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 سوئیچ اصلى 
درنقطه O، فرمان و سوئیچ بسته است.

در نقطه I ، از لوازم برقى خودرو مى توان استفاده کرد.
ضمنا در این نقطه قفل فرمان باز است.

در نقطه II ، لوازم برقى موتور بکار مى افتد، المپ عیب یاب
 روشن مى شود در غیر این صورت واحد کنترل الکتریکى 

ایراد دارد.
توجه داشته باشید که کلى در وضعیت O داخل یا خارج مى 

گردد.

باز کردن قفل فرمان
کلید را در وضعیت I قرار دهید. در صورت نیاز فرمان را قدر 

به سمت راست یا چپ حرکت دهید.
استارت زدن:

با گردش کلید به سمت وضعیت III ، استارت شروع به گردش 
مى کند به محض روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در 

وضعیت II قرار گیرد.
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3-1) قفلهاى درب
از بیرون:

- با استفاده از کلید مى توان درب ها را قفل و یا باز نمود.
- براى باز کردن درب، دستگیره بیرون را به طرف خارج بکشید.

- براى قفل کردن بدون استفاده از کلید، دکمه قفل را فشار داده ، دستگیره را باال نگه داشته و درب را ببندید.

از داخل: 

- براى قفل کردن،دکمه قفل را به طرف پایین فشار دهید.
- براى باز کردن ، دستگیره داخلى را به عقب بکشید.     

  
              

درب عقب:

- براى باز کردن درب عقب، دستگیره آن را به طرف بیرون بکشید.اهرم، آن را بطور کامل باز نگاه مى دارد.

دستگیره درب باز کن  داخلى
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- در هنگام بستن درب عقب مواظب باشید که دستگیره آن در جاى خود قفل شود.

               
                      

1-4) جک و لوازم
جک ، آچار و لوازم دیگر در پشت صندلى است.

1- جک
27- دسته جک



                  

٢
١

8



1-5) درب موتور و باك
1- براى باز کردن درب موتور، اهرم گیره آن را بکشید.

2- اهرم ضامن قفل درب موتور که در زیر اتاقک قرار دارد را به طرف باال بکشید و سپس درب موتور را بلند کنید.

خودش قفل شده براى نگه داشتن درب موتور حتماً از میله نگاهدارنده درب موتور مطابق شکل استفاده نمایید. قبل از بستن 
درب موتور میله نگاهدارنده را به محل گیره نصب کنید. این عمل موجب جلوگیرى از سر و صدا مى شود. درب موتور را پایین 

آورده و مطمئن شوید که بسته است.
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!  هشدار: براى جلوگیرى از هر گونه حادثه اى، الزم است که قبل از بازرسى محفظه موتور، موتور را خاموش کرده باشید. 
در صورتى که شرایط به گونه اى است که باید همزمان با گردش موتور، محفظه موتور را بازرسى کنید.سعى کنید حتى االمکان 
وسایلى از قبیل شال گردن شما در مجاورت پروانه رادیاتور یا موتور قرار نگیرد. هنگام بازرسى موتور، ساعت، حلقه، انگشتر و 

دستبند خود را از دست خارج نمایید.

!  درب باك بنزین:
براى باز کردن درب باك، سوئیچ را داخل شیار آن کرده و مطابق شکل در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانید.براى باز کردن درب 
لوله باك بنزین ، درب را در جهت مخالف حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید.به منظور بستن درب باك ، آن را در جهت حرکت 

عقربه هاى ساعت چرخانده تا صداى سفت شدن آن را بشنوید.
  

!  هشدار: این امکان وجود دارد که بنزین و سوخت تحت فشار قرار گرفته باشد.بنابر این سعى کنید درب باك را همواره با 
دقت به آرامى باز کنید.در مواردى که از درب باك صداى فش فش شنیده مى شود و یا از آن بنزین خارج مى شود ،تا زمانى که 

این حالت متوقف نشده
10



از باز کردن درب باك خود دارى کنید.دقت داشته باشید که بخار بنزین بسیار خطرناك بوده ، بنابراین زمانى که قصد سوخت 
گیرى دارید حتماً موتور را خاموش کرده و از نزدیک کردن شعله آتش و یا سیگار به گلویى باك خود دارى کنید.

- اگر نیاز به تعویض درب باك بنزین باشد ، فقط از همان نوع درب باك استفاده شود.
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ترمز دستى:

براى کشیدن ترمز دستى، اهرم آنرا مطابق شکل بطرف خود بکشید.براى آزاد کردن آن را بکشید و بچرخانید ، سپس آن را به 
درون فرو کنید. در صورت احتیاج به تنظیم به تعمیرگاه مراجعه کنید.

!  توجه: - اگر به هنگام رانندگى در ترمز پایى اشکال بوجود آید اضطراراً مى توانید اتومبیل را با ترمز دستى متوقف کنید. 
هر چند ممکن است فاصله طوالنى تر از حد طبیعى شود.

-  غفلت در آزاد کردن ترمز دستى موجب هدر رفتن بنزین و ساییدگى ترمز مى شود

- هنگامى که در خودرو نیستید آن را روشن نگذارید.ترمز دستى را بکشید ، موتور را خاموش کنید و درب ها را قفل کنید. 
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2-1) صندلى
براى حرکت دادن صندلى بطرف جلو یا عقب، اهرم ریلى را به طرف چپ حرکت داده و آنرا نگه دارید، سپس صندلى را در وضعیت 
دلخواه قرار داده و اهرم را رها کنید. براى تنظیم پشتى صندلى در وانتهاى دو کابین، اهرم تیلت را که در سمت چپ صندلى 

قرار دارد، بطرف باال بکشید.

احتیاط: هیچگاه ضمن حرکت صندلى را تنظیم نکنید، زیرا ممکن است خودرو از کنترلتان خارج شده و به خودتان آسیب برسانید.
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براى خواباندن پشتى صندلى به طرف جلو و دسترسى به جک و لوازم ، در وانتهاى تک کابین، اهرمى را که در سمت چپ صندلى 
قرار دارد، به طرف باال بکشید.در وانتهاى دو کابین ، بند پارچه اى ضامن قفل پشتى که در باالى پشتى صندلى قرار دارد را کشیده 

و سپس پشتى صندلى را به طرف جلو بخوابانید.

تذکر: هنگامى که پشتى صندلى را به طرف جلو مى خوابانید، هر دو در باید باز باشد تا به دستگیره خسارتى وارد نشود.
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2-2) کمربند ایمنى
1- مدل (الف):

با استفاده از کمربند ایمنى ، سالمت خود و سرنشینان خودرو را تضمین نمایید. این کمربندهاى ایمنى مجهز به قرقره 
فنردارى است که پس از آزاد شدن کمربند آن را در کوتاه ترین طول ممکن نگه مى دارد. این ویژگى باعث مى شود که 
در حالتى که از کمربند استفاده نمى شود به دست و پاى سرنشین گیر نکند. قرقره فنردار داراى مکانیزم قفل اتوماتیک 
است که حساس به تغییر موقعیت قرقره از نظر زاویه و حرکت ناگهانى قرقره مى باشد تا در برخوردها و ترمزهاى شدید 

(ایست ناگهانى خودرو) قفل شده و ازدیاد طول کمربند جلوگیرى کند.

یاد آورى:
- اگر وسیله نقلیه با شیب بیش از 25 درجه متمایل شود و یا کمربند بسرعت کشیده شود، دستگاه جمع کننده بطور 

اتوماتیک قفل مى شود.

- قبل از بستن کمربند ، همیشه صندلى را در وضعیت دلخواه قرار دهید.

!  توجه : سیستم کمربند ایمنى پس از بروز حادثه و بوجود آمدن فشار ناگهانى باید تعویض شود.
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براى بستن کمربند:

1-انتهاى سگک و زبانه را بگیرید.

2-قسمت هاى انتهایى کمربند را به آهستگى بیرون بکشید.

3-اگر تسمه کمربند به آن اندازه نیست که موجب جا افتادن زبانه شود، آنرا از زیر زبانه بیرون بکشید تا طول مورد نظر بدست آید.

4-زبانه را در سگک فرو کنید، با شنیدن صدایى کمربند قفل مى شود.

  توجه: هرگز کمربند را دور شانه و گردن خود نپیچید . این عمل ممکن است موجب ضعیف شدن سیستم آن شود.

حتى االمکان تسمه کمربند را پایین سینه قرار دهید تا در هنگام حادثه از زیر آن سر نخورید.دستگاه جمع کننده طورى طراحى 
شده که کمربند را بطور اتوماتیک جمع و فشار وارد به کمربند را تحمل مى کند.

براى باز کردن کمربند دکمه روى سگک را فشار دهید.
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2- مدل (ب): در خودروهاي دوکابین (کمربند عقب) 

در این نوع طول کمربند بطور دستى تنظیم شده و این طول ثابت مى ماند. با کشیدن تسمه کمربند از زیر زبانه، اندازه مناسب 
بدست مى آید.

حتى االمکان کمربند را در پایین سینه ببندید. در صورت لزوم اندازه آنرا تغییر دهید. براى تنظیم طول آن مى توانید هر طرف 
را با زاویه مناسب نسبت به جعبه کمربند بکشید.

 براى باز کردن کمربند ،دکمه روى سگک را فشار دهید.

جمع کردن کمربند:

هنگامى که از کمربند استفاده نمى کنید ، کمربند و زبانه را به قالب جعبه کمربند آویزان کنید.
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استفاده صحیح از کمربند و دقت و نگهدارى:

به منظور حد اکثر استفاده از کارآیى سیستم کمربند ، لطفاً از این دستورات پیروى کنید.
- در تمام موارد، حتى سفرهاى کوتاه از کمربند ایمنى استفاده کنید.

- هرگز از یک کمربند در یک زمان براى بیش از یک سرنشین استفاده نکنید.
- استفاده از کمربند براى سرنشینان زیر 6 سال (کمتر از 25 کیلوگرم) ،توصیه نمى شود زیرا این عمل موجب افزایش احتمال 

آسیب دیدن گردن سرنشین در هنگام حادثه مى شود.
- از کمربند هاى بهم پیچیده استفاده نکنید.

- اشیاء تیز و برنده را از کمربند و سایر قسمت هاى آن دور نگه دارید.
- کمربند ، سگکها ، قالبها و سایر قسمتهاى کمربند را هر چند وقت یک بار بمنظور بررسى پوسیدگى ، خرابى یا پارگى 

بازرسى کنید.قطعات آسیب دیده را بالفاصله عوض کنید.
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ایمنى کودکان

گروه بهمن کلیه موارد ایمنى را در هنگام ساخت رعایت کرده است،لکن زمانى که با کودکان مسافرت مى کنید نگهدارى از آنها 
مستلزم مراقبت هاى خاصى است.به منظور جلو گیرى از وقوع حوادث احتمالى نکات زیر را بخاطر بسپارید:

1-اطفال خود را در داخل خودرویى که شیشه هاى آن باال است و زیر آفتاب پارك شده رها نکنید.
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2- کودکان تا سن 10 سال را تنها در خودرو رها نکنید.                            
3- هرگز به کودکان اجازه ندهید که بین صندلى بنشینند. 

4- قبل از باز کردن درب مطمئن شوید که این عمل از لحاظ ایمنى بالمانع است                                                                                 

- براى تمیز کردن تسمه کمربند ، آنرا با آب و صابون رقیق و یا مواد پاك کننده  بشویید. موادى مانند تتراکلرید کربن را 
براى شستن کمربند بکار نبرید. از سفید کردن و یا رنگ کردن مجدد کمربند خود دارى کنید.

- استفاده کننده از وسیله نقلیه نباید هیچ تغییرى در کمربند بدهد و یا چیزى به آن اضافه کند.
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2-3)آینه هاى جانبى با کنترل داخلى
این نوع آینه براى سرنشین این امکان را فراهم مى سازد که آینه هاى جانبى را از داخل کابین بوسیله اهرم تعبیه شده تنظیم 

نماید. 
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2-4) منبع تغذیه:  صرفا جهت استفاده از وسایل الکتریکی استاندارد با توان حداکثر60 وات مجاز میباشد. 

(استفاده از سري فندك ممنوع میباشد)

      

                                  جالیوانى  

                           

                                   منبع تغذیه 
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2-5) چراغ داخل اتاق

کلید چراغ سقف داراى سه حالت به شرح زیر مى باشد:

OFF  1- حالت خاموش
2- حالت وسط DOOR: در این حالت هنگام باز بودن دربها چراغ سقفی روشن میشود .

3- حالت روشن مداومON : در این حالت چراغ بصورت مداوم روشن میشود.

١٢
٣
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2-6) دریچه هاى هواکش

دریچه هاى کنارى هواکش همانطورى که در شکل نشان داده شده است باز و بسته مى شوند.اگر اهرم را به طرف باال حرکت 
دهید دریچه باز و اگر بطرف پایین بیاوردى دریچه بسته مى شود.جریان هوا را مى توان با باز و بسته کردن هر یک از این دریچه 

ها کنترل نمود.مقدارى هوایى که از طریق این دریچه ها وارد اتومبیل مى شود بستگى به سرعت اتومبیل دارد.
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3-1) بازدید هاى ضرورى

الزم است که سطح مایعات، روغن موتور، مایع خنک کننده موتور، روغن ترمز و مایع مخزن شیشه شوى را با در نظر گرفتن نوع 
محلول آنها ، بطور روزانه ، هفتگى و یا هنگام سوخت گیرى مجدد باز رسى نمایید.

روان شدن (آب بندى) موتور و جعبه دنده

روان شدن تدریجى یک موتور نو و دستگاه انتقال حرکت (جعبه دنده و دیفرانسیل) در خودرو اهمیت زیادى دارد که کامٌال باید 
تحت مراقبت راننده قرار گیرد چرا که در این صورت مى توان مطمئن بود که اجزا مختلف خودرو در یک مدت طوالنى و با حد 
اقل هزینه بیشترین بازه را خواهد داشت. عمل روان شدن قسمتها نه تنها در مورد موتور و دستگاه دنده ها مورد نظر است بلکه 

در اجزا دیگر شاسى از قبیل بلبرینگ هاى چرخها و قسمتهاى متحرك دیگر یک خودرو داراى اهمیت خاصى مى باشد.

این عمل باید با مراقبت کامل و به تدریج طى 3000 کیلومتر اول رانندگى انجام پذیرد.باید در نظر داشت که در مدت روان شدن 
نباید به موتور فشار اضافى وارد شود. مثٌال در حرکت سرباالئى ، در دنده چهار با سرعت کم ، در چنین مواردى باید از دنده هاى 
کم سرعت (سنگین تر) استفاده شود.مدارا کردن با خودروى نو در دوران روان شدن (آب بندى) چه در ضمن حرکت و چه در 

حالت کار کردن در جا اهمیت بسزائى دارد.
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توصیه هاى فنى جهت کارکرد اقتصادى خودرو:
- راه اندازى سیستم کولر باعث افت توان خروجى موتور مى گردد.

- در جاده هاى ناهموار از سرعت خود بکاهید.
- فشار باد الستیکها را با میزان فشار سفارش شده تنظیم کنید.

- از توقفهاى ناگهانى خوددارى کنید.
- هنگام رانندگى پاهاى خود را در حالت استراحت ، بر روى پدالهاى ترمز و کالچ نگذارید، زیرا باعث ساییده شدن بى جهت لنت 

ترمز و یا صفحه کالچ مى گردد.
- صحیح نبودن میزان فرمان باعث بر هم خوردن زاویه چرخها شده ، در نتیجه الستیکها سریعتر ساییده مى گردند.

! احتیاط:هنگام حرکت در سرازیریها ، هرگز موتور را خاموش نکنید ، زیرا با خاموش بودن موتور ، بوستر ترمز عمل نخواهد کرد. 
در عوض با استفاده از دنده سنگین (معکوس) از اثر ترمزى موتور استفاده نمایید.

- توصیه مى گردد که هنگام استفاده ازالستیک هاى یخ شکن ، حتماً چهار چرخ خودرو را به این نوع الستیکها مجهز نمایید، در 
غیر این صورت چرخهاى جلو را به الستیکهاى یخ شکن مجهز نمایید.

- با دقت رانندگى کنید و از دور زدنهاى ناگهانى و سریع خود دارى نمایید.

28



- از رانندگى در مناطق پر آب و سیالب بطورى که آب از قسمت زیرین رینگ چرخها باالتر باشد ، خود دارى نمایید ،  زیرا شرایط 
فوق باعث خیس شدن لنت ترمز گشته و ترمزها خوب عمل نمى کنند. همچنین احتمال دارد آسیب جدي به موتور خودرو وارد 

گردد.

  3-2) گرماى بیش از حد موتور 
- چنانچه نشاندهنده درجه حرارت موتور حاکى از گرماى بیش از حد موتور باشد و احساس مى کنید که قدرت موتور کم شده 

ویا صداى کوبش و یا تق تق از موتور شنیده مى شود به روش زیر عمل نمایید.

1- خودرو را متوقف نموده و کولر را خاموش کنید.
2- پس از سرد شدن موتور ، مخزن آب را بازید نموده و در صورت پایین بودن سطح آب شیلنگهاى رادیاتور،اتصاالت آن و رادیاتور 

را بازدید کنید تا اطمینان یابید که هیچگونه نشتى ندارند.
3- در صورت وجود هر گونه اشکال ، تا زمان رفع اشکال ، موتور را روشن کنید ، اگر موتور بطور مکرر داغ مى کند، سیستم خنک 

کننده نیاز به بازدید دارد.
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3-3) برچسبها و شناسنامه وسیله نقلیه

شماره شاسى: شماره شاسى در قسمت جلو قاب سمت چپ حک شده است.
شماره موتور: شماره موتور در قسمت سمت راست جلو پوسته موتور زیر شمع شماره 1 حک شده است.

جدول فشار باد الستیکها: جدول فشار باد الستیکها روى ستون پشت سر راننده چسبانده شده است.

3-4) سوئیچ موتور و قفل فرمان: 
مطابق شکل صفحه بعد، عالئم روى سوئیچ به شرح زیر مى باشند:

 LOCK: حالت قفل فرمان

ACC : استفاده از بعضى تجهیزات مثل رادیو ، و ساعت

 ON: در این وضعیت کلیه عالئم روشن بوده و صحت کار آنها را مى توان کنترل کرد.
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 START :حالت استارت موتور پس از روشن شدن موتور ، سوئیچ را رها کنید.
  PUSH : پس از خاموش کردن موتور، سوئیچ را فشار داده و سپس خارج نمایید.

      

                                     
! تذکر:

- در هنگامى که اتومبیل در حال حرکت است ، سوئیچ را در وضعیت (LOCK) یا (ACC) قرار ندهید.
- قفل فرمان وسیله اى بجاى ترمز دستى نمى باشد ، همیشه هنگامى که اتومبیل را ترك مى کنید ، خودرو را خاموش کرده 

و ترمز دستى را بکشید.
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3-5)صرفه جویى در مصرف سوخت
مصرف سوخت

مصرف سوخت فقط بستگى به طراحى خودرو ندارد بلکه به روش رانندگى و نگهدارى خودرو نیز بستگى دارد.در صورت رعایت 
نکات زیر مصرف سوخت را مى توانید به حد قابل مالحظه اى کاهش دهید.

الف- نگهدارى خودرو
سرویس و نگهدارى خودرو در فواصل توصیه شده و تعویض بموقع مواد مصرفى( روغن و ...) و نیز کنترل مرتب قطعاتى که در 

مصرف سوخت تاثیر دارند.

- تنظیم موتور طبق توصیه هاى سازنده خودرو.
- تعویض قطعه فیلتر هوا در فواصل زمانى معین شده در بخش سرویس و نگهدارى.

- رعایت فشار باد الستیکها (با کم بودن باد الستیکها سطح اصطکاك آن با جاده افزایش یافته ، باعث ازدیاد مصرف سوخت 
مى گردد)

- استفاده از الستیکهاى توصیه شده استاندارد.
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ب- نحوه رانندگى

- با پیش بینى سرعت ترافیک ، از ترمزهاى ناگهانى خوددارى کنید.
- دنده را به آرامى عوض کنید و این تعویض را هنگام رسیدن به سرعت متعادل موتور صورت دهید ( سرعت خودرو نباید از 2/3 

سرعت مجاز موتور تجاوز کند).
- با سرعت زیاد رانندگى نکنید. بهترین مصرف سوخت را در دنده چهار با سرعت 80 کیلومتر در ساعت کسب خواهید کرد.

با افزایش سرعت ، مصرف سوخت نیز افزایش مى یابد.
- پس از باال آمدن دماى آب از حد نرمال،به آرامى حرکت کنید و از دادن گاز اضافه بپرهیزید.

- موتور را در چند کیلومتر اول، با رانندگى در سرعت متعادل، به تدریج گرم کنید.
- رانندگى به صورت مسابقه اى مصرف سوخت را باال مى برد بهتر است به آرامى رانندگى کنید.

- در دنده سنگین ( یک و دو)،از سرعت گرفتن زیاد اجتناب ورزید.
- از باالترین دنده ممکن ، بدون فشار آوردن به موتور استفاده کنید.

- با حفظ فاصله مناسب از خودروى جلویى ، استفاده از ترمز را به حداقل ممکن برسانید.
- با پیش بینى تغییرات ترافیک، مى توان با رها کردن گاز و بدون استفاده از ترمز، سرعت خودرو را با ترافیک هماهنگ نمود.
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- تجهیزات الکتریکى را زمانى که واقعاٌ به آنها نیازى نیست خاموش کنید.
- ترجیحاً به جاى پایین کشیدن شیشه ها از دریچه هاى تهویه استفاده کنید.

- با برنامه ریزى مسافرت کنید.
- حتى االمکان در سفرهاى کوتاه از خودرو استفاده نکنید . رانندگى در شهر بیشترین مصرف سوخت را دارد. در مسافرت از جاده 

هاى کمربندى استفاده کنید و از ورود به شهر ها و در نتیجه برخورد با ترافیک خوددارى کنید.
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3-6) یدك کشى
 به منظور جلوگیرى از آسیب طى مدت یدك کشى، الزم است از وسیله مناسبى براى یدك کش کردن استفاده شود و همچنین 
قوانین مقررات مربوط به وسائط نقلیه یدك کش رعایت شود. هنگام یدك کشى طناب را مطابق شکل به اهرم پایین ببندید. اگر 

عمل یدك کشى بصورت نادرست انجام شود، موجب خسارت به اتومبیل مى شود.
اگر هنگام انتقال به فرمان و محور عقب صدمه اى وارد نشده باشد، مى توان اتومبیل را روى چهار چرخ یدك کش کرد و اال باید 

آنرا روى چرخهاى عقب بکسل کرد.
دقت: در هنگام یدك کشى ، دنده را در وضعیت خالص و سوئیچ استاررت را در حالت ACC قرار داده و ترمز دستى را آزاد کنید.

بخاطر داشته باشید که دستگاه ترمز کمکى پایى در هنگام خاموش بودن موتور در اختیار نیست.
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محــل حمــل بــا خودروبــر
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3-7) دستور العمل جک زدن و تعویض چرخ

اخطار:
- براى کاهش خطراتى که مى تواند صدمه جدى به شما بزند از دستورالعمل جک زدن پیروى کنید. دقت کنید که محل 
مناسبى را براى استفاده از جک در جلو و عقب اتومبیل انتخاب کرده باشید. به هر حال هرگز جک را در زیر سپر ها و یا 

قطعات دیگر قرار ندهید.
- فقط در هنگام تعویض چرخ از جک استفاده کنید. حد اکثر بار مجاز براى جک 1000 کیلوگرم مى باشد.(این مقدار را 

افزایش ندهید)
- هرگز به هنگام استفاده از جک در زیر اتومبیل نروید.

- هنگامى که اتومبیل روى جک قرار دارد آنرا روشن نکنید.
- هرگز تعمیرات اتومبیل را در محل عبور اتومبیلهاى دیگر در جاده ها و خیابانها انجام ندهید.همیشه قبل از تعویض چرخ 
اتومبیل از مسیر حرکت در جاده خارج و به قسمت شانه جاده هدایت کنید. اگر نتوانستید سطح صاف و مقاومى در کنار جاده 

پیدا کنید براى حمل اتومبیلتان بوسیله کامیون اقدام کنید.
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مقدمات:
اتومبیل را در جاى مسطحى پارك و ترمز دستى را تا آخر بکشید.

اتومبیل را در دنده عقب بگذارید.
چراغ چشمک زن (فالشر) را روشن کنید.

روشها:
1- جک ، دسته جک و آچار چرخ را از پشت صندلى بیرون بیاورید.

2- عقب و جلو چرخ مقابل جک را ببندید.
3- الستیک زاپاس را با رعایت مراحل زیر بیرون آورید:

الف) دسته جک را از سوراخ باالى سپر عقب داخل نموده، آنرا در شکاف گیره زاپاس بند فرو کنید.
ب) دسته جک را تا جایى که امکان دارد بداخل حفره زاپاس بند فشار دهید.

ج) دسته جک را در جهت حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا ضامن آزاد گردد.
د) به منظور پایین آوردن الستیک زاپاس، دسته جک را بطور ثابت ومحکم در دست گرفته و به آرامى در جهت خالف 

عقربه هاى ساعت بچرخانید.
ه) پیچ صفحه نگه دارنده (الستیک زاپاس) ر ا با آچار باز کرده و صفحه را درآورید.
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4-  قالپاق را اگر سوار باشد بوسیله آچار چرخ از چرخ جدا کنید.

1- پیچهاى چرخ را یکى بعد از دیگرى روبروي هم شل کنید اما تازمانیکه الستیک از زمین فاصله نگرفته پیچها را از 
جا در نیاورید.

2- پیچ جک را 4 دور در جهت حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانبد و جک را نیز در زیر سگدست جلو و یا فنر عقب 
مربوط به چرخى که در حال تعویض آن هستید قرار دهید.

3- دسته جک را در درون جک قرار داده و آنرا آنقدر در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا چرخ از زمین بلند شود.
4- پیچهاى چرخ را در جهت عکس عقربه هاى ساعت باز کنید و سپس چرخ را در آورید.

5- الستیک زاپاس را سوار کرده و پیچها را در جهت حرکت عقربه هاى ساعت ببندید.
6- دسته جک را در جهت خالف حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا اتومبیل روى زمین قرار گیرد.

7- ابزار و لوازم را در جاى خود قرار دهید و الستیک پنچر را در اسرع وقت پنچر گیرى کنید.

اگر از سفت بودن پیچهاى چرخ مطمئن نیستید، مى توانید در اولین تعمیرگاه آنها را کنترل کنید.
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گشتاور الزم براى سفت کردن پیچها:
چرخ استاندارد             10 الى 11 کیلوگرم متر
چرخ استیل                 12 الى 13 کیلوگرم متر

!  توجه:

  به منظور جلوگیرى از سرو صداى جک وآچارها در هنگام حرکت اتومبیل ، آنها را به نحو درست در جاى 
خود قرار دهید.

   احتیاط: 

پس از سوار کردن الستیک زاپاس در اولین فرصت فشار باد آنرا کنترل کنید.
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3-8) نحوه مراقبت از الستیک ها:
براى اینکه حد اکثر استفاده از الستیکها به عمل آید و ایمنى سر نشینان خودرو نیز حفظ شود ، همچنین به منظور صرفه جویى 
در مصرف سوخت ، الزم است که فشار باد الستیکها در حد استاندارد نگه داشته شود. به عالوه توزیع وزن بار موجود در خودرو 

و سرنشینان باید در حد مقدار توصیه شده انجام گرفته و از آن تجاوز ننماید.

فشار باد الستیکها: فشار باد الستیکها (شامل الستیک زاپاس نیز مى باشد) باید بطور ماهانه و در حالى که الستیکها سرد مى 
باشند انجام گیرد. 

توجه داشته باشید که معموالٌ الستیکهاى گرم داراى فشار بیشتر از فشار استاندارد مى باشند.فشار کمتر از حد معمول باعث 
ساییدگى و فرسودگى الستیکها، عدم کارکرد دقیق آنها و افزایش مصرف بنزین مى گردد. لذا الزم است که میزان فشار الستیکها 

بر طبق  جدول فشار باد الستیک تنظیم گردد.

! توجه: فشار پایین باد در الستیکها، باعث مى شود تا لبه بر آمده کنار رینگ ، فاقد آب بندى الزم باشد و فشار بیش از حد 
باعث کج شدن رینگ و جدا شدن الستیک از رینگ مى گردد. در صورتى که فشار باد الستیکها بیش از حد معمول باشد، امکان 
راندن خودرو براحتى میسرنبوده، به عالوه وسط شیارهاى الستیک به سرعت ساییده شده ، خطرات ناشى از وقوع تصادفات را در 

اثر انحرافات فرمان بدنبال خواهد داشت.
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جابجایى چرخها:
بمنظور یکسان شدن ساییدگى تایرها، توصیه مى شود که تایرها در هر 10000 کیلومتر(و در صورتى که ساییدگى بیشترى به 
چشم بخورد، در فواصل کمتر) مطابق شکل عوض شوند و در همان زمان از نظر باالنس کنترل شوند. در هنگام تعویض چرخها، 

میزان فشار باد الستیکها باید بر حسب جدول توصیه شده براى الستیکهاى سرد تنظیم شود.

!  توجه: توصیه مى شود به هنگام تعویض چرخها، لنتهاى ترمز بازدید شوند.
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سوار کردن تایر جدید:
در هنگام تعویض تایر از تایرى استفاده کنید که از نظر اندازه و نوع برابر تایرى باشد که مزدا توصیه نموده است.استفاده از 
تایرهاى دیگر ، با اندازه هاى متفاوت ممکن است داراى اثر قابل مالحظه اى در رانندگى ، دست فرمان و سرعت اتومبیل 

داشته باشد.
!  توجه:

از الستیکهاى گلهاى مختلف در یک اتومبیل استفاده نکنید.
الستیکهاى جدید باید بصورت جفت در یک محور مورد استفاده واقع شوند.(عقب یا جلو)

الستیکهاى رادیال را با انواع دیگر الستیک در یک اتومبیل استفاده نکنید.
فرسودگى تایر:

هنگامى که عمق ساییدگى الستیک به 1/6 میلیمتر برسد نخهاى داخلى تایر نمایان مى شود. این سیمها بصورت نوار محکمى 
در اطراف نخ الستیکها ظاهر مى گردند. هنگامى که این سیمها نمایان مى شوند، باید الستیکها را عوض کرد.

تعویض چرخها: هنگامى که چرخى را به هر دلیل عوض مى کنید، مطمئن شوید که چرخ جدید از نظر قطر، عرض و غیره 
برابر با چرخ قبلى باشد.                                                                                              
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4-1) صفحه کیلومتر شمار
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4-2) نشاندهنده ها و عالئم اخطار
1-کیلومتر شمار: نشاندهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت مى باشد

2-مسافت سنج: مفدار مسافتى را که خودرو در طول یک مسیر طى مى کند، مشخص مى نماید.
3-دکمه تنظیم مسافت سنج: با فشار دادن این دکمه ، در هر زمان ، کلیه رقمهاى مسافت سنج روى عدد صفر قرار مى گیرد.

چراغهاى نشاندهنده
1-کیلومتر شمار                                    

2-مسافت سنج
3-دکمه تنظیم مسافت سنج

4-عقربه دور موتور
5-درجه آب

6-درجه بنزین
7-چراغ راهنما و چشمک زن

8-چراغ نشاندهنده نور باال
9-چراغ نشاندهنده مه شکن

10-چراغ نشاندهنده نور پایین
11-چراغ ایربگ سرنشین

CNG 12-چراغ نشاندهنده

چراغهاى اخبارى
13-چراغ دینام

14-چراغ هشدار روغن
15-چراغ هشدار ترمز دستى و هشدار سطح روغن ترمز

16-چراغ چشمک زن خطر(فالشر)
17-چراغ هشدار دهنده رایانه

18-چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنى
19-چراغ ایربگ

20-چراغ هشدار دهنده باز بودن درب 
ABS 21-چراغ هشدار دهنده سیستم
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4-عقربه دور موتور: نشاندهنده مقدار دوران موتور در هر دقیقه مى باشد.
بماند،  روشن  مداوماٌ  یا  و  نشود  راهنما روشن  پانل چراغ  اگر چراغ  و چراغ خطر و چراغ چشمک زن:   5- چراغ راهنما 
نشاندهنده خرابى چراغهاى راهنما است و هر چه زودتر باید آن را تعمیر کرد. هنگامى که کلید چراغ چشمک زن را روشن مى 

کنید، هر دو همزمان با هم روشن و خاموش مى شوند.

6- درجه آب: این عقربه نشاندهنده درجه حرارت آب رادیاتور مى باشد.اگر عقربه از درجه نرمال بگذرد،نشاندهنده این است که 
موتور داغ کرده است و چراغ هشدار روشن میشود . اگر چنین اتفاق بیفتد از روش زیر پیروى کنید:

1-اتومبیل را با احتیاط از جاده بیرون برده و متوقف کنید.
2- درب موتور اتومبیل را باز کرده ودرجه اول تسمه پروانه را کنترل کرده و بگذارید درجا کار کند تا موتور تدریجاٌ خنک شود.

3- اگر درجه حرارت کاهش نیافت موتور را خاموش کنید تا پس از مدتى موتور خنک شود.
4- هنگامى که موتور خنک شد آب رادیاتور را کنترل کنید. اگر مقدار آب رادیاتور کم باشد، مخلوطى از آب و مایع ضد یخ 

5- (اتیلن گلیکول) (براى محافظت از قسمتهاى آلومینیومى موتور) به میزان مساوى داخل رادیاتور بریزید.
6- براى تسریع در خنک کردن، هنگامى که موتور کار مى کند، مى توانید مقدارى آب به رادیاتور بپاشید.
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!  توجه: هنگامى که موتور و رادیاتور داغ است ، درب رادیاتور را باز نکنید.
آب جوش رادیاتور و یا بخار آب در اثر فشار خارج شده و ممکن است صدمات شدیدى

 را موجب گردد.

7- درجه بنزین: درجه بنزین نشان دهنده مقدار بنزین داخل باك مى باشد.                 

8-چراغ نشاندهنده نور باال: این چراغ به هنگام روشن بودن چراغهاى اصلى جلو، در 
موقیت نورباال روشن مى گردد.

   9- چراغ نشاندهنده مه شکن: در هنگام استفاده از چراغ هاى مه شکن ، این چراغ روشن 
  مى گردد.

  10- چراغ نشاندهنده نور پایین: در صورت استفاده از نور پایین این چراغ روشن مى گردد.
   

  11-چراغ GNC : در صورت استفاده از سیستم گازسوز این چراغ روشن مى گردد.

  12-چراغ ایربگ سرنشین: در هنگام غیر فعال سازى ایربگ سرنشین توسط سوئیچ مخصوص ، این چراغ روشن و در صورت فعال 
سازى ایربگ سرنشین این چراغ خاموش مى گردد.
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سوئیچ فعال یا غیر فعال سازى ایربگ سرنشین : این سوئیچ در سمت چپ فرمان واقع شده است و از طریق آن مى توان 
وضعیت ایربگ سمت سرنشین را در حالت فعال (ON)یا غیر فعال (OFF) قرار داد.
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چراغهاى اخبارى: 

13) چراغ دینام:  روشن شدن دینام به این معنى است که باترى خالى مى شود.هنگامى که استارت مى زنیم این چراغ روشن 
مى شود و پس از روشن شدن موتور باید خاموش شود.اگر چراغ دینام در هنگام رانندگى روشن باشد:

1- اتومبیل را از جاده خارج و متوقف کنید.
2- تسمه پروانه را از نظر پارگى یا شل بودن کنترل کنید.

3- اگر تسمه پروانه در وضعیت مناسب قرار داشته باشد، عیب از آفتامات است، این عیب حتى االمکان بوسیله تعمیرگاه مجاز 
مزدا در اولین فرصت برطرف شود.

        توجه: هنگامى که تسمه پروانه شل و یا پاره شود به رانندگى ادامه ندهید. رادیاتور جوش خواهد آورد.

14) چراغ روغن موتور:  هنگامى که استارت مى زنید این چراغ روشن و پس از روشن شدن موتور باید خاموش شود. اگر چراغ 
روغن در هنگام رانندگى روشن باشد: 

1-اتومبیل را از جاده خارج و متوقف کنید.
2-سطح روغن موتور را کنترل کنید، اگر روغن کم باشد به اندازه الزم روغن در موتور بریزید.

3-اتومبیل را یدك کش کرده و براى افزودن روغن به نزدیکترین نمایندگی مجاز گروه بهمن برسانید.

      توجه: غفلت از موارد فوق مى تواند موجب خسارت زیادى به موتور شود.

!

!
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15) چراغ ترمز: روشن بودن این المپ نشان دهنده درگیر بودن ترمز دستى مى باشد. زمانى که سوئیچ موتور در وضعیت 
"ON"  باشد، با آزاد کردن ترمز دستى، المپ خاموش مى شود.

16) چراغ چشمک زن خطر(فالشر): فالشر به عنوان چراغ هشدار دهنده براى رانندگانى است که در حال نزدیک شدن و 
سبقت گرفتن از خودرو شما مى باشند. فالشر در هنگام بکسل کردن خودرو و یا در توقف در کنار جاده ها مورد استفاده قرار مى 

گیرد. در صورت روشن شدن فالشر، چراغهاى راهنماى جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مى شود.

!  توجه: هنگام روشن بودن فالشر، چراغهاى راهنما به تنهایى کار نخواهند کرد.
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17) چراغ هشدار دهنده رایانه: روشن شدن این چراغ یعنى اشکال در سیستم رایانه خودرو (E.C.U)  مى باشد. در این حالت 
باید به تعمیرگاه مجاز مراجعه کرد.

 
   

18-چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنى : در صورت عدم بستن کمربند ایمنى توسط راننده این چراغ روشن مى گردد.
19-چراغ هشدار دهنده باز بودن درب : در صورت باز بودن هر یک از دربهاى کابین خودرو این چراغ روشن مى گردد.

20-چراغ هشدار دهنده سیستم ABS:در صورت بروز ھر گونھ ایردا در سیستم ترمز ABS ، این چراغ روشن می گردد.
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4-3)اهرم چراغ- راهنما- برف پاك کن
1- کنترل چراغها:

براى روشن کردن چراغها، دکمه سر اهرم را به این ترتیب بچرخانید:
صداى تیک اول: فقط چراغهاى خطر، عقب ، نمره و پانل روشن مى شود.

صداى تیک دوم: چراغهاى جلو، چراغهاى خطر عقب نمره وچراغ پانل روشن مى شود.
براى نور باال، اهرم را به طرف جلو فشار دهید.
براى نور پایین، اهرم را به طرف عقب بکشید.

براى چراغ زدن، اهرم را بیشتر به عقب بکشید و در همان جا نگه دارید. هنگامى که ازنور باال استفاده مى کنید، چراغ 
آبى رنگ داخل پانل روشن مى شود.

2- چراغ راهنما و تغییر حرکت:
چراغ راهنما: براى روشن شدن چراغ راهنما اهرم را به طرف باال و یا پایین حرکت دهید. چراغهاى راهنما پس از گردش، 

بطور اتوماتیک خاموش مى شوند.
چراغ تغییر حرکت: براى روشن شدن چراغهاى تغییر مسیر، اهرم را تا نصفه باال و پایین ببرید. هنگامى که اهرم را رها 

مى کنید، چراغها در وضعیت خاموش قرار مى گیرد.
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1- چراغ تغییر خط حرکت به سمت راست
2- چراغ گردش به راست

3- چراغ تغییر حرکت به سمت چپ
4- چراغ گردش به چپ

٢

٣

٤
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سوئیچ برف پاك کن:
  براى روشن شدن برف پاك کن، اهرم را مطابق تصویربه پایین بکشید:

- INTحرکت تایمر برف پاك کن میباشد و محور متحرك مدت زمان را تغییر می دهد.

2- حرکت برف پاك کن با سرعت عادى را نشان مى دهد.
3- حرکت برف پاك کن با سرعت تند را نشان مى دهد.

تذکر: براى جلوگیرى از خراب شدن احتمالى شیشه جلو و یا تیغه برف پاك کن از بکار انداختن آن در مواقعى که شیشه خشک 
است خود دارى کنید.

٢

٣

١
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سوئیچ تک حرکتى برف پاك کن:
براى تک حرکت کردن برف پاك کن ، اهرم را به جلو فشار دهید و سپس آنرا رها سازید.

4-4) شیشه شوى
   براى پاشیدن آب به شیشه جلو، اهرم را به طرف خود بکشید و آنرا در همان نقطه نگه دارید. هنگامیکه آنرا رها مى سازید، 

اهرم بصورت اتوماتیک به وضعیت خاموش بر مى گردد.
   

 هنگامى که شیشه شوى کار نمى کند، مقدار مایع مخزن شیشه شوى را کنترل کنید. مخزن آب شیشه شوى در قسمت موتور 
قرار دارد.

! احتیاط: براى جلوگیرى از آسیب دیدن پمپ شیشه شوى، دقت کنید که هنگام خالى بودن مخزن شیشه شوى، از بکار انداختن 
آن خوددارى کنید.
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4-5) سیستم بخارى 

سوئیچ پروانه بخارى
OFF- خاموش

I  -  درجه کم
I I –  درجه متوسط

I I I-  درجه زیاد
سوئیچ پروانه سرعت باد بزن را در تمام حاالت تنظیم مى کند.
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!  توجه: هنگامى که اهرم کنترل هوا را بیرون مى کشید، هواى درون اتومبیل به هنگام روشن شدن بخارى (پنکه) 
مجدداٌ به جریان مى افتد. این عمل به جلوگیرى از ورود گرد و غبار و بوهاى نامناسب به درون اتومبیل کمک مى کند.

اهرم کنترل هوا را بیرون بکشید.
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4-6) دستگاه تهویه و کولر
براى به کار انداختن دستگاه تهویه:

1- هواکش کنارى را ببندید.
2- اهرم کنترل درجه حرارت را در وضعیت دلخواه قرار دهید.

3- اتومبیل را روشن کنید.کلید دستگاه تهویه را در وضعیت روشن قرار داده و سرعت را به میل خود تنظیم کنید.
4- هنگامى که حد اکثر هواى خنک مورد احتیاج است ، اهرم کنترل درجه حرارت را در منتهى الیه سمت چپ قرار داده و 

اهرم کنترل هوا را بیرون بکشید و سپس کلید پروانه را در وضعیت3 قرار دهید.

!  توجه: هنگامى که از دستگاه تهویه به مدت یک ماه و بیشتر استفاده نمى کنید، هر هفته اتومبیل را روشن کرده و 
دستگاه تهویه را به منظور نرم شدن داخل کمپرسور آن چند دقیقه اى روشن بگذارید.
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نکاتى در مورد دستگاه تهویه:

- اگر اتومبیل در نور مستقیم آفتاب پارك شده است ، قبل از روشن کردن دستگاه تهویه پنجره ها را باز کنید تا هواى گرم 
داخل اتومبیل خارج شود.

- براى بر طرف کردن بخار آب شیشه ها در روزهاى بارانى، درجه حرارت داخل اتومبیل را با بکار انداختن دستگاه تهویه 
کاهش دهید. این عمل موثرترین روش در فصل بارندگى است.

- به هنگام رانندگى در ترافیک سنگین ممکن است به علت درجا کار کردن اتومبیل، هواى خنک به اندازه کافى فراهم نگردد.
در این حالت بهتر است به منظور ایجاد هواى خنکتر از دنده هاى پایین استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که دستگاه تهویه را چه در فصل گرما و چه در سایر فصول کنترل و سرویس کنید.

- هنگامى که در جاده هاى سرباالیى رانندگى مى کنید، امکان دارد اتومبیل جوش بیاورد.براى جلوگیرى از این عمل دستگاه 
تهویه را در فواصل 3 تا 5 دقیقه روشن و خاموش کنید.
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                                      مدت         
      اقالم

کیلومتر یا مدت زمان ھر کدام زودتر واقع شود.

١٠٠٠١١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠کیلومتر
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨_ماه

موتور
تتتتتتتتت١- تمیز کردن سوپاپھا

سسس٢-مھره ماسوره دود
بھ ازاءھر ١٠٠٠٠٠ کیلومتر تعویض شود٣-تسمھ تایمینگ

ببببببببت٤-تسمھ پروانھ
ععععععععع٥-روغن موتور*١

عععععععع٦-فیلتر روغن*١
رادیاتور

ببببسیستم خنک کننده
ھر دو سال یک بار تعویض شودخنک کن موتور(ضدیخ)

سیستم سوخت 
ببببلولھ ھای بنزین 

ععفیلتر بنزین
عبببعبببفیلترھای ھوا*٢

N.G.S ببببببببببازیدی سیستم توسط دستگاه
سوئیچ استارت

ببببببببببازدید تایمر دلکو
ببببببببشمع ھا

ببببببببوایر شمع
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                                 مدت                                                           

   اقالم

کیلومتر یا مدت زمان ھر کدام زودتر واقع شود.

١٠٠٠١١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠ کیلومتر
٦١٢١٨٢٤٣٠٣٦٤٢٤٨_ماه

سیستم برق

ببببببببمایع باتری و غلظت آن
شاسی و اتاق

ببببلولھ ھای ترمز و اتصاالت آن
عبببعبببروغن ترمز*٣

ببببببببروغن کالچ
ببببببببپدال کالج و ترمز

ببببترمز عقب
ببببببببترمز جلو

ببببترمز پایی و لولھ ھای آن
ببببببببترمز دستی

ببببروغن فرمان
بببببچرخش آزاد فرمان

ببسیبک فرمان و ھرزگرد
عبببعبببروغن گیربکس

سسسسسپیچ و مھره ھای بدنھ و شاسی
ببسگدست جلو

گگبلبرینگ چرخ جلو
بببعبببعروغن دیفرانسیل

گگشافت عقب
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ب- بازرسى شود
س- سفت شود
ت- تنظیم شود
ع- عوض شود

گ-گریس کارى شود

ظرفیتنوع روغننام قسمت

W 40 10 ( مناطق سردسیر)موتور
W 50 20 ( مناطق گرمسیر)

بدون فیلتر 3/97 لیتر
با فیلتر 4/5 لیتر

2 لیترSAE 75 W 90گیربکس پنج سرعته
1/3 لیترSAE90 و GL-5دیفرانسیل
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پس از 80 هزار کیلومتر یا مدت 48 ماه نیز براى حفاظت از اتومبیل به همین ترتیب به سرویس ادامه دهید.

! تذکر:
در صورتی که خودرو شما در شرایط عادي محیطی کار میکند روغن موتور، را هر  5000کیلومتر تعویض کنید.

1- اگر خودروى شما تحت شرایط زیر کار میکند، روغن و فیلتر روغن آن را در هر 4000 هزار کیلومتر تعویض کنید.
توقف هاى کوتاه و مکرر در حین استفاده از خودرو- رانندگى در ترافیک سنگین- رانندگى طوالنى با سرعت باال- مسافت 
هاى کوتاه با موتور سرد در دماى پایین- هواى گرم اغلب در دماى باالتر از 30 درجه سانتیگراد- هواى بسیار سرد- در گرد 

و غبار- استفاده از سوخت نامناسب .

2- به صفحه مربوط به سرویسهاى روغن که بعداٌ مى آید، مراجعه شود.
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5-2) توصیه هاى ایمنى هنگام بازدید خودرو

   به هنگام بازدید و سرویس و نگهدارى خودرو ، همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و به موارى زیر دقیقاٌ توجه فرمایید:

1- هنگام داغ بودن موتور بر روى آن کار نکنید. موتور را خاموش کرده واجازه دهید تا کامٌال سرد شود.
2- اگر الزم است که در حال گردش موتور بر روى آن کار کنید، توجه داشته باشید که، دستمال و وسایلى از این قبیل، داخل 
موتور و یا سایر قطعات درحال گردش نرود. در ضمن سر، مو، لباس و ابزار خود را از تسمه پروانه و پروانه که در حال گردش 

مى باشد، دور نگه دارید.
3- در صورتى که خودرو را بوسیله جک باال نگاه داشته اید، زیر آن نرفته و در صورت نیاز، حتما از پایه هاى ایمنى (خرك) 

استفاده نمایید.
4- از نزدیک کردن آتش سیگار و یا هرگونه شعله دیگرى به باترى، بنزین و یا قطعات مربوط به سیستم سوخت رسانى خود 

دارى نمایید.
5- هنگامى که سوئیچ موتور روى موقعیت ON قرار دارد، باترى و وسایل ترانزیستورى دیگر را مرتب قطع و وصل نکنید.

6- هنگام نصب باترى، به قطبهاى آن کامٌال توجه کرده و هرگز قطب مثبت را به منفى ویا برعکس وصل نکنید.
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7- هنگام بازدید موتور و نظافت آن به خاطر داشته باشید که باترى و کابلهاى مثبت و سیم کشى خودرو داراى ولتاژ و جریان 
برق مى باشد. بنابر این دقت کنید که در مدارها، اتصالى بوجود نیاید.

8- هنگام بازدید موتور در مکانهاى سر بسته مانند تعمیرگاه دقت کنید که مکان داراى تهویه مناسبى باشد.
9- پروانه خنک کننده رادیاتور الکتریکى بوده و با جریان برق کار مى کند. بنابر این دقت کنید که قبل از سرویس خودرو 
خود، سوئیچ موتور را خاموش نمایید. اگر سوئیچ موتور یا کولر روشن باشد، در صورت زیاد بودن حرارت موتور پروانه خنک 

کننده بطور اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد.

5-3) کنترل تسمه پروانه
   اگر تسمه پوسیده شده، شکاف برداشته و یا خرد شده است، آن را عوض کنید. براى کنترل تسمه کافیست با انگشت شست 
حدود 10 کیلوگرم فشار بین پولى ها وارد کرده و انحناى تسمه را بررسى کنید. در این حالت تسمه باید حدود یک سانتیمتر 

جابجا شود. در غیر این صورت تسمه را تنظیم کنید.
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تنظیم تسمه پروانه :
1- پیچ میله تنظیم کننده دینام را شل کنید.  

2- با استفاده از پیچ تنظیم ، دینام را گونه اى جابجا کنید که خالصى تسمه به حد مجاز برسد.
3- پیچها را سفت کرده و میزان خالصى تسمه را مجدداٌ کنترل کنید.

   پیچ تنظیم
     پیچ تنظیم    پولی تسمھ پروانھ

   پولی کولر

    پولی میل لنگ

 پولی دینام
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  5-4) تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
 با توجه به جدول تعمیر و نگهدارى خودرو ، جهت تعویض روغن موتور و فیلتر روغن به شرح ذیل عمل نمایید.توجه داشته 
باشید که جهت انجام هر گونه سرویس ، به تعمیرگاههاى مجاز مراجعه نمایید.چنانچه براى تعویض روغن و فیلتر روغن و 

فیلتر از مهارت کافى و ابزار الزم برخوردار مى باشید، اقدام به این کار نمایید.
1- براى چند دقیقه موتور را روشن نموده و گرم نمایید.سپس آنرا خاموش کرده ، اجازه دهید تا تمام روغن به کارتل برگردد.

2- در روغن را باز نمایید.
3- پیچ تخلیه روغن را  مطابق شکل ، باز کرده و روغن مستعمل را در ظرفى بریزید و سپس پیچ تخلیه را تمیز نمایید.

توجه:موتور و روغن موتور داغ مى باشد. بنابراین هنگام کار مراقب باشید که خود را نسوزانید.
4- با استفاده از ابزار مخصوص، فیلتر روغن را باز کنید.

5- به کمک پارچه اى تمیز، سطح تکیه گاه فیلتر (روى موتور) را پاك کنید.
6- مقدار کمى از روغن موتور را روى واشر الستیکى فیلتر روغن جدید مالیده، در محل خود ببندید و با ابزار مخصوص آن 

را سفت نمایید.
7- پیچ تخلیه روغن را بسته و موتور را از روغن جدید پر کنید. توجه داشته باشید که حد اکثر تا عالمت<<F>> روى گیج  

روغن بریزید.
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8- در روغن دان را بسته و موتور را روشن کنید و اطراف فیلتر روغن را جهت هر گونه نشتى بازدید نمایید.

!  هشدار: چنانچه خودرو بمدت طوالنی با سرعت باال حرکت کند، سطح روغن موتور را بطور مرتب بازرسی کنید.

!  توجه: فقط از روغنهاى استاندارد و توصیه شده استفاده نمایید.

توصیه مى گردد که بعد از هر بار تعویض روغن موتور، کلیه قسمتها و قطعات بدنه خودرو از قبیل لوالى درها، در موتور،درب 
بارعقب و قفلها را روغن کارى نمایید.
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5-5) تعویض روغن گیربکس
1- پیچ تخلیه "A" و پیچ سر ریز"B" را که براى ریختن روغن است باز کنید.

2- پیچ تخلیه را تمیز کنید.
3- پس از تخلیه کامل روغن ، پیچ تخلیه  را ببندید و آن را محکم کنید.

4- روغن را از پیچ سر ریز "B" بریزید و مواظب باشید تا به لبه قسمت پایین سوراخ "B"  برسد.
5- پیچ سرریز "B" را که براى ریختن روغن است، ببندید و محکم کنید.
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  5-6) بازدید سیستم خنک کننده
    سیستم خنک کننده داراى فشار باال بوده و مخزن آن طورى است که مایع درون آن قابل رویت مى باشد.

!  هشدار:هنگام روشن بودن موتور و گرم بودن آب رادیاتور، دررادیاتور را باز نکنید، زیرا با خارج شدن بخار و آب داغ، آسیب 
جدى به شما مى رسد.

باز کردن در رادیاتور:
  پس از خاموش کردن موتور و سرد شدن نسبى آب رادیاتور، براى باز کردن آب رادیاتور، تکه پارچه اى دور آن پیچیده و آن را 
به آرامى درجهت خالف حرکت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا گیر کند. سپس خود را کنار کشیده و اجازه دهید تا بخار موجود 

از آن خارج شود. پس از خارج شدن بخار، در را بطرف پایین فشار داده و سپس بردارید.

 بازدید مقدار مایع خنک کننده (آب رادیاتور) :
  شرایط منبع و نیز کلیه شیلنگهاى سیستم خنک کارى و شیلنگهاى بخارى را بازدید کرده و در صورت وجود هر گونه خرابى، 

نشتى و یا پوسیدگى آنها را تعویض نمایید.

منبع رادیاتور باید همیشه از مایع خنک کننده پر بوده و هنگام سرد بودن موتور نیز سطح این مایع در منبع ذخیره باید بین 
عالمت <<FULL>> (پر)و <<LOW>>(پایین) قرار داشته باشد. اگر میزان مایع، نزدیک عالمت<<LOW>> باشد آنرا 
تا عالمت  <<FULL>> پر نمایید.در صورت افزودن مایع و خالى شده مجدد منبع ذخیره، جهت بررسى سیستم خنک کننده 

و رفع عیب آن، به یکى از تعمیرگاه هاى مجاز مراجعه نمایید.
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نحوه تعویض کردن مایع خنک کننده( آب رادیاتور):
   با توجه به جدول سرویس و نگهدارى، آب رادیاتور را مطابق روش زیر تعویض نمایید.

! احتیاط: فقط از آب بدون امالح استفاده نمایید.

ازآنجا که اکثر جنس قطعات سیستم خنک کننده از آلیاژهاى آلومینیوم ساخته شده، بنابر این براى جلوگیرى از خوردگى و یخ 
زدگى، از مایع خنک کننده با مخلوط گلیکول استفاده نمایید. هرگز از الکل ویا ضد یخ متانول استفاده نکرده و آنها را با مایع 

خنک کننده مخلوط نکنید. مایع خنک کننده رادیاتور داراى 30تا50 درصد ضدیخ مى باشد.

!  توجه: در تابستان از خالى کردن مایع خنک کننده رادیاتور که با محلول ضدیخ همراه مى باشد، خوددارى نمایید، زیرا 
ضدیخ همانطور که از انجماد آب جلوگیرى مى کند، از جوشش آن نیز ممانعت مى نماید.

!  جهت تعویض مایع خنک کننده موتور به نمایندگان خدماتی گروه بهمن مراجعه نمایید.

!  به منظور عملکرد بهتر موتور و  بهبود دوام قطعات استفاده از ضدیخ هاى پایه آلى الزامى است.

74



5-7) روغن ترمز:
 MIN (حداکثر) و MAX برطبق جدول سرویس و نگهدارى، میزان روغن ترمز داخل مخزن را بازدید نمایید. مقدار آن باید بین
(حداقل) باشد. قبل از اضافه کردن روغن ترمز، اطراف در مخزن را کامٌال پاك نمایید. اگر مقدار روغن ترمز کمتر از معمول باشد، 
مقدار آن را تا عالمت MAX اضافه کنید. همزمان با طى مسافتهاى زیاد، مقدار روغن ترمز کاهش مى یابد. در صورتى که مقدار 

روغن ترمز، در حد بسیار کم و پایین باشد، جهت رفع عیب به یکى از تعمیرگاه هاى مجاز مراجعه فرمایید.
  

! احتیاط:  فقط از روغن ترمزهایى که با DOT۴ مطابقت دارد استفاده کنید.
انواع مختلف روغن ترمز را با هم مخلوط نکنید و بکار نبرید.
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5-8) عملکرد بوستر ترمز
صحت کار بوستر ترمز را به شرح زیر مورد بررسى و آزمایش قرار دهید:

1- پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن را پایین نگه دارید. موتور را استارت بزنید. در این حالت پدال ترمز باید کمى 
پایین برود.

2- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش کنید. حدود 30 ثانیه پدال را پایین نگه دارید. در این لحظه پدال نه باال مى 
رود و نه پایین.

3- موتور را مجدداٌ استارت زده و اجازه دهید به مدت 2 دقیقه کار کند. سپس آن را خاموش کنید.

اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار دهید. باید با هر بار فشار دادن، حرکت پدال کاهش یابد.

در صورت عدم صحت موارد فوق، سیستم ترمز معیوب بوده، بنابر این به یکى از تعمیرگاه هاى مجاز مراجعه نمایید.
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5-9) نگهدارى باترى

 - باترى را از دسترس کودکان دور نگه دارید. باترى داراى اسید سولفوریک است. از تماس اسید با پوست بدن، چشم، لباس 
و اتومبیل خوددارى کنید. اگر اسید بر روى بدن شما بریزد بالفاصله قسمت آلوده را بطور کامل با آب شستشو داده و سپس 

مراقبت پزشکى الزم را بعمل آورید.
- باترى در هنگام کار کردن گاز تولید مى کند. در صورتى که جرقه یا شعله آتش به باترى نزدیک شود این گاز تولید انفجار 

خواهد کرد. هنگامى که حفره هاى باترى باز مى باشد، هر نوع جرقه یا شعله را از باترى دور نگه دارید.
- اگر باترى خالى شده شما یخ زده باشد و یا سطح مایع آن پایین باشد، از روشن کردن ماشین بوسیله باترى کمکى خوددارى 

کنید، زیرا این عمل موجب انفجار باترى مى شود.
- روشن کردن با باترى کمکى در صورتى که بدرستى انجام نشود خطرناك است. بنابراین در صورتى که شرایط میسر نشود و 
یا نسبت به آنها یقین نداشته باشید، ما قویاٌ به شما توصیه مى کنیم که روشن کردن اتومبیل را به عهده مکانیک با صالحیت 

و یا امداد واگذار کنید.
- از بکار بردن باترى 24 ولت (و یا دو باترى 12 ولت که بطور سرى و به هم متصل شده اند و یا موتور ژنراتور 24ولت) که 

موجب خرابى دستگاههاى الکتریکى مى شود، خوددارى کنید.
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طریقه استفاده از باترى کمکى:
1- قبل از هر چیز دقت کنید که از یک باترى 12 ولت پر استفاده نمایید. براى اتصال دو باترى به یکدیگر قطب منفى باترى 

خالى شده را به بدنه متصل کنید.
2- اگر باترى کمکى در اتومبیل دیگرى نصب شده، از تماس دو اتومبیل جلوگیرى کنید.

3- دستگاههاى برقى غیر ضرورى را خاموش کنید.
4- در حفره هاى هر دو باترى را باز کنید روى حفره هاى باز هر دو باترى پارچه اى قرار دهید.

5- سیمهاى اتصال را دقیقاٌ روي قطبهاي باطري وصل کنید.یک سر سیم را به قطب مثبت باترى خالى شده و سر دیگر سیم را 
به قطب منفى باترى کمکى و سر دیگر همان سیم را به موتور اتومبیلى که مى خواهیم آن را روشن کنیم وصل مى کنیم (و نه 
قطب منفى باترى). باید دقت شود که گیره هاى سیمهاى اتصال به یکدیگر و یا قطعات فلزى هر یک از اتومبیلها متصل نشوند.

هنگام برقرارى ارتباط بین دو باترى به طرف باترى خم نشوید.
6- اتومبیلى را که باترى کمکى در آن قرار دارد روشن کنید و بگذارید چند دقیقه اى کار کند.سپس اتومبیلى را که باترى آن 

خالى شده، روشن کنید.
7- سیمهاى اتصال را بر خالف ترتیبى که بستید به دقت باز کنید.

8- پارچه روى باترى را بردارید و درهاى حفره را ببندید.
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5-10) فیوزها والمپها
در صورت روشن نشدن هر یک از چراغها و عالئم خودرو، فیوزها را بازدید نمایید. اگر یکى از فیوزها سوخته باشد، آنرا تعویض 

نمایید. شکل زیر موقعیت جعبه فیوز را نشان مى دهد.

!  هشدار: هیچگاه بجاى فیوز از سیم (حتى براى مدت زمان کوتاه) استفاده نکنید، زیرا در این صورت به سیستمها و بویژه 
سیستم الکتریکى آسیب وارد شده و دچار آتش سوزى خواهد شد.

فیوز اصلى : در صورتى که چراغهاى جلو و یا سایر تجهیزات الکتریکى کار نکنند، بعداز اینکه از سالم بودن کلیه فیوزها اطمینان 
حاصل کردید، فیوز اصلى را باز نمایید.اگر این فیوز سوخته و یا خراب شده باشد، باید آنرا تعویض کنید.
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تعویض فیوزها:براى تعویض فیوزها به طریق زیر عمل نمایید:
موتور را خاموش کرده و کلیه مصرف کننده ها را خاموش نمایید.

با استفاده از ابزار مخصوص ،فیوز سوخته را بیرون آورید.
فیوز را بازدید کرده و در صورت سوخته بودن،آن را تعویض نمایید.

همیشه فیوز سوخته شده را با فیوزى که داراى آمپر مشابه مى باشد،تعویض نمایید.

!  توجه:چنانچه فیوز یدك در اختیار ندارید،از فیوز مشابه مدار دیگر که موقتاٌ به آن نیاز ندارید،استفاده کنید.در صورتى که 
به وجود تعویض فیوز،مشکل همچنان باقى بماند،به یکى از تعمیرگاههاى مجاز مراجعه نمایید

جعبه فیوز داراى 10 خانه فیوز مى باشد.آمپر هر یک از فیوزها مطابق شکل مى باشد.هنگام تعویض فیوز به مقدار آمپر آن دقیقاٌ 
توجه فرمایید.
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جعبه فیوز داخل اتاق
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جعبه رله

نماى بیرونى جعبه رله (درب بسته)

نماى داخلى جعبه رله (درب باز)
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جدول جعبه فیوز به تفکیک مصرف کننده ، آمپر و رنگ آنها

رنگآمپرمصرف کنندهفیوز
F1آبى15نشانگر
F2قرمز10سقف
F3آبى15فالشر
F4آبى15بوق
F5قرمز10مه شکن عقب
F6آبى15ایربگ
F7طالئى5شارژر 
F8قرمز10کیلومتر شمار
F9آبى15رادیو

F10آبى15بخارى
SPسبز30فیوز یدکى
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فیوز دسته سیم کابل مثبت

EGIHEAD MAIN

٤٠A٨٠A٣٠A
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رنگشدت جریانعملکردنام فیوز

EGIسبز٤٠ آمپرفیوز موتور

MAINمشکی٨٠ آمپرفیوز اصلی

HEADصورتی٣٠ آمپرچراغ ھای جلو
FANقرمز٥٠ آمپرفن رادیاتور

ABS١ABS صورتی٣٠ آمپرسیستم ترمز

ABS٢ABS سبز٤٠ آمپرسیستم ترمز

جدول فیوز دسته سیم کابل مثبت به تفکیک مصرف کننده ، آمپر و رنگها
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جعبه رله

نماى بیرونى جعبه رله (درب بسته)

نماى داخلى جعبه رله (درب باز)
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واتچراغ

60/55چراغهاى جلو
23المپ چراغ راهنماى جلو

5المپ چراغ هاي کوچک جلو

1- سرى چراغهاى جلو

 المپها

2- سرى جدید چراغهاى عقب
واتچراغ

21المپ چراغ راهنماى عقب

21المپ چراغ عقب و توقف

5چراغ نمره

3- چراغ نمره

واتچراغ

10المپ چراغ داخلى

4- سایر چراغها
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5-11) نگهدارى از بدنه خودرو
بخاطر داشته باشید که در هنگام استفاده از مواد شیمیایى براى تمیز کردن و یا برق انداختن اتومبیل، همیشه از دستورالعمل 

برچسبهاى این نوع مواد پیروى کنید. دستورات احتیاطى و باز دارنده این نوع مواد را بخوانید.

شستشو:
براى شستشوى خودرو از گل و الى ، گرد وغبار، نمک و مواد شیمیایى و سایر موادى که ممکن است به رنگ اتومبیل صدمه 
بزند، الزم است که حداقل ماهى یک بار آنرا با آب نیم گرم و یا سرد و موار پاك کننده مالیم شستشو دهید. این عمل در مناطق 
ساحلى و یا مناطقى که در آن جاده ها، داراى نمک و یا مواد شیمیایى هستند حائز اهمیت است. براى این کار از محلول آب و 

صابون استفاده کنید و سپس اتومبیل را با آب بشویید.

دقت:
- هنگام شستشوى خودرو، سوراخهاى تخلیه زیر دربها و یا سوراخهاى تعبیه شده در سایر نقاط پیش بینى شده، کامٌال باز باشد.

- پس از شستشوى اتومبیل، ترمزها را بررسى کرده و ببینید که آیا خیس شده اند.
- اتومبیل را در نور مستقیم خورشید ویا هنگامیکه بدنه آن گرم مى باشد، شستشو ندهید.

- گردگیرى اتومبیل با دستمال خشک، موجب خراشیدگى آن مى شود.
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مشخصات فنى خودرو
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دو کابینتک کابینمشخصات

B2000iB2000i مدل

24 تعداد سرنشین
(kg) 1000600 بار مجاز

ابعاد
(mm)48204820 طول بدنه
(mm)16201620 عرض بدنه
(mm)15601560 ارتفاع بدنه

(mm)28652865 ارتفاع زیر چرخ
(mm)21901515 طول داخلى اتاق بار
(mm)14351435 عرض داخلى اتاق بار
(mm)410410 ارتفاع داخلى اتاق بار
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دو کابینتک کابینمشخصات
موتور

چهار سیلندر خطى SOHCچهار سیلندر خطى SOHC  نوع

(cc)19981998حجم موتور
1  :  18,6  :  8,6 نسبت تراکم
1212 تعداد سوپاپ

HLAHLAسیستم سوپاپها

(mm)86*8686*86قطر سیلندر و کورس پیستون

                                          (hp/rpm)98/500098/5000حد اکثر قدرت موتور
                                        (N.m/rpm)2500 /2500154 /154حداکثر گشتاور موتور

91



دو کابینتک کابینمشخصات
سیستم انتقال قدرت
5 دنده 5 دنده  گیربکس

4/4514/451 نسبت دنده  1 
2/6862/686 نسبت  دنده 2
1/5891/589 نسبت دنده 3
1/0001/000 نسبت  دنده 4
0/8740/874 نسبت  دنده 5
4/2924/292دنده معکوس
4/8754/875دیفرانسیل

(.lit)4/54/5ظرفیت روغن موتور
(.lit)1/31/3ظرفیت روغن دیفرانسیل
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دو کابینتک کابینمشخصات
 فرمان

1 تا 23/5 - 119/5 تا 23/5 - 19/5 نسبت  جعبه فرمان (قابل تغییر)
(m) 66 حد افل شعاع چرخش

ترمز   
هیدرولیکى - دیسکىهیدرولیکى - دیسکىترمز  جلو
هیدرولیکى-کفشکىهیدرولیکى- کفشکىترمز عقب
مکانیکى عمل کننده از داخل روى چرخهاى ترمز دستى

عقب
مکانیکى عمل کننده از داخل روى چرخهاى 

عقب

سیستم تعلیق
سگدست جناقى ، فنرلولسگدست جناقى ، فنرلولتعلیق جلو
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دو کابینتک کابینمشخصات

رادیاتور
(lit.) (با بخارى ) 7/27/2 ظرفیت

(lit.) (بدون بخارى) 6/66/6 ظرفیت
باك بنزین

(lit.) 6666 ظرفیت

سیستم برق

(mm) 1/1 الى 1/11/0 الى 1/0 دهانه شمع
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برق اندازى اتاق:

خودرو را باید قبل از پولیش شستشو داد و ماده براق کننده اى که مناسب رنگ شیمیایى آلى اتومبیل باشد، بکار برد. هنگام عمل 
پولیش بدنه باید کامٌال خشک شده باشد. واکسى که حاوى مقدار زیادى ماده ساینده باشد، کار رابه سرعت انجام مى دهد ولى 

این ماده رنگ اتومبیل را برده وممکن است که قسمتهاى فلزى را سیاه کند یا به آن آسیب برساند.

!  توجه:
- براى برطرف کردن قیر و یا حشرات بهتر است بجاى چاقو و یا ابزارهاى تیز از مواد برطرف کننده قیر استفاده کرد.

- براى حفاظت از پوسیدگى سطح قسمتهاى فلزى، از واکس یا آب ورشو استفاده کنید و تا براق شدن کامل آنرا بسایید.
- در هنگام زمستان و یا در مناطق ساحلى، سطح قسمتهاى فلزى یا آبکارى شده را با واکس غلیظتر بپوشانید. در صورت لزوم 

سطح این قطعات را با موادى که براى رنگ مضر نباشد و یا سایر ترکیبات حفاظت کننده بپوشانید.
- از بکار بردن براده فوالد، محلولهاى ساینده و یا پاك کننده هاى قوى که داراى آلکالین و یا مواد تند باشد در روى قسمتهاى 

آبکارى شده و یا آلومینیوم خوددارى کنید، زیرا به لعاب آسیب مى رساند.
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سیستم ایربگ

احتیاط هاي اولیه در زمینه سیستم محافظت تکمیلی (ایربگ)
سیستم محافظت تکمیلی شامل ایربگ راننده و سرنشین می باشد که با عالمت مشخصه ”SRS AIR BAG“ مشخص شده اند. 

ایربگ ها در نقاط زیر واقع شده اند: 
  توپی غربیلک فرمان (ایربگ راننده) 

  قسمت جلوي داشبورد روبروي سرنشین جلو (ایربگ سرنشین جلو که در برخى مدل ها وجود دارد) 
  عملکرد این سیستم ها وابسته به نوع تصادف صورت پذیرفته می باشد. 

از  حفاظت  افزایش  باعث  بخصوصی  شرایط  در  که  است  طراحی شده  گونه اي  به  ایربگ)  سیستم   ) تکمیلی  حفاظت  سیستم 
سرنشین هاي جلو می شود و بستن کمربند ایمنی همواره ضرورت دارد. 

باشند و بستن  به همراه داشته  را در طی تصادف  از سرنشین ها  ایربگ ها نمی توانند حفاظت کافی  بدون بستن کمربندایمنی، 
کمربند ایمنی بنا به دالیل زیر همواره الزامی است. 

  کمربند ایمنی باعث جلوگیري از پرتاب شدن سرنشین به سمت ایربگ فعال شده می شود .
  کاهش خطر مصدوم شدن در طی تصادفاتی که ایربگ ها در آنها فعال نمی شوند مثل چپ کردن خودر و تصادف از عقب.
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  کاهش خطر مصدوم شدن در طی تصادفات از جلو و از بغل که نیروي ناشی از تصادف به حدي نیست که باعث فعال شدن 
ایربگها شود. 

  کاهش خطر پرت شدن به بیرون از خودرو 
  کاهش خطر ایجاد صدمه به قسمت پایین بدن و پاها، زیرا ایربگ هیچگونه حفاظتی براي این قسمت هاي بدن ایجاد نمی کند. 

نگهداشتن راننده در محل خود که نتیجه آن امکان بهتر کنترل نمودن خودرو می باشد.

! هشدار :
در خودروهاي مجهز به ایربگ بستن کمربند ایمنی الزامی است : 

تکیه کردن صرف به محافظت ایربگ در حین تصادف خطرناك می باشد. ایربگ به تنهایی نمی تواند باعث ممانعت از مصدومیت 
شود. ایربگ فقط در اولین برخورد ناشی از تصادف از جلو یا نزدیک به جلو عمل می نماید. سرنشینان خودرو باید همواره کمربند 

ایمنی را ببندند. 
کودکان نباید روي صندلی جلو بنشینند. 

نشاندن کودکان در روي صندلی جلو خطرناك می باشد. کودك ممکن است که دراثر ضربه ناشی از عملکرد ایربگ مصدوم شود 
و یا حتی این اتفاق ممکن است که منجر به مرگ گردد. حتی االمکان کودکان داراي سن 12 سال و کمتر از آن را روي صندلی 

محافظ کودکان که براساس سن و قد کودك تهیه می شود، در صندلی عقب بنشانید. 
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خطر جانی !
 هرگز صندلی مخصوص کودکان که قسمت پشت آن به سمت جلوي خودرو قرار می گیرد را روي صندلی جلو خودرو مجهز به 

ایربگ سرنشین نصب ننمایید. 
در اثر ضربه ناشی از برخورد ایربگ که در اثر تصادف فعال گردد صندلی کودك به سمت عقب تحت فشار قرار گرفته و ممکن 
به مرگ وي گردد. اگر خودروي شما مجهز به سوئیچ غیرفعال نمودن ایربگ  نماید یا حتی منجر  است که کودك را مصدوم 
سرنشین می باشد، هرگاه که قصد نصب اینگونه صندلی ها را روي صندلی جلو داشتید، بوسیله سوئیچ مورد نظر ایربگ سرنشین 

را غیرفعال نمایید. 
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از نشستن با فاصله کم نسبت به ایربگ سرنشین و راننده اجتناب نمایید.
قرار دادن دستها و پاها روي ایربگها یا نشستن با فاصله کم نسبت به آنها بسیار خطرناك می باشد. ایربگ راننده و سرنشین همراه 
با نیرو و سرعت زیادي عمل می نمایند. و در صورتیکه سرنشین خیلی به آنها نزدیک باشد احتمال مصدوم شدن وجود دارد. راننده 
باید همواره محیط غربیلک فرمان را بگیرد و سرنشین جلو باید همواره به گونه اي بنشیند که پاهاي وي روي کف اتاق خودرو 
قرار بگیرد. همچنین سرنشین جلو باید صندلی خود را در عقب ترین نقطه ممکنه تنظیم نماید و همچنین به صورت عمودي در 

حالی که کمربند ایمنی را بسته است، بنشیند.
هشدار :

از چسبانیدن اشیاء در روي ایربگ هاي راننده و سرنشین جلو یا اطراف آنها اجتناب نمایید. 
چسبانیدن یا قرار دادن اشیاء روي ایربگ راننده و سرنشین جلو خطرناك می باشد، در حین تصادف در اثر عمل کردن ایربگ شی 

ذکر شده باعث مصدومیت سرنشینان می شود. 
از لمس کردن اجزاي سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ اجتناب نمایید : 

لمس نمودن تجهیزات و اجزاي سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ خطرناك می باشد. پس از عمل کردن ایربگ اجزاي 
سیستم بسیار داغ بوده و خطر سوختگی وجود دارد. 
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از تغییر دادن سیستم تعلیق (فنربندي) اجتناب نمایید. 
ایجاد تغییر در سیستم تعلیق خودرو خطرناك می باشد . در صورت تغییر دادن ارتفاع خودرو یا ایجاد تغییر در سیستم تعلیق، 

خودرو توان تشخیص دقیق ضربه را نداشته و نتیجه آن عملکرد ناخواسته سیستم ایربگ و مصدومیت سرنشین خواهد بود. 

از تغییر دادن سیستم حفاظت تکمیلی (ایربگ) خودداري نمایید : 
ایجاد تغییر در اجزاي سیستم ایربگ یا سیم کشی آن خطرناك می باشد. زیرا ممکن است که باعث عملکرد ناخواسته یا غیرفعال 
کردن آن گردد. از ایجاد هرگونه تغییر روي سیستم ایربگ خودداري نمایید. این نکته شامل تودوزي ، عالئم و تزئینات و هر چیزي 
روي واحد ایربگ می شود. این مسئله همچنین شامل نصب تجهیزات الکتریکی جانبی در نزدیک اجزاي سیستم یا سیم کشی آن 
نیز می شود. براي باز کردن و نصب صندلی هاي جلو از افراد متخصص نمایندگی هاي مجاز مزدا کمک بگیرید. محافظت کردن از 
اتصاالت و سیم کشی اجزاي ایربگ به منظور حصول اطمینان از عملکرد ناخواسته آنها ضروري می باشد و همچنین اطمینان از 

اینکه صندلی بازشده به اتصاالت ایربگ صدمه وارد ننماید. 
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از قراردادن بار یا اشیاء دیگر در زیر صندلی خودداري نمایید : 
قراردادن اشیاء در زیر صندلی هاي جلو خطرناك می باشد. زیرا امکان ایجاد صدمه به تجهیزات مهمی از سیستم ایربگ وجود دارد 
و در هنگام تصادف جانبی امکان عمل نکردن ایربگ و مصدومیت یا مرگ سرنشین افزایش می یابد. براي حصول اطمینان از عدم 

صدمه زدن به اجزاي مهم ذکرشده از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی هاي جلو خودداري نمایید. 

توجه :
  در هنگام عمل کردن ایربگ یک صداي شدید شنیده می شود و همچنین مقداري گاز آزاد می شود. این گازهاي آزادشده براي 
سالمتی مضر نمی باشند اما ممکن است که کمی باعث ناراحتی قسمت هایی از پوست که بوسیله لباس پوشیده نیستند گردند. 
از سیستم ایربگ این خودرو آگاه نموده و به وي مطالعه این قسمت از    در هنگام فروش خودرو مالک جدید خودرو را 

کتابچه را توصیه نمایید. 
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تشریح سیستم ایربگ :
سیستم حفاظت تکمیلی (SRS) داراي دو زیر مجموعه میباشد : 

 ایربگها (شامل منبسط کننده ها)
 یونیت ایربگ بهمراه سنسور ضربه

محل قرار گیرى ایربگها : وسط غربیلک فرمان ، روى داشبورد جلوى سرنشین ( در برخى از مدلها) . وجود ایربگ در نقاط مشخص 
را میتوان با نمایش عالمت اختصارى SRS تشخیص داد.

نحوه عملکرد ایربگ 
وقتی که سنسورهاي ضربه یک ضربه بزرگتر از نیروي متوسط را دریافت نمایند ، یک جریان الکتریکی به منبسط کننده ها ارسال 

می شود. 
براي منبسط شدن ایربگ، گازهایی تولید و آزاد می شود و پس از منبسط شدن سریعاً ایربگ خالی می شود . ایربگ فقط یک 
بار فعال می شود. و پس از آن ، ایربگ مجدداً عمل نمی کند و باید تعویض شود . براي تعویض ایربگ فقط از تعمیرکاران ماهر 

نمایندگی مجاز مزدا کمک بگیرید. 
توجه :ایربگ هاى جلو فقط در تصادفات جلو و نزدیک به جلو فعال میشوند.
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شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ: 

فعال شدن ایربگ جلو 
در موارد زیر چنانچه شدت ضربه به آستانه عملکرد ایربگ برسد ، ایربگ هاي جلو فعال می شوند. 

برخورد با یک دیوار قائم  
برخورد شاسى خودرو به یک مانع  ، جدول یا اشیاء سفت 

تصادف از جلو با محدوده تغییرات حدود º30 از جلو
افتادن به داخل یک گودال یا با ضربه در گودال فرود آمدن 

103



محدودیت هاى فعالیت ایربگ جلو :
براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ جلو فعال نشود. 

برخورد کردن به درختان یا دیرك  که حتی ممکن است باعث صدمه نیز شود اما شدت ضربه به حدي کافی نباشد که باعث فعال 
شدن ایربگ شود. 

تصادف یا ضربه نزدیک به جلو که نیروي متوقف کننده کافی براي عملکرد ایربگ ایجاد نکند. 

موارد عدم فعالیت ایربگ جلو :
در شرایط معمول ایربگ جلو در موارد زیر فعال نمی شود. 

  تصادف از عقب (خودرو شما از پشت مورد ضربه قرار گیرد) 
یونیت کنترل ایربگ بصورت پیوسته شرایط عملکرد سیستم ایربگ را از طریق چراغ هشدار در پشت داشبوردنشان میدهد .این 

فرایند با قرارگیري سوئیچ موتور در وضعیت ON  و مادامی که خودرو در حرکت باشد صورت می پذیرد. 
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چراغ هشدار ایربگ 

   در صورت سالم بودن چراغ هشدار سیستم ایربگ ، پس از قرارگیري سوئیچ موتور در وضعیت ON یا پس از روشن شدن 
موتور این چراغ روشن شده و پس از زمان کوتاهی خاموش می شود.

  در صورتی که چراغ هشدار ایربگ به صورت مداوم روشن بماند و یا با قرارگیري سوئیچ موتور در وضعیت ON اصًال روشن 
نشود نشانه بروز عیب در سیستم می باشد. در صورت بروز هر کدام از موارد فوق با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید. زیرا 

سیستم ایربگ در حین تصادف عمل نمى نماید.
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! هشدار :
از دستکاري ایربگ  خودداري نموده و براي انجام عملیات سرویس و تعمیر همواره با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید : 
ایربگ بصورت  ایربگ خطرناك می باشد، زیرا ممکن است که سیستم  انجام شخصی سرویس هاي  یا  ایربگ  دستکاري سیستم 

ناگهانی فعال شده و عمل نمایند یا اینکه باعث غیرفعال شدن آنها شوید که نتیجه آن بروز صدمات جانی یا مرگ خواهد بود.
نگهداري 

سیستم ایربگ نیازي به نگهداري دوره اي ندارد . اما در صورت بروز هر کدام از موارد زیر، خودرو را جهت بازدید هرچه سریعتر 
به نمایندگی مجاز مزدا ببرید. 

  چراغ هشدار ایربگ روشن باقی بماند
  با قرارگیري سوئیچ موتور در وضعیت ON، چراغ هشدار ایربگ روشن نشود. 

  عمل کردن ایربگ 

! هشدار :
در صورت صدمه دیدن اجزاي سیستم ایربگ از روشن کردن خودرو اجتناب نمایید. 

پس از هر تصادف که باعث منبسط شدن و فعال شدن ایربگ شود ، باید واحدهاي ایربگ منبسط شده ، تعویض گردند. فقط 
با  می باشند. رانندگی کردن  بررسی دقیق سیستم  ارزیابی دقیق و  به  قادر  نمایندگی هاي مجاز مزدا  تعمیرکاران آموزش دیده 
خودرویی که ایربگ آن فعال شده است خطرناك بوده و در صورت بروز تصادف مجدد، قادر به حفاظت نبوده و خطر صدمات 

106جانی یا مرگ را در پی دارد. 



از باز کردن اجزاي داخلی ایربگ خودداري نمایید : 
باز کردن قطعاتی از قبیل صندلی جلو ، جلو داشبورد غربیلک فرمان ،  که اجزاي ایربگ را شامل می شوند، خطرناك می باشد. این 
قطعات ، اجزاي مهمی از سیستم ایربگ را در برمی گیرند، و در حین باز کردن آنها ممکن است که ایربگ بصورت ناگهانی عمل 

نموده و باعث بروز صدمات جانی گردد. براي باز کردن این اجزا همواره خودرو را به نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

در هنگام فروش خودرو، مالک جدید خودرو را از مجهز بودن این خودرو به ایربگ مطلع نموده و به وي مطالعه این بخش از 
کتابچه راهنما را توصیه نمایید.

            هشدار :
 پس از گذشت 10 سال از عمر خودرو، الزم است کیسه هواي راننده و سرنشین و کمربند پیش کشنده (در صورت 

وجود) تعویض گردند.

!
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(ABS) سیستم ترمز ضد قفل
 ABS بصورت پیوسته سرعت چرخها را اندازه گیري می نماید. در صورت قفل شدن یکی از چرخها، سیستم ABS واحد کنترل

با آزاد کردن و ترمزگیري مجدد آن چرخ به صورت خودکار عمل می نماید. 
در این حالت راننده لرزش خفیفی را از پدال ترمز حس می نماید و ممکن است که صدایی هم از سیستم ترمز شنیده شود. این 
مسئله در حین عملکرد سیستم ABS یک امر طبیعی می باشد. از رها کردن و فشردن مجدد پدال خودداري نموده و پدال ترمز 

را فشرده نگه دارید. 

! هشدار :
سیستم ترمز ABS جایگزین رانندگی ایمن نمی باشد: 

ABS نمی تواند جبران رانندگی بی مالحظه و غیرایمن، سرعت بسیار باال و عدم حفظ فاصله ایمن نسبت به خودرو جلویی ، 
رانندگی روي یخ و برف و کاهش اصطکاك ناشی از خیس بودن جاده را بنماید و در صورت عدم رعایت موارد ایمنی خطر بروز 

تصادف وجود دارد.
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(ABS) المپ هشدار

با قرارگیري سوئیچ موتور در حالت ON (باز) المپ هشدار براي چند ثانیه روشن باقی می ماند. در صورتیکه در حین رانندگی، 
المپ هشدار ABS روشن شود، واحد کنترل ABS وجود یک عیب در سیستم را تشخیص داده است. در صورت بروز عیب، 

سیستم ترمز خودرو شما همانند یک خودرو فاقد ABS عمل می نماید. 
در چنین شرایطی با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید. 

این امر ناشی از ضعیف بودن باتري می باشد و نشان دهنده عیب نمی باشد . باتري را شارژ نمایید.     

هشدار سیستم الکترونیکی تقسیم نیروي ترمز 

109



در صورتیکه واحد کنترل سیستم الکترونیکی تقسیم نیروي ترمز، عملکرد غیرصحیح برخی از اجزاء را تشخیص دهد، المپ هشدار 
ترمز و المپ هشدار ABS را به صورت همزمان روشن می نماید. در این شرایط احتماالً مشکل از سیستم الکترونیکی تقسیم 

نیروي ترمز می باشد. 

! هشدار :
در صورت روشن شدن المپهاي هشدار ترمز و هشدار ABS از رانندگی پرهیز نمایید. در اولین فرصت ممکنه خودرو را جهت 

بازدید سیستم ترمز تا نمایندگی مجاز مزدا بکسل نمایید. 
ادامه دادن رانندگی پس از روشن شدن همزمان المپهاي هشدارترمز و هشدار ABS خطرناك می باشد. 

در این شرایط ممکن است که در حین ترمز اضطراري چرخهاي عقب خیلی زودتر از شرایط معمول قفل شوند.
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 CNG راهنماى استفاده از بخش
( در صورت نصب بر روى خودروى شما)

 

CNG 
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مقدمه

ضمن تشکر از حسن  انتخاب شما، امیدواریم که این خودروي دوگانه سوز موجبات رضایت کامل شما را فراهم نماید.
گروه بهمن در راستاي دستیابی به بازارهاي جهانی و پیشگامی در بازار داخلی، پس از انجام مطالعات گسترده، تولید خودروهاي 

انژکتوري دوسوخته را در اولویت کاري خود قرار داده است. به دلیل وجود منابع عظیم گاز طبیعی، قیمت پائین تر، آالیندگی کمتر 
و نیز شبکه توزیع گسترده، گاز طبیعی فشرده CNG (Compressed Natural Gas) جایگزین مناسبی براي سوخت بنزین در 

ایران محسوب می شود.  
خودروي شما، یکی از محصوالتی است که دوگانه سوز شده و لذا خواهشمند است به نکاتی که در این کتابچه اشاره شده است، به 

دقت توجه فرمائید تا از امکانات این خودرو حداکثر استفاده را ببرید. 
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  ECU1. پردازشگر الکترونیکی
ECU2. دسته  سیم پردازشگر الکترونیکی

3. رگوالتور 
4. مجموعه شیلنگ خالء 

5.گیج فشار گاز
SHUT OFF VALVE 6

 PS 7.حسگر فشار
8.لوله فشار قوي گاز 

9. شیلنگ ورودي و خروجی آب رگوالتور
10. شیلنگ انتقال گاز به ریل سوخت 

11.  فیلتر گاز 
TMAP 12. ریل سوخت، انژکتورها و حسگر

ویژگی هاي خودروي وانت دوگانه سوز مزدا 

براي گاز سوز شدن، دو مجموعه ي اصلی به خودروي شما افزوده شده است. این دو مجموعه عبارتند از کیت و مخزن گاز. کیت 
مجموعه اي از قطعات مختلف برقی ومکانیکی بوده که در محفظه ي موتور نصب شده است و مخزن و اتصاالت مربوطه در قسمت اتاق بار 

قرار دارند.
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1. پردازشگر الکترونیکی ECU : وظیفه ي صدور کلیه فرامین سیستم احتراق گاز، کنترل  زمان، مدت پاشش انژکتور و زمان جرقه در 
حالتهاي مختلف موتور را برعهده دارد و با ECU بنزین خودرو مشترك می باشد.

2. دسته سیم پردازشگر الکترونیکی ECU : وظیفه ي انتقال  اطالعات ازحسگرها به پردازشگر الکترونیکی و همچنین انتقال دستورات 
صادر شده از پردازشگر الکترونیکی به عملگرها را برعهده دارد. 

3. رگوالتور: فشار گاز را در دو مرحله از 200 بار به فشار ورودي ریل سوخت (حدوداً کمتر از 3 بار) کاهش می دهد. 
4. مجموعه شیلنگ خالء: به منظور همسان سازي فشار گاز داخل رگالتور با فشار مطلق هواي داخل منیفولد به جهت مصرف سوخت 

کمتر و کاهش آالیندگی ها، مجموعه شیلنگ خالء کمک به ایجاد یک حلقه بسته می کند.
5. گیج فشار گاز: فشار گاز داخل مخزن را نشان می دهد.

SHUT OFF VALVE.6:شیر برقی است که جریان گاز به رگوالتور را با خاموش کردن خودرو قطع می کند.
7. حسگر فشار PS: میزان  فشار گاز مخزن را اندازه گیري می کند و سیگنال مربوطه را به ECU ارسال می کند.

8. لوله فشار قوي گاز: گاز CNG را از طریق شیر برقی سر مخزن به رگوالتور (فشار شکن) می رساند .
9. شیلنگ ورودي و خروجی آب رگوالتور: آب گرم موتور را براي جلوگیري از یخ زدگی رگوالتور به آن می رساند.

10. شیلنگ انتقال گاز به ریل سوخت: گاز طبیعی با فشار کاهش  یافته را از رگوالتور به ریل سوخت منتقل می کند.
11.فیلتر گاز: فیلتر گاز مانع از ورود ذرات خارجی و ناخالصی هاي گاز مصرفی به انژکتورها می شود. 

12. ریل سوخت، انژکتورها و حسگر TMAP : گاز خروجی از فیلتر رگوالتور، از طریق ریل سوخت وارد انژکتورها شده و سپس در 
زمانهاي مشخص با باز شدن انژکتورهاي گاز، وارد منیفولد می شود. همچنین حسگر TMAP میزان فشار و دماي گاز ورودي به ریل 

سوخت را به اطالع پردازشگر الکترونیکی (ECU) می رساند.
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مخزن: گاز طبیعی با حداکثر فشار 200 بار در آن ذخیره می شود. 

شیرپرکن گاز: وسیله اي نصب شده بر روي بدنه خودرو که براي سوختگیري 
مخزن گاز در جایگاه هاي مخصوصCNG،  شیلنگ سوختگیري به آن متصل 

می شود.

مجموعه ي شیر برقی مخزن: وظیفه باز و بسته نمودن  مسیر گاز بعد از 
مخزن را برعهده داشته و شامل تجهیزاتی است که در صورت رسیدن فشار یا 

دماي گاز به باالتر از حد مجاز، گاز مخزن را تخلیه می کند.
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کلید تغییر وضعیت سوخت: روي پانل داشبورد، در قسمت وسط قرار 
داشته و از آن به منظور تغییر نوع سوخت مصرفی از بنزین به گاز و یا 
بالعکس استفاده می شود.این کلید بصورت فشاري بوده و پس از فشار 

دادن به جاي خود برمی گردد و الزم است پس از هر بار خاموش 
و روشن کردن خودرو جهت استفاده از سیستم گازسوز خودرو این 

کلید فشرده شود. 

نمایشگر میزان فشار گاز درون مخزن:در مجموعه صفحه 
کیلومترشمار،در قسمت پایین صفحه کیلومتر قرار دارد و میزان فشار 

گاز درون مخزن را نشان می دهد  .
همچنین چهار ستون سیاه رنگ نمایشگر فشار گاز، نشان دهنده ي 

میزان فشار گاز درون مخزن می باشد. این ستون ها با کم شدن فشار 
گاز مخزن به ترتیب از راست به چپ خاموش می شوند.
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چراغ نمایشگر حالت کارکرد موتور:این چراغ در سمت راست صفحه 
کیلومترشمار قرار دارد.روشن بودن چراغ  CNG نشان دهنده استفاده 

از سوخت گاز و خاموش بودن آن نشان دهنده استفاده ازسوخت 
بنزین می باشد.(در هنگام روشن بودن رنگ چراغ سبز می باشد). 

توصیه هاي ضروري در هنگام استفاده از خودروي دوگانه سوز
تغییر وضعیت سوخت از بنزین به گاز در حالت موتور سرد:

در این حالت پس از فشردن کلید تغییر سوخت،چراغ CNGشروع به چشمک زدن می کند و زمانی که دماي آب موتور به 
حداقل 40 درجه سانتیگراد برسد تغییر سوخت انجام می پذیرد.

تا زمانیکه چراغ CNGچشمک می زند هنوز تغییر سوخت از بنزین به گاز صورت نگرفته است ولی بعد از گرم شدن آب 
موتور وگرم کردن رگوالتور چراغ به صورت ثابت روشن می شود.
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تغییر وضعیت سوخت از بنزین به گاز در حالت موتور گرم 

در این حالت پس از فشردن کلید تغییر سوخت،چراغ CNG شروع به چشمک زدن می کند و پس از دو بار چشمک زدن رنگ 
چراغ ثابت شده و تغییر سوخت انجام می پذیرد. 

چراغCNG در حالت سوخت بنزین:  
در این حالت چراغ خاموش می باشد.

چراغCNG  در حالت سوخت گاز:
روشن بودن چراغ سبز نشان دهنده استفاده از سوخت 

گاز می باشد.
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 چراغCNGدر حالت تمام شدن سوخت گاز: 

 با تمام شدن فشار گاز مخزن، در صورتیکه خودرو در حال استفاده از سوخت گاز باشد، چراغ CNG  شروع به چشمک زدن می کند، 
سپس خودرو به صورت خودکار تغییر سوخت داده و به استفاده از سوخت بنزین بر می گردد. 

گفتنی است در صورت کم بودن فشار گاز مخزن، در حین استفاده از سوخت گاز، ستون آخر نمایشگر میزان فشار گاز با 
چشمک زدن، کم بودن میزان فشار گاز درون مخزن را نشان می دهد.

تغییر سوخت از گاز به بنزین 
براي تغییر سوخت از گاز به بنزین کافی است کلید تغییر سوخت را فشار دهید، پس از 2بار چشمک زدن چراغ CNG،چراغ 

خاموش شده وتغییر سوخت انجام می شود.
تذکر:

در صورتی که در هنگام کارکرد خودرو با سوخت گاز با مشکلی مواجه شدید، کلید تغییر سوخت را با یک بار فشردن به وضعیت 
سوخت بنزین برگردانید.  

نکته !
قابل ذکر است مقدار فشار گاز موجود در مخزن، با نگاه به عقربه گیج فشار نیز قابل تخمین میباشد. اگر عقربه روي فشار 200 بار 

باشد، مخزن پر بوده و4 ستون سیاه رنگ روشن می باشد که به تدریج پس از مصرف گاز، عقربه اعداد کمتري را نشان خواهد داد. اگر 
عقربه روي فشار 100 بار باشد، مخزن نیمه پر بوده و تنها دو ستون روشن می باشد.
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تذکر: 
در شرایطی که موتور با سوخت گاز کار می کند، صداي کمی که از ریل سوخت و رگوالتور شنیده می شود، طبیعی می باشد.

                                               
نکات الزم:

خودروي خود را براي اطمینان از عدم نشتی گاز بطور متناوب بررسی نمائید. اگر خودرو را براي مدت طوالنی در مکان هاي بسته اي که 
سیستم تهویه ندارند پارك می کنید،  توصیه می شود که شیر دستی سر مخزن را ببندید. 

در صورت استشمام بوي گاز از قسمت بار و یا داخل اتاق، خودرو را در حالت بنزین قرار داده و با بستن شیر سر مخزن به نمایندگی هاي 
مجاز مراجعه نمائید.

- در صورت بروز هرگونه تصادف، جهت اطمینان از عملکرد قطعات گازسوز خودرو و جلوگیري از بروز هرگونه حادثه اي به 
نمایندگی هاي مجاز مراجعه نمایید.

- هرگز جسمی را نزدیک لوله ها و شیر مخزن داخل کاور مخزن CNG قرار ندهید. 
       

• بیشترین وزن قابل حمل توسط خودرو تک کابین 800 کیلوگرم و براي خودرو دوکابین 500 کیلوگرم می باشد.
• وزن تقریبی خودروي وانت تک کابین بدون سرنشین، با مخزن 105 لیتري پر از گاز و باك بنزین پر، بدون تجهیزات اضافی تقریباً 

1420 کیلوگرم است. 
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• وزن تقریبی خودروي وانت دوکابین بدون سرنشین، با مخزن 85 لیتري پر از گاز و باك بنزین پر و بدون تجهیزات اضافی تقریباً 
1500 کیلوگرم می باشد. 

• حداکثر پیمایش خودرو (با در نظر گرفتن میانگین مصرف درون شهري و برون شهري) با مخزن گاز 105 لیتري ، حدود 290 
کیلومتر، با مخزن گاز 85 لیتري در حدود 210 کیلومتر می باشد. مسافت قابل پیمایش با در نظرگیري شرایط شارژ گاز مخزن، تعداد 

سرنشینان و میزان بار خودرو، شرایط فنی موتور،نحوه رانندگی با خودرو و شرایط جاده متفاوت می باشد.
• حداکثر پیمایش خودرو (با در نظر گرفتن میانگین مصرف درون شهري و برون شهري) با مخزن 105 لیتري پر از گاز و باك بنزین 

پر، در حدود 950 کیلومتر، با مخزن 85 لیتري گاز و باك بنزین پر، در حدود 870 کیلومتر می باشد. مسافت قابل پیمایش با در 
نظرگیري شرایط شارژ گاز مخزن، تعداد سرنشینان و میزان بار خودرو، شرایط فنی موتور، نحوه رانندگی با خودرو و شرایط جاده 

متفاوت می باشد.

خودروي دوگانه سوز داراي تاریخ انقضاي مصرف مخزن می باشد. این تاریخ که بر روي مخزن حک شده است، حین سوختگیري در 
جایگاه هاي CNG کنترل می شود. 

وجود برچسب مجوز سوختگیري بر روي خودرو ضروري می باشد. این برچسب به منزله انجام تست نشتی و بازرسی نهایی روي خودرو 
بوده و در صورت مخدوش شدن و یا از بین رفتن، امکان سوختگیري در جایگاه هاي CNG وجود ندارد. این برچسب داراي تاریخ اعتبار 

مشخص بوده که تاریخ آزمون ادواري بعدي را نشان می دهد. همچنین برچسب نشانگر خودروي گازسوز نشان دهنده ي دوگانه سوز 
بودن خودرو می باشد
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برچسب نشانگر خودروي گازسوز برچسب مجوز سوختگیري

تذکر:
هنگام مراجعه به جایگاه هاي سوختگیري از استعمال دخانیات خودداري نمائید. بعد از قرار دادن خودرو در محل سوختگیري، 

خودرو را خاموش کنید. اپراتور جایگاه پس از کنترل برچسب مجوز سوختگیري خودروي شما، عملیات سوختگیري را انجام 
خواهد داد. پس از هر بار سوختگیري از بستن مجدد درپوش شیر پرکن، اطمینان حاصل نمائید.
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بازرسی هاي ادواري
هر خودروي دوگانه سوز وانت مزدا نیازمند بازرسی هاي ساالنه می باشد. که موارد ذیل بایستی در آنها لحاظ گردد.

1. در بازرسی هاي ادواري ایمنی و صحت عملکرد خودرو مورد تأیید قرار می گیرد.
2. دوره عمر مفید مخزن خودروي شما 15 سال است. در صورت سپري شدن این مدت،  دریافت برچسب مجوز سوختگیري جدید 

منوط به تعویض مخزن توسط مراکز مجاز می باشد. 
3. هیچ یک از اجزاء سیستم گاز سوز نبایستی توسط فرد یا افرادي غیر از پرسنل نمایندگی مجاز باز و یا تنظیم گردد. از باز کردن 

مخزن یا اتصاالت آن به دالیل ایمنی جداً پرهیز شود. 
4. دوره بازرسى ادوارى مخازن CNG طبق استاندارد ISIRI 6792 هر 3 سال یکبار مى باشد و مالک خودرو موظف به انجام 

بازرسى هاى دوره ایى در مراکز مجاز بازرسى مخزن مى باشد.

براي خنک کاري پمپ بنزین و انژکتورهاي آن،  الزم است همواره مقداري بنزین (حداقل 5 لیتر) در باك بنزین باقی بماند، در غیر این 
صورت این قطعات  آسیب خواهند دید. در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق برچسب مجوز سوختگیري از طرف نمایندگی مجاز 

ابطال شده و شرکت یا نمایندگی هاي مجاز هیچگونه تعهدي در قبال گارانتی خودرو نخواهند داشت.

براي دریافت اطالعات در مورد جایگاه هاي سوخت گیري CNG می توانید به آدرس اینترنتی http://cng.niopdc.ir مربوط به 
شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران، مراجعه و یا با شماره تلفن هاي آن شرکت تماس حاصل فرمائید. 
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