
  
 
 
 

  دفترچه راهنماي خودروي  ون   گلدن دراگون    
  

GOLDEN DRAGON 
  

  XML6481/ XML6482/ XML6483 :مدل هاي 
  
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 1

  فهرست كلي
    بخش     

                                                  
 پيشگفتار -1

  
 اطالعات مهم خودرو -2

 
 مشخصات فني خودرو -3

 
  هاي كنترل خودرو هشداردهندها و سيستم،معرفي نشانگرها  -4

 
 روشن كردن و راندن خودرو -5

 
 تعميرات ونگهداري -6

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 2

  پيشگفتار
:مالك محترم  

 
 كاملي اطالعات   راهنما   چهدفتر اين. از انتخاب شما براي خريد  اين  محصول  تشكر  مي نماييم               قبل از هر چيزي     

نگهـداري  و      اوليههاي    مراقبت    با را   شما همچنين   . مي دهد قرار  شما  در اختيار      خودرو را  اين  نحوه استفاده از
  كتابچـه   استفاده نماييد، اين   دخوخودروي  پيشنهاد ميگردد قبل از اينكه از        .مناسب از اين خودروي آشنا مي كند      

  .كندبراي شما تضمين را  يرانندگي خوب و ايمنتا ، مطالعه نماييد دقت ه برا
                                                                                     با تشكر                                                                                     

   بهمنگروه                                                                                                                                  
  
 :ته نك

 ، زيـرا     نباشـد   موجـود  در مدل خـودروي شـما     ممكن است    مالحظه مي كنيد،  راهنما  دفترچه  كه در اين    را تمامي قطعات و اطالعاتي   

  . گرديده است  و ارائه تدويناين خودروحال اين دفترچه براساس آخرين اطالعات  به هر.مدلهاي اين خودرو متنوع ميباشد
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  خودرومهم اطالعات 

  

  خودرو شناسايي پالكها و شماره هاي
 

  شماره شاسي 

  .اين شماره در سه مكان مختلف قرار داده شده است

   بر روي شاسي خودرو-1 

   بر روي داشبورد سمت راننده -2

  )زير صندلي راننده( پالك شناسايي خودرو  بر روي-3

    خودرو چپ  سمتشاسي عقب قسمت در:روي بدنه بر محل حك شماره شاسي 
 شماره شاسي خودرو   
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  سازنده  شناسايي     پالك                                                                          شماره موتور                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :جه تو

   ثبـت   شـركت  شماره شاسي بر روي پالك  شناسايي سازنده نيز وجود دارد، همچنين اين شماره به همراه نـام خريـدار در مـدارك              

  .مي گردد

 سازنده  شناسايي                                        پالك

شماره موتور 
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  :هنگام استفاده از خودرو لطفاً به نكات زير توجه كنيد

 

  . از وضعيت  خودرو انجام دهيد را ساده روزانه هايبراي  ايجاد رانندگي مطمئن و شرايط خوب رانندگي، قبل از شروع رانندگي بازرسي. 1

يد و  نمايتوقف  م خودرو را در يك مكان ايمن        )شنيدن بوقهاي خطر   يا(درصورت روشن شدن چراغهاي هشدار       رانندگي   هنگام. 2
  . ميشودخسارت منجر به و  ديدهخودرو شما آسيبقطعات در غير اينصورت . يدكنبازرسي وضعيت خودرو را 

 از و خودرو  شدهموتور  مفيد  در غير اينصورت باعث كاهش عمر       . كنيد استفاده   ، كه توليد كننده پيشنهاد داده       بنزينياز نوع     لطفاً. 3
 . گردد خارجشرايط گارانتي

مراجعـه   نماينـدگي مجـاز   ه آب بنـدي بـ  مسـافت  پـس از طـي    ودر زمان آب بندي خودرو، سرعت و بار مجاز را رعايت نماييد          . 4
 شـما   بعـدي  رعايت سرعت و بار مجاز در دوره آب بندي، هزينه تعميرات عدم درصورتگيرد ، انجام   بازديد هاي الزم     فرمائيد تا 

  .افزايش  يافته و عمرمفيد خودرو كاهش مي يابد
 .فاده  گردد    است  از جهت تعميرات  ج  از نمايندگي هاي م      پيشنهاد ميگردد ، حتماً    . ي را بطور منظم انجام دهيد     ه ا  دور  سرويسهاي. 5

  .بايد تحت شرايط خاص رانده شودخودرو  ) كيلومتر اول1500 تا 1000 مابين (انجام سرويس اوليهقبل از . 6

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 6

  شخصات فني خودروم

XML6483E  XML6482E  XML6481E 
  مــــدل                    

  )ميليمتر (طول  4960  4960  4960

  )ميليمتر (عرض  1700  1700  1700

  )ميليمتر (ارتفاع  2240  2066  1970

  )ميليمتر(چرخ عقب با جلو فاصله   2590  2590  2590

  )ميليمتر (عرض محور جلو  1450  1450  1450

  )ميليمتر (عرض محور عقب  1430  1430  1430

  )ميليمتر(آويز جلو   1230  1230  1230
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XML6483E  XML6482E  XML6481E                     مــــدل  

  )ميليمتر(قب آويز ع  1140  1140  1140

  )ميليمتر(فاصله از زمين   155  155  155

  )نفر(ظرفيت مسافر     9و 11و 15  9و 11و 15  9 و 11و15

  )كيلوگرم(يمم وزن زماك  2800  2800  2800

  شيب جاده با سپر جلو  18  18  18

  شيب جاده  با سپر عقب  13  13  13

185R14-8PRLT 

(102/100N)* 
185R14-8PRLT 

(102/100N)* 
185R14-8PRLT 

(102/100N)* 
  نوع تاير

 
  .نيز استفاده كردR 15 C 195/70   يي با سايز   چرخهااز مي توان    *    
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  ر   مشخصات فني موتو 
  

  

JM 491 Q-ME مدل موتور 
4 Cylinder in-line MPI 
Gasoline Engine 

نوع موتور

91 x 88 ميلي متر ( سيلندرقطر(  x طول

تراكمضريب  8.8

)سي سي(م موتور حج 2237

102 / 76   ( hp بيشترين  /  كيلووات( 4600 دردور توان خروجي موتور 

)نيوتون متر/ دور موتور  (  گشتاوربيشترين 192/2800

)كيلومتر بر ساعت ( سرعتبيشترين 120<

)جهدر(بيشترين شيب قابل عبور  16/7

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 9

  مايع خنك كاريو ن ها روغ ،  سوختنوع 
  )Fuel( سوخت

                                                                                   يا باالتر 93با اكتان بدون سرب  :بنزين نوع 
   ليتر70: باك بنزينظرفيت 

 زينـه هباعـث افـزايش      آسـيب مـي بينـد و          خـودرو  و سيسـتم اگـزوز    زور  ، كاتـالي   دار   بنزين سـرب   از   استفاده  ر صورت   د  :توجه 
  .ودرو ميشودخ اتتعمير

 
  انواع روغن مصرفي در خودرو

   
 موتورروغن  . 1

  حجم روغن مصرفي 
       ليتر4/4با فيلتر         
      ليتر2/4بدون فيلتر    

  : موتورمصرفي مشخصات روغن 
                          ILSAC multi-grade engine oil  ياAPI SG or SH multi-grade engine oil     

ت محيطانتخاب روغن موتور بر اساس درجه حرار  
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   )Air condition (كولريا ايركانديشن سيستم . 2
  

                                                                                          PAG 56    مپرسورسيستم كولر كروغن

 R 134 a                                                                                                              كولر  سيستم  كمپرسور گاز  
  
  چ كالسيستم  . 3

  تك صفحه اي خشك با عملكرد هيدروليكي : نوع كالچ

 DOT 3                                                                                   :       كالچروغن هيدروليكنوع 

 

  )واسكازين گيربكس (بكسروغن گير . 4

  )ليتر ( 2/2                                      :ظرفيت روغن
  General Purpose Gear Oil API GL-4 or GL-5                                               :     نوع روغن
    SAE 75W-90                                                                                              : پيشنهاديويسكوزيته
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  )واسكازين ديفرانسيل (نسيلاروغن ديفر  . 5
 

  )ليتر (2/2    :    ظرفيت روغن

  Hyperboloid Gear Oil API GL-5                                                                         :           نوع روغن

  :ته پيشنهاديويسكوزي

                                                                   SAE 90  درجه سانتيگراد-18براي هواي گرمتر از 

  SAE 80W-90  يا  SAE 80W                                       درجه سانتيگراد-18براي هواي سردتر از 

  

  DOT3 or DOT 4                                                                :       ترمز سيستمروغن . 6
 

  DEXRON-II                                                                                      :    روغن جعبه فرمان . 7
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  گريسكاري . 8 

              Extreme Pressure Lithium Based Grease, NLGI-2         : هابلبرينگ چرخنوع گريس 
 

    موتورسيستم خنك كاري
  

   مايع خنك كاريظرفيت 
         ليتر8                       با بخاري جلو                     
    ليتر      9                  بخاري جلو و عقب      هردوبا 
     ضد زنگ  يا گليكوليبا پايه  ضد يخ  به همراه خالص  آب :مايع خنك كاري نوع  

  
 

   :نكته
نمـي تـوان از     ،  نكنيد ، همچنين در دماهاي  پـايين كـه احتمـال يـخ زدگـي وجـود دارد                     با پايه الكل استفاده      افزودنيه از   جبه هيچ و  

 .افزودني ضدزنگ به تنهايي استفاده كرد
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  )Battry( ريطبا

 

  :راد  سانتي گ درجه20ري در دماي ط باوزن مخصوص

  280/1  شارژ كاملدر حالت 

  )  ما بين  مقادير ماكزيمم و مينيمم(                  بطورنسبي  نيم شارژدر حالت 

  080/1    بدون شارژ 

  

   باطريشارژ

  )آمپر (15     شارژ سريع    دربيشترين آمپر

  )آمپر  (5شارژ ماليم       در بيشترين آمپر 
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  )تايرها(  هاالستيك

  : الستيكها باداستاندارد فشارو سايز 

  سايز Kgf/cm2 (KPA (فشار

  195/70R15  چرخهاي جلو   (3.50) 350                      

  195/70R15                            چرخهاي عقب        (4.50) 450

      .نيز استفاده كرد 185R14-8PRLT (102/100N) يي  با سايز خهارچميتوان از

    و ترتيب بستن مهره هاچرخكردن   براي سفت الزمشتاورگ

  

103 (10.5) N.m (Kgf.m)  
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 رل خودرونتسيستمهاي كنشانگر ها ،هشداردهنده ها و 

  اصلي خودرو وضعيتهاي سوئيچ

LOCK:     كليـد  . ميباشـد اموش و فرمان قفـل      در اين حالت موتور خ

براي ايجاد ايـن حالـت ، سـوئيچ را    . فقط در اين حالت خارج ميشود    

ــد   ــه ســمت داخــل فشــار دهي ــه  ACCو از وضــعيت  ب  LOCK   ب

  .بگردانيد

 كليد را  به سمت داخل فشـاردهيد         بايدهنگام استارت زدن،     :توجه  

  .اد شودو همزمان فرمان را به طرفين بگردانيد تا سوئيچ آز

 ACC:   مانند راديو و. (وجود دارددر اين حالت موتور خاموش است اما امكان استفاده از تجهيزات جانبي(...  
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 ON: مي توانند كار كنند) ...وولرفن كمانند راديو و ( در اين وضعيت موتور و بقيه دستگاهها.  

:START  سوئيچ را رها كنيد تا به وضعيت  بعد از روشن شدن،  ،مي خورددر اين وضعيت موتور استارتONرگردد ب.  

  

  

  

   :اخطار

 رساندن به سيسـتمهاي  ري و صدمهط زيرا  باعث خالي شدن با نباشدON كليد در وضعيت   . در زماني كه موتور خاموش است -1

  .خودرو مي گرددالكتريكي 

  . قابل كنترل شدن خودرو مي گردد اين عمل باعث قفل شدن فرمان و غير زيرادر زمان رانندگي كليد را بيرون نكشيد -2
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   و هشداردهنده هانشانگرها

 

  )بنزينآمپر (نشانگر بنزين 

 . را نشـان ميدهـد      شـما    ي خودرو  باك   ميزان تقريبي بنزين موجود در      نشانگراين  

د، ايـن  باشـ  آن ¼تر از بيشـ در بـاك خـودرو      هميشه سـعي كنيـد ميـزان سـوخت          

مجهز بـه  نشانگر اين  همچنين .ما است ش يدر خودرو  الزم   سوختر  اقدكمترين م 

 بنـزين  سـطح    نشـانگر سيسـتم  .  ميباشد كم بودن مقدار بنزين سيستم  چراغ هشدار  

را حتـي وقتـي خـودرو خـاموش اسـت            وضعيت مقدار سوخت خـودرو    مي تواند     

  .دهد نشان 

  . سوخت گيري نماييد   فوراًايد و ب  چراغ هشدار روشن ميشود ، قرار مي گيرد  Eت ي  نشانگر در وضع اينكهدر زماني 

بودن مقدار سوختكمهشدارچراغ
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  )آمپر آب (مايع خنك كاري نشانگر دماي 

  

اگـر نشـانگر     . ميگـردد  دمـا فعـال      نشـانگر  قرار گيـرد     ONچ در وضعيت    ئي سو  وقتي كه 

خـودرو را     ،  خنك شدن موتور   براي  رانندگي نشان ميدهد،     محدوده قرمز را در هنگام    

   .  نگه داريد1500و دور موتور را در دور  متوقف نماييد

  

  :بيشتر استموتور در وضيعتهاي زير احتمال گرم كردن 

  

                               ترافيك سنگين به همراه روشن بودن سيسـتم تهويـه هـوا            .2                                                  سربااليي  با شيب تند در هواي گرم        .1

  . ديگرييبكسل كردن خودرو. 4                    از رانندگي پرسرعت  كاهش سرعت يا ايست خودرو بعد.3

 محدوده دما
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  اخطار

 طراحي ترموستات به نحوي است كه .در هيچ وضعيتي ترموستات را باز نكنيد، زيرا موتور بصورت غير عادي كار خواهد كرد -1

  .دارد در حد الزم نگه  كنترل كرده وحرارت موتور را

  . وسريعاً توقف كنيدبا موتور در حال جوش رانندگي نفرماييدهيچگاه  -2

  

   موتورجدور سن

اين نشانگر به . دور سنج وسيله اي است كه نشانگر دور موتور بر دقيقه مي باشد           

 بهتـر موتـور      شما زمان عوض نمودن دنده رايادآوري مي نمايد و امكان كنترل          

  . را فراهم مي سازد

  . خودرو مي گردد مصرفيعمر قطعات موتور و افزايش مقدار سوخت  باعث كاهشرده شود ،تور بيش از حد مجاز باال باگر دور مو
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  .خواهد بود مصرف سوخت نيز پايين  ، تر دور موتور پايينبا در زمان رانندگي :توجه 

  اخطار

  . جدي وارد ميشود به موتور آسيب ه وديگردرموتوباعث كاهش عمر در غير اينصورت ، دسقرمزبر  محدوه بهدور موتور دندهي اجازه

  

   و مسافت سنجكيلومتر شمار

. ثبـت مـي نمايـد      و متر شمار وسيله اي است كه مقدار مسافت طـي شـده را             يلك

  مسـافت سـنج      و  كـل را نشـان مـي دهـد          طي شـده    مقدار مسافت  كيلومتر شمار 

تـوان بـا فشـار بـر        مي  ي را نشان ميدهد كه در صورت نياز        ا  دوره   مسافت  مقدار

.  كيلومتر را نشان مي دهـد      مقدار واحد    شماره ها  . كرد  صفر آن را  ، اهرم موجود 

  .نمود    مقدار سوخت مصرفي  نسبت به مسافت طي شده را محاسبه،مسافت سنج مي توانيد از :  براي مثال
كيلومتر شمار            مسافت سنج
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  چراغهاي هشدار دهنده 
  
  راغ هشدار دهنده سيستم ترمزچ) الف( 

  :كنترل مينمايد را هنده سيستم ترمز عمليات زير چراغ هشدار د
   ترمز دستي عملكرد)1

  )ترمز دستي كشيده شده است (.نخوابيده استيعني ترمزدستي كامل اگر چراغ روشن باشد، 
  مبود روغن ترمزك)2

ممكـن   ،  ن نگـاه داريـد  ايمـ خودرو را در جـايي   .باشد  اگر چراغ در هنگام رانندگي روشن       
مقدار روغن ترمز را در مخزن مربوطـه        . باشدشده   مشكلترمز خودرو دچار    است كه سيستم    

  .شويد كه ترمز دستي باال نباشد اگر چراغ هنوز هم روشن است مطمئن. كنيدچك 
  

  . . .اگر سطح روغن ترمز پايين است 
 در يك محل ايمن با خـودرو         مقداري روغن ترمز توصيه شده به آن اضافه نمائيد سپس          ابتدا

  : امتحان نماييد چند بار كنيد و ترمز راحركت
  .مراجعه فرماييد مجاز به تعميرگاه نمي كند ،  اگر سيستم ترمز بخوبي عمل )3

 محل اضافه كردن روغن ترمز
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و به وسيله خودروبر به نمايندگيهاي مجاز منتقل        ده ،   نمو خودرو را در مكاني مطمئن پارك        كند  عمل نمي   اگر سيستم ترمز اصالً    )4
  . رجوع فرماييد4 بخشل كردن به براي روش صحيح بكس. نمائيد

  
  اخطار

  .باشد است خطرناك و حادثه آفرين ميمواجه ي كه با كمبود روغن ترمز ئرانندگي با خودرو •
  
   . . .بودكافي روغن ترمز سطح اگر  

 و در ريـد  سيسـتم ترمـز بب   بازديـد نزديكتـرين نماينـده مجـاز  بـراي    خـودرو را بـه    ولي باز هم چراغ هشدار روغن ترمز روشن است،        
  . مجاز را مطلع نماييد نمايندگي  مشكلي دارد، حتماً آن يا چراغ هشداردهنده ووستر ترمز بخوبي عمل نمي كند  ب پدال ياصورتيكه

  
  هشدار

  
  .باشد بسيار خطر ساز مي كند  خوب عمل نميي كه ترمزسيستم بارانندگي  •
  .ندنز وفرمان بخوبي عمل نميك زيرا ترمدنكنيبا خودروي خاموش حركت در سرازيريها هيچگاه  •
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  ريطچراغ هشدار دهنده شارژ با) ب (
  

  . باطري استنشانه  وجود مشكل در سيستم شارژ روشن شود ري ط با  هشدار دهنده شارژاگر چراغ
 در محـل مناسـبي      فـوراً شود،  و خاموش مي     يا روشن   و بود  اگر اين چراغ در هنگام رانندگي روشن       •

را بازرسـي كنيـدودر صـورت شـل         ) دينـام (  تسمه آلترنـاتور     ،  اموش كنيد خودرو را خ   و ردهپارك ك 
  .بودن تسمه آن را سفت نماييد

، كـولر  بايـد  شـما    در اين زمـان   .دنام مي     شارژ است روشن   باطريموتور خودرو تا زماني كه      تسمه آن  مشكلي نداشته باشد ،         اگر •
  .كنيد و به نزديكترين تعميرگاه مجاز مراجعه فرماييداموش خ را مصرف كننده هاي الكتريكي اضافه   و، راديوبخاري

 
  
  چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور) ج (
  

  .نا است كه فشار روغن موتور پايين استعچراغ روشن شود به اين ماين اگر 
 و ردها خـاموش كـ   در محـل مناسـبي پـارك كنيـد، خـودرو ر     فـوراً شـود،  و خاموش مي  اگر اين چراغ در هنگام رانندگي روشن       •

  .بانزديكترين تعميرگاه مجاز تماس بگيريد 
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يـا    و بزنـد روشن شدن، و يا توقف هـاي سـريع چشـمك            ابتداي   يا    در هنگام درجا كار كردن     تموقبطور  غ  ممكن است     اين چرا  •
  ).شود چراغ خاموش  بايد با كمي افزايش سرعت موتور.(كه مشكلي براي موتور ايجاد نخواهد كردروشن شود، 

گـيج   توسـط  را مقـدارآن   قبل از روشـن نمـودن خـودرو هميشـه           ،  روغن موتور روشن شود    نبود ر اثر كم  چراغ ممكن است ب    اين   •
  .روغن چك نماييد

  
  
  
  
  
  

  اخطار
آن  خودداري نماييد، در غير اينصورت بـه موتـور        از رانندگي با خودرويي كه چراغ هشدار دهنده  فشار روغن آن روشن است جداً              

  .ديرس دي خواهد جآسيب
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  موتور  هاي  سيستم دربعي وجود هراغ هشدار دهندچ )ه (
  

  .خودرو اشكال دارد درموتوربرقي  هاي سيستميكي ازنا است كه عبه اين م شود اگر اين چراغ روشن
  
ديد و   مجاز جهت باز   نمايندگي  به هر چه سريعتر    اگر اين چراغ هنگام رانندگي روشن شود، خودرو را           •

  .منتقل نمائيد  نمودن عيب مربوطهبرطرف
 

  
  
  مقدار بنزينبود كمچراغ هشداردهنده ) و(
  

 يـا تمـام شـده        بـوده و   ال تمـام شـدن    حـ چراغ زماني روشن ميشود كه بنزين در داخل بـاك خـودرو در              اين  
در غير اين صورت احتمـال سـوختن يـا خرابـي پمـپ بنـزين                . سوخت گيري نماييد    فوراً در اين حالت    .است
  .يش مي يابدافزا

  
مقدار بنزين بودنچراغ هشداردهنده كم  
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  درب ها  بودنچراغ هشدار دهنده باز) ز(
  

چراغ  پـس   اين . باشند زماني روشن ميشود كه  يكي از درب هاي خودرو در حالت باز يا نيمه بسته       چراغ  اين  
در هنگام حركت دقت كنيد بـراي جلـوگيري از هـر حادثـه ناخواسـته                .ها خاموش ميشود   بستن تمامي درب   از  

  .ربهاي خودرو بسته باشندحتماً كليه د
  
  
   رادياتورآبچراغ هشدار دهنده كمبود ) ح(
  

بـه  مقداري آب    در اين حالت فوراً   .دررادياتورموجودنباشدنيازمقدارآب مورد ه  كچراغ زماني روشن ميشود   اين  
  .دكنياضافه   رادياتور

  
  اخطار

  . و باعث صدمه ديدن موتور خودرو شما ميگردده دي كم باعث گرم شدن بيش از حد موتور گردآب رادياتوررانندگي خودرو با 
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  بازرسي چراغهاي هشدار دهنده 
  

  .ترمز دستي را بكشيد -1
 در ايـن حالـت تمـامي چراغهـاي هشـداردهنده بغيـر از چـراغ                 . ولي خودرو را روشن نكنيد     قرار دهيد   ONسويچ را در حالت      -2

 .،  بايد روشن باشند  بودن دربهاهشداردهنده باز

اگر چراغهـاي   .نيز بايد روشن گردد    بودن دربها    بازلو باز شوند چراغ هشداردهنده      جگر يكي از درب هاي خودرو چه عقب يا          ا -3
امـا اگـر همچنـان در       .  تعـويض گـردد     و بازديـد هشدار دهنده در حاالت فوق خاموش يا يكي از آنها خاموش باشد، المپ مربوطه               

  .ه مجاز جهت بازرسي دقيق تر مراجعه فرماييدوضعيت خاموش باشند، به نزديكترين نمايند
  

   ي خودروكنترل چراغها
   جلو چراغهاي

  .با چرخاندن انتهاي دسته راهنما ، چراغها جلو به ترتيب روشن مي شوند 
، ،المپهــاي پــارك عقبنمــودن المپهــاي  بــراي روشــن :  اولمرحلــه 

  . مي باشدداشبوردپالك و روشن شدن پانل جلو  المپهاي
  .باشد مي جلو  اصلي چراغهاي روشن نمودن براي:  دوممرحله 

مرحله
اول

مرحله
دوم
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  حتياطا
خـالي  باعث  در غير اينصورت. تمامي چراغها در حالت خاموش باشند     در هنگامي كه موتور در حالت خاموش است        كنيدسعي   •

  .شود ي ميطرشارژ باشدن 
 را دسته راهنما  ،بطور دائم باال نور  استفاده ازبراي .نيدرها ك به سمت باال بكشيد و  دسته راهنما را ،نور باالعالمت دادن با راي ب •
 نشـانگر روشـن     بورد  چـراغ آبـي روي  داشـ       .در حالت وسط قرار دهيد       را   پايين دسته راهنما  نور    ، و براي   ه سمت پايين فشار بدهيد    ب

 نوربـاال  بـا  مي توانيـد  شـند، موش با وضـعيت خـا   اغهـاي جلودر  رحتي اگرچ دقت كنيـد  .باشند  جلو مي  )نور باال (  اصلي هايبودن چراغ 
  .عالمت بدهيد

  راهنما استفاده از چراغهاي 
  

 چـپ و راسـت     راهنمـا بطـرف      دسته باحركت    ، براي راهنما زدن  
  .عالئم مربوطه را فعال كنيد

بعد از اينكـه شـما       .  قرار گيرد   ON  در وضعيت  بايد   يچئكليد سو در اين حالت    
اما اگر  . اوليه برميگردد   به وضعيت  ور خودكار    بط  راهنما  دسته پيچ را رد كرديد   

دسـته   سـتي  باي ،قت استفاده شد، راننده خودرو    سب راهنما در جاده جهت   دسته  از  
  .وضعيت اوليه برگرداند  به خودشراهنما را

 راست

 چپ
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 چراغ سبز هشدار راهنمـا اگر .  رهاكنيدبعد از سبقت آن را  راهنما را تا نيمه پايين بياوريد و         دسته مي توانيد در هنگام سبقت،     همچنين
  .يكي از چراغهاي راهنماي جلو و يا عقب سوخته است ست كهبدان معنا بزند، مكشچ طبيعي حالتاز سريعتر 

  
  شرفال
  

  . فشار بياوريدفالشربر روي كليد 
واقع اضطراري بـراي مطلـع نمـودن        م در هااين چراغ .در اين وضعيت تمامي چراغهاي راهنما شروع بكارخواهند نمود        

  ....) واده ايج حوادث انندم(گيرد   مورد استفاده قرار مي ديگرانندگان وسايل نقليهر
 ي چراغهـاي راهنمـا     ، ددر وضـعيت روشـن باشـ       اين كليـد  اگر   . ، هنگام رانندگي عادي بايد خاموش باشد      كليداين  

  .نخواهند كردچپ و راست كار 
  

  احتياط
   خــالي شــدندر غيــر اينصــورت باعــث . نكنيــدشــر اســتفاده از فالاگــر موتــور خــودرو در وضــعيت خــاموش اســت بــيش از حــد  

  . گردد شارژ باطري مي

 چپ
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   عقب و مه شكن جلو هاي چراغ
  

 هـاي  چراغ  فقـط زمانيكـه      . چراغ مه شكن جلو روشن مي شود       ، مربوطه كليدبا فشار دادن    
  .شدخواهد  چراغ مه شكن جلو روشن  تا ، روشن باشدپارك خودروجلو يا 

  
  
  
  
  
  

 روشـن باشـد     پـارك    چراغ جلو يـا چـراغ         فقط زمانيكه    .دنشو چراغ مه شكن عقب روشن مي      ، مربوطه   كليدبا فشار دادن    نين  همچ
 يـك اتومات ها خاموش شدند، چـراغ مـه شـكن عقـب بصـورت            غوقتي تمامي چرا   يعني   خواهد بود،    روشن  نيز  مه شكن عقب    چراغ

هاي جلـو دوبـاره روشـن    غ چرااينكه مگرشوند  مي خاموش  مه شكن عقبند، چراغواگر چراغهاي جلو خاموش ش  .خاموش ميشود 
  . دكمه مه شكن عقب را فشاردهيد و شما مجدداًشوند

  

 كليد عقب كليد جلو
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   چراغ كابين جلو                                                             كابين عقبسقف چراغ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .روي داشبورد قرار دارد كليدچراغ سقف كابين عقب بر :نكته         
  

  پلهچراغ 
 در  پلـه چـراغ   .مربوطـه را فشـار دهيـد      پله كليـد    براي روشن نمودن چراغ       

   .شود خاموش ميشود ، بسته  عقب بدريا و كشويي  زماني كه درب
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   جلوشيشهبرف پاك كن و آب پاش 
  

 بايد در وضـعيت     اصلي   چسوئيبرف پاك كن  فعال كردن   براي  
ON دكمـه آب پـاش را        بكشيد و   به سمت پايين   را، اهرم     باشد 

 وضـعيت آب   اين در  ،  فشار دهيد  كه در انتهاي اهرم قرار دارد     
بـه   پاك كن شـروع  برف ه بالفاصل ووي شيشه ريخته ميشود  ربر

  .نمايد كار مي
    يـا LO   بـرروي  ميتوانـد يا ، .عمل ميكند) تاخيري( قرار گيرد، برف پاك كن بصورت متناوب   INT در صورتيكه اهرم در حالت  

HI  حتي اگر برف پاك كن در وضـعيت ، قرار گيرد سريع يا آهسته يعني حركت    OFF    را آب پـاش  اگـر دكمـه   ،   قـرار گيـرد
، شـما بايـد     كـار نمـي كنـد      آب پاش اگر  . نمايد دفعه بصورت خودكار شروع بكار مي      برف پاك كن نيز همزمان چندين      ، بفشاريد

در فصلهاي سرد يا مناطق سرد سير، استفاده از آب پاش بعد از گرم نمودن پنجره بايد  .خالي نباشدزن آب پاش مطمئن شويد كه مخ  
  .دشو  راننده مي كاملديدكاهش  يخ بسته و موجب صورت گيرد، در غير اينصورت  آب فوراً

  :اخطار 
بـرروي    خـراش   ايجـاد   موجـب  انجام ايـن كـار    ،  كنيدشك است از برف پاك كن استفاده ن       خ در وضعيت    شيشههرگز در زماني كه     

  .شود  ميشيشه
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   عقب شيشهبرف پاك كن و آب پاش
  

بـراي بكـارگيري    در صورتيكه خودروي شما مجهز به اين سيستم باشد          
 اهــرم را انتهــايي قســمت،  شيشــه عقــببــرف پــاك كــن و آب پــاش 

  . باشد  ON   بايد در وضعيتيچئسو .بچرخانيد
 بطـور متنـاوب    قرار گيرد، برف پاك كـن  INT  گر اهرم در وضعيت ا

ــي   ــار م ــروع بك ــد ش ــعيت  نماي ــرم در وض ــرد   ON و اگراه ــرار گي    ق
 اهـرم در وضـعيت    اگر  . بطور نرمال شروع بكار مي نمايد      برف پاك كن  

نگـه   دكمـه را      تا زمـاني كـه     برف پاك كن    و آب پاش باشد، آب پاش    
  .خالي نباشد بايد مطمئن شويد كه مخزن آب پاش ، شماكار نمي كند آب پاشاگر  .ندن كار ميكداشته ايد،
  :اخطار

  .دقت كنيد در بعضي از مدلهاي اين خودرو برف پاك كن و آب پاش شيشه عقب وجود ندارد

  
  

 آب پاش
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  شيشه گرم كن عقب
  

  .روشن نماييد  شيشه عقب اين سيستم را دردر صورت بروز بخار يا يخ زدگيفقط 
        يـخ زدگـي آن برطـرف   المنـت هـاي حرارتـي  شيشـه عقـب      ن شـدن  با روشـ  . باشد ON  بايد در وضعيت چئيسو

 ،كردن براي خاموش . بودن اين سيستم است    فعالعالمت  روشن باشد،   كليد  روي اين   نشانگر  چراغ   اگر   .مي شود 
كليد را پس از آب شدن يخ و يا پاك شدن بخار خاموش نماييد، در غيـر اينصـورت    .دكمه را دوباره فشار دهيد

  .باشد اين سيستم براي آب كردن برف و يا خشك كردن شيشه نمي. شارژ خود را از دست ميدهدباطري 
  
  
  
  
  

  اخطار
  .ري در هنگامي كه موتور روشن است از اين سيستم استفاده نماييدطباخالي شدن براي جلوگيري از  •
  . آسيب وارد نشود  شيشهكن هاي گرمدر زمان تميز نمودن داخل شيشه عقب خودرو، مراقب باشيد كه به المنت •
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  )بخاريكولر و (تهويه مطبوع سيستم 
  مطبوع ليد هاي كنترل تهويهك
  

  
  
  
  
  

  
  

   وعملكرد آنهاكليدهاي تنظيماهرم ها ، 
  

را  كنترل دما اهرم) بخاري(هواي گرم  ايجاد براي  ومورد استفاده قرار مي گيرد   هوا  حرارت  براي تنظيم درجه      :دما كنترل اهرم
  .دهيم  قرار مي  )آبي( چپسمت در را  اهرم مربوطه )كولر(پايين حرارت  درجه ايجاد، و برايدهيم ي قرارم )قرمز(راست ر سمت د
  

 اهرم كنترل سرعت فن
سوئيچ  كولر

 اهرم كنترل كننده هواي ورودي اهرم كنترل جهت جريان هوا

 اهرم كنترل دما
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  .ديرگ ميقرار  استفاده مورد وروديي براي كنترل و تنظيم جريان هوا :ورودي ي هوا جريان  كنترل اهرم
  

  
  .گردد به داخل كابين ميبيرون اعث ورود هواي بقرار دهيد اين قسمت    روي را اگر اهرم     

  
 
  .تنظيم نماييد  اين قسمتنياز است كليد را بر رويداخل كابين هوا چرخش اگر به   

  
   

قـرار    Hi رويرا بـر  اهرم اگر . يا تنظيم سرعت آن به كار مي رود   و  فن  كردن  براي روشن يا خاموش       :اهرم كنترل سرعت فن   
  .شود مي  قرار دهيد فن خاموش OFF ت فن را بر روي ع كنترل سراهرماگر  همچنين.كثر دور كار مي كندفن تهويه با حدا ،دهيد

  
  
  
  

 حداكثر

 خاموش
كم 1

2
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  كنترل جهت جريان هوا
  :نمود توسط اهرم كنترل كننده جهت جريان هوا مي توان حالتهاي زير را ايجاد 
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  خـاموش  باعـث كليد اين  روشن ميگردد، و فشار دوباره بركولرم  ،سيستيد كل اين برفشاربا A/C):  (كولر فعال نمودن  سوئيچ
  .گردد ميكولر  سيستم شدن

  
  بخارياستفاده از نحوه 

  
 بخـار در     ايجـاد  اگـر ميخواهيـد از    . جابجا نماييد )  قرمز رنگ    (به سمت درجه باال     ) آبي رنگ (اهرم كنترل دما را از درجه پايين         -1

  .قرار دهيد دماي باال و متوسط مابينكنترل را داخل كابين جلوگيري نماييد، اهرم 
 گرم شود، اهرم كنترل جريان هوا را     تراگر مي خواهيد هوا سريع    . اهرم كنترل هواي ورودي را در وضعيت هواي بيرون قراردهيد          -2

 شيشـه هـا    در غيـر اينصـورت  درشرايط عادي ايـن اهـرم را در وضـعيت هـواي بيـرون بگذاريـد      .  در وضعيت چرخش هوا  بگذاريد    
   . بخار مي گيرندترسريع

 بخـار بـر روي شيشـه جلـو،      ايجاد براي جلوگيري از  .  قرار دهيد  )كف خودرو (جهت جريان هوا را در وضعيت پايين      كنترل  اهرم   -3
  . قرار دهيد  جهت جريان را در وضعيت شيشه جلو و پايين كنترلاهرم

  .جابجا نماييد OFFاهرم سرعت فن را از وضعيت خاموش  -4
  . باشد OFF در وضعيت خاموش  بايد)A/C Switch( كولر   سوئيچ:نكته 
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  )كولر(نحوه استفاده از سيستم تهويه مطبوع 
  
بـه  را   جريان هوا    جهت اهرم كنترل . جابجا نماييد ) آبي رنگ (به سمت درجه پايين     )  قرمز رنگ  (اهرم كنترل دما را از درجه باال         -1

 )صـورت   ( روبـرو    وضـعيت فقـط در    يد از سردشدن پاها جلوگيري شود، اهرم جريان هـوا را             اگر مي خواه    و صورت و پايين  سمت  
  .قراردهيد

  
 سرد شود، اهرم كنترل جريان هوا را        تراگر مي خواهيد هوا سريع    . اهرم كنترل هواي ورودي را در وضعيت هواي بيرون قراردهيد          -2

  . اهرم را در وضعيت هواي بيرون بگذاريد درشرايط عادي اينبهتر است.  بگذاريد در وضعيت چرخش هوا
 
  . دهيدOFF كنترل سرعت فن را در هر وضعيتي بغيراز وضعيت خاموش  اهرم -3
 
  . دهيد قرار روشن در وضعيت ار) A/C Switch( كولر سوئيچ -4
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   و مركزي كابين جلو جانبي هايتهويه

  
  
  

  .ر جريان هوا را نمي دهنداين حالت ورودي ها مسدود شده و اجازه عبودر
.اين حالت جريان هوا از ميان بخاري يا كولر عبور كرده و وارد اتاق ميشوددر   

  ز بيرون  وارد اتاق  شده و مقدار جريان  هوا  باا اين  حالت  جريان  هوا در 
  .  مي كندغيير خودرو تسرعت

  

  باز

       بسته

 ورودي مركزي
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     تميز كردن بخار و يخ زدگي شيشه جلو
   

  :جلوسطح داخلي شيشه  از از بين بردن بخار
  .دما را در وضعيت دلخواه قرار دهيداهرم تنظيم  -1
 .قرار گيردهواي تازه  ورودي در وضعيت يكنترل هوااهرم  -2

 .جلو قرار گيردشيشه جريان هوا در وضعيت اهرم جهت  -3

  .  قرار دهيدOFFسرعت فن را در هر وضعيتي به غير از تنظيم كليد -4
  . را روشن كنيد) A/C Switch(كولر سوئيچ -5

  
  :جلويا بخار بيرون شيشه از بين بردن يخ زدگي 

  .دما را در وضعيت دماي باال قرار دهيداهرم تنظيم  -1
 .قرار گيردهواي تازه  ورودي در وضعيت يكنترل هوااهرم  -2

 . جلو قرار گيردشيشه در وضعيت  را جريان هوااهرم -3

  . قرار دهيدOFF ير از غرل سرعت فن را در هر وضعيتي به كليد كنت -4
  . قرار گيرد  OFF  در وضعيت بايدكليد كولر -5
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  :نكات قابل توجه در سيستم تهويه هوا
  
در هواي مرطوب جريان هواي سرد را در وضعيت شيشه جلو قرار ندهيد زيرا تفاوت دما  باعث ايجاد بخار بـر روي شيشـه                      •

 .جلو مي گردد وكاهش ديد راننده را در پي خواهد داشت

ورودي هاي جانبي هوا ، ورودي مركزي  . (  ورودي هاي سيستم تهويه را بازرسي نماييد       هواير صورت كم بودن جريان      د •
 )و كنترل مركزي تهويه

را بـراي چنـد دقيقـه بـاز          هـا    هشيشـ خـودرو   هنگام حركت     حتماً استبوده  در زماني كه خودرو در زير آفتاب گرم پارك           •
  .شودخنك گذاريد تا فضاي داخل خودرو ب
 كننـده هـواي    كنتـرل    اهـرم  بهتر اسـت      و دنه ها در وضعيت بسته باش     شيش تمامي    سعي كنيد  گرد و غبار  هاي داراي   در محيط  •

  .قرار دهيد روشن را در وضعيتفن   سرعتتنظيم دهيد و اهرم نقرار هواي تازه را در وضعيت ورودي 
كنترل كننده اهرم  طوفاني، بهتر است  و گرد و غبار خاكي، يا در هواي هايهنگام رانندگي در پشت يك خودرو در جاده    •

 . شوداز وارد شدن گرد وغبار به داخل خودرو جلوگيريتا هوا قرا دهيد، چرخش  را در وضعيت هواي ورودي

 :اخطار

  .مائيدحتماً دور موتور خودرو را كاهش داده وسپس اين سوئيچ را فعال ن. هيچگاه در دورهاي باال سوئيچ كولر را روشن نكنيد
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  بخاري عقبراهنماي استفاده از 

: عقببخاري ليد هاي كنترلك  

 

 

 

 

 

 

 

 

.مي توان ازهريك ازكليدهاي جلو و عقب استفاده نمودبخاري عقب فعال كردن براي   

اهرم كنترل دما

 كليد خاموش وروشن فن
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: عقببخارينحوه استفاده از   

  .قرار دهيد  OFFاهرم كنترل دما را در هر وضعيتي  بغير از  -1
 .شن قرار دهيد فن را در وضعيت  روكليد -2

 .اهرم كنترل سرعت فن را در وضعيت دلخواه قرار دهيد -3

  
  عقبراهنماي استفاده از كولر 

: عقبكولر  كنترلاهرم هاي  

 

 
  
 

 

 

 اهرم كنترل سرعت

 اهرم كنترل سرعت فن

 اهرم كنترل دما

 
A/C 
لر سوئيچ كو  
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  : كابين عقبسرمايشكنترل 
  

  . قرار دهيد ON  عقب را در وضعيت (A/C)كولر كليد -1
 .دهيد قرار   Off اهرم كنترل سرعت فن را در هر وضعيتي بغير از  -2

 .دهيد قرار  Off اهرم كنترل دما را در هر وضعيتي بغير از  -3

 .دريچه هاي هواي ورودي را در وضعيت هاي دلخواه تنظيم كنيد -4

 
  

 دريچه هاي ورودي هوا  به كابين عقب
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  ) بغل( هاي جانبي آينه
  

 بدنـه   قسـمتي از       بغل را در وضـعيتي قـرار دهيـد كـه            هاي آينه
  . خود را در آن رويت نماييديخودرو

  
  
  
  
  
  
  

  هشدار
  خـودرو   شـدن كنتـرل    خـارج     باعـث     ، چـون ممكـن اسـت        نماييـد   تنظيم  جانبي را   نكنيد در هنگام رانندگي آينه     سعي   هرگز   •
  .تصادف گرددتسلط راننده شده و موجب از
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١

٢

  ) بغل( هاي جانبي آينهبرقي تنظيم 
                                                                                  

  
  .استفاده شود آن ه ب بغل از كليد كنترل مربوط هايبراي تنظيم آينه

         تنظـيم    بـه    نيـاز   كـه دلخـواه را     جـانبي      آينـه    توسـط ايـن  كليـد        :كليد انتخاب    - 1 
  .دارد انتخاب نماييد

  . با فشار دادن بر روي آن تنظيمات مورد نظر را انجام دهيد: كليد تنظيم -2 
   :توجه  
 )ON(  يـا     )ACC(يچ اصلي خودرو بايد در وضـعيت      ئسو براي تنظيم آينه هاي بغل ،        •

  . باشد قرار داشته
از  رفع اين مشكل مـي تـوان      براي  .  هنگام زمستان ممكن است آينه هاي جانبي يخ بزنند، در اين وضعيت قابل تنظيم نمي باشند                در •

  .ردك استفاده  گرم يا آب محلول ضد يخ
  نه هاي جانبيتا كردن آي

   . را بطرف داخل بگردانيد مورد نظربراي تا كردن آينه هاي جانبي آينهدر صورت نياز ، 
  

(L)   آينه بغل سمت چپ

(R) آينه بغل سمت راست 
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  )نورباالضد انعكاس (اهرم زير آينه 
  

خودروهاي عقب در هنگـام راننـدگي   باالي نور مزاحمت   ازبراي جلوگيري 
يم  تنظـ  هنگـام  .يد بكشـ  )2شـماره   ( خودتـان زير آينه را بطرف     اهرم  در شب     

قـرار  ) 1شماره (كه  دكمه تنظيم در وضعيت پايين  ن شويدئ مطم در روز آينه
،   همزمـان بـا كـاهش انعكـاس نـور        به خاطرداشته باشيد كه    .رفته شده باشد  گ

  .خودرو نيز بشدت كاهش ميابد  عقبديد
  

  شيشه هاي باالبر برقي 
  

 دن پنجـره هـا    نمـو ه، بـراي بـاز و بسـت     هـا   دربيـك از   هـر    رويهاي تعبيه شده در   كليد
يچ اصـلي خـودرو     ئاين سيستم زماني كار ميكند كه سو       .باشد ميبصورت الكتريكي   

  بر روي درب اصلي شيشه باالبرها كنترل كننده يچئسو .باشد ON  وضعيت  بر روي
  .راننده تعبيه شده است

  

باال   

پايين

ينسمت سرنشقفل كن شيشه باالبر
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  : شيشه راننده كرد عاديعمل
  .دمي كن حركت شيشه به سمت باال يا پايين،   فشار وارد ميشودوسط كليد تا زماني كه بر روي  

  .طرف پايين فشار دهيده را ب كليد:     )Open(  كردنباز
  .طرف باال فشار دهيده را ب كليد:    )Close(      نبست
  

  :  شيشه رانندهعملكرد اتوماتيك
. مـي شـود   بطور كامل بـاز      شيشه،   وريد و بعد آزاد سازيد    ا فشار بي  )  AUTO ( كليد قسمت بيروني     روي   براگر  

 دقـت كنيـد كـه عملكـرد         .فشـار بياوريـد     ي   مركـز  كليـد  ه، فقـط بـ      تا نيمه بـاز شـود      شيشهخواهيد كه    اگرمي
  .اتوماتيك فقط براي باز شدن شيشه عملي مي باشد

  
  )سرنشين جلو(مسافر برقي  باالبره شيش
سرنشـين   بـراي كنتـرل پنجـره    يين كليدهمچن.   تعبيه شده استمربوطه درب كنار در سرنشين جلوشيشه  ليد  ك

  .باشد ركت ميح پنجره در ،در طي كاركرد كليد .وجود دارد بر روي درب راننده خودرو نيز جلو
 را فشار    راننده  روي درب   WINDOWLOCK اگر شما كليد      :سرنشين جلو  قفل كن شيشه باالبر      كليد
  . عمل نخواهد نمودسرنشين جلوشيشه  كليد كنترل  ، دهيد

)عادي ( وسطكليد  

اتوماتيك كليد  
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  اخطار
  .، به نكات ايمني زير توجه فرماييدبراي جلوگيري از آسيب هاي جدي لطفاً

 ممكـن    ،  كـامال درون وسـيله نقليـه باشـند         افـراد هاي بدن   قسمتسر، دست و ديگر     ها را ببنديد ،       شيشه مطمئن شويد قبل از اينكه     •
 نكات ايمني را    شيشه نيز در هنگام بستن      سرنشينان  مطمئن شويد كه   همچنين.  وارد آيد  افرادآسيب جدي بر    شيشه   بسته شدن    بااست  

  .رعايت نمايند
، بـه آنهـا اجـازه         در خودرو مي باشـد     يبراي جلوگيري از خطرات  ناشي از استفاده نابجا و اتفاقات ندانسته در زماني كه كودك                •

  درون وسـيله نقليـه اسـت، از        كـودك  براي جلوگيري از بكارگيري اتفـاقي پنجـره در زمـاني كـه            . ندهيد پنجره برقي را بكار گيرند     
WINDOWLOCK  استفاده نماييدمربوطه  كليدجهت از كارانداختن.  

  . استدر خودرو ترك نكنيد، بخصوص در هنگامي كه سوئيچ يي تنها به را در وسيله نقليههيچگاه كودكان  •
  

  روشن كردن و راندن خودرو
   آب بندي خودرو زمانمدت

 كيلـومتر اوليـه رعايـت       1000 ساده زير را در طي راندن        عملياتاگر. باشد ت آب بندي پيچيده نمي     خودروي در مد   گي با اين  دنران
  .خواهد شد، نه تنها باعث صرفه جويي در مصرف سوخت ميگردد، همچنين موجب افزايش طول عمر خودرو  فرماييد
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  :رعايت نكات زير در مدت آب بندي خودرو الزامي است 
  .تر در ساعت فراتر نرود كيلوم90 سرعت خودرو از •
  . نگهداري شود دور بر دقيقه4000 الي 2000 دور موتور بين •
  . از راندن خودرو در وضعيت پر گاز اجتناب نماييد•
  . كيلومتر اول از ايست هاي ناگهاني خودداري نماييد300 در طي •
  .اري نماييد دود سرعت كم خ حركت با در هنگامي كه دنده در وضعيت دنده باال قرار دارد از•
  . خود بكسل نفرماييدي كيلومتر اول وسيله اي را با خودرو800در طي .  براي يك مدت زياد با سرعت ثابت رانندگي ننماييد•
  
  :مدت آب بندي خودرو  درچك كردن نكات ايمني قبل از راندن خودرو 

دقيقه بازرسي روزانه قبل از راندن خودرو، يك راننـدگي          چند  . قبل از راندن خودرو،  بهتر است روزانه نكات ايمني را چك نماييد            
  ). رجوع فرماييد6 روزانه به بخشبازديد نكات  آگاهي از، براي  لطفاً(. خواهد داشت دلپذير را به همراه مطمئن و

  :خودرو نكات زير را رعايت كنيدقبل از روشن كردن 
  .نماييد را بازرسي آنقبل از اينكه وارد خودرو شويد محيط اطراف  )1
 . تنظيم نماييدبطور مناسب خودرو، صندلي را بهپس از وارد شدن  )2

 . عقب را تنظيم نماييدبغل و  سر را متناسب با سر خود، و فرمان خودرو و آينه هاي پشتارتفاع محافظ )3

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 52

 .مطمئن شويد كه تمامي درب ها بسته هستند )4

 .كمربند ايمني را ببنديد )5

  .وابانيدبخترمز دستي خودرو را تا حد امكان  )6
 .تمامي تچهيزات برقي غير ضروري در وضعيت خاموش باشند )7

 .دنده در وضعيت خالص قرار گيرد )8

 .فشار ندهيد را  ز پدال گابهتر است قبل از روشن شدن،  )9

 . را تا آخر فشار دهيدچدر زمان روشن كردن در هواي سرد پدال كال )10

  .كنيد را رها سوئيچ بعد از روشن شدن موتور  وبچرخانيد  STARTعيت  وضبه را سوئيچ. پاي خود را از پدال گاز دور نگاه داريد ) 11
اگـر موتـور   . كنيـد  دقيقـه قبـل از حركـت گـرم     ددر دماي زير صفر موتور را بـراي چنـ   . ثانيه خودرو را حركت دهيد    10بعد از    )12

 .خاموش شد، دوباره به روش فوق روشن نماييد

  :اخطار
در غيـر   .  ثانيه تا استارت بعدي فاصله داشته باشـد        15 كمتر از     نبايد و طول بكشد     ثانيه 5ش از     هر دفعه، استارت زدن موتور نبايد بي        •

  .  آسيب ميرسدسيستم استارتاينصورت به  
  .نكنيد رانندگي  باالسرعتا   با موتور سرد ب•
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   خودروراندن صحيح
  روشن كردن موتور بعد از  

ثانيه درجا كار نمايد تا روغنكـاري   30 الي 10 شدن اجازه بدهيد موتور روشنبعد از  
  .داخل موتور بخوبي انجام گيرد

  
 دندهتعويض استفاده از مكانيزم چگونگي 
  اهرم دنده

 ،نشـان داده شـده اسـت       روبرو شماتيك    شكل براي تغيير سرعت از اهرم دنده كه در       
 و پس  پايين برده شود،انتهابايد تا  در هنگام تعويض دنده، پدال كالچ     .استفاده نماييد 

 باشـد در    چراننده نبايد درگير پدال كـال       و پاي  كنيد آزاد    كامالً را چدر زمان رانندگي پدال كال    .دشوزاد  آاز تعويض دنده به آرامي      
  .  مي شودچباعث عملكرد ناصحيح كال غير اينصورت

  حداكثر سرعت
 شـما   حداكثر سرعت  اما مطمئن شويد كه       ، نماييد  استفاده  خودرو  مطمئنه    از حداكثر سرعت    مي توانيد هاي مناسب   جاده   بر روي   
  .خودرو باشددر  با دنده هاي موجود  مطابق
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  سرعتحداكثر  دنده
  )كيلومتر بر ساعت(

1  24  
2  42  
3  72  

  
  
  
  

    
  :اخطار

  . استفاده نماييدختلف سرعتهاي مدر دنده هاي مناسب  وازنكنيد استفاده پايين در سرعت هاي سبكدنده  هيچگاه از •
  شتاب گـرفتن ناگهـاني و        كنيد كه  توجه   ترمز گرفتن در جاده هاي لغزنده           ويا  تعويض دنده به باال يا پايين      ، شتابگيريدر هنگام   •

  . وامكان منحرف شدن خودرو باال خواهد رفتخواهد شددر جاده  چرخها لغزش ترمز موتوري منجر به 
  . ايست كامل قراربگيردالت ح دنده عقب صبركنيد تا خودرو در استفاده ازهنگام •
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  رانندگي مطمئن
  . هنگام حركت مطمئن شويد كه ترمز دستي در وضعيت پايين باشد و چراغ هشدار دهنده مربوطه نيز در وضعيت خاموش باشد•
  .دنكني هنگامي كه موتور خودرو روشن است، خودرو را ترك •
 در سيسـتم  ندهيد، در غير اينصورت موجب حرارت اضافه ، فرسـودگي پاي خود را بر روي پدال ترمز قرار در مواقع غير ضروري      •

  . و افزايش مصرف سوخت ميگرددترمز
 باعث گرم شدن بـيش از حـد و           و متوالي     رانندگي نماييد، بياد داشته باشيد، ترمزهاي ممتد       سنگين در سرازيريهاي طوالني با دنده       •

  .منجر به خرابي سيستم ترمز ميگردد
 خـيس باشـند مسـافت    لنتهـا  هنگـامي كـه   زيـرا  . داري نماييـد د از راندن خودرو خو  حتي المقدور  ها خيس مي باشند    ترمز  لنت  اگر •

  . شودمنحرفبيشتري براي توقف مورد نياز است، حتي ممكن است خودرو به طرفين جاده 
  :اخطار

آب داخل مجفظه موتـور گـردد       در صورتيكه   . از راندن خودرو در آبگيرها خودداري نماييد       هنگام بارندگي  رانندگي در    در زمان  •
  . بخشهاي برقي موتور ميگردد زدن به باعث صدمه

، در غير اينصورت شما با عدم كاركرد صحيح فرمان هيـدروليكي و  نكنيد موتور را خاموش هيچگاه هنگام رانندگي در سرازيري،      •
  . بوستر ترمز مواجه مي شويد
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  عمر خودروصرفه جويي در مصرف سوخت و افزايش طول 
  
  وهمچنين صرفه جويي در مصرف سـوخت ، افزايش طول عمر خودرو طي كنيم سوخت حداقل مصرف ماكزيمم مسافت را با  اگر 

  : توجه به نكات و روشهاي  زير باعث افزايش طول عمر موتور ميگردد.  داشترا درپي خواهد
  .اعث ساييدگي زودرس الستيكها و افزايش مصرف سوخت ميگرددفشار كم تاير ب.  مناسب تنظيم نماييد بطور راهاتايرباد فشار  •
وزن بيش از حد باعث فشـار بـرروي موتـور و افـزايش مصـرف سـوخت              .  غير ضروري در وسيله نقليه خوداري نماييد       حمل بار از   •

  .ميگردد
تور بصورت عادي گـرم شـود       تا هنگامي كه مو   پس از روشن نمودن خودرو،      .  درجا اجتناب شود  در حالت    از روشن بودن موتور      •

به آهسـتگي و كـم گـاز        درهواي سرد، موتور به زمان بيشتري براي گرم شدن نياز دارد، تا زمان گرم شدن وسيله نقليه                  . دبرانيآهسته  
  .نماييدرانندگي 

  . در دنده مناسب سرعت را افزايش دهيد واري نماييد د ناگهاني خود گيري  از شتاب•
  دوبـاره   طوالني در ترافيك سنگين منتظر باشيد،  بهتر است موتور را خاموش كنيـد، و هنگـام حركـت                   يدت اگر الزم است براي  م      •

  .موتور را روشن نماييد
  .با توجه به شرايط جاده اي از دنده مناسب استفاده شود.  اجتناب نماييد به موتور بار اضافي يا گاز دادن زياد وارد كردن از•
  . متوالي باعث افزايش مصرف سوخت ميگردد هايراندن و توقف.  پي در پي اجتناب نماييد هاي از گاز دادن و ترمزگرفتن•
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با سرعت مطمئن رانندگي نماييد، سرعت را با چراغهـاي راهنمـايي هماهنـگ    . از ايست ها و ترمزهاي غير ضروري اجتناب نماييد         •
باعـث فرسـودگي وسـيله نقليـه     زيـرا   ناگهـاني اجتنـاب نماييـد،    از ترمزهـاي . حفظ كنيد با خودرو جلو  راخودمناسب فاصله  . نماييد
  .ميگردد

  . از راندن خودرو در منطقه پر ترافيك اجتناب نماييد•
در غيـر اينصـورت باعـث افـزايش دمـاي موتـور و              .  پاي خود را بغير از زمانهاي مورد نياز بر روي پدال ترمز يـا گـاز نگـه نداريـد                    •

  .فرسودگي زودرس ميگردد
 ، سوخت زيادتري مصرف خواهد شـد، اگـر سـرعت     تر باشد رعت مناسب برروي جاده رانندگي نماييد، هر چقدر سرعت باال            با س  •

  . مي آيد تر را كاهش دهيد مصرف سوخت پايينخودرو
. دماييـ  نـاهموار اجتنـاب ن   هـاي وي جـاده راز رانندگي برو  نماييد، از رانندگي روي حاشيه جاده    تنظيم را    خودرو جلو بندي هميشه  •

 باعـث   روي موتور نيز فشار بـيش از انـدازه وارد شـده و نتيجتـاً              رسب منجر به الستيك سايي سريع ميگردد،  همچنين ب         جلوبندي نامنا 
  . افزايش مصرف سوخت ميگردد

از زنـگ زدگـي شاسـي جلـوگيري          وشده   اين كار باعث كاهش وزن خودرو        . نگهداري شود  ز شاسي وسيله نقليه در وضعيت تمي      •
  .گرددمي
 تنظيم نيست، شمع موتور خيس، بنـزين كثيـف، عملكـرد       موتوراگر صافي هوا تميز نيست،      .  نگهداري نماييد  بخوبي وسيله نقليه را     •

شما بايد بـه تعميـرات و       . ناصحيح ترمزها، تمامي اينها بر عملكرد خودرو تاثير بسزايي دارد و باعث افزايش مصرف سوخت ميگردد               
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كه در انتهاي اين كتابچه آورده شده است داشته باشيد، در اينصورت طول عمر خودرو شما                )سهاي ادواري سروي(نگهداري دوره اي  
  .ابد يافزايش مي

  
  

   درهنگام رانندگيوضعيتهاي اضطراري
  

  خودرو روشن نميشود
 و تي انجـام شـده اسـت      درسبه  ) 5بخش  (هاي ساده، اطمينان حاصل نماييد كه دستورالعملهاي روشن نمودن خودرو           ديد  قبل از باز    

  :روشن نشد اگر موتور در اينحالت  .وجود داشته باشدبه مقدار كافي بنزين در مخزن بنزين خودرو 
  .، از روشن شدن چراغهاي داخلي خودرو اطمينان حاصل نماييد اتصاالت باطري چك و تميز شوند  -1
 ادر ايـن مرحلـه شـما بـ        . و در وضعيت مناسب نميباشد    اگر چراغها روشن نميشوند يا كم نور هستند در اين صورت باطري خودر              -2

 . سعي نماييد كه خودرو را روشن نماييدطري كمكي كمك با

 . بدليل وجود سيستم كاتاليست در اين خودرو هيچگاه با هل دادن خودرو را روشن نكنيد -3

 مجـاز  نماينـدگي يم يـا تعميـرات بـا نزديكتـرين     بنابراين جهت تنظ. ر موتور روشن نميشود، موتور نياز به تنظيم و يا تعمير دارد      گا -4
  .تماس حاصل نماييد
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  :اخطار
 ثانيـه باشـد، در غيـر اينصـورت          15 قل ثانيه شود، و زمان مابين دو استارت زدن بايـد حـدا            5 طول مدت استارت زدن نبايد بيش از         •

  . دارد وجود استارت و امكان خرابي سيستمباعث افزايش بيش از حد حرارت در مدار ميگردد

  
  )باطري به باطري(با استفاده از باطري كمكيروشن نمودن موتور 

  
  :نكات مهم

  
بنابراين نكات ايمني از قبيـل دسـتكش و عينـك ايمنـي بايـد رعايـت                 . اسيد سولفوريك در باطري ، محلولي اسيدي و سمي است          •

  .شود
در . ت بـدن، بدنـه خـودرو و چشـم هـا جلـوگيري نماييـد       روي پوسـ ر  حتما در زمان عمليات باطري به باطري از پاشش اين مايع بـ        •

  . مراجعه فرماييدبه پزشك شسته شود و  سرد با آب سريعاًمحلول باطري  صورت پاشش
  و ايمـن و كابلهـاي    گاز آزاد شده از باطري، قابل اشتعال ميباشد، ممكـن اسـت بـر اثـر جرقـه اي منفجـر گـردد، لـذا از اتصـاالت                              •

  . سيگار نكشيد و يا شعله اي روشن نكنيدكار ويا شارژ باطريهرگز درحين . استاندارد استفاده گردد
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  اخطار
  .ري كمكي از سالم بودن آن اطمينان حاصل نماييدط قبل از اتصال باحتماً.  ولت باشد12باطري كمكي بايد  •
  .مل زير انجام گيردالعرري، اين عمليات بايد طبق دستوطي، و جلوگيري از انفجار باجسمبراي جلوگيري از آسيبهاي  •
  .در صورت نياز براي انجام اين دستورالعمل از يك شخص با تجربه كمك بگيريد •

  
  

  
  

    
  
  
  
  
  

    
  

 باطري كمكي
 

4
 خودرومتصل به بدنه

1

باطري بدون شارژ

 
 
3 2 
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  )ريطبه باباطري  ( استفاده از باطري كمكي دستورالعمل
  
  .دونشي خاموش برقهاي غير ضروري و تجهيزات چراغشويد تمامي ن ئ برروي خودروي ديگري باشد، مطمِكيمكباطري اگر   -1
بـاطري بـه بـاطري،      انجـام   در زمان   . اگر موتور خودرو كمكي در وضعيت خاموش است، روشن شود وبراي چند دقيقه كار كند               -2

  . دور بر دقيقه باشد2000بر روي د اقل  دور موتور خودرو كمكي حووريدابراي جبران افت ولتاژ اندكي به پدال گاز فشار بي
  . به نقاط اتصال نصب نماييد )4-3-2-1(ترتيبشكل ببق اطمسيم هاي اتصال را  -4

د كه در زمان    كنياتصال را بنحوي ثابت     هاي   نصب نماييد، سيم     خودرورا به بدنه    ) -(و قطب منفي  (+) به قطب مثبت  (+)  قطب مثبت 
  .ندكنحركت ناز جايشان استارت خوردن موتور سيمهاي اتصال 

  
  :اخطار

 بدنـه جاي ديگري بغير از اتصـاالت بـاطري يـا           با   كه سيم هاي اتصال      مراقب باشيد در هنگام باطري به باطري      
  .تماس نداشته باشند

  
 دور  2000يد، براي مدت چندين دقيقه دور موتور برروي         بده گاز   آرام آرام بعد از استارت،    . موتور را طبق معمول روشن نماييد      -1

  .نگه داريدبر دقيقه 
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  . جدا شود 1          2         3           4 را ه ترتيب سيم هاي اتصال بپس از روشن شدن خودرو، -2
 

 :توجه
 بنابراين بـا اولـين تعميرگـاه مجـاز تمـاس      به هر دليلي، نشانگر چراغ باطري هنوز روشن است، نياز به بازرسي هاي ديگري است            اگر  

  .حاصل فرماييد
  

  ...شد موتور در هنگام رانندگي خاموش اگر
  
جهت مستقيم خودرو را را حفظ نماييد، و وسـيله نقليـه را بـه يـك مكـان ايمـن هـدايت                       . ت خودرو را بتدرج كاهش دهيد     عسر -1

 .فرماييد

 .را روشن نماييد)  شرفال(ي توقف رچراغهاي اضطرا -2

 .موتور را دوباره روشن نماييدسعي كنيد ،  -3

  :اخطار
 كار نمي كند، بنابراين نيروي زيادتري بـراي         )بوستر ترمز (ستم تقويت ترمز     وسي ، فرمان هيدروليك  خاموش شود  موتور   در صورتيكه 

  .بنابراين هيچگاه با موتور خاموش در هيچ شرايطي حركت ننمائيد.  نياز است وترمز كردنچرخاندن فرمان

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 63

  موتورآب جوش آوردن 
 

 همچنين  باشد موتور جوش آوردهآب  استدر اينصورت ممكن نشان ميدهد  را باالتر از حد مجاز،موتورآب اگر نشانگر دماي 
  . باشد  موتور آبنشانه جوش آوردنممكن است اگر توان موتور كاهش يافته يا موتور سر و صداي غير معمول دارد نيز 

  : شودعملبايد به روش زيرمشكل رفع اين براي 
  
 دهيد، ترمز دستي را بكشيد، اگر كولر دنده را در وضعيت خالص قرار.  را روشن نماييدفالشرخودرو را پارك نماييد، و  •

  . نگه داريد1500در صورتيكه تسمه پروانه مشكلي ندارد دور موتور را بر روي   و كنيد خاموشآنراروشن است،
 بخار يا آب تا از رادياتور بخار يا آب خارج ميشود، شما بايد خودرو  خود را  خاموش نماييد، سپس منتظر بمانيد در صورتيكه •

  .ر خارج نشوداز موتو
  
  

  :اخطار
رادياتور موتور بايد تا زمان درب ي، به علت باال بودن فشار بخار رادياتور، بدن براي جلوگيري از آسيبهاي 

  .  پايين آمدن درجه حرارت موتور در وضعيت بسته بماند
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  :براي رفع اين مشكل مراحل زير را بصورت متوالي انجام دهيد
  
تمامي اتصاالت . نشتي آب رادياتور چك شود.  بدون زدگي باشد همچنين نماييد كه شل نباشدوازرسيبتسمه پروانه موتور را  -1 

 .و لوله ها به سيستم رادياتور براي نشتي آب چك شود

 موتور را خاموش نموده  و با نمايندگي مجاز تماس حاصل اگر تسمه پروانه دچار آسيب است و يا رادياتور نشتي دارد، سريعاً -2
  .ييدنما
 .در حالي كه هنوز موتور روشن است  به آن آب اضافه گردد آن آب رادياتور چك شود و در صورت كم بودن آب -3

شل نيست، و نشتي رادياتور نيز وجود ندارد، موتور را روشن نماييد و اندكي بر پدال گاز فشار و اگر تسمه پروانه سالم است  -4
 . دور بر دقيقه نگه داريد1500دور موتور را در حدود بياوريد و جهت خنك شدن آب رادياتور، 

. پس از اينكه موتور به دماي عادي رسيد، آب رادياتور را دوباره بررسي نماييد و درصورت نياز تا نيمه آب رادياتور را پر كنيد -5
  .در صورتي كه آب رادياتور سريع تخليه مي شود، خودرو خود را به نمايندگي مجاز برسانيد

 
  :طاراخ

درب رادياتور را در زماني كه . برخورد كند موتور، تسمه پروانه ويا هر يك از واحدهاي متحرك پروانهدست يا لباس شما نبايد با 
 .گردد  آسيبهاي جدي بدنيو سوختگيبخار آب در فشار باال از رادياتور ممكن است باعث . دنكنيدرجه دما باال است باز 
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  پنچر شدن الستيكها
هستگي سرعتتان را كم كنيد، جهت حركت وسيله نقليه را در يك خط مستقيم نگاه داريد، و در محلي ايمن دور از ترافيك   به آ•

  .با احتياط پارك نماييد
  . را روشن نماييدفالشر  موتور را خاموش نماييد و چراغهاي •
  .  ترمز دستي را بكشيد و دنده خودرو را در وضعيت عقب قرار دهيد•
  .مكان ايمني پياده شونددرينان خودرو بايد   سرنش•

  :اخطار
  .را رعايت كنيد ايمني نكاتبدني هاي  آسيب  ازبراي جلوگيري هنگام استفاده از جك

  . دستورالعملهاي استفاده از جك را دنبال نماييد•
  . در هنگامي كه جك زير خودرو است، موتور خودرو را روشن ننماييد•
 در صـورت    و ترمزدستي را بكشيد و خودرو را در دنده عقب قراردهيـد            ، كم است خودرو را نگه داريد      در مكاني كه مسطح و مح      •

  .مانعي قرار دهيدنياز براي جلوگيري از حركت خودرو در زير تاير 
 مطمئن شويد كه جك را در محل مناسب خودرو قراردهيد در غير اينصورت ممكن اسـت بـر اثـر افتـادن خـودرو از روي جـك                             •

  . به خودرو يا افراد وارد شود جديآسيب
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  . فقط زماني كه ميخواهيد تاير را تعويض نماييد، از جك استفاده نماييد•
  .  هنگامي كه خودرو روي جك است، كسي نبايد به زير خودرو برود•
  . قبل از باالبردن جك،همه افراد بايد از خودرو خارج شوند •
  .يزي قرار ندهيد در زير يا روي جك در هنگام استفاده  چ•
  ..و از باال بردن بيش از اندازه خودداري فرمائيد جك را به مقدار كافي فقط براي تعويض الستيكها باال ببريد•

  : اخطار
  . صدمه جدي وارد ميشود  به الستيك با اين وضعيت كوتاهطي مسافتي پنچر رانندگي ننماييد، حتي  با الستيك

  
  جهت تعويض آن و لوازم مورد نياز  زاپاسچرخ 

  
   زاپاسچرخ خارج نمودن 

 زاپـاس نزديـك قفـل درب        ، خـالص كـن چـرخ      درب عقب را باز نماييد     •
  .عقب قابل دسترسي است

  . نماييدآزاد را ، خالص كن چرخ زاپاسبا كمك آچار جك  •
 خالص كن چرخ زاپاس  نماييـد، در     جدا را از الستيك     نگهدارندهالستيك را كمي به باال بكشيد،        •

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 67

  .جدا شده برروي زمين خواهد افتاداين وضعيت الستيك زاپاس 
دهيـد،   معكوس انجـام بصورت  آن را به سمت باال قرار دهيد، و همين عمليات را جلوي رينگبه هنگام جايگزيني الستيك زاپاس،   

 بـه زمـين نمـي افتـد و موجـب سـانحه نمـي        شديدبطوري كه محكم در جاي خود نگاه داشته شود، بدين ترتيب در هنگام ترمزهاي  
  .گردد

  
  :اخطار

  
  
  

  باز كردن مهره هاي چرخ
  
  .برداريد چرخروي را از  و يا لوازم تزئيني ديگر  قالپاق وسط آچار چرخ ابتدا ت-1
  .قبل از اينكه با جك خودرو را باال ببريد شما بايد تمامي مهره ها ي چرخ را شل كنيد  -2
  .دن مهره ها شل شوردو باز نكنيد، فقط يك نيم در اين وضعيت مهره ها را كامالً -3
  

مانع بايـد در جلـو يـا.ستيك پنچر قرار دهيد را در سمت ضربدري مقابل المانعيبراي جلوگيري از حركت احتمالي خودرو
  . پشت چرخها قرار گيرد تا از چرخش آن چرخ جلوگيري شود
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   در زير خودروجكمحل قرار گرفتن 
  
  . صحيح قرار دهيد هاي طبق شكل فوق جك را در وضعيت-1
  . طبق دستورالعمل ياد شده از جك استفاده نماييد-2

  :توجه
  .روي يك سطح صاف و سخت باشدرمطمئن شويد كه جك ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل قرار گيري جك در خودرو

 جلو عقب
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  :اخطار
  .رسد مي  آسيب آن سيم به اينصورت غير در ندهيد، قرار دستي ترمز سيم روي بر  باهاًاشت را  جك  كنيد دقت  هميشه

  
  باال بردن خودرو

 و خـودرو را فقـط بـه حـد كـافي بـراي       يـد اسـتفاده نماي  جك از از خودرو خارج شده اند،      مسافران  پس از اينكه مطمِِئن شديد همه      
 نيست احتياج    يك چرخ  باال بردن بيش از اندازه    يد كه براي تعويض يك چرخ،         بخاطر داشته باش  .تعويض  الستيك زاپاس باال ببريد     

   . وخطرناك مي باشد
  
  
  
  

  :اخطار
ازرسي زير خـودرو از     بدر صورت نياز به     . كسي به زير خودرو برود    نبايد  هنگامي كه خودرو روي جك است،       

  . فلزي استفاده نماييدپايه هاي

)عقب ( محل قرار گيري جك  

  و نصب اهرمهاي  آنچگونگي استفاده از جك
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  جايگزيني چرخ
 چرخ، تمـامي سـطوح محـل نصـب را توسـط بـورس فلـزي و               نصبقبل از   . باز و چرخ را تعويض نماييد      كامالً چرخها را     هاي  مهره

 جدا شدن چرخ در حـين راننـدگي          امكاند، مهره ها كامال سفت نمي شوند و         ن به هم نچسب   اگر سطوح فلزي كامالً   . پارچه تميز كنيد  
 كيلـومتر چرخهـا     1600 در هـر  پس از رانـدن خـودرو        خوبي محكم باشند  بايد براي اطمينان از اين كه مهره هاي چرخ ب         . وجود دارد 

  .بازرسي دقيق شوند
  

   بستن مهره ها
 دوبـاره بـا    رامهره ها را تا حد ممكن با دست محكم كنيد، سپس چرخ را به داخل فشار دهيد، در صـورت نيـاز مهـره هـا     هر يك از    

  .چرخ سفت كنيدسپس طبق شكل زير مهره ها را توسط آچار .كنيددست محكم 
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  :بعد از تعويض چرخ
تـر از   اگر فشار پايين. طبق مشخصات فني مربوطه تنظيم نماييد  جديد را باد الستيك فشار  حتماً  

   .نماييدنظيم حد معمول است، خودرو را به آهستگي به يك تعميرگاه ببريد و فشار چرخ را ت
ينصـورت گـردو غبـار، يـا گـل و الي يـا       يـر ا غدر.  را نصب نماييـد   درپوش والف تيوپ   هميشه

در صورت گـم    .  باعث خالي شدن باد چرخ شود      ممكن است  ميگردد و  آنرطوبت وارد سوزن    
  . جايگزين شود فوراًدرپوش والف تيوپشدن يا خرابي 

 
  يدك كشي يا بكسل كردن خودرو

  
در . ه گـردد در مواقعي كه نياز به يدك كش داريد، سعي نماييد از يدك كشهاي مجاز اسـتفاد               

  . يدك كشي تماس حاصل شودبراي يهاي مجازنمايندگامداد صورت امكان با 
. اگر خودرو شما با تجهيزات مناسب يدك كش شـود، بـه خـودرو شـما آسـيب وارد نميشـود                    

     يـك  زيـرا . تجهيزات نامناسب براي يدك كشي باعث خسارت زدن بـه خـودرو شـما ميگـردد               
، توصيه هـاي ايمنـي      بنابراين، لطفاً .  حادثه پر هزينه گردد    بي احتياطي ممكن است منجر به يك      

  .را رعايت فرماييد

رصفحه مخصوص چرخدا
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  انواع خودروهاي مجاز براي يدك كشي
  
  )سكو دار(يدك كش با كف تخت  خودروي -1

در اين شرايط هيچگونه فشار يا فرسايشي به قطعات خـودرو وارد            .استفاده از كاميون سكودار بهترين روش براي يدك كشي ميباشد         
  .يشودنم
 چرخ ت ليف  تجهيزاتمجهز به خودروي -2
 

 بايـد ترمزدسـتي را       در ادامـه  . ، چرخهاي عقب را روي صفحه مخصوص چرخداربگذاريـد         براي يدك كش نمودن خودرو از جلو      
  .بخوابانيد و دنده را در وضعيت خالص قرار دهيد

  .دهيد قرار   ACC يچ را در وضعيتئسودر هنگام يدك كشي خودرو از عقب حتماً  
  
  
   يدك كشي بوسيله كاميون جرثقيل دار-3
  
 بـه بدنـه خـودرو       زيرا امكان پذير نميباشد      خودرو يدك كشي   ،  جرثقيل استفاده از  با •

  .آسيب ميرسد
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  :اخطار
  . زمين بايد رعايت شود، بنحوي كه به سپر و پالك خودرو آسيب نرسدتا پشت خودرو ارتفاع خودرو،  حملدر زمان  •
قفـل  زيـرا   قرار ندهيد،  LOCK خارج نكنيد يا وضعيت كليد را درموقعيت   محل آن كليد سوئيچ را از     م يدك كشي    هيچگاه هنگا  •

  . داردمي  نگهتقيم  در يك خط مس رافرمان خودرو
  . كيلومتر در ساعت مي باشد40 كيلومتر و با حداكثر سرعت 30 حداكثر مسافتي كه خودرو را مي توان از جلو بكسل كرد •

  
   كشي اضطرارييدك

  
   دسترس در   يدك كشي   ، اگر تجهيزات   در وضعيتهاي اضطراري  فقط  
 كابـل و    ازاسـتفاده     بصورت مـوقتي بـا      را    وسيله نقليه   مي توان  ،   دننباش

 ،  ، كه در زيرخودرو تعبيه شده اسـت       و  آويختن آن به قالب جلو خودر     
ر خـودرو   راننده  ،  بايد جهت كنترل فرمان و ترمز د          . ي نمود يدك كش 

  .بماند

 قالب جلوعيت قرارگيريوقم
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ترمـز  . اين روش براي يدك كشي در مسافتهاي كوتاه با سرعت خيلي پايين در جاده هاي نسبتا خلوت بايد مورد اسـتفاده قرارگيـرد                   
  . ودنده در وضعيت خالص باشد قرار گيرد ON   يا ACC يچ بايد در وضعيت ئسو. دستي را قبل از يدك كشي آزاد نماييد

  
  

  :اخطار
  
يدك كشي از حركتهاي سريع خودداري كنيد چون ممكن است باعث پارگي كابل و يـا شكسـتن   در هنگام   •

  .قالب گردد و به خودرو آسيب برسد
  
  
، لذا حركت آنها سخت تـر از         نيستموجود   اگر موتور روشن نباشد، نيروي كمكي ترمز و فرمان هيدروليك            •

 صـورت نمـي گيـرد و بايـد احتياطهـاي الزم را               وعملكر د آنها بطور كامل     زماني است كه موتور روشن است     
  . رعايت فرمائيد
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   و نگهدارياتتعمير
  

 ادواري  و سرويسهاينگهداري
  

  ادواري سرويسهاياهميت 
سرويسـهاي   . را انجام دهنـد    )سرويسهاي دوره اي  (هميشه بطور منظم موارد نگهداري دوره اي      تا   گرددبه رانندگان عزيز پيشنهاد مي      

  :مي گرددشامل موارد زير افزايش راندمان خودرو دوره اي باعث 
   كاهش مصرف سوخت•
   افزايش طول عمر خودرو•
  از رانندگيبردن  لذت •
  ايمنياطمينان از  •
  گارانتي خودرومزاياي  استفاده از •

 تمامي نمايندگي هـاي مجـاز       .ماييد مراجعه فر  گروه بهمن     مجاز  هاي   نمايندگي    يكي از   به بايد شما    ادواري  سرويسهاي انجامبراي نگهداري و    
  .بل اطمينان و كم هزينه هستند قاو همه آنها  ميباشند، سرويسهابراي انجام تعميرات و  نياز  مجهز به تجهيزات موردگروه بهمن 
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 :موارد نگهداري
  

 بازرسي روزانه توسط راننده
موجب ضمانت ايمني و رانندگي لـذت       ديد  چند دقيقه باز  . يد انجام ده  از خودرو  ي كامل بازديد بهتر است قبل از مسافرتهاي طوالني       

اگـر شـما مايـل بـه      .  را انجـام دهيـد      هـا  شما با كمي دقت و آشنايي با خودرو مي توانيد اين بازرسي           . بخش براي شما خواهد گرديد    
  . نمي باشيدديد ها انجام اين باز

  
  قبل از روشن نمودن موتورديد باز

  رو  خود  بيروني  مواردبازديد 
  اثـرات   السـتيكها را چـك نماييـد، همچنـين بـا دقـت              بـاد  فشـار ): شامل الستيك زاپاس نيز ميشود    (  الستيكها  باد فشارديد  باز -1

  .را بازديد كنيدبريدگي، زدگي، عالئم ساييدگي بر روي الستيكها 
  .يددكنتعداد بازدي يا كم بودن  ومهره هاي چرخ ها را از بابت شل بودن  : مهره هاي چرخ ها -2
  .  نماييدبررسي آب در زير خودرو را  يادر محل پارك خودرو هر گونه نشتي روغن : شتي ن-3
  .نماييدديد  را نيز بازپاييناز كاركرد صحيح تمامي چراغهاي عقب و جلو، مطمئن شويد و همچنين نور باال و  : چراغها -4
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 77

   داخلي خودرو هايقسمتديد باز
  
  
  .ك و آچار چرخ در داخل خودرو مطمئن شويدج از وجود  حتماً : جك و آچارهاي مربوطه -1
  .د ن ايمني از كاركرد طبيعي برخوردار باش هايبررسي نماييد كمربند : صندلي ها و كمربند ايمني -2
چراغهاي خصوص   به:دهنده وكنترلرها چراغهاي هشدار -3

  .دن شوبازديدهشداردهنده وضعيت سيستم ها 
  . كافي باشدبه اندازهافت جابجايي پدال ترمزمس : پدال ترمز -4
درصورت نياز فيوزهاي سوخته شده تعويض شوند  :ها فيوز  -5
  . فيوزهاي يدكي به تعداد مناسب در خودرو موجود باشدو
باطري از آب مقطر كافي برخوردار :  باطري و كابل باطري -6

سرباطري ها شل يا . باشد و ارتفاع آب در حد مطلوب باشد
كابل اتصال .  باطري بدون شكستگي باشدبدنهرسوده نباشند، و ف

  . برقرار كرده باشديسالم باشد و اتصال كامل
  

 جعبه فيوز داخل اتاق
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  داخل محفظه موتورديد موارد باز
  
.  باشديدر سطح مناسببازديد كنيدآب رادياتور:  سطح آب رادياتور -1

  .در صورت كم بودن سطح آب ، آن را پر كنيد
 بازرسي .... و ، پارگي، زدگيت اتصاال  بودنهر گونه شل:  سيم ها -2

  .شود
لوله ها و اتصاالت سوخت رساني از نظر نشتي و :   بنزين هايلوله -3

  .شل بودن بازرسي شود
  

  بعد از روشن نمودن موتور
از روي صداي اگزوز نشتي هوا چك شود، در :  سيستم اگزوز -1

  . تعمير گردد بايد سريعاً صورت نشتي
، )گيج روغن(به وسيله ميله سطح سنج روغن . خودرو را در يك محل بدون شيب پارك و خاموش نماييد:  غنسطح رو -2

  .سطح روغن را چك نماييد
  

محل قرار گيري باطري در خودرو
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  در هنگام راندن خودرو
  .مايندن  اندازه گيري بخوبي عمل ميهايمطمئن شويد كيلومتر شمار و ديگر ابزار :ابزارهاي اندازه گيري -1
  .ن ترمز نماييد، و مطمئن شويد كه ترمز بخوبي عمل مينماينددر محلي ايم :ترمز -2
  بازديدو  با گوش دادن و يا سر و صداي غير عادي   نشتينظر از  راديگر قطعات و قسمتها:  ديگر پديده هاي غير عادي -3

  .بررسي كنيد
  

  نكات مهم براي نگهداري از خودرو
  

  : ميباشدصحيح دستورالعملهاي  وسيله نقليه مستلزم رعايت و اجراي ازنگهداري
اما  اجراي بعضي از .  شما ميتواند به سهولت انجام گيردشخص است كه توسط ساده ايهدف اين قسمت ارائه دستورالعمل هاي 

  .داردخاصي هاي  ابزار شخص باتجربه واستفاده ازدستورالعملها نياز به 
  

بعضي از اين نكات از قرار زير . به شما و خودرو آسيب نرسدتا اشيد، در هنگام اجراي اين دستورالعمل ها بايد بسيار محتاط ب
  . آن را با دقت مطالعه فرماييدلطفاً. ميباشد
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  :اخطار
   فرمانجعبه، روغن دود ، اتاق موتور، قسمت جلو موتور، رادياتور، منيفولد  بعد از راندن خودرو، و توقف، بعضي از قسمتهاي خودرو از قبيل •

 و شمع موتور نيز آب رادياتورهمچنين روغن موتور، . ا، همگي بسيار گرم ميباشند، لذا، از لمس نمودن اين اقالم خوداري نماييددرپوش شمع ه
  .در اين هنگام دماي بااليي دارند

  .دنكنيباز را  رادياتور ب موتور خيلي باالست، براي اجتناب از سوختگي درحرارت اگر درجه •
  . باطري سيگار نكشيدمحفظهسوزي اطراف باك بنزين و  براي جلوگيري از آتش •
  . وجود دارددر داخل جعبه باطري مواد اسيدي و مسموم. حمل كنيداحتياط را با باطري هميشه  •
  . هيچكس در هنگام جك زدن خودرو در زير خودرو نباشد•
و يا  يا مايعات ديگر نشتي روغنزيرا احتمال ييد اده نمااستف هنگامي كه در زير خودرو هستيد درعينك ايمني  ازبراي حفاظت چشمان خود •

  .پرتاب شدن قطعات وجود دارد
 چون ممكن است باعث امراض پوستي و كنيد ،آن خودداري تماس با  از بنابراينميباشد، خطرناكتركيبات شيميايي  اراي روغن موتور د•

  .سته شودبا آب و صابون شًٌدر صورت تماس فورا . سرطان پوست گرددوحتي 
، روغن موتور را  در فضاي آزاد تخليه ننماييد، حتما نكنيدي نگهدار است، كودكان دسترس در  به سادگي روغن موتور را در جايي كه•

  .فرمائيدتماس حاصل فروشنده روغن يا يك تعميرگاه با يا دورريختن روغن يا فيلتر آن جهت بازيافت 
عايت فرماييد، چون ممكن است بر اثر پاشش، به چشمان شما و يا به رنگ خودرو صدمه وارد زم را راحتياط الروغن ترمز در هنگام كار با •

  .بشوييدفراوان با آب  اگر روغن ترمز به چشمان شما برخورد نمود، سريعاً. آيد
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  :توجه

  
جلـوگيري     شـدن آنهـا  ز اتصـال كوتـاه   هستند، بنابراين شما بايـد ا ييولتاژ باالداراي  وايرها مراقب باشيد، اتصاالت برقي باطري و      •

  .نماييد
، بـراي جلـوگيري از      شـدن  اسـتفاده گـردد، در صـورت سرريز         مجـاز  ضد يخهاي   خالص به همراه     رادياتور از آب     پر كردن  براي   •

  .ً محلهاي آلوده شسته شوندصدمات ممكنه بر رنگ خودرو و يا ديگر قطعات فورا 
يـر ايـن صـورت بـه فرمـان هيـدروليك آسـيب              غه در مخـزن مـورد نظـر پـر ننماييـد، در               روغن فرمان هيدروليك را بيش از انداز       •

 توسط آب شسته شـود، در غيـر اينصـورت بـه رنـگ                فوراً كه بيرون ريخته  روغن هيدروليك فرمان    در صورت سرريز شدن     . ميرسد
  .خودرو يا ديگر قطعات آسيب ميرساند

  .زيرا باعث فرسودگي شديد قطعات موتور ميگرددد،  هرگز وسيله نقليه خود را بدون فيلتر هوا نراني•
  . برنداردشيشه جلو خراشمسير برف پاك كن سطح باشيد  مراقب •
  .موتور به جا نماند قبل از بستن درب موتور، مطمئن شويد كه ابزار يا تكه پارچه بر روي •
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  بازديد قسمتهاي مختلف خودرو

  
  
  

  بررسي سطح روغن موتور
  
 ) بر روي حرارت كاري است      زمانيكه ( موتورنرمال  حرارت  درجه   در -1

 روغـن   ج  موتور را خاموش نماييد و سطح روغن موتور را توسط ميله گـي            
  .بازرسي نماييد

موتور را خاموش نماييد، و براي مدت       . پارك نماييد بدون شيب   براي بازرسي دقيق سطح روغن موتور، شما خودرو را در سطح             -2
 .جمع شودكارتل  روغن موتوردر تااييد نمثقيقه مكدچند 

  .تميز نماييد ميله گيج روغن موتور را بيرون كشيده و با يك پارچه -3
 .سپس اين گيج را به مخزن روغن موتور وارد نماييد -4

  .بر روي گيج نشان داده شده است، اندازه گيري نماييد اين گيج را دوباره خارج نماييد، و توسط عالئمي كه -5

 محل قرار گرفتن گيج روغن
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  :اخطار
  
  .مي باشند داغبسيار خروجي موتورباشيد زيرا  مانيفولد ومراقب اگزوز  •
 باالتر از سطح پايين نشانگر است، شما بايستي مقداري از همان روغن موجود در موتور به                 كمياگر ميزان روغن پايين تر، يا يك         •

  .دكنيمخزن اضافه 

انـدازه  به مقدار كم بريزيد، و همزمان مقدار سطح آن بـه وسـيله ميلـه گـيج           درب روغن موتور را باز نماييد، روغن را چندين بار             •
  .بگيريد

  . ادامه دهيد تا جايي كه روغن بين سطح پاييني و بااليي نشانگر برسدفقط اين عمل را •

  .كنيدمحكم با دست  درب روغن موتور را ببنديد، و آن را  •
  

  : توجه
  
  .ميشودير اينصورت به موتور آسيب وارد غ، در يداضافه نكنبيش از حد را روغن موتور   •
  .نماييدگيري  اندازهپس از ريختن روغن به وسيله گيج ، مقدار روغن را   •
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  بازرسي سطح آب رادياتور
  

ــاتور را از مخــزن هميشــه  ــاتور باز رزروســطح آب رادي ــد رادي ــد، دي ــد  نمايي ــين باي                  و  )  LOW  =حــداقل  (دو نشــانهســطح آب ب
 جهـت   مقـداري آب  كم را نشـان ميدهـد،       مقـدار اگر نشانگر سطح آب زيـر       . باشدوي مخزن آب رادياتور     ر بر  ) FULL  =حداكثر( 

  .  گردداضافه مخزن بهرادياتور آب ي ينجايگز
است نشـتي   اگر سطح آب پس از جايگزيني بسرعت كم ميشود، در سيستم ممكن             . نمايدي  مقدار آب در مخزن با درجه دما تغيير م        

   نشـتي بازرسـي نماييـد، شـلنگها، درب راديـاتور، پـيچ تخليـه،                بـراي پيـدا كـردن     رادياتور را چشمي  شما از طريق    . وجود داشته باشد  
  .دشوپمپ آب مواردي است كه بازرسي  و

  .قل نمائيدمنت  به نزديكترين نمايندگي مجاز   فنيبازديد خودرو  را جهت  حتماًمايع خنك كاري مشاهده شد ،اگر نشتي 
  
  
  

  :اخطار
  .وجود دارد شديد   احتمال سوختگيزيراقبل از اينكه درب رادياتور را باز نماييد، اجازه دهيد موتور خنك گردد،  •
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  :نكات مهم در رابطه با الستيكها 
  

  :خريد الستيك نو
. ا همان ظرفيـت بـارگيري اوليـه باشـد     بايد هم سايز و هم جنس الستيك و ب        نو نيز   در هنگام تعويض الستيكها دقت نماييد، الستيك        

 كيلـومتر شـمار،     ايجـاد خطـا در     موجـب     همچنـين  ا اندازه متفاوت منجر به عملكرد بد خودرو ميگردد، و          ي وعو ن الستيك با كاربرد    
   .ميگرددبي استفاده شدن زنجيرچرخ قبلي كاهش ارتفاع كف خودرو از سطح زمين، كاهش فاصله بين الستيك و بدنه، و 

  
  يي نوبتي الستيكها جابجا

   
مان جابجـايي   زاما بهترين   . جابجا گردند مطابق شكل   كيلومتر،   ده هزار    بعد از هر   دگي الستيك ها پيشنهاد ميگردد    ساييبراي كاهش   

  اگــر مشخصــات الســتيك هــاي عقــب و جلــو فــرق دارنــد،  .بســتگي بــه ســبك راننــدگي خــودرو و وضــعيت جــاده بســتگي دارد 
  .جابجايي را انجام ندهيد

ناشـي   مي توانـد   مشكل ترمزگيري، و  نبودن باالنس. الستيك ها را بازرسي نماييد    غيرمعمول  دگي  ساييقبل از جابجايي الستيك ها،      
  .باشدالستيك ها غيرمعمول دگي سايياز 
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 86

  جايگزيني چرخها
  

قسـمتي از   ك يـا    ييك يا چند السـت    اگر   ،نماييد در هنگامي كه چرخها را جابجا مي      
تابيـدگي، شكسـتگي، و يـا زنـگ زدگـي           پـارگي ،    : مانند است  آسيب ديده  رينگ
  .تعويض گردندبايد فوراً ، شديد

 در هنگـام    معيـوب اگر چرخ هاي آسيب ديده جايگزين نشوند، ممكن است چـرخ            
 كنتـرل  منجـر بـه خـارج شـدن    در نهايـت   راندن خودرو از محور خود جـدا شـود و           

  .گردد خودرو
  
  
  
  

  انتخاب چرخها
  .خودرو شما مجاز باشندجديد براي  تايرها و چرخهاي ،چرخها، مطمئن شويد تعويضدر هنگام 
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  بازرسي وضعيت باطري
  

  :هنگام بازديد و كار با باطري بايد كامال دقت كنيد ، زيرا هرگونه اتصال كوتاه ميتواند بسيارخطرساز باشد
  
  

  :اخطار
  .مي باشدعال شتاد، كه قابل انفجار و يننما  هيدروژن توليد مي هاگازباطري •
  .يدكن باطري جرقه ايجاد ن در نزديكيبا تماس دادن اشياء و ابزار •
  .نكنيد در اطراف باطري سيگار يا كبريت روشن •
  .شامل مواد سمي و اسيد سولفوريك است، از تماس با چشم، بدن و لباس ها، خودداري نماييد) الكتروليت( آب باطري •
  . ننماييدقاستنشا الكتروليت را بخارات و گازهاي •
  .عينك استفاده نماييدمانند نماييد از پوشش هاي ايمني   هنگامي كه با باطري كار مي•
  . نگه داريددسترس كودكان ري را دور ازباط •

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 88

  بازرسي تجهيزات بيروني باطري
  

 بست بـاطري  تگي، شل بودن يا شكس باشدباطري نبايد سولفات قطبهاي  در اطراف   
و شـده   ، با آب داغ  تميز       ند باطري سولفاته شده ا     قطبهاي    اگر .د نبايد ديده شو   نيز

گـريس  كمـي    با باطري ها را     قطبهاي   براي جلوگيري از سولفاته شدن مجدد، سر      
   .دكنيمحكم به اندازه كافي  آنها رااگر اتصاالت شل هستند،  .آغشته نماييد

  
  
  
  
  
  

  :توجه
  .اشندو ديگر تجهيزات خاموش ب قبل از بازرسي باطري، مطمئن شويد كه موتور •
  . گردد متصل شود، و هنگام نصب در آخرين مرحلهجدا بايد )   -( كابل قطب منفي قبل از هر كاري  •

  . مطمئن شويد كه اتصال كوتاه صورت نگيرد•
  . در هنگامي كه باطري را تميز مي نماييد اجازه ندهيد آب يا مايعات ديگر به داخل باطري نفوذ نمايد•
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   باطريديدزاب
نـوع دوم   كه نيـاز بـه نگهـداري دارد، و          اول   نوع    ،استفاده ميگردد  دو نوع باطري      در محصوالت توليدي گروه بهمن از      به طور كلي  

  : قبل از هرگونه بازديدي نوع باطري را مشخص كنيد)باطري هاي خشك( نيازي به نگهداري نداردكه
 چسبانده شده است،  MAINTENANCE FREE BATTERY ) (  بر چسبتند، هس نگهداري از  بي نياز  هايي كهبرروي باطري

  . چنين برچسبي ندارد هستند كه نيازمند به نگهداريهاييولي باطري
  

  ( MAINTENANCE TYPE BATTERY )باطري نيازمند به نگهداري
  .را مالحظه نماييداز طريق نشانگر بغل باطري سطح آب آن . نشانگر سطح آب باطري در كنار جعبه باطري ميباشد •
  . باشد min   , max ) (سطح آب باطري بايد بين خط پايين وباال  •
  .تنها به بازرسي يك و يا دوتاي آنها اكتفا نفرماييد. تمامي شش دريچه آب باطري بايد چك شود •
  .اگر سطح آب باطري پايين باشد، به مقدار كافي به آن  آب مقطر بيفزاييد •
  

  :اخطار
  . و فقط از آب مقطر استفاده كنيدي به باطري اضافه نگردد آب معمول هرگز•
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  اضافه نمودن آب باطري
  .درپوشها را باز نمايد -1
  .  باطري ، آب مقطر اضافه گردددريچه هايبه مقدار كافي در هر يك از  -2
 .، درپوشها را محكم ببنديدبررسيپس از  -3
 

  :اخطار
 سرريز  آنه گردد، ممكن است در هنگامي كه باطري زير بار است، آب              از حد اضاف   بيشاگر  . سرريز نشود ري  طباآب  كنيد دقت   •
 . شود زنگ زدگي بدنه وآسيب باعث ده وش

  
  

  ) Maintenance Free Battry (باطري بدون نياز به نگهداري
 وضـعيت  مي تـوان  نصب شـده اسـت،  باطري كه باالي هيدرومترموجوداز طريق   

  .كرد مشخصباطري را 
  
  

 هيدرومتر بر روي باطري خشك 
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  : جدول زير حالتهاي مختلف را  با توجه به رنگ نشان مي دهد.كنيدرنگ هيدرومتر بررسي توجه به  با وضعيت باطري را
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :اخطار
  .شارژ سريع ممكن است باعث انفجار باطري و صدمه بدني گردد.  شارژ شود، يا كمتر 5بايد به آهستگي با آمپر اين نوع باطري 

  )انواع مختلف (رنگ هيدرومتر   وضعيت

  سبز يا آبي  خوب

  خاكستري يا سفيد  .به تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد، در صورت نياز نياز به شارژ دارد

  زرد يا بيرنگ يا زقرم  .به تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 92

  هاو جايگزيني فيوزديد باز
  

 كار ... چراغهاي جلو و يا ماننداگر هر يك از تجهيزات برقي
 در صورت  تا را بررسي نماييدي خودروفيوزهاد نميكند، شما باي

  بايدموتورقبل از تعويض فيوز  .، جايگزين شود  فيوز بودنسوخته
 بازديددر وضعيت خاموش باشد، قطعه خراب يا سوخته شده را 

،  نوشته شده استز نام تمامي فيوزها بر روي درب جعبه فيو،نماييد
براي  .يض كنيد و در صورت نياز تعو نماييدبررسيفيوز مربوطه را 

اگر شما مطمئن نيستيد كه . استفاده نماييد كشيدن فيوز از ابزار تعبيه شده در جعبه فيوز، بيرون
 با اگر فيوز سوخته بود، .  مي توانيد تك تك آنها را بازديد وچك نمائيدسوخته است كدام فيوز

ات فني سازنده  بايد از فيوزي كه مطابق با مشخصهميشه.تعويض فيوز جديد جايگزين گردد
يا فيوز  فندك فيوز ي از راگر فيوز اضافه موجود نباشد، در مواقع اضطرا. استفاده نماييد است

اگر فيوز با  .استفاده نماييد  ولي با آمپر مشابهز كولر و يا هر دستگاه غيرضروري ديگروراديو يا في
اگر فيوز با آمپر . استفاده نماييدهمان آمپر در دسترس نباشد، شما بايد از فيوزي با آمپر پايين تر 

پايين تر استفاده نموديد، ممكن است دوباره بسوزد ولي به تجهيزات برقي مربوطه آسيب نميرسد، 

 محل قرار گيري فيوزها
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 تائيد شده توسط كارخانه در اولين فرصت، فيوز را با همان آمپر اوليه و  هيچگاه از فيوزي با آمپر باالتر استفاده نكنيدكنيدسعي 
  .نماييدسازنده جايگزين 

  
  
  :وجهت

  
  . داشته باشيدبهمراه يبه عنوان قطعات يدكها را  از فيوز ي كاملتعداديك هميشه براي مواقع اضطراري  •
  يكي از  بهديد   جهت باز  در اين وضعيت فوراً   .  مشكل داشته باشد    مربوطه  سوخت، ممكن است سيستم برقي       اگر فيوز جديد فوراً    •

  .مجاز مراجعه فرماييدهاي تعميرگاه
  
  

  :اخطار
   يــا  بيشــتر آســيب ديــدن قطعــه مربوطــه وباعــث زيــراممنــوع ميباشــد، قبلــي اكيــداً  فيــوز بــاالتر بجــاي اســتفاده از فيــوز بــا آمپــر   •

  .آتش سوزي  مي شود
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  اضافه نمودن مايع شيشه شور
  
 
 

اگر آب پاش شيشه شورها كار نميكند، ممكن اسـت مخـزن شيشـه شـور خـالي                  
  . ضعيت شما بايد مخزن شيشه شور را پرنماييدشده باشد، در اين و

  
  
  
  

اسـت، بـه آن   زيـر صـفر     ي هـوا   شيشه شور استفاده نماييد، اما در مكانهاي سرد كه درجه دمـا            مايعشما ميتوانيد از آب معمولي براي       
 مايع ضد يـخ و آب        را از تعميرگاه مجاز خريداري نماييد، و نسبت مخلوط          مخصوص اين نوع ضد يخ   . محلول ضد يخ اضافه نماييد    

  . رعايت فرماييدقرار گرفته ،كه در كاتالوگ ضد يخ را
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   ها المپتعويض
 

،  دقت كنيد هنگام تعويض كردن المپ سـوخته          بايد خاموش باشند،     ي برق  هاي موتور خودرو و تمامي سيستم    هنگام تعويض المپها    
  :داول زير به آن اشاره شده است آن بايد مطابق با مشخصات فني سازنده باشد، كه در ج جديدهايالمپ

  :اخطار
در هنگامي كه به زمين و يـا بـا آب تمـاس             . ژن، حاوي گاز تحت فشار است، بنابراين بايد با احتياط با آن برخورد شود               المپ هالو  •

  .درا نگه داري آن فلزيدر هنگام جابجايي بايد قسمت پالستيكي و يا . پخش شود، يا گيرد المپ ممكن است منفجر و 

  
  :المپها    مشخصات فني

  نوع   )W(  وات المپها

 المپهاي جلو
  65   يا  55
 60   يا  55

A 
B 

 C 55 المپهاي مه شكن جلو
 E 5  جلوالمپهاي  پارك
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A :المپ هاي جلو    B:ژن  المپ هالو   H4  C  :ژن المپ هالو H3      D: المپ حبابي      E : المپ با نصب جانبي      F :المپ كشويي  

 نوع   )W(وات المپها
  

   جلو راهنمايالمپهاي 
   بغل راهنمايالمپهاي 

  

21  
5  

D  
E 

 D 21  راهنماي عقبالمپهاي  
 D 21     /   5 قب و ترمزقرمز ع المپهاي  

 D 21 چراغ دنده عقب
 E 5 چراغ پالك خودرو

 F 10 كابين جلوسقف چراغ 
  F 10 كابين عقبسقف چراغ 
 F  5   ركابچراغ

 F  5  المپ نشاندهنده باز بودن دربها
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   در مدت آب بندي  خودرونگهداري
  

دوره   بايد به      خودرو مفيد عمر  افزايشز    ا  ، براي اطمينان   ميباشد اول      كيلومتر   1000تا   آب بندي  خودرو در مدت زمان   نگهداري  
نكنيد ، دور موتـور را بـه محـدوده قرمـز نرسـانيدو بـا                در مدت آببندي به قطعات خودرو فشار مازاد وارد          .  كنيد  آن توجه  آب بندي 

  .حداكثر سرعت خودرو حركت نكنيد و خودروي ديگري را بكسل نكنيد
  :توجه

  .در صورت مشاهده هرگونه مشكل يا ايرادي در مدت آب بندي خودرو به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه نماييد •
  

  : خودرو سرويس و نگهداري
  
   : ه سرويس اولي) الف( 

   .در صورت نياز تنظيم يا تعمير گردد  بعد از طي مدت آب بندي بازديد كلي شده و خودرو بايد
  .براي انجام سرويس اوليه به يكي از نمايندگيهاي مجاز مراجعه فرمائيد  سرويس اوليه موارد زير بايد انجام شوند،در هنگام اجراي

   .  روغن موتور و صافي تعويض گردد-1

  .ض فيلتر بنزين   تعوي-2
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  . هوا تميز گرددر   فيلت-3
    فني سازنده مشخصات با   مطابق  آنروغن ، همچنين تعويض روغن سطح   مالحظه   وي  آن هوا تهويهشير جعبه دنده و  نمودن  تميز   -4
  . اضافه گردد مقدار هر يك، روغن ترمز، روغن هيدروليك فرمان، در صورت لزومآب رادياتور   -5
  . مقدار آب باطري چك شود همچنينمحفظه خارجي باطري وديد  باز  -6
  . گرددتنظيم و در صورت لزوم بازديد فرمان لقي   مقدار -7
  رگالژ ترمز    -8
  .ي توپي چرخ در جهت محوربازديد لقي   -9

  .عملكرد آنبررسي  تنظيم بازي پدال كالچ و -10
   الستيكها باد جلو بندي و فشار-11
  .آنها بازديد شوند، تجهيزات اندازه گيري، بلند گوها، تجهيزات برقي، و اتصاالت  چراغها-12
  .شوند ديد نشتي باز وجود براي و هوا شلنگهاي آب، روغن-13
  ). . .تم فرمان، س فنرها، مهره هاي چرخ، سياخصوصم( دنشومالحظه اتصاالت پيچ و مهره، دسته موتورها، و تمامي قطعات شاسي  -14
   .كولررسي سيستم  باز-15
  .گرددديد باز تسمه ها لقي -16
  . گريس زده شوند وقسمتهاي ديگر قابل گريسكاري بايد گريس خورها-17
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 سرويسهاي ادواري) ب
 

تمامي موارد بايد در زمان هر يك . د بر اساس مقدار مسافت طي شده يا طول مدت زمان انجام شوندسرويس ها ي ادواري مي توان
همچنين تمامي موارد بازديد شده در هر دوره با ثبت زمان آن به عنوان سابقه بايد نگهداري   .ره اي انجام شونداز سرويسهاي دو

تمامي لوله هاي الستيكي مورد استفاده  بايد  مجازنمايندگيهاي به يكي از مراجعهفقط با  سرويس هاي ادواري در هنگام انجام. شود
آمده   بايدبراساس مشخصات فني سازنده كه در دستورالعملهاي نگهداري اين دفترچهسيستم سرمايش، گرمايش، ترمز، و سوخت

 و در صورت هر گونه خرابي يا فرسايش بايد هر چه سريعتر جايگزين بوده اقالم الستيكي بسيار مهم بازديد. بررسي شوند،است
  . گردد، چون اين اقالم بر اثر گذشت زمان دچار فرسايش، لقي و پارگي مي گردند

  
  :چگونگي استفاده از برنامه هاي سرويسهاي ادواري

  
  :انتخاب برنامه سرويس هاي مناسب

  :برحسب اين كه از خودرو خود در چه نوع كاري استفاده مي كنيد، بايد يكي از برنامه هاي سرويس ونگهداري زير را براي آن به كار ببريد
  يا عادي معمولي شرايطبرنامه سرويس ونگهداري  براي •

  سختشرايطبرنامه سرويس ونگهداري براي  •
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  : سخت عبارتند ازشرايط
  
  گردشگري و كمپينگاستفاده برايبكسل و يدك كشي هميشگي يك وسيله ديگر مانند  •

 رانندگي در جاده هاي پرگردوغبار، ناهموار، گلي يا شوره زار •

 ) در هر بار كيلومتر8كمتراز (مسيرهاي كوتاه حركتهاي مداوم دررانندگي در هواي سرد زيرصفر و  •

خودروهاي پليس، تاكسي، يا (  مانندبه مدت طوالني پايين هايسرعتحركت با يا  مدت طوالني رايبروشن بودن موتور  •
  )پستاداره خودروهاي 

  . را به كار ببريد يا عادي معموليشرايط نگهداري  سرويس واگر خودروي شما در شرايط فوق كار نمي كند، برنامه*
 

  : سرويسهاي دوره اي جدولجود در عالئم مو
A =مواردي كه در صورت لزوم تنظيم گردد. 

I  =مواردي كه در صورت لزوم تصحيح ويا تنظيم گردد.   
R =مواردي كه تعويض و جايگزين گردد.  
T = متر محكم گردد ركوتآچار مواردي كه به وسيله.  
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  :معمولي براي شرايط جدول سرويسهاي دوره اي
  

ازديدموارد قابل ب  
 
 

دفعات بازديد

 
X1000كيلومتر 

 
 ماه

 
1 
 
- 

 
10 

 
6 

 
20 

 
12 

 
30 

 
18 

 
40 

 
24 

 
50 

 
30 

 
60 

 
36 

 
70 

 
42 

 
80 

 
48 

موتورصلي قطعات ا  

)فيلرگيري( سوپاپلقيتنظيم   A - A - A - A - A 

 I - I - I - I - - تسمه موتور

  شود كيلومتر تعويض5000پس از هر  روغن موتور

نفيلتر روغ  R R R R R R R R R 

 I - - - I - - - - لوله ها و اتصاالت سيستم سرمايش و گرمايش
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 موارد قابل بازديد
 
 

  دفعات بازديد

 
X1000كيلومتر 
 

 ماه

 
1 
 
- 

 
10 

 
6 

 
20 

 
12 

 
30 

 
18 

 
40 

 
24 

 
50 

 
30 

 
60 

 
36 

 
70 

 
42 

 
80 

 
48 

جرقهسيستم   
 I R I R I R I R - شمع ها

ه هاي برقيكانكتورها و رل  - - I - I - I - I 
 I - - - - - - - - تايمينگ جرقه

 I I I I I I I I - باطري
 سوخت و سيستم كنترل آاليندها
 R - - - R - - - - فيلتر سوخت

 I R I R I R I R - فيلتر هوا
موتوردور آرا م تنظيم   - - A - A - A - A 

 A - A - A - A - A موقعيت تراتل دريچه گاز
 R - - - R - - - -  وباك درب مخزن بنزين،خطوط لوله بنزين
 I - I - I - I - - (PCV)            تهويهسوپاپوضعيت 

 - - - - - - - - - شلنگهاي تهويه و اتصاالت
 I - - - I - - - - كنيستر
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 موارد قابل بازديد
 
 

 دفعات بازديد

 
X1000كيلومتر 

 
 ماه

 
1 
 
- 

 
10 

 
6 

 
20 

 
12 

 
30 

 
18 

 
40 

 
24 

 
50 

 
30 

 
60 

 
36 

 
70 

 
42 

 
80 

 
48 

 شاسي و بدنه

 I I I I I I I I I پدال كالچ

 I I I I I I I I I پدال ترمز و ترمزدستي

 I I I I I I I I -  ، قطعات و اتصاالت ترمزكاسه چرخها

ترمز هاي  ديسك وكفشكها  - I I I I I I I I 

 I I I I R I I I R روغن ترمز

لنگهاي ترمزي و ش هالوله  I I I I I I I I I 

 I I I I I I I I - روغن فرمان هيدروليك

 I - I - I - I - -  غربيلك فرمان و خالصيگيربكس
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 موارد قابل بازديد
 
 

 دفعات بازديد

 
X1000كيلومتر 

 
 ماه

 
1 
 
- 

 
10 

 
6 

 
20 

 
12 

 
30 

 
18 

 
40 

 
24 

 
50 

 
30 

 
60 

 
36 

 
70 

 
42 

 
80 

 
48 

جلو بندي جلو تنظيمات  - - - - I - - - I 
 I I I I I I I I - سيبكها و اتصاالت الستيكي آنها

 R I - R - I - R - روغن گيربكس
 R I - R - I - R - روغن ديفرانسيل

 R - - - R - - - -  چرخها بلبرينگگريسكاري
 I - I - I - I - - سيستم تعليق  جلو و عقب

 T - T - T - T - T  بدنهوپيچهاي روي شاسي و هامهره
 I I I I I I I I -  آنهاباد الستيكها و فرسودگي

، و مخازن شيشه شور ها ن كتمامي چراغها، بوق، برف پاك  - I I I I I I I I 

 I I I I I I I I - تست جاده
گاز كولر/ تهويه مطبوع   I - I - I - I - I 

.  قرارگيرد كليبايد مورد آزمايش خودرو ه  ما12 كيلومتر يا پس از 20000 در هر :يادداشت  
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  :سخت براي شرايط دول سرويسهاي دوره ايج

موارد قابل 
 بازديد
 
 

  دفعات بازديد

 
X1000 لومتريك  

هما  
 

 
1 
 
- 

 
5 
 
3 
 

 
10
 
6 

 
15
 
9 

 
20 
 
12 

 
25
 
15

 
30
 
18

 
35
 
21

 
40
 
24

 
45
 
27

 
50
 
30

 
55
 
33

 
60
 
36

 
65
 
39

 
70
 
42

 
75
 
45

 
80
 
48

موتورصلي قطعات ا  

پاپ سولقيتنظيم  A - - - A - - - A - - - A - - - - 

تسمه موتور - - - - I - - - I - - - I - - - I 

روغن موتور - R R R R R R R R R R R R R R R R 

فيلتر روغن - R R R R R R R R R R R R R R R R 

يستم سرمايش و گرمايشسلوله ها و اتصاالت   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
I 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
I 

آب رادياتور - - - - - - - - R - - - - - - - R 

ي آنلوله هاي اگزوز و بستها - - I - I - I - I - I - I - I - I 

شمع ها - - I - R - I - R - I - R - I - R 

تايمينگ جرقه - - - - - - - - - - - - - - - - I 

باطري - - I - I - I - I - I - I - I - I 
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موارد قابل 
 بازديد

 
 
دفعات 
 بازديد

 
 

X1000
لومتركي  
هما  
 

 
1 
 
- 

 
 
5 
 
3 
 

 
10 
 
6 

 
15 
 
9 

 
20 
 

12 

 
25 
 

15 

 
30 
 

18 

 
35 
 

21 

 
40 
 

24 

 
45 
 

27 

 
50 
 

30 

 
55 
 

33 

 
60 
 

36 

 
65 
 

39 

 
70 
 

42 

 
75 
 

45 

 
80 
 

48 

 سوخت و سيستم كنترل آاليندها
ر سوختفيلت - - - - - - - - R - - - - - - - R 

فيلتر هوا . ماه6 يا 10000جايگزيني هر .   ماه5/1ا  كيلومتر ي2500در هر ديد باز  

موتور مدور آرا نظيم ت - - - - A - - - A - - - A - - - A 

موقعيت تراتل دريچه گاز A - - - A - - - A - - - A - - - A 

 درب ،خطوط لوله بنزين
 I - - - - - - - I - - - - - - - - وباكمخزن بنزين

PCV      تهويهسوپاپوضعيت   - - - - I - - - I - - - I - - - I 

كنيستر - - - - - - - - I - - - - - - - I 
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موارد قابل 
 بازديد

 
 
دفعات 
 بازديد

 
 

X1000 لومتركي  

هما  
 

 
1 
 
- 

 
 
5 
 
3 
 

 
10 
 
6 

 
15 
 
9 

 
20 
 

12 

 
25 
 

15 

 
30 
 

18 

 
35 
 

21 

 
40 
 

24 

 
45 
 

27 

 
50 
 

30 

 
55 
 

33 

 
60 
 

36 

 
65 
 

39 

 
70 
 

42 

 
75 
 

45 

 
80 
 

48 

 شاسي و بدنه
پدال كالچ I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I دستيپدال ترمز و ترمز I I I I I I I I I I I I I I I I 

  
 ، قطعات و اتصاالت كاسه چرخها

ترمز
- - I - I - I - I - I - I - I - I 

ترمز هاي كفشكها و ديسك - I I I I I I I I I I I I I I I I 

روغن ترمز I - I - I - I - R - I - I - I - R 
I و شلنگهاي ترمزلوله ها - I - I - I - I - I - I - I - I 
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موارد قابل 
 بازديد

 
 

 دفعات بازديد

 
 

X1000 لومتركي  

هما  
 

 
1 
 
- 

 
 
5 
 
3 
 

 
10 
 
6 

 
15 
 
9 

 
20 
 

12 

 
25 
 

15 

 
30 
 

18 

 
35 
 

21 

 
40 
 

24 

 
45 
 

27 

 
50 
 

30 

 
55 
 

33 

 
60 
 

36 

 
65 
 

39 

 
70 
 

42 

 
75 
 

45 

 
80 
 

48 

روغن فرمان هيدروليك - - I - I - I - I - I - I - I - I 

، گيربكسخالصي غربيلك فرمان - I I I I I I I I I I I I I I I I 

لوبندي  جتنظيمات   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
I 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
I 

 I - I - I - I - I - I - I - I - - آن گردگيرسيبكها و 

روغن گيربكس - - - - I - - - R - - - I - - - R 

لروغن ديفرانسي - - - - I - - - R - - - I - - - R 

رخهاچبلبرينگ گريسكاري  - - - - R - - - R - - - R - - - R 
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.  قرارگيرد كليبايد مورد آزمايش خودرو  ماه 12 كيلومتر يا پس از 20000 در هر :يادداشت  

بل موارد قا
 بازديد

 
 

 دفعات بازديد

 
 

X1000 لومتركي  

هما  
 

 
1 
 
- 

 
 
5 
 
3 
 

 
10 
 
6 

 
15 
 
9 

 
20 
 

12 

 
25 
 

15 

 
30 
 

18 

 
35 
 

21 

 
40 
 

24 

 
45 
 

27 

 
50 
 

30 

 
55 
 

33 

 
60 
 

36 

 
65 
 

39 

 
70 
 

42 

 
75 
 

45 

 
80 
 

48 

) جلو و عقب فنرهايفنر و كمك(تعليق  - - I - I - I - I - I - I - I - I 

وپيچهاي روي شاسي و بدنه  هامهره T - T - T - T - T - T - T - T - T 

باد الستيكها و فرسودگي - - I - I - I - I - I - I - I - I 

يشه شتمامي چراغها، بوق، برف پاكن، و 
 I - I - I - I - I - I - I - I - - شور ها

تست جاده - - I - I - I - I - I - I - I - I 

 I - - - I - - - I - - - I - - - I كولرگاز/ تهويه مطبوع 
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  بدنه خودرواز نگهداري 
  
   بدنه خودروجلوگيري از زنگ زدگي. 1

شده با كيفيت  به وسيله نقليه اي يابي دست باعث اين خودرو،درآوري پيشرفته  فنكاربرد  طراحي ماهرانه، به همراه وسعي بي وقفه 
 بتوانيد از  طوالنيي مدت زمانتا نماييدنگهداري از وسيله نقليه خود بخوبي .  مشتريان را فراهم آوردتا افزايش رضايت است 

  .خودروي خود  بخوبي استفاده نمائيد
  

   زنگ زدگي وسيله نقليهعلت هاي اصلي 
  .نمكي و قليايي برروي شاسيمواد مراه  به همرطوبتجمع گل و الي  •
  .زنگ زدگي هستندا خورد سنگريزه ها به سطوح رنگ شده  كه منشرتصادفات جزئي يا ب •
  ، .  سرعت زنگ زدگي را افزايش ميدهد،، گرد و خاك بهمراه مواد شيميايي ديگر وي جاده رنمك و مواد قليايي بر •

  .عمل مينمايند مواد شيميايي مانندعتي هم صنهاي  همچنين گرد وغبار ناشي از آلودگي 
   محيط بااليحرارتافتد، مخصوصا در وضعيتهايي كه درجه  در مناطق با رطوبت باال زنگ زدگي آسانتر اتفاق مي •

  . نقطه انجماد باشد
  .باشندد، حتي اگر قطعات ديگر خشك ننمايي  شروع به زنگ زدگي م سريعتر، بعضي ازقطعات خودرو  در مناطق مرطوب•
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  نجا بخوبيآ  تهويه در كه مكانهايي خصوصاً در،    ميگردد  رطوبت باال باعث سهولت زنگ زدگي قطعات خودرو•
  .نمي گيرد    صورت 

  
ا پوسته شدن رنگ بايد ي عوامل فوق بايد اجتناب نمود براي جلوگيري از پوسيدگي خودرو، هرگونه صدمه به رنگ بدنه و كليهاز 

  .د ترميم گردسريعاً
  

  :شما بايد دستورالعمل هاي زير را براي جلوگيري از پوسيدگي خودرو رعايت فرماييد
شستشوي دوره اي بدنه خودرو را تميز مينمايد و باعث جلوگيري از زنگ زدگي و .  بشوييدبه طور منظمخودرو خود را  •

  . مي شودآن پوسيدگي 
o ماهي يكبار براي حداقل، شاسي خودرو كارمي كندا در منطقه ساحلي قليايي، و ي و اگر خودرو در زمستان در جاده هاي نمكي 

  .زنگ زدگي شسته شودجلوگيري از 
o  نياز به ي كه در ديد نيستند بخصوص لكه هاي. روش خوبي براي تميز نمودن شاسي خودرو استيا بخار، استفاده از آب پر فشار

 نبايد با گرد و غبار مسدود  عبور آبرب ها، و تمامي سوراخهايدزيري تميزشدن دارند كه باعث زنگ زدگي جدي ميشوند، لبه 
 . باشد، در اين مكانها زنگ زدگي بسهولت انجام ميپذيردجمع شدهگردد و آب در داخل آنها 
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o و تميز گرددشده  شسته  بطور كليبهتر است كه در پايان زمستان خودرو.  
ورت مشاهده هر گونه آسيبي بايد بدان سريعا رسيدگي و توسط رنگ در ص. تمامي سطوح رنگ خودرو مورد بازرسي قرار گيرد •

  . اگر زدگي به حدي است كه بدنه فلزي ديده مي شود بايد توسط صافكار ماهر تعميرگردد.خشك سريع  تعمير گردد
  
ه باشد، كه آب تجمع كرد خودرو گرد و غبار وموكتهاي ممكن است در زير .  خودرو را بازرسي نماييدي داخل هاي قسمت •

 هاي پاك كننده، كود هايع پزشكي، ماي ،شيمياييمواد :  در هنگام حمل موادي از قبيل.باعث خوردگي و پوسيدگي ميشود
   داشته باشد، در صورت مشاهده نشتي قسمت هاي آلوده به مواد،  وجودغيره ، ممكن است نشتي و شيميايي و نمك

  . تميز و خشك گرددسريعاًبايد 
 بزرگتر و نزديكتر به زمين سطح آن برروي خودرو باعث تميز نگه داشتن خودرو ميگردد، هر چقدر گل پخش كن  ز استفاده ا•

  .رماييدفمراجعه   مجاز هايتعميرگاهيكي از برروي خودرو الستيك  ديد اين براي نصب و باز. باشد، اثر گذاري بهتري دارد
اگر شما بعد از راندن خودرو در جاده هاي .  و گردش كم هوا پارك نفرماييدبت باالوهرگز خودرو خود را در فضاي بسته با رط •

. ميشودزنگ زدگي يد، رطوبت گاراژ باال خواهد رفت، كه اين خود باعث گذار يا جاده برفي خودرو خود را در گاراژ بخيس
  درو ممكن است مرطوب  بدنه خو ، نگيرد حتي اگر گاراژ به ظاهر خشك باشد و در آنجا جريان هوا بخوبي صورت 

  .شودزنگ زدگي    منجر به گردد و 
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