوباً 

هشدار، بیانگر نیاز مبرم به سوختگیري می باشد. 

   احتیاط
پایین  حد  از  بیش  سوخت  سطح  که  هنگامی 

است رانندگی نکنید!

چراغ هشدار دماي مایع خنک کننده - قرمز 

چراغ هشدار دماي مایع خنک کننده در زیر حرف 
”H“ بر روي نشانگر دماي مایع خنک کننده قرار 

دارد. 
هنگامی که چراغ روشن شد، زنگ هشدار به صدا در 
 آید، نشان دهنده داغ شدن بیش از حد موتور و نیاز 
به خنک شدن می باشد ( بخش "داغ شدن بیش از 

حد موتور" در فصل 5 را مطالعه نمایید). 

نشانگر چراغ راهنما - سبز 

این چراغ در بخش میانی صفحه نشانگر قرار داشته 
و هنگام دور زدن، چشمک می زند. 

توجه: 
در صورت چشمک زدن خیلی سریع چراغ، اتصاالت 
چراغ راهنما  و یا سالم بودن، المپ چراغ را کنترل 

نمایید. 
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چراغ چشمک زن هشدار (فالشر)– سبز 

در تصویر نشان داده شده  این چراغ همانگونه که 
و  دارد  قرار  نشانگر  صفحه  میانی  و  باال  بخش 
هنگامی که کلید چراغ هشدار (فالشر) فشرده شده 
این فصل  " در بخش 3  است (کلید چراغ هشدار 
راهنما  چراغ  نشانگرهاي  تمام  نمایید)،  مطالعه  را 

مداوم چشمک خواهند زد. 

چراغ نشانگر نور باال – آبی 

باال همانگونه که در تصویر نشان  چراغ نشانگر نور 
داده شده در بخش باال و میانی صفحه نشانگر قرار 
داشته و هنگام استفاده از چراغ جلوي نور باال ،این 

چراغ روشن می شود. 

چراغ کمربند ایمنی – قرمز 

و میانی صفحه  باال  در بخش  ایمنی  چراغ کمربند 
کمربند  راننده  صورتیکه  در  و  داشته  قرار  نشانگر 

ایمنی خود را نبندد ، روشن خواهد شد. 
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چراغ هشدار فشار روغن موتور – قرمز 

میزان  نشانگر  باالي  در  روغن  فشار  هشدار  چراغ 
سوخت بر روي صفحه نشانگر قرار گرفته است. 

وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
استارت زدن چراغ روشن  ”ON“ روشن، پیش از 
شده و پس از استارت زدن خاموش می گردد. روشن 
باقی ماندن چراغ و صداي آژیر هشدار، بیانگر پایین 

بودن بیش از حد فشار روغن می باشد.
در صورت روشن شدن چراغ، پس از استارت زدن، 
بالفاصله موتور را خاموش نموده، با استفاده از گیج 
اندازه گیر میزان سطح روغن موتور را کنترل نمایید، 
تا حد  پایین است،  اندازه  اگر سطح روغن بیش از 
در  و  بیافزایید،  موتور  روغن  کارتل  به  استاندارد 
صورت پایین نبودن سطح روغن موتور به نمایندگی 

مجاز مراجعه نمایید.

چراغ نشانگر شارژ – قرمز 

مایع  دماي  نشانگر  باالي  در  شارژ  نشانگر  چراغ 
خنک کننده بر روي صفحه نشانگر قرار گرفته است 
وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
از  پس  و  شده  روشن  چراغ  این   “ON” روشن 

استارت زدن موتور، خاموش می گردد. 
   احتیاط

روشن بودن این چراغ هنگام روشن بودن 
موتور، بیانگر وجود مشکل در سیستم شارژ 
خودرو بوده و راننده باید بالفاصه در مکانی 

ایمن جهت بازرسی سیستم توقف نماید.

چراغ نشانگر مه شکن جلو – سبز 

انتهاي چپ  در گوشه  چراغ نشانگر مه شکن جلو 
صفحه نشانگر قرار داشته و هنگام روشن بودن چراغ 

مه شکن جلو، این چراغ روشن می شود. 
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چراغ نشانگر مه شکن عقب -  زرد 

پایین  و  انتهاي چپ  عقب  شکن  مه  هشدار  چراغ 
بودن  روشن  هنگام  و  گرفته  قرار  نشانگر  صفحه 
روشن  نیز  چراغ  این  عقب،  شکن  مه  چراغهاي 

می گردد. 

چراغ نشانگر باز بودن در موتور -  زرد *

پایین  و  چپ  انتهاي  موتور،  درب  نشانگر  چراغ 
صفحه نشانگر قرار گرفته و در صورت باز بودن و یا 
بسته شدن نادرست درب موتور روشن خواهد شد. 

چراغ نشانگر کیسه هوا SRS -  قرمز *

چراغ SRS در انتهاي چپ و پایین صفحه نشانگر 
یا نبودن کیسه  و  بیانگر عادي بودن  و  قرار گرفته 

هوا می باشد. 
 “START” هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت
ثانیه   1 حدود  نشانگر  چراغ  گیرد،  قرار   “ON” یا 
آماده  بیانگر  و  خاموش شده  و سپس  روشن شده 
بروز تصادف است.  بودن کیسه هاي هوا در صورت 
سیستم  زیر،  شرایط  از  کدام  هر  بروز  صورت  در 
بازرسی  براي  باید  و  نمی کند  عمل  SRS صحیح 

خودرو به تعمیرگاه مراجعه نمایید. 
روشن   SRS چراغ   ، سوئیچ  شدن  باز  هنگام   •

نمی شود. 
• چراغ پس از گذشت چند ثانیه خاموش نمی شود
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• چراغ SRS حین رانندگی روشن است . 

   احتیاط
سیستم  نشانگر  چراغ  عملکرد  مراقب  دقت  به 

کیسه هوا SRS باشید.

چراغ نشانگر بازبودن درب خودرو -  قرمز 

پایین و  بازبودن درب خودرو، سمت  چراغ هشدار 
چپ صفحه نشانگر قرار دارد.

در صورت باز بودن یا بسته نشدن کامل هر یک از 
دربها ، این چراغ روشن می شود. 

 احتیاط
(خاموش  چراغ  بودن  عادي  رانندگی  از  پیش 

بودن) را کنترل نمایید.

چراغ نشانگر جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک *
(تنها در خودروهاي مجهز به جعبه دنده اتوماتیک)

چراغ نشانگر جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک در انتهاي 
نشانگر دور موتور قرار دارد. 

: این چراغ هنگام قرار  چراغ نشانگر وضعیت دسته دنده 
داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت ”ON“ وضعیت دسته 
دنده را نشان داده و یکی از حروف یا اعداد روشن می شوند. 

P ______   سبز، دنده پارك 
R______   قرمز، دنده عقب 

N  ______  سبز، دنده خالص 
D______   سبز (در بخش عمده اي از مسیر) دنده 

حرکت
٢/٣ ______  سبز، براي رانندگی دنده دو و سه 

یا  و  سراشیبی  در  رانندگی  براي  سبز،    ___  ١
سرباالیی هاي تند
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چراغ نشانگر نقص موتور – زرد 

و میانی صفحه نمایشگر  پایین  این چراغ در قسمت 
قرار داشته و بخشی از سیستم بازرسی موتور بوده و 
می تواند سیستم گازهاي خروجی، موتور و سیستم 
کنترل جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک را بازرسی و 

کنترل نماید. 
در هنگام تشخیص نقص چراغ نشانگر روشن خواهد 
شد، با وجود اینکه می توانید به رانندگی ادامه دهید، 
باید در اولین فرصت ممکن به نمایندگی مجاز گروه 

بهمن جهت بازرسی و کنترل مراجعه نمایید. 
هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
وسیله خود  به  و سیستم  روشن شده  چراغ   “ON”
استارت زدن  از  صورتیکه پس  در  می گردد.  بازرسی 
چراغ خاموش نشد، جهت کنترل و بازرسی خودرو به 

نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید. ادامه 
رانندگی در حالیکه چراغ نشانگر عیب روشن است، 
باعث صدمات بیشتر به موتور شده و مصرف اقتصادي 

سوخت را کاهش می دهد. 
در صورت عدم خاموش شدن چراغ هنگام قرار داشتن 
سوئیچ خودرو در وضعیت ”ON“ روشن به نمایندگی  

مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید. 
توجه: 

کامپیوتر سیستم عیب یابی الکتریکی خودرو می تواند 
هنگام قطع  بسپارد.  به حافظه  را  کد عیوب مختلف 
عیب یابی  و  شده  پاك  کدها  این  باتري  کابل  شدن 
مشکل خواهد بود. بنابراین، هنگام روشن شدن چراغ 
عیب ها،   کد  خواندن  براي  عیب،  تشخیص  نشانگر 

کابلهاي باتري را جدا نکنید. 

چراغ نشانگر ترمز دستی– قرمز 

این چراغ در قسمت میانی و پایین صفحه نشانگر قرار 
 “ON” دارد. هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت
روشن قرار دارد، در صورت کشیدن اهرم ترمز دستی 

چراغ نشانگر ترمز دستی روشن خواهد شد. 
توجه : 

اگر هنگام درگیر بودن ترمز دستی چراغ نشانگر ترمز 
دستی روشن نشد و یا پس از آزاد نمودن ترمز دستی 
به  تعمیر  براي  را  خودرو  نمی شود،  خاموش  چراغ 

نمایندگی مجاز گروه بهمن بسپارید.
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چراغ نشانگر مشکل ترمز – ترمز  

این چراغ در قسمت میانی و پایین صفحه نشانگر قرار 
وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ  که  صورتیکه  در  دارد 
”ON“ روشن قرار داشته باشد، پیش از استارت زدن 
روشن  از  پس  و  شده  روشن  ثانیه  چند  نشانگر  چراغ 

شدن موتور خاموش می گردد. 
از  پایین بودن بیش  بیانگر  روشن ماندن چراغ نشانگر 
حد سطح روغن ترمز یا عیب در سیستم ABS است. 

توجه : 
روشن  ترمز  عیب  نشانگر  چراغ  رانندگی  حین  اگر   •
باقی ماند، بالفاصله در مکانی امن توقف نموده و یا با 

نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 
توقف  براي  یافته  کاهش  ترمز  عملکرد  که  هنگامی   •

خودرو مراحل زیر را باید انجام داد. 

از  محکمتر  بسیار  را  ترمز  پدال    _______
همیشه فشار دهید. 

_______  اگر ترمز عمل نمی کند، ابتدا با ترمز 
موتور خودرو را متوقف نموده ، اهرم ترمز دستی را 
تصادف  از  جلوگیري  براي  حال  همین  در  بکشید. 
عقب  ترمز  چراغهاي  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال 

خودرو روشن گردد.

چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت– قرمز 

این چراغ در انتهاي راست و پایین صفحه نشانگر قرار 
دارد. 

سیستم کنترل کننده پنجره داراي سیستم ضد سرقت 
می باشد، دکمه قفل فرستنده کنترل از راه دور را فشار 
دهید، در شرایط اضطراري چراغ هشدار سیستم ضد 

سرقت چشمک می زند. 
باز  دکمه  براي غیر فعال نمودن سیستم ضد سرقت 

روي فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید.
نشانگر  المپ  گردد،  عیب  دچار  ایموبالیزر  زمانیکه 
سیستم ضدسرقت به طور پیوسته چشمک  خواهد زد.

در زمان نرمال بودن سیستم ضدسرقت المپ نشانگر 
چشمک نخواهد زد.
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چراغ هشدار سیستم ABS-  زرد 

و پایین صفحه نشانگر  انتهاي راست  این چراغ در 
قرار دارد. 

وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن  قرار  هنگام  در 
ثانیه  چند   ABS هشدار  چراغ   “ON” روشن 

روشن شده و سپس خاموش می گردد. 
توجه:

سیستم  هشدار  چراغ  که  صورتی  در   •
زدن  استارت  از  پس  یا  و  نشده  روشن   ABS
و  شده  معیوب   ABS سیستم  نمی شود،  خاموش 
تنها سیستم ترمز معمولی عمل خواهد کرد، براي 
بازبینی خودرو به نزدیکترین نمایندگی مجاز گروه 

بهمن مراجعه نمایید.

در  خودرو  ناگهانی،  ترمزهاي  در  که  آنجا  از   •
صورت روشن  در  می گیرد،  قرار  استوار  نا  وضعیت 
شدن چراغ ABS حین رانندگی، با سرعت خیلی 

باال رانندگی نکرده و پدال ترمز را نرم فشار دهید
سپس در یک مکان ایمن توقف نمایید. استارت زده 
و روشن بودن چراغ هشدار سیستم ABS را پس 

از چند دقیقه رانندگی بررسی نمایید. 
در صورتیکه چراغ هشدار سیستم ABS ، خاموش 
به  میشود  روشن  مجدداً  رانندگی  حین  یا  و  نشده 

نمایند گی هاي مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید. 
براي  کمکی  باتري هاي  از  که  هنگامی    _____
اقدام  صورت  در  می نمایید،  استفاده  زدن  استارت 
خیلی  موتور  باتري،  شارژ  از  پیش  رانندگی،  به 
 ABS یکنواخت کار نکرده و چراغ هشدار سیستم
روشن خواهد شد و بیانگر این است که نمی توانید با 

خودرو رانندگی نمایید. 
اما در واقع روشن شدن چراغ به معنی پایین بودن 

ولتاژ باتري خودرو است. 
حرکت  آرام  سرعت  با  حالت،  این  بروز  صورت  در 

نموده، و همچنین باتري را شارژ کنید.

چراغ نشانگر باز بودن درب عقب - زرد 

و پایین صفحه نشانگر  انتهاي راست  این چراغ در 
قرار دارد. 

زمانیکه درب عقب باز بوده و یا به خوبی بسته نشده 
باشد، این چراغ نشانگر روشن می شود.
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چراغ نشانگر ٤WD– زرد 

و پایین صفحه نشانگر  انتهاي راست  این چراغ در 
قرار دارد. 

 “ON” هنگام قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت
چند  از  پس  و  شده  روشن   ٤WD نشانگر  چراغ 
قرار دارد)   ٢H ثانیه خاموش می شود. (سوئیچ در
 (٤H یا   ٤L)  ٤WD به  سوئیچ  تغییر  صورت  در 
چراغ ٤WD بر روي صفحه نشانگر روشن خواهد 

شد. 
توجه : 

تغییر   ٤WD به   ،٢H از  سوئیچ  که  هنگامی 
پاسخ می دهد،  می کند، چراغ ٤WD به آهستگی 
به حرکت مستقیم ادامه داده و پدال گاز را چندین 

بار فشار دهید. 

سیستم تشخیص عیب خودکار چراغ هاي هشدار و 
نشانگر پشت آمپر 

چراغهاي  تمام  خودرو،  موتور  کردن  روشن  هنگام 
هشدار و نشانگر به مدت 1 ثانیه روشن می شوند، و 
در صورت نرمال بودن تمام چراغ ها پس از یک ثانیه 

خاموش می شوند. 
آژیر هشدار 

درون سیستم صفحه نشانگر آژیري تعبیه شده که 
آژیر  راننده  اطالع  جهت  هشدار  مواقع  بعضی  در 

خواهد کشید. 
• هنگام روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور 
آژیر  موتور  حد  از  بیش  شدن  داغ  هشدار  چراغ  و 
درون صفحه به صدا درآمده و تا رفع مشکل ادامه 

خواهد یافت. 
• چراغ هشدار خالی بودن باك و آژیر متناوباً سه بار 

فعال خواهند شد. 
با  رانندگی  هنگام   : حد  از  بیش  سرعت  هشدار   •
از سرعت ایمن  با سرعتی بیش  بنزینی  موتورهاي 
که سرعت  می دهد  اخطار  راننده  به  آژیر  مجاز،  یا 

را کم کند. 
بر  کیلومتر   140 از  بیش  سرعت  با  که  هنگامی 

ساعت رانندگی می کنید،

 آژیر سه بار متناوباً هشدار خواهد داد، و در هنگام 
رانندگی با سرعت بیش از 160 کیلومتر بر ساعت، 

آژیر دائم به صدا در خواهد آمد. 
رانندگی  : در هنگام  • هشدار سرعت بیش از حد 
یا  مجاز  حد  از  بیش  سرعت  با  دیزل  خودروي  با 
ایمن،  رانندگی با سرعت بیش از 130 کیلومتر بر 
بار به صدا در آمده و اگر سرعت  ساعت، آژیر سه 
بیش از 140 کیلومتر بر ساعت باشد، آژیر دائم صدا 

خواهد کرد. 
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آژیر هشدار روشن ماندن چراغها 
خاموش   “OFF” وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  اگر 
قرار داشته، ولی چراغها خاموش نشده اند هنگام باز 
کردن درب آژیر به صدا در آمده و خاموش نمودن 

چراغها را به راننده یادآوري می نماید. 
را  چراغ ها   : هشدار  آژیر  نمودن  فعال  غیر  براي 
 “ON” خاموش کرده یا سوئیچ را به وضعیت روشن

بچرخانید. 
قفل اتوماتیک 

15 کیلومتر  از  بیش  با سرعت  رانندگی  در هنگام 
بر ساعت، سیستم کنترل مرکزي تمام درها را قفل 
ایجاد  خفیف  یک صداي  نمایشگر  نموده و صفحه 

می نماید. 

این عملکرد تنها یکبار انجام شده و در صورت باز 
دوباره  عملکرد  رانندگی،  حین  درها  قفل  نمودن 

فعال نخواهد شد. 
هنگام قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش 
تنها  را  دربها  قفل  مرکزي  قفل  سیستم   “OFF”

یکبار باز می کند .
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4 . سوئیچ خودرو، غربیلک فرمان، آینه عقب و آینه بغل 
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(1) سوئیچ خودرو  

فرمان  غربیلک  شده،  موتور خاموش   __ (قفل)   LOCK
قفل می شود، تنها در این وضعیت می توان سوئیچ را خارج 

نمود. 
این  با  شده،  خاموش  موتور  جانبی)__  (تجهیزات   ACC
وجود رادیو، فندك، ساعت دیجیتال، سقف کشویی ( سان 
آرایش و چراغ مطالعه  آینه  آفتابگیر، چراغ  برقی،   ( روف 
براي خارج نمودن سوئیچ خودرو  قابل استفاده می باشند. 
فشار داده،  داخل  را به سمت  ”ACC“ سوئیچ  از وضعیت 
به وضعیت ”LOCK“ قرار داده و سپس سوئیچ را بیرون 

بکشید. 
تجهیزات  تمام  و  بوده  روشن  موتور    __ (روشن)   ON

الکتریکی کار می کنند. 
START (فعال) __  موتور روشن است، پس از استارت 
زدن سوئیچ خودرو را رها کرده و سوئیچ به طور اتوماتیک 

به وضعیت روشن ”ON“ بر می گردد

توجه : 
وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام   •
به وضعیت  داده،  فشار  داخل  را  ”ACC“، سوئیچ 
نمایید. را خارج  آن  سپس  و  ”LOCK“ چرخانده 

خودرو مجهز به قفل فرمان چراغ دار است. 
مدت  براي  است،  خاموش  موتور  که  هنگامی   •
قرار   “ON” روشن  وضعیت  در  را  سوئیچ  طوالنی 

ندهید، زیرا باتري خودرو خالی خواهد شد. 
در  را  خودرو  سوئیچ  موتور،  بودن  روشن  هنگام   •
استارت  زیرا  ندهید،  قرار   “START” وضعیت 

آسیب خواهید دید
 .

   احتیاط
هنگام خارج شدن از خودرو حتماً سوئیچ خودرو 

را با خود بردارید.

(2) غربیلک فرمان (شامل سوئیچ بوق)  

قفل نمودن و آزاد کردن غربیلک فرمان 
در وضعیت قفل  : وقتی سوئیچ خودرو  قفل شدن 
و  آورده  بیرون  را  سوئیچ  دارد،  قرار   “LOCK”

غربیلک فرمان را بچرخانید، تا قفل شود. 
و  چرخانده  نرمی  به  را  فرمان  شدن: غربیلک  آزاد 

سوئیچ را در وضعیت ”ACC“ قرار دهید. 

  احتیاط
شدن  قفل  از  جلوگیري  براي  رانندگی  هنگام 
غربیلک فرمان و از دست دادن کنترل خودرو، 

سوئیچ را  خارج نکنید.
براي به صدا  سوئیچ بوق : مرکز غربیلک فرمان را 

درآمدن بوق فشار دهید
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(3) آینه عقب   

پیش از رانندگی آینه عقب را تنظیم نمایید. براي 
تنظیم زاویه آینه، اهرم تنظیم آینه (A) را در جهت 

فلش هاي 1 و 2 تصویر بچرخانید. 

   اخطار
هرگز هنگام رانندگی آینه عقب را تنظیم نکنید، 

این کار بسیار خطرناك است!

(4) آینه بغل   

آینه  توانید  می  رانندگی،  از  پیش   : دستی  تنظیم 
بغل را در جهات مختلف تنظیم نمایید. آینه مجهز 
به آینه هاي معدب بوده و اشیاي درون آینه بزرگتر 
و نزدیکتر از واقعیت به نظر می رسند. هنگام حرکت 
در عرض جاده (تغییر الین) فاصله از خودرو عقبی 

را با آینه بغل تخمین نزنید. 

_______  خم کردن آینه بغل 
براي جلوگیري از صدمه دیدن آینه، هنگام پارك در 

خیابانهاي باریک، آینه بغل را خم کنید. 

اخطار
قبل  نکنید،  خم  را  بغل  آینه  رانندگی  حین  در 
باید در وضعیت  بغل را  آینه  رانندگی هر دو  از 

صحیح تنظیم نمود. 
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_______  کلید کنترل برقی آینه بغل  
این کلید در سمت چپ غربیلک فرمان بر روي جلو 

داشبورد قرار دارد. 
هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 

”ON“ می توان از این کلید استفاده نمود. 
تنظیم  مایلید  که  بغلی  آینه  در جهت  را   A کلید 

کنید بچرخانید. 
         L _______  آینه بغل چپ را تنظیم 

می کند. 
        R _______  آینه بغل راست را تنظیم 

می کند.
براي تنظیم زاویه آینه بغل، کلید را از چپ به راست 

یا از باال به پایین بچرخانید. 
قرار  وسط@  وضعیت  در  را  کلید  تنظیم،  از  پس 

دهید. 

   اخطار
و از دست دادن  از صدمات جسمی  براي جلوگیري 
حین  در  را  بغل  آینه  تصادف،  و  خودرو  کنترل 

رانندگی تنظیم نکنید.
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A/C(کولر) 5 . سیستم ایرکاندیشن
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گرم (1) صفحه کنترل سیستم و  سرد  هواي  از  ترکیبی  ایرکاندیشن  سیستم 
است. 

این سیستم شامل بخاري، کولر، ضد رطوبت، سیستم 
تهویه، یخ زدایی، بخار زدایی می باشد. 

به  سرعت  به  نموده،  متراکم  را  هوا  سیستم، جریان 
دماي دلخواه رسانده و صداي کمی تولید می کند. 

کلیدهاي سیستم ایرکاندیشن و عملکرد آنها : 
تنظیم  براي  کلید  این   : هوا  دماي  کنترل  کلید   •
افزایش و کاهش  براي  می گردد.  استفاده  هوا  دماي 
دما کلید را به سمت بیشترین حد چرخانده و در غیر 

این صورت در جهت مخالف بچرخانید. 
• کلید انتخاب ورودي هوا: براي انتخاب حالت ورود 
داخل  هواي  مجدد  چرخش  یا  و  بیرون  تازه  هواي 
تازه  هواي  به  نیاز  هنگام  می گردد.  استفاده  خودرو 
وارد  بیرون  تازه  تا هواي  فشار دهید  را  بیرون کلید 
یا  نظر شما سرد  دماي مورد  تا  و  اتاق خودرو شده 
گرم گردد. هنگام فشار دادن کلید ورود هواي بیرون، 

چراغ نشانگر در قسمت باالي کلید روشن می شود. 
براي  این کلید  دریچه هاي جریان هوا:  کلید کنترل 
استفاده  خودرو  اتاق  در  هوا  جریان  جهت  کنترل 

می شود.
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(وضعیت جلوي صورت)
 – جریان هوا از دریچه هاي رو به صورت 

می وزد.
(وضعیت جلوي صورت/ کف)

- جریان هوا از دریچه هاي رو به صورت و 
کف خودرو می وزد. 

(وضعیت کف) 
- جریان هوا از دریچه هاي رو به کف 

خودرو می وزد. 
(وضعیت کف / گرمکن شیشه)

- بیشتر جریان هوا از دریچه هاي رو به کف 
و شیشه جلو و قسمت کمتر جریان هوا از 

دریچه هاي چپ و راست می وزد.
(وضعیت گرمکن شیشه )

- بیشتر جریان هوا به شیشه جلو و قسمت 
کمتر جریان هوا از دریچه هاي چپ و راست 

می وزد. 
• کلید کنترل جریان هوا : با استفاده از این کلید می توان 
خاموش  یا   (ON) روشن  حالت  در  را  بخاري  موتور 
(OFF) قرار داد و سرعت موتور را با چرخاندن کلید در 

حالت هاي "1" و "4" با دورهاي مختلف قرارداد.
این کلید می توان سیستم کولر  با   :  (A/C) کلید کولر •
را روشن و خاموش نمود، با فشار دادن این دکمه سیستم 

روشن و با فشار دوباره این سیستم خاموش می شود.

(2) دریچه هاي هواي روي داشبورد 

1 – دریچه چپ 
2 – دریچه میانی چپ 

3 – دریچه میانی راست 
4 – دریچه راست

و یا  براي تنظیم دریچه هاي هوا کلید را چرخانده 
حالت  تنظیم  براي  دهید.  حرکت  افقی  صورت  به 
پایینی  یا  باالیی  بخش  هوا  دریچه هاي  عمودي 

دریچه را فشار دهید. 

(3) دستورالعملهاي کاربردي 
بخاري : براي به دست آوردن بهترین نتیجه کلیدها 

را به صورت زیر تنظیم نمایید: 
“OFF” سرعت فن ___  در هر موقعیتی به جز 
گرم  محدوده  در    ___ هوا  دماي  کنترل  کلید   

(قرمز)
هواي  فشرده،  پایین  هوا__  ورودي  کنترل  کلید 

تازه بیرون
کلید کنترل دریچه هاي جریان هوا ___  کف

کلید ایرکاندیشن ____ خاموش
شوید،  گرم  سرعت  به  خواهید  می  که  هنگامی   •
حالت چرخش مجدد هواي داخل خودرو را انتخاب 
و  نموده  تنظیم  وضعیت  باالترین  در  را  فن  کرده، 
کلید کنترل دماي هوا را در بیشترین وضعیت قرار 

دهید. (انتها در جهت عقربه هاي ساعت) 
از  از مه گرفتگی شیشه ها، پس  براي جلوگیري   •
گرم شدن، حالت هواي بیرون تازه را انتخاب کنید. 
کلید  شدن  گرم  و  رطوبت  بردن  بین  از  براي   •

ایرکاندیشن (کولر) را فشار دهید. 
گرم شدن  براي  زدایی  بخار  و  زدایی  یخ  • هنگام 
را  شیشه   / کف  هواي  هاي  دریچه  خودرو،  داخل 

انتخاب نمایید. 
کولر: براي به دست آوردن بهترین نتیجه، کلیدها را 

به صورت زیر تنظیم نمایید:
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کلید   “OFF” به جز  موقعیتی  هر  در    __ فن  سرعت 
کنترل دماي هوا __در محدوده سرد (آبی)کلید کنترل 
ورودي هوا __ هواي تازه بیرون کلید کنترل دریچه هاي 
(کولر)   ایرکاندیشن  کلید  صورت  به  رو   __ هوا  جریان 

A/C __ روشن
• هنگام نیاز به خنک شدن سریع، حالت چرخش مجدد 
را در حداکثر  ، فن  داخل خودرو را انتخاب نموده  هواي 

تنظیم نمایید. 
تهویه  : براي به دست آوردن بهترین تهویه، کلیدها را به 

صورت زیر تنظیم نمایید: 
“OFF” سرعت فن __  در هر موقعیتی به جز

 کلید کنترل دماي هوا __ در محدوده سرد (آبی)
کلید کنترل ورودي هوا __هواي تازه بیرون

کلید کنترل دریچه هاي جریان هوا __ رو به صورت
کلید ایرکاندیشن (کولر)  A/C __  خاموش

(انتها در  کلید کنترل  دماي هوا را در سردترین وضعیت 
خالف جهت عقربه هاي ساعت ) 

بخار زدایی: براي به دست آوردن بهترین نتیجه در سمت 
داخل شیشه جلو، کلیدها را به صورت زیر تنظیم نمایید: 

“OFF” سرعت فن __  در هر موقعیتی به جز
 کلید کنترل دماي هوا __ هنگام استفاده از بخاري در 
محدوده گرم (قرمز) و هنگام استفاده از کولر در محدوده 

سرد (آبی) 
کلید کنترل ورودي هوا ___ هواي تازه بیرون

___  شیشه  کلید کنترل دریچه هاي جریان هوا 
جلو

کلید ایرکاندیشن (کولر)  A/C ___  روشن
دریچه چپ - - - خاموش 

دریچه راست - - - خاموش 

یخ زدایی : براي به دست آوردن بهترین یخ زدایی 
زیر  صورت  به  را  کلیدها  جلو،  شیشه  از  خارج  در 

تنظیم نمایید: 
گرم  محدوده  در   ___ هوا  دماي  کنترل  کلید 

(قرمز)
کلید کنترل ورودي هوا ___  گردش مجدد هواي 

داخل خودرو
___  شیشه  کلید کنترل دریچه هاي جریان هوا 

جلو 
کلید ایرکاندیشن (کولر)  A/C ___  خاموش 

دریچه چپ - - - خاموش 
دریچه راست - - - خاموش 

• هنگام یخ زدایی، براي گرم کردن داخل خودرو 
دریچه هاي کف / شیشه را انتخاب نمایید. 

از  استفاده  هنگام  عملی  هشدارهاي   (4)
 A/C  (کولر) سیستم ایرکاندیشن

در  پارك کردن خودرو به مدت طوالنی  • پس از 
آفتاب خودرو را خنک کنید. براي خارج شدن هواي 
گرم چند دقیقه رانندگی نمایید. این عمل عملکرد 

خنک کردن سیستم را سریعتر می کند. 
(کولر)   ایرکاندیشن  سیستم  از  استفاده  از  قبل   •
نشدن شبکه هاي دریچه هاي هواي  از بسته   A/C
اجسام  دیگر  یا  برگ  وسیله  به  شیشه  جلوي 

اطمینان حاصل نمایید. 
• در هواي مرطوب، از وزش جریان هواي سرد از 
دریچه هاي رو به شیشه جلوگیري نمایید، در غیر 
این صورت به دلیل اختالف دما در داخل و خارج، 
شیشه جلو به آسانی مه گرفته و دید را کم می کند. 
دارید،  نگه  تمیز  جلو  قسمت  در  را  خودرو  کف   •
این عمل به چرخش مجدد هوا و تمیز ماندن هوا 

کمک می کند. 
• براي کمک به تمیز کردن برف و آب از کانالهاي 
در هواي  گرفتگی شیشه ها  مه  کاهش  عبور هوا و 
سرد، سرعت فن را در بیشترین مقدار تنظیم نمایید. 
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• هنگام رانندگی در جاده هاي گرد و خاکی تمام 
تمام  بودن  بسته  وجود  با  اگر  ببندید،  را  شیشه ها 
شیشه ها باز هم گرد و خاك به داخل خودرو وارد 
می شود توصیه می گردد کلید کنترل ورودي هوا را 
در وضعیت گردش مجدد هواي داخل خودرو قرار 
 OFF داده و سرعت فن را در هر موقعیتی به جز

تنظیم کنید . 
سیستم ایرکاندیشن (کولر)  A/C یک سیستم   •
کامل است، غیر منطقی است اگر سیستم به اندازه 
نمایندگی  به  لطفاً  نمی کند،  گرم  یا  خنک  کافی 

مجاز گروه بهمن مراجعه نمائید. 
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(1) فندك و زیر سیگاري  

فندك 
یا   “ON” وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
”ACC“ قرار داشته باشد، می توانید از فندك استفاده 

نمایید. 
1- فندك را در سوکت فشار داده، 18 ثانیه بعد فندك 

به طور اتوماتیک با صداي کلیک بیرون می پرد. 
اگر فندك پس از گذشت 18 ثانیه بیرون نیامد، دچار 
نقص شده است، فندك را بیرون کشیده و به نمایندگی 

مجاز گروه بهمن مراجعه نمائید

احتیاط
و  طوالنی  مدت  به  فندك  داشتن  نگه  فشرده 
سوکت  در  دیگر  خودروهاي  فندك  زدن  جا  یا 
از  به گرم شدن بیش  فندك ممکن است منجر 

حد فندك و بروز آتش سوزي شود!

2- فندك را با استفاده از پایه آن نگهداشته و براي 
از  جلوگیري  براي  بکشید،  بیرون  کردن  استفاده 
سوختگی مراقب باشید که المنت فندك و یا بدنه 

فندك را لمس نکنید. 
3- پس از استفاده از فندك، آن را در جاي خودش 
قرار دهید. از بیرون آوردن فندك و قرار دادن آن 
در محلی دیگر خودداري نمایید، زیرا ممکن است 
و  شده  مسدود  مواد  دیگر  توسط  فندك  سوکت 

اتصال کوتاه الکتریکی ایجاد نماید. 

توصیه می شود فقط فندك را در سوکت فندك جا 
درون فندك  دیگر  تجهیزات  دادن  قرار  از  و  بزنید 
خودداري نمایید، زیرا سوکت آسیب دیده، کارکرد 

آن کاهش می یابد. 
هنگامی که از فندك به عنوان منبع نیروي الکتریکی 
استفاده می نمایید، تنها از تجهیزات الکترونیکی 12 

ولت نیروي کمتر از 120 وات استفاده نمایید. 
باتري  شدن  خالی  باعث  فندك  از  مداوم  استفاده 

می گردد. 

زیرسیگاري 
زیر سیگاري روي  در  سیگاري،  زیر  زدن  براي جا 

کنسول وسط را فشار دهید تا بیرون بیاید. 

مطمئن  داده،  قرار  سیگاري  زیر  در  را  سیگار  ته 
گردید آن را خاموش نموده اید، از قرار دادن کاغذ 
و دیگر مواد قابل اشتعال در زیرسیگاري خودداري 
نمایید، در غیر این صورت ، منجر به آتش سوزي 

می گردد. 
زیر سیگاري را بسته نگه دارید، در غیر این صورت 

ممکن است ته سیگار دوباره آتش بگیرد. 

براي تمیز نمودن خاکسترها، زیر سیگاري را بیرون 
کشیده، و زبانه نگهدارنده زیر سیگاري را همانگونه 
که در تصویر نشان داده شده پایین کشیده، بیرون 

بکشید.
و پس از تمیز نمودن مجدداً آن را جا بزنید. 

احتیاط
را  آن  دوباره  سیگاري،  زیر  از  استفاده  از  پس 
ببندید، در غیر این صورت ممکن است منجر به 

تصادف یا صدمات جسمی گردد.
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زیرسیگاري عقب   

بکشید  بیرون  را  آن  سیگاري،  زیر  کردن  باز  براي 
پس از استفاده از زیر سیگاري آن را ببندید. 

براي تمیز نمودن خاکسترها، زیرسیگاري را بیرون 
آورده، گیره نگهدارنده زیرسیگاري را همانگونه که 
در شکل نشان داده شده پایین بکشید و زیرسیگاري 
بیاورید پس از تمیز نمودن زیر سیگاري  بیرون  را 

آن را جا بزنید. 

احتیاط
ببندید،  را  از زیر سیگاري، آن  استفاده  از  پس 
در غیر این صورت باز بودن زیر سیگاري ممکن 
است به صدمات جسمی یا تصادفات منجر گردد.

(2) آفتابگیر 

براي کاهش انعکاس نور آفتاب در چشمان، آفتابگیر 
را به سمت پایین یا طرفین خم کنید. 

پس از استفاده از آفتابگیر آن را بر روي سقف خم 
کنید. 

(3) جعبه داشبورد 

براي باز کردن قفل، دو طرف قفل جعبه داشبورد را 
فشار دهید و سپس آن را باز نمایید، پس از استفاده 

براي قفل شدن به سمت باال فشار دهید. 

 احتیاط
در  جسمی  صدمات  احتمال  کاهش  براي 
رانندگی  حین  ناگهانی  ترمزهاي  یا  و  تصادفات 

جعبه داشبورد را ببندید.
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(4) جعبه کنسول وسط  

همانطور که با فلش 1 نشان داده شده، کلید را فشار 
داده سپس دستگیره جعبه کنسول وسط را کشیده 
در  اجسام  دادن  قرار  از  پس  کنید.  باز  را  جعبه  و 

جعبه، آن را ببندید. 
نشان داده شد، نگهدارنده   2 با فلش  که  همانطور 
فنجان را در نقطه PUSH به پایین فشار دهید، 
فنجان  می توانید  و  پریده  بیرون  فنجان  نگهدارنده 
خود را در آن قرار دهید پس از استفاده نگهدارنده 

فنجان را ببندید. 

(5)  باربند *

باربند، پایه هاي  با فشار دادن دکمه هاي دو سمت 
باربند تنظیم و بر روي سه محل تعبیه شده نصب 

می گردد.
پس از نصب باربند و اطمینان از قرارگیري پایه ها 

در محل هاي تنظیم شده، دکمه را رها نمایید.

ظرفیت حمل بار توسط باربند 
هر باربند حداکثر توانایی حمل 34 کیلوکرم بار را 

دارا می باشد.

در هنگام قراردادن بار بر روي باربند به نکات ذیل 
توجه نمایید :

خودداري  باربند  روي  بر  اضافی  بار  قراردادن  از   •
نمایید، در غیراینصورت به ستون سقف فشار وارد 

می گردد.
داده اید  قرار  باربند  روي  بر  بار  که  هنگامی  در   •
پرهیز  باال  با سرعت  رانندگی  یا  و  ناگهانی  ترمز  از 
نمایید. همچنین جهت برقراري تعادل، چمدان هاي 
از  نیز  و  دهید  قرار  باربند  انتهاي  در  را  سنگین 
قراردادن چمدان هاي بزرگتر از ابعاد باربند بر روي 

باربند خودداري نمایید.
• مرکز گرانش و تعادل خودرو در هنگام قراردادن 
بر روي عملکرد  و  یافته  افزایش  باربند  بر روي  بار 
منجر  و  می گذارد  اثر  ترمزگیري  در هنگام  خودرو 

به تصادف می گردد.
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(6)  محل قرارگیري جعبه ابزار

در روکش محل جعبه ابزار را که در قسمت محفظه 
بار عقب است برداشته تا بتوانید از ابزار، جک و سایر 
تجهیزات مورد نیاز استفاده نمایید و پس از اتمام 
کار مطمئن شوید که کاور در محل خود به صورت 

محکم بسته شده است.

(7)  مثلث خطر

حاشیه  در  موقت  به طور  خودرو  توقف  هنگام  در 
جاده، جهت اطالع سایر رانندگی، مثلث خطر را در 
فاصله 50 تا 150 متري خودرو به صورتی که ظاهراً 
آن به سمت حرکت خودروها می باشد بر روي زمین 

قرار دهید.

(8)  کپسول آتش نشانی

صندلی  زیر  و  قسمت جلو  در  آتش نشانی  کپسول 
آن،  از  استفاده  جهت  دارد.  قرار  جلو  سرنشین 
کپسول را از گیره اتصالی آن خارج و قبل از استفاده 

حتماً روش استفاده آن را مطالعه نمایید
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(9)  چرخ زاپاس 

سایز چرخ زاپاس به اندازه چهارچرخ دیگر خودرو 
می باشد که در هنگام پنچري و یا بروز هر مشکل 
چرخ  آن  جایگزینی  چرخ ها،  از  یکی  براي  دیگري 

می گردد.

قرارگیري در زیر محفظه بار عقب
چرخ زاپاس در زیر محفظه بار عقب در محلی که 
قرار  می شود،  نصب  خودرو  روي  بر  خودرو  پالك 

می گیرد.

تعویض چرخ زاپاس 
جدا کردن چرخ زاپاس :

چرخ خارج از اتاق خودرو قرار دارد. در زیر صندوق 
عقب بوسیله یک میله فلزي نگه داشته شده است. 
پیچ  بردارید و آنگاه  از صندوق عقب  آچار چرخ را 
چرخ را از زیر موکت داخل صندوق عقب باز کنید 
تا چرخ زاپاس آزاد شود. چنگک متصل شده را به 

سمت پایین آزاد کنید و سپس آن را باز کنید.
 

نصب کردن چرخ زاپاس :
ساعت  عقربه هاي  چرخش  عکس  را  چنگک 
چرخانده تا زنجیر به سمت پایین حرکت کند و در 
محل سوراخ تعبیه شده در چرخ زاپاس قرار گیرد. 
و  دهید  قرار  خود  محل  در  را  زاپاس  چرخ  سپس 
در جهت حرکت عقربه هاي ساعت  را  و مهره  پیچ 
اطمینان  جهت  گرفتن  قرار  از  پس  و  بچرخانید 
در  تا  نمایید  محکم  را  مهره  و  پیچ  دیگر،  نیم دور 

محل خود ثابت باشد.

تعمیر و تنظیم چرخ زاپاس :
هنگامی که تنظیم کننده چرخ زاپاس کار منظمی 
ناهنجار می نماید و منجر به  ندارد. تولید صداهاي 
توصیه  بنابراین  می شود.  زنجیر  پارگی  یا  و  لغزش 
می گردد قبل از استفاده از چرخ زاپاس، کل زنجیر 

تنظیم کننده تعمیر و یا تعویض نمایید.
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(10)  روکش محفظه بار *

دوم  روکش صندوق عقب در پشت صندلی ردیف 
بار و چمدانها  قسمت  کاهش فضاي  خودرو جهت 
در خنک نمودن  براي سهولت  قرار دارد همچنین 
استفاده  است  روشن  کولر  که  هنگامی  در  خودرو 
براي جداسازي آن کافی است که آنرا به  می شود. 

سمت باال و جلو کشیده تا آزاد گردد.
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(11)  ساعت دیجیتال خودرو *

نوع :  
این نوع ساعت داراي سه حالت می باشد :

 "hour : minute" ساعت- دقیقه
 "month : date" ماه- روز

"year" سال
 (ON) حالت روشن  در  زمانیکه سوئیچ خودرو  در 
دقیقه"  "ساعت-  حالت  در  ساعت  باشد   ACC یا 

می باشد.
دکمه  کافیست  نظر  مورد  تنظیم  منظور  به 
صورتی  در  دهید.  فشار  ثانیه   10 را   "MODE"
صفحه  دهید  فشار  را  دکمه  ثانیه   10 از  کمتر  که 
نمایشگر به صورت اتوماتیک حالت ساعت- دقیقه 

را نمایش می دهد

تنظیم ساعت- دقیقه 
در  تا  دهید  فشار  را   "MODE" دکمه  ابتدا  در 
دقیقه  ساعت-  حالت  ساعت  نمایشگر  صفحه 
تنظیم  جهت  شود.  نمایان   "Hour :Minute"
ساعت دکمه "MODE" را فشار دهید که در این 
حالت دکمه تنظیم ساعت خاموش- روشن می شود. 
• با فشردن کلید "▲" به مدت 10 ثانیه، ساعت 

را تنظیم نمایید.
• به منظور ذخیره ساعت دوباره کلید MODE را 

فشار دهید.
• در صورتیکه کمتر از 10 ثانیه دکمه را فشار دهید 
صفحه نمایشگر به صورت اتوماتیک حالت "ساعت- 

دقیقه" (hour : minute) را نمایش می دهد.

تنظیم ماه- روز
در  تا  دهید  فشار  را   "MODE" دکمه  ابتدا  در 
 Month" روز  ماه-  حالت  ساعت  نمایشگر  صفحه 

date :" نمایان شود.
 "MODE" دکمه  ماه  تنظیم  جهت   •
ماه  تنظیم  دکمه  حالت  این  در  که  دهید  فشار  را 

خاموش- روشن می شود.

را  ماه  ثانیه،  "▲" به مدت 10  با فشردن کلید   •
تنظیم نمایید.

"MODE" را  • به منظور ذخیره ماه دوباره کلید 
فشار دهید.

• در صورتیکه کمتر از 10 ثانیه دکمه را فشار دهید 
صفحه نمایشگر به صورت اتوماتیک حالت " ساعت- 

دقیقه" (hour : minut) را نمایش می دهد.

تنظیم سال 
در  تا  دهید  فشار  را   "MODE" دکمه  ابتدا  در 

صفحه نمایشگر ساعت حالت سال نمایان شود.
جهت تنظیم سال دکمه "MODE" را فشار دهید 
خاموش-  ساعت  تنظیم  دکمه  حالت  این  در  که 
روشن می شود. با فشردن کلید "▲" به مدت 10 
ثانیه، سال را تنظیم نمایید. به منظور ذخیره سال 

دوباره کلید "MODE" را فشار دهید
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• بعد از فشاردادن دکمه "▲" به مدت 10 ثانیه 
افزایش  رقمی  دو  و  تصاعدي  صورت  به  حروف 

می یابد تا به مقدار مورد نظر برسد.
دکمه "MODE" را به مدت طوالنی فشار دهید تا 

تنظیمات ذخیره شوند.
• با فشار دادن بیشتر از 10 ثانیه نمایش ساعت : 
دقیقه "Hour : Minutr" ظاهر شده و به صورت 

اتوماتیک ذخیره می گردد.

انرژي  اتمام  یا  و  خاموش شدن خودرو  با   : توجه 
شارژ باطري ساعت از کار خواهد افتاد و به محض 
نمایشگر  صفحه  در  ساعت  خودرو  شدن  روشن 

خودرو ظاهر می گردد

ساعت دیجیتال و قطب نما *
چگونگی تنظیم قطب نما :

خودرو را در یک محوطه باز پارك نمایید در حالیکه 
خودرو خاموش است دکمه هاي ▲ و ▼ بصورت 
آن  از  دهید.بعد  فشار  ثانیه   5 مدت  به  همزمان 
دکمه▲  دو  هر  و  نموده  روشن  را  خودرو  سوئیچ 
 "E" و ▼ را رها نمایید. در صفحه نمایشگر حرف
 360 را  خودرو  می نماید.  زدن  چشمک  به  شروع 
ثانیه  ▲ را به مدت یک  درجه چرخانده و دکمه 
 "E" فشار دهید که در صورت تنظیم صحیح، حرف
ثابت می ماند و قطب نما کالیبره شده و مختصات 

در حافظه باقی می ماند.
دقیقه به طول   5 نما حداکثر  تنظیم قطب  فرایند 

می انجامد.

تنظیم سال 
یا ماه فوریه  باشد و  در زمانیکه سال تنظیم نشده 
28 و یا 29 روزه باشد. زمان را به عنوان مثال روي 
تنظیم  فوریه  ماه  ام   30 را  زمان  و   ،  8:00 ساعت 
کنید.  فعال  را  سال  تنظیم  برنامه  سپس  نمایید 
دکمه "M" را فشار دهید تا شروع به چشمک زدن 
نماید و سپس با فشردن دکمه هاي ▲ و ▼ سال 

را تنظیم نمایید.

تنظیم زمان 
و  نموده  تنظیم  جاري  تاریخ  براي  را  تاریخ  ابتدا 

سپس زمان را تنظیم نمایید.
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(12)  سنسور دنده عقب *

 (ON) در حالتیکه سوئیچ خودرو در حالت روشن
یا ACC می باشد و دنده در وضعیت غیر از وضعیت 
دنده عقب باشد، صفحه نمایشگر در حالت نمایش 
ساعت- دقیقه می باشد. در صورتیکه سوئیچ خودرو 
در حالت روشن (ON) بوده و در وضعیت دنده عقب 
وضعیت  نمایش  حالت  در  نمایشگر  صفحه  باشد 
قرارگیري عقب خودرو قرار می گیرد. و سنسورهاي 

تعبیه شده در عقب خودرو فعال می گردد.
• اگر سنسورها یک بار به صدا درآمده باشد نشان 

دهنده نرمال بودن وضعیت خودرو می باشد.

• اگر خودرو در دنده عقب نزدیک به اجسام باشد، 
مانیتور  صفحه  و  درآمده  صدا  به  دوبار  سنسورها 

چشمک می زند.
تشخیص میزان فاصله با اشیاء پشت خودرو :

روي  زاپاس  چرخ  به  مجهز  خودرو  حالتیکه  در   •
درب عقب باشد میزان نمایش فاصله با اشیاء پشتی، 

90 سانتی متر است.
روي  زاپاس  چرخ  به  مجهز  خودرو  حالتیکه  در   •
اشیاء  با  فاصله  نمایش  میزان  نباشد  عقب  درب 

پشتی، 120سانتی متر است.

حاالت واکنش سنسورها :
در صورتیکه خودرو با اشیاء پشتی در فاصله 90 و 
نمایش  صفحه  روي  بر  باشد  سانتی متري   120 یا 

خطوط سبز رنگ مشاهده می شود.
• در صورتیکه خودرو با اشیاء پشتی در فاصله 60 
خطوط  نمایش  صفحه  روي  بر  باشد  سانتی متري 

زرد رنگ مشاهده می شود.
• در صورتیکه خودرو با اشیاء پشتی در فاصله 30 
نمایش  صفحه  روي  بر  باشد  کمتر  و  سانتی متري 

خطوط قرمز رنگ مشاهده می شود.

 فصل 2   سیستم هاي عمل کننده و تجهیزات خودرو

2-8296



توجه : در حاالت ذیل سنسور دنده عقب به خوبی 
موقعیت عقب خودرو را نمایش نمی دهد :

• در هنگام مواجهه با کابل و یا لوله
• در هنگام مواجهه با پنبه و یا مواد دیگر که براي 

جذب امواج صوتی ساخته شده است.
از  پر  یا در جاده  رانندگی در چمن و  • در هنگام 

دست انداز
• وجود پوششی بر روي سنسورها

• وجود فرکانس باالي ٤٠KHz، پارازیت و امواج 
فراصوت، صداي گازهاي خروجی فشار باال

* (Sunroof) (13)  سقف سان روف

1. آفتابگیر     2. کلید تغییر وضعیت سان روف       
3. دستگیره

• ویژگی هاي حاالت استفاده از سان روف به شرح 
ذیل می باشد :

□ به صورت دستی سان روف را در حالت آفتابگیر 
قرار دهید. در این حالت بر روي قسمت سان روف 
با کشیدن آن سقف  یک دستگیره وجود دارد که 
کاذب به سمت عقب رفته و حالت آفتابگیر نمایان 

می شود.
جلویی  قسمت  در  کنترل  مدول  از  استفاده  با   □
جهت  اتوماتیک  طور  به  سقف  روف،  سان  سقف 
تهویه مناسب و یا جلوگیري از سرمازدگی بصورت 

اتوماتیک باز و یا بسته می شود.

باال و جلویی سان روف  قسمت  در  بادگیر  □ یک 
باز می شود  قرار دارد  و هنگامی که شیشه سقف 
بادگیر به جلو و باال متمایل میگردد و در صورتیکه 
شیشه سقف بسته می شود بادگیر به قسمت عقب و 

پایین حرکت میکند.
اثر بادگیر به این صورت است که در هنگامی شیشه 
شدت  و  ورودي  میزان  است  باز  روف  سان  سقف 

وزش باد را به داخل خودرو کنترل می نماید.
سنسورهاي  روف،  سان  سقف  موتور  داخل  در   □
حرارتی تعبیه شده است که در صورتیکه در هنگام 
و یا حرارت بیش از حد  باد  رانندگی میزان شدت 
باشد در مدت 6 ثانیه در جهت جلوگیري از هر گونه 
آسیب، سقف شیشه اي را می بندد و در این حالت 
به ادامه عملکرد اصلی نمی باشد و  قادر  سان روف 
دقیقه خاموش   2 باید برق سان روف به مدت  لذا 
گردد و پس از آن عملکرد سان روف به حالت اولیه 

برمی گردد.
□ کلید تغییر وضعیت سان روف به دو حالت دستی 
تزئینات  قسمت  در  می باشد و  الکتریکی  کنترل  و 
داخل و جلو سقف می باشد. شما می توانید سان روف 

را به دو حالت ذیل تنظیم نمایید :
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(A کنترل دستی :
در این حالت بعد از روشن نمودن خودرو، دکمه باز 
شونده سقف را فشار دهید و در صورتیکه کل سقف 
باز شده و در صورتیکه دکمه مربوطه را رها نمودید 
اگر  سقف در همان میزان ثابت می ماند. همچنین 
دکمه بستن سقف را فشار دهید سقف بسته شده و 
در صورتیکه دکمه مربوطه را رها نمودید سقف در 

همان میزان ثابت می ماند.
B) اتوماتیک : 

در این حالت بعد از روشن نمودن خودرو، دکمه باز 
شونده سقف را فشار دهید و در صورتیکه کل سقف 
باز شده و در صورتیکه دکمه مربوطه را رها نمودید 
اگر  سقف در همان میزان ثابت می ماند. همچنین 
دکمه بستن سقف را فشار دهید سقف بسته شده و 
در صورتیکه دکمه مربوطه را رها نمودید سقف در 

همان میزان ثابت می ماند.

بسته شدن شیشه می تواند به یکی از حاالت مذکور 
صورت پذیرد.

□  بسته شدن سقف به صورت اتوماتیک : 
    در صورت خاموش شدن خودرو، سقف سان روف 
در مدت 4 ثانیه به صورت اتوماتیک بسته می شود 
و در صورتیکه دکمه اي را فشار دهید، دچار اختالل 
شده و سقف باز می ماند و لذا نیازي به روشن کردن 
با  را  سان روف  سقف  می توانید  و  نیست  خودرو 

فشردن دکمه مربوطه ببندید.

□  سیستم ضد گیرافتادن :
در هنگامی که سان روف با مانعی برخورد نماید، به 
صورت اتوماتیک بسته می شود و دکمه باز شدن تا 

زمان رفع مانع خاموش است.
 

□  برنامه :
   در صورت قطع فیوز و یا وجود اختالل در برنامه 
شدن  بسته  و  باز  روف،  سان  نمودن  بسته  و  باز 
گیر  ضد  سیستم  یا  و  روف  سان  سقف  خودکار 
افتادن سان روف متوقف شده و بصورت دستی قادر 

به اجرا می باشد.
 

□  فرآیند برنامه ریزي :
   به صورت دستی دکمه مربوط به باز شدن سقف 
و شیشه را فشار دهید تا سقف و شیشه بطور کامل 
باز شود و بالفاصله دکمه بستن سقف و شیشه را 
فشار دهید تا سقف و شیشه بطور کامل بسته شود 
بسته شدن  و  باز  اتوماتیک  این حالت عملکرد  در 

فعال می گردد.

احتیاط

در هنگامی که سقف سان روف در حال باز شدن 
خودداري  سر  یا  و  دست  آوردن  بیرون  از  است 

نمایید.
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□  آب بندي :
فاصله  مخصوص  شیشه  دور  نوار  از  استفاده  با 
می شود  آب بندي  و  درزگیري  شیشه  و  قاب  میان 
همچنین با استفاده از نوار، شیار مابین قاب سقف 

سان روف و سقف خودرو درزگیري می شود.

□ روش نگهداري سقف سان روف :
A) محافظت از شیشه : جهت تمیز نمودن شیشه 
 10500427 GM P/N سقف سان روف از محلول

و یا محصوالت مشابه استفاده گردد.
B) نگهداري از نوار آب بندي :

مقابل  در  نوار  دوام  افزایش  جهت  تالک  پودر  از 
حرارت و یا کشش بیش از حد استفاده نمایید.

در هنگام رانندگی در مناطق بیابانی و گردوغبار نوار 
آب بندي را جهت جلوگیري از سایش تمیز نمایید.

نوار  بین  فاصله  و  شیار  پیچ گوشتی  از  استفاده  با 
آب بندي را با پنبه و یا پارچه نازك تمیز نمایید

) در هنگام رانندگی و یا شستشوي خودرو از بسته 
از  نمایید، پس  اطمینان حاصل  کامل سقف  بودن 
مدت حدودي 10 دقیقه، سقف را باز نموده و میزان 

آب موجود در بین فاصله نوار را تمیز نمایید.

• ساختار عملکردي برق سان روف :
□  باز کردن سقف سان روف

□  باز کردن سقف سان روف در حالت دستی
□  در زمانیکه خودرو روشن است برق سان روف 
اتصال داشته و این قابلیت را دارا است که سقف را 
باز نموده و یا ببندد و می تواند سقف بازشو شیشه اي 
در حال حرکت را در هر یک از موقعیت هاي زیر از 

طریق کنترل سوئیچ به کار گیرید :
A : کاهش تهویه

B : باز نمودن کامل 
C : بستن کامل

A) کاهش تهویه : 
سقف  شیشه  سقف،  شونده  باز  دکمه  فشردن  با 
حالت  این  در  و  می نماید  حرکت  عقب  سمت  به 
باز شدن شیشه را کنترل  قادر خواهید بود میزان 
انتها  تا  نمایید که اگر دکمه را فشار دهید شیشه 
باز می شود و در صورت رها نمودن دکمه، شیشه تا 
حد دلخواه شما باز می ماند و این فرایند براي بستن 
قادر  شما  کلی  حالت  در  است.  صادق  نیز  شیشه 
خواهید بود که در 4 حالت میزان باز و بسته شدن 

شیشه را کنترل نمایید.
B)  باز نمودن كامل : 

سقف  شیشه  سقف،  شونده  باز  دکمه  فشردن  با 
بطور  و  می نماید  عقب حرکت  به سمت  اتوماتیک 
بود  قادر خواهید  این حالت  در  باز می شود.  کامل 
میزان باز شدن شیشه را کنترل نمایید در صورتیکه 
دکمه را فشار دهید شیشه تا انتها باز می شود و در 
صورت رها نمودن دکمه، شیشه تا حد دلخواه شما 

باز می ماند.
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C) بستن کامل : 
ثانیه،   0/3 مدت  به  سقف  بستن  دکمه  فشردن  با 
حرکت  جلو  سمت  به  اتوماتیک  سقف  شیشه 
می نماید و بطور کامل بسته می شود در این حالت 
قادر خواهید بود میزان بسته شدن شیشه را کنترل 
نمایید در صورتیکه دکمه را فشار دهید تا انتها باز 
تا  شیشه  دکمه،  نمودن  رها  صورت  در  و  می شود 
کامل  بستن  براي  می ماند.  بسته  شما  دلخواه  حد 
سایه بان آن را به صورت دستی حرکت داده تا در 

موقعیت بستن کامل قرار بگیرد.

(14)  سوکت لوازم جانبی (از نوع فندکی) *

همانطور که در شکل نشان داده شده است، سوکت 
عقب  پنل  راست  سمت  و  زیر  در  جانبی  لوازم 
خودرو قرار گرفته است و در هنگام استفاده نمودن 
را  سوکت  و  زده  کنار  را  باالیی  درپوش  میبایست 
به داخل فشار دهید تا با برقرار شدن جریان برق، 

وسایل الکتریکی روشن گردد.
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1 . آب بندي موتور
است  نو  که خودرو  هنگامی  از خودرو  استفاده  نحوه 
خودرو  مفید  عمر  طول  در  نشده،  آب بندي  موتور  و 
تاثیر زیادي دارد . از آنجا که قطعات موتور در شرایط 
قطعات  بین  داخلی  اصطکاك  ؛  نکرده اند  کار  خوب 
 1500 در  نتیجه نحوه رانندگی  در  است،  کمی زیاد 
کیلومتر اول بسیار مهم بوده، باید استانداردهاي زیر 

را رعایت نمایید. 

در 1000 کیلومتر اول :
رانندگی  ساعت  بر  کیلومتر   100 زیر  سرعت  با   •

نمایید .
• دور موتور را بیش از حد باال نبرید .

• با گاز پر استارت نزنید. 
• در 300 کیلومتر اول ترمز ناگهانی نزنید. 

خیلی  باال  دنده  با  معمولی،  گیربکس  حالت  در   •
آهسته رانندگی نکنید. 

• به مدت طوالنی با سرعت یکنواخت ( زیاد یا کم ) 
رانندگی نکنید. 

• هنگام آب بندي موتور سرعت خودرو را به نحو زیر 
تنظیم نمایید:

معمولی  (گیربکس)  دنده  به جعبه  در خودرو مجهز 
(موتور بنزینی) 

محدوده سرعت (کیلومتر بر ساعت) دنده
130
250
380
4100
5130

در خودرو مجهز به جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک 
(موتور بنزینی) 

محدوده سرعت (کیلومتر بر ساعت) دنده
L٢٥
٢٥٠
٣٨٥
D١٢٠

از کیلومتر 1000 تا کیلومتر 1500: 
سرعت خودرو را به تدریج افزایش دهید. 

 

در خودرو مجهز به جعبه دنده (گیربکس) معمولی 
(موتور دیزل)

محدوده سرعت (کیلومتر بر ساعت) دنده
130
250
370
490
5130

از کیلومتر 1500 تا 2000 : 
سرعت خودرو را به تدریج افزایش دهید. 

2 . سوخت و سوختگیري 
صحیح  سوخت  از  خودرو،  مناسب  کارکرد  براي 

استفاده نمایید. 
نوع سوخت 

یا   93 اکتان   با  سرب  بدون  بنزین  بنزینی:  موتور 
باالتر 

(252 GB سوخت سبک) : QD٣٢T موتور دیزل
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دما 
(سانتیگراد)

نوع 
دما سوخت

(سانتیگراد)

نوع 
سوخت

10-5 تا 5-35-25- تا 5-
0بیش از 205-15- تا 5-

: وقتی دما تغییر نمی کند، می توانید روغن  توجه 
دیزل سبکی را که در دماي کمتر استفاده می شود 

 به کار ببرید.

 احتیاط
کاتالیست  تاثیر  کاهش  از  جلوگیري  براي 
و  موتور  گیربکس،  به  زدن  صدمه   ، کانورتور 
از  و کاهش هزینه هاي تعمیرات،  سیستم اگزوز 

بنزین  سرب دار استفاده نکنید.
سوختگیري : پیش از سوختگیري موتور را خاموش 

کنید.

   احتیاط
براي جلوگیري از جرقه زدن یا آتش سوزي هرگز 

هنگام سوختگیري سیگار نکشید.
 .

3. کاتالیست کانورتور
کاربرد کاتالیست کانورتور تبدیل گازهاي خروجی 
و اکسید  مضر، اغلب هیدروکربن، منواکسید کربن 
نیتروژن به گازهاي بی ضرر همانند بخار دي اکسید 
شامل  کاتالیزوز  می باشد.  آب  و  نیتروژن  و  کربن 
و  رادیوم  پالتنیوم،  مانند  سنگین  فلزات  برخی 

پالدیوم می باشد.
هشدار

مقدار زیادي از گازهاي سوخته وارد کاتالیست 
گرم  باعث  است  ممکن  که  می شوند  کانورتور 
و  شده  کانورتور  کاتالیست  حد  از  بیش  شدن 

منجر به آتش سوزي شود.
خطرات  و  آتش سوزي  احتمال  از  جلوگیري  براي 

دیگر به موارد زیر توجه نمایید :
است  پایین  خیلی  سوخت  میزان  •هنگامی که 
کاهش  باعث  است  ممکن  زیرا  نکنید،  رانندگی 
به کاتالیست کانورتور  عملکرد موتور و فشار آمدن 

گردد.

رانندگی  موتور  آرام  دور  با  دقیقه   20 از  بیش   •
نکنید.

• دور موتور را خیلی زیاد باال نبرید.
حالت  در  را  خودرو  سوئیچ  رانندگی  زمان  در   •

خاموش قرار ندهید.
• موتور را در وضعیت خوب نگه دارید. اگر عملکرد 

سوخت،  تزریق  سیستم  موتور،  الکتریکی  سیستم 
سیستم جرقه و .... صحیح و کامل نباشد منجر به 
گرم شدن بیش از حد کاتالیست کانوتور می گردند.
•براي اطمینان از عملکرد نرمال کاتالیست کانورتور 
خروجی،  دودهاي  آالیندگی  کنترل  سیستم  و 
و  تعمیرات  برنامه  برطبق  را  دوره اي  بازرسی 

نگهداري انجام دهید.
کاتالیست کانوتور براي کنترل آالیندگی بسیار مهم 

می باشد.
استفاده  بنزینی  در خودروهاي  کانورتور  کاتالیست 

می گردد.
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4 . هشدار گازهاي خروجی موتور 
جلوگیري  براي  و  بوده،  داغ  خروجی  گاز   •
براي  کرد.  لمس  را  اگزوز  نباید  سوختگی  از 
جلوگیري از آتش سوزي بر روي علفهاي خشک، 
و  نکرده  رانندگی  پارچه اي،  مواد  و  کاغذ  برگها، 

پارك نکنید. 
• دود اگزوز را تنفس نکنید، زیرا دود اگزوز حاوي 
مونواکسید کربن می باشد و تنفس آن خطرناك 
اگر  گردد.  مرگ  به  منجر  می تواند  حتی   ، بوده 
فوراً  نمودید،  احساس  خودرو  درون  را  دود  بوي 

پنجره ها را باز کرده و علت را جستجو نمایید . 
محکم  و  اگزوز  سیستم  در  نشتی  وجود  عدم   •
بودن اتصاالت را بررسی نمایید. سیستم اگزوز را 
مرتب کنترل نمایید. اگر جسمی به اگزوز برخورد 
سیستم  کرده و یا صداي اگزوز تغییر کرده، فوراً 

را کنترل و بازرسی نمایید. 
• در پارکینگ و مکانهاي بسته به جز براي ورود 
دود  آنها موتور را روشن نگه ندارید،  و خروج از 
اگزوز از این مکانها خارج نشده و بسیار خطرناك 

است. 

طوالنی  مدت  به  است  روشن  موتور  که  •هنگامی 
را  لزوم، خودرو  صورت  در  نکنید،  پارك  را  خودرو 
در مکانی باز پارك کرده و سیستم کولر یا بخاري با 

هواي تازه بیرون را فعال نمایید. 
تهویه،  سیستم  عادي  کارکرد  از  اطمینان  •براي 
روي  بر  موانع  دیگر  و  برگ  برف،  نداشتن  قرار  از 
حاصل  اطمینان  جلو  شیشه  جلوي  دریچه هاي 

نمایید.
هشدار

استفاده کنید. سرب  بنزین بدون سرب  از 
راندمان  کاهش  باعث  بنزین  در  موجود 
تجهیزات کنترل آالیندگی و خرابی موتور و 
افزایش هزینه تعمیرات و نگهداري خودرو 

می گردد.
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5 . جعبه دنده (گیربکس) معمولی 

باالست.  تصویر  مشابه   کلی  دنده   نحوه  تعویض 
فشار  انتها  تا  را  پدال کالچ  دنده،  تعویض  هنگام 
دهید سپس به آرامی آن را رها کنید. در هنگام 
رانندگی پاي خود را روي پدال کالچ تکیه ندهید، 
کالچ می گردد،  به معیوب شدن  این عمل منجر 
با  را  خودرو  سرباالیی ها،  در  کردن  پارك  هنگام 
نگه داشتن پدال کالچ متوقف نکنید، و از سیستم 

ترمز استفاده کنید. 
به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت همراه با 
عملکرد مناسب، در سرعتهاي زیر دنده را تعویض 

نمایید: 

سرعت (کیلومتر بر تعویض دنده به دنده باالتر
ساعت)

2-124

3-240

4-365
5-472

تعویض دنده به دنده 
پایین تر

سرعت (کیلومتر بر 
ساعت)

1-215

2-325
3-440

4-550
سرعت  به  هنوز  وقتی  باالتر  دنده  به  دنده  تعویض 
مشخص نرسیده اید و یا تعویض دنده به دنده پایین تر 
دارید،  کمتر سرعت  مشخصه خیلی  سرعت  از  وقتی 
ممکن است منجر به کم شدن سرعت موتور، هنگام 

حمل بار و یا شوك هاي کوچک شود. 

پس از هر تعویض دنده، سرعت را افزایش دهید، در 
غیر این صورت ممکن است منجر به فرسایش موتور 

و هدر رفتن سوخت گردد.
عادات رانندگی 

است،  مشکل  خیلی  عقب  دنده  از  استفاده  •اگر 
می توانید جعبه دنده (گیربکس) را در حالت دنده 

خالص قرار داده و سپس عمل کنید. 

  احتیاط
هنگام رانندگی در جاده هاي لغزنده کاهش 
سرعت و تعویض دنده ناگهانی ممکن است 
منجر به چرخش خودرو به دور خود و یا سر 

خوردن گردد.

پیشگیري 
•براي تعویض از دنده جلو به دنده عقب و برعکس 
ابتدا کامالً توقف نمایید. در غیر این صورت جعبه 
دنده (گیربکس) آسیب خواهد دید. حین رانندگی 
پاي خود را روي کالچ نگه ندارید، زیرا ممکن است 

منجر به سایش و یا آسیب دیدن کالچ گردد.
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نرمی  به  به گیربکس،  از آسیب  •براي جلوگیري 
دنده را تعویض نمایید. هنگام رانندگی با سرعت 
باال، دنده را در دنده سنگین قرار ندهید، در غیر 
این صورت جعبه دنده (گیربکس) آسیب خواهد 
دید. هنگامی که ماشین گیر کرده، و باید دائماً از 
دنده جلو به دنده عقب و بر عکس تغییر وضعیت 
دهید، سرعت خودرو نباید بیش از  24 کیلومتر 
دنده  جعبه  صورت  این  غیر  در  باشد،  ساعت  بر 
(گیربکس) آسیب خواهد دید.هنگام رانندگی در 
با  طوالنی  سرازیري هاي  مخصوصاً  سرازیري ها، 
موتور خاموش یا دنده خالص رانندگی نکنید، زیرا 

جعبه دنده آسیب خواهد دید. 
• توجه: اگر تعویض دنده به دنده 1 سفت است، 

پدال کالچ را رها کرده، دوباره فشار دهید. 
تعویض دنده

کنید، تعویض  دنده عوض  موتور  دور  توجه به  با 
عمر  و  سوخت  اقتصادي  مصرف  صحیح  دنده 
مفید را افزایش می دهد. هنگام باال بودن سرعت 
خودرو، دنده را کم نکنید، زیرا باعث افزایش بیش 
از حد دور موتور شده (عقربه دورسنج در محدوده 

قرمز) و صدمه دیدن موتور خواهد شد.

دنده 5 دنده سرعت باالست و دور موتور می تواند تا 
دنده 4 کاهش یابد، براي مصرف اقتصادي سوخت در 

سرعت با  دنده 5 رانندگی کنید. 

(4x4) 6 .کلید کنترل الکتریکی گیربکس کمک

 هشدار
از   ،  ٤L/٤H به   ٢H از  دنده  تعویض  زمان  در 
 ٤L ٤ بهH ٤ و ازH ٤ بهL ٢ ، ازH ٤ بهL/٤H
گیربکس  بودن  خالص  از  و  متوقف  را  خودرو   ،

مطمئن شوید.

٢H .1به٤H : خودرو را متوقف کنید. کلید تعویض 
 ٤WD 4تغییردهید،چراغ نشانگرH2بهHدنده را از
هنگام  در  دلخواه  تعویض  شود.این  بایدروشن 

رانندگی انجام نمی گردد.
٤H .2/٤L به ٢H : خودرو را متوقف کنید. کلید 
تعویض دنده را از ٤H/٤L به ٢H تغییر دهید و 
یک تا دو متر در جهت عقب رانندگی کنید. سپس 
به صورت کامل از درگیري با چرخ ها آزاد می گردد و 
نشانگر ٤WD در پشت آمپر خاموش می شود. بعد 
حرارت  درجه  که  جاهایی  در   ٤WD رانندگی  از 
به  آزاد شود.  نتواند  پایین دارند، اگر توپی چرخ ها 

صورت زیر عمل کنید :
1.در حدود 10 دقیقه در ٤WD رانندگی نموده تا 

مطمئن شوید که توپی چرخ ها آزاد شده اند.
در  متر  دو  تا  براي یک  یا عقب  جلو  به سمت   .2
مسیر مستقیم حرکت نموده تا از آزاد شدن توپی 

چرخ ها مطمئن شوید.
٤H  .3 بھ ٤L:خودرو را متوقف نمایید. پدال کالچ 
را به پایین فشار دهید. کلید تعویض دنده کمک را 
باید   ٤WD٤تغییر دهید، چراغ نشانگرLبه  ٤Hاز
روشن بماند. این عمل را نمی توان در زمان رانندگی 

انجام داد. (خودرو حتماً باید توقف داشته باشد)
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پدال  نمایید.  متوقف  را  خودرو   :  ٤H به   ٤L   .4
دنده  تعویض  کلید  دهید.  فشار  پایین  به  را  کالچ 
کمک را از ٤L به ٤H تغییر دهید، چراغ نشانگر 
چرخ ها  زمانیکه  هرگز  بماند.  روشن  باید   ٤WD
بکسواد می باشد دنده  بر روي جاده برفی در حال 
زمان  در  نمی توان  را  عمل  این  نکنید.  تعویض  را 
رانندگی انجام داد. (خودرو حتماً باید توقف داشته 

باشد)
 ٤H از  شده  سنگفرش  جاده هاي  روي  بر  هرگز 
سایش  به  منجر  عمل  این  نکنید.  استفاده   ٤L یا 
الستیک و افزایش مصرف سوخت شده و هم چنین 
باعث ایجاد صدا می گردد. در صورت درگیر کردن 
باعث آسیب  روغن  دماي  باالرفتن  این جاده ها  در 
دیدن بخش هاي درگیر و سیستم خودرو می گردد.

رانندگی   2H حالت  در  فقط  جاده ها  نوع  این  در 
کنید.

7 . ترمز دستی  
(گیربکس)  دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهاي  در 
معمولی، هنگام خاموش کردن موتور و پارك کردن، 
باال  را  دستی  ترمز  اهرم  نموده،  توقف  کامالً  ابتدا 

کشیده سپس دنده را به دنده یک 

در  (پارك  عقب  دنده  یا  سرباالیی)  در  (پارك 
به  مجهز  خودروهاي  در  کنید.  عوض  سرپایینی) 
گیربکس اتوماتیک اهرم تعویض دنده را در حالت 

P (دنده پارك) قرار دهید.. 
باال کشیدن اهرم ترمز دستی 

باال  براي  شده  داده  نشان  تصویر  در  که  همانطور 
کشیدن ترمز دستی نیازي نیست که دکمه انتهاي 
اهرم را فشار دهید. فقط اهرم را باال کشیده و درگیر 

نمایید. 

 احتیاط
منجر  است  ممکن  درگیر  دستی  ترمز  با  رانندگی 
و از کار   راندمان  کاهش   ، از حد  به داغ شدن بیش 

افتادن آنها گردد.

پیشگیري هایی در مورد ترمز دستی 
پیروي  زیر  روش هاي  از  شیب ها،  در  پارك  هنگام   •

نمایید. 
براي اطمینان از ایمنی، اطراف الستیک ها مانع قرار   •

دهید. 
• پارك  با موتور روشن : 

در مکانهاي بسته یا با تهویه بد، به مدت طوالنی موتور 
را روشن نگه ندارید، گاز مونواکسید کربن بی بو و بسیار 

مضر است. 
• محل پارك 

در مکانهایی که مواد قابل اشتعال همانند علف خشک یا 
برگ وجود دارد پارك نکنید. دماي سیستم اگزوز بسیار 

باال بوده و به آسانی منجر به آتش سوزي می گردد. 
 • هنگام ترك خودرو 

و  کشیده  بیرون  را  سوئیچ خودرو  ترك خودرو،  هنگام 
تمام درها را قفل نمایید. سعی کنید در مکانهاي روشن 

107پارك کنید. 



فصل 3   روشن کردن و رانندگی نمودن 

3-8

آزاد کردن ترمز دستی 
•  دسته را آهسته باال بکشید. 

•  دکمه انتها دسته را فشار دهید.
• دسته را آزاد نموده ، بخوابانید. 

درگیر  را  ترمز دستی  پارك در سرباالیی ها،  هنگام 
نمایید. هنگام پارك در سر پایینی ها، چرخ هاي جلو 
سرباالیی ها  در  و  چرخانده  جاده  کنار  سمت  به  را 

چرخ هاي جلو را به سمت مرکز جاده بچرخانید. 
و  دستی  ترمز  نبودن  درگیر  از  رانندگی  از  پیش 
حاصل  اطمینان  ترمز  هشدار  چراغ  بودن  خاموش 

نمایید. 

8 . سیستم ترمز 
خودرو  ایمنی  در  همگی  ترمز  سیستم  قطعات 
را  ایمنی، خودرو  بسیار مهم هستند، براي حفظ 
بازرسی  نگهداري   و  تعمیر  برنامه  نیاز  بر حسب 

نمایید. 
• سیستم ترمز داراي دو خط لوله است، هنگامی 
دست  از  را  خود  کارایی  لوله ها  این  از  یکی  که 
باید  اما  داده،  ادامه  کار خود  به  دومی  می دهند، 
دهید.  فشار  نرمال  از  محکمتر  را  ترمز  پدال 
رانندگی را متوقف نموده و خودرو را به تعمیرگاه 

ببرید. 
• هنگامی که موتور خاموش است، سیستم ترمز 
از  را  تاثیر خود  دادن  بار فشار  یا دو  از یک  پس 
ترمز  پدال  باید  صورت،  این  در  می دهد.  دست 
مخصوصاً  امر  این  دهید.  فشار  محکم  خیلی  را 
هنگامی که خودرو در حال بکسل شدن است مهم 

می باشد. 
چراغ نشانگر نقص ترمز 

را  ترمز  وجود نقص در  ترمز،  نقص  نشانگر  چراغ 
نشان می دهد براي اطالعات بیشتر به فصل 3 « 

(9) صفحه نشانگرها» مراجعه نمایید.

وقتی ترمز خیس است
وقتی ترمز خیس است، براي کنترل سیستم ترمز و 
اطمینان از عملکرد عادي ترمز، پس از استارت زدن، 

مدتی با سرعت کم رانندگی نمایید. 
رانندگی  آهستگی  به  افتاده  کار  از  کامًال  اگرترمز 

نموده و پدال ترمز را فشار دهید تا خشک شود. 
اگر هنوز ترمز درست کار نمی کند، خودرو را به کنار 

جاده هدایت نموده و با تعمیرگاه تماس بگیرد. 

رانندگی در سراشیبی 
از  جلوگیري  براي  سراشیبی ها،  در  رانندگی  هنگام 
سرعت  کاهش  با   ، ترمزها  حد  از  بیش  شدن  داغ 

موتور ترمز نمایید.
لنت ترمز  

• پس از تعویض لنت ترمز در 200 کیلومتر اول، از 
ترمزهاي ناگهانی خودداري نمایید. 

ترمزهاي  ترمزها،  لنت  شدن  سائیده  صورت  در   •
دیسکی صداي جیغ مانند را به عنوان هشدار ایجاد 
تعویض  براي  شد  شنیده  صدا  این  هرگاه  می کنند 
لنت ترمزها به نمایندگی مجاز گروه بهمن مراجعه 

نمایید.
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پیشگیري :
• همیشه از عملکرد نرم پدال ترمز اطمینان حاصل 

نمایید. 

دیگر  یا  و  ضخیم  پایی هاي  زیر  دادن  قرار  از 
موانع نزدیک پدال ترمز خودداري نمایید. این 
اجسام ممکن است هنگام ترمزهاي ناگهانی در 

عملکرد ترمز اختالل ایجاد نمایند.

• از هر عملی که منجر به توقفهاي ناگهانی می شود 
بر  را  خود  پاي  رانندگی  حین  نمایید،  خودداري 
روي پدال ترمز تکیه ندهید، این عمل موجب گرم 
شدن بیش از حد ترمز و عملکرد ناقص آن می شود.

 * ABS سیستم ترمز
زیادي  تاثیر  ترمز  سیستم  بر  محیطی  عوامل 
روغنی  رانندگی در جاده هاي یخی،  دارند. هنگام 
خوردن  سر  موجب  ناگهانی  ترمزهاي  خیس،  یا 
و ترمز  خودرو می شود. در این موارد فرمانپذیري 
به شدت تاثیر گرفته وهمچنین خط ترمز افزایش 
یافته ؛ حتی احتمال چرخش خودرو به دور خود 

نیز وجود دارد. 

چرخها  شدن  قفل  از  می تواند   ABS سیستم 
و  فرمانپذیري  استحکام  باعث  نموده،  جلوگیري 
به بهترین نحو  کنترل خودرو شده، بنابراین ترمزها 

عمل می کنند. 
• نکات سودمند براي رانندگی

(1) در هنگام استفاده از سیستم ترمز ABS، دور 
زدن خودرو احساس متفاوتی ایجاد می کند در این 

موارد در فرمان دادن دقت نمایید. 
 ABS سیستم  به  مجهز  خودرو  اگر  حتی   (2)
می باشد، فاصله کافی با خودرو جلو را رعایت نمایید. 
در   ،ABS بدون سیستم  با خودروهاي  در مقایسه 
شرایط زیر خودرو مجهز به سیستم ABS به فاصله 

ترمزگیري بیشتري نیاز دارد: 
• رانندگی در جاده هاي ماسه اي یا یخی .

• نصب زنجیر چرخ .
•رانندگی در جاده هاي سیل گرفته و یا هر نوع جاده 

ناصاف .
•رانندگی در جاده هاي داراي دست انداز .

ناگهانی پدال ترمز سیستم  تنها هنگام فشردن   (3)
ABS فعال می گردد. در برخی جاده ها که کنترل 
از  پر  جاده هاي  همانند  است  مشکل  بسیار  خودرو 

داراي  شان  ساختار  در  که  جاده هایی  انداز،  دست 
صفحات تقویتی هستند،

 این سیستم قادر به جلوگیري از قفل شدن چرخها 
نیز می باشد.

ترمز  پدال   ،ABS سیستم  عملکرد  هنگام   (4)
می لرزد و صداي خاصی از پدال ترمز شنیده می شود. 
براي اطمینان از عملکرد سیستم ABS در این 
شرایط، پدال ترمز را محکمتر فشار دهید. پدال 
تاثیر  مرور  به  عمل  این  نکنید،  پمپ  را  ترمز 

سیستم ترمز را کاهش می دهد. 
(5) حتی سیستم ABS نمی تواند عوامل محیطی را 

که بر رانندگی تاثیر می گذارد از بین ببرد،
با  تصادف  نمی تواند   ABS سیستم  مثال،  براي 
بسیار  با سرعت  رانندگی  دلیل  به  دیگر  خودروهاي 
فاصله  نکردن  رعایت  یا  زیگزاگی،  حرکت  و  باال 
براي  موارد  این  در  دهد،  کاهش  را  جلو  خودرو  با 
عملکرد مناسب ترمز راننده باید با  توجه به سرعت،  

فاصله مناسب براي ترمز گرفتن را تشخیص دهد. 
اندازه و نوع  (6) توصیه می شود از چهار الستیک با 
سیستم  این صورت  غیر  در  نمایید،  استفاده  مشابه 

ABS عادي کار نمی کند. 
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( ABS) چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل •
صفحه   (9)"  3 بخش  به  بیشتر  اطالعات  براي 

نشانگرها " مراجعه نمایید.
• توجه: 

(1) اگر دقیقاً پس از روشن کردن موتور و حرکت 
از موتور  دهید صدایی  پدال ترمز را فشار  کردن، 
شنیده شده، پدال ترمز می لرزد، صدا و لرزش به 
 ABS سیستم  خودکار  عیب یابی  سیستم  دلیل 

است و نشاندهنده مشکل در سیستم نمی باشد. 
براي  برفی،  جاده هاي  در  رانندگی  از  پس   (2)
سیستم  و   (A) حسگرها  به  آسیب  از  جلوگیري 
ABS برف چسبیده به الستیک ها را تمیز نمایید. 
(3) هنگامی که سرعت خودرو بیش از 5 کیلومتر 
می کند،  عمل   ABS سیستم  باشد،  ساعت  بر 
هنگامی که سرعت خودرو کمتر از 5 کیلومتر بر 
ساعت می گردد، سیستم ABS عمل نخواهد کرد.

9. اقدامات احتیاطی براي بارگیري در محفظه بار
در محفظه بار بیشتر از ارتفاع صندلی باز نگذارید. 
مطمئن شوید که بار به صورت محکم قراردارد، در 
ناگهانی  ترمزهاي  در  است  ممکن  اینصورت  غیر 

باعث حرکت شده و منجر به خسارت گردد.

10 . پیش از استارت زدن  
به  مربوط  دستورالعملهاي  از  زدن،  استارت  از  پیش 

موتورهاي بنزینی پیروي نمایید. 
مدت  براي  که  خودروهایی  و  جدید  خودروهاي  در 
طوالنی استفاده نشده اند و یا خودورهایی که سیستم 
الکتریکی و سوخت آنها تعمیر شده ؛ هنگام استارت 
زدن، باید براي استفاده آماده شوند. آماده سازي براي 
 "ON " استفاده یعنی : سوئیچ خودرو را در وضعیت
سوئیچ  سپس  کنید،  صبر  ثانیه   10 تا   5 داده،  قرار 
خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید. این عمل را 3 
تا 4 بار تکرار نمایید، آماده سازي براي استفاده پایان 

یافته است. 
قرار  خالص  حالت  در  را  دنده  زدن،  استارت  هنگام 

داده، پدال کالچ را فشار دهید. 
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11 . نحوه روشن کردن 
1)  استارت زدن موتور بنزینی 

اتوماتیک  طور  به  سوخت،  تزریق  سیستم 
بنابراین  نماید.  می  کنترل  را  زدن  استارت 
هنگام روشن کردن موتور نیازي به فشار دادن 

پدال گاز نیست . 
مراحل روشن شدن موتور به ترتیب زیر است: 
را  ایمنی  کمربند  بزنید،  جا  را  خودرو  سوئیچ   .1

ببندید. 
را فشار  پدال ترمز   ، باال کشیده  را  ترمز دستی   .2
قرار   “N” خالص  موقعیت  را  دنده  دسته  و  دهید 
دهید و در گیربک هاي اتوماتیک اهرم تعویض دنده 

را در حالت P یا N قرار دهید.
انتها فشار دهید. (در گیربکس  تا  را  پدال کالچ   .3

معولی)
در خودروهاي مجهز به جعبه دنده (گیربکس) پدال 

ترمز را تا انتها فشار دهید. 
4.  سوئیچ خودرو را در وضعیت « ON « قرار داده 
و مطمئن شوید تمام چراغهاي هشدار عادي هستند. 
در  را  ندهید، سوئیچ خودرو  فشار  را  گاز  پدال    .5
وضعیت START قرار داده ، سپس سوئیچ را رها 
نمایید. هنگام روشن کردن خودرویی با موتور سرد، 
گرم شدن  مایع از  می شود، پس   زیاد  موتور  دور 

می گردد.  عادي  موتور  دور  موتور،  کننده  خنک 
دور  گرم  موتور  با  خودرویی  کردن  روشن  هنگام 

موتور عادي است. 
توجه : 

بین  فاصله  و  نزنید  استارت  ثانیه   5 از  طوالنی تر 
در  باشد،  ثانیه   15 از  بیش  باید  ها  زدن  استارت 
طول استارت زدن چراغ هشدار سطح روغن روشن 
می ماند. اگر پس از سه بار استارت زدن موتور روشن 

نشد سیستم را بازرسی نمایید .
هشدار 

1. هر بار بیش از 15 ثانیه استارت نزنید، فاصله بین 
استارت ها نباید کمتر از 2 دقیقه باشد، اگر پس از 
سه بار استارت زدن خودرو روشن  نشد، سیستم را 

بازرسی نمایید. 
2. هنگام استارت زدن در هواي سرد زمستانی فشار 
دادن پدال گاز باعث می شود میزان سوخت به نیمه 
رسیده و موتور دیزل درست کار کند. فشار روغن، 
مایع خنک کننده، وجود صداهاي غیر عادي، لرزش 
را  یا گاز  مایع  روغن،  و نشتی هرگونه  سوپر شارژر 
کنترل نمایید. پس از اینکه عادي بودن تمام موارد 
یا  کم  سرعت  با  دقیقه   5 تا   3 نمودید،  کنترل  را 
دماي رسیدن  از  سپس  نموده،  رانندگی  متوسط 

سانتیگراد  درجه   50 از  بیش  به  کننده  خنک 
شروع به رانندگی نمایید. 

3 . هنگامی که دماي خنک کننده پایین است، 
براي  می باشد.  ممنوع  زیاد  سرعت  با  رانندگی 
باید   ، اجزاء  بقیه  دانستن  مقصر  از  جلوگیري 
حداقل با سرعت کم 10 دقیقه رانندگی نمایید. 
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12 . رانندگی کوتاه براي کنترل ایمنی خودرو 
قبل  دلپذیر،  و  ایمن  رانندگی  از  اطمینان  براي 
دستورالعمهاي  به  توجه  با  باید  زدن  استارت  از 
قابل  نگهداري  و  تعمیر  (فصل7  روزانه  نگهداري 
و  نموده  کنترل  را  خودرو  راننده)  توسط  انجام 

کارهاي زیر را انجام دهید: 
(1) اتصاالت کابل باتري را کنترل نموده در صورت 
شل بودن، آنها را سفت نمایید. در غیر این صورت 

سیستم تزریق الکتریکی ECM صدمه می بیند. 
(2) پیش از وارد شدن به خودرو، عدم وجود موانع 

در اطراف خودرو را کنترل کنید. 
کنترل  را  الستیک  باد  فشار  و  شرایط  ظاهر،   (3)

نمایید. 
(4) تمام مایعات، روغن موتور، مایع خنک  کننده، 
روغن هیدرولیک  روغن ترمز، مایع شیشه شوي و 

فرمان را کنترل نمایید. 
و تمیز بودن شیشه ها، چراغ ها  (5) عملکرد عادي 

را کنترل نمایید. 
(6) تمیز بودن آینه عقب و بغل را کنترل نموده و 

آنها را در وضعیت صحیح قرار دهید. 
(7) تمام درها را ببندید. 

پشت  صندلی،  پشتی  صندلی،  ارتفاع  و  زاویه   (8)
سري را تنظیم نمایید.

فصل 3   روشن کردن و رانندگی نمودن 

 (9)  کمربند ایمنی را کنترل نموده و آن را بیندید. 
باال  محکم  نموده،  کنترل  را  دستی  ترمز   (10)

بکشید. 
را  ضروري  غیر  جانبی  لوازم  دیگر  و  چراغها   (11)

خاموش کنید. 
 "  ON  " وضعیت  در  را  چراغهاي  سوئیچ   (12)
قرارداده، مطمئن شوید تمام چرخهاي هشدار عادي 
بوده و میزان سوخت کافی است، چراغ هشدار عیب 
موتور یا روشن شدن موتور با قرار گرفتن سوئیچ در 
وضعیت "OFF" یا "ACC" روشن خواهد ماند . 

احتیاط
را  خودرو  مجبورید  اگر  بوده،  مضر  اگزوز  دود 
تهویه  از  کنید،  بازرسی  و  کنترل  پارکینگ  در 

پارکینگ اطمینان حاصل نمایید.
پیشگیري هاي الزم براي رانندگی ایمن : 

(1) تمام کمربندهاي ایمنی را ببندید. 
(2) از چرخش هاي ناگهانی خودداري نمایید. 

دنده خارج  از  موجب  ناگهانی  سرعت  افزایش   (3)
شدن خودرو می گردد. 

(4) رانندگی با سرعت خیلی باال به راحتی منجر به 
از دست دادن کنترل و حتی واژگون شدن خودرو 

می گردد.
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(5) با سرعت خیلی باال در بزرگراه رانندگی نکنید 
قبل از وارد شدن به بزرگراه کمی سرعت را پایین 

بیاورید.
درشرایط  رانندگی  براي  سودمند  نکاتی   .13

متفاوت 
سرعت  با  مخالف  بادهاي  وزش   هنگام  همیشه   •
کم رانندگی کنید، زیرا راحتتر می توانید خودرو را 

کنترل نمایید. 
• در کناره هاي جاده با سرعت کم رانندگی نمایید، 
به سمت اشیاء با لب هاي تیز و دیگر اعالم خطرهاي 
ممکن  صورت  این  غیر  در  نکنید،  رانندگی  جاده 

است الستیک پاره شده و منجر به تصادف شود. 
• هنگام پارك در سرباالیی ها، چرخهاي جلو را در 
جهت جدولهاي کنار خیابان قرار دهید، در نتیجه به 
دلیل برخورد الستیک با جدولها، خودرو نمی تواند 
درگیر  را  ترمز دستی  به سمت عقب حرکت کند، 
نموده، دسته دنده را در دنده یک یا دنده عقب قرار 
داده و در صورت لزوم، پشت چرخها مانع قرار دهید. 
سطح  با  جاده هاي  در  می شود  توصیه   :٤WD•
زیرا  نکنید،  استفاده   ٤WD از  سخت  و  خشک 
غیر  صداي  ایجاد  باعث  چرخ  چهار  با  رانندگی 
ضروري و سایش شدید و کاهش مصرف اقتصادي 

سوخت می گردد.
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فصل 3   روشن کردن و رانندگی نمودن 

توجه
با  هاى  جاده  در   ٤Lیا ٤Hو  حالت  از  استفاده 
اصطکاك باال (آسفالته ) بویژه در مسیرهاى غیر 
مخصوصا  خودرو  دیدن  صدمه  باعث  مستقیم 
پس  لذا   . میشود  جلو  چرخ  اتوماتیک  قفل کن   ً
مواقع  از  خروج  و  کمک  گیربکس  از  استفاده  از 
به وضعیت  اضطرارى (یخ ،برف ،شن وماسه) آنرا 

٢H برگردانید .

• پیش از رانندگی، از آزاد شدن کامل ترمز دستی 
اطمینان حاصل  بودن چراغ هشدار ترمز  و خاموش 

نمایید. 
• هنگام روشن بودن موتور، خودرو را ترك نکنید. 

از حد ترمزها،  از داغ شدن بیش  براي جلوگیري   •
پاي خود  رفتن سوخت  هدر  و  ضروري  غیر  سایش 
رانندگی  هنگام  ندهید.  قرار  ترمز  پدال  روي  بر  را 
در سر باالیی طوالنی، سرعت خود را کاهش داده و 
را به دنده هاي پایین تر عوض کنید. به خاطر  دنده 
استفاده  حد  از  بیش  ترمزها  از  اگر  باشید،  داشته 
کنید، ترمزها بیش از حد داغ شده و به درستی کار 

نمی کنند. 
• هنگام گاز دادن، دنده عوض کردن و ترمز کردن در 
جاده هاي لغزنده دقت نمایید که گاز یا ترمز ناگهانی 
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می تواند منجر به لغزش و یا گردش خودرو به دور خود 
شود..

• هنگام رانندگی بر روي جاده هاي خیس از مناطق سیل 
گرفته دوري کنید. اگر مقدار زیادي آب وارد موتور شود، 

موتور و بخشهاي الکتریکی خودرو آسیب خواهند دید. 
رانندگی در شرایط سخت 

در صورت فرو رفتن خودرو در برف، ماسه یا گل و الي 
روش معمول براي بیرون آوردن خودرو حرکت به جلو و 

عقب است. 
پدال گاز را به نرمی فشار داده، متناوباً دسته دنده را بین 

دنده یک و دنده عقب جابه جا کنید. 
از سرعت هاي زیاد یا بکسواد الستیک ها جلوگیري کنید. 
به  خودرو  آوردن  بیرون  براي  روش  این  از  استفاده 
دنده  حد جعبه  از  بیش  گرم شدن  باعث  طوالنی  مدت 

(گیربکس) و از کار افتادن جعبه دنده می شود. 

  احتیاط
از آنجا که ممکن است خودرو به طور ناگهانی از جلو 
یا عقب خارج شده و به افراد و اشیاء آسیب بزند. 
هنگام عقب و جلو کردن خودرو مراقب باشید هیچ 

چیز اطراف خودرو نباشد،

رانندگی بر روي یخ 
توصیه  زده،  یخ  در جاده هاي  رانندگی  هنگام   •
می شود از الستیک هاي یخ شکن و زنجیر چرخ 

استفاده نمایید. 
• از رانندگی با سرعت زیاد، گاز دادن و دور زدن 

ناگهانی خودداري نمایید. 
• فشردن پدال ترمز هنگام رانندگی در جاده هاي 
یخ زده ممکن است منجر به سر خوردن چرخها 
گردد. هنگامی که چسبندگی الستیک با سطح 
جاده کاهش یابد، الستیک ها سر خورده، بنابراین 
به  خودرو  بودن  مجهز  صورت  در  گرفتن  ترمز 
کامًالٌ  خودرو  نبودن  مجهز  یا   ABS سیستم 
به  مجهز  خودرو  که  صورتی  در  است.  متفاوت 
سیستم ABS است، پدال ترمز را محکم فشرده 
 ABS و نگه دارید. در صورت عدم وجود سیستم
پدال ترمز را مختصراً و سریع فشار دهید، متناوباً 
پدال ترمز را تا انتها فشار داده، کامًال رها نمایید 
ترمز  سیستم  از  روش  این  به  کنید)،  (پمپ 

بهترین استفاده را ببرید.
فاصله  ناگهانی  ترمزهاي  از  اجتناب  •براي 

بیشتري را با خودروي جلویی حفظ کنید.
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توجه : 
فرمان  و  ترمز  خودرو،  بودن  خاموش  هنگام 
هیدرولیک عمل نمی کند و بنابراین ترمز و دور زدن 

کمی سخت تر است . 
رانندگی با چهار چرخ 

پس از تغییر حالت چهار چرخ (٤H , ٤L)، محور 
(اکسل) جلو و عقب خودرو به صورت یکپارچه به 
یکدیگر متصل می شوند. و در نتیجه خودرو با تمام 
زدن هاي  دور  طول  در  اما  می کند،  حرکت  نیرو 
ناگهانی یا حرکت به عقب و جلو، سیستم محرك 
پدال ترمز ایجاد  فشار شدیدي همانند فشار دادن 
می نماید، هنگام رانندگی با چهار چرخ متحرك، در 
مقایسه با دو چرخ متحرك، خودرو سریعتر و نرمتر 
گاز می خورد. با این وجود، فاصله ترمز در رانندگی 

با چهار چرخ محرك کوتاهتر نمی باشد. 
هنگام رانندگی در جاده هاي ناهموار ( یخ زده، گل 
آلود و ماسه اي ) با چهار چرخ محرك، رانندگی با 

دقت بسیار مهم است. 
توجه : 

به  نزدیک تر  و  عمودي تر  رانندگی  موقعیت   (1)
غربیلک  آسانتر  کنترل  براي  باشد،  غربیلک فرمان 
حتماً  و  نموده  تنظیم  را  صندلی  پدالها،  و  فرمان 

کمربند ایمنی راببندید.

فصل 3   روشن کردن و رانندگی نمودن 
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خودرو  ناهموار  جاده هاي  در  رانندگی  از  پس   (2)
با آب بشویید . فصل  را بررسی نموده و خودرو را 
از  پس  نگهداري  و  بررسی  و  نگهداري  و  تعمیر 

رانندگی در جاده هاي ناهموار را مطالعه نمایید. 
جاده هاي  و  سنگفرش  جاده هاي  در  رانندگی 

پر سرعت
هنگام رانندگی در جاده هاي سنگفرش مخصوصاً در 
جاده هاي پر سرعت حتماً از ٢WD استفاده نمایید 
و مطمئن گردید از ٤WD (٤L یا ٤H) استفاده 

نمی کنید. 
 ٤L هنگام رانندگی در جاده هاي سنگفرش با دنده
یا ٤H رانندگی نکنید، زیرا به راحتی ممکن است 
سوخت  اقتصادي  غیر  مصرف  و  سایش  به  منجر 

گشته و همچنین صدا را افزایش دهد. 
در  روغن  دماي  افزایش  باعث  می تواند  همچنین 
منجر به صدمات  نتیجه  در  محور متحرك شده و 
اندازه  از  بیش  بار  سیستم،  متحرك  قسمتهاي  در 
بر روي سیستم متحرك یا نشتی روغن و یا دیگر 

مشکالت خطرناك  گردد . 
رانندگی بر روي یخ 

براي اطمینان از استارت زدن  نرم، پدال گاز  را به 
 ٤L ٤ یاH  نرمی فشار داده و بر طبق شرایط جاده

را انتخاب نمایید. 

توجه : 
زنجیر  یا  یخ شکن  الستیک  از  می شود  توصیه   (1)

چرخ استفاده نمایید. 
حفظ  را  اطراف  خودروهاي  تا  ایمن  فاصله   (2)
ترمز  هستید،  پایین  دنده  در  که  هنگامی  نمایید. 

کرده و از ترمزهاي ناگهانی خودداري نمایید. 
اجتناب  ناگهانی،  پیچیدن  یا  ترمز   ، دادن  گاز  از 
نمایید. زیرا این اعمال موجب سر خوردن یا خارج 

شدن خودرو از جاده می گردند. 
رانندگی بر روي شن و ماسه 

سوئیچ را در وضعیت ٤H یا ٤L قرار دهید. براي 
اطمینان از شروع به حرکت نرم، پدال گاز را  نرم 
با سرعت کم  آنجا که ممکن است  تا  فشار داده و 

رانندگی کنید. 
هنگام رانندگی در جاده هاي ماسه اي از نیروي زیاد 
معمولی،  جاده هاي  با  مقایسه  در  نکنید،  استفاده 
اجزاء  و  موتور  جاده ها،  این  در  رانندگی  هنگام 
در  بوده،  بیشتري  فشار  تحت  سیستم  متحرك 

نتیجه ممکن است منجر به تصادف گردد.
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در صورت وقوع این شرایط هنگام رانندگی، فوراً 
خودرو را در مکانی امن متوقف نمایید. 

دماي  عقربه هاي  داشتن  قرار  صورت  در   •
به  نزدیک محدوده قرمز،  مایع خنک کننده 
بخش داغ شدن بیش از حد موتور فصل 5 مراجعه 

نمایید. 
 : آب  دماي  شدن چراغ  روشن  صورت  در   •
گیربکس)   ) دنده  به جعبه  مجهز  در خودروهاي 

اتوماتیک 

احتیاط
بیرون  براي  خودرو  جلوکردن  و  عقب  هنگام 
آوردن خودرویی که گیرکرده است، ازآنجائیکه 
که خودرو ممکن است ناگهان به جلو یا عقب 
که  نمایید  حاصل  اطمینان  ابتدا  کند،  حرکت 

کسی یاچیزي اطراف خودرو نمی باشد. 
توجه : 

ناگهانی  چرخش  و  ترمز   ، دادن  گاز  از   (1)
فرو  به  منجر  است  ممکن  زیرا  خودداري نمایید، 

رفتن خودرو گردد. 

فصل 3   روشن کردن و رانندگی نمودن 

طور  به  است،  کرده  گیر  ماسه  در  اگر خودرو   (2)
کلی سعی کنید از محل دور شوید، در حالیکه پدال 
گاز را به نرمی پایین فشار داده اید دسته دنده را بین 

دنده یک و دنده عقب جابه جا نمایید. 
اهرم  می کنیم  پیشنهاد  کردن،  شروع  هنگام    (3)
ترمز دستی را کمی (و نه کامًال) باال بکشید، پس از 
بیرون آوردن خودرو، ترمز دستی را کامًال آزاد کنید. 
آلود  گل  خیلی  جاده هاي  در  مجبورید  اگر   (4)
چرخ  زنجیر  می کنیم  توصیه  نمایید،  رانندگی 
استفاده کنید. زیرا از آنجا که نمی دانید چه مقدار 
گل در انتظار شماست، ممکن است خودرو ناگهان 
اطمینان  آهسته  رانندگی  از  بنابراین  کرده،  گیر 
و  شوید  پیاده  امکان  صورت  در  و  نمایید  حاصل 

جاده را بررسی نمایید. 
(5) پس از رانندگی در ساحل یا جاده هاي نمکزار، 
تا آنجا که ممکن است خودرو را بشویید، در غیر این 

صورت ممکن است خودرو زنگ بزند
رانندگی در سر باالیی ها 

 4L براي حداکثر نیروي گشتاور، دسته دنده را در
قرار دهید. 

احتیاط
رانندگی در سرباالیی ها . 

زیگزاگ رانندگی  باالیی ها  سر  کنید در  سعی 
نکنید، با خودرو در جاده هاي آسفالته خشک 
35 درجه می توانید رانندگی کنید.  از  با بیش 
پیش از رانندگی در جاده هاي لغزنده شیب دار، 
امکان  تا  پیاده روي کنید  ابتدا در طول جاده 

رانندگی در جاده را بررسی نمایید. 
رانندگی در سراشیبی 

با سرعت  داده،  قرار   ٤L در  را  دنده  اهرم دسته 
پایین و دنده پایین رانندگی نمایید. 

احتیاط
تا  نکنید،  رانندگی  زیگزاگ  سراشیبی ها  در 
پایین  به سمت  مستقیم  است  ممکن  که  آنجا 

رانندگی کنید. 
 توجه : 

سراشیبی ها  در  آمدن  پایین  حین  صورتیکه  در 
ناگهان  و  نموده  برخورد  کنار جاده  جدولهاي  به 
ترمز کنید، ممکن است کنترل خودرو را از دست 
دهید، باید از خودرو پیاده شده و جاده را بررسی 

کنید.
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ابتدا دسته دنده را  پس از رانندگی در سراشیبی ها، 
قرار دهید، سعی کنید در میان  در وضعیت مناسب 
راه دنده عوض نکرده و یا پدال کالچ را فشار ندهید. 
صدمات جسمی یا صدمات خودرو به دلیل عملکرد 
نادرست، یا قصور، تحت پوشش گارانتی شرکت قرار 

نمی گیرد. 
نکات سودمند توصیه شده در این کتابچه بر اساس 
در  مرتبط  افراد  دیگر  رانندگی  مهارت  و  تجربیات 
اختیارتان قرار گرفته هر نوع عملکردي به بجز موارد 

توصیه شده، احتمال خطر را افزایش می دهد.
پیچ هاي تیز و تند

هنگام دور زدن در پیچهاي تیز و تند وقتی کلید در 
را  تفاوت  توانید  می  دارد  قرار   ٤L یا   4H وضعیت 
این  نمایید،  احساس  ترمز  پدال  دادن  فشار  همانند 
حالت به دلیل تفاوت بین شعاع چرخش چهار چرخ 
هنگام  فقط  حالت  این  می نامند.   » پیچیدن  «ترمز 
با چهار چرخ رخ می دهد، هنگام رخ دادن  رانندگی 
این حالت یا مستقیم حرکت کرده، یا دسته دنده را 

در وضعیت دنده عقب قرار دهید. 
رانندگی در نهرهاي کوچک 

آب  در  رانندگی  براي  چرخ  چهار  با  رانندگی  حالت 
کشی  سیم  درون  به  آب  اگر  است،  نشده  طراحی 
مشکل  دچار  خودرو  کند،  نفوذ  خودرو  الکتریکی 
می شود، بنابراین تا آنجا که ممکن است از مراحل زیر
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پیروي کنید: 
سانتی متر   50 از  کمتر  آب  عمق  که  جایی  در   (1)

است رانندگی نمایید. 
(2) در دنده ٤L رانندگی نمایید. 

(3) براي جلوگیري از پاشیده شدن زیاد آب سرعت 
را کمتر از 5 کیلومتر در ساعت  نگه دارید. 

 50 از  بیش  عمق  با  هاي  رودخانه  در  نکنید  سعی 
سانتیمتر رانندگی نمایید. هنگام رانندگی در رودخانه 
رودخانه،  در  مکرر  رانندگی  نکنید.  تعوض  را   دنده 
آماده  براي  می دهد.  کاهش  را  خودرو  مفید  عمر 
سازي، بازرسی و نگهداري خودرو با نمایندگی مجاز 
ما تماس بگیرید. پس از رانندگی در رودخانه، براي 
اطمینان از عملکرد نرمال سیستم ترمز، پدال ترمز را 
نرم فشار داده، در صورتیکه ترمز خیس شده است، 
و درست کار نمی کند، سرعت را کاهش داده و پدال 
ترمز را نرم فشار دهید تا خشک شود. تمام قسمتهاي 
دستورالعمل هاي  نمایید،  کنترل  دقت  با  را  خودرو 
مربوط به نگهداري و کنترل خودرو پس از رانندگی 

در جاده هاي با شرایط نامناسب را مطالعه کنید. 
کنترل و نگهداري از خودرو پس از رانندگی در 

جاده هاي با شرایط نامناسب
حتماً  بد،  جاده هاي  در  رانندگی  از  پس   (1)
دستورالعمل هاي کنترل و نگهداري زیر را انجام دهید. 
(2) صدمات ناشی ازقطعات سنگ درون رودخانه را

را بررسی کنید. 
(3) خودرو را با دقت با آب بشویید، آهسته رانندگی 
نموده و براي خشک شدن ترمز، پدال ترمز را نرم 
بهمن  گروه  مجاز  نمایندگی هاي  به  دهید.  فشار 

مراجعه نمایید تا سیستم ترمز کنترل گردد. 
(4) پوشال، حشرات و دیگر موانعی که ممکن است 

مجاري رادیاتور را مسدود کنند، بردارید. 
(5) پس از رانندگی در رودخانه، روغن موتور، روغن 
را  گیربکس  محور  روغن  (گیربکس)،  دنده  جعبه 
روغن ها  شدن  مخلوط  صورت  در  نمایید،  کنترل 

(گریس ها) با آب، آنها را تعویض نمایید. 
درون  اگر آب  (6) داخل خودرو را کنترل نمایید، 
خودرو جمع شده، کفپوش و دیگر بخشهاي خیس 

را بیرون آورده و خشک نمایید. 
وارد  آب  اگر  نمایید  کنترل  را  جلو  چراغهاي   (7)
به  آب،  کردن  خارج  براي  است،  شده  چراغها 

نمایندگیهاي مجاز مراجعه نمایید. 
(8) براي تعویض گریس محور چرخها به نمایندگی 

مجاز مراجعه نمایید. 
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پیشگیري هاي الزم براي رانندگی با چهار چرخ 
چرخ و الستیک 

توزیع  چرخ  چهار  به  محرك  نیروي  که  آنجا  از 
بر   ٤WD حالت  در  چرخ،  چهار  شرایط  می گردد، 

رانندگی تاثیر می گذارد. 
توجه خاص به الستیک 

فقط از الستیک هاي اصل استفاده نمایید " به فصل 
الستیک و چرخ " در فصل 8 مراجعه نمایید. 

اندازه  و  نوع  یک  از  باید  چرخها  و  الستیک ها  تمام 
باشند، در صورت تعویض هر کدام از آنها با یک چرخ 
متفاوت در اندازه و یا نوع تمامی آنها را با هم تعویض 

نمایید. 
جلو  و  عقب  چرخهاي  سایش  بین  که  صورتی  در 
شرایط  در  ماشین  باشد،  داشته  وجود  تفاوتی 
جابجایی   " بخش  به  کرد،  نخواهد  کار  العاده  فوق 

الستیک ها " مراجعه نمایید. 
فشار باد الستیک ها را مرتب کنترل نمایید.

حتماً از الستیک هاي با سایز و نوع و سایش یکسان 
استفاده نمایید. در غیر این صورت ممکن است منجر 
به باال رفتن دماي روغن محور یا صدمه به سیستم 
انتقال قدرت، بار بیش از حد بر روي سیستم متحرك 

و دیگر صدمات گردد. 

14 . رانندگی در زمستان 
حاصل  اطمینان  موتور  یخ  ضد  عملکرد صحیح  از 

نمایید . 

 نکته
از ضد یخ هاي الکلی یا آب استفاده نکنید. 

کنترل باتري و کابلها 
می دهد،  کاهش  را  باتري  ظرفیت  سرد  هواي 
باید  باتري  در زمستان  استارت زدن  براي  بنابراین 
در شرایط خوبی باشد. به بخش 3 در فصل 7 براي 
همچنین  و  نمایید  مراجعه  باتري  بازرسی چشمی 
می توانید به نمایندگی هاي مجاز براي کنترل سطح 

باتري مراجعه نمایید. 
از مناسب بودن ویسکوزیته روغن موتور براي 

زمستان اطمینان حاصل نمایید. 
به فصل 2 "(1) روغن موتور" و فصل 7 براي اطالع 
از  استفاده  نمایید.  مراجعه  مناسب  ویسکوزیته  از 
به  منجر  زمستان  طول  در  تابستانه  موتور  روغن 
در  می شود.  زدن  استارت  زمان  در  اشکال  وجود 
صورت وجود هرگونه تردید براي انتخاب نوع روغن 

از یک تعمیرکار سوال نمایید. 

از یخ زدن قفل دربها ممانعت کنید. 
ترمز  از  دستی،  ترمز  زدن  یخ  احتمال  صورت  در 

دستی استفاده نکنید. 
از تجمع برف و یخ در زیر گل پخش کنها جلوگیري 
مشکل  فرمانپذیري  صورت  این  غیر  در  نمایید، 
بیگاه  و  گاه  زمستان  در  رانندگی  می گردد..هنگام 
توقف نموده و زیر گل پخش کنها را کنترل نمایید. 

بسته به مکان رانندگی، توصیه می گردد، تجهیزات 
کیسه اي  پنجره،  تراشنده  بیلچه،  همانند،  ایمنی 
کابلهاي  تراشنده الستیک،  مشعل،  نمک،  یا  ماسه 

کمکی و . . . همراه داشته باشید. 
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15 . نحوه صرفه جویی از سوخت و افزایش عمر 

مفید خودرو 
استفاده از یک لیتر سوخت براي کیلومترهاي بیشتر 
بسیار ساده است و این عمل به استفاده طوالنی تر از 
خودرو کمک می کند، در اینجا نکاتی سودمند براي 
صرفه جویی در هزینه هاي الزم براي خرید سوخت و 

تعمیرات خودرو آمده است. 
• فشار باد الستیک ها را در میزان صحیح نگه دارید. 
فشار باد کم الستیک ها منجر به سایش و هدر رفتن 
باد  فشار  کنترل   "  (2) بخش  به  می گردد  سوخت 

الستیک" در فصل 7 مراجعه نمایید. 
• براي جلوگیري از مصرف بیش از حد سوخت، از 
استارت زدن و گاز دادن ناگهانی خودداري نمایید. 

نمایید،  خارج  خودرو  از  را  ضروري  غیر  بارهاي   •
باعث  آورده،  زیادي به موتور  از حد فشار  بیش  بار 

افزایش مصرف سوخت می گردد.
ندهید،  قرار  خودرو  در  حد  از  بیش  بار  هرگز 
و  نموده  توقف  باید  مدام  که  شرایطی  در  مخصوصاً 
دوباره حرکت کنید. همچنین از قرار دادن بار زیادي 
بر روي باربند خودداري نمایید، مقاومت در برابر باد 

نیز مصرف سوخت را افزایش می دهد. 
را  خودرو  شدن،  گرم  براي  طوالنی  مدت  به   •
حال در  موتور  که  هنگامی  ندارید،  نگه  بی حرکت 
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این  با  کنید.  رانندگی  آرامی  به  است،  آرام  حرکت 
وجود در زمستان گرم شدن موتور کمی بیشتر طول 

می کشد.  
• از گاز دادن کامل هنگام افزایش سرعت خودداري 
نمایید، گاز را به آرامی و نه کامل فشار دهید. این 
بلکه  داده،  کاهش  را  سوخت  مصرف  تنها  نه  عمل 

سایش و آلودگی را نیز کاهش می دهد. 
• از بی حرکت نگه داشتن خودرو به مدت طوالنی 
خودداري نمایید، اگر مجبورید مدت طوالنی منتظر 
بمانید و یا در ترافیک سنگین، بهتر است موتور را 

خاموش نموده و مجدداً استارت بزنید. 
• از پس زدن یا سرعت بیش از حد موتور خودداري 

نمایید، خودرو را در دنده مناسب قرار دهید. 
خودداري  سرعت  دائمی  کاهش  یا  افزایش  از   •
نمایید. این عمل مصرف سوخت و آلودگی را افزایش 

می دهد. 
• در صورت امکان از ترافیک سنگین دوري نمایید، 
افزایش  را  سوخت  مصرف  مداوم  حرکت  و  توقف 
حرکت  ترافیک هاي سبک  در  کنید  سعی  می دهد. 
با  موتور  حرکت  هنگام  سنگین،  ترافیک  در  کنید، 

دور باال از دنده پایین استفاده نکنید. 
• پاي خود را روي پدال کالچ یا ترمز قرار ندهید. 
این عمل موجب افزایش سایش، گرم شدن بیش از

حد و افزایش مصرف سوخت می گردد. 
• از رانندگی در سرعت باال تا آنجا که ممکن است 
دوري کنید، هنگام رانندگی با سرعت باال، مصرف 

سوخت، دود اگزوز و صداها افزایش می یابد. 
• چرخهاي جلو را باالنس نگه دارید. از ضربه زدن 
به جداول کنار خیابان خودداري نموده در جاده هاي 
ناهموار آهسته برانید، تراز نبودن چرخهاي جلو نه 
وارد  باعث  بلکه  شده،  سایش  افزایش  باعث  تنها 
افزایش  نتیجه  در  و  موتور  به  بیشتر  فشار  آمدن 

مصرف سوخت می گردد. 
• گل زیر خودرو را پاك نمایید. در این صورت هم 
وزن خودرو کاهش یافته و هم از زنگ زدن خودرو 

جلوگیري می نماید. 
• خودرو را در شرایط بهینه نگه دارید، فیلتر هواي 
کثیف، شمع کثیف، روغن، گریس خراب و تنظیم 
نشده موجب مصرف غیر اقتصادي سوخت می گردد. 
مصرف  و  قطعات  تمام  مفید  عمر  افزایش  براي   •
اقتصادي سوخت، تمام دستورالعملهاي نگهداري را 
مرتب انجام داده، فاصله ترمز را رعایت کرده، روغن 
موتور، جعبه دنده (گیربکس)، محورها را در سطح 
مناسب، و چرخهاي جلو را در باالنس مناسب نگه 
داشته ،فیلتر هوا، سوخت و روغن را تمیز نموده، اگر 
اغلب در شرایط بد رانندگی می کنید، باید مراقبت ها 
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 7 فصل  به   ) دهید.  انجام  عادي  از حالت  بیش  را 
راننده"  توسط  انجام  قابل  نگهداري  و  "تعمیرات 

مراجعه نمایید) 
موتور  دور  و  سرعت  در  همیشه   : دنده  دسته   •

صحیح دنده عوض کنید. 
نفر  چهار  از  بیش  سرنشینان  تعداد  که  هنگامی 
نیست، در صورت امکان با دنده باال رانندگی نمایید، 
با سرعت اقتصادي مثل 65 تا 85 کیلومتر بر ساعت 

رانندگی کنید. 
را  سوخت  مصرف  (کولر)  ایرکاندیشن  سیستم   •
از  کمتر  است  ممکن  که  آنجا  تا  می دهد،  افزایش 
سیستم ایرکاندیشن (کولر) (A/C) استفاده نمایید. 

احتیاط
را  موتور  سراشیبی ها  رانندگی در  هرگز هنگام 
خاموش نکنید، بوستر ترمز و هیدرولیک فرمان 

در حالت خاموش بودن موتور عمل نمی کنند.
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دنده پارك : براي پارك، روشن کردن موتور و خارج نمودن سوئیچ استفاده 

می گردد. 
دنده عقب : براي حرکت به سمت عقب استفاده می گردد. 
دنده خالص : براي روشن کردن موتور استفاده می گردد. 

دنده اوردرایو (OD یا HOLD) : براي رانندگی عادي استفاده می شود. در 
این حالت دنده به طور اتوماتیک بین L، 2، 3، 4  تعویض شده، عملکرد قفل 

دنده و عملکرد قفل کالچ نیز دارد. 
دنده سه : در این حالت به طور اتوماتیک بین دنده L، 2، 3 تعویض شده 

عملکرد قفل کالچ نداشته، ترمز موتوري دارد . 
دنده دو : فقط در این دنده عمل کرده، عملکرد کالچ نداشته و ترمز موتور 

قوي تر است. 
دنده پایین : فقط در این دنده عمل کرده و عملکرد قفل کالچ نداشته و ترمز 

موتور قوي ترین است. 
یعنی : پدال ترمز را فشار داده ؛ دکمه قفل و آزاد شدن انتهاي اهرم را فشار 

داده و اهرم تعویض دنده را عوض کنید. 
یعنی : دکمه قفل و آزاد شدن انتهاي اهرم را فشار داده و دنده را عوض کنید. 

یعنی : اهرم تعویض دنده را جابه جا کنید. 

در (1) وضعیت دسته دنده  (گیربکس اتوماتیک) رانندگی   (Hold یا   OD) دکمه   (2)
حالت اوردرایو (دنده باالتر از 3)

براي رانندگی در دنده D (اوردرایو)  از این 
دکمه (OD یا Hold) استفاده نمایید. پس 
چراغ   (Hold) اوردرایو  دکمه  فشردن  از 
اوردرایو  حالت  در  رانندگی  و  شده  روشن 

انجام می شود.
حالت  به   OD دکمه  مجدد  دادن  فشار  با 
قبلی رانندگی برمی گردید و چراغ مربوطه 

خاموش خواهد شد.

توجه : 
سوخت،  بیشتر  چه  هر  ذخیره  براي   (  A
اوردرایو  دنده  بودن  باز  حالت  در  باید 

رانندگی نمایید. 
دنده  رانندگی  کردن حالت  آزاد  براي   (B
در  دنده اتوماتیک  تعویض  کاهش  عقب یا 
جاده هاي ناهموار، باید دکمه OD را پایین 

فشار دهید. 
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(3) رانندگی عادي 
A) براي روشن کردن خودرو، اهرم تعویض دنده باید 

در وضعیت N یا P قرار داشته باشد. 
 P در صورتیکه ، اهرم تعویض دنده در وضعیت (B

قرار نداشته باشد، پدال ترمز را فشار دهید. 
قرار   D وضعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  که  هنگامی 
دارد، گیربکس اتوماتیک، ابتدا دنده مناسب با شرایط 

عملکرد را انتخاب می نماید. 
حالت  در  باید  نرم،  حرکت  و  سوخت  ذخیره  براي 
باشد،  خاموش)   OD/OFF باز (چراغ نشانگر OD
اگر دماي مایع خنک کننده موتور، پایین است، حتی 
در صورت باز بودن حالت OD، گیربکس نمی تواند 
دهد.   تغییر   (Hold) اوردرایو  حالت  به  را  دنده 

پدال  دنده،  تعویض  اهرم  نمودن  هنگام جابه جا 
گاز را فشار ندهید. 

توجه : هر روز پیش از رانندگی، میزان سوخت، روغن 
موتور، مایع خنک کننده و روغن گیربکس اتوماتیک 
روغن،  در صورت کم بودن میزان  را کنترل نمایید. 

فوراً به اندازه کافی به آن روغن اضافه کنید. 
C) ترمز دستی و پدال ترمز را آزادکرده و پدال گاز را 
آهسته فشار دهید و خودرو را نرم به حرکت درآورید. 

توجه : اگر در حین رانندگی، جعبه دنده (گیربکس) 
اتوماتیک ناگهان موتور را خاموش کند، ، اهرم تعویض 
دنده را در وضعیت N (خالص) قرار داده، و پس از آن 
در حالت D قرار داده و حرکت کنید؛ اگر نمی توانید 
استارت بزنید، پدال ترمز را فشار دهید ( بوستر ترمز 
به مرور غیر فعال می گردد.) و سریع در کنار جاده 
قرار   P را در حالت پارك کنید (اهرم تعویض دنده 
ندهید، دسته دنده باید در وضعیت N (خالص) بوده 
با نمایندگی مجاز  و ترمز دستی را بکشید.)، سپس 

گروه بهمن تماس برقرار نمایید. 
D ) هنگام پارك کردن در جاده هاي شیب دار ابتدا 
بار  از  جلوگیري  براي  نموده،  درگیر  را  دستی  ترمز 
اضافی بر مکانیزم قفل کننده و راحتتر عوض کردن، 

اهرم تعویض دنده را در حالت P قرار دهید. 
(گیربکس)  دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهاي   (E
روشن  کشیدن  یا  دادن  هل  روش  به  اتوماتیک 
موتور  باتري  شدن  دشارژ  صورت  در  و  نمی گردند، 
از  استفاده  با  وضعیت  این  در  نمی گردد،  روشن 
باتري  به  باتري  دیگر  و یک خودرو  کمکی  کابلهاي 

انجام داده و سپس استارت بزنید. 
هر  طوالنی،  سراشیبی هاي  در  رانندگی  هنگام   (F
فشار  را  ترمز  پدال  سرعت  کاهش  براي  چندگاه  از 
دهید، اهرم تعویض دنده را در وضعیت 2 ،3 قرار داده

و سرعت موتور را با ترمز موتور کنترل نمایید.
از فشار دادن ترمز به مدت طوالنی خودداري نمایید،  

زیرا ترمزها را غیر فعال می کند. 
(4) استفاده از ترمز 

از ترمز موتور استفاده نموده، تعویض به دنده پایین تر 
را به ترتیب زیر انجام دهید:

D را فشار داده (فقط در حالت دنده ODدکمه (A
موثر است) و چراغ نشانگرOD/OFF روشن خواهد 

شد. 
B) اهرم تعویض دنده را در دنده 3 قرار دهید جعبه 
دنده براي دسترسی به ترمز موتور هنگامی که سرعت 
کاهش  کمتر  یا  ساعت  بر  کیلومتر   70 به  خودرو 

می یابد، به دنده 3 تغییر می کند. 
C) اهرم تعویض دنده را در دنده 2 قرار دهید، جعبه 
هنگام کاهش سرعت  قوي تر  ترمز موتور  براي  دنده 
تغییر   2 دنده  به  برساعت  کیلومتر   50 تا  خودرو 

می کند. 
دهید،  قرار   L دنده  در  را  دنده  تعویض  اهرم   (D
کاهش  هنگام  موتورقوي  ترمز  براي  دنده  جعبه 
سرعت خودرو تا30کیلومتر برساعت به دنده L تغییر 

می کند. 
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 اخطار
در  پایین تر  دنده  به  دنده  تعویض  هنگام 

جاده هاي لغزنده دقت نمایید. 
تعویض کردن ناگهانی اهرم تعویض دنده ممکن 

است منجر به سر خوردن خودرو گردد. 
(5) از دنده L، 2، 3 استفاده نمایید

 همانطور که در باال اشاره شده، دنده 2 و L داراي 
ترمز موتور قوي تر هستند. هنگام قرار داشتن دسته 
دادن  حرکت  و  نمودن  روشن   3  ،2  ،L در  دنده 
خودرو همانند رانندگی در حالت D است. در دنده 
که  همانطور  شده،  روشن  اول  دنده  در  خودرو   3
به  اتوماتیک  افزایش می یابد، دنده به طور  سرعت 

دنده 2 و دنده 3 عوض می شود. 
شده،  روشن  اول  دنده  در  خودرو   ،2 دنده  در 
افزایش می یابد، دنده به طور  همانطور که سرعت 
قرار  هنگام  می شود.  عوض   2 دنده  به  اتوماتیک 
در دو  در حالت L گیربکس همیشه  داشتن دنده 

دنده اول عمل می کند. 
(6) حرکت خودرو به سمت عقب

 ابتداء خودرو را کامًال متوقف نموده، سپس پدال 
را  دنده  اهرم دسته  همزمان  و  داده  فشار  را  ترمز 

وضعیت R قرار دهید.

پا را نرم بلند کرده و پدال ترمز را آهسته رها کنید 
سپس خودرو به سمت عقب حرکت می کند. 

(7) پارك 
توقف  کامالً  خودرو  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال 
بلند  پدال  روي  از  را  پایتان  زمان  آن  در  نماید، 
نکرده بلکه پدال ترمز را فشار دهید و همزمان دنده 
را در وضعیت P قرار دهید. پس از قرار دادن اهرم 
کرده،  بلند  را  پایتان   ،P وضعیت  در  دنده  دسته 

ترمز دستی را کشیده و موتور را خاموش نمایید.

احتیاط
را در  دنده  به هیچ وجه دسته  هنگام رانندگی 
صورت  این  غیر  در  ندهید،  قرار   P وضعیت 
منجر به صدمات جسمی شدید و از دست دادن 

کنترل خودرو می گردید. 
 (8) عادت رانندگی خوب 

دنده  جعبه  به  مجهز  خودرو  استارت زدن  از  پس 
باالتر  در سرعت  دنده  اتوماتیک جعبه  (گیربکس) 
به دنده باالتر تغییر وضعیت می دهد، براي عملکرد 
بهتر گاز، می توانید پدال گاز را به نرمی باال آورده، 
، جعبه دنده پس از افزایش سرعت تا 70 کیلومتر 
آن  در  و  می شود  عوض  باالتر  دنده  به  ساعت  بر 
سرعت موتور، دور موتور پایین را حفظ خواهد کرد،

 در نتیجه موجب مصرف اقتصادي سوخت و رانندگی 
بی صدا خواهد شد. پس از فشار دادن پدال گاز براي 
گاز دادن، جعبه دنده نمی تواند سریعاً به دنده مناسب 
تغییر کند. تعویض دنده باالتر سریعتر و دنده پایین تر 
از تکرار عملکرد تعویض  تا  انجام می گردند  تاخیر  با 

دنده جلوگیري نماید.
عالوه بر این، جعبه دنده اتوماتیک، عملکرد بار کامل 
خودروهاي  از  گرفتن  سبقت  براي  که  هنگامی  دارد 
تا  را  گاز  پدال  کوتاه  فواصل  در  بزرگراهها  در  دیگر 
عمل  وارد  اتوماتیک  دنده  جعبه  دهید،  فشار  انتها 
شده، و جعبه دنده اجباراً براي گاز خوردن بهتر یک 
دنده به عقب می رود. به این دلیل که در جعبه دنده 
است،  یکطرفه  کالچ  عملکرد  اتوماتیک  گیربکس)   )
نمی توان در تمام وضعیت هاي دنده براي دنده عقب 
گرفتن، استفاده نموده بنابراین باید دسته دنده را در 
تا  دهید،  فشار  را   OD دکمه  یا  داده  قرار   L  ،2  ،3
سرعت  کنترل  و  موتور  بر  عقب  دنده  تاثیر  از  بتوان 
 OD کلید  شیب،  در  رانندگی  هنگام  نمود.  استفاده 
را فشار دهید (چراغ OD/OFF روشن) براي کاهش 
تعویض دنده به دلیل شرایط جاده، افزایش عملکرد 
دینامیک خودرو، کاهش احساس ناخوشایند راننده و 
سرنشینان موقتاً حالت OD را ببندید.  پس از آن فوراً 

دکمه را باز کنید.
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دنده براي دنده عقب گرفتن، استفاده نموده بنابراین 
 OD قرار داده یا دکمه L ،2 ،3 باید دسته دنده را در
را فشار دهید، تا بتوان از تاثیر دنده عقب بر موتور و 

کنترل سرعت استفاده نمود.
دهید  فشار  را   OD کلید  شیب،  در  رانندگی  هنگام 
(چراغ OD/OFF روشن) براي کاهش تعویض دنده 
دینامیک  عملکرد  افزایش  جاده،  شرایط  دلیل  به 
خودرو، کاهش احساس ناخوشایند راننده و سرنشینان 
موقتاً حالت OD را ببندید.  پس از آن فوراً دکمه را 

باز کنید.

اخطار
براي  باید  موتور،  عملکرد  درحال  پارك  هنگام 
فشار  را  ترمز  پدال  خودرو،  حرکت  از  جلوگیري 

دهید.
براي نگه داشتن خودرو در سرباالیی ها فقط   : توجه 
از پدال ترمز یا ترمز دستی استفاده نمایید براي نگه 
داشتن خودرو پدال گاز را فشار ندهید زیرا منجر به 

داغ شدن بیش از حد موتور می شود. 
خارج   P وضعیت  از  دنده  دسته  صورتیکه  در   (9)
نشده، حتی اگر با فشار دادن پدال ترمز باز هم دسته 
دنده از وضعیت P خارج نمی شود، لطفاً سعی نکنید 
نمایندگی  با  با زور خودرو را به حرکت درآورید فوراً 

مجاز گروه بهمن تماس بگیرد. 

(10) روش کنترل. براي پر کردن روغن جعبه دنده 
جعبه  به  روغن  افزودن  براي  اتوماتیک  (گیربکس) 
اندازه گیري  براي  باید  اتوماتیک  (گیربکس)  دنده 
گیربکس  اندازه گیر)  (میله  گیج  از  روغن  حجم 

اتوماتیک استفاده نمایید.
متفاوت  معمولی  گیربکس  با  اتوماتیک  گیربکس 
است، سطح روغن گیربکس هنگام عملکرد گیربکس 
داراي  اتوماتیک  گیربکس   : دلیل  می کند،  تغییر 
تورك کانورتور اتوماتیک است و به طور خالصه یک 
مخزن روغن هنگام متوقف شدن موتور و جعبه دنده 
تمام  می شود،  روغن  بدون  و  کانورتور خالی  تورك 
روغن به درون گیربکس بر می گردد، بنابراین سطح 
بودن  زمان روشن  در  در حالیکه  باال می آید  روغن 
موتور و عملکرد جعبه دنده سطح روغن گیربکس 
بسیار پایین تر است. براي بررسی سطح روغن، روش 
بودن  روشن  هنگام   : است  زیر  ترتیب  به  صحیح 
زیر  روش  به  نمایید!  کنترل  را  روغن  سطح  موتور 
برقی  شیرهاي  که  آنجا  از  زده،  استارت  را  موتور   :
براي  دارد،  وجود  اتوماتیک  دنده  جعبه  در  زیادي 
به  بار دسته دنده را  یا سه  دو  باید  نرمال،  عملکرد 
 D-N-R-P  – 3 -2  ،L-٣-٢-P-R-N-D ترتیب
جابجا نموده و سپس با استفاده از گیج، سطح روغن 

را کنترل نمایید.

ارتفاع روغن باید در محدوده نرمال (همانند تصویر) 
خاموش  را  موتور  بودن،  نرمال  صورت  در  باشد. 

نمایید.

روغن جعبه  براي خودروي مجهز به خنک کننده 
بیشتري  مقدار  موتور  زدن  استارت  از  قبل  دنده، 
روغن گیربکس اضافه نموده و پس از قرار گرفتن 
روغن در چرخه، میزان روغن را به روش اشاره شده  

اندازه بگیرد. 
روغن   :  AT٧٥٠ اتوماتیک  گیربکس  روغن  نوع 
Shell DEXRON- گیربکس اتوماتیک سوپر یا 
III یا روغن ATF می باشد. مجموع روغن گیربکس 

اتوماتیک ATF در حدود ٩٫٥L می باشد.
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1 . محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگی 
نقش  پیشرفته  تکنولوژي  از  استفاده  با  ما  شرکت 
خود را در جلوگیري از خوردگی انجام داده است. با 
مراقبت از خودرو می توانید تا مدتها از زنگ زدگی 

خودرو جلوگیري نمایید. 
دالیل عمده خوردگی و زنگ زدگی خودرو عبارتند 

از : 
در  جاده  رطوبت  یا  خاك  و  گرد  نمک،  تجمع   •
مشکل  آنها  به  دسترسی  که  خودرو  از  قسمتهایی 

است. 
دلیل  به  زیرین  پوشش هاي  یا  رنگ،  پریدن   •
سنگریزه  یا  سنگ  برخورد  یا  کوچک  تصادف هاي 

به رنگ خودرو . 
در  زندگی  همانند  خاص  محیطی  شرایط  در   •
کنار دریا و یا محیط هاي داراي غبارهاي شیمیایی 
سخت کاري،  شرایط  در  خودرو  با  کارکردن  یا  و 

مراقبت هاي خاص مورد نیاز است. 
• نمک جاده، غبار مواد شیمیایی، نمک موجود در 
هوا در نزدیکی سواحل دریا، آلودگی هاي صنعتی ، 

موجب خوردگی سریع می گردند. 
• رطوبت شدید مخصوصاً هنگامی که دماي هوا در 
نقطه انجماد است، موجب افزایش خوردگی و زنگ 

زدن می گردد. 

• مرطوب ماندن برخی قسمتهاي خودرو به مدت 
قسمتهاي خودرو خشک  بقیه  اگر  ، حتی  طوالنی 

باشند ممکن است منجر به خوردگی گردد. 
• در بخشهایی از خودرو که تهویه به میزان کافی 
نمی شوند،  سریع خشک  نتیجه  در  و  ندارد  وجود 
زدگی  زنگ  و  خوردگی  به  منجر  نیز  باال  دماي 

خودرو می شود. 
خودرو،  زدن  زنگ  از  جلوگیري  به  کمک  براي 

راهکارهاي زیر را پیروي نمایید: 
1- خودرو را مرتب بشویید

آن  مرتب  شستشوي  با  خودرو  داشتن  نگه  تمیز   
به  زنگ زدن  از  جلوگیري  براي  اما  است،  ضروري 

موارد زیر توجه نمایید: 
در  پاشیده  نمک  جاده هاي  در  رانندگی  حین   -2
قسمتهاي  باید   ساحل،  نزدیکی  در  یا  زمستان 
کاهش  براي  یکبار  ماهی  حداقل  را  خودرو  زیرین 

زنگ زدگی با آب بشویید. 
زیر  بودن  تمیز  براي  بخار  یا  باال  فشار  با  آب   -3

خودرو و رینگ چرخها بسیار موثر است. 

هنگام تمیز نمودن زیر خودرو به دلیل دیده نشدن 
گل و خاك در آن قسمتها توجه خاص نمایید. 

داراي  بدنه خارجی  اجزاي  و  درها  پایینی  لبه هاي 
سوراخهاي تخلیه اي هستند، که نباید توسط آشغال 

گرفته شوند. 
زیرا در غیر این صورت آب در این مناطق گیر کرده 

و سبب خوردگی و زنگ زدگی می گردند. 
• پس از استارت حداقل یکبار در سال زیر خودرو را 
کامًال تمیز بشویید. بخش 2 . "تمیز نمودن خودرو 

" را مطالعه نمایید
2- کنترل شرایط رنگ خودرو 

اگر هر گونه پریدن رنگ یا خراش در رنگ خودرو 
زنگ  شروع  از  و  نموده  تعمیر  را  آنها  فوراً  دیدید 

زدگی پیشگیري نمایید. 
اگر پریدگی ها یا خراش ها  به درون فلز نفوذ کرده اند 

به نقاشی هاي خودرو مراجعه نمایید. 
3- کنترل شرایط داخلی خودرو  

زیر کفپوش هاي  توانند در  آب و گرد و خاك می 
زدن  زنگ  و  خوردگی  باعث  شده  جمع  خودرو 

گردند. 
از  و  نموده  را کنترل  زیر کفپوش ها  به طور مرتب 
خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. مخصوصاً 
کود،  کننده ها،  پاك  شیمیایی،  مواد  حمل  هنگام 

نمک و . . . توجه خاص داشته باشید؛ 
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این مواد باید در ظرف هایی خاص و مناسب حمل 
تمیز  را  محل  فوراً  آنها،  چکیدن  صورت  در  شوند. 

نموده، خشک نمایید.
4- از گل پخش کن استفاده نمایید

ماسه اي  یا  نمک زار  جاده هاي  در  رانندگی  هنگام 
استفاده  گل پخش کن  خودرو،  از  محافظت  براي 
تا نزدیک زمین  نمایید. گل پخش کنهاي بزرگ که 
می کنیم  توصیه  هستند.  مناسب  بسیار  می آیند، 
می شوند  نصب  که قسمت هایی که گل پخش کن ها 
براي نصب  برابر خوردگی محافظت شوند.  باید در 
گل پخش کن می توانید به نمایندگی هاي مجاز گروه 

بهمن مراجعه نمایید.
نمودن خودرو در پارکینگ هاي  پارك  5-  از 
مرطوب و با تهویه نامناسب خودداري نمایید 

اگر خودرو را در پارکینگ بشویید و یا در صورتی 
که در جاده هاي برفی یا مرطوب رانندگی می کنید، 
که  گردد  مرطوب  به حدي  است  ممکن  پارکینگ 
کامًال  پارکینگ  اگر  حتی  شود.  خوردگی  موجب 
خشک باشد، خودرو مرطوب می تواند به دلیل تهویه 
خوردگی  و  زنگ زدگی  دچار  ضعیف  و  نامناسب 

گردد.

. تمیز نمودن خارج خودرو
شستن خودرو

با شستن مرتب، خودرو را تمیز نگه دارید.
شرایط زیر می تواند باعث پریدن رنگ یا خوردگی 
در بدنه و در قسمت هاي دیگر شود، هرچه سریعتر 

خودرو را بشویید.
• رانندگی نزدیک ساحل

• رانندگی در جاده هایی که نمک پاش شده اند
• قیر، برگ، فضله پرندگان یا حشرات چسبیده به 

بدنه خودرو
شیمیایی،  بخارهاي  با  مکان هایی  در  رانندگی   •
نفت، گردوخاك، براده آهن یا مواد شیمیایی معلق 

در هوا
گل  یا  گردوخاك  با  خودرو  بدنه  هنگامی که   •

چسبناك شده و یا خیلی کثیف است
شستشوي خودرو با دست

خودرو را در مکانی خنک و سایه دار بشویید. هرگز 
پیش از سرد شدن بدنه خودرو را لمس نکنید.

   نکته
و  خودرو  زیر  کردن  تمیز  هنگام  باشید  مراقب 

شاسی ها دستهایتان را مجروح نکنید.

1-  با استفاده از شلنگ آب با قدرت فراوان گل و 
تمیز  را  و الستیک  خودرو  بدنه  به  نمک چسبیده 

نمایید.
استفاده  خودرو  شستشوي  مالیم  صابون  از    -2
مخلوط  قوطی  روي  دستورالعمل  برطبق   ، نموده 
به  نمایید. با استفاده از قطعه اي پارچه نرم آغشته 
اجازه  نمایید،  به نرمی تمیز  تمیزکننده، خودرو را 

دهید آب و صابون کثیفی را بزداید.
 : (قالپاق)  چرخ  تزئینی  پالستیکی  قسمت هاي 
قطعات پالستیکی تزئینی چرخ ها به راحتی توسط 
برخورد  صورت  در  می بینند،  آسیب  آلی  ترکیبات 
ترکیبات آلی با این قسمت ها آن را فوراً با آب شسته 

و صدمات را کنترل نمایید.

   نکته
از به کار بردن نیروي بیش از حد در قسمتهاي 
اینصورت  غیر  در  نمایید،  خودداري  پالستیکی 
قالپاق ممکن است بیرون آمده و حین رانندگی 

باعث تصادف گردد.
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و  کننده  تمیز  ترکیبات  از  اگر  حتی  همیشه    -1
واکس استفاده می کنید.قبل از واکس زدن خودرو را 

شسته و خشک نمایید. 
اگر  نمایید.  استفاده  خوب  کیفیت  با  پولیش    -2
رنگ خودرو به شدت پوسته شده، از پولیش تمیز 

کننده خودرو و سپس واکس استفاده نمایید.
از دستورالعملهاي توصیه شده قوطی تبعیت  دقیقاً 
بیرون  نیز همانند  کنید، تزئینات داخلی خودرو را 

خودرو پولیش و واکس بزنید. 
3- هنگامی که پس از شستشوي خودرو، آب قطره 
بر  بزرگ  لکه هاي  صورت  به  بلکه  نمی شود،  قطره 

روي سطح باقی می ماند، آن را واکس بزنید. 

   نکته
ابتدا سپرهاي  هنگام نیاز به رنگ شدن مجدد، 
پالستیکی را جدا نموده، و یک پوشش ضد دماي 

باال براي رنگ و واکس نصب کنید. 
آسیب  سپرها  به  است  ممکن  باال  خیلی  دماي 

بزند. 

رنگ فوري 
در  صدمه اي  گونه  هر  دادن  رخ  از  پس  دقیقًا 
رنگ، براي جلوگیري از زنگ زدگی خودرو را 

مجدداً رنگ بزنید. 
پس از رخ دادن صدمه، خودرو را رنگ بزنید  دقیقاً 
، براي انجام دادن دقیق کار، از یک قلم مو کوچک 
استفاده کرده و با دقت رنگ بزنید. از خشک و تمیز 
بودن محل اطمینان حاصل نمایید، براي استفاده از 
آن  از  باید  رنگ  نشدن  براي مشخص  فوري،  رنگ 
آنجا  تا  رنگ استفاده نمایید.  نقاط بدون  در   فقط 
که ممکن است مقدار کمی  رنگ استفاده نموده و 

اطراف خراش یا پوسته شدن را رنگ نزنید. 

صدمه دیدن رنگ 
هنگامی که به رنگ بدنه خودرو صدمه جزئی مثل 
است،  شده  وارد  سنگ ها  برخورد  یا  ترك  خراش، 
براي جلوگیري از خوردگی خودرو، هر چه سریعتر 
شده  خوردگی  موجب  آسیب  اگر  بزنید.  رنگ  آنرا 
برطرف نموده، از  تمیز و  است، ابتدا رنگ را کامًال 

آستر و سپس رنگ استفاده نمایید. 
یا  جاده  طرف  که  قسمتهایی  و  خودرو  بدنه  رنگ 
آسیب  سنگها  برخورد  دلیل  به  هستند  چرخها 

می بیند، همواره این بخشها را بازرسی نمایید. 

: فقط از صابون مالیم یا  آلومینیومی  در رینگهاي 
پاك کننده هاي طبیعی استفاده نمایید.

تیغه پالستیکی : از پاك کننده هاي ساینده استفاده 
دقت  با  را  آن  است،  نرم  خیلی  تیغه  زیرا  نکنید 

بشویید.
قیر جاده : قیر را توسط تربانتین یا تمیزکننده هاي 

غیر حالل رنگ پاك کنید.

   نکته
از بنزین، نفت سفید یا حالل هاي دیگر که باعث 

آسیب دیدن می شود استفاده نکنید.

3-  خودرو را کامًال آب بکشید : صابون خشک شده 
باعث خط خطی شدن خودرو می گردد. در هواي گرم، 
از  پس  قسمت  هر  کشیدن  آب  به  نیاز  است  ممکن 

شستن آن باشد، سپس قسمت دیگر را بشویید.
4-  براي جلوگیري از لکه شدن آب، خودرو را پس از 
شستن با استفاده از حوله نرم خشک کنید. دستمال 

کشیدن محکم ممکن است رنگ را خش بیندازید.
واکس زدن 

براي هرچه زیباترین شدن ظاهر و رنگ خودرو 
توصیه می کنیم خودرو را پولیش کرده و واکس 

بزنید.
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مراقبت از قسمتهاي پالستیکی 
تمیز  الکالین  صابونهاي  با  پالستیکی  بخشهاي 
پاك  از  پاك نشد،  راحتی  به  می شوند. اگر کثیفی 
از  کنید  استفاده  پالستیک  مخصوص  کننده هاي 

موارد زیر پیروي کنید: 
1- از برس هاي با موهاي سفت، زبر و یا دیگر وسایل 
شستشوي سفت استفاده نکنید. زیرا این وسایل به 

سطح قسمتهاي پالستیکی صدمه می زنند. 
2- از حاللهایی آلی یا ترکیباتی که داراي قسمتهاي 
آلی هستند استفاده نکنید، این مواد ممکن است به 

سطح قسمتهاي پالستیکی صدمه  زنند. 
روغن  موتور،  روغن  ترمز،  روغن  تماس  از   -3
با  باتري)  مایع   ) نمک  جوهر  یا  تینر  گیربکس، 
قسمتهاي پالستیکی خودرو خودداري نمایید، زیرا 
آب  و  خوردن  ترك  شدن،  لکه  باعث  است  ممکن 

شدن بخشهاي پالستیکی گردند. 
بخشهاي از جنس کرم 

براي جلوگیري از لکه شدن یا خوردگی قسمتهاي 
از  سپس  نموده و  تمیز  با آب  را  آنها  ابتدا  کرمی، 

الیه هاي محافظ مخصوص استفاده نمایید. 

رینگهاي آلومینومی 
استفاده از الیه هاي محافظ براي رینگهاي آلومینیومی : 
از تمیز کننده مخصوص قسمتهاي پالستیکی استفاده 
بر روي آن اسپري  را  نموده و سپس الیه هاي محافظ 

کنید. 
هنگام استفاده توجه داشته باشید که: 

تمیز  از  آلومینیومی،  رینگهاي  نمودن  تمیز  هنگام   -1
کننده هاي ساینده استفاده نمایید، هنگام تماس با آب 
با  را  آن  سریعتر  چه  هر  جاده،  شیمیایی  مواد  یا  دریا 

آب بشویید .
2- برس زدن ممکن است باعث صدمه دیدن رینگهاي 

آلومینیومی گردد، از اسفنج استفاده نمایید. 
3- از آبکشی رینگهاي آلومینیومی به طور مستقیم با 

آب داغ، بخار یا دیگر مواد مشابه جلوگیري نمایید. 
شیشه پنجره ها 

شیشه ها را با آب و اسفنج تمیز نمایید. براي تمیز کردن 
لکه هاي روغن و چربی و . . . از شیشه پاك کن استفاده 
نمایید، پس از شستن خودرو، از یک پارچه نرم و تمیز 
براي خشک کردن خودرو استفاده نمایید. از پارچه اي 
که با آن بدنه خودرو را تمیز کرده اید، براي تمیز کردن 
شیشه استفاده نکنید، واکس روي رنگ ممکن است به 

شیشه بچسبد و دید و شفافیت را کاهش دهد . 
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تیغه هاي برف پاك کن 
جلو،  شیشه  شدن  خطی  خط  از  جلوگیري  براي 
با شیشه  را به طور مرتب  تیغه هاي برف پاك کن 
پاك کن تمیز نمایید . در صورت خیلی کثیف بودن 
یا  اسفنج  با  تیغه)  به  حشرات  چسبیدن   ) تیغه ها 

پارچه تیغه ها را تمیز نمایید. 
مراقبت از شاسی ها و زیر خودرو

زیر خودرو تا آنجا که ممکن است براي جلوگیري 
از خوردگی توسط کارخانه سازنده محافظت شده 

است.
برخی قسمتها حتی با واکس و اسپري هاي محافظ 
اساس  بر  پوشانده شده اند این به کاهش صدمات 
مواد شیمیایی جاده و برخورد سنگ کمک خواهد 
فصل  هر  یا  یکبار  سال  هر  امکان  صورت  در  کرد 
به  خودرو،  زیر  بازرسی صدمات  براي  بهار  و  پاییز 
و از پوششهاي  نمایندگی هاي مجاز مراجعه نموده 

محافظ استفاده کنید. 
هنگام تمیز نمودن خودرو مخصوصاً در زمستان از 
شسته شدن زیر خودرو و جدا نمودن گل و گرد و 
خاك که شامل نمک و مواد شیمیایی جاده هستند 

مطمئن شوید.

محفظه موتور 
بشویید. را  موتور  محفظه  زمستان  از  بعد  و  قبل 
خارج  که  را  تجهیزاتی  و  فواصل   ، لبه ها  گوشه ها، 
و  گرد  به  سرعت  به  می گیرند  قرار  محفظه  از 
آغشته  و مواد ساینده  مواد شیمیایی  خاك حاوي 
می گردند بنابراین باید با دقت فراوان شسته شوند. 
دیگر  یا  و  با آب  در جاده هاي  رانندگی  در صورت 
ماه  سه  هر  را  موتور  محفظه  باید  شیمیایی،  مواد 

یکبار بشویید.

3. تمیز نمودن داخل خودرو 

   احتیاط
آب  ورود  اجازه  و  با آب نشسته  را  کف خودرو 
وارد  است  زیرا آب ممکن  ندهید،  را  خودرو  به 
بخشهاي صوتی و دیگر بخشهاي الکتریکی و یا 
زیر کفپوش خودرو شده و باعث عیب سیستم و 

خوردگی بدنه گردد
بخشهاي روکش هاي پالستیکی داخل خودرو 
را می توان با یک صابون مالیم یا تمیز کننده 

به اضافه آب تمیز نمود . 
ابتدا قسمتهاي داخلی را با جارو برقی تمیز نمایید 
تا تمام گردد خاك برداشته شود، سپس براي تمیز 
نمودن سطوح روکش هاي پالستیکی از یک محلول 

صابونی استفاده نمایید. 
یک  با  راحتی  به  کثیفی ها  دقیقه،  چند  از  پس 
صورت  در  می شوند.  تمیز  مرطوب،  و  تمیز  پارچه 
تمیز نشدن کامل سطوح این عمل را تکرار نمایید. 
کننده  تمیز  اسپرهاي  از  توانید  می  همچنین 
استفاده  بازار  در  موجود  پالستیکی  روکش هاي 

نمایید.
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از دستورالعملهاي چاپ شده بر روي قوطی پیروي کنید. 

حتیاط
براي تمیز نمودن از حاللها، تینر، بنزین یا 

شیشه شوي استفاده نکنید

کفپوش ها 
دار  کف  شامپوهاي  از  کفپوش ها  نمودن  تمیز  براي 

مخصوص فرش استفاده نمایید. 
با  آن  از  پس  و  کشیده  برقی  جارو  را  کف  تمام  ابتدا 

شامپوي مخصوص تمیز نمایید. 
که  دارد  وجود  مایع  و  پودري  مواد  از  مختلفی  انواع 
از  پس  نمایید.  استفاده  کرده  مخلوط  آب  با  می توانید 

شامپو زدن از شستن کفپوش با آب خودداري نمایید. 
کفپوش ها  داشتن  نگه  خشک  هنگام  به  نتیجه  بهترین 
حاصل می گردد، از دستورالعملهاي شامپو پیروي کنید. 

کمربندهاي ایمنی 
کمربندهاي ایمنی را می توان با صابون مالیم و آب 

یا آب ولرم تمیز نمایید. 

سایه  مکان  در  را  کمربندها  نمودن،  تمیز  از  پس 
و خنک خشک کنید، براي تمیز نمودن کمربندها 
که  همانطور  کنید،  استفاده  پارچه  یا  اسفنج  از 
کمربندها را تمیز می کنید، ساییده شدن، سوختگی 

یا بریدگی ها را نیز بازرسی نمایید.

   احتیاط
استفاده  کننده  سفید  از  ایمنی  کمربندهاي  در 
آنها  مفید  زیرا عمر  نزنید،  رنگ  را  آنها  نکرده، 

کم می گردد.
 

احتیاط
خشک  از  قبل  ایمنی  کمربندهاي  از  استفاده 

شدن ممنوع است.

پنجره ها 
خانگی  کن هاي  پاك  شیشه  با  باید  پنجره ها 

تمیز گردند.

احتیاط
هنگام تمیز نمودن قسمتهاي داخلی شیشه هاي 
در  نموده،  استفاده  نرم  پارچه  از  عقب،  درهاي 
تمیز  را  شیشه  یخ،  ضد  گرمکن  سیم  جهت 
نمایید. از اجسام با لبه هاي تیز و تمیز کننده هاي 
نکنید،  استفاده  کلریک  کننده هاي  تمیز  یا  زبر 
زیرا در غیر این صورت سیستم یخ زدا (گرمکن) 

آسیب می بیند.
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سیستم  (کولر)،  ایرکاندیشن  سیستم  کنترل  پانل 
صوتی خودرو، پانل صفحه نمایش و کلیدها 

یک دستمال تمیز نرم را در آب ولرم خیس کرده و 
سپس گرد و خاك و یا آشغال را به نرمی بزدایید. از 
مواد آلی (حالل ها، الکل، بنزین، نفت سفید و . . .)، 

الکالین یا حاللهاي اسیدي استفاده نکنید. 
یا  رنگ  تغییر  باعث  می توانند  شیمیایی  مواد  این 
پاك  از  استفاده  صورت  در  گردند.  شدن  پوسته 
ترکیبات  باشید  مراقب  پولیش ها،  یا  کننده ها 
پاك  از  اگر  نباشند.  باال   مذکور  مواد  شامل  آنها 
کننده هاي مایع استفاده می کنید پاك کننده  را بر 
ممکن  مواد  زیرا  نریزید،  خودرو  داخل  روي سطح 
فوراً  باشند.  داشته  را  شده  اشاره  ترکیبات  است 
اگر هر  اشاره شده تمیز نمایید،  سطح را به روش 
سوالی در مورد تمیز نمودن خودرو دارید می توانید 

با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 
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1 . در صورت روشن نشدن خودرو 
خاموش شدن موتور، بر وضعیت رانندگی و کنترل 
خودرو تاثیر می گذارد. قبل از حرکت دادن خودرو 

به مکانی امن، به موارد زیر توجه نمایید: 
از آنجا که بوستر ترمز کار نمی کند، نیروي بیشتري 

براي ترمز کردن الزم است. 
نمی کند،  کار  فرمان  هیدرولیک  پمپ  که  آنجا  از 
غربیلک  باید  و  بوده،  تر  غربیلک سخت  چرخاندن 

فرمان را محکمتر از حالت عادي بچرخانید. 
مطمئن شوید  ابتدا  زیر،  بررسی هاي  انجام  از  قبل 
نحوه   " بخش   3 فصل  در  موجود  دستورات  تمام 
کافی  سوخت  و  کرده اید  رعایت  را  زدن"  استارت 

دارید: 
(a)   بررسی هاي ساده 

 ( - - - اگر خودرو شما به جعبه دنده (گیربکس 
یا   P در وضعیت  دنده  باید  است،  مجهز  اتوماتیک 
N قرار داشته باشد، پس از قرار دادن اهرم تعویض 

دنده در وضعیت P یا N می توانید استارت بزنید. 

آهسته  خیلی  یا  و  نمی شود  روشن  موتور  اگر   ___
استارت می زند. 

1- از تمیز و محکم بودن ترمینال باتري اطمینان حاصل 
نمایید. 

2- اگر ترمینال هاي باتري در وضعیت مناسب می باشد، 
چراغهاي داخلی خودرو را روشن کنید. 

از  پس  یا  است  ضعیف  نشده،  روشن  چراغ ها  اگر   -3
بودن  خالی  نشاندهنده  می شود،  خاموش  زدن  استارت 
را روشن  خودرو  کمکی  باتري  با  می توانید  است.  باتري 
نمایید، در صورتی که خودرو به کاتالیست کانورتور مجهز 
 (C) است، براي روشن کردن خودرو آن را هل ندهید، به
روشن کردن خودرو توسط باتري کمکی مراجعه نمایید. 
روشن  موتور  هم  باز  اما  می گردند،  روشن  چراغها  اگر 
نمی شود، این یعنی موتور باید تنظیم یا تعمیر گردد، با 

نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 

احتیاط
براي روشن نمودن، خودرو را هل ندهید (یا نکشید)، 
تصادف  یا  خودرو  دیدن  صدمه  باعث  عمل  این  زیرا 
خودروهاي  در  می گردد.  موتور  شدن  روشن  هنگام 
داغ  موجب  عمل  این  کانورتور  کاتالیست  به  مجهز 
آتش سوزي  و  کانورتور  کاتالیست  حد  از  بیش  شدن 

می گردد.
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(b) روشن کردن خودرو توسط باتري کمکی 
اگر باتري به اندازه کافی شارژ نشده یا موتور روشن 
نمی شود، می توانید با اتصال باتري خودرو دیگر و با 

استفاده از کابلهاي کمکی موتور را روشن نمایید. 
براي جلوگیري از صدمات جسمی شدید، آسیب به 
خودرو بر اثر انفجار باطري، سوختن بر اثر تماس با 
اسید، سوختن بر اساس الکترولیت، دستورالعملهاي 

زیر باید رعایت گردد: 
و  اسید سولفوریک است که سمی  باتري حاوي   •
خورنده می باشد، هنگام استارت زدن با استفاده از 
باتري کمکی از عینک هاي محافظ استفاده نمایید 
خودرو  یا  لباس  پوست،  به  اسید  پاشیدن  از  و 

جلوگیري نمایید. 
• اگر به طور تصادفی اسید با لباس تان تماس پیدا 
کرد و یا در چشمهایتان ریخت، لباس را درآورده، 
محل مورد نظر را حداقل 15 دقیقه با آب بشویید، 
صورت  نمایید. در  مراجعه  پزشک  به  سریعاً  سپس 
به  پارچه  یا  اسفنج  با  بیمارستان  مسیر  در  امکان 

چشمهایتان آب بزنید. 

• گاز حاصل از باتري به راحتی توسط جرقه یا شعله 
کابلهاي  فقط  شد،  خواهد  منفجر  آن  نزدیکی  در 
روشن  هنگام  و  کرده  استفاده  را  استاندارد  کمکی 
کردن خودرو توسط باتري هاي کمکی سیگار نکشیده 

و کبریت روشن نکنید. 
با  باید  نیستید،  مطمئن  زدن  استارت  نحوه  از  اگر 

فردي که با این کار آشناست مشورت نمایید. 
____ مراحل روشن کردن خودرو با باتري کمکی 

بودن  از سالم  باشد،  12 ولت  باید  کمکی  باتري   -1
باتري اطمینان حاصل نمایید. 

نکته
اگر از باتري 12 ولت استفاده نکنید، هر دو خودرو 

آسیب خواهند دید.

با  نمایید،  رعایت  را  خودرو  دو  بین  الزم  فاصله   -2
یکدیگر  به  را  خودرو  دو  کمکی  کابلهاي  از  استفاده 
هم  با  خودروها  که  شوید  مطمئن  و  نموده  متصل 
تماس ندارند، یا ممکن است کابل منفی متصل شده 
اتصال منفی  باشد و خودرو روشن نگردد، همچنین 
غیر عادي می تواند به سیستم الکتریکی خودرو صدمه 

بزند. 
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و  بوده  درگیر  ترمز دستی  باید  خودرو  دو  هر  در   -3
دنده در وضعیت خالص باشد ( در جعبه دنده اتوماتیک 

دسته دنده را در وضعیت P قرار دهید). 
ناگهانی  و حرکت  از صدمات جسمی  جلوگیري  براي 
خودرو سوئیچ خودرو را در وضعیت خاموش قرار دهید. 

   احتیاط
خاموش  را  خودرو  دو  هر  زدن،  استارت  از  پیش 
یا  فن  به  لباستان  یا  کابلها  باشید  مراقب  نمایید، 
تسمه ها گیر نکرده باشند، در غیر این صورت ممکن 

است منجر به صدمات جسمی گردد.
4- میزان الکترولیت باتري را کنترل نمایید. 

احتیاط
باتري  با  زده است،  یا یخ  الکترولیت تمام شده  گر 
زیر  هوا  دماي  صورتیکه  در  نزنید!  استارت  کمکی 
نرمال  سطح  در  الکترولیت  یا  است  درجه  صفر 
منفجر  یا  خورده  ترك  باتري  است  ممکن  نیست، 

شود.
5-اگر موتور خودرو با استفاده از باتري کمکی روشن 
نمی شود، استارت زده و اجازه دهید موتور چند دقیقه 

کار کند. 
با باتري کمکی، پدال گاز  هنگام روشن کردن خودرو 
را مالیم فشار داده و با دور موتور 2000 دور در دقیقه 

کار کنید. 

انجام   a، b، c، d ترتیب  به  را  کابلها  اتصال   -6
دهید . 

a . گیره قرمز را به ترمینال مثبت (+) باتري دشارژ 
شده متصل کنید. 

b . انتهاي دیگر کابل کمکی (قرمز) را به ترمینال 
(+) باتري کمکی متصل کنید. 

c. گیره منفی ( سیاه) کابل کمکی را به ترمینال 
منفی (-) باتري کمکی متصل کنید. 

بدنه  به  را  سیاه)   ) کمکی  کابل  دیگر  انتهاي   .  d
متصل  خالی  باتري  داراي  موتور خودروي  سیلندر 
کنید و آن را تا آنجا که ممکن است دور از باتري 

نگه دارید. 

با  باتري ها  مثبت  قطب هاي  اتصال  از  قبل   : توجه 
بردارید، از یک  را  باتري  درپوش  یکدیگر،  به  کابل 
در غیر  نمایید،  استفاده  باتري  اندازه  کابل مناسب 
باتري ها  به  گرما  اثر  بر  است  ممکن  صورت  این 
صدمه وارد گردد. قبل از استفاده از کابلهاي کمکی 

صدمه یا زنگ زدگی آنها را کنترل نمایید. 

احتیاط
کابل هاي کمکی و گیرها نباید با یکدیگر تماس 

داشته باشند.

 7- خودروي داراي باتري خالی را استارت بزنید.
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به ترتیت  8- پس از استارت زدن موتور، کابلها را 
معکوس جدا نمایید. 

اگر دلیل خالی شدن باتري ها مشخص نیست ( براي 
باتري  باید  نمی شوند)،  روشن  هنوز  چراغها  مثال 
نمایندگی هاي  با  یا تعمیر گردد، می توانید  بررسی 

مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 

2 . جعبه ابزار، جک و دسته جک

در داخل جعبه ابزار در پنل سمت عقب خودرو، ابزار 
و جک و دسته جک قرار دارد. در مواقع اضطراري 
به خاطر داشته باشید که ابزار و جک کجا قرار دارد.

درپوش جعبه ابزار را باز نموده و جک و دسته جک 
را خارج نمایید.

براي جلوگیري از پرتاب جک به سمت جلو هنگام 
تصادف یا ترمز ناگهانی جک را در محل خود قرار 

دهید.
بعد از اتمام مراحل کار از بسته بودن درپوش جعبه 

ابزار مطمئن شوید.

   اخطار
خود  محل  در  جک  دسته  و  جک  گرفتن  قرار 
سمت  به  آن ها  شدن  پرتاب  از  جلوگیري  براي 
جلو در زمان تصادف و ترمزهاي ناگهانی مطمئن 

شوید.
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3 . قرار دادن خودرو بر روي جک 

1- ابتدا خودرو را در مکانی مسطح و محکم متوقف 
نمایید. 

نموده،  روشن  را  (فالشر)  خطر  هشدار  چراغ   -2
سوئیچ خودرو را در وضعیت LOCK قرار دهید. 

در  را  دنده  را بکشید، دسته  ترمز دستی  اهرم   -3
وضعیت خالص قرار دهید. 

که  چرخی  مورب  جهت  در  چرخی  پشت   -4
می خواهید تعویض شود را مسدود نمایید. به بخش 

4 در صورت پنچر شدن " مراجعه نمایید. 
5- مطمئن باشید کسی درون خودرو نیست. 

موقعیت قرار دادن جک 

1- چرخ هاي جلو ______ نزدیک سومین محور 
عرضی و نزدیک میله پایینی 

با  در خودروهاي   ______ عقب  چرخ هاي    -2
فنر لول زیر نگهدارنده کمک فنر عقب
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2- چرخهاي عقب _____ صفحه نگهدارنده زیر 
فنر تخت (تعلیق عقب شمشی) 

   احتیاط
اطمینان  صحیح  مکان  در  جک  دادن  قرار  از 
حاصل نمایید، در غیر این صورت خودرو ممکن 
است آسیب دیده یا از روي جک بیافتد و منجر 

به صدمات جسمی گردد.

______ بلند کردن خودرو 

را  داده، دسته جک  قرار  را در مکان صحیح  جک 
در جک جا بزنید، دسته را نگه داشته و در جهت 
عقربه هاي ساعت بچرخانید، از اتصال جک با خودرو 
به صورت محکم اطمینان حاصل نمایید، هنگامی 
دیگر  یکبار  است،  شدن  بلند  حال  در  خودرو  که 

موقعیت صحیح جک را کنترل نمایید. 

   اخطار
هرگز هنگامی که خودرو فقط روي جک است، به 

زیر خودرو نروید.

   احتیاط
آلود  خاك  از  و  نگه داشته  تمیز  را  جک  پیچ 
به  و  نمایید  جلوگیري  آن  شدن  کثیف  و  شدن 
مقدار کافی گریس بر روي پیچ استفاده نمایید و 

وضعیت جک را به طور منظم بازدید نمایید.
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______ پایین آوردن خودرو 
دسته جک را در خالف عقربه هاي ساعت چرخانده، 
مطمئن شوید که دسته محکم در جک جا خورده، 

خودرو تا روي زمین پایین بیاورید.

4 . در صورت پنچر شدن 
1- هنگامی که الستیک پنچر شده است، سرعت را 
تدریجاً کم کرده و در جهت مستقیم حرکت نمایید. 
با دقت از جاده خارج شده و به یک مکان امن خارج 
دو  وسط  کردن  توقف  از  کنید.  حرکت  ترافیک  از 
و  نقطه اي مسطح  در  الین جاده خودداري نموده، 

صاف پارك نمایید. 
2- موتور را خاموش کرده و چراغ هاي چشمک زن 

هشدار (فالشر) را روشن نمایید. 
3- ترمز دستی را درگیر نموده و دسته دنده را در 

وضعیت دنده عقب قرار دهید. 
4- همه افراد را از خودرو خارج نموده و در مکانی 

امن دور از ترافیک مستقر نمایید. 

 احتیاط
نمایید،  خودداري  پنچر  با الستیک  رانندگی  از 
رانندگی حتی در فواصل کوتاه به الستیک بیش 

از میزان تعمیر شدن آسیب می رساند.

و  هشدار  مثلث  جک،  ابزار،  جعبه   ______
الستیک زاپاس  را از خودرو خارج نمایید

باید  در وضعیت اضطراري،  براي آماده کردن خود 
نحوه استفاده از جک، هر یک از ابزارها و موقعیت 
قرارگیري آنها را به خاطر داشته باشید. ( به بخش 
" 2 جعبه ابزار، جک و دسته جک در همین فصل 
و (7) دستور العمل مثلث خطر  در فصل2 مراجعه 

نمایید) . 
زاپاس  الستیک  به  مربوط  العملهاي  دستور  براي 
لطفاً به "(9) الستیک زاپاس " در فصل 2 مراجعه 

نمایید. 
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_____ مسدود نمودن چرخها 

مسدود  را  پنچر  الستیک  مورب  جهت  در  چرخ 
نمایید. چرخهاي جلو را از جلو و چرخهاي عقب را 

از عقب مسدود کنید. 

_____ شل نمودن پیچ هاي چرخ 

با کمک یک پیچ گوشتی قالپاق را جدا نمایید، براي 
عقربه هاي  جهت  خالف  در  را  پیچها  نمودن  شل 
کار،  دادن  انجام  راحت تر  براي  بچرخانید.  ساعت 
دسته  که  بزنید  جا  پیچ  در  طوري  را  چرخ  آچار 
چرخ  آچار  دسته  گیرد.  قرار  راست  سمت  در  آن 
باال  را به سمت  انتها گرفته و دسته  از نزدیکی  را 
سر  پیچ  روي  از  چرخ  آچار  باشید  مراقب  بکشید، 
نخورد تمام پیچها را تا نیمه باز کنید، اما هیچ کدام 

را در نیاورید. 
تمام پیچهاي الستیک پنچر را باز کنید. 

 " روي جک  بر  دادن خودرو  قرار   .  3 " بخش  به 
مراجعه نمایید. براي باال بردن خودرو از روي سطح 

زمین از جک استفاده نمایید. 

______ تعویض چرخ 
را  پنچر  الستیک  آورده،  بیرون  را  چرخ  پیچهاي 

پیاده کرده و در کناري قرار دهید. 
الستیک زاپاس را سوار کرده، پیچهاي چرخ را جا 
بزنید، تا آنجا که می توانید پیچها را با دست محکم 
است  ممکن  اگر  تا  دهید  فشار  را  الستیک  کرده 

پیچ ها را محکم تر کنید. 
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خودرو را بر روي زمین پایین بیاورید. 
از آچار چرخ استفاده نموده، پیچها را محکم کنید. 
و یا پاي  لوله   ، از هیچ وسیله دیگري مثل چکش 
خود به جاي دست استفاده نکنید، مطمئن باشید 
هر  باشد،  خورده  جا  پیچ  در  درست  چرخ  آچار 
پیچ را به ترتیبی که تصویر نشان داده شده کمی 
سفت کرده، و تا سفت شدن تمام پیچها این عمل 

را تکرار نمایید. 
 N.m 10  125 گشتاور سفت کردن پیچ چرخ

قالپاق را جا بزنید. 

____ پس از تعویض چرخ 
به  نمایید.  کنترل  را  شده  تعویض  الستیک  باد  فشار 
 "7 فصل  در  الستیک  باد  فشار  کنترل   (5)" بخش 

مراجعه نمایید. 
فشار باد الستیک را در میزان مشخص شده در فصل 8 
تنظیم نمایید. اگر فشار باد کم است، تا میزان صحیح 

الستیک را باد کنید. 
سوار کنید، از ورود گرد و   درپوش باد را مجدداً  حتماً 
خاك و رطوبت از طریق شیر هوا و در نتیجه نشت باد 
جلوگیري نمایید. در صورتی که درپوش گم شده است، 

هر چه زودتر یک درپوش جدید تهیه کنید. 
در جاي  محکم  را  پنچر  و الستیک  ابزار، جک  جعبه 

خود قرار دهید. 
الستیک پنجره را به تعمیرگاه ببرید. 

احتیاط  

یا  پیچ  در  روغن  از  هرگز  پیچها،  بستن  هنگام 
باعث  مهره چرخ استفاده نکنید، زیرا ممکن است 
پیچیدن پیش ازحد پیچ ها گردد (هرز شدن پیچ ها). 
قبل از رانندگی، براي کاهش امکان صدمات جسمی 
هنگام تصادف یا ترمز ناگهانی از محکم بودن جعبه 
ابزار، جک و الستیک معیوب در محل خود مطمئن  

شوید.

5 . بکسل نمودن خودرو 
توصیه  خودرو،  نمودن  بکسل  لزوم  صورت  در 
می کنیم این کار توسط نمایندگی مجاز یا شرکتهاي  

بازرگانی بکسل نمودن خودرو انجام گردد. 
یا  بازرگانی  از شرکتهاي  در صورتی که نمی توانید 
با دقت  نمایید، خودرو را  نمایندگی مجاز استفاده 
بکسل   " بخش  دستورالعملهاي  طبق  بر  فراوان 

نمودن ضروري " در این فصل بکسل نمایید. 

   احتیاط
در صورتی که جعبه دنده (گیربکس) غیر فعال 
کامیونت هاي مخصوص  با  را  است، خودرو  شده 

بکسل کنید.

ممکن است کشور شما قوانین خاصی براي بکسل 
این  از  می کنیم  توصیه  باشد،  کرده  وضع  نمودن 

قوانین تبعیت کنید.
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توجه : 
را به روش A بکسل نکنید. زیرا  1- هرگز خودرو 

سپر جلو و جلوبندي خودرو صدمه می بینند. 
صدمه  (گیربکس)  دنده  جعبه  صورتی که  در   -2
از  که چهار چرخ  صورتی  در  را  باید خودرو  دیده، 
زمین بلند شده اند، (روش B یا C) بکسل نمایید. 

 ٢H وضعیت  در  دنده  سوئیچ  داشتن  قرار  از   -3
در  سوئیچ  وقتی  هرگز  نمایید.  حاصل  اطمینان 
است  زمین  روي  چرخها  و   ،٤L یا   ٤H وضعیت 

(روش E یا D ) خودرو را بکسل نکنید. 
باعث صدمه دیدن سیستم  این روش ممکن است 
کامیون  از  خودرو  شدن  جدا  یا  خودرو  متحرك 

بکسل و در نتیجه تصادف گردد. 
گیربکس  به  خودرو  بودن  مجهز  صورت  در   -4

اتوماتیک براي بکسل نمودن باید :
قرار   (N) خالص  وضعیت  در  را  دنده  دسته   (1)

دهید.
دنده  تعویض  سوئیچ   ٤WD خودروهاي  در   (2)

کمک را در وضعیت ٢H قرار دهید.
بلند نمودن چرخ هاي عقب از زمین یا جدا  (3) با 
نمودن پلوس از اکسل یا میل گاردان از گیربکس 

آن را بکسل نمود.
به  جلو  جهت  در  فقط  را  خودرو  می توانید  شما 
 Km/h  40 سرعت  با   ٥٠Km از  کمتر  مسافت 

بکسل نمایید.

بکسل نمودن در جهت معکوس عیر مجاز است و 
باعث صدمه دیدن قطعات داخل گیربکس اتوماتیک 
از  بیشتر  فاصله اي  در  باید  خودرو  اگر  می گردد، 
٥٠km بکسل شود از کامیونت مخصوص استفاده 

نمایید.
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1.  محل بسکل نمودن           2. قالب معلق

1.  محل بسکل نمودن           2. قالب معلق

1. محل بکسل نمودن
بلند  جلو  چرخهاي  با  خودرو  نمودن  بکسل 

 (D روش ) شده از زمین
دسته دنده را در وضعیت دنده خالص قرار داده و 

ترمز دستی را کامًال آزاد کنید. 
بلند  عقب  چرخهاي  با  خودرو  نمودن  بکسل 

 (E  روش) شده از زمین
با  داده،  قرار   ACC در وضعیت  را  سوئیچ خودرو 
در  را  فرمان  غربیلک  طناب  یا  تسمه  از  استفاده 
موقعیت وسط و حالت حرکت مستقیم ثابت کنید. 
سوئیچ خودرو را در وضعیت LOCK قرار ندهید. 
بکسل نمودن خودرو هنگامی که سوئیچ خودرو در 

وضعیت قفل است بسیار خطرناك است.

بکسل نمودن اضطراري 
توسط  این کار  می کنیم  توصیه  بکسل،  در صورت 
کامیونت  با  اقتصادي  یا  خدماتی  شرکتهاي 
مخصوص بکسل انجام گردد. اگر این سرویس ها در 
دسترس نیست در مواقع اضطراري، می توان خودرو 
را به طور موقت با استفاده از کابل یا زنجیر متصل 

به سوراخ بکسل، بکسل نمایید. 
توجه : 

1- هرگز با استفاده از قالب معلق خودرو را بکسل 
نکنید، اگر براي بکسل نمودن خودرو از هر چیزي 
خودرو  بدنه  نمایید،  استفاده  بکسل  سوراخ  جز  به 

آسیب خواهد دید. 
2- زنجیرها یا سیم هاي فلزي به بدنه خودرو صدمه 
می زند، بهتر است از زنجیرهاي غیر فلزي استفاده 
نمایید، قسمتی از زنجیر را که با بدنه تماس دارد 

با پارچه بپوشانید. 

سوراخ   ،SUV خودروهاي  از  بعضی  در  توجه: 
بکسل نمودن در جلو چراغ مه شکن عقب قرار دارد. 
نمودن، چراغ مه شکن عقب  انجام بکسل  زمان  در 

را باز نمایید.
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حفظ  را  بکسل  طناب  بودن  تراز  و  کشیدگی   -3
کنید. طناب غیرموازي با زمین ، با بدنه برخورد و 

به آن آسیب می رساند. 
4- در این وضعیت نمی توان حالت کشیدگی و تراز 

بودن طناب بکسل را حفظ نمود. 
کارهایی که قبل از بکسل نمودن باید انجام داد: 
1- دنده را در موقعیت دنده خالص قرار دهید. 

2- سوئیچ دنده را در وضعیت ٢H قرار دهید ( در 
 (٤WD خودروهاي

 احتیاط
در  سوئیچ  حالیکه  در  خودرو  نمودن  بکسل 
به  است  ممکن  باشد   ٤L یا   ٤H وضعیت 
صدمه  متحرك  سیستم  مکانیکی  قسمتهاي 

بزند.
3- مراقب باشید که خودرو را در محدوده سرعت 

تعیین شده بکسل نمایید 
4-کیلومتر بر ساعت  ≥ سرعت 

و  دیده  صدمه  (گیربکس)  دنده  جعبه  اگر   -5
غیرفعال شده، از کامیونت بکسل استفاده نمایید. 

6- سوئیچ را در وضعیت ACC یا ON قرار داده 
و غربیلک فرمان را باز کنید

که  بوستر ترمز و پمپ هیدورلیک فرمان هنگامی 
و این یعنی  موتور خاموش است کار نخواهد کرد، 
فشار  را محکم تر  پدال ترمز  باید  کردن  براي ترمز 
در  پچرخانید.  شدیدتر  را  فرمان  غربیلک  و  داده 

نتیجه کارکردن با خودرو مشکلتر است. 
 ATC750 (گیربکس)  دنده  جعبه  به  خودرو  اگر 
خودرو  نمودن  بکسل  براي  است،  مجهز  اتوماتیک 

باید : 
(1)  دنده را در وضعیت N (خالص) قرار دهید. 

 ٢H ٤، سوئیچ را وضعیتWD (2) در خودروهاي
قرار دهید. 

(3) بکسل نمودن خودرو از عقب با چرخهاي عقب 
بهتر  دنده   محور جعبه  نمودن گیربکس و  و جدا 
یا می توان خودرو را از جلو در جهت جلو  بوده، و 
کنید:  توجه  لطفاً  صورت  غیر این  نمود. در  بکسل 
مسافت بکسل نباید بیش از 50 کیلومتر و سرعت 
بکسل نباید بیش از 40 کیلومتر بر ساعت باشد، و 
در جهت  بکسل  نمایید  بکسل  تنها در جهت جلو 
به  معکوس غیر مجاز است و یا ممکن است منجر 
خودرو  اگر  گردد.  دنده  جعبه  کامل  دیدن  صدمه 
باید در فاصله اي بیش از 50 کیلومتر بکسل شود، از 

کامیونت مخصوص استفاده نمایید. 

و  نموده،  رعایت  را  محلی  رانندگی  قوانین   -6
چراغهاي هشدار را روشن کنید. 

باید در حالت  7- هنگام بکسل نمودن، دو خودرو 
متصل به هم بوده و با سرعت پایین رانندگی شود. 
از استارت زدن، توقف، گاز دادن یا پیچیدن ناگهانی 
موجب  است  ممکن  عمل  این  نمایید،  خودداري 
صدمه دیدن سوراخ بکسل و صدمات جسمی گردد. 
 8- بکسل نمودن در جاده هاي شیب دار کوهستانی 
شرکتهاي  توسط  باید  سنگین،  ترافیک  در  یا 
مشکلی  هر  اگر  گردد،  انجام  خدماتی  و  اقتصادي 

دارید لطفاً با شرکتهاي خدماتی تماس بگیرید. 
جلو،  بکسل  سوراخ  با  نمودن  بکسل  هنگام   -9

مراقب باشید به بدنه یا طناب بکسل آسیب نزنید.
 

احتیاط
در  سوئیچ  وقتی  خودرو  سوئیچ  کشیدن  بیرون 
به  منجر  می توانند  دارد،  قرار   LOCK وضعیت 
قفل غربیلک فرمان و از دست دادن کنترل خودرو 

گردد.
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6-  در صورت داغ شدن بیش  از حد موتور
داغ شدن   ، کننده  خنک  دماي مایع  نشانگر  اگر   
بیش از حد را نمایش می دهد و در حال از دست 
بلند  صداي  اگر  یا  و  هستید  خودرو  نیروي  دادن 
مسلماً  موتور  می شنوید،  پنگ  پینگ  یا  فلز  ضربه 

بسیار داغ شده و باید موارد زیر را انجام دهید : 
متوقف  را  خودرو  مناسب  تهویه  با  مکانی  در   -1
حالیکه  در  نمایید،  درگیر  را  دستی  ترمز  و  نموده 
زن  چشمک  چراغهاي  می کند،  کار  جا  در  موتور 
اضطراري را روشن نموده، دنده را در دنده خالص 
را خاموش   A/C (کولر)  ایرکاندیشن  و  دهید  قرار 

کنید. 
2- اگر مایع خنک کننده یا بخار در حال جوشیدن، 
را  موتور  می شود،  خارج  آب  مخزن  و  رادیاتور  از 
تا توقف بخار قبل از باز نمودن در  خاموش نموده 

موتور صبر کنید.
اگر خروج بخار یا مایع خنک کننده دیده نمی شود، 

موتور را روشن باقی بگذارید. 

   اخطار
تا  نکنید.  موتور   درب  کردن  باز  به  اقدام  فوراً 

اتمام بخار صبر کنید

باز  را  موتور  در  شدن  خنک  و  بهتر  تهویه  براي 
تا حد  آب  دماي  تا  نمایید  متوقف  را  کنید. موتور 
عادي کاهش یافته و موتور خنک شود. خنک شدن 
کنترل  نسوزاند  را  دست  که  نحوي  به  را  رادیاتور 

نمایید. 
یا  شل  فن  تسمه  که  کنید  کنترل  چشم  با   -3
طبق  بر  را  تسمه  استحکام  و  باشد  نشده  بریده 
ترموستات،  رادیاتور،  کنید.  بررسی  دستورالعملها 
سیلندر  و بدنه  آب  لوله خروجی  آب،  ورودي  لوله 
نشتی  دنبال  به  و  نموده  کنترل  نشتی  نظر  از  را 
مشخص مایع خنک کننده از رادیاتور، شلنگ ها و 
زیر خودرو باشید. با این وجود، توجه داشته باشید 
که نشتی آب از سیستم ایرکاندیشن (کولر) هنگام 

کار کردن آن کامًال عادي است. 

   اخطار
هنگامی که موتور، در حال کار است  از فن در 
دور  موتور  متحرك  تسمه هاي  و  حرکت  حال 

بایستید.
4- اگر تسمه هاي متحرك موتور پاره شده یا ترك 
نشتی  اگر  نمایید.  تعویض  را  آن ها  باشند،  خورده 
موتور را خاموش  آب در اورینگ ها وجود دارد فوراً 
نموده و با نمایندگی هاي  مجاز گروه بهمن تماس 

بگیرید.

خوبی  وضعیت  در  موتور  متحرك  تسمه  اگر   -5
است و هیچ نشتی واضحی وجود ندارد، مخزن آب 
رادیاتور را کنترل نموده، آنها را در صورت لزوم پر 
به  می توانید  یخ،  وجود ضد  عدم  در صورت  کنید. 
طور موقت مقداري آب (آب جوشیده) به اندازه 2/3 

ظرفیت مخزن ، در آن بریزید. 

 

احتیاط

هنگام داغ بودن رادیاتور و موتور در 
رادیاتور را برندارید. صدمات جسمی 
از  ناشی  سوختگی  نتیجه  در  شدید 

مایع داغ و بخار خروجی وجود دارد.

6- پدال گاز را نرم فشار دهید و با دور موتور 1500 
چند دقیقه برانید. 

موتور،  کننده  مایع خنک  شدن  خنک  از  پس   -7
دوباره سطح مایع را در مخزن کنترل نموده و آن 
را کامًال پر کنید. اگر نشتی جدي در سیستم وجود 
دارد فوراً با نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن تماس 

بگیرید. 
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7 . فیوز 
براي جلوگیري از مدار کوتاه یا بار بیش از حد که 
موجب صدمه دیدن به سیستم می شود در هر مدار 
به  فیوزها  گرفتن  قرار  دارد. محل  وجود  یک فیوز 

نحو زیر است.

صندلی  جلوي  فیوز  جعبه   :  1 شماره  فیوز  جعبه 
راننده و قسمت پایین و چپ جلو داشبورد قرار دارد.

داخل  در  فیوز  جعبه  این   :  2 شماره  فیوز  جعبه 
محفظه موتور سمت راست قرار دارد.

توجه : در بعضی از خودروها ، این جعبه فیوز شماره 
2 در سمت چپ محفظه موتور قرار دارد
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محفظه  داخل  فیوز  جعبه   :  3 شماره  فیوز  جعبه 
موتور، سمت راست باتري قرار دارد. 

جریان ذوب کننده فیوز 
میزان جریانی که باعث ذوب شدن (سوختن) فیوز 
الکتریکی می گردد بر روي درپوش جعبه فیوز درج 
شده است بسته به نوع و خصوصیات خودرو، برخی 

فیوزها در خودرو شما نصب نشده اند. 
توجه : 

شده  نصب   2 شماره  فیوز  جعبه  در  یدکی  فیوز 
فیوز  مشابه  فیوز  از  فیوز،  تعویض  هنگام  است 
روي  بر  فیوزها  از  تعدادي  نمایید.  استفاده  اصلی 
خودروهاي شما نصب نشده اند، این بستگی به مدل 

و آپشن خودرو دارد.

جعبه فیوز شماره 1 : در اتاق خودرو 
A – نوع تیغه اي          B – نوع کارتریجی 

جعبه فیوز شماره 2  : درون اتاق موتور 
A – نوع تیغه اي 
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جعبه فیوز شماره 3 : درون اتاق موتور 
A – نوع کارتریجی     B – نوع کارتریجی (نوع 

جا خور) 
مدار  بودن  خاموش  از  فیوز،  تعویض  از  پپش   -1
وضعیت  در  سوئیچ  داشتن  قرار  و  مربوطه  الکتریکی 

LOCK اطمینان حاصل نمایید. 
2- درپوش فیوز را بردارید. 

نمی کند،  کار  درستی  به  که  قسمتی  به  توجه  با   -3
کنترل  فیوز  ذوب  جریان  لیست  روي  از  را  فیوزها 

نمایید. 
4- در جعبه فیوز شماره 2 . یک ابزار بیرون کش فیوز 
را از جعبه  بیرون کشیدن فیوز  ابزار  ابتدا  وجود دارد 
را  فیوز  ابزار،  از  استفاده  با  سپس  آورده،  بیرون  فیوز 

مستقیماً از جعبه فیوز بیرون بکشید. 
5- از ابزار بیرون کش فیوز، براي جا زدن فیوز جدید 
(همان نوع فیوز سوخته) در محل خود استفاده نمایید.

6- اگر فیوز جدید سریع سوخت (ذوب شد)، براي 
بازرسی  خودرو، به نمایندگی هاي مجاز گروه بهمن 

مراجعه نمایید. 

  احتیاط
دیگري،  مشابه  وسیله  هر  یا  و  قوي تر  فیوز  از 
  .  .  . یا  و  فلز  نازك  ورقه هاي  سیم،  همانند 

استفاده نکنید. 
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9 . تعویض المپ چراغ 
چراغ  بودن  خاموش  از  المپ،  تعویض  از  قبل 
اطمینان حاصل نمایید، شیشه المپ جدید را لمس 
نکنید، زیرا لکه هاي روغن باقی مانده بر روي شیشه 
ممکن است هنگام داغ شدن المپ بخار شده، بخار 
به سطح چراغ چسبیده و سطح چراغ را تیره نماید. 

ولتاژ المپ ها 
با المپ جدید با وات یکسان و نوع  المپها را فقط 
مشخصات   . نمایید  تعویض  سوخته  المپ  مشابه 

المپ را می توانید بر روي پایه المپ ببینید. 

المپهاي بیرون خودرو 
قدرت Wنام المپشماره

60چراغ جلو نور باال1

55چراغ جلو نور پایین2

5چراغ جلوي کوچک (گوشه)3

21چراغ راهنماي جلو4
55چراغ مه شکن جلو5

5چراغ راهنماي بغل6

5/21چراغ گوشه عقب/ چراغ ترمز7
21چراغ راهنماي عقب8

21چراغ حرکت به سمت عقب9

21چراغ مه شکن عقب10

5چراغ پالك عقب11
المپهاي داخل خودرو

قدرت نام المپشماره
10چراغ مطالعه1
5چراغ در2
10چراغ سقف بخش عقب 3

نمودن  پیاده  به  مربوط  در زیر دستوالعملهاي دقیق 
هر کدام از چراغها آورده شده است. براي نصب چراغ، 

دستورالمعلها را در جهت معکوس انجام دهید. 
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_____ مجموعه چراغ جلو 
 

اگر شما فقط می خواهید المپ را تعویض نمایید، نیاز به 
جابه جا کردن چراغ دارید.

1- در موتور را باز نموده، سپر جلو را پیاده کنید. 
2- پیچ چراغ جلو را با پیچ گوشتی باز نموده، مجموعه 
بیرون  خودرو  جلوي  از  را  جلو  راهنماي  و  جلو  چراغ 

کشیده، آن را پیاده نمایید. 

جدا  خودرو  روي  قالب  از  را  سیم ها  سوکت   -3
نمایید

 

4- درپوش A را باز نموده و سپس کانکتور دسته 
سیم مجموعه B را جدا نمایید.
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5-  المپ C را پیاده نمایید.
توجه : اگر فقط مایلید المپ را تعویض کنید، نیاز به 
پیاده کردن چراغ نیست، المپ چراغ راهنما، المپ 
را  (گوشه)  موقعیت  چراغ  و  جلو،  باالي  نور  چراغ 

مستقیماً از خودرو جدا نمایید. 

پیچ محکم کننده روي دسته سیم مجموعه A را با 
پیچ گوشتی باز نموده و سپس مجموعه دسته سیم 

را از المپ B پیاده نمایید.

به  را  آن  بغل  راهنماي  چراغ  درآوردن  براي   -1
سمت جلو یا عقب فشار دهید، سوکت سیم کشی 
را از قالب خودرو جدا نموده، مراقب باشید مجموعه 

درون سوراخ بدنه نیافتد.
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_____ چراغ مطالعه 

A را پیاده نموده،  2- سوکت چراغ راهنماي بغل 
سپس المپ B را جدا کنید.

با  استفاده از یک پیچ گوشتی، پوشش روي چراغ 
را   B نمایید، سپس المپ کرده و جدا  بلند  A را 

بیرون بکشید . 

با استفاده از یک پیچ گوشتی، پوشش روي چراغ 
را   A نمایید، سپس المپ کرده و جدا  بلند  B را 

بیرون بکشید.

_____ چراغ سقف 
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صفحه پشت دري داخل خودرو A را بیرون آورید، 
سوکت را از قالب آن جدا نمایید، گیره هاي نصب 
داخل خودرو  در صفحه پشت دري   ،  B در  چراغ 
نگه داشته و چراغ در را به سمت بیرون فشار دهید، 
را   D در  چراغ  نگهدارنده  درآورید،  را  در  چراغ 
بپیچید تا باز شود، سپس المپ C را بیرون آورید. 

1- با استفاده از پیچ گوشتي، پیچ مجموعھ چراغ 
بھ  را  باز كنید، مجموعھ چراغ عقب  عقب را 
كشیده،  خودرو  بدنھ  از  بیرون  و  عقب  سمت 

بیرون بیاورید.

2-  مجموعه سوکت را از دسته سیم جدا نمایید.
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را  بیرون کشیده، و المپ   سوکت سیم کشی را 
از باز کنید.  را  المپ  و  نمایید  جدا  را  سیم  دسته  کانکتور 

جدا   (A (المپ  عقب  اخطار  چراغ  و  راهنما  چراغ 
 LED نمایید. المپ ترمز و چراغ خطر عقب از نوع

می باشند. (المپ B) در زمان 

_____ مه شکن عقب _____ چراغ پالك راهنمایی و رانندگی

سپر عقب را پیاده کرده، پیچ A را با یک آچار باز 
به سمت عقب  را   B نموده، المپ مه شکن عقب
کشیده و بیرون بکشید. گیره نگهدارنده سیم کشی 
D را بیرون بکشید، المپ C را بپیچید تا باز شود.

از  را  المپ  و  نمایید  جدا  را  سیم  دسته  کانکتور 
جدا   (A (المپ  عقب  اخطار  چراغ  و  راهنما  چراغ 
 LED نمایید. المپ ترمز و چراغ خطر عقب از نوع

می باشند. (المپ B) در زمان 
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_____ چراغ ترمز باال (چراغ ترمز سوم) * 

با  را  اسپویلر  نگهدارنده  سو  چهار  پیچ هاي   -1
و  کرده  باز  چهارسو  پیچ گوشتی  یک  از  استفاده 

سپس اسپویلر عقب را پیاده نمایید.

از  با استفاده  ترمز را  نگهدارنده چراغ  پیچ هاي   -2
یک پیچ گوشتی چهارسو باز نموده و سپس کانکتور 
آن را جدا کرده و مجموعه چراغ ترمز باال را پیاده 

نمایید.

براي نصب کردن این مجموعه برعکس مراحل پیاده 
کردن عمل نمایید.
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فصل   6    نکات قابل توجه در نگهداري از خودرو

6-2

1 . نگهداري از خودرو 
از  مرتب  نگهداري  است،  ضروري  مرتب  نگهداري 
خودرو به حفظ عملکرد، ظاهر و ارزش خودرو کمک 

می کند. 
مراجعه  باید  جاهایی  چه  به  خودرو  سرویس  براي 
نمود؟ به منظور نگهداري آسان از خودرو، بسیاري 
از موارد نگهداري از خودرو ( بازرسی مرتب و تعمیر 
و نگهداري) به جز موارد خیلی ساده که قابل انجام 
مجاز  نمایندگی هاي  در  باید  است  خودتان  توسط 

گروه بهمن انجام گردد. 
نگهداري هاي قابل انجام توسط خودتان : 

(1) روغن موتور 
(2) روغن گیربکس معمولی
(3) مایع خنک کننده موتور

(4) روغن ترمز 
(5) روغن هیدرولیک فرمان 

(6) روغن کالچ 
(7) مایع شیشه شوي 
(8) فشار باد الستیک 
(9) جابه جایی چرخ 

(10) فیلتر هواکش

2 . آیا خودرو شما احتیاج به تعمیر دارد ؟
در کنار نگهداري هایی که قابل انجام توسط خودتان 
براي  فوراً  آمد،  پیش  مشکلی  خودرو  در  اگر  است، 
کنترل، تنظیم و تعمیر خودرو به نمایندگی هاي مجاز 

گروه بهمن مراجعه نمایید. 

 احتیاط
به رانندگی با خودروي بازرسی نشده ادامه ندهید، 
زیرا ممکن است موجب صدمات شدید به خودرو و 

صدمات جسمی احتمالی گردد. 
  

3 . برنامه تعمیر و نگهداري از خودرو 
براي اطمینان از رانندگی راحت، بدون مشکل، ایمن 

و اقتصادي باید تعمیر ونگهداري مرتب انجام گردد. 
و  بر طبق وضعیت اصلی کاري خودرو، موارد تعمیر 

نگهداري مشخص شده اند. 
فواصل زمانی سرویس در برنامه تعمیر و نگهداري با 
استفاده از خواندن کیلومتر شمار یا فواصل زمانی هر 

کدام زودتر برسد، در برنامه مشخص شده است. 
با فاصله  باید  آخر  تا  نگهداري  و  تعمیر  سرویس هاي 

زمانی یکسان انجام گردد.

برنامه تعمیر و  باید بر طبق  فواصل زمانی هرمورد 
نگهداري انجام شود. 

سیستم هاي  به  مربوط   ) پالستیکی  شلنگهاي 
سیستم  و  ترمز  سیستم  کننده  خنک  و  گرم کن 
بازرسی  تجربه  با  تکنسینهاي  توسط  باید  سوخت) 
صورت  در  هستند.  مهمی  آیتم هاي  زیرا  گردد، 
خراب شدن هر کدام از شلنگها، آن را فوراً تعویض

 نمایید. توجه داشته باشید که شلنگهاي الستیکی، 
اثر گذشت زمان، به دلیل تورم، ترك و سایش  بر 

از بین می روند. 
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فصل   6    نکات قابل توجه در نگهداري از خودرو

نمودید،  رانندگی  آب  یا  گل  ماسه،  در  هرگاه 
تعمیرات  و  نموده  کنترل  روزانه  را  زیر  موارد 
دهید.  انجام  لزوم  صورت  در  را  نگهداري ها  و 

• لنت ترمزها
• لنت ترمزهاي دیسکی

• لروغن ها ، مایعات ، جعبه دنده (گیربکس) 
• الستیک ها 
• فیلتر هوا 

_____ توجه به برنامه تعمیر و نگهداري 

نگهداري و تعمیرات باید بر طبق لیست برنامه انجام گردد .
( لیست برنامه تعمیر و نگهداري را مطالعه نمایید)

اگر خودرو در شرایط زیر رانده می شود. در لیست برنام باید موارد بیشتري را اضافه کنید.
(لیست برنامه ضمیمه را مطالعه نمایید)
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I : کنترل، اصالح یا تعویض در صورت ضرورت         R : تعویض             C: تمیز کردنملکرد:

فواصل زمانی (خواندن کیلومتر شمار یا ماه هر کدام زودتر سر رسید)
1000 x کیلومتر

ماه
2,55101520253035404550556065707580

قطعات اصلی موتور

هر 100/000 کیلومتر یکبار تعویض شود.1. تسمه تایمینگ موتور
به ساختار عملکردي موتور مراجعه نمایید.2. فیلر سوپاپ

3IIIII24. تسمه متحرك موتور

4RRRRRRRRRRRRRRRR6. روغن موتور 

5RRRRRRRRRRRRRRRR6. فیلتر روغن

6. بست یا شیلنگ سیستم خنک کاري و بخاري (به توجه 1 مراجعه 
IIIIII24نمایید)

7IIIRIIRII24:R. مایع خنک کننده موتور (به توجه 2 مراجعه نمایید)

8IIIII24. گشتاور سفت کردن لوله اگزوز

9IIII. گشتاور سفت کردن قالپاق سوپاپ

سیستم جرقه

10IRIRIR IR12:I. شمع جرقه
24:R

11IIIIIIIII12. باتري

12IIIIIIIII12. وایر شمع

سیستم کنترل تصفیه گاز خروجی و سوخت

4JB1 ، ٤JB١TI ،R425 13. فیلتر سوخت    موتور دیزلRRRRRRRR

فصل   6    نکات قابل توجه در نگهداري از خودرو
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I : کنترل، اصالح یا تعویض در صورت ضرورت         R : تعویض             C: تمیز کردنعملکرد:

فواصل زمانی (خواندن کیلومتر شمار یا ماه هر کدام زودتر 
سر رسید)

1000 x ماهکیلومتر

2,55101520253035404550556065707580
14CRRCRCRCRCRCRCRCR R. فیلتر هواکش       موتور بنزینی  ١٢  :

٦:C

15. درپوش باك سوخت، لوله سوخت، رابط و کنترل بخار 
سوخت

IIIIIIIII12

16. سوپاپ کنترل تهویه محفظه میل لنگ شیلنگ مخزن 
و رابط ها 

IIIIIIII12

17CCCCCCCC12. سیستم کنترل دریچه گاز 

شاسی وبدنه
18IIIIIIIII6. پدال ترمز و کالچ (خالصی و عملکرد)

19IIIIIIII6. کاسه و لنت ترمز

20IIIIIIII6. لنت و دیسک چرخ
I:21IIRIRIRIR٦. روغن ترمز و کالچ

٢٤:R

22IIIIIIIII12. لوله و شیلنگ ترمز 

23. روغن هیدرولیک فرمان 
    (به توجه 3 مراجعه نمایید.)

IRIIRIIIR6:I
24:R

24III24. ایربگ (به توجه 4 مراجعه نمایید.)
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I:25RIRIR١٢. روغن دیفرانسیل
48:R

I : کنترل، اصالح یا تعویض در صورت ضرورت         R : تعویض             C: تمیز کردنعملکرد:

فواصل زمانی (خواندن کیلومتر شمار یا ماه هر 
کدام زودتر سر رسید)

1000 x ماهکیلومتر

2,55101520253035404550556065707580
26IIII12. تعویض جلو / عقب 

27IIIIIIIII6. الستیک و فشار باد

28IIIIIIIII6. همه چراغ ها، بوق و برف پاك کن

A/C 29. کولرIIIII12

30IRIRIRIRIR24:R. روغن گیربکس معمولی

31IIIIIIII. اتصاالت فرمان

32IIII. زوایاي چرخ 

(٤WD) 33. روغن گیربکس کمکR

34IIIIIIII. خالصی بلبرینگ چرخ جلو 

توجه:
1-بعد از طى مسافت 80000 کیلومتر یا 48 ماه ، هر 40000 کیلومتر یا 12 ماه باز رسى کنید.

2-استفاده از ضدیخ گلیکول
3-در زمان بررسى روغن هیدرولیک فرمان، رنگ روغن را بررسى نمایید، در صورت غیر نرمال بودن پمپ هیدرولیک را بررسى و روغن آن را تعویض کنید.

فصل   6    نکات قابل توجه در نگهداري از خودرو
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فصل   7  تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط راننده 

فصل 7    تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط راننده 

7-2 ................................................................................................... 1 . مقدمه ........................................................................................................................................................
7-5 ................................................................................................... 2 . موتور و شاسی...........................................................................................................................................
7-18  ...................................................................................................................................................................................................... 3 . تجهیزات الکتریکی............................
7-24.................................................................................................... .................................................................................................... 4 . موارد دیگر ...........................................
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1 . مقدمه 
7-3.................................................................................................... احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات و نگهداري قابل انجام توسط راننده .............................................
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فصل   7  تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط راننده 
و  تعمیرات  انجام  براي  الزم  احتیاط هاي 

نگهداري هاي قابل انجام توسط راننده
می  انجام  شخصاً  خود را  نگهداري  و  تعمیرات  اگر 
پیروي  بخش  این  در  ارائه شده  از روشهاي  دهید، 
نادرست  و  نامناسب  سرویس  بدانید  باید  نمایید. 

ممکن است منجر به رخ دادن مشکالت گردد. 
دستورالعملهاي این بخش تنها در مواردي که انجام 
آن توسط مالک آسان است ارائه شده اند. همانگونه 
که در کتاب توضیح داده شده هنوز مواردي وجود 
ابزار  با  و  خبره  تکنسینهاي  توسط  باید  که  دارد 

خاص انجام گردد. 
به منظور جلوگیري از صدمات جسمی تصادفی باید 
هنگام انجام تعمیرات دقت کافی داشته باشید؛ در 
زیر مواردي که باید توجه خاصی به آن داشته باشید 

ارائه شده است : 
پیشگیري ها:

• هنگام روشن بودن موتور، دستها، لباس و وسایل 
را از فن در حال حرکت و تسمه هاي متحرك موتور 

دور نگه دارید. 
( در آوردن حلقه و انگشتر، ساعت و کروات توصیه 

می شود)
موتور،  موتور،  محفظه  رانندگی،  از  پس  دقیقاً   •
هیدرولیک روغن  مخزن  اگزوز،  سیستم  رادیاتور، 

هیدرولیک  روغن  مخزن  اگزوز،  سیستم  رادیاتور، 
فرمان و وایر شمع و . . . داغ خواهند بود. روغن ها و 
مایعات و شمع بسیار داغ هستند. مراقب باشید به 

آنها دست نزنید.
• اگر موتور داغ است، براي جلوگیري از سوختن به 
شیرهاي تخلیه و پوشش رادیاتور دست نزده و آنها 

را شل نکنید. 
• براي جلوگیري از ایجاد جرقه یا شعله در بخارات 
قابل اشتعال اطراف مخزن سوخت و باتري، سیگار 

نکشید. 
•  از آنجا که باتري حاوي اسید سولفوریک خورنده 
بسیار  باتري  آوردن  بیرون  هنگام  است  سمی  و 

مراقبت باشید. 
• هنگامی که خودرو فقط بر روي جک قرار گرفته 
خودرو  بدنه  محکم  حمایت  از  و  نروید  آن  زیر  به 

توسط جک اطمینان حاصل نمایید. 
به دلیل  از آسیب دیدن چشم ها  براي جلوگیري   •
افتادن اجسام  و یا پاشیدن مایعات درون چشمتان 
هنگام کار کردن روي خودرو و یا زیر خودرو عینک 

بزنید. 
• روغن موتور استفاده شده شامل مواد مضري است 

که ممکن است موجب بیماري هاي پوستی گردد.
از تماس طوالنی مدت و مکرر با این مواد خودداري

از تماس طوالنی مدت و مکرر با این مواد خودداري
نمایید. پس از تماس روغن موتور با دستتان، دستها 

را با آب و صابون کامًال بشویید.
• روغن موتور سوخته را در دسترس کودکان قرار 

ندهید. 
تنها به روشهاي  فیلتر را  و  روغن موتور سوخته   •
ایمن دور بیاندازید. روغن موتور سوخته و فیلتر را 

در زباله هاي خانگی، آب یا خاك قرار ندهید. 
براي اطالع از وارد چرخه کردن یا دور ریختن این 

مواد با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید. 
و  چشمها  به  تواند  می  ترمز  روغن  که  آنجا  از   •
رنگ بدنه خودرو صدمه بزند، هنگام پر کردن مخزن 
روغن ترمز و روغن کالچ بسیار مراقب باشید، اگر 
روغن درون چشمهایتان رفت، چشمهایتان را با آب 

تمیز بشویید. 
• کابلهاي باتري و سوئیچ، جریان قوي یا ولتاژ هاي 
باال را منتقل می کنند، مراقب باشید به طور تصادفی 

منجر به تشکیل مدار کوتاه نشوید (اتصال بدنه). 
• تنها ضد یخ در رادیاتور بریزید، اگر مایع رادیاتور 
سر رفت، براي جلوگیري از صدمه دیدن قطعات یا 

سطح رنگ خودرو آن را با آب بشوید. 
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• از ریخته شدن گرد و خاك و یا هر چیز دیگري در 
سوراخهاي شمع جلوگیري کنید. 

را  شمع  وسطی  الکترود  مجاور  بیرونی  الکترود   •
بیرون نکشید.

نمایید.  استفاده  خودرو  مخصوص  شمع  از  فقط   •
دیدن  صدمه  موجب  شمع  دیگر  انواع  از  استفاده 
موتور، کاهش عملکرد یا قطع صداي رادیو می گردد. 
جلوگیري  فرمان  هیدرولیک  روغن  رفتن  سر  از   •
نمایید در غیر این صورت هیدرولیک فرمان صدمه 

می بیند. 
• در صورتی که روغن ترمز سر رفت، براي جلوگیري 
از صدمه دیدن قطعات یا سطوح رنگ خورده حتماً 

آن را بشویید. 
• بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید، در غیر این صورت 
و  شده  شدید  ساییدگی  دچار  موتور  است  ممکن 

محفظه موتور آتش بگیرد. 
• مراقب باشید سطح شیشه را با بازوي برف پاك کن 

خراش ندهید. 
• پیش از بستن در موتور، مراقب باشید  هیچ وسیله، 

پارچه و  . . . را داخل موتور جا نگذارید. 
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2 . موتور و شاسی
7-6 ................................................................................................... (1)  روغن موتور  .....................................................................................................................................................
7-8 ................................................................................................... (2) کنترل سطح روغن موتور.................................................................................................................................
7-6.................................................................................................... .................................................................................................... (3) روغن گیربکس اتوماتیک..............................
7-9 ................................................................................................... (4) کنترل تسمه محرك موتور..............................................................................................................................
7-10 ................................................................................................... (5) کنترل فشار باد الستیک ..............................................................................................................................
7-10.................................................................................................... .................................................................................................... (6) کنترل و تعویض الستیک ها.......................
7-12 ................................................................................................... (7) جابجایی الستیک ها........................................................................................................................................
7-12.................................................................................................... .................................................................................................... (8) نصب الستیک یخ شکن و زنجیر چرخ ..
7-13.................................................................................................... (9) پیشگیري هاي الزم براي رینگ هاي آلومینیومی.......................................................................................
7-14 ................................................................................................... (10) کنترل میزان روغن ترمز، روغن کالچ و روغن هیدرولیک فرمان .....................................................
7-15 ................................................................................................... (11) نشتی سوخت، مایع خنک کننده موتور، روغن موتور و دود اگزوز....................................................
7-16 ................................................................................................... (12) خالصی پدال کالچ ......................................................................................................................................
7-16 ................................................................................................... (13) خالصی پدال ترمز........................................................................................................................................
7-16.................................................................................................... .................................................................................................... (14) خالصی اهرم ترمز دستی........................
7-17.................................................................................................... .................................................................................................... (15) فیلتر هواکش ............................................
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(1) روغن موتور 
عملکرد روغن موتور 

عملکرد  به  کرده،  خنک  روغنکاري  را  موتور  داخل 
عادي موتور کمک می کند. 
میزان مصرف روغن موتور 

 ، موتور  روغن  از  مقداري  عادي،  عملکرد  هنگام  در 
و  پیستون  رینگ  پیستون،  روغنکاري  براي  عمدتاً 
سیلندر، میل سوپاپ هوا ، و تمام قسمتهایی که در 
مصرف  و  رفته  کار  به  هستند  شدید  دماي  معرض 

می شود. 
کیفیت  و  ویسکوزیته  به  موتور  روغن  میزان  کاهش 

روغن و شرایط رانندگی بستگی دارد. 
• رانندگی با سرعت و کاهش و افزایش مداوم سرعت 

میزان مصرف روغن موتور را افزایش می دهد. 
• خودرو نو به این دلیل که پیستون، رینگ پیستون 
و سیلندر آن هنوز تنظیم نشده، روغن موتور زیادي 

مصرف می کند. 
مصرف  میزان  تخمین  هنگام  باشید،  داشته  توجه 
نمی توان  روغن  شدن  رقیق  دلیل  به  موتور،  روغن 

میزان آن را دقیق محاسبه کرد. 
میزان  مکرر  کوتاه  فواصل  در  رانندگی  مثال:  براي 
اگر  حتی  می کند،  مصرف  را  موتور  روغن  از  خاصی 
1000 کیلومتر رانندگی کرده باشید، شما نمی توانید

مشخص  اندازه گیر  میله  با  را  روغن  قطرات  میزان 
کنید، چرا که روغن موتور با رطوبت و سوخت رقیق 

شده است. 
رقیق  بزرگراه ها،  در  باال  سرعت  با  رانندگی  حین 
با  رانندگی  از  پس  بنابراین  و  شده  بخار  کننده 
سرعت باال، متوجه می شوید که مصرف روغن موتور 

بسیار باال بوده است. 

(2) کنترل سطح روغن موتور 

ابتدا خودرو را در یک مکان مسطح و صاف متوقف 
نموده پس از خاموش کردن موتور، چند دقیقه صبر 
کنید و سپس به روش زیر میزان روغن را کنترل 

کنید: 

با دستمال  کشیده،  بیرون  را  اندازه گیري  میله   .١
تمیز کنید. 

٢. میله را مجدداً داخل کنید. 
٣. میله را آهسته بیرون بکشید، محل قرار گرفتن 

سطح روغن در میان محدوده نشان داده شده را 
کنترل نمایید.  

 اخطار
مراقب باشید مانیفولد اگزوز داغ را لمس نکنید.

4.  اگر سطح روغن پایین تر از حداقل بود، روغن 
موتور توصیه شده را اضافه نمایید. 
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 اخطار
MAX سطح  از  باالتر  موتور  روغن  ریختن  از 
جلوگیري کنید. زیرا این عمل بر عملکرد موتور 

تاثیر منفی می گذارد.

MAX سطح  از  باالتر  موتور  روغن  ریختن  از    
موتور  عملکرد  بر  عمل  این  زیرا  کنید.  جلوگیري 

تاثیر منفی می گذارد. 

5. موتور را روشن کرده، خودرو را حرکت ندهید، 
مجدداً موتور را خاموش نموده، مدتی صبر کنید و 

دوباره روغن را کنترل نمایید. 
6. کثیف بودن روغن یا مخلوط شدن روغن با مایع 
خنک کننده و یا سوخت و عادي بودن ویسکوزیته 

را کنترل نمایید. 

 اخطار
کنترل نکردن مرتب سطح روغن موجب صدمات 
ناکافی  موتور  روغن  دلیل  به  موتور  به  شدید 

می گردد. 

  : (SAE) ویسکوزیته روغن مناسب
مراجعه  روغن"  ظرفیت  و  مشخصات   "  8 فصل  به 

نمایید.

روغنها داراي "* " توصیه نمی شود. 
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(2)  روغن گیربکس اتوماتیک*
روغن گیربکس اتوماتیک داراي خواص زیر می باشد 

:
گیربکس،  داخل  قطعات  خنک کاري  روغن کاري 
انتقال گشتاور موتور و نگهداري گیربکس اتوماتیک 

در شرایط کاري نرمال می باشد.
را   ATC750 اتوماتیک  گیربکس  روغن  سطح 
اتوماتیک  "گیربکس  سوم  فصل  به  نمایید.  کنترل 
گیربکس  روغن  نوع  نمایید.  مراجعه   "ATC٧٥٠
 DEXRON III نوع  از   ATC٧٥٠ اتوماتیک 
اتوماتیک  گیربکس  روغن  مقدار  حجم  می باشد. 
ATC٧٥0 به مقدار تقریبی 9,5L (لیتر) می باشد.
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(3) کنترل میزان مایع خنک کننده موتور 
هنگام خنک بودن موتور، مخزن مایع خنک کننده را 
کنترل نمایید. در صورتی که سطح مایع خنک کننده 
اگر  است.  مناسب  باشد،  مخزن  ظرفیت  سوم  دو  در 
سطح پایین تر باشد، مایع خنک کننده از همان نوعی 
که در حال حاضر در سیستم است به مخزن بیافزایید. 
در همان حال درپوش رادیاتور را برداشته و سطح آب 
رادیاتور را نیز کنترل نمایید، میزان مایع باید در خانه 
باالي رادیاتور نزدیک به گلویی درپوش باشد، در غیر 
در  اضافه نموده و سپس  رادیاتور  به  این صورت آب 

رادیاتور را محکم ببندید. 

 اخطار
براي جلوگیري از سوزاندن خود هنگامی که موتور 

هنوز داغ است در رادیاتور را باز نکنید

  نوع ضد یخ : 
ضد یخ باید حاوي گلیکول باشد. 

  اخطار
استفاده از آب خالی یا ضد یخ با پایه الکل ممنوع 

است.
 .

تعویض مایع خنک کننده 
موتور را خاموش کرده، تا خنک شدن رادیاتور منتظر 
بمانید، سپس درپوش رادیاتور را باز کنید براي تخلیه 
مایع خنک کننده از داخل سیستم، شیر تخلیه آب را 
باز نموده، سپس آن را با آب بشویید. در عین حال، 
مخزن خنک کننده را کامًال تخلیه کرده، شیر تخلیه و 
درپوش رادیاتور را ببندید، مایع خنک کننده را درون 
ببندید،  را  رادیاتور  در  پر شود،  تا  ریخته  لوله تغذیه 
موتور را روشن کرده و چند دقیقه روشن نگه دارید، 
سطح  کنید،  باز  را  رادیاتور  درپوش  دقت  با  سپس 
مایع را کنترل نموده، در صورتی که پایین است تا پر 
شدن اضافه نمایید درپوش رادیاتور را محکم ببندید و 

مخزن را با مایع خنک کننده کافی پر کنید. 

(4)  کنترل تسمه محرك موتور
کمپرسور  هیدرولیک،  پمپ  تسمه  کشش  کنترل 
وجود  صورت  در  و  نموده  بررسی  را  دینام  و  کولر 
نمایید.  تعویض  را  آن  شکستگی  یا  ترك  هرگونه 
در صورت وجود هرگونه مشکلی به نمایندگی هاي 

مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید.
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(5) کنترل فشار باد الستیک 
فشار باد صحیح را حفظ کنید. 

فشار باد و اندازه توصیه شده براي الستیک سرد در 
الستیک  و  الستیک ها  باد  فشار  است.  آمده   8 فصل 
زاپاس را هر دو هفته یکبار و یا حداقل هر ماه یکبار 

کنترل نمایید. 
را  الستیک  عمر  الستیک،  نادرست  باد  فشار 
کوتاه کرده و امنیت رانندگی را کاهش می دهد. 
سایش  افزایش  به  منجر  کم  الستیک  باد  فشار 
اقتصادي  غیر  مصرف  و  سخت  رانندگی  الستیک، 
باال  ، در صورت خیلی  لبه ها  ، سایش شدید  سوخت 

بودن موجب اعواج الستیک می گردد.
 باد الستیک باال و گرم به راحتی خارج می شود فشار 
خشک،  رانندگی  به  منجر  الستیک  زیاد  خیلی  باد 
دار، فرسایش شدید بخشهاي میانی  عملکرد مشکل 

الستیک می گردد. 
دوباره  را  الستیک  باید  کوتاه  زمانی  فواصل  با  اگر 
تماس  بهمن  گروه  مجاز  نمایندگی هاي  با  کنید،  باد 

بگیرید. 
باد الستیک مناسب است ولی سایش غیر  اگر فشار 

عادي است، باالنس چرخها باید تنظیم گردد. 

هنگام کنترل فشار باد الستیک 
را وقتی الستیک سرد است،  باد الستیک  فشار   •
مدت  به  خودرو  که  صورتی  در  نمایید  کنترل 
کیلومتر   1/5 از  بیش  یا  و  شده  پارك  سه ساعت 
صحیح  باد،  فشار  میزان  نکرده اید،  رانندگی 

اندازه گیري می شود. 
• فشار باد را با فشار سنج اندازه گیري کنید. تعیین 
نگاه کردن صرف غیر ممکن  با  باد الستیک  فشار 
به  منجر  باشد،  پایین  کمی  باد  فشار  اگر  است. 

رانندگی مشکل می گردد. 
باد الستیک را کم  هرگز پس از رانندگی فشار   •
نکنید، پس از رانندگی فشار باد کمی باالست که 

کامًال نرمال است. 
• درپوش شیر باد (والف) را همیشه بسته نگهدارید 
و  گرد  درپوش، رطوبت و  نداشتن  قرار  در صورت 
خاك وارد دریچه شیر باد شده و در نتیجه منجر 
به خارج شدن باد الستیک می گردد، در صورت گم 
شدن درپوش، فوراً یک درپوش جدید تهیه نمایید. 

(6) کنترل و تعویض الستیک ها
کنترل الستیک ها 

به طور مرتب سایش آج الستیک ها را کنترل نموده 
و در صورت لزوم الستیک را تعویض نمایید. 

سایش  نشانگر  عرضی  نوار  یک  الستیک  روي  بر 
آج نصب شده است که به قضاوت در مورد سایش 
الستیک کمک می نماید. در صورتی که آج تا عمق 
1/6 میلیمتر یا کمتر ساییده شده باشد، نوار عرضی 
به  نیاز  نشاندهنده  و  شده،  دیده  الستیک  روي 
شدن  مشخص  صورت  در  است.  الستیک  تعویض 
باید  دو یا بیش از دو نشانه سایش مجاور یکدیگر 
بیشتر  آج ها  قدر  هر  نمایید.  تعویض  را  الستیک 
فرسوده شوند، احتمال و خطر سر خوردن خودرو 

بیشتر خواهد بود. 
به طور مرتب بریدگی و ترك خوردگی الستیک را 

کنترل نمایید.
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 اگر هر گونه صدمه اي یافتید، براي تعویض یا تعمیر 
در  حتی  بگیرید  تماس  مجاز  نمایندگی  با  الستیک 
آسیب  قسمتهاي  نباشد،  جدي  صدمات  صورتی که 
الستیک  به  چسبیده  اشیاء  نمایید.  تعمیر  را  دیده 

می توانند منجر به صدمات داخلی الستیک گردند. 
در صورت استفاده از الستیک به مدت بیش از 6 سال، 
وجود  عدم  صورت  در  حتی  الستیک  بازرسی  براي 
صدمات، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید. حتی در 
صورت عدم استفاده مداوم از الستیک، به مرور زمان 
بازرسی الستیک ها شامل  می شود،  الستیک فرسوده 

الستیک هاي یدك و انبار شده نیز می گردد. 
کنترل باالنس چرخها 

به طور مرتب باالنس چرخها را کنترل نمایید. 
در صورت عدم باالنس چرخها رانندگی در بزرگراه ها  

مشکل خواهد بود. 
مقاومت  یا  چرخها،  تعادل  عدم  صورت  در   : توجه 
نمایید.  باالنس  را  الستیک هاي  باد،  برابر  در  خودرو 
حداکثر وزنه تعادل مجاز در چرخها g.cm 15 است.

کنترل چرخها 
در صورت وجود پیچش، ترك یا سایش شدید چرخ، 
چرخ  تعویض  عدم  صورت  در  نمایید.  تعویض  را  آن 
صدمه دیده ، ممکن است الستیک از چرخ سر خورده 

و خارج شود و یا کنترل خودرو را از دست بدهید.

تعویض الستیک ها 
اندازه،  و  نوع  یک  از  باید  خودرو  الستیک  چهار 

ساخت و آج باشند. 
با  الستیک هایی  فقط  الستیک ها،  تعویض  هنگام 
ظرفیت  و  اصلی  الستیک  مشابه  ترکیب  و  سایز 

باربرداري یکسان یا باالتر استفاده نمایید. 
بر  است  ممکن  دیگر  الستیک  نوع  هر  از  استفاده 
باربري،  چرخها،  مفید  عمر  رانندگی،  فرمانپذیري، 
دور  سنج،  سرعت  کالیبره  ترمزها،  شدن  خنک 
سنج، توانایی متوقف شدن خودرو، میزان نوردهی 
تا زمین، فاصله  چراغ هاي جلو، ارتفاع سپر، فاصله 
با  بدنه  بین  فاصله  و  چرخ  زنجیر  با  الستیک  بین 

شاسی تاثیر منفی داشته باشد. 

 اخطار
با  را  دیگر  نوع  و  رادیال  الستیک هاي  از  هرگز 
فرمانپذیري  به  منجر  زیرا  نکنید.  استفاده  هم 
کنترل  دادن  دست  از  نتیجه  در  و  خطرناك 

خودرو می گردد. 
دو  حداقل  یا  الستیک  چهار  هر  می گردد،  توصیه 
به  زمان  در یک  و  با هم  را  یا عقب  الستیک جلو 

صورت جفت تعویض نمایید.

به فصل 5 "در صورت پنچر شدن" مراجعه نمایید 
همیشه پس از تعویض الستیک، چرخها را باالنس 

نمایید. 
و  عملکرد  بر  است  ممکن  باالنس  بدون  چرخهاي 
عمر مفید الستیک تاثیر بگذارند، حتی در صورت 
استفاده معمولی از خودرو نیز ممکن است باالنس 
چرخها بر هم بخورد، بنابراین مرتب باالنس چرخها 

را کنترل نمایید. 
هنگام تعویض الستیک هاي بدون تیوپ ( تیوبلس) 

والف باد را همیشه با والف باد نو عوض کنید. 

اخطار
که  الستیکی  و  دوم  دست  الستیک  از  هرگز 
شرایط استفاده پیشین آن را نمی دانید استفاده 

نکنید. 
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جا به جایی معمول الستیک ها (7) جا به جایی الستیک ها
و افزایش عمر مفید الستیک  براي سایش متقارن 
یکبار  کیلومتر   10000 هر  می کنیم  توصیه 
الستیک ها را جا به جا نمایید. با این حال فواصل 
شرایط  به  بستگی  الستیک ها  جایی  به  جا  دقیق 

متفاوت رانندگی و شرایط جاده دارد. 
هنگام جا به جا نمودن الستیک ها، سایش نا منظم 
و صدمات روي الستیک را بررسی نمایید. فشار باد 
یا  نادرست چرخها،  باالنس  یا زیاد)  نادرست ( کم 
ترمزهاي ناگهانی همگی منجر به سایش غیر عادي 
در   4 بخش   ،  5 فصل  "به  می گردد.  الستیک ها 

صورت پنچر شدن " مراجعه نمایید. 

(8) نصب الستیک یخ شکن و زنجیر چرخ 
زمان استفاده از الستیک یخ شکن و زنجیر 

رانندگی در برف یا یخ استفاده از الستیک  هنگام 
در  می گردد.  توصیه  چرخ  زنجیر  و  یخ شکن 
معمولی،  الستیک هاي  خیس،  یا  جاده هاي خشک 
یخ شکن  الستیک هاي  به  نسبت  را  بهتري  کشش 

فراهم می نمایند. 

انتخاب الستیک یخ شکن 
هنگام لزوم استفاده از الستیک یخ شکن، الستیکی 
الستیک  مشابه  ساختار  و  باربري  ظرفیت  نوع،  با 

قبلی تهیه نمایید. 
شده  توصیه  الستیک هاي  جز  به  الستیکی  از 
بدون  دار  میخ  الستیک هاي  از  نکنید.  استفاده 

مجوزهاي قانونی استفاده نکنید. 
نصب الستیک یخ شکن 

با     چرخ  چهار  روي  بر  باید  یخ شکن  الستیک هاي 
فشار باد مناسب نصب گردند. 

نصب الستیک یخ شکن فقط بر روي چرخهاي 
عقب ممکن است منجر به تفاوت بین کشش 
دست  از  نتیجه  در  و  عقب  و  جلو  چرخهاي 

دادن کنترل خودرو شود. 
در  را  آنها  همیشه  الستیک ها،  کردن  انبار  هنگام 
را  آنها  جهت  داشته،  نگه  خنک  و  خشک  مکان 
خواهید  بعداً  نتیجه  در  و  نموده  گذاري  عالمت 

توانست آنها را در همان جهت قبلی قرار دهید.
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 اخطار
به حداکثر سرعت مجازالستیک هاي یخ شکن 

توجه نمایید. 
 انتخاب زنجیر چرخ 

زنجیر چرخ با سایز صحیح را انتخاب نمایید. 
قوانین بستگی به موقعیت هاي متفاوت و نوع جاده 
را  زنجیر چرخ شرایط  نصب  از  بنابراین قبل  دارد، 

کنترل نمایید. 
نصب زنجیر چرخ 

زنجیر چرخ را روي چرخهاي عقب تا آنجا که ممکن 
است محکم ببندید، زنجیر چرخ را بر روي چرخ هاي 

جلو نصب نکنید. 
را  زنجیر چرخ  رانندگی  1 کیلومتر  تا   0/5 از  پس 

مجدداً محکم کنید. 
از  چرخها،  روي  بر  چرخ  زنجیر  نصب  هنگام 
دستورالعملهاي کارخانه سازنده زنجیر چرخ پیروي 

نمایید. 
می کنید،  استفاده  چرخ  پوشش  از  که  صورتی  در 
آنها ممکن است به وسیله زنجیرها صدمه ببینند، 

بنابراین قبل از نصب زنجیر چرخ آنها را بردارید. 

احتیاطهاي الزم هنگام رانندگی با زنجیر چرخ 
• از 50 کیلومتر بر ساعت یا محدوده سرعت مجاز 
کارخانه سازنده هر کدام کمتر است، تجاوز نکنید. 

و  انداز ها  کنید، مراقب دست  رانندگی  دقت  با   •  
باال  به  تیز که منجر  از گردش هاي  باشید،  چاله ها 

پریدن خودرو می شود خودداري نمایید. 
• از چرخش تیز یا ترمز چرخها که بر روي عملکرد 

خودرو تاثیر می گذارد دوري کنید. 
زنجیر  برف،  بدون  در جاده هاي  رانندگی  هنگام   •

چرخ را در بیاورید. 

رینگها  براي  الزم  پیشگیري هاي   (9)
آلومینیومی 

خودرو  با  رانندگی  اول  کیلومتر   1600 از  پس   •
جدید، سفت بودن پیچ ها را کنترل کنید. 

• در صورتیکه الستیک ها را جابجا، تعویض یا تعمیر 
نموده اید، پیچ هاي چرخ ها را پس از 1600 کیلومتر 

رانندگی کنترل نمایید. 
به  باشید  مراقب  زنجیر چرخ،  از  استفاده  هنگام   •

رینگ آلومینیومی صدمه نزنید. 
رینگهاي  مخصوص  آچار  و  پیچ ها  از  فقط   •

آلومینیومی استفاده نمایید. 
از  فقط  شدن،  باالنس  به  خودرو  نیاز  هنگام   •
آن  یا معادل  باالنس چرخ کارخانه  وزنه مخصوص 
استفاده  پالستیکی  یا  الستیکی  چکش  وسیله  به 

نمایید. 
را  آلومینیومی  رینگهاي  ؛  چرخ ها  دیگر  همانند   •
کنترل نموده و در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. 
• براي تمیز نمودن چرخها به "فصل4، تمیز نمودن 

خارج خودرو" مراجعه نمایید. 
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(9) پیشگیري هاي الزم براي رینگها آلومینیومی 
• پس از 1600 کیلومتر اول رانندگی با خودرو جدید، 

سفت بودن پیچ ها را کنترل کنید. 
• در صورتیکه الستیک ها را جابجا، تعویض یا تعمیر 
1600 کیلومتر  از  را پس  نموده اید، پیچ هاي چرخ ها 

رانندگی کنترل نمایید. 
به  باشید  مراقب  چرخ،  زنجیر  از  استفاده  هنگام   •

رینگ آلومینیومی صدمه نزنید. 
• فقط از پیچ ها و آچار مخصوص رینگهاي آلومینیومی 

استفاده نمایید. 
وزنه  از  فقط  شدن،  باالنس  به  خودرو  نیاز  هنگام   •
مخصوص باالنس چرخ کارخانه یا معادل آن به وسیله 

چکش الستیکی یا پالستیکی استفاده نمایید. 
را  آلومینیومی  رینگهاي  ؛  چرخ ها  دیگر  همانند   •
کنترل نموده و در صورت لزوم آن را تعویض نمایید. 

• براي تمیز نمودن چرخها به "فصل4، تمیز نمودن 
خارج خودرو" مراجعه نمایید. 

و  کالچ  روغن  ترمز،  روغن  میزان  کنترل   (10)
روغن هیدرولیک فرمان

 كنترل روغن ترمز  / کالچ 
اگر سطح روغن خیلی پایین است، مخزن روغن ترمز 

/ کالچ را با روغن ترمز DOT٤ پر نمایید. 

 

اخطار
فقط از روغن ترمز با نوع و مارك سفارش شده 
نمایید! روغن ترمزهاي متفاوت ممکن  استفاده 
هنگام  شیمیایی  واکنشهاي  به  منجر  است 
تاثیر  خودرو  عملکرد  بر  و  گردد  شدن  مخلوط 

منفی بگذارند.
صدمه  باعث  است  ممکن  موتور،  روغن  سررفتن 

دیدن رنگ خودرو شود، فوراً آنرا پاك کنید.

اخطار
نمایید،  و پلمپ شده استفاده  نو  از روغن ترمز 
به  شروع  ترمز  روغن  پلمپ،  بازشدن  از  پس 
با رطوبت هوا می نماید، در نتیجه  ترکیب شدن 
رطوبت بیش از اندازه، بر روي ترمز تاثیر منفی 
گذاشته که بسیار خطرناك است، بنابراین روغن 
ترمز را باید در زمان تعیین شده تعویض نمایید.

وقتیکه روغن ترمز بسیار کاهش یافته است، نشانه 
نشتی در سیستم ترمز و یا کالچ می باشد.

گروه  مجاز  نمایندگی  به  کامل  بازرسی  براي  لذا 
بهمن مراجعه نمایید.

کنترل سطح روغن هیدرولیک فرمان  
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خودرو را متوقف نموده و تا سرد شدن موتور منتظر 
در  کنید،  نگاه  را  درپوش  روي  روغن  گیج  بمانید، 
 HOT" سمت   ، باالست  حرارت  درجه  صورتیکه 
MAX MIN" و در صورتیکه دما پایین است، سمت 
اگر  نمایید.  مالحظه  را   "COLD MAX MIN"
سطح روغن بین سطح باال و پایین بود، نرمال می باشد.
اگر پایین تر از خط شاخص باشد روغن اضافه نمایید 
و در صورتیکه روغن بیشتر از خط شاخص باشد باعث 

خرابی سیستم فرمان هیدرولیک می گردد.

  اخطار
را  خودتان  باشید  مواظب  دما  بودن  باال  بدلیل 

نسوزانید.
موتور،  کننده  خنک  مایع  سوخت،  نشتی   (11)

روغن موتور و دود اگزوز
دود  روغن موتور،  را کنترل کنید. نشتی  زیر خودرو 

اگزوز و مایع خنک کننده را کنترل نمایید.

 اخطار
شک  یا  و  مشکوك  بوهاي  استشمام  صورت  در 
براي  ندهید.  ادامه  به رانندگی  نشتی سوخت،  در 
کمک با نمایندگی مجاز گروه بهمن تماس بگیرید.
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(12) خالصی پدال کالچ

تا  دهید  فشار  پایین  به  انگشت  با  را  کالچ  پدال 
باید  مقاومت  این  کنید.  احساس  را  اولیه  مقاومت 

بین محدوده اي مشخص باشد.
--A خالصی : 10 تا 20 میلیمتر

 اگر خالصی کالچ کمتر از محدوده استاندارد بود، 
گروه  مجاز  نمایندگی  به  کالچ  پدال  بازرسی  براي 

بهمن مراجعه نمایید.

(13) خالصی پدال ترمز

بار  چند  را  ترمز  پدال  نموده،  خاموش  را  موتور 
فشاردهید. سپس پدال ترمز را با انگشت به پایین 
نمایید، مقاومت  احساس  را  مقاومت  تا  دهید  فشار 

باید در محدوده مشخص باشد.
--A خالصی : 6 تا 14 میلیمتر 

اگر خالصی پدال ترمز  کمتر از محدوده استاندارد 
مجاز  نمایندگی  به  ترمز  پدال  بازرسی  براي  بود، 

گروه بهمن مراجعه نمایید.

(14) خالصی اهرم ترمزدستی 

صداي  کیفیت  بکشید،  باال  را  ترمزدستی  اهرم 
نمایید. هر صدا،  را کنترل  تق» ضامن چرخ  «تق، 
شرایط  در  می باشد.  دنده  یک  حرکت  نشاندهنده 
نرمال ترمز، دندانه هایی که اهرم را تکان می دهد 

باید مطابق استاندارد باشند.
--A بازي اهرم ترمز دستی: 5 تا 7 دندانه 

به  کشش  نیروي  هنگامیکه  را  ترمزدستی  (اهرم 
٢٠٠N رسید تنظیم نمایید).

در صورتیکه بازي اهرم ترمزدستی مناسب نبود، به 
نمایندگی مجاز گروه بهمن مراجعه نمایید.
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(15) فیلتر هوا 
اجزاي فیلتر هوا را بر طبق فصل 6 تمیز و تعویض 

نمایید.

  اخطار
بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید، در غیر اینصورت 
منجر به سایش موتور و آتش سوزي در محفظه 

موتور می گردد.
 

تمیزنمودن فیلتر هوا 
تمیزنمودن فیلتر هوا هنگام کثیف بودن آن به نحو 

زیر است :
1- براي تمیزشدن گرد و خاك از سطح فیلتر، آنرا 

تکان دهید.
2- داخل پوشش فیلتر هوا را تمیز نمایید.

3- پس از تمیزشدن پوشش فیلتر هوا آنرا با پارچه 
تمیز بپوشانید.

4- مغزي فیلتر هوا را با دمیدن باد با فشار باال تمیز 
نمایید.
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3. تجهیزات الکتریکی 
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(1) کنترل شرایط باتري 
با  بسته  مکان  از  باتري  از  استفاده  یا  شارژ  هنگام 

تهویه خوب استفاده نمایید.
هنگام کار در نزدیکی باتري از عینک هاي محافظ 

استفاده نمایید.
بچه ها را دور از باتري نگهدارید.

از رخ دادن اتصال کوتاه در باتري جلوگیري نمایید، 
زیرا موجب گرم شدن بیش از حد و آسیب دیدن 

باتري می گردد. ابتدا باتري را قطع کنید.
عملکرد  و  سریع  زدن  استارت  در  باتري  شرایط 
شرایط  باید  است.  موثر  بسیار  الکتریکی  سیستم 
باتري به طور مرتب و مخصوصاً در زمستان کنترل 

شود.

اخطار
آتش  از  و  نکشید  سیگار  باتري  نزدیکی  در 
گازهاي  انفجار  موجب  زیرا  نکنید.  استفاده 

اطراف باتري می شود.
 

تماس  از  است،  خورنده  بسیار  باتري  الکترولیت 
الکترولیت با چشم ها، پوست، لباس یا بدنه خودرو 
جلوگیري نمایید و در صورت تماس محل را با آب

یا  هایتان  چشم  به  الکترولیت  اگر  بشویید.  فراوان 
به پوستتان پاشید ، به بیمارستان مراجعه نمایید. 
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Ａ Ｂ

load display

 

انبار کردن
باتري خشک (اتمی) را باید در محیط خشک، تمیز 
معرض  در  شود.  نگهداري   C°25-5 درجه  در  و 
مستقیم نور خورشید قرار نداده و از منبع گرما در 
غیراینصورت  در  دهید.  قرار  فاصله  متر  دو  حدود 
کارایی  در  تاثیر  باعث  زیاد  خیلی  حرارت  درجه 

باتري می گردد.
مدت زمان انبار نمودن در دماي اتاق به مدت شش 
ماه بوده و در این مدت می توان بدون شارژ از آن 
استفاده نمود و می توان از آن براي شارژ بعد از شش 

ماه استفاده نمود.
نگهداري

لطفاً  بازدید،  شاخص  محل  با  باتري هایی  براي 
توجه  نظر  مورد  رنگ  به  داده شده  نشان  محل  از 
ندارد  وجود  باتري  الکترلیت  صورتی که  در  نمایید. 

(رنگ سفید) فوراً باتري را تعویض نمایید.

نگهداري باتري خشک (اتمی) (A : با شاخص بازدید     B : بدون شاخص بازدید)
الکترولیت باتري بسیار خورنده است، از تماس الکترولیت با چشم ها، پوست، لباس یا بدنه خودرو جلوگیري 
نمایید و در صورت تماس، محل را با آب فراوان بشویی، اگر الکترولیت در چشم هایتان رفت و یا پوستتان 

تماس داشت، به بیمارستان مراجعه نمایید.
بررسی

براي نگهداري باتري خشک (اتمی) لطفاً از روي محل شاخص بازدید به رنگ آن توجه نمایید.
رنگ سبز : شارژ

رنگ مشکی : باتري نیاز به شارژ دارد.
رنگ سفید : معیوب بودن باتري (نداشتن الکترولیت)

توجه : رنگ نشان داده شده در محل شاخص بازدید در بعضی از باتري ها متفاوت می باشد. لطفاً به دفترچه 
راهنماي باتري تولید کننده مراجعه نمایید.

 شاخص بازدید باطري
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 15 از  بیشتر  مدت  به  باتري  صورتیکه  در 
نمایید. پیاده  را  آن  نگردد،  استفاده  روز 
نمایید  نگهداري  خشک  مکان  یک  در  را  باتري 
از  ماه  شش  یا  ماه  سه  از  بیشتر  صورتیکه  در  و 
رنگ  به  نشانگر  شاخص  یا  گذشته  ان  نگهداري 
شود. شارژ  باتري  باید  است  درآمده  مشکی 

استفاده در زمستان 
این  و  پایین کاهش می یابد  دماي  در  باتري  ظرفیت 
باتري  شیمیایی  و  فیزیکی  اصلی خصوصیات  نتیجه 
به  فقط  پایین  دماي  در  باتري  دلیل  این  به  است. 
مخصوصاً  کند  می  کار  نرمال  شرایط  از  کمی  میزان 
در شرایطی که باتري کامًال شارژ نشده است. توصیه 
باتري  بازرسی  براي  زمستان  شروع  از  قبل  می شود 
این  نمایید.  مراجعه  بهمن  گروه  مجاز  نمایندگی  به 
و همچنین  را تضمین نموده  استارت مناسب   عمل 
عمر مفید باتري را در شرایط شارژ افزایش می دهد.

اتصال و جداسازي 
شدن  متوقف  هنگام  باتري  قاب  ترمینال هاي 
قطب  ابتدا  است،  شدن  جدا  قابل  موتور 
نمایید. جدا  را   (+) قطب  سپس  و   (-) منفی 
 (+) قطب  ابتدا  باتري  اتصال  هنگام 
نمایید. متصل  را   (-) قطب  سپس  و 
اتصال  از  پس  نگهدارید.  تمیز  را  باتري  قطب هاي 
نمایید.  استفاده  محافظ  هاي  گریس  از  قطب ها 
بشویید. رسوب)  (بدون  نرم  آب  با  را  قطب ها 
حین  باتري  نخوردن  تکان  و  باتري  نصب  از 
همین  در  نمایید.  حاصل  اطمینان  رانندگی 
نمایید. کنترل  را  ها  قطب  بودن  محکم  حین 

(2) شارژ مجدد باتري 
اگر باتري ها را با جریان کم (همانند شارژهاي مینی 
سیستم  جداکردن  معموالً  کنید،  می  شارژ  تایپ) 
مجدد،  شارژ  از  قبل  اما  نیست،  ضروري  الکتریکی 
حاصل  اطمینان  شارژ  دستورالعمل  خواندن  از 
جریان  با  شارژ  (که  سریع  شارژ  از  قبل  نمایید. 
کنید. جدا  را  منفی  و  مثبت  کابل هاي  باالست) 

پیشگیري هاي الزم براي شارژ مجدد
• در محیط با تهویه مناسب باتري را شارژ نمایید.

• از روشن نمودن فندك، شعله یا جرقه در نزدیکی 
باتري خودداري نمایید.

• کودکان را دور از منطقه شارژ نگهدارید.
ضعیف،  جریان  با  یا  آهسته  مجدد  شارژ  هنگام   •
باز  را  باتري)  (درهاي  تغذیه  منبع  سرپوش  هرگز 
نکنید، اما هنگام شارژ سریع، باید سرپوش باز شود.

است،  سانتیگراد  درجه   -10 زیر  دما  هنگامیکه 
الکترولیت باتري دشارژ شده یخ خواهد زد.

گرم  باید  باتري  سریع،  مجدد  شارژ  از  قبل   
مجدد  شارژ  هنگام  اینصورت  غیر  در  شود، 

منفجر می شود.
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• قبل از اتصال سیم منبع تغذیه به سوکت از کنترل 
شرایط شارژ کابل هاي باتري اطمینان حاصل نمایید :

قرمز = مثبت (+)
سیاه = منفی (-)

هنگام پایان شارژ، ابتدا شارژر را خاموش نموده، سپس 
برق را قطع کنید، نهایتاً کابل ها را از باتري جدا نمایید.

احتیاط
باتري را هنگام روشن بودن موتور شارژ نکنید و 
از قطع بودن تمام تجهیزات الکتریکی اطمینان 

حاصل نمایید.
 

(3) نگهداري از چراغ ها 
نرمال  عملکرد  کنترل  براي  ترکیبی  چراغ  ازکلید 
تمام چراغ ها استفاده نمایید. درصورت روشن نشدن 
هر یک از المپ ها ، دلیل اصلی سوختن فیوز، صدمه 

دیدن رله، یا سوختن المپ می باشد.
ابتدا فیوز را کنترل کرده و در صورت سالم بودن 

فیوز، رله و پس از آن المپ را کنترل نمایید.
و تعویض  براي دستورالعمل هاي مربوط به کنترل 
فیوز و المپ ها به «بخش 7.فیوز، 8.تعویض فیوز و 

9.تعویض المپ در فصل 5 مراجعه نمایید. 

براي بازرسی و تعمیر در صورتیکه فیوز و المپ ها 
سالم بود، خودرو را به نزدیکترین نمایندگی مجاز 

گروه بهمن ببرید.

و  چراغ نشانگر   ، نشانگرها  از  نگهداري   (4)  
چراغ هشدار 

چراغ  نشانگرها،  تمام  بودن  عادي  کنترل  جهت 
نشانگر، و هشدار، صفحه نمایش ها، موتور را روشن 
نمایید. در صورت وجود مشکل به نمایندگی مجاز 

گروه بهمن مراجعه نمایید.

(5) نگهداري و مراقبت از رادیو 
کنترل قبل از تعمیر 

رادیو،  عملکردهاي  برخی  کارکرد  عدم  صورت  در 
قبل از فرستادن خودرو به تعمیرگاه، دستورالعمل 
با دقت بخوانید، سپس بر طبق  مربوط به رادیو را 
لیست زیر، رادیو را کنترل نموده، سعی در برطرف 

کردن مشکل نمایید. 
براي  را  خودرو  نشد،  برطرف  هم  باز  مشکل  اگر 
بهمن  گروه  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  و  بازرسی 

بفرستید.

براي  کنترل  به  مربوط  دستورالعمل هاي   : توجه 
حل مشکل ممکن است فقط مربوط به مدل خاصی 
خودرو  تجهیزات  در  تغییري  اگر  باشد،  رادیوها  از 
پیروي  رادیو  هاي  دستورالعمل  از  فقط  دیدید، 

نمایید.
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دلیل ممکن و حل مشکلمشکالت
مشکالت عادي 

ابتدا سوختن فیوز "حافظه" (Memory) و "رادیو" (Radio) را در جعبه فیوز در داخل اتاق خودرو کنترل نمایید، عدم نمایش و عدم عملکرد رادیو
در صورت سالم بودن فیوزها، رادیو را از جلو داشبورد بیرون آورده و نرمال بودن فیوزها و اتصاالت را کنترل نمایید.

صدا Volume را افزایش دهید.صداي ضعیف یا قطع صدا

تنظیمات بلندگوها را کنترل کنید.

اتصاالت و آنتن را کنترل نمایید.
کامًال طبیعی است.کمی داغ است.

یافته،  ”TOO HOT“ خیلی داغ است، صداي بلندگوها کاهش 
دکمه صدا قفل شده است.

نیروي خروجی شدید موجب افزایش دما می گردد، بنابراین حفاظت- اتوماتیک در سیم کشی ها، صدا را کاهش دهید تا 
”TOO HOT“ پنهان گردد، سپس صدا را افزایش دهید.

رادیو

اتصال صحیح آنتن اتصال منفی به زمین را کنترل نمایید.آنتن دهی نامناسب 
سیگنال ضعیفعدم دسترسی به یک ایستگاه

جستجوي دستی ایستگاه موردنظر

اتصال صحیح آنتن را کنترل نمایید.
CD

"HWa " بر روي صفحه نمایشگر صداي “No DISC”.در دستگاه نیست CD

"HWa" بر روي صفحه نمایشگر و صداي “CD ERROR”
CD را در جهت معکوس قرار داده اید، CD کثیف یا آسیب دیده است. CD از نوع نادرست است.

CD184 صدمه دیده یا کثیف است. اعوجاج صدا
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فصل   7  تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط راننده 
(1) مایع شیشه شوى

براي نوع B یک مخزن مایع شیشه شوي وجود دارد 
که در محفظه موتور قرار دارد.

٣٫٢L : حجم مخزن
احتیاط

هرگز از ضدیخ مایع خنک کننده موتور براي 
شیشه شوي  استفاده نکنید.

(2)تیغه برف پاك کن 

پیشگیري ها:
• براي دید واضح تیغه برف پاك کن باید در شرایط 

خوب باشد.
• براي جلوگیري از راه راه شدن شیشه جلو، مرتب 
صورت  در  نمایید.  تمیز  تمیزکننده،  مایع  با  را  تیغه 
خیلی کثیف بودن تیغه (چسبیدن حشرات به تیغه) 
تیغه  تمیزکردن  براي  پارچه  یا  اسفنج  از  می توانید 

استفاده نمایید.
تعویض  دوبار  یا  یکبار  سالی  را  تیغه  ایمنی،  براي   •

کنید.
یخ،  ذوب  تا  شیشه  به  تیغه  زدن  یخ  صورت  در   •
موتور  اینصورت  غیر  در  نکنید،  استفاده  تیغه  از 

برف پاك کن آسیب می بیند

تعویض تیغه برف پاك کن 
1. تیغه را از روي شیشه بلند کنید.

2. همانطور که نشان داده شده انتهاي تیغه را فشار 
دهید و آنرا از بازوي برف پاك کن باز نمایید.

 احتیاط
هرگز  شیشه  دیدن  صدمه  از  جلوگیري  براي 
شیشه  روي  مستقیماً  را  کن  پاك  برف  بازوي 

نگذارید.
3. تیغه را با تیغه جدید تعویض نمایید.

4. تیغه را با روش معکوس درون بازوي برف پاك 
کن نصب نمایید تا قفل گردد.

186



7-26

فصل   7  تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط راننده 
(3) روغنکاري قفل و لوالها 

تمام لوله ها و قفل ها را کنترل نموده، تمیزکرده و 
سپس در صورت لزوم گریسکاري کنید.

(4)دریچه هاي تهويه 
براي  سنگین  برف  از  پس  را  تهویه  دریچه هاي 
جلوگیري از صدمه دیدن سیستم گردش هوا و یا 

گرم کن تمیز نمایید.

(5) نوار الستیکی دور در
براي جلوگیري از صدمه دیدن نوارهاي الستیکی 

دور درها از گریس سیلیکون استفاده نمایید.

(6) تجهیزات جانبی 
همراه داشتن یک بیلچه کوچک براي زدودن برف 

در طول زمستان بسیار مفید است. در صورت 
بروز مشکل می توانید براي تمیزنمودن برف جاده 

از آن استفاده نمایید. یک برس کوچک نیز در 
تمیزکردن برف موثر است.براي تمیزنمودن شیشه 

پنجره جلو بغل و عقب می توانید از یک تیغه 
پالستیکی استفاده کنید.
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پالك مشخصات خودرو  .1

فلزي  صفحه اي  روي  بر  خودرو  مشخصات  پالك 
حک شده و بر روي سینی عرضی باالیی در محفظه 

موتور قرار گرفته است.

کد شناسایی خودرو   .2

به  شناسایی  براي  خودرو  شناسایی  کد  هر 
باشد.  می  رقمی   17 و  بوده  خاص  خودرو  یک 
طول  عقبی  قسمت  روي  بر  همچنین  عدد  این 
قسمت  در  و  شاسی)  (شماره  خودرو  شاسی 
است. نیز حک شده  داشبورد  جلو  باالي  و  راست 

شماره شاسی   .3

بیرونی طول شاسی  بر روي قسمت  شماره شاسی 
خودرو همانگونه که در تصویر می بینید حک شده است.
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شماره موتور   .4

: S٤M ٤Gموتور ٦٩
موتور  سیلندر  بدنه  راست  سمت  در  شماره 
است. شده  نصب  آب)  تغذیه  گلویی  زیر  (درست 
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5.   خصوصیات اصلی خودرو
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 BQ٦٤٧٥G٤K٤BQ٦٤٧٥SG٤K٤تیپ

٤ x ٢٤ x ٤وضعیت حرکتی

(mm) ٤٧١٧٤٧١٧طول کلی

(mm) ١٧٩٠١٧٩٠عرض کلی

(mm) ١٧٩٠ (با باربند)١٧٨٠ (با باربند)ارتفاع خودرو

(mm) ٢٨٥٠٢٨٥٠فاصله چرخ هاي عقب و جلو

(mm) ١٤٧٧/١٤٧٢١٤٧٧/١٤٧٢فاصله عرضی چرخ هاي عقب و جلو

(mm) ٢٠٢٢٠٢حداقل ارتفاع از سطح زمین

(kg) ١٧٤٥١٨٥٥وزن خالص

(kg) ٢٢٧٠٢٣٨٠وزن ناخالص

٤٤تعداد سرنشین

٤G٦٩S٤N٤G٦٩S٤Nنوع موتور

(L) ٧٤٧٤ظرفیت باك

(km/h) ١٥٠١٤٠حداکثر سرعت

 ٣٥٥٠ماکزیمم باال روي از شیب (٪)
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٤G٦٩S٤Nنام

چهار سیلندر خطی، آب خنک، انژکتورينوع
(mm) قطر و كورسΦ ٨٧ x ١٠٠

 (L) 2,378حجم موتور
9,8:1نسبت تراکم 

پاشش سوخت انژکتورىسیستم سوخت رسانی
بنزین با عدد اکتان 93# و باالترنوع سوخت  

1-3-4-2ترتیب احتراق
(kw./rpm) 96/ (5000~5250)حداکثر قدرت/ دور بر دقیقه

(N.m/rpm) 203/ (2500~3000)حداکثر گشتاور/ دور بر دقیقه
(rpm) 750 ± 50دور آرام موتور
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7.  سیستم الکتریکی

BQ٦٤٧٥SG٤K٤BQ٦٤٧٥G٤K٤نام

(V) ١٢١٢ولتاژ

٥٥D٢٦R(٦٠Ah)٥٥D٢٦R(٦٠Ah)مدل باتري

(A) ١٢٠١٢٠ظرفیت دینام

K٦RF-K٦RF١١-١١مدل شمع
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