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از اینکه خودروي MAXUS را انتخاب نموده اید متشکریم )خودروی MAXUS متعلق به کمپانی SAIC MOTOR می باشد(. اميدواریم توليدات و سرویس دهي 
شرکت ما نشاط تازه اي را به زندگي شما وارد نماید.

با صرف وقت بيشتر در مطالعه این کتابچه و دیگر کتابچه هاي مربوطه، با خودروي خود بيشتر آشنا شوید، زیرا آشنایي بيشتر با خودرو، حين رانندگي، براي شما 
ایمني، آسایش و شرایط اقتصادي ایده آل را به همراه مي آورد.

این کتابچه اطالعات الزم براي آشنایي شما با خودرو، رانندگي با آن، بررسيهاي حفظ و نگهداري عادي و عملکرد شما در مواقع اضطراري را در اختيارتان قرار ميدهد.
احتياط : معرفي سيستم صوتي در کتابچه هاي جداگانه اي ارائه ميگردد.

این کتابچه شامل آخرین اطالعات از زمان چاپ بهمراه تمام اصالحات، توضيحها و شرحها که توسط شرکت ارائه ميگردد ميباشد.
اطالعات و مشخصات ارائه شده در این کتابچه راهنما مطابق با زمان انتشار آن است، شرکت SAIC MOTOR حقوق عدم ادامه یا ایجاد تغيير در خصوصيات و 

طراحي خودرو را در هر زماني بدون اعالم قبلي و هرگونه الزام، براي خود محفوظ نگه ميدارد.
این کتابچه قسمت جدایي ناپذیر از خودرو شما ميباشد. در صورت فروش خودرو، توجه کنيد که این کتابچه باید در اختيار مالك جدید خودرو قرار گيرد.

توجه ویژه :
کتابچه راننده و کتابچه سرویس و گارانتي طبق توافق صورت گرفته بين شرکت و مالك خودرو بر اساس حقوق و تعهدات شرکت در خصوص گارانتي محصول و 

خدمات پس از فروش ميباشد.
قبل از رانندگي حتماً کتابچه راننده و کتابچه سرویس و گارانتي را مطالعه نمائيد. در صورت هرگونه خسارت ناشي از سوء استفاده ، سهل انگاري، عملکرد نادرست 

یا تعمير غيرمجاز راننده خودرو حق هيچ گونه ادعا یا گارانتي را از نمایندگي مجاز شرکت SAIC MOTOR ندارد )شبکه خدمات پس از فروش(.
حق چاپ محفوظ است. بدون کسب اجازه از شرکت SAIC MOTOR، تکثير این کتابچه یا قسمتي از آن به هر طریقي اعم از الکترونيکي و مکانيکي ممنوع مي باشد.





1

پيشگفتار	
مقدمه	.................................................................................................	7
در مورد كتابچه ................................................................................................... 7
اطالعات هشدار دهنده ...................................................................................... 7
اقدامات	ايمني	....................................................................................	8	
مواد خطرناك ...................................................................................................... 8 
كودكان/ حيوانات ............................................................................................... 8
ايمني شخصي ..................................................................................................... 8
شناسايي	خودرو	.................................................................................	9
9 .......................................................................... )VIN(شماره شناسايي خودرو
شماره موتور ........................................................................................................ 9
10.........................................................................................................VIN صفحه

اقدام	هاي	پيش	از	رانندگي
كليدها	...............................................................................................	12
كليد معمولي .................................................................................................... 12
كليد كنترل دار )پيليپ( ................................................................................. 13
تا شدن/ باز شدن سركليد )به اختصار سر كليد( ....................................... 13
تعويض باتري دستگاه كنترل از راه دور........................................................ 14
قفل	درب	ها	.......................................................................................	15
مراقبت از خودرو در برابر سرقت ................................................................... 15

سيستم قفل مركزي ........................................................................................ 16
باز/ قفل كردن دستي درب ها ........................................................................ 18
شيشه	باالبرها	..................................................................................	24
شيشه باالبرهاي برقي ..................................................................................... 24
شيشه درب بغل ............................................................................................... 25
26........................................................................................... صندلي	ها	
تنظيم صندلي راننده ....................................................................................... 26
تنظيم صندلي سرنشين جلو ......................................................................... 27
تنظيم صندلي سرنشين عقب ....................................................................... 27
پشت سري ........................................................................................................ 29
سيستم	حفاظت	و	ايمني	سرنشين	...................................................	30
طريقه صحيح نشستن .................................................................................... 30
كمربند ايمني صندلي .................................................................................... 30
پيش كشنده كمربند ايمني ........................................................................... 33
كيسه هوا )ايربگ( ........................................................................................... 33
محافظ كودك )در صورت مجهز بودن( ....................................................... 36
دستگاه	ها	و	كنترل	ها	.......................................................................	37
صفحه	نمايشگر................................................................................	38
سرعت سنج ...................................................................................................... 38
دورسنج ............................................................................................................. 39
صفحه نمايشگر سوخت .................................................................................. 39
صفحه نمايشگر دماي خنك كننده موتور ....................................................40

فهرست



2

فهرست

صفحه	اطالعات	.................................................................................	40
صفحه نمايشگر تنظيمات روشنايي .............................................................. 41
ميزان زمان، كامپيوتر سفري و تمام مسافت طي شده ............................. 41
رابط فشار باد الستيك .................................................................................. 42 
ميزان دماي باد الستيك ................................................................................ 42 
43 .......................................................................................... TPMS هشدارهاي
چراغ	هاي	هشدار	و	چراغ	راهنما	......................................................	44
چراغ راهنما ...................................................................................................... 44
چراغ هشدار سطح آب فيلتر سوخت ........................................................... 45
چراغ نشانگر پيش گرمكن ............................................................................. 45
46 ........................................................................................ TPMS چراغ هشدار
چراغ ركاب بغل ................................................................................................ 46
چراغ نشانگر نور باال چراغ هاي جلو .............................................................. 47
چراغ هشدار كيسه هوا )ايربگ( .................................................................... 47
چراغ نشانگر وجود نقص ................................................................................ 48
چراغ هشدار فشار روغن موتور ...................................................................... 48
نقص موتور ........................................................................................................ 49
چراغ هشدار كمربند ايمني .............................................................................50
چراغ هشدار سيستم شارژ باتري ...................................................................50
چراغ هشدار سيستم امنيتي ......................................................................... 51
چراغ نمايشگر كنترل سرعت )كروز كنترل( .............................................. 51
چراغ هشدار  ABS)سيستم ترمز ضد قفل( .............................................. 52
چراغ هشدار باز بودن هريك از درب ها ........................................................ 52

چراغ هشدار EBD )تقسيم كننده الكترونيكي ترمز( .................................53
نشانگر چراغ هاي مه شكن جلو ...................................................................... 53
نشانگر چراغ هاي مه شكن عقب ..................................................................... 54
كليدهاي	جلو	داشبورد	.....................................................................54
كليد هشدار خطر )فالشر( ............................................................................. 55
كليد چراغ مه شكن عقب ................................................................................ 55
كليد كنترل سرعت )كروز( ............................................................................ 56
كليد چراغ سقف عقب .................................................................................... 56
كليد گرم كن شيشه ......................................................................................... 57
كليدهاي	ستون	فرمان	....................................................................	58
سوئيچ خودرو و قفل فرمان ............................................................................ 58
كليدهاي دسته چراغ راهنما و چراغ هاي اصلي ......................................... 59
دسته برف پاك كن و شيشه شوي .................................................................. 61
كليد	دسته	چراغ	جلو	.......................................................................	62
بوق	...................................................................................................	63
63................................................................................................HVAC
تهويه جلو .......................................................................................................... 64
تهويه عقب ........................................................................................................ 65
كليدهاي كنترل ايركانديشن جلو و سيستم گرمايشي ............................. 66
سيستم گرمايش و ايركانديشن جلو ............................................................. 69
سيستم گرمايش و ايركانديشن عقب ........................................................... 72
عملكرد ايركانديشن )كولر(..............................................................................73



3

فهرست

آينه	هاي	بغل	....................................................................................	73
آينه هاي بغل بيروني - تنظيم برقي ............................................................. 74

آينه هاي بغل بيروني -  تنظيم دستي .......................................................... 74 
تا كردن آينه بغل ............................................................................................. 75 
آينه داخلي ........................................................................................................ 75
تجهيزات	داخلي	خودرو...................................................................	76
آفتابگير............................................................................................................... 76
چراغ سقف جلو ................................................................................................ 76
چراغ سقف عقب .............................................................................................. 77
چراغ ركاب بغل ................................................................................................ 77
فندك ................................................................................................................ 78
زيرسيگاري ....................................................................................................... 78
جاليواني ............................................................................................................ 79
جعبه داشبورد .................................................................................................. 79
جعبه كمك هاي اوليه ......................................................................................80
جعبه بار باالي سر.............................................................................................80
جاكارتي ............................................................................................................ 81
كپسول آتش نشاني ......................................................................................... 81
اينورتر خودرو )مبدل( .................................................................................... 82
ابزار راننده ......................................................................................................... 83
چراغ	ركاب	بغل	...............................................................................	83
چكش	ايمني	آژيردار..........................................................................84
تعويض باتري آژير چكش ايمني ................................................................... 84

استارت	زدن	و	رانندگي	با	خودرو
اقدام	هاي	پيش	از	استارت	زدن	و	رانندگي	كردن	...........................	88
سوئيچ	خودرو...................................................................................	88
سيستم	ايموباليزر	موتور	)ضد	سرقت(..............................................90
90................................................................................................................ كليدها 
فعال/ غيرفعال بودن سيستم ايموباليزر..............................................................90
استارت	زدن/	توقف	خودرو	..............................................................	91
استارت زدن خودرو ......................................................................................... 91
گرم كن موتور..................................................................................................... 92
93 .................................................................................... Lim - home وضعيت
توقف خودرو ..................................................................................................... 93
رانندگي	خودرو	................................................................................	94
رانندگي با يك خودرو جديد )صفر كيلومتر(.......................................................94
رانندگي خودرو....................................................................................................94
رانندگي در سربااليي و گذرگاه ها.................................................................. 95
كاتاليزور	كانورتر	..............................................................................	95
سوخت...............................................................................................96
سوختگيري ....................................................................................................... 96
درپوش باك سوخت ........................................................................................ 96
صرفه جويي در سوخت .................................................................................. 97

حفاظت و نگهداري خودرو در هواي سرد ................................................... 98  



4

فهرست

گيربكس	معمولي	.............................................................................	98
تعويض دنده ..................................................................................................... 98
مجموعه	فرمان	هيدروليك	..............................................................	100
سيستم	ترمز	....................................................................................	100	
سرويس ترمز ..................................................................................................100 
 ABS )سيستم ترمز ضدقفل( .................................................................... 102
ترمز پارك ...................................................................................................... 104
چراغ هاي هشدار............................................................................................ 106
سيستم	سرعت	كنترل	)كروز(.........................................................	106
107............................................................)RDC(	پارك	كمكي	سيستم
سيستم	كمكي	پارك	)دوربين	عقب(..............................................	108
الستيك	ها	.......................................................................................	109
بارگيري.............................................................................................	110
حمل بار........................................................................................................... 110
مهار بار .............................................................................................................111
حمل بارهاي خطرناك ................................................................................. 112

عيب	يابي	اضطراري
چراغ	خطر	)فالشر(..........................................................................	114
مثلث	هشدار....................................................................................	114

باتري	به	باتري	كردن	.......................................................................	115
قطع شدن باتري ........................................................................................... 115
باتري به باتري كردن .................................................................................... 115
تعويض	چرخ	....................................................................................	117
جك ................................................................................................................. 117
الستيك زاپاس............................................................................................... 118
تعويض چرخ .................................................................................................. 118
بكسل	كردن	خودرو	........................................................................	120
قالب بكسل .....................................................................................................120
بكسل كردن.................................................................................................... 121
تخليه	آب	از	فيلتر	سوخت...............................................................122
پمپاژ	دستي	روغن	..........................................................................	123
تعويض	فيوز.....................................................................................124
جعبه فيوز اصلي............................................................................................. 124
جعبه فيوز كمكي .......................................................................................... 126
جعبه پيش فيوز............................................................................................. 127
تعويض فيوز.................................................................................................... 128
تعويض	المپ	ها	...............................................................................	129
مشخصات المپ..............................................................................................130
چراغ جلو ........................................................................................................ 130
چراغ راهنماي جلو......................................................................................... 131
چراغ تركيبي عقب )چراغ خطر( .................................................................131



5

فهرست

چراغ سقف جلو...............................................................................................132
چراغ سقف عقب.............................................................................................133
چراغ ركاب بغل...............................................................................................133
رفع	نقص	چراغ	ركاب	بغل................................................................134	

سرويس	و	نگهداري	خودرو	
	ايمني................................................................................................136
حفظ	و	نگهداري	برنامه	ريزي	شده..................................................137
بررسي	توسط	مالك	خودرو...............................................................137
بررسي هاي روزانه.............................................................................................137
بررس هاي هفتگي يا پيش از سفرهاي طوالني................................................138
شرايط سخت رانندگي ..................................................................................138
بدنه	موتور	.......................................................................................139
درب	موتور........................................................................................139
بازكردن درب موتور .......................................................................................139
بستن درب موتور...............................................................................................140
روغن	موتور......................................................................................	141
بازرسي و پركردن ..........................................................................................141
مصرف روغن....................................................................................................143
ماده	خنك	كننده..............................................................................143
بازرسي و پركردن ..........................................................................................144

روغن	ترمز.......................................................................................	145
بازرسي و پركردن ..........................................................................................145
روغن	فرمان	هيدروليك	.................................................................146
بازرسي و پر كردن..........................................................................................146
مايع	شيشه	شوي.............................................................................147
بازرسي و پر كردن..........................................................................................147
چشمي	شيشه	شوي.......................................................................	148
تنظيم و تميز كردن ...................................................................................... 148
تيغه	برف	پاك	كن...............................................................................148
بازرسي............................................................................................................. 148
تعويض ............................................................................................................ 149
سرويس و نگهداري ...................................................................................... 149
باتري..................................................................................................150
الستيك	ها..........................................................................................150
فشار باد الستيك...............................................................................................151
گيج فشار سنج الستيك...................................................................................151
نشانگر سايش الستيك....................................................................................152
كمربند	ايمني....................................................................................152
بازرسي................................................................................................................152
سرويس و نگهداري...........................................................................................153
روش	هاي	ديگر	نگهداري..................................................................153



6

فهرست

153......................................................................................... تميز كردن خودرو 
ضد خوردگي زير بدنه خودرو............................................................................154
صندلي و قالپاق.................................................................................................154
الستيك دور درب...........................................................................................155
شيشه پنجره ها.................................................................................................155

پارامترهاي	فني	كلي
پارامترهاي	اصلي	ابعاد	خودرو...........................................................158
پارامترهاي	وزن	خودرو.....................................................................159
پارامترهاي	عملكردي	خودرو.............................................................160
پارامترهاي	اصلي	فني	خودرو..........................................................	161
پارامترهاي	سيستم	ترمز	و	فرمان.......................................................162
روغن	مجاز.......................................................................................163
چرخ	و	الستيك.................................................................................164
پارامترهاي	هم	ترازي	چرخ..............................................................165



7

پیش گفتار

مقدمه	
در	مورد	كتابچه	راهنما	

اين كتابچه راهنما براي خودرو مينی بوس MAXUS V80 و ون باری تهيه 
شده است.

احتياط:	اطالعات	داخل	كتابچه	راهنما	براي	بيشتر	از	يك	مدل	و	مدل	هاي	
مختلف	طراحي	شده	است،	بنابراين	برخي	از	موارد	مطرح	شده	در	اين	كتابچه	

در	خصوص	خودروي	شما	كاربردي	ندارد.

عالمت استاندارد اين شركت QIJQV1009-2011 مي باشد و عالمت هاي اين 
كتابچه فقط براي ارجاع آورده شده اند.

اطالعات	هشداردهنده
اخطار

خطر	سانحه	:	به	منظور	جلوگيري	از	صدمه	ديدن	خود	و	سرنشينان	
خودرو	اقدام	هاي	ايمني	بايد	به	دقت	انجام	گيرد.

احتياط
اقدام هاي ايمني بايد براي جلوگيري از صدمه ديدن خودرو به كار رود.

توجه
توجه: جمالت هشداردهنده اطالعات مفيدي در خصوص ايمني به راننده 

مي دهند.
حفاظت	ا	زمحيط	زيست

همه	ما	تصورمان	برآن	است	كه	در	حفاظت	از	محيط	زيست	سهمي	
اين	 در	 اطالعاتي	 به	سوی	 را	 ما	 توجه	 اين	سمبل	 داريم.	 عهده	 	بر	

زمينه	جلب	مي	كند.
فلش	ها

مورد توضيح داده شده را مجدد نشان مي دهد.
جهت حركت را مجدد نشان مي دهد.
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پیش گفتار

اقدام	های	ايمني

مواد	خطرناك

مي	شوند	 استفاده	 خودرو	 موتور	 در	 كه	 ديگري	 مواد	 و	 ها	 روغن	   
از	 را	 مواد	 اين	 شوند،	 مصرف	 نبايد	 شرايطي	 هيچ	 تحت	 و	 سمي	هستند	
محيط	ها	باز	دور	نگه	داريد.	اين	مواد	شامل	اسيد	باتري،	ضديخ،	روغن	ترمز،	
روغن	فرمان	هيدروليكي،	مايع	شيشه	شوی،	روان	كننده	ها،	ماده	سرمازا	و	
روي	 بر	 شده	 چاپ	 دستورالعمل	هاي	 هميشه	 مي	باشد.	 گوناگون	 چسب	هاي	
برچسب	يا	مهر	مواد	را	با	دقت	مطالعه	و	پيروي	كنيد.	اين	دستور	العمل	ها	
شامل	مواردي	هستند	كه	از	سالمتي	و	ايمني	شما	حفاطت	مي	كنند.	هميشه	

اين	دستورات	را	رعايت	كنيد. 
براي ايمني خود، دستورالعمل هاي موجود در اين كتابچه را مطالعه كنيد.

كودكان/حيوانات

 تصادفات	و	صدمه	ديدن	ممكن	است	به	علت	عدم	توجه	به	كودكان	
يا	حيوانات،	به	وجود	آيد.	جا	ماندن	كنترل	ها	و	سوئيچ	خودرو	يا	بازي	كردن	
كودكان	با	تجهيزات	و	كاالهايي	كه	به	داخل	خودرو	منتقل	كرده	ايد،	به	وجود	
می	آيد.	براي	جلوگيري	از	تصادف	و	صدمه	ديدن	كودكان	و	حيوانات،	هرگز	
آنها	را	داخل	خودرو	بدون	نظارت	بزرگساالن	رها	نكنيد،	همچنين	كودكان	و	
حيوانات	در	هواي	خيلي	گرم	داخل	خودرو	دچار	مشكالت	تنفسي	مي	شوند.

ايمني	شخصي

 تمام	صندليهاي	خودرو	شما	مجهز	به	كمربند	ايمني	هستند	تا	صدمات	
بدنی	را	در	تصادفات	كاهش	دهند.	تمام	سرنشينان	در	خودرو	بايد	از	كمربند	
ايمني	استفاده	كنند.	همچنين	در	مقايسه	با	كيسه	هوا	و	نصب	كمربند	ايمني،	
سيستم	حفاظت	و	ايمني	سرنشينان	)SRS(	به	منظور	ايجاد	امنيت	بيشتر	در	

مورد	راننده	و	سرنشين	جلو	نصب	شده	است.
خواهشمنديم	پيش	از	رانندگي	بخش	سيستم	حفاظت	وايمني	سرنشين	در	
جدي	 آسيب	 باعث	 هوا	 كيسه	 از	 استفاده	 عدم	 كنيد.	 مطالعه	 را	 	30 صفحه	

خواهد	شد.
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پیش گفتار

شناسايي	خودرو	
 )VIN( خودرو  شناسايي  شماره  شركت،  دهي  سرويس  با  ارتباط  صورت  در 
خود را ارائه دهيد. در صورتي كه مربوط به موتور مي باشد، شماره موتور را 

نيز ارائه دهيد.

)VIN(	خودرو	شناسايي	شماره
به طور كلی 3 قسمت با شماره VIN مشخص شده است:

• روي سمت بيروني ستون جلويي –راست	
• روي صفحه شناسايي خودرو سمت چپ / راست	

ستون "B" خواهشمنديم به خودروي خود مراجعه كنيد.
• روي نوار در قسمت پايين چپ شيشه جلو كه به راحتي شماره VIN قابل 	

ديدن می باشد.

شماره	موتور	
اين شماره در قسمت پايين انتهاي جلوی بلوك سيلندر بدنه موتور حك شده 
است ) اگر به سمت جلو خودرو نگاه بياندازيد اين شماره در قسمت پايين 

1.  شماره شناسايي خودرو )VIN(چپ قرار دارد.(
2.  شماره موتور
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VIN	صفحه
صفحه VIN شامل اطالعات زير است، خواهشمنديم به خودروي خود مراجعه 

كنيد.

• 	VIN
• نوع	
• مدل موتور	
• 	MINEP
• حجم موتور	
• وزن ناخالص خودرو	
• تعداد صندلي	
• تاريخ توليد	
• نام طرح توليدي	
• نام كشور توليد كننده	

VIN	صفحه	محل
قرار دارد.  / چپ  )B( سمت راست  پايين ستون  )1( در جلوي   VIN صفحه 

خواهشمنديم به خودروی خود مراجعه كنيد.

پیش گفتار
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12    كليد ها
15    قفل درب 

24    پنجره ها
26    صندلي ها

30    سيستم حفاظت و ايمني سرنشين
37    ابزار و كنترل ها
38    صفحه نمايشگر
40    صفحه اطالعات

44    چراغ هاي هشداردهنده و نشانگرها
54    كليدهای جلوی داشبورد

58     ستون فرمان
62     كليد دسته چراغ جلو

63     بوق
 HVAC    63

73    آينه های بغل
76   تجهيزات داخلی خودرو

83   چراغ ركاب بغل
84   چكش ايمنی آژيردار

اقدام های پیش از رانندگی
1
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اقدام های پیش از رانندگی

كليد	ها
خودرو به 2 كليد معمولي يا 1 كليد معمولي و 1 كليد كنترل دار مجهز شده 

است.
كليد	كنترل	دار

1  كليد معمولي
2  كليد كنترل دار

3  پالك فلزي
سرويس	 طرف	 از	 يدكي	 كليد	هاي	 خودرو،	 شدن	 ناپديد	 صورت	 در	 توجه:	

فروش	با	گفتن	شماره	كليد	روي	پالك	فلزي	در	اختيار	شما	قرار	مي	گيرد.
توصيه	مي	كنيم	پالك	فلزي	را	در	جاي	ايمني	نگهداري	كنيد.

گذاري	 كد	 الكترونيكي	 روش	 به	 كليد	ها	 ايمني،	 اهداف	 منظور	 به	 توجه:	
مي	شوند	تا	ايموباليزر	موتور	)ضد	سرقت(	خاص	آن	خودرو	باشد.

يك	اقدام	خاص	براي	تعويض	كليد	ها	گم	شده	ارائه	مي	گردد.	يك	كليد	جديد	
قبل	از	اينكه	براي	استارت	زدن	استفاده	شود	بايد	برنامه	ريزي	گردد،	در	غير	

اين	صورت	اين	كليد	فقط	براي	باز	كردن	/	قفل	كردن	كاربرد	دارد.

كليد	معمولي
كليد معمولي خودرو براي فعال كردن ايموباليزر موتور و سيستم استارت زدن 
به كار مي رود، اما در ضمن درب سمت راننده، درب سمت سرنشين، درب بغل 
و درب عقب را نيز باز و قفل مي كند. استفاده از كليد معمولي در هر يك از 
اين درب ها )باستثناي درب سمت راننده( فقط آن درب را باز يا قفل مي كند. 

همچنين كليد معمولي براي باز و بستن مخزن سوخت نيز به كار مي رود.
براي به دست آوردن اطالعات بيشتر در مورد كاربرد كليد معمولي به بخش 
در صفحه 18، "استارت زدن و رانندگي كردن  "بستن و باز كردن درب ها" 
– سيستم ايموباليزر موتور" در صفحه 90 "سوئيچ خودرو و قفل فرمان" در 

صفحه 58 مراجعه كنيد.
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كليد	كنترل	دار	)پيليپ(
قسمت كنترل كننده سيستم قفل مركزي خودروي شما مجهز به كليد كنترل 
دار مي باشد، و با استفاده از آن تمام درب ها قفل مي شوند. اين ريموت براي باز 

كردن تمام درب ها به كار مي رود.

كردن	 قفل	 و	 كردن	 باز	 سيستم	 براي	 الكترونيكي	 روش	 به	 ريموتها	 توجه:	
اين	كد	مخصوص	خودروي	شما	است.	 و	 اند	 خودروي	شما	كد	گذاري	شده	
اقدام	خاصي	براي	تعويض	كليد	كنترل	دار	وجود	دارد.	شبكه	خدمات	پس	از	

فروش	خوشحال	مي	شود	كه	به	شما	در	اين	زمينه	كمك	كند.	

براي به دست آوردن اطالعات بيشتر در مورد كاربرد كليد كنترل دار به بخش 
سيستم قفل مركزي در صفحه 16 مراجعه كنيد.

احتياط

صرف نظر از نوع كليد، سيستم ايموباليزر )ضد سرقت( موتور تا 8 كليد 
برنامه ريزي شده را مي تواند پوشش دهد.

تاشدن	/	باز	شدن	سر	كليد
دكمه روي كليد كنترل دار را فشار دهيد تا سر كليد از خود كليد 

خارج شود.

و عقب  را فشار دهيد  دار  تا شدن سر كليد، دكمه روي كليد كنترل  براي 
سركليد را حول محور كليد بچرخانيد.

اقدام های پیش از رانندگی

1
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تعويض	باتري	فرستنده	كنترل	از	راه	دور
سوختگي	 و	 انفحار	 سوزي،	 آتش	 خطر،	 ايجاد	 باعث	 باتري	ها	

مي	شوند،	سعي	نكنيد	باتري	ها	را	مجدد	شارژ	كنيد.

براي تعويض باتري، به روش هاي زير عمل كنيد:
1  سر كليد را خارج كنيد.

2  كليد را از بدنه اصلي با فشار پياده كنيد.
3  قاب بااليي و پاييني بدنه اصلي را بلند كنيد.)با استفاده از يك سكه(

PCB  4 )به همراه باتري( را از قاب پاييني پياده كنيد.

احتياط
هرگز از ابزار فلزي براي بلند كردن PCB استفاده كنيد.
5  باتري كهنه را خارج كرده و باتري جديد را سوار كنيد.

توجه:	از	باتري	هاي	نوع	CR2032	استفاده	كنيد.

احتياط
به قطب درست باتري توجه كنيد.

PCB  6 )به همراه باتري( را روي بدنه اصلي قاب پاييني قرار دهيد.
7   قاب پاييني و بااليي بدنه اصلي را مجدد سوار كنيد.

احتياط
از به كار بردن شيم ضد آب روي قاب بااليي صرف نظر كنيد.

8  كليد را در بدنه اصلي فشار دهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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قفل	درب	ها
مراقبت از خودرو در برابر سرقت

در	صورت	ترك	خودرو	با	سرنشينان	داخل	خودرو،	حتي	به	مدت	
كوتاه،	هميشه	سوئيچ	ماشين	را	ازقفل	خارج	كرده،	مخصوصا	زماني	
آنها	مي	توانند	 اين	صورت	 كه	كودكان	در	خودرو	هستند.	در	غير	
خودرو	را	استارت	زده	يا	تمام	تجهيزات	الكترونيكي	فعال	شوند	و	

ريسك	تصادف	باال	برود.
پيش ار ترك كردن خودرو، تمام شيشه ها را كامال ببنديد.
قبل از قفل كردن درب ها از بسته بودن آنها مطمئن شويد.

باز	كردن	قفل	مركزي
تمام درب هاي خودرو از بيرون با استفاده از كليد كنترل دار يا كليد معمولي 
باز / قفل مي شوند. تمام درب هاي خودرو از داخل با استفاده از سوئيچ قفل 
مركزي باز و بسته مي شوند. تمام درب ها با توجه  به سرعت خودرو به طور 

اتوماتيكي قفل مي شوند.
به مبحث "سيستم قفل مركزي" در صفحه 16 مراجعه كنيد.

باز	/	قفل	كردن	جداگانه
درب سمت سرنشين جلو و درب عقب به طور جداگانه از بيرون 

خودرو با استفاده از كليد معمولي يا كليد كنترل دار باز و قفل مي شوند. 
به مبحث "باز / قفل كردن دستی درب ها" در صفحه 18 مراجعه كنيد.

توجه:	در	زمان	قفل	كردن	تمام	چراغ	های	راهنما	سه	مرتبه	روشن	و	خاموش	
)چشمك	زدن(	مي	شوند.

توجه:	در	زمان	باز	كردن	درب	ها	تمام	چراغ	های	راهنما	يك	مرتبه	روشن	و	
خاموش	)چشمك	زدن(	مي	شوند.

اقدام های پیش از رانندگی

1
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سيستم	قفل	مركزي
كاربرد	كنترل	از	راه	دور

با استفاده از كنترل از راه دور از طريق سيستم قفل مركزي مي توانيد تمام 
درب ها را باز و قفل كنيد.

توجه:	به	منظور	عملكرد	درست	سيستم	تمام	درب	ها	بايد	كامال	بسته	باشند.

1   دكمه قفل مركزي؛
2   دكمه باز كردن قفل مركزي؛

3   دكمه باز كردن قفل عقب.

قفل	كردن	تمام	درب	ها
دكمه )1( را فشار دهيد تا در صورت بسته بودن درب ها تمام آنها قفل شوند.
توجه:	اگر	تمام	چراغ	های	راهنما	3	مرتبه	روشن	و	خاموش	شوند،	يعني	اينكه	
تمام	درب	ها	قفل	شده	اند،	اگر	حتي	يك	درب	به	طور	كامل	بسته	نشده	باشد،	
زنگ	هشدار	عمل	مي	كند	يعني	قفل	كردن	درب	ها	به	درستي	انجام	نشده،	

دكمه	)1(	را	پس	از	بستن	تمام	درب	ها	فشار	دهيد.

باز	كردن	تمام	درب	ها
با فشار دادن دكمه )2( تمام درب ها باز مي شوند.

توجه:	اگر	بعد	از	30	ثانيه	هيچ	دربي	باز	نشد،	تمام	درب	ها	به	طور	خودكار	
مجدد	قفل	مي	شوند.

باز	كردن	درب	عقب
با فشار دادن دكمه )3( درب عقب باز مي شود.

توجه:	اگر	بعد	از	30	ثانيه	درب	عقب	باز	نشد،	اين	درب	به	طور	خودكار	مجدد	
قفل	مي	شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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كابرد	كليد	معمولي	يا	سر	كليد
تمامي درب ها با استفاده از كليد معمولي يا سر كليد باز / قفل مي شود و درب 

سمت راننده نيز به طور دستي باز و قفل مي شود.
براي قفل كردن درب ها ، كليد معمولي يا سر كليد را در جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانيد.
براي باز كردن درب ها، كليد معمولي يا سر كليد را در خالف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانيد.

كاربرد	سوئيچ	قفل	مركزي
تمامي درب ها با استفاده از سوئيچ از داخل باز يا قفل مي شوند. 

تمامي درب ها با فشار دادن قسمت باالي سوئيچ قفل مي شوند.تمام 
درب ها با فشار دادن قسمت پايين سوئيچ باز مي شوند.

توجه:	در	صورت	باز	بودن	درب	سمت	راننده،	پمپ	قفل	خودرو	عمل	نمي	كند،	
اگر	هر	درب	ديگري	باز	باشد،	پمپ	قفل	خودرو	عمل	خواهد	كرد.

اقدام های پیش از رانندگی

1
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قفل	كردن	مطابق	با	سرعت	خودرو
اگر سرعت خودرو از 8km/h بيشتر شود، تمامي درب ها به طور خودكار قفل 

مي شوند.
توجه:	اگر	كليد	در	موقعيت	"lock" باشد،	كليد	را	خارج	كنيد	تا	درب	ها	به	

طور	خودكار	باز	شوند.

باز	/	قفل	كردن	دستي	درب	ها
درب	سمت	راننده	)از	داخل	خودرو(	

براي قفل كردن، درب را ببنديد و دكمه )1( را پايين بزنيد.
براي باز نمودن، دكمه )1( را باال بزنيد.

درب از سمت داخل باز شده و دستگيره درب )2( را بكشيد.
توجه:	درب	هاي	خودرو	با	فشار	دادن	دكمه	داخلي	"lock" )1(	قبل	از	بستن	

تمامي	درب	ها	)به	استثناي	درب	سمت	راننده(	قفل	مي	شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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درب	سرنشين	جلو	)از	داخل	خودرو(
روش باز / قفل نمودن از داخل خودرو براي درب سرنشين جلو همانند درب 

سمت راننده مي باشد.

درب	)درب	هاي(	بغل
باز	/	بسته	نمودن	درب	از	بيرون	

براي باز نمودن درب از بيرون دستگيره را فشار دهيد و درب را به سمت 
عقب حركت دهيد.

براي باز نمودن درب از بيرون، دستگيره را بكشيد و درب را به سمت عقب 
حركت دهيد.

براي بستن درب از بيرون، با گرفتن دستگيره درب آن را كامال به سمت جلو 
بكشيد.

توجه: باز / قفل كردن درب بغل از بيرون با استفاده از فرستنده كنترل از راه 
دور كنترل مي شود. )به مبحث "سيستم قفل مركزي" در صفحه 16 مراجعه 

كنيد(.

اقدام های پیش از رانندگی

1
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باز	/	قفل	كردن	از	داخل	خودرو
براي قفل كردن درب از داخل، درب را ببنديد و دكمه )1( را پايين دهيد.

براي باز نمودن درب از داخل، دكمه )1( را باال آوريد.

باز	/	بستن	درب	از	داخل	خودرو
براي باز نمودن درب بغل خودرو از داخل، دستگيره )1( را باال آوريد و فشار 
عقب  به سمت  را  آن  نمودن  باز  از  بعد  و  بكشيد،  را   )2( و دستگيره  دهيد 

بكشيد.

احتياط
اگر دستگيره باز نمودن داخلي )1( را براي باز و بسته نمودن درب بغل 
بكشيد دچار آسيب مي شويد. توصيه مي شود از دستگيره )2( كه روي درب 

براي ياز يا بستن درب بغل ايجاد شده استفاده نماييد.

اقدام های پیش از رانندگی
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بستن	درب
از	عقب	ريل	 باز	شود،	صداي	كليك	 كامال	 بغل	خودرو	 زمانيكه	درب	 توجه:	

پايين	نشان	مي	دهد	كه	درب	مهار	مي	باشد.

درب	عقب
باز	كردن	/	باز	نمودن	قفل	از	بيرون

براي باز نمودن دستي يا باز كردن از بيرون، سوئيچ يا سر كليد را در 
درب سمت  ابتدا  تا  بكشيد  را  دستگيره  بچرخانيد.  ساعت  عقربه هاي  جهت 

راست باز شود.

اقدام های پیش از رانندگی

1
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سپس اهرم قفل فنري روي درب سمت چپ را بكشيد تا درب عقب سمت 
چپ بار شود.

بستن	/	قفل	كردن	از	بيرون
براي بستن و قفل كردن از بيرون، ابتدا درب سمت چپ را ببنديد، و اهرم 
قفل فنري روي درب عقب سمت چپ را پايين بكشيد تا درب عقب سمت 
چپ بسته شود. سپس درب عقب سمت راست را ببنديد و با چرخاندن كليد 

معمولي يا سر كليد خالف حركت عقربه هاي ساعت آن را قفل كنيد.

توجه:درب	عقب	را	مي	توان	با	پايين	فشار	دادن	دكمه	"lock" قبل	از	بستن	
درب	قفل	كنيد.

باز	/	قفل	كردن	از	داخل	خودرو
براي باز كردن قفل و باز نمودن درب عقب از داخل، دكمه )1( را باال آوريد 
و دستگيره )2( را بكشيد تا درب باز شود. سپس اهرم قفل فنري روي درب 

سمت چپ را بكشيد تا درب عقب سمت چپ باز شود.
براي قفل نمودن درب عقب از داخل، درب هاي عقب را از دو طرف ببنديد و 

دكمه سمت راست را به پايين فشار دهيد.
در اين لحظه ، وارد شدن به خودرو از سمت بيرون تنها با استفاده از سوئيچ 

يا سر كليد امكان پذير مي باشد.

اقدام های پیش از رانندگی
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باز	/	بستن	°180	درب	هاي	عقب

°90	باز	است	و	هيچ	مانعي	در	آن	وجود	 از	 زمانيكه	هر	درب	بيش	
ندارد.

حين	وزيدن	باد	ناگهان	حركت	كرده	و	به	عابران	پياده	يا	ديگران	و	يا	خود	
خودرو	آسيب	برساند.	درب	هاي	عقب	نبايد	تا	°180	در	جاده	هاي	پر	ترافيك	

باز	باشند	زيرا	براي	عابران	يا	خودرو	هاي	عبوري	ايجاد	خطر	مي	كنند.
نبودن	 مشخص	 باعث	 عقب	 درب	هاي	 از	 استفاده	 خاص	 موقعيت	هاي	 در	
چراغ	هاي	خطر	عقب	خودرو	مي	شود،	در	صورت	استفاده	از	درب	هاي	عقب	
از	وجود	 در	طول	ساعات	تاريكي	شب،	توصيه	مي	شود	خودرو	هاي	ديگر	را	
خودروي	خود	آگاه	سازيد	و	براي	اين	منظور	از	مثلث	هشداردهنده	يا	وسيله	

مشابهي	استفاده	كنيد.

درب را تا °90 باز كنيد، سپس درب را به سمت عقب به آرامي بكشيد تا درب 
بسته شود و قالب را با كشيدن به سمت بيرون مخالف قالب درب عقب آزاد 

كنيد. حال درب براي باز شدن تا  °180 آزاد مي باشد.

اقدام های پیش از رانندگی
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شيشه	باالبر	ها
شيشه	باالبر	هاي	برقي

در	صورت	تنها	ماندن	كودكان	در	خودرو،	سوئيچ	را	هميشه	خارج	
كنيد.	هرگز	به	كودكان	اجازه	ندهيد	تا	با	كليد	شيشه	باالبر	ها	بازي	

كنند.	
در	صورت	عملكرد	كليد	شيشه	باالبر	ها	ممكن	است	كودك	از	شيشه	به	بيرون	

پرت	شده	و	به	طور	جدي	آسيب	ببيند.
باعث	 توجهي	 بي	 زيرا	 باشيد	 داشته	 دقت	 شيشه	ها	 بستن	 هنگام	 هميشه	

صدمه	شخصي	مانند	كبود	شدگي،	پاره	شدن	لباس	هامي	شود.

شيشه	درب	سمت	راننده
2 كليد شيشه باالبر در درب سمت راننده وجود دارد. اين دو كليد به طور 
جداگانه براي كنترل شيشه باالبر درب سمت راننده و سرنشين جلو به كار 

ميرود.
فشار دادن قسمت جلو كليد، شيشه را پايين مي آورد. فشار دادن قسمت عقب 

كليد، شيشه را باال مي آورد.

1  كليد كنترل شيشه درب سمت راننده
2  كليد كنترل شيشه درب سرنشين جلو

اقدام های پیش از رانندگی
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اگر به آرامي روي كليد كنترل شيشه باالبر درب سمت راننده را لمس كنيد، 
شيشه به طور خودكار پايين مي آيد. 
شيشه	باالبر	درب	سرنشين	جلو	

فقط 1 كليد شيشه باالبر بر روي درب سرنشين جلو قرار دارد كه شيشه درب 
سرنشين جلو را كنترل مي كند. براي پايين آوردن شيشه، جلوي كليد را فشار 

دهيد و براي باال بردن شيشه، آن را به سمت باال فشار دهيد.

توجه: در صورتي كه سوئيچ خودرو در وضعيت "ON" باشد شيشه هاي برقي 
كار خواهند كرد.

شيشه	درب	بغل
در	صورت	باز	بودن	هميشه	از	قرار	گرفتن	ضامن	در	موقعيت	

مناسب	مطمئن	شويد،	در	غير	اين	صورت	در	اثر	ترمز	ناگهاني	يا
تصادف	شيشه	به	سمت	جلو	حركت	كرده	و	باعث	آسيب	بدنی	

می	شود.
برای بازكردن، ضامن را فشار داده و شيشه را به سمت موقعيت دلخواه حركت 

دهيد. 
براي بستن، ضامن را فشار داده و شيشه را حركت دهيد تا بسته شود. ضامن 

را آزاد كرده و ايمن بودن شيشه بسته شده را بررسي كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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صندلي	ها
تنظيم	صندلي	راننده

تنظيم	 اقدامي	براي	 است	 حركت	 حال	 در	 خودرو	 كه	 صورتي	 در	
صندلي	راننده	انجام	ندهيد.	در	غير	اين	صورت،	كنترل	خودرو	را	از	

دست	داده	و	باعث	تصادف	مي	شويد.

تنظيم	جلو	و	عقب	كردن	صندلي
اهرم تنظيم )1( را باال كشيده و صندلي را در وضعيت دلخواه حركت دهيد، 
اهرم تنظيم )1( را رها كرده و قفل شدن صندلي را در وضعيت دلخواه بررسي 

كنيد.

تنظيم	زاويه	پشتي	صندلي
صندلي	را	ننده	را	زياد	خم	نكنيد	زيرا	كمربند	ايمني	حداكثر	ايمني	
را	ايجاد	كرده	در	صورتي	كه	زاويه	بين	صندلي	و	وضعيت	قائم	پشتي	

صندلي	تقريبا	°25	باشد.	
به آرامي پشتي صندلي را به سمت جلو خم كنيد و تنظيم كننده را باال بكشيد 
)2(، پشتي صندلي به طور خودكار به جاي اول خود باز مي گردد، سپس به 
پشتي صندلي تكيه زده تا در زاويه مناسب تنظيم گردد. تنظيم كننده را رها 

كنيد )2( قفل شدن پشتي صندلي در وضعيت دلخواه را بررسي كنيد.
تنظيم ارتفاع تشك صندلي 

از نظر ارتفاع جلو و عقب صندلي را به طور مستقل تنظيم كنيد. ارتفاع عقب 
صندلي را با باال آوردن ضامن )3( و ارتفاع جلوي صندلي را با باال آوردن ضامن 

)4( تنظيم كنيد.
تشك	 روي	 را	 بدنتان	 وزن	 تشك	صندلي	 ارتفاع	 افزايش	 در	صورت	 توجه:	
بدنتان	 وزن	 با	 صندلي،	 تشك	 ارتفاع	 كاهش	 صورت	 در	 كنيد،	 رها	 صندلي	

تشك	صندلي	را	به	پايين	فشار	دهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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تنظيم	صندلي	سرنشين	جلو

صندلي جفت – بدون تنظيم 
صندلي تك سرنشين – تنها زاويه پشتي صندلي تنظيم مي شود كه آن هم مانند 

تنظيم پشتي صندلي راننده مي باشد.

تنظيم	صندلي	سرنشين	عقب
تنظيم	زاويه	پشتي	صندلي	)در	صورت	مجهز	بودن(	

صندلي را به آرامي به سمت جلو خم كنيد و تنظيم كننده را باال آوريد )1(. 
شود.  تنظيم  مناسب  زاويه  در  تا  دهيد  تكيه  پشتي  صندلي  روي  بر  سپس 
تنظيم كننده )1( را رها كرده و قفل شدن پشتي صندلي در وضعيت دلخواه 

را بررسي كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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تنظيم	خم	كردن	پشتي	صندلي	)در	صورت	مجهز	بودن(	
در حال كشيدن تسمه، قالب )1( را به سمت پايين رها كنيد، پشتي صندلي 
را به سمت جلو فشار دهيد تا خم شود. در حال كشيدن تسمه، قالب )1( را 
به سمت پايين رها كنيد، پشتي صندلي را به سمت عقب فشار دهيد تا به 

وضعيت قائم باز گردد.
در حال كشيدن تسمه، قالب )1( را به سمت پايين رها كنيد، پشتي صندلي 

را به سمت عقب فشار دهيد تا به وضعيت قائم باز گردد.

تنظيم	به	جلو	خم	كردن	صندلي	)در	صورت	مجهز	بودن(
مي آوريد  باال  را  كه دستگيره  حالي  در  پشتي صندلي،  كردن  همراه خم  به 
)2(، صندلي را به سمت جلو فشار دهيد تا به سمت جلو خم شود. در صورت 
باال آوردن دستگيره )2( صندلي را به سمت عقب فشار دهيد تا صندلي به 

وضعيت قائم باز گردد.

تنظيم	خم	كردن	صندلي	كناري	
خم	كردن	صندلي	كناري

پشت سري را پياده كنيد، و آن را تا انتهاي شيار A پشت صندلي قرار دهيد.
شود.  رها  صندلي  پشتي  قفل  تا  دهيد  فشار  جلو  به سمت  را   )1( دستگيره 
پشتي صندلي را به سمت جلو فشار دهيد تا خم شود. پس از خم كردن پشتي 
صندلي، دستگيره قفل )2( روي صفحه قفل صندلي را به سمت پايين فشار 
دهيد، صندلي را به سمت كنار بچرخانيد. صندلي حول محور تشك صندلي 
مي چرخد. پيش از چرخاندن صندلي، سيم ايمني قرار گرفته در سوراخي روي 
قسمت پالستيكي تشك صندلي را خارج كنيد. طولي مناسب براي سيم تنظيم 
كنيد به طوري كه روي قالب كناري بدنه محكم شود و از چرخيدن صندلي 

جلوگيري كند.

اقدام های پیش از رانندگی
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باز	گرداندن	صندلي
سيستم ايمني را از قالب كنار بدنه پياده كنيد، آن را جمع كرده و قالب را در 

سوراخ روي قسمت پالستيكي عقب تشك ثابت كنيد.
از  را  اين حالت صندلي  باز كنيد، در  را  صفحه قفلي صندلي چرخيده شده 
وضعيت چرخيدن به وضعيت قائم تنظيم كنيد، قفل روي عقب صفحه قفلي 
را به وضعيت اوليه برگردانيد، و از قفل شدن آن مطمئن شويد. دستگيره )1( 
را به سمت عقب فشار داده تا پشتي صندلي باز شود، سپس پشتي صندلي را 

فشار دهيد تا به وضعيت قائم باز گردد.
پشت سري را از شيار A خارج كرده و آن را در وضعيت مناسب روي صندلي 

قرار دهيد.

احتياط
پس از بازگرداندن صندلي به وضعيت اوليه، صندلي را به سمت باال و پايين 

حركت دهيد تا از قفل بودن آن در وضعيت مناسب مطمئن شويد.

پشت	سري
براي	كاهش	دادن	آسيب	به	سر	يا	گردن،	پشت	سري	را	به	
گونه	اي	تنظيم	كنيد	تا	از	قسمت	پشت	سر	و	البته	نه	گردن	

حفاظت	كند.
در زمان حركت خودرو پشت سري را تنظيم نكنيد.

دكمه فلش دار را فشار دهيد تا پشت سري به باال يا پايين حركت كند و پشت 
سري را در وضعيت دلخواه تنظيم كنيد.

از وضعيت  در صورت كشيدن پشت سري در وضعيت مناسب، پشت سري 
خود خارج مي شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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سيستم	حفاظت	و	ايمني	سرنشين
طريقه	صحيح	نشستن	

بدني  تا صدمات  اي طراحي شده  گونه  به  ايمني سرنشين  صندلي سيستم 
جدي ناشي از حوادث رانندگي را به حداقل كاهش دهد.

به منظور كارايي مطلوب به نكات زير توجه كنيد:
غير از مواقع ضروري صندلي خودرو را نزديك به غربيلك فرمان تنظيم  •	

نكنيد.
بيش از اندازه صندلي را عقب نبريد. زاويه پشتي صندلي را بيشتر از حد  •	
معمول°30 تنظيم نكنيد تا بتوانيد به طور قائم بنشينيد و دست هايتان به 
راحتي خم شوند، و انتهاي مهره پشت كمرتان تا آنجا كه ممكن است به 

عقب برود.
پشت سري را طوري تنظيم كنيد تا مركز آن با سر شما نه گردن تراز شود. •	

را  ارتفاع آن  لزوم  تان )در صورت  تا شانه  از سمت مركز  ايمني  كمربند  •	
تنظيم كنيد( عبور داده و تسمه آن را از روي ران پاي خود نه شكم عبور 

دهيد.

كمربند	ايمني	صندلي
طرز	نادرست	بستن	و	استفاده	كردن	از	كمربند	ايمني	مي	تواند	باعث	
صدمات	جدي	بدني	يا	حتي	مرگ	شود.كمربند	ايمني	وسيله	اي	براي	

حفظ	جان		انسانها	مي	باشد.	
اگر	سرنشينان	خودرو	در	هنگام	تصادف	از	ايمني	برخوردار	نباشند	در	داخل	
خودرو	به	اطراف	پرت	شده	يا	امكان	دارد	به	بيرون	از	خودرو	پرت	شوند،	كه	
نتيجه	اش	صدمه	ديدن	خودشان	و	ديگر	سرنشينان	خودرو	مي	باشد.	راننده	
تسمه	 كنند.	 استفاده	 ايمني	 كمربند	 از	 هميشه	 بايد	 بزرگسال	 سرنشينان	 و	
رانندگي	 زمان	 نكنيد.	در	طول	 بدن	شل	 از	 تر	 با	كشيدن	آن	دور	 را	 كمربند	
تسمه	كمربند	بايد	محكم	بدن	شما	را	نگه	دارد.	از	پوشيدن	لباس	هاي	ضخيم	
و	سايز	بزرگ	خودداري	كنيد.	هر	كمربند	ايمني	مخصوص	يك	نفر	است،	هرگز	
براي	نگه	داشتن	اشياء	اضافي	يا	كودك	از	كمربند	ايمني	استفاده	نكنيد.	دقت	
كنيد	در	هنگام	بستن	كمربند	ايمني	تسمه	آن	تاب	خورده	و	شل	نباشد.	در	
غير	اين	صورت	از	عملكرد	درست	كمربند	جلوگيري	مي	كند.	دكمه	آزاد	كننده	
را	 نوزاد	 يا	 باشد.	هرگز	كودك	 بيرون	قرار	داشته	 به	سمت	 بايد	 قفل	كمربند	
حين	رانندگي	روي	پاهاي	خود	قرار	ندهيد.	زيرا	نيروي	برخورد	تاثير	زيادي	بر	
وزن	بدن	مي	گذارد	و	مانع	نگه	داشتن	كودك	مي	شود.	هرگز	اجازه	ندهيد	مواد	
خارجي	)مثل	غذا	و	نوشيدني	شيرين(	وارد	قفل	كمربند	ايمني	شود.	چنين	
موادي	باعث	غير	فعال	شدن	قفل	كمربند	ايمني	مي	شود.	هميشه	نصب	كمربند	
ايمني	را	بررسي	كنيد	كه	در	برابر	فشار	ناشي	از	برخورد	خودرو	مقاوم	باشد،	

تسمه	كمربند	را	از	نظر	سايييدگي	و	بريدگي	و	غيره	بازرسي	كنيد.
زنان	باردار	براي	بستن	كمربند	ايمني	به	منظور	ايمني	خود	حين	رانندگي	با	
پزشك	مشورت	كنند.	هرگز	كمربند	ايمني	را	تغيير	يا	اصالح	نكنيد،	چنين	
كردن	 پياده	 اقدامي	براي	 هرگز	 است.	 تاثير	 بي	 ايمني	 كمربند	 در	 تغييراتي	

تعمير	يا	روغن	كاري	قفل	و	جمع	كننده	كمربند	ايمني	انجام	ندهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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هميشه	در	زمان	بدون	استفاده	بودن	كمربند	ايمني	از	انبار	كردن	درست	ان	
مطمئن	شويد.

مجموعه كمربند ايمني شامل كمربند مورب و تسمه روی پا مي باشد. كمربند 
مورب براي اندازه گيري ارتفاع قابل تنظيم و غير قابل تنظيم مي باشد.

كمربند	مورب
نشان	 كليك	 صداي	 شنيدن	 بزنيد،	 جا	 كمربند	 قفل	 در	 را	 زبانه	
مي	دهد	كه	كمربند	قفل	شده	است.	كمربند	را	به	طور	يكنواخت	از	

قرقره	آن	بكشيد.	
تسمه كمربند را از روي شانه ها و سينه خود عبور دهيد و زبانه ان را در قفل 

كمربند جا بزنيد.

احتياط
قرار گرفتن خودرو در سراشيبي،  يا  با شدت  در صورت كشيدن كمربند 

كمربند ايمني قفل مي شود.

پس از استارت زدن خودرو، چراغ هشدار كمربند ايمني خاموش نمي شود مگر 
اينكه كمربند ايمني صندلي راننده به درستي بسته شود.

توجه:چراغ	قرمز	هشدار	كمربند	ايمني	روشن	مي	شود	و	اين	چراغ	تنها	زماني	
خاموش	مي	شود	كه	زبانه	كمربند	ايمني	راننده	در	قفل	به	درستي	جا	زده	شده	

باشد.

اقدام های پیش از رانندگی
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نحوه	بستن	كمربند
زبانه	را	در	قفل	جا	بزنيد	و	در	صورت	شنيدن	صداي	كليك	از	قفل	

شدن	كمربند	مطمئن	شويد.
دكمه قفل قرمز رنگ روي قفل را به پايين فشار دهيد و رها كنيد.

تنظيم	ارتفاع	كمربند	ايمني
تنظيم	كننده	مطمئن	 بودن	كشويی	 از	محكم	 تنظيم	كردن	 از	 پس	

شويد.
نكنيد،	 ايمني	 كمربند	 ارتفاع	 تنظيم	 به	 اقدام	 رانندگي	 حين	 هرگز	

زيرا	در	اين	صورت	كنترل	خودرو	را	از	دست	مي	دهيد.
تنظيم  به  نياز  جلو  سرنشين  صندلي  مورب  كمربند  و  راننده  صندلي  فقط 

ارتفاع دارند.
دكمه )1( را فشار دهيد و تنظيم كننده در قسمت باالي كمربند ايمني را به 
باال يا پايين حركت دهيد تا ارتفاع مناسب صندلي سرنشين جلو تنظيم شود. 

دكمه )1( را در صورت مناسب بودن ارتفاع رها كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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پيش	كشنده	كمربند	ايمني

زيرا	 نكنيد.	 مداخله	 ايمني	 كمربند	 پيش	كشنده	 تعمير	 در	 هرگز	
پيش	كشنده	كمربند	ايمني	داراي	وسيله	آتش	زا	مي	باشد	و	هر	گونه	

تعمير	بايد	فقط	توسط	نمايندگی	مجاز	شركت	انجام	گيرد.
در	صورت	فعال	شدن	پيش	كشنده	كمربند	ايمني	از	آن	استفاده	نكنيد	و	آن	
را	با	نوع	جديد	آن	تعويض	كنيد.	در	حادثه	تصادف،	مطمئن	شويد	از	اينكه	
پيش	كشنده	كمربند	ايمني	و	تمام	قطعات	كمربند	ايمني	آن	توسط	نمايندگی	

مجاز	شركت	بررسي	شوند.	
در حادثه تصادف از جلو براي پايين آوردن ميزان صدمات بدن، پيش كشنده 
به  بيشتر  اطالعات  براي  مي كنند.  عمل  هم  با  هوا  كيسه  و  ايمني  كمربند 

مبحث "كيسه هوا" در صفحه 33 مراجعه كنيد.

كيسه	هوا	)ايربگ(
هيچ	سيستم	ايمني	نمي	تواند	محافظت	كاملي	را	در	هنگام	

تصادف	خودرو	از	نظر	آسيب	بدني	يا	حتي	مرگ	به	وجود	آورد.	
از	اين	رو	شايد	آسيب	بدني	و	مرگ	حتي	در	صورت	بسته	بودن	كمربند	ايمني	

و	باز	بودن	كيسه	هوا	نيز	صورت	گيرد.
پس	از	باز	شدن	كيسه	هوا	بعضي	از	قطعات	آن	بسيار	گرم	هستند.	تا	سرد	

شدن	از	دست	زدن	به	آنها	خودداري	كنيد.
كيسه	هوا	با	فشار	قابل	توجهي	باز	مي	شود	و	مي	تواند	در	هنگام	برخورد	با	
حداقل	 به	 اثرات	 اين	 آورد.	 وجود	 به	 ديگري	 آسيب	 يا	 خراشيدگي	 صورت	
سرنشينان	 ديگر	 و	 خود	 ايمني	 كمربند	 بودن	 بسته	 از	 اگر	 رسيد	 خواهند	

خودرو	مطمئن	شويد.
به	 است	 ممكن	 كه	 آنجا	 تا	 بايد	 خودرو	 درست	 كنترل	 حين	 راننده	 صندلي	
سمت	عقب	تنظيم	شود.	هميشه	غربيلك	فرمان	را	از	قسمت	كنار	نگه	داريد،	
بطوري	كه	كيسه	هوا	بدون	هيچ	مانعي	باز	شود.	هرگز	اسباب	اضافي	مثل	قاب	
قرار	 هوا	 كيسه	 قسمت	 روي	 را	 غيره	 و	 كاست	 جلد	 جاليواني،	 همراه،	 تلفن	
ندهيد	يا	چيزي	را	روي	كاور	مدول	كيسه	هوا	روي	غربيلك	فرمان	يا	نوار	آن	
نچسبانيد.	اين	كار	مانع	باز	شدن	كيسه	هوا	مي	شود	يا	در	صورت	باز	شدن	
باعث	آسيب	ديدن	سرنشينان	 و	 كيسه	هوا،	در	داخل	خودرو	حركت	كرده	

خودرو	مي	شود.	
با	 تماس	 در	 خود	 زانوي	 يا	 پا	 دادن	 قرار	 با	 خودرو	 سرنشينان	 ندهيد	 اجازه	
هوا	 كيسه	 عملكرد	 مانع	 هوا	 كيسه	 مدول	 كاور	 با	 نزديك	 مجاورت	 در	 يا	 و	
شوند.	هرگز	اقدامي	براي	پياده	كردن	يا	سوراخ	كردن	يا	به	شدت	ضربه	زدن	

به	غربيلك	فرمان	انجام	ندهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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هرگز	اجازه	ندهيد،	فرد	ديگري،	حيوانات،	يا	هر	چيزي	فضاي	بين	راننده	و	
قسمت	باز	شدن	كيسه	هوا	را	اشغال	كند.	همين	دستوالعمل	را	نيز	در	سمت	

سرنشين	جلو	اگر	به	كيسه	هوا	مجهز	است	نيز	اعمال	كنيد.
فرمان،	 ستون	 فرمان،	 غربيلك	 تعمير	 در	 مداخله	 يا	 تعمير	 اقدامي	در	 هرگز	
سيستم	 منتظره	 غير	 عملكرد	 باعث	 زيرا	 ندهيد.	 انجام	 هوا	 كيسه	 سيستم	

مي	شود	و	در	نتيجه	آسيب	بدني	جدي	به	وجود	مي	آورد.
به	هيچ	وجه	قسمت	جلو	خودرو	را	تغييرات	ندهيد	زيرا	اين	كار	تاثير	عكسي	

روي	عملكرد	كيسه	هوا	خواهد	داشت.
اگر	خودرو	اسقاط	شده	باشد،	كيسه	هواي	باز	نشده	بسيار	خطرناك	مي	باشد	
و	در	محيط	كنترل	شده	اي	بايد	باز	شود.	اين	كار	بايد	توسط	افراد	متخصص	

انجام	شود.

اين مدل خودرو به كيسه هوا سمت راننده و سرنشين جلو مجهز مي باشد. 
توجه:	كيسه	هوا	و	پيش	كشنده	كمربند	ايمني	به	منظور	سيستم	ايمني	مكمل	
طراحي	شده	اند	و	كمربند	ايمني	سيستم	ايمني	اصلي	است	كه	بايد	هميشه	

در	حين	رانندگي	بسته	باشد.

احتياط
هنگام باز شدن كيسه هوا صداي بلندي شنيده مي شود و مقدار كمي گاز 
دود مانند و غبار آزاد مي شود. اين دود ضرري براي سالمتي ايجاد نمي كند 
ولي غبار باعث سوزش پوست شده بنابراين بايد با آب و صابون شسته شود.

بنابر داليل ايمني توصيه مي كنيم كه تعويض كيسه هوا هر 12 سال به  •	
نمايندگی مجاز ما بسپاريد. در صورت فروخته شدن خودرو، مالك آن 
بايد به خريدار دستورات احتياطي و هشداردهنده را اطالع دهد. اين 
دستورالعمل ها را به مالك جديد تحويل دهيد )به مبحث ضمانت نامه و 

كتابچه سرويس دهي مراجعه كنيد.(

اقدام های پیش از رانندگی
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بازرسي	از	كيسه	هوا	و	پيش	كشنده	كمربند	ايمني
اگر	سوئيچ	در	وضعيت	ON	باشد	و	چراغ	روشن	نشود،	يا	بعد	از	6	
ثانيه	خاموش	نشود،	يا	در	طول	حركت	خودرو	روشن	بماند،	نقصي	
دارد.	 وجود	 ايمني	 كمربند	 پيش	كشنده	 يا	 هوا	 كيسه	 سيستم	 در	

بالفاصله	با	نمايندگی	مجاز	شركت	تماس	بگيريد.
هنگام بازرسي سيستم، چراغ هشدار كيسه هوا )قرمز رنگ( به دليل عملكرد 
سيستم حدود 6 ثانيه، زماني كه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد، بايد 

روشن و خاموش شود.

باز	شدن	كيسه	هوا
در اثر برخورد، كاهش سرعت يا افزايش سرعت به وجود آمده در اثر 

برخورد، و كاهش سرعت خودرو نسبت به افزايش سرعت باز مي شود. 
هوا  كيسه  باشد.  كيسه  باز شدن  براي  علتي  نمي تواند  آسيب خودرو  شدت 
بالفاصله و با شدت و صداي بلند باز مي شود. باز شدن كيسه هوا و سيستم 
خودرو  سرنشينان  و  راننده  كردن  حركت  از  مي تواند  ايمني  كمربند  ايمني 

جلوگيري كند و صدمه ديدن سر و بدن را كاهش دهد. 
هيچ  بدون  راننده  و  مي شود  جمع  بالفاصله  هوا  كيسه  شدن،  باز  محض  به 

مانعي به جلو ديد دارد.
توجه:	پس	از	باز	شدن	كيسه	هوا	به	قطعات	كيسه	هوا	دست	نزنيد	زيرا	بسيار	

گرم	هستند	تا	سرد	شدن	آنها	صبر	كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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محافظ	كودك	)در	صورت	مجهز	بودن(
منجر	به	مرگ	يا	صدمه	جدي	بدني	مي	شود.	كودكان	12	سال	يا	زير	

12	سال	به	وسيله	كيسه	هوا	جان	خود	را	از	دست	می	دهند.	
قرار	 جلو	 صندلي	 روي	 عقب	 جهت	 از	 خردسال	 يا	 كودك	 محافظ	 از	 هرگز	
ندهيد.	زيرا	باز	شدن	كيسه	هوا	باعث	آسيب	جدي	بدني	به	كودك	و	خردسال	
يا	حتي	مرگ	انها	مي	شود.	تا	انجا	كه	امكان	دارد	كودكان	را	دورتر	از	كيسه	

هوا	بنشانيد.
حين	نصب	و	استفاده	از	محافظ	كودك،	به	دستورالعمل	هاي	شركت	سازنده	

عمل	كنيد.	

كودك خيلي بيشتر از يك بزرگسال از كيسه هواي باز شده آسيب مي بيند. 
بنابراين به كودكان زير 12 سال توصيه مي شود در صندلي عقب بنشينند، 
معموال خردساالن زير 2 سال و كودكان زير4-2 سال بايد از محافظ كودك 

استفاده كنند محافظ كودك در بازار موجود می باشد.

براي محافظ كودك و خردسال وجود دارد،  بسياري  مشخصات و مدل هاي 
بنابراين بهترين محافظ را انتخاب كنيد. براي تشخيص يك محافظ كودك 
مناسب با توجه به سن و وزن كودك آن را انتخاب كنيد. هم زمان مي توانيد 

محافظ كودك را از نظر مناسب بودن براي خودرو نيز بررسي كنيد.

احتياط

بهتر است محافظ كودك يا خردسال را در صندلي عقب نصب كنيد. در 
صورت نصب محافظ كودك يا خردسال روي صندلي جلو، با حركت خودرو، 
محافظ كودك نيز به سمت جلو حركت مي كند. مهم نيست در كجا آن را 
قرار مي دهيد اما، از قرار گرفتن صحيح محافظ كودك مطمئن شويد. توجه 
داشته باشيد اگر به طور صحيح آن را نصب نكنيد، در اثر برخورد يا ترمز 
ناگهاني محافظ كودك حركت كرده و به سرنشينان ديگر برخورد مي كند. 
حتي اگر كودك يا خردسالي در محافظ كودك نباشد بايد آن را در خودرو 

به درستي نصب كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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دستگاه	ها	و	كنترل	ها
1  كليد تنظيم كننده آينه بغل

2  كليد هاي چراغ راهنما / چراغ هاي اصلي
3  دكمه بوق خودرو
4  كيسه هوا راننده

5  دسته شيشه شوي / برف پاك كن
6  سوئيچ خودرو

7  كليد هاي جلوي داشبورد
8  صفحه نمايشگر
9  سيستم صوتي

10  كليد كنترل ايركانديشن جلو
11  كيسه هوا سرنشين جلو

12  دستگيره باز كردن درب موتور
13  جعبه داشبورد

14 جا ليواني
15  جا سيگاري

16  فندك
17  جا كارتي

18  دسته دنده
19  پدال گاز

20  پدال ترمز
21  پدال كالچ

22  كليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو
23  كليد قفل مركزي

اقدام های پیش از رانندگی
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	صفحه	نمايشگر

احتياط
با قرار دادن شي در جلو صفحه نمايشگر مانع از ديدن شماره ها و چراغ هاي 

هشدار نشويد.

سرعت	سنج
سرعت سنج، سرعت خودرو را به واحد Km در ساعت نشان مي دهد.

احتياط
با توجه به قوانين هر كشوري زمانيكه سرعت خودرو شما از حد مجاز باالتر 
رود )مثال 100 يا 120 كيلومتر در ساعت( هشدار صفحه نمايشگر به صدا 

در مي آيد، الزم است سرعت خودرو را كاهش دهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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دور	سنج
دورسنج، سرعت موتور را در واحد RPM ×1000 نشان مي دهد )حركت دور 

موتور در دقيقه(

احتياط
با حداكثر دور موتور به مدت طوالني رانندگي نكنيد.)نشانگر حداكثر روي 

عالمت قرمز است(
اين كار باعث صدمه ديدن موتور مي شود.

صفحه	نمايشگر	سوخت
عقربه صفحه نمايشگر مقدار تقريبي سوخت در مخزن بنزين را نشان 

مي دهد. در صورتي كه سوئيچ خودرو در وضعيت "ON" باشد. اگر 
چراغ هشدار مايل به زرد رنگ روشن شد هر چه سريع تر مخزن را از سوخت 

پر كنيد.

احتياط

مواظب باشيد عقربه صفحه نمايشگر به نشانه قرمز "E" نرسد.

اقدام های پیش از رانندگی
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صفحه	نمايشگر	دماي	خنك	كننده	موتور
باشد عقربه صفحه نمايشگر   "ON"در صورتي كه صفحه خودرو در وضعيت

دماي خنك كننده موتور را نشان مي دهد.
در صورتي كه عقربه صفحه نمايشگر تقريبا در مركز باشد دماي عادي خنك 
كننده را نشان مي دهد. اگر خنك كننده بيش از اندازه گرم شده باشد چراغ 

هشدار RED قرمز روي صفحه نمايشگر روشن مي شود.

احتياط
اگر چراغ هشدار RED قرمز روشن شد، براي ايمني بيشتر بالفاصله خودرو 
را متوقف كرده و اجازه دهيد خنك شود. سيستم خنك كننده موتور را 

بررسي كنيد.

صفحه	اطالعات	)مسافت	سنج(
صفحه نمايشگر اطالعات مابين دو صفحه نمايشگر قرار دارد. در پايين اين 
صفحه نمايشگر رابط چراغ هشدار و چراغ راهنما قرار دارد. به مبحث"چراغ هاي 

هشدار و چراغ های راهنما" در صفحه 44 مراجعه كنيد.
زماني كه وضعيت الستيك نرمال باشد، ميزان زمان، كامپيوتر سفري و تمام 
مسافت طي شده در باالي صفحه نمايشگر، فشار و دماي باد الستيك و غيره 

را نشان مي دهد.
كامپيوتر  زمان،  ميزان  كليد  ثانيه(   1 از  )كمتر   )1( دكمه  روي  كم  فشار  با 
سفري و تمام مسافت طي شده به ميزان فشار باد الستيك مشخص مي گردد. 
سپس فشار كمي )1( به كليد ميزان دماي باد الستيك وارد كرده و ادامه دهيد 

تا به ميزان زمان، كامپيوتر سفري و تمام مسافت طي شده باز گرديد.
در صورتي كه وضعيت الستيك عادي باشد، چراغ هشدار TMPS در باالي 

صفحه نمايشگر چشمك مي زند.

اقدام های پیش از رانندگی
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صفحه	نمايشگر	تنظيمات	روشنايي
روشنايي روشن مي شود،  كليد  باشد،   "ON" وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  اگر 
)1( را فشار دهيد تا ميزان روشنايي چراغ عقب )5 درجه(در صفحه نمايشگر 
تدريج  به  تا  ثانيه(   2 از  )بيشتر  داريد  نگه  و  داده  فشار  را   )1( تنظيم شود. 
كم نور شود و زمانيكه به پايين ترين حد خود رسيد دوباره به باالترين حد 

روشنايي باز مي گردد.
توجه:	پايين	ترين	حد	روشنايي	تاريكي	مي	باشد.

ميزان	زمان،	كامپيوتر	سفري	و	تمام	مسافت	طي	شده

	•••ميزان زمان
به واحد hrs/min )در باالي صفحه نمايشگر(

تنظيمات ساعت
كليد )2( را فشار دهيد و نگه داريد )بيشتر از 2 ثانيه( تا حالت تنظيم ساعت 
وارد شود در صورت چشمك زدن ساعت، فشار كوتاهي به كليد )2( )كمتر از 
1 ثانيه( براي تنظيم ساعت وارد كنيد.نبايد تا 5 ثانيه كليد )2( را فشار دهيد 
تا حالت تنظيم دقيقه را وارد كنيد اگر چراغ دقيقه چشمك زد. فشار كوتاهي 
به كليد )2( )كمتر از 1 ثانيه( مجدد براي تنظيم دقيقه وارد كنيد )اگر مقدار 
دقيقه بيشتر از عدد 60 باشد، تاثيري بر مقدار ساعت ندارد( هيچ فشاري بر 

كليد )2( تا 5 ثانيه براي تنظيم ساعت وارد نكنيد. 
توجه: در صورت قطع باتری، زمان را مجدد تنظيم كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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)ODO( تمام مسافت طي شده •	
تمام مسافت طي شده را نشان مي دهد.

)TRIP( كامپيوتر سفري •	
پس از آخرين تنظيم مسافت طي شده را نمايش مي دهد.

تنظيم مجدد كامپيوتر سفري:
فشار كوتاه كليد )2( )كمتر از 1 ثانيه( را براي نمايش درست كامپيوتر سفري 

وارد كنيد. زمان نمايش محدود نمي باشد.
توجه:	تمام	مسافت	طي	شده	را	نمي	تواند	نمايش	دهد.

رابط	فشار	باد	الستيك
فشار باد الستيك و يا در حالت عادي را نشان مي دهد.

ميزان	دماي	باد	الستيك
دماي باد الستيك و يا در حالت عادي را نشان مي دهد.

احتياط
اگر ارتباط بين صفحه نمايشگر و TPMS درست نباشد، 2 رابط الستيك 

باال نشان داده نمي شوند.

اقدام های پیش از رانندگی
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TPMS	هاي	هشدار
زنگ	هشدار

زنگ هشدار TPMS شامل مي شود:
زنگ دماي باال، زنگ باتري سنسور پايين و زنگ سيستم عيب يابي. در صورت 
قرار گرفتن TPMS در حالت زنگ هشدار، چراغ هشدار YELLOW TPMS در 
سمت راست پايين صفحه نمايش با فرستادن بيب هاي متناوب كوتاه روشن 
با نمايندگی مجاز شركت براي تعمير آن  مي شود. در اين صورت، بالفاصله 

تماس بگيريد.

رابط	هشدار	بحراني
رابط هشدار بحراني TPMS شامل مي شود:

زنگ هشدار نشتي هوا، زنگ هشدار فشار باال، زنگ هشدار فشار پايين و زنگ 
هشدار دماي بسيار باال.

 YELLOW در وضعيت زنگ هشدار بحراني باشد چراغ هشدار TPMS زمانيكه
بيب هاي  فرستادن  با  نمايش  صفحه  پايين  راست  سمت  در  )زرد(   TPMS
مجاز  تعميرگاه  با  بالفاصله  صورت،  اين  در  مي شود.  روشن  كوتاه  متناوب 

شركت براي تعمير آن تماس بگيريد.

رابط	نمايش	نقص	سخت	افزاري
زمانيكه صفحه نمايشگر در دريافت سيگنال هاي TPMS به مدت 

طوالني به درستي عمل نكند پس از برقراري ارتباط با TPMS، چراغ 
هشدار YELLOW TPMS زرد در سمت راست پايين صفحه نمايشگر روشن 
شركت  مجاز  نمايندگی  با  آن  تعمير  براي  بالفاصله  حالت  اين  در  مي شود. 

تماس بگيريد.

احتياط
در صورت وجود همين عالمت هشدار در چند الستيك، عالمت چند  • •	

الستيك به طور هم زمان در همين رابط هشدار چشمك مي زند.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هاي	هشدار	و	نشانگرها
بيشتر چراغ هاي هشدار و نشانگرها در پايين صفحه نمايشگر اطالعات قرار 

دارند و بقيه در سمت راست / چپ پايين صفحه نمايشگر قرار گرفته اند.

چراغ	راهنما
در صورت عمل كردن سيگنال نشانگر چراغ راهنما، چراغ GREEN سبز )1( 

چشمك مي زند.

توجه:	اگر	نشانگر	چراغ	راهنما	خيلي	سريع	چشمك	بزند	نشان	مي	دهد	كه	
چراغ	راهنماي	بيرون	خودرو	روشن	نمي	باشد.

در	صورت	درست	عمل	كردن	كليد	فالشر	هر	دو	چراغ	چشمك	مي	زنند.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هشدار	سطح	آب	فيلتر	سوخت
به رنگ مايل  فيلتر سوخت  در صورت روشن شدن چراغ هشدار سطح آب 
به زرد در قسمت راست پايين صفحه نمايشگر زمانی كه سوئيچ خودرو در 
وضعيت ON باشد بررسی سيستم شروع می شود و بعد از يك ثانيه چراغ 

خاموش می شود.

احتياط
اگر در طول سفر چنين حالتی پيش آمد، سريع خودرو را متوقف كنيد 
و آب اضافی را از دريچه فيلتر سوخت خارج كنيد. به مبحث "عيب يابی 

اضطراری- تخليه آب از فيلتر سوخت" در صفحه 122 مراجعه كنيد.

چراغ	نشانگر	پيش	گرمكن
در صورتيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ نشانگر پيش 

گرمكن به رنگ مايل به زرد در قسمت راست پايين صفحه نمايشگر روشن 
می شود. پس از مدتی مشخص چراغ خاموش می شود و آمادگی موتور برای 

استارت زدن را نشان می دهد.

احتياط
)نشانگر پيش گرمكن( روشن  اين چراغ  استارت زدن خودرو  از  اگر پس 

بماند برای تعمير آن به نمايندگی مجاز شركت مراجعه كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هشدار	TPMS	)چراغ	نشانگر	پايين	بودن	فشار	باد	الستيك(
 YELLOW باشد چراغ هشدار   ON در وضعيت  در صورتيكه سوئيچ خودرو 
TPMS زرد در سمت راست پايين صفحه نمايشگر روشن می شود و همچنين 
زمانيكه ارتباط بين صفحه نمايشگر و TPMS برقرار شود، اين چراغ هشدار 
بعد از 2 ثانيه خاموش می شود. اگر فشار و دمای باد الستيك از حد مجاز 
نمايشگر  صفحه  پايين  راست  قسمت  در   TPMS هشدار  چراغ  شود،  خارج 
روشن می شود. برای اطالعات بيشتر در اين مورد به مبحث "زنگ هشدار 

TPMS" در صفحه 43 مراجعه كنيد.

چراغ	ركاب	بغل
در صورتيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد يا چراغ ركاب بغل حداقل 
نوردهی را داشته باشد چراغ ركاب بغل به رنگ مايل به زرد در قسمت چپ 

پايين صفحه نمايشگر خاموش می شود.
زمانيكه چراغ ركاب بغل حداكثر نوردهی يا حداقل نوردهی را داشته باشد، 
در  بغل  ركاب  چراغ  زمانيكه  زند.  می  چشمك  نمايشگر  صفحه  روی  چراغ 
موقعيت حداكثر نور دهی باشد، چراغ روی صفحه نمايشگر روشن باقی می 
ماند و زمانيكه چراغ ركاب بغل در حداكثر موقعيت نوردهی يا حداقل موقعيت 

نوردهی باشد، چراغ روی صفحه نمايشگر چشمك می زند.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	نشانگر	نور	باال	چراغ	هاي	جلو
زمانيكه چراغ نور باال، چراغ جلو روشن باشد يا چشمك )فالش( بزند روي 
آبي   BLUE باال(  نور  نشانگر  )چراغ  عالمت  اين  اطالعات،  نمايشگر  صفحه 

روشن مي شود.

چراغ	هشدار	كيسه	هوا	)ايربگ(
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ هشدار كيسه هوا

RED )قرمز( روي صفحه نمايشگر صفحه اطالعات روشن شده يعني بررسي 
سيستم انجام گرديد، و بعد از 6 ثانيه خاموش مي شود.

اگر اين چراغ براي مدتي روشن بماند، يا اصاًل خاموش باشد، يا اينكه حين 
رانندگي روشن شود، يعني نقصي در سيستم بوجود آمده و بهتر است بالفاصله 

با نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد.
براي بدست آوردن اطالعات بيشتر در مورد كيسه هوا )ايربگ( به صفحه 33 

مبحث "كيسه هوا )ايربگ(" مراجعه كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	نشانگر	وجود	نقص
در صورتيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ نشانگر وجود نقص 
به رنگ مايل به زرد روي صفحه نمايشگر صفحه اطالعات روشن مي شود و 

هنگاميكه موتور روشن مي شود، چراغ خاموش مي گردد.

احتياط
رانندگي روشن شود،  يا حين  بماند  نقص روشن  نشانگر وجود  اگر چراغ 
پيداشدن مشكلي در يكي از اجزاي سيستم كنترل گازهاي خروجي اگزوز 
را نشان مي دهد. بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس گرفته، و از باال 

بردن سرعت خودرو يا گاز دادن خودداري كنيد.

چراغ	هشدار	فشار	روغن	موتور
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ هشدار فشار روغن موتور 
RED )قرمز( روي صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود و هنگام روشن 

شدن موتور، چراغ خاموش مي گردد.
شود،  روشن  ناگهاني  اينكه  يا  بماند  روشن  چراغ  اين  رانندگي  حين  اگر 
بالفاصله خودرو را متوقف كنيد و سطح روغن را بازررسي نماييد. در اسرع 

وقت با نمايندگي مجاز تماس بگيريد. 
به بخش "سرويس و نگهداري – روغن موتور" در صفحه 141 مراجعه كنيد.

احتياط
با  بالفاصله  و  نزنيد  استارت  باشد مجدد  عادي  روغن  در صورتيكه سطح 

نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد.

اقدام های پیش از رانندگی
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نقص	موتور
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ به رنگ مايل به زرد روي 
صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود و بررسي اين سيستم انجام مي گيرد و 
بعد از 2 ثانيه خاموش مي شود. اگر زمان استارت زدن اين چراغ خاموش شود، 
يا حين رانندگي روشن شود يا چشمك بزند، سيستم كنترل موتور دچار نقص 
شده است. اگر چراغ هشدار روشن باشد حركت دادن خودرو مشكلي بوجود 
نمي آورد، ولي بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد. در اين زمان 
شما مي توانيد رانندگي كنيد. در صورت روشن شدن چراغ خودرو و حركت 

نكردن خودرو، بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد.
در صورت چشمك زدن چراغ هشدار، بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس 
بگيريد. توصيه مي كنيم خودرو را حركت ندهيد، هنگام چشمك زدن چراغ 
هشدار، به دستورالعمل زير عمل كنيد تا از آسيب جدي بيشتر جلوگيري شود.

• پايين آوردن سرعت	
• پرهيز از گازدادن زياد	
• پرهيز از حركت در سر بااليي	

چراغ	هشدار	سيستم	ترمز
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد و ترمزدستي باال باشد، 

چراغ هشدار سيستم ترمز RED )قرمز( روي صفحه نمايشگر اطالعات 
روشن مي شود، و زمانيكه ترمز دستي را كاماًل رها كرديد بالفاصله خاموش 

مي شود.
ترمز  ترمز دستي چراغ خاموش نشد، در سيستم  اگر در صورت رها كردن 
خودرو نقصي وجود دارد. خودرو را متوقف كنيد و بالفاصله با نمايندگي مجاز 

تماس بگيريد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هشدار	كمربند	ايمني
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد و كمربند ايمني سمت راننده 
به طور صحيح بسته نشده باشد، چراغ هشدار كمربند ايمني RED )قرمز( روي 
صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود، در صورت باالرفتن سرعت بيشتر از 
5Km/h و درست بسته نشدن كمربند ايمني )بازبودن( آژير هشدار كمربند 
ايمنی به صدا درخواهد آمد. در اين حالت در صورت بستن كمربند ايمني، 
آژير متوقف شده و چراغ هشدار كمربند ايمني RED )قرمز( خاموش مي شود.

چراغ	هشدار	سيستم	شارژ	باتری
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ هشدار سيستم شارژ روي 
صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود و هنگام روشن شدن موتور خاموش 

مي شود.

احتياط
اگر هنگام روشن شدن موتور چراغ خاموش نشود يا حين رانندگي روشن 
شود، در سيستم شارژ نقصي وجود دارد. بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت 

تماس بگيريد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هشدار	سيستم	امنيتي	)ايموباليزر(
در صورت قراردادن سوئيچ خودرو از وضعيت LOCK به ON ، چراغ هشدار 
براي  نمايشگر اطالعات  به زرد( روي صفحه  )به رنگ مايل  امنيتي  سيستم 

هميشه كم نور خواهد شد. 
در  بزند،  زرد(چشمك  به  مايل  رنگ  )به  امنيتي  سيستم  هشدار  چراغ  اگر 
سيستم ضدسرقت )ايموباليزر( نقصي وجود دارد. در اين حالت خودرو استارت 

زده نمي شود، بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد.

چراغ	نمايشگر	كنترل	سرعت	)كروز(
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد، تقريباً به مدت 1 ثانيه 

چراغ نمايشگر كنترل سرعت روي صفحه اطالعات روشن مي شود و سيستم 
شروع به خود بررسي مي كند. در طول عملكرد سيستم كنترل سرعت چراغ 

نمايشگر روشن مي باشد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	هشدار	ABS	)سيستم	ترمز	ضدقفل(
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ هشدار ABS )مايل به زرد( 
ثانيه خاموش  از 2  بعد  تقريباً  و  نمايشگر اطالعات روشن شده  روي صفحه 

مي شود.
در صورتيكه چراغ هشدار ABS عمل نكرده و خاموش باشد يا حين رانندگي 
مجدد روشن شود، نقصي در سيستم ABS وجود دارد. بالفاصله با نمايندگي 

مجاز تماس بگيريد.
از	سيستم	ترمز	 باشد	مي	توانيد	 ABS	دچار	نقص	 اگر	سيستم	 :	حتي	 توجه	
خودرو	استفاده	كنيد.	براي	جزئيات	بيشتر	در	مورد	ABS	به	مبحث	"استارت	

زدن	و	رانندگي	با	خودرو	– سيستم	ترمز" صفحه	100	مراجعه	كنيد.

چراغ	هشدار	باز	بودن	هر	يك	از	درب	ها
در صورت بازبودن هر يك از درب ها چراغ هشدار بازبودن درب RED )قرمز( 
تمامي  شدن  بسته  از  بعد  مي شود.  روشن  اطالعات  نمايشگر  صفحه  روي 
بودن  بسته  از  رانندگي  از  قبل  مي شود.  خاموش  هشدار  چراغ  اين  درب ها 

تمامي درب ها مطمئن شويد.

اقدام های پیش از رانندگی



53

چراغ	هشدار	EBD	)تقسيم	كننده	الكترونيكي	ترمز(
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد چراغ هشدار EBD RED  )قرمز( 
ثانيه خاموش  از 2  بعد  تقريباً  و  نمايشگر اطالعات روشن شده  روي صفحه 

مي شود.
اگر چراغ هشدار EBD عمل نكرده و خاموش باشد، يا حين رانندگي روشن 
شود، نقصي جدي در سيستم ترمز وجود دارد و در زمان ترمز كردن اين نقص 

مشخص مي گردد. بالفاصله با نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد.

نشانگر	چراغ	هاي	مه	شكن	جلو
هر زمان كه چراغ هاي مه شكن جلو روشن باشند، نشانگر چراغ 

مه شكن جلو GREEN )سبز( روي صفحه اطالعات روشن مي شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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نشانگر	چراغ	هاي	مه	شكن	عقب
مه شكن  چراغ  نشانگر  باشند،  روشن  عقب  مه شكن  چراغ هاي  كه  زماني  هر 

عقب )مايل به زرد( روي صفحه اطالعات روشن مي شود.

كليدهاي	جلوي	داشبورد

1   كليد هشدار خطر )فالشر(
2   كليد چراغ مه شكن عقب

3   كليد كنترل سرعت )كروز (
4   كليد گرم كن شيشه )بخارزدايي(

5   كليد چراغ سقف عقب

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	هشدار	خطر	)فالشر(
با فشاردادن اين كليد تمامي چراغ هاي راهنما به طور همزمان روشن مي شوند، 
GREEN )سبز( در قسمت داشبورد روشن شده و چشمك  چراغ راهنماي 

مي زند، اگر مجدد آن را فشار دهيد چراغ خاموش مي شود.
به	خودروهاي	 اضطراري،	هشدار	 مواقع	 در	 فقط	 :	چراغ	هشدار	خطر	 توجه	

ديگر	در	مورد	خرابي	خودرو،	نزديك	شدن	به	خطر	و	غيره	بكار	مي	رود.

كليد	چراغ	مه	شكن	عقب
با فشار دادن اين كليد چراغ هاي مه شكن عقب روشن مي شوند، و 

چراغ )مايل به زرد( هم روي صفحه نمايشگر اطالعات و هم روي كليد روشن 
خواهد شد. با فشار دادن مجدد اين چراغ خاموش مي شود.

توجه : زمانيكه سوئيچ در وضعيت ON باشد، و يا اينكه كليد مه شكن چراغ 
جلو روشن باشد اين چراغ روشن مي شود )در صورت مجهز بودن خودرو به 

چراغ مه شكن جلو، چراغ مه شكن جلو در وضعيت ON قرار مي گيرد(.
چراغ هاي  از  است  بهتر  دارد  وجود  ديد  شديد  محدوديت  زمانيكه   : توجه 

مه شكن عقب استفاده كنيد )مثل مه  گرفتگي، بارش برف(

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	كنترل	سرعت	)كروز(
اين كليد سرعت را كنترل مي كند. در زمان فشاردادن اين كليد چراغ راهنماي 
كنترل سرعت GREEN )سبز( روي صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود. 
با  رانندگي  و  زدن  "استارت  مبحث  به  بيشتر  اطالعات  آوردن  بدست  براي 

خودرو – سيستم كنترل سرعت" صفحه 106 مراجعه كنيد.

كليد	چراغ	سقف	عقب
اين كليد چراغ سقف عقب را كنترل مي كند ، با فشار دادن اين كليد چراغ 

سقف عقب روشن مي شود. با فشار دادن مجدد چراغ خاموش مي شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	گرم	كن	شيشه	
به	همراه	آينه	های	عقب	بيرون	و	گرم	كن	شيشه	عقب	

زمانيكه استارت ميزنيد گرم كن شيشه عمل ميكند.اگر كليد را فشار دهيد 
چراغ گرم كن روی كليد روشن ميشود، و نشان ميدهد كه آينه های عقب و 
گرم كن شيشه عقب عمل ميكند. با فشار مجددكليد  OFF چراغ آينه های 

عقب و گرم كن شيشه عقب خاموش ميشود. 
طور	 به	 كليد	 دقيقه	 	15 بماندبعدازتقريبا	 باقی	 	ON روی	 كليد	 اگر	 	: توجه	

خودكار	خاموش	ميشود.

مجهز	به	گرم	كن	شيشه	عقب	
زمانيكه استارت ميزنيد،گرم كن شيشه عقب عمل ميكند. زمانيكه كليد 

گرم كن را فشار ميدهيد چراغ راهنمای گرم كن )به رنگ مايل به زرد( روی 
ميكند.  عمل  عقب  شيشه  گرم كن  كه  ميدهد  نشان  و  ميشود  روشن  كليد 
OFF، چراغ خاموش  با فشار مجدد به كليد گرم كن شيشه عقب در جهت 

ميشود.
توجه	اگر	كليد	روی	ON	باقی	بماند	بعد	از	تقريبا	15	دقيقه	كليد	بطور	خودكار	

خاموش	ميشود.

اقدام های پیش از رانندگی
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كليدهای	ستون	فرمان	

1   سوئيچ خودرو و قفل فرمان 
2   كليد های دسته چراغ راهنما و چراغ های اصلی 

3   كليدهای دسته، برف پاك كن و شيشه شوی 

سوئيچ	خودرو	و	قفل	فرمان	
زمانيكه كليد را خارج ميكنيد،قفل فرمان فعال ميشود و از چرخيدن غربيلك 

فرمان جلوگيری ميكند.

باخارج كردن كليد از سوئيچ خودرو،آنرا در وضعيت ACC و خالف حركت 
عقربه های ساعت بچرخانيد.سپس كليد را در داخل سوئيچ خودرو فشار دهيد 
و آنرا در جهت خالف حركت عقربه های ساعت در وضعيت Lock بچرخانيد. 

حال ميتوانيد كليد را خارج كنيد.
توجه : درزمانيكه درب سمت راننده باز باشد صدای آژير هشدار شنيده ميشود 
و كليد عمل نميكند. برای اطالعات بيشتر در خصوص وضعيت سوئيچ خودرو، 
به مبحث، استارت زدن و رانندگی با خودرو - سوئيچ خودرو به صفحه 88 

مراجعه كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	های	دسته	چراغ	راهنما	و	چراغ	های	اصلی	
نشانگرها	و	چراغ	راهنما	

گردش به راست – كليد اهرم را به سمت باال فشار دهيد.
گردش به چپ – كليد اهرم را به سمت پايين فشار دهيد.

راهنما  چراغ های  با،  همزمان  داشبورد  صفحه  روی  )سبز(   GREEN چراغ 
چشمك ميزند.

چراغ	های	اصلی	
كليد را به موقعيت دلخواه بچرخانيد.

، OFF -1 موقعيت
موقعيت 2- چراغ موقعيت ، چراغ پالك و چراغ های روی داشبورد 

موقعيت 3- چراغ جلو
توجه : زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت ON باشد، چراغ های جلو روشن 
اگر چراغ های جلو روشن  )توقف خودرو(  ميشوند. در صورت پارك خودرو 
نمی تواند  موتور   ، باتری  برق  بدليل كاهش  و  تمام شده  باتری  باشند شارژ 

مجددا استارت زده شود.
زمانيكه سوئيچ خودرو در وضعيت LOCK باشد اگر كليد را خارج كنيم ، در 

صورت روشن بودن چراغ جلو صدايی شنيده خواهد شد.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	جلو	اصلی	و	نور	باال	و	پايين	
دسته را سمت مخالف از غربيلك فرمان فشار دهيد تا نور چراغ جلو از نور 
پايين به نور اصلی تغيير كند. كليد اهرم را به سمت غربيلك فرمان بكشيد تا 

به موقعيت نور پايين برگردد.
اصلی		 نور	چراغ	 راهنمای	 باشد	چراغ	 اصلی	 نور	 زمانيكه	چراغ	جلو	 	: توجه	

BLUE	)آبی(	روی	صفحه	نمايشگر	اطالعات	روشن	خواهد	شد.

جهت چشمك زدن چراغ جلو، به آرامی كليد اهرم را به طرف غربيلك فرمان 
حركت دهيد.

چراغ	های	مه	شكن	جلو	
اگر كليد را به موقعيت ON بچرخانيد چراغ ها روشن ميشوند. زمانيكه چراغ 
های مه شكن جلو روشن باشند، چراغ های مه شكن جلو GREEN )سبز( 
 OFF روی صفحه نمايشگر اطالعات روشن ميشوند اگر كليد را به موقعيت

بچرخانيد چراغ های خاموش ميشوند.
توجه	:	زمانيكه	چراغ	موقعيت	)كوچك(	يا	چراغ	های	جلو	روشن	باشند	چراغ	

های	مه	شكن	جلو	روشن	خواهند	شد.

اقدام های پیش از رانندگی
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دسته	برف	پاك	كن	،	و	شيشه	شوی	
برف	پاك	كن	

دسته را در موقعيت دلخواه حركت دهيد. 
موقعيت )INT )1  -  حركت متناوب برف پاك كن .

موقعيت )LO )2 – حركت برف پاك كن با سرعت عادی .
موقعيت )HI )3 – حركت برف پاك كن با سرعت باال.

حركت	متناوب	برف	پاك	كن	/	تاخير	متغير	
در	صورتی	كه	الستيك	تيغه	های	برف	پاك	كن	بدرستی	شيشه	
را	تميز	نكند،	باعث	كاهش	ديد	جلو	و	تصادف	ميشود.بالفاصله	
و	در	اسرع	وقت	اقدام	به	تعويض	الستيك	تيغه	های	برف	پاك	

كن	كنيد.
زمانيكه دسته در وضعيت INT   باشد، با چرخاندن دسته تاخير حركت تيغه 

های برف پاك كن را تغيير دهيد.

احتياط
در آب و هوای بسيارسرد يا گرم ، و برای جلوگيری از صدمه ديدن تيغه 
های برف پاك كن، مطمئن شويد كه تيغه ها يخ نزده و به سطح شيشه 
نچسبيده اند و شيشه را از وجود هر موادی مانند برف تميز كنيد. هرگز از 
برف پاك كن در زمان خشك بودن سطح شيشه استفاده نكنيد زيرا اين 
كار باعث خراشيده شدن سطح شيشه و باعث ساييدگی تيغه ها و كاهش 

ديد راننده ميشود.

اقدام های پیش از رانندگی
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شيشه	شوی	
دسته را به سمت غربيلك فرمان بكشيد.

بالفاصله شيشه شوی شروع به كار ميكند، پس از مدت كوتاهی ، برف پاك 
عملكرد  كنيد  رها  را  اهرم  اگر  ميكند.  حركت  شوی  شيشه  بهمراه  نيز  كن 

شيشه شوی متوقف ميشود .
توجه	:	پس	از	رها	نمودن	دسته،	برف	پاك	كن	ها	تا	سه	مرتبه	ديگر	نيز	حركت	

در)	رفت	و	برگشت(	ميكنند.

كليد	دسته	چراغ	جلو
در زمان روشن بودن چراغ جلو ، كليد روی شستی فرمان برای تنظيم زاويه 
نور چراغ جلو به شما كمك ميكند. با توجه به بار خودرو و آن را تغيير داده و 

نور خيره كننده چراغ جلو را كاهش دهيد .
وضعيت o بهترين وضعيت برای تنظيم نور چراغ جلوست. در صورت افزايش 

بار خودرو ، ارتفاع نور را با توجه به مراحل 3-2-1 تنظيم كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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بوق 
صرفنظر از موقعيت سوئيچ خودرو ، در صورت فشار دادن دكمه ، بوق خودرو 

عمل ميكند.

HVAC
سيستم ايركانديشن هوا را خنك كرده و رطوبت، گرد و خاك و 

آلودگی ها را برطرف ميكند.
سيستم گرمايشی با استفاده از گرمای موتور هوای داخل اتاق خودرو را گرم 
ميكند ، بنابراين تا رسيدن موتور به دمای عادی عملكرد سيستم گرمايشی 

بطور كامل عمل نميكند .
هنگام حركت خودرو از عملكرد سيستم تهويه داخل خودرو مطمئن شويد.

مقدار هوا در دريچه هوا از طريق كليدهای كنترل )فن دمنده( جلو و عقب 
تنظيم ميگردد.

HVAC كنترل كننده سيستم سرمايش ، گرمايش و تهويه هوا داخل خودرو 
از راه شبكه ورودی شيشه جلو از طريق فيلتر AC وارد  می باشد. هوا تازه 

اتاق خودرو ميشود . 
در صورت وجود موادی همچون برگ ها ، برف يا يخ شبكه خروجی آنرا تميز 

كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی

1



64

تهويه	جلو	

1   دريچه های شيشه های خودرو 
2   دريچه های مركزی 
3   دريچه های كناری 

4   دريچه های شيشه درب جلو 
5   دريچه های كف جلو 

دريچه	های	تهويه	مركزی	
با حركت دكمه )1( مقدار هوا در دريچه ها را تنظيم كنيد. جهت وزش باد 
را ميتوان با حركت صفحه )2( در مركز شبكه به سمت باال ،پايين ، چپ و 

راست تغيير دهيد .

اقدام های پیش از رانندگی
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دريچه	های	كناری	
با حركت دكمه )شستی( )1( مقدار هوا را در دريچه ها تنظيم كنيد. جهت 
وزش هوا را ميتوانيد با حركت جهت شبكه به سمت باال و پايين ، و حركت 

دريچه های كناری )2( در مركز شبكه، تغيير دهيد .

تهويه	عقب	
جهت وزش هوا با حركت شبكه يا صفحه )1( در مركز شبكه را ميتوانيد 

تغيير دهيد .

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	های	كنترل	اير	كانديشن	جلو	و	سيستم	گرمايشی	

 A/C 1   كليد مدور ايركانديشن / كليد
2   كليد مدور كنترل فن جلو 

3   كليد مدور كنترل دما / كليد چرخش مجدد 

كليد	اير	كانديشن	

خودرو را استارت بزنيد و كليد مدور كنترل فن جلو را در موقعيت دلخواه 
نشان  و  كليد روشن شده  روی  فشار دهيد. چراغ  را    A/C كليد  بچرخانيد. 

ميدهد سيستم ايركانديشن روشن می باشد.
با فشار دادن مجدد كليد A/C  سيستم  خاموش ميشود.

توجه : كليد مدور كنترل فن جلو بايد در موقعيت o يا باالتر قبل از فشار دادن 
كليد A/C  قرار گيرد. در صورت قرار گرفتن كليد مدور كنترل فن جلو در 

موقعيت O كليد A/C  بعد از فشار دادن ، سه مرتبه چشمك ميزند.

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	مدور	جهت	وزش	هوا	

كليد مدور جهت وزش هوا را در نمادهای تصويری بچرخانيد تا حالت دلخواه 
را انتخاب نماييد .

رو به صورت. خروج هوا از دريچه های كناری و مركزی 

از دريچه  و  و مركزی  كناری  از دريچه های  هوا  ، خروج  دوحالته 
های كف جلو 

رو به كف ، خروج بيشتر هوا از دريچه های كف جلو ، و مقدار كمی 
از دريچه های كناری و شيشه جلو 

رو به كف و شيشه جلو ) بخارزدايی (.
خروج هوا از دريچه های شيشه جلو خودرو و شيشه درب جلو و 

دريچه های كف جلو .
روبه شيشه جلو ) بخارزدايی ( . خروج هوا از دريچه های شيشه جلو 

خودرو و دريچه های شيشه درب جلو.

كليد	مدور	كنترل	فن	جلو	

كليد مدور كنترل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد و يكی از موقعيتها 
را از چهار موقعيت انتخاب كنيد و مقدار هوای خروجی از دريچه های جلو 

را تنظيم كنيد.
با چرخاندن كليد مدور كنترل ، در خالف جهت عقربه های ساعت كليد فن 

خاموش ميشود.

اقدام های پیش از رانندگی
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كليد	چرخش	هوای	داخل	
از	كليد	چرخش	هوای	داخل	فقط	در	زمانهای	كوتاه	استفاده	كنيد.در	صورت	
نقص	در	عملكرد	دريچه	ها	،	هوای	داخل	خودرو	كاهش	يافته	و	باعث	خواب	

آلودگی	و	بخارگرفتگی	شيشه	ها	می	شود.

درصورت فشاردادن كليد چرخش هوای داخل، چراغ روی كليد روشن خواهد 
شد ونشان ميدهد كه كليد چرخش هوای داخل عمل ميكند. با فشار دادن 
مجدد كليد چرخش هوای خارجی شروع به كارميكند. اگر ميخواهيد هوای 
ازكليد چرخش  توانيد  می  كنيد  ياخنك  گرم  را خيلی سريع  داخل خودرو 

هوای داخل استفاده كنيد.
اگر كليد مدور هدايت جريان هوا رو به       يا      باشد، كليد چرخش، هوای 

خارجی را انتخاب می نمايد.
بطور	 )تقريبًا	2	ساعت(	سيستم	چرخش	هوای	داخلی	 از	مدتی	 توجه:	پس	

خودكار	به	مدت	1دقيقه	به	چرخش	هوای	خارجی	تغييرميكند.

كليد	مدور	كنترل	دما	

با چرخاندن كليد مدور در جهت حركت عقربه های ساعت )جهت فلش قرمز(: 
با چرخاندن كليد مدور در خالف حركت عقربه های  يابد،  افزايش می  دما 

ساعت )جهت فلش آبی ( : دما كاهش می يابد.

اقدام های پیش از رانندگی
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سيستم	گرمايش	و	ايركانديشن	جلو	
حداكثر	سرمايش	

در هوای بسيار گرم ، يا زمانيكه خودرو به مدت طوالنی زير نور آفتاب پارك 
شده باشد ، ميتوانيد حالت حداكثر سرمايش را انتخاب كنيد . كمی پنجره را 

باز كرده تا هوای گرم به سرعت از داخل خودرو خارج شود .
 ON  1 چراغ ، ON : A/C كليد

ON 2 چراغ ON : كليد چرخش هوای داخل
كليد مدور هدايت جريان هوا :

كليد مدور كنترل دما : بطور كامل در خالف جهت عقربه های ساعت )ّآبی( 
بچرخانيد.

كليد مدور كنترل فن جلو : سرعت 4 چهار )حداكثر سرعت (

سيستم	سرمايش	عادی	
حين رانندگی در داخل شهر و بزرگراه ها ميتوانيد سيستم سرمايشی 

عادی را انتخاب كنيد .
 OFF : كليد چرخش هوای داخل ، ON 1 چراغ ON : A/C كليد

كليد مدور هدايت جريان هوا :       يا   
كليد مدور كنترل دما : به موقعيت دلخواه در محدوده آبی رنگ بچرخانيد .

كليد مدور كنترل فن جلو: در موقعيت دلخواه 

اقدام های پیش از رانندگی
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جهت	هوا	به	سمت	صورت	و	پاها	
حالت رو به صورت و پاها )دو حالته ( در زمانهای موقت بكار ميرود بعنوان 
مثال ، در صورت پايين بودن دمای خارج از خودرو و نور آفتاب كم زمانيكه 
كليد مدور كنترل دما بين سرد )آبی ( و گرم )قرمز( تنظيم شود ، هوای گرم 

و سرد از دريچه های كناری و مركز و دريچه های كف جلو خارج ميشود .
 OFF : A/C كليد

 OFF : كليد چرخش مجدد
  OFF : كليد چرخش مجدد

كليد مدور هدايت جريان هوا : 
كليد مدور كنترل دما : بين سرد )آبی( و گرم )قرمز( 

كليد مدور كنترل فن جلو : در موقعيت دلخواه 

تهويه	هوا	
هوای خارج از خودرو از طريق دريچه های كنار و مركزی وارد ميشود .

A/C : OFF كليد
OFF : كليد چرخش مجدد

كليد مدور هدايت جريان هوا :  يا 
كليد مدور كنترل دما : به موقعيت دلخواه در محدوده آبی رنگ بچرخانيد .

كليد مدور كنترل فن جلو : در موقعيت دلخواه 

اقدام های پیش از رانندگی
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حداكثر	گرمايش	
برای	مدت	طوالنی	از	حداكثر	گرمايش	،	استفاده	نكنيد	،	زيرا	باعث	
آلودگی	هوای	داخل	خودرو	و	بخار	گرفتگی	شيشه	ها	ميشود	.	در	
صورت	روی	دادن	چنين	حالتی	،	فورا	كليد	چرخش	هوای	داخل	را	

مجدد	در	موقعيت	OFF	بچرخانيد	.
OFF : A/C كليد

 ON 2 چراغ ، ON : كليد چرخش هوای داخل
كليد مدور جهت هوا : 

كليد مدور كنترل دما :  بطور كلی در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد )قرمز( 
كليد مدور كنترل فن جلو : سرعت 4 چهار

منظور گرمايش سريع از حداكثر گرمايش ، استفاده كنيد و بالفاصله آنرا به 
حالت گرمايش عادی بچرخانيد .

گرمايش	عادی	
A/C : OFF كليد

 OFF : كليد چرخش هوای داخل
كليد مدور جهت هوا :  يا 

كليد مدور كنترل دما : به موقعيت دلخواه محدوده قرمز رنگ بچرخانيد .
كليد مدور كنترل فن جلو: در موقعيت دلخواه 

اقدام های پیش از رانندگی
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برفك	زدايی	/	بخار	زدايی	
از	 مرطوب	 بسيار	 هوای	 در	 سرمايش	 عملكرد	 از	 استفاده	 هنگام	
		استفاده	نكنيد	زيرا	تفاوت	بين	دمای	هوای	 		يا	 وضعيت				
بيرون	و	شيشه	جلو	خودرو	باعث	بخاركردن	شيشه	خودرو	از	داخل	

می	شود	.
ON : A/C كليد

توجه	:	برای	افزايش	تاثير	بخارزدايی	ايركانديشن	)كولر(	را	روشن	كنيد	.
ON : كليد چرخش هوای داخل

	 		يا	 كليد مدور هدايت جريان هوا : 
كليد مدور كنترل دما : به موقعيت دلخواه محدوده آبی رنگ بچرخانيد .

كليد مدور كنترل هوای فن جلو : در موقعيت دلخواه 

سيستم	گرمايش	و	ايركانديشن	عقب	
و  گرمايش  سيستم  عقب،  ايركانديشن  و  گرمايش  فن  كنترل  مدور  كليد 
ايركانديشن عقب را كنترل ميكند . اين كليد در مركز جلو كابين قرار دارد . 
برای روشن كردن فن ، ايركانديشن عقب و كليد مدور كنترل فن گرمايش را 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد .
روشن	 را	 ايركانديشن	 كليد	 عقب	 ايركانديشن	 از	 استفاده	 از	 قبل	 	: توجه	
	O	موقعيت	در	عقب	ايركانديشن	فن	كنترل	مدور	كليد	صورتيكه	در	.	كنيد

قرارداشته	باشد	،	فن	خاموش	خواهد	شد	.

1   كليد مدور كنترل فن ايركانديشن عقب 
2   كليد مدور كنترل فن گرمايشی عقب 

اقدام های پیش از رانندگی
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عملكرد	ايركانديشن	)كولر(
• درصورت پارك خودرو زير نور مستقيم آفتاب ، قبل از استفاده از عملكرد 	

كولر پنجره ها را باز كنيد.
• از 	 با استفاده  باران ، شيشه باران خورده را تميز كنيد،  در صورت بارش 

عملكرد ايركانديشن رطوبت داخل خودرو را كاهش دهيد.اين كار در هوای 
بارانی و رطوبت بسيار باال، موثر می باشد. 

• سرمايش 	 دارد   احتمال  توقف(  )حركت/  شرايط  در شهر  رانندگی  حين 
ناكافی روی دهد.

استفاده	 ايركانديشن	 سيستم	 از	 بيشتر	 يا	 ماه	 يك	 مدت	 به	 اگر	 	: توجه	
نميكنيد،	خودرو	را	در	حالت	دنده	خالص	قرار	داده	و	سيستم	ايركانديشن	
را	حداقل	10	دقيقه	هر	ماه	يكبار	روشن	كنيد.	حتی	در	ماه	های	زمستان	نيز	
انجام	دهيد	.اينكار	باعث	ميشود	كمپرسور	و	آب	بندی	بطور	كامل	روانكاری	
شوند	همچنين	باعث	طوالنی	شدن	عمر	مفيد	سيستم	ايركانديشن	ميشود.

توجه	:	حين	استفاده	از	ايركانديشن	ميعان	گازها	روی	تبخيركننده	)اواپراتور(	
تشكيل	ميشود	.	بنابراين	در	زمان	توقف	خودرو	ميتوانيد	قطره	های	آب	را	

زير	خودرو	مشاهده	كنيد.

آينه	های	بغل	
شيشه آينه های بغل بيرون محدب می باشند تا افق ديد راننده را افزايش 

دهند : يعنی اشيا را كوچك تر و دورتراز آنچه هستند نشان می دهند.

احتياط

گرفتن  قرار  وضعيت  و  تميزی  نظر  از  را  ها  آينه  تمام  رانندگی  از  پيش 
بازرسی كنيد و در صورت لزوم تنظيم نماييد.

اقدام های پیش از رانندگی
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آينه	های	بغل	بيرونی	-	تنظيم	برقی	
• كليد تنظيم آينه )1( در سمت راست يا چپ را فشار دهيد تا آينه انتخاب 	

و تنظيم شود .
• سمت مناسب كليد دايره ای شكل )2( را فشار دهيد تا آينه را در موقعيت 	

دلخواه باال/پايين/چپ/راست بچرخد.
• سپس كليد تنظيم آينه )1( را به وضعيت مركزی باز گردانيد.	

آينه	های	بغل	بيرونی	– تنظيم	دستی	
با دست آينه را حركت دهيد تا آينه در زاويه دلخواه تنظيم گردد.

اقدام های پیش از رانندگی
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تا	كردن	آينه	بغل	
وارد  با  را  بيرونی  بغل  های  آينه  توانيد  می  پياده  عابران  ايمنی  برای حفظ 

آوردن فشار از وضعيت اوليه به دو سمت بچرخانيد.
آينه بغل را ميتوان با وارد كردن كمی فشار روی قاب آينه بغل به وضعيت 

اوليه اش برگرداند.

آينه	داخلی	
با تنظيم آينه داخلی ديد مناسبی  در سمت عقب خودرو به دست 

می آوريد. با عملكرد اهرم در پايين آينه می توان انعكاس نور از خودروهای 
پشت  سر در شب را كاهش دهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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تجهيزات	داخلی	خودرو	
آفتابگير	

آفتابگير به دو سمت پايين و باال می چرخد تا سايبان مقابل شيشه خودرو 
ايجاد كند. همچنين می توان با چرخاندن آفتابگير به كنار شيشه از آن به 

عنوان سايبان بغل نيز استفاده كرد.

چراغ	سقف	جلو	
تنظيم	دستی	

دكمه )1( را فشار دهيد تا چراغ سقف جلو در سمت دلخواه روشن شود . با 
فشار دادن مجدد همين دكمه چراغ در سمت دلخواه خاموش می شود.

تنظيم	برقی	
دكمه )2( را فشار دهيد تا Automatic ON عمل كند . در صورت باز بودن 
درب سمت راننده ، درب سرنشين جلو يا درب بغل ،چراغ سقف جلو روشن 
خواهد شد. پس از بسته شدن درب بعد از تقريبا 30 ثانيه چراغ سقف جلو 

خاموش ميشود .
) عملكرد  )Automatic ON )2 خاموش ميشود  دادن مجدد دكمه  فشار  با 

دستی هنوز كار ميكند( 
توجه	:	برای	جلوگيری	از	كاهش	شارژ	باتری	در	صورت	باز	بودن	هر	يك	از	
دربها،	درب	سمت	راننده	،	درب	سرنشين	جلو،درب	بغل،	پس	از	تقريبا	15	

دقيقه	بطور	خودكار	چراغ	سقف	جلو	خاموش	ميشود.

اقدام های پیش از رانندگی
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چراغ	سقف	عقب	
تنظيم	دستی	

برای تنظيم دستی چراغ های سقف عقب ، به مبحث ) كليد چراغ سقف عقب، 
صفحه 56 مراجعه كنيد .

تنظيم	برقی	
چراغ سقف عقب در زمان باز بودن هر يك از درب ها روشن می شود . و در 

صورت بسته شدن درب ها بعد از 30 ثانيه بطور خودكار خاموش می شود.
توجه	:	برای	جلوگيری	از	كاهش	شارژ	باتری	در	زمان	باز	بودن	هر	يك	از	درب	

ها	پس	از	15	دقيقه	بطور	خودكار	خاموش	خواهد	شد.

چراغ	ركاب	بغل	
اين چراغ در زمان باز بودن هر يك از درب ها درب سمت راننده ، 

درب سرنشين جلو، درب بغل روشن ميشود . و در صورت بسته بودن 
درب پس از تقريبا 30 ثانيه چراغ ركاب بغل خاموش می شود . 

توجه	:	برای	جلوگيری	از	كاهش	شارژ	باتری	در	صورت	باز	بودن	هر	يك	از	
درب	ها	،	درب	سمت	راننده	،	درب	سرنشين	جلو	،	درب	بغل	پس	از	تقريبا	15	

دقيقه	بطور	خودكار	چراغ	ركاب	بغل	خاموش	خواهد	شد.

اقدام های پیش از رانندگی
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فندك	
هرگز	فندك	را	در	محل	خود	با	فشار	نگه	نداريد	زيرا	باعث	آسيب	

می	شود.
هرگز	وسايل	ديگری	را	در	جافندكی	وارد	نكنيد	.

در	زمانی	كه	كودكان	در	خودرو	تنها	هستند	،	برای	حفظ	ايمنی	آنها	
هميشه	فندك	را	خاموش	نگه	داريد	.

هنگام	استفاده	از	فندك	بوسيله	كليد	فندك	را	نگه	داريد	زيرا	غالف	
بسيار	گرم	شده	و	باعث	سوختگی	ميشود.

برای عملكرد فندك، كامال كليد آنرا بداخل  فشار دهيد و رها كنيد. زمانيكه 
گرم شد، كليد بعد از مدت كوتاهی بطور خودكار بيرون می پرد و قابل استفاده 

قرار ميگيرد. 

زير	سيگاری	
در	زيرسيگاری	احتمال	آتش	سوزی	وجود	دارد	.

با	قراردادن	سيگار	روشن	يا	كبريت	بهمراه	مواد	قابل	اشتعال	در	زير	
سيگاری	می	تواند	باعث	آتش	سوزی	شود.	

از زير سيگاری خودرو به عنوان ظرف آشغال استفاده نكنيد برای باز كردن 
زيرسيگاری آنرا به سمت بيرون بكشيد .

به  آنرا  بكشيد سپس  بيرون  به سمت  آنرا   ، زيرسيگاری  جهت خالی كردن 
سمت پايين روی پايه فشار دهيد تا خارج شود.

اقدام های پیش از رانندگی
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جاليوانی	
برای باز كردن جا ليوانی ، آنرا فشار دهيد و رها كنيد ، سپس آنرا تا اندازه ای 
كه امكان دارد به سمت بيرون بكشيد . برای قرار دادن ليوان در آن ابتدا كمی 

آنرا فشار دهيد تا اينكه قفل شود .

جعبه	داشبورد	
از	قرار	دادن	اشيا	خطرناك	،	سنگين	و	تيز	در	داخل	جعبه	

داشبورد	سمت	سرنشين	جلو	خودداری	كنيد.
در	صورت	باز	بودن	درب	جعبه	داشبورد	حين	رانندگی	با	يك	ترمز	
جعبه	 رانندگی	 حين	 شود.	 می	 آسيب	 باعث	 تصادف	 يا	 ناگهانی	

داشبورد	را	بسته	نگه	داريد	.
برای باز كردن جعبه داشبورد دستگيره آنرا بلند كنيد و برای بستن با فشاری 

محكم جعبه داشبورد را ببنديد .

اقدام های پیش از رانندگی
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جعبه	كمك	های	اوليه	
جعبه كمك های اوليه در جعبه داشبورد قرار دارد ، در صورت نياز به استفاده 

از آن ، زيپ آنرا باز كرده و تجهيزات داخل آنرا خارج كنيد.
جعبه كمك های اوليه شامل تجهيزات زير است :

گاز پانسمان ، باند كشی ، نوارهای ورزشی پزشكی ،باند مثلثی شكل ، نوار 
زخم چسبی ، پنبه آغشته به الكل ، موچين پانسمان ، قيچی ايمنی .

جعبه	بار	باالی	سر	
جعبه	بار	فقط	برای	قرار	دادن	كاغذ	يا	اشيا	سبك	در	نظر	گرفته	شده	
اين	جعبه	 در	 تيز	 و	 ناك	 يا	خطر	 اشيا	سنگين	 دادن	 قرار	 از	 	، است	
خودداری	كنيد	.	زيرا	احتمال	دارد	اين	اشيا	از	جای	خود	حركت	كرده	
بر	روی	راننده	يا	سرنشينان	بيافتندو	باعث	صدمه	ديدن	آنها	شوند.

در خودروهايی با سقف بلند و متوسط ، دو جعبه بار برای قراردادن اشيا سبك 
در نظر گرفته شده است.

توجه	:	خودروهايی	با	سقف	كوتاه	مجهز	به	جعبه	بار	نمی	باشند.

اقدام های پیش از رانندگی
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جا	كارتی	
برای قرار دادن كارتهای بانكی و صفحات سخت بكار ميرود .

توجه	:	هرگز	سكه	يا	اجسام	كوچك	و	كوتاه	در	جاكارتی	قرار	ندهيد	.

كپسول	آتش	نشانی	
خودروهايی كه مجهز به كپسول آتش نشانی پودری خشك می باشند 

اين دستگاه در قسمت محفظه زير صندلی سرنشين جلو قرار گرفته است
در صورتی كه صندلی سرنشين جلو تك صندلی باشد ، آتش نشانی در داخل 

محفظه صندلی قرار دارد.
و اگر صندلی سرنشين جلو جفت صندلی باشد ، كپسول آتش نشانی در داخل 

وسط محفظه صندلی قرار دارد.

احتياط
• در تاريخ تحويل در كارخانه بايد برنامه MOT برای كپسول اتش نشانی 	

اجرا شود .
• اين دستگاه هر 10 سال يكبار بايد تعويض شود .	
• دارای 	 كننده  بازرسی  خاموش  موسسات  توسط  بايد   MOT يا  تعمير 

گواهی انجام شود كه اين   نيز مورد تاييد سازمان آتش نشانی باشد.
• در صورت فروش خودرو ، مالك متعهد ميگردد كه خريدار را از فهرست 	

اقدام های ايمنی و حفاظت خودرو آگاه سازد.

اقدام های پیش از رانندگی
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اينورتر	خودرو	)	مبدل(
به	ايمنی	برق	توجه	داشته	باشيد.	از	بازی	كردن	كودكان	با	سوكت	

بدليل	خطر	ولتاژ	باال	خودداری	كنيد	.
در	داخل	سوكت	انگشت	يا	آيتم	های	رسانا	وارد	نكنيد	.

مواد	مايع	را	به	دور	از	محدوده	سوكت	قرار	دهيد	.
از	سوكت	در	هوای	مرطوب	،)	دمای	باال	)باالی	C	°85(	يا	محيطی	با	تهويه	

نامناسب	استفاده	نكنيد	.	حداكثر	توان	برقی	اينورتر	150w	می	باشد	.
هر	وسيله	برقی	با	توان	باالی	150w	ممنوع	ميباشد	.

.سوكت  دارد  قرار  راننده  صندلی  پشتی  پايين  قسمت  در  خودرو  اينورتر 
220VAC كه برق خروجی 150W را تامين كرده و هرزمان كه پانال باز باشد 
 )ACC UNLOCK( قابل مشاهده است . درصورتيكه سوئيچ خودرو در وضعيت

باشد اينورتر خودرو عمل ميكند .
به صفحه نمايشگر قرار گرفته در سوكت توجه كنيد زيرا وضعيت برق را نشان 
داده و بر اساس دستورالعمل هايی كه صفحه نمايشگر نشان ميدهد سوكت 

عمل ميكند :
1   سبز ON : عملكرد عادی 

OFF   2 : پايين بودن ولتاژ باتری 
     دستگاه برقی را خارج كنيد و منتظر شارژ مجدد باتری بمانيد 

3    قرمز چشمك زن :
• باال بودن ولتاژ باتری . منتظر بهبود ولتاژ باتری بمانيد .	
• دمای برق 220V بسيار باال . دستگاه برقی را خارج كرده و منتظر روشن 	

شدن چراغ سبز ON بمانيد .

• اضافه بار خروجی برق 220V دستگاه برقی را خارج كرده و دوباره استارت 	
بزنيد تا به وضعيت عادی برگرديد.

• اتصال كوتاه خارجی، دستگاه برقی را خارج كرده و دوباره استارت بزنيد تا 	
به وضعيت عادی برگرديد.

احتياط

 )ACC UNLOCK( وضعيت  در  طوالنی  مدت  به  خودرو  سوئيچ  زمانيكه 
باتری  برق  كاهش  از  تا  نكنيد  استفاده  اينورتر خودرو  از  هرگز  دارد  قرار 

جلوگيری كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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ابزار راننده 
جعبه ابزار در زير صندلی راننده قرار دارد.

1    ابزار بكسل جلو 
)8 x 10( 2    آچارتخت

3    آچار تخت
4    آچار پيچ گوشتی ) چهارسو – دوسو(

5    جك 
6    آچارچرخ / آچار سوكت

7    كيسه ابزار راننده 

چراغ	ركاب	بغل	
زمانيكه درب بغل باز باشد و درب سمت راننده قفل نباشد چراغ ركاب 

بغل به طور خودكار روشن ميشود.
زمانيكه درب بغل بسته باشد يا درب سمت راننده قفل باشد چراغ ركاب بغل 

بطور خودكار خاموش ميشود.

اقدام های پیش از رانندگی
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چكش	ايمنی	آژير	دار	
دو چكش ايمنی در سمت راست و چپ روی ديواره عقب خودرو قرار دارد 
اين آژير فعال شده و آژير  ايمنی آژير دار استفاده كنيد  از چكش  .زمانيكه 
ميكشد .در مواقع اضطراری ، با استفاده از اين چكش به چهار گوشه و لبه 

های شيشه پنجره ها ضربه بزنيد تا شيشه ها ترك بخورند .

توجه	:	ضربه	زدن	با	چكش	ايمنی	به	چهار	گوشه	و	لبه	ها	ی	شيشه	پنجره		
خودرو	مستلزم	آن	است	كه	اين	ضربه	آهسته	تر	به	چهارگوشه	و	لبه	های	
شيشه	پنجره	زده	شود	و	قوی	تر	به	وسط	شيشه	زيرا	شيشه	پنجره	اتومبيل	

بسيار	محكم	می	باشد.

تعويض	باتری	آژير	چكش	ايمنی	
افزايش	 را	 انفجار،	و	سوختگی	 	، ،	احتمال	خطر	آتش	سوزی	 باتری	
ميدهد.	هرگز	باتری	را	خودتان	شارژ	نكنيد	.	باتری	كاركرده	)كهنه(

را	با	روش	درست	به	جای	ديگر	منتقل	كنيد	.
باتری را از دسترس كودكان دور نگه داريد .

در صورت لزوم ، باتری را به روش های زير تعويض كنيد :
1   چكش ايمنی آژير دار را خارج كنيد .

2   4پيچ نصب جای چكش ايمنی آژير دار را باز كرده و جای آنرا از روی 
ديوار خودرو پياده كنيد .

3   صفحه پالستيكی كه در پشت جا چكشی قرار دارد ، پياده كنيد و پيچ های 
نصب صفحه اتصال را باز كرده ، و صفحه اتصال را از جا چكشی بيرون بكشيد .

احتياط

هرگز صفحه اتصال را با ابزار فلزی بيرون نكشيد .

4   باتری كهنه را با باتری نو تعويض نماييد.
توجه	:	از	باتری	CR2032	استفاده	كنيد	و	بطور	كلی	باتری	روی	صفحه	اتصال	

را	هر	سال	يكبار	تعويض	كنيد	.

احتياط

الزم است كه قطب های باتری را به درستی قرار دهيد .

5   صفحه اتصال را با باتری در جاچكشی قرار داده و آنرا با پيچ سوار كنيد.
6   صفحه پالستيكی جا چكشی را نصب كرده و جاچكشی را به ديواره خودرو 

با بستن 4 پيچ وصل كنيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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7    بدنه چكش ايمنی آژير دار را در داخل جا چكشی قرار دهيد.

اقدام های پیش از رانندگی
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88    اقدام های پيش از استارت زدن و رانندگی با خودرو
88    سوئيچ خودرو 

90    سيستم ايموياليزر ) ضد سرقت( موتور
91    حركت خودرو / توقف خودرو 

94    رانندگی با خودرو 
95   كاتاليزور كانورتور

96    سوخت 
98    گيربكس معمولی 

100   مجموعه فرمان هيدروليك 
100   سيستم ترمز 

106   سيستم كنترل سرعت )كروز(
107   سيستم كمكی پارك 

108   سيستم كمكی پارك ) دوربين عقب(
109   الستيك ها 

110   بارگيری 

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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اقدام	های	پيش	از	استارت	زدن	و	رانندگی	كردن	
• مطمئن شويد كه بررسی های نگهداری از خودرو بطور هفتگی و روزانه 	

طبق دستورالعملهای مشخص شده در بخش سرويس و نگهداری بازرسی 
مالك خودرو انجام می شود .

• وضعيت صندلی ها را تنظيم كنيد .	
• وضعيت آينه های بغل را بازديد كنيد .	
• عملكرد تمامی چراغ ها ، سيستم های فرستنده و چراغ هشدار را بررسی 	

كنيد .
• بررسی كنيد كه تمام سرنشينان خودرو كمربند ايمنی را بدرستی بسته 	

باشند .
سوئيچ خودرو را در وضعيت ON قرار دهيد و عملكرد تمام چراغ های هشدار 
و نشانه ها را بررسی كنيد ) به بخش اقدام های پيش از رانندگی – چراغ های 

هشدار و نشانگرها ، در صفحه 44 مراجعه كنيد .(

احتياط
از آشنايی كافی با خودرو و تجهيزات آن با يكبار خواندن بخش ) اقدام های 

پيش از رانندگی ( كتاب تجهيزات جانبی اطمينان حاصل كنيد.

سوئيچ	خودرو	
نمی	 اينصورت	 غير	 در	 	، نكنيد	 را	خارج	 كليد	 رانندگی	 هرگز	حين	
در	 خودرو	 سوئيچ	 زمانيكه	 هميشه	 كنيد	 هدايت	 را	 خودرو	 توانيد	
زمانيكه	 مخصوصا	 	، كنيد	 خارج	 را	 كليد	 دارد	 قرار	 	OFF وضعيت	

كودكان	در	خودرو	تنها	می	باشند	.	
حركت	با	دنده	خالص	وزمانيكه	سوئيچ	خودرو	در	وضعيت	OFF		باشد	بسيار	
خطرناك	است	و	بوسترترمز	)SERVO(	و	فرمان	هيدروليك	نمی	توانند	تحت	

چنين	شرايطی	به	راننده	كمكی	كنند	.

توجه	:	در	صورتيكه	خودرو	شما	مجهز	به	سيستم	ايموباليزر	)ضد	سرقت	(	
می	باشد	،	به	صفحه	90	سيستم	ايموباليزر	موتور،	مراجعه	كنيد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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سوئيچ خودرو در وضعيت های زير قرار ميگيرد :
را  اين حالت كليد  : زمانيكه خودرو خاموش است. فقط ميتوان در   LOCK
 LOCK وارد سوئيچ يا از آن خارج كرده پس از خارج كردن كليد از وضعيت
، سوئيچ خودرو ستون فرمان را نيز قفل ميكند تا از چرخش غربيلك فرمان 

جلوگيری شود .
ACC ) باز نمودن ( : زمانيكه فرمان باز است ، وسايل برقی اصلی و وسايل 

جانبی عمل ميكنند ، همچون : راديو و فندك و غيره.
توجه	:	حركت	آرام	غربيلك	فرمان	برای	بازكردن	فرمان	الزم	می	باشد	.

توجه	:	برای	جلوگيری	از	كاهش	عمر	باتری	هرگز	به	مدت	طوالنی	كليد	را	در	
وضعيت	)ACC (UNLOCK  قرار	ندهيد	.

ON : زمانيكه خودرو در وضعيت ON )موتور روشن( است تمام تجهيزات ، 
كنترل ها و مدارهای برقی فعال ميشود . 

در	 را	 سوئيچ	 	، كنيد	 روشن	 خواهيد	 نمی	 را	 خودرو	 موتور	 زمانيكه	 توجه:	
وضعيت	ON	قرار	ندهيد	.

START : استارت موتور عمل ميكند و موتور روشن ميشود .
از  خودكار  بطور  كليد  تا  كنيد  رها  خودرو  زدن  استارت  محض  به  را  كليد 

وضعيت، START ، به وضعيت )ON( برگردد. 
 

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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سيستم	ايموباليزر	موتور	)ضدسرقت(	
كليدها 

كدها  اين  و  اند  شده  گذاری  كد  الكترونيكی  بطور  شما  خودروی  كليدهای 
كليدها خودروی شمارااستارت  اين  فقط   . ميباشد  مخصوص خودروی شما 

ميزنند.
سيستم ايموباليزر اجازه نميدهد هر كسی بتواند خودرو را استارت بزند زيرا 

بطور الكترونيكی از آن جلوگيری ميكند .

فعال	/	غيرفعال	بودن	سيستم	ايموباليزر	
زمانيكه سوئيچ خودرو از وضعيت LOCK به ON باز ميگردد و صحت سيستم 
تاييد ميشود ) چراغ هشدار امنيتی )مايل به زرد( روی صفحه اطالعات برای 

هميشه كم نور ميشوند . 
در صورت چشمك زدن چراغ هشدار امنيتی مايل به زرد، نقصی در سيستم 
با  بالفاصله   ، نميشود  زده  استارت  خودرو   . دارد  وجود  موتور  ايموباليزر 

نمايندگی مجاز شركت تماس بگيريد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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توجه	:	كليد	خودرو	دارای	يك	ريز	تراشه	)	ميكرو	چيپ	(	می	باشد	و	تبادل	
درست	اطالعات	بين	كليد	و	خودرو	را	امكان	پذير	می	سازد	،	هرگز	پوشش	
محافظ	آنرا	با	فلزی	ديگری	تماس	ندهيد	)	مانند	كليدهای	ديگر(	ضربه	های	
شديد	به	كليد	وارد	نكنيد	.	بيش	از	يك	سوئيچ	خودرو	در	حلقه	كليد	قرار	

ندهيد	.

استارت	زدن	/	خاموش	كردن
استارت	زدن	خودرو	

مونوكسيد	كربن	گاز	خطرناكی	است	و	ميتواند	باعث	بيهوشی	و	
حتی	مرگ	شود	.	هرگز	دود	خروجی	اگزوز	را	استشمام	نكنيد	

زيرا	حاوی	مونوكسيد	كربن	ميباشد	كه	گازی	بدون	رنگ	و	بو	است	.	
هرگز	خودرو	را	در	محيطی	بدون	تهويه	و	بسته	استارت	نزده	و	روشن	نگه	
وقت	 اسرع	 در	 	، ميشود	 خودرو	 وارد	 اگزوز	 دود	 ميكنيد	 فكر	 اگر	 	. نداريد	
.	اگر	مجبور	هستيد	تحت	چنين	شرايطی	كار	 تصميم	به	اصالح	آن	بگيريد	

كنيد	،	فقط	هنگام	باز	بودن	كامل	تمامی	شيشه	ها	رانندگی	كنيد	.
بررسی	كنيد	كه	ترمز	دستی	جازده	شده	و	اينكه	دسته	دنده	در	وضعيت	دنده	
خالص	قرار	دارد	.	تمامی	تجهيزات	الكتريكی	غيرضروری	را	خاموش	كنيد	.	

پس اينكه سوئيچ خودرو را در وضعيت ON  قرار می دهيد ، منتظربمانيد تا 
چراغ روشن ) مايل به زرد( روی سمت پايين صفحه نمايش خاموش شود . 
پای خود را از روی پدال كالچ برداشته ولی از روی پدال گاز برنداريد . كليد 
را در وضعيت START  قرار دهيد. به محض استارت زدن كليد را رها كنيد 
و كليد خود بطور خودكار به وضعيت ON باز ميگردد . حين حركت خودرو 
، بررسی كنيد كه چراغ هشدار باتری بدون شارژ )قرمز( و چراغ هشدار فشار 

روغن )قرمز( روی صفحه اطالعات خاموش باشند.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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نگه	 وضعيت	 اين	 در	 را	 سوئيچ	 ثانيه	 	10 از	 بيش	 زدن	 استارت	 برای	 	: توجه	
نداريد	و	اگر	خودرو	روشن	نميشود	،	سوئيچ	خودرو	را	خاموش	كرده	و	قبل	از	
اينكه	مجدد	استارت	بزنيد	10	ثانيه	منتظر	بمانيد	.	عملكرد	استارتر	به	مدت	

20	ثانيه	،	باعث	ميشود	استارتر	بطور	خودكار	متوقف	شود	.
در	صورت	بروز	نقص	در	سيستم	كنترل	موتور	،	Engine MIL	)	مايل	به	زرد(	

روشن	شده	يا	چشمك	ميزند	و	خودرو	استارت	زده	نميشود	.
)	به	مبحث	وضعيت	– home	Limp		صفحه	93	مراجعه	كنيد	.(

احتياط
پس از استارت زدن تقريبا به مدت 30 ثانيه اجازه دهيد خودرو با سرعت 
در جا كار كند ولی حركت نكنيد. قبل از اينكه باسرعت باال رانندگی كنيد 
دريافت  مناسب  كاری  روغن  توربوشارژ  های  بلبرينگ  كه  شويد  مطمئن 

كرده اند.

گرم	كردن	موتور	
در زمان سرد بودن موتور ، برای گرم كردن آن روشن بودن در جاكافی نيست 

بلكه بايد پس از استارت زدن ، خودرو را حركت دهيد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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 Limp	– home		وضعيت
در	صورت	نقص	موتور	حين	رانندگی،	بر	روی	رانندگی	شما	تاثير	می	گذارد،	
سيستم	كنترل	موتور	وارد	وضعيت	– home	Limp	می	شود.	در	اين	حالت	
چراغ	engine MIL	)	مايل	به	زرد	تيره	(	روی	صفحه	نمايشگر	اطالعات	شروع	
به	چشمك	زدن	يا	اينكه	روشن	باقی	می	ماند.	برای	بازرسی	در	اسرع	وقت	با	

نمايندگی	مجاز	شركت	تماس	بگيريد	.

توقف	خودرو	
سوئيچ خودرو را از وضعيت ON به ACC ) باز نمودن ( قرار دهيد تا موتور 

متوقف )خاموش( شود .

احتياط
قبل از توقف موتور ، اجازه دهيد موتور در جا به مدت 10 ثانيه كار كند و 
مطمئن شويد كه روغن كاری مناسب به بلبرينگ های توربو شارژ رسيده 

و بعد به آرامی حركت كنيد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو

2



94

رانندگی	خودرو	
رانندگی	با	يك	خودرو	جديد	)صفر	كيلومتر	(

اگر با يك خودرو جديد رانندگی ميكنيد برای باال بردن عمر خودرو در دراز 
مدت حتما به پيشنهادهای زير توجه كنيد :

رانندگی در 1600KM اوليه 
• از رانندگی با سرعت باال و تغيير سرعت در اكثر اوقات خودداری كنيد .	
• هرگز پدال گاز را در هر دنده ای تا پايين ترين وضعيت آن فشار ندهيد .	
• اجازه ندهيد موتور در هر دنده ای زياد كار كند .	
• در صورت امكان، از ترمز سنگين غير ضروری خودداری كنيد .	

مجاز  سرعت  حداكثر  تا  را  خودروتان  عملكرد   بتدريج   1600KM از  پس 
افزايش دهيد.

در	صورت	پرهيز	از	رانندگی	با	سرعت	باال	،	ميتوانيد	از	موتور	خودرو	
خود	محافت	كنيد	،	مصرف	سوخت	را	كاهش	دهيد	،	سطح	صدای	

موتور	را	كاهش	دهيد	وبه	حفظ	محيط	زيست	كمك	كنيد	.

رانندگی	خودرو	
را	در	خودرو	قرار	 بنزين	 قابل	حمل	محتوای	 ،	ظرف	 رانندگی	 حين	

ندهيد	،	احتمال	دارد	نشت	كند	و	باعث	آتش	سوزی	شود	.

احتياط
حين رانندگی ، هرگز برای استراحت ، پاهای خود را روی پدال كالچ قرار 

ندهيد ، زيرا باعث ساييدن و صدمه ديدن پدال كالچ ميشود.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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رانندگی	در	سربااليی	و	گذرگاه	ها	
هنگام برخورد با برآمدگی های جاده يا رانندگی در سربااليی با شيب تند ، 
مانند گذرگاه ها و غيره ، رعايت نكات ايمنی از صدمه ديدن قسمت زيرين 

خودرو جلوگيری ميكند .

كاتاليزور	كانورتر	
بسيار	 مدت	 به	 را	حتی	 گرما	 توجهی	 قابل	 مقدار	 كانورتر	 كاتاليزور	
كوتاه	پس	از	خاموش	شدن	خودرو	نيز	منتشر	ميكند	،	كه	ميتواند	

باعث	آتش	سوزی	شود	.
از	پارك	كردن	يا	روشن	گذاشتن	خودرو	در	نزديكی	مواد	قابل	اشتعال	
مانند	كاغذ	،	علوفه	خشك	،	يا	برگ	های	خشك	خودداری	كنيد	.	هرگز	
به	كاتاليزور	كانورتر	حين	روشن	بودن	خودرو	و	يا	مدتی	بعد	از	خاموش	

كردن	خودرو	دست	نزنيد	،	تا	اينكه	كاتاليزور	كانورتر	خنك	شود	.
اگزوز( خودروی شما نصب  )لوله  بر روی سيستم خروجی  كاتاليزور كانورتر 

شده تا گازهای آلوده كننده خروجی را كاهش دهد .

احتياط
به منظور جلوگيری از صدمه ديدن كاتاليز و كانورتر به نكات ايمنی زير 

توجه كنيد :
• از گازوئيل استفاده كنيد در صورت استفاده از بنزين شركت هيچ گونه 	

مسئوليتی را نميپذيرد . اگر سهوا مخزن را از بنزين پر كرديد بالفاصله با 
نمايندگی مجاز شركت تماس بگيريد. هرگز مبادرت به استارت زدن نكنيد.

• حين رانندگی اگر خودرو شما دچار خفگی يا عملكرد ضعيف گرديد 	
خودرو را با سرعت پايين حركت دهيد و آن را به نزديك ترين نمايندگی 

مجاز شركت برسانيد .
• باسطح سوخت بسيار پايين هرگز رانندگی نكنيد ، زيرا رانندگی در اين 	

حالت باعث عملكرد ضعيف موتور ميشود .
• هرگز خودرو را حين هل دادن يا بكسل كردن استارت نزنيد.	
• حين رانندگی ، هرگز موتور را خاموش نكنيد.	

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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سوخت 
سوختگيری	

هرگز	از	مخلوط	گازوئيل	بهمراه	روغن	،	بنزين	،	نفت	سفيد	،	پارافين،	
آب	و	ديگر	مايعات	مصرفی	استفاده	نكنيد	زيرا	باعث	صدمه	ديدن	

سيستم	سوخت	خودرو	می	شود	.
از گلويی مخزن يا سرريز  باال آمدن سوخت  سوختگيری بيش از حد سبب 
كردن آن می شود ، و خطر انفجار سوخت برای شما و ديگران بوجود می آيد .

گازوئيل – از گازوئيل با درصد سولفور كمتراز 50ppm استفاده كنيد .

احتياط
• از گازوئيلی با كيفيت باال بدون مواد اضافی يا مواد تميزكننده موتور 	

استفاده كنيد .
• در صورت ريختن بنزين در اسرع وقت با نمايندگی مجاز شركت تماس 	

بگيريد ، موتور را استارت نزنيد . در صورت حركت خودرو در چنين 
تجهيزات سيستم سوخت خودرو  به  توجهی  قابل  ، صدمات  وضعيتی 

وارد ميشود .چنين صدماتی تحت پوشش گارانتی شركت نمی باشد.

برای	جلوگيری	از	سرريز	شدن	سوخت	،	زمانيكه	نازل	پمپ	بطور	خودكار	
روی	– off	shut	قرار	گرفت	،	سوختگيری	را	متوقف	كنيد	.سوختگيری	
اضافی	باعث	افزايش	بيش	از	حد	سوخت	در	باك	بنزين	شده	و	در	هوای	

گرم	يا	حين	رانندگی	باعث	سرريز	شدن	آن	می	شود	.

درپوش	باك	سوخت
ساعت  های  عقربه  حركت  جهت  خالف  را  كليد  كنيد،  باز  را  درپوش  قفل 

بچرخانيد و درپوش را جدا كنيد.
پس از سوختگيری، كليد را در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا 

درپوش قفل شود.

احتياط
ورودی باك سوخت دارای شيارهای مخصوصی است كه در صورت تعويض 
دريچه باك، نوع درست آن را با توجه به اين شيارهای مخصوص انتخاب 

كنيد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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صرفه	جويی	در	سوخت	
مصرف سوخت تحت تاثير سه عامل اصلی قرار دارد :

• حفظ و نگهداری خودرو 	
-  معاينه فنی خودرو بطور مرتب توسط نمايندگی مجاز شركت بر اساس 

مدت گارانتی و كتابچه سرويس خودر وانجام ميشود .
-   بطور مرتب فشار باد الستيك ها ی خودرو را بازديد كنيد .

• طرز رانندگی با خودرو 	
قراردارد  سنگين  دنده  در  خودرو  زمانيكه  باال  سرعت  با  رانندگی  از   -
خودداری كنيد ) دنده تعويض شود ( در غير اينصورت مصرف سوخت 

افزايش می يابد .
استارت زدن مكرر در هوای سرد و يا رانندگی در مسيرهای كوتاه بطور   -

قابل توجهی مصرف سوخت را باال ميبرد .
مصرف سوخت خودرو در مسيرهای پرترافيك ، سربااليی ، جاده های   -

مارپيچ و غيره افزايش می يابد.
حركت ها و ترمزهای ناگهانی   -

حين رانندگی از درست رها شدن ترمز دستی مطمئن شويد .  -
• بارخودرو 	

با خود  را  اضافی غيرضروری  بار   . بيشتر  ، مصرف سوخت  بيشتر  بار   -
حمل نكنيد .

نكات	زير	به	شما	در	صرفه	جويی	سوخت	و	حفظ	محيط	زيست	كمك	
ميكند	:

• از پر باد بودن الستيك و فشار آنها اطمينان حاصل كنيد .	
• هرگز بالفاصله پس از استارت زدن گاز ندهيد يا تا آخر پدال گاز را 	

    فشار ندهيد .
• در دراز مدت با دنده سنگين رانندگی نكنيد .	
• حين حركت خودرو آرام تا زمان ممكن با دنده سبك رانندگی كنيد.	
• از قبل ، سرعت خود را با توجه به موانع موجود در مسير ، تقاطع ها ، پيچ 	

تند يا چراغ ها راهنمايی رانندگی تنظيم نماييد.
• باتوجه به شرايط ايمنی در زمانيكه در ترافيك سنگين يا محل تقاطع – 	

انتظار طوالنی می كشيد اقدام به خاموش كردن موتور كنيد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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حفاظت	و	نگهداری	خودرو	در	هوای	سرد	
از	پارافين	)نفت	سفيد	(	بعنوان	ماده	افزودنی	جدا	خودداری	كنيد	.	

اضافه	كردن	بنزين	به	سوخت	خطر	جدی	به	همراه	دارد.
به توصيه های زير برای به حداقل رساندن مشكالت در مورد مسائل سوخت در 

هوای سرد توجه كنيد :
• در فصل زمستان باتوجه به نياز اقدام به سوختگيری كنيد .	
• خودرو را در محلی پارك كنيد كه دمای سوخت در باالتر ازC °9 باقی بماند .	
• مخزن سوخت را در پايان هر روز كاری پركنيد ، اين كار امكان ميعان گازها 	

و در پی آن آلودگی آب را به حداقل می رساند .
• فيلتر سوخت را در فواصل زمان توصيه شده تعويض كنيد.	
• وضعيت باتری را در شرايط عملكردی عادی نگه داريد.	

احتياط
مواد افزودنی در سوخت ، خاصيت روانكاری آنرا كاهش ميدهد ، و باعث سايش 

سريع و صدمه ديدن موتور و تجهيزات سيستم سوخت رسانی می شود.

گيربكس	معمولی	
تعويض	دنده	

برای تعويض دنده ، ابتدا كامال پدال كالچ را تا آخر فشار دهيد سپس دسته 
دنده را حركت دهيد . پس از تعويض دنده پای خود را به آرامی از روی پدال 

كالچ برداريد وضعيت های دنده روی سر دسته دنده مشخص می باشد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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گيربكس	معمولی	پنج	سرعته	

دنده پنج )5( : دسته دنده را كامال به سمت راست خالف فشار فنر حركت 
دهيد ، وسپس دسته دنده را باال آوريد . حين تعويض  به دنده پايين تر ، 
دنده چهار )4( فشار يك طرفه ای را به سمت چپ وارد نكنيد ، زيرا دنده دو 
)2( ناخواسته جا می خورد . اين عمل باعث باال رفتن سرعت موتور می شود .

 )R(	معكوس	دنده	به 	)5( از	دنده	پنج	 :	حركت	دسته	دنده	مستقيما	 توجه	
غير	ممكن	می	باشد	.

دنده عقب )R( : از وضعيت دنده خالص ، دسته دنده را كامال به سمت راست 
با نيروی بيشتر از فشار فنر حركت دهيد ، سپس آنرا پايين آوريد .

گيربكس	معمولی	شش	سرعته	

دنده شش )6( : دسته دنده را كامال به سمت راست مخالف فشار فنر حركت 
داده و سپس آنرا پايين آوريد . حين تعويض به دنده پايين تر ، دنده پنج )5( 
فشار يك طرفه ای را به سمت چپ وارد نكنيد ، زيرا دنده سه )3( ناخواسته 

جا ميخورد . اين عمل باعث باال رفتن سرعت موتور می شود.
 )R(	معكوس	دنده	به	))6	شش	دنده	از	مستقيما	دنده	دسته	حركت	:	توجه

غير	ممكن	می	باشد.
دنده عقب )R( : از وضعيت دنده خالص دنده را باال آوريد و دسته دنده را كامال 

به سمت چپ با نيرويی بيشتر از فشار فنر حركت دهيد سپس آنرا باال آوريد.

احتياط
پيش از تعويض دنده به دنده عقب با خارج شدن از دنده عقب ، خودرو 
را كامال متوقف كنيد. به ترتيب شماره دنده را تعويض كنيد و هنگاميكه 

خودرو در دنده )2( می باشد استارت نزنيد. 

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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مجموعه	فرمان	هيدروليك	
خودروی شما مجهز به فرمان هيدروليك می باشد. در صورت بروز نقص در 
سيستم هيدروليك فرمان ، راننده بايد بتواند فرمان را كنترل كند اما نيروی 

بيشتری برای چرخاندن غربيلك فرمان الزم می باشد.

سيستم	ترمز	
سرويس	ترمز	

سيستم	هيدروليك	ترمز	دوبل	
حين	رانندگی	در	صورت	وجود	نقص	در	هريك	از	لوله	های		هيدروليكی	
)چراغ	 روشن	شدن	چراغ	هشدار	 با	 اطالعات	 نمايشگر	 در	صفحه	 	،
قرمز	(	نقص	ترمز	نشان	داده	می	شود	.	در	اين	صورت	استفاده	كردن	
از	پدال	ترمز	باعث	زياد	شدن	مسافت	خط	ترمز	ميگردد	و	در	نتيجه	
باعث	كشيده	شدن	خودرو	به	يك	طرف	ميشود.	برای	برگرداندن	فشار	
پدال	ترمز	هرگز	اقدام	به	پمپاژ	كردن	نكنيد	.در	صورت	وجود	نقص	در	
فشار	در	يكی	از	لوله	های	ترمز	علت	را	بررسی	كنيد	.	بالفاصله	خود	را	
به	يك	توقفگاه	ببريد	.	در	اسرع	وقت	با	نمايندگی		مجاز	شركت	تماس	

بگيريد	.	خودرو	را	حركت	ندهيد.
اگر در يكی از لوله های هيدروليكی نقصی وجودداشته باشد ديگر اتصاالت به 

عملكرد خود ادامه ميدهند .
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وضعيت	كلی	
اطمينان	 پدال	 حركت	 در	 ديگر	 اشيا	 يا	 پوش	 كف	 نشدن	 مانع	 از	

حاصل	كنيد	.
در	هنگام	رانندگی	پای	خود	را	به	پدال	ترمز	تكيه	ندهيد	،	اين	امر	
باعث	گرم	شدن	زياد	ترمز	ها	،	كاهش	راندمان	ترمز	ها	و	سايش	شديد	
می	شود	.	اگر	در	كفشك	ترمز	سايش	شديدی	بوجود	آيد	،	حين	ترمز	
كردن	صدای	گوشخراشی	شنيده	ميشود	و	راندمان	ترمز	را	تحت	تاثير	

قرار	ميدهد	.	بالفاصله	با	نمايندگی	مجاز	شركت	تماس	بگيريد	.	
از دوبار  بعد  ترمز  بوستر  افتاد،  كار  از  و  موتور متوقف شد  دليلی  به هر  اگر 
عملكرد پدال از مدار خارج می شود و در نتيجه برای عملكرد پدال و رسيدن 
به راندمان ترمز دلخواه تالش مضاعفی الزم ميباشد . در چنين شرايطی خط 

ترمز خودرو طوالنی تر می شود .
در صورتيكه خودرو را بطور مرتب حركت نميدهيد يا آنرا به مدت طوالنی در 
پاركينگ قرار داده ايد راندمان سيستم ترمز آسيب ميبيند در اسرع وقت با 

نمايندگی مجاز شركت تماس بگيريد.

رانندگی	در	وضعيت	جاده	خيس	
كاهش	 باعث	 لغزنده	 های	 جاده	 و	 شديد	 باران	 در	 رانندگی	
با	 ايمنی	 فاصله	 به	 	، وضعيتی	 چنين	 در	 ميشود.	 ترمز	 راندمان	
خودروهای	ديگر	را	رعايت	كنيد	و	به	آرامی	بطور	متناوب	پدال	
هوای	 .در	 شوند	 ترمز	خشك	 قطعات	 تا	 دهيد	 حركت	 را	 ترمز	
بارانی	شديد	پروسه	خشك	شدن	الزم	است	هر	چند	كيلومتر	
و	 ترمز	 كفشك	 روی	 	، زمستان	 های	 ماه	 در	 شود	 تكرار	 يكبار	
ديسك	يخ	تشكيل	شده	و	نمك	جمع	ميشود	.	ذرات	نمك	و	يخ	
پس	از	روشن	شدن	عملكرد	چراغ	پدال	ترمز	بايد	پاك	شوند	.

پايين	آمدن	از	جاده	هايی	با	شيب	تند	
گرم	شدن	زياد	ترمزها	باعث	كاهش	راندمان	ترمز	گيری	ميشود	

و	احتماالً	باعث	كشيده	شدن	خودرو	به	يك	طرف	ميشود	.	
به ترمز كردن  نياز  با شيب تند كه  از جاده هايی  پايين آمدن  از  پيش 
مداوم می باشد ، با انتخاب دنده سنگين مقدار ترمز گيری را كاهش داده 

و از اثر ترمز گيری موتور استفاده كنيد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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ABS	)سيستم	ترمز	ضد	قفل	(

و  كرده  جلوگيری  شديد  ترمز  حين  چرخها  شدن  قفل  از   ABS سيستم 
به هيچ تكنيك خاص   . فرمان كمك ميكند  راننده در كنترل  به  نتيجه  در 

رانندگی نيازی نمی باشد .
قفل  از  مناسب  اصطحكاك سطح جاده  )وجود  عادی  ترمز گيری  فرمان  در 
شدن چرخها جلوگيری ميكند(، سيستم ABS  قفل نمی باشد .ويژگی خاص 
اين سيستم ترمز ، توزيع كننده ترمز الكترونيكی EBD می باشد ، كه برای 
بهينه كردن نيروی ترمز در چرخ های عقب تحت شرايط بار كامل بكار ميرود.

نقش مهم ABS حين ترمز كردن در مواقع اظطراری :
1     پدال كالچ را رها كرده و نيروی زيادی را به پدال ترمز وارد كنيد.
2     فرمان را در پيچ ها هدايت كنيد ، مهم نيست چقدر شدت ترمز 

       شما می باشد. 
آنچه اهميت دارد اين است كه بتوانيد هدايت فرمان را كنترل كنيد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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	ABS	عملكرد
لزومًا	سيستم	ABS	در	ترمز	ضعيف	استفاده	نميشود	،	كه	بر	اساس	
سطح	و	شرايط	جاده	بسيار	متفاوت	است	.	در	حقيقت	،	خط	ترمز	در	
خودروهای	فاقد	سيستم	ABS	در	جاده	هايی	همچون	جاده	شنی	و	

برفی	كمتر	می	باشد	.
در	 شما	 خودروی	 توقف	 فيزيكی	 محدوديتهای	 بر	 تواند	 نمی	 	ABS سيستم	
از	 آب	 از	 ای	 اليه	 كه	 هايی	 جاده	 يعنی	 آب	 از	 مملو	 جادهای	 	، ترمز	ضعيف	
تماس	درست	بين	الستيك	ها	و	سطح	جاده	جلوگيری	ميكند	،	يا	حركت	با	

سرعت	باال	غلبه	كند.
سيستم	ABS		نبايد	هرگز	شما	را	وسوسه	كند	كه	ريسك	كنيد	،	زيرا	ايمنی	
با	 كه	 است	 اين	 .	وظيفه	شما	 اندازيد	 به	خطر	می	 را	 رانندگان	 ديگر	 و	 خود	
شرايط	 و	 كنيد	 توجه	 جاده	 سطح	 به	 	، كنيد	 رانندگی	 عادی	 ايمنی	 حاشيه	

ترافيك	و	آب	و	هوا	را	مد	نظر	داشته	باشيد	.

جاده  و  ها  الستيك  بين  چسبندگی  ترمز  نيروی  رفتن  باال  صورت  در 
 ABS يا بيشتر قفل كند ، سپس سيستم باعث می شود كه يك چرخ 
بطور خودكار فعال می شود . صدای ارتعاش سريعی شنيده می شود كه 
همچنين می توان آن را از طريق پدال ترمز نيز حس كرد. حين ترمز 
در مواقع اظطراری ، هميشه پدال كالچ را رها كرده و نيروی زيادی را 
برای فشار دادن پدال ترمز بكار ببريد ، حتی اگر سطح جاده لغزنده باشد. 
سيستم ABS بالفاصله فعال می شود و دائما سرعت هر چرخ را بررسی 
كرده و فشار ترمز هر چرخ را بر اساس مقدار گيرش موجود تغيير ميدهد 
اين عملكرد از قفل كردن چرخها جلوگيری كرده و كنترل فرمان را ميسر 

می سازد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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	ABS	با	رانندگی	خصوص	در	نكاتی
• در شرايط ترمز اظطراری ، پدال كالچ را رها كرده و همزمان نيروی زيادی 	

به پدال ترمز وارد آوريد.
• در شرايط ترمز عادی ، فشار يكنواختی را به پدال ترمز وارد كنيد ، هرگز 	

ترمز را پمپ )چند بار زدن( نكنيد .
• بياد داشته باشيد كه كنترل فرمان هميشه حين ترمز كردن امكان پذير 	

می باشد.
• دسترسی به سيستم ABS نمی تواند خطرات ناشی از رانندگی در فاصله 	

نزديك با خودروهای جلو، جاده های پرآب، سرعت بسيار باال را محدود 
سازد.

• سيستم ABS در ترمزهای ضعيف گارانتی نميشود .	
• در صورت شنيدن يا حس كردن ضربان امواج در پدال ترمز نگران نشويد.	

اين عملكرد عادی است و نشان ميدهد كه سيستم ABS فعال می باشد.

ترمز	پارك	
عملكرد	ترمز	دستی	

• پدال ترمز را محكم به پايين فشار دهيد .	
• ترمز دستی را محكم باال بكشيد و بررسی كنيد كه ترمز دستی در وضعيت 	

UP )باال( قفل شده است .
• پدال ترمز را رها كنيد و از توقف خودرو اطمينان حاصل كنيد.	
• اگر خودرو هنوز حركت دارد ، ترمز دستی را محكم تر باال بكشيد در حالی 	

كه دسته دنده در دنده يك )1( – )در زمين مسطح يا سربااليی( يا دنده 
R )سرپايينی ( قراردارد .
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با قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت ON ترمز دستی را بكشيد، چراغ )قرمز( 
هشدار سيستم ترمز روی صفحه نمايشگر اطالعات روشن می شود .

پارك	خودرو	روی	تپه	
، چرخهای جلو  پارك كنيد  را در سربااليی  بخواهيد خودرو  در صورتی كه 
راعكس )دوراز( حاشيه پياده رو بچرخانيد و در صورت پارك خودرو در سر 

پايينی ، چرخهای جلو رابه سمت حاشيه پياده رو بچرخانيد.

خالص	كردن	ترمز	دستی	
پيش	از	قرار	دادن	سوئيچ	خودرو	در	وضعيت	ON،	ترمز	دستی	
راهدايت	 خودرو	 توانيد	 نمی	 اين	صورت	 در	 	. نكنيد	 را	خالص	
خاموش	 و	 دستی	 ترمز	 كامل	 خالصی	 از	 رانندگی	 حين	 كنيد	
شدن	چراغ	)قرمز(	هشدار	سيستم	ترمز	مطمئن	شويد	هنگام	
را	گرم	 لنت	های	عقب	 ای	 اندازه	 تا	 ترمز	 از	حد	 بيش	 عملكرد	
ميكند	و	تاثيرات	آنها	را	كاهش	ميدهد	،	و	باعث	سايش	شديد	و	

در	نتيجه	تصادف	ميشود	.
ترمز دستی را به آرامی باال آوريد ، دكمه روی انتهای اهرم را فشار دهيد و 

كامال اهرم را به پايين آوريد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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چراغ	های	هشدار	
چراغ های هشدار كه به سيستم ترمز مربوط می شوند و شامل چراغ )قرمز( 
سيستم هشدار سيستم ترمز ، چراغ های )قرمز( هشدار ABS و چراغ )قرمز ( 
هشدار EBD می باشند، به مبحث اقدام های پيش از رانندگی – چراغ های 

هشدار و صفحه نمايشگر در صفحه 44 مراجعه كنيد .

سيستم	كنترل	سرعت	)كروز(
هرگز	از	سيستم	كنترل	سرعت	)كروز(	در	دنده	عقب	استفاده	نكنيد.
هرگز	از	سيستم	كنترل	سرعت	حين	رانندگی	با	سرعت	ثابت	تحت	
ترافيك	 يا	 لغزنده	 های	 جاده	 و	 بارانی	 روزهای	 همچون	 شرايطی	

استفاده	نكنيد	.
رانندگی با سرعت ثابت بدون فشار دادن پدال گاز و با عملكرد سيستم كنترل 

سرعت امكان پذير می باشد.
سرعت ثابت حين رانندگی روی جاده يا رانندگی در مسيرهای طوالنی بسيار 

مفيد می باشد.
زمانيكه خودرو به سرعت دلخواه رسيد ، كليد سيستم كروز را فشار دهيد تا 
چراغ جلوی داشبورد روشن شود )به صفحه 54 اقدام های پيش از رانندگی 
چراغ های جلو داشبورد مراجعه كنيد( و سيستم كنترل سرعت )كروز(   –
شروع به كاركند. كليد را مجدد فشار دهيد تا سيستم كنترل سرعت )كروز( 

غيرفعال شود.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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با عملكرد سيستم كنترل سرعت )كروز( ، حتی با رها كردن پدال گاز هنوز 
هم سرعت باقی می ماند مواردی مانند سبقت گرفتن ، پس از رها كردن پدال 

گاز ، سرعت خودرو به سرعت كروز معين شده باز ميگردد.

احتياط
زمانيكه سرعت خودرو باالی 60KM/hrs و دسته دنده در دنده چهار )4( 

يا بيشتر باشد سيستم كنترل سرعت )كروز ( عمل نخواهد كرد .

سيستم	كمكی	پارك	)PDC(	سنسور	پارك
فقط	 و	 باشد	 نمی	 اطمينان	 قابل	 هميشه	 پارك	 كمكی	 سيستم	
در	موارد	راهنمايی	كاربرد	دارد	.	سنسور	PDC	موانعی	همچون:	
شبكه	های	سيم	يا	طناب	ها	،	اشيا	كوچك	نزديك	زمين	،	اشيا	
مخروطی	شكل	،	و	اشيايی	كه	سطح	باز	تابش	ندارند	را	نميتواند	

تشخيص	دهد.
سنسور PDC را از وجود هرگونه گردوخاك ، يخ و برف پاك كنيد .اگر 
رسوبی روی سنسور PDC وجود داشته باشد ، عملكرد عادی آنرا مختل 
می كند .حين شستن خودرو ، هرگز آب را مستقيم از فاصله كوتاه روی 
قرار  اتومبيل  عقب  سپر  در   PDC سنسور  چهار  نريزيد.   PDC سنسور 
دارند كه فضای پشت خودرو را به محض حس مانعی اسكن می كنند. در 
صورت يافتن مانعی سنسور فاصله مانع از قسمت عقب خودرو را محاسبه 
كرده و سيگنال صدا را برای راننده می فرستد اهميت اين سيستم از اين 
جهت است كه اين سيستم فقط يك سيستم كمك پارك می باشد نسبت 

به اينكه يك جايگزين مشاهده ای و تنظيم شخصی باشد .
شرايط	عملكردی	PDC	سيستم	كمك	پارك	:

پس از انتخاب دنده عقب ، سيستم كمك پارك صدای بيپ كوتاهی برای 
نشان دادن شروع عملكرد سيستم پخش می كند ، در زمان انتخاب دنده 

های ديگر عملكرد سيستم كمك پارك ، متوقف می شود .
توجه	:	در	صورت	انتخاب	دنده	عقب	و	پخش	صدای	طوالنی	از	سيستم،	
نقصی	را	در	سيستم	نشان	ميدهد	و	برای	بازرسی	سيستم	با	نمايندگی	

مجاز	شركت	تماس	بگيريد	.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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حركت	دنده	عقب	خودرو	
• در صورتيكه مانع در فاصله بين 120cm و 180cm از سپر عقب خودرو 	

يا ركاب عقب باشد، سيستم آژير سيگنال صدای متناوب طوالنی را پخش 
ميكند.

• در صورتيكه مانع در فاصله بين 70cm و 120cm از سپر عقب باشد، 	
سيستم صدای آژير سيگنال صدای متناوب كوتاه را پخش ميكند .

• باشد، 	 عقب  سپر  از   70cm و   40cm بين  فاصله  در  مانع  درصورتيكه 
سيستم آژير سيگنال صدای متناوب سريع را پخش ميكند .

• در صورتيكه مانع در فاصله 40cm و يا كمتر از سپر عقب باشد ، سيگنال 	
صدا به آژير مداوم تغيير ميكند .

• رديابی( 	 كور  )منطقه  عقب  سپر  از   20cm فاصله  در  مانع  صورتيكه  در 
باشد، سيگنال، صدای آژير را قطع ميكند.

سيستم	كمكی	پارك	)	دوربين	عقب	(
دوربين	عقب	سيستم	كمك	پارك	هميشه	قابل	اطمينان	نمی	باشد	
و	فقط	در	موارد	راهنمايی	كاربرددارد.مسافت	ديد	دوربين	محدود	و	
موانعی	كه	در	فاصله	دورتری	باشند	در	دسترس	دوربين	قرار	ندارند.

شرايط عملكرد دوربين عقب سيستم كمك پارك پس از انتخاب دنده عقب ، 
سيستم MP5 روشن ميشود و شرايط عملكردی دوربين عقب وارد عمل شده، 
صفحه پشت خودرو بعنوان منبع دنده عقب روشن ميشود .زمانيكه دنده های 
ديگر را انتخاب می كنيد، عملكرد دوربين متوقف شده و صفحه نمايش به 

حالت اوليه خود بازميگردد.

ترك	 دوربين،	خروجی	 باشد	 عقب	 دنده	 در	شرايط	 زمانيكه	خودرو	 	: توجه	
نمايش	 روی	صفحه	 مرجعی	 بعنوان	 را	 زمين	 موقعيت	 و	 عقب	 دنده	 	)track(
سيستم	MP5	ميفرستد	و	قسمت	های	قرمز	،	مايل	به	زرد	و	سبز	را	شناسايی	

ميكند	.
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الستيك	ها	
الستيك	های	معيوب	خطرناك	اند	!

نامناسب	 باد	 فشار	 يا	 ديدن	 صدمه	 و	 شديد	 سايش	 صورت	 در	
اندازه	 از	 بابيش	 را	 .	هرگز	خودرو	 نكنيد	 رانندگی	 هرگز	 الستيكها،	

بارگيری	نكنيد.
فشار	نامناسب	باد	الستيك	يا	نصب	الستيك	چرخ	نامتوازن	می	تواند	بطور	
جدی	بر	مقاومت	الستيك	تاثير	گذارد	،	مخصوصا	در	زمان	رانندگی	با	حداكثر	
بار	يا	حداكثر	سرعت	.	تحت	شرايط	نامناسب	باد	الستيك	مقاومت	چرخش	
الستيك	افزايش	يافته	در	نتيجه	مصرف	سوخت	باال	ميرود	و	گازدادن	باعث	
سايش	الستيك	ها	ودر	نتيجه	صدمه	ديدن	آنها	و	سرانجام		منجر	به		تصادف	

می	شود	.
اثرات  ترين  رايج   ! كنيد  رانندگی  ها  الستيك  شرايط  به  توجه  با  هميشه 

الستيك معيوب به شرح زير است :
• دست انداز جاده در برخورد با جدول پياده رو 	
• رانندگی برروی چاله های عميق آب 	
• و 	 سرويس   150 صفحه  به   ( پرباد  و  باد  كم  های  الستيك  با  رانندگی 

نگهداری خودرو – الستيك ها مراجعه كنيد (

زنجير	چرخ	
حين رانندگی در جاده های برفی ، از زنجير چرخ برای چرخهای خودرو 

خود استفاده كنيد .
رانندگی در فصل زمستان با زنجيرچرخ ، ميزان كشش را افزايش ميدهد 

برای بستن زنجير چرخ به اين نكات توجه كنيد :
1    تمام چرخها و الستيك ها مناسب بستن زنجيرچرخ نيستند. زمان    
      بستن زنجيرچرخ فقط بايد به سايز الستيك تاييد شده توجه نمود .
2   براساس دستورالعمل شركت سازنده زنجيرچرخ فقط برای دوچرخ 

     جلو خودرو از زنجير چرخ استفاده ميشود .
هنگام رانندگی در هوای برفی بابستن زنجيرچرخ می توانيد با حداكثر 
سرعت رانندگی كنيد . قوانين راهنمايی و رانندگی كشور خود رارعايت 

نماييد . در جاده های غيربرفی بالفاصله زنجير چرخ را پياده كنيد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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بارگيری	
وظيفه راننده است كه با توجه به قوانين كشور بار اضافی بارگيری نكند .

توجه	:		وزن	ناخالص	خودرو	روی	صفحه	VIN	مشخص	می	باشد	كه	در	جلو	
پايين	سمت	چپ	/	راست	ستون		B	قرار	دارد	.	به	خودروی	خود	مراجعه	كنيد	
.	اين	كتابچه	پارامترهای	وزن	صحيح	خودرو	را	معرفی	می	كند	به	صفحه	159	

پارامترهای	فنی	كلی	– پارامترهای	وزن	خودرو	مراجعه	كنيد	.

حمل	بار	
بار بايد بين دو محور حمل شود يعنی نه در  منتهی اليه جلو محوطه حمل 
بار و نه در منتهی اليه عقب آن . بارهای بزرگ را بطور مساوی بين دو محور 

با دو مهار كننده سنگين قرار دهيد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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مهار	بار	
تمامی	بارها	را	به	گونه	ای	مهار	كنيد	كه	بعلت	حركت	بار	از	آسيب	

جسمی	جلوگيری	شود	.
توجه	:	وظيفه	راننده		است	كه	از	مهار	درست	بارها	مطمئن	باشد	.

قالب	های	محكم	كننده	وسايل	و	بار	
كف	 در	 بايد	 نصب	 حين	 بار،	 و	 وسايل	 كننده	 محكم	 قالبهای	
از	قبل	 بار	 باشند	.سوراخ	قالبهای	محكم	كننده	 خودرو	محكم	

روی	كف	وانت	ايجاد	شده	اند	.
از  توانيد  می  شده  تاييد  بار  كننده  محكم  قالبهای  نصب  و  خريد  برای 

طريق نمايندگی مجاز شركت اقدام نماييد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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تقسيم	بندی	/	پارتيشن	
چون	كه	پارتيشن	كاملی	برای	مهار	بار	طراحی	شده	،	بارها	را	بايد	
بطور	صحيح	در	مقابل	حركت	و	حتی	با	نصب	يك	پارتيشن	محكم	

كرد.

حمل	بارهای	خطرناك	
برای حمل كاالهای خطرناك بهتر است از تجهيزات قانونی يعنی نوع خاصی 

از نشانه های هشداری در بيرون از خودرو استفاده كنيد .

استارت زدن و رانندگی با خودرو
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114    چراغ هشدار )فالشر(
114    مثلث هشدار

115    روشن كردن موتور به وسيله باتری كمكی 
          )باتری به باتری كردن(

117    تعويض چرخ ها
120    بكسل كردن خودرو

122    تخليه آب فيلتر سوخت 
123    پمپاژ دستی روغن 

124   تعويض فيوز 
129   تعويض المپ چراغ ها

134   بازكردن چراغ ركاب بغل

عیب یابی اضطراری
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چراغ	هشدار	)فالشر	(
هشدار  چراغ  كليد   ، سرعت  كردن  كم  يا  خودرو  توقف  به  لزوم  صورت  در 
)فالشر( فشار دهيد تا چراغ راهنمای )سبز( روی صفحه نمايشگر روشن شود 
و  ديگر  خودروهای  بدينوسيله  بزنند،  چشمك  راهنمای  های  چراغ  تمام  و 

پليس را از وجود مشكل خود آگاه سازيد .

مثلث	هشدار	

خودرو  توقف  به  مجبور  اگر  دارد  قرار  راننده  صندلی  زير  در  هشدار  مثلث 
هستيد ، مثلث هشدار را به فاصله حدود 100m درست پشت خودرو خود 

قرار دهيد تا خودروهای عبوری را از توقف خود مطلع سازيد .

عیب یابی اضطراری
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باتری	به	باتری	كردن	
قطع	شدن	باتری	

نماييد.	 استفاده	 محافظ	 عينك	 و	 دستكش	 از	 باتری	 با	 كار	 هنگام	
استفاده	 باتری	 محدوده	 در	 سيگار	 و	 روكش	 بدون	 سيم	 از	 هرگز	
نكنيد	زيرا	باعث	جرقه	زدن	و	آسيب	ديدن	خود	و	خودرو	ميشويد.

حين قطع باتری ، ابتدا سرمنفی )-( و سپس سر مثبت )+( را جدا كنيد. جهت 
وصل باتری ، ابتدا كابل ) + ( و سپس كابل )- ( را وصل كنيد . سر دو قطب 

را با كمی گريس آغشته نماييد .

احتياط
• قبل از قطع كردن باتری ، هميشه موتور و تمام وسايل برقی را خاموش 	

كنيد. هنگام قطع باتری ، دقت كنيد سر قطب باتری با قسمتهای فلزی 
اتصال كوتاه  اينصورت يك  . در غير  باشد  نداشته  تماس  بدنه خودرو 

باعث جرقه ميشود .
• در صورتيكه كابل مثبت و منفی را برعكس وصل كنيد ، سيستم الكتريكی 	

دچار آسيب می شود.

باتری	به	باتری	كردن	
باتری	 به	 باتری	 روش	 از	 كردن	 بكسل	 و	 كشيدن	 حين	 هرگز	
	)12v(	باتری	دو	به	مربوط	ولتاژ	بودن	يكسان	نكنيد.از	استفاده
اطمينان	حاصل	كنيد	و	كابل	مورد	استفاده	در	باتری	به	باتری	
بايد	مانند	كابل	بكاررفته		برای	باتری	12v		خودرو	مورد	تاييد	

باشد	.
وصل	كردن	)	روش	باتری	به	باتری	(

• دو خودرو را تا حد امكان به هم نزديك كنيد .	
• موتور و تمام وسايل برقی را خاموش كنيد .	
• سر مثبت )+( دو باتری را با كابل سيم وصل كننده قرمز وصل كنيد .	
• كابل وصل كننده مشكی را از سر منفی )-( باتری تغذيه كننده برق 	

به اتصال منفی باتری كه نياز به برق دار وصل كنيد .
• از مكانيزم اتصال تمام اتصاالت مطمئن شويد.	
• قسمتهای 	 از  كننده  وصل  كابل  كه  كنيد  دقت  زدن  استارت  حين 

محرك فاصله داشته باشد.
• بازرسی كنيد كه ترمز دستی دو خودرو مهار شده و دسته دنده در 	

وضعيت دنده خالص باشد.

عیب یابی اضطراری
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استارت	زدن	
خودرويی كه باتری آن شارژ شده را استارت بزنيد تا چند دقيقه در جا كار 

كند .
• خودرويی كه باتری آن ضعيف است را استارت بزنيد .	
• پس از استارت موتور اجازه دهيد به مدت دو دقيقه يا بيشتر در جا كار 	

كند .
توجه	:	اگر	پس	از	چند	بار	استارت	زدن	،	موتور	روشن	نشد	،	خودرو	نياز	به	

تعمير	دارد	.

جدا	كردن	كابل	
• موتور خودرويی كه باتری آن شارژ شده را خاموش كنيد.	
• از اتصال دو سر كابل مطمئن شويد و حين جدا كردن كابل ها دقت كنيد 	

به قسمت های محرك متصل نباشند .
• كابل وصل كننده را پياده كنيد . اتصاالت عكس را نيز جدا كنيد .	

احتياط
پيش از جدا كردن كابل وصل كننده ، هرگز وسايل برقی خودرو استارت زده 

شده را روشن نكنيد .

عیب یابی اضطراری
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تعويض	چرخ	
جك	

محل	قرار	گرفتن	جك	
جك در كيسه ابزار خودرو در زير صندلی راننده قرار دارد .

مشخصات	
اين	جك	 	. باشد	 می	 تعويض	چرخ	 برای	 فقط	 اين	جك	 كاربرد	
ديگر	 مدلهای	 در	 آن	 از	 هرگز	 و	 شماست	 خودروی	 مخصوص	

استفاده	نكنيد.

عیب یابی اضطراری
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الستيك	زاپاس	
از	 استفاده	 كنيد.	 بازديد	 را	 زاپاس	 الستيك	 باد	 فشار	 مرتب	 بطور	
الستيك	زاپاس	بدون	فشار	مناسب	بر	مقاومت	چرخ	تاثير	ميگذارد،	

و	باعث	خطر	و	ايجاد	صدمات	دائمی	روی	چرخ	می	شود	.
.برای جداكردن الستيك  قراردارد  زير خودرو قسمت عقب  زاپاس  الستيك 
زاپاس ، ابتدا پيچ نگهدارنده كارير الستيك زاپاس را همانطور كه در تصوير 
مشاهده ميكنيد با آچار سوكت در كيسه ابزار را بچرخانيد تا زمانيكه كارير به 
اندازه كافی پايين آيد و الستيك زاپاس پياده شود . برای سوار كردن مجدد 
كارير الستيك زاپاس عكس عملكرد باال را انجام دهيد و از باال رفتن كامل 

كارير اطمينان حاصل كنيد .

احتياط
تاير الستيك زاپاس حتی بدون الستيك زاپاس هم بايد هميشه كامال باال و 

نصب شده باشد.

تعويض	چرخ	
پارك	كردن	خودرو	

يا	خطر	 ترافيكی	 مانع	 بدون	 محكمی	 و	 مسطح	 محل	 در	 را	 خودرو	
ترافيكی	برای	خودتان	پارك	نماييد	در	صورت	اجبار	به	پارك	خودرو	
در	مسيرهای	عمومی	)	پررفت	و	آمد	(	،	از	چراغ	هشدار	)فالشر(	و	

مثلث	هشدار	استفاده	كنيد	.
از	محكم	بودن	زمينی	كه	ميخواهيد	جك	را	روی	آن	قرارداده	و	بوسيله	آن	
خودرو	را	مهار	و	بلند	كنيد	اطمينان	حاصل	كنيد	در	غير	اينصورت	به	خاطر	
آسيب	 و	 خودرو	 ديدن	 صدمه	 و	 ميشود	 جك	 حركت	 باعث	 نبودن	 محكم	

جسمی	ميشود	.
چرخهای	ديگر	را	با	استوپر	چرخ	)مانع(	كاماًل	مهار	كنيد	.	هرگز	از	جك	در	
زمينهای	دارای	فرورفتگی	استفاده	نكنيد	،	در	صورتيكه	جك	نامناسب	باشد	
و	يا	در	مورد	آن	اطمينان	نداريد	،	از	ديگران	درخواست	كمك		كنيد	جهت	
چرخ	ها	روی	زمين	بايد	مستقيم	به	جلو	باشند	حين	قرار	دادن	سوئيچ	خودرو	
در	وضعيت	OFF	ترمز	دستی	را	بكشيد	و	دسته	دنده	را	در	وضعيت	دنده	يك	

)1(	يا	دنده	عقب	قرار	دهيد	.

عیب یابی اضطراری
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قراردادن	جك	
	. دهيد	 قرار	 زدن	 نقاط	جك	 روی	 آنرا	 فقط	 از	جك	 استفاده	 برای	
تعويض	 نياز	 مورد	 ارتفاع	 از	 بيشتر	 نبايد	 جك	 بردن	 باال	 ارتفاع	
الستيك	باشد	)	بيشتر	از	30CM	باالتر	از	زمين	نباشد	(.	قبل	از	جك	
	، بردن	 باال	 هنگام	 كنيد.	 پياده	 خودرو	 رااز	 تمام	سرنشينان	 	، زدن	

جك	را	به	شكل	عمودی	نسبت	به	بدنه	خودرو	قرار	دهيد.
زمين  روی  را  .جك  كنيد  تنظيم  تعويضی  چرخ  نزديك  را  زدن  نقاط جك 
مسطح و محكم زير نقاط جك زدن قرار داده و پيچ مركزی را باآچار سوكت 

بچرخانيد تا سر جك وارد سوراخ محل جك زدن بشود .

تعويض	چرخ	با	الستيك	زاپاس	
هرگز	هنگام	باال	آوردن	خودرو	،	موتور	را	استارت	نزنيد.	هرگز	

زير	خودرويی	كه	روی	جك	قرارگرفته	نرويد	.
پيش	از	باز	كردن	پيچ	های	چرخ	،از	قرار	گرفتن	خودرو	روی	زمين	مسطح	
آچار	 از	 كنيد	 اطمينان	حاصل	 كردن	 يا	حركت	 و	 لغزش	 بدون	 و	محكم	
استفاده	 چرخ	 های	 پيچ	 كردن	 سفت	 گشتاور	 بررسی	 برای	 متر	 تورك	
نمايند	و	فشار	باد	الستيك	را	بعد	از	تعويض	چرخ	بسرعت	بررسی	نماييد	
مناسبی	 محل	 در	 را	 خودرو	 ابزار	 كيسه	 و	 جك	 	، شده	 تعويض	 .چرخ	
قرار	دهيد	.	در	غير	اينصورت	باعث	صدمه	جسمی	در	اثر	ضربه	يا	ترمز	

ناگهانی	ميشود.
زاپاس  الستيك   118 صفحه  به   ( كنيد  پياده  را  زاپاس  الستيك     1

مراجعه كنيد .(
2   عمود قرار گرفتن جك در نقاط جك زدن را بررسی كنيد .درصورت 

لزوم موقعيت آنرا تغيير دهيد .
3   با دقت قالپاق چرخ تعويضی را خارج كنيد مواظب باشيد به سطح 

رنگ شده آسيبی نرسد(
4   پيچ های نصب چرخ را خالف حركت عقربه های ساعت بوسيله آچار 

سوكت موجود در كيسه ابزار خودرو شل كنيد .
5   پيچ مركزی جك را با آچار سوكت بچرخانيد تا اينكه چرخ تعويضی 

از زمين جدا شود .
6   پيچ های نصب چرخ را پياده كرده و با دقت چرخ را پياده كنيد .

را جهت حركت  و پيچ های چرخ  تعويض كرده  زاپاس  با چرخ  آنرا    7
عقربه های ساعت نصب كنيد.

8   خودرو را پايين آورده و جك را خارج كنيد.

عیب یابی اضطراری
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را كامال پيچيده و   9   به شكل مورب )مانند تصوير( پيچ های نصب چرخ 
محكم كنيد .

    180 ±13  Nm : گشتاور پيچ چرخ      
10  قالپاق چرخ را نصب كنيد. 

جای  در  را  خودرو  ابزار  كيسه  و  سوكت  آچار   ، ،جك  تعويضی  چرخ   11
خودشان قرار دهيد .

احتياط
تاير الستيك زاپاس حتی بدون الستيك زاپاس هم بايد هميشه كامال باال و 

نصب شده باشد .

بكسل	كردن	خودرو	
حين بكسل كردن يا بكسل شدن ، دستورالعمل های كشور خود را رعايت 

كنيد .
قالب	بكسل	

قالب	بكسل	جلو
در صورت بكسل كردن خودرو از جلو ، قالب بكسل را در سمت چپ سپر جلو 

محكم كنيد اين قالب بكسل در كيسه ابزار خودرو قرار دارد.

عیب یابی اضطراری
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قالب	بكسل	عقب	
قالب بكسل در عقب خودرو برای بكسل كردن خودروهای ديگر از پشت بكار 

ميرود .

احتياط
 1650Kg حداكثر بار يدك كشی قالب بكسل كردن عقب خودرو حدود

می باشد و هرگز باالتر از اين مقداررابكسل نكنيد.

بكسل	كردن
برای	اطمينان	از	حركت	آزاد	مجموعه	فرمان	،سوئيچ	خود	را	در	
وضعيت	ON	قرار	داده	و	حين	بكسل	كردن	از	عملكرد	عادی	قفل	

نبودن	فرمان،	چراغ	راهنما	و	چراغ	ترمز	مطمئن	شويد.

بكسل	شدن	
حين بكسل شدن خودرو، ترمز دستی را آزاد كرده و دسته دنده را در 

وضعيت خالص قرار دهيد .
در	صورت	خاموش	بودن	موتور	،	بوستر	ترمز	و	فرمان	هيدروليك	
برای	 زيادی	 نيروی	 	، حالت	 اين	 .در	 كند	 نمی	 كمكی	 هيچ	
نيروی	بيشتری	 باشد	و	زمان	و	 فشاردادن	پدال	ترمز	الزم	می	

را	برای	چرخاندن	غربيلك	فرمان	بايد	صرف	شود.

احتياط
حين بكسل كردن خودرو ، فاصله رانندگی نبايد بيشتراز 50KM و سرعت 
بكسل هم نبايد بيشتر از 50KM در ساعت باشد ، در غير اينصورت گيربكس 
صدمه می بيند . در صورت دنده عقب رفتن خودرو هرگز آنرا بكسل نكنيد 

زيرا به مكانيزم دنده سياره ای در گيربكس صدمه وارد ميشود.

عیب یابی اضطراری

3
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تخليه	اب	ازفيلترسوخت
ازدستكش	 هميشه	 باگازوييل	 تماس	 مقابل	 ازدست	 حفاظت	 برای	

مناسب	استفاده	كنيد.

آب را طبق روشهای زير تخليه كنيد :
1  سوئيچ خودرو را در وضعيت LOCK قرار دهيد و كانكتور را فشار داده و 

بيرون بكشيد.
و  )3( وصل كنيد  )2( سنسور سطح آب  تخليه  لوله  به  را  مناسبی  لوله    2

انتهای ديگر آن را در ظرف مناسبی قرار دهيد .
3  سنسور سطح آب )3( را شل كنيد )اما كامال آنرا را پياده نكنيد (تا آب از 

لوله خارج شود.
4  به تخليه آب ادامه دهيد تا اينكه گازوئيل تميز مشخص شود و سنسور 

سطح آب )3( را مجدد سفت كنيد و لوله را باز كنيد .
5  كانكتور )1( را مجدد وصل كنيد.

6  موتور را استارت بزنيد. چراغ سطح روغن فيلترسوخت )مايل به زرد(پس ازحدود 
2 ثانيه خاموش می شود.فيلترسوخت راازنظرنشت سوخت بررسی كنيد.

توجه:	درصورت	يخ	زدگی	درسنسورسطح	آب)3(،قبل	ازاستفاده	مجددبرای	
ذوب	كردن	يخ	سنسورسطح	اب	)3(راپياده	كنيد.

احتياط
درصورت روشن بودن چراغ سطح آب فيلترروغن درسمت راست زيرقسمت 
چراغ های صفحه نمايشگر در اتاق خودرو موتور را خاموش كنيد و بعد از پارك 

خودرو در محل ايمنی بالفاصله اقدام به تخليه آب كنيد.

مدل پمپ دستی در سمت راست فيلتر سوخت 

هرگز	سوخت	گازوئيل	را	در	سيستم	فاضالب	عمومی	يا	فاضالب	خانه	
خود	خالی	نكنيد	.	از	امكانات	موجود	مخصوص	اين	كار	استفاده	كنيد.

عیب یابی اضطراری

مدل پمپ دستی در سمت جلو فيلتر سوخت
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پمپاژ	دستی	سوخت	
از	 هميشه	 گازوئيل	 با	 تماس	 مقابل	 در	 دستها	 از	 حفاظت	 برای	

دستكش	مناسب	استفاده	كنيد.
و  شده  قطع  موتور  احتراق   ، سيستم سوخت  لوله  در  هوا  وجود  در صورت 
باتوجه به فيلتر سوخت نصب شده در خودرو پمپاژ سوخت را كامال بصورت 
فيلتر  راست  با پمپ دستی در سمت  .برای خودروهايی  انجام دهيد  دستی 

سوخت ، برای پمپاژ سوخت به روش دستی مراحل زير را انجام دهيد :
1  لوله مناسبی )1( را به پيچ هواگيری )2( وصل كرده و انتهای ديگر آنرا در 

ظرف مناسبی قرار دهيد.
2   با يك دور پيچ هواگيری را باز نكنيد .دستگيره پمپ دستی )3( روی فيلتر 
را در خالف جهت حركت عقربه های ساعت با زاويه معينی بچرخانيد.تا 
اينكه دستگيره آزاد شود و دستگيره را چند بار فشار دهيد تا مسير جريان 

سوخت نمايان شود .
3  پيچ هواگيری را بسته و لوله را پياده كنيد .

4  دستگيره پمپ دستی )3( رابه عقب به جای اوليه اش برگردانيد .
5  استارت خوردن موتوررابررسی كنيد

برای خودروهايی با پمپ دستی در جلوی فيلترسوخت،برای پمپاژ سوخت به 
روش دستی مراحل زير را انجام دهيد:

1  با يك دور پيچ هواگيری )1( را بازكنيد.
توجه:	آچاری	دركيسه	ابزار	برای	بازكردن	پيچ	هواگيری	وجود	دارد.

2  دستگيره پمپ دستی )2( روی فيلتر راچندبار فشارداده تا اينكه سوخت از 
پيچ هواگيری )1( سرريز شود.

3  پيچ هواگيری را بسته و سوخت سرريز شده را تميز نماييد.
4  استارت خوردن موتور را بررسی كنيد.

احتياط

پيچ هواگيری )2( راقبل از استارت زدن موتورخيلی محكم سفت كنيد.

هرگز	سوخت	گازوئيل	رادرفاضالب	خانه	يا	سيستم	فاضالب	عمومی	
خالی	نكنيد.

عیب یابی اضطراری

3
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تعويض	فيوز	
فيوزهای اين خودرو در سه جعبه قرار دارند .

جعبه	فيوز	اصلی	
جعبه فيوز اصلی در سمت چپ زير غربيلك فرمان قراردارد .

فيوزها فقط به وسيله خارج كردن كاور جعبه فيوز اصلی قابل دسترسی می 
باشند.

فيوزها در جعبه فيوز اصلی با برچسب هايی كه روی پشت كاور جعبه فيوز 
حك شده قابل شناسايی هستند.

عیب یابی اضطراری
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مشخصات	فيوز	در	جعبه	فيوز	اصلی

عملكرد رنگ مشخصات فيوز
چراغ سقف جلو قرمز 10A F1

قرمز صفحه نمايشگر 10A F2
رنگ طبيعی مدول كنترل بدنه 25A F3
مدول كنترل بدنه قرمز 10A F4

برف پاك كن متناوب خاكستری 5A F5
زاپاس سبز 30A F6

مدول كنترل بدنه زرد 20A F7
تقويت كننده صدا آبی 15A F8
مدول كنترل بدنه آبی 15A F9
AC پانل كنترل قرمز 10A F10
زرد چراغ ركاب بغل 20A F11
شيشه باالبر برقی 25A رنگ طبيعی F12

قرمز سوئيچ خودرو 10A F13
25A رنگ طبيعی برف پاك كن F14

قرمز مدول كنترل ايربك 10A F15
ABS مدول كنترل قرمز 10A F16

نمايشگرفشاربادالستيك ، وضعيت 
آينه ،شيشه شو و دنده عقب خودرو قرمز 10A F17

مدول كنترل موتور قزمز 10A F18

عملكرد رنگ مشخصات فيوز
فندك آبی 15A F19

 تقويت كننده صدا ومدول
كنترل بدنه قهوه ای 7.5A F20

قرمز گرم كننده آينه بيرونی 10A F21
چراغ سقف عقب قرمز 10A F22

سيگنال استارت زدن قهوه ای 7.5A F23
كويل رله فن قهوه ای 7.5A F24

عیب یابی اضطراری

3
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جعبه	فيوز	كمكی	
جعبه فيوزكمكی در سمت چپ ديواره داخلی در پايين درب موتور )جلوی 

خودرو( قراردارد.

باشد. قابل دسترسی می  به وسيله خارج كردن كاورفيوز كمكی  فيوز فقط 
فيوزهادرجعبه فيوز كمكی قابل دسترسی می باشد.فيوزهادرجعبه فيوزكمكی 
بابرچسب هايی كه روی پشت كاور جعبه فيوز حك شده قابل شناسايی می 

باشند.

مشخصات	فيوز	در	جعبه	فيوز	اصلی
عملكرد رنگ مشخصات فيوز

شمع گرم كن زرد 60A EF1
كليد هوشمند سوئيچ خودرو2 سبز 40A EF2
كليد هوشمند سوئيچ خودرو1 صورتی 30A EF3

سبز جعبه فيوز اصلی 40A EF4
فن خنك كننده 1 قرمز 50A EF5
فن خنك كننده 2 قرمز 50A EF6
30A صورتی گرم كننده سوخت EF7

ABS سيستم سبز 40A EF8
بوق قرمز 10A EF9

جعبه فيوز اصلی سبز 30A EF10
چراغ اصلی زرد 20A EF11

چراغ مه شكن جلو 15A آبی EF12
قرمز چراغ ترمز 10A EF13

AC كمپرسور قرمز 10A EF14
ABS  سيستم 25A رنگ طبيعی EF15
25A رنگ طبيعی اينورتر خودرو EF16

فن عقب  سبز 30A EF17
سبز رطوبت زدای عقب 30A EF18

چراغ   زرد 20A EF19
رله اصلی سبز 30A EF20

عیب یابی اضطراری
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عملكرد رنگ مشخصات فيوز
چراغ نور پايين چپ قرمز 10A EF21
چراغ نور پايين راست قرمز 10A EF22

قرمز جهت چراغ جلو 10A EF23
چراغ نور باال چپ قرمز 10A EF24
قرمز چراغ نور باال راست 10A EF25
قرمز چراغ كوچك چپ 10A EF26
قرمز چراغ كوچك راست 10A EF27
مدول كنترل موتور قرمز 10A EF28
مدول كنترل موتور قرمز 10A EF29

زاپاس سبز 30A EF30
مدول كنترل موتور آبی 15A EF31

صفحه نمايشگر )نشانگر چراغ مه 
شكن جلو( 7.5A قهوه ای EF32

جعبه	پيش	فيوز
داخلی  ديواره  چپ  سمت  در  باتری  مثبت  كابل  نزديك  فيوز  پيش  جعبه 

قطعات موتور )جلوی خودرو ( قرار دارد .

عیب یابی اضطراری

3
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مشخصات فيوز در جعبه پيش فيوز

عملكرد فيوز مشخصات
جعبه فيوز كمكی 175A 1

آلترناتور )دينام( 175A 2

تعويض	فيوز	
جريان	 	/ كنيد	 تعويض	 مشابه	 مشخصات	 دارای	 فيوزهای	 با	 فقط	
صدمه	 برقی	 سيستم	 به	 غيرمشابه	 فيوزهای	 نصب	 غيرمناسب	

رسانده	حتی	باعث	آتش	سوزی	می	شود.	
پيش	از	اقدام	برای	تعويض	فيوز	،	سوئيچ	را	در	حالت	OFF	قرارداده	و	تمام	
وسايل	برقی	را	خاموش	كنيد	.	هر	تغيير	غير	مجازی	اثرات	مضر	جدی	برروی	
باعث	آتش	سوزی	در	سيستم	كنترل	 الكترونيكی	داشته	و	 سيستم	كنترل	

الكترونيكی	می	شود.	

با فيوز كش كه در جعبه فيوز قراردارد ، فيوز را بيرون بكشيد . سيم داخل 
فيوز برای مشخص شدن وضعيت فيوز استفاده ميشود )جهت فلش(.

توجه	:	نقصهای	تكراری	در	فيوزهای	مشابه	هم	،	نقص	در	مدار	رانشان	ميدهد	
و	برای	بازرسی	بالفاصله	با	نمايندگی	مجاز	شركت	تماس	بگيريد	.

عیب یابی اضطراری
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احتياط
تغييرات غير مجاز در سيستم الكترونيكی گارانتی شركت را باطل خواهد 

كرد .

تعويض	المپ	ها	
قبل از تعويض هر المپی ، سوئيچ خودرو را در وضعيت OFF قرار دهيد و كليد 

چراغ را خاموش كنيد تا از امكان هر اتصال كوتاهی جلوگيری كند .
هنگام پياده كردن يا نصب المپ ها هرگز المپ را با دست نگيريد در صورت 

لمس آن ، اثر دست خود روی المپ را با پارچه يا الكل تميز كنيد .

احتياط
آن  اصلی  نوع  با  مشابه  مشخصات  با  المپی   ، چراغ  المپ  تعويض  برای 

انتخاب كنيد.

عیب یابی اضطراری

3
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مشخصات	المپ
مشخصات المپ

   H4    65/55W چراغ جلو)المپ هالوژنی(
   H8    35/W چراغ مه شكن جلو

PY21W    21W چراغ راهنمای جلو
LED چراغ كوچك جلو

P21W   21W  چراغ راهنمای عقب
LED  چراغ راهنمای بغل

P21W   21W چراغ دنده عقب
P21W   21W چراغ مه شكن عقب

P21/5W   21/5W چراغ ترمز/چراغ كوچك عقب

LED چراغ سطح ارتفاع ترمز
W5W    5W/LED چراغ پالك خودرو

C5W    5W چراغ سقف جلو
C5W    5W چراغ سقف عقب
C5W    5W  چراغ ركاب بغل

روش های پياده كردن المپ در زير آورده شده )روشهای نصب بدليل اينكه 
عكس پياده كردن ميباشد مجددتوضيح داده نشده ( و برای تعويض المپ ديگر 
كه در فهرست قرار ندارند ، برای بازرسی آنها در اسرع وقت با نمايندگی مجاز 

شركت تماس بگيريد .

چراغ	جلو	
درب موتور را باز كنيد؛ 

در پشت چراغ جلو :
پوشش المپ راخالف حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا پياده شود   -

بادقت 3 پين كانكتور را قطع كنيد .  -
بست فنرراآزاد كرده و در امتداد لوالی درب موتور آنرا بيرون بكشيد .  -

المپ را پياده كنيد .  -

عیب یابی اضطراری
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چراغ	راهنمای	جلو	
درب موتور را باز كنيد؛

در پشت چراغ جلو ؛
عقربه های ساعت  را در خالف حركت  راهنمايی  نگهدارنده المپ چراغ   -

بچرخانيد و آنرا بيرون بكشيد .
المپ را پياده كنيد .  -

چراغ	تركيبی	عقب	)چراغ	خطر(
برای دسترسی به پشت چراغ تركيبی عقب پانل TRIM را پياده كنيد،

خرابی چراغ را از داخل خودرو تشخيص دهيد ،برای تعويض نگهدارنده المپ 
بكشيد.  بيرون  آنرا  و  بچرخانيد  عقربه های ساعت  آنرا خالف جهت حركت 

المپ را پياده كنيد .

1   چراغ ترمز/چراغ كوچك عقب 
2   چراغ راهنمای عقب 

3   چراغ دنده عقب 
4   چراغ مه شكن عقب 

عیب یابی اضطراری

3



132

چراغ	سقف	جلو	
به همراه سيستم گرمايش و AC عقب 

طلق را با پيچ گوشتی يا ابزار مشابه بلند كنيد ، المپ صدمه ديده را پياده كنيد .

بدون	سيستم	گرمايش	و	AC	عقب	
پياده  را  بلند كنيد المپ صدمه ديده  ابزار مشابه  يا  با پيچ گوشتی  را  طلق 

كنيد.

عیب یابی اضطراری
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چراغ	سقف	عقب	
طلق المپ را با پيچ گوشتی يا ابزار مشابه بلند كنيد، و المپ معيوب را پياده 

كنيد.

چراغ	ركاب	بغل
طلق چراغ ركاب بغل را با پيچ گوشتی يا ابزار مشابه بلند كنيد و المپ معيوب 

را پياده كنيد.

عیب یابی اضطراری

3
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رفع	نقص	چراغ	ركاب	بغل

زمانيكه چراغ ركاب بغل دچار نقص گرديد، عملكرد دستی را به روش زير 
انجام دهيد :

را  آن  شياردار  و سر  كرده  خارج  ابزار خودرو  كيسه  از  را  گوشتی  پيچ     1
انتخاب كنيد.

2   آن را به شكل صحيح، در پايين سوراخ بيضی شكل كه نزديك قسمت 
بيرونی می باشد، جا بزنيد.

3   با انگشت شست راست خود به نوار الستيكی آن فشار آورده و با چهار 
انگشت ديگر پيچ گوشتی را به سمت بيرون بلند كنيد.

4   به اين كار ادامه دهيد و با استفاده از دست چپ خود ركاب بغل را به 
سمت داخل فشار دهيد.

5   زمانيكه نقص برطرف گرديد، پيچ گوشتی را خارج كنيد.

عیب یابی اضطراری
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136    ايمنی
137    حفظ و نگهداری برنامه ريزی شده

137    بررسی توسط مالك خودرو 
139    بدنه موتور
139    درب موتور

141    روغن موتور 
143    ماده خنك كننده 

145   روغن ترمز 
146   روغن فرمان هيدروليك

147   مايع شيشه شوی
148  چشمی شيشه شوی

148  تيغه برف پاك كن
150  باتری

150  الستيك ها
152  كمربند ايمنی

153  اقدام های ديگر حفظ و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو
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سرویس و نگهداری خودرو

ايمني
در زمان انجام هرگونه بازرسي يا سرويس حفظ و نگهداري خودرو، در تمام 
اوقات توجه كنيد كه احتمال صدمه بدني يا آسيب رساندن به خودرو را به 

حداقل برسانيد و هميشه دستورالعمل هاي زير را مدنظر داشته باشيد :
سوئيچ	خوردو	را	در	وضعيت	OFF	قرار	داده	)موتور	را	خاموش	كنيد(	

و	كليد	را	خارج	كنيد	مگراينكه	روش	خاصي	بايد	انجام	گيرد.	
حين	كاركردن	موتور،	دستها،	ابزار	و	قسمت	هاي	لباس	خود	را	از	كمربند	ايمني	
راننده	و	قرقره	كمربند	دور	نگه	داريد.	ماده	خنك	كننده	رادياتور	فن	هر	لحظه	
ممكن	است	عمل	كند،	)حتي	زمانيكه	موتور	خاموش	است(.	هميشه	دستها،	

لباس	هاي	آزاد	مانند	كروات،	شال	و	غيره	را	از	تيغه	هاي	فن	دور	نگه	داريد.
	زمانيكه/	پس	از	شروع	به	كار	موتور/	موتور	روشن	باشد،	بسياري	از	قطعات	
خروجي)اگزوز(،	 سيستم	 موتور،	 مانند:	 مي	باشند.	 گرم	 موتور	 درب	 زير	
سيستم	ماده	خنك	كننده،	مخزن	روغن	فرمان	هيدروليك	و	غيره.	تا	زمان	

خنك	شدن	به	آنها	دست	نزنيد.
فشار	باالي	سيستم	سوخت	رساني	در	سيستم	سوخت	موتور	اعمال	مي	شود	
و	هرگز	بدون	دليل	پايين	نمي	آيد	و	اين	فشار	باال	در	سيستم	سوخت	رساني	

باعث	آسيب	هاي	جسمي	مي	شود.
زمانيكه	سوئيچ	خودرو	دروضعيت	ON	قرار	دارد	از	دست	زدن	به	سيستم	هاي	
سيم	كشي	 و	 باتري	 كه	 باشيد	 داشته	 بياد	 كنيد.	 خودداري	 قطعات	 يا	 برق	
خودرو	داراي	جريان	يا	ولتاژ	بااليي	مي	باشد	كه	سبب	آسيب	جسمي	مي	شود.	

دقت	نماييد	حتي	يك	اتصال	كوتاه	نيز	ايجاد	نكنيد.	
گازهاي	 ندهيد،	 قرار	 تهويه	 بدون	 محيطي	 در	 را	 كار	 حال	 در	 موتور	 هرگز	

خروجي	سمي	و	بسيار	خطرناك	مي	باشند.

درصورت	امكان،	براي	كار	كردن	با	بدنه	موتور،	باتري	ها	را	قطع	كرده	و	موتور	
را	خاموش	كنيد.	)	به	صفحه	115عيب	يابي	اضطراري-	باتري	به	باتري	كردن	
را	 موتور	 درب	 زير	 قطعات	 روشن	 موتور	 با	 لزوم،	 در	صورت	 كنيد(.	 مراجعه	
ترمز	 بودن	 مهار	 روي	سطح	مسطح،	 داشتن	خودرو	 قرار	 از	 و	 كرده	 بررسي	

دستي	و	دسته	دنده	در	وضعيت	خالص	اطمينان	حاصل	كنيد.
مطمئن	شويد	كه	اتصاالت	و	چراغ	هاي	بدون	روكش	از	محدوده	باتري	و	تمام	
اين	 نزديك	 وجه	 بهيچ	 اند.	 داشته	شده	 نگه	 دور	 به	سوخت	 مربوط	 قطعات	

محدوده	و	قطعات	سيگار	نكشيد.
بيشتر	مايعات	در	موتور	خودرو	سمي	مي	باشند،	از	مصرف	و	تماس	اين	مواد	
با	پوست	چشم	خود	جلوگيري	كنيد	)اين	مواد	شامل:	اسيد	باتري،	ضديخ،	
شوي،	 شيشه	 مايع	 روغن،	 گازوئيل،	 هيدروليك،	 فرمان	 روغن	 ترمز،	 روغن	
ماده	روانكاري	و	خنك	كننده(.	درصورت	سرريز	اين	مواد	از	دستكش	محافظ	
برچسب	ها	 روي	 شده	 حك	 دستورالعمل	هاي	 به	 هميشه	 نماييد.	 استفاده	
يا	 روي	 بر	 كار	 در	صورت	 كنيد.	 توجه	 مواد(	 نگهداري	 )ظرف	هاي	 و	ظرف	ها	
بيرون	 يا	 مواد	سرريز	 اي	كه	ممكن	است	 زير	خودرو	در	خودرو	در	محوطه	
بريزند	از	عينك	محافظ	استفاده	نماييد.	در	صورت	طوالني	شدن	مدت	تماس	
با	روغن	موتور	عوارضي	جدي	پوستي	ايجاد	مي	شود	مانند	آماس	پوستي	يا	

سرطان	پوست،	پس	از	تماس	كاماًل	دست	ها	را	بشوييد.
ندهيد	 اجازه	 داريد.	هرگز	 نگه	 از	خودرو	دور	 را	 و	حيوانات	خانگي	 كودكان	
كار	صورت		 اين	 رعايت	دستورالعمل	ها	 با	 مگر	همراه	 بماند	 در	خودرو	 كسي	

گيرد.	روغن	ها،	مواد	مايع	و	گريس	را	از	دسترس	كودكان	دور	نگه	داريد.	
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حفظ	و	نگهداري	برنامه	ريزي	شده
بازرسي منظم، كليد اقتصادي، ايمني و اعتماد براي خودروي شماست و بياد 
شرايط  ايمني،  نظر  از  خودرو  نگهداري  و  مسئوليت حفظ  كه  باشيد  داشته 
مناسب جاده اي، درآخر بعهده شما، مالك و استفاده كننده از خودرو مي باشد.
نگهداري مورد نياز و متناوب اختصاص به حفظ و نگهداري خودرو شما دارد.

نگهداري و تعمير منظم با توجه به كتابچه سرويس و گارانتي توسط نمايندگي 
مجاز شركت انجام مي شود.

تعميرو نگهداري منظم خودرو با توجه به قوانين كشورخود عالقمندي شمارا 
مي رساند.

نمايندگي هاي مجاز شركت با داشتن كادري مجرب، امكانات الزم، مي تواند 
سرويس هاي از پيش برنامه ريزي شده اي را ارائه دهد و حداكثر اعتماد به 

خودرو را تأمين نمايد.

بررسي	مالك	خودرو	
دستورالعمل هاي زير چند نمونه ساده اما مهم در بازرسي خودرو مي باشند كه 
بطور دوره ای و منظم پيش از رانندگي، از اعتماد و عملكرد اقتصادي خودرو 

خود مطئن شويد:
بررسي	هاي	روزانه	

عملكرد تمامي چراغ ها )از تميز بودن تمامي لنزها مطمئن شويد(، بوق،  •	
صفحه نمايشگر، چراغ هاي هشدار، برف پاك كن شيشه جلوو شيشه شوي 

را بررسي كنيد.
عملكرد كمربند ايمني را بررسي كنيد. •	
عملكرد درست ترمزها را بررسي كنيد. •	

و  خروجي  گازهاي  سوخت،  روغن،  آب،  عالمت هاي  چشمي  بررسي  •	
نشتي هاي ديگر زير خودرو را بازديد كنيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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بررسي	هاي	هفتگي	يا	قبل	از	سفرهاي	طوالني
	•••بررسي سطح روغن/ سرريز شدن روغن 

-   روغن موتور
-   ماده خنك كننده

-   مايع شيشه شوي شيشه جلو
-   روغن فرمان هيدروليك

-   روغن ترمز
نيز  باد تمامي الستيك ها )شامل الستيك زاپاس  بررسي شرايط و فشار  •	

مي شود(.
AC بررسي و عملكرد سيستم •	

شرايط	سخت	رانندگي
خودروهايي كه اغلب در معرض شرايط سخت رانندگي قرار دارند بايد فاصله 
زماني سرويس هاي دوره اي خود را كاهش دهند )در فواصل زماني نزديك بهم 

خودرو را سرويس كنيد(.
اساس  بر  مجاز شركت  نمايندگي  توسط  منظم خودرو  نگهداري  و  سرويس 

كتابچه سرويس و گارانتي انجام مي شود.
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بدنه	موتور

1   باتري 
2   مخزن ماده خنك كننده رادياتور

3   مخزن روغن ترمز
4   مخزن مايع شيشه شوي

5   ميله روغن ترمز
6   مخزن روغن فرمان هيدروليك 

7   درپوش روغن موتور
روغن	 دستگيره	 و	 ترمز	 روغن	 مخزن	 درپوش	 بهتر	 شناسايي	 براي	 	: توجه	

موتور	به	رنگ	زرد	مشخص	شده	اند.

درب	موتور
بازكردن	درب	موتور

1  دستگيره آزاد كردن درب موتور در سمت راست زير داشبورد را بيرون 
بكشيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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2  جلوي درب موتور را به آرامي بلند كنيد و براي مهار كردن درب موتور ميله 
نگهدارنده سمت چپ درب موتور را بلند كنيد.

3  ميله نگهدارنده را بلند كرده و انتهاي آن را در شيار درب موتور محكم 
كنيد.

بستن	درب	موتور
است	 ممكن	 لحظه	 هر	 دارد	 قرار	 	ON وضعيت	 در	 كليد	 زمانيكه	
به	كاركند،	هميشه	دستها	و	 ماده	خنك	كننده	رادياتور	فن	شروع	
لباسهاي	آزاد	خود	مانند	كروات،	شال	و	غيره	را	از	تيغه	هاي	فن	دور	

نگه	داريد.
نگهدارنده	هاي	 از	 را	 غيره	 و	 لباسها	 دستها،	 موتور،	 كاركردن	 درصورت	

چرخشي،	كمربند	ايمني	راننده،	تيغه	هاي	فن	و	غيره	دور	نگهداريد.	
براي بستن درب موتور، جلوي درب موتور را نگه داشته و ميله نگهدارنده درب 
را از قسمت شيار خارج كرده آنرا به جاي خود دوباره گير دهيد و درب موتور 

را پايين آورده و ببنديد.
جلوي درب موتور را تا زمان شنيدن صداي قفل شدن فشار دهيد. سعي كنيد 
با كشيدن درب موتور به سمت باال مكانيزم قفل شدن درست درب موتور را 

بررسي كنيد.

احتياط
پيش از بستن درب موتور، قرار نگرفتن هيچ ابزار، تجهيزات و غيره در زير 

محوطه درب موتور را بازديد نماييد.
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روغن موتور
از روغن موتور مناسب روغن كاماًل تركيبي 10W40 استفاده كنيد.

جدول زير بعنوان مرجع براي انتخاب روغن مناسب ارائه شده است.

روغن CI-4 يا )A3/B4( يا سطح باالتر نيز كاربرد دارد.
نمايندگي مجاز شركت شما را از آخرين تغييرات و اصالحات صورت گرفته در 

مورد روغن موتور آگاه مي سازد.
در صورت استفاده از خودرو در مناطق بسيار سرد، به شما پيشنهاد مي كنيم 

از روغن
CI-4 يا )OW-40 )A3/B4 استفاده كنيد.

احتياط
كنيد.  نيستند خودداري  فوق  ويژگي هاي جدول  داراي  كه  روغن هايي  از 
استفاده از روغن موتور نامناسب به موتور خودرو آسيب رسانده و گارانتي 

آنرا باطل مي كند.

بازرسي	و	پركردن
از	عالمت	حداكثر	باالتر	نرويد.

قرار	 شده	 موتورمصرف	 روغن	 معرض	 در	 طوالني	 مدت	 به	 اگر	
زياد	 تماس	 از	 مي	شويد.	 جدي	 پوستي	 صدمات	 دچار	 بگيريد	
پوست	با	روغن	موتور	خودداري	كرده	و	در	صورت	تماس	پوست	

را	كاماًل	بشوييد.
روغن	موتور	را	از	دسترس	كودكان	و	حيوانات	خانگي	دور	نگهداريد.

هميشه سطح روغن را در وضعيت بي حركت موتور)سرد( و قرار داشتن 
خودرو روي سطح مسطح بررسي كنيد. در صورتيكه موتور در شرايط گرم 
قرار دارد، سوئيچ خودرو را در وضعيت OFF قرار داده و قبل از بررسي2 

دقيقه منتظر بمانيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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يا پارچه غير كركي تميز  با يك تكه كاغذ  آنرا  ميله روغن را خارج كرده و 
كنيد. ميله روغن را مجدد وارد كنيد و سپس آنرا بيرون بكشيد. سطح روغن 

بايد بين عالمت هاي "MIN"و"MAX" مشخص باشد.

احتياط
درصورت لزوم سطح روغن و مقدار آنرا بازديد كنيد. پركردن زياد يا كم 

روغن موتور باعث صدمه ديدن موتور و باطل شدن گارانتي آن مي شود.

با چرخاندن  را  پيچ درپوش روغن  پركردن مخزن روغن،  به  نياز  در صورت 
آن در خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت باز كنيد و آنرا با روغن موتور 
مناسب پر كند. مقدار الزم روغن از قسمت پايين ميله تا باالی عالمت، 1 ليتر 
مي باشد. اجازه دهيد تا قبل از تكرار پركردن سطح روغن مخزن به وضعيت 
عادی برگردد. سپس در صورت لزوم تا رسيدن سطح روغن به وضعيت صحيح 

دوباره آنرا پركنيد.

ظرف	هاي	 آن،	 كردن	 آلوده	 از	 جلوگيري	 و	 زيست	 محيط	 حفظ	 براي	
خالي	روغن	و	روغن	مصرف	شده	را	نبايد	در	محيط	زيست	رها	كرد.



143

مصرف	روغن
مصرف روغن تحت تأثير عوامل بسياري مي باشد )بر مصرف سوخت نيز تأثير 
مي گذارد(، اينكه چه نوع روغني استفاده كنيم و مخصوصاً در زمان راه اندازي 

موتور چگونه رانندگي كنيم دو عامل بسيار مهم مي باشند.
باالي  با سرعت  رانندگي  و  موتور  اندازي  راه  زمان  در  روغن  مصرف  معموالً 
مداوم بسيار باال مي باشد. پيشنهاد هايي در مورد تكنيك هاي رانندگي بايد در 

اين خصوص مورد توجه قرار گيرد.
به صفحه 94 "استارت زدن و رانندگي با خودرو - رانندگي كردن" مراجعه 

شود.

ماده	خنك	كننده
خوردن	ماده	ضديخ	مضر	مي	باشد.	از	تماس	ماده	ضد	يخ	با	چشم	
و	پوست	جلوگيري	كنيد.	در	صورت	تماس	فوراً	محل	تماس	را	با	

آب	فراوان	بشوييد.
استفاده از ماده خنك كننده مناسب نه تنها از موتور شما در برابر صدمه 
نيز  خوردگي  برابر  در  سال ها  آنرا  بلكه  مي كند  جلوگيري  سرمازدگي 
محافظت مي كند. در صورتيكه خودرو را از ماده خنك كننده پر نكرده ايد، 

هرگز رانندگي نكنيد.
روغن  كلي-  فني  پارامترهاي  صفحه163  به  كننده  خنك  ماده  ويژگي 

مجاز مراجعه كنيد.
در بازرسي هاي دوره اي سيستم خنك كننده آنرا تخليه كرده و با مقدار 

صحيح از حالل ضديخ آنرا مجدد پركنيد.

احتياط
در زمان پركردن و تعويض ماده خنك كننده، فقط از ماده خنك كننده 
مناسب استفاده كنيد. در صورت استفاده از ضديخ نامناسب )غيرمجاز( به 

سيستم خنك كننده آسيب رسانده و گارانتي آن باطل مي شود. 
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بازرسي	و	پركردن
در	صورتيكه	سيستم	در	شرايط	هواي	گرم	قرار	دارد	درپوش	مخزن	
انبساط	را	هرگز	باز	نكنيد،	در	غير	اينصورت	از	بخار	آب	يا	آب	گرم	
ماده	 پركردن	 برای	 است	 گرم	 موتور	 كه	 زمانيكه	 مي	بينيد.	 صدمه	
اطراف	 در	 ضخيم	 پاچه	اي	 بمانيد،	 منتظر	 دقيقه	 	10 كننده،	 خنك	
درپوش	قرار	داده	و	آنرا	به		آرامي	خالف	حركت	عقربه	هاي	ساعت	
بچرخانيد	تا	قبل	از	باز	كردن	درپوش	از	فشار	درون	مخزن	انبساط	

كاسته	شود.
هميشه زمانيكه خودرو در سطح مسطحي قرار دارد و موتور درجا كار مي كند 

)موتور سرد( سطح ماده خنك كننده را بازديد كنيد.
سطح ماده در مخزن انبساط ماده خنك كننده بايد قابل ديدن باشد و سطح 

نرمال بين عالمت هاي "MAX"و"MIN" قراردارد.
درپوش  اطراف  محوطه  دارد،  قرار   "MIN" عالمت در  ماده  سطح  اگر 
حركت  خالف  آنرا  سپس  و  كرده  تميز  را  كننده  خنك  انبساط  مخزن 
با ماده خنك كننده مجاز بين  آنرا  باز شود.  تا  عقرب هاي ساعت بچرخانيد 

عالمت هاي "MAX"و"MIN" پركنيد و درپوش مخزن انبساط را سوار كنيد.

توجه	:	ماده	خنك	كننده	زمانيكه	گرم	مي	شود	منبسط	شده	و	ممكن	است	
سطح	آن	باالتر	از	عالمت	سطح	قرار	گيرد.

توجه:	پركردن	بيش	از	اندازه	باعث	سرريز	شدن	و	از	دست	دادن	ماده	خنك	
تا	 تنها	 سردشد	 موتور	 زمانيكه	 مي	شود.	 موتور	 شدن	 گرم	 زمان	 در	 كننده	

سطح	مشخص	شده	آنرا	پر	كنيد.

احتياط
اگر سطح روغن بطور قابل توجهي پايين رفته، يا بطور مكرر باال آيد، نشتي 
يا زيادگرم شدن آنرا بازرسي كرده و براي بررسي بيشتر با نمايندگي مجاز 

شركت تماس بگيريد.
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روغن	ترمز
اگر	سطح	روغن	ترمز	بطور	قابل	توجهي	پايين	آمده	باشد،	بالفاصله	
با	نمايندگي	مجاز	شركت	تماس	بگيريد.	از	روغن	ترمز	جديد	و	مجاز	
استفاده	كنيد.	درصورت	استفاده	از	روغن	ترمز	غيرمجاز	و	كهنه	بر	
ترمز	ضروري	 بودن	روغن	 تميز	 وارد	مي	شود.	 ترمز	صدمه	 عملكرد	
مي	باشد.	وارد	كردن	روغن	ترمز	كثيف	بر	عملكرد	ترمز	صدمه	وارد	

مي	كند.
از	تماس	روغن	ترمز	با	پوست	و	چشم	خود	جلوگيري	كنيد،	درصورت	تماس،	
از	دسترس	كودكان	دور	 را	 ترمز	 فراوان	بشوييد.	روغن	 با	آب	 را	 محل	 فوراً	

نگه	داريد.
اگر  اينصورت  غير  در  كنيد،  موتور جلوگيري  روي  بر  ترمز  روغن  ريختن  از 
باعث آتش  دارد  امكان  و  ترمز ريخته شده مي سوزد  موتور گرم شود روغن 

سوزي و صدمه ديدن موتور شود. 
توجه	:	كالچ	هيدروليك	نيز	از	مخزن	روغن	ترمز	روغن	مصرف	مي	كند.

احتياط
فقط سيلندر اصلي ترمز را با روغن ترمز مطابق DOT4 مجاز پر كنيد. از  •	

ديگر انواع روغن ترمز استفاده نكنيد.
در صورت تماس روغن ترمز با قسمت هاي رنگ شده به آنها صدمه وارد  •	

مي شود، بالفاصله آن قسمت را تميز كرده و با آب بشوييد.

بازرسي	و	پركردن

قرار دارد و  را زمانيكه خودرو در سطح مسطحي  ترمز  هميشه سطح روغن 
موتور سرد مي باشد را بررسي كنيد. سطح روغن ترمز در مخزن قابل ديدن 
و سطح نرمال آن بين عالمت هاي"MAX"و"MIN" مي باشد. محوطه اطراف 
درپوش روغن را تميز كرده و آنرا خالف حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا 
 "MIN"و"MAX" باز شود. آنرا از روغن ترمز مجاز و جديد تا بين عالمت هاي

پركنيد و سپس درپوش مخزن را ببنديد.

سرویس و نگهداری
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)قرمز( هشدار  چراغ   "MIN"عالمت زير  روغن  سطح  گرفتن  قرار  صورت  در 
سيستم ترمز روي صفحه نمايشگر اطالعات روشن مي شود. و نشان مي دهد 
كه نقصي در سيستم ترمز وجود دارد كه بالفاصله بايد بررسي شود. در صورت 
رانندگي، خودرو را با دقت به محل توقفگاه ببريد. مي توانيد در اسرع وقت با 

نمايندگي مجاز شركت تماس بگيريد. هرگزبا خودرو رانندگي نكنيد.

براي	جلوگيري	از	آلودگي	محيط	زيست	روغن	ترمز	را	هرگز	در	محيط	
زيست	رها	نكنيد.

روغن	فرمان	هيدروليك

احتياط

هميشه از روغن مجاز ATF-DEXRONIII استفاده كنيد.

بازرسي	و	پركردن
بازرسي	 براي	 باشد،	 پايين	 توجهي	 قابل	 بطور	 روغن	 سطح	 اگر	

بالفاصله	با	نمايندگي	مجاز	شركت	تماس	بگيريد.
دارد  قرار  مسطحي  زمين  روي  خودرو  زمانيكه  موتور  زدن  استارت  از  قبل 
جلو  به  رو  مستقيم  وضعيت  در  جلو  چرخ هاي  و  مي باشد  سرد  سيستم  و 
مي باشد  ديدن  قابل  مخزن  در  هيدروليك  فرمان  روغن  سطح  دارند،  قرار 
سطح  اگر  باشد.   "MIN"و"MAX"عالمت هاي بين  بايد  عادي  روغن  سطح  و 
بين  مخزن  كردن  پر  از  قبل  گرفت،  قرار   "MIN"عالمت از  تر  پايين  روغن 
و  كرده  تميز  را  روغن  درپوش  اطراف  محوطه   "MIN"و"MAX"عالمت هاي
سپس خالف حركت عقربه ساعت درپوش را باز كنيد و سپس درپوش مخزن 

را محكم كنيد.
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احتياط
بيش از اندازه پرنكنيد. •	

از ورود روغن كثيف به مخزن روغن فرمان هيدروليك جلوگيري كنيد. •	
باعث  از روغن غبرمجاز در مخزن  استفاده  عملكرد خودرو در صورت  •	

صدمه ديدن مجموعه فرمان هيدروليك مي شود.

مايع	شيشه	شوي
بازرسي	و	پركردن

رانندگي	باسيستم	شيشه	شوي	غيرقابل	استفاده	خطرناك	مي	باشد،	
هميشه	قبل	از	رانندگي	آنرا	بازديد	كنيد.

پركردن  براي  قراردارد.  موتور  اتاق  بدنه  در  جلو  مخزن شيشه شوي شيشه 
از ماده شيشه  را  بلند كنيد، مخزن  از جلو  آنرا  مخزن شيشه شوي درپوش 
 163 صفحه  به  كنيد.  محكم  جايش  در  را  درپوش  مجدد  و  پركرده  شوي 
مشخصات مايع شيشه شوي "پارامترهاي فني كلي- روغن مجاز مراجعه كنيد.

احتياط
از ماده شيشه شوي غيرمجاز استفاده نكنيد. از آب شير استفاده نكنيد. زيرا 
بدليل مواد معدني موجود در آب شير در لوله مايع شيشه شوي شيشه جلو 

يا چشمي آن رسوب ايجاد مي شود.

سرویس و نگهداری خودرو
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چشمي	شيشه	شوي	
تنظيم	و	تميز	كردن

بودن مخزن شيشه  ازپر  تميز كردن چشمي شيشه شوي  يا  تنظيم  از  قبل 
شوي اطمينان حاصل كنيد. با استفاده از سيمي نازك يا يك سوزن در صورت 

مسدود بودن چشمي آنرا با دقت تميز كنيد.
جهت چشمي شيشه شوي در زمان توليد تنظيم شده است و نيازي به تنظيم 
مجدد ندارد. در صورت لزوم، سوزن نازكي را با دقت در سوراخ چشمي وارد 
كنيد و وضعيت آنرا دوباره تنظيم كنيد. بطوريكه ماده شيشه شوي از چشمي،

مستقيم به وسط شيشه جلو پاشيده شود.

تيغه	برف	پاك	كن
بازرسي

لبه تيغه برف پاك كن را از نظر ناهمواري يا صدمه بازرسي كنيد و قرار گرفتن 
الستيك تيغه در تمام طول تيغه را بررسي كنيد. 

توجه	:	وجود	اثري	از	گريس	يا	ناخالصي	هاي	ديگر	از	عملكرد	صحيح	تيغه	هاي	
برف	پاك	كن	جلوگيري	كرده	و	به	سطح	شيشه	جلو	آسيب	مي	رساند.
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تعويض	
پياده	كردن

بازوي برف پاك كن را از شيشه جلو بلند كرده و تيغه آنرا نسبت به بازو    -
در حالت زاويه قائم قرار دهيد. 

گيره را به پايين فشار دهيد )جهت فلش( و كارير تيغه را به سمت پايين   -
باز و حركت داده تا محور روي كارير از قالب بازو جدا شود.

توجه	:	دقت	كنيد	كه	موقعيت	هاي	قالب	و	كارير	در	زمان	تعويض	تيغه	بايد	به	
همان	روش	سوار	شود.

نصب	كردن	
تيغه كارير را بر روي قالب سوار كنيد.  -

لوالي قالب را گير دهيد و سپس آنرا در وضعيتي فشار دهيد تا در محل   -
جا خوردن صداي كليك را بشنويد.

سرويس	و	نگهداري
با مواد شوينده مجاز يا خنثي آنرا بشوييد و با پارچه خشك و نرم و بدون پرز 

خشك كنيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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باتري
اسيد	باتري	باعث	سوختن	و	بخار	آن	سبب	آتش	سوزي	مي	شود	و	

مي	تواند	صدمات	جدي	جسمي	به	شما	و	خودرو	وارد	نمايد.
از	سيم	بدون	روكش	استفاده	نكنيد	زيرا	باعث	جرقه	زدن	مي	شود	در	محدوده	

باتري	سيگار	نكشيد.
از	 باتري	 با	 كار	 بسيار	سوزش	آور	مي	باشد.	حين	 باتري	 الكتروليت	 كار	 مايع	

دستكش	و	عينك	محافظ	استفاده	نماييد.
كودكان	را	از	دسترس	باتري	دور	نگه	داريد.	

هميشه محفظه باتري را تميز و خشك نگه داريد. اتصاالت باتري را تميز نگه 
داشته و انتهاي باتري را به كمي گريس آغشته نماييد.

توجه	:	هميشه	از	باتري	با	همان	نوع	و	مشخصات	باتري	اصلي	استفاده	كنيد	
و	در	مورد	پياده	كردن	و	سوار	كردن	باتري	با	نمايندگي	مجاز	شركت	تماس	

بگيريد.

الستيك	ها
الستيك	هاي	معيوب	خطرناك	مي	باشند!	در	صورت	سايش	شديد	يا	
صدمه	ديدن	يا	فشار	باد	نامناسب	الستيك	ها	هرگز	رانندگي	نكنيد.

از نظر برآمدگي الستيك ها،  بازرسي دوره اي الستيك ها و كناره الستيك ها 
بريدگي يا سايش الزم مي باشد. وجود هرگونه سنگ ريزه يا جسم تيز را با  

ابزار مناسب از الستيك خارج كنيد.
در غير اين صورت اجسام تيز در اثر حركت الستيك وارد آن مي شوند.
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فشار	باد	الستيك	
رانندگي	با	الستيك	كم	باد	بر	مقاومت	خودرو	تأثير	مي	گذارد	و	باعث	
افزايش	مقاومت	چرخش	و	سايش	سريع	الستيك	و	صدمه	دائمي	به	

سيم	الستيك	مي	شود.
فشار باد الستيك و سايش آنرا بطور مرتب بازديد كنيد. بازرسي الستيك از 
وظايف راننده مي باشد. فشار باد الستيك ها و همچنين الستيك زاپاس بطور 
هفتگي را بازرسي كرده و در صورت لزوم، با توجه به فشار مجاز "عالمت فشار 
باد الستيك" روي قاب درب سمت سرنشين جلو و راننده آنرا تنظيم كنيد. به 
خودرو خود مراجعه نماييد. در اين كتابچه فشار باد مناسب الستيك در هواي 
سرد مشخص شده، به صفحه164"پارامترهاي فني كلي- چرخ و الستيك" 

مراجعه نماييد.
الستيك زاپاس نيز بايد داراي فشار باد مناسب باشد و آنرا قبل از استفاده 

تنظيم نماييد.
براي بررسي فشار باد الستيك در زمانيكه الستيك سرد مي باشد با استفاده از 
درجه فشارسنج، فشار باد الستيك را اندازه گيري نماييد. در هواي گرم، فشار 
باد الستيك باالتر از حد نرمال قرار مي گيرد. هميشه درپوش سوپاپ را براي 

جلوگيري از ورود آلودگي به داخل مكانيزم سوپاپ باد آنرا بسته نگه داريد.
كاهش  هرگونه  مي يابد.  كاهش  مرور  به  الستيك  فشارباد  زمان  گذشت  با 

غيرعادي فشار باد الستيك را بررسي و اصالح نماييد.
به صفحه 109 "استارت زدن و رانندگي با خودرو - الستيك ها مراجعه كنيد.
باد	 فشار	 مي	باشد،	 مجاز	 حد	 در	 سرد	 الستيك	هاي	 در	 باد	 فشار	 	: توجه	

الستيك	هاي	گرم	باالتر	از	حد	مجاز	قرار	می	گيرد.

گيج	فشارسنج	الستيك
فشار  را   ON كليد  فشار  واحد  انتخاب  برای  كنيد،  روشن  را  فشارسنج  گيج 

دهيد.
فشار  محكم  الستيك  باد  سوپاپ  روی  را  الستيك  فشارسنج  گيج  پستانك 
را  داده شده  نشان  فشار  مقدار  نكردن هوا مطمئن شويد،  از نشت  تا  دهيد 
بخوانيد. كليد ON فشارسنج الستيك را فشار دهيد و آن را به مدت 3 ثانيه 
خودكار  طور  به  ثانيه   10 از  بعد  كليد  اينكه  يا  شود  خاموش  تا  داريد  نگه 

خاموش می شود.

سرویس و نگهداری خودرو
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نشانگر	سايش	الستيك	ها
نشانگر سايش در روكش تمامي الستيك ها اصلي قرار دارد. زمانيكه سايش 
الستيك به mm 6 و1روكش رسيد، نشانگر سايش در تمام پهناي روكش 
بالفاصله  قابل رويت شد  الستيك ظاهر مي شود. در هر قسمتي كه سايش 
الستيك را تعويض نماييد. بازرسي الستيك توجه و عالقه شما را به ايمني 
الستيك و عملكرد آن مي رساند قبل از اينكه عملكرد آن با توجه به محدوديت 
به عنوان مثال، سايش شديد احتمال  نماييد  آنرا تعويض  يابد  مجاز كاهش 

لغزش الستيك را افزايش مي دهد.

كمربند	ايمني
بازرسي	

هنگام	 كه	 مي	باشد	 حساس	 نگهدارنده	 يك	 داراي	 ايمني	 كمربند	
قفل	مي	كند.	 يا	حتي	خم	شدن	محكم	 كاهش	سرعت	 باال،	 سرعت	
هرگز	قسمت	قفل	كننده	را	با	پرتاب	كردن	قسمت	باالي	كمربند	در	

جهت	جلو	تست	نكنيد.	
تمامي كمربند ها را به روش هاي زير بررسي كنيد:

تمام تكيه گاه هاي كمربندها را از نظر ايمني بازرسي كنيد. •	
زبانه را در قالب جازده و عملكرد درست قفل شدن را بررسي كنيد. بازديد  •	

كنيد زمانيكه دكمه قرمز را فشار مي دهيد زبانه آزاد شود.
در صورتيكه كمربند ايمني تا نصفه باز شده، زبانه را نگه داريدو آنرا محكم  •	
بكشيد. ايمني قفل شدن خودكار را بررسي كرده و از باز نشدن احتمالي 

آن جلوگيري نماييد.
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هرگز	نگهدارنده	يا	قالب	كمربند	ايمني	را	تعويض	يا	اصالح	نكنيد.	
تعويض	 آنرا	 تصادف	 اثر	 در	 ايمني	 كمربند	 شكل	 تغيير	 صورت	 در	
شركت	 مجاز	 نمايندگي	 با	 آن	 گاه	 تكيه	 نقاط	 بررسي	 براي	 و	 كنيد	

تماس	بگيريد.
تكيه گاه  نقاط  و  بازرسي كرده  بطور منظم  نظر سايش  از  را  تسمه كمربند 
از اسفنج، آب ولرم و صابون  استفاده  با  نماييد.  بازديد  را  و تنظيم كننده ها 
كمربند ايمني را تميز و بطور طبيعي خشك كنيد. هرگز براي خشك كردن 

آنرا بطور مستقيم در معرض نور آفتاب و منبع گرما قرار ندهيد.
از ورود آب به نگهدارنده ها جلوگيري كنيد. هرگز كمربند ايمني را با مواد 
ايمني  كمربند  مقاومت  كاهش  باعث  زيرا  نكنيد  رنگ  يا  سفيد  شيميايي 

مي شود.

روش	هاي	ديگر	نگهداري	خودرو

تميز	كردن	خودرو
پس	از	شستن	خودرو،	براي	رانندگي	ابتدا	چند	بار	پدال	ترمز	را	به	
ترمز	 ديسك	 از	 رطوبت	 تمام	 شدن	 خارج	 از	 تا	 دهيد	 فشار	 آرامي	

اطمينان	حاصل	كنيد.
با	دقت	الستيك	ها	را	تميز	كنيد.	هرگز	از	فشار	باالی	پاشش	استفاده	نكنيد	
زيرا	به	الستيك	آسيب	مي	رساند.	در	صورت	بروز	هرگونه	صدمه،	الستيك	را	

تعويض	نماييد.
از	ريختن	آب	روي	قسمت	جلوي	داخل	اتاق	خودرو	)نزديك	داشبورد(

خودداري	كنيد	زيرا	به	قسمت	هاي	مربوطه	صدمه	وارد	مي	شود.

توجه به موارد زير به طول عمر خودروي شما كمك مي كند :
رنگ  بشوئيد. آب گرم سبب صدمه ديدن  ولرم  يا  با آب سرد  را  خودرو  •	

خودرو در هواي سرد مي شود.
در هواي گرم هرگز خودرو را زير نور شديد آفتاب نشوئيد. •	

ها  كننده  تميز  از  استفاده  با  است  خيس  هنوز  خودرو  كه  صورتي  در  •	
مخصوصاً گريس و لكه هاي قير مانند را از روي بدنه خودرو پاك كنيد، 
براي شستن خودرو از مقدار زيادي آب به همرا شامپوي مخصوص استفاده 

كنيد. بعد از شستن كامل خودرو آن را با پارچه اي نرم خشك كنيد.
را  آب  هرگز  مي كنيد،  استفاده  آب  شلنگ  از  خودرو  شستن  براي  اگر  •	
مستقيم روي شيشه ها، درب يا از ميان فضاي رينگ چرخ ها به قسمت هاي 

مربوط به ترمز نريزيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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سرویس و نگهداری خودرو

پس از شستن خودرو، بدنه خودرو را از نظر صدمه ديدن بازرسي كرده و در  •	
صورت لزوم رنگ آنرا اصالح كنيد. با استفاده از واكس هرچند وقت يكبار 

سطح بدنه رنگ شده را پوليش كنيد.
از حركت پاشش آب جلوگيري كرده،  باال،  با فشار  از آب  استفاده  حين  •	
از ريزش مستقيم آب روي موتور، درب، آب بندي، قطعات الكتريكي يا 

اتصاالت آنها خودداري كنيد.
توجه	:	براي	حفظ	رنگ	خودرو	مواد	بي	ضرر	را	نيز	از	سطح	آن	پاك	كنيد.	اما	
مواد	مضر	مانند	فضوالت	پرندگان،	صمغ	درختان،	بقاياي	حشرات،	لكه	هاي	
تميز	 بدنه	خودرو	 از	سطح	 بالفاصله	 را	 زباله	هاي	صنعتي	 و	 نمك	جاده	 قير،	
باعث	صدمه	ديدن	 و	 باقي	مانده	 ثابت	 لكه	بصورت	 اينصورت	 كنيد.	در	غير	

رنگ	بدنه	خودرو	مي	شود.

احتياط
هرگز از بخار براي تميز كردن زير خودرو استفاده نكنيد، زيرا باعث صدمه 

ديدن رو چرخی يا مواد محافظ مربوط به گيربكس مي شود.

ضدخوردگي	زير	بدنه	خودرو
براي حفاظت از زير بدنه خودروي خود از ضدخوردگي استفاده نمائيد. و بطور 

مرتب ضدخوردگي زير بدنه را بازديد نماييد.
با استفاده از فشار آب، ذرات گل و الي جمع شده زير بدنه خودرو را تميز 
كنيد. اين كار را در فصل زمستان كه در سطح جاده از نمك استفاده مي شود 

بطور مرتب انجام دهيد.
صندلي	و	قالپاق

با استفاده از جاروبرقي يا برسي نرم، آلودگي و گرد و خاك جمع شده روي 
فيبرها را تميز كنيد.براي شستن قالپاق ها از پارچه اي تميز استفاده كنيد. از 
تميزكننده هاي خاصي براي تميز كردن گردو خاك و لك ها از سطح قالپاق ها 

و براي تميز كردن قسمت هاي چرمي استفاده مي شود.
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الستيك	دور	درب
براي جلوگيري از يخ زدن الستيك آب بندي درب در هواي سرد، به منظور 

حفاظت آن از اسپري سيليكوني يا محافظ الستيكي استفاده نماييد.
شيشه	پنجره	ها

با استفاده از تميز كننده شيشه اقدام به تميز كردن شيشه ها كنيد.
با استفاده از تميزكننده هاي مجاز يا  لنز چراغ جلو از طلق شفاف مي باشد. 
مواد شوينده خنثي آن را تميز كنيدو از حاللهاي شيميايي يا سمباده استفاده 

نكنيد.

سرویس و نگهداری خودرو
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پارامترهای فنی کلی

پارامترهای	اصلی	ابعاد	خودرو

SH6571, SH5041 SH6501, SH5040 مدل
5700 4950 mm ، A  طول ابعاد بيروني

1998 mm ، B  عرض ابعاد بيروني
2345 ,2552 2072 ,2123 ,2345 mm ، C  ارتفاع ابعاد بيروني

3850 3100 mm ، D  فاصله بين دو محورچرخ جلو و عقب ماشين
865/985 mm ، E سيستم تعليق جلو

1734 mm ، F سيستم تعليق
1728 Track جلو mm ، G )فاصله محور چرخ جلو(

14.8 12.4 Track عقب mm ، H )فاصله محور چرخ عقب(

80 m ، حداقل شعاع دور زدن
L ، ظرفيت مخزن سوخت



159

پارامترهای	وزن	خودرو

SH5041 SH6571 SH5040, SH5030 SH6501 مدل
3500 ~ 3800 3500 ~ 3800 3200 ~ 3800 3200 ~ 3800 kg ، وزن كل خودرو
2020 ~ 2975 2200 ~ 2490 2185 ~ 2740 2160 ~ 2350 kg ، وزن كل كابين عقب

1550/1950

1695/1805

1760/2040

1550/1950

1550/1970

1760/2040

1360/1840

1540/1960

1550/1970

1760/2040

1360/1840

1550/1970

1760/2040

kg ، بار كل محور عقب/ جلو

2 ~ 15 4 ~ 22 2 ~ 12 4 ~ 13
ظرفيت سرنشين مجاز 

)ظرفيت صندلي(

پارامترهای فنی کلی

5
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پارامترهای فنی کلی

پارامترهای	عملكرد	خودرو

SC25R101.1Q4 SC25R136Q3 SC25R136Q4 SC25R120Q4 مدل موتور

- - 8.3 ~ 9.1 8.3 ~ 9.1
شرايط عملكرد مصرف سوخت خودروهاي تجاري 

100Km/L ،سبك

9.1 9.5 - -
شرايط عملكرد مصرف سوخت خودروهاي تجاري 

100Km/L ،سنگين
≤ 150 Km/h ،حداكثر سرعت مجاز

30 حداكثر قابليت عبور خودرو از شيب ها، %
Euro IV Euro III Euro IV Euro IV سطح توليدات كارخانه
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پارامترهای	فنی	موتور	اصلی

SC25R101.1Q4 SC25R136Q3 SC25R136Q4 SC25R120Q4 مدل موتور
موتور ديزلي نوع تزريق مشترك )ريلي(، با توربو شارژ و اينتركولر  رده بندي

2.499 حجم سيلندر
4 سيلندر

92*94 mm*mm ، قطر سيلندر به طول
17.5 : 1 نسبت تراكم

74 100 88 Kw ،توان مجاز
72.1 97.8 85.8 Kw ،حداكثر توان خالص
3200 3800 r/min ،دور موتور در توان مجاز
252 330 300 N/m ،گشتاور مجاز

1800 ~ 2400 1800 ~ 2600 r/min دور موتور در گشتاور مجاز
850 ± 20 r/min دور آرام

مقدار سولفور كمتر از 50ppm گازوئيل نوع سوخت

پارامترهای فنی کلی
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پارامترهای فنی کلی

پارامترهای	سيستم	ترمز	و	فرمان

پرامترها مورد
Mcpherson سيستم تعليق مستقل سيستم تعليق جلو

سيستم تعليق مستقل نوع فنر تخت موازي سيستم تعليق عقب
فنر تخت مخروطي نوع فنر تخت

77,70,65 , )N/mm( : سه نوع ثابت مشخصات فنر تخت
ميزان ديناميكي نامتوازن روي دو طرف چرخ بايد كمتر از 10g باشد. ميزان مجاز ديناميكي چرخ )باالنس چرخ(

10mm در حدود ميزان آزاد پدال ترمز
قبل از رسيدن لنت به انتهاي سايش خود بايد حداقل 2mm باقي مانده 

باشد. ميزان استفاده مناسب از اصطكاك لنت ترمز
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روغن	مجاز

ظرفيت مشخصات مورد
CI - 4 )or A3/B4( -    L ،روغن موتور

9 )بدون گرم كننده عقب(  
10.5 )با گرم كننده عقب(

JFL - 3                                 L ،ماده خنك كننده موتور

2.3 75w/85 L ،گيربكس )5سرعته( روغن
1.6 75w/85 L ،گيربكس )6سرعته( روغن
0.8 DOT 4 L ،روغن ترمز
0.96 ATF-DEXRON III L ،روغن فرمان هيدروليك
2.4 مايع شوينده با نقطه انجماد پايين يونيورسال       L ،مايع شوينده

30±600 )با AC عقب( 

SWB(1450±30 با AC عقب( 

LWB(  1750±30 با AC عقب(

R134a                      g ,AC خنك كننده كولر

پارامترهای فنی کلی
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پارامترهای فنی کلی

چرخ	و	الستيك

پارامترها مورد
6Jx16 مشخصات رينگ چرخ

215/75R16C مشخصات الستيك
≤ 3500 > 3500 Kg ،وزن كل خودرو
4.0/4.5 3.8/4.2 bar ،)فشار باد الستيك چرخ جلو/ چرخ عقب )شرايط سرد

4.5 bar )فشار باد الستيك چرخ زاپاس )شرايط سرد
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پارامترهای	هم	ترازی	چرخ

پارامترها مورد
 0.5 ± 1° )-0.5°  ~ 1.5° (

متفاوت بين چپ و راست )0.3° ~ 0.5°-(
كامبر چرخ

چرخ جلو

 0.6 ± 0.9° )- 0.3 ° ~ 1.5 °(
متفاوت بين چپ و راست ) 0.3° ~ 0.5°-(

كاستر كينگ پين

تو - اين يك چرخ  0.02° ~ 0.11° - 
تو - اين كلی  0.04° ~ 0.22° - 

مقدار كلی تفاوت بين چپ و راست بيش از 0.05 نمی باشد.
تو - اين

 10 ± 2.5° ) 7.5°  ~ 12.5° ( زاويه انحراف كينگ پين
0 ± 0.25° زاويه مطمئنه چرخ عقب چرخ عقب

پارامترهای فنی کلی
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