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پيشگفتار
از اينكه يكي از خودروهاي گروه بهمن را انتخاب نموده ايد از شما متشكريم. ما اين خودرو را با در نظر گرفتن رضايت و راحتي مشتري طراحي نموده و ساخته ايم.
 اين كتابچه راهنما حاوي اطالعاتی براي عملكرد و نگهداري بدون عيب از خودرو و لذت بيشتر از رانندگي با آن بوده و همچنين اطالعات ايمني مهمي را در 
اختيارتان قرار مي دهد. از شما خواهش مي كنيم كه كتابچه را با دقت مطالعه نموده و براي اطمينان از ايمني و نگهداري خوب خودرو به توصيه هاي آن عمل 

كنيد.
وقتي نياز به عمليات سرويس و نگهداري داريد، توصيه مي نماييم به نمايندگي هاي مجاز شرکت خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. پرسنل آموزش 

ديده نمايندگي، با خودروي شما كاماًل آشنايي داشته و رضايت خاطر شما براي آنها در اولويت قرار دارد.
اين كتابچه راهنما بخشی از خودرو بوده و بايد حين فروش خودرو، درون آن باقی بماند.

اصطالحات هشدار :
1.  مواردي كه در آنها احتمال صدمات جسمي وجود دارد، با عنوان "هشدار" مشخص شده و در كادرهاي تيره نمايش داده شده اند.

2.  مواردي كه در آنها احتمال صدمه به خودرو وجود دارد، با عنوان "توجه" مشخص شده است.
3.  ديگر اطالعاتي كه مي بايست به آنها تأكيد شده، اما در آنها صدمات جسمي يا صدمه ديدن اموال وجود ندارد، با عنوان "نكته" مشخص شده اند.

4.  عالمت ايمنی  به معناي " اين عمل را انجام ندهيد" يا " اجازه رخ دادن اين اتفاق را ندهيد" مي باشد.

تمامي اطالعات، تصوير ها و مشخصات درون اين كتابچه راهنما براساس اطالعات آخرين محصول توليدي در زمان انتشار كتابچه مي باشد. گروه بهمن حق ايجاد 
تغيير در اطالعات بدون اطالع قبلي را براي خود محفوظ نگه مي دارد. به دليل تفاوت خصوصيات و مشخصات مدل هاي مختلف خودرو،  ممكن است تصاوير اين 

كتابچه با خودروي شما تفاوت داشته باشند.
با تشكر، گروه خودروسازي بهمن
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عالئم اختصاري بكار گرفته شده در اين کتابچه راهنما 
 امكان تغيير )در بعضي مدل ها اختياري(...................................................... 

مخصوص خودروهاي مجهز به موتور مدل TC-4JJ1 توربو شارژ اينتر كولردار 
قدرت باال ........................................................................................................ 

مخصوص خودروهاي سرنشين دار ................................................................. 

مخصوص خودروهاي داراي چهار چرخ 
متحرك )دو ديفرانسيل( .................................................................................. 

مخصوص خودروهاي داراي گيربكس معمولي 
)غير اتوماتيك( .................................................................................................. 

تمام حقوق محفوظ است. هرگونه حق انتشار و تكثير اين كتابچه به صورت 
كامل يا بخشي بدون كسب اجازه كتبي از گروه بهمن ممنوع بوده و پيگرد 

قانوني دارد.
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محل قرارگيري شماره شاسي و 
شماره موتور 

توصيه مي شود شماره شاسي و شماره موتور را در 
انجام  حين  شماره  اين  نماييد؛  يادداشت  برگه اي 
خدمات  شركت  مجاز  نمايندگي هاي  در  تعميرات 

پس از فروش گروه بهمن مورد نياز مي باشد.

شماره شاسي 
شماره شاسي در سمت راست شاسي در زير درب 

سمت راست حك شده است.

شماره موتور 
سيلندر حك  بلوك  راست  در سمت  موتور  شماره 

شده است.

)VIN( پالك شماره شناسايي خودرو
بااليي  سطح  در  خودرو  شناسايي  شماره  پالك 
آب بندي رادياتور در محفظه موتور نصب شده است.

VIN پالك
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پالك شناسايي بدنه و مشخصات خودرو 
حاوي  خودرو،  مشخصات  و  بدنه  شناسايي  پالك 
اطالعاتي نظير شماره VIN،  نوع بدنه، تركيب رنگ 
بدنه و تودوزي ها، شماره رنگ،  نوع موتور و گيربكس، 
تاريخ  مي باشد.  ساخت  تاريخ  و  اكسل  نسبت هاي 
ساخت، به عنوان تاريخ توليد كارخانه به صورت ماه 
و  سالي كه بدنه و مجموعه موتور مونتاژ شده يا از 

خط توليد خارج شده اند، تلقي مي گردد.

پالك شناسايی بدنه و 
مشخصات خودرو

بارگيري بيش از حد
هشدار

بارگيري بيش ازحد نه تنها عمر مفيد خودروي 
نيز  ايمني  نظر  از  بلكه  مي دهد،  كاهش  را  شما 

بسيار خطرناك است . 
 )GVM( خودرو  ناخالص  وزن  به  بايد  بار  وزن 
محدود شده و به طور مساوي بر روي اكسل هاي 
از  نبايد  همچنين  شود،  تقسيم  عقب  و  جلو 

ظرفيت اكسل باالتر رود.
و   GVM خودرو  ناخالص  وزن  از  اطالع  براي 
ظرفيت اكسل ها "فصل 6 ابعاد و مشخصات" را 

مطالعه نماييد.

آب بندي خودروي نو 
عملكرد بعدي و عمر مفيد خودروي شما مستقيماً 
تحت تأثير نحوه نگهداري و كار با خودرو در دوره  
مي شود  توصيه  بنابراين  مي باشد.  اوليه  آب بندي 
آب بندي(  )دوره  رانندگي  اول   1/000Km در 
قرار  نظر  مد  دقت  با  را  زير  ساده  پيشگيري هاي 

دهيد.
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1. توصيه مي شود در 1000Km اول رانندگي، دور 
داشته  نظر  مد  زير  روش  به  دقت  به  را  موتور 

باشيد :

با استفاده از دورسنج :
توصيه مي شود در اين مدت دور موتور در كمتر از  

3000rpm )دور در دقيقه( نگهداشته شود. 

استارت  موتور،  دور  حد  از  بيش  باالبردن  از   .2
ضروري  غير  ناگهانی  توقف هاي  و  ناگهاني  زدن 

خودداري نماييد.
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حداكثر سرعت مجاز برحسب كيلومتر در ساعت Km/h در هر دنده در دوره آب بندي 

                                           موقعيت دنده
دنده پنجدنده چهاردنده سهدنده دودنده يك مدل موتور

 TFR 85/86 25 )15(45 )30(70 )45(100 )65(100 )65(

TFS 85
2H.4H20 )10(35 )20(60 )35(85 )50(100 )65(

4L10 )5(20 )10(30 )20(45 )30(50 )30(

"2H" )رانندگی با دو چرخ محرك، محدوده باال( ؛ "4H" )رانندگی چهارچرخ متحرك سبك( ؛ "4L" )رانندگی با چهارچرخ محرك ، سنگين( 
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عملكرد خودرو و مراقبت از آن 
تمامي قطعات، عملكردها و سيستم هاي خودرو بايد 
براساس فصل هاي "كنترل ها و تجهيزات" و "پيش 
از رانندگي با خودروي شما" و "رانندگي با خودروي 

شما" كنترل شوند.

نگهداري از خودرو 
براي نگهداري ايمن و عملكرد قابل اعتماد خودرو، 
به روش هاي ذكر شده  بايد  تنظيمات  و  بازرسي ها 
اين  در   " از خودرو  نگهداري  و  "سرويس  در فصل 

كتابچه راهنما انجام شود. 
نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات پس از فروش 
تعميرات  و  سرويس ها  انجام  براي  بهمن  گروه 

دوره اي خودروي شما مشتاق مي باشند.

شده  طراحي  الستيك هاي  و  چرخ ها  از  حتماً 
نماييد.  استفاده  بهمن  گروه  خودروي  مخصوص 
انواع  تركيب  يا  ديگر  الستيك هاي  از  استفاده 
مي گذارد.  منفي  تأثير  خودرو  ايمني  بر  الستيك ها 
الستيك  با  متفاوت  اندازه  با  الستيك هاي  از  هرگز 
از  بيش  را  خودرو  يا  نكرده  استفاده  شده  مشخص 
نياز باال نبريد؛ چرا كه بر ايمني خودرو تأثير منفي 

مي گذارند. 
براي  چرخ ها  يا  الستيك ها  تعويض  از  پيش  لطفاً 
مجاز  نمايندگي هاي  با  بيشتر  اطالعات  از  آگاهي 
تماس  بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شركت 

حاصل نماييد.
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 دريچه خروجي هواي جانبي 
 ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو 

 دريچه خروج هواي مركزي
 سيستم صوتي 

 اهرم دسته برف پاك كن 
 كليد چراغ هاي اعالم خطر )فالشر(

 ساعت ديجيتال 
 كليد گرمکن شيشه عقب 

 صفحه كيلومتر )پشت  آمپر(
 ايربگ )كيسه هواي( راننده 

 دسته راهنما 
 اهرم كنترل چراغ ها 

 كليد استارت

 غربيلك فرمان و محل قرارگيري بوق
 پدال گاز 

 پدال ترمز 
 پدال كالچ  

 فندك 
 خروجي )پريز( برق 
 اهرم )دسته( دنده 

 ترمز دستي )نوع اهرمي(
 كليد حالت دو ديفرانسيل 

  سينی قراردادن اجسام كوچك 
 زير سيگاري 

 كليدهاي كنترل سيستم تهويه مطبوع 
 جعبه داشبورد

  ترمز دستی )نوع عصايی(
  كليد كنترل ميزان روشنايی صفحه كيلومتر 

  كليد كنترل ميزان ارتفاع شعاع نور چراغ های جلو 
      

  كليد كنترل سرعت يکنواخت )كروز كنترل( 
  كليد چراغ مه شکن جلو / كليد چراغ مه شکن 

     عقب 
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اندازه گیرها، عقربه ها و چراغ های نشانگر

 درجه نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور 
 چراغ هاي نشانگر راهنما

 سرعت سنج
 درجه نشانگر ميزان سوخت 

 چراغ نشانگر تغيير و كليد صفر كردن
 دورسنج 

 صفحه نمايش چند منظوره
 كليد تغيير ميزان روشنايي

پشت آمپر الکترولومينوسنت
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 چراغ نشانگر نور باال 
 چراغ نشانگر پيش گرم كن 
 چراغ نشانگر جدا كننده آب 

 چراغ نشانگر رانندگی در حالت دو ديفرانسيل 
     )چهارچرخ محرك( 

 4L چراغ نشانگر رانندگی در حالت 
 CHECK4WD چراغ نشانگر  

 چراغ نشانگر فشار روغن
 چراغ نشانگر شارژ باتری

 چراغ هشدار سيستم ترمز

SVS چراغ نشانگر 
 چراغ نشانگر وجود عيب

 چراغ نشانگر پايين بودن سطح سوخت

چراغ های نشانگر
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 چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو  
 چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب  

 چراغ هشدار در سيستم ترمز ضد قفل 
 چراغ يادآور كمربند ايمني

 چراغ هشدار ايربگ SRS )كيسه هوا(

  چراغ نشانگر بازماندن درب
  چراغ نشانگر فيلتر سوخت

  چراغ نشانگر موقعيت چراغ  ها 

  چراغ نشانگر سيستم كنترل سرعت يکنواخت )كروز( 
  چراغ نشانگر برقراری سرعت يکنواخت 

چراغ های نشانگر
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کلید  و  الكترولومینوسنت  کیلومتر  صفحه 
تنظیم میزان روشنايي

قرار   "ON" روشن  وضعيت  در  سوئيچ  كه  زماني 
مي گيرد، تمامي عقربه ها روشن شده و به وضعيت 
حداكثر مي چرخند، بعد تمام درجات روشن مي شوند 
و مي درخشند. تا زماني كه سوئيچ خودرو در وضعيت 
درجات  و  عقربه ها  تمام  دارد،  قرار   "ON" روشن 

مي درخشند.
نكته

در  فعال شده، سوئيچ  كليد چراغ ها  كه  زماني  اگر 
وضعيت روشن "ON" قرار گيرد،  تمام عقربه ها ثابت 
مي مانند و مراحل روشن شدن و درخشيدن كه در 

باال به آنها اشاره شد، رخ نمي دهند.

سطح  روشنايي،  ميزان  تنظيم  كليد  دادن  فشار  با 
و  اندازه 6 درجه  به  نور روز  روشنايي عقربه ها در 

در طول شب به اندازه 5 درجه قابل كاهش است.

نكته

زماني كه خودرو استارت مي خورد،  ميزان روشنايي 
به مقدار تنظيم شده حين قرار دادن سوئيچ خودرو 

در وضعيت قفل "LOCK"، باز مي گردد.
عملکرد حركت عقربه نشانگرها به وضعيت حداكثر 

حين استارت زدن را مي توان لغو نمود.
كليد  و   "LOCK" قفل  وضعيت  در  را  سوئيچ   .1
چراغ ها را در وضعيت خاموش "OFF" قرار دهيد 

و سپس كليد تنظيم روشنايي را فشار دهيد.
تنظيم  كليد  نگه داشتن  و  دادن  فشار  حين   .2
 "START" روشنايي، سوئيچ را در وضعيت استارت

قرار دهيد. 
3. حين فشرده بودن كليد تنظيم روشنايي، سوئيچ 
چرخانده و سپس   "LOCK" قفل  موقعيت  به  را 

كليد تنظيم ميزان روشنايي را رها كنيد.
دنبال  را  باال  مراحل  عملکرد،  اين  كردن  لغو  براي 

نماييد.

سرعت  سنج 
سرعت سنج ميزان سرعت حركت خودرو را در واحد 

كيلومتر بر ساعت )Km/h( نشان مي دهد.

كليد تنظيم ميزان روشنايی
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دورسنج  
دورسنج تعداد دور موتور در هر دقيقه rpm را نمايش 
مي دهد. محدوده قرمز رنگ محدوده خطر دور موتور 

است.
توجه

قرارداشتن عقربه دورسنج در محدوده  هرگز حين 
قرمز با خودرو رانندگي نکنيد.

ادامه رانندگي حين قرارداشتن دورسنج در محدوده 
قرمز رنگ منجربه وارد آمدن صدمات جبران ناپذير 

به موتور مي شود.

کیلومتر شمار و مسافت سنج   سفر 
كيلومتر شمار و مسافت سنج سفر ميزان مسافت طي 
شده بوسيله خودرو را به صورت كيلومتر Km نمايش 

مي دهند.
كيلومتر شمار كل مسافت طي شده را نشان مي دهد 
و مسافت سنج سفر، فاصله نقطه به نقطه و مسافت 
مي دهد.  نمايش  را  خاص  زمان  يك  در  شده  طي 
مسافت سنج براي نمايش دو مسافت مختلف قابل 

استفاده است.

كليد صفر كردن
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چراغ نشانگر تغییر و کلید صفر کردن
كليد را حدود يك ثانيه يا كمتر فشار دهيد، با هر 
از  ترتيب  به  نمايشی  ميزان  كليد،  دادن  فشار  بار 
كيلومتر شمار به مسافت سنج سفر A و مسافت سنج 

سفر B تغيير مي كند.
حين نمايش مسافت سنج سفر ) A يا B (، كليد را 
نمايش  بيشتر فشار دهيد، مقدار  يا  ثانيه  حدود 1 

صفر 0 مي شود.

صفحه نمايش چند منظوره  
صفحه نمايش چند منظوره حاوي نشانگرهاي كيلومتر 
در  مصرف سوخت  نسبت  سفر،  مسافت سنج  شمار، 
دماي  و  متوسط  سوخت  مصرف  حاضر، نسبت  حال 
هواي بيرون است. كيلومتر شمار و مسافت سنج سفر 
بر حسب كيلومتر نمايش داده مي شوند.كيلومترشمار 
كل مسافت طي شده توسط خودرو را نشان مي دهد 
و مسافت سنج سفر،  ميزان مسافت نقطه به نقطه و يا 

فاصله طي شده در يك زمان خاص را نشان مي دهد.
مسافت سنج سفر را مي توان براي مشخص كردن دو 

فاصله مورد استفاده قرار داد.
نسبت مصرف سوخت در حال حاضر   و نسبت 
 Km/L مصرف سوخت متوسط  هم در واحدهاي
)كيلومتر در هر ليتر( يا MPG )مايل در هر گالن( و 
ميزان مصرف سوخت )ليتر در هر 100Km( نمايش 

داده مي شوند.

چراغ نشانگر تغيير و كليد صفر كردن

دمای هوای بيرون  خودرو در واحد سانتيگراد 
C نمايش داده مي شود.
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چراغ نشانگر متغير و دكمه صفر كردن 
كليد را در حدود 1 ثانيه يا كمتر فشار دهيد، با هر بار 
فشار كليد، ميزان نمايشی به ترتيب از مسافت سنج 
مصرف  نسبت   ،  B سفر  مسافت سنج  به   ،  A سفر 
سوخت  مصرف  نسبت  حاضر،   حال  در  سوخت 

متوسط و دماي هواي بيرون تغيير مي كند.
را  كليد   )  B يا   A( سفر  مسافت سنج  نمايش  حين 
نمايشی  مقدار  دهيد،  فشار  بيشتر  ثانيه  يك  حدود 

صفر مي شود.
سوخت  مصرف  نسبت  نمايش  حين  كه  درصورتي 
در حال حاضر، كليد 1 ثانيه يا بيشتر فشرده شود، 
نسبت  و   MPG به   km/L در حالت  نمايش  صفحه 
مصرف سوخت )ليتر در هر 100km (تغيير مي كند.

نسبت مصرف سوخت در حال حاضر، نتيجه اي از 
محاسبه ميزان مصرف سوخت در زمان حاضر است 
محاسبه  نتيجه  متوسط،  سوخت  مصرف  نسبت  و 
مصرف سوخت متوسط در فاصله طي شده از آخرين 
فشار دادن كليد را نشان مي دهد. )زماني كه كليد 
صفر كردن فشار داده مي شود، مصرف سوخت پس از 
طي مسافت 200 متر يا بيشتر نمايش داده مي شود.

نكته

نحوه  به  بستگی  متوسط  سوخت  مصرف  نسبت 
جاده،  شرايط  همانند  خودرو،  شرايط  و  رانندگی 
ميزان وزش باد، ميزان بار، بدنه عقبی و غيره دارد. 
اين مقدار فقط به عنوان مرجع بوده و ممکن است 

با مقدار واقعی مصرف سوخت تفاوت داشته باشد.

صفركردن

صفركردن

صفركردن



کنترل ها و تجهیزات

2-10

درجه نشانگر دماي مايع خنك کننده موتور
درجه نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور، دماي 
سوئيچ  قرارگيري  از  پس  موتور  خنك كننده  مايع 
خودرو در حالت روشن "ON" را نشان مي دهد. زماني 
كه حين رانندگي عقربه درجه در بخش مياني خط 
ضخيم مقياس است، دماي مايع خنك كننده موتور 

در حالت عادي است.
توجه

درصورتي كه درجه داغ شدن بيش از حد موتور را 
نشان مي دهد، خودرو را متوقف نموده، موتور را در 
دور درجا نگه داريد تا دماي مايع خنك كننده موتور 

پايين آمده و به حالت عادي برسد.

درجه نشانگر میزان سوخت 
درجه نشانگر ميزان سوخت، پس از قرارگيري سوئيچ 
خودرو در وضعيت روشن "ON" ، ميزان سوخت درون 
مخزن سوخت را نمايش مي دهد. حرف "F" حداكثر و 

"E" حداقل را نشان مي دهند.
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چراغ هاي نشانگرچراغ راهنما
زماني كه چراغ هاي راهنما يا چراغ هاي اعالم خطر 
)فالشر( روشن شده است، چراغ هاي نشانگر راهنما 
يا  خطر  اعالم  زده،  چشمك  كيلومتر  صفحه  در 

دورزدن را نشان مي دهند.

چراغ نشانگر نور باال 
در  زماني كه چراغ هاي جلو  باال،   نور  نشانگر  چراغ 

حالت نور باال هستند روشن مي شود.

چراغ نشانگر پیش گرم کن 
چراغ نشانگر پيش گرم كن ممکن است مدت كوتاهي 
زمان  مدت  شود.  خاموش  بالفاصله  يا  مانده  روشن 
انتظار، بسته به دماي موتور مايع خنك كننده موتور، 
پيش  شمع هاي  دماي  كه  زماني  است.  متفاوت 
گرم كن به مقدار كافي براي روشن كردن موتور سرد 
اين مدت  برسد، چراغ نشانگر خاموش مي شود. در 

مي توان موتور را استارت زد.
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چراغ نشانگر جداکننده آب 
وقتي ميزان آب باقيمانده در جداكننده آب به سطح 

خطرناك برسد، اين چراغ نشانگر روشن مي شود. 

نكته
دورن  آب  مي بايست  چراغ،  روشن شدن  درصورت 

جداكننده تخليه شود.

چراغ نشانگر، چهارچرخ محرك 
المپ"  كنترل   " عملکرد  داراي  نشانگر  چراغ  اين 

است. 
روشن  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  قراردادن  حين 
روشن شده، عملکرد  ثانيه   2 نشانگر  "ON"، چراغ 

عادي چراغ نشانگر را به اطالع راننده مي رساند.
پس از آن، چراغ نشانگر به همراه دو چراغ نشانگر 
ديگر )4L و خالص N ( عمل كرده و حالت سيستم 

چهارچرخ محرك 4WD را نشان مي دهد.
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
"ON" ، چراغ نشانگر زماني كه كليد كنترل انتقال 
نيرو در وضعيت "4H" يا "4L" است روشن مي شود.

تا زماني كه  كليد در وضعيت "2H" قرار داده شود، 
چراغ روشن مي ماند.

  4L چراغ نشانگر
اين چراغ نشانگر داراي عملکرد " كنترل المپ" است.

روشن  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  قراردادن  حين 
عملکرد  شده،  روشن  2ثانيه  نشانگر  چراغ   ،"ON"

عادي المپ را به اطالع راننده مي رساند.
پس از آن،  چراغ نشانگر به همراه دو چراغ نشانگر 
ديگر )4WD و خالص N( عمل كرده و حالت سيستم 

چهارچرخ محرك 4WD را نشان مي دهد.
چراغ نشانگر 4L زماني روشن مي شود كه كليد كنترل 

گيربکس انشعاب در وضعيت 4L قرار گرفته باشد.
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 4WD CHECK چراغ نشانگر
دادن  نمايش  براي   4WD CHECK نشانگر   چراغ 
است.  شده  طراحي  سرويس كاري  به  سيستم  نياز 

اين چراغ داراي عملکرد " كنترل المپ" است.
پس از قرارگيري سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
روشن شده، عملکرد  ثانيه   2 نشانگر  "ON"، چراغ 

عادي المپ را به اطالع راننده مي رساند.
در  خودرو  سوئيچ  قرارگيري  از  پس  كه  درصورتي 
 4WD CHECK چراغ نشانگر "ON" وضعيت روشن
همچنين  نماييد.  بازرسي  را  سيستم  نشد،  روشن 
كنترل   " عملکرد  ثانيه   20 از  پس  كه  درصورتي 
المپ" چراغ 4WD CHECK خاموش نشد، سيستم 

نياز به بازرسي و تعمير دارد.

نكته
فقط   2H حالت  به  وضعيت  تغيير  صورت،  اين  در 

يکبار امکان پذير است.
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چراغ نشانگر فشار روغن 
روشن  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  قرارگيري  حين 
نشانگر  موتور، چراغ  از روشن شدن  پيش  و   "ON"

فشار روغن روشن مي شود.
توجه

درصورتي كه چراغ نشانگر حين رانندگي روشن شود، 
ميزان فشار روغن در حالت خطرناكي پايين است، 
خودرو را بالفاصله متوقف نموده و سطح روغن موتور، 
درصورتي  نماييد.  كنترل  را  موتور  ميل لنگ  درون 
بازرسي  و  كنترل  براي  بود،  عادي  روغن  كه سطح 
خدمات  مجاز  نمايندگي هاي  به  روانکاري  سيستم 
پس  از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. حين روشن 

بودن چراغ به رانندگي ادامه ندهيد.

چراغ نشانگر شارژ باتری
پس از قرارگيري سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
"ON" چراغ نشانگر باتری روشن شده و با استارت 

خوردن موتور خاموش مي شود.

نكته
براي  رانندگي،  حين  چراغ  شدن  روشن  درصورت 
نمايندگي هاي  به  شارژ  سيستم  مدارهاي  كنترل 
مراجعه  بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  مجاز 

نماييد.

چراغ هشدار سیستم ترمز
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
"ON" و كشيدن ترمز دستي، چراغ روشن مي شود.

حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
هشدار  چراغ  ترمزدستي،   نبودن  درگير  و   "ON"
سيستم ترمز روشن شده و پس از استارت خوردن 

موتور، خاموش مي شود.
درصورتي كه نيروي مکش بوستر ترمز كافي نباشد، 
عمل  حين   EBD سيستم  به  مجهز  خودروهاي  در 
ميزان  نبودن  كافي  حين  يا   EBD سيستم  نکردن 
روغن ترمز، چراغ هشدار سيستم ترمز روشن مي شود.
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هشدار

اگر حین رانندگي چراغ روشن شد، بالفاصله  	•
نزديكترين  با  و  نموده  متوقف  را  خودرو 
نمايندگي مجاز شرکت خدمات پس از فروش 

گروه بهمن تماس بگیريد.
چراغ  و   "ABS" چراغ هشدار  که  درصورتي  	•
هشدار سیستم ترمز همزمان روشن شده اند، 
متوقف  امن  مكاني  در  را  خودرو  بالفاصله 
نموده و با نزديكترين نمايندگي مجاز شرکت 
تماس  بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات 
عملكرد  عدم  معناي  به  حالت  اين  بگیريد. 
حین  خودرو  و  بوده  ضدقفل  ترمز  سیستم 
همچنین  است.  ناپايدار  شدت  به  ترمزگیري 
اضطراري،  ترمزگیري  حین  است  ممكن 
اين حالت  ترمز هاي عقب آسانتر قفل شوند. 

ممكن است منجربه تصادف شود.

SVS چراغ نشانگر
چراغ نشانگر "SVS" براي نمايش دادن نياز سيستم 
از  پس  است.  شده  طراحی  كاری  سرويس  به 
 )ON( قرارگيری سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
اين چراغ نشانگر روشن می شود، اما قبل از روشن 
كردن موتور، عملکرد عادی المپ را به اطالع راننده 
می رساند. در صورتی كه پس از قرارگيری سوئيچ 
 SVS چراغ نشانگر ، )ON( خودرو در وضعيت روشن
از روشن كردن موتور سيستم را  روشن نشد، قبل 

مورد بازرسی و تعمير قرار دهيد.
اگر چراغ چشمك زده و موتور روشن نشود، سوئيچ 
قبل  و  دهيد  قرار   "LOCK" وضعيت  در  را  خودرو 
از روشن كردن مجدد موتور حداقل 5 ثانيه منتظر 
بمانيد. جهت كسب جزئيات بيشتر به بخش سيستم 

ضدسرقت )ايموباليزر( مراجعه نماييد.

توجه

در صورتی كه چراغ نشانگر "SVS" روشن شود و   •
موتور متوقف شود، ممکن است موتور وارد حالت 
 "LOCK" حفاظت شود. سوئيچ را در وضعيت قفل
قرار داده و 6 ثانيه صبر كنيد پس از آن مجدداً موتور 

را روشن كنيد.
حتی در صورت امکان رانندگی با خودرو، در اولين 
نمايندگی  به  بر.ای تعمير سيستم  فرصت ممکن 
های مجاز شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن 

مراجعه نماييد.
يا  مداوم  طور  به  چراغ  شدن  روشن  صورت  در   •
چشمك زدن حين رانندگی، سيستم بايد تعمير 
شود. حتی در صورت امکان رانندگی با خودرو و 
عدم نياز به بکسل نمودن، در اولين فرصت ممکن 
برای تعمير سيستم به نمايندگی های مجاز شركت 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.
ادامه رانندگی بدون كنترل سيستم منجر به صدمه 
گردد.  آالينده می  گازهای  كنترل  ديدن سيستم 
پذيری  فرمان  و  اقتصادی  رانندگی  بر  همچنين 

خودرو تاثير منفی می گذارد.
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MIL - چراغ نشانگر وجود عیب
اين خودرو مجهز به سيستم كنترل گازهای آالينده 

می باشد.
زمانی كه سوئيچ خودرو در موقعيت روشن )ON( قرار 
می گيرد اين چراغ روشن می شود و پس از روشن 

شدن موتور، پس از مدت كوتاهی خاموش می گردد.
روشن شود،  چراغ  اين  رانندگی،  در صورتيکه حين 
سيستم گازهای آالينده نياز به تعمير دارد. حتی در 
صورت امکان رانندگی با خودرو و عدم نياز به بکسل 
نمودن، در اولين فرصت ممکن برای مشورت و تعمير 
سيستم به نمايندگی های مجاز شركت خدمات پس از 

فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.
اما اگر حين رانندگی اين چراغ شروع به چشمك زدن 
نمايد، سرعت را كم كنيد تا چشمك زدن چراغ متوقف 
گردد و در اولين فرصت ممکن خودرو را به نمايندگی مجاز 

شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن منتقل نماييد.

توجه

درصورتي كه چراغ نشانگر وجود عيب روشن شود   •
و موتور متوقف شود، ممکن است موتور وارد حالت 
 "LOCK" حفاظت شود. سوئيچ را در وضعيت قفل
را  موتور  مجدداً  و  كنيد  صبر  ثانيه   6 داده،  قرار 

استارت بزنيد.
حتي درصورت امکان رانندگي با خودرو،  در اولين 
فرصت ممکن براي تعمير سيستم به نمايندگي هاي 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شرکت  مجاز 

مراجعه نماييد.
يا  مداوم  طور  به  چراغ  شدن  روشن  درصورت   •
چشمك زن حين رانندگي سيستم بايد تعمير شود.

   حتي درصورت امکان رانندگي با خودرو عدم نياز به 
بکسل نمودن، در اولين فرصت ممکن براي تعمير 
سيستم  به نمايندگي هاي مجاز شرکت خدمات 
ادامه  نماييد  مراجعه  بهمن  گروه  فروش  از  پس 
خروجی  گازهای  سيستم  كنترل  بدون  رانندگي 
گازهاي  كنترل  سيستم  ديدن  صدمه  به  منجر 
آالينده مي گردد. همچنين بر رانندگي اقتصادي و 

فرمان پذيري خودرو تأثير منفي مي گذارد.

چراغ نشانگر چراغ مه شكن جلو 
چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو، حين روشن كردن 

كليد مه شکن جلو روشن مي شود.
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چراغ نشانگر چراغ مه شكن عقب 
روشن  حين  عقب،  مه شکن  چراغ  نشانگر  چراغ 

كردن كليد مه شکن عقب، روشن مي شود.

چراغ نشانگر پايین بودن سوخت 
روشن  زماني  سوخت،  بودن  پايين  نشانگر  چراغ 

مي شود كه باك سوخت تقريباً خالي باشد. 
در اولين فرصت سوختگيري نماييد.

  
 

 

  
 
 

 

AT  POWER DRIVE چراغ نشانگر
در صورت قرارگيری سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
)ON( اين چراغ نشانگر روشن شده و پس از 3 ثانيه 

خاموش می شود. 
اين حالت در صورت نياز به گاز بيشتر )قوی تر( مورد 

استفاده قرار می گيرد.
كليد   PWR دكمه   ،  Power حالت  انتخاب  جهت 
روشن  حالت  دهيد.  فشار  را  جلو  سمت  به  حركت 
بوسيله چراغ   "PWR" كليد   )ON/OFF( / خاموش 
نشانگر مشخص  نشانگر حالت Power روی صفحه 

می گردد.
خاموش  وضعيت  در  كليد  داشتن  قرار  صورت  در 

)OFF( ، چراغ نشانگر روشن نمی شود.
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چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل 
چراغ هشدار قرمز رنگ "ABS" براي كنترل نمودن 
آمادگي عملکرد ضدقفل خودروهاي مجهز به سيستم 

ترمز ضدقفل طراحي شده است.
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
ثانيه  از چند  ، اين چراغ روشن شده و پس   "ON"
خاموش مي گردد. )درصورت روشن نشدن اين چراغ، 
 با نمايندگي هاي مجاز شرکت خدمات پس از فروش 

گروه بهمن تماس حاصل نماييد(. 
درصورتي كه چراغ روشن ماند يا حين رانندگي روشن 
شد، در اولين فرصت ممکن خودرو را متوقف نموده 
و سوئيچ را در وضعيت قفل "LOCK" قرار دهيد و 
سپس موتور را استارت بزنيد تا سيستم مجدداً شروع 
به كار كرده، در جاده اي مستقيم سرعت خودرو را 
آهسته باال برده و به 10Km/h برسانيد. درصورتي 

كه چراغ هشدار ABS روشن ماند يا مجدداً حين

رانندگي روشن شد، سيستم ترمز ضد قفل غير فعال 
است و مي بايست تعمير شود. تا زماني كه سيستم 
تعمير شود، هنوز مي توانيد با ترمزها به طور عادي 
ترمز كنيد، درصورتي كه چراغ هشدار سيستم ترمز 
نيز حين آزاد بودن ترمز دستي، روشن شده است، 

سيستم ترمز از كار مي افتد.

هشدار

چراغ  و   ABS هشدار  چراغ  که  درصورتي  	•
روشن  به طور همزمان  ترمز  هشدار سیستم 
ايمن  مكاني  در  خودرو  بالفاصله  شده اند، 
متوقف نموده و با نمايندگي هاي مجاز شرکت 
خدمات پس از فروش گروه بهمن تماس حاصل 
نمايید.اين حالت بیانگر عدم عملكرد سیستم 
ترمز ضد قفل بوده و حین ترمزگیري خودرو 
همچنین  شد.  خواهد  نامتعادل  شدت  به 
درصورت ترمزگیري اضطراري ترمزهاي عقب 

آسانتر از معمول قفل مي شوند.
درصورت روشن شدن اين چراغ هشدار حین  	•
از  دور  به  امن  مكاني  در  بالفاصله  رانندگي، 
ترافیك توقف کرده و اعمال زير را انجام دهید.

    -  موتور را خاموش کنید 
و  روشن  بزنید.  استارت  مجدداً  را  موتور    -
خاموش شدن مجدد چراغ  ABS را کنترل 

نمايید.

    درصورت عدم وجود مشكل، سیستم ABS به 
طور عادي کار مي کند.

خاموش   ABS هشدار  چراغ  که  درصورتي  	•
و  بازرسي  براي  شد،  روشن  مكرر  يا  نشد، 
مجاز  نمايندگي  نزديكترين  به  خودرو  تعمیر 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شرکت 

مراجعه نمايید.
حتي درصورتي که سیستم ABS دچار نقص  	•
شده باشد، ترمزها به طور عادي عمل مي کند. 
در اين حالت، ABS تأثیری بر عملكرد عادي 

سیستم ترمز نمي گذارد.
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چراغ يادآور کمربند ايمني 
درصورتي كه حين قرار دادن سوئيچ خودرو دروضعيت 
روشن "ON" ، كمربند ايمني راننده بسته نشده باشد، 

اين چراغ براي يادآوري به راننده روشن مي شود.

چراغ هشدار ايربگ 
روشن  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  دادن  قرار  حين 
يا استارت "START" ، چراغ هشدار ايربگ   "ON"
روشن شده، هفت  بار چشمك مي زند و پس از آن 
براي  سيستم  آمادگي  شده،  خاموش  هشدار  چراغ 

عملکرد را به اطالع راننده مي رساند.
هشدار

شدن  خاموش  يا  چراغ  شدن  روشن  درصورت 
کار  عادي  طور  به  سیستم  رانندگي،  حین 
تعمیر  و  بازرسي  براي  است  بهتر  و  نمي کند 
نمايندگي هاي مجاز شرکت خدمات  به  سیستم 

پس از فروش گروه بهمن مراجعه نمايید.
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چراغ نشانگر بازبودن درب 
روشن  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  دادن  قرار  حين 
بودن  باز  درصورت   ،  "STSRT" استارت  يا   "ON"
درب  بودن  باز  نشانگر  چراغ  درب ها،  از  هركدام 

روشن مي شود.

چراغ نشانگر فیلتر سوخت 
درصورتي كه كارتريج فيلتر سوخت با گرد و خاك و 
ديگر مواد خارجي مسدود شده باشد، چراغ نشانگر 

فيلتر سوخت روشن مي شود.
در اين حالت،  بالفاصله براي تعويض فيلتر سوخت به 
فروش  از  پس  خدمات  شرکت  مجاز  نمايندگي هاي 
سوئيچ  دادن  قرار  نماييد. حين  مراجعه  بهمن  گروه 
خودرو در وضعيت روشن "ON" ، چراغ نشانگر روشن 

شده و پس از مدت كوتاهي خاموش مي شود.
نكته

در  خودرو  سوئيچ  دادن  قرار  از  پس  كه  درصورتي 
و خاموش بودن موتور، چراغ   "ON" روشن  وضعيت 
نشانگر به مدت 5 ثانيه يا بيشتر روشن ماند، ممکن 
سوخت  فيلتر  كارتريج  بودن  مسدود  كليد  است 
تعمير سيستم  و  بازرسي  براي  باشد.  غيرفعال شده 
بالفاصله به نمايندگي هاي مجاز شرکت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.

چراغ نشانگر وضعیت چراغ ها 
روشن  وضعيت  در  چراغ ها  كليد  دادن  قرار  حين 

"ON" ، چراغ نشانگر روشن مي شود.
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چراغ نشانگر برقراری سرعت يكنواخت 
يکنواخت،  سرعت  كنترل  سيستم  كه  صورتی  در 
برقراری  نشانگر  نمايد چراغ  را حفظ  سرعت خودرو 

سرعت يکنواخت روشن می شود.
در صورت قرارگيری سوئيچ خودرو در موقعيت روشن 
)ON( اين چراغ نشانگر روشن شده و پس از چند ثانيه 

خاموش می شود.

چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت يكنواخت 
)کروز(  

در صورت قرارداشتن كليد كنترل سرعت يکنواخت 
در موقعيت روشن )ON( اين چراغ نشانگر روشن می 

شود.
در صورت قرارگيری سوئيچ خودرو در موقعيت روشن 
)ON( اين چراغ نشانگر روشن شده و پس از چند ثانيه 

خاموش می شود.
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کلیدهاي کنترل روي ستون فرمان 
غربیلك فرمان و دکمه بوق 

براي به صدا درآوردن بوق، بخش داراي عالمت بوق 
در وسط غربيلك فرمان را فشار دهيد.

هشدار

طوالني  مدت  به  فرمان  غربیلك  نگه داشتن  از 
کنید.  خودداري  چپ  يا  راست  الیه  منتهي  در 
فرمان  غربیلك  روغن  پمپ  در  روغن  که  چرا 
صدمه  ضعیف،  روانكاري  منجربه  شده،   داغ 
تخريب  و  روغن  شلنگ هاي  و  مخزن  ديدن 
آب بندي مي گردد. اين کار ممكن است منجربه 
صدمه ديدن پمپ روغن غربیلك فرمان و  واحد 
کنترل فرمان هیدرولیك شده،  احتمال می رود 
فرمان هیدرولیك ناگهان سنگین شده،  منجربه 

حوادثي نظیر آتش سوزي گردد.

توجه

خودرو،  بودن  ساكن  حين  فرمان  چرخاندن  از   •
اجتناب نماييد هرگز حين قفل بودن غربيلك فرمان 
خودرو را حركت ندهيد؛ در غير اين صورت مجموعه 

فرمان هيدروليك صدمه خواهد ديد.

مغزي سوئیچ 
سوئيچ داراي موقعيت هاي زير مي باشد :

قفل "LOCK" : فقط در اين موقعيت مي توان سوئيچ   
را جا زده يا بيرون آورد.

تجهيزات جانبي"ACC" : در اين موقعيت، مدارهاي 
             الکتريکي تجهيزات جانبي عمل مي كنند.
روشن "ON" : اين موقعيت مخصوص رانندگي است.

استارت "START" : چرخاندن سوئيچ به اين موقعيت 
منجربه استارت خوردن موتور مي شود. 
پس از رها كردن، سوئيچ به موقعيت 

روشن "ON" باز مي گردد.
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تنظیم غربیلك فرمان 
اهرم تنظيم نمودن غربيلك فرمان در سمت زيرين 
ارتفاع  تنظيم  براي  است.  شده  تعبيه  فرمان  ستون 
غربيلك فرمان، اهرم را به سمت خود بکشيد تا قفل 
ستون فرمان باز شود. غربيلك فرمان را با دست راست 
تا  با دست چپ جابه جا كنيد  را  اهرم  و  نگه داشته 
بتوانيد موقعيت ستون فرمان را تنظيم نماييد. اهرم 

تنظيم ستون فرمان، داراي 6 موقعيت است.
پس از تنظيم غربيلك فرمان، با كشيدن آن به سمت 
از قفل شدن غربيلك اطمينان حاصل  باال و پايين، 

نماييد.

هشدار

وضعیت  در  را  سوئیچ  رانندگي،  حین  هرگز  	•
منجربه  کار  اين  ندهید.  قرار   "LOCK" قفل 

قفل شدن غربیلك فرمان مي شود.
 "LOCK"  درصورتي که سوئیچ از موقعیت قفل    
سوئیچ،  چرخاندن  حین  نمي آيد،  بیرون 
غربیلك فرمان را اندکي به دوطرف بچرخانید.
معمولي  گیربكس  مجهزبه  درخودروهاي  	•
خودرو،  حرکت  حین  هرگز   : )غیراتوماتیك( 
 سوئیچ را بیرون نكشید اين کار منجربه قفل 
کردن غربیلك فرمان و از دست دادن کنترل 

خودرو مي شود.

نكته
پارك  موقعيت  از  را  دنده  تعويض  اهرم  زمانيکه 
تواند در  )P( خارج می كنيد، سوئيچ خودرو نمی 

موقعيت قفل )LOCK( قرار گيرد.
در ضمن در اين موقعيت سوئيچ خودرو را نمی توان 

از محل خود خارج نمود. 



کنترل ها و تجهیزات

2-24

هشدار

تنظیم  به  اقدام  خودرو،  حرکت  حین  هرگز 
هرگونه  انجام  از  پس  نكنید.  فرمان  غربیلك 
ابتدا خودرو را به طور کامل متوقف  تنظیمات،  

نمايید.

سیستم روشنايي 
 اهرم تنظيم روشنايي )دسته راهنما(

چراغ هاي  موقعيت،  چراغ هاي  نمودن  روشن  براي 
عقب، چراغ پالك راهنمايي و رانندگي و روشنايي 
خالف  درجه  يك  را  مدور  كليد  كيلومتر،  صفحه 

جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
براي روشن نمودن چراغ هاي جلو و تمام چراغ هاي 
باال، كليد مدور را تا توقف خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانيد.

كليد چراغ مه شکن جلو 
برای استفاده از چراغ های مه شکن جلو، كليد چراغ 

های مه شکن جلو را فشار دهيد.
فقط در صورتيکه از چراغ جلو يا عقب استفاده می كنيد، 

چراغ های مه شکن جلو فعال خواهند شد.
چراغ نشانگر آن در صفحه پشت آمپر حين عملکرد 

چراغ مه شکن جلو روشن خواهد شد.
مجدد  را  آن  كليد  ها،  كردن چراغ  خاموش  جهت 

فشار دهيد.
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كليد چراغ هاي راهنما 
بچرخانيد  خودرو  گردش  جهت  در  را  راهنما  دسته 
تا چراغ هاي راهنما روشن شده و چراغ نشانگر چراغ 

راهنماي مربوطه در صفحه نمايش چشمك بزند.
به حالت مستقيم،   فرمان  غربيلك  بازگشتن  از  پس 
اهرم دسته راهنما به طور خودكار به محل اوليه باز 

ميگردد.

كليد چراغهاي اعالم خطر )فالشر(
به سمت داخل، تمام چراغ هاي  حين فشردن كليد 
راهنما،  دسته  وضعيت  گرفتن  نظر  در  بدون  راهنما 
چشمك مي زنند. براي خاموش كردن فالشر، مجدداً 

كليد را فشار دهيد )كليد بيرون مي آيد(.

توجه

هر زمان كه خودروي شما دچار تصادف يا هرگونه   •
اشکال ديگر در جاده شد، براي هشدار دادن به ديگر 
راننده ها از چراغ های اعالم خطر )فالشر( استفاده 

نماييد.
خودداری  ها  خيابان  در  توقف  از  ممکن  جای  تا   •

نماييد.

كليد چراغ مه شکن عقب 
برای استفاده از چراغ مه شکن عقب، كليد چراغ مه 

شکن عقب را به داخل فشار دهيد.
و  جلو  شکن  مه  های  چراغ  از  استفاده  صورت  در 
چراغ های جلو، چراغ مه شکن عقب عمل می كند.

در صورت روشن شدن چراغ مه شکن عقب، چراغ 
نشانگر آن در پشت آمپر روشن خواهد شد. جهت 

خاموش كردن چراغ، كليد را مجدد فشار دهيد.
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كليد تنظيم نور باال و پايين 
با هر بار باال و پايين كردن اهرم دسته راهنما،  چراغ هاي 

جلو در حالت نور باال و پايين قرار مي گيرند.
باال قرار  نور  در صورتي كه چراغ هاي جلو در حالت 

داشته باشند، چراغ نشانگر نور باال روشن مي شود.

نمايش سبقت 
وضعيت  در  چراغ ها  كليد  قرارداشتن  درصورت 
كشيدن  بار  هر  با  يك،  درجه  در   "OFF" خاموش 
دسته راهنما به سمت خود و رها كردن، چراغ هاي 

جلو روشن و خاموش مي شوند.
اطالع  به  را  گرفتن  سبقت  مي توان  ترتيب  اين  به 
چراغ ها  زدن  براي چشمك  رساند.  رانندگان  ديگر 
نور  و  باال  نور  چراغ هاي  روشن شدن  براي  روز  در 
پايين به طور متناوب در شب، اهرم را مکرر به جلو 

و عقب بکشيد.

كليد تنظيم ارتفاع شعاع نور چراغ هاي جلو 
نور  يا  باال  نور  جلو  چراغ هاي  بودن  روشن  حين 
پايين، مي توانيد با استفاده از كليد، ارتفاع شعاع نور 

چراغ هاي جلو را تنظيم نماييد.

وضعيت 0 : بدون بار 
وضعيت 1 : با حدود 300Kg بار 
وضعيت 2 : با حدود Kg 650 بار

وضعيت 3 : با حداكثر بار 

نكته
بسته به ميزان بار درون خودرو، براساس موقعيت هاي 

توضيحي در باال، كليد را تنظيم كنيد.
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كليد كنترل روشنايي 
برای تنظيم ميزان روشنايي صفحه كيلومتر، از روشن 
بودن چراغ هاي جلو يا چراغ هاي پارك اطمينان حاصل 
نماييد. كليد كنترل روشنايي تعبيه شده در سمت چپ 

ستون فرمان را به موقعيت  دلخواه بچرخانيد.

برف پاك کن و شیشه شوي شیشه جلو 
اهرم كنترل برف پاك كن و شيشه شوي 

موقعيت  در  پاك كن  برف  دسته  داشتن  قرار  حين 
با سرعت كم  برف  پاك كن ها   ،  "LO" پايين  سرعت 
كار مي كنند. حين قرار داشتن دسته برف پاك كن در 
موقعيت سرعت باال "HI" ، برف پاك كن ها با سرعت 
باال كار مي كنند. براي متوقف نمودن برف پاك كن ها، 
دسته برف پاك كن را در وضعيت خاموش "OFF" قرار 

دهيد.
حين قرار داشتن دسته برف پاك كن در موقعيت 
" ، برف پاك كن ها با فواصل 3 تا 4 ثانيه عمل  "
برف  دسته  داشتن  قرار  حين   . مي كنند  
پاك كن ها  ، برف   "MIST" مه  موقعيت  در  پاك كن 

باال آمده و به طور مداوم كار مي كنند.

توجه

حين خشك بودن شيشه جلو، برف پاك كن ها را   •
روشن نکنيد. اين كار منجربه خط افتادن شيشه 
از برف پاك كن ها،  از استفاده  جلو مي شود. پيش 
برف يا يخ جمع شده روي شيشه را تميز نماييد. 
درصورتي كه برف پاك كن ها روي شيشه جلو يخ 
با استفاده از آب گرم، يخ را ذوب  زده اند، آهسته 

نماييد.

مه
خاموش

متناوب
سرعت پايين

سرعت باال
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برف پاك کن مجهز به حلقه تنظیم عملكرد 
متناوب   

برف   ،INT وضعيت  در  حلقه  داشتن  قرار  حين 
پاك كن ها به طور متناوب عمل مي كنند. با چرخاندن 
را  پاك كن ها  برف  حركت هاي  بين  فواصل  حلقه، 
ثانيه   15 تا  ثانيه   1/5 بين  محدوده اي  در  مي توان 

تنظيم نمود.

توجه

هرگز حين خشك بودن شيشه، برف پاك كن ها را 
روشن نکنيد؛ چرا كه الستيك برف پاك كن صدمه 
روشن  از  پيش  مي افتد.  خط  جلو  شيشه  و  ديده 
هرگونه  از  آنها  بودن  تميز  پاك كن ها،  برف  نمودن 

برف و يخ را كنترل نماييد.

کلید شیشه شوي شیشه جلو 
را  پاك كن  برف  اهرم  شيشه شوي،  عملکرد  براي 
بکشيد. حتي اگر برف پاك كن در وضعيت عملکرد 
مايع  كشيده ايد،  را  اهرم  كه  زماني  تا  نباشد، 
برف  و  شده  پاشيده  شيشه  روي  بر  شيشه شوي 

پاك كن ها عمل مي كنند.
در مدل هاي مجهز به حلقه تنظيم عملکرد متناوب، 
پس از رها كردن، دسته برف پاك كن، برف پاك كن ها 

مدت كوتاهي به حركت ادامه خواهند داد.

متناوب

حلقه تنظيم عملکرد متناوب

دسته کنترل سرعت يكنواخت )کروز(   
براي رسيدن به سرعت مجاز، پدال گاز را فشار دهيد 
و سپس دكمه SET/COAST در انتهای دسته كنترل 
سرعت يکنواخت را فشار دهيد. پس از آن پدال گاز 
را رها كنيد. سرعت خودرو به وسيله سيستم كنترل 
سرعت يکنواخت )كروز( حفظ می گردد. چراغ نشانگر 
CRUISE SET روی صفحه كنترل داشبورد روشن 
شده و نشانگر حفظ سرعت بوسيله سيستم كنترل 

سرعت يکنواخت )كروز( می باشد.

خاموش

 مه
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کلیدهای کنترل روی جلو داشبورد 
كليد كنترل سرعت يکنواخت )كروز(  

كليد كنترل سرعت يکنواخت را در موقعيت روشن 
نشانگر روشن  زمان چراغ  اين  در  قرار دهيد،   )ON(
می شود. اين چراغ نشان می دهد كه سيستم كنترل 
سرعت يکنواخت )كروز( آماده عملکرد است. در بعضی 
از مدل ها، اين چراغ نشانگر روشن نمی شود، اما چراغ 
نشانگر كروز روشن خواهد شد. به بخش "چراغ نشانگر 
 2-23 صفحه  در  )كروز("  يکنواخت  سرعت  كنترل 

مراجعه نماييد.

كليد بخارزدايي/ برفك زدايي شيشه عقب 
 ، "ON" حين قرار داشتن سوئيچ در وضعيت روشن
كليد بخارزدايي/ گرمکن شيشه عقب را فشار دهيد 
تا عملکرد بخارزدايي شيشه عقب انجام شود. حين 
صفحه  در  مربوطه  نشانگر  چراغ  كليد،  كردن  فعال 
كيلومتر روشن مي شود. براي خاموش نمودن عملکرد 
بخارزدايي/ گرمکن شيشه عقب، كليد را مجدداً فشار 

دهيد.
كليد بخارزدايي/ گرمکن شيشه عقب مجهز به عملکرد 
لغو اتوماتيك بوده و  حدود 10 دقيقه پس از استفاده، 
در  سوئيچ  قراردادن  با  همچنين  مي شود.  خاموش 
وضعيت خاموش "LOCK" مي توانيد، عملکرد را لغو 

كنيد. 

چراغ نشانگر

توجه

از  براي تميز كردن سطح داخلي شيشه عقب   •
شوينده هاي خورنده استفاده نکنيد.

از  مي توانيد  شيشه  عادي  كردن  تميز  براي 
محلول هاي تميز كننده تجاري آمونياكي استفاده 

نماييد.
مراقب باشيد حين تميز كردن شيشه عقب به   •

سيم های گرمکن داخل شيشه صدمه نزنيد.
عملکرد گرمکن شيشه عقب مقدار زيادی از توان   •
باتری را مصرف می كند. استفاده غيرضروری از 
بخارزدايی شيشه عقب ممکن است منجر به خالی 

شدن باتری گردد.
به دليل مصرف باالی برق حين توقف خودرو از   •
اين كليد استفاده نکنيد، زيرا باعث خالی شدن 

باتری می گردد.
كردن  گرم  عملکرد  شدن  تمام  صورت  در   •
بالفاصله كليد را در موقعيت خاموش قرار دهيد.
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ساعت ديجیتالي 
روشن  در وضعيت  قرارگرفتن سوئيچ خودرو  حين 
تنظيم  براي  مي شود.  داده  نمايش  زمان   ،  "ON"

زمان، دكمه هاي الزم را فشار دهيد.
عملکرد دكمه ها به شرح زير می باشد :

"M": دكمه دقيقه. نگهداشتن دكمه، منجربه افزايش 
سريع تر مقدار نمايشی مي شود.

منجربه  دكمه،  نگهداشتن  ساعت.  دكمه   :  "H"
افزايش سريع تر مقدار نمايشي مي شود.

دقيقه  نمايشي  مقدار  دكمه  اين  فشار  با   :  "SET"
صفر "00"مي شود.

درصورتي كه حين نمايش زماني بين 1:01 تا 1:29 
دكمه "SET" فشار داده شود، ساعت به 1:00 تغيير 
مي كند. حين نمايش زماني بين 1:30 تا 1:59 فشار 
دادن دكمه "SET" ، زمان را به 2:00 تغيير مي كند.

با فشار  اما  را نشان نمي دهد،  ثانيه  ساعت ديجيتال 
دكمه "SET"، زمان نمايشي از صفر ثانيه آغاز مي شود.

ترمز دستي )نوع عصايي(
براي درگير نمودن ترمز دستی، اهرم ترمز دستي را 
تا جاي ممکن به سمت خود بکشيد. براي آزاد كردن 
ترمز دستي، دكمه را فشار داده و اهرم را در جهت 
LHD بچرخانيد،  سپس آن را به  عقربه های ساعت 

سمت جلو فشار دهيد.
توجه

هرگز حين درگير بودن ترمز دستي،  رانندگي نکنيد، 
چرا كه ممکن است ترمز دستي به شدت داغ كرده و 

منجربه صدمه ديدن مکانيزم آن شود.

 
 

 

 دکمه
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سیني قراردادن اجسام کوچك  
براي بيرون كشيدن سيني، درپوش سيني را فشار داده 
و سيني را به سمت بيرون بکشيد. براي بستن سيني، 
درپوش سيني را به جلو فشار دهيد تا با صداي كليك 

بسته شود.

خروجي )پريز( برق  
خروجي برق در كنار فندك بر روي جلو داشبورد تعبيه 

شده است.
مي توانيد بر اتصال تجهيزات جانبي الکتريکي از پريز 
لبه  از  را  بيروني  درپوش  فقط  نماييد.  استفاده  برق 
هرگونه  اتصال  براي  كنيد؛  باز  و  گرفته  سمت چپ 
تجهيزات دستورالعمل مربوط به آن وسيله را با دقت 

دنبال نماييد.
اين مدارها توسط فيوز پشتيباني شده و حداكثر جريان 

را دارند.

توجه

حين استفاده از خروجي برق، حداكثر بار الکتريکي 
از  استفاده  از  پس  هميشه  مي باشد.   120w مجاز 
روشن  نماييد.  خاموش  را  آنها  الکتريکي،   تجهيزات 
گذاشتن تجهيزات الکتريکي به مدت طوالني باتري 

خودرو را خالي مي كند.
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فندك 
براي استفاده، فندك را به داخل فشار داده و اجازه 
دهيد چند دقيقه داغ شود. فندك پس از گرم شدن 
به طور اتوماتيك بيرون پريده و آماده براي استفاده 

است.

نكته
درصورتي كه پس از حدود 18 ثانيه، فندك بيرون 

نپريد، بايد با دست بيرون كشيده شود. 
استفاده  برق  خروجي  عنوان  به  فندك  سوكت  از 

نکنيد.

زيرسیگاری 

هشدار

از قرار دادن تكه هاي کاغذ يا هرگونه مواد قابل  	•
اشتعال داخل زيرسیگاري خودداري نمايید.

پس از استفاده از فندك، درب آن را ببنديد.  	•
نشده  خاموش  سیگار  ته  که  صورتي  در 
داخل  سیگارهاي  ته  بقیه  است  ممكن  باشد، 

زيرسیگاري آتش بگیرند.
از پر کردن زيرسیگاري با ته سیگار خودداري  	•

نمايید.
فقط زماني که کبريت يا ته  سیگار به طور کامل  	•
خاموش شده اند، آنها را درون زيرسیگاري قرار 

دهید.

نیندازيد.  بیرون  پنجره  از  را  ته سیگار  هرگز  	•
نه تنها با اين کار منجربه کثیف شدن خیابان 
مي شويد بلكه ممكن است منجربه آتش سوزي 

نیز گرديد.

براي استفاده، زير سيگاري را بيرون بکشيد. براي تميز 
كردن زيرسيگاري بازوهاي نگه دارنده را به داخل فشار 

داده و زيرسيگاري را بيرون بکشيد.
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پدال ها و اهرم ها 
اهرم دسته دنده 

را  سنکرونيزه  كاماًل  گيربکس  دنده،  دسته  اهرم 
سر  روي  بر  دنده،  تعويض  طرح  مي كند.  كنترل 

دسته دنده حك شده است.

نكته
پيش از تعويض دنده به دنده عقب، خودرو را كامال 
متوقف نماييد. حين قرار داشتن سوئيچ در وضعيت 
روشن "ON" ، با قرار دادن دسته دنده در دنده عقب 

"R"، چراغ هاي دنده عقب روشن مي شوند.
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اهرم ترمز دستي )نوع اهرمي(
براي درگير نمودن ترمز دستي، اهرم بين صندلي ها 

را محکم باال بکشيد. 
باال  به سمت  را  اهرم  ترمزدستي،  آزاد كردن  براي 
كشيده و سپس دكمه ضامن را فشار داده و اهرم را 

به طور كامل به سمت پايين فشار دهيد.
براي يادآوري به شما، درصورتي كه حين قرار دادن 
سوئيچ خودرو در وضعيت روشن "ON" ، اهرم ترمز 
باشد،  چراغ هشدار  آزاد شده  به طور كامل  دستي 

سيستم ترمز روشن مي شود.

توجه

به  اقدام  دستي  ترمز  بودن  درگير  حين  هرگز 
رانندگي نکنيد، اين كار منجربه گرم شدن بيش از 
حد ترمز دستي و صدمه ديدن مکانيزم آن مي گردد.

پدال گاز 
مصرف  غيرضروري  افزايش  از  جلوگيري  براي 

سوخت،  پدال گاز را آرام و به تدريج فشار دهيد.

پدال ترمز 
از  ممکن  جاي  تا  داده،  فشار  آرام  را  ترمز  پدال 
پايين  حين  نماييد.  خودداري  اضطراري  ترمزگيري 
آمدن در سراشيبي ها، هميشه توصيه مي شود كه از 
تأثير ترمز موتوري به همراه پدال ترمز استفاده نماييد.

نكته
نشانگر سايش ترمزهاي ديسکي :

داخلي  سايش  نشانگر  داراي  جلو  ديسکي  ترمزهاي 
هستند؛ زماني كه لنت ترمزها به اندازه اي ساييده شده 
كه مي بايست لنت ها را تعويض كنيد، صدايي "جيغ 
مانند" ايجاد مي كنند. حين چرخش چرخ ها اين صدا 
به طور منقطع يا مداوم شنيده مي شود؛ اما زماني كه 
پدال ترمز را محکم فشار دهيد ممکن است متوقف 
شود. درصورت عدم تعويض به موقع لنت ها، ممکن 

است صدمات جبران ناپذيري به خودرو وارد شود.
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پدال کالچ 
حين تعويض دنده، هميشه بايد پدال كالچ را به طور 
كامل فشار دهيد. عدم انجام اين عمل منجربه ساييده 

شدن دنده ها مي شود.

ديگر موارد
روشنايی های داخل اتاق  

برای روشن كردن چراغ ها با روشنايی نقطه ای، كليد 
را فشار دهيد.

روشنايی های داخل اتاق برای خواندن نقشه های راه 
و دستورالعمل های داخل خودرو در هنگام شب مورد 

استفاده قرار می گيرد.

چراغ های مطالعه جلو  
برای روشن كردن چراغ مطالعه، كليد را فشار دهيد.

و  راه  نقشه های  خواندن  برای  مطالعه  چراغ 
دستورالعمل های داخل خودرو در هنگام شب مورد 

استفاده قرار می گيرد.
در صورت قرار داشتن كليد درب در موقعيت روشن 
باز بودن درب تمام چراغ های مطالعه و  )ON(، و 

چراغهای داخلی خودرو روشن می شوند.
پس از بسته شدن درب، چراغ های مطالعه به مدت 
30 ثانيه روشن باقی مانده و سپس خاموش می شوند.

در صورت قرارداشتن كليد درب در موقعيت خاموش 
)OFF(، حتی در صورت باز بودن درب نيز، چراغ های 

مطالعه روشن نمی شوند.

 كليد چراغ مطالعه كليد

 كليد چراغ مطالعهكليد درب
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کنسول فوقانی  
قسمت تو رفته درپوش را جهت بازشدن فشار دهيد.

از اين فضا برای قرار دادن عينك يا ديگر اشياء كوچك 
استفاده نماييد.

فضای خالی در جلوی درپوش كپسول فوقانی برای 
اين  در  است.  شده  طراحی  كوچك  اشياء  قراردادن 

قسمت حتی می توان دو عينك نيز قرار داد.

هشدار

فوقانی  کنسول  همواره  خودرو  حرکت  حین  	•
بروز تصادف  تا در صورت  را بسته نگه داريد 
احتمال آسیب ديدگی  از  ناگهانی  ترمزهای  و 

جلوگیری شود.
در اين فضا از قراردادن اشیاء سنگین خودداری  	•

کنید.

چراغ سقفي 
عمل  سوئيچ  وضعيت  به  توجه  بدون  سقفي  چراغ 

مي كند.
 خاموش "OFF" :چراغ سقفي خاموش مي ماند.

 درب "DOOR" : چراغ سقفي با باز شدن هركدام از   
                          درب هاي جلو، روشن مي شود.

 روشن "ON": چراغ سقفي بدون توجه به وضعيت 
                       درب ها روشن مي ماند.

روشن

سبك  اشیاء  گرفتن  قرار  برای  فضا  اين  زيرا 
مانند عینك در نظر گرفته شده است.

و  کنسول  ناگهانی  شدن  باز  صورت  در  چون 
پرتاب شدن اشیاء سنگین، ممكن است باعث 

صدمات جسمی شود.

درب
خاموش
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دستگیره جانبي 
باالي  بخش  در  سقف  به  جانبي  دستگيره هاي 

پنجره هاي جانبي متصل شده اند.

آفتابگیر 
براي استفاده از آفتابگير و جلوگيري از تابش خيره 

كننده آفتاب، آفتابگير را پايين بياوريد.

آينه آرايشي 
آينه آرايشي در سمت زيرين آفتابگير سمت سرنشين 

تعبيه شده است.
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شیشه باالبرهاي برقي 
با استفاده از كليد هاي كنترل شيشه باالبرها روي درب 
سمت راننده مي توان شيشه هر دو قسمت را باال و 
پايين برد. شيشه باالبرها فقط زماني عمل مي كنند كه 
سوئيچ خودرو در وضعيت روشن "ON" قرار داشته 

باشد.
براي باز نمودن شيشه ها، كليد مربوطه را به پايين فشار 

داده و تا رسيدن شيشه به موقعيت دلخواه نگه داريد.
به  را  از شيشه ها، كليد مربوطه  براي بستن هركدام 
سمت باال بکشيد. پس از رسيدن شيشه به موقعيت 

دلخواه،   كليد را رها كنيد. 
بازشدن  عملکرد  داراي  راننده  سمت  درب  شيشه 
اتوماتيك است، كليد مربوطه را محکم به سمت پايين 

فشار داده و رها كنيد.

درب سمت  روي  باالبر  قفل شيشه  كليد  كه  زماني 
راننده در وضعيت " فعال " قرار دارد،  كليدهاي كنترل 

روي درب سرنشين عمل نمي كنند.
كليد قفل شيشه باالبر را يکبار ديگر فشار دهيد، اكنون 

مي توان با شيشه باالبرهاي برقي كار كرد.

هشدار

ديگران،   و  کودکان  ايمني  از  اطمینان  براي  	•
پیش از باز و بسته کردن هر کدام از شیشه ها، 
بازوها و ديگر  از قرارنداشتن دست ها، سرها، 
شیشه  مسیر  در  سرنشینان  بدن  اعضاء 

اطمینان حاصل نمايید.
حین ترك خودرو براي جلوگیري از باز و بسته  	•
را  سوئیچ  کودکان،  توسط  شیشه ها  شدن 

برداريد.

از  خودرو،  در  حضورکودکان  درصورت  	•
در  باالبرها  شیشه  قفل  کلید  قرارداشتن 

وضعیت "فعال" اطمینان حاصل نمايید.

كليد قفل
غيرفعال

فعال
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درب  روي  كليد  با  را  سرنشين  سمت  درب  شيشه 
سرنشين نيز مي توان كنترل نمود.

دستگیره تنظیم شیشه 
دستگيره تنظيم شيشه را بچرخانيد تا شيشه باال يا 

پايين رود.
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جعبه داشبورد
با كشيدن دستگيره، مي توانيد درب جعبه داشبورد را 

باز نماييد.
با  مي توانيد  كليد،  سوراخ  به  مجهز  خودروهاي  در 
استفاده از سوئيچ، درب جعبه داشبورد را باز كرده و 

قفل كنيد..

هشدار

همیشه درب جعبه داشبورد را بسته نگه داريد. 
بیرون  منجربه  تصادف  يا  ناگهاني  ترمزهاي 
در  و  باز  داشبورد  جعبه  داخل  اجسام  پاشیدن 

نتیجه مجروح شدن سرنشینان مي گردند.

باز

قفل

کنسول وسط 
كنسول وسط بين صندلي هاي جلو تعبيه شده است.

کنسول وسط 
كنسول وسط بين صندلي هاي جلو تعبيه شده است.

براي باز كردن درب، انتهاي درب كنسول وسط را به 
سمت باال بکشيد.

هشدار

از  جلوگیري  براي  خودرو  حرکت  حین  همیشه 
برخورد اجسام  اثر  احتمالي در  صدمات جسمي 
داخل کنسول به سرنشینان حین بروز تصادف يا 
ترمزهاي ناگهاني، درب کنسول وسط را بسته نگه 

داريد.
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جالیواني 

هشدار

قوطي  لیوان،  بجز  اجسام  قراردادن  از  	•
جالیواني  مناسب  که  اجسامي  يا  نوشیدني 
ديگر  کنید.  خودداري  جالیواني  در  نیستند 
خارج  جالیواني  درون  از  است  ممكن  اجسام 
ترمزهاي  يا  تصادف  بروز  درصورت  شده، 
ناگهاني به سرنشینان برخورد کرده، منجربه 

صدمات جدي گردند.
ذکر  موارد  جز  منظوري  هیچ  به  جالیواني  از  	•
شده در باال استفاده نكنید. اجسام با اندازه يا 
شكل نادرست ممكن است از درون جالیواني 
خارج شده، درصورت بروز تصادف يا ترمزهاي 
ناگهاني به سرنشینان برخورد کرده، منجربه 

صدمات جسمي گردند.
در  نوشیدني  يا ظرف  آب  بطري  قراردادن  از  	•
جالیواني خودروي در حال حرکت خودداري 

کنید. چرا که جلوي ديد راننده را مي گیرد. 
از قراردادن بطري آب در جالیواني خودداري  	•
برخي  صحیح  عملكرد  مانع  که  چرا  کنید،  

تجهیزات مي گردد.

از قراردادن اجسامي بجز لیوان، فنجان قوطي  	•
جالیواني  مناسب  که  اجسامي  يا  نوشیدني 
کنید.  خودداري  جالیواني  درون  نیستند، 
اجسام با شكل يا اندازه نامناسب ممكن است 
از درون جالیواني خارج شده، درصورت بروز 
سرنشینان  به  ناگهاني  ترمزهاي  يا  تصادف 
برخورد کرده، منجربه صدمات جسمي گردند.
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جعبه نگهداري اجسام درب کناري :
مي توانيد بطري هاي كوچك و ديگر اجسام مشابه را 
در بخش جلوي رو دربی تعبيه شده در درب جلويي 

جانبي قرار دهيد.

کنسول جلويی :
يا  مصرف  يکبار  بطری های   ، كاغذی  ليوان های 
قوطی های نوشابه را می توان در جلو اهرم تعويض 

دنده قرار داد.
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زيرسیگاری سمت عقب 

هشدار

هشدار مربوط به زيرسیگاري در صفحه 34-2 را 
مطالعه نمايید.

زيرسيگاري عقب در سمت داخلي درب عقب تعبيه 
شده است.

براي بيرون آوردن زيرسيگاري، فنرهاي نگهدارنده را 
فشار داده و زيرسيگاري را بيرون بکشيد.

دستگیره قفل درب پشتي 
براي بازكردن درب پشتي، اهرم قفل دوطرف را آزاد 

كرده و درب پشتي را پايين بياوريد.
باز نگه مي دارند. حين  را  نگهدارنده ها، درب پشتي 
قفل  محکم  نمودن  قفل  از  پشتي،  درب  بستن 

اطمينان حاصل نماييد.

هشدار

درصورتي که حین توقف خودرو، درب پشتي باز 
بماند، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ راهنما، چراغ 

دنده عقب يا منعكس کننده ، ديده نمی شوند.
مثلث  از  استفاده  با  مي توانید  که  روشي  هر  به 
شبرنگ هشدار يا هر وسیله ديگر، حضور خود 

را به رانندگان هشدار دهید.

دستگیره درب پشتي 
براي باز كردن درب پشتي، دستگيره را به سمت باال 

برده، درب پشتي را پايين بياوريد. 
حين  مي دارند.  نگه  باز  را  پشتي  درب  نگهدارنده ها، 
بستن درب پشتي از قفل نمودن محکم قفل اطمينان 

حاصل نماييد.

هشدار

درصورتي که حین توقف خودرو، درب پشتي باز 
بماند، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ راهنما، چراغ 

دنده عقب يا منعكس کننده ديده نمی شوند. 
مثلث  از  استفاده  با  مي توانید  که  روشي  هر  به 
شبرنگ هشدار يا هر وسیله ديگر، حضور خود 

را به رانندگان هشدار دهید.
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قفل درب پشتي 
براي قفل نمودن :

كليد را در مغزی قفل درب پشتي به سمت موازی 
با خودرو بچرخانيد.)كليد را در حالت افقي نگه داريد 

و خارج كنيد(.
براي باز نمودن قفل :

كليد را در مغزی قفل درب پشتي به سمت عمود 
نگه  در حالت عمودي  را  )كليد  بچرخانيد  برخودرو 

داريد و خارج كنيد(.

پله سپر 

هشدار

پله سپر عقب براي نگه داشتن وزن يك نفر  	•
نفر  يك  از  بیش  نبايد  است.  شده  طراحي 

همزمان روي پله سپر قرار گیرند.
هرگز حین سوار شدن سرنشین روي پله سپر،  	•

اقدام به رانندگي نكنید.
حین حرکت خودرو، هیچ کس نبايد روي پله  	•

سپر بیاستد.
اهرم ضامن درب موتور

هشدار

حین روشن بودن موتور، دست ها و لباسهايتان را 
از فن متحرك و تسمه هاي موتور دور نگه داريد.

اهرم ضامن  با كشيدن  موتور،  بردن درب  باال  براي 
درب تعبيه شده زير جلو داشبورد سمت راننده، قفل 

درب موتور را باز كنيد.
قفل ايمني زير درب موتور را باز كرده و سپس درب 
موتور را به طور كامل باز كنيد تا در محل خود ثابت شود.

از افتادن ميله نگه دارنده در سوراخ داخل قاب درب 
درب  بستن  براي  نماييد.  حاصل  اطمينان  موتور 
موتور، ميله نگه دارنده را از سوراخ درون درب بيرون 

آورده و در گيره مخصوص جابزنيد.

باز

قفل
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درب موتور را پايين آورده و در ارتفاع حدود 25تا20 
سانتي متري رها كنيد .

درب موتور در محل خود قفل می شود.

هشدار

نگه دارنده در سوراخ درب  میله  حین جازدن  	•
نگهدارنده  میله  ايمن  جاخوردن  از  موتور، 
اطمینان حاصل نمايید. درصورت بسته شدن 
صدمات  وجود  احتمال  موتور،  درب  ناگهاني 

جسمي جدي وجود دارد.
قفل  و  ايمن  شدن  بسته  از  رانندگي  از  پیش  	•
در  نمايید.  اطمینان حاصل  موتور  شدن درب 
غیر اين صورت، درب موتور ممكن است حین 
منجربه  شده،  باز  ناگهاني  طور  به  رانندگي 

تصادف گردد.

درپوش باك سوخت

هشدار

درصورت نیاز به تعويض درپوش باك سوخت فقط 
از درپوش هاي اصلي گروه بهمن استفاده نمايید.

استفاده از درپوش باك سوخت نامناسب منجربه بیرون 
پاشیدن  سوخت در صورت بروز تصادف مي گردد.

استفاده از درپوش باك سوخت نامناسب همچنین 
ممكن است بر سیستم سوخت رساني و سیستم 

کنترل گازهاي آالينده تأثیر منفي بگذارد.
از آنجا که سوختگیري با موتور روشن ممكن است 
مي شود  توصیه  اکیداً  شود،  آتش سوزي  منجربه 

پیش از سوختگیري موتور را خاموش کنید.
حین سوختگیري هرگونه شعله را دور نگه داريد، 
شعله ممكن است منجربه آتش گرفتن سوخت يا 

بخار سوخت شود.
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پس از سوختگیري هرگونه سوخت پاشیده شده 
را تمیز نمايید. 

پس از سوختگیري از بسته بودن محكم درپوش 
سوخت، اطمینان حاصل نمايید.

هشدار

سوخت ممكن است تحت فشار باشد. درپوش سوخت 
را آهسته باز کنید تا از پاشش سوخت به اطراف و در 

نتیجه صدمات جسمي جدي جلوگیري شود.

توجه

هميشه از سوخت ديزل استفاده نماييد.
استفاده از سوخت كيفيت پايين ممکن است برقطعات 
موتور تأثير منفي گذاشته، منجربه نقص سيستم گردد. 
استفاده از سوختي بجز سوخت توصيه شده به موتور و 
سيستم كنترل گازهاي آالينده تأثير منفي گذاشته و 

منجربه نقص مي شود.
درصورت استفاده از سوختي بجز سوخت ديزل توصيه 

شده، خودرو نمي تواند به طور بهينه عمل كند.

براي آزاد كردن درپوش باك سوخت، اهرم ضامن 
در سمت بيروني صندلي راننده را باال بکشيد.

براي بازكردن درپوش باك سوخت، آن را در خالف 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

جهت  در  را  آن  سوخت،  باك  در  بستن  براي 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سه بار صداي كليك 

شنيده شود.

نكته
باالتر استفاده  يا  با عدد ستان 45  از سوخت ديزل 
كنيد. افزودني هاي موثر در تخليه آب و غيره را به  

سوخت اضافه نکنيد.

نكته
باالتر  خيلي  انجماد  دماي  با  ديزل  سوخت  از  اگر 
استفاده شود، ممکن است درصورت جابه جايي خودرو 
به مکاني سرد در طول زمستان، سوخت منجمد شود. 
زماني كه دماي هوا به شدت كاهش مي يابد، سوخت 
سوخت  باك  و  لوله ها  داخل  شربت  همانند  ديزل 
نشدن  روشن  نظير  نقايصي  منجربه  شده،  منجمد 
موتور مي گردد. بنابراين، زماني كه از منطقه اي گرم 
به منطقه اي سرد حركت مي كنيد، توصيه مي شود 
پايين تر مخصوص  انجماد  با دماي  از سوخت ديزل 

نواحي سرد استفاده كنيد.
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آنتن جمع شونده 
براي گرفتن امواج، آنتن را بيرون بکشيد.

  )CTR( آنتن متحرك
زاويه آنتن را به نحوي تنظيم نماييد كه بتوانيد امواج 

را بگيريد.
جهت  خالف  در  را  آن  آنتن،  كردن  پياده  براي 

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

توجه

پيش از شستشوي خودرو در كارواش هاي اتوماتيك، 
ابتدا آنتن را پياده كنيد، چرا كه ممکن است صدمه 

ببيند.
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 CD تنظیمات راديو همراه با کنترل های

ON/ OFF كليد مدور روشن / خاموش  
  كليد مدور كنترل صدا 

  كليد مدور كنترل سيستم صوتی
)RADIO( دكمه حالت راديو  
AM/ FM چراغ نشانگر باند  
 FM چراغ نشانگر استريو  

AM/ FM چراغ نشانگر فركانس  
  كليد مدور تنظيمات صدا

)TUNE( دكمه اسکن تنظيمات صدا  

  دكمه از پيش تنظيم صوتی

  دكمه های از پيش تنظيم ايستگاه های راديويی
 CD شکاف قرار دادن  

CD دكمه  
)Eject( دكمه خروج  

CD چراغ نشانگر زمان پخش  
 CD چراغ نشانگر حالت  

(Disc( چراغ نشانگر ديسك  
  كليد انتخاب آهنگ بعدی
  دكمه انتخاب آهنگ قبلی

  چراغ نشانگر جستجوی آهنگ

  دكمه اسکن آهنگ
  چراغ نشانگر اسکن آهنگ

)Repeat( دكمه تکرار  
  چراغ نشانگر تکرار آهنگ

)Random( دكمه انتخاب تصادفی  
  چراغ نشانگر انتخاب تصادفی 

  دكمه ساعت 

  چراغ نشانگر ساعت 

  دكمه تنظيمات ساعت 
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 CD تنظیمات راديو همراه با کنترل های

ON/ OFF كليد مدور روشن / خاموش  
  كليد مدور كنترل صدا 

  كليد مدور كنترل سيستم صوتی
)RADIO( دكمه حالت راديو  
AM/ FM چراغ نشانگر باند  
 FM چراغ نشانگر استريو  

AM/ FM چراغ نشانگر فركانس  
  كليد مدور تنظيمات صدا

)RADIO( دكمه اسکن تنظيمات صدا  

  دكمه از پيش تنظيم صوتی

  دكمه های از پيش تنظيم ايستگاه های راديويی
 CD شکاف قرار دادن  

CD دكمه  
)Eject( دكمه خروج  

CD چراغ نشانگر زمان پخش  
 CD چراغ نشانگر حالت  

(Disc( چراغ نشانگر ديسك  
  كليد انتخاب آهنگ بعدی
  دكمه انتخاب آهنگ قبلی

  چراغ نشانگر جستجوی آهنگ

  دكمه اسکن آهنگ
  چراغ نشانگر اسکن آهنگ

)Repeat( دكمه تکرار  
  چراغ نشانگر تکرار آهنگ

)Random( دكمه انتخاب تصادفی  
  چراغ نشانگر انتخاب تصادفی 

 )Mute(  دكمه قطع صدا  

 )Mute( چراغ نشانگر قطع صدا  
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 ON/ OFF كليد مدور روشن / خاموش  
در صورت قرار داشتن سوئيچ خودرو در موقعيت 
هر   ،)ACC( جانبی  تجهيزات  يا   )ON( روشن 
سيستم  شود،  داده  فشار  كليد  اين  كه  زمانی 

صوتی روشن يا خاموش می شود.
  كليد مدور كنترل صدا

با استفاده از اين كليد ميزان صدا را تا سطح مورد 
نظر تنظيم كنيد. برای افزايش صدا كليد را در 
جهت عقربه های ساعت و برای كاهش صدا كليد 

را خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد.

  كليد مدور كنترل سيستم صوتی
فشار  كنترل سيستم صوتی  كليد  كه  زمان  هر 
داده شود، چراغ نشانگر حالت صوتی در حالتهای 
Fader ، Treble ،Bass و Balance روشن ميشود.

)حالت پخش عادی(

)BAS( حالت پخش با صدای بم

)TRE( حالت پخش با صدای زير

)FAD( خروجی صدا به جلو و عقب

)BAL( خروجی صدا به راست و چپ

چراغ نشانگر حالت صوتی به تنظيمات اوليه خود 
باز می گردد.

كليد مدور كنترل سيستم صوتی را فشار دهيد تا 
حالت )Mode( مورد نظر انتخاب شود، سپس حالت 
صوتی انتخاب شده را بوسيله چرخاندن كليد مدور 
كنترل سيستم صوتی در جهت حركت عقربه های 
ساعت يا خالف حركت عقربه های ساعت تنظيم 

كنيد. 
توصيه می شود جهت تنظيم صدا به جدول زير 

مراجعه نماييد.

 خالف جهت
عقربه های ساعت

 جهت عقربه های
ساعت

 كليد مدور    
كنترل

حالت صوتی
كاهش صدای بم افزايش صدای بم )BAS( صدای بم
كاهش صدای زير افزايش صدای زير )TRE( صدای زير
 افزايش صدا از

بلندگوهای عقب
 افزايش صدا از
بلندگوهای جلو

خروجی صدا به جلو 
)FAD( و عقب

 افزايش صدا از
بلندگوهای چپ

 افزايش صدا از
بلندگوهای راست

خروجی صدا به 
)BAL( راست و چپ

"
"

"
"

"
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 (RADIO( كليد حالت راديو  
انتخاب  راديو  حالت  دكمه  اين  دادن  فشار  با 

می شود.

 AM/FM چراغ نشانگر باند  
FM دريافت باند : FM1 و FM2

AM دريافت باند :  AM

FM چراغ نشانگر استريو  
استريو  راديويی  ايستگاه  دريافت  صورت  در 
FM سيستم صوتی به حالت استريو راديو بطور 
چراغ  زمان  هم  بطور  می كند.و  تغيير  خودكار 

نشانگر "ST" روشن می شود.
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 AM/FM چراغ نشانگر فركانس 
حالت  راديويی،  ايستگاه  تنظيم  صورت  در 
فركانس آن ايستگاه روی صفحه نمايش ظاهر 

می شود.

  كليد مدور تنظيمات صدا
با تنظيم دستی اين كليد در جهت عقربه های 
اين  دستی  تنظيم  با  و  شده  زياد  صدا  ساعت 
های ساعت صدا  عقربه  در خالف جهت  كليد 

شود.

 

كم می
 • 0.05 MHZ با فواصل FM فركانس راديويی

 AM كم  يا زياد می شود. فركانس راديويی
با فواصل KHZ 9 كم  يا زياد می شود.

)TUNE( دكمه اسکن تنظيمات صدا  
های  ايستگاه  اتوماتيك  كردن  اسکن  جهت 
فشار  ثانيه   1/7 از  كمتر  را  دكمه  اين  راديويی 
دهيد، سيستم، فركانس فعلی را نمايش می دهد. 
در صورت انتخاب يك ايستگاه، عملکرد تنظيم 
ثانيه   5 مدت  به  فركانس  آن  در  صدا  كننده 
جستجو  بعدی  ايستگاه  سپس  و  شده  متوقف 

خواهد شد.
در صورتيکه تمايل به نگه داشتن ايستگاهی كه 
به  را  اسکن  عملکرد  داشتيد،  را  شده  جستجو 

روش زير متوقف نماييد.
دكمه اسکن تنظيمات صدا را فشار دهيد.

دكمه جستجو )seek( را فشار دهيد.
دكمه های از پيش تنظيم را فشار دهيد.
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  دكمه از پيش تنظيم سيستم صوتی
در صورت فشار دادن دكمه اسکن از پيش تنظيم 
صوتی به مدت پيش از 1/7 ثانيه، ايستگاه راديويی 
سيستم  كه  بعدی  ايستگاه  به  پخش  حال  در 
جستجو می كند با سيگنال قوی و فركانس باال 

تغيير می كند.
مانند  راديويی قوی،  ايستگاه  در صورت دريافت 
در   )AM6,FM6X2( تنظيم  پيش  از  ايستگاه 

حافظه بطور خودكار ذخيره می شود.  

  دكمه های از پيش تنظيم ايستگاه های راديويی 
 6 "FM II" , 6"FMI"( با فشار دادن اين دكمه ها
و ايستگاه های "AM"6، كاًل 18 ايستگاه را ذخيره 
می كند( انتخاب كننده ايستگاه از پيش تنظيم 
)1 تا 6( اجازه ذخيره فركانس های ايستگاه های 
مورد نظر را در مدار حافظه الکترونيکی می دهد.

جهت برنامه ريزی انتخاب كننده ها : 
 • FMII يا AM، FMI با انتخاب كننده باندهای

را انتخاب كنيد.
بوسيله دكمه تنظيم صدا بطور اتوماتيك يا • 

فركانس   ،  )SCAN( اسکن  يا دكمه  دستی 
ايستگاه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

جهت ذخيره دستگاه، يکی از دكمه های از • 
پيش تنظيم را فشار داده و نگه داريد )حدود 

1/7 ثانيه( تا اينکه صدای بيپ شنيده شود.
پس از ذخيره ايستگاه، با فشار دادن دكمه • 

از پيش تنظيم و رها كردن آن به مدت 1/7 
ثانيه، اين ايستگاه را مجدد دريافت می كنيد.

مراحل •  شده،  ذخيره  ايستگاه  تغيير  جهت 
فوق  قسمت  در  كه  ايستگاه  كردن  ذخيره 

توضيح داده شده را اجرا نماييد.
در صورت قطع شدن برق راديو يا جدا كردن • 

باتری، ايستگاه های ذخيره شده پاك خواهد 
شد.
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 CD شکاف قرار دادن  
طور  به  ديسك،  يك  كردن  داخل  صورت  در 

خودكار داخل شده و بارگذاری می شود.

چراغ نشانگر
روشن شدن چراغ های نشانگر نشان می دهند كه 

CD بارگذاری شده است.

 CD دكمه   
انتخاب  را   CD اين دكمه، حالت  با فشار دادن 

نماييد.

)Eject( دكمه خروج  

دكمه Eject را فشار دهيد، CD خارج می شود.
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 CD چراغ نشانگر زمان پخش  
داده  نمايش  آهنگ  هر  پخش  برای  الزم  زمان 

می شود.

 CD چراغ نشانگر حالت   
در صورت فعال بودن حالت CD ، چراغ نشانگر 

حالت CD چشمك خواهد زد.

)Disc( چراغ نشانگر   
نشانگر  چراغ  اين  ديسك  عملکرد  صورت  در 

روشن می شود.
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  دكمه انتخاب آهنگ بعدی 
در صورت فشار دادن اين دكمه در كمتر از 0/8 
ثانيه، آهنگ بعدی پخش می شود. در صورت 
فشار دادن اين دكمه به مدت 0/8 ثانيه يا بيشتر، 

با سرعت آهنگ را جلو می برد.

   دكمه انتخاب آهنگ قبلی 
در صورت فشار دادن اين دكمه در كمتر از 0/8 
در صورت  شود.  می  پخش  قبلی  آهنگ  ثانيه، 
فشار دادن اين دكمه به مدت 0/8 ثانيه يا بيشتر، 

با سرعت آهنگ را عقب می برد.

   چراغ نشانگر جستجوی آهنگ
پخش  حالت  در  آهنگ  شماره  نشانگر  چراغ 

روشن می شود.

   دكمه اسکن آهنگ
از 1/7  به مدت كمتر  اين دكمه  با فشار دادن 
هر  و  می شود.  اسکن  های  آهنگ  تمام  ثانيه، 

آهنگ را به مدت 10 ثانيه پخش می كند.
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  چراغ نشانگر اسکن آهنگ 
در صورت عملکرد دكمه اسکن آهنگ، اين چراغ 

نشانگر روشن می شود.

)RPT( دكمه تکرار   
با فشار دادن و رها كردن سريع اين دكمه، آهنگ 
در حال پخش مجدد تکرار می شود. در صورت 
فشار دادن اين دكمه حين تکرار آهنگ، با رها 

كردن دكمه عملکرد تکرار آهنگ لغو می شود.

   چراغ نشانگر تکرار آهنگ
اين  آهنگ،  تکرار  دكمه  دادن  فشار  در صورت 

چراغ نشانگر روشن می شود.
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 )RAND( دكمه انتخاب تصادفی   

با فشار دادن اين دكمه عملکرد انتخاب تصادفی 
ديسك فعال می شود. در صورت فشار دادن اين 
ديسك،  تصادفی  انتخاب  عملکرد  حين  دكمه 
در نقطه ای كه دكمه را فشار داده ايد، عملکرد 

انتخاب تصادفی لغو می شود.

   چراغ نشانگر انتخاب تصادفی
تصادفی  انتخاب  دكمه  دادن  فشار  صورت  در 

آهنگ، اين چراغ نشانگر روشن می شود.

   دكمه ساعت
در صورت فشار دادن اين دكمه، ساعت نمايش 
داده شده و حالت صفحه نمايش تغيير خواهد 
كرد. در صورت فشار دادن اين دكمه به مدت 6 
ثانيه يا بيشتر، صدای بيپ شنيده شده و حالت 

صفحه نمايش چشمك خواهد زد.
در صورت روشن بودن كليد منبع برق، هم حالت 
ساعت و هم حالت پخش را می توانيد انتخاب 

نماييد.
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   چراغ نشانگر ساعت
درحالت ساعت، زمان نمايش داده می شود.

   دكمه تنظيم ساعت.
)H( دكمه تنظيم ساعت

اين دكمه و دكمه ساعت بطور  در صورتی كه 
ساعت،  عدد  نشانگر  شود،  داده  فشار  همزمان 
يك ساعت بيشتر می شود. با فشار دادن و نگه 
داشتن اين دكمه ها به مدت بيش از 0/5 ثانيه، 
هر 0/25 ثانيه يك ساعت به عدد ساعت اضافه 

می شود.

)M( دكمه تنظيم دقيقه
در صورتی كه اين دكمه و دكمه ساعت هم زمان 
فشار داده شود، نشانگر عدد دقيقه، يك دقيقه 
بيشتر می شود. با فشار دادن و نگه داشتن اين 
دكمه ها به مدت بيش از 0/5 ثانيه ، هر 0/25 

ثانيه يك دقيقه به عدد دقيقه اضافه می شود.

)MUTE( دكمه قطع صدا   
با فشار دادن اين دكمه، صدای آهنگ در حال 

پخش قطع می شود.
با تماس مجدد اين دكمه، صدای آهنگ به حالت 

اوليه خود باز می گردد.

تنظيم دقيقه

تنظيم ساعت
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 )MUTE( چراغ نشانگر قطع صدا   
 ،)MUTE( درصورت فشار دادن دكمه قطع صدا

اين چراغ نشانگر روشن می شود.
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  )WMA ,MP3( CD تنظیمات راديو همراه با کنترل های
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ON/ OFF كليد مدور روشن / خاموش  

  كليد كنترل ميزان صدا 
  كليد مدور كنترل سيستم صوتی

AM دكمه باند  
FM دكمه باند  

 AM/ FM چراغ نشانگر باند  
FM چراغ نشانگر حالت استريو  

 AM/ FM چراغ نشانگر حالت فركانس  
  كليد مدور تنظيمات صدا

)TUNE( دكمه اسکن تنظيمات صدا  
  دكمه های از پيش تنظيم ايستگاه های راديويی

  دكمه از پيش تنظيم سيستم صوتی 

CD دكمه  
CD شکاف قرار دادن  

  دكمه خروج

 CD چراغ نشانگر زمان پخش  
(Disc( چراغ نشانگر ديسك  

  كليد انتخاب آهنگ بعدی
  دكمه انتخاب آهنگ قبلی

  چراغ نشانگر شماره آهنگ

  دكمه اسکن آهنگ

  دكمه اسکن فايل آهنگ
)Random( دكمه انتخاب تصادفی  

  چراغ نشانگر نام ديسك
  دكمه انتخاب صفحه نمايش 

  چراغ نشانگر نام فايل آهنگ 

  چراغ نشانگر نام فولدر 
  چراغ نشانگر عنوان آهنگ

  چراغ نشانگر عنوان آلبوم آهنگ
  چراغ نشانگر نام هنرمند

  دكمه انتخاب فولدر قبلی
  دكمه انتخاب فولدر بعدی
  چراغ نشانگر شماره فولدر

  دكمه اسکن فولدر
  چراغ نشانگر اسکن فولدر

  چراغ نشانگر شماره فايل آهنگ
  دكمه تکرار آهنگ

  چراغ نشانگر تکرار فولدر
  چراغ نشانگر انتخاب تصادفی فولدر

  دكمه انتخاب صفحه
  دكمه دايركتور اصلی

)Mute( دكمه قطع صدا  
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 ON/OFF كليد مدور روشن / خاموش  
در صورت قرار داشتن سوئيچ خودرو در موقعيت 
روشن )ON( يا تجهيزات جانبی )ACC(، با فشار 
دادن اين دكمه، منبع برق قطع يا وصل می شود.

  كليد كنترل ميزان صدا
با اين كليد ميزان صدا در سطح مورد نظر تنظيم 
می شود. با چرخاندن كليد در جهت عقربه های 
با چرخاندن كليد در  ساعت صدا بيشتر شده و 
خالف جهت عقربه های ساعت صدا كمتر می شود.

  كليد مدور كنترل سيستم صوتی
با فشار دادن كليد مدور كنترل سيستم صوتی، 
 ،Bass حالتهای  در  صوتی  حالت  نشانگر  چراغ 

Fader ، Treble و Balance روشن می شود.

)حالت پخش عادی(

)BAS( حالت پخش با صدای بم

)TRE( حالت پخش با صدای زير

)FAD( خروجی صدا به جلو و عقب

)BAL( خروجی صدا به راست و چپ

چراغ نشانگر حالت صوتی به تنظيمات اوليه خود 
باز می گردد.

كليد مدور كنترل سيستم صوتی را فشار دهيد تا 
حالت )Mode( مورد نظر انتخاب شود، سپس حالت 
صوتی انتخاب شده را بوسيله چرخاندن كليد مدور 
كنترل سيستم صوتی در جهت حركت عقربه های 
ساعت يا خالف حركت عقربه های ساعت تنظيم 

كنيد. 
توصيه می شود جهت تنظيم صدا به جدول زير 

مراجعه نماييد.

 خالف جهت
عقربه های ساعت

 جهت عقربه های
ساعت

 كليد مدور    
كنترل

حالت صوتی
كاهش صدای بم افزايش صدای بم )BAS( صدای بم
كاهش صدای زير افزايش صدای زير )TRE( صدای زير
 افزايش صدا از

بلندگوهای عقب
 افزايش صدا از
بلندگوهای جلو

خروجی صدا به جلو 
)FAD( و عقب

 افزايش صدا از
بلندگوهای چپ

 افزايش صدا از
بلندگوهای راست

خروجی صدا به 
)BAL( راست و چپ

"
"

"
"

"
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 AM دكمه باند  
برای انتخاب باند AM اين دكمه را فشار دهيد..

 FM دكمه باند   
برای انتخاب باندهای FM1 و FM2 اين دكمه 

را فشار دهيد..

 AM/FM چراغ نشانگر باند  
AM دريافت باند :  AM

FM دريافت باند : FM1 و FM2

FM چراغ نشانگر حالت  استريو  
 FM در صورت دريافت ايستگاه راديويی استريو
دريافت  حالت  به  خودكار  بطور  راديو  حالت 
زمان چراغ  بطور هم  و  تغيير می كند.  استريو 
نشانگر "ST" روی صفحه نمايش روشن می شود.
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 AM/FM چراغ نشانگر حالت فركانس   
حالت  راديويی،  ايستگاه  تنظيم  صورت  در 
فركانس آن ايستگاه روی صفحه نمايش ظاهر 

می شود.
 • 0.05 MHZ با فواصل FM فركانس راديويی

 AM كم  يا زياد می شود. فركانس راديويی
با فواصل MHZ 9 كم  يا زياد می شود.

  كليد مدور تنظيمات صدا
با تنظيم دستی اين كليد در جهت عقربه های 
اين  دستی  تنظيم  با  و  شده  زياد  صدا  ساعت 
های ساعت صدا  عقربه  در خالف جهت  كليد 

شود.

 

كم می
 • 0.05 MHZ با فواصل FM فركانس راديويی

 AM كم  يا زياد می شود. فركانس راديويی
با فواصل MHZ 9 كم  يا زياد می شود.

)TUNE( دكمه اسکن تنظيمات صدا  
های  ايستگاه  اتوماتيك  كردن  اسکن  جهت 
فشار  ثانيه   1/7 از  كمتر  را  دكمه  اين  راديويی 
دهيد، سيستم، فركانس فعلی را نمايش می دهد. 
در صورت انتخاب يك ايستگاه، عملکرد تنظيم 
كننده صدا در آن فركانس به مدت 5 ثانيه متوقف 
شده و سپس ايستگاه بعدی جستجو خواهد شد.

در صورتيکه تمايل به نگه داشتن ايستگاهی كه 
به  را  اسکن  عملکرد  داشتيد،  را  شده  جستجو 

روش زير متوقف نماييد.
دكمه اسکن تنظيمات صدا را فشار دهيد.

دكمه جستجو )seek( و تنظيمات صدا را فشار 
دهيد.

دكمه های از پيش تنظيم را فشار دهيد.
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  دكمه های از پيش تنظيم ايستگاه های راديويی 
 "FM II" , 6"FMI"( با فشار دادن اين دكمه ها
را  ايستگاه   18 كاًل   ،6"AM" های  ايستگاه  و   6
ذخيره می كند( انتخاب كننده از پيش تنظيم 
ذخيره  اجازه   )6 تا   1( راديويی  ايستگاه های 
فركانس های ايستگاه های مورد نظر را در مدار 

حافظه الکترونيکی می دهد.
جهت برنامه ريزی انتخاب كننده ها : 

 • FMII يا AM، FMI با انتخاب كننده باندهای
را انتخاب كنيد.

بوسيله دكمه تنظيم صدا بطور اتوماتيك يا • 
فركانس   ،  )SCAN( اسکن  يا دكمه  دستی 

ايستگاه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

  دكمه از پيش تنظيم سيستم صوتی
در صورت فشار دادن دكمه اسکن از پيش تنظيم 
صوتی به مدت پيش از 1/7 ثانيه، ايستگاه راديويی 
سيستم  كه  بعدی  ايستگاه  به  پخش  حال  در 
جستجو می كند با سيگنال قوی و فركانس باال 

تغيير می كند.
مانند  راديويی قوی،  ايستگاه  در صورت دريافت 
در   )AM6,FM6X2( تنظيم  پيش  از  ايستگاه 

حافظه بطور خودكار ذخيره می شود.  

 CD دكمه   
انتخاب  را   CD اين دكمه، حالت  با فشار دادن 

نماييد.
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 CD شکاف قرار دادن   
طور  به  ديسك،  يك  كردن  داخل  صورت  در 

خودكار داخل شده و بارگذاری می شود.

چراغ نشانگر
روشن شدن چراغ های نشانگر نشان می دهند 

كه CD بارگذاری شده است.

)Eject( دكمه خروج  

دكمه Eject را فشار دهيد، CD خارج می شود.
 CD چراغ نشانگر زمان پخش  

داده  نمايش  آهنگ  هر  پخش  برای  الزم  زمان 
می شود.
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)Disc( چراغ نشانگر   
نشانگر  چراغ  اين  ديسك  عملکرد  صورت  در 

روشن می شود.

  دكمه انتخاب آهنگ بعدی 
در صورت فشار دادن اين دكمه در كمتر از 0/8 
ثانيه، آهنگ بعدی پخش می شود. در صورت 
فشار دادن اين دكمه به مدت 0/8 ثانيه يا بيشتر، 

با سرعت آهنگ را جلو می برد.

   دكمه انتخاب آهنگ قبلی 
در صورت فشار دادن اين دكمه در كمتر از 0/8 
در صورت  شود.  می  پخش  قبلی  آهنگ  ثانيه، 
فشار دادن اين دكمه به مدت 0/8 ثانيه يا بيشتر، 

با سرعت آهنگ را عقب می برد.

   چراغ نشانگر شماره آهنگ
در صورت نمايش شماره آهنگ، اين چراغ روشن 

می شود.
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   دكمه اسکن آهنگ
عملکرد  دكمه،  اين  دادن  فشار  صورت  در 
اسکن آهنگ فعال می شود. پس از پايان يافتن 
عملکرد اسکن با بازگشت سيستم به آهنگی كه 
اسکن  عملکرد  بود،  آنجا شروع شده  از  اسکن 

متوقف می شود.
برای توقف عملکرد، دكمه را مجدد فشار دهيد.

  دكمه اسکن فايل آهنگ 
در صورت فشار دادن اين دكمه به مدت كمتر 
از 0/8 ثانيه، اسکن فايل آهنگ از فولدر فعال 
اسکن  عملکرد  يافتن  پايان  از  پس  می شود. 
فولدر و بازگشت فايل به جايی كه اسکن شروع 

شده بود، عملکرد اسکن متوقف می شود.
برای توقف عملکرد، دكمه را مجدد فشار دهيد.

)RAND( دكمه انتخاب تصادفی   
CD     

با فشار دادن اين دكمه عملکرد انتخاب تصادفی 
ديسك فعال می شود. در صورت فشاردادن اين 
دكمه حين عملکرد انتخاب تصادفی ديسك، اين 
عملکرد در نقطه ای كه دكمه فشار داده شود 

لغو می گردد.
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   دكمه انتخاب صفحه نمايش

در صورت فعال شدن اين دكمه، حالت نمايش به 
حالت های زير تغيير می كند :

   چراغ نشانگر نام فايل آهنگ
چراغ  اين  آهنگ،  فايل  نام  نمايش  صورت  در 

نشانگر روشن می شود.

   چراغ نشانگر نام ديسك
در صورت نمايش شماره فولدر اين چراغ نشانگر 

روی صفحه ظاهر می شود.

نام فايل آهنگ

نام فولدر آهنگ

عنوان آهنگ

عنوان آلبوم آهنگ

نام هنرمند

"

"
"

"
"
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   چراغ نشانگر نام فولدر
نشانگر  اين چراغ  فولدر،  نام  نمايش  در صورت 

روشن می شود.

   چراغ نشانگر عنوان آهنگ
در صورت نمايش عنوان آهنگ، اين چراغ نشانگر 

روشن می شود.

   چراغ نشانگر عنوان آلبوم آهنگ
در صورت نمايش عنوان آلبوم آهنگ، اين چراغ 

نشانگر روشن می شود.
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   دكمه انتخاب فولدر قبلی
انتخاب  قبلی  فولدر  دكمه،  اين  دادن  فشار  با 

می شود.

  دكمه انتخاب فولدر بعدی
انتخاب  بعدی  فولدر  دكمه،  اين  دادن  فشار  با 

می شود.

   چراغ نشانگر نام هنرمند
در صورت نمايش نام هنرمند، اين چراغ نشانگر 

روشن می شود.
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  چراغ نشانگر شماره فولدر
در صورت نمايش شماره فولدر، اين چراغ نشانگر 

روشن می شود.

)SCAN( دكمه اسکن فولدر   
در صورت فشار دادن اين دكمه به مدت كمتر از 

0/8 ثانيه، عملکرد اسکن فولدر فعال می شود.
پس از انتخاب فولدر بعدی، فولدر به مدت 10 
ثانيه پخش شده و عملکرد اسکن فولدر بعدی 
اولين  به  بازگشت  صورت  در  گردد.  می  فعال 
فولدر، اين عملکرد متوقف می شود. برای توقف 

عملکرد، دكمه را مجدد فشار دهيد.

   چراغ نشانگر اسکن فولدر
چراغ  اين  فولدر،  اسکن  فعال شدن  در صورت 

نشانگر روشن می شود.
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   دكمه تکرار آهنگ
با فشار دادن دكمه تکرار )RPT( به مدت كمتر 
از 0/8 ثانيه، عملکرد تکرار فولدر/ آهنگ فعال 

می شود.
با فشار دادن مجدد دكمه )RPT( ، اين عملکرد 

لغو می گردد.

   چراغ نشانگر تکرار فولدر
در صورت فعال شدن عملکرد تکرار فولدر، اين 

چراغ نشانگر روشن می شود.

  چراغ نشانگر شماره فايل آهنگ
در صورت نمايش شماره فايل آهنگ، اين چراغ 

نشانگر روشن می شود.
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  دكمه انتخاب صفحه
با فشار دادن اين دكمه، قسمتهای پنهان صفحه 
بعدی از اطالعات متنی ، نمايش داده می شود.

  دكمه دايركتور اصلی
با فشاردادن اين دكمه، اولين فولدر در ديسك 

انتخاب شده و آهنگ مجدد پخش می شود.

 چراغ نشانگر انتخاب تصادفی فولدر

در صورت فعال شدن عملکرد انتخاب تصادفی 
فولدر، اين چراغ نشانگر روشن می شود.
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)MUTE( دكمه قطع صدا  
با فشار دادن اين دكمه، صدای آهنگ در حال 
پخش قطع می شود. با فشار مجدد اين دكمه، 

تنظيمات صدا به حالت اوليه خود باز می گردد.
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مرور كلی
1. دستگاه فرستنده RF و تجهيزات كمکی )مانند 
تجاری  عالمت  با  بوستر(  كانورتور،  ميکروفن، 

"CE" يا "e" قابل نصب در خودرو می ياشند.
افراد  توسط  بايد   RF فرستنده  دستگاه  نصب   .2
متخصص كه مورد تاييد قوانين كشور می باشند، 

انجام شود.
دستگاه  گان  سازنده  های  دستورالعمل  كتابچه 
بايد  نصب  های  نکته  و  خودرو  و   RF فرستنده 

مورد توجه قرار گيرد.

نكته
)نقص(، دستوالعمل های •  اشکال  بروز  در صورت 

سازنده گان خودرو در الويت قرار دارد.
از •  قسمتی  هر  در   RF فرستنده  دستگاه  نصب 

نصب  يا  مجاز  اتصاالت  قسمت  از  غير  خودرو 
ممکن است گارانتی خودرو را باطل نمايد.

در صورت بروز اشکال و اصالح نشدن آن، ممکن • 
است دستگاه فرستنده RF غيرمجاز باشد، در اين 
صورت توصيه می شود با سازنده گان متخصص، 

نمايندگی يا شركت پشتيبانی مشورت شود.
از بروز اشکال •  هزينه های پرداختی بوجود آمده 

حين نصب به عهده سازنده گان خودرو نمی باشد.

3. جهت نصب و استفاده از دستگاه فرستنده RF در 
قوانين  الزامات  با  را مطابق  خودرو مراحل نصب 

كشوری انجام دهيد.
را  الزم  دقت   RF فرستنده  دستگاه  نصب  حين   .4
داشته باشيد، زيرا تداخل امواج الکترومغناطيسی 
بين   )RFI( راديويی  فركانس  تداخل  و   )EMI(
دستگاه فرستنده RF در حال نصب و سيستم های 
الکترونيکی و الکتريکی خودرو به حداقل می رسند.

5. در صورت نصب دستگاه فرستنده RF، دقت كنيد 
به خطر  باعث  استفاده شده  اضافی  تجهيزات  كه 
انداختن سالمتی نشود و قوانين ايمنی را نقض نکند.

6. در صورت استفاده از ميکروفن يا هندست مطمئن 
شويد از مدلی استفاده می كنيد كه در دستگاه های 

كنترلی خودرو يا رانندگی تداخل ايجاد نمی كند.
در  دستی  حمل  قابل  واحد  نصب  صورت  در   .7
خودروهای جاده ای، از كيت آداپتور مجاز خودرو 

مخصوص اين نوع محصوالت استفاده نماييد.

دستورالعمل های نصب دستگاه های متفرقه 
فرستنده راديويی

هدف
دستورالعمل های نصب، توصيه ها و الزاماتی را برای 
و   )RF( راديويی  فركانس  فرستنده  دستگاه  نصب 
ارائه  را  دستگاه ها  اين  به  وابسته  كمکی  تجهيزات 

می دهد.

نكته
اين دستورالعمل ها، نقش تکميلی داشته، و نبايد در 
جايی كه نياز به دستوالعمل های جزئی تر در مورد 

نصب مي باشد، مورد استفاده قرار گيرند. 
زيرا تنظيم سيستم های راديويی، تلفن يا راديوی بی 
سيم مورد بحث از مسئوليت های سازنده گان خودرو 

می باشد.
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نكته
انرژی •  برابر  در  بدنه  استيل  و  خودرو  مدل  هر 

نشان  متفاوتی  العمل  عکس  راديويی  فركانس 
مطمئن  خودرو  مدل  از  صورتيکه  در  می دهد. 
نظر  از  آنتن  بررسی محل نصب  نيستيد، جهت 
تاثيرات منفی روی خودرو توصيه می شود. از آنتن 
پايه مگنتی استفاده نماييد. محل قرارگيری آنتن 

از عوامل اصلی اين تاثيرات منفی است.
بهترين محل قرارگيری آنتن روی سقف متاليك • 

در صورت  اما  می باشد.  مركز  به سمت  ترجيحاً 
)وλ = طول موج(   <λ /4 امکان آن را در فاصله
از هر قسمت باز مانند سان روف يا پنجره ها قرار 

دهيد.
4.  در صورت قرار دادن آنتن با پايه مگنتی مجاورت 
دقت  پنجره ها(  يا  )سان روف  باز  قسمت های  اين 
غيراينصورت  در  دهيد.  انجام  را  الزم  مراقبت  و 
مجهز  صورت  )در  خودرو  نمای  قطب  برعملکرد 

بودن( تاثير منفی خواهد داشت.

الگوی تابش و صفحه نصب آنتن
و  غيرمستقيم  تابش  الگوی  يك  ايجاد  برای   .1
روی صفحه  به صورت عمودی  را  آنتن  متقارن، 
با   <λ  /4 مناسب  شعاع  با  آنتن  نصب  افقی 
 1 جدول  )به  دهيد  قرار  باند  فركانس  كمترين 

مراجعه نماييد(
2. آنتن را نزديك به دستگاه های الکتريکی قوی قرا 

ندهيد.
3. در صورت وجود آنتن ديگر و قرار گرفتن آنتن ها 
نزديك به هم، مراقب باشيد. زيرا الزم است آنها را به 
 > 600 MHz برای فركانس فرستنده  <λ /4 اندازه
F و < λ  برای فركانس فرستنده F >600 MHz  از 

هم جدا نماييد )به جدول 1 مراجعه كنيد( 

نصب كردن
مراحل نصب

در انجام مراحل زير دقت الزم را داشته باشيد.
انتخاب آنتن  -

دستگاه را در محل توصيه شده قرار دهيد.  -
نصب صحيح دستگاه  -

از آب بندی تمام اتصاالت تقويت كننده آنتن، جهت   -
جلوگيری از ورود آلودگی و آب به تقويت كننده و 
نداشتن تاثير منفی بر عملکرد دستگاه مطمئن شويد. 
اتصالت  تمام  الکتريکی  تست  از  نصب  از  پس   -

مطمئن شويد.
از خوانده شدن صحيح VSWR مطمئن شويد.  -

آنتن
برای نصب دستگاه فرستنده RF با برق خروجی   .1
آنتن  يك  از  استفاده  )پيك(،   100mw از  بيش 

بيرونی بطور جد توصيه می شود.
نظر  از  بايد  كننده  تقويت  كابل  و  بيرونی  آنتن   .2
 VSWR  >  2.0 با  )امپرانس(  ظاهری  مقاومت 

مطابقت نمايد.
3.  آنتن بايد دارای پايه ثابت جهت نصب روی سقف 
يا درب قسمت عقب باشد. همان دقت و توجه را 
كه حين نصب پايه از نوع ثابت داشته ايد در صورت 
استفاده از آنتن با پايه مگنتی نيز در نظر داشته باشيد.
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آماده سازی صفحه نصب آنتن
برای نصب آنتن بر روی سطح غيرفلزی :

را  )فايبرگالس(  آنتن جداگانه  نصب  - يك صفحه 
كه  نگهدارنده  پايه  روی  يا  سطح  در  مستقيماً 

توسط سازنده پشتيبانی می شود قرار دهيد.
نصب  صفحه  با  همراه  استاندارد  آنتن  يك  از   -
استفاده نموده و آن را در قسمت زيری پانل قرار 
دهيد. به عنوان مثال از يك صفحه فلزی مطابق 

اندازه های جدول 1 استفاده كنيد.

جدول 1 : فركانس تقريبی با تغيير طول موج
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محل قرارگيری آنتن :
   جلو سمت چپ سقف

    جلو سمت راست سقف
    وسط سقف

    سمت چپ سپر
    سمت راست سپر

موقعيت آنتن خودرو
نصب و استفاده از فرستنده های RF همراه با آنتن بيرونی خودرو در جدول 2 نشان داده می شود. 

جدول 2 .  نصب و استفاده از فرستنده های RF همراه با آنتن بيرونی خودرو

)MHz( حداكثر برق فركانس باند
)W( شرايط الزم برای بکارگيری و نصبموقعيت آنتن خودروخروجی

گيرنده و فرستنده راديويی  , 3050 - 11.8

گيرنده و فرستنده راديويی ,  ,  ,  , 5450 - 250

گيرنده و فرستنده راديويی / راديوی  ,  ,  ,  , 17650 - 3142
خدمات عمومی

گيرنده و فرستنده راديويی / راديوی  ,  ,  ,  , 47050 - 4380
خدمات عمومی

راديوی خدمات عمومی / تلفن همراه ,  ,  ,  , 9155 - 5870

گيرنده و فرستنده راديويی ,  ,  ,  , 130010 - 61200

تلفن همراه ,  ,  ,  , 17852 - 71710

تلفن همراه ,  ,  ,  , 20251 - 81885
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كابل آنتن
از كابل با كيفيت باال ، يکپارچه و هم محور )حداقل   .1
با پوشش 95 درصد( استفاده نماييد يعنی مقاومت 
ظاهری )امپدانس( بايد مطابق با دستگاه فرستنده 

VSWR > 2.0( RF( باشد.
از حلقه شدن كابل هم محور اضافی خودداری كنيد،   .2
زيرا ممکن است در تنظيم صدای آنتن و نيز ايجاد 

تداخل امواج الکتريکی تاثير منفی داشته باشد.
طول  اندازه  در  را  آنتن  كابل  امکان  صورت  در   .3

مناسب آن قطع كنيد.
كابل را جمع كنيد و از تاشدن های تيز در طول   .4

كابل جلوگيری نماييد.
در مدارها و دسته سيم های از سيم كشی موازی   .5
مانند واحدهای الکترونيکی مربوط به ايمنی )مانند 
كيسه هوا )SRS( و سيستم ABS( استفاده نکنيد.

در صورت نياز به عبور از سيم كشی های ديگر، آن   .6
را با زاويه های درست عبور دهيد.

در صورت نياز به استفاده از كابل تقويت كننده   .7
كششی، از كابل هم محور مناسبی استفاده نموده 
و آنرا بطور صحيح با كيفيت كانکتورهای مناسب 

متصل كنيد.
نكته

كننده  تقويت  كابل  انتهای  در  را  آنتن  اتصاالت 
بدرستی نصب كنيد و با پيچاندن يا اتصال كانکتورها 
به طور صحيح، آنتن و دستگاه ها را با هم تطبيق 

دهيد.

در صورت كوتاه بودن كابل آنتن، در صورت امکان   .8
طول  با  مناسبی  كننده  تقويت  كابل  با  را  كابل 

صحيح تعويض نماييد.
نكته

كشيدن طول كابل تقويت كننده منجر به بروز خسارت 
مخصوصاً در فركانس های 800MHz > می شود.

تقويت  كابل  شدن  پيچيده  يا  شکل  تغيير  از   .9
سفت  مثال  عنوان  به  كنيد،  جلوگيری  كننده 

كردن اضافی حين وصل كردن كابل ها
10. در صورت تعويض روكش های خودرو، مطمئن 
شويد كه پانل ها در كابل تقويت كننده گير نکند.

صفحه  به  شيشه  روی  آنتن  نصب  صورت  در   .11
جلوگيری  برای  هاچ بك،  خودرو  عقبی  )شيشه( 
باز شدن  و  تقويت كننده  كابل  از معيوب شدن 
درب پشتی، مراقبت و توجه الزم را داشته باشيد.

نصب آنتن روی شيشه :
روی  شده  نصب  آنتن های  از  استفاده  صورت  در 
شيشه، تا جايی كه ممکن است آنرا در قسمت باال از 

وسط شيشه عقب يا جلو قرار دهيد.

نكته

كه  باشيد  داشته  توجه  آنتن،  صحيح  نصب  برای 
در  آنتن  نصب  حرارت شيشه حين  درجه  محدوده 

حد مجاز باشد.
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نكته
در صورت نصب دستگاه فرستنده RF، ميکروفن يا 
هر آيتم ديگری در مسير عملکرد باز شدن سيستم 
حفاظت تکميلی يا " كيسه هوا - SRS" مراقبت و 

دقت الزم را داشته باشيد.

RF نصب كردن كابل های دستگاه فرستنده
از  يا  داخل  از  را  كابل ها  تمام  امکان،  صورت  در   .1
قسمت زير روكش و از ميان قاب ها عبور دهيد زيرا 
بدين ترتيب حفاظت از كابل ها به حداكثر می رسد. 
در صورت لزوم، از بوش، محافظ های مناسب و يا 
اتصاالت كابل ها )در صورت مجهز بودن( استفاده 

نماييد.
سمت  در  كابل ها  كه  كنيد  انتخاب  را  مسيری   .2
مخالف مسير عبور لوله های سوخت خودرو باشد 
و همچنين دور از لوله های ترمز، كابل ها، كنترل ها، 
داشته  قرار  داغی  قطعه  هر  و  خودرو  سيم كشی 
با  تماس  در  را  كابل  هيچ شرايطی  تحت  باشند. 

كابل قبلی قرار ندهيد.
كابل ها را به گونه ای نصب كنيد تا از بوجود آمدن   .3

شرايط زير جلوگيری شود.
لبه های تيز  -

تاشدن مداوم  -
فشار يا كشش  -

ساييدگی  -
درجه حرارت باال و  -

ايجاد خطر كردن برای سرنشينان خودرو  -

RF دستگاه فرستنده
RF مراحل نصب دستگاه فرستنده

نصب دستگاه فرستنده RF بايد به گونه ای باشد   .1
كه نقطه نصب آن با كنترل های عملکردی خودرو 
تداخل نداشته باشد و تهويه مناسبی را ارائه نمايد.

آسيب ديدگی  دچار  نبايد   RF فرستنده  دستگاه   .2
شود يا سيستم تهويه آن در فضای بسته ای قرار 
گيرد. مراقبت الزم را انجام دهيد و از ورود آب به 
دستگاه فرستنده و آسيب ديدگی آن جلوگيری 

نماييد. 
دسترسی به وسايلی كه در محفظه بار نگهداری   .3
می شوند مانند آچارچرخ، كپسول آتش نشانی يا 

چرخ زاپاس نبايد مسدود شود.
جهت پياده كردن دستگاه جهت حمل كردن يا   .4
به منظور تعمير و سرويس آن، اتصاالت دستگاه 
قرار  دسترس  در  راحتی  به  بايد   RF فرستنده 

داشته باشد.
هوا  كيسه  عملکرد  مانع  نبايد  فرستنده  دستگاه   .5

)SRS( يا ديگر تجهيزات ايمنی خودرو شود.
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3. در صورتيکه كنترل از طريق سوئيچ خودرو، ارائه 
كنترل  واحد  مثبت  سر  يا  هندست  باشد.  شده 
مدار  به  مناسب  مدار  در  فيوز  يك  طريق  از  را 
حين  كه  احتراق  مدار  يا  دسترس  در  تجهيزات 

حركت بدون برق می باشد وصل كنيد.

كابل منبع برق و مسير كابل 
مقاومت  و  باال  كيفيت  با  ولتاژ  كاهش  برای   .1
الکتريکی پايين از كابل های با طول بلند استفاده 

نماييد.
فيوز  به  نسبت  بااليی  جريان  بايد ظرفيت  كابل   .2
نصب  را  مناسب  فيوز  و  باشد  داشته  محافظتی 

كنيد.
كم  طول  با  كابل  از  دارد  امکان  كه  جايی  تا   .3

استفاده نکنيد.
كابل را از قسمت های حركتی خودرو دورتر قرار   .4
محرك،  شفت  فرمان،  فنر،  كمك  )مانند  دهيد 

پدال های كنترل و غيره( 
كابل را از موتور، سيستم خروجی يا ديگر قطعات   .5

داغ دورتر قرار دهيد. 
كابل های  از  امکان  حد  تا  بايد  برق  منبع  كابل   .6
كنترل تجهيزات جانبی داخل خودرو جدا باشد، 
و  شاسی  در  سوراخ ها  همان  از  بتواند  بطوريکه 
صورت  در  كند.  عبور  نصب  راحتی  جهت  بدنه 
را نصب  مناسب  اضافی، حلقه های  ايجاد سوراخ 

كنيد.
از خم كردن وكشيده شدن كابل جلوگيری كرده   .7

و از آن محافظت نماييد.
 

RF منبع برق دستگاه فرستنده
مرور كلی :

دستگاه  نصب  برای  مجاز  برق  منبع  كابل  از   .1
فرستنده RF استفاده نماييد و تا حد امکان برای 
با  كابل  از  باتری  منفی  و  مثبت  قطب  به  اتصال 
طول حداقل استفاده نماييد. كابل را مستقيماً به 
قطب های باتری وصل نکنيد، بلکه از ترمينال های 

باتری استفاده كنيد.

نكته

كنترل  واحد  به  را  اتصاالت  شرايطی  هيچ  تحت 
بردن  بکار  از  مثال،  بعنوان  نکنيد.  وصل  الکتريکی 
 RF فندك بعنوان منبع برق برای دستگاه فرستنده

خودداری كنيد.
2. توصيه می شود در صورت استفاده از كابل منبع 
دو  القايی،  نويز  يا  تشعشع  كاهش  برای  چفتی 
سيم منبع برق را در امتداد طول شان به هم ديگر 

وصل كنيد )پيچاندن(

نكته

كابل منبع برق از دستگاه فرستنده RF را به گونه ای 
پايان عملکرد،  باتری وصل كنيد كه در صورت  به 
دو سيم عکس هم ديگر قرار نگرفته باشند، بعنوان 

مثال، يك سيم كوتاه تر از سيم ديگر باشد.

2-83



کنترل ها و تجهیزات

8. كابل ها را دور از كويل جرقه ، مدارهای ولتاژ باالی 
سيستم جرقه و واحدهای كنترل الکترونيکی و در 

صورت امکان، سيم كشی های خودرو قرار دهيد.
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دريچه هاي خروج هوا 
يك جفت دريچه در بخش مركزي داشبورد تعبيه 
شده اند. دريچه هاي خروج هوای جانبي در دو سمت 

داشبورد تعبيه شده اند.

دريچه هاي مرکزي
دو دريچه مركزي بر روي جلو داشبورد تعبيه شده 
است. كليد شستی روي شبکه دريچه ها، جهت جريان 

هوا را به صورت افقي و عمودي كنترل مي كند.

دريچه هاي جانبي 
دريچه هاي جانبي در دو سمت جلو داشبورد تعبيه 
شده اند. كليد شستی در بخش مركزي شبکه، جهت 
جريان هوا را به صورت افقي و عمودي كنترل مي كند.
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سیستم گرمايش- گرمكن شیشه / بخارزدايی و سیستم تهويه مطبوع  

اين تصوير مربوط به خودروهاي فرمان سمت راست مي باشد، در خودروهاي فرمان سمت چپ، كليدهاي 
انتخاب دريچه هاي خروجي ها و كليد كنترل دماي هوا با هم جابه جا مي شوند.

كليد انتخاب دريچه های خروجی هوا اهرم كنترل منبع هوای وزشی  كليد كنترل دما

كليد سيستم تهويه مطبوع كليد كنترل سرعت فن دمنده

هشدار

به بخش "هشدارهای رانندگی" )گازهای خروجی 
موتور( در صفحه 2-4 مراجعه کنید.
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کلید انتخاب دريچه هاي خروجي هوا 
اين كليد جريان هوا را در حالت هاي روبه صورت ، 
روبه كف و گرمکن شيشه / بخارزدايي تنظيم مي كند.

  روبه صورت )هوا به صورت شما مي وزد(
  دو جهته ) هوا به صورت و پاها مي وزد(

  رو به كف )هوا به پاها مي وزد(
از  هوا   ( بخارزدايي   / شيشه  گرمکن  و  كف    
خارج  جلو  شيشه  زير  و  كف  به  رو  دريچه هاي 

مي شود( 
دريچه هاي  از  )هوا  بخارزدايي   / شيشه  گرمکن   
 ، جلو  شيشه  زير  بخارزدايي  و  شيشه  گرمکن 
شيشه درب سمت راننده و سرنشين جلو خارج 

مي شود(

روبه صورت 
از  هوا از طريق سيستم، گرم يا سرد شده  و 
در  موقعيت  اين  مي شود.  خارج  بااليي  دريچه هاي 
بسياري از موقعيت هاي سيستم تهويه مطبوع مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

دوجهته 
از  و  يا گرم شده   از طريق سيستم سرد  هوا 
روبه  دريچه هاي  و  باال  هواي  خروجي  دريچه هاي 
كف خارج مي شود. درحالت دوجهته هواي خروجي 
از هواي وزشي به  از دريچه هاي رو به كف  گرم تر 
دماي  در  دما  كنترل  كليد  كه  زماني  است.  صورت 
منتهي اليه  "داغ" يا "سرد" تنظيم شده باشد، دماي 
هواي خروجي از دريچه هاي بااليي و پاييني مشابه 

است.
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رو به کف 
مقدار زيادي از هوا از دريچه هاي خروجي هواي رو به 

كف خارج مي شود. 
شيشه  گرمکن  دريچه هاي  از  هوا  از  كمتري  مقدار 
و بخارزدايي شيشه جلو و پنجره هاي جانبي خارج 

مي شود.

رو به کف و گرمكن شیشه / بخارزدايي
هوا از دريچه هاي خروجي روبه كف خارج شده، مقدار 
بخارزدايي  و  شيشه  گرمکن  دريچه هاي  از  كمتري 

شيشه جلو و پنجره هاي جانبي خارج مي شود.

گرمكن شیشه / بخارزدايي 
هوا مطابق ميل گرم يا سرد شده و از خروجي هاي 
خروجي هاي  از  كمتري  مقدار  و  جلو  شيشه  هواي 
هواي پنجره هاي جانبي خارج مي شود. اين موقعيت 

مناسب مه گرفتگي شديد يا شرايط يخ بندان است.
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نكات عملكردي 
عملکردهاي گرمکن شيشه و بخارزدايي شيشه جلو 
مهم  در محدوده های  مناسب  ديد  آوردن  فراهم  به 
شيشه جلو حين وجود شرايط آب و هوايي وخيم، به 
راننده كمك مي كنند. درصورتي كه شيشه جلو با يخ 

يا برف پوشيده شده، بايد برف يا يخ را تراشيد.
براي بخارزدايي شيشه جلو و شيشه هاي جانبي :

كليد انتخاب دريچه ها را در حالت گرمکن شيشه/   •
قرار دهيد. درصورتي كه در حالت رو  بخارزدايي 
به كف گرمکن شيشه و بخارزدايي تنظيم شود، 
همزمان با گرم شدن شيشه ها باد به پاها نيز مي وزد. 
)از آنجا كه ميزان هواي وزشي به شيشه كاهش 
انتخاب  از  كمتر  بخارزدايي  عملکرد  مي يابد، 

گرمکن شيشه و بخارزدايي است(.
براي بخارزدايي سريعتر شيشه ها :

سيستم تهويه مطبوع A/C را روشن كنيد.  •
ميزان جريان هوا را با استفاده از كليد فن افزايش دهيد.  •

كنترل درجه  كليد  از  استفاده  با  را  باالتر  دماي   •
حرارت انتخاب كنيد.

نكته
در حالت  را  هوا  ورودي  كنترل  كليد  درصورتي كه 
اما  گرم شده،  هوا سريع تر  دهيد،  قرار  داخل  هواي 
شيشه ها سريع تر بخار مي گيرند. زماني كه شيشه ها 

بخار كرده اند، ورود هواي بيرون را انتخاب كنيد.

کلید کنترل منبع ورودي هوا 
مي توانيد  چپ،  و  راست  به  كليد  دادن  حركت  با 
گردش مجدد هواي داخل  يا ورودي هواي تازه 

بيرون  را انتخاب نماييد.

نكته

استفاده از حالت گردش مجدد هواي داخل منجربه 
مه گرفتن شيشه جلو مي شود. براي تهويه مناسب، 
بيرون  تازه  هواي  به  را  هوا  منبع  فرصت،  اولين  در 

تغيير دهيد.

کلید کنترل دماي هوا  
كليد كنترل دماي هوا، دماي هواي ورودي به كابين 
سرنشينان را كنترل مي كند. براي هواي گرمتر، كليد 
را در جهت عقربه هاي ساعت و براي هوای سردتر، 
كليد را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
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كليد كنترل سرعت فن دمنده 
اين كليد، سرعت عملکرد فن دمنده را كنترل مي كند.

0 ........ فن خاموش 
1 ........ سرعت فن در حداقل تنظيم مي شود.

2 ....... سرعت فن در حداقل- ميانه تنظيم مي شود.
3 ....... سرعت فن در ميانه- حداكثر تنظيم مي شود.

4 ....... سرعت فن در حداكثر تنظيم مي شود.

نكته
از  )استفاده  گرمايش  حداكثر  حالت  از  استفاده   •
گرفتن  مه  منجربه  هوا(  مجدد  گردش  حالت 
شيشه ها  و كاهش ديد مي شود. بنابراين، لطفاً به 
مدت طوالني از حالت حداكثر گرمايش استفاده 

نکنيد.
پس از پارك خودرو به مدت طوالني در زير آفتاب،   •
 )A/C( پيش از روشن كردن سيستم تهويه مطبوع
از  گرم  هواي  تا  كنيد  باز  را  درب ها  و  شيشه ها 

خودرو خارج شود.
مدت  به  سرمايش  حداكثر  حالت  از  استفاده   •
هوا(  مجدد  گردش  حالت  از  )استفاده  طوالني 
هواي داخل خودرو را آلوده مي كند. كليد انتخاب 
قرار  بيرون  را در موقعيت ورود هواي  منبع هوا 

داده يا براي تهويه هوا، پنجره ها را باز كنيد.
در هنگام خنك كردن، هواي مرطوب به سرعت   •
سرد شده و شبيه به خروج مه از هوا مي گردد. اين 

حالت طبيعي است.
حتي زماني كه سيستم تهويه مطبوع مورد استفاده   •
نيست، به طور مرتب در حالت دور درجاي موتور 
از سيستم تهويه مطبوع چند دقيقه استفاده كنيد 

تا سيستم روانکاري شود.

كليد سيستم تهويه مطبوع 
فشار  را  كليد  مطبوع،  تهويه  عملکرد سيستم  براي 
روشن  كليد  روي  چراغ  سيستم  عملکرد  با  دهيد. 
مي شود. براي خاموش كردن سيستم تهويه مطبوع 
بودن  خاموش  حين  دهيد.  فشار  مجدداً  را  كليد 

فن دمنده، سيستم تهويه مطبوع عمل نمي كند.
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شيشه  گرمکن  سيستم  كرده  پياده  صورت  در 
درب  شيشه های  و  جلو  شيشه  از  بخارزدايی  و 
موقعيت  در  را  هوا  دريچه های  انتخاب  كليد  جلو، 
سيستم  آن  از  پس  دهيد.  قرار   ”DEFROSTING“

تهويه مطبوع نيز فعال می شود.

نكته
با  همراه  مطبوع  تهويه  سيستم  عملکرد  صورت  در 
موقعيت  در  هوا  دريچه های  انتخاب  كليد  تنظيم 
در  را  مطبوع  تهويه  سيستم   ،”DEFROSTING“
موقعيت “MAXIMUM COOLING” تنظيم نکنيد. در 
غيراينصورت سمت بيرون شيشه بخار گرفته و منجر 

به كاهش ديد به سمت جلو می شود.

اندازه گيری سريع مقدار برفك زدايی
كليد كنترل درجه حرارت را در انتهای سمت راست 
قرار دهيد. كليد انتخاب دريچه های هوا را در موقعيت 
“DEFROSTING” تنظيم كرده و اهرم انتخاب منبع 

هوا را در موقعيت گردش هوا قرار دهيد.

نكته
عملکرد مداوم سيستم برفك زدايی در حالت گردش 
كاهش  و  بخارزدايی شيشه  باعث  است  ممکن  هوا 
از  پايان عملکرد برفك زدايی،  ديد شود. در صورت 

تغيير به حالت هوای ورودی مطمئن شويد.

تعويض فيلتر سيستم تهويه مطبوع
در صورت اطمينان از تلف شدن هوای سرد از خروجی 
سيستم سرمايش، با مراجعه به نمايندگی های مجاز 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن سيستم را 
به طور دوره ای مورد بررسی قرار دهيد. در صورتيکه 
سيستم بدرستی كار نمی كند به نمايندگی های مجاز 
مراجعه  بهمن  گروه  فروش  از  پس  شركت خدمات 

نماييد.
1.  جعبه داشبورد را پياده كنيد.

2.  در صورت باال آوردن فيلتر، صدای كليك شنيده 
می شود.

نكته
از فيلتر كهنه استفاده نکنيد.• 
فيلتر را به فاصله زمانی يك سال يا مسافت طی • 

شده Km 15000 تعويض كنيد.
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چراغ هاي بيرونی 
سمت جلو 

 چراغ هاي جلو 
 چراغ هاي راهنماي جلو

 چراغ هاي مه شکن 
 چراغ هاي راهنماي بغل )زماني كه آينه به چراغ 
وجود  بغل  راهنماي   ، است   مجهز  راهنما 

ندارد.( 
 چراغ راهنماي جانبي روي آينه 

 چراغ هاي پارك 

سمت عقب 
 چراغ عقب و چراغ ترمز 

  چراغ هاي راهنماي عقب 
  چراغ دنده عقب 

  شبرنگ

 چراغ هاي راهنما 
  چراغ عقب و چراغ ترمز 

  چراغ دنده عقب 
  شبرنگ 
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  چراغ پالك راهنمايي و رانندگي 
  چراغ مه شکن عقب 

  چراغ ترمز سوم )باال(    چراغ پالك راهنمايي و رانندگي

مدل های مجهز به پله سپر
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اقتصادي  بلكه مصرف  برده،  باال  را  تنها عمر مفيد خودرو  نه  از خودرو  رانندگي مناسب وصحيح  و  مراقبت 
سوخت و روغن ها را ارتقاء مي بخشد.

با دقت و احتياط رانندگي نمایيد.
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كلیدها و قفل ها 
سوئیچ 

شماره سوئيچ بر روي پالك شماره كليد حك شده 
است. این شماره را یادداشت كرده و در مكاني امن 
همانند كيف پول خود و خارج از خودرو نگه داري 

نمایيد.

نکته
مجهز  صورت  در   ، )ضدسرقت  ایموبالیزر  سيستم 
بودن( در صورت گم كردن كليدهای اصلی خودرو، 
از فروش  نمایندگی های مجاز شركت خدمات پس 
گروه بهمن با استفاده از اطالعات كد كليد می تواند 

كليد یدكی را بسازد.

درصورت مجهز بودن خودرو به سيستم ورود بدون 
كليد :

پاسخ  كليدها  عملكرد  به  خودرو  كه  درصورتي 
نمي دهد، یا درصورت گم كردن فرستنده كنترل از 
راه دور خود، با نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات 

پس از فروش گروه بهمن تماس حاصل نمایيد.

دستگیره بیروني درب 
با كشيدن دستگيره بيروني درب مي توانيد درب را 

باز كنيد .
با جازدن سوئيچ و چرخاندن آن مي توانيد درب را 

قفل كنيد.

برای بازشدن بكشيد

باز        قفل
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قفل نمودن درب )از بیرون(
بدون استفاده از سوئيچ مي توانيد درب ها را از بيرون 
به سمت جلوي  را  قفل داخلي  نمایيد. دكمه  قفل 
خودرو فشار دهيد تا عالمت قرمز رنگ دكمه پنهان 
را  درب  بيروني،   دستگيره  كشيدن  بيرون  با  شود. 

ببندید.

نکته
مراقب باشيد كليدهایتان را داخل خودرو جانگذارید.

دستگیره داخلي درب 
با كشيدن دستگيره داخلي درب مي توانيد درب را 

باز كنيد.

قفل نمودن درب )از داخل(
در  و  داده  فشار  به سمت جلو  را  قفل درب  دكمه 
درب،  قفل  كردن  باز  براي  دهيد.  قرار  قفل  حالت 

دكمه را به سمت عقب فشار دهيد.

هشدار

كودكان  حضور  حین  ويژه  به  رانندگي  از  پیش 
در خودرو، از بسته و قفل بودن درب ها اطمینان 

حاصل نمايید.

بازنمودن

قفل كردن
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قفل مركزی درب ها 
قفل  از  استفاده  با  درب ها  بازكردن  و  نمودن  قفل 

مركزي از بيرون :
كليد را در مغزی قفل درب سمت راننده جا بزنيد.

در خالف  را  كليد  درب ها،  تمام  نمودن  قفل  براي 
درب ها  كردن  باز  براي  و  ساعت  عقربه هاي  جهت 

كليد را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
قفل  از  استفاده  با  درب ها  بازكردن  و  نمودن  قفل 

مركزي از داخل :
باز نمودن و قفل كردن درب سمت راننده با استفاده 
از دكمه قفل، بقيه درب ها را نيز قفل كرده یا قفل 

آن ها را باز مي كند.

قفل محافظ كودك 
قرار دادن كليد قفل محافظ كودك در  با  مي توان 
بستن  و سپس  سوئيچ  از  استفاده  با  قفل  وضعيت 
نتيجه  در  و  كرده  قفل  را  عقب  درب هاي  درب ها، 
بدون توجه به موقعيت دكمه قفل، درب هاي عقب 

از داخل باز نخواهد شد.
براي باز كردن قفل محافظ كودك، درب را از بيرون 
را در وضعيت  از كليد، قفل  استفاده  با  و  باز كرده 

آزاد قرار دهيد.

قفل كردن
باز نمودن

آزاد كردن
ورود بدون كلید قفل نمودن

فرستنده كنترل از راه دور )ریموت كنترل( حدود 
است  ممكن  فاصله  این  دارد.  عملكرد  برد   10m
براي  یابد.  كاهش  رادیویي  امواج  اختالل  دليل  به 
ریموت  دور،  راه  از  كنترل  فرستنده  با  كاركردن 

كنترل را به سمت خودرو بگيرید.
براي راحتي بيشتر توصيه مي شود، هميشه عملكرد 
قفل مركزی را با استفاده از ریموت كنترل انجام دهيد.

از فرستنده كنترل از راه دور مراقبت نمایيد؛ آن را 
را غيرضروري  و دكمه ها  دارید  نگه  از رطوبت دور 

فشار ندهيد.
دیودهاي نوري )LED( داخل ریموت كنترل روشن 
چشمك  لحظه اي  فالشر  چراغ هاي  و  شده   
مي زنند تا عملكرد فرستنده كنترل از راه دور را نشان 

دهند.

توجه

ریموت كنترل داراي قطعات ظریف و دقيقي است. 
شوك  معرض  در  را  كنترل  ریموت  باشيد  مراقب 

الكتریكي قرار ندهيد.
قرار  آب،  در  دادن  قرار  كردن،   پياده  از  همچنين، 
دادن در معرض نور مستقيم )قرار دادن روي جلو 

داشبورد( خودداري نمایيد.
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براي قفل نمودن :
فشار دهيد،  چراغ  ثانيه  از 0/4  بيش  را  قفل  دكمه 
روشن  كوتاهي  مدت  به  كنترل  ریموت  روي   LED
شده و چراغ هاي فالشر چشمك زده و درب ها قفل 

مي شوند.
براي باز كردن قفل :

دكمه بازكردن قفل را بيش از 0/4 ثانيه فشار دهيد، 
كوتاهي  مدت  به  كنترل  ریموت  روي   LED چراغ 
روشن شده و چراغ هاي فالشر دو بار چشمك زده و 

قفل درب ها باز مي شود. 

یا  در صورتی كه كليد درب چراغ های مطالعه جلو 
داشته  قرار   )ON( روشن  موقعيت  در  سقف  چراغ 
باشند، چراغ های مطالعه جلو یا چراغ سقف به مدت 

30 ثانيه روشن می شود.

نکته

از  استفاده  با  مركزي  قفل  سيستم  كه  درصورتي 
ریموت كنترل از حالت قفل خارج نمي شود، ممكن 

است یكي از حاالت زیر رخ داده باشد :
باشد.  پایين  خيلي  كنترل  ریموت  باتري  ولتاژ   •

باتري ریموت كنترل را تعویض نمایيد.
دكمه هاي ریموت كنترل بارها پشت  سر هم در   •
محدوده خارج از دسترس خودرو، فشار داده شده 
است. )به طور مثال در فاصله بسيار زیاد از خودرو(

تداخل  دیگر،  منابع  باالي  قدرت  رادیویي  امواج   •
ایجاد مي كنند.

سيستم قفل مركزي 
براي قفل كردن:

دكمه قفل روي ریموت كنترل را بيش از 0/4 ثانيه 
به  را  راننده  سمت  درب  قفل  كليد  یا  دهيد  فشار 
سمت عقب خودرو حركت دهيد ) اجازه دهيد كليد 
خارج  را  آن  سپس  و  چرخيده  عمودي  حالت  به 
نمایيد(؛ متناوباً دكمه قفل روي درب سمت راننده 

را فشار دهيد. 

دكمه قفل نمودندكمه باز كردن قفل

LED چراغ

قفل نمودن

دكمه قفل
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براي باز كردن قفل 
دكمه باز كردن قفل روي فرستنده كنترل از راه دور 
یا كليد قفل درب  ثانيه فشار داده  از 0/4  را بيش 
بچرخانيد  خودرو  جلوي  به سمت  را  راننده  سمت 
و  عمودي چرخيده  وضعيت  به  كليد  دهيد  )اجازه 
سپس آن را بيرون بكشيد(؛ متناوباً، دكمه قفل روي 

درب سمت راننده را باال بكشيد. 
فشار  دليل  به  سيستم  به  وارده  بار  كه  درصورتي 
از حد  بيش  كوتاه  زماني  فواصل  در  مكرر دكمه ها 

باشد،  منبع برق به مدت 30 ثانيه قطع مي شود.

باز كردن قفل

دكمه بازكردن قفل

عملكرد قفل اتوماتيك  30 ثانيه اي :
زماني كه تمام درب ها به طور كامل بسته اند و دكمه 
فشرده  دور  راه  از  كنترل  فرستنده  قفل  بازكردن 
اتوماتيك پس از 30 ثانيه  مي شود، درب ها به طور 
بروز  وجود،  درصورت  این  با  مي شوند.  قفل  مجدداً 
اتوماتيك 30  زیر،  عملكرد قفل  از حاالت  هر كدام 

ثانيه اي رخ نخواهد داد :
هركدام از درب ها به طور كامل بسته نشده باشند.  •

سوئيچ در مغزی كليد جابخورد. تعویض باتري فرستنده كنترل از راه دور • 
درصورت كاهش مسافت عملكردي ریموت كنترل،  

بالفاصله باتري را تعویض نمایيد. 
قاب كليد را با استفاده از سكه باز كرده و فرستنده 

را خارج نمایيد.

درپوش كليد

فرستنده

كليد
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ابزاري  یا  سكه  از  استفاده  با  را  فرستنده  درپوش 
مشابه بازكرده و باتري را خارج نمایيد. باتري جدید 
)CR2016( را با قطب+ به سمت باال جازده و درپوش 
فرستنده را ببندید. فرستنده را داخل كليد جازده، 

قاب كليد را محكم ببندید.

درپوش فرستنده

باتری

فرستنده

نکته

قوانين  قدیمي  باتري هاي  ریختن  دور  حين  لطفاً  
محلي را رعایت نمایيد. بعالوه باتري ها را از دسترس 
كودكان  براي  باتري ها  دارید.  نگه  دور  كودكان 

خطرناك هستند.
پارلمان و شورای  این عالمت براساس دستورالعمل 
جداسازی  دهنده  نشان  و  است  گردیده  ارائه  اروپا 
باتری های بدون استفاده در كشورهای اتحادیه اروپا 

می باشد.

ورود بدون كليد و سيستم دزدگير 
ورود بدون كليد 

ریموت كنترل دارای محدوده عملكردی حدود 10 
متر می باشد. این محدوده ممكن است به دليل وجود 
سایه و انعكاس امواج رادیویی كاهش یابد. جهت فعال 
كردن ریموت كنترل، آن را مستقيم به سمت خودرو 
نگه دارید. برای راحتی شما توصيه می شود، در صورت 
را  مركزی  قفل  كنترل، سيستم  ریموت  از  استفاده 
همواره فعال نگه دارید. حين كار با ریموت كنترل 
برابر رطوبت  را در  آن  انجام دهيد،  را  مراقبت الزم 
استفاده  آن  از  غير ضروری  موارد  در  و  حفظ كرده 
نكنيد. برای نشان دادن فعال بودن ریموت كنترل، 
چراغ LED ریموت كنترل روشن شده و چراغ های 

فالشر برای مدت كوتاهی چشمك می زنند.

هشدار

از اضافه كردن يا تعمیر قطعات سیستم ورود بدون 
كلید و دزدگیر خودداری كنید، زيرا چنین تغییراتی 

منجر به باطل شدن گواهی نصب می گردد.
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قفل كردن :
دكمه قفل را فشار دهيد، چراغ LED روی ریموت 
كنترل به مدت كوتاهی روشن شده و درب ها قفل 
چشمك  نيز  )فالشر(  هشدار  چراغ های  می شوند. 

خواهند زد.

باز كردن قفل :
 LED چراغ  دهيد،  فشار  را  قفل  كردن  باز  دكمه 
روی ریموت كنترل برای مدت كوتاهی روشن شده 
نيز  فالشر  چراغ های  می شود.  باز  درب ها  قفل  و 

چشمك خواهند زد.

سيستم قفل مركزی
قفل كردن :

دكمه قفل روی ریموت كنترل را فشار دهيد. دكمه 
قفل روی درب سمت راننده را بطور متناوب فشار 

دهيد.

دكمه قفلدكمه بازكردن قفل
نکته

در صورتيكه قفل سيستم قفل مركزی بوسيله دستگاه 
ریموت كنترل باز نشود، علت آن ممكن است شرایط 

زیر باشد.
اگر ولتاژ باتری دستگاه ریموت كنترل بسيار كم • 

ریموت  دستگاه  باتری  این صورت  در  كه  باشد. 
كنترل را تعویض نمایيد.

اگر ریموت كنترل در خارج از محدوده دریافت • 
فاصله  در  مثال  عنوان  )به  بوسيله خودرو  امواج 

بسيار زیاد از خودرو( به دفعات فعال  شود.
ایستگاه های •  از  قوی  بسيار  رادیویی  امواج  اگر 

رادیویی دیگر در عملكرد ریموت كنترل تداخل 
ایجاد  كنند.

قفل

LED چراغ
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بازكردن قفل :
فشار  را  كنترل  ریموت  روی  قفل  بازكردن  دكمه 
دهيد. اگر سيستم به دليل تكرار عملكرد بازكردن 
الكتریكی  بار  دچار  كوتاه  زمانی  فواصل  در  قفل 
ثانيه  به مدت 30  را  برق  منبع  است،  اضافی شده 

قطع كنيد.

عملكرد خودكار قفل بعد از 30 ثانيه :
باز  دكمه  ها،  درب  تمامی  بودن  بسته  صورت  در 
كردن قفل ریموت كنترل را فشار دهيد، دربها بطور 

خودكار بعد از 30 ثانيه مجدداً قفل می شود.
زیر،  شرایط  از  كدام  هر  وجود  صورت  در  هرچند 
عملكرد خودكار قفل بعد از 30 ثانيه فعال نمی شود.

باز بودن هر كدام از درب ها• 
در صورت وارد كردن سوئيچ خودرو در قفل فرمان• 

باز كردن قفل

تعویض باتری دستگاه ریموت كنترل
در صورت كاهش محدوده عملكرد ریموت كنترل 

بالفاصله باتری آن را تعویض نمایيد.
با استفاده از سكه یا ابزاری مشابه درپوش كليد را 

باز كرده و فرستنده را پياده نمایيد.

 درپوش كليد

  فرستنده

  كليد
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سيستم دزدگير
قفل  موتور  درب  و  خودرو  درب های  صورتيكه  در 
جلوگيری  و  خودرو  از  محافظت  جهت  می باشد، 
برای خودرو  دزدگير  آن، سيستم  دزدیده شدن  از 

طراحی شده است.
اگر كسی سعی در باز كردن هر كدام از درب های 
ریموت  از  استفاده  بدون  را  موتور  درب  و  خودرو 
و  زده  چشمك  فالشر  چراغ  باشد،  داشته  كنترل 
صدای آژیر به طور متناوب شنيده می شود و قبل از 
قفل شدن خودكار سيستم، تا 30 ثانيه ادامه خواهد 

داشت. 
پس از بسته شدن تمامی درب ها برای فعال كردن 
سيستم آژیر، توصيه می شود، درب ها را یا با دكمه 

قفل كليد یا ریموت كنترل فعال نمایيد.
درب  كه  زمانی  در  هشدار  سيستم  بودن  غيرفعال 
باز  شدن،  قفل  شرایط  با  همراه  خودرو  سرنشين 
این درب  از بستن  باشد شناسایی می گردد و پس 

سيستم مجدد فعال می شود.

ابزاري  یا  سكه  از  استفاده  با  را  فرستنده  درپوش 
مشابه بازكرده و باتري را خارج نمایيد. باتري جدید 
)CR2016( را با قطب+ به سمت باال جازده و درپوش 
فرستنده را ببندید. فرستنده را داخل كليد جازده، 

قاب كليد را محكم ببندید.

درپوش فرستنده

باتری

فرستنده

نکته

قوانين  قدیمي  باتري هاي  ریختن  دور  حين  لطفاً  
محلي را رعایت نمایيد. بعالوه باتري ها را از دسترس 
كودكان  براي  باتري ها  دارید.  نگه  دور  كودكان 

خطرناك هستند.
پارلمان و شورای  این عالمت براساس دستورالعمل 
جداسازی  دهنده  نشان  و  است  گردیده  ارائه  اروپا 
باتری های بدون استفاده در كشورهای اتحادیه اروپا 

می باشد.



پیش از رانندگی با خودروی شما

3-11

شرایط فعال كردن آژیر سيستم دزدگير
در صورت فعال بودن سيستم دزدگير، آژیر آن تحت 

شرایط زیر فعال می شود :
زمانی كه فردی با زور سعی در باز كردن درب ها   .1
یا درب موتور بدون استفاده از ریموت كنترل را 

داشته باشد.
زمانی كه فردی با زور سعی در خارج كردن كليد   .2

از مغزی قفل را داشته باشد.
زمانی كه فردی قفل درب را بوسيله دكمه قفل   .3

درب باز نماید.
درگير  موتور  درب  كننده  آزاد  اهرم  كه  زمانی   .4

باشد.

توجه

چراغ سقف  درب ها،  كامل  نشدن  بسته  در صورت 
خودرو روشن باقی می ماند.

در این لحظه سيستم دزدگير فعال نمی باشد.

نکته
از •  دزدگير  سيستم  بودن  فعال  صورت  در 

صفحه  روی  آن  نشانگر  چراغ  زدن  چشمك 
نشانگر مطمئن شوید.

چراغ نشانگر 

در 10 ثانيه اول :
-  چراغ نشانگر روشن است =  سيستم در حالت 

 آماده سازی قرار دارد.
-  چراغ نشانگر چشمك می زند = درب ها، درب موتور 

 باز است یا سيستم دچار اشكال شده است.

پس از 10 ثانيه :
-  چراغ نشانگر چشمك می زند = سيستم روشن است.
-  چراغ نشانگر خاموش است =  سيستم خاموش  است.

فعال كردن سيستم دزدگير
در صورت قرار داشتن سوئيچ خودرو در موقعيت   .1

قفل )LOCK( و یا اینكه سوئيچ خارج شود.
بستن و قفل كردن تمامی درب ها و درب موتور   .2

باعث روشن شدن چراغ نشانگر می شود.
می زند.  نشانگر چشمك  چراغ  ثانيه،   10 از  پس   .3

سيستم دزدگير در حال حاضر فعال می باشد.



یا •  خودرو  داخل  فردی  داشتن  قرار  صورت  در 
باز  از طریق پنجره  وارد شدن به داخل خودرو 
باعث فعال شدن آژیر سيستم دزدگير )موارد 3 
و 4 از قسمت شرایط فعال كردن آِژیر سيستم 

دزدگير( می شود.

غيرفعال كردن آژیر و سيستم دزدگير
ریموت  بوسيله  راننده  سمت  درب  قفل  كردن  باز 
كنترل منجر به غيرفعال شدن آژیر و سيستم دزدگير 

می شود.

توجه

صورت  در  نشانگر،  چراغ  نشدن  روشن  صورت  در 
شركت  مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  با  امكان 
خدمات پس از فروش گروه بهمن سيستم را مورد 

بازرسی قرار دهيد.

نکته
در صورت باز كردن درب های خودرو بوسيله كليد، 
صدای آژیر شنيده شده و چراغ های هشدار )فالشر( 
و  آژیر  كردن  غيرفعال  جهت  می زنند.  چشمك 
چراغ های هشدار، كليد را در قفل فرمان جا زده و 
آن را در موقعيت روشن )ON( قرار دهيد، یا بوسيله 
غيرفعال  را  دزدگير  سيستم  و  آژیر  كنترل  ریموت 

نمایيد.
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قفل دوبل
)سيستم قفل ضدسرقت مكانيكی( 

قفل كردن :
تمامی درب ها باید بسته باشند، پس از قفل كردن 
دكمه قفل روی دستگاه ریموت كنترل را مجدد به 
مدت 10 ثانيه فشار دهيد. در صورتيكه دو بار دكمه 
چراغ های  دهيد،  فشار  را  كنترل  ریموت  روی  قفل 
هشدار دو بار چشمك زده و قفل دوبل فعال می شود. 
به  شده  فعال  درب ها  روی  قفل  دكمه های  تمامی 

طوری كه باز كردن درب ها امكان پذیر نمی باشد.

دكمه قفل

باز كردن قفل
با فشار دادن دكمه باز كردن قفل روی دستگاه ریموت 

كنترل، چراغهای فالشر چشمك خواهند زد.

توجه
امكان پذیر  دیگری  روش  هيچ   به  قفل  نمودن  باز 
نمی باشد، بنابراین ریموت كنترل را همراه خود و یا در 

مكان امنی قرار دهيد.
نکته

در صورت استفاده از كليد برای بازكردن درب خودرو، 
صدای آژیر شنيده شده و چراغ های فالشر چشمك 

خواهند زد.
جهت توقف صدای آژیر و عملكرد چراغ های فالشر، 
موقعيت  در  را  آن  و  فرمان جازده  قفل  در  را  كليد 
روشن )ON( قرا دهيد، یا اینكه دكمه باز كردن قفل 
روی ریموت كنترل را فشار دهيد كه در این صورت 

صدای آژیر و سيستم ضد سرقت غيرفعال می شوند.

باز كردن قفل

هشدار

اين  از  خودرو  در  سرنشین  وجود  صورت  در 
سیستم استفاده نکنید. قفل دربها را نمی توان از 

داخل خودرو باز نمود.
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سيستم ایموبالیزر )ضدسرقت( 
ایموبالیزر سيستمی با هدف ضدسرقت برای خودرو 
طراحی شده كه با استفاده از سيستم الكترونيكی، 

از روشن شدن موتور جلوگيری می كند.

فعال كردن سيستم ایموبالیزر
در  را  خودرو  سوئيچ  و  كرده  خاموش  را  موتور   .1

موقعيت "ACC" قرار دهيد.
2. سوئيچ خودرو را در موقعيت "LOCK" قرار داده 

و كليد را خارج كنيد.

غيرفعال كردن سيستم ایموبالیزر
1. سوئيچ خودرو را در موقعيت روشن )ON( قرار 

دهيد.
2. سوئيچ خودرو را در موقعيت "START" قرار داده 

و پس از آن موتور را روشن نمایيد.

موقعيت  در  خودرو  سوئيچ  داشتن  قرار  صورت  در 
وجود  نشانگر  چراغ  شدن  روشن  و   )ON( روشن 
سيستم  در  كه  دهد  می  نشان   ،"SVS" عيب 
ایموبالیزر نقصی بوجود آمده و در این صورت موتور 

روشن نخواهد شد.
سوئيچ خودرو را در موقعيت "ACC" قرار دهيد و 
 )ON( بعد از 10 ثانيه مجدد آن را به موقعيت روشن
بررسی  را  نشانگر  چراغ  روشن شدن  و  داده  تغيير 

نمایيد.
صورت  در  نشانگر،  چراغ  زدن  چشمك  صورت  در 
شركت  مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  با  امكان 
خدمات پس از فروش گروه بهمن سيستم را مورد 

بررسی قرار دهيد.
در صورتيكه پس از روشن كردن موتور چراغ نشانگر 
“SVS” فعال شود، توصيه می شود به قسمت چراغ 
مراجعه   2 بخش  در   ”SVS“ عيب  وجود  نشانگر 

نمایيد.
بوسيله سيستم ایموبالیزر نمی توان درب ها را قفل 
نمود، بنابراین توصيه می شود حين خارج شدن از 

خودرو، قفل كردن درب ها را فراموش نكنيد.

نکته
جهت روشن كردن موتور، فقط از كليدهای دارای 
سيستم ایموبالیزر شركت گروه بهمن، كه مخصوص 
استفاده  باشد  می  شما  خودرو  ایموبالیزر  سيستم 

نمایيد.
از كليدهای كپی شده یا دیگر كليدها هرگز استفاده 

نكنيد.

هشدار

از اضافه كردن يا تعمیر قطعات سیستم ايموباليزر 
باطل  به  تغییرات منجر  اين  زيرا  خودداری كنید 

شدن تايیديه نصب می گردد.



توجه

حين روشن كردن موتور، از انجام مواردی كه منجر به 
ایجاد اشكال در سيستم روشن كردن موتور می شود 

خودداری نمایيد.
موتور،  كردن  روشن  حين  اشكال  بروز  صورت  در 
سيگنال های  در  تداخل  باعث  كه  آیتم هایی  تمام 
ایموبالیزر می شود را خارج كرده و سپس كليد را 

جا زده و خودرو را مجدد استارت بزنيد.
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جاكليدی خودرو •  در  را  دیگری  ایموبالیزر  كليد 
قرار ندهيد )جا كليدی شامل كليد یدكی شركت 

گروه بهمن و دیگر كليدها می باشد(

آیتم هایی كه باعث تداخل در سيگنال ایموبالیزر • 
)بدون  ندهيد  قرار  كليد  حلقه  روی  را  می شوند 
فلزی  آیتم های  كليد،  كليد، پالك شماره  حلقه 

و مغناطيسی(



از شكسته شدن كليد جلوگيری كنيد.• 
)بجز •  كنيد.  خودداری  كليد  حلقه  كردن  باز  از 

تعویض باتری در دستگاه ریموت كنترل(

از فرو بردن كليد به داخل آب یا هر مایع دیگری • 
خودداری كنيد.

قرار •  فراصوتی  های  دستگاه  معرض  در  را  كليد 
ندهيد.

با درجه حرارت باال قرار •  كليد را در مكان های 
نداده و رها نكنيد.
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سيستم ورود بدون كليد، شامل دستگاه های فرستنده 
و گيرنده ای است كه با تجهيزات مورد نياز و دیگر 
دستگاه های مربوطه مانند سيستم رادیویی اتحادیه 
اروپا و تجهيزات ترمينا ل های مخابراتی )R&TTE( و 

دستوالعمل EC/1999/5 مطابقت می كند.

توجه
نوع  با  باتری در صورت تعویض آن  انفجار  احتمال 
غيرمجاز وجود دارد. طبق قوانين كشور اقدام به دور 

ریختن باتری های مصرف شده نمایيد.
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آینه ها 
هشدار

از تنظیم نمودن آينه ها حین حركت خودرو، اجتناب 
نمايید. ممکن است راننده كنترل خودرو را از دست 
داده، منجربه تصادف، صدمات جسمي جدي و حتي 

مرگ گردد.

آینه داخلي دید عقب
براي تنظيم، آینه را به سمت راست یا چپ و باال یا 

پایين حركت دهيد.

آینه داخلي دید عقب مجهزبه اهرم روز و شب 
یا  باال  و  چپ  یا  راست  به  را  آینه ها  تنظيم،  براي 
پایين حركت دهيد. براي كاهش تابش نور چراغ هاي 
جلوي خودروهای پشت سر، درشب ها اهرم آینه را 

در حالت شب قرار دهيد.
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آینه هاي جانبي )بغل(
آینه هاي بغل را به نحوی تنظيم كنيد كه بتوانيد دو 
طرف جاده در پشت خودرو را ببينيد. آینه ها به شما 
كمك مي كند كه فاصله نسبی اجسام پشت خودرو 

را شناسایي كنيد.
حين انتخاب زاویه اي بهتر، از قرارداشتن سر راننده 
نموده و  اطمينان حاصل  رانندگي  در حالت عادي 

سپس زاویه آینه را تنظيم كنيد.

آینه هاي برقي 
سمت  درب  روي  برقي  آینه هاي  تنظيم  كليدهاي 
سوئيچ  قرارداشتن  حين  و  شده اند  تعبيه  راننده 
خودرو در وضعيت روشن "ON" یا تجهيزات جانبي 

"ACC" مي توانيد با كليدها كار كنيد.
به سمت چپ حركت دهيد.  را  آینه  انتخاب  كليد 
در  را  كليد  یا  كنيد  تنظيم  را  چپ  سمت  آینه  تا 
سمت راست قرار دهيد تا بتوانيد آینه سمت راست 
را تنظيم نمایيد. قرار دادن كليد انتخاب در وسط 
منجربه غيرفعال شدن حركت آینه مي شود. لبه هاي 
آینه  بتوانيد  تا  دهيد  فشار  را  شكل  مربعی  كليد 
انتخابي را به راست یا چپ و باال یا پایين حركت 

دهيد.

هشدار

از تنظیم آينه ها حین رانندگي خودداري نمايید.

توجه

جابه جا كردن شيشه آینه به زور با دست به سيستم 
محرك آینه هاي بغل برقي صدمه مي زند.
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آینه هاي بغل برقي تاشو 

هشدار

حین تاشدن آينه ها، از رانندگي خودداري نمايید. 	•
راننده  بغل سمت  آينه هاي  رانندگي،  از  پیش  	•
تنظیم  درستي  به  و  بازشده  بايد  سرنشین  و 
تصادف،  منجربه  آينه ها  بازنکردن  شوند. 

صدمات جسمي جدي و حتي مرگ مي گردد.
از دست زدن به آينه  هاي بغل تا شده خودداري  	•
صدمه  منجربه  است  ممکن  كه  چرا  نمايید 
ديدن دستتان و يا عملکرد نادرست مکانیزم 

آينه شود.

درصورت لزوم،  آینه هاي بغل برقي را به سمت عقب 
تاكنيد.

 "ON"حين قرارداشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن
یا تجهيزات جانبي "ACC"، برای تا كردن آینه، كليد 

تاشدن آینه را فشار دهيد )در وضعيت فعال(. 
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
"ON" یا تجهيزات جانبي "ACC"، براي بازگرداندن 
فشار دهيد  آینه به وضعيت عادي، كليد را مجدداً 

)در وضعيت غيرفعال(.

كليد تاشدن

غيرفعال
فعال
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تنظيم صندلي 
را  راننده  صندلي  بيشتر  راحتي  براي  مي توانيد 
تنظيم  اهرم  دهيد.  حركت  عقب  یا  جلو  سمت  به 
به  را  صندلي  زیر  و  جلویي  بخش  در  صندلي 
دلخواه  موقعيت  به  را  و صندلي  بكشيد  باال  سمت 
جلو كشيده یا عقب ببرید. پس از تنظيم موقعيت 
صندلي، صندلي را به عقب و جلو هل داده، از قفل 

شدن صندلي اطمينان حاصل نمایيد.

صندلی مجزا صندلی جلو
هشدار

خودرو  حركت  حین  راننده  صندلي  تنظیم  از  	•
اجتناب نمايید. 

حركت صندلي مي تواند منجربه از دست دادن  	•
كنترل خودرو شود.

مراقب باشید حین تنظیم صندلي به سرنشینان 
يا وسايل صدمه نزنید.



تنظيم پشتي صندلي 
از  استفاده  با  مي توان  را  جلو  صندلي  پشتي  زاویه 
صندلي هاي  از  كدام  هر  كنار  در  شده  تعبيه  اهرم 

جلو تنظيم نمود.
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هشدار

براي كاهش خطر صدمات جسمي و اطمینان از  	•
حداكثر كارايي كمربند ايمني حین بروز تصادف 
يا ترمزهاي ناگهاني،  صندلي نبايد بیش از مقدار 
پشتي  شود.  خوابانده  راحتي،  براي  نیاز  مورد 
صندلي و كمربند ايمني فقط زماني به بهترين 
به  دقیقاً  سرنشین  كه  مي كنند  عمل  صورت 
مستقیم  صندلي  و  داده  تکیه  صندلي  پشتي 

قرار داشته باشد. 
   درصورت باز كردن بیش از حد صندلي، ممکن 
است بسته به نوع تصادف، از زير تسمه روی پای 
كمربند ايمنی سرخورده، باعث وارد آمدن نیرو 
به ناحیه شکم شده، يا ممکن است به طور كامل 
افزايش  را  صدمات  احتمال  و  نشده  محافظت 

دهید.
تنظیم پشتي صندلي حین حركت خودرو،  از  	•
اجتناب نمايید. پشتي صندلي ممکن است به 
دست  از  منجربه  كرده،  حركت  ناگهاني  طور 

دادن كنترل خودرو شود.
بروز  از  جلوگیري  براي  را  زير  پیشگیري هاي  	•
ترمزهاي  يا  تصادف  حین  جسمي  صدمات 
ناگهاني در مواقع برگرداندن پشتي صندلي به 

موقعیت عمودي مد نظر قرار دهید :

با كشیدن باالي پشتي صندلي به جلو و عقب، 
حاصل  اطمینان  صندلي  پشتي  شدن  قفل  از 
صندلي،   پشتي  نشدن  قفل  درصورت  نمايید. 

كمربند ايمني به طور بهینه عمل نمي كند.
آمادگي  و  ايمني  كمربند  صحیح  قرارگیري  از  	•
براي استفاده،  پیچ نخوردن يا گیر نکردن بین 

پشتي صندلي اطمینان حاصل نمايید.
مراقب باشید دست يا پايتان بین صندلی گیر  	•

نکند.
صندلي  زير  محوطه  در  اجسام  دادن  قرار  از  	•
در  است  ممکن  اجسام  اين  نمايید،   خودداري 

قفل نمودن صندلي تداخل ايجاد كند.
حین برگرداندن صندلي به موقعیت اولیه، براي  	•
جلوگیري از صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ 
ناگهاني،   ترمکزهاي  يا  تصادف  بروز  درصورت 

اقدامات پیشگیرانه زير را  مد نظر قرار دهید :
با كشیدن باالي پشتي صندلي به جلو و عقب، 
حاصل  اطمینان  صندلي  پشتي  شدن  قفل  از 
صندلي،   پشتي  نشدن  قفل  درصورت  نمايید. 

كمربند ايمني به طور بهینه عمل نمي كند.



پشتي  كه  باشید  مراقب  صندلي  تنظیم  حین  	•
صندلي به سرنشینان يا بارها برخورد نکند.

با كشیدن باالي پشتي صندلي به جلو و عقب،   	•
حاصل  اطمینان  صندلي  پشتي  شدن  قفل  از 

نمايید.
داشتن  نگه  حین  صندلي  قفل  بازكردن  براي  	•
يا كلید مدور قفل  اهرم  باالي پشتي صندلي،  

صندلي را بکشید .
به  صندلي  پشتي  ناگهاني  پريدن  از  كار  اين     
احتمالي  جسمي  صدمات  و  شده  تا  موقعیت 

جلوگیري مي كند. 
با كشیدن باالي پشتي صندلي به جلو و عقب و  	•
باال كشیدن تشك صندلي از قفل شدن پشتي 

صندلي پس از تنظیم اطمینان حاصل نمايید.
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سيستم تنظيم پشتي 
با كشيدن این اهرم مي توان پشتي صندلي را تنظيم 

نمود.
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پشت سري 
تنظيم ارتفاع پشت  سري 

با فشار دادن دكمه قفل زیر پایه پشت  سري مي توان 
ارتفاع پشت سري را تنظيم نمود.

سرنشين  تا  بكشيد  باال  سمت  به  را  سري  پشت 
نزدیك مركز پشت سري قرار گيرد.

هشدار

حركت  حین  راننده  سري  پشت  تنظیم  از  	•
است  ممکن  كه  چرا  نمايید.  اجتناب  خودرو 

كنترل خودرو را از دست بدهید.

آن  سري  پشت  كه  خودرويي  با  رانندگي  از  	•
پیاده شده، خودداري نمايید،  چرا كه احتمال 
صدمات وارده به گردن در صورت بروز تصادف 

افزايش مي يابد.
پشت سري را به نحوي تنظیم نمايید كه بخش   	•
مركزی آن هم ارتفاع باالي گوش هاي سرنشین 

باشد.
پس از تنظیم پشت سري از قفل شدن آن در  	•

محل اطمینان حاصل نمايید.
از پشت  سري مناسب براي هر صندلي استفاده  	•

كنید.
صندلي عقب
اتاق سرنشين دار

تسمه را بكشيد، سپس پشتي صندلي را به سمت 
جلو كشيده و آن را به پایين تاكنيد.

هشدار

حین بازگرداندن صندلي ها به موقعیت اولیه براي  	•
يا حتي  و  از صدمات جسمي جدي  جلوگیري 
ناگهاني،  ترمزهاي  يا  تصادف  بروز  حین  مرگ 

پیشگیري هاي زير را مد نظر قرار دهید :
با كشیدن باالي پشتي صندلي به جلو و عقب از 
قفل شدن پشتي صندلي در محل خود اطمینان 
پشتي  نشدن  قفل  درصورت  نمايید.  حاصل 
عمل  درستي  به  ايمني  كمربندهاي  صندلي، 

نمي كنند.

تسمه )نوار(
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به  صندلي  تنظیم  حین  كه  باشید  مراقب  	•
سرنشینان يا بارها صدمه وارد نکنید.

پس از تنظیم صندلي، با كشیدن پشتي صندلي  	•
صندلي  پشتي  شدن  قفل  از  عقب  و  جلو  به 

اطمینان حاصل نمايید.
اطمینان حاصل  قفل شدن صحیح صندلي  از  	•
نمايید. پس از تنظیم صندلي، با كشیدن پشتي 
پشتي  شدن  قفل  از  عقب  و  جلو  به  صندلي 

صندلي اطمینان حاصل نمايید.
نوار قفل  يا  باز كردن قفل صندلي،  اهرم  براي  	•
پشتي  باالي  همزمان  و  كشیده  را  صندلي 
صندلي را با دست نگه داريد. اين عمل از پريدن 
در  و  تاشدن  جلو،  به  صندلي  پشتي  ناگهاني 

نتیجه صدمات جسمي جلوگیري مي كند.
حین تاكردن صندلي ها از عدم وجود سرنشینان  	•
حاصل  اطمینان  صندلي  مسیر  در  اجسام  و 
نمايید. اين كار را آهسته انجام دهید تا بارها 

صدمه نديده يا سرنشینان مجروح نشوند.

براي جلوگیري از صدمات جسمي جدي يا مرگ  	•
هرگز حین حركت خودرو روي صندلي ها تا شده 

ننشینید.
حتي  يا  جسمي  صدمات  از  پیشگیري  جهت  	•
صندلي ها،  تنظیم  يا  تاكردن  حین  مرگ 

دستورالعمل زير را دنبال نمايید :
حركت  حین  صندلي  تنظیم  يا  كردن  تا  از   -

خودرو اجتناب نمايید.
اعضاء  صندلي  تنظیم  حین  باشید  مراقب   -

بدنتان بین صندلي گیر نکند. 
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كمربندهای ايمنی

هشدار

از بسته  همواره كمربند ايمنی خود را بسته و  	•
مطمئن  سرنشینان  ديگر  ايمنی  كمربند  بودن 
شويد. در صورتی كه حتی يکی از سرنشینان 
بروز  به  منجر  باشد  نبسته  را  كمربندايمنی 
برای ديگر سرنشینان می شود.  صدمات جدی 
سیستم های  مهمترين  از  يکی  كمربندايمنی 
محافظتی برای سرنشینان داخل خودرو می باشد. 
كمربندايمنی باعث كاهش احتمال آسیب ديدگی 
سرنشینان در برخورد با تجهیزات داخل خودرو 
از خودرو  خارج  به  پرتاب شدن سرنشینان  يا 
همچنین  كمربندايمنی  می شود.  تصادفات  در 
به قرارگرفتن سرنشینان در موقعیت مناسب و 

عملکرد باد شدن ايربگ كمك می كند.
ايمنی  كمربند  تغییر  يا  تعمیر  به  اقدام  هرگز  	•
نکنید، چنین تغییراتی منجر به تاثیرات منفی 

كمربندايمنی می شود.
سرنشینان  استفاده  برای  فقط  كمربندايمنی  	•

بزرگسال ارائه شده است.

كمربندهاي ايمني روي شانه/ روي پاي صندلي 
جلو و صندلي عقب 

كمربندهاي ایمني داراي سه نقطه اتكاء كه هر دو 
بخش كمربند داراي یك قالب هستند.

كرده،  تنظيم  دلخواه  به صورت  را  جلو  1. صندلي 
مستقيم روي صندلي نشسته و كاماًل به پشتي 

صندلي تكيه دهيد.

2. زبانه قفل كمربند )L( را گرفته و تسمه كمربند 
بكشيد،  خود  بدن  روي  را  پا  شانه/  روي  ایمني 
زبانه را بكشيد تا به قفل )B( برسد. زبانه را در 

قفل جابزنيد تا با صداي كليك قفل شود.

هشدار

قرار گرفتن بخش روي پاي كمربند پايین و راحت  	•
باعث مي شود نیروي شديد تصادف به استخوان 
لگن وارد شده و به ناحیه شکمي فشار نیاورد؛ در 
غیر اينصورت صدمات جسمي شديدي به شکم 

وارد مي شود.
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هرگز سکه، سنجاق يا ديگر اجسام خارجي را  	•
در قفل كمربند ايمني فرو نکنید چرا كه منجربه 

جاخوردن نادرست زبانه در قفل مي شود.
نکنید.  استفاده  معیوب  ايمني  كمربند  از  	•
كمربند،  بالفاصله  نادرست  عملکرد  درصورت 
مجاز  نمايندگي هاي  با  كمربند  تعويض  براي 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شركت 
تماس حاصل نمايید. استفاده از كمربند معیوب 
منجربه افزايش احتمال صدمات جسمي جدي 
بخش روي پاي كمربند ایمني روي ران ها و تا جاي يا حتي مرگ برای راننده و سرنشینان مي شود.

نگه داشتن بخش  با  داده، سپس  قرار  پایين  ممكن 
روي شانه كمربند و باال كشيدن آن به سمت زبانه 
تا راحت قرار گرفتن كمربند، تسمه را در موقعيت 

صحيح بدون شلي قرار دهيد.
گرفتن شلي كمربند، احتمال سرخوردن بدن از زیر 

كمربند درصورت بروز تصادف را كاهش مي دهد.

هشدار

از عبور دادن كمربند ايمني از زير بغل خودداري 
نمايید.

هشدار

	 جسمي • صدمات  احتمال  كاهش  براي 
كمربند  يك  از  تصادف، هرگز  بروز  درصورت 
ايمني براي بیش از يك نفر استفاده نکنید و 
هرگونه تاب و پیچ خوردگي كمربند را بگیريد. 
مراقب باشید تسمه كمربند بین ساختار فلزي 

صندلي يا درب گیر نکند.
	 روی • از  را  پا  روی  يا  شانه  روی  تسمه  هرگز 

كودكی كه بر روی پای سرنشین نشسته است 
عبور ندهید.
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بخش روي شانه كمربند ایمني داراي "جمع كننده 
قفل  براي  كه  مي باشد  اضطراري"  قفل  به  حساس 
نمودن كمربند حين ترمزهاي اضطراري یا تصادف 
سيستم  این  دیگر  مواقع  در  است.  شده  طراحي 
امكان پذیر  را  صندلي  سرنشين  آزادانه  حركت 

مي سازد.
را  قفل  انتهاي  قرمز  دكمه  كمربند،  بازكردن  براي 

فشار دهيد.
داخل  به  كمربند  دهيد  اجازه  استفاده،  عدم  حين 
را  كمربند  نياز،  درصورت  شود.  جمع  جمع كننده، 
حركت دهيد تا به طور كامل به جمع كننده برگردد. 
دسترسي  براي  زبانه  كه  مي شود  موجب  كار  این 

آسان روي ستون درب قرار گيرد.

ایمني وسط عقب، بخش  از كمربند  استفاده  براي 
روي شانه كمربند ایمني را به پایين بكشيد تا زبانه 
صداي  تا  جابزنيد  قفل  در  را  زبانه  برسد.  قفل  به 

كليك شنيده شود.

قفل و 
زبانه

پایه نگهدارنده و
قفل نگهدارنده

براي آزاد كردن زبانه از قفل، زبانه كمربند دیگر را 
در شكاف دكمه ضامن روي قفل فرو كرده و زبانه 

را بيرون بكشيد.
تصویر را مشاهده نمایيد.

هشدار

بايد  زبانه  ايمنی،  كمربند  صحیح  عملکرد  برای 
درگیر شده و در قفل گیركند. از عملکرد صحیح 
يکديگر  در  كمربند  قفل  و  زبانه  شدن  قفل  و 

اطمینان حاصل نمايید.
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تنظيم ارتفاع كمربند ایمني 
شما  بدن  با  شانه  نزدیكي  در  باید  ایمني  كمربند 
دارنده  نگه  پایه  ارتفاع  مي توانيد  كند.  پيدا  تماس 
بيرون  را  ضامن  دهيد؛  تغيير  را  ایمني  كمربند 
حركت  پایين  یا  باال  به  را  كمربند  پایه  و  كشيده 
از  و  را رها كرده  دهيد، در موقعيت دلخواه ضامن 
اطمينان  خود  محل  در  كمربند  پایه  شدن  قفل 

حاصل نمایيد.
پایين  را  ایمني  كمربند  پایه  باید  قد  كوتاه  افراد 
براي  ببرند.  باال  را  آن  باید  بلندتر  افراد  و  بياورند 
باید  كمربند  تسمه  راحتي،   و  ایمني  از  اطمينان 

تقریباً در ارتفاع شانه سرنشين باشد.
كردن  تنظيم  از  خودرو  ایمنی، حين حركت  برای 
موقعيت پایه كمربند ایمني راننده خودداري نمایيد.

هشدار

از عقب بردن بیش از حد پشتي صندلي خودداري 
نمايید. كمربند ايمني زماني حداكثر حفاظت را در 
تصادفات رو به جلو و رو به عقب براي راننده و 
سرنشینان فراهم مي آورد كه مستقیم به پشتي 
صندلي تکیه داده باشند. اگر صندلي بیش از حد 
خم شده باشد،  ران ها از زير كمربند سرخورده و 
يا  وارد شده  ناحیه شکمي  به  مستقیمي  نیروي 
ممکن است تسمه روي شانه با گردن تماس پیدا 
كند. هر قدر بیشتر صندلي را خم كنید احتمال 
مرگ يا صدمات جسمي جدي در تصادفات باالتر 

مي رود.

كمربند روي پا 
تسمه كمربند را از روي بدن خود عبور داده و زبانه 
را در قفل جابزنيد تا صداي كليك شنيده شود. از 
محكم قرارگرفتن تسمه روي ران ها و نه روي كمر 

اطمينان حاصل نمایيد.
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بازرسي و مراقبت از كمربند ایمني

هشدار

به طور مرتب عملکرد مناسب كمربندهاي ايمني  	•
را كنترل نمايید در غیر اين صورت ممکن است 
كمربند به درستي عمل نکرده، منجربه صدمات 

جسمي جدي گردد.
كمربند ايمني و مکانیسم آن را به طور دوره اي  	•
بريدگي،  هرگونه  دنبال  به  نمايید.  بازديد 
سوختگي و قطعات شل شده بگرديد. بخش هاي 
صدمه ديده را تعويض نمايید. از دستکاري يا باز 

كردن سیستم خودداري كنید.
تسمه كمربند را تمیز و خشك نگه داريد. براي  	•
تمیز كردن كمربند فقط از محلول آب و صابون 

ماليم يا آب گرم استفاده كنید. هرگز تسمه

كمربند را رنگ نکرده، به آن سفید كننده نزنید 
كه  چرا  نکنید،  تمیز  را  آن  خورنده  مواد  با  يا 

تسمه صدمه مي بیند.
درصورت بروز تصادف، كمربند )شامل پیچ ها(  	•
تعويض  بايد  مجموعه  كل  نمايید.  تعويض  را 
شود حتي اگر صدمات فیزيکي در آن مشاهده 

نمي شود.

زبانه ها،   قفل ها،  تسمه ها،   دوره اي  بازرسي   •
جمع كننده ها براي وجود هرگونه آسيب مي تواند 

بازده كمربند ها را افزایش دهد.
اجسام تيز را از كمربند دور نگه دارید.  •

كمربندهاي بریده، ضعيف شده، پوسته شده یا   •
قرار  استفاده  مورد  تصادف  در  كه  كمربندهایي 

گرفته اند را تعویض نمایيد.
سفت بودن پيچ هاي پایه نگه دارنده را چپ كنيد.  •

بخش هاي مشكوك به آسيب را تعویض كنيد.  •
كمربندها را تميز و خشك نگه دارید.  •

براي تميز كردن كمربندها، فقط از محلول آب و   •
صابون مالیم یا آب گرم استفاده كنيد.

تسمه خودداري  كردن  یا سفيد  كردن  رنگ  از   •
نمایيد چرا كه ضعيف مي شود.

سیستم صندلي محافظ كودك
درصورت حضور كودكان در خودرو باید از صندلي 

محافظ كودك استفاده نمایيد. 

نحوه انتخاب صندلي محافظ كودك 
كودكان هميشه باید به طور صحيح محافظت شده 
و در صندلي كودك مناسب اندازه خود قرار گيرند.

در زیر راهنمایي هایي براي انتخاب صندلي محافظ 
كودك مناسب خودرو و كودكتان آورده شده است:

هشدار

براي نصب محافظ صندلي كودك دستورالعمل هاي  	•
دقت  به  را  محافظ  صندلي  راهنماي  كتابچه 

دنبال نمايید.
استفاده از صندلي كودك داراي تسمه بااليي در  	•
استفاده  بااليي  نگدارنده  پايه  فاقد  خودروهاي 
نکنید. حین استفاده از صندلی محافظ كودك 
نمايید كه  اطمینان حاصل  بااليی  دارای تسمه 
تسمه بااليی را در پايه نگهدارنده بااليی جا می زنید.
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صندلي نوزاد
صندلی نوزاد رو به عقب

سن تقریبیوزن )Kg(گروه وزنی *

0
كمتر از 
10 )22.1(

0 تا 9 ماه

* 0
كمتر از 
13 )28.7(

تا 24 ماه

توسط  كه  است   SRC هاي  گروه   معني  به  "گروه"   :  *

موسسه ECE R44 تعيين شده است.
این نوع سيستم حفاظت به نحوي طراحي شده است كه 
در صورت بروز تصادف نيروي ضربه به طور مساوي در 
پشت نوزاد پخش شده و كمترین فشار را به گردن و سر 

نوزاد وارد مي كند.

صندلی كودك 

صندلی كودك رو به جلو

سن تقریبیوزن )Kg(گروه وزنی *

I9 18 تا

)39.7 تا 19.8( 
9 تا 48 ماه

این نوع سيستم حفاظت مناسب زماني است كه كودك 
نگه دارد.  باال  راحت  را  خود  سر  و  بنشيند  است  قادر 
خریداري  تبدیل  قابل  صندلي هاي  مي توان  همچنين 
نمود كه هم به عنوان صندلي رو به عقب نوزاد و هم به 

عنوان صندلي كودك روبه جلو قابل استفاده است.

صندلی نوجوان با كمربند روی شانه و پا

سن تقریبیوزن )Kg(گروه وزنی *

III و II
36 تا 15

)79.4 تا 33.1( 
4 تا 12 سال

از این نوع سيستم حفاظت زماني استفاده كنيد كه كودك 
براي صندلي كودك رو به جلو بزرگ باشد، اما قادر نيست از 
كمربند روي شانه/ پا استفاده كند. صندلي نوجوان كودك 
را باال آورده، در نتيجه زانوهاي كودك به راحتي خم شده، 
بخش روي پا/ شانه كمربند ایمني به طور صحيح قرار گرفته 

و كودك از پنجره بيرون را تماشا مي كند.
صندلي نوجوان محكم با پشت و لبه هاي كناري و راهنماي 
براي  مي كند.  فراهم  كودك  از  را  كمربند حفاظت خوبي 
صندلي  نوع  این  از  استفاده  به  قادر  كه  كودكاني  تعيين 

هستند، بلندي قد بيش از سن یا وزن حائز اهميت است.
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كودكان بزرگتر:

هشدار

را  خارجي  اجسام  ديگر  يا  گیره،  سکه،  هرگز  	•
داخل قفل كمربند ايمني كودك فرو نکنید،  چرا 
ايمني  نامناسب كمربند  كه منجربه جاخوردن 

مي گردد.
از كمربند ايمني معیوب استفاده نکنید. بالفاصله  	•
پس از معیوب شدن كمربند با  نمايندگي هاي 
مجاز شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن 

تماس گرفته و كمربند ايمني را تعمیر كنید.
   شما و سرنشینان و به ويژه كودكان درصورت 
استفاده ازكمربند ايمني معیوب در معرض خطر 

مرگ قرار داريد.

قفل شدن  از  قفل،  درون  زبانه  جازدن  از  پس  	•
اطمینان حاصل  قفل داخل هم  و  زبانه  محکم 
پیچ  و مطمئن شويد كه تسمه كمربند  نموده 

نخورده باشد.
كمربند ايمني معیوب نمي تواند جلوي احتمال  	•
باالي صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ را در 
غیرعادي  عملکرد  درصورت  بگیرد.  تصادفات 
كمربند، بالفاصله با نمايندگي هاي مجاز شركت 
خدمات پس از فروش گروه بهمن تماس حاصل 
نموده و كمربند را تعويض نمايید. هرگز پیش 
كودك  محافظ  سیستم  از  كمربند  تعويض  از 

استفاده نکنید.
براي ايمني كودك خود، هرگز كمربند ايمني را  	•

از زير بغل او عبور ندهید.

ایمني روي  از كمربند  كودك فقط زماني مي تواند 
پا/ شانه استفاده كند كه :

را  پاها  داده،  تكيه  پشتي صندلي  به  راحتي  به   •
آسان از لبه صندلي آویزان كند.

بخش روي پاي كمربند راحت روي ران ها قرار   •
داشته باشد، اما روی شكم قرار نگيرد. 

عبور  سينه  و  شانه  وسط  از  شانه  روي  بخش   •
نماید.

كودك مي تواند در طول حركت خودرو به همين   •
حالت باقي بماند.
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حين حركت خودرو، كودك در تمام مواقع باید به 
همين روش مورد محافظت قرار گيرد.

را  بيرون  پنجره  از  نمي تواند  كودك  كه  درصورتي 
نگاه كند، با استفاده از بالشتك هاي معمولي كودك 
در  بالشتك  تصادف  بروز  درصورت  نياورید.  باال  را 
زیر  از  كودك  نتيجه  در  و  نمانده  باقي  خود  محل 
تسمه كمربند سر خورده و آسيب مي بيند. از قرار 
محافظ  صندلي  دور  كمربند  تسمه  صحيح  گرفتن 

كودك اطمينان حاصل نمایيد.

هشدار

	صندلي رو به عقب كودك را بر روي صندلي  	•
نکنید.  نصب  هوا  كیسه  مجهزبه  سرنشین 
درصورت باز شدن ايربگ ها، سر كودك بسیار 
باز شدن قرار  به كیسه هواي در حال  نزديك 
آسیب  شدت  به  كودك  است  ممکن  و  گرفته 

ببیند.
كودك  محافظ  صندلي  نگهدارنده  قالب هاي  	 	•
تنها براي تحمل بارهاي وارده صندلي محافظ 
نحو صحیح نصب شده طراحي  به  كودكی كه 
شده اند. در هیچ شرايطي از اين قالب ها براي 
اتصال  يا  بست ها  بزرگساالن،  ايمني  كمربند 
ديگر وسايل و تجهیزات درون خودرو استفاده 

نکنید.
گیره  داراي  كه  كودكي  محافظ  صندلي  فقط  	 	•
براي اتصال به قالب هاي نگهدارنده خودرو است 
)مشابه تصوير صفحه بعدي( بايد مورد استفاده 
ممکن  تر  قديمي  نوع  صندلي هاي  گیرد.  قرار 
متصل  نوع قالب ها  اين  به  ايمن  به طور  است 

شوند.
مي توانید  مي دهد،  اجازه  قانون  كه  جايي  در  	 	•
صندلي محافظ كودك رو به جلو را در صندلي 
ممکن  جاي  تا  همیشه  اما  نمايید.  نصب  جلو 

صندلي سرنشین را به سمت عقب ببريد.
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گروه سنینوع خودرو
kg

موقعيت نصب )مجهز به كيسه هوا / فاقد كيسه هوا(
صندلی جلو

عقب وسطعقب جانبی صندلی 
مجزا

صندلی نيمكتی
وسطجانبی

اتاق معمولی

> 22.1 / 10 )0 تا 9 ماه(
> 28.7 / 13 )0 تا 24 ماه(

19.8 تا 39.7 / 9 تا 18 )9 تا 48 ماه(
79.4 تا 33.1 / 36 تا 15 )4 تا 12 ماه(

X/L
X/L
L/L
L/L

X/L
X/L
X/L
X/X

X/X
X/X
X/X
X/X

اتاق كشيده

> 22.1 / 10 )0 تا 9 ماه(
> 28.7 / 13 )0 تا 24 ماه(

19.8 تا 39.7 / 9 تا 18 )9 تا 48 ماه(
79.4 تا 33.1 / 36 تا 15 )4 تا 12 ماه(

X/L
X/L
L/L
L/L

X/X
X/X
L/L
X/X

اتاق سرنشين 
دار

> 22.1 / 10 )0 تا 9 ماه(
> 28.7 / 13 )0 تا 24 ماه(

19.8 تا 39.7 / 9 تا 18 )9 تا 48 ماه(
79.4 تا 33.1 / 36 تا 15 )4 تا 12 ماه(

X/L
X/L
L/L
L/L

X/L
X/L
X/L
X/X

X/X
X/X
X/X
X/X

X/X
X/X
L/L
L/L

U/U
U/U
U/U
U/U

معناي حروف اختصاري بكار گرفته شده در جدول فوق :
U : مناسب براي دسته "عمومي" براي این گروه وزني 

L : مناسب براي صندلي محافظ كودك خاص در ليست پيوست. این صندلي هاي محافظ ممكن است مخصوص 
    دسته هاي "خودرویي خاص" ، "ممنوع" ، " نيم- عمومي" یا "عمومي" باشند.

X : موقعيت صندلي براي نصب صندلي محافظ كودك در این گروه سني مناسب نيست.

نکته
صندلی خودرو مجهز به قالب های نصب ایزوفيكس )ISO-FIX( می باشد.

در صورتيكه صندلی كودك مجهز به قالب های نصب ایزوفيكس می باشد. جهت كمك در نصب آن با نمایندگی مجاز 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن تماس بگيرید.

امكان نصب صندلی محافظ كودك
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صندلي سرنشين جلو 
 ، EC/3/2000 اصالح شده توسط EEC/541/77 دستورالعمل ،EU براساس قوانين

سيستم هاي محافظت كودك،  CRS مشخص شده در جدول زیر مناسب مي باشند.
هرگاه قصد داشتيد یكي از CRSها را انتخاب كنيد،  گروه بهمن توصيه مي كند از 

CRSهاي جدول زیر استفاده نمایيد.

•   صندلي محافظ كودك را به نحو ایمن نصب كنيد. كمربند ایمني نباید هيچ گونه 
لقی داشته باشد.

SRS همراه با كيسه هوای

صندلی مجزاگروه سنی
صندلی نيمكتی

صندلی وسطصندلی جانبی
22.1lb / 10Kg كمتر از

---)0 تا 9 ماه(

28.7lb / 13Kg كمتر از
---)0 تا 24 ماه(

18Kg تا 9 / 19.8 تا 

39.7lb
)9 تا 48 ماه(

BRITAX
RENAISSANCE

)رو به جلو(
KIDDY LIFE
)رو به جلو( *

--

36Kg تا 15 / 79.4 
33.1lb تا

)4 تا 12 سال(
KIDDY LIFE
--)رو به جلو(*

* : نصب صندلي محافظ كودك در صندلي سرنشين جلو توصيه نمي شود.
    بازشدن كيسه هوا حين تصادف به كودك صدمه خواهد زد.

•   صندلي سرنشين باید تا جاي ممكن عقب برده شود.

 SRS بدون كيسه هوای

صندلی مجزاگروه سنی
صندلی نيمكتی

صندلی وسطصندلی جانبی

22.1lb / 10Kg كمتر از
)0 تا 9 ماه(

BRITAX
ROCK-A-TOT

)رو به عقب(

BRITAX
ROCK-A-TOT

)رو به عقب(
-

28.7lb / 13Kg كمتر از
)0 تا 24 ماه(

BRITAX
ROCK-A-TOT

)رو به عقب(

BRITAX
ROCK-A-TOT

)رو به عقب(
-

18Kg تا 9 / 19.8 تا 

39.7lb
)9 تا 48 ماه(

BRITAX
RENAISSANCE

)رو به جلو(
KIDDY LIFE
)رو به جلو( 

BRITAX
RENAISSANCE

)رو به جلو(
-

36Kg تا 15 / 79.4 
33.1lb تا

)4 تا 12 سال(

KIDDY LIFE
--)رو به جلو(
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صندلي  عقب
صندلي محافظ كودك باید روي صندلي عقب نصب شود. براساس آمار تصادفات،  كودكي كه به نحو 

صحيح در صندلي عقب مورد محافظت قرار گرفته، از كودكي كه در صندلي جلو قرار گرفته،  ایمن  تر است.
به طور خاص، صندلي عقب وسط در خودروهاي سرنشين دار براي نصب تمامي صندلي هاي محافظ گروه 

عمومي CRS قابل استفاده است.
براساس قوانين EU، دستورالعمل EEC/541/77 اصالح شده توسط EC/3/2000، سيستم هاي محافظ 

كودك )CRS( مشخص شده در جدول زیر مناسب مي باشند.
حين انتخاب CRS، گروه بهمن توصيه مي كند از CRSهاي جدول زیر استفاده نمایيد.

گروه سنی
اتاق سرنشين داراتاق دراز

صندلی وسطصندلی جانبیصندلی جانبی

22.1lb / 10Kg كمتر از
--)0 تا 9 ماه(

28.7lb / 13Kg كمتر از
--)0 تا 24 ماه(

18Kg تا 9 / 19.8 تا 
39.7lb

)9 تا 48 ماه(

BRITAX
RENAISSANCE

)رو به جلو(

BRITAX
RENAISSANCE

)رو به جلو(
KIDDY LIFE
)رو به جلو( 

36Kg تا 15 / 79.4 تا 
33.1lb

)4 تا 12 سال(
-

KIDDY LIFE
)رو به جلو( 

REMER KID
)رو به جلو( 

 : تمام انواع گروه عمومي CRS موجود مي باشند.
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)ISO-FIX( مناسب برای سيستم های محافظ كودك ایزوفيكس

سازه كالس اندازهگروه سنی Kgنوع خودرو
ایزوفيكس

موقعيت صندلی ها
صندلی عقبصندلی جلو

صندلی مجزا
صندلی نيمكتی

عقب وسطعقب جانبی وسطجانبی

اتاق سرنشين دار

سبد حمل نوزاد
FISO/L1XXXXX

GISO/L2XXXXX

22.1lb / 10Kg 0 تاEISO/R1XXXIUF *X

28.7lb / 13Kg 0 تا+
EISO/R1XXXIUF *X

DISO/R2XXXIUF *X

CISO/R3XXXIUF *X

39.7lb / 18Kg تا I-9
19.8lb تا

DISO/R2XXXIUF *X

CISO/R3XXXIUF *X

BISO/F2XXXIUF *X

B1ISO/F2XXXXIUF *X

AISO/F3XXXIUF *X

33.1lb 55.1 تاlb / 25Kg تا II-15--XXXXX

48.5lb 79.4 تاlb / 36Kg تا III-22--XXXXX
IUF : مناسب برای سيستم های صندلی محافظ كودك ایزوفيكس رو به جلو از دسته عمومی تایيد شده برای استفاده در این گروه وزنی

* : در صورت نصب CRS به صندلی سرنشين عقب كه در جدول فوق شرح آن آورده شده است، پشت سری در موقعيت نصب CRS از مجموعه پشتی صندلی باید جدا شود.
IL : مناسب برای سيستم صندلی محافظ كودك ایزوفيكس كه در ليست فوق آورده شده است، این نوع ایزوفيكس از نوع "خودروهای خصوصی"، "محرمانه" یا "نيمه عمومی" می باشد.

X : موقعيت ایزوفيكس برای سيستم صندلی محافظ كودك ایزوفيكس در این گروه وزنی و یا كالس اندازه، مناسب نيست.



سيستم محافظ كودك فاقد ابزار قفل 

هشدار

ابزار  فاقد  كودك  محافظ  سیستم  كه  درصورتي 
قفل مي باشد، از گیره قفل براي جلوگیري از شل 

شدن كمربند ايمني استفاده نمايید.
سازنده  كارخانه هاي  از  مي توان  را  قفل  گیره 

صندلي محافظ كودك خريداري نمود.

سيستم محافظت از كودك

     ابزار قفل
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هشدار

	هرگز سکه،  گیره يا ديگر اجسام خارجي را به  	•
داخل قفل كمربند ايمني صندلي محافظ كودك 
فرو نکنید، چرا كه زبانه و قفل به طور ايمن در 

هم جا نمي خورند.
از كمربند ايمني معیوب استفاده نکنید بالفاصله  	•
نمايندگي هاي  كمربند، با  معیوب شدن  از  پس 
مجاز شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن 
از  استفاده  درصورت  نمايید.  حاصل  تماس 
به  و  و سرنشینان  معیوب شما  ايمني  كمربند 
ويژه كودكان داخل خودرو حین بروز تصادفات 
در معرض خطر مرگ يا صدمات جسمي جدي 

هستید.
جاخوردن  از  قفل،  در  زبانه  زدن  جا  از  پس  	 	•

صحیح زبانه در قفل اطمینان حاصل نمايید.

     گيره قفلسيستم محافظت تكميلی

در  گره خوردگي  و  تاب  و  پیچ  وجود  عدم  از 
تسمه هاي روي شانه و پا اطمینان حاصل نمايید.
	درصورت معیوب بودن،  كمربند ايمني نمي تواند  	•
به خوبي از شما در برابر صدمات جسمي جدي 
و يا حتي مرگ محافظت كند.  بالفاصله پس از 
احساس عملکرد غیرعادي كمربند، براي تعمیر 
شركت  مجاز  نمايندگي هاي  به  ايمني  كمربند 
مراجعه  بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات 
با  را  كودك  محافظ  صندلي  هرگز،  نمايید. 

استفاده از كمربند ايمني معیوب نصب نکنید.
	با جلو و عقب كردن صندلي محافظ كودك در  	•
جهت های مختلف، از قفل شدن صندلي كودك 
در محل خود اطمینان حاصل نمايید. سیستم 
محافظ كودك را براساس دستورالعمل كارخانه 

سازنده نصب كنید.
هنگامي كه از صندلي محافظ كودك استفاده  	•
نمي شود، آن را به طور ايمن در صندلي نصب 
كنید. هرگز صندلي محافظ كودك را بطور نصب 

نشده روي صندلي قرار ندهید.
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زماني كه استفاده از صندلي محافظ كودك ضرورتي  	•
ندارد، صندلي محافظ را پیاده كرده و از خودرو 
خارج كرده و يا در محفظه بار قرار دهید. اين كار 
از پرتاب شدن ناگهاني صندلي محافظ و برخورد 
آن به سرنشینان حین ترمزهاي ناگهاني يا تصادف 

جلوگیري مي كند.

پایه هاي نگهدارنده صندلي محافظ كودك  
پایه هاي  به  صندلي ها  بقيه  جلو،  صندلي  بجز 
مي باشند.  مجهز  كودك  محافظ  صندلي  نگهدارنده 
سيستم محافظت از كودك داراي تسمه نگهدارنده 
باالیي است، كه براي نصب شدن به خودرو طراحي 
شده است. پایه هاي نگهدارنده سيستم محافظت از 
كودك روي پانل پشت صندلي هاي عقب تعبيه شده 

است.
)براي دسترسي به پایه ها، پشتي صندلي را به سمت 

جلو خم كنيد(.

نکته

در صورت خرید سيستم محافظ كودك ایزوفيكس • 
جهت نصب با نمایندگی مجاز شركت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن تماس بگيرید.
دقت •  به  كودك،  محافظ  صندلی  نصب  حين 

دستورالعمل كارخانه سازنده صندلی را دنبال نمایيد.

نگهدارنده  پایه های  نصب  در  شما  به  كمك  برای 
صندلی  هر  كودك،  محافظ  سيستم  پایين  قسمت 
عالوه بر پایه نگهدارنده دارای تسمه ای روی پشتی 
پایه نگهدارنده سمت  صندلی در محل قرار گرفتن 

پایين می باشد.
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پایه هاي نگهدارنده در پانل پشت صندلي هاي عقب 
نصب شده اند.

فرآیند نصب
صندلي محافظ كودك داراي نگهدارنده باالیي

 مراحل 1 ! 6  
صندلي محافظ كودك فاقد نگدارنده باالیي 

مراحل 1، 2، 4، 5
1. قفل پشتي صندلي را آزاد كرده و صندلي را به 

سمت جلو خم كنيد.
2. پشت سري را آزاد نمایيد.

هردو  در  كودك  محافظ  پایين  نگهدارنده  پایه هاي 
طرف نصب می شوند.

پایه نگهدارنده پایين 
سمت چپ عقب

پایه نگهدارنده پایين 
سمت راست عقب

پایه نگهدارنده 
محافظ كودك

تسمه
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3.  قالب نگهدارنده را به پایه نگهدارنده خودرو متصل 
نمایيد.

4.  پشتي صندلي را به موقعيت عادي برگردانيد.

قالب نگهدارنده

جلوی خودروقالب نگهدارنده پانل پشتی

نکته

پشتي صندلی باید به طور محكم به پانل پشتي قفل 
شود.

باال  سمت  به  را  قالب  و  باالیي  نگهدارنده  تسمه 
نگه دارید.

5. صندلي محافظ كودك CRS را به كمربند ایمني 
متصل نمایيد.

دستورالعمل كارخانه سازنده CRS را دنبال نمایيد.

نکته

CRS باید با استفاده از كمربند ایمني محكم متصل 
و قفل شود.

كودكبه سيستم محافظ 
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6.  طول تسمه نگهدارنده را طوری تنظيم كنيد تا 
صندلي محكم متصل شود.

فرآیند پياده كردن 
صندلي محافظ كودك داراي نگهدارنده باالیي 

          مراحل 1! 7
صندلي محافظ كودك فاقد نگهدارنده باالیي 

          مراحل 1، 2، 3، 6، 7.

نگهدارنده  پایه  یا  ایمني  كمربند   CRS قفل    .1
ایزوفيكس را باز نمایيد.

2.  قفل پشتي صندلي را آزاد كنيد.
3.  صندلي محافظ كودك را به سمت جلو كشيده و 

در عين حال پشتي صندلي را خم كنيد.

تسمه نگهدارنده
 
 

 

 

كمربند ایمنی
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4.  تسمه نگهدارنده باالیي CRS را شل كنيد.
5.  قالب نگهدارنده را از پایه نگهدارنده خارج نمایيد.

6.  پشت سري را در محل صحيح نصب كنيد.
و  برگردانيد  به موقعيت عادي  را  7. پشتي صندلي 

قفل كنيد.

سیستم محافظت ايربگ 
 )SRS(

این بخش سيستم محافظت ایربگ را شرح مي دهد. 
خودروي شما هم در صندلي راننده و هم در صندلي 

سرنشين جلو به ایربگ مجهز مي باشد. 
در اینجا مهمترین نكات ارائه شده اند:

قالب نگهدارنده

نکته

پشتي صندلي را محكم به پانل پشتي قفل كنيد.  •
•  درصورت استفاده از CRS، پشت سری را پياده 

كنيد.
سرنشينان  نشستن  براي  صندلي  كه  درصورتي 
استفاده مي شود، پشت سري را سوار كنيد، چرا 
كه در صورت بروز تصادف عدم وجود پشت سري 
احتمال صدمات وارده به گردن و سر را افزایش 

مي دهد.

هشدار

براي استفاده از حداكثر منافع سیستم،  راننده و 
سرنشین جلو بايد همیشه كمربند ايمني خود را 

بسته نگه دارند. 
ايربگ ها براي باز شدن در تصادفات رو به عقب 
واژگون شدن، تصادفات جانبي يا تصادفات رو به 
بايد  كم طراحي شده اند. همیشه  با سرعت  جلو 
براي كاهش احتمال برخورد با اجسام داخل خودرو 
يا پرتاب شدن به سمت بیرون، كمربند ايمني خود 
نگه داريد. همیشه حتي در صورتی كه  را بسته 
ايمني  به كیسه هوا مجهز است، كمربند  خودرو 

خود را بسته نگه داريد.

هشدار

•			در صورتي كه خیلي نزديك به ايربگ بنشینید، از 
آنجا كه ايربگ ها با نیروي شديد و سريعتر از باز و 
بسته كردن چشم ها باز مي شوند،    ممکن است به 

شدت صدمه ديده و يا حتي دچار مرگ شويد.
	با وجود اينکه ايربگ ها مي توانند صدمات جسمي  	•
جدي را كاهش داده، حتي شما را از خطر مرگ 
خراشیدگي  منجربه  است  ممکن  دهند،   نجات 

صورت و يا ديگر صدمات شوند.
كمربندهاي ايمني به شما كمك مي كنند تا در 
موقعیت صحیح براي باز شدن ايربگ ها در تصادفات 
بمانید. همیشه حتي در صورتي كه خودرو به كیسه 
هوا مجهز است كمربند ايمني خود را بسته نگه 

داريد.
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•						كودكان 12 ساله و كمتر ممکن است بر اثر 
باز شدن كیسه هواي سرنشین جلو به شدت 

آسیب ديده و حتي دچار مرگ شوند.
	راننده بايد حین كنترل راحت خودرو و پدال ها  	•
ببرد،  عقب  به  را  خود  صندلي  ممکن  جاي  تا 
 سرنشین جلو بايد تا جاي ممکن صندلي خود 

را عقب ببرد.
ايربگ ها  به  نزديك  خیلي  كه  درصورتي  	 	•
بنشینید،  ممکن است حین باز شدن ايربگ ها،  
مرگ  حتي  يا  و  جدي  جسمي  صدمات  دچار 

شويد.
هشدار

ايمن  نحو  به  را  خودرو  داخل  كودكان  همیشه 
محافظت كنید.

اجازه ندهید كودك روي صندلي جلو زانو زده يا 
بايستد. 

كودك را در آغوش يا میان بازوان خود نگه نداريد.
صدمات  منجربه  مي تواند  هوا  كیسه  شدن  باز 

جسمي جدي يا حتي مرگ كودك گردد.
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هشدار

روي  عقب  به  رو  كودك  صندلي  كردن  نصب  از 
صندلي جلو خودداري نمايید.

در صورت باز شدن ايربگ  ها، نیروي شديد وارده 
مرگ  حتي  يا  جدي  جسمي  صدمات  منجربه 

كودك مي گردد.

هشدار

	كودكان 12 ساله و كوچکتر در صورت قرارگیري  	•
روي صندلي سرنشین جلو ممکن است به شدت 

آسیب ديده و حتي دچار مرگ شود.
	كودكي كه براي كمربند ايمني خیلي كوچك  	•
است بايد به نحو ايمن در صندلي محافظ كودك 
محل  ايمن ترين  وجود،  اين  با  شود.  داده  قرار 
براي نصب صندلي محافظ كودك صندلي عقب 
به  رو  كودك  محافظ  صندلي  نصب  اگر  است. 
جلو به روي صندلي سرنشین جلو الزامي است، 
تا جاي ممکن عقب  را  صندلي سرنشین جلو 

ببريد.

چراغ هشدار سیستم محافظت ايربگ 
چراغ هشدار سيستم محافظت ایربگ عملكرد عادي 
سيستم را كنترل نموده و درصورت وجود اشكال آن 

را اطالع مي دهد.
] عملكرد عادي[

 ، "ON" پس از قرار دادن سوئيچ در موقعيت روشن
چراغ 7 بار چشمك زده و سپس خاموش مي باشد، در 

این حالت ایربگ ها در حالت عملكرد عادي هستند.
] عملكرد غيرعادي[

-  درصورتي كه چراغ هشدار ایربگ حين رانندگي 
روشن شود.

- درصورتي كه حين قرار دادن سوئيچ در موقعيت 
روشن "ON"  چراغ روشن شود.

- درصورتي كه پس از قرار دادن سوئيچ در موقعيت 
روشن "ON" ، چراغ روشن شده ولي خاموش نشود.
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هشدار

سیستم محافظت ايربگ ممکن است به درستي عمل 
نکند. در اولین فرصت ممکن با نمايندگي هاي مجاز 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن تماس حاصل 

نمايید.

نکته
موتور،  شدن  روشن  از  پس  بالفاصله  است  ممكن 
چراغ هشدار ایربگ چشمك بزند. درصورتي كه پس 
از 7 بار چشمك زدن، چراغ خاموش شود، سيستم 
در حالت عادي است. حين قرار دادن سوئيچ خودرو 
در وضعيت قفل "LOCK" یا روشن كردن تجهيزات 
تكميلي  محافظت  سيستم  هشدار  چراغ  الكتریكي،  
براي چند ثانيه چشمك مي زند، این حالت عادي بوده 

و بيانگر مشكل نيست.

نحوه عملکرد سیستم ايربگ 
قرار  كجا  در  تكميلي  محافظت  سيستم  ایربگ هاي 

دارند؟
شده  تعبيه  فرمان  غربيلك  وسط  در  راننده  ایربگ 

است.
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روبروی  داشبورد  جلو  در  جلو  سرنشين  ایربگ 
سرنشين جلو تعبيه شده است. 

پس از باز شدن ایربگ چه چيز مي بينيد؟
افتاده  اتفاق  ثانيه  از  كسري  در  هوا  كيسه  بازشدن 
با  اتفاق  این  به سرعت خالي مي شود.  و كيسه هوا 
چنان سرعتي رخ مي دهد كه بسياري از افراد حتي 
متوجه باد شدن ایربگ نمي شود. خالي شدن كيسه 
هوا باعث مي شود كه دید راننده مسدود نشده و به 
بتواند غربيلك فرمان را بچرخاند، همچنين  راحتي 
سرنشينان مي توانند به راحتي از خودرو خارج شوند 
حين باز شدن ایربگ ها مقدار كمي دود در هوا پخش 
مي شود. برخي اجزاء مدول ایربگ در غربيلك فرمان 
سرنشين  سمت  در  داشبورد  جلو  یا  راننده  سمت 

ممكن است تا مدت كوتاهي داغ باشند.
 گاز موجود در كيسه هواي راننده و سرنشين جلو 
مورد استفاده براي باد شدن كيسه هوا به داخل اتاق 
سرنشين تهویه شده و كيسه های هوا چند ثانيه پس 

از رخ دادن تصادف خالي مي شوند.
با ورود گاز به اتاق، ذرات ریز گرد و خاك مانندي نيز 

در هواي اتاق سرنشين پخش مي شود.
براي  كافي  اندازه  به  كه  تصادفاتي  از  بسياري  در 
اثر  بر  باشند،  شيشه جلو  بازشدن كيسه هوا شدید 

تغيير شكل خودرو مي شكند.
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باد شدن  اثر  بر  جلو  شيشه  است  ممكن  همچنين 
كيسه هواي سمت سرنشين جلو بيشتر خرد شود، 
براي  انعكاس  سطح  عنوان  به  جلو  شيشه  كه  چرا 

بازشدن ایربگ عمل مي كند.

هشدار

پد  به  وسايل  اتصال  يا  اجسام  دادن  قرار  از  	 	•
وسط غربیلك فرمان يا جلو داشبورد خودداري 

نمايید.
 همچنین از قرار دادن هرچیزي )همانند چتر 
سرنشین  بین  فاصله  در  خانگي(  حیوانات  يا 
خودداري  داشبورد  جلو  يا  فرمان  غربیلك  و 
نمايید. درصورتي كه جسمي بین سرنشین و 
ايربگ قرار گیرد، ممکن است در عملکرد ايربگ 
تداخل ايجاد كرده و يا حتی بدتر از آن منجربه 

صدمه ديدن سرنشین گردد.
	ايربگ ها براي فقط يکبار باز شدن طراحي شده  	•
اند. پس از باز شدن،  بايد برخي قطعات سیستم 
ايربگ  نمايید. درصورتي كه  ايربگ را تعويض 
تعويض نشود، بخش هاي تعمیر نشده احتمال 
صدمات جسمي جدي را در صورت بروز تصادف 

افزايش مي دهند. 



پیش از رانندگی با خودروی شما

3-47

هشدار

	فقط تکنسین هاي مجرب اجازه كار با سیستم  	•
ايربگ را دارند. تعمیر نادرست سیستم محافظ 
گردد.  آن  نادرست  عملکرد  منجربه  مي تواند 
مجاز  نمايندگي هاي  به  تعمیرات  انجام  براي 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شركت 

مراجعه نمايید.
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از خودروي مجهز  نگهداري  و  سرويس 
)SRS( به سیستم حفاظت تکمیلي

لطفاً به تعميركاران یادآوري نمایيد كه خودروي شما 
به سيستم محافظت تكميلي مجهز مي باشد. قطعات 
بسياري مرتبط با سيستم محافظت تكميلي در نقاط 

مختلف خودروي شما وجود دارد. 
ایربگ ها حين  ناگهاني  بازشدن  به  تمایلي  كه  شما 
كاركردن تعميركار بروي آن ندارید. سيستم محافظت 

تكميلي بي نياز از سرویس هاي دوره اي است.
اسقاط نمودن خودرویي كه ایربگ هاي آن باز نشده 
است، خطرناك مي باشد. درصورت تمایل به تعمير یا 
به سيستم محافظت  نمودن خودروي مجهز  اسقاط 
تكميلي براي اطالع از جزئيات بيشتر با نمايندگي هاي 
مجاز شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن تماس 

حاصل نمایيد.

هشدار

هرگز اقدام به تعمیر و سرويس سیستم محافظت 
تکمیلي SRS نکنید. دستکاري اين سیستم مي تواند 
صدمات  نتیجه  در  و  هوا  كیسه  بازشدن  منجربه 
جسمي جدي يا حتي مرگ گردد. براي انجام سرويس 
و تعمیرات فقط به نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات 

پس از فروش گروه بهمن مراجعه نمايید.

هشدار

هرگز اقدام به انجام تعمیرات در محدوده اطراف 
غربیلك فرمان، صفحه كیلومتر، كنسول وسط يا 
داشبورد نکرده و تجهیزات سیستم استريو را در 
خودرو نصب نکنید. اين اقدامات بر عملکرد ايربگ 
تأثیر گذاشته، منجربه باز شدن تصادفي ايربگ ها،  
در نتیجه صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ 
در  دستکاري  حین  ايربگ  سیستم  مي گردد. 
يا  برف گیر  محافظ،  سپر  نصب  همانند  خودرو 
شاسي ها، جلوي خودرو،  ارتفاع خودرو و غیره به 
درستي عمل نمي كند ، درصورت تصمیم به انجام 
مجاز  نمايندگي هاي  با  تغییرات،  ابتدا  گونه  اين 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن مشورت 

نمايید.

نکته
غربيلك  پد  دیدن  آسيب  یا  شدن  خراشيده  حين 
نزدیكترین  با  داشبورد  جلو  پوشش  یا  فرمان 
نمايندگي مجاز شركت خدمات پس از فروش گروه 

بهمن تماس حاصل نمایيد.
درصورتي كه به جلو داشبورد محل قرارگيری ایربگ 
سمت  ایربگ  است  بزنيد،  ممكن  صدمه  سرنشين 
سرنشين به درستي عمل نكند و مجبور به تعویض 
پوشش  شكستن  یا  كردن  باز  از  شوید.  ایربگ ها 

ایربگ ها خودداري نمایيد.
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هشدار

پس  ثانیه   15 تا  نادرست،  سرويس  درصورت 
قفل  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  قراردادن  از 
است   ممکن  باتري،  جداكردن  و   "LOCK"

ايربگ ها باز شوند.
ممکن  باشید  ايستاده  ايربگ ها  به  نزديك  اگر 
است كیسه هاي هوا باز شوند و منجر به صدمات 
جسمی جدی يا حتی مرگ گردد. مطمئن شويد 
درست  نحو  به  نگهداري  و  سرويس  فرايند  كه 
انجام سرويس  انجام مي شود؛ كسي كه مسئول 
انجام  است به طور صحیح آموزش ديده و براي 

اين كار مهارت كافي را دارد.

چه زماني ممكن است ایربگ ها باز شوند؟
ایربگ ها براي باز شدن در تصادفات روبه جلو با شدت 
متوسط تا زیاد طراحي شده اند. در تصادفات روبه جلو با 
نيروي كافي حتي درصورتي كه صندلي سرنشين جلو 
خالي باشد، باز هم ایربگ ها باز مي شوند. اگر سيستم 
تعليق یا شاسي ها محكم به مانعي در جاده برخورد كنند، 

گاهي ایربگ ها باز مي شوند.
سطح آستانه ضربه مورد نياز براي بازشدن ایربگ ها، 
بسته به نوع تصادف متفاوت است. در تصادفات روبه جلو 
برخورد مستقيم با مانع ثابت همانند دیواري محكم كه 
تغيير شكل نداده یا حركت نمي كند، ایربگ ها با سرعت 

برخورد 14 تا 24Km/h باز مي شوند.
قابل  یا  متحرك  مانعي  با  خودرو  اگر  وجود،   این  با 
تغيير شكل، همانند گاردریل ها یا خودروي پارك شده 
برخورد كند، آستانه شتاب بازشدن باالتر خواهد بود. 

باز شدن در واژگون شدن، تصادفات  ایربگ ها براي 
ایربگ ها  بازشدن  كه  عقب  از  تصادفات  یا  بغل  از 
حفاظتي اضافی را براي سرنشينان فراهم نمي آورد، 

طراحي نشده اند.
در هر تصادف خاص، تعيين اینكه ایربگ ها باید باز 
شوند یا خير را نمي توان از ميزان صدمات وارده به 

خودرو،  مشخص كرد.

برخورد و كاهش سرعت  زاویه  به  ایربگ ها  بازشدن 
خودرو )كه صدمات وارده به خودرو یكي از عالئم آن 
نشانگر خوبي  تعميرات  هزینه  دارد.  است(،  بستگي 

براي تعيين بازشدن ایربگ ها نيست.
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چه زماني ممكن است ایربگ ها باز شوند؟
در تصادفات خاص، ممكن است ایربگ  ها باز نشوند،  
حتي اگر خودروي شما به شدت صدمه دیده باشد. 
سيستم  در  مشكل  وجود  معناي  به  حالت  این 
فعال  براي  تصادف  نيروهاي  بلكه  نمي باشد،  ایربگ 
كردن سيستم ایربگ كافي نبوده اند. به زبان دیگر، 
ایربگ ها فقط در تصادفات با نيروي كافي كه نيازمند 
حفاظت اضافي نسبت به حفاظت كمربندهاي ایمني 

مي باشند،  باز مي شود.
باز  جلو  به  رو  تصادفات  در  ایربگ ها  كه  درصورتي 
شدند، در اولين فرصت ممكن براي بازرسي و تعمير 
سيستم ایربگ به نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات 

پس از فروش گروه بهمن مراجعه نمایيد.

•  بسته به شدت تصادف، برخورد با اجسام باریك و 
بلند همانند تير چراغ برق، ممكن است ایربگ ها را 

باز كند و یا این عمل اتفاق نيافتد.

بلندتر  خودرویي  زیر  به  خودرو  كه  درصورتي    •
همانند كاميون برود، ممكن است ضربه به اندازه 

كافي براي باز شدن ایربگ ها شدید نباشد.
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•  ضربه حاصل از سقوط در چاله عميق یا گودال هاي 
كف خيابان ممكن است منجربه بازشدن كيسه هاي 

هوا بشود و یا این عمل اتفاق نيافتد.

است  ممكن  زاویه  با  جلو  به  رو  تصادفات  در    •
ایربگ ها باز نشوند.

باز  ایربگ ها  است  ممكن  عقب  از  تصادفات  در    •
نشوند.
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در تصادفات جانبی ممكن است ایربگ ها باز شوند.•  در واژگون شدن ها ممكن است ایربگ  ها باز شوند.  •

چه چيزي منجر به باز شدن  ایربگ ها مي شود؟
شدت  با  جلو  به  نزدیك  یا  جلو  به  رو  ضربه  در 
كافي، واحدهاي كنترل كه در نقاط حساس خودرو 
اثر ضربه را  بر  ناگهاني خودرو  قرار گرفته اند، توقف 
شناسایي مي كنند؛ واحدهاي كنترل داراي مدارهاي 
الكتریكي هستند كه واكنش شيميایي را در چاشنی 
كيسه هوا فعال مي كند. واكنش در ایربگ راننده و 
سرنشين جلو گازي توليد مي كند كه باعث باز شدن 

كيسه هاي هوا مي گردد.
بخش هاي  همگي  افزارها  سخت  و  كيسه  چاشنی، 
سيستم محافظت تكميلي هستند كه داخل غربيلك 
فرمان و جلو داشبورد روبه روي سرنشين جلو تعبيه 

شده اند.
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سيستم ایربگ چگونه از سرنشين محافظت می كند؟
به جلو،  رو  تا شدید  متوسط  با شدت  تصادفات  در 
اند  بسته  را  حتی سرنشينانی كه كمربندهای خود 
ممكن است به غربيلك فرمان یا جلو داشبورد برخورد 
كنند. ایربگ ها نيروی برخورد را به طور مساوی در 
بخش باالیی بدن سرنشين پخش كرده ، به تدریج 
سرنشين را متوقف می كنند. اما ایربگ ها در بسياری 
از تصادفات شامل واژگون شدن، تصادفات از عقب و 

جانبی هيچگونه ایمنی را فراهم نمی كنند.
به طور عمده، به این دليل حركت سرنشين به سمت 
ایربگ ها نمی باشد. هرگز به سيستم محافظت تكميلی 
بيش از سيستم فراهم آورنده محافظت بيشتر برای 
حفاظت حاصل از كمربند ایمنی در تصادفات رو به 
جلو یا نزدیك به جلو با شدت متوسط تا شدید تكيه 

نكنيد.
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سرويس هاي قابل انجام توسط راننده 
)بازرسي هاي دوره اي(

براي حفظ عملكرد ایمن و قابل اعتماد خودرو، كنترل 
هاي زیر باید به طور دوره اي انجام شود.

نکته
انجام كنترل ها مبحث  مراحل  از  اطالع دقيق  براي 

"سرویس و نگهداري" را مطالعه نمایيد.

بيرون خودرو 
1. فشار باد الستيك ها و آسيب دیدگي آن ها را كنترل 

نمایيد.

2. سفتي مهره هاي چرخ را كنترل نمایيد. پيش از 
كنترل مهره ها،  قالپاق چرخ را پياده كنيد. مبحث 

" تعویض الستيك" در فصل 4 را مطالعه نمایيد.
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3. فنرهاي سيستم تعليق را از نظر سالم بودن كنترل 
نمایيد.

5. هرگونه نشتي مایع یا روغن،  سوخت و یا روغن 4.  سالم بودن و عملكرد چراغ ها را كنترل كنيد.
ترمز را كنترل كنيد.
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داخل كابين 
1. لقی غربيلك فرمان را كنترل نمایيد.

3. عملكرد بوق،  برف پاك  كن ها و چراغ  هاي راهنما 2. لقی ترمز دستي را كنترل كنيد.
را كنترل كنيد.

نوع عصایی

 نوع اهرمی
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و  عقربه ها  هشدار،  نشانگر،  چراغ هاي  عملكرد   .4
درجه ها را كنترل كنيد.

5. ميزان سوخت درون باك نمایشي به وسيله عقربه  
نمایشگر سوخت را كنترل كنيد.

6. زاویه قرارگيري آینه ها را كنترل كنيد.
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كنترل  را  درب ها  برقي  قفل  مكانيسم  عملكرد   .7
كنيد.

كنترل  را  پدال كالچ  عملكرد  و  8. خالصی،  ارتفاع 
كنيد.

در محفظه موتور
1. سطح روغن موتور را كنترل كنيد.

را   5-15 صفحه  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
مطالعه نمایيد.

قفل
سطحباز

 باالیی
سطح
پایينی
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2. كشش تسمه را كنترل نمایيد.
را   5-15 صفحه  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 

مطالعه كنيد.

تسمه كمپرسور 
ایركاندیشن

تسمه كمپرسور 
ایركاندیشن

A/C تسمه ژنراتور

4. سطح مایه خنك كننده موتور و شل نبودن درب 3.  سطح روغن هيدروليك فرمان را كنترل نمایيد.
رادیاتور را كنترل نمایيد.

حداقل

حداكثر
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را  مایع شيشه شوي درون مخزن ذخيره  5. سطح 
كنترل نمایيد.

6.  سطح روغن ترمز و كالچ درون مخزن را كنترل 
نمایيد.

هشدار

حین پركردن روغن كالچ و ترمز خیلي دقت كنید.
اين مايعات سمي بوده و به دستان،  چشمها، بدن 
و رنگ خودرو آسیب مي رسانند. درصورت تماس 
را  مايع  با بدن، بالفاصله  مايعات  اين  از  هر كدام 
ناراحتي  و  مشکل  هنوز  كه  درصورتي  بشويید. 

داريد، به پزشك مراجعه نمايید.

مخزن روغن ترمز

مخزن روغن كالچ

درپوش

پس از روشن كردن موتور
1. حين روشن بودن موتور، روشن و خاموش شدن 
چراغ نشانگر باتری، چراغ نشانگر "SVS"، چراغ 
و چراغ نشانگر فشار   "MIL" نشانگر وجود عيب 

روغن را كنترل كنيد.
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كنترل  را  ترمز  پدال  عملكرد  و  ارتفاع  2. خالصی،  
نمایيد.

3. صداي غيرعادي موتور و رنگ دود اگزوز را كنترل 
نمایيد.
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نگهداري و عملكرد صحيح خودرو نه تنها عمر مفيد خودرو را افزایش مي دهد، بلكه مصرف اقتصادي روغن ها 
و سوخت را نيز افزایش مي دهد.

جهت آشنایی با عملكرد گيربكس اتوماتيک به قسمت "گيربكس اتوماتيک" در این بخش مراجعه نمایيد.
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هشدار

 از تنفس گازهاي اگزوز خودداري نماييد، چرا كه 
اين گازها حاوي منوكسيدكربن گازي بي  رنگ و 
بي بو است. منو اكسيدكربن گاز خطرناكي است كه 

مي تواند منجربه بي هوشي و حتي مرگ گردد.
وارد  اگزوز  گاز  كرديد  احساس  كه  درصورتي 
خودرو مي شود، بالفاصله اقدام به شناسايي، تست 

و برطرف نمودن مشکل نماييد.
درصورت لزوم تداوم رانندگي در اين شرايط، تمام 

پنجره ها را كامالً باز كرده و سپس رانندگي كنيد.
خودرو   داخل  به  منوكسيدكربن  گاز  ورود  از 
جلوگيري نماييد. بهترين راه، نگه داشتن سيستم 
گازهاي خروجي موتور، بدنه و سيستم تهويه اتاق 

در شرايط مناسب كاري است.
توصيه مي شود سيستم اگزوز و بدنه خودرو را به 
طور مرتب و در مواقع زير توسط تکنسين خبره 

كنترل و بازرسي نماييد:
-     هر بار هنگام تعويض روغن هاي خودرو.

-      هر بار هنگام احساس تغيير در صداي سيستم 
اگزوز.

-  هر بار هنگام صدمه ديدن يا رنگ زدگي سيستم 
اگزوز،  زير خودرو يا اتاق سرنشين .

خودرو،  تهويه  سيستم  صحيح  عملکرد  براي 
هميشه دريچه هاي ورودي هوا را از هرگونه برف، 

برگ يا ديگر موانع تميز نگه  داريد.
از روشن نگه داشتن موتور در مکان هاي بسته 
)همانند پاركينگ يا در كنار ساختمان ها( بيش 

از مدت ضروري خودداري نماييد.
محدوده اطراف اگزوز را از هرگونه برف يا ديگر 
مواد تميز نگه داريد تا احتمال جمع شدن دود 

اگزوز در زير خودرو كاهش يابد.

هشدار

ديزل  سوخت  بجز  ديزلي  سوخت  از  استفاده  	• 
را  اگزوز  عملکرد  است  ممکن  شده،  توصيه 

گارانتي نکند.
از آنجا كه ممکن است دود اگزوز از پنجره مثلثی  	•
بسته  رانندگي  حين  بار  هر  شود،  خودرو  وارد 

بودن پنجره ها را كنترل نماييد.
هر زمان كه داخل خودرو مي خوابيد، موتور را  	•
خاموش نماييد. درصورت داغ شدن بيش از حد 
موتور به دليل درگير شدن اتفاقی دنده يا فشار 
يا  آتش سوزي  منجربه  است  ممکن  گاز  پدال 

تصادف شود.

عالوه بر اين، حين پارك خودرو در مکان هاي با تهويه 
ضعيف ممکن است گاز اگزوز وارد خودرو شود. گاز 
اگزوز براي سالمتي مضر بوده و مي تواند منجربه مرگ 

گردد.

توجه

درصورت استفاده از هر نوع سوخت بجز سوخت توصيه 
شده ممكن است پمپ تغذیه سوخت،  انژكتور و دیگر 

قطعات سيستم سوخت رساني و موتور صدمه ببيند.
خارج  شما  خودروي  گارانتي  از  صدمات  اینگونه 
قرار  بهمن  گروه  گارانتي  پوشش  تحت  و  بوده 
نمي گيرند. براي جلوگيري از صدمه دیدن سيستم 

سوخت رساني یا موتور به موارد زیر توجه نمایيد :
برخي پمپ گازوئيل ها از تركيبي از روغن موتور   •
سوخته با سوخت دیزل استفاده مي كنند. بعضي 
را  كار  این  بزرگ  دیزل  موتورهاي  سازندگان 
دیزل  موتور  در  وجود،   این  با  مي دانند؛  بالمانع 
روغن  با  شده  تركيب  دیزل  سوخت  نباید  شما 
موتور استفاده نمود. عالوه بر صدمه دیدن موتور، 
گازهاي  بر سيستم كنترل  این سوخت مي تواند 
آالینده صدمه بزند.                                        
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پمپ  پرسنل  از  دیزل  سوخت  از  استفاده  از  پيش 
موتور  روغن  با  را  سوخت  آیا  كه  بپرسيد  گازوئيل 

تركيب مي كنند یا خير .
•   از افزودني هاي سوخت استفاده نكنيد.

•   مراقب باشيد سوخت خودرو تمام نشود. درصورت 
تمام شدن سوخت، باید پس از سوختگيري، هوا 
را از لوله هاي سوخت رساني تخليه كرده و دوباره 

موتور را روشن كنيد.

توجه

از روغن گرمایش خانگی یا گازولين در موتور دیزل 
خود استفاده نكنيد؛ این كار منجربه صدمه دیدن موتور 

مي شود.                             

آماده سازي براي استارت زدن موتور
1. ترمز دستی را درگير نمایيد.

MT 2.  دسته دنده در حالت خالص قرار دهيد.

نوع اهرمی

نوع عصایی



رانندگی با خودروی شما

4-4

استارت زدن موتور 

توجه

هوارساني  سيستم  در  اتر  همانند  افزودني هایي"  "از 
استفاده نكنيد. این افزودني ها منجربه صدمه دیدن آني 

موتور مي شوند.
قرار   "ON" روشن  موقعيت  در  را  خودرو  سوئيچ   .1

دهيد.
روشن شدن چراغ نشانگر فشار روغن، چراغ نشانگر 
باتري، چراغ هشدار در سيستم ترمز و چراغ نشانگر 

باز بودن درب را كنترل نمایيد.

                                    

2. پدال كالچ را به طور كامل فشار داده و سوئيچ را 
در وضعيت استارت "START " قرار دهيد.

پيش از رانندگي 
1. وضعيت صندلي را تنظيم نمایيد.

صندلی مجزا
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صندلی نيمكتی
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خاموش كردن موتور 3. كمربند ایمني خود را ببندید .2. آینه هاي بغل و آینه دید عقب را تنظيم نمایيد.
سوئيچ را در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC" یا قفل 

"LOCK" قرار دهيد.
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پيشگيري هاي مرتبط با موتورهاي 
توربو شارژ  

استارت زدن موتور به طور كلي 
روانكاری  باید جهت  توربوشارژ  دارای  در موتورهای 
بلبرینگ های توربو شارژر، از گاز دادن در زمان سرد 

بودن موتور خودداری شود.

رانندگي با چهار چرخ محرك به صورت 
موقت 

4WD به این معناست كه نيروي محركه موتور هم به 
چرخ هاي جلو و هم عقب انتقال مي یابد.

نکته
رانندگي  حين  محرك  چهارچرخ  با  رانندگي  از   •
عادي در سطح جاده هاي خشک خودداری كنيد، 
چرا كه منجربه ایجاد صداي غير عادی و سایش و 

كاهش بهينه سازی مصرف سوخت می شود.
نوع  و  مشابه  اندازه  داراي  باید  الستيک ها  تمام   •

یكسان باشند.

محرك،  چرخ  )چهار  اتوماتيک  گيربكس  نشانگر 
4L ,4WD CHECK ، خالص(

این چراغ داراي عملكرد " كنترل المپ" مي باشد. 
چراغ نشانگر باید حين قرار دادن سوئيچ در موقعيت 
ثانيه  از حدود 2  و پس  "ON"،  روشن شده  روشن 
وجود  خودرو  در  مشكلي  اینكه  مگر  شود؛   خاموش 

داشته باشد.
زماني كه حين قرار داشتن سوئيچ در وضعيت روشن 
چراغ  مي شوند،  انتخاب  وضعيت ها  از  یكي   ،"ON"

نشانگر وضعيت را نمایش مي دهد.
تا زماني كه كليد وضعيت دیگري انتخاب شود، چراغ 

روشن مي ماند.
حين عملكرد سيستم كنترل گيربكس كمک، چراغ 
از  پس  و  مي زند  چشمک   )2Hz( آهسته  نشانگر 

تكميل عملكرد،  چراغ خاموش مي شود.

صفحه كيلومتر الكترولومينوسانس )شبرنگ(
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عملکرد جعبه دنده كمک 
جعبه دنده كمک

جعبه دنده كمک در خودروهاي با چهارچرخ محرك 
مرسوم )موقت(،  به راننده این امكان را مي دهد كه 
رانندگي با دو چرخ یا چهار چرخ محرك را انتخاب 

كند.

"2H" )رانندگي با دو چرخ محرك(
بوده،  باالتر  را  سوخت  اقتصادي  مصرف  حالت  این 
صداي حاصل از رانندگي را كمتر كرده و سایش را به 

حداقل مي رساند.

چراغ نمایشگر حالت خالص
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"4H" )محدوده سنگين، رانندگي با چهار چرخ محرك(
جاده هاي  در  عادي  رانندگي  حين  حالت  این  از 

مرطوب،  یخ زده یا پوشيده از برف استفاده نمایيد.
این حالت كشش بيشتري با سطح جاده نسبت به 

رانندگي با دو چرخ محرك را فراهم مي آورد.

"4L" )محدوده سبک،  رانندگي با چهارچرخ محرك(
از این حالت براي حداكثر قدرت و كشش استفاده 

نمایيد.
از این حالت براي باال رفتن یا پایين آمدن از سطوح 
شيب دار،  رانندگي خارج از جاده و حركت سخت در 

ماسه، گل یا برف عميق استفاده نمایيد.

حالت خنثي
از این حالت فقط براي بكسل شدن توسط خودروي 

دیگر استفاده نمایيد.

هشدار

داشتن  قرار  حين  خودرو  كه  مواقعي  در  فقط 
چهارچرخ بر روي زمين بکسل مي شود از اين حالت 
استفاده نماييد. وضعيت خنثي،  هم اكسل جلو و 
هم اكسل عقب را از گيربکس جدا كرده و حتي 
درصورت قرار داشتن دسته دنده در وضعيت پارك 
هميشه  مي كند.  جلو حركت  به سمت  P خودرو 
بخاطر داشته باشيد كه حين پارك خودرو،  ترمز 

دستي را درگير نماييد.
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قرار دادن خودرو در وضعيت خالص 
 4H-4L این عملكرد بسته به موقعيت خودرو همانند

محدود است.
1. خودرو را متوقف نمایيد.

2. دسته دنده : در وضعيت خالص قرار دهيد.
3. هم زمان كليدهاي 2H و 4H را به مدت بيش از 

10 ثانيه فشار دهيد.
4. نشانگر "N" روي پانل چشمک مي زند تا عملكرد 

كامل شود.
اگر  نمایيد، حتي  كنترل  را  عدم حركت خودرو   .5

شروع انجام شده است.
MT  دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد. توصيه 

مي شود همزمان پدال كالچ را فشار دهيد.

خارج نمودن خودرو از وضعيت خالص 
 4L4 وH این عملكرد بسته به موقعيت خودرو همانند

محدود است.
1. خودرو را متوقف نمایيد.

2. گيربكس : در وضعيت خالص قرار دهيد.
3. كليد یكي از موقعيت هاي دیگر را به مدت بيش از 

10 ثانيه فشار دهيد.
كيلومتر  صفحه  روي  موقعيت  نشانگر  چراغ   .4

چشمک زده تا سيستم عملكرد را كامل كند.
5. درصورتي كه عملكرد تغيير وضعيت كامل نشد، 
خودرو را آهسته به سمت جلو و عقب حركت دهيد.

عملکرد نادرست كليدهاي عملکردي
اگر كليدي كه عملكرد آن ممنوع است بكار گرفته 
 2H4 وH( 4 قرار مي گيردH شود، سيستم در وضعيت

)2H 4 وH4 وL، 4H4 وL ،

توپی چرخ آزاد  

توجه

براي ترمزگيري مناسب در چرخ هاي محرك جلو، 
در 300Km اوليه،  حين قفل بودن توپی چرخ آزاد، 
خودرو را روي چرخ هاي محرك عقب )2H( برانيد.

اكسل  قطعات  صحيح  روانكاري  از  اطمينان  براي 
محرك جلو، هر ماه حداقل به ميزان 20Km خودرو 

را حين قفل بودن توپی هاي چرخ آزاد برانيد.
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قفل دستي  
براي قفل نمودن 

1. خودرو را متوقف نمایيد.
2. كليد را در وضعيت قفل "LOCK" قرار دهيد.

انتخاب  را  عملكردي  كليد   4L یا   4H وضعيت   .3
نمایيد.

نکته
از قراردادن توپی بين حالت هاي قفل "LOCK" و آزاد 

"FREE" خودداري نمایيد.
عملكرد  حين  باید  چپ  و  راست  چرخ هاي  توپی 
آزاد  یا   "LOCK" قفل  یكسان  موقعيت  خودرو، 

"FREE" قرار داشته باشند.

قفل كن پلوس 
اتصال  براي  كه  است  وسيله ای  پلوس  كن  قفل 
چرخ هاي جلو و جدا كردن آنها از اكسل محرك به 
كار گرفته مي شود. این عملكرد ها حين فشار دادن 
انجام  اتوماتيک  طور  به  ترنسفركيس  كنترل  كليد 

مي شوند.

نکته
حين رانندگي عادي در سطح خشک جاده از حالت 
رانندگي چهارچرخ محرك استفاده نكنيد. این عمل 
منجربه صداي غيرعادی، سایش بيش از حد و مصرف 

غيراقتصادي سوخت مي گردد.

براي آزاد نمودن 
1.  خودرو را متوقف نمایيد.

2.  كليد را در وضعيت 2H قرار دهيد.
3.  كليد را در وضعيت آزاد "FREE" قرار دهيد.

توجه

عملكرد  از  پس  اغلب  آزاد  چرخ هاي  توپی  كليد   •
خودرو داغ است،  مراقب باشيد.

توپی چرخ هاي آزاد )راست و چپ( باید به صورت   •
جفتي عوض شود.
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 4Hf2H )رانندگي چهار چرخ محرك سنگين(
1. با سرعت ثابت كمتر از 100Km/h به رانندگي 
ادامه دهيد و غربيلک فرمان را مستقيم نگه دارید     

خودرو را متوقف نمایيد. 
2. كليد وضعيت 4H را انتخاب نمایيد.

با چهارچرخ محرك روي  3. چراغ نشانگر رانندگي 
صفحه كيلومتر چشمک مي زند تا عملكرد سيستم 

كامل شود.
4. درصورتي كه عملكرد تغيير وضعيت كامل نشد،  
آهسته به جلو و عقب حركت كنيد یا پس از چند 

متر حركت و توقف مجدداً تكرار كنيد.
رانندگي چهارچرخ  نشانگر  روشن شدن چراغ  از   .5
محرك پس از چشمک زدن اطمينان حاصل نمایيد.

)تغيير وضعيت به حركت جهشی(

هشدار

براي تغيير وضعيت از "2H" به "4H" هرگز حين 
را  چرخش چرخ ها، كليد كنترل گيربکس كمک 

فشار ندهيد.
شود،  متوقف  چرخ ها  چرخش  دهيد  اجازه  ابتدا 

 سپس كليد كنترل گيربکس كمک را فشار دهيد.

2H  )4 )چهار چرخ محرك محدوده باالH
1. با سرعت ثابت كمتر از 100Km/h به رانندگي 
ادامه دهيد و غربيلک فرمان را مستقيم نگه دارید.

2. وضعيت 2H كليد عملكردي را انتخاب نمایيد.
با چهارچرخ محرك روي  3. چراغ نشانگر رانندگی 
عملكرد  تا  زند  مي  چشمک  كيلومتر  صفحه 

سيستم كامل شود.
4. درصورتي كه عملكرد تغيير وضعيت كامل نشد، 
حركت  عقب  و  جلو  سمت  به  آهسته  را  خودرو 

دهيد. 
با  رانندگي  نشانگر  چراغ  شدن  خاموش  از   .5
چهارچرخ محرك پس از چشمک زدن اطمينان 

حاصل نمایيد.
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هشدارهای حين تغيير وضعيت از 4H به 4L، خالص، 
تعویض كردن دنده 

این عملكردها بسته به وضعيت خودرو در محدوده 
زمان عملكرد مي باشند. چراغ هاي نشانگر 4Hz حين 
اینكه  از  مي زنند:  چشمک  عملكرد  بودن  محدود 
خودرو عملكرد صحيح را امكا ن پذیر مي سازد مطمئن 

شوید.

نکته
محدودیت هاي عملكرد 

1. خودرو باید كاماًل متوقف باشد.
2. دور موتور خودرو باید كمتر از 3000rpm  باشد.

3. وضعيت انتخابي گيربكس، نباید وضعيت حركتي 
باشد. حين فشار دكمه این شرایط باید برقرار باشد.

از  تركيبي  از  استفاده  با  خودرو  توقف  وضعيت 
گيربكس  انتخابي  وضعيت  و  سرعت  سيگنال  هاي 

تعيين مي شود.
درصورتي كه پيش از عملكرد جعبه دنده كمک هر 
كدام از شرایط زیر رخ دهد، زمان انتظار باید قبل از 

عملكرد در نظر گرفته شود )حداكثر 3 دقيقه(.

*  زمان انتظار: زمان تغيير از حالت محدود به حالت 
استارت مورد قبول 

توقف طوالني در حالت حركت در خودروهاي مجهزبه 
گيربكس معمولي )تركيبي از دنده یک و كالچ(

چرخاندن  با  مي توان  را  انتظار  زمان  موارد،  این  در 
سوئيچ به موقعيت قفل "LOCK" كنترل نمود.

4H )رانندگي با چهارچرخ محرك محدوده سنگين( 
4L n )رانندگي با چهارچرخ محرك محدوده سبک(

1. خودرو را متوقف نمایيد.
2. گيربكس : در وضعيت خالص قرار دهيد.

3. وضعيت عملكردي 4H یا 4L را انتخاب نمایيد.
كيلومتر چشمک  صفحه  روي   4L نشانگر  چراغ   .4

مي زند تا عملكرد سيستم كامل شود.
5. درصورتي كه عملكرد تغيير وضعيت كامل نشد، 

آهسته خودرو را به جلو و عقب حركت دهيد.
محرك  چهارچرخ  نشانگر  چراغ  شدن  روشن  از   .6
اطمينان   4L نشانگر  چراغ  چشمک زدن  پایان  و 

حاصل نمایيد.
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MT  دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد. توصيه 

مي شود همزمان پدال كالچ را فشار دهيد.

تغيير دادن حالت گيربکس كمک
به  دنده كمک  موقعيت هاي جعبه  مكانيكي  ترتيب 

4H-2H-4 - خالصL .شرح زیر است
خودرو  قرارگيري  حالت  به  بسته  عملكردها  این 

 4H-4L محدود هستند همانند
4L 2 بهH از

1. خودرو را متوقف نمایيد.
2. گيربكس : در حالت خالص قرار دهيد.

3. وضعيت 4L كليد عملكردي را انتخاب نمایيد.
در  سيستم  عملكرد  پایان  تا   4L نشانگر  چراغ   .4

صفحه كيلومتر چشمک مي زند.
وضعيت،  تغيير  عملكرد  نشدن  كامل  در صورت   .5

خودرو را آهسته به جلو و عقب حركت دهيد.
6. از روشن شدن چراغ هاي نشانگر 4L و چهارچرخ 

محرك اطمينان حاصل نمایيد.
2H 4 بهL از

1. خودرو را متوقف نمایيد.
2. گيربكس : در حالت خالص قرار دهيد.

3. وضعيت 2H كليد عملكردي را انتخاب نمایيد.
4. چراغ نشانگر 4L و چهارچرخ محرك تا پایان 

عملكرد سيستم در صفحه كيلومتر چشمک مي زنند.

وضعيت،   تغيير  عملكرد  نشدن  كامل  درصورت   .5
خودرو را آهسته به جلو و عقب حركت دهيد.

6. از خاموش شدن چراغ هاي نشانگر 4L و چهارچرخ 
محرك،  اطمينان حاصل نمایيد. 

MT  دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد. توصيه 

مي شود همزمان پدال كالچ را فشار دهيد.

توجه

هرگز حين هرزگرد چرخ هاي عقب روي سطوح   •
جاده هاي یخ زده، لغزنده یا پوشيده از برف،  هيچ 

كدام از كليدها را فشار ندهيد.
هرگز حين حركت خودرو یا قرارداشتن دور موتور   •
وضعيت  انتخاب  سوئيچ   3000rpm از  درباالتر 
هيچ  در  بالعكس  یا   4H به   2H حالت  از  بجز  را 
موقعيت دیگري قرار ندهيد یا موقعيت دنده كمک 

را فراموش نكنيد.
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نکته
درصورتي كه چراغ نشانگر چهارچرخ محرك حين   •
فشار دادن كليد 4H ، از 2H به 4H به طور مرتب 
آهسته چشمک مي زند یا چراغ نشانگر چهارچرخ 
 2H به   4H از   2H كليد  فشاردادن  محرك حين 
كاهش  یا  افزایش  مي زند،  حين  آهسته چشمک 
یا مستقيم  سرعت خودرو مستقيم حركت كرده 
2 تا 3 متر حركت كنيد )درصورت متوقف بودن 
خودرو(. پس از این چراغ نشانگرچهارچرخ صحيح 

عمل مي كند.
در هواي سرد یا در شرایط رانندگي با سرعت باال،   •
فشار دادن كليد 4H از حالت رانندگي با 2 چرخ، 
چراغ نشانگر 4H از حالت چشمک )2Hz( به حالت 

چشمک سریع )4Hz(تغيير كند.
   در این حالت سرعت خودرو را كم كرده یا خودرو 

را متوقف نموده و دوباره كليد 4H را بكار گيرید.
درصورتي كه تمام چراغ هاي نشانگر هم زمان چشمک   •
زده، روشن یا خاموش شده یا روشن نمي شوند،  به 
نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات پس از فروش 

گروه بهمن مراجعه نمایيد.
در صفحه   "4WD CHECK" درصورتي كه چراغ  •
كيلومتر روشن شد، به نمايندگي هاي مجاز شركت 
خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نمایيد.

هشدار

هرگز بجز در مواقعي كه خودرو با چهارچرخ روي 
مي شود،  بکسل  ديگري  خودروي  توسط  زمين 
خودرو را در وضعيت خالص قرار ندهيد. وضعيت 
خالص ارتباط ديفرانسيل جلو و عقب را از گيربکس 
قطع می كند. هميشه به خاطر داشته باشيد كه 

حين پارك خودرو، ترمز دستي را بکشيد.
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سيستم كروز كنترل
كروز كنترل 
عملكرد دستی

سيستم كروز كنترل سرعت خودرو را  بدون آنكه راننده 
پای خود را روی پدال گاز بگذارد، ثابت نگه می دارد.

این عملكرد حين رانندگی دربزرگراه ها مفيد می باشد، 
بدون آنكه به گاز دادن یا رها كردن پدال گاز نياز باشد.

 km/h سيستم كروز كنترل در سرعت های كمتر از
در  كنترل  كروز  سيستم  از  است،  نشده  40طراحی 

ترافيک های سنگين یا سر پيچ ها استفاده نكنيد.

برقرار كردن سرعت یكنواخت
كليد كروز كنترل را در موقعيت روشن )ON( قرار 
چراغ  این  می شود.  روشن  آن  نشانگر  چراغ  دهيد، 

فعال بودن سيستم كروز كنترل را نشان می دهد.
را در ميزان دلخواه  از پدال گاز، سرعت  استفاده  با 
تنظيم كرده و كليد SET/COAST در انتهای اهرم 
از  را  خود  پای  سپس  دهيد.  فشار  را  كنترل  كروز 
سيستم  بوسيله  خودرو  سرعت  بردارید،  گاز  پدال 
نشانگر  چراغ  می ماند.  باقی  ثابت  كنترل  كروز 
CRUISESET روی صفحه نمایشگر روشن می شود 
و نشان دنده فعال بودن سيستم كروز كنترل می باشد.

افزایش سرعت یكنواخت در حالت كروز :
جهت افزایش سرعت خودرو و سبقت گرفتن از پدال 

گاز استفاده ننمایيد.
برمی دارید،  گاز  پدال  روی  از  را  خود  پای  زمانيكه 
سرعت خودرو كاهش یافته و در سرعت تنظيم شده 

قبلی باقی می ماند.
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افزایش سرعت یكنواخت برقرار شده
برای افزایش سرعت یكنواخت یكی از اعمال زیر را 

انجام دهيد:
انتهای اهرم در موقعيت RES/ACC را كمتر از 0/6 • 

 )tap up( ثانيه بچرخانيد، به این عملكرد تقه به باال
می گویيم .

هر زمان كه كليد را در این موقعيت قرار می دهيد، 
  1/6  km/hتا كنترل(  )كروز  یكنواخت  سرعت 

افزایش می یابد.
انتهای اهرم را در موقعيت RES/ACC قرار داده و بيش • 

از 0/6 ثانيه در این وضعيت نگه دارید و تا رها كردن 
اهرم، سرعت یكنواخت برقرار شده افزایش می یابد.

با استفاده از پدال گاز سرعت را به اندازه دلخواه • 
افزایش دهيد و سپس كليد RES/ACC در انتهای 
اهرم را به مدت كمتر از 0/6 ثانيه فشار داده و پس 

از آن رها كنيد.

كاهش سرعت یكنواخت برقرار شده 
برای كاهش سرعت یكنواخت یكی از اعمال زیر را 

انجام دهيد:
 • 0/6 از  كمتر  مدت  به  را   SET/COAST كليد 

 )Tap down( این عملكرد به  ثانيه فشار دهيد. 
فشار می دهيد،  را  كليد  كه  زمان  هر  می گویيم. 
كاهش   1/6  km/h تا  كنترل(  )كروز  سرعت 

می یابد.
نگه دارید. •  و  داده  فشار  را   SET/COAST كليد 

بمانيد  تا زمان كاهش به سرعت دلخواه منتظر 
سپس كليد را رها كنيد. در صورت كاهش سرعت 
سرعت  كنترل  سيستم  عملكرد   ،40  km/h تا 

یكنواخت )كروز كنترل( متوقف می شود.

غير فعال كردن سيستم سرعت یكنواخت )كروز كنترل(
برای غيرفعال كردن كروز كنترل حين تثبيت سرعت 
خودرو بوسيله سيستم كروز كنترل یكی از اعمال زیر 

را انجام دهيد.
پدال ترمز را فشاردهيد.• 
در خودروهای مجهز به گيربكس معمولی پدال • 

كالچ را فشار دهيد.
لغو •  موقعيت  در  را  كنترل  كروز  اهرم  انتهای 

)CANCEL( قرار دهيد.
با استفاده از كليد SET/COAST سرعت تثبيت • 

شده را كاهش دهيد.
در صورت استفاده از كليد SET/COAST برای • 

 20 km/hاز بيش  به  یكنواخت  كاهش سرعت 
عملكرد  شده،  تنظيم  پيش  از  سرعت  از  كمتر 
هرچند  می شود.  غيرفعال  كنترل  كروز  سيستم 
سرعت  آخرین  كامپيوترخودرو  حافظه  در  كه 
از پيش تنظيم شده ذخيره می گردد. جهت راه 
را فشار دهيد،  اندازی مجدد سيستم، پدال گاز 
سرعت خودرو را به km/h 20 برسانيد، پس از 
RES/ آن انتهای اهرم كروز كنترل را در موقعيت

ACC به مدت كمتر از 0/6 ثانيه قرار دهيد.
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برای خاموش كردن سيستم كروز كنترل یكی از اعمال 
زیر را انجام دهيد:

سرعت •  سيستم   on/off خاموش  روشن  كليد 
یكنواخت روی  داشبورد را فشار دهيد.

خودرو را متوقف كرده و سوئيچ خودرو را در موقعيت • 
تجهيزات جانبی )ACC( قرار دهيد.

توجه

در صورتيكه شرایط جاده و رانندگی باعث تغيير   •
استفاده  كنترل  كروز  از سيستم  سرعت می شود، 
نكنيد. زیرا سيستم كروز كنترل در جاده  های دارای 
یا  لغزنده  جاده های  پيچ ها،  سر  سنگين،  ترافيک 
ناهموار غيرفعال می باشد، كليد را تا زمان استفاده 
 )OFF( از سيستم كروز كنترل در موقعيت خاموش

قراردهيد.
•  در خودروهای مجهز به گيربكس معمولی، حين 
استفاده از سيستم كروز كنترل هرگز بدون فشار 
را حركت  دنده  تعویض  دسته  كالچ،  پدال  دادن 

ندهيد.
موتور  خرابی  و  موتور  دور  افزایش  به  منجر  زیرا    

می شود.

به یاد داشته باشيد كه حين فعال بودن سيستم • 
بردارید،  از پدال گاز  را  پای خود  كروز كنترل، 
صورت  در  نمی یابد.  كاهش  خودرو  سرعت 
)بخصوص  سراشيبی  یا  باالیی  سر  در  رانندگی 
حين  حتی  است  ممكن  كشيدن(  یدك  حين 
فعال بودن سيستم كروز كنترل سرعت خودرو 

افزایش یابد.
در این صورت، حين رانندگی در سر باالیی، پدال 
تا سرعت دلخواه حفظ شود.  گاز را فشار دهيد 
حين رانندگی در سراشيبی، پدال ترمز را فشار 
دهيد، كه هم سيستم كروز كنترل غيرفعال شده 

و هم سرعت خودرو كاهش  یابد.
در صورت وجود نقص در سيستم كروز كنترل، • 

نمایندگی مجاز شركت خدمات  به   مراجعه  با 
از فروش گروه بهمن سيستم را كنترل و  پس 

بررسی نمایيد.
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پارك خودرو 
در وضعيت خاموش  راهنما  قرارداشتن دسته  از   .1

اطمينان حاصل نمایيد.
چراغ هاي  و  موقعيت  چراغ هاي  جلو،  چراغ هاي 
كوچک حتي زماني كه سوئيچ در وضعيت تجهيزات 

جانبي "ACC" قرار دارد نيز عمل مي كنند.

كه  زماني  نمایيد.  درگير  محكم  را  ترمزدستي   .2
خودرو را روي شيب پارك مي كنيد از بلوك هاي 

مانع پشت چرخ ها استفاده نمایيد.

هشدار

پيش از رانندگي از آزاد شدن كامل ترمز دستي 
اطمينان  ترمز  هشدار  چراغ  شدن"  "خاموش  و 

حاصل نماييد.

ترمزها 
 )ABS( سيستم ترمز ضد قفل

الكترونيک  ترمزگيري  سيستم  دارای  شما  خودروي 
پيشرفته اي است كه به كاهش لغزیدن خودرو كمک 
مي كند. درصورت تجهيز خودرو به این سيستم، چراغ 
قرمز هشدار ABS روي صفحه كيلومتر قرار دارد. پس 
 "ON" از قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن
این چراغ روشن و پس از چند ثانيه خاموش مي شود. 
درصورت روشن ماندن چراغ یا روشن شدن آن حين 
وجود  قفل  ترمز ضد  در سيستم  مشكلي  رانندگي، 

دارد.
سيستم ترمز ضد قفل براي جلوگيري از قفل شدن 
فشار  اتوماتيک  تغيير  با  ترمزگيري  حين  چرخ ها 
ترمزگيري طراحي شده است. این حالت فقط زمان 
شدن  قفل  منجربه  كه  مي افتد  اتفاق  ترمزگيري 
یكي از چرخ ها یا تعداد بيشتري مي گردد زماني كه 
سيستم ترمز ضد قفل عمل مي كند، پدال ترمز حالت 
فشار  شما  پاي  به  است  ممكن  كرده،  پيدا  ضرباني 
آورد كه عادي است. ضربان پدال ممكن است نشانگر 
براساس  را  خود  رانندگي  باشد،  جاده  بودن  لغزنده 

شرایط جاده تغيير دهيد.
تق تق  است صداي  ترمز، ممكن  پدال  حين ضربان 
طبيعي  حالت  این  شود؛  شنيده  ترمز  سيستم  از 
را  ترمز  پدال  قفل  ترمز ضد  از  استفاده  براي  است. 
فشار دهيد، سيستم ترمز ضد قفل كار خود را انجام 

مي دهد.

 نوع اهرمی
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هشدار

از چند بار پدال زدن ترمز خودداري نماييد. چرا كه 
منجربه كاهش عملکرد ترمزگيري مي شود.

حتي درصورت مجهز بودن خودرو به سيستم ترمز 
ABS، از خيلي نزديک شدن به خودروي جلويي 
خودداري نماييد. بدون توجه به تجهيز خودرو به 
سيستم ABS ، فاصله ايمني با خودروي جلويي را 

حفظ كنيد. 
عملکرد ترمز ضدقفل براي كمک به حفظ كنترل 
اما  است،  ترمزگيري طراحي شده  غربيلک حين 
هنوز در برخي شرايط خاص ممکن است كنترل 

غربيلک را از دست بدهيد.
با انحرافات، به  رانندگي با سرعت زياد در پيچ ها 
ويژه روي جاده هاي لغزنده ممکن است منجربه از 
دست دادن كنترل خودرو شود. با سرعت مناسب 
شرايط جاده رانندگي كنيد؛ به خاطر داشته باشيد 
كه از دست دادن كنترل خودرو مي تواند منجربه 

تصادف شود.
ترمز  سيستم  به  خودرو  بودن  مجهز  حين  حتي 
ضد قفل، رانندگي، فرمان دهي و كشش ترمزها در 
جاده هاي لغزنده سخت تر است. عملکرد سيستم 
ترمز ضد قفل روي جاده هاي پر دست انداز يا حين 
مسافت  افزايش  منجربه  چرخ  زنجير  از  استفاده 
ترمزگيري بيشتر از خودروهاي فاقد سيستم ترمز 

ضد قفل مي گردد.

جاده  شرايط  با  مناسب  و  داده  كاهش  را  سرعت 
رانندگي كنيد.

هشدار

نبايد به سيستم ترمز ضد قفل بيش از حد تکيه 
قفل،  ضد  ترمز  سيستم  عملکرد  با  حتي  كنيد. 
عملکرد  و  خودرو  پايداري  در  محدوديت هايي 
است  مهم  بسيار  دارد.  وجود  فرمان  غربيلک 
ايمن  به صورت  ميانگين  حين حفظ سرعت  كه 
و  خودرو  بين  ايمن  مسافت  و  كنيد  رانندگي 

خودروي جلويي را حفظ نماييد.
سيستم ترمز ضد قفل زماني كه عملکرد گرفتن 
كه  زماني  يا  است،  آنها  ظرفيت  از  بيش  چرخ ها 
حالت شکافت آب حين رانندگي با سرعت باال در 
حال بارش باران رخ مي دهد، نمي تواند خودرو را 

كنترل كند.
سيستم ترمز ضد قفل براي كوتاه كردن مسافت 
: هميشه  ترمزگيري خودرو طراحي نشده است 
با حفظ سرعت مطمئنه و فاصله ايمن با خودرو 

جلويي،  به نحو ايمني رانندگي كنيد.

فاقد  خودروهاي  با  مقايسه  در  زير  شرايط  در 
مسافت  به  شما  خودروي  قفل،  ترمز  سيستم 

ترمزگيري بيشتري نياز دارد:
از  پوشيده  ناهموار،   زمين  در  رانندگي  حين    -

ماسه، يا پوشيده از برف
-  حين رانندگي بر روي دست اندازها همانند محل 

اتصال جاده ها
يا  گودال  داراي  جاده هاي  در  رانندگي  حين    -

جاده هاي داراي ارتفاع نامنظم
-  در صورت رانندگی با الستيک های مجهز به 

زنجير چرخ
هر چهار چرخ بايد داراي اندازه مشخص شده بوده 
: سرعت  باد شوند  باد مشخص شده،   به فشار  و 
چرخ ها از طريق حسگرهاي سرعت  نصب شده و 
به وسيله سيستم ترمز ضد قفل اندازه گيري شده و 
سرعت هر چرخ به طور جداگانه محاسبه مي شود. 
درصورتي كه از چرخ هايي بجز چرخ مشخص شده 
استفاده شود، حسگرها، سرعت چرخش نادرستي 
مسافت  نتيجه  در  و  مي كنند،  اندازه گيري  را 

ترمزگيري افزايش مي يابد.
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هشدار

هشدار  چراغ  همزمان  شدن  روشن  درصورت 
روشن  و  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ  و   "ABS"
ماندن آنها، بالفاصله خودرو را در مکاني ايمن پارك 
كرده و با  نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن تماس حاصل نماييد.
اين حالت بيانگر نقص سيستم ترمز ضد قفل در 
نتيجه ناپايدار شدن شديد خودرو حين ترمزگيري 
است. همچنين ممکن است چرخ هاي عقب حين 
ترمزگيري اضطراري راحت تر قفل شود. اين حالت 

مي تواند منجربه رخ دادن تصادف شود.

توجه

مشخص  الستيک هاي  بجز  الستيک هایي  از   •
شده كارخانه سازنده استفاده نكنيد و چند نوع 
چرخ ها  روي  را  متفاوت  اندازه هاي  با  الستيک 
بازده  كاهش  منجربه  عمل  این  نكنيد.  سوار 

سيستم ترمز ضد قفل مي گردد.
حين رانندگي بروي ماسه یا درون گل،  عملكرد   •
ترمزها یا حسگرها ABS به شدت كاهش مي یابد. 
در این حالت خودرو را شسته، گل و هرگونه مواد 

خارجي دیگر را تميز كنيد.

در خودروهاي مجهز به سيستم ABS، حسگرهاي   •
سرعت خودرو بروي چرخ ها نصب شده اند، حين 
تميز كردن برف، یخ و دیگر موانع،  بسيار مراقب 

باشيد كه به قطعات صدمه نزنيد.
از اجسام تيز براي تميز كردن برف استفاده نكنيد.   •
الستيكي  قطعات  به  است  ممكن  تيز  لبه هاي 

صدمه بزنند.

نکته

حين دور زدن یا رانندگي بر روي جاده هاي شني،   •
 دست اندازها،  جاده هاي خيس یا برفي در صورت 
بكارگيري ترمزها، ممكن است سيستم ترمز ضد 

قفل فعال شود. این حالت عادي است.
كه  مي شود  فعال  زماني  قفل  ضد  ترمز  سيستم   •

سرعت خودرو به حدود 10Km/h برسد
حين عملكرد سيستم ترمز ضد قفل،  پدال ترمز   •
فرمان  غربيلک  و  خودرو  بدنه  و  مي لرزد  اندكي 
اندكي نوسان مي كنند. این حالت نشانگر عملكرد 
سيستم بوده و طبيعي است. حين عملكرد،  پدال 

ترمز را فشار داده و محكم نگه دارید.

از استارت  حالت زیر ممكن است بالفاصله پس   •
حدود  سرعت  با  رانندگي  حين  یا  موتور  زدن 
كنترلي  عملكرد  حالت  این  دهد.  رخ   20Km/h

ABS بوده و عادي است.
-  صداي كليک یا پمپ شدن از نزدیک اتاق موتور  

شنيده می شود.
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ترمز،   پدال  فشار  واقعي  زمان بندي  بدليل    -
حركتي در پدال ترمز احساس مي شود.

 )EBD( سيستم توزیع الكترونيكي نيروي ترمز
ترمز،  پدال  محكم  دادن  فشار  EBD حين  عملكرد 
ترمزهاي عقب را كنترل كرده و با كنترل ترمزهاي 
بين چرخ هاي جلو و  لرزشي  بار  به  پاسخ  عقب در 
از قفل شدن خيلي زود  و  ترمزگيري  نيرو  و  عقب 

چرخ هاي عقب جلوگيري مي كند.

توجه

درصورت معيوب شدن EBD، چراغ هشدار سيستم 
ترمز و چراغ هشدار "ABS" به طور همزمان روشن 
مي شوند. درصورت روشن شدن این چراغ ها، سيستم 
EBD از كار افتاده است. بالفاصله براي كنترل و تعمير 
سيستم به نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن مراجعه نمایيد.
چرخ هاي   ،EBD سيستم  شدن  معيوب  درصورت 

عقب به آساني قفل مي شوند.

نکته
حين عملكرد EBD، صداي "كليک" یا صداي شبيه 
عملكرد ABS شنيده مي شود، درصورتي كه ترمز به 
طور كامل آزاد نشده باشد، یا زماني كه سطح روغن 
ترمز به شدت پایين است، چراغ هشدار سيستم ترمز 

روشن مي شود.
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پيشگيري هاي مرتبط با رانندگي

هشدار

درصورت روشن ماندن موتور، خودرو را بدون  	•
سرنشين رها نکنيد.

از قرار دادن پاي خود بر روي پدال ترمز حين  	•
منجربه  كه  چرا  نماييد.  خودداري  رانندگي 
بيش  شدن  داغ  ترمزها،  غيرضروري  سايش 
سوخت  غيراقتصادي  مصرف  و  موتور  حد  از 

مي گردد.
اجتناب  خودرو  با  مداوم  طور  به  رانندگي  از  	•
نموده و به طور مرتب و دوره  اي موارد سرويس و 
نگهداري خودرو انجام دهيد. عدم توجه به اين 
موارد منجربه صدمه ديدن شديد خودرو و حتي 

صدمات جسمي مي گردد.

1. از باالرفتن بيش از حد دور موتور جلوگيري نمایيد.
حين پایين آمدن از سراشيبي ها توجه خاصي به 
موتور و باالرفتن دور آن نمایيد؛  به ویژه زماني كه 
دنده را كم مي كنيد، احتمال باالرفتن دور موتور 

زیاد است.

استشمام  یا  غيرعادي  صداي  شنيدن  درصورت   .2
متوقف  را  موتور  رانندگي،  حين  عجيب  بوهاي 
نموده و مشكل را شناسایي نموده و آن را برطرف 

كنيد.
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3. در صورتي كه حين رانندگي چراغ هاي نشانگر یا 
صفحه كيلومتر بيانگر حالت غيرعادي است، موتور 
را متوقف نموده،  مشكل را شناسایي نموده و آن 

را برطرف كنيد.

تا  ناگهاني  ترمزهاي  و  سرعت  شدید  افزایش  از   .4
جاي ممكن خودداري كنيد.

5. حين رانندگي از قراردادن پا بر روي پدال كالچ 
تا  دنده  حالت  این  در  كه  چرا  نمایيد،  خودداري 
حد  از  بيش  سایش  منجربه  شده،   آزاد  حدودي 

كالچ گردد.
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از دنده  یا  به دنده عقب  تغيير وضعيت  از  6. پيش 
عقب به دنده یک، خودرو را كاماًل متوقف نمایيد.

حين شروع حركت خودرو توصيه می شود ابتدا 
تنها در جاده هاي  )نه  نمایيد  را درگير  دنده یک 
شيب دار بلكه در جاده هاي مسطح نيز ابتدا دنده 

یک را درگير نمایيد(.

7. حين باال رفتن از جاده هاي شيب دار، دنده را به 
فشار  آمدن  وارد  از  تا  دهيد  تغيير  پایين تر  دنده 

بيش از حد به موتور جلوگيري شود.

دنده  به  را  دنده  شيب ها،  از  رفتن  پایين  حين   .8
نيز  موتوري  ترمز  از  تا  نمایيد  جابه جا  پایين تر 

استفاده شود.
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9. استفاده مكرر از پدال ترمز حين پایين رفتن از 
شيب ها منجربه كاهش عملكرد ترمزها مي شود.

10. حين رانندگي در آب  هاي كم عمق یا گودال هاي 
آب،  به شدت مراقب باشيد كه سطح آب باالتر از 
مجراي هوا نباشد، چرا كه ورود آب به مجراي هوا 

منجربه صدمه دیدن شدید موتور مي شود.
و  عقب  اكسل  كن  قفل  آب،  از  عبور  از  پس 
آب  وجود  عدم  از  نمایيد،  كنترل  را  دیفرانسيل 

اطمينان حاصل نمایيد. 
روغن  كرده،  خالي  را  آن  آب،  وجود  درصورت 

مخصوص را در مخزن بریزد.
چهارشاخه و كشویی گاردان را روانكاري نمایيد. 

رانندگي  یا  شدید  باران  در  رانندگي  از  پس   .11
دقت  با  بسيار  عمق  كم  رودخانه هاي  عرض  از 
رانندگي نمایيد، چرا كه آب منجربه خيس شدن 
ترمزها و در نتيجه كاهش موقتي نيروي ترمزگيري 

مي گردد.
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هشدار

پس از رانندگي در آب هايي كه به اندازه  كافي  	•
يا  هستند  عميق  ترمزها  كردن  خيس  براي 
مجبور  است  ممکن  خودرو،   شستن  از  پس 
باشيد ترمزها را با نيروي بيشتري فشار دهيد. 
در نتيجه سرعت خودرو با همان شتاب قبلي 
كاهش نمي يابد و ممکن است خودرو به راست 

و چپ كشيده شود.
برای  خودرو  عقب  های  چراغ  كنترل  از  پس 
بکار  آهسته  را  ترمزها  خودروها  ديگر  وجود 
براي  كنيد.  بررسي  را  آنها  وضعيت  گرفته، 
خشک كردن سريع، ترمزها را آرام فشار دهيد. 
همزمان سرعت روبه جلوي ايمن را حفظ كرده 
و فاصله زياد با خودروهاي جلويي، پشت سر و 
جانبي را حفظ كنيد تا عملکرد عادي ترمزها، 
اين كار را ادامه دهيد. هميشه پس از رانندگي 
از  جلوگيري  براي  خودرو  شستن  يا  آب  در 
تصادف و در نتيجه صدمات جسمي، ترمزها  را 

به اين روش خشک كنيد.
ناهموار،  يا  لغزنده  رانندگي در جاده  هاي  حين  	•
حين افزايش سرعت، افزايش دنده،  كاهش دنده 
يا ترمزگيري مراقب باشيد. ممکن است به دليل 
گاز دادن ناگهاني يا ترمز موتوري خودرو  لغزيده 

يا به دور خود بچرخد.

زماني كه ترمزها خيس هستند، همانند شرايط  	•
عادي رانندگي نکنيد. خودروي  شما به مسافت 
ترمزگيري بيشتري احتياج داشته، ممکن است 
حين ترمزگيري به دليل خيس بودن ترمزها، به 
يک سمت كشيده شود. همچنين ترمز دستي 
نيز ممکن است سرخورده، خودرو را به صورت 

ثابت و ايمن نگه ندارد.
حين رانندگي در دست انداز ها در هواي باراني،  	•
آنها  صحيح  عمکرد  از  ترمزها  بکارگيري  با 
اطمينان حاصل نماييد. عملکرد ترمزگيري حين 
خيس بودن لنت ترمزها كاهش مي يابد. زماني 
كه لنت  های يک طرف خيس بوده و به درستي 
عمل نمي كنند، عملکرد فرمان دهي به درستي 

عمل نکرده،  منجربه تصادف مي شود.
ناگهاني  چرخش  و  دادن  گاز  ترمزگيري،  	•
غربيلک فرمان ممکن است منجربه سر خوردن 
الستيک ها و كاهش توانايي نگهداري خودرو در 

جاده شده، منجربه تصادف گردد.

توجه
حين رانندگي در جاده هاي آب گرفته،  توصيه مي 
شود با سرعت ثابت و آهسته رانندگي كرده،  مراقب 

عمق آب باشيد.
در غير این صورت،  ممكن است آب وارد سيلندرهاي 
گردد  موتور  دیدن  صدمه  منجربه  شده،  موتور 
توصيه  همچنين  آب(.  چكشی  عملكرد  دليل  )به 
دقت  با  و  داده  كاهش  را  خودرو  سرعت  مي شود 
آب  جاده هاي  در  رانندگي  از  پس  كنيد.  رانندگي 
ورود  كنترل  براي  بالفاصله  توصيه مي شود  گرفته، 
ميل  گيربكس،  الكتریكي،  قطعات  موتور،  به  آب 
گاردان، دیفرانسيل و جعبه دنده كمک و بكارگيري 
نمايندگي هاي  به  مخصوص  گریس هاي  و  روغن ها 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شركت  مجاز 

مراجعه نمایيد.
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12.  حين گيركردن خودرو

هشدار

درصورت  است،  كرده  گير  خودرو  كه  مواقعي  در 
حضور افراد يا اجسام در نزديکي،  از عقب و جلو 
كردن خودرو، اجتناب نماييد؛  چرا كه ممکن است 
آزاد شده،  منجربه صدمه  ناگهاني  به طور  خودرو 

ديدن افراد و آسيب ديدن اجسام گردد.

13. نشانگر سایش لنت ترمز
سایش  نشانگر  سيستم  داراي  جلو  ترمزهاي 
هستند؛ زماني كه لنت ترمزهاي جلو سایيده شده 
و نزدیک به اتمام هستند، صداي اصطكاك فلزي 

جيغ مانندي حين رانندگي شنيده مي شود.
تعویض  براي  شنيدید  را  صدا  این  كه  درصورتي 
لنت ها به نمايندگي هاي مجاز شركت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن مراجعه نمایيد.

14. سيستم اگزوز

هشدار

توصيه مي شود بر روي مواد قابل اشتعال همانند 
علف، برگ، كاغذ و غيره، خودرو را پارك نکرده و 
به صورت درجا نگه نداريد؛ چرا كه ممکن است 
با سيستم اگزوز داغ تماس پيدا كرده،   اين مواد 

منجربه آتش سوزي شوند.
كردن  پارك  يا  داشتن  نگه  روشن  كه  درصورتي 
همانند  اسست  ضروري  جاده  از  خارج  خودرو 
استفاده از خودرو در مزارع يا استفاده هاي تجاري، 

موارد زير را مد نظر قرار دهيد.
-  راننده بايد آگاه باشد كه مواد قابل اشتعال در 
تماس با سيستم اگزوز داغ ممکن است آتش 

بگيرند.
-  از رانندگي روي مواد قابل اشتعالي همانند برگ، 
علف، كاه و غيره كه به اندازه كافي براي تماس 
با سيستم اگزوز بلند هستند، خودداري نماييد. 
حين لزوم رانندگي در اين نواحي، خودرو را در 
مکاني ايمن پارك نموده، جمع نشدن اين مواد 
و  نماييد  كنترل  را  اگزوز  سيستم  اطراف  در 

درصورت جمع شدن، آنها را تميز كنيد.
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-  پارك يا حركت درجا فقط بايد در مکاني هايي 
خودرو  زير  در  موادي  چنين  كه  شود  انجام 

وجود نداشته باشند.
عدم توجه به اين دستورالعمل مي تواند به خودرو 

و وسايل اطراف خودرو صدمه بزند.
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بهينه سازی مصرف سوخت

رانندگي  و  باال  سرعت  با  ضروري  غير  رانندگي   .1
مصرف  منجربه  باال،  دنده هاي  در  كم  سرعت  با 

غيراقتصادي سوخت مي شود.

هشدار

را  موتور  شيب،  از  آمدن  پايين  حين  هرگز 
خاموش نکنيد، حين خاموش بودن موتور،  فرمان 

هيدروليک و بوستر ترمز عمل نخواهد كرد.
همچنين سيستم كنترل گازهاي خروجي اگزوز نيز 
حين خاموش بودن موتور،  ممکن است عمل نکند.

2. پس از گازدادن،  دنده را به دنده باالتر افزایش داده، 
آرام پدال كالچ را درگير نمایيد.

تا جاي ممكن  به حداكثر دنده،  افزایش  از  3. پس 
سرعت خودرو را ثابت نگه دارید.
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در  را  موتور  خنک كننده  مایع  دماي  هميشه   .4
محدوده نرمال نگه دارید.

5. كم باد بودن الستيک ها  منجربه مصرف غيراقتصادي 
سوخت مي شود.
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رانندگي در زمستان 
بجز مواقعي كه از روغن موتور چند منظوره استفاده 
براي دماي هواي  توصيه شده  از روغن  است،  شده 
مایع  ميزان  مرتب  طور  به  نمایيد.  استفاده  پایين 
نمایيد.  كنترل  را  خنک كننده  مایع  درون  ضدیخ 
مایع  و  آب  تركيب  شيشه شوي  مایع  مخزن  درون 
شيشه پاك كن بریزید. ظرفيت باتري ها با كاهش دما 
باتري  اما حتي در دماي پایين نيز  كاهش مي یابد، 

داراي شارژ، هميشه مي تواند موتور را استارت بزند.

رانندگي در برف یا یخ 
مهمترین قانون حين رانندگي در جاده هاي برفي یا 
یخي، پرهيز از گازدادن، ترمز گرفتن یا فرمان دادن 

ناگهاني است.
حين وجود احتمال سرخوردن خودرو،  كالچ را رها 
كرده و سعي كنيد با استفاده از فرمان دهي صحيح و 

نه ترمزگيري، خودرو را كنترل نمایيد.

برف و یخ نمک زده و در حال ذوب به شدت عملكرد 
ترمزها را كاهش مي دهد، در نتيجه براي ترمزگيري 
عادي باید پدال ترمز را با نيروي بيشتري فشار دهيد. 
بنابراین، توصيه مي شود پس از اتمام جاده ی برف و 
یخي و نمک زده ، ترمزها را به طور مرتب بكار گرفته، 

از عملكرد صحيح ترمز ها اطمينان حاصل نمایيد.

حين انجام این عمل، مراقب دیگر خودروهای درون 
جاده باشيد. در صورتی كه عملكرد ترمزگيری به طور 
قابل توجهی كاهش یافته است، با ترمزگيری مكرر، 

عملكرد ترمزها به حالت عادی باز می گردد.
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شكن  یخ  الستيک هاي  یا  چرخ  زنجير  از  استفاده 
روي  بر  چرخ  زنجير  نصب  از  مي شود.  توصيه 
چرخ هاي جلو خودداري نمایيد. زنجير چرخ مناسب 
اندازه چرخ هاي عقب را بر روي چرخ هاي عقب و تا 
اندازه ممكن محكم نصب نمایيد و پس از Km 0/4 تا 
Km 0/8  رانندگي مجدداً محكم بودن زنجير چرخ ها 
سرعت  یا   30Km/h سرعت  از  نمایيد.  كنترل  را 
پيشنهادي كارخانه سازنده زنجير چرخ، )هر كدام كه 

كمتر است( تجاوز نكنيد.
رانندگي، مجدداً محكم بودن  از چند كيلومتر  پس 
زنجير چرخ ها را سفت كنيد. بالفاصله پس از ورود به 

جاده هاي تميز، زنجير چرخ ها را باز نمایيد.
براي نصب زنجير چرخ،  دستورالعمل سازنده را دنبال 

نمایيد.

فاصله كافي را با خودروي جلویي حفظ كنيد.

رانندگي خارج از جاده 
حين رانندگي خارج از جاده،  به شرایط سطح جاده 
و شرایط شيب جاده، توجه كافي را معطوف نمایيد. 
عادت كنيد كه بدون عجله و به طور ایمن رانندگي 

كنيد.

هشدار

جاده  هاي  يا  جاده  از  خارج  رانندگي  حين  	•
ناهموار با سرعت بيش از حد رانندگي نکرده، 
خودرو  با  نپيچيد،   تند  نپريد،  سطوح  روي  از 
به اجسام نکوبيد و غيره. چرا كه ممکن است 
منجربه  يا  داده  دست  از  را  خودرو  كنترل 
صدمات  نتيجه  در  و  خودرو  شدن  واژگون 
همچنين  گرديد،  مرگ  حتي  و  جسمي جدي 
احتمال وارد آمدن صدمات شديد به سيستم 

تعليق و شاسي هاي خودرو نيز وجود دارد.
نبايد در سطح شيب هاي تند به صورت افقي  	•
حركت كنيد. بلکه بايد مستقيم به سمت باال 
خودروهاي  به  نسبت  كنيد.  حركت  پايين  يا 
مشابه، خودروي شما راحت تر به سمت جوانب 

واژگون مي شود تا جلو و عقب.
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صدمات  احتمال  رساندن  حداقل  به  براي  	•
جسمي جدي يا وارد آوردن صدمه به خودرو 
قرار  نظر  مد  را  زير  پيشگيري هاي  هميشه 

دهيد :
در  يا  جاده  از  خارج  رانندگي  حين   -
كنيد.  رانندگي  دقت  با  ناهموار،  جاده هاي 
از  خطرناك  مکان هاي  در  رانندگي  حين 

ريسک هاي غيرضروري دوري كنيد.
-   حين رانندگي خارج از جاده از نگه داشتن 
خودداري  فرمان  غربيلک  وسط  ميله  هاي 
ناگهان  چرخ ها  كه  درصورتي  نماييد. 
احتمال صدمه ديدن دستان شما  بچرخند 
لبه هاي  از  را  فرمان  غربيلک  دارد.  وجود 
بيروني نگه داريد، به ويژه انگشتان شست 

خود را در سمت بيرون نگه داريد.
-   هميشه بالفاصله پس از رانندگي در ماسه، 
گل يا آب، عملکرد ترمزها را كنترل نماييد.
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نحوه برخورد با موقعيت هاي اضطراري 
توقف اضطراري

1. درصوت الزام به متوقف نمودن خودرو در جاده به 
هر دليلي، خودرو راتا جاي ممكن به سمت راست 
جاده كشيده و سعي كنيد در الین حركت، پارك 

نكنيد.

2. ترمز دستي را فعال نموده، در روز یا شب چراغ هاي 
اعالم خطر )فالشر( را روشن نمایيد.

هشدار

فرمان  و  ترمز  بوستر  موتور،  بودن  حين خاموش 
بکارگيري  نتيجه  در  نمي كنند،  عمل  هيدروليک 

ترمزها و غربيلک فرمان سخت تر است.

استارت زدن اضطراري

هشدار

هرگز براي استارت زدن، خودرو را بکسل نکنيد،  
است  ممکن  موتور،  خوردن  استارت  درصورت 
خودرو به جلو پريده و با خودروي بکسل كننده 

برخورد كند.

براي استارت زدن خودرو زماني كه باتري خالي شده 
است، از باتري كمكي با ولتاژ مشابه باتري خالي شده 

یعنی باتري 12 ولت استفاده نمایيد.
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هشدار

صدمات  از  جلوگيري  براي  باتري  با  كار  حين  	•
دليل  به  ديدن خودرو  يا صدمه  جسمي جدي 
سوختگي  اسيد،   سوختگي  باتري،   انفجار 
الکتريکي،   قطعات  ديدن  صدمه  يا  الکتريکي 

بسيار دقت نماييد.
براي جلوگيري از صدمات جسمي جدي حين  	•
استارت زدن با استفاده از باتري كمکي از خم 
تماس  از  نماييد،  خودداري  باتري  روي  شدن 
كابل هاي كمکي، گيره ها با هر چيز ديگري بجز 
ترمينال صحيح باتري يا اتصال يدنه )قطعه ای 
فلزی به دور از موتور و باتری( جلوگيري نماييد.

مراحل اتصال 
مي توانيد با استفاده از باتري خودروي دیگر موتور را 

استارت بزنيد.
1. از خودرویي با باتري ولتاژ یكسان استفاده نمایيد.
2. كابل هاي كمكي را به ترتيب تصویر فوق متصل كنيد.

  ترمينال مثبت باتری خالي 
  ترمينال مثبت باتري كمكي 
  ترمينال منفي باتري كمكي

  گراند به شاسي بدنه خودروي داراي باتري خالي 
و تاجاي ممكن به دور از باتري خالي.

3. پس از اتصال كابل ها، موتور خودروي داراي باتري 
كمكي را استارت بزنيد.

4. دور موتور خودروي داراي باتري كمكي را كمي باال 
برده و سپس موتور خودروي داراي باتري خالي را 

استارت بزنيد.

5. پس از استارت خوردن موتور، كابل ها را به ترتيب 
عكس اتصال جدا كنيد.

توجه

منفي  و  مثبت  ترمينال هاي  بين  را  كابل ها  هرگز 
متصل نكنيد.

حين حركت موتور،  از جداكردن كابل ها خودداري 
سيستم  در  مشكل  بروز  منجربه  كه  چرا  كنيد، 

الكتریكي مي گردد.

شاسی/گراند

كی
كم

ی 
اتر

ب

لی
خا

ی 
اتر

ب
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ترمز برقي 
درصورتي كه نيروي كمكي به دليل خاموش شدن   •
رفت، هنوز  بين  از  دیگر دالیل  یا  موتور  ناگهانی 
یكبار  حداقل  ازخالء  استفاده  با  عادي  ترمزهاي 

عمل مي كند.
سيستم برای نگه داشتن خودرو تا توقف كامل با   •
پدال  داشتن  نگه  و  فشار  از خالء، حين  استفاده 
با  بار  این وجود، هر  با  ترمز، طراحی شده است. 
اندكی  خالء   ، ترمز  پدال  كردن  رها  و  فشردن 

كاهش می یابد.
   تجهيزات بكسل را می بایست به قالب بكسل متصل 

نمایيد.

هشدار

از پمپ كردن پدال ترمز حين از بين رفتن نيروي 
كمکي به جز مواقع ضروري براي كنترل خودرو در 

سطوح لغزنده خودداري نماييد.

با فشار دادن  بدون نيروي كمكي، هنوز مي توان   •
محكم تر پدال ترمز خودرو را متوقف نمایيد.

با این وجود، مسافت ترمزگيري طوالني تر مي شود،  
اما ترمزها به طور كامل عمل مي كنند.

بكسل نمودن
براي جلوگيري از صدمه دیدن خودرو حين بكسل 

كردن از تجهيزات مناسب استفاده نمایيد.
حين بكسل كردن خودرو، مطمئن شوید كه اكسل، 
گيربكس و سيستم فرمان در شرایط مطلوب هستند. 
فقط از تجهيزات بكسل طراحي شده به این منظور 
سازنده  كارخانه  دستورالعمل  از  و  نمایيد  استفاده 
تبعيت كنيد. باید از زنجير ایمني جداگانه نيز استفاده 
باید  دستي  ترمز  خودرو،  نمودن  بكسل  براي  شود. 
آزاد باشد، دسته دنده در حالت خالص قرار داشته 
و سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC" قرار 

گيرد.
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هشدار

بکسل نمودن خودرو بايد با دقت فراوان انجام  	•
مانورهاي  و  ناگهاني  زدن  استارت  از  شود. 
قالب  به  شديدي  فشار  كه  خطرناك  رانندگي 
كرده،  وارد  بکسل  طناب  يا  زنجير  و  بکسل 
مي شوند،  خودداري  آنها  شکستن  منجربه 
نماييد. چرا كه منجربه صدمه جسمي جدي يا 

حتي مرگ مي گردد.
براي  اضطراري  بکسل  قالب  از  استفاده  حين  	•
ديگر  يا  ماسه  گل،  از  خودرو  نمودن  خارج 
موقعيت هايی كه خودرو نمي تواند با قدرت خود 
خارج شود، پيشگيري هاي زير را مد نظر قرار 

دهيد.
   عدم توجه به اين موارد،  مي تواند منجربه وارد 
و قالب  زنجير  يا  به طناب  آمدن فشار شديد 
صدمات  و  آنها  شکستن  نتيجه  در  و  بکسل 
جسمي جدي به اشخاص يا آسيب ديدن اموال 

گردد :
به  نمي كند  حركتي  هيچ  خودرو  كه  زماني   -
بکسل نمودن آن ادامه ندهيد و براي بکسل 
نمودن خودرو با نمايندگي هاي مجاز شركت 
خدمات پس از فروش گروه بهمن يا شركت هاي 

تجاري بکسل تماس حاصل نماييد.
حين بکسل نمودن از خودرو دور بايستيد.  -

توجه

كمكي  تيرك هاي  یا  سپر  به  زنجير  اتصال  از   •
خودداري نمایيد. به خاطر داشته باشيد كه ترمز 
كمكي حين خاموش بودن موتور عمل نمي كند.

حين بكسل نمودن خودرو با قالب بكسل،  زاویه   •
كشش را كمتر از 15 درجه نگه دارید. درصورتي 
كه زاویه كشش بيش از 15 درجه باشد،  ممكن 
غيرطبيعي  نيروي  آمدن  وارد  دليل  به  است 

خودرو صدمه دیده یا واژگون شود.
از هيچ موقعيتي در  نمودن خودرو  حين بكسل   •
خودرو به جز قالب بكسل استفاده نكنيد. ممكن 

است خودرو صدمه ببيند.

با زاویه كمتر از 
15 درجه

مناسب
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خودرو را آرام بكشيد تا بار ضربه ای ایجاد نشود. بار   •
ضربه ای بسيار خطرناك است، چرا كه منجربه پاره 

شدن طناب یا زنجير بكسل مي شود.
از بكسل نمودن خودرویي سنگين تر از خودروي بكسل   •
بایست  كننده خودداري نمایيد. قدرت كشش می 

كوچكتر از وزن خودرو باشد.
حال  در  خودروي  به  دیگر  خودرویي  اتصال  از   •
نيروي كشش خودروي  نمایيد؛  بكسل خودداري 
بكسل  خودروي  كشش  نيروي  به  شده  متصل 
شونده اضافه شده و در نتيجه نيروي كشش بزرگتر 

از وزن خوروي بكسل كننده مي گردد.

گل،  یا  چاله  در  الستيک  افتادن  درصورت   •
سرنشينان یا بارها را از خودرو خارج نمایيد تا وزن 

خودرو بكسل شونده تا جاي ممكن كمتر شود.
   چاله یا گل به صورت مانعي براي كشش عمل كرده 
و بار كشش را افزایش مي دهد. در نتيجه باید تا 

جاي ممكن بار را كاهش دهيد.
حين بكسل نمودن خودرویي كه در چاله یا گل   •
گير كرده است،  از نزدیک شدن به قالب یا طناب 
بكسل خودداري نمایيد. درصورت پاره شدن طناب 
یا صدمه دیدن خودرو،  ممكن است در موقعيت 

خطرناكي قرار گيرید.
قالب  به  كشش  طناب  روی  قالب  اتصال  حين   •
طوري  را  طناب  جهت  و  اندازه  خودرو،  بكسل 

تنظيم كنيد تا با بدنه خودرو تماس پيدا نكند.

بلند شدن چرخ هاي جلو
1.  جعبه دنده كمک را در 2H قرار دهيد. 

2.  دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد.
3.  حداكثر سرعت مجاز 30Km/h است.

4.  حداكثر مسافت قابل بكسل نمودن 80Km است.

نکته
گاردان  ميل   ،80Km از  طوالني تر  مسافت هاي  در 
عقب را از كریر اكسل عقب جدا كرده و در مكاني 

ایمن ببندید.  

بلند شدن چرخ هاي عقب
توپی  و  داده  قرار   2H در  را  كمک  دنده  جعبه   .1

چرخ هاي جلو را آزاد نمایيد. 
2. دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد.

3. حداكثر سرعت مجاز 30Km/h است.
4. حداكثر مسافت قابل بكسل نمودن 80Km است.

نکته
حين بكسل نمودن خودرو به این روش، غربيلک   •
فرمان باید محكم شود تا چرخ هاي جلو مستقيم 

روبه جلو قرار گيرند.
 "ACC" سوئيچ باید در وضعيت تجهيزات جانبي  •

قرار داشته باشد.
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بلند شدن هر چهارچرخ
1. جعبه دنده كمک را در حالت خالص قرار داده و 

توپی چرخ هاي جلو را آزاد كنيد. 
2. دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد.

3. حداكثر سرعت مجاز 30Km/h است. 
4. حداكثر مسافت قابل بكسل نمودن 80Km است.

نکته

براي مسافت هاي طوالني تر از باال، ميل گاردان عقب 
را از كریر اكسل عقب جدا كرده و در محلي ایمن 

ببندید.
 

درصورتي كه قرار دادن دنده ترنسفر در حالت خالص 
امكان پذیر نيست :

1. دسته  دنده را در حالت خالص قرار دهيد.
 "ACC" جانبي  تجهيزات  موقعيت  در  را  سوئيچ   .2

قرار دهيد.
3. چرخ هاي جلو را از زمين بلند كرده و چرخ هاي 

عقب را روي غلتک مخصوص قرار دهيد.

هواگيري سيستم سوخت 
درصورتي كه مخزن سوخت خالي شود،  ممكن است 
هوا وارد سيستم سوخت شود. در این حالت جریان 
آرام سوخت به موتور دچار اختالل مي شود. در این 
وضعيت،  پس از سوختگيري، سيستم سوخت را به 

روش توضيح داده شده هواگيري نمایيد :

1. پيش از استارت زدن موتور، سوئيچ را در وضعيت 
روشن "ON" قرار دهيد، 15 ثانيه منتظر بمانيد.

سوئيچ را به وضعيت قفل "LOCK" برگردانيد. این 
عمل را 5 بار تكرار كنيد.

2. پس از استارت زدن موتور،  اجازه دهيد به مدت 
10 دقيقه در دور آرام كار كند. از باال بردن دور 

موتور در حالت درجا خودداري نماید.
عملكرد  نمي خورد،   استارت  موتور  كه  3. درصورتي 
كنترلی پمپ سوخت را انجام دهيد و درصورتي كه 

فعال است،  دوباره از مرحله 1 آغاز نمایيد.

نکته
چک  چراغ  شدن  روشن  منجربه  ناكافي  هواگيري 

موتور یا عملكرد ناقص موتور مي شود.
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تخليه جداكننده آب 
بالفاصله پس از روشن شدن چراغ نشانگر جدا كننده 

آب، بالفاصله فيلتر سوخت را تخليه نمایيد.
1. حين خاموش بودن موتور، درب موتور را باز كرده،  
شير تخليه تعبيه شده در سمت چپ محفظه موتور 

را باز كنيد )3 یا 4 دور( .
  "ON"2. سوئيچ را به مدت 10 ثانيه در وضعيت روشن
قرار دهيد، سپس سوئيچ را به مدت 10 ثانيه به 
وضعيت قفل "LOCK" بچرخانيد؛ دوباره سوئيچ را 
قرار   "ON" ثانيه در وضعيت روشن  به مدت 10 

دهيد.

3. شير تخليه را محكم ببندید.

توجه

سوخت  است  ممكن  آب،  كننده  جدا  تخليه  حين 
نشت كرده و با آب مخلوط شود.

تخليه  شلنگ  زیر  اشتعال  قابل  مواد  وجود  عدم  از 
اطمينان حاصل نموده و از ظرفي بزرگ براي جمع 

كردن آب تخليه شده استفاده نمایيد.
نشتي  وجود  عدم  موتور،  زدن  استارت  از  پس   .4
سوخت از شير تخليه را كنترل نمایيد. همچنين 
را  آب  جداكننده  نشانگر  چراغ  شدن  خاموش 

كنترل نمایيد.

توجه

درصورت نياز جداكننده آب به تخليه مكرر، براي   •
مجاز  نمايندگي هاي  به  سوخت  مخزن  تخليه 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه 

نمایيد.
از عدم وجود مواد قابل اشتعال زیر شلنگ تخليه   •
جمع  براي  ظرفي  از  و  نموده  حاصل  اطمينان 

كردن آب تخليه شده استفاده نمایيد.
•  حين تخليه مخزن سوخت از خاموش بودن موتور 

مطمئن شوید.

جک و ابزارها
خودروهای دارای اتاق معمولي :

جک و جعبه ابزار پشت صندلي سمت راست قرارداده 
شده اند. براي دسترسي، پشتي صندلي را به سمت 

جلو خم كنيد.
براي برداشتن جک، كليد ضامن را فشرده و در خالف 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد؛ در نتيجه، رام از 
نگه دارنده پایين مي آید. زماني كه رام به طور كامل 

پایين آمد، جک را پياده كنيد. 

بدنه معمولی

جعبه ابزار

جک
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خودروهای دارای اتاق مدل سرنشين دار
جک و جعبه ابزارها در زیر صندلي عقب سمت چپ 

قرار داده شده اند. 
براي برداشتن جک، كليد ضامن را فشرده و در خالف 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا رام از نگه دارنده 

پایين بياید.
زماني كه رام به طور كامل پایين آمد، جک را خارج 

نمایيد.

جعبه ابزار و جک
  جعبه ابزار

  آچار
  انبردست

  پيچ گوشتي 
  ميله جک
  آچار چرخ

  جک

اتاق دراز

جعبه ابزار

جک

اتاق سرنشين دار

جعبه ابزار

جک

پيچ قفل

جک و ابزارها
خودروهای دارای اتاق مدل دراز :

جک و جعبه ابزار پشت صندلي جلو قرارداده شده اند. 
براي دسترسي پشتي صندلي را به سمت جلو خم 

كنيد.
براي برداشتن جک، كليد ضامن را فشرده و در خالف 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد، در نتيجه، رام از 
نگه دارنده پایين مي آید. زماني كه رام به طور كامل 

پایين آمد، جک را پياده كنيد. 
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نکته

و  با نحوه استفاده از جک  از شروع به كار  پيش   •
ابزارها آشنایي پيدا كنيد.

اجازه  دهيد.  قرار  مخصوص  محل  در  را  ابزارها   •
ندهيد ابزارها حين حركت خودرو جابه جا شوند.

 0.5 N.m (0.05 Kgf.m/0.36 lb.ft)  جک را با گشتاور    •
سفت كنيد.

جعبه ابزارها را با دو نوار تعبيه شده محكم ببندید   •
قفل الستيک زاپاس تا ابزارهاي داخل آن جابه جا نشود.

براي باز كردن قفل :
درپوش را باز كرده، سوئيچ را در قفل الستيک جا 
را در  آزاد كردن قفل الستيک، سوئيچ  براي  بزنيد. 

خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

براي قفل كردن :
جهت  در  و  جازده  الستيک  قفل  در  را  سوئيچ 
شدن  قفل  از  پس  بچرخانيد.  ساعت  عقربه هاي 

الستيک،  درپوش را ببندید.

دستورالعمل جک زدن و تعویض الستيک پنچر

هشدار

پياده  سوار/  يا  الستيک  تعويض  حين  فقط  	•
كردن زنجير چرخ و براي باال بردن خودرو از 

جک استفاده نماييد.
هرگز حين قرار داشتن خودرو بر روي جک به  	•

زير خودرو نرويد.
هرگز حين باال بردن خودرو، درب را باز نکرده  	•

يا موتور را استارت نزنيد.
حين جک زدن خودرو تمام سرنشينان بايد از  	•

خودرو خارج شوند.

قفل

باز

درپوش

نوع اهرمی

نوع عصایی
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	 به • مي تواند  ديگر  نقاط  در  جک  دادن  قرار 
خودرو صدمه بزند.

خودرو  زير  سخت  و  مسطح  زمين  در  فقط  	•
جک بزنيد.

الستيک زاپاس پياده شده را زير بدنه خودرو  	•
افتادن  درصورت  تا  دهيد  قرار  جک  نزديک 

ناگهاني جک، خطري پيش نيايد.
كاهش  براي  جک،  با  خودرو  باالبردن  حين  	•
مرگ،  يا  جدي  جسمي  صدمات  احتمال 

پيشگيري هاي زير را مد نظر قرار دهيد :
-  دستورالعمل جک زدن را دنبال نماييد.

پياده  براي  مناسب  ارتفاع  تا  را  خودرو    -
كردن الستيک پنچر و سوار كردن الستيک 

زاپاس باال ببريد.
روي جک  يا  زير  در  اجسام  دادن  قرار  از    -

حين باال بردن خودرو،  اجتناب نماييد.

1. خودرو را در مكاني مسطح پارك كرده، چرخ  ها را 
مستقيم رو به جلو قرار داده و ترمز دستي را محكم 

درگير نمایيد.
2. سوئيچ را بردارید )براي قفل شدن فرمان( و دسته 

 دنده را در دنده عقب قرار دهيد.
3. جک و ابزارها را از خودرو خارج كنيد.

مدل هاي دارای پله سپر :
دسته جک را در عقب سپر فرو كنيد

پایين

زیر شاسي هاي سمت  را كه در  زاپاس  4. الستيک 
عقب تعبيه شده پياده كنيد.

براي پایين آوردن الستيک زاپاس، ميله جک را 
در سوراخ درب عقب خودرو زیر درب پشتي جا 
بزنيد. ميله جک را به طور كامل به زیر هل دهيد 
را  تا داخل قفل درگير شود، سپس دسته جک 
تا  بچرخانيد  ساعت  عقربه هاي  جهت  خالف  در 

زنجير شل شود.

باال

سوراخ حمل الستيک زاپاس
انتهای 

ميله جک
پایين

باال
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در  را  جک  زاپاس،  دسته  الستيک  بردن  باال  براي 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا چرخ "متوقف" 
شده و یک دور دیگر بچرخانيد تا الستيک زاپاس در 

محل خود ثابت شود.

صفحه

نکته
حين نصب الستيک زاپاس، سمت داراي قالپاق چرخ 
انتهاي زنجير را  را به سمت باال قرار دهيد، صفحه 
محكم به سوراخ توپی دیسک چرخ متصل كرده و 
دسته  چرخاندن  با  بكشيد.  باال  سمت  به  را  زنجير 
جک در جهت عقربه هاي ساعت زنجير را باال ببرید و 
سپس كامال با دست سفت كنيد ) با نيروي بيشتر از 
حدود 196N (. محكم شدن چرخ را كنترل نمایيد.

هشدار

حين باال بردن خودرو، از پياده كردن الستيک  	•
زاپاس خودداري نماييد.

درصورتي كه پس از محکم كردن نگهدارنده،  	•
الستيک زاپاس تکان مي خورد،  در اولين فرصت 
خدمات  شركت  مجاز  نمايندگي هاي  با  ممکن 

پس از فروش گروه بهمن تماس حاصل نماييد.

الستيک پنچر

بلوك مانع

5. چرخ ضربدري چرخ پنچر را با قراردادن بلوك مانع 
یا دیگر موانع همانند گوه چوبی یا سنگ در جلو و 

عقب چرخ ثابت نمایيد.
6. با چرخاندن آچار چرخ در خالف جهت عقربه هاي 
خارج  اما  كرده،  شل  را  چرخ  مهره هاي  ساعت 

نكنيد.

هشدار

يا مهره هاي  پيچ ها  را روي  يا گريس  هرگز روغن 
چرخ نماليد مهره هاي چرخ ممکن است شل شده، 

باعث در رفتن چرخ و تصادفات جدي مي گردند.
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7. جک را در مكان صحيح جک زدن قرار دهيد.
چرخ جلو :

سوار  گيره  دومين  پایيني  وسط سطح  را  سر جک 
كردن قرار دهيد.

چرخ عقب 
جک را در فاصله حدود 90mm از كمک فنر زیر 
تيوپ اكسل قرار دهيد. سر جک را با سطح منحني 

مركز تيوپ اكسل هم راستا نمایيد.

90 mm كمتر از جک

هشدار

شده  داده  توضيح  نحو  به  جک  قراردهي  عدم 
منجربه سرخوردن خودرو از روی جک و در نتيجه 
صدمات جسمي جدي به سرنشينان يا آسيب ديدن 

خودرو مي گردد.

از كج نشدن جک و قرارگرفتن پایه آن بر روي زمين 
به صورت محكم اطمينان حاصل نمایيد.

8. انتهاي ميله جک را به روش نمایشی در تصویر در 
سوكت جک جابزنيد. باچرخاندن دسته جک خودرو 

را باال ببرید تا الستيک از زمين فاصله بگيرد.

هشدار

از قراردادن بلوك يا اجسام مشابه بين جک و  	•
زمين يا بين جک و خودرو،  اجتناب نماييد.

پيش از چرخاندن دسته و ميله جک، از جاخوردن  	•
محکم ميله جک در دسته جک اطمينان حاصل 

نماييد.

ميله جک
دسته جک

پایين
جکباال

جک



رانندگی با خودروی شما

4-47

هشدار

زمين  روي  از  چرخ  دو  هم  زمان  كردن  بلند  	•
بسيار خطرناك است. هر بار فقط زير يک چرخ 

جک بزنيد.
جک در دو مرحله عمل مي كند. پس از كامل  	•
براي  دسته  كردن،  بلند  دوم  مرحله  شدن 
عملکرد خيلي سنگين مي شود. در اين حالت، 
نماييد.  متوقف  را  جک  با  خودرو  كردن  بلند 
درصورتي كه به بلند كردن خودرو ادامه دهيد، 
ممکن است جک صدمه ببيند. درصورتي كه 
خودرو با استفاده از جک بيش از حد باال رود،  
نااستوار شده و اين عمل بسيار خطرناك است.

تعویض الستيک
1. مهره هاي چرخ را نيم دور شل كنيد، سپس خودرو 
را باال برده و مهره ها را پياده كنيد. چرخ و الستيک 

را خارج نمایيد.

هشدار

هرگز روي مهره ها يا پيچ ها روغن يا گريس نماليد.  	•
ممکن است مهره هاي چرخ شل شده، منجربه 

افتادن چرخ و در نتيجه تصادفات جدي گردند.
حين كار با قالپاق هاي چرخ، مراقب دستانتان  	•

باشيد.
هرگز براي شل كردن مهره هاي سفت چرخ از  	•
بروي  گرما  بکارگيري  نکنيد.  استفاده  حرارت 
ممکن  داده،  كاهش  را  چرخ  مفيد  عمر  چرخ، 

است به بلبرينگ چرخ صدمه بزند.

توجه

از قراردادن چرخ روي زمين به نحوي كه قالپاق   •
كه  چرا  نمایيد.  خودداري  باشد  زمين  به سمت 

منجربه خراشيده شدن قالپاق مي شود.
درصورت مجهز بودن چرخ به قالپاق و تزئينات   •

آلومينيومي به تصویر مراجعه نمایيد.
انتهاي صاف دسته  از  استفاده  با  را  قالپاق چرخ 
صورت  به  قالپاق  لبه هاي  به  كنيد.  خارج  جک 
مراقب  بياید.  بيرون  تا  كنيد  وارد  نيرو  اهرمي 
باشيد؛ لبه  ها ممكن است بسيار تيز باشند، سعي 

نكنيد با دست خالي تزئينات را خارج نمایيد.
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2. الستيک و چرخ زاپاس را سوار كنيد. مهره هاي 
چرخ را به نحوي كه سمت مخروطي آن به سمت 
چرخ باشد جا بزنيد، سپس هركدام از مهره  ها را با 
آچار چرخ كمي سفت كنيد. چرخ باید روي توپی 

جا بيافتد.
با چرخاندن دسته جک در خالف جهت عقربه هاي 

ساعت خودرو را تا روي زمين پایين بياورید.

يا  پيچ ها  روي  را  گريس  يا  روغن  هرگز  	•
مهره هاي چرخ نماليد. با اين كار،  ممکن است 
پيچ ها  به  و  از حد سفت شده  بيش   مهره ها 
يا  پيچ  است  ممکن  همچنين  بزنيد.  صدمه 
افتادن چرخ ها  منجربه  مهره چرخ شل شده 
و صدمات جسمي جدي گردد. درصورتي كه 
هرگونه روغن يا گريس روي پيچ ها يا مهره ها 

ديده شد،  بالفاصله آن را تميز نماييد.
پيش از سواركردن چرخ،  هرگونه زنگ زدگي  	•
دور سطوح تماس چرخ و ديسک ترمزها را با 

استفاده از برس سيمي تميز نماييد.
با  فلز  تماس خوب  بدون  كردن چرخ ها  سوار    
فلز مي تواند منجربه شل شدن مهره ها و در 
نتيجه خارج شدن چرخ حين حركت خودرو 

گردد.
از روي جک،  پس  حين پايين آوردن خودرو  	•
خود  بدن  اعضاء  وجود  عدم  از  اطمينان  از 
پايين  را  خودرو   ، جک  مسير  در  ديگران  يا 

بياوريد. هشدار

به  آن  مركز  كه  حالي  در  يا  كج  را  الستيک  	•
صورت جابه جا قرار دارد سوار نکنيد.

به  را  چرخ  مهره هاي  چرخ،   آچار  از  استفاده  با   .3
ترتيب نمایشي در تصویر سفت كنيد.

به   45kg نيروي آوردن  وارد  با  را  مهر هاي چرخ 
انتهاي دسته آچار چرخ، محكم سفت نمایيد.

گشتاور سفت كردن مهره هاي چرخ :             
N.m (kgf.m/ft.lbs)

                  118 (12/87)
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4. در چرخ هاي مجهزبه رینگ اسپرت، با ضربه زدن 
به رینگ با دست، آن را در محل خود سوار كنيد.

هشدار

از سوار كردن تزئينات چرخ پالستيکي كه به  	•
شدت آسيب ديده اند بر روي چرخ ها خودداري 
نماييد، چرا كه ممکن است حين راندن خودرو 

منجربه تصادف شوند.
پيش از رانندگي براي اطمينان از كاهش صدمات  	•
از  تصادف  يا  ناگهاني  ترمزهاي  حين  جسمي 
قرارگيري صحيح و محکم تمام ابزارها، جک و 
الستيک زاپاس در محل صحيح خود اطمينان 

حاصل نماييد.

يدك كش
خودروی شما جهت حمل مسافر و بار طراحی شده 
است. با تجهيزات مناسب و قوانين خاصی اقدام به 

یدك كش نمایيد.
و  دوام  خودرو،  اداره  و  كنترل  در  تغيير  یدك كش 
مصرف سوخت و سيستم ترمزگيری را به همراه دارد.

یک خودرو جدید  با  می كندكه  توصيه  بهمن  گروه 
گيربكس،  )موتور،  جدید  نيرو  انتقال  تجهيزات  یا 
به  اقدام  رانندگی  اوليه   800  Km در  دیفرانسيل( 

یدك كشيدن نكنيد.
تجهيزاتی  از  دیگران،  و  خود  ایمنی  حفظ  جهت 
استفاده  است  برای خودروی شما طراحی شده  كه 
نمایيد. تجهيزات غيرمجاز یا نصب آنها می تواند منجر 
به صدمات جسمی شود. توجه كافی و رعایت موارد 

احتياطی حين یدك كشيدن ضروری می باشد.
تریلر  ناخالص  وزن  افزایش  از  یدك كشيدن،  حين 

جلوگيری كنيد.

به  خودرو،  بوسيله  تریلر  كشيدن  یدك  از  قبل 
توصيه های این كتابچه توجه كرده و در صورت نياز 
با شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن جهت 

اطالع از جزئيات بيشتر تماس بگيرید.
به یاد داشته باشيد بار اضافی حين یدك كشيدن بر 
الزامات حفظ و تعمير خودرو تأثير می گذارد. حفظ و 
تعمير خودرو را در فواصل بيشتری انجام دهيد و در 
با نمایندگی مجاز شركت خدمات پس  نياز  صورت 
از فروش گروه بهمن جهت برنامه تعمير سرویس و 

نگهداری توصيه شده مشورت نمایيد.
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هشدار

حفظ  جهت  زير  وزن  و  بارگيری  محدوديت های 
ايمنی و رضايت شما ارائه شده است.

	 و وزن • تريلر  تريلر )شامل وزن  ناخالص  وزن 
بارهای اضافه شده( از مقدار مجاز نبايد بيشتر 
شود. حداكثر وزن مجاز در خودروهای مجهز 
 3000  kg2500  و kgبه كيت اتصال تريلر

 می باشد.
به  منجر  مجاز  حد  از  بيشتر  وزن  افزايش 

صدمات جسمی و خرابی خودرو می شود.
	 وزن • با  برابر   )GCW( تركيبی  ناخالص  وزن 

به  خودرو  بار  و  سرنشينان  شامل  تركيبی 
همراه مجموع بار تريلر می باشد.

     محدوديت وزن:
 5350 Kg  -

  5950 Kg  -

	 وزن • با  برابر   )GVW( خودرو  ناخالص  وزن 
تركيبی خودرو بدون بار، وزن سرنشينان، بار، 
كيت اتصال تريلر، وزن زبانه تريلر و تجهيزات 
اختياری می باشد. اين مقدار وزن روی صفحه 
جلو  انتهای  چپ  سمت  در  سازنده  كارخانه 

محفظه موتور حک شده است.
	 اين • كه   )GAW( اكسل  روی  ناخالص  وزن 

مقدار بر روی صفحه كارخانه سازنده خودرو 
هر  روی  بار  مقدار  است.  شده  حک  اكسل 
وزن  توزيع  درنتيجه  عقب  و  جلو  اكسل  دو 
كه  می باشد  اكسل  دو  روی  خودرو  ناخالص 
به ياد داشته  از حد مجاز بيشتر شود.  نبايد 
وزن  و  اضافه شده  تجهيزات  وزن  كه  باشيد 

زبانه را نيز محاسبه نماييد.

	 • 120  kg مقدار  از  زبانه  بار  نشدن  اضافه  از 
 مطمئن شويد.

يدك  تجهيزات  يا  تريلر  وزن  ندهيد  اجازه 
شود.  بيشتر  مجاز  حداكثر  از  تريلر  كشيدن 
و  جسمی  صدمات  باعث  غيرمجاز  بارگيری 
خرابی خودرو می شود. وزن و بار اضافه شده 
را با ترازوهای تجاری يا مراكز سيار واقع در 
بررسی  و  كنترل  ترازو،  به  مجهز  بزرگراه ها 

نماييد.

توجه

هرگز اجازه ندهيد وزن از مقدار مجاز قسمت فوق 
بيشتر شود.
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تجهيزات 
اتصال تریلر

از  از طریق شركت خدمات پس  تریلر  اتصال  كيت 
فروش گروه بهمن در اختيار شما قرار می گيرد. این 
كيت شامل تمام ابزارهای مورد نياز و دستورالعمل های 
نصب صحيح می باشد. به نقشه ترسيمی نقاط نصب 

اتصال كوپلينگ مراجعه كنيد.
یدك  تجهيزات  می تواند  مجرب  مكانيک  یک  فقط 

كشيدن خودرو را نصب نماید.
غيرمجاز  تجهيزات  یا  اكسل  نگهدارنده  پایه های  از 

استفاده نكنيد.
سيستم های الكتریكی خودرو را برای تطبيق داشتن 
كيت  دستورالعمل های  از  غير  تریلر  كش  یدك  با 

اتصال تریلر گروه بهمن تغيير ندهيد.
به  آمدن  وارد  صدمه  به  منجر  غيرمجاز  تغييرات 

مقاومت بدنه خودرو می شود.
تجهيزات یا روش نصب نامناسب منجر به صدمات 

جسمی و خرابی خودرو می شود .
بهمن،  گروه  تریلر  اتصال  كيت  نصب  پایان  از  پس 
جهت اطمينان از عملكرد ایمن آن، بازرسی دوره ای 

الزم می باشد.

زنجيرمحافظ
همواره از یک زنجير محافظ مناسب برای خودرو و 

تریلر استفاده نمایيد.
تریلر  سازند گان  با  همراه  را  شده  توصيه  تجهيزات 

كنترل و بررسی نمایيد.
زنجيرها را از زیر قسمت نصب عبور داده و آنها را به 

اتصاالت محل نصب وصل كنيد.
از محل نصب جدا  زنجير  مواقعی كه  در  این عمل 
می شود، از افتادن تریلر روی زمين جلوگيری می كند. 
شركت  با  صحيح  نصب  و  مناسب  استفاده  برای 

سازندگان تریلر مشورت نمایيد.

چراغ های تریلر
چراغ ها و تجهيزات تریلر باید مطابق با قوانين محلی 
باشد. با شركت خدمات پس از فروش جهت بررسی 
تجهيزات مطابق با قوانين محلی خود تماس بگيرید. 
استفاده  خود  خودرو  با  مناسب  تجهيزات  از  فقط 
منجر  نادرست  نصب  و  غيرمجاز  تجهيزات  نمایيد. 
گارانتی  نقض  و  الكتریكی  دیدن سيستم  به صدمه 
خودرو می شود. جهت نصب با شركت خدمات پس از 

فروش گروه بهمن مشورت نمایيد.

حداكثر مجاز برآمدگی
 1090mm )خودروهای دارای اتاق مدل سرنشين دار(

mm 1210 )خودروهای دارای اتاق مدل دراز يا خودروهای دارای اتاق معمولی(

نقطه نصب

الستيک عقب         شاسی

       جلو
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الستيک ها
از یدك كشيدن، شرایط الستيک های  همواره قبل 
از  قبل  نمایيد.  بررسی  و  كنترل  را  تریلر  و  خودرو 
فرسوده  و  یدك كشيدن الستيک های آسيب دیده 

را تعویض نمایيد.
باد الستيک  فشار  به  توجه  با  را  باد الستيک  فشار 
سرد توصيه شده كه بر روی برچسب فشار الستيک 
روی ستون قفل درب سمت راننده حک شده تنظيم 

نمایيد.
در صورتيكه وزن یدك كش خودرو و GAW )وزن 
خالص روی اكسل عقب( حدود kg 1870 یا بيشتر 
كمتر  یا   60  km/h سرعت  با  را  خودرو  می باشد، 
الستيک های  به  مجهز  خودرو  اگر  دهيد.  حركت 
 R15C یا   225/75  R15C  ،  245/70  R16
215/70 می باشد، فشار الستيک های عقب رامانند 

موارد زیر تنظيم نمایيد.
209 Kg/Cm2 f  245/70 R16 الستيک

3.85 Kg/Cm2  f  225/75 R15C الستيک
4.4 Kg/Cm2 f   215/70 R15C الستيک

حين تعویض الستيک های نصب شده روی خودرو 
حتماٌبا سازنده گان تجهيزات الستيک جهت كنترل و 

بررسی تماس داشته باشيد.

شرایط الستيک تریلر، اندازه، مقدار بار و فشارباد مجاز 
آن را با توجه به مشخصات سازنده الستيک كنترل 
غيرمجاز  باد  فشار  مقدار  و  اندازه  نمایيد.  بررسی  و 
به  منجر  و  الستيک  دیدگی  آسيب  باعث  الستيک 

صدمات جسمی و خرابی خودرو می شود.

ترمزهای تریلر
بيشتر  یا   454  kg ناخالص  وزن  با  تریلرهایی  در 

ترمزهای تریلر ارائه شده است.
در صورتيكه تریلر به سيستم ترمز مجهز می باشد، از 

تطبيق آن با قوانين محلی مطمئن شوید.

هشدار

ترمز  سيستم  به  را  تريلر  ترمز  سيستم  هرگز 
بدی درراندمان  تأثير  زيرا  نکنيد.  خودرو متصل 

ترمزگيری و عملکرد آن خواهد داشت.

بررسی تجهيزات 
قبل از یدك كشيدن خودرو، تمام تجهيزات ایمنی را 
بررسی كرده تا از عملكرد ایمن آنها مطمئن شوید. 
جهت جلوگيری از نقص مكانيكی از سرویس صحيح 

خودرو مطمئن شوید.
از بارگيری صحيح در قسمت بار تریلر مطمئن شوید. 
آینه های دید عقب را از جهت تطبيق با قوانين محلی 

كنترل و بررسی نمایيد.
تجهيزات  و  چراغ ها  ترمزها،  مانند  تجهيزات  تمام 
آنها  صحيح  كاركرد  از  و   كرده  بررسی  را  ایمنی 

مطمئن شوید.
ایمنی شما به عملكرد ونصب تجهيزات بستگی دارد. 
كشيدن  یدك  به  اقدام  غيرمجاز  تجهيزات  با  هرگز 

خودرو نكنيد.
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جهت حفظ عملكرد ايمن و اقتصادي خودرو، توصيه مي شود به طور دوره اي و مرتب موارد بازرسي ، تعمير و 
نگهداري، براساس توصيه هاي ارائه شده در اين فصل انجام گردد.
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پيشگيري هاي مرتبط با بازرسی و 
نگهداري ازخودرو

هشدار

و  بازرسي ها  انجام  بدون  رانندگي  تداوم  از  	•
نمایيد.  خودداري  دوره اي  نگهداري  موارد 
دیدن جدي  منجربه صدمه  مي تواند  كار  این 

خودرو و گاهي صدمات جسمي گردد.
و  لباس ها  دست ها،  موتور  بودن  روشن  حين  	•
ابزارها را از فن متحرك و تسمه هاي متحرك 
مي كند  توصيه  بهمن  گروه   ( دارید  نگه  دور 
حلقه، ساعت و كراوات خود را پيش از كار در 

بياورید(. 
	 قطعات • خودرو،  راندن  از  پيش  بالفاصله 

منيفلد  موتور،  همانند  موتور  محفظه  داخل 
فرمان  هيدروليك  روغن  مخزن  و  اگزوز  دود 
این  به  باشيد  مراقب  هستند،  داغ  شدت  به 
و  مایعات  عالوه  به  نزنيد؛  دست  قطعات 

روغن ها نيز داغ هستند.
از قراردادن اجسام قابل اشتعال همانند كاغذ  	•

یا پارچه در محفظه موتور خودداري نمایيد.

باتري  بخارات  و  خودرو  سوخت  كه  آنجا  از  	•
قابل اشتعال هستند، در نزدیكي آنها سيگار 

نكشيده، جرقه یا شعله باز را نزدیك نكنيد.
وجود  احتمال  خودرو  زیر  كار  حين  هميشه  	•
از  غيره،  و  مایعات  پاشيدن  اجسام،   افتادن 

عينك محافظ چشم استفاده نمایيد.
دسترس  از  دور  باید  سوخته  روغن هاي  	•

كودكان قرار گيرند.
به  باید  شده  استفاده  فيلترهاي  و  روغن ها  	•
شوند.  ریخته  دور  قبول  قابل  و  ایمن  روش 
زباله هاي  در  فيلترها  و  روغن ها  ریختن  دور 
نظر  از  زمين  روي  بر  یا  فاضالب ها  خانگي، 
از  آگاهي  براي  مي باشد.  مجاز  غير  قانون، 
اطالعات مرتبط با دور ریختن و بازیافت این 
حاصل  تماس  محلي  سرویس هاي  با  مواد، 

نمایيد.
دست  اگزوز  داغ  منيفلد  به  باشيد  مراقب  	•

نزنيد.
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برنامه تعمير و نگهداري
برای اطمينان از ايمني رانندگي و حداكثر عملكرد 
براساس  بايد  تعميرات دوره اي  و  بازرسي  اقتصادي،  
نمایندگي هاي مجاز  در  و  نگهداري  و  تعمير  برنامه 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام گردد.

كه  قطعات  كردن  يا سوار  كردن  پياده  سرويس ها،  
و  تجهيزات  نيازمند  شده،  انجام  خاص  روش  به 
در  موارد  اين  بنابراين  هستند،  مخصوص  ابزارهاي 
نمایندگي هاي مجاز شركت خدمات پس از فروش 

گروه بهمن انجام گردد.

هشدار

باید  قطعات  است،  ضروری  قطعات  تعویض  اگر 
یا بخش های  دارای شماره فنی مشابه  با قطعه 

یكسان تعویض شوند.
به  منجر  تر  پایين  كيفيت  با  قطعه  از  استفاده 
صدمات جسمی یا آسيب دیدن خودرو می گردد.

عملكردهاي تعمير و نگهداري
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض در صورت نياز 

A : تنظيم
R : تعويض يا تغيير

T : سفت كردن با گشتاور مخصوص 
L : روانكاري

بازرسي هاي  زير،  موارد  در  كنترل   انجام  حين 
دوره اي نيز بايد انجام شود.

* : در شرايط رانندگي سخت، تعميرات و نگهداري ها 
بايد در دفعات بيشتري انجام شود.

نگهداري در  و  تعمير  برنامه   " به  اين موارد  در 
شرايط سخت" مراجعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداري
برنامه تعمير و نگهداري

I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 
R : تعويض                    T : سفت كردن با گشتاور مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile  استفاده از عدد كيلومتر شمار يا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
R---R---R---R---R--- * روغن موتور

R---R---R---R---R--- * فيلتر روغن موتور
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII نشتي و آلودگي روغن موتور
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII دور آرام و گاز دادن به موتور

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII كشش تسمه فن و آسيب ديدگي آن 
II-I-I-I-I-I-I-I-I-I سيستم اگزوز

 تمام شلنگ ها و لوله هاي درون محفظه موتور از نظر 
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- مسدود شدن يا آسيب ديدن

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                    T : سفت كردن با گشتاور مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                           مدت زمان سرويس 
 X1000mile    استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
----A-------A-------خالصی سوپاپ

) هر )مايل km )24000 40/000 يا دو سال تعويض شود.(*** فيلتر هوا
) زمانی كه چراغ نمايشگر فيلتر سوخت روشن شد، فيلتر سوخت تعويض شود.(فيلتر سوخت

) زماني كه چراغ نمايشگر جدا كننده آب روشن شد، آب جدا كننده تخليه شود(.تخليه جدا كننده آب
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-غلظت مايع خنک كننده موتور

)هر دوسال تعويض شود )در صورت استفاده از مايع خنک كننده گروه بهمن((مايع خنک كننده موتور
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-نشتی آب سيستم خنک كننده موتور

II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iروغن كالچ 
II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iبازي آزاد و حركت پدال كالچ 

R---R---R---R---R---* روغن گيربكس معمولي 
R---R---R---R---R---* روغن جعبه دنده كمک   

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
** : هر 5000km بازرسي و تميز شود.

    فيلتر هوا بايد با وزش هواي پرفشار در هر 5000km تميز شود.  مبحث " فيلتر هوا" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                      T : سفت كردن با گشتاور مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                           مدت زمان سرويس 
 X1000mile    استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
گيربكس يا گيربكس همراه با نشتی روغن جعبه 

I---I---I---I---I---دنده كمک
I---I---I---I---I---شلي مكانيسم كنترل دنده

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-شل نبودن اتصاالت ميل گاردان 
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-* چهارشاخه و هزار خار ميل گاردان از نظر سايش

 چهار شاخه و كشويی گاردان
 گردگيرهای الستيكی سيبک فرمان از نظر صدمه ديدن

-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  
  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                      T : سفت كردن با گشتاور مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
R-I---R---I---R---I- * روغن دنده ديفرانسيل )جلو و عقب(

I---I---I---I---I--- نشتی روغن
I---I---I---I---I--- اكسل جلو و عقب

I---I---I---I---I--- گردگيرهای اكسل جلو از نظر صدمه ديدن
I---I---I---I---I--- محفظه اكسل از نظر صدمه ديدن يا تخريب

I---I---I---I---I--- شفت اكسل از نظر صدمه ديدن يا تخريب
IIIIIIIRIIIIIIIRIIII روغن هيدروليک فرمان

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII نشتی روغن 

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  
  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                   T : سفت كردن با گشتاور مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- * سيستم فرمان از نظر صدمه ديدن يا شل بودن

I-I-I-I-I-I-I-R-I-I- شلنگ هيدروليک فرمان
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII بازی غربيلک فرمان

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII عملكرد فرمان
I---I---I---I---I--- زاويه چرخش به راست و چپ

I---I---I---I---I--- تنظيم چرخ ها
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- سيبک های فرمان از نظر صدمه ديدن يا نشتی روغن
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- گردگيرهای الستيكی سيبک فرمان از نظر صدمه ديدن

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  
  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                      T : سفت كردن با گشتاو مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
I---I---I---I---I--- روغن ترمز 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII سيستم ترمز از نظر وجود نشتی
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII عملكرد ترمز

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-*سايش ترمزهاي ديسكي و لنت ترمزهاي جلو
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-* سايش ترمزهاي كاسه اي و لنت ترمزهاي عقب 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII بازي آزاد و حركت پدال ترمز
II-I-I-I-I-I-I-I-I-I لوله ها و شلنگ های ترمز از نظر شلی يا صدمه ديدن

* : در شرايط رانندگي سخت،  تعمير و نگهداري بيشتري مورد نياز است.  
  " برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت" را مطالعه نماييد.
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                      T : سفت كردن با گشتاو مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII عملكرد ترمز دستي

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII حركت اهرم ترمز دستي 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIكابل ها از نظر شلی و  صدمه ديدن و راهنما

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- سايش و صدمه نديدن جغجغه اهرم ترمزدستی
II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iفنرهای لول، تخت و تورشن از نظر صدمه ديدن

II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iسيستم تعليق از نظر شلي يا صدمه ديدن 
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-كمک فنرها از نظر نشتي روغن
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                      T : سفت كردن با گشتاو مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-پايه كمک فنرها از نظر شلي 

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-بوش هاي الستيكي سيستم تعليق از نظر سايش يا صدمه ديدن
I---I---I---I---I---عملكرد فنري از نظر از دست دادن تعادل به دليل ضعيف شدن

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-گردگيرهاي الستيكي سيبک ها از نظر صدمه ديدن
TT-T-T-T-T-T-T-T-T-Tمهره هاي چرخ

II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iديسک چرخ ها از نظر صدمه ديدن
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برنامه تعمير و نگهداری 
I : بازرسي و تصحيح يا تعويض درصورت نياز                    A : تنظيم 

R : تعويض                    T : سفت كردن با گشتاو مخصوص                              L : روانكاري

 X1000Km                          مدت زمان سرويس 
 X1000mile   استفاده از عدد كيلومتر شماريا ماه  ها( 
 هر كدام كه زودتر فررسيد(                          ماه

5101520253035404550556065707580859095100
3691215182124273033363942454851545760

6121824303642485460667278849096102108114120
--R-----R-----R-----گريس بلبرينگ توپی چرخ جلو 

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-بلبرينگ و توپی چرخ جلو و عقب از نظر شلي
II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iالستيک از نظر فشار باال و صدمه ديدن

درصورت نياز جابه جا كنيد.جابه جا كردن چرخ ها
II-I-I-I-I-I-I-I-I-Iمهره ها و پيچ هاي شاسي و بدنه 

--L-----L-----L-----روانكار توپی چرخ جلو
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برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت
شرايط سخت رانندگي عبارتند از :

A : مسافرت هاي مكرر در مسيرهاي كوتاه 
B : رانندگي در جاده  هاي پردست  انداز

C : رانندگي در جاده  هاي پر گرد و خاك
D : رانندگي در آب و هواي بسيار سرد و يا در جاده  هاي نمک زار

E : بكسل كردن يدك كش يا باال رفتن از شيب ها به طور مكرر

      
        : گيربكس معمولي

        : رانندگي با چهار چرخ محرك

فواصل زمانیموارد
شرايط

ABCDEFA+D
 هر 5000km تعويض كنيد. روغن موتور    

 هر 5000km تعويض كنيد. فيلتر ورغن موتور
  هر 10000km بازرسی كنيد. لوله ها و پايه هاي سيستم اگزوز 

 هر 20000km تعويض كنيد. فيلتر هوا 

  هر 5000km بازرسی كنيد. سيستم فرمان از نظر شلي يا صدمه ديدن
هر 5000km  از نظر روانكاري يا سايش بازرسي كنيد.چهارشاخه و كشويی ميل گاردان

روغن گيربكس يا روغن گيربكس همراه با 
روغن جعبه دنده كمک

     هر )30000km)18000mil تعويض شود پس از آن هر 
               10000km تعويض شود.

     جعبه دنده كمک :
               هر )30000km)18000 تعويض شود پس از آن هر 

              10000km  تعويض شود.
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برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت
شرايط سخت رانندگي عبارتند از :

A : مسافرت هاي مكرر در مسيرهاي كوتاه 
B : رانندگي در جاده  هاي پردست  انداز

C : رانندگي در جاده  هاي پر گرد و خاك
D : رانندگي در آب و هواي بسيار سرد و يا در جاده  هاي نمک زار

E : بكسل كردن يدك كش يا باال رفتن از شيب ها به طور مكرر

فواصل زمانیموارد
شرايط

ABCDEFA+D
 هر 20000km تعويض شود. پس از آن هرروغن ديفرانسيل

 10000km تعويض شود.
 هر 5000km  بازرسي شود.ترمزهاي ديسكي و لنت هاي ترمز جلو
 هر 5000km بازرسي شود.ترمزهاي كاسه اي و لنت هاي ترمز عقب 
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راهنماي تعمير و نگهداري

هشدار

درصورتي كه تعویض قطعه اي ضروري است،  باید 
قطعه را با قطعه اي مشابه داراي شماره قطعه مشابه 
از  استفاده  نمایيد.  تعویض  یكسان  بخش هاي  و 
قطعه اي با كيفيت پایين تر منجربه صدمات جسمي 

جدي یا آسيب دیدن خودرو مي گردد.
سطح روغن موتور   

و  نموده  تميز  كشيده،  بيرون  را  روغن  سطح  گيج 
دوباره جابزنيد.

دوباره گيج را بيرون بكشيد و قرارداشتن سطح روغن 
در محدوده مشخص شده را كنترل نماييد.

اگر موتور روشن است، پيش از كنترل سطح روغن، 
موتور را خاموش كرده ، اجازه دهيد به مدت 5 دقيقه 

خاموش مانده و روغن به كارتل برگردد.

نكته
حين پارك خودرو در مكاني مسطح )پيش از روشن 

كردن موتور( سطح روغن موتور را كنترل نماييد.
درصورت روشن بودن،  موتور را خاموش كرده، اجازه 
دهيد ظرف 5 دقيقه روغن به دورن كارتل برگردد و 

سپس سطح روغن را كنترل نماييد.

سطح بااليی 
)حداكثر(

سطح پايينی 
)حداقل(

تسمه محرك فن
ميزان كشش تسمه فن را كنترل نماييد.

ميزان خمش )mm( تسمه
10kg با نيروي

 )Hz( ميزان فركانس
استفاده به وسيله 

فركانس سنج

تسمه فن و  ACC )نو( 

)كهنه(

4-6 mm
(0.16-0.24 in)210-234 Hz 

6-8 mm
(0.24-0.31 in)179-193 Hz 

تسمه ايركانديشن 
( )نو( )موقعيت 

)كهنه(

5-7 mm
(0.20-0.28 in)256-310 Hz 

7-9 mm
(0.28-0.35 in)220-252 Hz 

تسمه ايركانديشن 
( )نو( )موقعيت 

)كهنه(

9-12 mm
(0.35-0.47 in)159-189 Hz 
12-14 mm

(0.47-0.55 in)137-155 Hz 

هميشه تسمه را از نظر صدمه ديدن و بريدگي نيز كنترل 
نماييد.

تسمه كمپرسور ايركانديشن

كمپرسور  ايركانديشن

AC تسمه ژنراتور
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نكته
كشش را پس از فقط چند دقيقه روشن بودن موتور 

كنترل نماييد.

سيستم خنك كننده موتور 
موتور  نگه داشتن  براي  موتور  خنک كننده  سيستم 
در دماي مناسب كاري طراحي شده است. سيستم 
موتور  مايع خنک  كننده  با  كارخانه  در  خنک كننده 

كيفيت باال پر شده است.
مايع  با  است  بهتر  موتور  خنک كننده  سيستم 

خنک  كننده پر شود تا آب خالي .
محلول خنک كننده موتور بايد در سرتاسر سال مورد 
استفاده قرار گيرد. اين كار مزايايي از قبيل موارد زير دارد :

حفاظت از سيستم خنک كننده در برابر زنگ زدگي   •
و خوردگي.

و  موثر  عملكرد  براي  موتور  مناسب  دمای  حفظ    •
كنترل گازهاي آالينده .

امكان عملكرد صحيح درجه نمايشگر دماي مايع   •
خنک كننده موتور

براي اطالع از زمان تعويض مايع خنک كننده موتور 
برنامه تعمير و نگهداري در اين فصل را مطالعه نماييد.

هشدار

ميزان مایع خنك كننده را پس از خنك شدن  	•
كافي موتور، كنترل نموده، پر كرده یا تعویض 

كنيد.

زماني كه دماي مایع خنك كننده موتور هنوز  	•
درپوش  برداشتن  یا  كردن  شل  از  باالست 
رادیاتور خودداري نمایيد. بخار داغ یا آب جوش 
ممكن است به بيرون پاشيده، منجربه سوختگي 

گردد.
پس از خنك شدن موتور و پایين آمدن  دمای  	•
تكه اي  با  را  درپوش  موتور  خنك كننده  مایع 
به  و  پوشانده  مشابه  اجسام  یا  ضخيم  پارچه 

تدریج درپوش را باز نمایيد.
خورده  نباید  و  بوده  سمي  خنك كننده  مایع  	•
طور  به  خنك كننده  مایع  كه  درصورتي  شود. 
اتفاقي خورده شد، بالفاصله آن را باال آورده و 

به مراكز فوریت  هاي پزشكي مراجعه نمایيد.
درصورتي كه مایع خنك كننده وارد چشمانتان  	•
مدت  به  آب  زیادي  مقدار  با  بالفاصله  شد، 

15دقيقه یا بيشتر چشم ها را  بشویيد. 
     درصورتي كه هنوز احساس ناراحتي مي كنيد، به 

مراكز فوریت  هاي پزشكي مراجعه نمایيد.
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درصورتي كه مایع خنك كننده موتور با پوست  	•
تماس پيدا كرد، بالفاصله آن را با محلول صابون 
هنوز  كه  درصورتي  بشویيد.  فراوان  آب  و 
احساس ناراحتي مي كنيد، به مراكز فوریت هاي 

پزشكي مراجعه نمایيد.
و  بوده  اشتعال  قابل  موتور  خنك كننده  مایع  	•
بنابراین باید از شعله و دیگر منابع گرمایي دور 
نگه داشته شود. همچنين درصورتي كه مایع 
همانند  داغ  سطوح  با  تماس  در  خنك كننده 
منيفلد اگزوز قرار گيرد، ممكن است شعله  ور 

شود، به شدت مراقب باشيد.

توجه

تعويض  دوره اي  طور  به  را  موتور  مايع خنک كننده 
طور  به  خنک كننده  مايع  كه  درصورتي  نماييد. 
دوره اي تعويض نشود، به دليل كاهش كيفيت مايع 
خنک كننده در سيستم زنگ زدگي رخ داده، منجربه 
نشتي آب، گرفتگي رادياتور يا مغزي گرمكن مي گردد.

نكته
و  آب  از  تركيبي  مايعي  موتور،  خنک كننده  مايع 

خنک كننده با نسبت 50/50 می باشد.

آماده سازي مايع خنک كننده 
براي جلوگيري از صدمه ديدن موتور به دليل انجماد مايع خنک كننده و محافظت از سيستم خنک كننده 
به نسبت  صحيح مخلوط  با آب  را  گروه بهمن  مايع  خنک كننده موتور  پيشنهادي  برابر زنگ زدگي،  در 
نماييد. براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد مايع خنک كننده پيشنهادي گروه بهمن، مبحث " مايعات، 
روغن ها و روانكاری های توصيه شده و سوخت های ديزل مخصوص مدل های اروپايی" در اين فصل را 

مطالعه نماييد.

غلظت مايع خنک كنندهدماي هواي بيرونمحدوده مورد استفاده 
C (10 ° F)%50 ° 12محدوده گرم

C (-22 ° F)%50 ° 30محدوده سرد

*  توصيه می شود از تركيب "پيش رقيق شده 50/50" كه هم اكنون غلظت %50 را دارد استفاده نماييد.
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توجه

يا    -30°C را دماي  موتور  گروه بهمن عملكرد   •
كمتر، تضمين نمي كند.

در  موتور  يا  خودرو  كه  درصورتي  وجود،  اين  با   •
دماي C°30- يا كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد 
بايد از مايع خنک كننده با غلظت 55% استفاده 

شود.
براي كمک به انتخاب ميزان مايع خنک كننده مورد 
از  مي توانيد  خنک كننده  مايع  تعويض  حين  نياز 
جدول زير استفاده نماييد. پس از تعويض مايع خنک 
محل  به  خنک كننده  مايع  سطح  رسيدن  كننده، 

مشخص شده را كنترل نماييد.

مدل موتور
ميزان مايع خنک كننده موتور

] مقادير مرجع[ ليتر 
)US/Imp gal(

   
 (2.46/2.05)      مجهزبه گرمكن- برفک زدا

   
 (2.30/1.91)      فاقد گرمكن- برفک زدا

 4JK-1TCHI  
(2.46/2.05)9.3مجهز به گرمكن - برفک زدا

4JK-1TCHI  
(2.30/1.91)8.7فاقد گرمكن - برفک زدا

هشدار

مایع خنك كننده سمي بوده و نباید خورده شود.  	•
درصورتي كه مایع خنك  كننده اشتباهاً خورده 
شد، بالفاصله باال آورده و به مراكز فوریت هاي 

پزشكي مراجعه نمایيد.
درون  به  خنك كننده  مایع  پاشيدن  درصورت  	•
چشمانتان، بالفاصله با مقدار زیادي آب به مدت 
15 دقيقه یا بيشتر چشم ها را  بشویيد. درصورتي 
مراكز  به  مي كنيد،   ناراحتي  احساس  هنوز  كه 

فوریت هاي پزشكي مراجعه نمایيد.
پوست،  با  خنك كننده  مایع  تماس  درصورت  	•
پوست  صابون  و  آب  زیادي  مقدار  با  بالفاصله 
احساس  هنوز  كه  درصورتي  بشویيد.  تميز  را 
ناراحتي مي كنيد،  به مراكز فوریت هاي پزشكي 

مراجعه نمایيد.
براي نگهداري، درپوش را محكم بسته و مایع  	•
خنك كننده را دور از دسترس كودكان نگه دارید.
مایع خنك كننده قابل اشتعال بوده و بنابراین باید  	•
از شعله یا دیگر منابع حرارتي دور نگه داشته 
شود. همچنين درصورتي كه مایع خنك كننده 
در تماس با سطوح داغ همانند منيفلد اگزوز قرار 
گيرد،  ممكن است مشتعل شود.  به شدت مراقب 

باشيد.

توجه

فقط از مايع خنک كننده توصيه شده گروه بهمن   •
استفاده نماييد.

استفاده از هر مايع خنک كننده بجز مايع توصيه   •
موتور،  ديدن  صدمه  منجربه  بهمن  گروه  شده 
رادياتور يا واتر پمپ مي شود. به طور خاص استفاده 
سيليكات  يا  بورات  نمک  خنک كننده هاي  از 
مي تواند منجربه زنگ زدگي موتور، رادياتور و نشتي 

مايع خنک كننده و ديگر مشكالت گردد.
براي رقيق كردن مايع خنک كننده از آب مقطر يا   •

آب ديونيزه شده استفاده نماييد.
شده  مشخص  غلظت  با  خنک كننده  مايع  از   •
استفاده نماييد. استفاده از مايع با غلظت 60% يا 
بيشتر، منجربه داغ كردن موتور مي شود در حاليكه 
يا كمتر منجربه  با غلظت %30  از مايع  استفاده 

ناكافي بودن عملكرد ضدخوردگي مي گردد.
استفاده از مايع خنک كننده با غلظتي بجز مقدار   •
توصيه شده عملكرد ضد يخ مايع خنک كننده را 
كاهش داده، در نتيجه ممكن است موتور يخ بزند.

درصورتي كه مايع خنک كننده به سرعت كم مي شود،   •
شركت  مجاز  نمایندگي  نزديكترين  به  بالفاصله 
خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.                              
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سطح مايع خنک كننده 
زماني  فواصل  اساس  بر  را  خنک كننده  مايع  سطح 
كنترل  نگهداري  و  تعمير  برنامه  در  شده  مشخص 
كنيد، بجز در مواردي كه نشتي مايع يا داغ كردن 
مايع  بودن،  داغ  حين  دهد.  رخ  موتور  حد  از  بيش 
كردن  باز  از  است،  بااليي  فشار  تحت  خنک  كننده 
درپوش گلويي رادياتور خودداري نماييد. سطح مايع 
خنک كننده بايد بين عالئم حداكثر "MAX" و حداقل 
"MIN" روي ديواره مخزن رادياتور قرار داشته باشد. 
همچنين، درب رادياتور را باز كرده، قرارداشتن مايع 
خنک  كننده تا باالي گلويي رادياتور را كنترل نماييد.

از باز كردن درب رادياتور حين داغ بودن و تحت فشار 
بودن مايع خنک كننده خودداري نماييد. سطح مايع 
كنترل  موتور  بودن  فقط حين سرد  را  خنک كننده 

نماييد.

هشدار

رادیاتور  درپوش  خنك كننده  مایع  افزودن  حين 
را برداشته، مایع خنك كننده را تا سطح حداكثر 
از  بيش  پركردن  از  پركنيد.  مخزن  دیواره  روي 
مایع  افزودن  كه  نمایيد. درصورتي  حد خودداري 
براي  است،  نياز  مورد  مكرر  طور  به  خنك كننده 
شركت  مجاز  نمایندگي هاي  به  سيستم  كنترل 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نمایيد.

توجه

بسته  و  باز  دوگانه  عملكرد  با  رادياتور  درپوش 
به  باشيد  مراقب  درپوش  بازكردن  حين  مي شود. 

درپوش و گلويي تغذيه صدمه نزنيد.

نكته
درصورتي كه از مايع خنک كننده با كيفيت مناسب 
افزودني ها  و  بازدارنده ها  افزودن  نماييد،  استفاده 

براي ارتقاء عملكرد سيستم لزومي ندارد.
صحيح  عملكرد  براي  مي توانند  حتی  مواد  اين 

سيستم مضر باشند. 
مايع  موتور،  بودن  داغ  حين  كه  باشيد  مراقب 
در  نشود،  پاشيده  اگزوز  منيفلد  روي  خنک كننده 

غير اين صورت منيفلد اگزوز صدمه مي بيند.

سرويس نمودن سيستم خنک كننده

هشدار

براي جلوگيري از صدمات جسمي جدي حين  	•
بازرسي یا تعویض قطعات سيستم خنك  كننده 
موتور، به دقت دستورالعمل هاي زیر را دنبال 

نمایيد.
درصورت مشاهده خروج هرگونه بخار یا نشتي  	•
مایع خنك كننده از سيستم خنك كننده حين 

باز كردن درب موتور، بسيار دقت نمایيد.
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تعويض مايع خنک كننده

نكته
قوانين  براساس  بايد  شده  تخليه  خنک كننده  مايع 

محيط زيستي محل زندگي شما دور ريخته شود.

1. براي تعويض مايع خنک كننده، از سرد بودن موتور 
اطمينان حاصل نماييد.

توجه

درپوش رادياتور در دو حركت باز و بسته مي شود. 
به  باشيد  مراقب  رادياتور،  درپوش  كردن  باز  حين 

درپوش و گلويي تغذيه رادياتور صدمه نزنيد.

كردن  شل  با  و  نموده  باز  را  رادياتور  درپوش   .2
سيستم  سيلندر،  بلوك  و  رادياتور  تخليه  شير 

خنک كننده را تخليه نماييد.
پس از تخليه، شير تخليه را محكم ببنديد.

نكته
حين  مي شود  توصيه  نتيجه،  بهترين  حصول  براي 
تخليه مايع خنک كننده، سيستم خنک  كننده شسته 
خنک كننده  سيستم  داخل  مي شود  توصيه  شود. 
از ريختن مايع خنک كننده  شامل رادياتور را پيش 

با آب شستشو دهيد.
تعويض كنيد؛  را  شلنگ هاي الستيكي صدمه ديده 
چرا كه مايع خنک كننده از كوچكترين ترك ها نيز 

نشت مي كند.

توجه
موتور  خنک  كننده  سيستم  صحيح  پركردن  عدم 
ممكن  خنک كننده  مايع  افزودن  يا  تعويض  حين 
گلويي  از  مايع خنک كننده  سررفتن  منجربه  است 
تغذيه حتي پيش از پرشدن كامل موتور و رادياتور 

گردد.
درصورتي كه در اين حالت با خودرو رانندگي شود، 
موتور  داغ كردن  منجربه  مايع خنک كننده  كمبود 

مي شود.
براي پيشگيري از رخداد چنين حالتي حين پركردن 

سيستم ، پيشگيري هاي زير را مد نظر قرار دهيد.
را  مايع  موتور،  مايع خنک كننده  پر كردن  براي   .3
با استفاده از شلنگ پركردن كه قطر خارجي آن 
پرشدن  تا  است،  تغذيه  گلويي  از  كوچكتر  كمي 
گلويي به مخزن بيافزاييد. در غير اين صورت هواي 
را  ورودي  كردن  پر  شلنگ  و  تغذيه  گلويي  بين 
بسته كرده و از پرشدن كامل سيستم جلوگيري 

مي كند.
4. با سرعت حدود  liter/min 9 يا كمتر بيافزاييد. 
افزودن مايع با حداكثر سرعت ممكن است هوا را 
به داخل موتور و رادياتور وارد كرده و در نتيجه 
سر ريز مايع خنک كننده افزايش يافته، از پرشدن 

كامل سيستم جلوگيري مي كند.
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از پركردن سيستم، شلنگ تغذيه را بيرون  5. پس 
كشيده، خروج هواي به تله افتاده و پايين رفتن 
سطح مايع خنک كننده را كنترل نماييد. درصورت 
پايين رفتن سطح مايع خنک كننده، دوباره مايع 

اضافه كنيد تا سطح مايع ديگر پايين نرود.
رادياتور، مخزن ذخيره  پركردن مستقيم  از  6. پس 

رادياتور را تا حداكثر سطح پر كنيد.
7. درپوش رادياتور را سوار كرده، سفت كنيد و موتور 
را استارت بزنيد. پس از 2 تا 3 دقيقه دور درجا، 
باز  را  رادياتور  درپوش  و  كرده  خاموش  را  موتور 
كنيد. درصورتي كه سطح مايع پايين رفته، دوباره 

بيافزاييد.
8. پس از سفت كردن درپوش رادياتور،  موتور را با 
دور 2000rpm گرم كرده،  تنظيمات بخاري را در 
حداكثر قرار داده و اجازه دهيد مايع خنک كننده 

در سيستم گرمايش آب حركت كند.
مايع  دماي  نمايشگر  درجه  عقربه  موقعيت   .9
خنک كننده را كنترل نموده، باز شدن ترموستات 
را  موتور  دقيقه در حالت درجا  كنيد. 5  را چک 
روشن نگه داشته و سپس موتور را خاموش كنيد.

10. پس از سرد شدن موتور، گلويي تغذيه را از نظر 
سطح مايع خنک كننده كنترل نموده و در صورت 
نياز مايع بيافزاييد. درصورتي كه سطح مايع خيلي 
پايين رفته مخزن سيستم خنک كننده و رادياتور 

و شلنگ ها را از نظر وجود نشتي بازرسي نماييد.
به  رادياتور  درون  خنک  كننده  مايع  رسيدن  تا   .11

خط حداكثر "MAX" ، مايع بيافزاييد.

غريبلک فرمان 
يا شلي  از حد  بيش  بازي  نظر  از  را  فرمان  قطعات 
 30mm كنترل نماييد. بازي استاندارد فرمان 10 تا
همانند،  غربيلک  غيرعادي  شرايط  همچنين،  است. 
كشيده شدن به يک طرف، فرمان دهي سخت، لرزش 

و غيره را كنترل نماييد.

نكته
درصورتي كه غربيلک فرمان بيش از حد بازي كرده 
و يا قطعات آن شل هستند، يا در صورت مشاهده 
هرگونه شرايط غيرعادي براي كنترل سيستم فرمان 
بالفاصله به نمایندگي هاي مجاز شركت خدمات پس 

از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.
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خالصی اهرم ترمز دستی و حركت عصايی ترمز دستی
خالصی ترمز دستي نوع اهرمي و نوع عصايی :

6 تا 9 تقهنوع اهرمی

8 تا 14 تقهنوع عصايی

30kg حين كشيدن با نيروي

سطح روغن ترمز و كالچ 
قرارداشتن سطح روغن ترمز و كالچ بين عالئم سطوح 
مخزن  ديواره  روي   MIN حداقل  و   MAX حداكثر 
را كنترل نماييد. درصورتي كه سطح مايع پايين تر 
از سطح حداقل MIN است، روغن ترمز هيدروليک 

توصيه شده را به مخزن بافزاييد.

هشدار

حين  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ  كه  درصورتي 
رانندگي روشن شود،  باید تا عالمت مشخص شده 
مخزن را با روغن هيدروليك ترمز مشخص  شده 

پر كنيد.
حين پركردن روغن ترمز و كالچ بسيار دقت كنيد. 
این مایعات سمي بوده، براي دستان، چشم ها، بدن 

و رنگ خودرو خطرناك هستند. 

نوع عصايی

نوع اهرمی

كالچ

از ترمز نقطه اي  هر  با  تماس  در  روغن ها  كه  درصورتي 
بدن قرار گرفت، بالفاصله آن را با مقدار زیادي آب 

بشویيد.
در صورتی كه هنوز احساس ناراحتی می كنيد، به 

مراكز فوریت هاي پزشكي مراجعه نمایيد.
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روغن گيربكس معمولي و  يا روغن جعبه دنده 
كمک  

براي آگاهي از فواصل زماني روانكاري،  برنامه تعمير و 
نگهداري را مطالعه نماييد.

درصورت لزوم، براي افزودن روغن، از سوراخ شير پر 
كردن استفاده نماييد.

L : سوراخ سطح
D : سوراخ تخليه

 
  

 

 4JK1-TC HI 
 

 
 

   4JJ1-TC HI  4JK1-TC HI4JJ1-TC HI
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سطح مايع شيشه شوي
وجود ميزان كافي مايع شيشه شوي درون مخزن را 
كنترل نماييد. همچنين عملكرد صحيح شيشه شوي 

را كنترل نماييد

خالصی و ارتفاع پدال كالچ
mm )in( :  مقدار استاندارد

  خالصی : )0.6-0.2( 15 تا 5
RHD                          LHD   ارتفاع :     

             197.4 تا 187.4          191 تا  181
              (7.77 تا 7.38)        (7.52  تا 7.13) 

خالصی پدال كالچ از نوع خود تنظيم است.

خالصی، ارتفاع و ميزان مجاز
mm )in( :  مقدار استاندارد

  خالصی : )0.39-0.24( 10 تا 6
MT   ارتفاع :        

                 186 تا 174
                 (7.3 تا 6.9)

  ميزان مجاز : بيش از )2.24( 57

)50Kg حين فشار با نيروی(

درپوش
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تعميرات دوره اي 

هشدار

درصورت لزوم تعویض،  قطعه باید با قطعه اي مشابه 
یكسان  بخش هاي  یا  یكسان  قطعه  شماره  داراي 
تعویض شود. درصورت تعویض با قطعه اي با كيفيت 
پایين تر ممكن است منجربه صدمات جسمي جدي 

یا صدمه دیدن خودرو گردد.
فيلتر تميز كننده هوا    

استفاده از كارتيج كثيف در فيلتر تميز كننده هوا نه 
تنها موجب پايين آمدن خروجي موتور مي گردد بلكه 
باعث باالرفتن مصرف سوخت، مصرف روغن موتور و 

افزايش دود خروجي اگزوز مي شود.
براي تميز كردن كارتريج، هواي فشرده را در حاليكه 
فيلتر را مي چرخانيد از سمت داخل به كارتريج بوزيد. 

فشار هوا نبايد از 686kPa بيشتر باشد.

توجه

برای جلوگيری از ورود گردوغبار بعد از نصب صحيح 
جهت  دهيد.  قرار  خود  جای  در  مجدد  را  درپوش 
كارتريج  از  می شود  توصيه  حتماً  كارتريج  تعويض 

شركت گروه بهمن استفاده نماييد.
همواره اقدام به نصب فيلتر هوا نماييد. مگر اينكه 
پياده  به  نياز  تعمير  و  نگهداری  انجام مرحله  حين 

كردن موقتی آن باشد.
ديدگی  آسيب  باعث  هوا  كننده  تميز  فيلتر  نبود 

موتور می شود
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فيلتر روغن    
1. با آچار فيلتر، فيلتر را در خالف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانيد تا فيلتر شل شود.
2. با استفاده از دستمال، سطح تماس خنک كننده 
روغن را تميز نماييد تا فيلتر روغن جديد به نحو 

صحيح قرار گيرد.
3. اورينگ را اندكي به روغن آغشته نموده و كارتريج 
در  آب بندي  سطح  تا  بچرخانيد  را  روغن  فيلتر 
مقابل اورينگ قرار گيرد. با استفاده از آچار فيلتر، 

فيلتر را 2/3 دور ديگر سفت كنيد.

توجه

سطح روغن درون موتور را كنترل نموده و در صورت 
لزوم روغن موتور مشخص شده را بيافزاييد. موتور را 
استارت زده و نشتي از فيلتر روغن را كنترل نماييد.

روغن  فيلتر  كارتريج  از  مي شود  توصيه  قوياً 
گروه بهمن استفاده نماييد.

فيلتر سوخت    
يا  پاييني فيلتر سوخت  1. شلنگ تخليه در سمت 
شير تخليه را جدا كرده، شير هواگيري را باز نموده 

و سوخت را از فيلتر سوخت تخليه نماييد.
2. سيم سوئيچ ميزان آب داخل سوخت را جدا كنيد.

عقربه ]اي  جهت  خالف  در  را  كارتريج  محفظه   .3
ساعت بچرخانيد و كارتريج فيلتر را پياده كنيد.

زبانه  صحيح  قرارگيري  از  و  جازده  را  اورينگ   .4
قرارگيری اطمينان حاصل نماييد، كارتريج جديد 

را در محفظه جابزنيد.

نكته
سوخت  فيلتر  از  تعويض  براي  مي شود  توصيه  قوياً 

گروه بهمن استفاده نماييد.

 
  

 

 

جلو
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شير هواگيری

واشر

كارتريج فيلتر

اورينگ

شلنگ تخليه
محفظه كارتريج

سوئيچ ميزان آب 
داخل سوخت

شير تخليه

زبانه قرارگيری

و  واشر  روي  جديد  ديزل  روغن  از  نازكي  اليه   .5
اورينگ بماليد.

ساعت  عقربه  هاي  جهت  در  را  كارتريج  محفظه   .6
بچرخانيد تا كاماًل در سطح بااليي آب بندي شود. 
قرار  موقعيت صحيح  در  را  تخليه  شلنگ  سپس 
گشتاور  با  و  نموده  استفاده  فيلتر  آچار  از  داده، 

مشخص شده آن را سفت كنيد.

 N.m (Kgf.m/ft.lbs(: گشتاور
22-28(2.2-2.9/16-21)

7. از يک گيره براي محكم كردن شلنگ تخليه به 
سيم  دسته  و  نموده  استفاده  سوخت  فيلتر  پايه 

سوئيچ ميزان آب داخل سوخت را جا بزنيد.
8. پيش از استارت زدن موتور،  سوئيچ را در وضعيت 
روشن "ON" قرار دهيد. 15 ثانيه منتظر بمانيد. 
سوئيچ را به موقعيت قفل "LOCK" برگردانيد. اين 

عملكرد را 5 بار تكرار كنيد.
9. پس از استارت زدن موتور، اجازه دهيد موتور به 

مدت 10دقيقه كار كند.
استارت  روش  اين  به  موتور  كه  صورتي  در   .10
نمي خورد، عملكرد پمپ سوخت را كنترل نموده 

و اگر فعال است، دوباره از مرحله 8 اقدام كنيد.

نكته
چراغ  شدن  روشن  به  مي تواند  ناكافي  هواگيري 
نمايشگر كنترل موتور CHECK ENGINE يا عملكرد 

نامناسب موتور گردد.
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عملكرد كنترل پمپ سوخت
1. سوئيچ را در وضعيت روشن "ON" قرار دهيد.

2. بخش زيرين مخزن سوخت نمايشي در تصوير را 
حدود 12 ثانيه با دست لمس كنيد.

نماييد.  حاصل  اطمينان  پمپ سوخت  لرزش  از   .3
سوئيچ  قراردادن  از  پس  ثانيه   12 سوخت  پمپ 
خودرو در وضعيت روشن "ON" ، متوقف مي شود. 
تا   10 مدت  به  را  سوئيچ  تكرار،  كنترل  از  پس 
 "ACC" جانبي  تجهيزات  وضعيت  به  ثانيه   15

برگردانيد و مرحله را تكرار نماييد.
مراحل 1 تا 3 را تكرار نماييد.

اين نقطه را با دست لمس كنيد.

هشدار

براي جلوگيري از صدمات جسمی، عملكرد كنترل 
پمپ سوخت باید در شرایط زیر انجام شود :

	  ترمز دستي درگير باشد.•
	 موتور متوقف باشد.•

پيچ   تنظيم خالصي  با  كالچ  سوئيچ  به  كالچ  پدال 

1. مهره قفلي  را شل كنيد.
2. سوئيچ كالچ يا پيچ متوقف كننده  را بچرخانيد 
تا پيچ سوئيچ يا پيچ متوقف كننده  با بازوی 

پدال كالچ تماس پيدا كند.
3. سوئيچ كالچ يا پيچ متوقف كننده  را با نيم دور 
 )L( برگرداندن تنظيم نماييد و سپس ميزان فاصله
بين بازوي پدال كالچ و پيچ انتهاي سوئيچ كالچ يا 

پيچ متوقف كننده  را اندازه بگيريد.
4. مهره قفلي   را قفل كنيد.

5. اتصال سوئيچ كالچ را متصل نماييد. 
فاصله سوئيچ كالچ و پدال كالچ

 (L) : mm(in)

    0.5 -1.5  (0.020 - 0.59)



سرویس و نگهداری

5-29

هواگيري مدارهاي هيدروليک كالچ  
درصورتي كه هوا وارد لوله هاي كالچ شود، كالچ آزاد 
نمي شود. بنابراين، پس از خالي شدن مخزن روغن 
كالچ به دليل نقص يا پركردن مجدد يا در صورتي 
عملكرد  باشند،  پياده شده  هيدورليک  لوله هاي  كه 
هواگيري بايد انجام شود. عملكرد هواگيري نيازمند 

عملكرد همزمان دو نفر مي باشد.

براي هواگيري به روش زير اقدام كنيد.
1. ترمز دستي را بكشيد.

نوع اهرمی

2. سطح روغن كالچ درون مخزن را كنترل نموده و 
درصورت لزوم روغن بيافزاييد.
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3. درپوش پالستيكي را از روي پيچ هواگيري برداشته 
و پيچ هواگيري را تميز نماييد.

    لوله وينلي را به پيچ هواگيري متصل نموده و انتهاي 
ديگر لوله وينلي را در ظرفي شفاف قرار دهيد.

4. پدال كالچ را مرتباً پمپ كنيد و در حالت فشرده 
نگه داريد.

5. پيچ هواگيري را شل كنيد تا روغن كالچ به همراه 
حباب های هوا به داخل ظرف بريزد و بالفاصله 

پيچ هواگيري را ببنديد.

6. پدال كالچ را آرام رها كنيد.
عملكرد فوق را تا جايي تكرار نماييد كه حباب هوا 
ديده  داخل ظرف  در  پمپ شده  روغن كالچ  در 

نشوند.
حين هواگيري روغن درون مخزن روغن كالچ را تا 

سطح مشخص شده پر نگه داريد.
درپوش الستيكي را مجدداً سوار كنيد.

تنظيم پدال ترمز
زماني كه پدال ترمز به طور كامل رها مي شود، ميله 
عمل  ترمز  پدال  كننده  متوقف  عنوان  به  فشاري 

مي كند.
تنظيم ارتفاع پدال ترمز بايد به روش زير انجام شود.

1. پس از بازگشت پدال ترمز با عملكرد فنري، ارتفاع 
پدال ترمز را اندازه گيري نماييد.

لوله ونيلی

پمپ هوای كالچ
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ارتفاع  با  شده  اندازه گيري  مقدار  كه  درصورتي   .2
مشخص شده متفاوت است، پدال ترمز را به روش 

زير تنظيم كنيد: 
 سوئيچ ترمز را شل كنيد.

 پس از اين كار، پدال ترمز را كمي به سمت خود 
بكشيد، به نحوي كه پدال ترمز در حالت فشرده نباشد.

 پس از اطمينان از عدم حركت پدال ترمز با يک 
ديگر  دست  با  را  ترمز  چراغ  سوئيچ  كل  دست، 
فشار دهيد تا پيستون سوئيچ چراغ ترمز به داخل 
فشرده شده و خود سوئيچ با الستيک پدال ترمز 
تماس پيدا كند. در اين حالت،  سوئيچ را در جهت 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا با صداي "كليک" 

قفل شود.
فاصله: )بين مخزن سوئيچ و پدال ترمز(:

)0.047in تا 1.2mm )0.008 تا 0.2 

تنظيم ترمز دستي و پدال ترمز
تمامي ترمزها به طور خودكار تنظيم مي شوند. 

با فشار دادن مكرر پدال ترمز، ترمزها تنظيم مي شوند.

تنظيم ترمز دستي بايد به روش زير انجام شود.
 ترمز دستي را به طور كامل آزاد نماييد.

 مهره تنظيم را شل كنيد.
 به طور مكرر محكم بر روي پدال ترمز فشار دهيد 
و تا زماني كه عملكرد تنظيم گر اتوماتيک كامل 

شود به اين عملكرد ادامه دهيد.
 مهره تنظيم را بچرخانيد تا شلي كابل گرفته شود. 
كه حين  است  عادي  زماني  دستي  ترمز  حركت 
نوع  دستي  ترمز   30kg نيروي  با  ترمز  كشيدن 
اهرمي با 6 تا 9 تقه و ترمز دستي نوع عصايی با 8 

تا 14 تقه برگردد.

نوع عصايی

نوع اهرمی
نوع اهرمی
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هيدروليک  ترمز  شلنگ هاي  و  لوله ها  هواگيري 
ترمز،  شلنگ هاي  و  لوله  ها  به  هوا  ورود  درصورت 
عملكرد ترمزگيري ضعيف مي شود، بنابراين درصورتي 
كه ميزان روغن ترمز درون مخزن بسيار كم است يا 
درصورتي كه لوله هاي ترمز براي انجام سرويس جدا 
عملكرد  شود.  هواگيري  ترمز  سيستم  بايد  شده اند، 

هواگيري نيازمند همكاري همزمان دونفر مي باشد.

براي هواگيری به روش زير اقدام نماييد.
1. ترمزدستي را درگير نماييد. دسته دنده را در حالت 

خالص بگذاريد و موتور را استارت بزنيد.

توجه

انجام  زماني  بايد  ترمز  پدال  و  ترمزدستي  تنظيم 
تعداد  با  ترمزدستي  اهرم  حركت  ميزان  كه  شود 
مجموعه  يا  است  متفاوت  شده  مشخص  تقه هاي 
ترمز عقب پياده شده است. براي انجام تنظيمات به 
نمایندگي هاي مجاز شركت خدمات پس از فروش 

گروه بهمن مراجعه نماييد.

نوع عصايی

نوع اهرمینوع عصايی
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2. سطح روغن ترمز درون مخزن را كنترل نموده و 
در صورت لزوم روغن بيافزاييد.

3. درپوش الستيكي روي پيچ هواگيري را برداشته، 
لوله  نماييد.  تميز  دستمال  با  را  هواگيري  پيچ 
شفاف را به پيچ هواگيري متصل نموده و انتهاي 

ديگر آن را در ظرفي شفاف قرار دهيد.

4. پدال ترمز را به طور مكرر پمپ كرده و در حالت 
فشرده نگه داريد.

5. پيچ هواگيري را شل نماييد تا روغن ترمز حاوي 
سپس  و  بريزد  ظرف  داخل  به  هوا  حباب هاي 

بالفاصله پيچ هواگيري را ببنديد.
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6. پدال ترمز را با دقت آزاد كنيد. عملكرد باال را تا 
زماني كه حباب های هوا در مخزن ترمز پمپ شده 

درون ظرف شفاف ديده نشوند، ادامه دهيد.
سطح  تا  را  ترمز  روغن  مخزن  هواگيري،   حين 
مشخص شده پر نگه داريد. درپوش الستيكي را 

سوار كنيد.

7. پس از تكميل هواگيري هر كدام از چرخ ها، سطح 
روغن  ترمز درون مخزن را كنترل نموده، درصورت 

لزوم روغن ترمز بيافزاييد.

توجه
درصورت هواگيري حين خاموش بودن موتور، بوستر 

ترمز )مكش اصلي( به شدت صدمه مي بيند.

كنترل سايش لنت  هاي ترمز جلو و روتور ترمزهاي 
ديسكي 

1.  چرخ هاي جلو را پياده كنيد.
2.  پيچ قفلی را از كاليپر پياده كنيد.

نكته
از كاليپر جدا  را  ترمز  لنت ها، شلنگ  تعويض  حين 

نكنيد.
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3. كاليپر را از پايه نگه دارنده پياده كرده و از اتصال 
بااليي يا قاب آويزان نماييد.

نكته
زماني كه كاليپر از پايه نگهدارنده جدا شده، هرگز 
پدال ترمز را فشار ندهيد، در غير اين صورت پيستون 

به سرعت بيرون مي آيد.

در  كنيد.  پياده  همراه شيم  به  را  لنت  مجموعه   .4
صورت لزوم سوار كردن محل لنت را براي نصب، 

عالمتگذاري نماييد.

براي نصب، مراحل پياده كردن را به ترتيب معكوس 
انجام دهيد و نكات زير را مد نظر قرار دهيد :

گشتاور سفت كردن پيچ قفلي 

  N.m (kgf.m/ft.lbs)

       (3.3-4.3 / 24-31)   32.4 -42.2 

ضخامت لنت ديسک

mm )in(  

)T( استاندارد)t( محدوده مجاز

10.0 (0.394)1.5 (0.059)

نشانگر  را هرگاه كه  ترمز دستي ديسكي جلو  لنت 
يا  و  شد  شنيده  مانند(  جيغ  )صداي  لنت  سايش 
ضخامت لنت به 1.5mm (0.059 in) كفشک رسيد، 

تعويض نماييد.

توجه

هرگاه ضخامت لنت ترمز ديسكي كمتر از محدوده مجاز 
)t( بود، براي تعويض به نمایندگي هاي مجاز شركت 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.
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ضخامت ديسک ترمز

mm )in(  

)T( استاندارد)t( محدوده مجاز

27.0 (1.063)25.6 (1.008)

توجه

هرگاه ضخامت ديسک كمتر از محدوده مجاز )t( قرار 
داشت، براي تعويض به نمايندگي هاي مجاز شركت 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.

كنترل سايش لنت ترمزهاي عقب و ترمزهاي كاسه اي 
حين بازرسي ضخامت لنت ترمزها :

برداشته،   ترمز  پشتي  صفحه  از  را  الستيكي  پولک 
ضخامت لنت را از سوراخ بازرسي، كنترل نماييد.

حين بازرسي كل لنت ترمزها و ترمزهاي كاسه اي :
1. چرخ عقب را پياده كنيد.

2. پيچ را شل كرده و ترمز كاسه اي را پياده كنيد.
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ضخامت لنت ترمز
mm )in(                                                           

)T( استاندارد)t( محدوده مجاز

5.0 (0.197)1.0 (0.039)

توجه

 )t( هرگاه ضخامت لنت ترمز كمتر از محدوده مجاز
شركت  مجاز  نمایندگي هاي  به  تعويض  براي  بود، 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.

اندازه گيری كاسه ترمز
mm )in(                                                           

)T( محدوده مجاز استاندارد
)t(

 2WD
قطر داخلي)بجز قدرت باال(

254

(10.000)

255.5

(10.059)

 2WD
)قدرت باال( 

4WD
قطر داخلي

295

(11.614)

296.5

(11.673)

توجه

محدوده  از  كمتر  كاسه اي  ترمز  داخلي  قطر  هرگاه 
مجاز بوده براي تعويض به نمایندگي هاي مجاز شركت 

خدمات پس از فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.



سرویس و نگهداری

5-38

از روي  تا  بزنيد  زير چرخ های جلو خودرو جک   .1
زمين بلند شوند.

2. حين ثابت بودن موتور، غربيلک فرمان را به طور 
كامل چند بار در دو جهت بچرخانيد. 

نكته
حين هواگيري سطح روغن كنترل نموده و در صورت 

لزوم، روغن بيافزاييد.

هواگيري لوله ها و مدارهاي فرمان هيدروليک 
درصورتي كه حين چرخاندن غربيلک فرمان صدايي 
غيرعادي شنيده مي شود، در سيستم هيدروليک هوا 
را  هواگيري  عمل  بايد  زير  روش  به  و  دارد  وجود 

انجام دهيد.

3. حين درجا كار كردن موتور، غربيلک فرمان را چند 
بار در دو جهت بچرخانيد.

توجه

از چرخاندن غربيلک به موقعيت قفل و نگه داشتن 
در آن حالت بيش از 5 ثانيه خودداري نماييد، در غير 

اين صورت دماي روغن به شدت افزايش مي يابد.

4. حين كاركردن موتور در دور آرام، خودرو را تا روي 
زمين پايين آورده و غربيلک فرمان را در جهت های 

چپ و راست چند بار بچرخانيد.
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5. غربيلک فرمان را در وضعيت مستقيم رو به جلو 
قرار دهيد، موتور را خاموش كرده و كنترل كنيد 
كه سطح روغن هيدروليک فرمان باال نيامده باشد. 
باال  شديدي  طور  به  روغن  سطح  كه  درصورتي 
تخليه  كامل  طور  به  داخل سيستم  هواي  بيايد، 

نشده است و مرحله 4 بايد دوباره تكرار شود.
6. سطح روغن درون مخزن را كنترل نموده و عدم 

وجود نشتي در اتصاالت را كنترل كنيد.

جابه جايي الستيک
براي جابه جا نمودن الستيک ها، چرخ هاي عقب و جلو 

در يک سمت را مشابه تصوير با هم جابه جا نماييد.

درصورتي كه در الستيک هاي راديال، ساييدگي در 
با توجه به  يک سمت شديدتر است، الستيک ها را 

تصوير فوق جابه جا نماييد.

نكته
عقب  و  جلو  چرخ هاي  فشار  جابه جايي،  از  پس   •
چرخ  مهره هاي  بودن  سفت  از  نموده،  كنترل  را 

اطمينان حاصل نماييد.
ديسک چرخ الستيک زاپاس از جنس استيل است   •

) و نه آلومينيوم(
از الستيک زاپاس با ديسک استيل فقط در مواقع   
نمودن  جابه جا  حين  و  نموده  استفاده  اضطراري 

الستيک ها، آن را كنار بگذاريد.

حداكثر 
حداقل 
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فشار باد الستيک ها
شده  ليست  زير  در  الستيک ها  استاندارد  باد  فشار 

است.

نكته
فشار باد الستيک سرد است پس از بي حركت بودن 
 km از  كمتر  رانندگي  يا  به مدت 3 ساعت  خودرو 

1/6كنترل نماييد.

2WD

اندازه الستيک
فشار باد الستيک :

Kg/Cm2 (psi/kPa)
عقبجلو

215/70R15C
2.25

(33/225)
3.75

(54/375)

4WD 2 , قدرت باالیWD

اندازه الستيک
فشار باد الستيک :
Kg/Cm2 (psi/kPa)

عقبجلو

225/75R15C
2.25

(33/225)
3.25

(47/325)

245/70R16
2.0

(29/200)
2.8

(41/280)

فشار باد صحيح الستيک هاي خودروي شما بر روي 
برچسب فشار باد روي درب سمت راننده حک شده 

است.

برچسب فشار باد الستيک
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باتري معموالً گاز قابل اشتعال كه به راحتي منفجر 
مي شود، توليد مي كند. از قراردادن ابزار يا تجهيزاتي 
كه مي تواند بر اثر تماس با ترمينال هاي باتري جرقه 
زده، منجربه انفجار شوند، در اطراف باتري، خودداري 
در  فندك  از  استفاده  يا  كشيدن  سيگار  از  نماييد. 
نزديكي باتري خودداري نماييد. درصورتي كه خودرو 
آن  به  نبايد  هرگز  مي باشد،  مجهز   MF باتري  به 
آب اضافه كنيد، در عوض باتري را تعويض نماييد. 
درصورتي كه ميزان الكتروليت باتري پايين تر از حد 
باتري  از  استفاده  با  زدن  استارت  از  است،  پاييني 
كمكي، شارژ كردن يا تست باتري خودداري نماييد. 
از حد داغ كرده و منفجر  باتري بيش  ممكن است 

شود.

حد بااليی

حد پايينی

هشدار

اقدامات اضطراري
چشمانتان،  به  الكتروليت  ورود  درصورت  	•
بالفاصله چشم ها را با آب فراوان شسته و به 
مراكز فوریت هاي پزشكي مراجعه نمایيد و تا 
زماني كه به مركز برسد، چشم ها را با اسفنج یا 

پارچه شستشو دهيد.
الكتروليت،  با  پوست  تماس  درصورت   -
در  و  شسته  آب  با  كاماًل  را  تماس  محل 
به مراكز  یا سوختگي  صورت احساس درد 

فوریت  هاي پزشكي مراجعه نماید.
- درصورتي كه لباس هایتان با مایع الكتروليت 
تماس پيدا كند، ممكن است الكتروليت از 
لباس عبور كرده و با پوست شما تماس پيدا 
كند. بالفاصله لباس خود را بيرون آورده و 
در صورت لزوم اقدامات فوق را انجام دهيد.

پيشگيري هاي مرتبط با باتري
از آنجا كه گاز هيدروژن متساعد شونده از باتري  	•
قابل اشتعال و انفجار است، پيشگيري هاي زیر 

را مد نظر قرار دهيد :

ابزارها، بر روي باتري جرقه  -   مراقب باشيد 
ایجاد نكنند.

-  در نزدیكي باتري سيگار نكشيد یا كبریت 
روشن نكنيد.

از آنجا كه الكتروليت حاوي اسيد سولفوریك  	•
سمي و خورنده است، پيشگيري هاي زیر را مد 

نظر قرار دهيد:
یا  پوست  با چشم ها،  الكتروليت  تماس  از    -

لباس ها جلوگيري نمایيد.
-    هرگز الكتروليت را تنفس نكنيد.

باتري، عينك هاي  نزدیكي  كار در  -    حين 
ایمني بزنيد.

-   كودكان باید از باتري دور بمانند.
باتري هميشه باید در مكان هاي مخصوص شارژ  	•
شود. از شارژ باتري در پاركينگ یا مكان  هاي 

بسته و با تهویه ناكافي خودداري نمایيد.
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تميز نمودن باتري
شده  كثيف  باتري  بيروني  بخش هاي  كه  درصورتي 
است، آن را با آب ولرم تميز كنيد. اليه نازكي وازلين 
يا گريس بر روي ترمينال هاي باتري بماليد تا زنگ 

نزند.

چراغ  هاي جلو
تنظيم صحيح چراغ هاي جلو براي اطمينان از وجود 
روشنايي كافي در بزرگ را ه ها بدون كور كردن ديد 
ديگر رانندگان بسيار حائز اهميت است. حين تنظيم 
نور، توصيه مي شود اين كار را در نمایندگي هاي مجاز 
شركت خدمات پس از فروش گروه بهمن كه در اين 

كار تخصص دارند انجام دهيد.

توجه
جلو  چراغ هاي  مداوم  كردن  خاموش  و  روشن  از   •
خودداري نماييد. اين كار عمر مفيد آن ها را كاهش 

مي دهد.
المپ چراغ ها دماي بااليي دارد. حين تعويض المپ،   •

مراقب سوختگي باشيد.

تعويض المپ

هشدار

بودن  داغ  حين  چراغ ها  المپ  تعویض  از  	•
خودداري نمایيد،  احتمال سوختگي وجود دارد.

المپ هاي هالوژن حاوي گاز پر فشار بوده و در  	•
نتيجه باید با احتياط با آن ها كاركرد.

درصورت انداختن یا خراشيدن سطح، المپ ها 
كردن  لمس  از  مي شوند.  خرد  یا  مي شكنند 
نموده  خودداري  لخت  دست  با  المپ  شيشه 
و المپ ها را از قطعات پالستيكي یا فلزي نگه 

دارید.

تعويض المپ چراغ هاي جلو
را تعويض  باز كرده و چراغ هاي جلو  را  درب موتور 
نماييد، ابتدا كانكتور چراغ جلو نزديک موتور را جدا 

كنيد.

نكته
در  المپ  كليد  قرارداشتن  از  المپ،  تعويض  حين 

وضعيت " خاموش OFF" اطمينان حاصل نماييد. 
فقط از المپ هاي با ولتاژ يكسان استفاده كنيد.
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سيستم چراغ هاي جلو هالوژن :
1.  درب موتور را باز كرده،  ميله نگهدارنده را جابزنيد.

2.  اتصال را جدا كنيد.
3.  گردگير الستيكي را پياده كنيد.

4.  گيره نگهدارنده المپ را آزاد كنيد.
5.  المپ را خارج نماييد.

سيستم چراغ هاي جلو هالوژن )نوع پروژكتوري( :
نور پايين

1.  درب موتور را باز كرده،  ميله نگهدارنده را جابزنيد.
2.  اتصال را جدا كنيد.

3.  گردگير الستيكي را پياده كنيد.
4.  گيره نگهدارنده المپ را آزاد كنيد.

5.  المپ را خارج نماييد.

نور باال
1.  درب موتور را باز كرده و ميله نگه دارنده را جابزنيد.

2. با چرخاندن المپ سوكت در خالف جهت عقربه هاي 
ساعت، آنها را پياده كنيد.

3.  اتصال را جدا كنيد.
4.  المپ را از سوكت جدا كنيد.
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المپ چراغ موقعيت و المپ چراغ راهنماي جلو :
درب موتور را باز كرده و با چرخاندن مجموعه سوكت 
و المپ در خالف جهت عقربه هاي ساعت، مجموعه 

سوكت و المپ را پياده كنيد.

جلو  راهنماي  چراغ  المپ  و  موقعيت  چراغ  المپ 
)چراغ هاي جلوي نوع پروژكتوري( :

درب موتور را باز كرده و با چرخاندن سوكت و المپ 
در خالف جهت عقربه هاي ساعت سوكت و المپ را 

پياده كنيد.

چراغ هاي مه شكن جلو  :
با چرخاندن در خالف جهت  را  1. سوكت و المپ 
از  دسترس  )قابل  كنيد  پياده  ساعت  عقربه هاي 

پشت سپر جلو(
2. كانكتور را جدا كنيد.

3. المپ را از سوكت جدا كنيد.

المپ چراغ 
موقعيت المپ چراغ 

راهنما

المپ چراغ موقعيت

المپ چراغ راهنما
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چراغ هاي راهنماي جانبي  :
چراغ را به سمت جلو خودرو كشيده و انتهاي عقبي 
مجموعه  با چرخاندن  بكشيد.  جلو  به سمت  را  آن 
سوكت و المپ در خالف جهت عقربه هاي ساعت، 
مجموعه سوكت و المپ را پياده كنيد . المپ را از 

سوكت خارج نماييد.

چراغ تركيبي عقب :
دو پيچ نگهدارنده لنز را با پيچ گوشتي باز نماييد.

المپ را از نگهدارنده خارج نماييد.
1.  المپ چراغ راهنما

2.  المپ چراغ ترمز و چراغ عقب
3.  المپ چراغ دنده عقب

خودروهای دارای اتاق معمولی
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المپ چراغ مه شكن عقب  :
پيچ هاي نگهدارنده لنز را باز كرده و لنز را خارج كنيد.

المپ هاي چراغ پالك راهنمايي و رانندگي :
گيره نگهدارنده المپ را از داخل بدنه ) سمتي كه 
فلش نشان مي دهد( آزاد كرده و سپس كل مجموعه 

راپياده كنيد.
با چرخاندن سوكت و المپ به سمت چپ، المپ را 

پياده كنيد.

خودروهای دو كابين
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•    مدل هاي داراي سپر پله ای
با چرخاندن سوكت و المپ در خالف جهت عقربه هاي 
ساعت )قابل دسترس از پشت پله سپر(، المپ را پياده 

كنيد.

المپ چراغ سقفي :
پوشش را با پيچ گوشتي يا ابزاري مشابه خارج نماييد.

روشنایی های لحظه ای  :
با دست مجموعه چراغ را پايين بكشيد و آن را به 
راحتی پياده كرده و سپس المپ را از سوكت خارج 

كنيد.
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چراغ مطالعه جلو  :
1.  درپوش را باز كرده و دو بست آن را پياده كنيد.

2.  يک خط كش استيل يا ابزار مشابهی را در قسمت 
قالب سمت لنزها و شكاف قسمت A وارد كنيد و 
بست فلزی را به داخل فشار داده و كنسول فوقانی 

را پياده نماييد.
3.  كانكتور را جدا نماييد.

4.  سوكت المپ را به داخل فشار داده و خالف جهت 
عقربه های ساعت بچرخانيد و آن را پياده نماييد.

بست
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مقدار وات استانداردالمپ چراغ ها در جدول زير آورده شده است.

تعداد المپ هاولتاژ محل قرارگيری

چراغ هاي جلوي هالوژن
60/552چراغ جلو

212 (قرمز)چراغ راهنماي جلو 
52چراغ موقعيت

چراغ هاي جلوي هالوژن 
)نوع پروژكتوري(

552چراغ جلو )نور پايين(
652چراغ جلو )نور باال(
212 (قرمز)چراغ راهنماي جلو

52چراغ موقعيت
52 چراغ هاي راهنماي جانبي

2 ماژول0.736 چراغ هاي راهنماي جانبي )LED( )آينه بغل(
512 چراغ هاي مه شكن جلو

211 چراغ هاي مه شكن عقب

چراغ هاي تركيبي عقب
212 (قرمز)چراغ راهنما

21/52چراغ عقب و ترمز 
182چراغ دنده عقب
52/1چراغ پالك راهنمايي و رانندگي )پله سپر/ ديگر مدل ها(

52 چراغ های مطالعه جلو
101چراغ سقفي

52  روشنايی های لحظه ای
1.21 چراغ بازرسي

)LED 1 ماژول2.4 چراغ ترمز سوم )باال
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جعبه فيوز
زير پانل جلو داشبورد در سمت راننده و در محفظه 

موتور، دو جعبه داشبورد تعبيه شده است.
پوشش ها را مي توانيد به آساني با دست پياده كنيد.

استفاده كنيد.  فيوزكش  ابزار  از  فيوز،  تعويض  براي 
تعبيه شده  اتاق،  داخل  فيوز  دورن جعبه  فيوزكش 

است.

تصوير سمت راست، فيوز سوخته را نشان مي دهد. 
استفاده  مشابه  آمپر  با  يدك  فيوز  از  تعويض  حين 

نماييد.

نكته
حين تعويض فيوز، استفاده از فيوز يدك با آمپر   •
بسيار حائز  فيوز  مشخص شده روي درب جعبه 

اهميت است.
در صورتي كه فيوز يدك هم سوخت، براي كنترل   •
مدار به نمایندگي هاي مجاز شركت خدمات پس از 

فروش گروه بهمن مراجعه نماييد.

     سوخته                     معمولی
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فيوزجعبه فيوز پانل جلو داشبورد
موارد مورد حفاظتظرفيتشماره

110Aنشانگر
210Aيدك كش  
315A  IG شمع، سيم پيچ ،TCM
415Aچراغ دنده عقب
510A چراغ راهنما
610A الكتريكي  IG
710A موتور
810A4WD/ABS
920Aبرف پاك كن جلو
1010ASRS  
1110A سيستم صوتي 
1220A سوكت فندك/ خروجي برق
1315A)+B( سيستم صوتي
1420A قفل درب 
1510A)+B( نشانگر
1610Aچراغ سقفي
1710Aسيستم ضد سرقت  
1815Aچراغ ترمز
1910Aچراغ مه شكن عقب  
2010Aاستارتر 
2110Aيدك
2215Aيدك
2320Aيدك
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 فيوزهاي دير سوز
2420Aگرمكن عقب 
2530Aشيشه باالبرهاي برقي 

 رله
 گرمكن عقب-26
 شيشه باالبرهاي برقي-27
28--
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حجمرديفجعبه فيوز محفظه موتور
110 A : ACG (S)
210 A : TCM

310 A : پمپ سوخت
410 A : موتور
510 A : (RH) چراغ جلو نور باال
610 A : (LH) چراغ جلو نور باال
710 A : (RH) چراغ جلو نور پايين
810 A : (LH) چراغ جلو نور پايين
920 A : يدك كش
1020 A : فن كندانسور
1110 A : (RH) چراغ عقب
1210 A : (LH)  چراغ عقب و روشنايی
1310 A : A/C
1410 A : 4WD
1510 A : بوق
1610 A : چراغ های اعالم خطر- فالشر
17120 A : فيوز اصلی
1840 A : ABS - 1
1920 A : ABS - 2
2040 A : ECM
2140 A : IG1-
2230 A : فن بخاری
2320 A : مه شكن جلو
2460 A : شمع
2560 A : IG - 2
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رله
رله ها نيز در جعبه فيوز محفظه موتور تعبيه شده اند، 
محل قرارگيري جعبه فيوز و عملكرد هر كدام از آنها 

داخل جعبه فيوز حک شده است.

هشدار

حين تعویض فيوز از یكي بودن آمپر فيوز با مقدار 
از  هرگز  نمایيد.  حاصل  اطمينان  شده  مشخص 
كه  چرا  نكنيد؛  استفاده  مشابه  اجسام  یا  سيم 
در  و  الكتریكي  قطعات  دیدن  صدمه  منجربه 

نتيجه آتش سوزي مي شود.

رلهرديف
X-1چراغ مه شكن
X-2چراغ عقب
X-3بوق
X-4كنترل روشنايی صفحه كيلومتر
X-5شمع
X-6چراغ های باالی سر
X-7قطع كننده استارتر
X-8استارتر
X-9فن كندانسور
X-10گيربكس
X-11گرم كن
X-12اصلی ECM  
X-13پمپ سوخت
X-14كمپرسور ايركانديشن
X-15ترموستات
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مایعات، روغن ها و روانكارهاي توصيه شده
براي به حداكثر رساني عملكرد و طوالني نمودن عمر مفيد خودروي گروه بهمن خود، انتخاب و استفاده صحيح از روانكار ها و سوخت ديزل بسيار حائز اهميت است.

حين روانكاري، حتماً از روغن ها وروانكاري هاي گروه بهمن يا توصيه شده ليست شده در زير براساس برنامه تعمير و نگهداري هر مدل خودرو استفاده نماييد.

روغن روانكاری
درجه

APIACEAدرجه های ديگر
A3/B3 روغن موتور ديزل

A3/B4
E4
E7

A3/B3 گيربكس معمولی جعبه دنده كمک
A3/B4

E4
E7

)MUX( گيربكس معمولی'SGBESCO GEAR OIL TRANSAXLE (5-30W)(ISUZU GENUINE)      

 ديفرانسيل 
)GL-5 فقط( 

GL-5BESCO GEAR OIL SH (80W-90,90,140) (ISUZU GENUINE)
)ISUZU اصلی(  SH (80W-90,90,140) BESCO روغن دنده

Mobilube HD (80W-90) (ExxonMobil)
Dynadrive  (80W-90) (Castrol)

Hypogear  (80W-90) (BP)
Thuban GL -5  EP  (80W-90 , 85W-140) (Caltex)

* : فقط برای دنده در سيستم جهشی استفاده نماييد.
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روغن روانكاری
درجه

APIACEAدرجه های ديگر
 ديفرانسيل 

) Limited Slip Differential(
) GL-5 فقط(

GL-5 BESCO GEAR OIL LSD (W140) (ISUZU GENUINE)  
)ISUZU اصلی( LSD (W140) BESCO روغن دنده

Spirax A LS 90 (W90) (Shell)

Modilube LS (W85 W- 90) (Exxon mobil)
LSX (W85 W- 140) (Castrol)

Limslip (W85 W- 140) (Bp)
Gear Oil LSD (90) (Caltex)

Dexron R IIIفرمان هيدروليک

NLGI  # 2  or  # 3گريسخور )گريس چندمنظوره(
گريس چندمنظوره 

كشويی گاردان و چهارشاخه گاردان 
)گريس چندمنظوره حاوی موليبدين(

NLGI  # 2   
گريس چندمنظوره 

گريس موليبدين ديسولفيد 
نكته:

درصورتي كه روغن روانكار ديفرانسيل GL-5 در دسترس نمي باشد، از تركيب يک بطري )118ml( روانكار لغزشی GL-5  و افزودني روانكار ديفرانسيل )شماره قطعه 
0-358-01052-8( يا مشابه استفاده نماييد.

درجهخنک كننده

GENERAL MOTORS ENGINEERING STANDARDS GM6277Mسيستم خنک كننده موتور
)خنک كننده بر پايه اتيلن فاقد سيليكات و بورات( يا مشابه استفاده نماييد.

نوعروغن

روغن ترمز و كالچ
BESCO روغن ترمز

SAE J1703 روغن ترمز
FMVSS 116  DOT-3 درجه
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روانكاري
روانكارها را با دقت و براساس جداول انتخاب نماييد. همچنين انتخاب روانكار با ويسكوزيته مشخص شده براساس دماي هواي محيط با توجه به جداول زير بسيار حائز 

اهميت است.

چارت ويسكوزيته براي موتور ديزل

فقط از روغن موتور ديزل استفاده نماييد.
)درجه اول(درجه ويسكوزيته- دمای كاری

)چند درجه(
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چارت ویسكوزیته روغن برای جعبه دنده كمك :                                           چارت ویسكوزیته روغن برای اكسل جلو و عقب :                                                

          فقط از روغن دنده استفاده نماييد.       فقط از روغن موتور استفاده نماييد.

درجه ويسكوزيته روغن دنده- دمای كاریدرجه ويسكوزيته- دمای كاری
)گريد ثابت( )گريد ثابت(



سرویس و نگهداری

5-59

سپس، كارتل را از درپوش پركن با روغن موتور جديد 
داراي درجه مشخص شده پر كنيد.

نكته
براي موتور ديزل   CE يا  CD از روغن موتور درجه

استفاده نماييد.
)مبحث "مايعات روغن ها و روانكار هاي توصيه شده و 
سوخت ديزل مخصوص مدل های اروپايی" را مطالعه 

كنيد.(
"FULL"يا  پر  عالمت  تا  ميل لنگ  شدن  پر  از  پس 
حداكثر "MAX" روي گيج )ميله اندازه گيري(، موتور 
را استارت زده و اجازه دهيد چند دقيقه به صورت 
درجا كار كند، سپس موتور را متوقف نموده، سطح 
روغن موتور را دوباره كنترل كرده و در صورت لزوم، 

روغن موتور بيافزاييد.

راهنماي روانكاري 
تعويض روغن موتور

با باز كردن پيچ تخليه در بخش پايين كارتل حين 
داغ بودن موتور، كارتل روغن را به طور كامل تخليه 

نماييد. سپس پيچ تخليه را با واشر سفت كنيد.
گشاور سفت كردن پيچ تخليه:

44N.M (4.5kgf.m/33 Ib.ft)

هشدار

روغن موتور داغ مي تواند منجربه سوختگي شود. 
حين تعویض روغن موتور به شدت مراقب باشيد.

تعويض روغن گيربكس 
با بازكردن شير تخليه )D( روي سمت پاييني محفظه 
گيربكس، روغن گيربكس را تخليه نماييد. از سوراخ 
سطح  تا  را  شده  مشخص  گيربكس  روغن  تغذيه، 
پاييني سوراخ سطح )L( به درون محفظه گيربكس 

بيافزاييد.
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   4JJ1-TC HI  
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تعويض روغن جعبه دنده كمک 
پوشش زيرين را خارج نماييد.

با بازكردن شير تخليه )D( روغن جعبه دنده كمک 
را خالي كنيد.

از طريق  از روغن گيربكس توصيه شده  استفاده  با 
سوراخ  پاييني  سطح  انتهاي  تا   ،)L( سطح  سوراخ 
پر  روغن  با  را  كمک  دنده  جعبه  مخزن   )L( سطح 

كنيد.

تعويض روغن ديفرانسيل )اكسل عقب( 
محفظه  داخل  روغن   )D( تخليه  شير  بازكردن  با 
اكسل عقب را تخليه نماييد. با استفاده از روغن دنده 
مشخص شده، محفظه اكسل عقب را از سوراخ سطح 

)L( پر كنيد.

پوشش زيرين
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تعويض روغن ديفرانسيل )اكسل جلو( 
با بازكردن شير تخليه )D( روغن داخل محفظه اكسل 
جلو را تخليه نماييد. با استفاده از روغن دنده مشخص 
شده، محفظه اكسل جلو را از سوراخ سطح )L( پر 

كنيد.

تغيير وضعيت به دنده جهشی 
شير تخليه را باز كنيد و از قرار داشتن سطح روغن تا 
سطح پايين سوراخ اطمينان حاصل نماييد. درصورتي 
كه سطح روغن پايين تر است، روغن دنده با درجه 

GL-5 اضافه كنيد.

تعويض روغن هيدروليک فرمان 
تخليه

1. چرخ هاي جلو را جک بزنيد تا از سطح زمين فاصله 
بگيرند.

2. لوله روغن بين فرمان و مخزن روغن، شلنگ روغن 
بين پمپ و مخزن روغن را جدا كنيد.

درون  مانده  باقي  روغن  كامل،  تخليه  از  پس   .3
سيستم هيدروليک را با چرخاندن غربيلک فرمان 

چند بار و در دو جهت تخليه نماييد.

هشدار

بالفاصله پس از رانندگي، ممكن است روغن داغ 
باشد، احتياط كنيد.

جلو سمت چپ
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پر كردن 
روغن  با  و  جازده  محكم  را  روغن  شلنگ  و  لوله   .1
گيربكس اتوماتيک مشخص شده، مخزن را پر كنيد.

2. پس از پر شدن مخزن تا سطح مشخص شده، 2 
تا 3 دقيقه منتظر بمانيد. حين پر كردن، مخزن 
روغن را به مقدار كافي مجدداً پر كنيد تا از ورود 

هوا به سيستم هيدروليک جلوگيري شود.

3. چرخ هاي جلو را تا روي زمين پايين بياوريد.
به  دقيقه  اجازه دهيد چند  و  زده  استارت  موتور 

صورت درجا كار كند.
سطح مايع را دوباره كنترل نموده و درصورت لزوم 

مخزن را مجدداً پر كنيد.

گريس كاري توپی و بلبرينگ چرخ هاي جلو 
توصيه مي شود براي انجام عملكرد فوق كه نيازمند 
نمایندگي هاي  به  پياده و سوار كردن قطعات است 
بهمن  گروه  فروش  از  پس  خدمات  شركت  مجاز 

مراجعه نماييد.

حداكثر

حداقل

گريس
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نقاط گريس كاري 
نقاط زير را با گريس توصيه شده، روانكاري نماييد. 

چهارشاخه و كشويی ميل گاردان

ميل گاردان جلو
               جلو

ميل گاردان عقب

               جلو
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بارگيري
بارگيري بيش از حد و بارگيري به صورت نامتعادل 
بسيار خطرناك است. لطفاً براساس حداكثر بار مجاز 

و به صورت صحيح بارگيري نماييد.
بارگيري نادرست منجربه ناپايدار شدن بار و بارگيري 
صدمه  خودرو  شاسي هاي  و  بنر  بار  با  حد  از  بيش 

مي زند.

هشدار

از پشتي  بلندتر  ارتفاعي  بارها در  قراردادن  از  	•
صندلي ها خودداري نمایيد، چرا كه ممكن است 
بارها به سمت جلو سر بخورند. بارها باید به طور 

مسطح و صحيح روي كف خودرو قرار گيرند.
•				از قراردادن بارها روي صندلي هاي تا شده یا خم 
شده خودداري نمایيد، چرا كه حين ترمزگيري 

بارها به سمت جلو سر مي خورند.
بار  قراردادن  فضاي  در  نباید  سرنشينان  	•
طراحي  نشستن  براي  محل  این  بنشينند. 
به طور صحيح  باید  و سرنشينان  است  نشده 
در صندلي هایشان نشسته و كمربندهاي ایمني 
خود را ببندند تا در صورت ترمزهاي ناگهاني یا 
تصافات، تا جاي ممكن از صدمات جسمي جدي 

و یا حتي مرگ محافظت شوند.

از قراردادن هرگونه جسمي روي جلو داشبرد  	•
را  راننده  دید  اجسام  این  نمایيد.  خودداري 
كور كرده و هنگام گازدادن یا دور زدن ممكن 
است سرخورده، منجربه از دست دادن كنترل 
بروز  دیدن سرنشينان حين  یا صدمه  خودرو 

تصادف گردد.

از بستن بارها با نيروي بيش از حد خودداري نماييد.
براي جلوگيري از افتادن بارها، روي آنها چادر كشيده 
يا با طناب محكم ببنديد. محكم كردن بارها با نيروي 
شاسي ها  يا  و/  باربند  به  است  ممكن  حد  از  بيش 

صدمه بزند.
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حين بارگيري اجسام سنگين :
درصورت بارگيري اجسام سنگين، در زير بار از پالت 
و  شده  جلوگيري  بار  لغزيدن  از  تا  نماييد  استفاده 
بتوانيد بارها را با سيم هاي فلزي و غيره محكم نماييد. 
از محكم كردن بار با نيروي بيش از حد خودداري 

نماييد.

باربند  و  اتاق  بين  اشتعال  قابل  مواد  وجود  عدم  از 
اطمينان حاصل نماييد.

بارها در نزديكي  يا چادر روي  از عدم وجود طناب 
موتور و بين اتاق و باربند اطمينان حاصل نماييد.

در غير اين صورت، ممكن است حرارت موتور منجربه 
آويخته  انتهاي  مواظب  هميشه  شود.  آتش سوزي 

طناب ها يا چادرها باشيد.

نحوه بارگيري
بجاي تمركز بر قراردادن بارها در قسمت جلو يا عقب، 

بر بارگيري متوازن تمركز كنيد.

غلط

درست
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حين استفاد نگهدارنده هاي بار آنها را به طور متوازن 
قرار دهيد.

از  باربند،  از  بيشتر  طول  با  اجسام  بارگيري  براي 
پايه هاي نگهدارنده مناسب استفاده كرده، بارها را به 
نحوي قرار ندهيد كه انتهاي آن روي باربند و ابتداي 

آن روي بدنه خودرو قرار گيرد.

تسمه هاي  طناب،  با  يا  بكشيد  باال  محكم  را  بارها 
چرمي و غيره محكم ببنديد تا بخش بااليي آنها در 

جريان باد حركت نكرده و مزاحم رانندگی نشود.

غلط

درست

غلط

درست

غلط

درست
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نماييد،  از حد خودداري  بيش  ارتفاع  با  بارگيري  از 
در غير اين صورت ممكن است خودرو در اثر بادهاي 

جانبي يا دور زدن از جوانب واژگون شود.

سيستم تعليق و شاسي ها

هشدار

از دستكاري سيستم تعليق یا شاسي ها، كيت هاي 
بلند كردن، فنرها،  فاصله اندازه ها و غيره خودداري 

نمایيد.
این كار مي تواند منجربه ایجاد تغييرات خطرناك 
دست  از  نتيجه  در  خودرو  كاري  خصوصيات  در 

دادن كنترل خودرو توسط راننده شود.

نگهداري از داخل و خارج از خودرو

هشدار

یا  باشيد حين تميز كردن زیر خودرو  مراقب  	•
شاسي ها به دستانتان صدمه نزنيد.

داغ  شدت  به  مي تواند  اگزوز  لوله  كه  آنجا  از  	•
شود، مراقب باشيد پيش از سرد شدن كافي 
خودرو،  شستن  حين  نزنيد.  دست  لوله ها  به 
منجربه  مي تواند  داغ  لوله هاي  به  زدن  دست 

سوختگي شود.
از شستن داخل اتاق با آب یا محلول هاي مایع  	•
منجربه  مي تواند  كار  این  نمایيد.  خودداري 
الكتریكي  قطعات  و آتش سوزي  صدمه دیدن 

خودرو  گردد.

غلط درست

5-68
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ابعاد، اندازه ها و مشخصات 

mm(in(                                                               
4WD (TFS) , (TFR) قدرت باال ابعاد

(0.120) 3,050 فاصله بين چرخ جلو و عقب

 فاصله بين چرخ هاي جلو
215/70 R15C Tire-
225/75 R15C Tire1,515 (59.6)

245/70 R16 Tire1,520 (59.8)

 فاصله بين چرخ هاي عقب
215/70 R15C Tire-
225/75 R15C Tire1,520 (59.8)

245/70 R16 Tire1,525 (60.0)

 عرض بيروني در چرخ هاي عقب
215/70R15C Tire-
225/75R15C Tire1,745 (68.7)

245/70R16 Tire1,770 (69.7)

 حداقل فاصله از زمين
215/70R15C Tire-
225/75R15C Tire210 (8.3)

245/70R16 Tire225 (8.9)

 Kg(Ib)                                                            
4WD (TFS)  وزن کلی  

(2867) 1,300ظرفيت وزني اكسل جلو

(4,123) 1,870ظرفيت وزني اكسل عقب 

(6,505) 2,950وزن ناخالص

وزن ناخالص تركيبی
(8,159) 3,700بدون ترمزهای تریلر

(1,3120) 5,950همراه ترمزهای تریلز
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TFS85مدل خودرو

موتور
موتور دیزل4JJ1 - TC ، چهار زمانه، سوپاپ باالی سر، آب مدل و نوع موتور 

خنک، انژكتوری مستقيم با توربو شارژر
17.5نسبت تراكم         

(183) 2999حجم موتور   

2-4-3-1ترتيب احتراق 
(0.0059) 0.15خالصي سوپاپ )سرد)

to 6 4كشش تسمه فن رادیاتور  (0.16 to 0.24) /210 to 234       نو : 
6 to 8  (0.24 to 0.31) /179 to 193   كهنه : 

700دور آرام  
)حين خاموش بودن ایركاندیشن)

)با فيلتر)ظرفيت روغن موتور  7.5  (1.98/1.65)  

9.3 مجهز به سيستم برفک- بخارزدایيظرفيت مایع خنک كننده موتور  (2.46/2.05)

76ظرفيت مخزن سوخت  (20.1/16.7)

گشتارو سفت كردن پيچ تخليه 
(4.5/33) 44اویل پن

هيدروليكی با صفحه كالچ تک صفحه ای با فنر دیافراگمینوع كالچ

to 15 5خالصی آزاد پدال  (0.2 to 0.6)

Cm3 (cu.in)

mm (in)

mm (in)/ Hz

rpm

L(US/Imp gal.)

L(US/Imp gal.)

L(US/Imp gal.)

N.m(Kgf.m/ft.Ibs)

mm (in)

TFS85مدل خودرو

انتقال قدرت معمولی
مدل و نوع گيربكس معمولي

 MUX5S
پنج سرعته، گيربكس كاماًل سنكرونيزه

3.00  (0.78/0.66)

نوع و مدل 
گيربكس كمک

T150 گيربكس كمک

1.3  (0.34/0.29)
L(US/Imp gal.) ظرفيت روغن 

اكسل مدل كله گاوي داراي دنده هرزگرد و دنده سرپلوسنوع اكسل عقب

L(US/Imp gal.) (0.63/0.53) 2.4ظرفيت روغن  

گشتاور سفت كردن پيچ تخليه 
و تغذیه

78  (8.0/58)
N.m(Kgf.m/ft.Ibs)

مشخصات فنی خودرو



ابعاد، اندازه ها و مشخصات
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TFS85مدل خودرو
اکسل جلو

اكسل مخزن آلياژی لوله ای، همراه با مخزن روغننوع

L(gal (US) /gaI (UK))  (0.37/0.31) 1.4ظرفيت روغن

گشتاور سفت نمودن پيچ تخليه 
تغذیه

N.m(Kgf.m/ft.Ibs)

78  (8.0/58)

گشتاور سفت نمودن پيچ تخليه 
تخليه

N.m(Kgf.m/ft.Ibs)

26  (2.7/20)

فرمان
نوع

 دنده شانه ای، قابل جمع شدن،سيستم ضدسرقت روی 
ستون فرمان و دارای سيستم هيدروليكی 

to 30 10بازي آزاد غربيلک فرمان   (0.4 to 1.2)

(0.26/0.22) 1.0 ظرفيت روغن

پدال ترمز
نوع

ترمز هيدورليک دیسكي در جلو، ترمز كاسه اي 
خودتنظيم با بوستر ترمز در عقب

to 10 6خالصی  (0.24 to 0.39)

مكانيكي، داخلي، عملكرد روي چرخ هاي عقبنوع ترمز دستي

حين كشيدن با نيروي 30kg، حركت ترمز دستي
 نوع اهرمي 9 تا 6 دندانه، 

نوع عصایی 8 تا 14 دندانه

mm (in)

L(US/Imp gal.)

mm (in)

TFS85مدل خودرو

سيستم تعليق
جلو            

بازوي جناقي مستقل، ميله كششی فنری با ميل 
موجگير، كمک فنرهاي گازی لوله ای

فنر تخت همراه با كمک فنرهاي لوله ای گازی                                     عقب

چرخ ها و الستيک ها
چرخ های 

محرک
اندازه چرخفشار باد الستيک Kg/Cm2 (psi/kPa)اندازه الستيک عقبجلوعقبجلو

2WD215/70R15C215/70R15C2.25 (33/225)3.75 (54/375)15x6.5 JJ

2WD قدرت باال 

4WD

225/75R15C225/75R15C2.25 (33/225)3.25  (47/325)15x6.5 JJ

245/70R16245/70R162.0 (29/200)2.8  (41/280)16x7.0 JJ

12 ولت ؟؟؟ منفی باطرینوع سيستم الکتریکی

باتري 
80D26L (12/65)

 95D31L (12/80)
 75D26L (12/65) x 2

12/2.3استارتر

AC 12ژنراتورV/90A

volt/amp.hr.

volt/kw

volt/amp

مشخصات فنی خودرو


