
راهنمای دارنده محصول
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، کیلومتر  14جاده مخصوص کرج

صندوق پستی 111 -  13895  
تلفن: 48901 )021(

نمابر: 1- 44934000 )021(
مرکز پیامک: 30003

info@ikco.ir :پست الکترونیکی
 www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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2

خریدار گرامی
ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید. امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.
این راهنما در اســتفادة صحیح از وســیلة نقلیه و نحوة رانندگی با آن به شــما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر اســت همواره آن را در محفظة داشــبورد خودرو نگهداری نمائید.
برای استفادة آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبة متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودروی شما است. توصیه می کنیم برای آشنایی 

با امکانات و قابلیت های خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.
- قبل از رانندگی: این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است.

- رانندگی: در این بخش عملکرد کلیدها، تجهیزات و مراقبت های حین رانندگی توضیح داده شده است.
- نگهداری خودرو: شامل اطالعات ضروری در مورد بازدیدهایی است که باید در دوره های منظم زمانی به عمل آورید.

توجه
جهت اطالع از نحوة نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچة راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

- فوریت های فنی: این اطالعات به منظور کمک به حل اشکاالت کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد؛ مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.
- اطالعات فنی: شامل اطالعات فنی دربارة موتور، ابعاد، ظرفیت ها و اوزان می باشد.

در ضمن، مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تأمین گردد. ) از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.(

اخطار
عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با  این عالمت درج شده، ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.

هشدار
عدم توجه به دســتوراتی که در کادرهای هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه: در صورت عدم توجه به توصیه های ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمة توجه آورده شده است، احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
نکتة مهم: امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است. به همین خاطر ممکن است بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای 

کسب اطمینان می توانید با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
یادآوری: در این کتابچه اطالعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت ستاره )*( مشخص گردیده است.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


3

فهرست
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فهرست تصویری
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محفظة موتور  ...................................................... 99
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فهرست تصویری

ترمز ضدقفل  ....................................................... 90
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کنترل 1
1- سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

2-کیسه هوای سرنشین
3-کلید بازکننده در صندوق عقب

4-کلید فالشر
5-کلید قفل مرکزی

6-کلیدهای شیشه شوی؛ برف پاک کن
7- صفحه نمایش جلو داشبورد دیجیتال

8- اهرم در موتور
9- دریچه های هوا
10- رادیو سی دی

11- زیرسیگاری و فندک
12- سوئیچ استارت

13-کلید قفل کننده شیشه های عقب
14- دکمه های شیشه باالبر
15- تنظیم آینه های جانبی

16-کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان
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خودروی شما در یک نگاه
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1 کنترل ها
1- دسته دنده

2-سوئیچ غیرفعال سازی کیسه هوای سرنشین
3- دسته راهنما و بوق

4- دریچه های هوا
5- ترمز دستی

6-کیسه  هوای راننده
7- اهرم تنظیم موقعیت فرمان

8- تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
2

4

63

8 7
5
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1

دسته کلید
باخودروی شما کلیدهای زیر ارائه می شود:

1- دو عدد ســوئیچ کنترل از راه دور رادیویی مجهز به 
بازکن در صندوق عقب

2- پالک شمارة شناسایی کلید

در پالک کلید شماره ای حک شده است که برای تعویض 
کلید به آن نیاز خواهید داشت. بنابراین پالک را در جای 

امنی نگهدارید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید:

- دکمة 1 برای بازکردن
- دکمة 2 برای قفل کردن

- دکمة 3 برای بازکردن در صندوق عقب
)با دوبار زدن پی در پی همراه با مکث کوتاه روی این کلید، 

در صندوق باز می شود(

توجه:
در اثر ضربه شــدید و یا افتــادن ریموت، احتمال 
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد 

سیستم ضدسرقت خودرو )ایموبالیزر(  وجود دارد.

اخطار:
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس 
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گــردد. در صورت بلعیده 

شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

1

21
3

2
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1

شیشه باالبر برقی:
1( شیشه باالبر برقی راننده:

حالت دســتی: کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید، 
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد.
حالت خودکار: کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشید، 

شیشه کاماًل باز یا بسته می شود.
باز شدن خودکار شیشــه ها در هنگامی که سوئیچ باز 

است، امکان پذیر می باشد.
2( شیشه باالبر برقی سرنشین

3( شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
4( شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

5(کلید قفل کنندة شیشه باالبرهای عقب:
شیشــه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها را 

قفل کرده باشد، قابل باز و بسته شدن نیستند.

کلید شیشه ها
هر سرنشین می تواند شیشة سمت خود را باز و بسته کند.
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1

تنظیم آینه برقی
براي باز شدن آیینه کلید 1 را 180 درجه چرخانده و به 

سمت باال فشاردهید.

آینة تاشوی برقی
این آینه ها بدون نیاز به اســتفاده از نیروی دست و در 
حالت بسته بودن سوئیچ استارت با بستن درهای خودرو 
از طریــق کنترل از راه دور بســته شــده و با باز کردن 

سوئیچ استارت، باز می شوند.
در حالت خاموش بودن خودرو به وسیله ریموت کنترل 

باز و بسته مي شوند.
همچنین آینه هاي تاشــو به وسیله کلیدهاي رودري و 
در حالت باز بودن سوئیچ قابلیت باز و بسته شدن دارد. 

1

هشدار:
براي جلوگیري از خراب شدن موتور تاشو آیینه برقي 

از تا کردن آیینه به کمک دست خودداري کنید
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1

سوئیچ استارت
چهار وضعیت سوئیچ عبارتند از:
ST خاموش، سوئیچ بسته است.

A سوئیچ باز است ولی فقط می توان از تجهیزات جانبی 
استفاده نمود.

M سوئیچ باز است.
D روشن کردن موتور )استارت(

قفل فرمان:
پیش از اســتارت زدن، اگر الزم باشد قفل فرمان را باز 
نمایید، به آرامــی همزمان با چرخاندن کلید، غربیلک 

فرمان را بچرخانید.
توصیه می شود هنگام استارت زدن، پدال کالچ را فشرده 

نگهدارید تا استارت زدن موتور، آسان تر صورت گیرد.

سیستم ضد سرقت خودرو )ایموبالیزر(
این سیســتم، پس از لحظاتی از خاموش شــدن موتور، 
سیستم الکترونیکی موتور را کنترل نموده و بدینوسیله 
از روشــن شدن موتور خودرو توسط کلیدی غیر از کلید 

اصلی جلوگیری می کند.
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن کردن خودرو کافی 
نمی باشــد، جهت تکثیر کلید بایستی به نمایندگی های 

مجاز مراجعه نمایید.

هشدار:
- هرگز با موتور سرد حرکت نکنید.

- هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید.
-   هیچگونه تغییری در سیستم قفل فرمان ایجاد نکنید.

توجه:
در اثر ضربة شــدید و یا افتــادن ریموت، احتمال 
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد 

سیستم ضدسرقت خودرو )ایموبالیزر(  وجود دارد.
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1

6

7

8 1 4

2 5

3

کلید چراغ ها، دستة راهنما و بوق
1- چراغ های کوچک، عقب و صفحه نمایش جلو داشبورد

2- چراغ جلو نور پایین
3- چراغ جلو نور باال

4- چراغ های مه شکن جلو
5- چراغ های مه شکن جلو / عقب

6- بوق
7- چراغ راهنمای سمت راست
8- چراغ راهنمای سمت چپ

برف پاک کن ها و شیشه شوی
1- خاموش

2- برف پاک کن زمانی
3- برف پاک کن کند

4- برف پاک کن سریع
5- حرکت تکی برف پاک کن

6- شیشه شوی )کشیدن دستة کنترلی به سمت راننده(

1

5

6
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3
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1 صندلی برقی
1-کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
2-کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*

)آیکون  فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل 
مشاهده است.(

3-کلید تنظیم ارتفاع صندلی
4-کلید تنظیم ریل صندلی

5- پیچ تنظیم تکیه گاه گودی کمر*
6- پشتی سر دارای قابلیت های زیر است :

- تنظیم ارتفاع
- چرخش به جلو و عقب

- در بعضی از مدل ها، باز شدن به سمت جلو و بسته 
شدن به سمت عقب*

* درصورت نصب در خودروی شما
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تهویه اتوماتیک1
1- روشن و خاموش کردن سیستم تهویه

 2- چرخانــدن ولــوم جهت کاهش / افزایش ســرعت 
چرخش فن 

3- روشن کردن گرمکن شیشه جلو
4- تنظیم اتوماتیک سیستم تهویه 

5- انتخاب مسیر توزیع هوا
6- کنترل ورود هوا

7- روشن کردن گرمکن شیشه عقب
8- چرخاندن ولوم جهت کاهش / افزایش دما

9- روشن کردن کولر
2

1

3 4 5 6 7

8

9
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کمربند ایمنی پیش کشنده
کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا )AIRBAG( فقط در 
هنگام دریافت ضربه های شدید ناشی از تصادفات جلو فعال 
می شوند. آنها برای ضربه های وارده از پشت، پهلوها، واژگون 
شدن و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی نشده اند و به همین 
فقط یک بار  پیش کشنده کمربند  نمی شوند.  فعال  دلیل 
می تواند فعال شود چنانچه یکبار این سیستم فعال شد )یعنی 
هنگامی که کیسه هوا فعال شد(، باید در اسرع وقت کمربند 

ایمنی توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو تعویض شود.
محدودکننده های نیروی فشــار کمربنــد: این مکانیزم 
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســة ســینه 

سرنشین کاهش می دهد.

اخطار
- فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشین 
محکم شده باشد کارایی الزم را خواهد داشت. بسته 
پیش کشنده  سیستم  ضربه،  شدت  و  ماهیت  به 
همزمان با کیسه های هوا عمل می نماید. در صورت 
در  نقص  یا  باال  حالت های  از  یکی  عملکرد  عدم 

سیستم، چراغ خطر کیسة هوا روشن خواهد شد.
- جهت دستیابی به ایمنی بیشتر، همواره کمربند 
ایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگه دارید تا در هنگام 

عملکرد، کیسه هوا بهترین کارایی را داشته باشد.
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)AIRBAG( کیسة هوا
در صورت تجهیز خودرو شــما به کیســة هوا، عالوه بر 
استفاده از کمربند ایمنی طرح جدید این سیستم دارای 

مدول کیسة هوا برای راننده می باشد.
هنگامی که سوئیچ اســتارت در وضعیت ON قرار دارد، 
چراغ نشانگر کیسة هوا روی صفحة جلو آمپر  روشن 
می شــود و 6 بار چشمک می زند. در صورتیکه پس از آن 
این چراغ روشــن بماند، نشــان دهندة ایراد در سیستم 
کیسة هوا یا سیستم پیش کشنده کمربند است که باید 
در اسرع وقت، به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه و 

رفع عیب شود.

کیسة هوای سرنشین جلو
ســوئیچ غیرفعال سازی کیســة هوا در قسمت جانبی 

داشبورد قرار دارد.
1- با اســتفاده از کلید می توانید سوئیچ غیرفعال سازی 
را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید تا کیسة هوای 

سرنشین غیرفعال گردد.
2- در صورتیکه ســوئیچ فعال )ON( باشد از قرار دادن 
صندلی کودک )پشت به رو( در روی صندلی جلو اکیداً 

خودداری نمایید.
3- در صورت عمل کردن کیســة هوا سرنشین در این 
حالت احتمال مرگ یا صدمات جدی برای طفل که روی 

صندلی قرار دارد بسیار زیاد است.

اخطار
- اگر کیســة هوا یک بار عمل کند، بایستی کلیة 
اجزا و قطعات آن در اسرع وقت توسط نمایندگی 

مجاز ایران خودرو تعویض گردد.
- جهت دســتیابی به ایمنی بیشتر همواره کمربند 
ایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگه دارید تا در هنگام 

عملکرد، کیسه هوا بهترین کارایی را داشته باشد.
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دریچة دسترسی به صندوق عقب
- این دریچه در پشــت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برای 
حمل اشیای بلند مانند چوب اسکی – به نحوی که بخشی 
از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه تا صندلی 
عقب قرار گیرد - و یا دسترسی به صندوق عقب از داخل 

اتاق استفاده می شود.
- زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنید 

و آن را پایین بکشید تا کامالً بر روی زیر آرنجی بخوابد.

قفل های ایمنی محافظت از کودکان
این قفل ها در درهای عقب خودرو، زیر قفل اصلی قرار 
گرفته اند و از باز شدن درهای عقب از داخل، جلوگیری 

و مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل می کنند.
برای قفل کردن، زائده را به سمت پایین بفشارید.
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تنظیم زاویة فرمان
زاویة فرمان خودرو را متناســب بــا وضعیت بدن خود 
هنگام رانندگی، تنظیم کنید. بــرای این کار، ابتدا باید 
صندلی خود را تنظیــم و اطمینان یابید که عقربه ها و 
چراغ های هشدار دهندة صفحه نمایش جلو داشبورد به 
وضوح قابل رؤیت هســتند. ســپس فرمان خودرو را در 

بهترین وضعیت تنظیم کنید.
1- اهــرم تنظیم زاویة فرمان را به پایین بفشــارید و از 

حالت قفل خارج کنید.
2- ســپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم را کاماًل 

باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.

باز کردن دِر موتور
1- از داخل اتاق )سمت راننده( دستگیرة خالص کنندة 
قفل در موتور را بکشــید. در این حالت دِر موتور کمی 

باال خواهد آمد.
2- گیرة ایمنی دِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس 

دِر موتور را باال ببرید.

بستن دِر موتور
میلــة تکیه گاه دِر موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم 
کنید، ســپس دِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن 
دِر موتور، آن را از وســط در گرفته و از فاصلة تقریباً 30 

سانتی متری رها کنید.

اخطار
تنظیم  رانندگی  را هنگام  فرمان خودرو  - هرگز 

نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.
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نوع سوخت
بنزین قابل اســتفاده در خودرو شما، بنزین بدون سرب 
سوپر با اکتان 95 می باشــد. در صورتیکه سوختی غیر 
از ســوخت مشخص شده مصرف شــود، امکان تخریب 
قطعات داخلی موتور و آســیب دیدگی به دلیل پدیدة 

خوداشتعالی و ضربه وجود خواهد داشت.

هشدار
کاتالیست  به  سرب  بدون  بنزین  از  استفاده  عدم 

خودرو صدمه خواهد زد. 
از ترکیب هر نوع مایع با سوخت های استاندارد به 

شدت پرهیز نمایید. فقط بنزین بدون سرب با اکتان 95 
لطفا در هنگام سوختگیری از وارد 
به صورت  بنزین  پمپ  نازل  کردن 

کامل خودداری کنید.
 استفاده از مکمل سوخت برای این 

خودرو مجاز نمی باشد.
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*Bluetooth موبایل هندزفری با تکنولوژی
با تجهیــز خودرو بــه موبایل هندزفری بــا تکنولوژی 
Bluetooth، دیگــر نیازی به جوابگویی با اســتفاده از 
گوشی تلفن همراه در داخل خودرو نخواهید بود؛ حتی 
اگر گوشی تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده 
کننده  قرار داشته باشد.  کلید رد یا قبول مکالمه بر روی 

غربیلک فرمان قرار دارد.

کنترل سرعت هوشمند*
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فعال 
می شــود، راننده می تواند از طریــق کلیدهایی که روی 
غربیلک فرمان قرار دارد، ســرعت خــودرو را افزایش یا 
کاهش دهد. در صورتیکــه راننده پدال ترمز یا کالچ را 
فشــار دهد، سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده 

و بالفاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز می گردد.
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قبل از رانندگی2

باز کردن و بستن درها  .................................................................. 26-29
سیستم ضد سرقت خودرو )ایموبالیزر(  ...................................... 30
صندلی ها  .................................................................................. 31-35
ایمنی کودکان  ............................................................................. 36-40
کمربندهای ایمنی  ...................................................................... 42-43
کمربند ایمنی پیش کشنده  ................................................................ 44
کپسول اطفاء حریق*  ................................................................. 45-46
آینه ها  ....................................................................................... 47-48

شیشه باالبرها  ........................................................................... 49-51
چراغ های داخلی  .............................................................................. 52
گرمایش و تهویه  ......................................................................... 53-56
تجهیزات داخلی  ........................................................................ 57-60
غربیلک فرمان  ................................................................................... 61
تایمر چراغ سقفی  .............................................................................. 62
دزدگیر  ............................................................................................. 63

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز کردن و بستن درها

توجه:
در اثر ضربة شــدید و یا افتــادن ریموت، احتمال 
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد 

سیستم ضدسرقت خودرو )ایموبالیزر(  وجود دارد.
توجه:

فشــاردادن متوالی دکمه ها با فاصلة زمانی کوتاه 
باعث می شــود عملکرد آنها به مــدت 20 ثانیه 

متوقف شود.

دسته کلید
با خودروی شما کلیدهای زیر ارایه می شود:

1- دو عدد ســوئیچ کنترل از راه دور رادیویی مجهز به 
بازکن در صندوق عقب

2- پالک شماره شناسایی کلید
در پالک کلید شماره ای حک شده است که برای تعویض 
کلید به آن نیاز خواهید داشت. بنابراین پالک را در جای 

امنی نگهدارید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید.

- دکمه 1 را برای بازکردن فشار دهید. )سیستم دزدگیر 
خاموش می شود.(

- دکمــه 2 را برای قفل کردن فشــار دهید. )سیســتم 
دزدگیر روشن می شود.(

- دکمه3را برای بازکردن در صندوق عقب فشار دهید.)با 
دو بار زدن پی در پی همراه با مکث کوتاه روی این کلید، 

در صندوق باز می شود.(

قفل شدن اتوماتیک درها
چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شــود ولی 
هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی1 باز نشود، درها 
مجدداً قفل و دزدگیر فعال خواهد شــد. این قابلیت برای 
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن 
غیر عمدی دکمه باز شــدن درها روی کنترل از راه دور در 
نظر گرفته شده است. هنگامی که حین رانندگی سرعت 
خودرو از 10 کیلومتر بر ســاعت فراتر رود، درها به صورت 

اتوماتیک قفل می شود.2
فعال و غیرفعال شــدن این قابلیت با نگه داشتن کلید قفل 
مرکزی به مدت5ثانیه و سپس رها کردن آن امکان پذیر است.

باز شدن اتوماتیک درها
در صورت بروز تصادف وعملکرد کیســه هــوا در ها به 

صورت خودکار باز مي شوند.

1 - این زمان توسط دستگاه عیب یاب در نمایندگی های مجاز ایران 
خودرو قابل تنظیم است.

2 - این قابلیت را می توان توسط دستگاه عیب یاب در نمایندگی های 
مجاز ایران خودرو نیز غیرفعال کرد.
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باز کردن و بستن درها

قفل یا باز کردن با کلید
از کلید بــرای قفل یا باز کردن سیســتم قفل مرکزی 
استفاده کنید. کلید را در قفل درِ سمت راننده وارد کنید 
و برای قفل کردن، به ســمت چپ و برای باز کردن، به 
سمت راســت بچرخانید. در صورت چرخاندن به سمت 
چپ )قفل کردن(،تمام درها، در صندوق عقب و دِر باک 
قفل می شــوند و درصورت چرخاندن به سمت راست، 

تمام درها، در صندوق عقب و در باک باز می شوند.

قفل و باز کردن دِر صندوق عقب
برای بازکردن در صنــدوق عقب،کلید کنترل از راه دور 
را به ســمت گیرنده رادیویی گرفته و دکمه بازکننده در 

صندوق عقب )دکمه3(
)با دوبار زدن پی در پی همراه با مکث روی این کلید، دِر 

صندوق باز می شود(
هنگامــی که قفل مرکزی خودرو با کنتــرل از راه دور یا 
مکانیزم قفل خودکار هشــدار دهنده فعال شــده است، 
دسترســی به صندوق عقب با ســوئیچ امکان پذیر است 
ولی باید در مدت30 ثانیه نســبت به بستن در صندوق 
اقدام کرد، در غیر اینصورت دزدگیر فعال شــده و بوق به 
صدا درخواهد آمد. لذا بهتر است ابتدا با ریموت، خودرو از 

حالت قفل خارج شود )فشردن دکمه1(
برای قفل کردن، تنها با بســتن در صندوق عقب امکان 

دسترسی به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.

قفل های ایمنی محافظت از کودکان
ایــن قفل ها در درهای عقب خودرو، زیر قفل اصلی قرار 
گرفته اند و از باز شدن درهای عقب از داخل جلوگیری و 

مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل می کنند.
برای قفل کردن زائده را به سمت پایین بفشارید.

نکته
در صورتی که خودروی شما توسط سوئیچ کنترل از 
راه دور قفل شده باشد و اقدام به باز کردن خودرو یا 
درِ صندوق عقب با سوئیچ مکانیکی نمایید، دزدگیر 

فعال بوده و باعث فعال شدن بوق خواهد شد.
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باز کردن و بستن درها

هشدار
- از پــارک کــردن خــودرو در مکان های خلوت 

خودداری کنید.
- خودرو را در مکان های تاریک پارک نکنید.

- هرگز اسناد و مدارک خودرو یا کلیدهای یدکی 
را در داخل خودرو جا نگذارید.

- اگر پارکینگ دارید، از آن استفاده کنید و حتماً 
سوئیچ را بردارید.

نکات ایمنی پیشگیری از سرقت خودرو
هموار نکات زیر را هنگامی که خودرو را حّتی برای چند 

دقیقه ترک می کنید، رعایت کنید:
1- پنجره ها را کاماًل ببندید.

2- اشــیای قیمتی را با خود بردارید یا در صندوق عقب 
پنهان کنید.

3- سوئیچ را جا نگذارید.
4- فرمان را قفل کنید )هنگامی که ماشین خاموش است 

با کمی چرخاندن، فرمان قفل می شود(
5- همه درها را قفل کنید.

عالوه بر رعایت نکات باال، خود شما هم می توانید تدابیری 
بیندیشید که امکان سرقت خودروی خود را کاهش دهید.
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باز کردن و بستن درها

اخطار
هرگز نباید باتری های مســتعمل را در طبیعت 
رها نمود، آنهــا را در اختیار ســازمان هایی که 
مسئولیت جمع آوری و بازیافت اینگونه باتری ها 

را دارند قرار دهید.
- از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس 
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گــردد. در صورت بلعیده 

شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

تعویض باتری کنترل از راه دور
اگر کلید درســت عمل نکند، الزم است باتری را عوض 
کنید. برای تعویض باتری، ابتدا پیچ A را باز کنید و قاب 
پشت سوئیچ را با فشار مناسب به شکاف مابین قاب باال و 
پایین، جدا کنید. باتری مورد تأیید CR 2032 می باشد.

به یاد داشته باشــید، حتی هنگامــی که باتری های 
کنترل از راه دور خالی شده اند، سیستم قفل مرکزی با 
استفاده از کلید عمل می کند. حتی المقدور از باتری های 

مستعمل استفاده نکنید.
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)Immobilizer( سیستم ضد سرقت خودرو

)Immobilizer(سیستم ضد سرقت خودرو
با تجهیز خودرو به سیســتم ایموبالیــزر، خودرو تنها با 
استفاده از دو عدد سوئیچی که در هنگام تحویل خودرو 

به مالک تحویل گردیده است، روشن خواهد شد.

توجه:
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن شدن خودرو کافی 
نیســت. برای داشتن ســوئیچ های بیشتر به درخواست 
مالک خودرو، در نمایندگی های مجاز ایران خودرو امکان 

تکثیر کلید با دستگاه دیاگ وجود دارد. 
برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودرو خود، به موارد 

زیر توجه فرمائید:
1- بــا توجه بــه اینکه درون کلیدهای خودروی شــما 
تراشــه های الکترونیکــی ظریفی جا داده شــده اند که 
حافظة آنها حاوی اطالعات کد کلید شــما می باشــد، 

حتی االمکان از قرار دادن سوئیچ خودرو درمکان هایی که 
دارای میدان های مغناطیســی و الکتریکی قوی هستند 

خودداری فرمایید.
2- هنگام تحویل خودرو به همراه کلیدها کارتی به شکل 

روبرو تحویل مالک خودرو می گردد.
وجــود این کارت در موارد مربوط بــه تکثیر کلید )از 2 
بــه ماکزیمم 5 عــدد( و یا جایگزین کــردن کلیدهای 
گمشده، تعویض یونیت الکترونیکی سیستم ضد سرقت 
خودرو )ایموبالیزر( و یا تعویض یونیت الکترونیکی کنترل 
موتور)ECU( به همراه اســناد مالکیت خودرو ضروری 
می باشد، لذا در نگهداری این کارت همراه با اسناد خودرو 

دقت کنید.
شایان ذکر است در صورت فقدان کارت عملیات فوق امکان پذیر 
نبوده و باید تمامی سیستم تعویض گردد. هزینه های ناشی از 

این بی دقتی به عهده مالک خودرو می باشد.
3- در صورت عدم عملکرد و خطای سیستم ضد سرقت 
خودرو )ایموبالیزر( المپ نمایش خطای موتور روشــن 

خواهد شد.

هشدار
- در صورتیکه با اســتارت زدن خودرو چراغ خطای 
موتور به حالت چشــمک زن فعال گــردد، از تکرار 
استارت خودداری کرده و برای راهنمایی و رفع عیب 
سیستم،  با نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمایید.
-  سیستم ضد ســرقتی که خودروهای شما به آن 
تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های 
حفاظتی می باشــد که بدون انجام عملیات خاصی، 
منجر به باال رفتن ضریب امنیتی خودرو می گردد. البته 
موضوع فوق نباید باعث سهل انگاری مالکین خودرو 

نسبت به حفاظت کافی از خودروی شخصی شود.
- هرگونه تعمیرات و یا تغییر بر روی سیستم ضد 
سرقت )جعبه الکترونیکی، ســیم کشی و غیره( 

اکیداً ممنوع می باشد.

توجه: 
این سیستم، لحظاتی پس از خاموش شدن موتور، 
سیســتم الکترونیکــی موتور را کنتــرل نموده و 
بدینوسیله، از روشن شدن موتور توسط کسی که 

کلید اصلی را ندارد، جلوگیری می کند.
- در اثر ضربة شــدید و یا افتادن ریموت، احتمال 
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد 

سیستم ضدسرقت خودرو )ایموبالیزر(  وجود دارد.
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صندلی ها

اخطار
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای 

سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
- هیچ وسیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشته باشد. زیرا در حالت ترمز 
شــدید، این وسایل می توانند به زیر پدال بلغزند و 

مانع استفاده از پدال ها شوند.
- در هنــگام حرکــت خــودرو از تنظیم صندلی 

خودداری کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما

صندلی برقی
1-کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
2-کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*

)آیکون  فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل 
مشاهده است.(

3-کلید تنظیم ارتفاع صندلی
4-کلید تنظیم ریل صندلی

5- پیچ تنظیم تکیه گاه گودی کمر*

6- پشتی سر دارای قابلیت های زیر است :
- تنظیم ارتفاع

- چرخش به جلو و عقب
- در بعضی از مدل ها، باز شدن به سمت جلو و بسته 

شدن به سمت عقب*
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صندلی ها

اخطار
- دقت کنید هنگام حرکت، سرنشــینان جلویی 
خودرو، با پشــتی صندلی خوابیده ســفر نکنند. 
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را 
دارند که زاویة پشــتی نسبت به خط عمود حدود 

25 درجه باشد.
- درهنــگام حرکــت خــودرو، از تنظیم صندلی 

خودداری کنید.

1-تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی کلید مربوطه را 

به سمت جلو یا عقب حرکت دهید.

2-تنظیم زاویة نشیمن صندلی*
برای تنظیم زاویة نشیمن صندلی قسمت جلو، 

این کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلی ها

اخطار
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای 

سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
- در هنــگام حرکــت خــودرو از تنظیم صندلی 

خودداری کنید.
- با توجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنی 
است، از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای 

خود اطمینان حاصل نمایید.

3-تنظیم ارتفاع صندلی
برای تنظیم ارتفاع صندلی، قســمت عقب این 

کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

4-کلید تنظیم ریل صندلی
بــرای تنظیم طولی صندلی ضامــن مربوطه را 

بصورت کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید.

تنظیم ارتفاع پشتی سر صندلی های عقب
هنگامی که سرنشــین در صندلی عقب می نشیند پشت 
سری را مطابق برچسبی که بر روی پشت سری نصب شده 

است، به باال بکشد. )تصویر پایین(

تنظیم تکیه گاه گودی کمر*
پیــچ تنظیم کنار صندلی را جهت تنظیم تکیه گاه گودی 

* درصورت نصب در خودروی شماکمر بچرخانید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


34

2

تنظیم ارتفاع پشتی سر
برای تنظیم ارتفاع پشتی سر، آن را به طرف باال بکشید تا 
هم سطح پشت سر شود. برای کاهش ارتفاع، آن را به طرف 
پایین بفشارید. ) ابتدا قفل ضامن را به سمت داخل فشار 
داده سپس پشت سری را به سمت باال یا پایین بکشید.(*

توجه: با توجه به اینکه بیرون آوردن پشتی سر به نیروی 
زیادی نیاز دارد که ممکن است به صندلی صدمه بزند، جز 

در موارد ضروری از بیرون کشیدن آن خودداری کنید.

وضعیت سر نسبت به پشتی سر
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام 
تصادف یا توقف های ناگهانی طراحی شده است. تنظیم صحیح 

آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمناً پشتی سر در موقعیت خود، قابل چرخش به جلو و 

عقب است )مطابق شکل باال(

 وضعیت سر نسبت به پشتی سر*
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام 
تصادف یا توقف های ناگهانی طراحی شده است. تنظیم صحیح 

آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمنآ پشتی سردر موقعیت خود،قابل باز شدن به سمت 
جلووبسته شدن به ســمت عقب با کشش وفشار دست 

می باشد. )مطابق با شکل باال(

اخطار
 باتوجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنی است، از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید.

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو، الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت 
سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.

صندلی ها

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلی ها

)Isofix(نصب صندلی کودک به روش
این صندلی به سیستم اتصاالت صندلی کودک مجهز است. 
روی صندلی کودکان چفت و بســت هایی تعبیه شــده 
اســت که به آسانی به دو حلقه ای که بین کفی و پشتی 
است اتصال پیدا می کند و قالبی متصل به تسمه در باالی 
صندلی کودک وجــود دارد که به قالبی که روی طاقچه 

عقب قراردارد متصل می شوند.

به منظور اتصــال صندلی کودک مجهز بــه ایزوفیکس 
بستهای  پایین صندلی کودک را به قالبهایی که بین کفی 
و پشتی هستند  متصل کنید و قالب متصل به تسمه که 
باالی صندلی کودک اســت را به قالب روی طاقچه عقب 
متصل کنید برای این منظــور ابتدا در درپوش قالب باال 
که بر روی طاقچه عقب اســت را باز کنید سپس  قالب را 

متصل کنید.

اتصاالت صندلي کودک )در تصویر مشــاهده مي شود(، 
شامل سه حلقه اســت که دو تاي آن بین کفي و پشتي 
صندلي عقب و دیگري روي طاقچه عقب قرار دارد. قالب 

باال که روي طاقچه عقب قرار دارد، در پوش دارد.
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ایمنی کودکان

نصب تسمه قالب باالی صندلی کودک 
چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قالب 
باالی صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشــد 

این تسمه را از روی پشتی رد کنید.مطابق تصاویر زیر.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند کرده 
و تســمه قالب باالی صندلی را از زیر پشــت سری رد 
کنید. چنانچه تسمه صندلی کودک شما دوتایی است از 

اطراف پشت سری تسمه را رد کنید.مطابق تصاویر زیر

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
کودک تک اســت، تسمه را از باالی پشت سری مطابق 

تصویر عبور دهید.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
کودک دو تایی اســت، تســمه را از اطراف پشت سری 

مطابق تصویر عبور دهید.
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ایمنی کودکان

محل هاي صحیح جهت استفرار صندلي کودک با قابلیت اتصال با کمربند ایمني

گروه وزني
         موقعیت صندلي

صندلي عقب وسطصندلي عقب کناريصندلي سرنشین جلو

XUXتا 10 کیلوگرمگروه 0
XUXتا 13 کیلوگرمگروه +0
 I 9 تا 18 کیلوگرمگروهXUFUF
 II  15 تا 25 کیلو گرمگروهXUFUF
 III 22 تا 36 کیلوگرمگروهXUFUF

توضیحات:
U( مناسب براي صندلي کودک نوع همگاني “UNIVERSAL” تایید شده براي این گروه وزني

UF( مناسب براي صندلي کودک نوع همگاني “UNIVERSAL” رو به جلو تایید شده براي این گروه وزني
L( مناسب براي صندلي هاي خاص  کودک 

X( این موقعیت براي این گروه وزني مناسب نیست
صندلي یونیورسال یا همگاني براي نصب در تمامي خودروها مناسب مي باشد.

اخطار
- هیچ وسیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشته باشد. زیرا در حالت ترمز 
شــدید، این وسایل می توانند به زیر پدال بلغزند و 

مانع استفاده از پدال ها شوند.
- اطفــال و کودکان به هیــچ وجه نباید روی پای 
سرنشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که 
فرزند شــما روی پایتان نشســته، خطر جراحات 
شــدید وجود دارد. هیچگاه از یــک کمربند برای 

بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.
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)ISOFIX( محل هاي صحیح جهت استقرار صندلي کودک با قابلیت اتصال با ایزوفیکس

نوع فیکسچرکالس ابعاديگروه وزني
)ISOFIX( موقعیت ایزوفیکس ها  

صندبي عقب وسطصندلي عقب کناريصندلي سرنشین جلو

FISO/L1NXNصندلی حمل کودک

GISO/L2NXN
EISO/R1NXNگروه 0   تا 10 کیلوگرم

گروه + 0
تا 13 کیلوگرم

EISO/R1NXN

DISO/R2NXN

cISO/R3NXN

I گروه
9 تا 18 کیلو گرم

DISO/R2NXN

cISO/R3NXN

BISO/F2NIUFN

B1ISO/F2XNIUFN

AISO/F3NIUFN

ایمنی کودکان

توضیحات
IUF( مناسب براي صندلي کودک مجهز ایزوفیکس از  نوع همگاني “UNIVERSAL” رو به جلو تایید شده براي این گروه وزني.

L( مناسب براي صندلي هاي خاص کودک مجهز به ایزوفیکس.
X( این موقعیت ایزوفیکس براي صندلي کودک مجهز به ایزوفیکس در این گروه سني مناسب نمي باشد.

N( در این موقعیت اتصال ایزوفیکس موجود نیست.
براي اطالع از کالس ابعادي و نوع فیکسچر صندلي کودک خود به مشخصات و دفترچه صندلي کودک مراجعه شود.
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ایمنی کودکان

اخطار
- از محکم شدن اتصال قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک با قالبی که در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شوید. )رجوع شود به نحوه اتصال( در صورتی که اتصال به درستی 

صورت نگرفته باشد، در هنگام تصادف شاید به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
- اتصاالت ایزوفیکس تنها زمانی استفاده شود که صندلی کودک در ناحیه کناری صندلی عقب قرار داده شده باشد. این اتصاالت برای زمانی که صندلی کودک در موقعیت وسط 

صندلی عقب قرار داده شود کاربردی ندارد. چنانچه صندلی کودک را در وسط صندلی عقب قرار می دهید، تنها کمربند ایمنی سرنشین وسط خودرو را ببندید.
- به حالت های مختلف بستن قالب متصل به تسمه در باالی صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری توجه فرمایید.

- اتصاالت ایمنی کودک به گونه ای طراحی شده اند که تنها بارهایی را که به درستی بر صندلی کودک وارد می شوند را تحمل می کنند. تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده برای 
کمربند ایمنی بزرگساالن نمی باشند. اتصاالت توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگساالن بر روی آن نصب 
شود را ندارد. بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصاالت ایمنی کودک نصب می کند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود می آید، می کند.
- از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک، مداخله ایجاد 

می کند، خودداری فرمایید.
- تصادف می تواند سیستم ایزوفیکس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند. ایزوفیکس آسیب دیده نمی تواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی  و یا حتی مرگ 
در تصادف شود. بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفیکس بعد از تصادف به درستی کار می کند. در اولین فرصت یک بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت 

نیاز جایگزینی های الزم را انجام دهید.
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توجه: افراد زیر 7 یا 8 سال به دلیل تفاوت نسبت وزن 
سر به بدن، کودک محسوب می شوند. در کاهش ناگهانی 
سرعت خودرو، وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضالت 
گردن کودکان می تواند صدمات جدی به ستون مهره ها 
وارد سازد. تنها در مواقعی که سن سرنشینان حدود13 
ســال و یا قد آنها بیش از 137 سانتیمتر باشد، می توان 

آنان را نوجوان محسوب کرد.
بــه همین دلیل در اغلب کشــورها جهت مســافرت و 
استفاده از وسایل ایمنی مناسب کودکان، قوانینی پیش 

بینی شده است.

اخطار
هیچ وســیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشه باشد؛ زیرا در حالت ترمز 
شدید، این وسایل می توانند به زیر پدال بلغزند و 

مانع استفاده از پدال ها شوند.

صندلــی مخصــوص اطفال تا ســن 9 ماهگــی )وزن 
تا10کیلوگرم( را به صورت رو به پشــت از ســه نقطه به 
تسمة کمربند )کمربند با قرقره قفل شونده( محکم کنید.

صندلی مخصوص اطفال 9 ماهه تا 3 ســاله )وزن تا 18 
کیلوگرم( را به صورت رو به جلو، در صندلی عقب خودرو 
مســتقر و از 2 یا 3 نقطه به کمربند )کمربند ساده یا با 

قرقرة قفل شونده( محکم کنید.

اخطار
- به منظور حفظ ایمني،کودکان زیر 13 سال در صندلي عقب بنشینند.

- هرگز کودکان زیر 13 سال را در صندلي جلو ننشانید. 
- هرگز صندلي مخصوص اطفال که رو به عقب بسته مي شودرا در صندلي جلو خودرو قرار ندهید.

ایمنی کودکان
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ایمنی کودکان

کودکان3 ســال به باال )وزن بیــش از 15 کیلوگرم( را 
می توان با یــک محافظ مخصــوص، در صندلی عقب 
خودرو، رو به جلو به گونه ای نشاند که کمربند )کمربند 
ساده یا کمربند با قرقرة قفل شونده( در دو یا سه نقطه 
به محافظ محکم شود )این روش بخصوص برای کودکان 

بین 3 تا 6 سال مناسب است(

همچنین کودکان درشت اندام 3 سال به باال را می توان 
با یک تشک کمکی، در صندلی عقب خودرو و رو به جلو 
به گونه ای نشاند که کمربند )کمربند ساده یا کمربند با 
قرقرة قفل شــونده( در دو یا سه نقطه به تشک کمکی 
محکم شود )این روش بخصوص برای کودکان بین 3 تا6 

سال مناسب است.(

اخطار
اطفال و کــودکان به هیچ وجــه نباید روی پای 
سرنشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که 
فرزند شــما روی پایتان نشســته، خطر جراحات 
شــدید وجود دارد. هیــچ گاه از یک کمربند برای 

بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


42

2

کمربندهای ایمنی

توصیه های ایمنی در مورد کمربندها
کمربندهای ایمنی خودروی شما برای اندازه های افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة یک نفر در نظر گرفته شده است. همواره از بسته بودن کمربند ایمنی همة سرنشینان 

اطمینان حاصل کنید و به هشدارهای زیر عمل کنید:
- هرگز اجازه ندهید هنگام حرکت، سرنشینان پشتی صندلی خود را بیش از حد بخوابانند. کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویة پشتی نسبت به خط 

عمود حدود 25 درجه باشد.
-کمربندهای ایمنی را طوری تنظیم کنید که خالصی نداشته باشند. هنگام حرکت، تسمة کمربند را از بدن دور نکنید. جهت عملکرد درست، کمربند ایمنی باید همیشه در تماس 

کامل با بدن باشد.
- تسمة پایینی کمربند نباید از روی شکم عبور کند بلکه محل صحیح عبور آن از ناحیه لگن است. تسمه مورب باید از روی شانه و قفسة سینه بگذرد بدون اینکه به گردن فشار آورد.
- قبل از بستن کمربند، اشیای سخت، تیز یا شکستنی چون قلم، کلید، عینک و مانند آن را از لباس خود جدا کنید. مراقب باشید کمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راه 

آن قرار نگیرد.
-کمربندهایی را که در تصادف شدید حساسیت خود را از دست داده اند یا ساییده شده اند، تعویض کنید.

- در صورت امکان از کمربندها برای ثابت نگه داشتن بسته ها روی صندلی، استفاده کنید. در تصادف ها، پرتاب بسته های آزاد روی صندلی ها در داخل اتاق خودرو می تواند موجب 
جراحت های جدی شود.

- در اکثر کشورها، همة سرنشینان خودرو قانوناً ملزم به استفاده از کمربندهای ایمنی هستند، جز در مواقعی که به دلیل گواهی پزشکی از این کار مستثنی باشند.
- بانوان باردار، باید تسمه مورب کمربند را از شانه، میان سینه ها و یک طرف جنین بگذرانند. در صورت داشتن هر تردیدی، با پزشک خود مشورت کنید.

-کمربندهای طرح جدید،
مجهز به سیستم پیش کشنده جهت عقب کشیدن سرنشین و قرار دادن آن در موقعیت مناسب قبل از تصادف احتمالی می باشند.

مجهز به سیستم محدود کننده نیرو جهت کنترل میزان نیروز وارد شده به قفسه سینه سرنشین در تصادف احتمالی می باشند.
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کمربندهای ایمنی

بستن کمربند
کمربند را به آرامی از روی شــانه و سینه عبور دهید و 
مطمئن شوید تاب نخورده باشــد. زبانة فلزی آن را در 
قفل مخصوص داخل و با صدای تق، از قفل شــدن آن 

اطمینان حاصل کنید. 

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی های جلو
برای تنظیم ارتفاع کمربند، دکمة تنظیم ارتفاع کمربند را 
بیرون بکشید و آن را یک یا چند پله باال یا پایین ببرید.

از نظر ایمنی بهتر اســت کودکان تنها از صندلی عقب 
خودرو استفاده کنند.

اخطار
کمربندها تنها زمانی مفید و امن هستند که صندلی 
در حالت نزدیک به عمود قرار داشته باشد. اجازه 
خودرو  جلویی  سرنشینان  حرکت،  هنگام  ندهید 
از صندلی های با پشتی خوابیده استفاده کنند با 
در سمت  ایمنی  در کمربندهای  این عمل  انجام 
راننده، چراغ هشداردهنده روی صفحه نمایش جلو 

داشبورد دیجیتال خاموش خواهد شد.

اخطار
- از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده 
به داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل 

کمربند می شوند، جلوگیری کنید.
- جهت دستیابی به ایمنی بیشتر،همواره کمربند 
ایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگه دارید تا در 
را  کارایی  بهترین  ایربگ  عملکرد سیستم  هنگام 

داشته باشند.
- اطفال و کودکان به هیــچ وجه نباید روی پای 
سرنشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که 
فرزند شــما روی پایتان نشســته، خطر جراحات 
شــدید وجود دارد. هیــچ گاه از یک کمربند برای 

بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

اخطار
برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود، 
آسیب  از  جلوگیری  کمربند جهت  بستن  از  بعد 
بر روی شانه قرار داده  نوار کمربند  دیدگی شانه 
شود، اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی ها در 

محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشد.
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کمربندهای ایمنی پیش کشنده

سیستم پیش کشنده و محدود کننده نیرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو، ایمنی در صندلی جلو 
سیستم  به  مجهز  ایمنی  کمربندهای  وجود  بواسطة 
یافته  بیشتری  بهبود  نیرو  پیش کشنده و محدودکنندة 
است و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه، 
کمربندها را محکم تر می کند و آن را به میزان بیشتری به 

سمت صندلی سرنشین و راننده می کشد.
1- سیستم کشــش اولیه هنگامی که سوئیچ باز است 

فعال می گردد.
2- محدود کننده های نیروی فشار کمربند: این مکانیزم 
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســه ســینه 

سرنشین کاهش می دهد.
کمربند ایمنی پیش کشنده

کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا فقط در هنگام دریافت 
ضربه های شدید ناشی از تصادفات از جلو فعال می شوند. 
آنها برای ضربه های ناشی از پشت، پهلوها، واژگون شدن 
و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی نشده اند و به همین 
دلیل فعال نمی شوند. پیش کشندة کمربند فقط یک بار 
می تواند فعال شــود چنانچه یکبار این سیستم فعال شد 
)یعنی هنگامی که کیسة هوا فعال شد( باید در اسرع وقت 
پیش کشندة کمربند توســط نمایندگی های مجاز ایران 

خودرو سرویس شود.

اخطار
- سرویس و بازرسی سیستم پیش کشندة کمربند 
و سیم کشی مربوطه باید توسط افراد ویژه آموزش 
دیــده در نمایندگی مجاز ایران خودرو انجام گیرد. 
دستکاری و تعمیر نامناســب این سیستم ممکن 
اســت باعث فعال شدن ناخواسته و غلط و یا از کار 
افتادن آن گــردد هر یک از این دو حالت می تواند 

باعث آسیب افراد گردد.
- فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشین 
محکم شده باشد کارایی الزم را خواهد داشت. بسته 
به ماهیت و شــدت ضربه، سیســتم پیش کشنده 

همزمان با کیسه های هوا عمل می نماید.
در صورت عدم عملکرد یکــی از حالت های باال یا 
نقص در سیســتم چراغ خطر کیســة هوا روشن 

خواهد شد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

کپسول اطفاء حریق

کپسول استاندارد اطفاء حریق خودرو*
ضروریست اســتفاده کنندگان محترم قبل از استفاده، 

نحوة کاربرد آن را فرا گیرند.

مشخصه های محصول:
1- این نوع کپســول از نوع پودر شــیمیایی خشک با 
کارتریــج )کپســول(16  گرمی گاز co2 تحت فشــار 
می باشــد و در هنگام عملکرد پس از کشــیدن ضامن، 
گاز داخل کارتریج با پودر خشــک مخلوط شده و مواد 

خاموش کنندة تحت فشار، آماده خروج می باشند.
2- تطابق دمای نگهداری و کارکرد با شرایط آب و هوائی 

ایران )90 تا30- درجه سانتیگراد(
3- این نوع کپسول با توجه به استفاده از کارتریج تا 5 سال 
نیاز به بازدید و بازرسی ندارد و در صورت استفاده از کپسول 

امکان شارژ مجدد آن به راحتی امکان پذیر می باشد.
4- عدم کلوخه شــدن پودر در صورت ارتعاشات ناشی 
از خودرو و تحمل شرایط حرارتی و ضربه از مزایای این 

کپسول می باشد.

نحوة کاربرد:
روش فعال کردن کپســول به شــرح ذیل بر روی بدنه 
کپسول به زبان فارسی درج شده است. که حتماً با دقت 

مطالعه فرمائید.
- ضامن را بکشید.

- ضامن درپوش فوقانی را به سمت باال بکشید.
- افشانک را به سمت بن آتش )کانون آتش( نشانه گرفته 
و دستگیره را برای تخلیة پودر به سمت پائین فشار دهید.

توجه:
در صورت بروز آتش در محفظة موتور، از باز کردن کامل 
در موتور و تسریع در رسیدن هوا خودداری کنید. پس از 
کشیدن ضامن و فعال کردن کپسول، در موتور را تا ارتفاع 
حدود 10 الی 15 سانتیمتر با احتیاط و دقت باز کنید و 
همزمان، با خونسردی مواد کپسول را حدود 1 الی 2 ثانیه 
از این محل به سمت مرکز آتش، تخلیه کنید. سپس در 
موتور را باال برده و به سمت کانون آتش، کپسول را تخلیه 
کنید و توجه داشته باشید که این کپسول یک کیلویی و 
زمان تخلیه آن10-7 ثانیه می باشــد، لذا دقت در انجام 

عملیات اطفاء حریق بسیار ضروری است.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش می باشد و شرکت 

خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.
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کپسول اطفاء حریق

نکات بسیار مهم:
1- هرگز شــیر تخلیة کپســول را باز نفرمائید، این کار 
موجب از بین رفتن کیفیت مواد داخل کپسول و کاهش 

قدرت خاموش کنندگی آن می گردد.
2- به هنگام آتش سوزی و یا شرایط اضطراری، در صورت 
قفل شــدن درها و شیشه ها و عدم امکان باز نمودن آنها 
کپسول را از زیر صندلی بغل راننده برداشته و با زدن ضربه 
به وسیله قسمت انتهایی کپسول به شیشه ها و شکستن 

آن از خودرو خارج شوید.
3- اگر چه مواد داخل کپسول سمی نمی باشد، ولی هرگز 

کپسول را به طرف صورت و چشم افراد تخلیه نکنید.
4- هنــگام نصب در داخــل خودرو دقــت فرمائید که 
کپسول در محل خود به خوبی قرار گرفته باشد و کمربند 

پالســتیکی نگهدارنده آن کاماًل در محل خود قفل شده 
باشد. شایان ذکر اســت که در غیر این صورت در موارد 
ضربه و یا تصادف امکان حرکت و جدا شدن از محل خود 

وجود دارد.
5- در هنگام آتش سوزی کاماًل خونسرد باشید و با دقت 

عملیات اطفاء حریق را انجام دهید.
6- شــایان ذکر است کپســول یک کیلویی فوق جهت 
کنترل یا مهار آتش و جلوگیری از پیشــرفت حریق در 
بدو شروع آن طراحی شده است لذا در مواردی که آتش 
سوزی در سطح گســترده یا وسیع حادث شود باید به 
کمک نیروهای امدادی جهــت اطفاء حریق اقدام نمود 
و کپسول یاد شــده در خصوص این موارد فاقد کارایی 

الزم می باشد.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش می باشد و شرکت 

خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.
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آینه ها

تنظیم آینه برقی
1- پــس از باز کردن ســوئیچ، آینه درِ راســت یا چپ را با 
چرخاندن کلید شماره1 به سمت چپ یا راست، انتخاب کنید.

2- با حرکت دادن کلید شــماره1 در جهات چهارگانه، 
آینه را به طرف باال، پایین، چپ یا راست تنظیم کنید.

آینه جلو
پس از تنظیم صندلی و فرمان، آینه را تنظیم کنید. برای 
رهایی از تابش نور باالی خودروهای عقبی، با فشار دکمه 
زیِر آینه، آن را به حالت شب درآورید. با کشیدن دکمه 

به طرف خود می توانید آینه را به حالت او برگردانید.

توجه: قــرار دادن آینه در حالت شــب، باعث کاهش 
انعکاس نور خودروهای عقبی می شــود اما گاهی تصویر 
آینــه در حالت شــب، راننده را در تشــخیص موقعیت 

خودروهای عقبی به اشتباه می اندازد.

اخطار
تصویر اجســام در آینه دورتر از فاصلة واقعی آنها 

به نظر می رسد.

1
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آینه ها

آینة آرایش
آفتابگیر را برای استفاده از آینه آرایش به پایین بچرخانید.

آینة تاشوی برقی
بسیاری از دارندگان خودرو از مزایای تا شدن آینه های 
جانبی، بخصوص هنگامی که خودرو در یک معبر پارک 
شده اند، مطلعند. از جمله این مزایای می توان به باال بردن 
ضریب اطمینان به سالمت آینه به هنگام ترک خودرو و 

اشغال کردن فضای کمتر برای پارک خودرو اشاره کرد.
براي بسته شدن آیینه ها کلید 1 را 180 درجه چرخانده 
باال فشار  باز شدن به سمت  برای  پایین و  و به سمت 
دهید. در همین راستا و نیز به منظور افزایش آسایش 
به  نیاز  بدون  برقی،  تاشوی  آینه های  دارندگان خودرو، 
استفاده از نیروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو 
از طریق کنترل از راه دور به صورت اتوماتیک بسته و 

با باز کردن درها از روی کنترل از راه دور باز می شوند.

با یک بار فشردن دکمه "قفل کردن" روی کنترل از راه 
دور، ابتدا درها قفل و با ضربه دوم بر روی همان دکمه 
آینه ها جمع می شوند. با یکبار فشردن دکمه "بازکردن" 

روی کنترل از راه دور، آینه ها نیز باز می شوند.

1

اخطار
آینه ها را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل 
فوق العاده خطرناک است. به دالیل ایمنی، این تنظیم 

را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

هشدار
براي جلوگیري از خراب شدن موتور تاشو آیینه برقي،  

از تا کردن آیینه به کمک دست خودداري کنید.
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شیشه باالبرها

شیشه های بغل
کلیدهای تنظیم در کنار راننده:

1- شیشة جلو سمت چپ
2- شیشة جلو سمت راست
3- شیشة عقب سمت چپ

4- شیشة عقب سمت راست
راننده می تواند شیشه های عقب را قفل کند.

کلید قفل کنندة شیشه های عقب
5- وقتی راننده این کلید را بفشارد، کلیدهای شیشه های 
عقب از کار می  افتند. ایــن کار برای حفاظت اطفال در 

صندلی های عقب انجام می گیرد.

کلید شیشه ها
هر سرنشین می تواند شیشــة سمت خود را باز و بسته 
کند. شیشه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها 

را قفل کرده باشد قابل باز و بسته شدن نیستند.

اخطار
هیچگاه خودرویی را که در آن کودک )یا حیوانی( قرار دارد و کارت کلید نیز درون آن می باشد، ترک نکنید، 
در واقع کودک )یا حیوان( می تواند شیشه باالبرهای برقی را فعال کنند و باعث گیرکردن بخشی از بدن )گردن، 
بازو، دست و...( بین شیشه شود و این امر می تواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد. در صورت گیر کردن 

توسط شیشه، بالفاصله با فشردن کلید در جهت مخالف مشکل را حل کنید.

اخطار
- ماندن انگشت، دست و سر میان شیشة برقی در 
حال بسته شدن، می تواند جراحات جدی ایجاد کند.

- بسته شدن غیر صحیح شیشه ها می تواند باعث 
جراحات شدید بشود.
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* درصورت نصب در خودروی شما

شیشه باالبرها

شیشه باالبرهای هوشمند*
سیستم جدید شیشه باالبرهای هوشمند که برای خودروی 
شما در نظر گرفته شده است دارای یک برد الکترونیکی است 

که توسط آن قابلیت های زیر به سیستم افزوده می شود:
)Anti Pinch( 1- سیستم ایمنی ضد مانع

2- بسته شدن خودکار شیشه ها پس از ترک خودرو
3- فرمان جابجایی خودکار شیشه های 4 در

4- توقف آرام شیشه ها در انتهای مسیر

*)Anti pinch( سیستم حفاظتی ضد مانع
سیســتم ضد مانع یک سیستم ایمنی است که از خطرات 
ناشی از به دام افتادن اعضای بدن هنگام باال رفتن شیشه های 
خودرو جلوگیری می کند. در این سیستم چنانچه شیشه 
هنگام باال رفتن، با مانعی برخورد کند، متوقف شده، سپس 
در جهت عکس حرکت می کند. به این ترتیب از صدماتی که 
همواره و حتی در برخی موارد جان کودک را تهدید می کند، 

پیشگیری می شود.
عالوه بر این با توجه به مکانیزم حفاظتی سیستم یاد شده سبب 

افزایش طول عمر مفید شیشه باالبرها در خودرو می گردد.

بسته شدن خودکار شیشه ها*
این سیســتم باعث می شــود که راننده هنگام خاموش 
کــردن خودرو و قفــل کردن درهای خــودرو از طریق 
ریموت کنترل، پنجره های خودرو یک به یک چک شده 
و هر کدام که پایین باشد، شیشه تا انتها باال داده شود. 

با یکبار زدن دکمه قفل روی کنترل از راه دور، ابتدا درها 
قفل و با ضربه دوم بر روی همان کلید،شیشــه ها به طور 
اتوماتیک و به ترتیب زیر باال می روند: شیشه راننده،شیشه 

شاگرد، شیشه عقب راست و شیشه عقب چپ(

این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال 
بردن شیشه ها، برطرف می کند و باعث می شود راننده با 

آسودگی خودروی خود را ترک نماید.

فرمان جابجایی خودکار 4 شیشه درها*
این سیســتم امکان باال و پایین بردن شیشــه ها هم به 
صورت دستی و هم به صورت خودکار برای هر 4 شیشه  

را فراهم می نماید.
در خودروهای معمولی تنها عملکرد شیشه باالبر سمت 

راننده به صورت خودکار می باشد.

- حالت دستی:
کلید شیشه باالبر را فشار داده و نگه دارید. وقتی کلید را 

رها کنید شیشه خواهد ایستاد.

- حالت خودکار:
با یکبار فشار دادن کوتاه کلید شیشه باالبر، شیشه کاماًل 

بسته و یا باز می شود. 
سیستم جدید شیشه باالبرهای خودرو شما امکان باال و 
یا پایین بردن شیشــه ها، هم به صورت دستی و هم به 
صورت خــودکار برای هر چهار پنجره را فراهم می کند. 
چنانچه کلید باال )یا پایین( را برای یک لحظه فشار داده 
و سپس رها کنید، شیشه به صورت خودکار تا انتها باال )یا 
پایین( می رود. چنانچه کلید باال )یا پایین( را فشار داده و 
برای مدت بیشتری نگه داریم، تا هنگامی که کلید را رها 
نکرده ایم شیشه به سمت باال )یا پایین( حرکت کرده و 
هنگامی که کلید را رها کنیم حرکت آن متوقف می شود.

اخطار
شیشــه باالبرهای برقی خودرو با وجود سیســتم 
حفاظتی ضد مانع تنها از وارد شدن صدمات شدید 

در اثر اعمال نیروی زیاد جلوگیری می کند.
لذا توصیه می شــود همواره احتیــاط معمول را 

رعایت کنید.

هشدار
همــواره پیش از ترک کامل محل توقف خودرو، از 
بسته شــدن اتوماتیک هر چهار شیشه، اطمینان 

حاصل فرمائید.
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* درصورت نصب در خودروی شما

شیشه باالبرها

توقف آرام شیشه ها در انتهای مسیر*
در این سیستم سرعت شیشه به هنگام پایین آمدن در 
انتهای مسیر به صورت اتوماتیک کم شده و بدون آنکه 

ضربه ای به در وارد کند می ایستد.
ایــن قابلیت، صدای آزاردهنده ناشــی از توقف ناگهانی 
شیشه در انتهای مسیر را حذف و عمر قطعات داخلی در 

را افزایش می دهد.
)آشکار است که سیستم ضد مانع در هر دو حالت دستی 
و خودکار فعال است و چنانچه مانعی در مسیر باال رفتن 
شیشه قرار گیرد، حرکت شیشه متوقف شده و در جهت 

عکس حرکت می کند.(

توجه:
 هنگام تنظیم کردن سیستم، عملکرد ضد مانع  

فعال نمی باشد.

توجه:
شیشه باالبر هوشمند مجهز به حسگری)سنسور( است 
که موقعیت شیشه را با دقت باال در هر لحظه در حافظه 
ثبت می کند. برای تشخیص نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه 
حرکت شیشــه، تنظیم های اولیه سیســتم الکترونیکی 
شیشه باالبر در کارخانه انجام شده است. چنانچه به هر 
دلیل از جمله بازکردن ســر باتری، تغذیه دائم سیستم 
شیشــه باالبر قطع شود، تنظیم های اولیه از حافظه پاک 
می شــود و قابلیت های جدید شیشه باالبرهای هوشمند 

غیرفعال می شود.
پس از اتصال مجدد تغذیه دائم، نیاز است تنظیمات اولیه 
و راه اندازی شیشــه یک بار دیگر انجام شود. مراحل این 
کار که به راحتی و توســط فرد قابل انجام اســت که به 

شرح زیر است:
1- شیشه را تا انتها پایین ببرید.

2- شیشــه را تا انتها به صورت دستی باال ببرید. )توجه 
داشته باشید حالت اتوماتیک فعال نمی باشد.(

3- پس از رسیدن شیشه به انتهای مسیر، کلید به مدت 
یک ثانیه نگه داشته شود.
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چراغ سقفی جلو
1- چراغ سمت راننده روشن

2- چراغ سمت سرنشین روشن
3- این چراغ بطور دائم و یا با باز شدن یکی از درهای 
باز شدن در  با  اگر چراغ  یا عقب روشن می شود.  جلو 
روشن شود، در صورت بسته بودن سوئیچ 12ثانیه پس 

از بسته شدن درها خاموش خواهد شد.

چراغ سقفی عقب
این چراغ بطور دائم و یا با باز شدن یکی از درهای جلو 
یا عقب روشن می شود. اگر چراغ با باز شدن در روشن 
شود، در صورت بسته بودن سوئیچ 12 ثانیه پس از بسته 

شدن درها خاموش خواهد شد.

یکی از درها باز: چراغ روشن

چراغ خاموش       

چراغ روشن      
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گرمایش و تهویه
سیستم گرمایش و تهویة خودرو، هوای تازه و یا گرم را 
از شــبکه های ورودی جلوی شیشة جلو، به داخل اتاق 

هدایت می کند.
برای شیشــة جلو، صورت و پاها برای سرنشینان جلو، 

خروجی های هوا تعبیه شده است.
همچنین برای سرنشــینان عقــب خروجی های هوا در 

انتهای کنسول وسط وجود دارد.
اطالعات مربــوط به عملکرد سیســتم های گرمایش و 

تهویه و همچنین کولر در صفحات بعدی خواهد آمد.

نکته مهم: روی شبکه های خروجی هوای طاقچه عقب 
)زیر شیشــة عقب( را برای گردش کامل هوا درون اتاق 

آزاد نگه دارید.

هشدار
- برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری از آب مقطر )در رادیاتور( استفاده نمایید.

- کولر خود را هر 15 روز یک بار حداقل به مدت 10 دقیقه روشن نمایید. )حتی در زمستان(
- برای خاموش کردن کولر خودرو، ابتدا دکمه A/C را خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمایید.

- شارژ نمودن گاز کولر به غیر از گاز R-134 a به سیستم تهویة خودرو شما صدمه خواهد زد.
- در سیستم تهویه مطبوع خودرو فقط از گاز R-134 a  که سازگار با محیط زیست و غیر مخرب الیه اوزون مي باشد 

استفاده نمائید.

اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید، این سیال 

برای چشم و پوست خطرناک است.

دریچه های هوای کابین
چنانچــه دکمــة چرخان را به ســمت پاییــن و یا باال 

بچرخانید، دریچه بسته و یا باز خواهد شد. 
با حرکت دادن دکمة وســط دریچه به طرفین و یا باال و 

پایین، جهت جریان هوا تنظیم می شود.
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تهویه اتوماتیک
1- روشن و خاموش کردن سیستم تهویه

 2- چرخانــدن ولــوم جهت کاهش / افزایش ســرعت 
چرخش فن 

3- روشن کردن گرمکن شیشه جلو
4- تنظیم اتوماتیک سیستم تهویه 

5- انتخاب مسیر توزیع هوا
6- کنترل ورود هوا

7- روشن کردن گرمکن شیشه عقب
8- چرخاندن ولوم جهت کاهش / افزایش دما

9- روشن کردن کولر
2

1

3 4 5 6 7

8

9
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1،2- ولوم کنترل سرعت چرخش فن: 
-  با فشــردن این دکمه سیســتم تهویه اتوماتیک خاموش یا 

روشن می شود.
-  با چرخش این ولوم به راست یا چپ، سرعت فن کم یا زیاد 

می شود.
در حالت اتوماتیک، سرعت چرخش فن بر اساس دمای تنظیم 

شده کنترل می شود.

3- گرمکن شیشه جلو: 
برای رفــع بخار گرفتگی یا یخ زدگی شیشــه جلو این دکمه 
را بزنید. در صورت زدن این کلید کولر روشــن شــده، میزان 
سرعت فن و دما روی حداکثر مقدار و مسیر توزیع هوا در جهت 
شیشه های جلو تنظیم می شود. عملکرد بخارزدایی و یا برفک 

زدایی به صورت اتوماتیک انجام می شود.

AUTO 4- دکمة
با زدن این دکمه سیســتم به طور اتوماتیک دمای هوای داخل 
کابین خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می کند. در 
سیستم اتوماتیک سرعت فن، مسیر توزیع هوا به طور اتوماتیک 
در جهت ثابت نگه داشتن دمای دلخواه شما کنترل خواهند شد. 
جهت تنظیم دمای مورد نظر ولوم شماره9 را بچرخانید. میزان 
دما روی صفحه نمایش نشــان داده خواهد شد. توصیه ما این 
است از تنظیم اتوماتیک هوا اســتفاده شود، این عملکردهای 
اتوماتیک به واســطه وجود چندین سنســور انجام می شود و 

بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.

5- دکمة انتخاب مسیر توزیع هوا: 
با زدن پی در پی کلید می توانید مســیر توزیع هوا را به ترتیب 

زیر تغییر دهید:
صورت 

صورت و پا 
پا 

پا و شیشه جلو 
شیشه جلو 

مســیر توزیع هوا روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. در 
حالت اتوماتیک مسیر توزیع هوا بر اساس دمای تنظیم شده به 
صورت اتوماتیک کنترل می شــود و در صورت زدن این کلید، 

تنظیم از حالت اتوماتیک خارج می شود.

6- دکمة کنترل هوای ورودی: 
با زدن این کلید می توانید تبــادل هوا با بیرون از خودرو را قطع 
کنید. در این حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد کرد.
از عملکرد دائمی و طوالنی مدت گردش هوای داخلی خودداری 
کنیــد. زیرا امکان ایجاد بخار و تنزل کیفیت هوای داخلی وجود 
دارد. مجدداً این کلید را فشار دهید تا تبادل هوا با بیرون خودرو 
برقرار شود. در زمان خاموش بودن سیستم تهویه هوا نیز امکان 
کنتــرل هوای ورودی وجود دارد. زمانی که سیســتم تهویه هوا 
خاموش است، عبارت OFF روی صفحه نمایش نشان داده خواهد 

شد که پس از زدن این دکمه عبارت OFF خاموش می شود.

7- دکمة گرمکن شیشه عقب: 
با زدن این دکمه زمانی که موتور روشن است گرمکن شیشه عقب 
را فعال کنید. با زدن این دکمه گرمکن شیشه عقب تقریباً به مدت 
10 دقیقه روشن می ماند. قبل از خاموش شدن اتوماتیک شیشه 
گرمکن، می توان آن را با فشار مجدد دکمه غیرفعال ساخت. در 
زمان خاموش بودن سیســتم تهویه هوا نیز امکان روشن کردن 

گرمکن شیشه عقب وجود دارد.

8- ولوم کنترل دما: 
بــا چرخش ایــن ولوم میزان دمــای داخل کابیــن خودرو را 
می توانید روی مقــدار دلخواه تنظیم کنید. با چرخش ولوم به 
ســمت راست )کلمه H ( میزان دما افزایش یافته و یا چرخش 
ولوم به سمت چپ )کلمه C( میزان دما کاهش می یابد. میزان 

دمای کابین از14 الی32 درجه سلسیوس قابل تنظیم است.
در زمان خاموش بودن سیســتم تهویــه هوا امکان تنظیم دما 
 OFF وجود ندارد. جهت خاموش کردن سیستم تهویه، دکمه
را بزنید. زدن مجدد این کلید تأثیری در عملکرد سیستم تهویه 
ندارد. برای خارج شــدن از این حالت و فعال کردن سیســتم 

می توانید یکی از دکمه های زیر را بزنید:
AUTO دکمه

 A/C دکمه
دکمه های کنترل سرعت فن 

دکمه های گرمکن شیشه عقب و جلو 
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هشدار
1. تهویه زمانی فعال است که موتور روشن باشد.

2. افراد بزرگسال و ناتوان و کودکان را تنها در خودرو 
رها نکنید.

3. در روزهای گرم تابستان دمای کابین به سرعت باال 
می رود و امکان صدمات شدید و کشنده به سرنشین 

خودرو وجود دارد.
4. از وضعیــت گردش هوا کابیــن در مدت طوالنی 
اســتفاده نکنید. این کار باعث بخارگرفتگی شیشه ها 

و کمبود اکسیژن می شود.
5. دمای آسایش مطابق دلخواه سرنشین قابل تنظیم است 

)تابستان حدود22 درجه و در زمستان حدود 26 درجه(
6. درمــواردی که خــودرو برای مــدت طوالنی در 
معرض نور آفتاب قرار گرفته و هوای داخل کابین داغ 
شــده است، حتماً به مدت چند دقیقه با پایین دادن 
شیشه ها هوای اتاقک را تهویه کرده، سپس شیشه ها 

را باال داده و کولر را روشن کنید.
7. جهت سالم ماندن سیستم تهویه هوای خودرو،یک 
تا دو بار در ماه 5تا10 دقیقه سیستم را روشن کنید.

توجه
1. در هنگام زمستان زمانی که دمای بیرون و موتور پایین باشد، فن سیستم تهویه 3 دقیقه کار نخواهد کرد تا دمای موتور 

به حد مطلوب و گرم شدن برسد.
2. سیستم تهویه اتوماتیک جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده،گرد و غبار و دود مجهز به فیلتر هوا می باشد. دقت داشته باشید 

تا در زمان مورد نظر مطابق دفترچه تعمیرات نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
3. چنانچه سرعت هوای فن ضعیف گردد و یا بوی نامطلوب و بخارزدایی ناقص مشاهده گردید، نسبت به تعویض فیلتر 

اقدام کنید.
4. برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری از ضدیخ )در رادیاتور( استفاده کنید.

5. برای خاموش کردن سیستم تهویه ابتدا دکمه OFF  را فشار دهید و سپس موتور را خاموش کنید.
6. شارژ کردن گاز کولر به غیر از گاز R134  به سیستم تهویه خودرو شما صدمه خواهد زد.

7. از مسدود کردن دریچه های زیر شیشه جلو ممانعت بعمل آورید.
8. از گذاشتن اجسام بر روی سنسور شدت نور در ناحیه وسط داشبورد زیر شیشه جلو و سنسور دمای بیرون درناحیه سپر 

جلو ممانعت بعمل آورید.
9. توصیه ما این است از تنظیم اتوماتیک هوا استفاده شود. با استفاده از این سیستم می توانید عملکردهای زیر را به طور 
اتوماتیک و بهینه تحت کنترل درآورید. جریان هوا و دما و پخش هوا در اتاقک خودرو این عملکردها به واسطه وجود چندین 

سنسور انجام می شود و بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.

اخطار
مدار سیال خنک کننده کولر را باز نکنید. این سیال 
برای چشم و پوست خطرناک است. در صورت بروز 

مشکل به نمایندگی های مجاز مراجعه شود.

  A/C 9- دکمة
این دکمه جهت خاموش و روشــن کردن کولر خودرو اســت.

زمانی که کولر خاموش است عبارت ECO روی صفحه نمای 
نشــان داده خواهد شد.زمانی که سیســتم تهویه هوا خاموش 
است، با زدن دکمه A/C سیستم تهویه مطابق آخرین تنظیمات 

قبل از خاموشی روشن خواهد شد.
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اخطار
جاسیگاری ها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند. 
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آنها 

خودداری کنید.

جاسیگاری جلو
جا سیگاری در پایین کنسول جلو واقع شده است.

1- این جاسیگاری همانند یک لیوان قابلیت جابجایی و 
تخلیه را دارا می باشد. 

2- فندک

جاسیگاری عقب
1- توســط محل تعبیه شده بر روی در، در را به صورت 

دورانی باز کنید.
2- برای تخلیه محفظه، ضامن در را به سمت پایین فشار 

داده و محفظه را به طرف خود بکشید.

تنظیم زاویه فرمان
زاویه فرمان خودرو را متناسب با وضعیت بدن خود هنگام 
رانندگی تنظیم کنید. برای این کار، ابتدا باید صندلی خود را 
تنظیم و اطمینان یابید که عقربه ها و چراغ های هشدار دهنده 
صفحه نمایش جلو داشــبورد به وضوح قابل رویت هستند 

سپس فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.
1- اهــرم تنظیم زاویه فرمان را به پایین بفشــارید و از 

حالت قفل خارج کنید.
2- سپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم تنظیم را 

کاماًل باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.

اخطار
هرگز فرمان خوردو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، 
این عمل فوق العاده خطرناک است. بدالیل ایمنی، این 
تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


58

2

تجهیزات داخلی

جعبه کنسول جلو
- جعبه کنسول پاییِن زیر آرنجی مرکزی قرار دارد.

- برای باز کردن، فشاری به گیره زیر درپوش وارد کنید 
تا درپوش آزاد شود و سپس آن را باز کنید.

- کفپوشی در جعبه تعبیه شده که در صورت کثیف شدن 
می توان آن را برداشت و دوباره در جای خود قرار داد.

آفتابگیر
برای حفاظت چشــم های خود از نور مســتقیم آفتاب 

آفتابگیر را از لوالی خود به پایین تا کنید.
- از آفتابگیر، هم برای شیشة جلو و هم برای شیشه های 

بغل می توانید استفاده کنید.
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زیر آرنجی عقب
زیــر آرنجی را از میان پشــتی صندلــی عقب به طرف 
پاییــن باز کنید. این کار آســایش و راحتی بیشــتری 
برای سرنشــینان، فراهم می کند. همچنین هنگامی که 
می خواهید دریچة دسترســی به صندوق عقب باز شود، 

زیر آرنجی را بخوابانید.
دو فرورفتگــی روی زیر آرنجی برای قــرار دادن لیوان 

تعبیه شده است.

دریچة دسترسی به صندوق عقب
- این دریچه در پشت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برای 
حمل اشــیای بلند مانند چوب اســکی- به نحوی که 
بخشی از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه 
تا صندلی عقب قرار گیرد - و یا دسترســی به صندوق 

عقب از داخل اتاق استفاده می شود.
- زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنید 

و آن را پایین بکشید تا کامالً بر روی زیر آرنجی بخوابد.

اخطار
حمل اشیای بلند باید با مراقبت همراه باشد.

جعبه داشبورد
- برای بازکردن درِ جعبه داشبورد دستگیره آن را بکشید.

- با باز شدن درِ جعبه داشبورد، چراغ داخل آن روشن و 
با بستن در، خاموش می شود.

توجه: کتابچه راهنمای خودرو برای استفاده همواره باید 
در جعبه داشبورد نگهداری شود.
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تجهیزات داخلی

1-کلید بازکننده دِر صندوق عقب
برای باز کردن دِر صندوق عقــب از داخل اتاق، پس از 
باز کردن ســوئیچ، دکمة مربوطه را به صورت تأخیری 
حداقــل به مدت 1/5 ثانیه بفشــارید، در صندوق عقب 

باز خواهد شد.

2- فالشر
دکمة فالشــر را فشــار دهید. تمام چراغ های راهنما و 
همچنین چراغ های نشانگر گردش بر روی صفحه نمایش 
جلو داشبورد با هم چشمک می زنند. از این چراغ ها فقط 
در موارد اضطراری مانند زمانی که خودروی شــما سد 
راه خودروهای دیگر اســت و یا هنگامی که در وضعیت 
خطر قرار دارید، استفاده کنید. حتی هنگامی که موتور 
خاموش اســت فالشر روشــن می ماند، بنابراین پس از 

خروج از وضعیت اضطراری، فالشر را خاموش کنید.

3-کلید قفل مرکزی
با هر بار فشردن این کلید درهای خودرو باز و بسته می شوند. 

در حالت بسته شدن نشانگر روی کلید روشن می شود.

قفل مرکزی اتوماتیک درها
 )10Km/h بــه هنگام رانندگی )در ســرعت های باالی
درها بطور اتوماتیک قفل می شوند. در سرعت های باالتر 
از 10Km/h برای باز کردن موقت قفل درها کافی است 

روی دکمة 3 یک فشار مختصر وارد آورید.
شما می توانید این عمکرد را فعال یا غیرفعال سازید.

فعال سازی
هنگامی که سوئیچ استارت باز است، یک فشار ممتد 5 
ثانیه ای روی دکمه 3 وارد آورید. فعال شدن عملکرد با 

سه بار چشمک زدن چراغ روی کلید همراه است.

اخطار
بــه دالیل ایمنی تنظیم ســاعت را هنگامی که خودرو 

متوقف است انجام دهید.

هشدار
- در صورت قطع جریان تغذیه )قطع باتری،قطع 
سیم تغذیه الکتریکی...(، مقادیر نمایش داده شده در 
ساعت پاک می شوند ساعت باید مجدداً تنظیم شود.
- برای حفاظت از المنت های شیشه گرمکن عقب 
از ساییدن و خراشیدن آنها خودداری کنید و هیچ 

گونه برچسبی روی المنت ها نچسبانید.
- اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت بوجود 

آید، فالشرها  چشمک می زنند.
به طور  باالبرها  و شیشه  - گرمکن شیشة عقب 

همزمان فعال نمی شوند.
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غربیلک فرمان

کلیدهــای تجهیزات صوتی نصب شــده بر روی 
غربیلک فرمان*

1-  با زدن لحظه ای این دکمه صدای سیستم 
صوتی قطع شده و با زدن مجدد این کلید، 

سیستم به حالت عادی برمی گردد.

2-  جهت افزایش و کاهش صدا

 )CD/USB( 3-   الف:انتخاب تراک قبلی و بعدی
ب: جســتجوی اتوماتیــک ایســتگاه های  

رادیویی)در حالت رادیو(

4-  جهت وارد شدن به منوهای
 RADIO> CD PLAYER> USB> AUX> BT

5-  پاســخ به تمــاس دریافتــی )در صورت 
دریافت تماس تلفنی(

توجه:
نور پس زمینه کلیدها به رنگ ســفید اســت و با 

روشن کردن SIDE LAMP روشن می گردد.

کلید های کروز کنترل نصب شده بر روی غربیلک فرمان
6-  روشن وخاموش کردن سیستم کروز کنترل

7-  )درصورت فعال بودن سیستم( هر بار فشار 
دادن و رها کــردن این کلید باعث افزایش 

سرعت خودرودر حدود 1کیلومتر برساعت می گردد.
- )درصورت فعال بودن سیستم( با فشار دادن ونگه داشتن 
این کلید ســرعت خودرو حدود 3 کیلومتر بر ســاعت در 
هرثانیه افزایش می یابد و پس از رها کردن کلید در همان 

سرعت ثابت می ماند. 

8-  )درصورت فعال نبودن سیســتم( با فشار 
دادن و رهــا کردن لحظــه ای این دکمه 
سیستم فعال می گردد وخودرو با سرعت تنظیم شده قبلی 
که در حافظه ذخیره شــده است حرکت می کند. چنانچه 
سرعتی در حافظه ذخیره نباشد، سرعت خودرو در سرعت 

فعلی ثابت می گردد.
- )درصورت فعال بودن سیستم( با فشار دادن ونگه داشتن این 
کلید سرعت خودروحدود 3کیلومتربرساعت در هرثانیه کاهش 
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.

_ )درصورت فعال بودن سیستم(هر بار فشار دادن و رها 
کــردن این کلید باعث کاهش ســرعت خودرودر حدود 

1کیلومتر برساعت می گردد.
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تایمر چراغ سقفی

تایمر چراغ سقفی
کنترل چراغ ســقفی از طریق سیســتم هوشمند انجام 

می گیرد و در حالت های زیر قابل مشاهده است.
1- هنگامــی که خودرو خاموش اســت یکی از درهای 
خودرو )از جمله در صندوق عقب و در موتور( باز باشــد، 
چراغ ســقفی روشــن می شــود و هنگامی که در بسته 
می شود، چراغ سقفی به مدت 12 ثانیه روشن می ماند و 
در این فاصله اگر سوئیچ استارت باز شود، چراغ به تدریج 

خاموش می شود.
2- هنگامی که خودرو در حالت دزدگیر باشد، با فشردن 
دکمه)unlock( چراغ سقفی روشن می شود و اگر قبل 
از زمان Autolock، درب خودرو باز شــود، مانند بند 1 
عمل می کند وگرنه، عمل Autolock  انجام می گیرد و 

چراغ سقفی خاموش می گردد.
3- هنگام وقوع تصادف روشــن مي شود و تازمان بستن 

استارت سوئیچ روشن مي ماند.
4- چنانچه هنگام حرکت یکی از درهای خودرو )از جمله 
در صندوق عقب و در موتور( باز باشــد، چراغ سقفی با 

چشمک زدن، باز بودن در را به اطالع راننده می رساند.

خودرویاب
هنگامی که دزدگیر فعال اســت، با زدن دکمه بسته روی 
کنترل از راه دور فالشر برای 5 ثانیه چشمک می زند. این 
حالت برای یافتن خودرو در میان سایر خودروها مفید است.

توضیح:
منظور از یکبار فعال شــدن فالشــر، فعال شدن آن به 

مدت500 میلی ثانیه است.

بدرقه راننده در تاریکی
هنگامی که قصد تــرک خودرو خــود را در یک گاراژ، 
پارکینگ )مکان های مشــابه( دارید و روشنایی محیط 
بســیار کم می باشــد، می توانید با این قابلیت، فضا را به 
مدت30ثانیه، با روشن شدن چراغ های جلو، روشن کنید.

برای این منظور:
- سوئیچ خود را در حالت STOP قرار دهید. )یا سوئیچ 

را از محل خود خارج کنید.(
- چراغ ها را خاموش کنید.

- در مــدت زمان کمتر از 1 دقیقه دســته راهنما را به 
سمت خود بکشید.

- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل کنید.
- چراغ های جلو روشــن شده، به صورت خودکار پس از 

30ثانیه، خاموش خواهند شد.
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دزدگیر

فعال کردن دزدگیر
با فشــار دادن دکمه قفل کردن روی کنتــرل از راه دور 
چنانچه ســوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی 
درهای خودرو )از جمله در موتور و صندوق عقب( بسته 
باشد، عالوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می شود. فعال 
شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما و تک صدای آژیر به اطالع راننده می رسد. 
هنگامی که دزدگیر فعال اســت چراغ کوچک کلید قفل 

مرکزی روی داشبورد چشمک می زند.
هنگای که دزدگیر فعال است، هر یک از شرایط زیر که رخ 
دهد باعث می شود سیستم به حالت آالرم برود. )در حالت 
آالرم چراغ های چشمک زن راهنما و آژیر روشن می شود(: 
- باز شدن هر یک از درها )از جمله در موتور و صندوق عقب(

- باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ
- تغییر وضعیت سوئیچ استارت

قفل شدن اتوماتیک درها
چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شــود ولی 
هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی باز نشود، درها 
مجدداً قفل و دزدگیر فعال خواهد شــد. این قابلیت برای 
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن 
غیر عمدی دکمه باز شــدن درها روی کنترل از راه دور در 
نظر گرفته شده است. هنگامی که حین رانندگی سرعت 
خودرو از 10 کیلومتر بر ســاعت فراتر رود، درها به صورت 

اتوماتیک قفل می شود. 
فعال و غیرفعال شــدن این قابلیت با نگه داشتن کلید قفل 
مرکزی به مدت5ثانیه و سپس رها کردن آن امکان پذیر است.

همچنین پس از روشن کردن خودرو و با رسیدن سرعت 
خودرو به 10 کیلومتر در ساعت، درها قفل و با خاموش 

کردن خودرو باز می شوند.
ازکلیدهــای الدری  تذکر: درصورت خرابــی هر یک 
)درهای جانبی، در صندوق یا در موتور( یا شوک سنسور 
)در صورت نصب روی خودرو(، ورودی مربوطه در حالت 
فعال بــودن دزدگیر چک نمی شــود و این وضعیت در 
هنگام فعال شــدن دزدگیر از طریق کلید کنترل از راه 
دور با 4 بار فعال شدن آژیر )با فاصله بین دو بار متوالی(
که متمایز از حالت عادی اســت اخطار داده می شود. در 
این حالت ضروری است در اسرع وقت نسبت به برطرف 

کردن ایراد با مراجعه به نمایندگی اقدام شود.

وضعیت آالرم برای 30 ثانیه ادامه خواهد داشت. سپس 
آالرم برای 5 ثانیه متوقف می شــود. پس از آن چنانچه 
عامل ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشد، چراغ های 
چشمک زن و راهنما و آژیر خاموش می شود. در غیر این 

صورت وضعیت آالرم ادامه می یابد. 
ایــن وضعیت تا10 بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن 
چراغ های چشمک زن راهنما و آژیر خاموش می شود اما 

دزدگیر همچنان فعال می ماند.

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است. فشار دادن دکمه باز شدن 
قفل ها روی کنتــرل از راه دور عالوه بر باز کردن قفل ها 
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر می شــود. غیرفعال شدن 
سیستم دزدگیر با دوبارخاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما و دو صدای متوالی آژیر به اطالع راننده می رسد.
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رانندگی3
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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

صفحه درجات و عالئم
چراغ های اخطار و شاخص ها

1- چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
2- شاخص مقدار سوخت

3- چراغ ایموبالیزر
4- سرعت سنج

EBD-ABS 5- اخطار ترمز
6- نور باالی چراغ های جلو

7- چراغ اخطار عیب یاب
8- شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده

9- چراغ مه شکن جلو
10- نور پایین چراغ های جلو

11- دورسنج موتور
12- نشــانگر روشــن بودن سیســتم کنترل ســرعت 

هوشمند*
13- نشانگر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند*
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

صفحه درجات و عالئم
چراغ های اخطار و شاخص ها

1- اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو
2- چراغ هشدار خرابی کیسه هوای راننده

3- راهنمای سمت راست
4- راهنمای سمت چپ

5- نشانگر سمت سوخت گیری خودرو
6- چراغ مه شکن عقب

7- دکمه تغییر وضعیت و صفرکننده
8-کلید چرخشی تنظیمات جلو آمپر

9- چراغ اخطار سرویس دوره ای
   ABS 10- نشانگر ترمز

11- صفحه نمایش دیجیتالی
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

درجة بنزین: هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه بر روی صفر قرار می گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد. 
هنگامی که ســطح بنزین در مخزن ســوخت پایین بیاید )حدود 8 لیتر(، چراغ هشداردهندة سوخت که در کنار درجة بنزین تعبیه شده، روشن می شود. در این صورت در اسرع وقت 

سوخت گیری کنید. حجم مخزن سوخت 60 لیتر است.

دور ســنج موتور: دور سنج موتور، دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نمایش می دهد. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربة دورسنج بمدت 
طوالنی در محدودة قرمز باقی بماند.

سرعت سنج : نشان دهندة سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت می باشد.

نمایشگر دمای موتور: این درجه، دمای مایع خنک کنندة موتور را نشان می دهد. هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی می رسد، عقربة نشانگر در محدودة پایین خط وسط 
صفحة مدرج قرار می گیرد و تا زمانی که موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد، در همین محدوده باقی می ماند. 

چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد، به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور می شود. در چنین وضعیتی بالفاصله و با 
رعایت ایمنی، خودرو را متوقف کنید و فوراً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

دالیل ممکن:
- اشکال در فن خنک کننده  فیوزها را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.

- نشتی در سیستم خنک کننده  صبر کنید موتورخنک شود سپس سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.
- اشکال در عملکرد واترپمپ

دکمة تغییروضعیت و صفر کننده: برای نمایش وضعیت های مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفرکردن اطالعات در وضعیت مربوطه، مورد استفاده قرار می گیرد.
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چراغ های هشدار دهنده

نشانگر چراغ های راهنما- سبز
جهت چراغ های راهنما )گردش به چپ و گردش به راست( به وسیله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ یا راست این چراغ های نشانگر با چراغ های 
راهنما چشمک می زنند. چنانچه از فالشر )چراغ های هشدار در مواقع اضطراری( استفاده شود، هر دو فلش همزمان عمل می کنند. چنانچه یکی از نشانگرها بسیار سریع چشمک 

بزند، به معنی کارنکردن یکی از المپ های همان سمت می باشد.
توجه: این حالت تنها هنگامی اتفاق می افتد که یکی از چراغ های راهنمای جلو یا عقب کار نکند، چنانچه یکی از چراغ های چشمک زن جانبی کار نکند اثری بر سرعت چشمک زدن 

نشانگرها نخواهد داشت.
زمانی که چراغ های راهنما روشن شود، چراغ های روی آینه های تاشو همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمک زدن می کند.

توجه مهم:  اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت )ترمز شدید( به وجود آید، سیستم هشداردهنده بطور اتوماتیک فالشر را به مدت 5 ثانیه روشن می نماید. این 
عمل به عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی می گردد.

نورپایین چراغ های جلو- سبز
هنگام استفاده از نور پایین این نشانگر روشن می شود.

نور باالی چراغ های جلو-آبی
هنگام استفاده از نور باال این نشانگر روشن می شود.

چراغ های مه شکن جلو – سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شکن جلو این نشانگر روشن می شود.

چراغ مه شکن عقب – زرد
هنگام استفاده از چراغ مه شکن عقب این نشانگر روشن می شود.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


70

3

چراغ های هشدار دهنده

عیب یاب خودکار موتور- زرد
هرگاه سیســتم عیب یاب موتور عیبی را تشــخیص دهد، این نشانگر هشداردهنده روشن می شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت دوم )باز( باشد، به عالمت بررسی کردن 

سیستم، این چراغ روشن می شود که پس از روشن شدن موتور، خاموش خواهد شد. چنانچه در خالل حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید، این چراغ دوباره روشن می شود.
توجه: اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کارکند، به نمایندگی مجاز مراجعه کنید. با این حال همچنان می توانید رانندگی کنید. اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کار نکند، با 
سرعت باال رانندگی نکنید و بالفاصله به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید. اگر نشانگر به صورت چشمک زن کار کند، به معنی ایراد در سیستم مبدل کاتالیست در موتورهای بنزینی می باشد.

اخطار ترمز ضد قفل )ABS( – زرد
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش می گردد. چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن 
شدن موتور بصورت روشن باقی بماند، نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل و یا  EBD است. در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه 

مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.

اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین – زرد
روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن می ماند.

در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

اخطار ایراد کیسه هوای راننده - زرد
این نشانگر با روشن کردن خودرو 6 بار چشمک می زند و سپس باید خاموش گردد و در صورتیکه این چراغ روشن بماند نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و 

باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود، در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو می باشد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ های هشدار دهنده

اخطار کمبود سوخت - زرد
روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از 8 لیتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولین فرصت سوخت گیری کنید. با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3 

لیتر، این نشانگر چشمک می زند.

کنترل سرعت هوشمند- سبز*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند می باشد.

 روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا غیرفعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند می باشد.

چراغ ایموبیالیزر- قرمز
چشمک زدن این چراغ به معنای ایراد در سیستم ایموبالیزر می باشد.

چراغ اخطار سرویس – زرد
روشــن شــدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از سیستم های خودرو یا فرا رسیدن سرویس های دوره ای می باشد. با روشن شدن این چراغ به نزدیک ترین مرکز 

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

ساعت/ تاریخ / دمای بیرون
محدوده ساعت از00:0 تا 23:59 با دقت 1 دقیقه می باشد. 
محدوده تقویم از سال 1380 تا 1499 با دقت 1 روز می باشد. 

سال های کبیسه در تقویم در نظر گرفته نشده است. 
محدوده نمایش دما از 40- تا80+ درجه سانتی گراد می باشد.

متوسط سرعت
این مقدار متوسط سرعت خودرو را از زمان 
صفر شدن مقدار قبلی نمایش می دهد. این 
مقدار با فشــردن کلید تغییر وضعیت هنگامی که مقدار 

میانگین سرعت در حال نمایش است، صفر می گردد.

 این وضعیت نمایشگر مسافت طی شده از 
زمانی است که به کمک کلید تنظیم آن را 

صفر می کنید )بر حسب کیلومتر(. 
فشردن کلید صفرکننده به مدت2 ثانیه در این وضعیت 

باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.

سرویس های دوره ای
برای تنظیم مقادیر کیلومتر جهت تعویض 
روغن موتور، فیلترروغن و فیلتر هوای خودرو 
کلید ســمت چپ )کلید چرخشی( را برای مدت 1 ثانیه 
فشرده نگه دارید. بعد از یک ثانیه وارد زیر منوی تنظیمات 
خواهید شد. با چرخاندن کلید روی گزینه مورد نظر رفته و 
سپس دوباره کلید را تا 2 ثانیه نگه دارید تا از مقادیر پیش 
تعیین شده نمایش داده شود، با چرخاندن کلید چرخشی 
مقدار مورد نظــر خود را انتخاب کنیــد. مقدار کیلومتر 
ســرویس هر بار پس از تنظیم، اختالف کیلومتر در موقع 
تنظیم با مسافت طی شده بعد از آن خواهد بود. که دقت 
1 کیلومتری برای آن در نظر گرفته شــده است. هر بار با 

رسیدن زمان سرویس، چراغ سرویس روشن خواهد شد. راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
"ODO" ایــن وضعیت که بــه محض باز 
شدن ســوئیچ خودرو به چشم می خورد، 
مربــوط به نمایش مســافت طی شــده از زمان تحویل 
خودرو بوده )برحسب km(و قابل صفر شدن نمی باشد. 
)در صورتی که از قبل بر روی این وضعیت تنظیم شــده 
باشد، در غیر اینصورت هنگام خاموش بودن سوئیچ، این 

وضعیت مشاهده می شود.(
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

اخطار ایراد در سیستم چراغ ها
در صورتــی که یکــی از المپ های جلو یا 
عقب دچار مشکل شــوند این اخطار روی 

صفحه نمایش دیده می شود.

نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور
بــا قرار گرفتــن ســوئیچ در وضعیت دوم 
این نشــانگر به عالمت ســالم بودن المپ 
روشن می شــود و هنگامی که موتور روشن شد نشانگر 
نیز خاموش می شــود. در صورتیکه چراغ روغن پس از 
روشن شدن موتور روشن بماند و یا هنگام حرکت خودرو 
روشــن شود موتور در معرض آســیب جدی قرار دارد و 
نشــان دهنده کافی نبودن فشار روغن و یا کمبود آن در 
سیستم روغن کاری است و باید بالفاصله با رعایت نکات 
ایمنی، خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید. قبل 

از حرکت مجدد از امداد خودرو کمک بگیرید. 

تنظیم شدت نور جلو آمپر
نور پس زمینه جلو آمپر با روشــن شــدن 
چراغ های کوچک خودرو روشــن خواهد 
شد. در این حالت می توانید با استفاده از کلید چرخشی 
)کلید ســمت راست( شدت نور پشت آمپر را کم یا زیاد 

کنید.
تنظیم نور پس زمینه در7 مرحله به شرح زیر امکان  پذیر است:

هشدار موانع عقب:
زمانیکه سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت 
عقب قرار می گیرد، این سیستم فعال می گردد 
که از طریق یک بوق نیم ثانیه ای و روشن شدن سگمنت های 
پشــت خودرو بر روی نمایشــگر، به اطالع راننده می رسد.

در فاصله کمتر از 50 سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می شود. 
وسگمنت هاي ردیف اول نمایشگر ، به منظور هشدار هاي بیشتر 
به راننده چشمک زن مي شوند، در این لحظه توقف الزامي است

هنگامیکه سنســور دنده عقب دچار مشکل 
گــردد، اخطــار “SENSOR FAULT”به 
جای نشانگر ســاعت بر روی صفحه نمایان 
می گردد  و عملکرد سنسورها حذف مي شود. در این حالت 

اخطار صوتي سه مرتبه ، سه بیب سریع نواخته مي شود.

سیستم کروز کنترل*
در صورت فعال شدن کروز کنترل به جای  
مسافت طی شده)ODO( در باالی صفحه 
نمایشگر، سرعت تعیین شده توسط این سیستم نمایش 

داده می شود.
در صورت تغییر سرعت بیش از  km/ h  4  این تغییرسرعت به 
صورت چشمک زن بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


74

3

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

فرمان توقف فوری
با روشن شدن این نشانگر، خودرو را با موتور 
روشــن متوقف کنید. فوراً بــا نمایندگی یا 

تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
این نشانگر به همراه اخطار فشار روغن موتور و اخطار شارژ باتری 
نیز روشن می گردد.  این نشانگر ممکن است به دلیل پایین بودن 

سطح روغن موتور و باال بودن دمای موتور نیز روشن گردد.

نشانگر باز بودن درها - قرمز
این نشانگر بر  روی صفحه نمایش نشان می دهد 
کدام یک از 6 در خودرو )شامل درهای جانبی، 

در موتور، در صندوق عقب و...(  باز است.

نشانگر اخطار عدم شارژ
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم، این 
نشــانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن 
و بالفاصله پس از روشــن شدن موتور خاموش می شود. 
چنانچه پس از  روشــن شدن موتور چراغ روشن بماند و 

یا در حین حرکت روشن شود، مشکلی در سیستم شارژ 
باتری به وجود آمده اســت. در اسرع وقت برای رفع عیب 

به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
این نشانگر ممکن است به دالیل زیر روشن گردد:

- خطا در سیستم شارژ باتری
- باتری یا ترمینال های آن خراب است.

- خطای آلترناتور رخ داده است.
- وایرهای آلترناتور خراب شده است.

کمربند ایمنی راننده
با قفل شــدن زبانة فلــزی کمربند ایمنی 
سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای 
تق، از قفل شدن آن اطمینان حاصل می کنیم. با انجام 
ایــن عمل، نشــانگر مربوطه روی صفحــه نمایش جلو 

داشبورد خاموش خواهد شد.
هنگام حرکت خودرو با سرعت باالی 5 کیلومتر برساعت

ونبســتن کمربند ایمنی نشــانگر مربوط به کمربند با 
هشدار صوتی به مدت 1 دقیقه همراه بوده وپس از آن، 

فقط نشانگر اخطار نمایش می یابد.
جهت فعال شدن مجدد هشدار صوتی نیاز به خاموش و

روشن کردن مجدد خودرو می باشد.

اخطار ترمز
هنگام باال بودن ترمز دستی یا پایین بودن 
ســطح روغن ترمز روشن می شود. چنانچه 
نشــانگر اخطار ترمز هنگام روشــن کردن خودرو روشن 
نشود و یا بصورت روشــن باقی بماند و یا در صورتی که 
پس از پایین آوردن ترمز دستی باز هم روشن بماند، بی 
درنگ مخزن روغن ترمز را پر کنید و در صورت روشــن 
ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پایین 
بودن ترمز دســتی، خودرو را در اســرع وقت و با رعایت 
اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز جهت بررســی و برطرف 

نمودن عیب منتقل نمایید.

 اخطار باال بودن دمای موتور
اگر این نشــانگر روشن شود، بالفاصله توقف 
نمائید )بدون اینکه موتور خاموش شود( و از 
یک کارشناس مجاز کمک بگیرید. در این حالت در صورت 
باال رفتن دمای آب، نشانگر خطر )STOP(  روشن می گردد. 

هشدار
اگر چراغ  به هر دلیلی روشــن شود راننده 
نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامة مسیر 
هرگونه خسارت وارده به عهدة مالک خودرو می باشد.
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الویت بندی هشدارهای صوتی جلو آمپر

استارت اولویتشرح عملکردنوع هشدارصوتی 
هشدار صوتیسوئیچ

هشدار صوتی چراغ هاماشین خاموش1زمانی که چراغ های کوچک روشن و درب راننده یا شاگرد باز باشد.هشدار صوتی پیوسته

یک هشدار بعد از رفتن به 
موقعی که به دنده عقب رفته و سنسورهای دنده عقب آماده به کار باشند.دنده عقب

1

مرحله 2و3

هشدار صوتی آماده بودن سنسور دنده 
عقب

مانع موقعی که به دنده عقب رفته و مانعی در فاصله بسیار نزدیک به عقب خودرو باشد.هشدار صوتی ممتد وجود  تشخیص  صوتی  هشدار 
نزدیک توسط سنسور دنده عقب

هشدار صوتی فعال / غیر فعال سازی 2موقعی که کلید قفل مرکزی به مدت 5 ثانیه و ممتد فشرده می گردد.یک هشدار بعد از هر بار فشردن
قفل مرکزی اتوماتیک

هشدار صوتی دِر باز3موقعی که سرعت باالی Km/H 10 باشد و یکی از شش درِ خودرو باز باشد.هشدار صوتی 3 ثانیه ای

هشدار صوتی سرعت باال4 سرعت باالی Km/H 120هشدار صوتی 3 ثانیه ای

هشدار صوتی اولیه صوتی 45 
ثانیه + 15 ثانیه با فرکانس 

دوبرابر هشدار صوتی اول
هشدار صوتی کمربند باز5موقعی که سرعت باالی Km/H 5  و کمربند ایمنی باز باشد.

هشدارصوتی سوخت کم6زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود هشدارصوتی هم شنیده می شود.هشدار صوتی 3 ثانیه ای

هشدار صوتی دمای موتور باال7زمانی که هشدارهای دمای موتور باال نمایش داده شود هشدار صوتی هم شنیده می شود.هشدار صوتی 3 ثانیه ای

هشدار صوتی مقدار گاز CNG کم8زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود، هشدارصوتی هم شنیده می شود.هشدار صوتی 3 ثانیه ای

هشدارصوتی فالشرهاهمه وضعیت ها9زمانی که یکی از راهنماها یا فالشرفعال می شود، هشدارصوتی شنیده می شود.هماهنگ  با  راهنماها
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*)Cruise Control(کنترل سرعت هوشمند
کروز کنترل یک ســامانة خودکار برای ثابت نگاه داشتن 
ســرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای 

طوالنی است.
در این سیســتم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط 
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است. 
هنگامی که سیســتم کروز کنترل  فعال می شود، یک 
محرک الکتریکی به جای راننــده وظیفة تنظیم دقیق 
دریچة گاز را به عهده می گیرد و راننده می تواند پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنین راننده می تواند از طریــق کلیدهایی که روی 
فرمان قرار دارد، ســرعت خــودرو را افزایش یا کاهش 
دهد. در صورتیکه راننده پدال ترمز یا کالچ را فشار دهد، 
سیستم کنترل سرعت هوشــمند قطع شده و بالفاصله 
کنترل ســرعت خودرو به راننده باز می گــردد. در این 
سیستم آخرین سرعت تثبیت شــده در حافظه ذخیره 
شــده و راننده می تواند به طور اتوماتیک سرعت خودرو 
را روی این سرعت تنظیم کند. همچنین راننده برحسب 
نیاز می تواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید. 
نشــانگرهای کروز کنتــرل روی جلو آمپــر فعال بودن 

سیستم را نشان می دهد. 

اجزاء اصلی سیستم
1- تراتل)دریچة گاز برقی( میزان باز شــدن دریچة گاز 

را کنترل می کند و در محفظة موتور نصب شده است.
ECU 2- واحد کنترل الکترونیکی

پردازش اطالعات و کنترل سیستم توسط این واحد انجام 
می گیرد. این قطعه در محفظة موتور نصب شده است.

3- کلیدهای کنترلی روی فرمان  
فرمان های الزم توســط راننده از طریق کلیدهای روی 

فرمان به سیستم داده می شود.

نحوة کار سیستم
- دنده، یکی از دنده های فعال کروز دنده4به باالست.

- سرعت خودرو از km/h 42 باالتر باشد.
با کلید   که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و 

خاموش می شود.

هنگامی که سیستم روشن می شــود، نمایشگر کروز بر 
روی جلوآمپر با رنگ سبز روشن می شود. 

هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نیست، با فشار 
دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور( 
و فشــردن و رها کردن )کلیک کردن( کلید  سیستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

با فعال شدن سیستم، نشــانگر مخصوص کروز کنترل 
 روی جلو آمپر با رنگ سبز روشن می شود.

هنگامی که سیســتم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن 
کلید سرعت خودرو حدود km/h 3  در هرثانیه افزایش 
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیســتم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث افزایش ســرعت خودرو در حدود 

km/h 1 می شود.
چنانچه سیستم فعال نباشد، فشار دادن و رها کردن کلید 
 باعث می شود سیستم فعال شده و خودرو با سرعت 
تنظیم شدة قبلی که در حافظه ذخیره شده است، حرکت 
کند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در 

همان سرعت ثابت می شود.
هنگامی که سیســتم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن 
، سرعت خودرو حدود km/h 3 در هر ثانیه کاهش  کلید 
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.

هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 

km/h 1 می شود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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مزایای استفاده از سیستم کروز کنترل
1- آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا 
خصوصاً در مســافت های طوالنی در اتوبان ها، به دلیل 

عدم استفاده از پدال گاز
2-کاهش قابل توجه مصرف سوخت

3- عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها که گاهی به 
صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن کروز کنترل
- کروز در حالت روشــن باشــد )با سوئیچ اصلی و کلید 

روشن/ خاموش(
- فشــردن یکی از کلیدهای تنظیم - شتاب مثبت یا از 

سرگیری- شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد

 )Km/h 42-150(
- دنده یکی از دنده های فعال بودن کروز باشد.

غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال کالچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن کلید -
با سوئیچ اصلی خاموش گردد )بوسیلة راننده یا به واسطة 

خطای ماژول کروز(
- تغییر دنده اتفاق بیفتد )دنده دستی(

42km/h سرعت خودرو پایین تر از -
150km/h سرعت خودرو باالتر از -

1500rpm دور موتور زیر -
5000rpm دور موتور باالی -

rpm )1500-5000(
- شماره دنده 4 یا 5 نباشد.
- قطع سوخت برای ایمنی

- مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدوده 
مجاز باشد.

- خطای سیگنال پدال ترمز
 10 km/h ســرعت خودرو به مــدت 90 ثانیه حداقل -

باالتر از سرعت تنظیمی شود.
 20 km/h ســرعت خودرو به مدت90 ثانیــه حداقل -

کمتر از سرعت تنظیمی شود.

اخطار
هنگام استفاده از سیســتم کروز کنترل، عملکرد 

کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
سیستم کروز کنترل برای اســتفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
 از سیستم کروزکنترل در موارد زیر استفاده نکنید:

- جاده های با ترافیک سنگین
- جاده های پرپیچ و خم 

- جاده های لغزنده یاخاکی
- مسیرهای با شیب زیاد

- در هنگام بارندگی

از آنجا که سیستم کروز کنترل، کنترلی روی ترمز 
ندارد، در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از 
میزان تنظیم شــده فراتر رود. بنابراین نیاز است 
در شــیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت 

خودرو را در اختیار داشته باشد.
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روشن کردن موتور
1- مطمئن شــوید که ترمز دستی باال است و دنده در 

حالت خالص قرار دارد.
2-کلیه دســتگاه های برقی غیر ضروری )از جمله کولر( 

را خاموش کنید.
3- ســوئیچ را تا وضعیت ســوم برگردانید و به محض 

روشن شدن موتور آن را رها کنید.
هنگام استارت زدن پدال گاز را فشار ندهید و استارت 
زدن را هر بار بیــش از 15 ثانیه ادامه ندهید. چنانچه 
موتور روشن نشــد، قبل از استارت زدن مجدد10 ثانیه 

صبر کنید.

هنگامی که موتور روشن نمی شود یا پس از روشن 
شدن به کار ادامه نمی دهد:

- هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نیمه فشار دهید.
)استارت زدن را بیش از15ثانیه ادامه ندهید و به محض 

روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید.(
- اگر موتور روشــن نشــد، این بار پــدال گاز را تا آخر 
بفشارید و استارت زدن را تکرار کنید تا بنزین اضافی از 
موتور خارج شود، )نباید استارت زدن را بیش از15ثانیه 
طول بکشــد.( به محض روشن شدن موتور پدال گاز را 

رها کنید.
- هنگام اســتارت زدن از فشردن و رها کردن پدال گاز 

خودداری کنید.

آب و هوای سرد
در دمــای کمتر از10- درجه ســانتیگراد، خودرو برای 
روشــن شــدن به زمان بیشــتری نیاز دارد. از آنجا که 
استارت باید مدت بیشتری کار کند، هنگام استارت زدن 

دستگاه های برقی غیر ضروری را خاموش کنید.

گرم کردن موتور
برای صرفه جویی در مصرف ســوخت، بالفاصله پس از 
روشــن کردن موتور شروع به حرکت کنید، اما به خاطر 
داشــته باشید تا هنگامی که موتور گرم نشده است، گاز 
دادن شــدید و فشار آوردن به موتور باعث آسیب دیدن 

آن می شود.

پارک کردن خودرو
همیشــه پس از هدایت خودرو به محل توقف و قبل از 
برداشــتن پا از پدال ترمز و خاموش کردن موتور، ترمز 

دستی را بکشید و دنده را خالص کنید.

آب بندی
موتور، جعبه دنده، ترمزها و الستیک ها برای»جا افتادن« 
و آب بندی نیاز به زمان دارند. در خالل 1000 کیلومتر 
اول ضروری اســت با دقت کافی و با توجه به نکات زیر 

رانندگی کنید.
- اجازه ندهید دور موتور در هیچ دنده ای از 3000 دور 

در دقیقه تجاوز کند.
- درهیچ دنده ای پدال گاز را تا آخر نفشارید.

- اجازه ندهید در هیچ دنده ای فشار زیاد به موتور وارد شود.
- در صورت امکان از ترمز شدید بپرهیزید.

پس از طی مســافت آب بندی، بــه تدریج می توانید از 
دورهای باالتر موتور استفاده کنید.

اخطار
خودروی خود را زمانیکه روشــن است در اماکنی 
که احتمال تماس با مواد و اجناس قابل اشــتعال 

)مانند: علف، برگ و...( وجود دارد، قرار ندهید.
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بازکردن قفل فرمان
پس از قرار دادن ســوئیچ درون شکاف، همراه با حرکت 
جزئی فرمان، سوئیچ را بچرخانید و در وضعیت اول سوئیچ 

قرار دهید، با این عمل فرمان از قفل خارج می شود.

قفل کردن فرمان
پس از خارج کردن ســوئیچ، غربیلک فرمان را به سمت 

پیاده رو بچرخانید تا فرمان قفل شود.

سوئیچ استارت
 St حالت

- سوئیچ می تواند بیرون کشیده شود.
- فرمان قفل است.

- بیشتر چراغ ها شامل چراغ های جانبی، چراغ های جلو و فالشر قابل استفاده هستند.

 A حالت
- فرمان قفل نیست.

- برخی تجهیزات و لوازم برقی کار می کنند.

 M حالت
- همة تجهیزات، چراغ های هشدار دهنده و مدارهای برقی کار می کنند.

 D حالت
- موتور استارت می خورد، پس از روشن شدن موتور بالفاصله سوئیچ را رها کنید، سوئیچ بطور خودکار به وضعیت M برمی گردد.

اخطار
- هنگامی که خودرو درحال حرکت است از خاموش کردن خودرو یا بیرون آوردن سوئیچ خودداری کنید، زیرا 

فرمان خودرو قفل شده و هدایت آن غیر ممکن می شود.
- از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو به مدت طوالنی در مکان های سرپوشیده جداً خودداری شود.
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کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست
با به کاربســتن نکته های زیر می توانید آلودگی محیط 
زیســت را کاهش دهید و عالوه بر آن رانندگی را امن تر 

و اقتصادی تر کنید:
- از بنزین و روغن موتور توصیه شــده توســط سازنده 

استفاده کنید.
- از ســر ریز شــدن ســوخت هنگام ســوخت گیری 

جلوگیری کنید.
- بازدیدهای دوره ای خودرو را فراموش نکنید.

- دقت کنید سیستم های اگزوز، سوخت و روغن، نشتی 
نداشته باشند.

- بعد از روشن کردن خودرو بالفاصله و به آرامی شروع 
به حرکت کنید.

- در توقف هــای بیش از 2 دقیقه، در ترافیک یا پشــت 
چراغ قرمز، موتور را خاموش کنید.

- پدال گاز را آرام بفشــارید و سرعت خودرو را ناگهانی 
افزایش ندهید، ســعی کنید ســرعت خودرو یکنواخت 
باشــد تا عالوه بر کاهش آالینده های اگزوز از فرسایش 

قطعات مکانیکی خودرو جلوگیری شود.
- به دور حداکثر سرعت مجاز توجه کنید.

- بطور مرتب باد الستیک ها را تنظیم و در صورت لزوم 
آنها را باالنس کنید.

- اســتفاده از کولر خودرو را به حداقل برسانید، این کار 
مصرف سوخت را کاهش می دهد.

- اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض می کنید، 
روغن ســوخته را دور نریزید و آن را بــرای بازیافت به 

جایگاه های تعویض روغن تحویل دهید.
- سفرهای خود را برنامه ریزی و آنها را با هم ادغام کنید.

- در صورت امکان از رانندگی در خیابان های شــلوغ و 
ساعت های پر رفت و آمد خودداری کنید.

- در صــورت عدم نیاز، تجهیزات الکتریکی اضافی خود را 
خاموش نمایید ولــی توجه فرمایید ایمنی در اولویت قرار 
دارد، چراغ ها را به محض اینکه دید کم شود روشن نمایید.

- برای داشتن هوای تازه در کابین خودرو، از دریچه های 
روی داشبورد اســتفاده نمایید و از بازکردن شیشه های 
جانبــی خــودداری نمایید. زیرا باعــث افزایش مصرف 

سوخت می شود.
- از بستن باربند خالی بر روی خودرو خودداری نمایید.

- اســتفاده از تایر تأیید نشده توســط کارخانة سازنده 
می تواند مصرف سوخت را افزایش دهد.

- چرخ کم باد مصرف سوخت را افزایش می دهد.
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دنده دستی

موقعیت دنده ها
موقعیت دنده های مختلف روی سر دنده نشان داده شده 
است. جعبه دنده این خودرو به سیستم سنکرونیزاسیون 

در تمام دنده ها )حتی دنده عقب( مجهز است.

نکات احتیاطی هنگام رانندگی
- از دسته دنده به عنوان تکیه گاه دست استفاده نکنید. 
فشــاری که دست شما بر روی دسته دنده وارد می کند 
موجب فرســایش زود هنــگام مکانیــزم تعویض دنده 
می شــود. از پدال کالچ به عنوان تکیه گاه پا اســتفاده 
نکنید، این عمل باعث فرســایش زود هنگام سیســتم 

کالچ خودرو می شود.

-  از نیم کالچ برای نگاه داشتن خودرو درجاده های شیبدار 
اســتفاده نکنید، این عمل باعث فرسایش کالچ می شود، 

برای این کار همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.
-  از رانندگــی طوالنی تــر از زمان الزم با دنده ســنگین 

خودداری کنید. 
حرکت با دندة سنگین سبب افزایش مصرف سوخت و تولید 
صدای بیشتر می شود. هرچه سریعتر دنده را سبک کنید، 

این کار باعث می شود تا به موتور آسیبی نرسد.
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سیستم هشدار موانع عقب

سیستم هشدار موانع عقب 
این سیستم متشکل از ســه سنسور هوشمند است که 
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونیکی 

داخل خودرو متصل می شوند.
نحوة عملکرد 

سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت 
دیداری )از طریق نمایشگر جلوی خودرو( و شنیداری )از 

طریق صدای بوق( به اطالع راننده می رساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب 
قرار می گیرد، این سیســتم فعال می گردد که از طریق 
یک بوق نیم ثانیه ای و روشن شدن سگمنت های پشت 

خودرو بر روی نمایشگر، به اطالع راننده می رسد.
تا زمانی که هیچ مانعی در فاصلة 150 سانتی متری پشت 
خودرو نباشد، ســگمنت های نمایشگر مطابق شکل باال 
روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی شود. با ورود یک مانع در 
فاصلة نزدیک تر از 150 سانتی متر به خودرو، بسته به این 
که مانع در سمت چپ یا راسِت سپر عقب باشد، سگمنت 

مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به 
زدن می نماید. با نزدیک تر شدن مانع حساسیت سیستم 
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنت های 

بیشتری را خاموش می نماید.
در فاصله کمتر از 50 سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می 
شــود و  سگمنت های ردیف اول نمایشگر، به منظور هشدار 

بیشتر به راننده، چشمک زن می شوند.
در این لحظه توقف الزامی است.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور 
هنگامی که سنسور دنده عقب دچار مشکل گردد، عملکرد 
  Sensor fault سنسورها حذف شده و عالمت ضربدر یا

به جای خطوط نمایش فاصله، نمایان می شود. 
در این حالت اخطار صوتي به صورت سه مرتبه سه بیب 

سریع نیز نواخته مي شود.

اخطار:
- ایــن سیســتم جهت کمــک به راننــده برای 
تشخیص اشیا در فاصله 150سانتیمتر ) از پشت 
 5Km/h خودرو هنگام پارک( با ســرعت کمتر از
می باشــد. و همچنین دارای محدودیت هایی در 
خصــوص تخمین فاصله قابل تشــخیص و موانع 
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل 

تشخیص نمی باشند الزامی است.

اخطار:
- این سیستم با استفاده از سیگنال های صوتی وظیفة 
کمک رسانی جهت سهولت در امر پارک کردن خودرو 
و همچنین تعییــن فاصله تا مانع موجود در هنگام 

حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیســتم هیچ گاه نباید باعث 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 

عقب)دنده عقب( گردد.
راننده باید همیشه مراقب موارد ناگهانی که می توانند 
در حین دنده عقب رخ دهند باشــد: موانع متحرک 
)کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان و...( یا موانع کوتاه 

و یا خیلی باریک )جدول، نرده باریک و...(
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سیستم سوخت

هشدار
بنزین قابل استفاده در خودروی شما، بنزین بدون 
صورتیکه  در  می باشد.   95 اکتان  با   سوپر  سرب 
سوختی غیر از سوخت مشخص شده مصرف شود، 
امکان تخریب قطعات داخلی موتور و آسیب دیدگی به 
دلیل پدیدة خوداشتعالی و ضربه وجود خواهد داشت.

- استفاده از مکمل بنزین برای این خودرو مجاز 
نمی باشد.

- از وارد کردن نازل پمپ بنزین به صورت کامل 
خودداری کنید.

درپوش مخزن بنزین
برای بازکــردن، درپوش مخزن بنزین را در جهت عکس 
حرکت عقربه های ســاعت بچرخانید و قبل از برداشتن 
کامل درپوش، چند لحظــه تأمل کنید تا گازهای داخل 
مخزن خارج شــود. برای آگاهی از انواع سوخت های قابل 

استفاده به برچسب داخل درِ باک مراجعه کنید.
برای جلوگیری از مفقود شــدن درپــوش مخزن بنزین، 

درپوش به وسیلة بندی به در باک متصل گردیده است.

اخطار
بنزین داخل باک ممکن است تحت فشار باشد. لذا 
جهت جلوگیری از صدمة جانی، درِ باک را سریعاً 
باز نکنید. درِ باک را به آرامی و با دقت شل نموده و 
صبر کنید تا صدای هیس متوقف شود سپس آن را 

کامالً باز نمایید. 
بخار بنزین بسیار خطرناک است. وقتی که بنزین 
در باک می ریزید، موتور باید خاموش باشد و جرقه، 
شعلة آتش، سیگار و کبریت در نزدیکی محل ریختن 

بنزین هرگز نباید وجود داشته باشد.
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سیستم سوخت

دِر باک
دِر باک، روی گلگیر عقب سمت راست واقع شده است 
و به سیســتم قفل مرکزی وصل است. هنگامی که قفل 
مرکزی باز اســت، سمت راست دِر باک )1( را به داخل 

فشار دهید تا باز شود.
توجه: تنها سیستم قفل مرکزی، درِ باک را قفل می کند.

بازکردن دِر باک در مواقع اضطراری)2(
- چنانچه سیســتم قفــل مرکزی از کار افتاده باشــد، 

می توان دِر باک را از داخل صندوق عقب باز نمود.
- موکت روکش جداره سمت راست داخل صندوق عقب 

را کنار بزنید.
- زبانة قفل درِ باک را به عقب بکشید.

کلید وصل مجدد سوخت
کلید وصل مجدد ســوخت در داخل محفظة موتور و بر 
روی گلگیر داخلی راست قرار دارد. در تصادف های شدید 
یک سیستم ایمنی از رسیدن سوخت به موتور جلوگیری 
می کند. پس از حصول اطمینان از عدم نشتی سوخت، با 

فشار این کلید، جریان سوخت به موتور را برقرار کنید.
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چراغ ها و نشانگرها

چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت 1،2: قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پایین 
و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف باال حرکت دهید.

)چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحــه نمایِش جلو 
داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد.( 

در صورت زدن یک ضربه بر روی راهنمای چپ یا راست راهنما 
فعال شده و پس از یکبار چشمک زدن خاموش می شود )تعداد 

فالشرها با دستگاه عیب یاب قابل تنظیم می باشد(

نور پایین و باال
برای تغیییر نور پایین و باال، اهرم را کاماًل به طرف فرمان 
بکشید )در این حالت نشانگر آبِی نور باال روشن می شود.( 
برای عالمت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم 

را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.

بوق
وضعیت3: برای بوق زدن، کلید انتهای دستة راهنما را 

بفشارید.

کلید چراغ ها
وضعیت1: همة چراغ ها خاموش

وضعیت2: چراغ های کوچک، عقب و صفحه نمایش جلو 
داشبورد

وضعیت3: چراغ های جلو روشن

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شــدن از خودرو، 
متوجه روشــن بودن چراغ های جلو می کند و در صورتی 
به صدا در می آید که در راننده باز بوده و سوئیچ بسته باشد.

اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب: از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغ های 
خودرو را تنظیم نمایید. )در صورت حمل بار بیش از حد معمول( بطور کلی، دقت کنید که چراغ ها پوشیده شده 

نباشند. )کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد.(
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چراغ های مه شکن جلو
برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو، بخش میانی 
دستة راهنما را یک مرحله به طرف باال بچرخانید. هنگامی 
که چراغ های مه شکن روشن هستند، همزمان نشانگری 

روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می شود. 
این چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند که چراغ های 

اصلی جلو یا چراغ های کوچک روشن باشند.

چراغ های مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغ های مه شکن عقب، بخش میانی 
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید، هنگامی 
که چراغ های مه شکن روشن هستند همزمان نشانگری 

روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می شود.
این چراغ ها روشن می شوند به شرطی که:

- چراغ های اصلی جلو یا کوچک روشن باشند.
- چراغ های جانبی و چراغ های مه شکن جلو )در صورت 

وجود( روشن باشند.

توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی 
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط 

دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می شود.

تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
این کلید امکان دسترســی راننده به تغییر ارتفاع نور را 

بر حسب نیاز با افزایش سنگینی خودرو فراهم می کند.

اخطار
قبل از شروع رانندگی در شب:

از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل 
کرده و چراغ های خودرو را تنظیم کنید. )در صورت 
حمل بار بیش از حد معمول(. بطور کلی، دقت کنید 
که چراغ ها پوشیده شده نباشند. )کثیفی، گل، برف و 

یا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد(.

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله )1،2،3 

و بالعکس( با مکث کوتاهی انجام شود.
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برف پاک کن ها و شیشه شوی

برف پاک کن
کنترل برف پاک کن ها و شیشه شوی توسط دستة سمت راست 

فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است،  انجام می گیرد.
0- خاموش

1- بــرف پاک کن زمانی )در این حالت، فاصله زمانی بین 
حرکت برف پاک کن متناســب با سرعت خودرو تنظیم 

می شود و با افزایش سرعت خودرو افزایش می یابد(
2- سرعت کند
3- سرعت تند

حرکت تکی برف پاک کن )تنها یک رفت و برگشت(
برای یک بار حرکت برف پاک کن، اهرم را با یکبار به طرف 

پایین بکشید و رها کنید.
با نگه داشــتن اهرم به طرف پایین، بــرف پاک کن بطور 

پیوسته حرکت خواهد کرد.

شست و شوی شیشه
برای شست و شوی شیشه، اهرم را به طرف خود بکشید. با 
یک بار کشیدن اهرم، برف پاک کن ها سه بار حرکت می کنند. 

مادامی که اهرم را نگه دارید، شیشه شوی کار می کند.
با کشیدن ا هرم، بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش 
آب به مدت0/7 ثانیه، برف پاک کن ها شــروع به حرکت 
می نمایند.  مادامیکه اهرم را نگاه داشته اید، عمل پاشش 
آب و شستشــو بدون توقف انجام می شود؛ ولی به محض 
رها نمودن اهرم، برف پاک کن ها پس از سه مرتبه حرکت 
باز می ایســتند که نهایتاً پس از گذشت3 ثانیه از توقف، 
حرکت چهارم برف پاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه 

صورت می پذیرد. 

هشدار
در هنگام یخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد )خطر داغ کردن موتور برف پاک کن(.
وضعیت تیغه ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید، باید آنها را تعویض نمود.)تقریباً هر سال(

شیشــة جلوی خــودرو را به طور مرتب تمیز کنید، در صورتی که قبل از متوقف کــردن برف پاک کن ها )حالت 0 موتور را 
خاموش کنید، تیغه های برف پاک کن در هر وضعیتی که باشند متوقف خواهند شد.

بعد از روشن کردن موتور، کافی است برف پاک کن را در حالت 0 قرار دهید تا تیغه ها به حالت توقف بازگردند.
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت 0 )توقف( قرار دارد.)خطر ایجاد جراحت(.
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هشدار
- هنگام توقف در یک محل شــیب دار چرخ ها را به 

سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید.
- روشن شــدن آیکون  و آیکون  
نشــان دهندة این موضوع است که ترمز دستی آزاد 

نشده یا بد آزاد شده است.

هشدار
- عملکرد ترمز ABS مستقل از فشار وارده بر پدال 
ترمز عمل می کند. بدین ترتیب، در وضعیت بحرانی، 
توصیه می شود که یک فشار قوی و مداوم را بر روی 
پدال ترمز وارد کنید. لزومی ندارد که فشارهای پی 

در پی وارد کنید. )پر کردن پمپ ترمز(

ترمزپایی مجهز به بوستر
ترمزپایی مجهز به بوستر است. اما تنها هنگامی که موتور 
روشن باشد فعال است. بدون استفاده از این سیستم برای 
توقف خودرو نیاز به فشــار بیشــتری بر روی پدال ترمز 
اســت و در این حالت خودرو در مســافت طوالنی تری 
متوقف می شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
- هرگز با دندة خالص و موتور خاموش حرکت نکنید.

- همیشــه وقتی خودرو را با موتور خاموش بکســل 
می کنید، بسیار مراقب باشید.

اگر هنگام رانندگی، به هر دلیلی موتور خاموش شــد، با 
رعایت ایمنی خودرو را به نزدیک ترین مکان مناســب 
بــرای توقــف هدایت کنیــد، از ترمز کــردن بی مورد 
خــودداری کنید چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی 

باقیمانده در بوستر ترمز می شود.
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ترمز دستی
ترمز دســتی، تنها چرخ های عقب را قفل می کند. برای 
اســتفاده از ترمز دســتی، اهرم را باال بکشید. همیشه 
هنگام پارک کردن خودرو ترمز دستی را )بدون فشردن 
دکمــة روی آن( بطور کامل باال بکشــید. برای خالص 
کردن ترمز دستی، اهرم را کمی باال بکشید و دکمة روی 
اهرم را تا انتها فشار دهید و اهرم را پایین ببرید. هنگامی 
که ترمز دستی کاماًل خوابیده باشد چراغ هشدار دهندة 
صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش می شود. هنگام 
پارک خودرو در جاده های شــیبدار عالوه بر استفاده از 
ترمز دستی، اگر خودرو درخالف جهت شیب قرار دارد از 
دنده های جلو )مثاًل دنده یک( و چنانچه در جهت شیب 

قرار دارد از دندة عقب استفاده کنید.

اخطار
چنانچه موتورخاموش باشد، سیستم کمکی ترمز 
عمل نمی کند و فشــار بیشتری باید بر پدال وارد 
شود که در این حال فاصلة توقف خودرو افزایش 
خواهد یافت. قبــل از حرکت خودرو کلیة تدابیر 

احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.

هشدار
- هنگام رانندگی، مراقب باشید که ترمز دستی کاماًل 
خوابیده باشد. )نشانگر ترمز خاموش( زیرا احتمال 

داغ شدن لنت های ترمز وجود خواهد داشت.
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ABS ترمز ضد قفل
)Anti Lock Braking System(

ترمز ضد قفل یکی از سیستم های کنترلی خودرو است 
کــه از قفل شــدن چرخ ها هنگام ترمزگیــری بر روی 
جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری 
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصلة توقف، افزایش 
فرمان پذیــری، بهبود پایداری و به طــور کلی افزایش 

ایمنی خودرو می گردد. 
در صورتیکــه در حین عمل ترمزگیــری، چرخ ها دچار 
لغزش شوند عالوه بر افزایش مسافت ترمزگیری، کنترل 
و هدایت خودرو نیز به مخاطره می افتد. در چنین حالتی 
لزوم بکارگیری ترمز ضد قفل ABS مشــخص می شود. 
این سیســتم با جلوگیری از قفل شــدن کامل چرخ ها 
بــه راننده امکان می دهد تا هنــگام ترمزگیری ناگهانی 
و شدید بتواند وســیلة نقلیة خود را هدایت نماید. این 
سیســتم در هنگام ترمزگیری نقش بسزایی در افزایش 
ایمنی دارد چرا که در مواقع الزم فشــار ترمزگیری را به 
صورت الکترونیکی کنتــرل و تنظیم نموده و خود را با 

تغییرات سطح جاده تطبیق می دهد. 

در ترمزهای هیدرولیکی مرسوم، با افزایش اعمال نیرو به 
پدال ترمز، فشار ترمزی با گذشت زمان بر روی چرخ ها 
افزایش می یابد و این باعث قفل شدگی چرخ ها در حین 

ترمزگیری می شود. 
سیستم های هدایت و پایداری جدید مانند ABS از قفل 
شدگی چرخ ها در این وضعیت و ایجاد شرایط بحرانی و 
وخیم رانندگی جلوگیری بعمل می آورد. ABS در واقع 
هر یک از چرخ ها را تحت نظر داشــته و می تواند فشار 
ترمز را چنان تنظیم کند که هر چرخ از حداکثر نیروی 
ممکن ترمز برخوردار شود بدون آنکه چرخ در حین کار 
قفل کند و این می تواند بدون قفل شــدن های مکرر و 
ســرخوردن تایرها بهترین شــرایط ترمزگیری با حفظ 
پایداری و قابلیت های هدایت برای خودرو بخصوص در 

جاده های لغزنده را به ارمغان آورد.

به طــور خالصه می توان مزایــای ترمز ضد قفل 
)ABS( را اینگونه بیان کرد:

1- قابلیــت هدایت و حفظ پایداری خــودرو به هنگام 
ترمزگیری )در مسیرهای مستقیم و سرپیچ ها(

2- حفــظ فرمان پذیــری به هنــگام ترمزگیــری )در 
مسیرهای مستقیم و سرپیچ ها(

3- کاهش بار مسئولیت از دوش راننده
4- جلوگیری از فرســایش تایرها به ســبب ممانعت از 

قفل شدن های مکرر و ُسرخوردن تایرها
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هنگام استفاده از خودرو مجهز به ترمز ضد قفل 
همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:

- از آنجایی کــه ترمز ضد قفل تنها یک متعادل کنندة 
نیروی ترمزی می باشــد، لذا هنگام ترمزگیری به اندازة 
کافی به پدال ترمز فشــار وارد نمــوده و همواره اصول 

ایمنی را رعایت نمایید.
- احساس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیری 
بر روی جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید 

طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز ضد قفل می باشد.
- شنیده شدن صدا هنگام ترمزگیری بر روی جاده های 
لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید از ناحیه چرخ های 
جلو و چرخهای عقب طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز 
ضد قفل مجهز به عیب یاب خودکار است که در صورت 
بروز اشکال نشانگر اخطار ترمز ضد قفل  را در 

صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می نماید.

- هنگام روشن شدن خودرو نشانگر اخطار ترمز ضد قفل   
 در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن شده و 

پس از چند ثانیه خاموش می گردد.
چنانچه نشــانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن 
نشود و یا به صورت روشن باقی بماند، این حالت نشانه وجود 
اشکال در ترمز ضد قفل است، در چنین شرایطی خودرو را 

با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
- اگر نشانگرهای اخطار ترمز ضدقفل   با هم در 
صفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند،خودرو را با رعایت 
اصول ایمنی متوقف کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

در هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده، توجه داشته 
باشید که مســافت توقف شما بیشتر خواهد بود. پس از 
عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شســت و شوی 
خودرو که منجر به خیس شدن مجموعة دیسک و لنت ها 
می شود، اقدام به ترمز گیری نمایید تا شرایط ترمزها به 

حالت نرمال درآید.

اخطار
- این سیستم هیچ گاه نباید عاملی برای تشویق به 
شــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت 
بیشتر محسوب شــود؛ بنابراین نمی تواند جایگزین 

دقت، احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود.
این عملکرد یک سیســتم کمکی است که هنگام 
رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را متناسب 

با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می نماید.
- هنــگام فعال شــدن سیســتم ABS همانند 
ترمزگیري معمولــي با افزایش فشــار پا، نیروي 

ترمزي افزایش مي یابد.

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی
Electronic Brake Force Distribution System)EBD(

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی EBD باعث تنظیم 
نســبت نیروی ترمزگیری بر روی چرخ های جلو و عقب 
خودرو می شود و از ترمزگیری بیش از حد در عقب خودرو 
و متعاقباً از بین رفتن تعادل خودرو جلو گیری می نماید. 
از آنجا که این سیســتم یک نسبت نیروی ترمز ایده آل و 
بهینه را بین محورهای جلو و عقب خودرو فراهم می کند، 
می تواند بهترین نسبت توزیع ترمزگیری را روی هر چرخ 
ایجاد نمایــد و از حداکثر راندمان ترمز اســتفاده نماید. 
همچنین با )بکارگیریEBD شیرفشارشکن خودرو حذف 
می شود.( سیستم EBD در ترمزگیری، تقسیم بهینه ترمز 

روی چرخ ها را تضمین می نماید.
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کیسة هوا
خودروی شــما عالوه بر تجهیز بــه کمربند ایمنی پیش 
  )AIRBAG( کشنده و محدود کنندة نیرو دارای کیسه هوا

نیز می باشد. 
هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار می گیرد، 
چراغ نشــانگر AIRBAG روی صفحــه جلو آمپر  
روشن می شود و 6 بار چشمک می زند و در صورتیکه پس 
از آن این چراغ روشــن بماند، نشان دهندة ایراد در کیسه 

هوا یا سیستم پیش کشندة کمربند است. 
کیسه هوای مخصوص راننده در پشت درپوش مرکزی غربیلک 
فرمان قرار گرفته روی آن عبارت SRS AIRBAG جهت 

اطالع از مجهز بودن خودرو به کیسه هوا حک شده است.
کیسه هوای سرنشین در زیر قسمت باالیی راست داشبورد قرار 
دارد و عبارت SRS AIRBAG بر روی آن حک شده است.

کیسة هوا در خودرو به گونه ای طراحی شــده است که 
فقط در هنگام تصادف شدید از جلو عمل می کند و برای 
واکنش در شرایط مواجه با ضربه های ناشی از تصادف از 
پشت و پهلو و واژگون شدن خودرو و یا تصادفات خفیف 
پیش بینی نشــده اســت در واقع این سیستم ایمنی به 
منظور حفظ و ایمنی و کاهش صدمات به راننده خودرو 
و سرنشــین جلو آن هم در تصادفات شدید طراحی شده 
است. کیسة هوا فقط یک بار می تواند در یک تصادف عمل 
کند و بقدری سریع پر و خالی می گردد که ممکن است 
حتی متوجه فعال شدن آن نشوید. فعال شدن کیسة هوا 
نه مانع دید شما می شود و نه آنقدر سفت است که نتوانید 

از خودرو خارج شوید. 

الزم است بدانید که هیچ سیستمی نمی تواند سرنشینان 
را از تمام آسیب های احتمالی در یک تصادف حفظ کند.

اخطار
- چنانچه به هر دلیلی چراغ هشداردهنده ایربگ 
که بــر روی جلو آمپر خودرو قــرار دارد، بعد از6 
بار چشــمک زدن خاموش نشود، صاحب خودرو 
باید بالفاصله به نزدیکترین نمایندگی ایران خودرو 
مراجعه کرده تا سیستم کیسة هوا تحت بررسی و 
کنترل قرار بگیرد. بدیهی است در غیر این صورت 
مســئولیت بروز هرگونه اتفاق در اثر سهل انگاری 
و تأخیر در مراجعه بــه نمایندگی مجاز، بر عهده 

مالک محترم خودرو می باشد.
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کیســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراســت که 
کمربند ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناسب حفظ 
کرده باشــد. بنابراین همواره صندلــی را در عقب ترین 
موقعیت ممکن تنظیم کنید، به حالت مستقیم بنشینید 

و به پشتی صندلی تکیه کنید. 
به هیچ عنوان به فرمان و در خودرو تکیه نکنید.

سرویس و نگهداری کیسه هوا
اگر کیسة هوا یک بار عمل کند، بایســتی کلیة اجزا و 
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران 

خودرو تعویض گردد. 
برای جلوگیری از خراب شدن و یا عمل کردن بی موقع 
کیسة هوا، کابل برق باتری را حداقل90 ثانیه قبل از انجام 
تعمیرات برقی روی خودرو قطع نمایید و سوییچ استارت 

را وضعیت LOCK قرار دهید. 
اوراق کردن خودروهایی که کیسة آنها تخلیه نشده باشد 
کار خطرناکی است برای از بین بردن چاشنی های فعال 
کننده سیستم پیش کشنده و کیسة  هوا به نمایندگی های 

مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

اخطار
- فقــط کمربندی که تــا حد امــکان روی بدن 
سرنشین محکم شــده باشد کارآیی الزم را خواهد 
داشت. بسته به ماهیت و شدت ضربه، سیستم پیش 
کشنده همزمان با کیسه های هوا عمل می نماید. در 
صورت عدم عملکرد یکی از حالت های باال یا نقص 
در سیستم چراغ خطر کیسة هوا روشن خواهد شد.
- جهت دستیابی به ایمنی بیشتر، همواره کمربند 
ایمنی ردیف جلو خودرو را بســته نگه دارید تا در 
هنگام عملکرد ایربگ بهترین کارایی را داشته باشد.
- هرگز صندلی حفاظتی اطفال را در محل صندلی 
سرنشین جلو نصب نکنید. زیرا چنانچه کیسة هوای 
سمت سرنشــین جلو عمل کند، احتمال مرگ یا 
صدمات جدی برای طفلی که روی صندلی )پشت 
به رو( قرار دارد بســیار زیاد است. در صورت اجبار 
به استفاده از صندلی جلو، توسط غیرفعال کنندة 
کیسه هوای سرنشین که در قسمت جانبی داشبورد 
قرار دارد، آن را غیرفعال نمایید که در این صورت 
چراغ نشانگر غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین 

بر روی صفحة جلو آمپر روشن خواهد شد. 
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)AIRBAG(  کیسة هوا

برچسب کیسه هوای سرنشین
این برچسب در قسمت جانبی داشبورد قرار دارد و مفهوم آن 
این است که در صورتیکه سوئیچ غیرفعال کردن ایربگ در 
حالت ON قرار دارد، از قرار دادن صندلی کودک بر صندلی 
جلو خودداری نمایید. نشستن سرنشین بر روی صندلی جلو 

در حالتی که سوئیچ OFF می باشد خطرناک است. 
به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی سرنشین 
جلو، مجدداً کیسه هوای سرنشــین را برای محافظت از 
سرنشین جلو فعال نمایید. حتماً مطمئن شوید که چراغ 
هشدار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین بر روی جلو 

آمپر خاموش باشد.

اخطار
- هرگونه تعمیرات و عملیات بر روی سیستم ایمنی سرنشین )پیش کشنده، کیسة هوا، واحد کنترل الکترونیکی، 
سیم کشی و...( یا استفادة مجدد از این سیستم در یک خودرو دیگر، حتی اگر مشابه باشد نیز اکیداً ممنوع است.

- حتماً از غربیلک فرمان استاندارد کارخانه استفاده نمائید و به هیچ وجه آن را تعویض ننمائید.
- پوشاندن کیسة هوای فرمان اکیداً ممنوع است.

- هیچ گونه وسیله ای )سنجاق، آرم، ساعت، پایه تلفن همراه و...( را بر روی کیسه های هوا نچسبانید.
- هرگونه تغییرات بر روی سیستم کیسة هوا ممنوع است.

- باز کردن غربیلک فرمان ممنوع است.
- بعد از تصادف مجموعة وسایل ایمنی سرنشین را بازبینی کنید.

- به منظور تضمین عملکرد صحیح و اجتناب از باز شدن ناگهانی کیسة هوا و سیستم پیش کشنده و بوجود 
آمدن خسارت، فقط پرسنل آموزش دیده نمایندگی های مجاز ایران خودرو مجاز به تعمیر و یا دستکاری سیستم 

پیش کشنده و یا کیسة هوا می باشند.
- فعال یا غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو می بایست در هنگام خاموش بودن صورت پذیرد.

- در صورت بروز ایراد در عملکرد سوئیچ فعال یا غیرفعال سازی کیسه هوای سرنشین جلو نصب صندلی کودک 
در حالت پشت به جاده بر روی صندلی جلو اکیداً ممنوع است.

)Air bag( عدم استفاده از کمربندهاي ایمني توسط سرنشینان جلو در صویت عمل کردن کیسه هوا -
موجب صدمات جانبي خواهد شد.
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نگهداری خودرو4
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مراقبت و نگهداری توسط صاحب خودرو
عالوه بر ســرویس های منظم و بازرســی هایی که قباًل 
شرح داده شد، پاره ای از بررسی های سادة دوره ای باید 
انجام پذیرد. با توجه به توصیه هایی که در صفحات بعد 
می آید، خودتان می توانید این بازرسی ها را انجام دهید.

بازرسی های روزانه
- عملکرد چراغ ها، بوق، چراغ های راهنما، برف پاک کن ها، 

شیشه شوی و چراغ های هشدار دهنده 
- عملکرد کمربندهای ایمنی و ترمزها

- چکیدن هر نوع مایعی که می تواند نشان دهندة نشتی 
مایعات موتور در زیر خودرو باشد.

 
بازرسی های هفتگی

- سطح روغن موتور
- سطح مایع خنک کننده

- سطح روغن ترمز
- سطح روغن هیدرولیک فرمان

- سطح مایع شیشه شوی
- فشار باد چرخ ها و شرایط آنها

- عملکرد کولر

شرایط ویژه
چنانچه خودروی شــما بطور دائم در شــرایطی خاص 
مانند محیط های پرگرد و خاک یا در آب و هوای بسیار 
سرد یا محیط های بسیار گرم کار میکند، بطور مرتب به 
مراقبت های بیشتری نیاز دارد. در این باره با نمایندگی 

مجاز خودرو تماس بگیرید.

سرویس های عادی
امنیت، قابلیت اطمینان و عملکرد خودروی شما تاحدودی 
به نحوة نگهداری صحیح آن بســتگی دارد. مســئولیت 
نگهداری خودرو به عهدة شماســت و باید مطمئن شوید 
عملیــات نگهداری، تعویــض روغن موتور، بازرســی ها، 
تعویض روغن ترمز و مایع خنک کننده، بر اســاس نیاز و 
یا زمانبندی های پیشنهای شرکت سازنده انجام می گیرد.
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ایمنی در گاراژ
چنانچــه تعمیر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد، به 

نکته های ایمنی زیر توجه کنید:
- دست ها و لباس خود را از تسمه و پولی های متحرک 

دور نگه دارید.
- چنانچه موتور را تازه خاموش کرده اید، تا خنک شدن 
موتور به اگزوز و سیستم خنک کنندة موتور و ملحقات 

آن دست نزنید.
- هنگام روشــن بودن موتور و یا باز بودن ســوئیچ، به 

اتصاالت برقی و دیگر ملحقات آن دست نزنید.
- از روشن کردن موتور در مکان های سربسته و یا روشن 
گذاردن آن در این مکان ها خودداری کنید زیرا گازهای 

خروجی اگزوز سمی و بسیار خطرناک هستند.
-از کارکــردن در زیر خــودرو هنگامی کــه جک تنها 

تکیه گاه خودرو است، جداً خودداری کنید.
- مطمئن شوید که سیم های لخت و کلیة وسایلی که 

ایجاد جرقه می کنند از موتور دور باشند.
- برای انجام تعمیرات از لباس های محافظ و دستکش هایی 

که مقاوم و غیرقابل نفوذ هستند استفاده کنید.
- قبــل از کار در محفظة موتور دســتبندهای فلزی و 

جواهرات خود را باز کنید.
- از اتصال ابزار و یا اشــیای فلزی به قطب های باتری یا 

اتصاالت برقی جلوگیری کنید.

مایعات سمی
مایعات مورد اســتفاده در موتور خودرو همگی ســمی 
هستند و نباید با زخم های باز بدن تماس پیدا کنند. این 
مایعات شامل اســید باتری، ضدیخ، روغن ترمز و روغن 
هیدرولیک فرمان، بنزین، روغــن موتور و افزودنی های 
موجود در مایع شیشــه شوی است. به دستورالعمل های 
مندرج روی برچســب ها و ظــروف محتوی این مایعات 

توجه کنید.

هشدار
- چنانچــه خودرو بمدت طوالنی با ســرعت باال 
حرکت کند، ســطح روغِن روغــن موتور را بطور 

مرتب بازرسی کنید.
- هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطح 
مایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیک ها 
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.
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محفظة موتور

بازکردن دِر موتور
1- از داخل اتاق )سمت راننده( دستگیرة خالص کنندة 
قفل دِر موتور را بکشــید. در این حالت در موتور کمی 

باال خواهد آمد.
2-گیرة ایمنی دِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس 

در موتور را باال ببرید.
3- میلة تکیه گاه دِر موتور را از روی گیرة پشت محفظة 

موتور بیرون بکشید.
4- میلة تکیه گاه دِر موتور را در ســوراخ تعبیه شده در 

درِ موتور جا بزنید.

بستِن دِر موتور
میلة تکیه گاه دِر موتــور را دوباره به گیرة خود محکم 
کنید، ســپس دِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن 
دِر موتور آن را از وســط در گرفته و از فاصلة تقریباً 30 
ســانتیمتری رها کنید. پس از بســته شدن دِر موتور با 
کشــیدن لبة جلویی در به طــرف باال از قفل بودن آن 
مطمئن شــوید. دِر موتور پس از بستن کامل نباید هیچ 

لقی داشته باشد.
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راهنمای محفظة موتور
1- مخزن روغن ترمز

2- میلة اندازه گیری سطح روغن موتور
3- درپوش ریختن روغن موتور

4- مخزن شیشه شوی
5- در رادیاتور

6- باتری
7- مخزن روغن فرمان هیدرولیک

8- جعبة فیوز محفظة موتور

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باال 
حرکت کند، سطح روغِن روغن موتور را بطور مرتب 

بازرسی کنید.
- هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطح 
مایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیک ها 
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه کردن: هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی 

وجود خواهد داشت. 
بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد. 
نمایشگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل میزان الزم، اخطار می دهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر 

را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص است.
- از آنجا که فن )پنکه( سیستم خنک کننده، برقی است، پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است برای دقایقی 

به کار خود ادامه دهد. در هنگام کار در محفظة موتور از پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
- تماس طوالنی با روغن موتور ممکن اســت باعث ایجاد بیماری های پوستی از قبیل التهاب پوستی و سرطان 

پوست شود. در صورت تماس به دقت پوست را بشویید.
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بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته یکبار و در مواقع استفادة 

زیاد از خودرو چند بار بررسی کنید. 
زمانی سطح روغن را بررسی کنید که موتور گرم است و 
خودرو در سطح کاماًل افقی قرار گرفته و روغن در کارتل 

ساکن شده است.

روش بازرسي سطح روغن موتور: 
خودرو را در سطح صاف قراردهید، موتور راروشن کرده تا 
گرم شود. سپس موتور را خاموش نموده و بعد از 5 دقیقه 

سطح روغن را اندازه بگیرید.

ریختن روغن موتور
درپوش مخزن روغن موتور را باز کنید، روغن را در مخزن 
 )MAX( بریزید. سطح روغن هرگز نباید از درجة حداکثر
بر روی میلة اندازه گیری روغن موتور تجاوز کند. برای 
اطالع از مشــخصات و حجم روغــن موتور مورد نیاز به 

راهنماي نگهداري وخدمات گارانتي مراجعه کنید.
تنها از روغن موتورهاي استاندارد و برندهاي مورد تائید 
و بســته هایي که توسط شرکت ایســاکو ارائه مي گردد 

استفاده شود.

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید. این 

عمل می تواند به موتور آسیب جدی برساند.

اخطار
- در هنگام کار بر روی موتور، فن رادیاتور ممکن است 

هر لحظه شروع به کار نماید. خطر ایجاد جراحت
- اضافه کردن: هنگام افزودن روغن دقت کنید 
که روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی 
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

- تعویض روغن موتور: اگر در حالی که موتور 
داغ است روغن آنرا تعویض می کنید، مراقب باشید 

بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
- موتور را در محیط بســته روشن نکنید: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.
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بررسی محلول خنک کننده
سطح مایع خنک کننده باید هفته ای یکبار هنگامی که خودرو 
در ســطح کاماًل افقی پارک شده و سیستم خنک کننده سرد 
است، بازرسی شود. ســطح مایع باید بین عالمت های حداقل 
)MIN( و حداکثر )MAX( نشانه گذاری شده بر روی دیوارة 
عمودی رادیاتور )ســمت دِر رادیاتور( باشــد. در صورت لزوم 

رادیاتور را پر کنید.

پر کردن رادیاتور
در صــورت داغ بودن موتور 15 دقیقه صبــر کنید تا حرارت 
موتور به زیر100 درجة سانتیگراد برسد. توسط تکه ای پارچه 
برای حفاظت از دستان خود، آهسته و با دقت در رادیاتور را تا 

پلة ایمنی آن بچرخانید، تا فشار بخار رادیاتور افت کند.
توجه: اگــر به بیش از یک لیتر مایع اضافــی برای پر کردن 
رادیاتور نیاز باشــد، سیســتم خنک کنندة خودرو باید توسط 
نمایندگی مجاز بازرســی شود، مطمئن شــوید دِر رادیاتور تا 

دومین پلة محکم بسته شده است.

در مواقع اضطراری و تنها هنگامی که ضدیخ توصیه شــده در 
دسترس شما نیست برای پر کردن رادیاتور از آب تمیز استفاده 
کنید، اما توجه داشته باشید که این کار باعث کاهش خاصیت 

ضد یخ مایع خنک کننده خواهد شد.
همواره از ضد یخ های با فرمول توصیه شــده و برندهای مورد 
تأئید و بســته هایی که توسط شرکت ایســاکو ارائه می گردد 

استفاده شود.
نکتة مهم: تخلیه و پر کردن دوبارة مایع سیستم خنک کننده 
از عملیات سرویس و نگهداری است که نیاز به دانش کافی دارد 
و تنها باید توســط افراد مجرب و در نمایندگی های مجاز انجام 

پذیرد.
مایع سیستم خنک کننده موتور تا دمای30- درجه سانتیگراد در 

مقابل انجماد مقاوم می باشد.

ضد یخ
ضدیــخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت. نه تنها در 
شــرایط سرد بلکه در طول سال نسبت ضد یخ به آب موجود در 

سیستم خنک کننده باید بین40 تا50 درصد باشد. 
برای اطمینــان از خاصیت ضدخوردگی در مایع خنک کننده، 
محلول ضد یخ خودرو باید توســط نمایندگی مجاز بازرسی و 

تعویض شود.

اخطار
- محلول ضد یخ سمی و نوشیدن آن کشنده است. آن 
را در بسته و دور از دسترس کودکان نگاه دارید. چنانچه 
مشکوک به نوشیدن آن شدید، سریعاً به پزشک مراجعه 
و چشمانتان  پوست  با  محلول ضدیخ  تماس  از  کنید. 
جلوگیری کنید. در صورت وقوع، ناحیة تماس را با آب 

فراوان بشویید.
از  پس  ساعت  یک  تا  رادیاتور  درب  نمودن  باز  از   -

خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.

هشدار
چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنک کننده )بغیر از در 
رادیاتور( باز یا تعویض شود، بایستی هواگیری مجدداً توسط 

تعمیرگاه های مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.
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ترمز
این خودرو مجهز به ترمزهاي چهارچرخ دیســک است.
ترمزهاي جلو از نوع خنک شــونده ودیســک هاي ترمز 
عقب از نوع توپر مي باشــند. بوســتر ترمــز از نوع دو 
مداره هیدرولیک بوده ودر هنگام حرکت وروشــن بودن 
خودرونیروي پدال الزم براي کنترل ســرعت و یا توقف 

را کاهش مي دهد.

روغن ترمز
طی اســتفادة مداوم ممکن اســت ســطح روغن بر اثر 
ســاییدگی لنت ترمز کاهش یابد و نیاز به افزودن روغن 
ترمز باشد. چنانچه طی مدتی کوتاه افت قابل مالحظه ای 
در ســطح روغن مشــاهده کردید، به نمایندگی مجاز 
مراجعه کنید. چنانچه سطح روغن ترمز پایین تر از سطح 
حداقل عالمت گذاری شــده در مخزن باشد از رانندگی 

خودداری کنید.

هر دو سال یکبار باید روغن ترمز را کامالً تعویض کرد.

در آب و هــوای مرطوب هر20/000 کیلومتر باید روغن 
ترمز را کاماًل تعویض کرد.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن، درِ مخزن 
را کاماًل تمیز و ســپس باز کنیــد و مخزن را تا عالمت 

حداکثر )MAX( با روغن ترمز پر کنید. 
از عالمت حداقل  اجازه ندهید ســطح روغن ترمــز 
)MIN( پایین تر بیاید. تنها از روغن تازه در قوطی در بسته 
اســتفاده کنید )روغن های کهنه و باز و یا روغن هایی که 
قبالً از سیستم نشت کرده باشند، رطوبت جذب می کند و 
ریختن مجدد آنها در مخزن تاثیر منفی در عملکرد سیستم 

ایجاد می کند(.

بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید.
تنها از روغن ترمزهاي اســتاندارد و برندهاي مورد تائید و 
بسته هایي که توسط شرکت ایساکو ارائه مي گردد استفاده 

شود.

اخطار
- روغن ترمز شــدیداً سمی است و باید در ظرف 
سربسته دور از دسترس کودکان نگه داشته شود. 
در صورت خوردن روغن ترمز، ســریعاً به پزشک 

مراجعه کنید.
- از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیری 
کنید. در صورت تماس با پوســت، محل را فوراً با 
آب فراوان بشــویید و در صورت تماس با چشــم، 

پس از شست و شو به پزشک مراجعه کنید.
- به دلیل احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن 

ترمز روی موتور گرم نریزید.
- مراقب باشید که در هنگام رانندگي و به خصوص 

در سراشیبي ها موتور خاموش نگردد.

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند. روغن 
را  ابتدا با یک تکه پارچة تمیز جمع کنید ســپس 

محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.
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فرمان هیدرولیک
اگر فرمان هیدرولیک به درســتی عمل کند، نیازی به 
ریختــن روغن اضافی در مخزن نخواهــد بود و اگر هم 
الزم باشد مقدار آن بسیار اندک است. در صورت کاهش 
متوالی یا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو باید توســط 
نمایندگی مجاز مورد بررسی قرار گیرد. اگر سطح روغن 
پایین تر از عالمت حداقل مشخص شده در مخزن باشد، 
مخزن را قبل از روشــن کردن موتور پر کنید، در غیر 
این صورت، پمپ فرمان هیدرولیک آسیب خواهد دید. 
در صورت کاهش ســطح روغن تا زیر عالمت حداقل یا 
مشاهدة اُفت سریع یا چشمگیر آن، تحت هیچ شرایطی 
از خودرو استفاده نکنید. با وجود این اگر مشخص شود 
افت روغن ُکند است می توانید خودرو را با ریختن روغن 
اضافی تا عالمت حداکثر در مخزن، با طی مسافتی کوتاه 

برای عیب یابی به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز برسانید.
سطح روغن را هفته ای یک بار بررسی کنید. موقع بررسی 
ســطح روغن هیدرولیک، موتور خودرو باید خاموش و 

خنک باشد و چرخ های جلو در حالت مستقیم باشند.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
دِر مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود 
خاک به مخزن تمیز کنید، درپوش را بردارید و با تکه ای 
پــارچة تمیز و بدون پرز میــلة آن را پاک کنید. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن 
خارج کنید. در صورت لزوم کمبود را با ریختن روغن تا 
زمانی که سطح روغن بین عالمت حداکثر و حداقل قرار 

گیرد ادامه دهید.

بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!

تنها از روغن های فرمان هیدرولیک استاندارد و برندهاي 
مورد تائید و بســته هایي که توسط شرکت ایساکو ارائه 

مي گردد استفاده شود.

اخطار
روغن فرمان هیدرولیک شــدیداً ســمی است و 
باید در ظرف دربســته و دور از دسترس کودکان 
قرار گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، ســریعاً به 

پزشک مراجعه کنید.

هشدار
روغن هیدرولیک ســطوح رنگ شده را خراب می 
کند. روغن را ابتدا با یــک تکه پارچة تمیز جمع 
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشویید.

در صورت تماس روغن هیدرولیک با پوســت یا چشم، 
محل را فوراً با آب فراوان شســت و شو دهید. به دلیل 
احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن هیدرولیک روی 

موتور گرم نریزد.
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* درصورت نصب در خودروی شما
** درصورت نصب باتری SSB در خودروی شما

SSB باتری
Servicable Starts Battery

خودروی شما مجهز به باتری SSB است که سطح آب 
باتری آن بایستی چک و کنترل شود.

سرویس و نگهداری باتری
- باالی باتری را تمیز و خشک نگهدارید.

- قطب ها و اتصاالت باتری را تمیز، محکم و پوشــانده با 
گریس نگهدارید.

-  در صورت ریخته شــدن و نفوذ الکترولیت )آب و اسید(،  
محل مورد نظر را با محلول جوش شیرین و آب شستشو دهید.

* SMF باتری
Sealed Maintenance Free

خودروی شــما به یک باتری بدون نیاز به مراقبت ویژه 
مجهز می باشد.

در صورت کم بودن ولتاژ باتری به نکات زیر توجه کنید:
1- بازرسی شل بودن تسمه دینام و پوسیدگی آن که در 

این صورت جریان )آلترناتور( کم می شود.
2- اشکال در وایرها، سیم جرقه باید محکم و قطر کابل 

آن مناسب باشد.
3- دردمای° 18- ســانتیگراد از اســتارت زدن بی مورد 

طوالنی مدت خودداری شود.

عیوب متداول باتری:
- کاهــش الکترولیــت که حدود50 درصــد ایرادات را 
شامل می شود و ناشی از گرما و Over Charge )شارژ 

اضافی( است.**
- روشن نگه داشتن چراغ ها که باعث دشارژ عمیق می شود.
- عدم تطابق سایز و مشخصات باتری جایگزین با باتری اولیه.

- شارژ کم یا شل بودن تسمه دینام.
- شل بودن کابل های سر باتری.

- استفاده از آب شهری به جای آب مقطر**
**)Corrosion( خوردگی -

)Freezing( یخ زدگی -

اخطار
- جرقه یا آتش را به نزدیکی باتری نبرید، زیرا هیدروژن 

موجود در باتری قابل اشتعال می باشد.
- هرگز باتری های مســتعمل را درخانه نگهداری نکنید. 
آنها را در اختیار سازمان هایی که مسئولیت جمع آوری و 

بازیافت این گونه باتری ها را دارند قرار دهید.
- در صورتیکــه ولتاژ باتری کمتر از 10/5 ولت باشــد 

باتری می بایست تعویض گردد.
- در صورتیکه ولتاژ باتری بین 10/5 تا 12/4 ولت باشد 

نیاز به شارژ مجدد دارد.
- در صورت خاموش بودن خودرو، جهت افزایش طول 
عمر باتری، از روشن نگاه داشتن وسایل برقی خودرو به 

مدت طوالنی خودداری شود.
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جدا کردن باتری

قبل از قطع اتصاالت باتــری، دزدگیر را خاموش کنید و 
مطمئن شوید که سوئیچ بسته باشد. ابتدا کابل منفی)-( و 
سپس مثبت)+( را جدا کنید. برای اتصال مجدد، ابتدا کابل 
مثبت و ســپس منفی را وصل کنید. نگذارید قطب های 
باتری با بخش های فلزی و بدنة خودرو تماس پیدا کنند. 
برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست باتری را باز 
کنید و ســپس بست ها را بردارید. برای جاگذاری مجدد، 
ابتدا باتری و بســت آن را دقیقاً در محل خود قرار دهید 
)قطب های آن، رو به موتور باشد( و سپس مهره های بست 
را آنقدر محکم کنیــد که باتری تکان نخورد، اما بیش از 

حد سفت نشود.

اخطار
اســید موجود در باتری خورنده و سمی است، در 

صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بالفاصله 
لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة تماس را با آب 

فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- درصورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقل 
به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشویید و بسرعت به 

پزشک مراجعه کنید.
- اگــر فــوراً اقدامات پزشــکی الزم انجام نگیرد، 

نوشیدن اسید باتری می تواند کشنده باشد.
- باترِی در حال شــارژ گاز هیــدروژِن قابل انفجار 
متصاعد می کند، جرقه و آتش را از محفظة موتور دور 

نگه دارید.
- حین کار در محفظــة موتور و به منظور امنیت 
خود، دســتبند و کلیة زیــورآالت را از خود جدا 
کنیــد. هرگز نگذارید قطب هــای باتری با ابزار و 

قسمت های فلزی خودرو تماس یابند.

هشدار
چنانچه خودرو بمدت بیش از 6 روز بال اســتفاده 
باشد، می باید حداقل یک بار روشن شده و بمدت 

یک ساعت روشن بماند.

هشدار
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ 
نکنید. این کار ممکن است به سیستم برق خودرو 

خسارت جدی وارد آورد.
- بهتر اســت هرماه در صورتیکــه درهای باتری 
قابل باز شدن هستند، سطح آب و اسید باتری تا 
خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در 
صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.

اخطار
- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید.

- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور 
کنید )باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن 

قابل اشتعال متصاعد می کند(.
- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، 
یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال کم شود.

تعویض باتری
همواره از باتری هایی اســتفاده کنید که نوع و مشخصات 
آنها مانند باتری اصلی خودرو باشند. انواع دیگر ممکن است 
اندازه ها یا قطب های متفاوت داشته باشند، اتصال آنها به 

سیستم برق خودرو با خطر آتش سوزی همراه است.
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پر کردن مخزن شیشه شوی

هفته ای یکبار ســطح آب مخزن شیشه شوی را بررسی 
کنید. برای اطمینان از تمیز شستن شیشه و جلوگیری از 
یخ زدگی، مخزن را با مخلوط آب و یک شوینده مناسب 
پر کنید. مقادیر توصیه شده از آب و شوینده را در ظرفی 
جدا مخلوط و مخزن را با آن پر کنید. همیشه از دستورات 

مندرج بر روی ظرف مایع شوینده پیروی کنید.

هشدار
- هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشه 
خودرو  رنگ  به  کار  این  نکنید.  استفاده  شوی 

آسیب می رساند.
- در بعضی از سیستم های شست وشو با جریان آب 
پرفشار، آب به آب بندهای در و پنجره نفوذ می کند 
و باعث خرابی قفل ها می شود. جریان آِب پرفشار را 

مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.
- هنگام یخبندان، اطمینان حاصل نمایید که تیغه های 
برف پاک کن یخ نزده باشند تا بتوانند حرکت کنند 

)امکان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک کن(.
- وضعیت این تیغه ها را چک نمایید. هنگامی که 
کارایی آنها پایین می آید، باید آنها را تعویض نمود.

)تقریباً هر سال(

محفظة موتور
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درآوردن تیغه هاي برف پاک کن

بازوی برف پاک کن را بلند کنید، تیغة آن را به  گونه ای 
بچرخانید که زاویة مفصل تیغه با بازو 90 درجه شود.

1- ضامن را به پایین بفشارید.

2- تیغــة برف پاک کن را به داخل بفشــارید تا از گیرة 
بازویی جدا شود، سپس تیغه را بیرون بکشید.

جا زدن تیغة برف پاک کن
تیغه های برف پاک کن را تک تک تعویض کنید تا بتوانید 
از دیگری به عنوان الگوی سوارکردن مجدد استفاده کنید.

گریس، چســب های ســیلیکون و مشــتقات نفتی به 
کیفیت کاری تیغة برف پاک کن آســیب می رســانند. 
تیغه هــای برف پاک کن را با محلــول آب گرم و صابون 

بشویید و مرتباً آنها را بازدید کنید.

محفظة موتور
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تمیز کردن سطح خارجی خودرو
برای حفظ جالی رنگ بدنة خــودرو لطفاً به نکات زیر 

توجه کنید:
- از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نکنید.

- برای تمیز کردن گرد و خاک از روی بدنه های با رنگ 
متالیک، جهــت جلوگیری از ایجاد خــش و خراش از 

پارچه های نخی مرطوب استفاده گردد.
- از پودر رختشــویی یا مایع ظرفشــویی برای شستن 

خودرو استفاده نکنید.
- در هوای گرم، خودرو را زیر تابش مستقیم آفتاب نشویید.

- هنگامی که برای شستن از شلنگ استفاده می کنید، 
آب را مســتقیماً به الســتیک های آب بندی پنجره ها، 

درها و همچنین اجزای ترمز نپاشید.
- از قرار دادن و خشــک کردن زیرپایي روي بدنه خودرو 

خودداری نمایید. 
استمرار در عمل خشک کردن زیرپایي روي بدنه خودرو 
در مدت زمــان طوالني، منجر به تغییر رنگ بدنه خودرو 

خواهد گردید.
اگر خودرو خیلی کثیف باشد، قبل از شستن، ابتدا از شلنگ 
آب برای زدودن گرد وخاک روی بدنه استفاده کنید. سپس 
خودرو را با آِب سرد یا ولرم به همراه شامپوی مرغوب بشویید. 
برای اطمینان از پاک شــدن ذرات خاک از روی بدنه از آب 
فراوان برای شست و شو استفاده کنید. پس از شست وشو، 
خودرو را با آب تمیز آب کشی و با یک تکه جیر خشک کنید.

تمیز کردن زیِر خودرو
هــر چند وقــت یکبار بویــژه در زمســتان، گل و الی 
چســبیده به قســمت های زیرین خودرو مثاًل محفظة 
چرخ ها و درزهای شاسی که بسادگی گل و الی در آنجا 

جمع می شوند را با آب بشویید.

برای شســت و شوی ســطوح خارجی از مواد زیر 
استفاده کنید.

- شامپوی خودرو
- واکس براق کننده

- پاک کنندة لکه قیر
- مایع شیشه پاک کن

- محافظ الستیک های آب بندی
- پاک کنندة رینگ و رینِگ آلومینیومی

هشدار
در بعضی از سیستم های شست وشو با جریان آب 
پر فشــار، آب به آب بندی های در و پنجره نفوذ 
می کند و باعث خرابی قفل ها می شود. جریان آِب 
پر فشار را مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.
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* درصورت نصب در خودروی شما

شست و شو و مراقبت از خودرو

نگهداری تجهیزات خودرو
قبل از نظافت، داخل اتاق خودرو را گردگیری کنید.

قسمت های پالستیکی:
ابتدا این قســمت ها را با شوینده های رقیق تمیز کنید، 
سپس محل را با پارچة نمدار پاک کنید. جلو داشبورد را 
برق نیندازید، این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن 

در شیشه جلو مانع دید نشود.

موکت کف:
از شوینده های خانگی رقیق شــده مانند شامپو فرش، 
استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ، آنها را در 

سایه خشک نمایید.

میکروفن موبایل هندزفری و ســرة دسته دنده 
سیستم کنترل سرعت هوشمند*

برای تمیز کردن دســتگاه کافی است با یک دستمال و 
یا برس خشــک سطح بیرونی آن را پاک کنید. هرگز از 
وسایل پاک کننده زبر و خشن و یا مواد شیمیایی پاک 

کننده برای تمیز کردن روی دستگاه استفاده نکنید.

هشدار
- نصب تجهیزات اضافی

برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پایین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما توصیه می کنیم 
از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز می باشد، استفاده نمایید.

-تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
هرگونه دستکاری بر روی مدار الکتریکی خودرو می بایست فقط توسط نمایندگی های مجاز صورت پذیرد چرا که 
یک اتصال غلط می تواند منجر به خرابی کلی اتصاالت الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود، هنگام 
نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است. 

ازمحل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.
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پاک کردن لکه های قیر
از الکل سفید برای زدودن لکه های قیر و چربی چسبیده 
به رنگ اســتفاده کنید. سپس محل را بالفاصله با آب و 

صابون بشویید تا بقایای الکل پاک شود.

حفاظت از بدنة خودرو
پس از شست و شو، رنگ خودرو را بررسی کنید. 

قســمت هایی از رنگ بدنه را که کنده شده یا خراشیده 
شده اســت، با نوک قلم رنگ کنید. چنانچه سطح بدنه 
لخت شده باشد، ابتدا بر روی منطقة آسیب دیده، رنگ 
آستری ســپس رنگ اصلی بزنید و با الک و قلم سطح 
آن را پرداخت کنید. این کار باید پس از شست و شوی 
خودرو و قبل از واکس زدن و پولیش کردن انجام گیرد. 
تعمیرخســارات وســیع رنگ بدنه لزوماً باید با توجه به 
توصیه های کارخانه ســازنده صورت پذیرد. در غیر این 
صورت اعتبار گارانتی خوردگی خودرو لغو می شود. برای 

اطمینان با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

پولیش کردن رنگ بدنه
گاهی اوقــات از پولیش مرغوب حاوی مــواد زیر برای 

پرداخت رنگ استفاده کنید:
- ذرات سایندة نرم برای برداشتن لکه های سطحی بدون 

آسیب رساندن به رنگ
-  مواد پرکننده برای برطرف کردن یا ترمیم خراش های روی بدنه
- واکس برای ایجاد پوشش حفاظتی بین رنگ و مواد خارجی

تیغة برف پاک کن
تیغه ها را در آب گرم و صابون بشــویید. از الکل سفید و 

یا پاک کننده های بنزینی استفاده نکنید.

شیشه ها و آینه ها
مرتباً شیشه ها را از داخل و خارج با مایع شیشه پاک کن 

مرغوب تمیز کنید.

شیشة جلو: شیشة جلو را بخصوص بعد از شست وشو 
و پولیش بدنه و نیز قبل از نصب تیغة برف پاک کن های 

جدید با مایع شیشه پاک کن بشویید.

شیشة عقب: سمت داخلی شیشــه را توسط پارچة 
نرم و با حرکت چپ و راســت تمیز کنید تا خســارتی 
به گرمکن های شیشــه وارد نشــود. شیشــه را با مواد 
شویندةســاینده پاک نکنید، ایــن کار به گرمکن های 

شیشة عقب صدمه می زند.

آینه ها: آینه ها را با آب و صابون بشویید. برای زدودن یخ 
از سطح آینه ها، از کاردک های پالستیکی استفاده کنید.

توجه: هرگز از مواد پاک کنندة ساینده یا کاردک های 
فلزی استفاده نکنید.

مجموعه های داخلی خودرو
صندلی ها: جهت پاک کردن آلودگی از سطح صندلی ها 

از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده نمائید.

داشبورد: جهــت مراقبت از داشبورد نیازی به استفاده 
از روکش نمی باشــد زیرا در مقابل نور خورشید، گرما و 

سرما مقاوم است.
برای پاک نمودن اثر چربی و ســایر آلودگی ها داشبورد 

فقط از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده کنید.
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توصیه های کیفی در فرایند شستشوی خودرو
1- توصیه می شود شستشوی خودرو در وضعیت عادی 

هوا هفته ای یکبار صورت پذیرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بایست در سایه 

انجام شود.
3- توجه داشته باشــید که شستشوی را حداقل بعد از 

نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
4- هنگام شستشوی/ خشــک کردن خودرو استفاده از 
لباس ها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به 
رنگ خودرو می شوند مجاز نیست. استفاده از دستکش 
پالســتیکی در حین شستشــو توصیه می گردد. ضمناً 
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو، از آب 
ولرم یا سرد استفاده گردد. آب داغ اکیداً استفاده نشود. 
همچنین توصیه می گردد از واکس ها و مواد جال دهنده 

که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.
5- در حین شستشو/ خشک کردن خودرو نمی بایست 
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد کرد. همچنین توصیه می گردد جهت پاک 
کــردن، برق انداختن و جلوگیــری از خط و خش روی 

بدنة خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
6- به دلیــل این که غبارهای ترمز بســیار خورنده اند، 
برای شستشــوی خودرو ابتدا چرخ ها شســته شده و با 
تعویض دستمال و ظرف آب، بقیه قسمت های خودرو از 
باال به پایین شستشو گردد. همچنین در صورت استفاده 
از رینگهای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی، جهت 

شستشــو می بایست از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون مالیم اســتفاده گردد. الزم به ذکر 
است که ســطوح رینگ ها مانند سطوح رنگ شدة بدنة 
خودرو حساس بوده و توصیه می گردد، از مواد شیمیایی 
قوی، شــیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و 
خورنده ســطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده 
نشــود. مواد جالدهنده کرومی صرفــاً جهت جالدهی 
صفحات فلــزی کرومی روی رینگ هــای آلومینیومی 

استفاده گردد.
7- حداکثــر دمــای آب مصرفــی جهت شستشــوی 
خودرو60 درجه ســانتیگراد، حداکثر فشار  4 تا 5 بار، 
فاصلة بین نازل و محل شستشــو 10 سانتیمتر و زاویة 
پاشش 25 درجه می باشــد. این زاویه در واقع زاویه ای 
اســت که خروجی آب از نازل در دو سوی محور طولی 

)در امتداد خروج آب( می سازد. مطابق با شکل زیر

8- ویژگی شویندة مناسب برای شستشوی خودرو:
)PH =7-9( قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد

- از روان کنندگــی خوب برای حفاظت الیة شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشــد. ترجیحاً 

از شوینده های مایع استفاده گردد.
- عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن روی 

خودرو اثر می گذارند.
- حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشک 

شدن سریع باشد.
9- در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه 
اســتفاده از کارواش های اتوماتیک کــه از برس های دوار 
جهت شستشو استفاده می نمایند، چندان توصیه نمی شود.
10- در صورت مشــاهده هرگونه لکــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــیرة درختان و... بــه دلیل نفوذ آن در رنگ 
بدنه، توصیه می گردد  بالفاصله نسبت به شستشو و رفع 

لکه از سطح رنگ اقدام الزم صورت گیرد.
11- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت های 

داخلی خودرو، آن را حتماً خشک کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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نگهداری از چرم طبیعی خودرو*
چــرم طبیعی نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی و دوام خود 
را حفظ کنــد. هرگونه لک اعم از لــک حاصل از مواد 
غذایی، الکل یا مایعــات را با پارچة جاذب از روی چرم 
برداریــد. در صورت ریختن آب روی چرم از سشــوار یا 
برس برای خشک کردن چرم استفاده نکنید، فقط اجازه 
دهید به آرامی خشک شــود. هرگز از پاک کننده های 
ظروف، حالل ها و صابــون یا پولیش و پاک کننده های 
سایشی روی چرم استفاده نکنید. فقط از پاک کننده های 
مخصوص چرم اســتفاده کنید. این پاک کننده ها تمام 
لک هــا و چربی ها را کاماًل پــاک می کنند بدون آنکه از 

خود اثری باقی بگذارند.
برای اطمینان از عدم تأثیر نامطلوب شــوینده بر رنگ 
و ظاهــر چرم ابتدا روی بخش هــای که در معرض دید 

نیستند آزمایش کنید. 
الزم است ســطح چرم را هر چند ماه یکبار تمیز کنید. 
ابتدا چرم را گردگیری کنید، سپس برای تمیز کردن و 
محافظت کردن از سطح چرم از پاک کننده ها و محافظت 

کننده های چرم به صورت دورانی استفاده کنید. 

استشمام بوی چرم در چند ماه اول طبیعی می باشد. در 
صورت امکان در زمان توقف اتومبیل در پارکینگ، یکی 
از شیشــه های اتومبیل کمی پایین باشد. حتی االمکان 
از تابش مستقیم نور خورشید به مدت طوالنی بر سطح 

چرم جلوگیری شود.
 از کشیدن هر نوع واکس بر سطح چرم خودداری نمایید 

زیرا باعث جذب گرد و غبار بر سطح چرم خواهد شد. 
روکش چرمی را می توان با یک پارچة نمناک تمیز کرد. 
چنانچه آلودگی سطح چرم زیاد باشد می توانید با استفاده 
از کف ایجاد شــده از محلول شامپو و با استفاده از یک 

پارچه نخی سطح چرم را تمیز و سپس خشک نمائید.
در صورت ایجاد سائیدگی یا رنگ رفتگی در اثر گذشت 
زمان، جهت اصالح مجدد آن به مراکز مجاز ایران خودرو 

مراجعه نمائید.

نگهداری از پارچه مصرفی در تزئینات داخلی خودرو*
این نوع پارچه همانند انواع دیگر،  نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی 
و دوام خود را حفظ کند. بدین منظور هر گونه لک، اعم از لک 
حاصل از مواد غذایی، الکل یا مایعات را با ابر و شامپو فرش، 
از روی پارچــه پاک کنید. هرگز از پاک کننده های ظروف، 
حالل هــا و صابون یا پولیش و به خصوص پاک کننده های 

سایشی،  روی پارچه استفاده نکنید.

هشدار
هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی 

پارچه پاک کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چرخ زاپاس و ابزارهای آن
موکت کف صندوق عقب را با باال کشیدن دستگیرةتعبیه 
شده بلند کنید. دستگیره را روی لبة صندوق عقب، زیر 

شیشة عقب قالب کنید.

چرخ زاپاس
تسمة نگهدارندة چرخ زاپاس را باز کنید و مثلث خطر، 

جای ابزار و ابزارها را بردارید. زاپاس را خارج کنید.

مثلث خطر
هنگام توقف خــودرو به علت خرابی یا تعویض چرخ ها، 
مثلث خطر باید در کنار جاده به فاصلة 50 تا100 متری 
عقب خودرو قرار گیرد. چنانچه مانعی مانند برجستگی 
تپه باعث عدم دید کافی رانندگان عقبی باشد فاصلة ذکر 

شده را افزایش دهید.

ابزار
1- آچار چرخ
2- آچار جک

3- جک

جای ابزار از فرو رفتن موکت کف صندوق عقب جلوگیری 
مــی کند. برای جلوگیری از تکان خوردن ابزارها و چرخ 

زاپاس، تسمة نگهدارنده را محکم ببندید. 
برای برخی مدل ها ابزارهای دیگری برای تعمیرات عمومی 
خودرو در جای مخصوص روی چرخ زاپاس تعبیه شده است.

اخطار
- جــک برای تعویض چرخ ها بــه کار می رود. در 
هیچ شــرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری 
از قبیل تعمیرات و یا دسترســی بــه زیر خودرو 

استفاده نمود.
- اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشــته 
اســت، آنرا برای بازرسی به یکی از نمایندگی های 
مجاز نشــان دهید تا از  وضعیت مناسب آن برای 

استفادة بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.
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محل جک در زیر خودرو
جک را در یکی از 4 نقطه نشان داده شده، نزدیک چرخی 

که می خواهید تعویض کنید، قرار دهید.
- مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی قرار دارد.

- هرگز با وجود سرنشــین در داخــل خودرو از جک 
استفاده نکنید.

- مطمئن شــوید چرخ های جلو کاماًل مستقیم هستند. 
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دندة1 قرار دهید.

جک زدن زیر خودرو
1- چهار مهرة چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.

2- آچــار چــرخ را به آچار جک متصــل کرده و قالب 
انتهای آن را در حلقة جک قرار دهید و با چرخاندن آن 

در جهت عقربه های ساعت جک را باال ببرید.
3- خودرو را تا جدا شدن چرخ از زمین باال ببرید.

4- چهار مهرة چرخ را باز و چرخ را خارج کنید.

اخطار
هرگز وقتی تنها تکیه گاه خودرو جک است، زیر 
آن کار نکنید. جک فقط برای تعویض چرخ است.

اخطار
همواره مکان امنی را که دور از مســیر تردد اصلی 
است برای تعویض چرخ انتخاب کنید. سرنشینان 
را از خودرو خارج و به محل امنی دورتر از خودرو 

راهنمایی کنید.

- چرخ زاپاس را جا بزنید.
- هر چهار مهره را محکم کنید.

- جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید.
- تمامی مهره ها را به ترتیب ضربدری کاماًل محکم کنید.
ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در محل خود در 

کف صندوق عقب بگذارید و تسمه را ببندید. 
الســتیک پنچر را در اسرع وقت تعمیر کنید و به محل 

خود برگردانید.
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توجه:
در خودروهای مجهز به رینگ های آلومینیومی:

-تعداد چهار عدد پیچ در جعبة جک تعبیه گردیده است که برای نصب چرخ فوالدی زاپاس استفاده می گردد.
- چرخ پنجم به عنوان چرخ موقت در خودرو)تعویض در مواقع اضطراری و پنچر شــدن(، تعریف شــده است. 

لذا عدم تطابق شرکت سازندة تایر و گل تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ آلومینیومی بالمانع می باشد.

درآوردن رینگ اسپرت آلومینیومی
مراحل تعویض رینگ اســپرت آلومینیومی کاماًل شبیه 
به رینگ آهنی می باشــد، فقط مرحله درآوردن قالپاق 

حذف می شود.

هشدار
- فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد 
و  غیر طبیعی الستیک ها می گردد  و گرم شدن 
همچنین پیامدهای بسیاری در زمینة ایمنی در 

پی خواهد داشت:
- عملکرد بد در جاده

- خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج الستیک
- فشار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگی 
دارد: فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.

از بین رفتن یا درست  - توجه داشته باشید که 
می تواند  چرخ  باد  سوپاپ  درپوش  نشدن  بسته 
از  همیشه  شود.  آن  باد  فشار  شدن  کم  باعث 
درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیه استفاده کنید 

و آنرا کاماًل ببندید.

اخطار
همیشــه بالفاصله پس از تعویض چرخ، فشار باد 
را بررســی کنید و از محکم بودن مهره های چرخ 

مطمئن شوید.
- در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمایید.
چرخی که پنچر شده باشد حتماً باید مورد بازبینی 
)و در صورت امکان تعمیر( یک متخصص قرار گیرد.
- خودروی خود را بر روی زمین مسطح که لغزنده 
نبــوده )مثال: از توقف بر روی ســرامیک اجتناب 
کنید،...( و مقاوم باشد پارک کرده )در صورت لزوم از 
یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید(، و فالشر 
را نیز روشن نمایید. ترمز دستی را بکشید و دنده را 
از حالت خالص خارج کنید. تمام سرنشــینان را از 
خودرو پیاده کرده و به محلی دور از تردد خودروها، 

راهنمایی نمایید.
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نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شده اند دارای نشانگرهایی 
هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج ها 
قــرار گرفته اند. هنگامی که تایرها تا اندازه ای ســاییده 
می شــوند که 1.6میلیمتر از آج باقی می ماند، نشانگرها 
نمایان می شوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرماه یکبــار، زمانی که تایرها خنک 
هســتند باید چک شود. کم بودن باد تایر ایجاد حرارت 
کــرده و عمر تایر را کاهش می دهد. باد زیاد نیزموجب 

اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود.

سایز تایر:
سایز تایر خودروی شما بر روی دیوارة آن به صورت عبارتی 
شبیه عبارت زیر حک شده است. R15 185/65 که 185 
 R ،عرض تایر به میلیمتر، 65 نسبت ارتفاع به عرض تایر

معرف ساختار رادیال و 15 قطر رینگ به اینچ می باشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای دیفرانســیل جلو، سایش تایرهای جلو به 
علت نیروهای ترمزی، رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از 
تایرهای عقب است. لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها 
توصیه می گــردد که مطابق طرح زیر بعد از هر10000 

کیلومتر جابجا شوند.

مراقبت از الستیک ها
همواره با توجه به شرایط الستیک خودرو رانندگی کنید 

اخطار
- تایرهــای معیــوب خطرناکنــد! از رانندگی با 
تایرهای معیوب، ســاییده، صاف و یا تایرهایی که 

بیش از حد باد شده باشند، خودداری کنید.
- همــواره از تایرهای با طــرح رادیال هم نوع و هم 
جنس برای چرخ های جلو و عقب خودرو اســتفاده 
کنید. ازتایرهای با طرح ضربدری اســتفاده نکنید. 
رینگ های خودروی شــما تیوب خور نیســتند. از 

تایرهای تیوب دار استفاده نکنید.
- هرگز با تایرهای ســاییده شــده، پاره، فرسوده و 

تایرهایی که باد آنها تنظیم نیست، رانندگی نکنید.
تایرهای کم باد بسرعت ســاییده می شوند و باعث 
افزایش مصرف سوخت و کاهش فرمانپذیری می شوند.

و مرتباً آج و دیواره های جانبی آن را برای یافتن خرابی 
)بویژه بریدگی و برآمدگی( بازدید کنید.

پنچری
الســتیک پنچر شــده باید از زیر خودرو بــاز و قبل از 
پنچرگیری به دقت بررســی شــود. بــرای جلوگیری از 
آســیب های احتمالی بیشتر به الستیک، ترمیم آن باید 
توسط فرد متخصص انجام شود. تعمیرات تنها باید توسط 
افراد متخصص که مســئولیت کامل کیفیت تعمیر را به 

عهده می گیرند، انجام شود.
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بکسل کردن خودرو
بکسل شدن خودروهای دنده ای )غیراتوماتیک(

دنده را خالص و فالشر را روشن کنید. 

با احتیاط رانندگی کرده و هرگز از حد سرعت مجاز 
km/h 50 برای خودروی بکسل شده تجاوز نکنید.

بــا ترمزهای نرم ســعی کنید طناب بکســل را همواره 
کشــیده نگهدارید. این کار باعث جلوگیری از ضربه به 

طناب و پاره شدن آن می شود.
- برای حمل خودرو از افراد با تجربه کمک بگیرید.

حلقة جلویی بکسل خودرو
از این حلقه که در زیر سپر جلوی خودرو قرار گرفته است تنها 

برای بکسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ استفاده کنید.

حلقة عقبی بکسل خودرو
حلقة عقبی بکسل تنها باید برای بکسل کردن خودرویی 
هم وزن یا ســبکتر استفاده شــود. از این حلقه ها برای 
بکســل کردن خودرو در حالت معلق )بر روی دو چرخ( 

استفاده نکنید.
اخطار

- خودرو بکســل کننده همواره باید سنگین تر از 
خودروی بکسل شونده باشد.

- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد.
- به خاطر داشته باشید زمانی که موتور خاموش 
باشد، بوستر ترمز کار نمی کند و برای ترمز کردن 

الزم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سیســتم فرمان 

هیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
- نبایــد خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی 

ندارد، بکسل نمود.

هشدار
- از خارج کردن ســوئیچ اســتارت و یا بستن آن 
در زمان بکســل کردن خودرو بر روی چهار چرخ 
خودداری کنید، چرا که باعث قفل شــدن فرمان 
  A می شود. توصیه می شود سوئیچ را در موقعیت

قرار دهید.

اخطار
- به شما پیشــنهاد می کنیم از یک میلة محکم و 
ثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید. در صورت 
اســتفاده از طناب و یا کابل )هنگامی که قانون آنرا 
اجازه می دهد(، باید خودروی بکســل شــده قابل 
ترمزگیری باشد )امکان روشن شدن موتور آن باشد(.

- برای ممانعت از آســیب رسیده به خودرو، باید 
از ترمز کردن شــدید و همچنین شــتاب گرفتن 

ناگهانی اجتناب نمود.
- در هر صورت توصیه می شــود که سرعت از 25 

کیلومتر در ساعت باالتر نرود.
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حمل با کامیونت
حمل با کامیونت روشــی است که برای جلوگیری از هر 

گونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب
در صورت امکان از بکســل کردن معلق خودرو بر روی 
چرخ های جلــو خودداری کنید. اگــر مجبور به چنین 
کاری هســتید، تنها در مســافت های کوتاه و با حداقل 
سرعت خودرو را بکســل کنید. فرمان باید در حالی که 
چرخ ها در موقعیت کاماًل مســتقیم قرار گرفته اند، قفل 
شود. به این منظور عالوه بر سیستم قفل فرمان از گیره 

یا بست های نگهدارندة مناسب استفاده کنید.

بکسل از جلو
فرمــان باید در حالی کــه چرخ هــا در موقعیت کاماًل 
مستقیم قرار گرفته اند قفل شود. عالوه بر قفل فرمان از 

گیره یا بست های نگهدارنده استفاده کنید.

هشدار
هنگامی که خودرو از جلو بکسل می شود و بر روی 
چرخ های عقب حرکــت می کند، از خالص بودن 
ترمز دستی که روی چرخ های عقب عمل می کند، 

مطمئن شوید.
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توصیه های ایمنی باتری
- از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری گردد.

- از اتصــال کوتاه قطب هــای مثبت و منفی به یکدیگر 
جلوگیری نمائید.

- هیچگاه باتری را بیش از حد مجاز شارژ نکنید. زیرا در 
این حالت به صفحات باتری آســیب وارد شده و موجب 

کاهش راندمان و عمر باتری می گردد.
- از باز بودن ســوراخ های تعبیه شــده بر روی پیچ در 
باتری اطمینان حاصل کنید زیرا در غیراین صورت در اثر 

تراکم گازهای متصاعد باتری متالشی می گردد.
- باتری در محل نصب می بایست کاماًل محکم بسته شود 
زیرا ضربات و تکان های شدید به آن آسیب وارد می سازد.

- از نگهداری باتری در حالت دشــارژ می بایســت جداً 
پرهیز نمود زیرا در این صورت صفحات باتری ســولفاته 

شده و باتری غیرقابل استفاده خواهد شد.
- باتوجه به اینکه ایجاد جرقه و یا نزدیک نمودن شعله به 
باتری، باعث انفجار باتری )به دلیل هیدروژن و اکسیژن 
متصاعد شده( می شــود، لذا می بایســت جداً از ایجاد 

چنین شرایطی در نزدیکی باتری خودداری نمود.
- توصیه می شود از افزودن هرگونه مواد شیمیایی نظیر 
قرص باتــری، ویتامین باتری و... بــه الکترولیت باتری 

خودداری شود.

- در هنــگام نصــب باتری بــر روی اتومبیــل بمنظور 
جلوگیری از خطر اتصال کوتاه ابتدا کابل قطب مثبت را 
بسته و سپس کابل قطب منفی را ببندید و جهت خارج 
ســاختن باتری از خودرو این عملیات را بلعکس انجام 

دهید. )ابتدا کابل منفی- سپس کابل مثبت(
- از صحت عملکــرد آلترناتور و رگالتــور ولتاژ خودرو 

اطمینان حاصل نمائید.
- از اضافه نمودن تجهیزات الکتریکی اضافی روی خودرو 

بدون توجه به ظرفیت باتری خودداری نمائید.
- در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی 
مجاز از باتری استفاده صحیح بعمل نیامده، یا سرویس 
و نگهداری مناسبی بر روی باتری انجام نشده باشد و یا 
خرابی باتری به علت خواب طوالنی مدت و بال استفاده 
ماندن خودرو تشخیص داده شود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.
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شارژ اضطراری باتری
در صورتیکه خودروی شما به دلیل ضعیف شدن و یا تخلیه 
باتری روشن نشود، به یکی از روشهای ذیل و با ترتیب عنوان 

شده، جهت روشن نمودن خودروی خود اقدام نمایید.

الف( اتصال باتری به باتری )استفاده از خودروی کمکی(
1(کنترل نمایید که هر دو خودرو دارای سیســتم برقی 
12 ولت باشــند. عــدم رعایت این نکته، به سیســتم 
سیم کشــی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه، تحت 

پوشش گارانتی نخواهد بود.

2( دو دســتگاه خــودرو را به نحو مناســب به یکدیگر 
نزدیک نمایید به طوری که هیچ تماسی بین دو خودرو 

وجود نداشته باشد. 

در صــورت عدم رعایت، اتصال کوتاه برقرار شــده و به 
سیستم سیم کشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه، 

تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

3( حال کلیه تجهیزات برقی خودرو )سیســتم صوتی، 
بخــاری و...( را خامــوش نمایید. خــودروی کمکی را 
خاموش نمایید. کنترل نمایید که هر دو خودرو در حالت 
دنده خالص قرار داشته باشند همچنین ترمز دستی هر 
دو خودرو را باال بکشــید. در صورت عدم رعایت، امکان 
آســیب رســیدن به تجهیزات برقی وجود داشته و این 

صدمه، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

4( درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های 
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید. در 
صورت عدم وجود نور کافی )تاریک بودن هوا(، از چراغ 

قوه و یا وسیلة روشنایی مشابه ایمن استفاده نمایید.

5( یک جفت کابل باتری به باتری )با ضخامت مناسب، 
عدم وجود آسیب دیدگی یا پارگی(، تهیه نمایید. معموالً 
کابل باتری به باتری، دو رشته سیم ضخیم به رنگ های 
قرمز و مشــکی می باشد. مطابق شــکل)1(، سر یکی از 
کابل ها را به قطب مثبت باتری کمکی و سر دیگر همان 
کابل را به قطب مثبت باتری تخلیه شده متصل نمایید.

6( ســپس یک ســر کابل دیگر را به قطب منفی باتری 
کمکی و ســر دیگر این کابل را به یک نقطه اتصال بدنه 
خودروی گیرنده )مثل دســتة موتور یا هر سطح رنگ 
نشــده دیگر( متصل نمایید. مطمئن شــوید کابل های 
اتصال از لوله های بنزیــن، ترمز و قطعات گردان هر دو 

موتور دور باشد.
7( حال خودروی کمکی را روشن نمایید و چند دقیقه 

صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار گیرد.
8( ســپس خودروی گیرنده )که باتری آن تخلیه شده( 
را روشن نمایید. حال چند دقیقه ای صبر کنید تا موتور 

این خودرو نیز در دور آرام قرار گیرد.
9( حال به ترتیب شکل)2(، کابل ها را از دو خودرو جدا نمایید.
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ب( شارژ باتری با دستگاه شارژ
در این حالت نیاز است تا باتری خودرو را از خودرو جدا 

نمایید. برای این منظور به روش ذیل اقدام نمایید:
1( ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.
2( حال کابل مثبت باتری را جدا کنید.

3( ســپس با استفاده از ابزار مناسب، بست یا نگهدارنده 
باتری را باز کرده و باتری را از خودرو پیاده نمایید.

4( باتری را به مرکز ســرویس باتری جهت شارژ انتقال 
دهید تا بازرسی و اقدامات الزم توسط متخصص باتری 

صورت پذیرد. الزم است به نکات ذیل توجه فرمایید:
- بازرســی کنید که قطب های باتری و بست کابل های 
باتــری تمیز باشــند. در صورت نیاز آنهــا را باز کرده و 

سولفاته روی کابل ها را تمیز نمایید.

هشدار
ولتاز نهایی شــارژ باتری12 ولت معادل:14،40-  

14،10 خواهد بود.

هشدار
- مطمئن شــوید که در هنگام اســتفاده از باتری 
کمکی ولتاژ هر دو باتری یکسان است )12 ولت( و 
کابل های رابط دارای گیره های عایق دار می باشند و 
برای استفاده در باتری های 12 ولتی مناسب هستند.
- اگر از اتومبیل در مدت طوالنی استفاده نمی شود، 
کابل های باتری را باید باز نمائید در این حالت هر 4 

هفته یکبار باتری را شارژ نمائید.
- از آنجائیکه استارت خودرو 12 ولت می باشد، لذا 
اســتفاده از یک باتری24 ولت یا دو باتری12 ولت 
موجب آسیب رســیدن به سیستم های الکتریکی 
خودرو خواهد شــد. بنابراین به منظور استفاده از 
باتری کمکی حتماً از باتری 12 ولت استفاده نمائید.

- کابلشــو مثبت باتری )قرمزرنگ( باید همیشه 
به قطب مثبت باتری وصل باشــد. برای اجتناب 
از خسارت به آلترناتور هیچگاه آلترناتور نباید بدون 

اتصال به باتری کار نماید.

- زمانی که موتور روشن اســت نباید کابل ها را از باتری 
جدا نمود.

- بدون باز و جدا کردن کابل ها، هرگز اقدام به شارژ باتری نکنید.
- زمانی که خودرو برای مدت طوالنی) یک ماه یا بیشتر( 
مورد استفاده قرار نمی گیرد، کابل های باتری را جدا کنید.
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جعبه فیوز
جعبــه فیوز در دو بخش داخل اطــاق و داخل محفظه 
موتور قرار دارد. جعبه فیوز داخل اطاق در پایین سمت 
چپ داشــبورد و جعبه فیوز داخل محفظه موتور سمت 

چپ این محفظه و نزدیک باتری قرار گرفته است.

فیوزها
فیوزها اتصاالت ساده ای هستند که در موقع لزوم جریان 
برق را قطع می کنند تا تجهیزات برقی آســیب نبینند. 
هر گاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز 

محافظ آن سوخته باشد.

اخطار
- فیــوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم 
آنرا با یک فیوز با شــدت جریان یکسان جایگزین 
نمایید. اســتفاده از فیوز با شــدت جریان قویتر 
می تواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی 

گردد. )خطر آتش سوزی(
- سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با 
تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است.  
قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر بر روی 
خودرو،  با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت کنید.

برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب آن ها می توانند 
بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل الکترونیک، 
مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر نامطلوب 
بگذارند. نصب تجهیزات الکتریکی باید توسط یک 

متخصص انجام شود.

هشدار
هرگونه دســتکاری و یا تغییر سیستم های تغذیه 
ســوخت )واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، 
مدار ســوخت، انژکتور، ســرپوش محافظ و...( به 
دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند، 
اکیداً ممنوع است. )مگر توسط متخصصین شبکه 

خدمات پس از فروش(.
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عملکرد فیوز آمپر فیوز فیوز 
برق صندلی جلو 20A F1

استارت سوئیچ 1و 2
10A F2برق سوئیچ ترمز

برق رادیو
برق فندک 20A F3

-- 10A F4
فن تهویه 30A F5

استارتر 20A F6
رزرو 10A F7

CCN برق واحد کنترل مرکزی
5A F8برق ایموبیالیزر

چراغ راهنما عقب سمت راست

15A F9
المپ دنده عقب سمت راست

چراغ ترمز سمت چپ
چراغ پالک

CCN جعبه فیوز
محــل قرار گرفتن این نود در ســمت چــپ قرمان زیر 

دریچه هوا قرار دارد. می باشد.

عملکرد فیوز آمپر فیوز  فیوز
چراغ کوچک عقب سمت راست

15A F9نور زمینه کلید های شیشه باالبر عقب
RN برق

چراغ راهنما عقب سمت چپ

15A F10

المپ مه شکن عقب سمت راست
المپ دنده عقب سمت چپ

چراغ ترمز سمت راست
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها

چراغ کوچک عقب سمت چپ
RN برق واحد کنترل عقب
محرک برقی صندوق عقب

30A F11
محرک های برقی درهای عقب

محرک برقی باک بنزین
المپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم

رزرو 20A F12
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه

30A F13شیشه باال بر برقی عقب سمت چپ
شیشه باال بر برقی عقب سمت راست

رادیو و حافظه رادیو
15A F14برق کانکتور دیاگ

نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی

5A F15

چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش، و آینه برقی
CCN برق واحد کنترل مرکزی

المپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
المپ کلید فالشر

المپ کلید قفل مرکزی
المپ کلید محرک برقی صندوق عقب

FN برق واحد کنترل جلو
ICN برق جلوآمپر

ICN حافظه جلو آمپر
برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ

5A F163 استارت سوئیچ 2و
برق ترمز ضد قفل

کیسه هوا 10A F17
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FN جعبه فیوز و نود
جبعه فیوز و نود FN در ســمت چــپ محفظة موتور 
قرار دارد. برای دســتیابی بــه آن گیره های در جعبه را 
آزاد کنید. و در را بردارید. هنگام بستن درِ جعبه، از جا 

افتادن صحیح آن مطمئن شوید.

دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع 
و وصل کند. هر مشــکلی در این قسمت ها باید توسط 

متخصص مجاز بررسی شود.

اخطار
سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با 
تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است. 
دیگر  الکتریکی  لوازم  یا  تجهیزات  نصب  از  قبل 
خودرو  ایران  مجاز  نمایندگی  با  خودرو،  روی  بر 
مشورت کنید. برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب 
آنها می توانند بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل 
اکترونیک، مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری 
الکتریکی  تجهیزات  نصب  بگذارند.  نامطلوب  اثر 

باید توسط یک متخصص انجام شود.
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عملکرد فیوز آمپر فیوز فیوز  عملکرد فیوز آمپر فیوز فیوز 

بوق 30A F11 30A موتور برف پاک کن F1
تغذیه ی نود در 10A

F12
کمپرسور کولر

15A F2تغذیه ی آژیر 10A شیشه شوی
Engine ECU )یونیت موتور( 10A F14 رله دوبل 2 30A F3

چراغ مه شکن جلو راست
15A F16

رله دوبل 1 30A F4
چراغ مه شکن جلو چپ ABS 2 ترمز 30A F6

چراغ راهنما جلو چپ

20A F17

ABS 1 ترمز 30A F7
چراغ نورباال چپ فن 1 30A F8

چراغ کوچک چپ گرمگن آینه ی راست

20A F9

چراغ نور پایین راست چراغ راهنمای آینه ی جلو راست
چراغ راهنما جلو راست

20A F18

موتور شیشه باالبرجلو راست
چراغ نورباال راست موتورعملگردرجلو راست

موتور آینه ی راست چراغ کوچک راست
چراغ نور پایین چپ آینه ی تاشو راست

تغذیه ی نود مرکزی 2 40 A F19 چراغ در جلو راست 
50A تغذیه ی استارت F20 کلید نور پس زمینه

تغذیه ی نود مرکزی 1 60 A F21 تغذی ی نود در
فن 2 40A F22 گرمکن آینه ی چپ

20A F10

چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ
موتور شیشه باالبرجلو چپ

موتورعملگردر جلو چپ
موتور آینه ی چپ
آینه ی تاشو چپ

چراغ در جلو چپ
تغذیه ی نود در

فیوزها
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تعویض المپ ها

واتالمپ

1H1- 55W/12V- چراغ جلو –  نور باال

2H7- 55W/12V- چراغ جلو –  نور پایین

3LED- چراغ کوچک

4PY- 21W/12V- چراغ راهنمای جلو

5H1- 55W/12V- چراغ مه شکن جلو

P-21W/12V  6- چراغ عقب/ چراغ خطر ترمز
LED

7PY- 21W/12V- چراغ راهنمای عقب

8P-21W/12V- چراغ دنده عقب

9P-21W/12V- چراغ مه شکن عقب

10LED- چراغ ترمز باال )طاقچة عقب(

11LED- چراغ راهنمای روی آینه

125- چراغ صندوق عقب

135- چراغ آینة آرایش

14LED- چراغ های مطالعه

15LED- چراغ  در

165- چراغ پالک

175- چراغ جعبه داشبورد

اخطار 
عملکرد کلیة چراغ های بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید. 

هنگام تعویض هر المپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
المپ ها تحت خأل هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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تعویض المپ ها

اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق راجدا کنید وپس 
از تعویض المپ ها رابط اصلی برق رامجددآ وصل نمایید.

چراغ نورپایین
1- درپوش المپ رادرجهت عالمت )پادساعتگرد( بازکنید.

2- رابط برق المپ را جدا کنید.
3- با فشردن از پهلو، گیره فنری را آزاد کنید.

یک  با  پایه  شیارهای  جهت  به  باتوجه  را  المپ   -4
دستمال تمیز عوض کنید.

5- گیره فنری را به درستی درجای خود نصب کنید.
6- رابط برق المپ را وصل کنید.

7- درپوش المپ راباتوجه به جهت خارها جا بزنید و       
درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

چراغ نورباال
1- درپوش المپ رادرجهت عالمت)پادساعتگرد( بازکنید.

2- رابط برق المپ را جدا کنید.
3- با فشردن لبه گیره فنری به جلو وباال، آن را آزاد کنید.

یک  با  پایه  شیارهای  جهت  به  باتوجه  را  المپ   -4
دستمال تمیز عوض کنید.

5- گیره فنری را به درستی درجای خود نصب کنید.
6- رابط برق المپ را وصل کنید.

و        بزنید  جا  خارها  به جهت  راباتوجه  7-درپوش المپ 
درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

چراغ راهنمای جلو
1- درپوش المپ را درجهت عالمت )پادساعتگرد( بازکنید.

2- المپ را با فشردن وچرخاندن درجهت پادساعتگرد 
از پایه جداکنید و بایک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
3- درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و       

درجهت عالمت )ساعتگرد( محکم کنید.
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تعویض المپ ها

چراغ مه شکن جلو
1- درپوش المپ را درجهت عالمت )پادساعتگرد( بازکنید.

2- رابط برق المپ را جدا کنید.
3- با فشردن از دوطرف، گیره فنری را آزاد کنید.

4- المپ را باتوجه به جهت شیارهای پایه با یک دستمال 
تمیز عوض کنید.

5- گیره فنری را به درستی درجای خود نصب کنید.
6- رابط برق المپ را وصل کنید.

7- درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و       
درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

چراغ مه شکن عقب
1- رابط برق را جدا کنید.

2- درپوش المپ را درجهت عالمت )پادساعتگرد( بازکنید.
3- المپ را با فشردن وچرخاندن درجهت پادساعتگرد از
 پایه جداکنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض کنید.

4- درپوش المپ راباتوجه به جهت خارها جا بزنید و       
درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق راجدا کنید وپس 
از تعویض المپ ها رابط اصلی برق رامجددآ وصل نمایید.
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مجموعه المپ های عقب
 جهت تعویض المپ های عقب ابتدا الزم است:

- موکت داخل صندوق را از پشت چراغ عقب کنار بزنید،
1- رابط اصلی برق را جدا کنید.

تا  باز کنید  را کامل  بدنه  به  2- سه مهره نصب چراغ 
مجموعه چراغ عقب از خودرو جدا شود.

پس از تعویض المپ:
3- الستیک آب بندی را در محل خود با دقت نصب کنید،
- مجموعه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودرو
قرار دهید تا هر 3 پیچ در ابتدای دهانه سوراخ ها باشد.

4- خار جانبی چراغ را در زبانه نشیمنگاه خود تنظیم 
کنید و چراغ را جابزنید.

- هر 3 مهره را با ترتیب شکل ببندید.
- رابط اصلی برق را وصل کنید.

- موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.
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5 چراغ دنده عقب
1- درپوش المپ رادرجهت عالمت)پادساعتگرد( بازکنید.
2- المپ را با فشردن وچرخاندن درجهت پادساعتگرد از

 پایه جداکنیدوبایک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
3- درپوش المپ راباتوجه به جهت خارها جا بزنید و       

درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

چراغ راهنمای عقب 
1- درپوش المپ رادرجهت عالمت)پادساعتگرد( بازکنید.
2- المپ را با فشردن وچرخاندن درجهت پادساعتگرد از

 پایه جداکنیدوبایک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
3- درپوش المپ راباتوجه به جهت خارها جا بزنید و       

درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

چراغ ترمز
1- درپوش المپ رادرجهت عالمت)پادساعتگرد( بازکنید.
2- المپ را با فشردن وچرخاندن درجهت پادساعتگرد از

 پایه جداکنیدوبایک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
3- درپوش المپ راباتوجه به جهت خارها جا بزنید و       

درجهت عالمت )ساعتگرد(محکم کنید.

تعویض المپ ها
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چراغ سقفی جلو
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ 
وارد کــرده و با اهرم کردن آن مجموعة چراغ را از محل 

خود جدا کنید.
مجموعــة چراغ را نگهدارید و پایة چــراغ را باز کنید. 
چراغ را درآورید و تعویض کنید. اطمینان حاصل کنید 
که پایه محکم ســرجای خود قرار گرفته اســت. سپس 

مجموعة چراغ را سرجای خود نصب کنید.

چراغ سقفی عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ 
وارد کــرده و با اهرم کــردن آن مجموعه چراغ را از محل 
خود جدا کنید. چراغ را درآورید و تعویض کنید. اطمینان 
حاصل کنید که پایه محکم سرجای خود قرار گرفته است 

سپس مجموعه چراغ را سرجای خود نصب کنید.
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چراغ پالک خودرو
چراغ را به ســمت چپ فشــار دهید و به ســمت پایین 
بچرخانیــد تا  از جای خود خارج شــود. پایــة المپ را 
بچرخانید و بیرون بکشــید. المــپ را از پایة المپ خارج 

کنید. المپ نو را نصب کنید.

چراِغ در
این چراغ مجهز به دیود است.

در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگی های مجاز 
ایران خودرو مراجعه کنید.

چراغ سوم خطر )قرمز(
این چراغ مجهز به دیود است.

در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگی های مجاز 
ایران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ آینة آرایش
المــپ چراغ آینــة آرایش قابل تعویض نیســت، برای 
تعویض باید مجموعة کامل آفتابگیر را از نمایندگی مجاز 

تهیه فرمایید.

چراغ صندوق عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ 
وارد کنید. با بیرون آوردن طلق به المپ دست می یابید. 
المپ را از دوسر اتصال خود جدا کنید. المپ را تعویض 

کنید. چراغ را درجای خود مجدداً نصب کنید.

چراغ راهنمای روی آینه
ابتدا خار شیشــه رنگی آینه های جانبــی را آزاد کنید.
سپس پیچ های اتصال موتور آینه و قاب آن را باز کرده و 
در انتها با بازکردن2عدد پیچ چراغ LED آن را درآورده 

و با LED  سالم تعویض کنید.

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام 

تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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برچسب های اخطار و پالک ها
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برچسب های اخطار و پالک ها

اخطار کیسه هوا
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شماره های شناسایی

شماره های شناسایی
هنگام تماس با نمایندگی مجاز، اگر کار شما در رابطه با 
موتور یا جعبه دندة خودرو باشد، الزم است شماره های 

این قسمت را ذکر کنید.

پالک شناسایی خودرو
1- پالکی که شــماره های شناسایی خودرو بر روی آن 
حک شــده اســت در محفظة موتور، روی صفحة جدا 

کنندة باالی محفظه موتور، قرار دارد.

2- شمارة موتور: در جلوی بلوک سیلندر به صورت افقی 
حک شده است.

3- شمارة جعبه دنده: در جلوی پوستة جعبه دنده روی 
یک پالک حک شده است.
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اطالعات فنی موتور 

EF7NA  1/7  iمشخصات                                                  موتور

1646حجم )سی سی(

2- 4 - 3 - 1ترتیب احتراق

rpm 750دور آرام موتور

mm 6 /78قطر داخلی سیلندر

mm  85کورس پیستون

4تعداد سیلندر

16تعداد سوپاپ

1 : 11نسبت تراکم

5 دنده + دنده عقب      BE  3جعبه دنده

حداکثر قدرت موتور در حالت بنزینی

حداکثر گشتاور موتور در حالت بنزینی

115 hp at 6000 )rpm(

157 NM/4500 )rpm(

95اکتان سوخت
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توجه: از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

اطالعات فنی موتور 

ظرفیت ها و مواد مصرفی

60 لیترباک بنزین

1/9 لیترجعبه دنده )حالت خشک(

حجم:7/5 لیتر )محلول اتیلن گلیکول / نسبت سیستم خنک کننده )حالت خشک(
اختالط 46 به 54 ضد یخ و آب(

3/4 لیترمخزن شیشه شوی

مایع شیشه شوی
 محلول ایزوپروپانول

نسبت اختالط 17 به 83 شیشه شو / آب )تابستانه(
نسبت اختالط 44 به 56 شیشه شو / آب )زمستانه(

1/2 لیتر )روغنATF Dexron II-D(روغن هیدرولیک فرمان

0/52 لیتر )DOT4(         )ABS(روغن ترمز

جدول مشخصات فنی روغن موتور مناسب برای موتور*  

نوع روغن موتور مجاز )همراه با استاندارد و 
10W40  API  SLسطح کیفی روغن(

حجم روغن موتور مورد نیاز 
در هنگام تعویض

5/5 لیتربافیلتر

5 لیتربدون فیلتر

کیلومتر مناسب تعویض 
روغن

هر 12000 کیلومترشرایط آسان

هر 10000 کیلومترشرایط سخت

از نوع کارتریجیفیلتر روغن

همراه با روغن موتور تعویض گردد.زمان مناسب تعویض فیلتر روغن

دورة زمانی بازدید سطح 
روغن موتور

هر 1000 کیلومتر یک بار سطح روغن کنترل گردد. حداقل 
مقدار روغن 4/45 لیتر و حداکثر مقدار روغن 5/2 لیتر است

میزان مجاز کم کردن روغن 
0/2 لیتر)200 سی سی(موتور در هر 1000 کیلومتر

 تذکر مهم: استفاده از کلیة روغن های SAE 20W50 در موتورهایEF7 مجاز نبوده و مورد تأیید نمی باشند.

شرایط سخت: بکسل کردن، یدک کشیدن کاروان، حمل بار در باربند در مسافت های طوالنی، حرکت در جاده های خاکی و غبارآلود، طی نمودن مکرر مسافت های کوتاه )کمتراز 
8کیلومتر در هر نوبت رانندگی(، طی نمودن مسافت های طوالنی با سرعت یکنواخت و پایین، دورة طوالنی عدم استفاده از خودرو
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اطالعات فنی موتور 

مشخصات باتری

SMF  یا SSB  نوع باتری       باتری

12 ولت ولتاژ

آلترناتور سیستم شارژ

کولر
R-134a نوع گاز کولر

چرخ ها و الستیک ها

6J15  فوالدی یا J15 6.5  آلومینیومی     چرخ ها

185/65R15 الستیک ها

تنظیم کنید

عقب جلو فشارباد الستیک ها

2 bar )29psi( 2 bar )29psi( درشرایط رانندگی عادی)درشهر و حومه( 

2/1 bar )31psi( 2/1 bar )31psi( رانندگی در اتوبان
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مصرف سوخت

مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین 
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:

1- همواره بــا بازدیدهــای دوره ای و نگهداری خودرو 
)تعویض به موقع فیلتر هوا( بر اساس اطالعات دفترچة 

راهنما از سالمت موتور اطمینان حاصل کنید.
2- از تایر مناسب خودرو )طبق کتابچة راهنما( استفاده 

نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
3- با آرامش رانندگی کنید و از شتاب گیری و ترمزگیری 

بی مورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.
4- از رانندگی با سرعت باال در جاده پرهیز کنید. مصرف 
کمینه )مناسب( سوخت در سرعت ثابت90 کیلومتر بر 

ساعت اتفاق می افتد.
5- بار اضافی را از خودرو خارج کنید.

6- در توقف هــای طوالنی مدت، وســیلة نقلیة خود را 
خاموش کنید.

7- سفرهای درون شــهری خود را طوری برنامه ریزی 
کنید که در ساعت/ مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.

8- خودروی خود را درمحل مناســب در فصول مختلف 
سال )مکان های مسقف، سایه( پارک نمایید.

9- هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب، 
بدون نیاز به فشردن پدال گاز باشد استفاده کنید.
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* درصورت نصب در خودروی شما

وزن ها

DENA )Kg(

                                                                               موتور   
وزن ها )کیلوگرم(

موتورEF7 بنزینی

EF7 NA

1258وزن تقریبی خودروی بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی

1650حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار

810حداکثر بار مجاز محور عقب

900حداکثر بار مجاز محور جلو
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ابعاد خودرو

4559/2 میلیمترطول خودرو

1944 میلیمترعرض خودرو با احتساب آینه های جانبی

1460 میلیمترارتفاع خودرو

2671 میلیمترفاصلة چرخ ها

930/5  میلیمترفاصلة محور چرخ های جلو تا جلوی خودرو

957/7  میلیمترفاصلة محورچرخ های عقب تا عقب خودرو

فاصلة عرضی چرخ ها
      - جلو

      - عقب
1450 میلیمتر
1440 میلیمتر

3/1تعداد دورِ چرخش قفل به قفل فرمان

11 مترقطر دایرة چرخش خودرو

500 لیترحجم صندوق عقب
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کنترل آلودگی

کنترل آلودگی:
خودروی شما مجهز به کنترل آلودگی در خصوص مواد 

آالینده خودرو می باشد.

مبدل کاتالیزوری: 
جهــت تبدیل مواد آالیندة خروجی از موتور به گازهایی 
با آلودگی حداقــل، از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیســت 
استفاده می شود. از عوامل مهم در تخریب یا از کار افتادن 
کاتالیست، سرب موجود در سوخت می باشد، لذا استفاده 

از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری می باشد.

هشدار
- عدم استفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیست 

خودرو صدمه خواهد زد.
- از ترکیــب هر نوع مایع غیرمجاز )انژکتورشــور، 
روغــن بنزین، تقویت کنندة اکتــان بنزین و...( با 

سوخت های استاندارد به شدت پرهیز نمایید.
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آ
58 آفتابگیر       
آینه آرایش                                                             48
آینه جلو                                                  47
آینه تاشوی برقی*                                               48

الف
114 ابزار       
ابعاد خودرو                                      144
اطالعات فنی موتور                                                     139
ایمنی در گاراژ                                                                    97
ایمنی کودکان                                                     36

ب
104 باتری      
بازرسی های روزانه                                                                  96
بازرسی های هفتگی                                                   96
باز شدن اتوماتیک درها                                                    26
بازکردن در موتور                                                  98
بازکردن قفل فرمان                                                 79
باز و بستن درها                                                     26

برچسب های اخطار و پالک ها                                                  137   
بررسی روغن ترمز                                                        102
بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک                                      103
بررسی سطح روغن موتور                                               100
بررسی محلول خنک کننده                                                     101
برف پاک کن ها و شیشه شوی                                                       87
بدرقه راننده در تاریکی                                                       62

بستن در موتور                                                                98
بستن کمربند                                                             43
بکسل از جلو                                                                          119
بکسل از عقب                                                               119
بکسل کردن خودرو                                                                 118
85 بوق       

پ
پاک کردن لکه های قیر                                                          110
101 پرکردن رادیاتور  
پر کردن مخزن شیشه شوی                                           106
پالک شناسایی خودرو                                                     138
پولیش کردن رنگ بدنه                                                110

ت
تایمر چراغ سقفی                                                               62
ترمز پایی مجهز به بوستر                                                         88
ترمز ضد قفل                                                   90
ترمز دستی                                                                 89
تعویض باتری                                                                          105
تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور                                            29
تعویض چرخ ها                                                                          114
تعویض المپ چراغ آینه آرایش                                                        134
تعویض المپ چراغ سوم خطر )طاقچه عقب(                          133
تعویض المپ چراغ پالک خودرو                                                    133
تعویض المپ چراغ جلو نور باال                                                       128
تعویض المپ چراغ نور پایین                                                          128
تعویض المپ چراغ در                                                                     133
تعویض المپ چراغ صندوق عقب                                                        134

تعویض المپ چراغ سقفی جلو                                                               132           
تعویض المپ چراغ سقفی عقب                                                         132
تعویض المپ چراغ مه شکن جلو                                                  129
تعویض المپ چراغ مه شکن عقب                                           129
تعویض المپ چراغ ترمز                                                       131
تعویض المپ چراغ دنده عقب                                                  131
تعویض المپ چراغ راهنمای جلو                                            128     
تعویض المپ چراغ های راهنمای عقب              131  
تعویض المپ چراغ های راهنمای روی آینه                                 134
تعویض المپ ها                                                                                  127     
تمیز کردن سطح خارجی خودرو                                                         108
تمیز کردن زیر خودرو                                                                                  108
تنظیم آینه برقی                                                                     47
تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو                        43
تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو                                                       86
تنظیم زاویه فرمان                                        57
توصیه های ایمنی باتری                                                         120
توصیه های ایمنی در مورد کمربندها                                               42
توصیه های کیفی در فرآیند شستشوی خودرو                          111 
54 اتوماتیک                          تهویه 

ج
جازدن تیغه برف پاک کن                                                                    107

جا سیگاری جلو                                                                57 
جا سیگاری عقب                                                      57
جعبه داشبورد                                         59
125                                             FN جعبه فیوز
جعبه کنسول جلو                                                 58
جک زدن زیر خودرو                                                          115

* درصورت نصب در خودروی شما
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چ
چراغ سقفی جلو                                                                          52
چراغ سقفی عقب                                                  52
چراغ های راهنمای چپ و راست                                         85

چراغ های مه شکن جلو                                                   86  
چراغ های مه شکن عقب                                                                86
چراغ های نور باال و پایین                                                                          85
چراغ های هشداردهنده جلو آمپر                                                        69
چرخ زاپاس و ابزارهای آن                                                     114
چرخش تایر در خودرو                                                                    117

ح 
حرکت تکی برف پاک کن                                                   87
حفاظت از بدنه خودرو                                                            119
حلقه جلویی بکسل خودرو                                                          118
حلقه عقبی بکسل خودرو                                              118
حمل با کامیونت                                                                                119

خ
62 خودرویاب        

د
درآوردن رینگ اسپرت                                                      116

درآوردن تیغه های برف پاک کن                                                            107     
در باک                                                                                     84 
درپوش مخزن بنزین                                               83
دریچه دسترسی به صندوق عقب                                                  59
63 دزدگیر          
دسته کلید                                                           26
دنده دستی                                                 81

ر
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی                                           72
راهنمای محفظه موتور                                                   99

روشن کردن و رانندگی                                                    79   
روغن ترمز                                              102
ریختن روغن موتور                                                              100

ز
59 زیرآرنجی          

س
سرویس و نگهداری باتری                                                                 120 
سوت اخطار                                                         85
سوئیچ استارت                                       79

سیستم اعالم هشدار موانع عقب                                                 82 
سیستم پیش کشنده و محدودکننده نیرو                                      44
سیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی                                        91
سیستم حفاظتی ضد مانع*                             50
83 سیستم سوخت  
سیستم ضد سرقت خودرو                                               30

ش
شارژ اضطراری باتری                                                  121
شارژ باتری با دستگاه شارژ                                               122
شست و شو و مراقبت از خودرو                                        108
شست و شوی تیغه برف پاک کن                                            110
شست و شوی شیشه                                                             87
شست و شوی شیشه ها و آینه ها                                                 110
شست و شوی قسمت های داخلی خودرو                                   110

شماره های شناسایی                                               138
شیشه باالبر هوشمند*                                                 50
شیشه های بغل                                                                  49

ص
صندلی ها                                                                               31

ض
ضد یخ                                                                      101

ظ
ظرفیت ها و مواد مصرفی                                                                        140

ع
عیوب متداول باتری                                                     104

غ
غیرفعال کردن دزدگیر                                                                         63

ف
فرمان هیدرولیک                                                          103
فشار باد چرخ ها                                                                                         117
فعال کردن دزدگیر                                                                  63

               60 فالشر 
123 فیوزها 
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ق
قفل خودکار                                                              63
قفل و بازکردن با کنترل از راه دور                                                 26
قفل شدن اتوماتیک درها                                                            26
قفل کردن فرمان                                                                              79
قفل کردن یا بازکردن با کلید                                                                       27
قفل کردن یا بازکردن در صندوق عقب                                           27
قفل ایمنی محافظت از کودکان                                               27
60 قفل مرکزی  

ک
کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست                             80
کپسول اطفاء حریق *                                                   45
کلید بازکننده در صندوق عقب                                                 60
کلید چراغ ها                                                                              85
کلید شیشه ها                                                                               49
کلید قفل کننده شیشه های عقب                                                        49
کلید قفل مرکزی                                                        60
کلید وصل مجدد سوخت                                                 84
کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان                                          61
کمربند ایمنی پیش کشنده                                                        44
کنترل آلودگی                                                                145
کنترل سرعت هوشمند *                                                             76

کیسه هوا                                                               92    

گ
گرمایش و تهویه                                                                    53

م
مایعات سمی                                                97
مبدل کاتالیزوری                                                          145
مثلث خطر                                                                       114
محل جک در زیر خودرو                                                                                       115
مصرف سوخت                                                  142
موقعیت دنده ها                                                                          81

ن
نشانگر ساییدگی الستیک                                                          117
نشانگر صفحه نمایش جلو آمپر                                                    66

نکات احتیاطی هنگام رانندگی                                            81 
نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت خودرو                                       28
96 نگهداری     
نگهداری از تجهیزات خودرو*                                                109

و
وزن ها                                                                             143  

ه
هشدارهای صوتی جلو آمپر                                                                           75 
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راهنمای دارنده محصول
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، کیلومتر  14جاده مخصوص کرج

صندوق پستی 111 -  13895  
تلفن: 48901 )021(

نمابر: 1- 44934000 )021(
مرکز پیامک: 30003

info@ikco.ir :پست الکترونیکی
 www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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