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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 اســتفاده صحیح از وســیله نقلیه و نحوه رانندگی با آن به شــما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر اســت همواره آن را در محفظه داشــبورد خودرو نگهداری نمائید.
برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو 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 نحوه نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه 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 درباره 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 اســت. به همین خاطر ممکن اســت بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای 

کسب اطمینان می توانید با نمایندگی 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.
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مرور سریع مطالب

باز و بستن درها.................................................................................................................................................................................................................................................................................28-31
ایمنی کودکان............................................................................................................................................................................................................................................................................44
چراغ ها -  بوق........................................................................................................................................................................................................................................................................................50
شیشه شوی وبرف پاک کن.....................................................................................................................................................................................................................................................................52
سیستم صوتی* ..................................................................................................................................................................................................................................................... 58-67
گرمایش و تهویه.........................................................................................................................................................................................................................................................................68-69
بخارزدایی سریع شیشه های خودرو...................................................................................................................................................................................................................................................70
تهویه مطبوع اتوماتیک* .................................................................................................................................................................................................................................. 71-73
تجهیزات داخلی........................................................................................................................................................................................................................................................................77-80
هشداردهنده*.......................................................................................................................................................................................................................................................................82-91
92-94.........................................................................................................................................................................................................................................* )Airbag( کیسه هوا
نشانگرهای صفحه نمایش جلو  داشبورد  دیجیتالی...............................................................................................................................................................................................................96-104
روشن کردن   و   رانندگی..............................................................................................................................................................................................................................................112
گیربکس اتوماتیک* ............................................................................................................................................................................................................................................ 114
کنترل سرعت هوشمند*.................................................................................................................................................................................................................................................116
روشن کردن و رانندگی خودرو  دوگانه سوز*................................................................................................................................................................................................................122-124
نگهداری..................................................................................................................................................................................................................................................................126
محفظة موتور....................................................................................................................................................................................................................................................................128-130
ترمزها...............................................................................................................................................................................................................................................................................132
باتری.................................................................................................................................................................................................................................................................134
فوریت های فنی)تعویض چرخ ها، حمل خودرو، تعویض فیوزها و تعویض المپ ها(......................................................................................................................................140-161
سرویس و نگهداری و شارژ باتری........................................................................................................................................................................................................................162-165

* درصورت نصب در خودروی شما

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


5

1
فهرست تصویری

چراغ های مه شکن جلو  ................................ 51
تعویض المپ های چراغ های مه شکن جلو  ........ 145

سوئیچ موتور  .................................................... 112

چراغ های جلو  ..................................................... 50
تعویض المپ های چراغ های جلو  ................ 145

حمل خودرو  ....................................................... 140

محفظة موتور  ................................................... 128

شیشه باالبرها  .................................................... 34

برف پاک کن ها  ...................................................52

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


6

فهرست تصویری

ترمز ضدقفل  ....................................................... 76
تعویض چرخ ها  ............................................... 143 

چراغ مه شکن عقب  ...........................................51
تعویض المپ های چراغ های عقب  .............6 14

درباک   ...................................................................... 31
صرفه جویی در مصرف سوخت  ....................118

سیستم هشدار موانع عقب  ............................ 53

بازکردن صندوق عقب  .................................... 77

آینه ها  ................................................................... 46

حمل خودرو  ....................................................... 140

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


7

1
فهرست تصویری

محفظه موتور

اطاعات فنی موتور  .......................................... 170
مصرف سوخت  ............................................. 171

روغن ترمز  ............................................................ 132

فرمان هیدرولیک  ......................................... 133

جعبه فیوز محفظه موتور ............................... 149

جعبه فیوز  .......................................................... 147

باتری  ................................................................... 134

میله اندازه گیری سطح روغن موتور  ......... 129

سیستم خنک کننده  ..................................... 131روغن موتور  ........................................................ 129

پالک شناسایی خودرو  ..................................... 168

مخزن شیشه شوی  ...................................... 130

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


8

فهرست تصویری

محفظه موتور*

اطاعات فنی موتور  .......................................... 170
مصرف سوخت  ............................................. 171

روغن ترمز  ............................................................ 132

فرمان هیدرولیک  ......................................... 133

باتری  ................................................................... 134جعبه فیوز محفظه موتور ............................... 158

میله اندازه گیری سطح روغن موتور  ......... 129

سیستم خنک کننده  ..................................... 131روغن موتور  ........................................................ 129

پالک شناسایی خودرو  ..................................... 168

مخزن شیشه شوی  ...................................... 130

* درصورت نصب در خودروی شما

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


9

1

1خودروی شما در یک نگاه
کنترل ها..............................................................................................10
قفل و بازکردن درها..............................................................................12
سیستم ضد سرقت خودرو )ایموبالیزر( ............................................... 13
دسته راهنما و کلید چراغ ها .................................................................14
دستة برف پاک کن...............................................................................14
صندلی برقی* .................................................................................... 15
صندلی ...............................................................................................16
گرمایش و تهویه..................................................................................17
تهویه مطبوع اتوماتیک* .................................................................. 18
شیشه باالبر برقی* ........................................................................... 19
شیشه باالبرهوشمند*.......................................................................19

آینه ها ................................................................................................21
آینه برقی*.........................................................................................21
دنده اتوماتیک* ................................................................................. 21
22 .........................................................................* )Airbag( کیسه هوا
قفل ایمنی محافظت از کودکان............................................................23
موبایل هندز فری*.............................................................................23
کنترل سرعت هوشمند* ....................................................................23
24 ......................................... *CNG  روشن کردن و رانندگی با استفاده از
نوع سوخت........................................................................................ 24
هشدار دهنده* ..................................................................................25
صفحه کنترل سیستم صوتی* ........................................................ 26

* درصورت نصب در خودروی شما

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


خودروی شما در یک نگاه

10

1

* درصورت نصب در خودروی شما

کنترل ها
1- بوق، کلید چراغ جلو و دسته راهنما

2- صفحه نمایش جلو داشبورد دیجیتال
3- دریچة هوا برای جلوگیری از یخ زدگی و بخارگرفتگی 

شیشة جلو
4- دریچة قابل تنظیم تهویة میانی

5- ساعت یا هشداردهنده*
6- دریچه های قابل تنظیم تهویه جانبی

7- جعبه فیوز
8- دستگیرة آزاد کردن در موتور

9- برف پاک کن و شیشه شوی
10- دسته دنده

11- سیستم صوتی)در بعضی از مدلها راهنمای سیستم 
صوتی در دفترچه جدا ارائه می گردد(

12- زیرسیگاری و فندک
13- جعبه داشبورد

14- کیسه هوای سرنشین*
15- سیستم تهویه اتوماتیک*

16- کیسه هوای راننده*
17- تنظیم کننده نور صفحه درجات و عالئم*   
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* درصورت نصب در خودروی شما

کنترل ها
1- موبایل هندزفری*

2- کلید تبدیل نوع سوخت در خودرو دوگانه سوز*

3- کلید بازکننده در صندوق عقب*
4- دکمة چراغ اعالم خطر )فالشر(

5- دکمة گرمکن شیشة عقب
6- دکمة گرمکن شیشة جلو*

7- کلید قفل کن شیشه باالبر عقب

*توجه:
CEC در سیستم تجمیع مدارات کنترلی

کلید 1 موبایل هندز فری وکلید  3  بازکننده 
در صندوق عقب جا به جا می شود.

www.cargeek.ir
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قفل و بازکردن درها
درهای جانبی- درصندوق عقب- دریچة باک

- با استفاده از کلید: برای بازکردن در، دستگیره بیرونی 
را باال بکشید.

از داخل: دکمة قفل کن داخلی را فشــاردهید، در قفل 
می شود؛ برای بازکردن قفل، دکمه را باال بکشید و برای 

گشودن در، دستگیره را بکشید.
- با استفاده از کلید)سوئیچ( و قفل مرکزی

کلیة درها، در صندوق عقب دریچة باک را می توان هم زمان 
به وســیلة کلید)سوئیچ( از بیرون خودرو و یا با استفاده از 

دکمة قفل کن درهای جلو از داخل، قفل یا باز کرد.
- به وسیله کنترل از راه دور

کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید:
- دکمة1 را برای باز کردن فشار دهید.

- دکمة2 را برای قفل کردن فشار دهید.
)Jack  Knife  دکمة3 )ضامن سوئیچ تاشو یا -

 تیغة سوئیچ در جهت حرکت عقربه های ساعت باز خواهد شد.

قفل و باز کردن درها
در موتور:

1- از داخل: دستگیرة داخلی زیر داشبورد را بکشید تا 
چفت آن رها شود.

2- از بیرون: ضامن زیر در موتور را به سمت خود بکشید 
تا زبانة ایمنی قفل خالص شود.

برای باز نگهداشــتن در موتور، از میلة اتکا استفاده کنید. 
برای بســتن، میلة اتکا را پایین بیاورید و در را از فاصله 
تقریبا30ً سانتیمتری رها کنید، مطمئن شوید که در 

موتور کامالً قفل شده باشد.
درباک:

3- برای بازکردن درِ باک، لبه جلویی دریچة باک را فشار دهید.
بازکردن دریچة باک در مواقع اضطراری:

4- چنانچه سیســتم قفل مرکزی از کار افتاده باشــد، 
می توان دریچة باک را از داخل صندوق عقب باز کرد.

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 نگه داشتن 6 ثانیه اي این 

کلید، در صندوق باز می شود(
هشدار

بنزین داخل باک ممکن است تحت فشارباشد. لذا جهت 
جلوگیری از صدمه جانی، در باک را سریعاً باز نکنید. 
درباک را به آرامی و با دقت شــل نموده و صبرکنید تا 
صدای هیس متوقف شود؛ سپس آن را کامالً باز نمائید. 
بخار بنزین بســیار خطرناک است. وقتی که بنزین 
درباک می ریزید، موتور باید خاموش باشــد و هرگز 
جرقه، شعله آتش، سیگار و کبریت در نزدیکی محل 

ریختن بنزین نباید وجود داشته باشد.

توجه:
فشاردادن متوالی دکمه ها با فاصله زمانی کوتاه باعث 
می شود عملکرد آنها به مدت 20 ثانیه متوقف شود.

1
۳

2

1

2

* درصورت نصب در خودروی شما
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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 باشــد قفل فرمان را باز 
نماییــد، به آرامی همزمان بــا 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.

هشدار
- هرگز با موتور سرد حرکت نکنید.

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

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 تیغه کلید برای روشــن کردن خودرو کافی 
نمی باشــد، جهت تکثیر کلید بایستی به نمایندگی های 

مجاز مراجعه نمایید.

توجه:
درپالک کلید شــماره ای حک شده است که برای 
تعویض کلید به آن نیاز خواهید داشــت. بنابراین 
پالک را در جای امنی نگهدارید و هرگز آن را داخل 

خودرو قرار ندهید.

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

شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

توجه:
در اثر ضربه شــدید و یا افتــادن ریموت، احتمال 
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد 
سیستم ضدسرقت خودرو )ایموبالیزر( وجود دارد.
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کلید چراغ ها، دسته راهنما و بوق
1- چراغ های کوچک، عقب و صفحه نمایش جلو داشبورد

2- چراغ جلو نور پایین / باال
3- چراغ جلو نور باال )کشیدن اهرم به سمت راننده(

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 اتوماتیک )متناسب با سرعت خودرو 
تنظیم می شود(

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(
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* برحسب مدل

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

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

5-کلید فعال سازی فن صندلی
6-کلید فعال سازی گرمکن صندلی
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* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

گرمایش و تهویه
سیســتم گرمایش و تهویة خودرو، هوای تازه و یا گرم را 
از شبکه های ورودی جلوی شیشــة جلو، به داخل اتاق 

هدایت می کند.
برای شیشــه جلو، صــورت و پاهای سرنشــینان جلو، 

خروجی های هوا تعبیه شده است.
)همچنین برای سرنشــینان عقب خروجی های هوا در 

انتهای کنسول وسط وجود دارد.(*

1( گردش داخلی هوا
2( کولر

3( جهت وزش رو به صورت
4( جهت وزش رو به پاها

5( جهت وزش به سمت شیشة جلو و شیشه های بغل
6( تنظیم سرعت دمنده

7( تنظیم دما

دریچه های هوای رو به صورت
چنانچه دکمة چرخان را به سمت پایین 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 مطبوع اتوماتیک*
1- کنترل فن غیراتوماتیک

2- کولر
3- مصرف بهینه ECON  )اقتصادی(

4- تنظیم دما
5- گردش داخلی هوا
)OFF( 6- خاموش

7- گرمکن شیشه عقب
8- نشان دهنده درجه دمای خارج خودرو
9- دریچه هوای شیشه جلو )بخارزدایی(

10- حالت اتوماتیک
11- انتخاب کنترل دریچه های هوای غیر اتوماتیک

 )LCD( 12- صفحه نمایشگر

* درصورت نصب در خودروی شما
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شیشه باالبر برقی*
1- عملکرد خودکار: با یک فشار روی یکی از لبه های 
طرفین کلید شیشه باالبر  سمت راننده، شیشة همان در 

به طور خودکار تا انتها باال یا پایین می رود.
2-عملکرد برقی- شیشة راننده: شیشه را می توان با 
وارد کردن فشار روی کلید، باال یا پایین برد. وقتی شیشه 

به محل دلخواه رسید، کلید را رها کنید.
3-عملکردبرقی-کلید باال و پایین آوردن شیشة 

سمت سرنشین جلو:
این کلید روی درِ سمت چپ تعبیه شده است. همچنین 
روی درِ جلو سمت راست نیز یک کلید مخصوص شیشه 

همان در وجود دارد.

بردن شیشة  پایین  و  باال  برقی-کلید  4-عملکرد 
سمت چپ عقب

5-عملکرد برقی- کلید باال و پایین بردن شیشة 
سمت راست عقب

6-کلید قفل کن شیشة درهای عقب: این کلید مانع 
عملکرد کلیدهای شیشــه باالبر عقب می گردد. شیشه 
باالبرهای برقی جلو و عقب در صورتی که سوئیچ باز باشد 

عمل خواهند کرد.

شیشه باالبرهای هوشمند*
سیستم جدید شیشه باالبرهای هوشمند که برای خودرو 
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

* درصورت نصب در خودروی شما

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 شود همواره احتیاط معمول را رعایت کنید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


خودروی شما در یک نگاه

20

1

* درصورت نصب در خودروی شما

شیشه باالبر برقی:*
1( شیشه باالبر برقی راننده:

یا بکشید،  حالت دستی: کلید را به آرامی فشار دهید 
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد.
حالت خودکار: کلید را محکم و پیوسته فشار دهید یا 

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

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

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

تنظیم آینه  به صورت برقی*
- پس از باز کردن ســوئیچ، آینه درِ راســت یا چپ را با 
فشار کلید شماره6 به سمت چپ یا راست، انتخاب کنید.

- با فشردن کلید شماره7 در جهات چهارگانه، آینه را به 
طرف باال، پایین، چپ یا راست تنظیم کنید.

5( کلید قفل کنندة شیشــه باالبرهای عقب: این کلید 
مانع عملکرد کلیدهای شیشــه باالبــر عقب می گردد. 
شیشه باالبرهای برقی جلو و عقب در صورتی که سوئیچ 

باز باشد، عمل خواهند کرد.

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

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 شود همواره احتیاط معمول را رعایت کنید.
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دندة اتوماتیک:*
 P یا N هنگام استارت زدن، اهرم انتخاب دنده را در وضعیت

قرار دهید. 
هم زمان با استارت یا انتخاب دنده های جلو یا عقب روی پدال 

ترمز فشار دهید. 
موقعیت قرارگیری دنده ها با یک چراغ، بر روی جلو داشبورد 

مشخص می شود.

شرح وضعیت دنده:
 پارک                     دنده عقب    

 خالص  
 رانندگی: در این موقعیت، هرچهاردنده به طور خودکار 

تعویض می گردد.  
 سه دندة اول          دو دندة اول  
 فقط در دنده1       مسابقه ای     

 برفی

آینه ها
آینة داخل

1- آینة داخــل برای دو حالت، رانندگــی هنگام روز و 
هنگام شب، قابل تنظیم می باشد.

آینه های جانبی*
قبل از تنظیم، آینه را با دست از بیرون به حالت معمول 

آن قرار دهید.
2- انتخاب آینه سمت چپ یا راست

با فشار دکمه به سمت راست یا چپ، آینة همان سمت 
آماده تنظیم می گردد.

3-تنظیم آینه به صورت برقی
با اســتفاده از دکمة مربوطه که در هر چهار جهت قابل 
حرکت می باشــد آینه را در محل دلخواه تنظیم کنید؛ 

سپس دکمة 2 را به حالت وسط بازگردانید.

آینة تاشوی برقی*
در این آینه ها، بدون نیاز به اســتفاده از نیروی دســت و 
همزمان با باز و بسته کردن درهای خودرو از طریق کنترل 

از راه دور به صورت اتوماتیک باز و بسته می شوند.
چنانچه از فالشر استفاده شود، چراغ های روی آینه های تاشو 

همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمک زدن می کند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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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 و سرنشین می باشد.
هنگامی که سوئیچ اســتارت در وضعیت ON قرار دارد، 
چراغ نشانگر کیسة هوا روی صفحة جلو آمپر  روشن 
می شــود و پس از 6 بار چشمک زدن، خاموش می گردد. 
در غیر این صورت )مانند موارد زیر( حاکی از وجود ایراد 
در سیســتم کیسة هوا و یا پیش کشنده کمربند بوده که 
باید در اسرع وقت به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه 

و رفع عیب شود.
- روشن ماندن چراغ کیسه هوا پس از 6 بار چشمک زدن

- روشــن نشــدن و چشــمک نزدن چراغ کیسه هوا در 
لحظه ای که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار گیرد.

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.

توجه :
جهــت کنتــرل چشــمک زدن چراغ نشــانگر 
AIRBAG می بایست بین هر دو بار متوالی قرار 
گرفتن سوئیچ در وضعیت ON حداقل سه ثانیه 

سوئیچ در وضعیت بسته )OFF( قرار گیرد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

قفل های ایمنی محافظت از کودکان
این قفل هــا 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.

* Bluetooth موبایل هندزفری با تکنولوژی
با تجهیز خــودرو به موبایــل هندزفری بــا تکنولوژی 
Bluetooth، دیگــر نیازی به جوابگویی با اســتفاده از 
گوشــی تلفن همراه در داخل خودرو نخواهد بود. حتی 
اگر گوشی تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده 
کننده  قرار داشته باشد. کلید رد یا قبول مکالمه بر روی 

کنسول جلو داشبورد قرار دارد.

سیستم کنترل سرعت هوشمند*
هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند فعال می شود، 
راننده می تواند از طریق کلیدهایی که روی دسته دنده قرار 
دارد، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد. در صورتیکه 
راننده پدال ترمز یا کالچ را فشــار دهد، سیســتم کنترل 
ســرعت هوشمند قطع شــده و بالفاصله کنترل سرعت 

خودرو به راننده باز می گردد.
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* CNGروشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت
موتور همواره در حالت بنزین روشــن می شــود. تغییر 
نوع ســوخت مصرفی، با استفاده از کلید تبدیل که روی 
داشــبورد قرار دارد، انجام می شــود و انتخاب ســوخت 

CNG در موقعیت های زیر امکان پذیر است.
الف( قبل از شروع حرکت

ب( در حین رانندگی
ج( روشن کردن خودرو بر روی گاز به طور مستقیم

نوع سوخت
بنزین قابل اســتفاده در خودرو شما، بنزین بدون سرب 
سوپر با اکتان 95 می باشد. در صورتیکه سوختی غیر از 
سوخت مشخص شده مصرف شود، امکان تخریب قطعات 
داخلی موتور و آسیب دیدگی به دلیل پدیده خودسوزی 

و ضربه وجود خواهد داشت.

هشدار
عدم اســتفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیست 
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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1

هشدار دهنده*
اگر کلید کنتــرل از راه دور برای قفل کردن خودرو به کار 
رود، درها، درِ صندوق و درِ باک قفل و دزدگیر فعال می شود. 

اگر ضربه ای به خودرو وارد شود، شوک سنسور بر حسب 
حساســیتی که تعریف شده است فعال شــده و آژیر و 
فالشــرها به مدت 30 ثانیه بطور پیوسته فعال می شوند 

و چراغ سقفی تا پایان 30 ثانیه روشن می ماند.

رمز چهار رقمی:
هنگامی که خــودرو در حالت دزدگیر باشــد و دکمة 

Off( Unlock( فشرده شود:
الف( اگر رمز 4 رقمی در صفحه تنظیمات رمز )منوی3( روی 

سیستم هوشمند فعال شده باشد )شکل 2( ظاهر می شود.

الزم به ذکر است تعداد دفعات قابل قبول جهت وارد کردن 
رمز حداکثر3 بار می باشد و اگر برای مرتبة سوم عدد رمز 
اشتباه وارد شود)شکل 3(، سیستم به حالت آالرم می رود.
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صفحه کنترل سیستم صوتی*1
1- روشن کردن / خاموش کردن

- پیچاندن ولوم: تنظیم صدا
 )MUTE( 2- قطع خروجی صدا

3- ورودی دیسک
4- صفحه نمایشگر

5- دکمه خروج دیسک
6- تنظیم فرکانس دستی
- انتخاب آهنگ قبل / بعد
7- پاسخ به تماس دریافتی
8- اتمام یارد تماس تلفنی

9- جستجوی اتوماتیک  ایستگاه هاي رادیویی در جهت افزایش 
فرکانس

- انتخاب آهنگ بعد
10- پخش / توقف آهنگ

11- جستجوی اتوماتیک ایستگاه هاي رادیویی در جهت کاهش 
فرکانس

- انتخاب آهنگ قبل
USB/SD/AUX 12- درپوش
13 - تعویض باندهای رادیویی

 )CD/USB/SD/AUX IN( 14- انتخاب پخش کننده

* درصورت نصب در خودروی شما
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2قبل از رانندگی
بازو بستن درها ................................................................................ 28-31
32 ............................................ )ایموبالیزر(  سیستم ضدسرقت خودرو 
شیشــه باالبر برقی ............................................................................ 34
شیشه باالبر هوشمند* ......................................................................... 36
صندلی ها .................................................................................................. 38
صندلی برقی* ............................................................................................ 41
کمربندهای ایمنی ..................................................................................... 42
ایمنی کودکان ............................................................................................ 44
آینه ها ........................................................................................................ 46
آینه های تاشو برقی* ................................................................................. 47
کپسول آتش نشانی * ............................................................................ 48
چراغ ها و نشــانگرها ............................................................................50

شیشه شوی و برف پاک کن ....................................................................... 52
سیستم اعالم خطر دنده عقب .................................................................. 53
موبایل هندزفری* ............................................................................ 54-57
سیســتم صوتی* ........................................................................ 58-67
گرمایش و تهویه ................................................................................. 68-70
تهویه مطبوع اتوماتیک* ................................................................. 71-73
74  ................................................................ گازسوز*  قطعات  شناسایی 
76 .................................................................................... ضدقفــل  ترمز 
تجهیزات داخلی ................................................................................ 77-80
دزدگیر* .................................................................................................... 81
هشداردهنده*  .................................................................................82-91
92-94 ..................................................................... * )AIRBAG( کیسه هوا

* درصورت نصب در خودروی شما

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


28

2

باز و بستن درها

قفل و بازکردن درها
درهای جانبی- درصندوق عقب- دریچة باک

1- با اســتفاده از کلید: برای بازکردن در، دستگیرة 
بیرونی را باال بکشید.

از داخل: کلید قفل کن داخلی را فشار دهید، درها قفل 
می شوند؛ برای باز کردن قفل، کلید را باال بکشید و برای 

گشودن در، دستگیره را بکشید.

2- با استفاده از کلید)سوئیچ( و قفل مرکزی:
کلیة درها، درصندوق عقب و دریچة باک را می توان همزمان 
به وسیله کلید)ســوئیچ( از بیرون خودرو و یا با استفاده از 

کلید قفل کن درهای جلو از داخل، قفل یا باز کرد.

سواری: پس از قفل کردن درها به وسیلة قفل مرکزی، 
درصندوق عقب را می توان با استفاده از کلید و چرخانیدن 
آن به ســمت چپ)ازA به B( باز کرد. برای قفل کردن، 
کلید را به سمت راست )ازA به C( بچرخانید؛ سپس به 

نقطة وسط)A( بازگردانید و آن را بیرون بیاورید.
قفل و بازکردن درصندوق عقب به طور مستقل از 

درهای جانبی:
- بازکردن: کلید را به سمت چپ )از A به B( بچرخانید 

و کلید را فشار دهید.
- قفل کردن: کلید را به سمت راست )از A به C(بچرخانید؛ 

سپس به نقطه )A( بازگردانده و بیرون بیاورید.
توجه: پس از قفل کــردن چنانچه کلید را در وضعیت 
)C( خارج نمایید، امکان عملکرد قفل مرکزی روی قفل 

صندوق سلب خواهد شد.

3- به وسیلة کنترل از راه دور: *
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید.

- دکمة1 را برای بازکردن فشار دهید. )سیستم دزدگیر 
خاموش می شود(

- دکمة2را برای قفل کردن فشار دهید. )سیستم دزدگیر 
روشن می شود(

- با دوبار زدن پی در پی همراه با نگه داشــتن 6 ثانیه اي  
کلید 3، در صندوق باز می شود.*

4-قفل ایمنی کودکان
برای جلوگیری از باز شدن درهای عقب از داخل، ضامن 

قفل ایمنی را به پایین فشار دهید.

توجه: فشاردادن متوالی دکمه ها با فاصله زمانی کوتاه، 
باعث می شود عملکرد آنها به مدت 20 ثانیه متوقف شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز و بستن درها

تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور
اگر المپ نشــانگر روی سوئیچ چشــمک نزند یا کلید 

درست عمل نکند، الزم است باتری را عوض کنید.
1- قسمت 1و2 را از روی خط مشخص شده در تصویر 

)الف( به کمک فشار دست جدا نمایید.
2- ســپس بخش فوقانی و تحتانی قسمت2 را از روی خط 
مشخص شده در تصویر )ب( به کمک فشار دست جدا نمایید.

3- باتــری خالی را بردارید و باتــری جدید را جایگزین 
کنید. مطمئن شــوید که باتری به درستی در جای خود 

قرار گرفته است.
از باتری CR 2032 استفاده کنید.

4- بخش فوقانی و تحتانی را روی یکدیگر قرار داده و با 
فشار دست جا بزنید.

5- قســمت 1 و 2 را بر روی هم قرار دهید و با فشــار 
دست جا بزنید.

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.

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.

عوض کردن باتری کنترل از راه دور*
اگر کلید درســت عمل نکند، الزم است باتری را عوض 
کنید. برای تعویــض باتری، ابتدا پیچ 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.

* درصورت نصب در خودروی شما
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باز و بستن درها

قفل و بازکردن دِر موتور
1- از داخل: دستگیرة داخلی زیر داشبورد را بکشید تا 

چفت آن رها شود.

2- از بیرون: ضامن زیر درِ موتور را به سمت خود بکشید 
تا زبانة ایمنی قفل نیز خالص شود. برای باز نگهداشتن دِر 
موتور از میلة اتکاء استفاده کنید. برای بستن، میلة اتکاء را 
پایین بیاورید و در را از فاصله تقریباً 20 سانتیمتری رها 

کنید؛ مطمئن شوید که درِ موتور کامالً قفل شده باشد.
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دِر باک
3- برای باز کردن درِ باک، لبة جلویی دریچة باک را فشار دهید. 
برای جلوگیری از مفقود شــدن درِ باک، محلی روی جداره 

داخلی دریچه برای قرار دادن آن در نظرگرفته شده است.
)قبل از برداشتن کامل درپوش مخزن بنزین چند لحظه 

تأمل کنید تا گازهای داخل مخزن خارج شود.(
)بــرای جلوگیری از مفقود شــدن درپوش مخزن بنزین، 
درپوش به وسیلة بندی به در باک متصل گردیده است.*(

بازکردن دریچة باک در مواقع اضطراری
4- چنانچه سیستم قفل مرکزی از کار افتاده باشد می توان 

دریچة باک را از داخل صندوق عقب باز کرد.
- موکت روکش جدارة ســمت راست داخل صندوق را 

کناربزنید )سواری( یا درِ عقب )استیشن( را باز کنید.
- زبانة قفل درِ باک را به عقب بکشید.

هشدار
- بنزین قابل اســتفاده در خودروی شــما، بنزین 
بدون ســرب ســوپر با اکتان 95 می باشــد. در 
صورتیکه ســوختی غیر از سوخت مشخص شده 
مصرف شود، امکان تخریب قطعات داخلی موتور 
و آسیب دیدگی به دلیل پدیده خودسوزی و ضربه 

وجود خواهد داشت.
- اســتفاده از مکمل بنزین براي این خودرو مجاز 

نمي باشد.
- از وارد کــردن نازل پمپ بنزین به صورت کامل 

خودداري کنید.

اخطار
بنزین داخل باک ممکن اســت تحت فشار باشد، 
لذا جهت جلوگیری از صدمه جانی،درباک را سریعاً 

باز نکنید.
درِ بــاک را به آرامی و با دقت شــل نموده و صبر 
کنید تا صدای هیس متوقف شــود، سپس آن را 

کاماًل باز نمائید.
بخار بنزین بســیار خطرناک است. وقتی که بنزین 
در باک می ریزید، موتور باید خاموش باشد و هرگز 
جرقه، شعله آتش، سیگار و کبریت در نزدیکی محل 

ریختن بنزین نباید وجود داشته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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)Immobilizer( سیستم ضد سرقت خودرو

 )Immobilizer( سیستم ضد سرقت خودرو
با تجهیز خودرو به سیستم ایموبالیزر، تنها با استفاده از 
دو عدد ســوئیچی که در هنگام تحویل خودرو به مالک 

تحویل گردیده است، خودرو روشن خواهد شد.

توجه:
-کپی کردن تیغه 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. 
- درپالک 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.

به موارد زیر برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودروی 
خود توجه فرمائید:

1-با توجــه به اینکــه درون کلیدهای خودروی شــما 
تراشه های الکترونیکی ظریفی جا داده شده اند که حافظة 
آنها حاوی اطالعات کد کلید شما می باشد، حتی االمکان از 
قرار دادن سوئیچ خودرو درمکان هایی که دارای میدان های 

مغناطیسی و الکتریکی قوی هستند خودداری فرمایید.
2- هنگام تحویل خودرو به همراه کلیدها کارتی به شکل 

روبرو تحویل مالک خودرو می گردد.
وجود این کارت در موارد مربوط به ازدیاد کلید ) از 2 به 
ماکزیمم 5 عدد( و یا جایگزین کردن کلیدهای گمشده، 
تعویض یونیت الکترونیکی سیستم الکترونیکی سیستم 
ضد سرقت )ایموبیالیزر( و یا تعویض یونیت الکترونیکی 
کنترل موتور )ECU( به همراه اســناد مالکیت خودرو 
ضروری می باشــد. لذا در نگهداری ایــن کارت همراه با 

اسناد خودرو دقت بفرمایید.
شــایان ذکر اســت در صورت فقــدان کارت عملیات فوق 
امکانپذیر نبوده و باید تمامی سیستم تعویض گردد. هزینه های 

ناشی از این بی دقتی به عهده مالک خودرو می باشد.

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

کلید اصلی را ندارد، جلوگیری می کند.

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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)Immobilizer( سیستم ضد سرقت خودرو

نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت خودرو
همواره نکات زیر را هنگامی که خودرو را حتی 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- همة درها را قفل کنید.

عالوه بر رعایت نکات باال خود شما هم می توانید تدابیری 
بیندیشید که امکان سرقت خودروی خود را کاهش دهید.

هشدار
- سیســتم ضد سرقتی که خودروی شــما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های حفاظتی 
می باشد 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.
- در صورتی که با استارت زدن خودرو چراغ خطای موتوریا چراغ اختصاصی ایموبالیزر به حالت چشمک زن فعال 
گردد، ابتدا ســوئیچ را بســته و از محل مغزی قفل خارج نموده و پس از10 ثانیه مجدداً استارت بزنید. درصورت 

روشن نشدن از تکرار استارت خودداری کرده و به نمایندگی های مجاز مراجعه فرمایید.
- هرگونه تعمیرات و یا تغییر بر روی سیستم ضد سرقت )جعبه الکترونیکی، سیم کشی، غیره( اکیداً ممنوع می باشد.

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.
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شیشه باالبر برقی*
1-عملکرد خودکار- بایک فشار روی یکی از لبه های 
طرفین کلید شیشه باالبر سمت راننده، شیشة همان در 

به طور خودکار تا انتها باال یا پایین می رود.

2-عملکرد برقی- شیشة راننده: شیشه را می توان با 
وارد کردن فشار روی کلید، باال یا پایین برد. وقتی شیشه 

به محل دلخواه رسید کلید را رها کنید.

3-عملکرد برقی-کلید باال و پایین آوردن شیشة 
سمت سرنشــین جلو: که روی درِ سمت چپ تعبیه 
شــده است. همچنین روی درِ جلو سمت راست نیز یک 

کلید مخصوص شیشه همان در وجود دارد.

4-عملکرد برقی- کلید باال و پایین بردن شیشة 
سمت چپ عقب

5-عملکرد برقی- کلید باال و پایین بردن شیشة 
سمت راست عقب

6-کلید قفل کن شیشه باالبر عقب: این کلید مانع 
عملکرد کلیدهای شیشــه باالبر عقب می گردد. شیشه 
باالبرهای برقی جلو و عقب در صورتی که سوئیچ باز باشد 

عمل خواهند کرد.

شیشه باالبر برقی

هشدار: 
همــواره پیش از ترک کامل محــل توقف خودرو، 
از بسته شــدن اتوماتیک هرچهار شیشه اطمینان 

حاصل فرمائید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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شیشه باالبر برقی

اخطار
- هیچگاه خودرویی را که در آن کودک )یا حیوانی( قرار دارد و کارت کلید نیز درون آن می باشــد، ترک نکنید، 
در واقع کودک )یا حیوان( می تواند شیشــه 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.
- 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.
- شیشــه باالبرهای برقی خودرو با وجود سیستم حفاظتی ضد مانع تنها از وارد شدن صدمات شدید در اثر اعمال 

نیروی زیاد جلوگیری می کند. لذا توصیه می شود همواره احتیاط معمول را رعایت کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما

شیشه باالبر برقی:*
1( شیشه باالبر برقی راننده:

یا بکشید،  حالت دستی: کلید را به آرامی فشار دهید 
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد.
حالت خودکار: کلید را محکم و پیوسته فشار دهید یا 

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

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 شیشــه باالبرهای عقب: این کلید 
مانع عملکرد کلیدهای شیشــه باالبــر عقب می گردد. 
شیشه باالبرهای برقی جلو و عقب در صورتی که سوئیچ 

باز باشد، عمل خواهند کرد.

کلید شیشه ها*
هر سرنشین می تواند شیشه سمت خود را باز و بسته کند.
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* درصورت نصب در خودروی شما

شیشه باالبر هوشمند

شیشه باالبرهای هوشمند*
سیستم جدید شیشه باالبرهای هوشمند که برای خودروی 
شــما 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 )Anti pinch( یک سیستم ایمنی است که از 
خطرات ناشــی از به دام افتــادن اعضای بدن هنگام باال 
رفتن شیشــه های خــودرو جلوگیری می کنــد. در این 
سیستم چنانچه شیشه هنگام باال رفتن، با مانعی برخورد 
کند، متوقف شده، سپس در جهت عکس حرکت می کند. 
بــه این ترتیب از صدماتی که همــواره و حتی در برخی 

موارد جان کودک را تهدید می کند، پیشگیری می شود.
عالوه بر این با توجه به مکانیزم حفاظتی سیســتم یاد 
شده ســبب 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 قفل کــردن درهای خــودرو از طریق 
ریموت کنترل، پنجره های خودرو یک به یک چک شده 
و هر کدام که پایین باشــد، شیشه تا انتها باال داده شود. 
این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال 
بردن شیشه ها را برطرف می کند و باعث می شود راننده 

با آسودگی خودروی خود را ترک نماید.

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 شود همواره احتیاط 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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شیشه باالبر هوشمند

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 

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 شیشــه باالبرهای خودروهای سفارشی 
امکان باال و یا پایین بردن شیشه ها، هم به صورت دستی 
و هم به صورت خودکار بــرای هر چهار پنجره را فراهم 
می کند. چنانچه کلیــد باال)یا پایین( را برای یک لحظه 
فشار داده و سپس رها کنید، شیشه به صورت خودکار تا 
انتهــا 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 شیشــه به سمت باال )یا پایین( 
حرکت کرده و هنگامی که کلید را رها کنیم حرکت آن 

متوقف می شود.

توقف آرام شیشه ها در انتهای مسیر
در این سیســتم سرعت شیشه به هنگام پایین آمدن در 
انتهای مســیر 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 مســیر را حذف و عمر قطعات داخلی 

در را افزایش می دهد.
)آشکار اســت که سیستم Anti pinch 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:
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 
شیشه، تنظیم های اولیه سیستم الکترونیکی شیشه باالبر 
در کارخانه انجام شده است. چنانچه به هر دلیل از جمله 
بازکردن سر باتری، تغذیه دائم سیستم شیشه باالبر قطع 
شود، تنظیم های اولیه از حافظه پاک می شود 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 توسط فرد قابل انجام است 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.

توجه:
هنــگام تنظیم کردن سیســتم، عملکرد 

Anti pinch  فعال نمی باشد.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


38

2

* درصورت نصب در خودروی شما

صندلی ها

جلو و عقب بردن صندلی
1- اهرم را به طرف باال بکشید.

2- صندلی را )با فشار بدن( به حالت مطلوب ببرید.
3- اهرم را رها کنید تا قفل شود. قبل از رانندگی مطمئن 

شوید صندلی در وضعیت خود محکم است.

تنظیم پشتی صندلی
1- اهرم را به طرف باال بچرخانید.

2- صندلی را )با فشار بدن( به حالت مطلوب ببرید.
3- اهــرم را رها کنید تا قفل شــود. قبــل از رانندگی 

مطمئن شوید صندلی در وضعیت خود محکم است.

اخطار
- دقت کنید هنگام حرکت، سرنشینان جلویی خودرو با پشتی صندلی خوابیده سفر نکنند. کمربندهای ایمنی در 

حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشتی نسبت به خط عمود حدود 25 درجه باشد.
- درهنگام حرکت خودرو، از تنظیم صندلی خودداری کنید.

تنظیم ارتفاع صندلی*
برای تنظیم، روی صندلی بنشینید. برای افزایش ارتفاع 
صندلی اهرم را به طرف باال بکشید. برای کاهش ارتفاع 

صندلی اهرم را به طرف پایین بفشارید.
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* درصورت نصب در خودروی شما

صندلی ها

تنظیم برقی پشتی صندلی
پس از باز کردن سوئیچ، کلید تنظیم برقی کنار صندلی را 
برای تنظیم پشتی بفشارید تا پشتی صندلی در وضعیت 

دلخواه ثابت گردد.

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 ســمت داخل فشــار 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 سر 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(

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.

اخطار
جهت کاهش صدمــات جانی و ایمنی به راننده و 
سرنشــین جلو، الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی 
ســر و وضعیت سر نسبت به پشــتی سر، مطابق 

تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.
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صندلی ها

صندلی های عقب: در پژو پارس صندلی عقب یکپارچه 
می باشد. برای بازکردن آن وسط لبة جلوی تشک را کمی 
باال بکشید تا زبانة قالب های طرفین تشک از محل خود 
بیرون بیایند، سپس تشک را از زیر پشتی بیرون بیاورید. 
برای بازکردن پشتی، از داخل صندوق عقب، موکت پشت 
را کنار زده با قالب مخصوصی زبانه های قالب پشتی را از 
محل خود خارج کنید و همزمان پشتی را باال بکشید تا 

قالب های باالیی آن نیز آزاد شوند.

اخطار
مطمئن شــوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای 

سرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
- با توجه به اینکه پشــتی سر یک وسیله ایمنی 
است، از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای 

خود اطمینان حاصل نمایید.
- 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.

هشدار
از قرار دادن کفپوش اضافی و ضخیم در زیرپای راننده خودداری شــود، زیرا کفپوش غیراســتاندارد مانع از طی 

شدن کامل کورس پدال کالچ و سهولت در تعویض دنده می گردد.
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شرح عملکرد کلیدهای صندلی برقی*
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.

3-تنظیم ارتفاع صندلی
برای تنظیم ارتفاع صندلی، قسمت عقب این کلید را به 

سمت باال یا پایین کج کنید.

4-کلید تنظیم ریل صندلی
برای تنظیــم طولی صندلی ضامــن مربوطه را بصورت 

کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید.

5-کلید فعال سازی فن صندلی 
هنگام فعال شدن این کلید هوا در کفی و پشتی 
صندلی جریان می یابد و باعث خنک شدن صندلی می گردد.

6-کلید فعال سازی گرمکن صندلی
هنگام فعال شدن این کلید المنت های گرمایی  

در کفی و پشتی صندلی روشن می شود و باعث گرم شدن 
صندلی می گردد.

صندلی برقی *

اخطار
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای سرنشین 

عقب زیر صندلی نباشد.
- باتوجه به اینکه پشتی ســر یک وسیله ایمنی است، از 
وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان 

حاصل نمایید.
- هیچ وســیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو طرف 
راننده( وجود داشته باشد. زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل 

می توانند به زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدالها شوند.
- در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.

هشدار
توجه فرمایید که در صورت استفاده از روکش دوم امکان 
استفاده از امکانات فن و گرم کن از بین خواهد رفت و عالوه 

بر آن استهالک این دو قسمت نیز بیشتر خواهد شد.
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کمربندهای ایمنی

بستن کمربند
کمربند را به آرامی از روی شــانه و ســینه عبور دهید 
و مطمئن شــوید تاب نخورده باشــد. زبانة فلزی آن را 
در قفــل مخصوص داخل و با صدای تق، از قفل شــدن 
آن اطمینان حاصل کنید. با انجام این عمل در کمربند 
ایمنی ســمت راننده، چراغ هشــداردهنده روی صفحه 

نمایش جلوی داشبورد دیجیتال خاموش خواهد شد.

آزاد کردن کمربند ایمنی
دکمــة قرمز رنگ روی قفــل کمربند را فشــار دهید. 
کمربندهــا طوری طراحی شــده اند که اســکلت بدن 
)لگن،قفسه سینه و شانه ها( را در برگیرند و تنها زمانی 
مفید و امن هستند که صندلی در حالت نزدیک به عمود 

قرار داشته باشد.

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

داشبورد دیجیتال خاموش خواهد شد.

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.
- از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده 
به داخل قفل که باعث درســت عمل نکردن قفل 

کمربند می شوند، جلوگیری 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.

کمربند مجهز به سیستم محدود کننده نیرو*
به هنگام تصادف از قسمت جلو، ایمنی در صندلی های جلو 
بواسطه وجود کمربندهای ایمنی مجهز به محدود کننده 
نیرو بهبود بیشتری یافته و با این مکانیزم  به هنگام تصادف، 

میزان نیرو بر روی قفسه سینه سرنشین کاهش می یابد.
کمربند ایمنی با محدود کننده نیرو فقط یک بار و آن هم 
در زمان فعال شدن کیسه هوا، می تواند عمل نماید و پس 
از آن باید در اسرع وقت کمربندها توسط نمایندگی های 

مجاز ایران خودرو تعویض گردند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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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.

- تسمه پایینی کمربند نباید از روی شکم عبور کند بلکه محل صحیح عبور آن از ناحیه لگن است. تسمة 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 تسمة 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 محدود کننده نیرو جهت کنترل میزان نیروی وارد شده به قفسه سینه سرنشین در تصادف احتمالی می باشند.*

* درصورت نصب در خودروی شما
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ایمنی کودکان

توجه: افراد زیر 7 یا 8 ســال 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 ســازد. تنها در مواقعی که سن سرنشینان حدود10 
ســال و یا قد آنها بیش از 135 سانتیمتر باشد، می توان 

آنان را نوجوان محسوب کرد.
به همین دلیل در اغلب کشورها جهت مسافرت،  استفاده از 
وسایل ایمنی مناسب کودکان قوانینی پیش بینی شده است.

صندلی مخصوص اطفال تا سن 9 ماهگی )وزن تا10کیلوگرم( 
را به صورت رو به پشت از سه نقطه به تسمة کمربند )کمربند 

با قرقرة قفل شونده( محکم کنید.

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

قفل شونده( محکم کنید.

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

مانع استفاده از پدال ها شوند.

اخطار
زمانی که صندلی کودک به حالت پشت به سمت جاده در صندلی سرنشین جلو قرار گرفته باشد، حتماً باید کیسة هوای 
سرنشین غیرفعال شود. در غیر اینصورت خطر زخمی شدن شدید و یا کشته شدن کودک به دلیل باز شدن کیسة هوا 
وجود دارد. زمانی که صندلی کودک به حالت رو به سمت جاده در صندلی سرنشین جلو قرار گرفته باشد، صندلی خودرو 

را از نظر موقعیت طولی کامالً وسط قرار دهید، پشتی صندلی را صاف کنید و کیسة هوای سرنشین را فعال سازید.
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ایمنی کودکان

کودکان3سال به باال )وزن بیش از15 کیلوگرم( را می توان 
با یک محافظ مخصوص، 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 اندام3 سال به باال را می توان با 
یک تشــک 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
اطفــال و کــودکان به هیچ وجه نبایــد 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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آینه ها

آینه ها
آینة داخل

1- آینة داخــل برای دو حالت، رانندگــی هنگام روز و 
هنگام شب، قابل تنظیم می باشد.

تنظیم آینه  به صورت برقی*
- پس از باز کردن سوئیچ، آینه درِ راست یا چپ را با فشار 

کلید شماره 1 به سمت چپ یا راست، انتخاب کنید.
- سپس با فشــردن کلید شماره 2 در جهات چهارگانه، 

آینه را به طرف باال، پایین، چپ یا راست تنظیم کنید.

آینه های جانبی
قبل از تنظیم، آینه را با دست از بیرون به حالت معمول 

آن قرار دهید.

2- انتخاب آینه سمت چپ یا راست
با فشار دکمه به سمت راست یا چپ، آینة همان سمت 

آماده تنظیم می گردد.

3-تنظیم آینه به صورت برقی
با اســتفاده از دکمة مربوطه که در هر چهار جهت قابل 
حرکت می باشــد آینه را در محل دلخواه تنظیم کنید. 

سپس دکمة 2 را به حالت وسط بازگردانید.

گرمکن آینه های جانبی
برای رفع بخارگرفتگی یا یخ زدگی آینه های جانبی، کلید 

گرمکن شیشه عقب را به کار بیندازید.

اخطار
تصویر اجسام در آینه دورتر از فاصلة واقعی آنها به 

نظر می رسد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

آینه های تاشوی برقی

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

اشغال کردن فضای کمتر برای پارک خودرو اشاره کرد.
در همین راستا و نیز به منظور افزایش آسایش دارندگان 
خودرو، آینه های تاشــوی برقی، بدون نیاز به استفاده از 
نیروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو از طریق 
کنترل از راه دور به صورت اتوماتیک باز و بسته می شوند.

تکنولــوژی ســاخت موتورهــای ایــن آینه هــا که به        
Motor Folding معروفند، به گونه ایست که به محض 
 Fold برخــورد آینه به هرگونه مانعی که جلوی حرکت
و Unfold آینــه را بگیرد، حالــت Lock Motor رخ 

می دهد و ولتاژ از دو سر آن قطع می شود و این قابلیت 
مانع از ســوختن موتور و همچنین تخریب خود آینه در 

اثر اعمال نیروی بیش از حد می شود.
عالوه بر این، این آینه ها می توانند در هنگام روشن بودن 
و حتی حرکت خودرو، از طریــق کلیدهای Unlock و 
Lock روی ســوئیچ باز و بسته شــوند. بنابراین راننده 
می توانــد هنگام عبور از معابر کم عرض آینه را به حالت 

بسته درآورد.
چنانچه از فالشر استفاده شود، چراغ های روی آینه های تاشو 

همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمک زدن می کند.
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* درصورت نصب در خودروی شما

کپسول اطفاء حریق

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

نحوه کاربرد آن را فرا گیرند.

مشخصه های محصول:
1- این نوع کپســول از نوع پودر شــیمیایی خشــک با 
کارتریج )کپسول( 16 گرمی گاز co2 تحت فشار می باشد 
و در هنــگام عملکرد پس از کشــیدن ضامن، گاز داخل 
کارتریج با پودر خشک مخلوط شده و مواد خاموش کننده 

تحت فشار، آماده خروج می باشند.

2- تطابق دمای نگهداری و کارکرد با شرایط آب و هوائی 
ایران )90 تا30- درجة 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 شــرایط 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 تخلیه پودر به سمت پائین فشار دهید.

توجه:
در صورت بروز آتش در محفظه موتور از باز کردن کامل 

در موتور و تسریع در رسیدن هوا خودداری کنید.
پس از کشــیدن ضامن و فعال کردن کپسول، در 
موتــور را تا ارتفاع حدود 10 الی 15 ســانتیمتر با 
احتیاط و دقت باز کنید و همزمان، با خونســردی 
مواد کپســول 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 
کپســول یک کیلویی و زمان تخلیه آن10-7 ثانیه 
می باشــد، لذا دقت در انجام عملیات اطفاء حریق 

بسیار ضروری است.
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کپسول اطفاء حریق

نکات بسیار مهم:
1- هرگز شــیر تخلیه 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 
کپســول را از زیر صندلی بغل راننده برداشــته و با زدن 
ضربه به وسیله قســمت 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 شــروع آن طراحی شده اســت. لذا در مواردی که 
آتش سوزی در سطح گسترده یا وسیع حادث شود، باید 
به کمک نیروهای امدادی جهت اطفاء حریق اقدام نمود 
و کپســول یاد شــده در خصوص این موارد فاقد کارایی 

الزم می باشد.

هشدار
مهارت و خونســردی در هنگام استفاده از کپسول 
اطفاء حریق شــرط اساسی در مهار آتش می باشد 
و شرکت خودروساز در قبال عدم استفاده صحیح 

کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.
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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.( 
درصورت زدن یک ضربه بر روي راهنمای چپ یا راست، 
راهنما فعال شده و پس از 4 بار چشمک زدن خاموش 
مي شــود. )تعداد فالشر ها با دســتگاه عیب یاب قابل 

تنظیم مي باشد(*

بوق
وضعیت3: برای بوق زدن، کلید انتهای دســتة راهنما 

را بفشارید.

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.

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 شــروع به رانندگی در شــب: 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 ها و نشانگرها

* درصورت نصب در خودروی شما

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.
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شیشه شوی و برف پاک کن

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- برف پاک کن زمانی* )فاصلة زمانی بین دو حرکت 
برف پاک کن  وابسته به سرعت خودرو می باشد(

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 خودرو را به طور مرتب تمیز کنید، در صورتی که قبــل از متوقف کردن 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(.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

سیستم اعالم خطر دنده عقب

سیستم اعالم خطر دنده عقب*
این سیســتم امکان یک پارک مطمئن، آسان و دقیق را 

در کلیة شرایط و موقعیت ها برای راننده فراهم می آورد.

نحوة عملکرد:
سنســور دنده عقب در سپر عقب خودرو نصب می گردد 
و فقط در زمانی فعال می شــود کــه خودرو در وضعیت 
دنــده عقب قرار گیرد و در این حالــت وجود موانع را با 
صدای بوق به اطالع راننده می رساند. هر چه فاصلة مانع 
تا خودرو کمتر باشد، حساسیت سیستم باال رفته و تعداد 
بوق های بیشتری در یک زمان معین شنیده می شود تا 

راننده از وضعیت خودرو نسبت به مانع مطلع شود.

مشخصات سیستم
این سیســتم در خودروی پژو پارس از چهار سنســور 
چشــمی که در سپر عقب تعبیه شده اند تشکیل شده و 

موانع را در فواصل زیر اعالم می کند:
- فاصله بین cm 92 تا cm 138، سه بوق در دو ثانیه
- فاصله بین cm 46 تا cm 92، سه بوق در یک ثانیه

- فاصله بین cm 5 تا cm 46، بوق ممتد

عیب یابی سیستم
این سیستم در صورت قطع بودن یا معیوب شدن هر یک از 
سنسورها، بوق متفاوتی از سه نوع بوق ذکر شده ایجاد خواهد 

کرد، جهت رفع عیب به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.

اخطار
- این سیستم جهت کمک به راننده برای تشخیص 
اشیا در فاصله130سانتیمتر )از پشت خودرو هنگام 
پــارک( با ســرعت کمتر از km/h 5 می باشــد. و 
همچنیــن دارای محدودیت هایــی در خصــوص 
تخمین فاصله قابل تشــخیص و موانــع بوده لذا 
دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل تشخیص 

نمی باشند الزامی است.
- این سیســتم با اســتفاده از سیگنال های صوتی 
وظیفة کمک رســانی جهت ســهولت در امر پارک 
کردن خودرو و همچنین تعیین فاصله تا مانع موجود 

در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می دهد. 
بنابراین وجود این سیســتم هیچــگاه نباید باعث 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 
عقب )دنده عقب( گردد. راننده باید همیشه مراقب 
موارد ناگهانی که می تواننــد در حین دنده عقب 
رخ دهند، باشــد: موانع متحرک )کودک، کالسکه، 
دوچرخــه، حیوان و...( یا موانــع کوتاه و یا خیلی 

باریک )جدول، نرده باریک و...(
- در صورت پوشانیده شدن سطح سنسورها با گل 
و الی یــا هر مانع دیگر، عملکرد در این سیســتم 
دچار اختالل یا قطع خواهد شــد. توصیه می شود 

سطح سنسورها همیشه تمیز نگه داشته شود.
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* درصورت نصب در خودروی شما

موبایل هندزفری

*Bluetooth موبایل هندزفری با تکنولوژی
با تجهیز خــودرو به موبایــل هندزفری بــا تکنولوژی

Bluetooth پس از یک بار شناســاندن تلفن همراه به 
دســتگاه موبایل هندزفری، برای برقــراری تماس های 
تلفنی، دیگر نیازی به جوابگویی با استفاده از گوشی تلفن 
همراه در داخل خودرو نخواهد بود. حتی اگر گوشی تلفن 
همراه در کیف یا جیب شخص استفاده کننده قرار داشته 
باشد. میکروفون این دستگاه روی قاب چراغ سقف نصب 
شده است و کلید رد یا قبول مکالمه بر روی کنسول جلو 

داشبورد قرار دارد.
عملPairing  یا هماهنگی تلفن همراه با سیستم 

موبایل هندز فری:
 Pairing با فشار دادن کلید  به مدت 2 ثانیه عمل
آغاز می شود. در این مرحله به مدت 2 دقیقه فرصت عمل 
 Bluetoothجستجو در گوشی تلفن های همراه مجهز به
 New امکان پذیر می باشــد. برای این منظــور به منوی
 Password گوشــی خود رفتــه و Paired device
را 1234 وارد نمایید. برای اطالعات بیشــتر به دفترچه 

راهنمای گوشی تلفن همراه خود مراجعه نمایید.

امکانات سیستم:
- قبول و پایان مکالمه با یکبار فشار دادن کوتاه مدت کلید  
- ارتباط بین گوشی و دستگاه با فشار دادن سریع کلید  

- رد مکالمه با فشار دادن کلید  به مدت 2 ثانیه 
- تکرار آخرین شماره گرفته شده با دو بار فشار دادن سریع کلید  
-انتقال به مد مکالمه خصوصی با دو بار فشار دادن سریع کلید  
-تنظیم سطح صدا با فشار دادن و نگه داشتن کلید  
به مدت 5 ثانیه برای ورود به منوی صدا و فشار دادن سریع 

 به دفعات برای باال و پایین بردن سطح صدا.
- امکان استفاده از Voice Tag با فشار دادن کوتاه مدت 

کلید  تا شنیدن صدای آالرم
- امکان Call waiting )سرویس انتظار مکالمه( با فشار 

دادن کلید  به مدت 2 ثانیه.
- امکان Holding )پشت خط نگه داشتن تماس گیرنده( 

با فشردن کلید  به مدت 2 ثانیه

هشدار
کلید  تا  فرمایید  دقت   Pairing پروسه  زمان  در 
فقط در مدت 2 ثانیه نگه داشته شود. در صورت 
شنیدن  با  ثانیه   2 مدت  از  بیش  کلید  نگهداری 
پروسه Pairing خارج  از  صدای Tone سیستم 
Tone ثانیه صدای مجدد از 30  می شود و پس 
شنیده خواهد شد. در این مدت هیچگونه فعالیتی 
بر روی کلید   یا گوشی موبایل انجام ندهید و 
بعد از آن پروسه Pairing را دوباره آغاز کنید. الزم 
به ذکر است سیستم موبایل هندزفری مخصوص 

سرنشینان خودرو طراحی شده است.
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موبایل هندزفری

فشاردادن کلید توضیحات
به مدت5 ثانیه

دوبارفشاردادن 
سریع کلید

فشاردادن کلید 
به مدت 1ثانیه

فشاردادن 
مراحل/startسریع کلید

هماهنگی تلفن همراه بافشاردادن کلید به مدت 2 ثانیه
-----*----------)عمل هماهنگی فقط یکبارانجام می شود(

هماهنگی با دستگاه
Pairing

*----- ----------ارتباط بین گوشی و دستگاه بافشاردادن سریع کلید
متصل شدن

 Paired and
connect

*----- ----------جواب دادن به تماس گیرنده با فشاردادن سریع کلید
جواب دادن
Accept

-----*----------رد مکالمه با تماس گیرنده با فشاردادن کلید به مدت2 ثانیه
ردمکالمه
Reject

*----- ----------اتمام مکالمه با فشاردادن سریع کلید
پایان مکالمه

End

-----*----------کنترل ارتباط با دوتماس گیرنده با فشار دادن کلید به مدت2 ثانیه در زمان مکالمه
انتظار مکالمه
Call Waiting

پشت خط نگه داشتن تماس گیرنده برای مدت دلخواه با فشارتلفن کلیدبه مدت 
-----*----------2 ثانیه در زمان مکالمه

پشت خط نگه داشتن
Hold

----------*-----آمارگیری آخرین شماره موجود در حافطه تلفن با دوبار فشاردادن بموقع کلید
تکرار شماره گیری

Redial

شماره گیری صوتی با فشاردادن سریع کلید 
* ---------------)شماره گیری بوسیله Voice Tag برای تلفن هایی که قابلیت را دارند(

شماره گیری صوتی
Voice Tag

کنترل صدا با فشاردادن سریع کلید در دو اندازه کم و زیادپس ازفشاردادن کلید و 
----- ----------*نگه داشتن به مدت 5 ثانیه

تنظیم صدا در دو سطح
   Volume Adjust

----- -----*-----انتقال مکالمه به مدخصوصی با دوبار فشاردادن سریع کلید در زمان مکالمه
مکالمه خصوصی

Private
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موبایل هندزفری

* درصورت نصب در خودروی شما

*Bluetooth موبایل هنذزفری با تکنولوژی
براي حفظ ایمني خــود، حتي المقدور از مکالمه با تلفن 

همراه در حین رانندگي خودداري نمائید.
بلوتوث یک روش مخابره بي سیم براي فواصل کوتاه است. 
بلوتوث این دســتگاه مي تواند بــه تلفن هاي همراهي که 

امکانات بلوتوث را دارند وصل شود.
بعد از وصل شدن، مي وانید تلفن همراه خود را از طریق این 

دستگاه کنترل کنید.

عمل Pairing یا هماهنگی تلفن همراه با سیستم 
موبایل هندزفری:

جهت برقراري ارتباط دستگاه با تلفن همراه از این عملکرد 
استفاده کنید. 

1- دستگاه را روشن کنید. 
2- جهت فعال کردن بلوتوث دستگاه دکمه    را برای 
چند لحظه نگه دارید. عالمت بلوتوث باالي صفحه نمایشگر 

به صورت چشمک زن ظاهر مي شود.
3- بلوتوث تلفن همراه خود را روشــن کرده، تلفن همراه 
را در فاصله کمتر از 3 متري دســتگاه گرفته و شروع به 

جستجوي دستگاه هاي بلوتوث نمائید.
4- بعد از مشاهده نام بلوتوث "IKCO" در لیست مربوطه 
روي تلفن همــراه، آن را انتخاب کنید. در صورت نیاز به 
وارد کردن کد برقراری  کد "1234" را وارد کنید. ارتباط 

بلوتوثها بطور خودکار برقرار مي شود. 
 disconnect یا connect در صورت مشاهده دو گزینه

 connect در برخي از انواع تلفنهــاي همراه لطفا گزینه
را انتخــاب نمائید. بعضي از انواع تلفنهاي همراه نیازي به 
وارد کردن کد ندارند.بعد از برقراری ارتباط بین دستگاه و 
گوشی عالمت بلوتوث از حالت چشمک زن خارج شده و به 

صورت ثابت روی صفحه نمایش باقی می ماند. 

نحوه قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه
در صورتي که پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تمایل به قطع 

آن داشتید، دکمه    را فشرده و نگه دارید. 

دریافت تماس
1- در صورتي که پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تماسي با 
شــما گرفته شود، دستگاه بطور خودکار به حالت BT مي 
رود و شماره تماس روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

2- درصورتی که مایل به رد تماس بودید دکمه    را بزنید. 
صفحه نمایشگر عبارت “REJ CALL” را نمایش می دهد.

3- بــراي دریافت تماس دکمــه    را بزنید. صفحه 
نمایشگر پس از برقراری ارتباط و در حین مکالمه عبارت 

“TALKING” را نشان می دهد.
4- پس از اتمام مکالمه دکمه    را جهت قطع تماس 
استفاده نمائید. صفحه نمایشگر عبارت “END CALL” را 

نمایش می دهد.

انتقال تماس
بــراي انتقال صدا از دســتگاه به تلفن همــراه، در حین 
مکالمه دکمه    را فشار دهید. صفحه نمایشگر عبارت 
“PRIVATE” را نشان می دهد. جهت انتقال مجدد صدا 

از گوشی به دستگاه مجددا" این کلید را بزنید.

شماره گیری مجدد
درصورتی که بخواهید شــماره ای را که آخرین بار با آن 
تماس برقرار کرده اید مجددا" بگیرید دکمه    را بزنید.   

)BT AUDIO( بلوتوث صوتي
1- براي شــنیدن صداي موزیک در حال پخش توســط 
تلفن همراه و کنترل پخش با دستگاه دکمه “MEDIA” را 

مکررا" جهت انتخاب گزینه “BT AUDIO” بزنید.
2- براي خواندن یا مکث آهنگ در حال پخش دکمه  را بزنید.

3- جهت تعویض تراک دکمه  و  را بزنید. 
4- جهــت جلو و عقب بردن آهنگ در حال پخش دکمه 

 و   را نگه دارید. 
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موبایل هندزفری

* درصورت نصب در خودروی شما

کلیدهــای تجهیزات صوتی نصب شــده بر روی 
غربیلک فرمان*

1-  با زدن لحظه ای این دکمه صدای سیســتم 
صوتی قطع شــده 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: جستجوی اتوماتیک ایستگاه های رادیویی)در حالت رادیو(

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

5-  پاسخ به تماس دریافتی )در صورت دریافت 
تماس تلفنی( با فشــار دادن کلید به مدت 2 ثانیه عمل 

pairing امکانپذیر است.
6-  قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه

براي قطع ارتباط بلوتوثي بین تلفن همراه و رادیو پخش، 
این کلید را فشرده و نگه دارید.

)private( 7-  مکالمه خصوصی

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

روشن کردن SIDE LAMP روشن می گردد.
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 سیستم صوتی*

صفحه کنترل سیستم صوتی*
1- فشردن کوتاه: روشن کردن

- فشردن ممتد بیش از 2 ثانیه: خاموش کردن
- پیچاندن ولوم: تنظیم صدا

2- در حالت رادیو: 
- فشردن کوتاه: حافظه شماره 3

- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 3
 :CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن کوتاه: انتخاب پوشه قبل در فایل های
فشردن ممتد: انتخاب 10 فایل قبل تر در داخل پوشه جاری

3- در حالت رادیو:
- فشردن کوتاه: حافظه شماره 2

- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 2
 :CD/USB/SD در حالت

- پخش آهنگ ها به طور تصادفی
4- در حالت رادیو:

- فشردن کوتاه: حافظه شماره 1
- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 1

 :CD/USB/SD در حالت
- تکرار فایل / پوشه در حال پخش

 )MUTE( 5- قطع خروجی صدا
6- ورودی دیسک 

7- صفحه نمایشگر 
8- دکمه خروج دیسک 

9- در حالت رادیو:
- فشردن کوتاه: حافظه شماره 4

- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 4
:CD/USB/SD در حالت

- معرفی فایل های صوتی )پخش 10 ثانیه ای(
10- در حالت رادیو:

- فشردن کوتاه: حافظه شماره 5
- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 5

:CD/USB/SD در حالت
MP3/WMA نمایش اطالعات فایل صوتی با فرمت -

11- در حالت رادیو:
- فشردن کوتاه: حافظه شماره 6

- فشردن ممتد: ثبت فرکانس جاری در حافظه شماره 6
:CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن کوتاه: انتخاب پوشه بعد در فایلهای -
- فشردن ممتد: انتخاب 10 فایل بعدتر در داخل پوشه جاری

12- فشردن کوتاه: انتخاب تنظیمات صوتی
- فشردن ممتد: ورود به تنظیمات سیستم

- پیچاندن: در حالت رادیو: تنظیم فرکانس دستی
در حالت CD/USB/SD: انتخاب آهنگ قبل / بعد

13- فشردن کوتاه:  جستجو و ذخیره اتوماتیک ایستگاه هاي رادیویي
- فشردن ممتد: دکمه معرفي ایستگاه هاي رادیویی )پخش 10 ثانیه ای(

TA 14- فشردن کوتاه:  فعال / غیرفعال کردن
AF فشردن ممتد:  فعال / غیرفعال کردن -

15- در حالت رادیو:
- فشردن کوتاه: جستجوي اتوماتیک ایستگاههاي رادیویي در جهت 

افزایش فرکانس
 :CD/USB/SD در حالت

- فشردن کوتاه: انتخاب آهنگ بعد
- فشردن ممتد: پیمایش رو به جلو سریع آهنگ در حال پخش

16- فشردن کوتاه:  پخش / توقف آهنگ
- فشردن ممتد:  انتخاب تراک اول 
 USB/SD/AUX 17- درپوش

18- در حالت رادیو:
- فشردن کوتاه: جستجوي اتوماتیک ایستگاههاي رادیویي در جهت 

کاهش فرکانس
:CD/USB/SD در حالت

- فشردن کوتاه: انتخاب آهنگ قبل
- فشردن ممتد: پیمایش رو به عقب سریع آهنگ در حال پخش

19- قشردن کوتاه: تعویض باندهای رادیویی 
 )CD/USB/SD/AUX IN( 20- انتخاب پخش کننده

* درصورت نصب در خودروی شما  
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 سیستم صوتی*

اقدامات احتیاطی
از اتصال ترمینال منفي بلندگو به ترمینال منفي کانکتور 
اطمینان حاصل نمایید. از اتصال ترمینال منفي و مثبت 

بلندگو به یکدیگر یا به بدنه دستگاه اجتناب کنید.
در صورت نیاز به تعویض فیوز، از میزان آمپر آن اطمینان 
حاصل نمائید. اســتفاده از فیوز با آمپــر باالتر باعث بروز 

احتمال آسیب جدي به دستگاه خواهد شد. 
از عدم ورود  اشــیاء و قطعات ریز به داخل دستگاه اطمینان 
حاصــل نمائید زیرا درصورت ورود، ســبب ایجاد اختالل در 
عملکرد دستگاه،  شوک الکتریکي یا تابش پرتو لیزر خواهد شد .
صداي دســتگاه را در حدي نگه دارید که صداهاي بیرون 
خودرو به خصوص صداهاي هشــداردهنده )بوق ســایر 

خودروها و... ( قابل شنیدن باشند. 
قبل از انجام هرگونه عمل پیچیده اي روي دستگاه، خودرو 

را متوقف نمائید.
در صــورت بروز هرگونه مشــکلي از باز نمودن یا تنظیم 
نمودن  دســتگاه بدون حضور افراد متخصص خودداري 
نمایید. جهت رفع مشــکل به نمایندگي هاي مجاز ایران 

خودرو مراجعه نمائید.

CD نکات استفاده از
اســتفاده از CD آســیب دیده یا داراي گرد و غبار سبب 

ایجاد اختالل در صدا خواهد شد. 
سطح CD را لمس ننمائید و براي حمل آن از لبه هاي آن 

استفاده نمائید.
از الصاق هرگونه برچســب، مهر و... روي سطوح دوطرف 

CD خودداري نمائید. 
ازقراردادن CD در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا 

حرارت بیش از حد خودداري نمائید.
براي تمیز کردن CD ها از دستمال نرم استفاده نموده و 
جهت برطرف نمودن آلودگي از مرکز CD به طرف خارج 

آن حرکت نمائید.
درصورت کثیف شدن پانل یا صفحه نمایش، از دستمال 
ابریشمي و مواد پاک کننده طبیعي جهت تمیز کردن آن 
استفاده نمائید. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک کننده 
شیمیایي نظیر الکل مي تواند منجر به بروز آسیب و ایجاد 

خط و خش در سطح آن شود.
دستگاه ممکن است قادر به پخش CD هایي که بر روي آنها 
لیبل چسبانده شده نباشد. بنابراین قبل از وارد کردن CD  به 

داخل دستگاه اقدام به درآوردن لیبل روي آن کنید.
CD هاي )inch )8cm-3 قابل استفاده در این دستگاه 
نمي باشند. هرگز از CD هاي inch-3  که درون مبدل هاي 
8cm  به 12cm قرار گرفته اند یا CD هاي تاب برداشته 
استفاده نکنید. در صورت استفاده، دستگاه قادر به خارج 

نمودن CD نخواهد بود.

گرد و خاک درون قاب نگهداري CD مي تواند باعث آسیب 
رساندن به CD و بروز خط وخش بر روي آن گردد. لذا در 
فواصل زماني مشخصي اقدام به تمیز کردن قاب  CD نمائید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سیستم صوتی*

سیستم ضد سرقت سیستم صوتی
وارد کردن کد رمز

براي ایمني بیشتر دستگاه شــما مجهز به کد رمز چهار 
رقمي مي باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دلیلي 
قطع گردد، پس از اتصال مجدد با روشــن کردن دستگاه  
نمایشگر عبارت " PWD **** " را نمایش مي دهد. جهت 
روشن کردن دستگاه  بایستي کد رمز چها رقمي صحیح 

توسط دکمه هاي 1 الي 4 پانل وارد گردد. 
  )**** PWD( براي  وارد کردن اولین عدد از سمت چپ
دکمه شــماره 1 رادیو را پــي در پي تا زمان نمایش عدد 
صحیح بزنید. )به عنوان مثال: برای انتخاب عدد 5؛ دکمه 
شــماره 1 را پنج بار فشار دهید( بعد از اینکه  عدد  اول را 
روي  مقــدار صحیح تنظیم کردید، براي وارد کردن عدد 
دوم )PWD ****(  دکمه شــماره 2 رادیو را پي در پي تا 
زمان نمایش عدد صحیح بزنید. براي وارد کردن عدد سوم 
دکمه شماره 3 و براي وارد کردن عدد چهارم دکمه شماره 
4 را به همین ترتیب بزنید. جهت تائید کد وارد شده دکمه 
SETUP/AUDIO را بزنید . در صورتي که کد وارد شده 
صحیح باشــد دستگاه روشن  مي شود. در غیر این صورت 
 )Error( دستگاه بسته به تعداد اشــتباه وارد حالت خطا
می گردد. بعد از طي شــدن زمان وقفه، سیســتم مجدداٌ 
درخواســت کد مي نماید و با وارد کردن کد رمز صحیح 
دستگاه روشن مي شود. در صورت وارد نمودن رمز اشتباه 
به تعداد شــش بار، کد خطای ERR20 نمایش می یابد 

که به منزله قفل شــدن سیستم خواهد بود. در اینصورت 
بایستی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
توجه: کد پیش فرض کارخانه ای دستگاه عدد 1111 است.

تغییر کد رمز ورود
از آنجائیکه کد پیش فرض کلیه دستگاه ها قبل از تغییر رمز 
توسط شرکت ایران خودرو، عدد 1111 در نظر گرفته شده، 
بهتر است براي ایمني بیشتر کد رمز دستگاه را تغییر دهید. 
 "RPT/1" و کلید "RADIO" براي تغییر کد رمز کلید
 "****PWD" را به مدت 2 ثانیه همزمان نگه دارید. پیام
کد رمز عبور تنظیم شده را فراخوان می نماید. در صورت 
 "----PWD" ورود کد رمــز چهار رقمی صحیح، پیــام
جهــت ورود رمز عبور4 رقمی جدید نمایان می گردد. کد 
SETUP/AU-  رمــز جدید را وارد نموده و دکمــه ولوم
DIO را فشــار دهید. اکنون  پیام  "PWD----" مجدداً 
رمز 4 رقمی جدید را جهت تطابق فراخوان می نماید. کد 4 
رقمی را که در مرحله قبل به عنوان رمز ورود جدید وارد 
نموده اید، انتخــاب و دکمه ولوم SETUP/AUDIO را 
فشار دهید. در صورت تطابق رمزهای عبور وارد شده، پیام 
"PWD SET" به منزله تغییر کد رمز نمایش می یابد. و 
 SET" در صورتیکه دو رمز وارد شده یکسان نباشند پیام
FAIL" به منزله خطــا در تغییر رمز نمایش می یابد که 

بایستی مراحل تغییر رمز فوق را مجدداً تکرار نمایید.
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سیستم صوتی*

دستورالعمل عمومی
روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه PWR را بزنید تا دستگاه روشن شود. برای خاموش 
شدن دستگاه همین کلید را فشار داده و نگه دارید. 

نکته:
زمانیکه خودرو خاموش است تا 30 دقیقه، رادیوپخش با 
زدن دکمه "PWR" یا وارد کردن CD قابل روشن شدن 
USB/SD/ است. به خاطر داشته باشــید با وارد کردن

AUX دستگاه روشــن نخواهد شد. پس از سپري شدن 
مدت زمان 30 دقیقه رادیوپخش خاموش مي شود و با زدن 

دکمه "PWR" می توانید مجدداً دستگاه را روشن کنید.

MEDIA دکمه
دکمه “MEDIA” را فشــار دهید تا دستگاه بین دیسک 
)زمانیکه دیسک داخل دستگاه قرار دارد(، USB )زمانیکه 
USB به دستگاه وصل است(، کارت SD )زمانیکه کارت  
SDداخل دســتگاه قــرار دارد( و AUX IN ) زمانیکه 

سوکت AUX IN وصل است( تغییر حالت دهد.

 MUTE دکمه
در حالتی که دســتگاه روشن است این کلید را براي یک 
لحظه بزنید. حالت MUTE فعال شده و صداي خروجي 
قطع مي شود. براي خارج شدن از این وضعیت مجددا" این 

کلید را بزنید.

تنظیم بلندی صدا
جهت تنظیم سطح صدا، ولوم صدا را بچرخانید تا سطح 
صدا تنظیم شود. براي افزایش سطح صدا ، ولوم را در جهت 
حرکت عقربه هاي ساعت )راست( و براي کاهش سطح صدا 
در خالف جهت حرکت عقربه هاي ساعت )چپ( بچرخانید.

تنظیم کیفیت صدا
 AUDIO جهت دسترسي به مشخصات صوتي زیر ولوم

را پي در پي بزنید.

جهــت تنظیم هر یک از این حالتهــا ولوم AUDIO را 
بچرخانید.

در صورتیکه در هنگام تنظیــم، بیش از 5 ثانیه تغییري 
اعمال نگردد رادیوپخش به صورت خودکار به حالت قبلي 
برمي گردد. تنهــا در حالت EQ OFF مقادیر BASS و 

TREBLE قابل تنظیم هستند.

نحوه کار با رادیو
تعویض باند 

برای انتخاب حالت رادیو دکمه “RADIO” را بزنید. در حالت 
پخش رادیو با فشردن پیاپي دکمه “RADIO” مي توانید یکي 

از باندهاي رادیویي را به ترتیب زیر انتخاب کنید: 

 FM1  FM2  FMAS  AM  AMAS

جستجوي اتوماتیک ایستگاههاي رادیویي
با فشــار لحظه اي دکمه هاي  و  مي توانید سیســتم 
جستجوي اتوماتیک را در جهت افزایش یا کاهش فرکانس های 
رادیویی فعال نمائید. پس از دریافت ایستگاه رادیویي مورد نظر، 
مي توانید ایســتگاه دریافتي را در یکي از حافظه هاي 6 ~ 1 
ذخیره نمائید. جهت ذخیره ایستگاه دریافتي، شماره مورد نظر 

را به مدت 2 ثانیه فشرده نگه  دارید.

جستجوي دستي ایستگاه هاي رادیویي
با چرخش کلید AUDIO در جهت عقربه های ســاعت 
فرکانس رادیویی به صورت دســتی افزایــش می یابد و 
با چرخش در جهت خالف عقربه های ســاعت فرکانس 

رادیویی کاهش می یابد.
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ذخیره اتوماتیک ایستگاه های رادیویی
براي انتخاب خودکار 6 ایســتگاه رادیویي قوي و ذخیره 
سازي آنها بجاي ایستگاه هاي فعلي کلید AST  را بزنید. 
ایستگاه هاي جدید، جایگزین ایستگاه هایي که قبالً ذخیره 

شده بودند، مي شوند.
در باند FM ایستگاههاي دریافتي در حافظه هاي  6~ 1  
بانــد FMAS و در بانــد AM در حافظه هاي 6~ 1 باند 

AMAS ذخیره مي شوند.
نکته: با اعمال این دستور حافظه های ذخیره شده قبلی 
پاک می شوند و ایستگاه های جدید جایگزین آنها می شوند.

با فشردن بیش از 2 ثانیه کلید AST هر ایستگاه رادیویی 
قابل دسترسی به مدت 10 ثانیه پخش می شود و سپس 

به ایستگاه بعد می رود.

ذخیره ایستگاه بر روی حافظه
جهت ذخیره ایستگاه های رادیویی جدید بر روی حافظه 
رادیو پخش می بایســت پس از دریافت ایستگاه رادیویی 
شــماره حافظه مورد نظــر را برای مدت زمــان 2 ثانیه 
نگه دارید. پس از شــنیدن صدای بوق فرکانس جاری بر 

روی حافظه ذخیره می گردد.

RDS اطالعات
 RDS )Radio Data  System(  سرویس هایی که از طریق سیستم

در اختیار راننده قرار می گیرند به شرح زیر هستند:

PS )PROGRAM SERVICE NAME(
این سرویس نام ایستگاه جاری را در صورت ارسال از طرف 

فرستنده بر روی صفحه نمایش، نمایش می دهد.

ALARM MESSAGES )PTY ALARM(
در صورت ارسال پیغام های هشدار فوری توسط فرستنده 
این پیغام ها بر روی صفحه نمایش، نمایش داده خواهند شد.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توسط این سرویس اطالعات ترافیکی مهم به اطالع راننده 
رسانده خواهند شد. با فشردن کوتاه کلید TA/AF بر روی 

رادیو پخش سرویس TA فعال/غیرفعال می شود.

AF )ALTERNATIVE FREQUENCY(
با استفاده از این سرویس دستگاه به صورت اتوماتیک به 
جستجو و دریافت فرکانس قوی تر ایستگاه رادیویی جاری 
می پردازد. با فشردن بیش از 2 ثانیه کلید TA/AF بر روی 

رادیو پخش سرویس AF فعال/غیرفعال می شود.

نکته: ارائه ســرویس های فوق می بایست توسط فرستنده 
مرکزی ارسال و ارائه گردند. در حال حاضر تنها سرویس 

PS در ایران فعال می باشد.

CD/USB/SD/AUX نحوه کار با
جاگذاري دیسک

در هنگام جاگذاري سطح برچسب دار دیسک باید به سمت 
باال باشد. دیســک را تا اندازه اي داخل محل مربوطه وارد 
نمایید که مکانیزم داخلي رادیوپخش به طور خودکار آن 
را به سمت داخل بکشد. پخش دیسک به طور خودکار از 

اولین فایل روي دیسک، آغاز خواهد شد. 
توجه: این دستگاه فقط براي پخش دیسک هاي استاندارد 
5 اینچ )12 سانتي متري( طراحي شده است. مبادرت به 
استفاده از دیسک هاي 3 اینچ )8 سانتیمتري( ننمایید. قرار 
دادن این CD ها در این دســتگاه با اســتفاده و یا بدون 
اســتفاده از تطبیق دهنده )آداپتور(، به دستگاه و یا خود 

دیسک آسیب مي رساند.

PAUSE دکمه
در حالــتCD/USB/SD چنانچه دکمه  را براي 
یک لحظه بزنید حالت PAUSE فعال شده و پخش فایل 
صوتــي در حال اجرا متوقف مي شــود. با زدن مجدد این 

دکمه، سیستم دوباره به حالت عادي پخش باز مي گردد.
برای پخش اولین فایل از دیسک دکمه  به مدت 2 

ثانیه نگه دارید.

سیستم صوتی*
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SCN دکمه
در زمان پخش CD/USB/SD دکمه “4SCN” را جهت 
معرفي فایلهاي موجود بزنید. با فشردن این کلید از هر فایل 
به مدت 10 ثانیه پخش خواهد شد . با فشردن مجدد این 

کلید ، سیستم به حالت پخش عادي باز مي گردد.

RPT دکمه
 هنگام پخــش CD/USB/SD، جهت تکرار فایل در حال 
 "RPT FILE" را براي انتخاب حالت ”RPT 1“ پخش دکمه
فشار دهید. براي تکرار کلیه فایل ها داخل پوشه فعلي این کلید 
را براي انتخاب حالت  "RPT DIR"  مجددا فشــار دهید. 
تکرار پخش مادامي که کلید  “RPT 1” براي انتخاب حالت  

"RPT OFF"  فشرده شود، ادامه پیدا مي کند.

RDM دکمه
در زمــان پخش CD/USB/SD دکمــه “RDM 2” را 
جهت انتخاب پخش تصادفي فایلهــا بزنید. جهت قطع 
حالت پخش تصادفی و برگشــتن به حالت پخش عادي 

مجدداً دکمه“RDM 2” را  فشار دهید.

جستجوي فایل و پوشه 
:)TRACK/MP3( در حالت پخش دیسک

 با فشردن کلیدهاي  و  مي توانید فایل بعدي یا قبلي 
را انتخاب کنید. در صورت فشردن و نگه داشتن دکمه هاي 

فوق، مي توانید فایل در حال پخش را جلو و عقب ببرید.

:MP3 در حالت پخش فایل
با فشردن کلید   و  مي توانید پوشه بعدي یا قبلي 
را انتخاب کنید. در صورت فشردن و نگه داشتن دکمه هاي 

فوق، مي توانید 10 فایل قبل یا بعد را انتخاب کنید.

 )Eject( دکمه خروج دیسک
در صورتیکه دیسک داخل دستگاه باشد جهت خروج آن، 

دکمه  را فشار دهید.

اطالعات صفحه نمایش
هنــگام پخش فایل هــایMP3 و WMA با زدن دکمه     
“5DSP” اطالعات فایل در حــال پخش به صورت زیر  
بر روي صفحه نمایش دیده مي شود که شامل: )نام فایل( 

FILE، )نام پوشه( FOLDER می باشد.   
هنگام نمایش نام فایل و نام پوشــه با زدن مجدد این دکمه 
اطالعات برچسب ID3 به صورت  نوار  متحرک بر روي صفحه 
نمایش دیده مي شود که شامل: )عنوان فایل( TITLE،  )نام 
هنرمند(  ARTIST و  )نام آلبوم( ALBUM مي باشد. سپس 

دستگاه به حالت عادی برمی گردد.

SD پخش فایل های
درپوش پــورت USB/SD/AUX را باز نمایید. کارت 
حافظه SD را داخل شــیار مربوطــه وارد نمایید. پس 
از چند ثانیه دســتگاه به طور خــودکار اقدام به پخش 

موسیقي مي کند.

Flash Memory قرار دادن
درپوش پورت USB/SD/AUX را باز نمایید.

Flash Memory را به کانکتورUSB دســتگاه متصل 
کنید. دســتگاه به طور خودکار اقدام به پخش موسیقي 

ذخیره شده در Flash Memory مي نماید.

:MP3 نکاتی در مورد فایلهای
- این دستگاه تنها توانایي نمایش کاراکترهای انگلیسی 

" A-Z,0-9,+,-" را دارد.
- حداکثر 16 کاراکتر جهت نمایش نام یک آلبوم یا فایل 

قابل استفاده مي باشد. 
- در صورت ضبــط فایل هاي MP3 بر روي دیســک 
اطمینــان حاصل کنید که فرمت ذخیره ســازي از نوع 

داده باشد و نه از نوع فایل صوتي.
- به منظور لذت بردن از صدایي با کیفیت عالي، توصیه 
مي شــود فایلها به نوع MP3 با فرکانس نمونه برداري 

KHZ 44.1 تبدیل شوند. 

سیستم صوتی*
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USB / SD نکاتی در مورد
- فایل هایــی با فرمت mp3, *MP3, *WMA* قابل 

پخش هستند.
-  Fat 16/Fat 32 قابل پشتیبانی است.

- حداکثر حافظه قابل پشتیبانی توسط دستگاه 32GB است.
8KHz~ 48 KHz فرکانس نمونه برداري -

8-320kbps نرخ بیت -

نکته: وقتی در حالت پخش USB هستید، USB را به 
طور ناگهانی جدا نکنید این کار موجب آســیب رسیدن 
به USB می شــود، ابتدا باید source را عوض کرده و 
 USB بعد جدا کنید یا دستگاه را خاموش کرده و سپس

را جدا کنید.

ورودی کمکی صدا:
درپــوش پــورت USB/SD/AUX را باز نمایید. فیش 
ورودی کمکی صدا را وصل کنید دستگاه به طور خودکار 

اقدام به پخش فایل ورودی سوکت AUX IN مي کند.

تنظیمات سیستم
با فشــار ولوم” “AUDIO به مدت بیــش از 2 ثانیه، وارد 
تنظیمات سیستم به ترتیب زیر خواهید شد. سپس با هر بار 

فشردن این دکمه وارد یکي از حالت هاي زیر خواهید شد:

 S-VOL -> CLOCK -> TIME ->TIME AD ->
 RDS -> REG-> NEWS -> EON -> L-OUT
 -> LCD

 ”AUDIO“ برای تغییر تنظیمات هر یک از این گزینه ها ولوم
را بچرخانید. با فشار ولوم “AUDIO” به مدت بیش از 2 ثانیه، 

می توانید از منوی تنظیمات خارج شوید.

نکته:
وقتی در منوی تنظیمات سیســتم هستید اگر بعد از 5 
ثانیه هیچ گونه عملی انجام ندهید، رادیو پخش به طور 

اتوماتیک از منوی تنظیمات سیستم خارج می شود.

S-VOL
با انتخاب ایــن گزینه مي توانید حجم صــداي اولیه را 
طوري تنظیم کنید تا در هنگام روشن نمودن دستگاه، 
حجم صدا از مقدار تعیین شده تجاوز نکند که مقدار آن 

از 5 تا 25 قابل تنظیم است. 
- در صورتي که قبل از خاموش کردن دستگاه، حجم صدا 
از این مقدار کمتر باشــد، در هنگام روشن کردن مجدد 

دستگاه، حجم صدا روي همان مقدار قبلي خواهد بود.
- در صورتي که قبل از خاموش کردن دســتگاه، حجم 
صدا از این مقدار بیشــتر باشد، در هنگام روشن کردن 
مجدد دستگاه، حجم صدا به طور خودکار بر روي مقدار 

تنظیم شده قرار خواهد گرفت.

- در صورتي که قبل از خاموش کردن دستگاه، حجم صدا 
از 5 کمتر باشــد، در هنگام روشن کردن مجدد دستگاه، 

حجم صدا روي عدد 5 تنظیم خواهد شد.

:CLOCK)RDS/MAN( تنظیم
در صورت انتخــاب “RDS”  گزینه “RDS clock” و 
در صورت انتخاب“MAN” امکان تنظیم دستی ساعت 

سیستم فراهم می شود.

:)TIME( تنظیم حالت نمایش ساعت
در ایــن حالت می توان نمایش ســاعت را روی یکی از 

حالت های 12 ساعت یا 24 ساعت تنظیم کرد.

:)TIME AD(تنظیمات زمان
در صورتیکه گزینــه CLOCK را روی MAN تنظیم 
کرده باشــید می توانیــد با انتخاب این گزینه ســاعت 

سیستم را به صورت دستی تنظیم کنید.

 

سیستم صوتی*
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RDS )ON/OFF( تنظیم
در ایــن حالــت می توانیــد حالــت نمایــش اطالعات 
)RDS)Radio Data System را فعال یا غیر فعال کنید.

REG )ON/AUTO/OFF( تنظیم
در صــورت انتخاب گزینه  ON ایســتگاههای منطقه ای 
دریافت می شوند. در صورت انتخاب گزینه AUTO  الویت در 
جستجو با ایستگاه های قوی است. در صورت انتخاب گزینه
OFF اولین ایستگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیستم 
صرف نظر از توان ســیگنال ورودی، پخش می شود. تنها در 

حالت RDS ON گزینه  REG قابل تنظیم هستند.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توســط این ســرویس اطالعات ترافیکی مهم به اطالع 

راننده رسانده خواهند شد.
تنها در حالت RDS ON گزینه TA قابل تنظیم است.

AF )Alternative Frequency(
با اســتفاده از این سرویس دستگاه به صورت اتوماتیک 
به جســتجو و دریافت فرکانس قوی تر ایستگاه رادیویی 

جاری می پردازد.
تنها در حالت RDS ON گزینه AF قابل تنظیم است.

: NEWS )ON/OFF( تنظیم
در ایــن حالــت می توانید گزینــه NEWS را فعال یا 
غیرفعــال کنید. تنهــا در حالــت RDS ON گزینه  

NEWS قابل تنظیم هستند.

:EON )DX/LO( تنظیم
در صورت انتخاب گزینه  LO  تنها ایســتگاه های قوی 
دریافت می شــوند. در صورت انتخاب گزینهDX اولین 
ایســتگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیستم صرفنظر 
از توان ســیگنال ورودی، پخش می شود. تنها در حالت 

RDS ON گزینه  REG قابل تنظیم هستند.

: L-OUT )ON / OFF( تنظیم
در این حالت می توانیــد خروجی Line-out را فعال یا 

غیرفعال کنید.

: LCD ) 0 ~ 7 ( تنظیم
با انتخاب این گزینه می توانید میزان شــدت روشنایی 

LCD را تغییر دهید.

روش نگهداری
- از ورود هر گونه مایعات به داخل دســتگاه جلوگیري 
نمائید. در صورت مشــاهده چنین موردي سریعاً آن را 
خشــک کنید.  زیرا ورود مایعات مي تواند سبب ایجاد 

اختالل در عملکرد دستگاه یا  شوک الکتریکي شود.
- دســتگاه را  دور  از گرد  و  غبار و آلودگی  نگه دارید. 
ایــن  عوامل می توانند باعث بروز اشــکاالت ظاهری در 

محصول شوند.
- بــه هنگام حمل و نقل دســتگاه احتیاط نمائید. وارد 
آمــدن ضربه یا افتادن مي تواند باعث بروز آســیب هاي 

احتمالي به دستگاه شود.
- درصــورت کثیف شــدن پانل یا صفحــه نمایش، از 
دستمال ابریشمي و مواد پاک کننده طبیعي جهت تمیز 

کردن آن استفاده نمائید.

سیستم صوتی*
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اتصاالت الکتریکی
نقشه پایه های کانکتور رادیو پخش به شرح زیر می باشد:

C کانکتورA کانکتور

موقعیتعملکردموقعیتعملکرد
LINE OUT خروجی چپC1-A1
LINE OUTخروجی راستC2-A2

LINE OUT زمینC3ورودي کنترل میزان روشنایيA3
-C4باطريA4
-C5)ANT( کنترل آنتنA5

A6روشنایي )C6)ILLتغذیه آمپلی فایر
-C7ACC ولتاژA7

A8زمینC8ورودی کنترل از روی فرمان
-C9
-C10B کانکتور

موقعیتعملکردC11زمین مدار کنترل از روی فرمان
-C12+ بلندگوي راست عقبB1
-C13- بلندگوي راست عقبB2
-C14+ بلندگوي راست جلوB3
-C15- بلندگو راست جلوB4
-C16+ بلندگو چپ جلوB5
-C17- بلندگو چپ جلوB6
-C18+ بلندگو چپ عقبB7
-C19- بلندگو چپ عقبB8
-C20

سیستم صوتی*
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سیستم صوتی

عیب یابی
لیست کنترلي زیر مي تواند براي حل برخي مشکالت که ممکن است هنگام استفاده از این دستگاه با آن ها مواجه شوید، به شما کمک کند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصال ها و راهنمایي هاي 
این کتابچه را کنترل کنید. به هیچ وجه دستگاه را در شرایط غیر عادي از جمله زمانیکه فاقد صدا است، زمانیکه دود از آن خارج مي شود یا بوي سوختن مي دهد که ممکن است باعث 

آتش گرفتن یا شوک الکتریکي گردد، استفاده نکنید. در این صورت بالفاصله آن را خاموش کرده و با مراکز خدمات پس از فروش )مراجعه به کتابچه راهنمای گارانتی( تماس بگیرید.

راه حل علت ممکنمشکل

دستگاه روشن نمي شود

سوییچ خودرو را باز کنید.سوییچ خودرو باز نیست.
اتصاالت کابل ها را کنترل کنید.کابل ها به درستي متصل نشده اند.

فیوز را با فیوز مشابه، عوض کنید.فیوز سوخته است.
دیسک قبلی را خارج کنید.دیسک دیگري داخل دستگاه قرار دارد.دیسک داخل نمی رود

دستگاه، دیسک را پخش نمي کند

دیسک  را در جهت صحیح درون دستگاه قرار دهید.دیسک برعکس درون دستگاه قرار گرفته است.
دیسک را تمیز کرده یا از دیسک دیگري استفاده کنید.دیسک، کثیف شده یا آسیب دیده است.

صبر کنید تا دمای داخل کابین پایین بیاید.دمای داخل خودرو باال است.
فرمت دیسک را با فرمت هاي ذکر شده در راهنماي دستگاه چک کنید.دستگاه فرمت فایل را پشتیباني نمي کند.

دستگاه صدا ندارد
تنظیم سطح صدا را کنترل کنید یا عملکرد قطع صدا را غیر فعال نمایید.ولوم صدا در حالت حداقل تنظیم شده یا عملکرد قطع صدا )Mute( فعال است.

اتصاالت کابل ها را کنترل کنید.کابل ها به درستي متصل نشده اند.
بر اثر ارتعاش هنگام حرکت خودرو، صدا 

دستگاه را با قطعات جانبي، محکم نصب کنید.محل نصب دستگاه، پایدار نیست.قطع و وصل مي شود

ایستگاه هاي رادیویي را دریافت نمي کند 
یا  ایستگاه رادیویي دریافت شده، کیفیت 

پاییني دارد

آنتن را صحیح متصل کنید.آنتن به درستي نصب نشده است.

آنتن را کامل باز کنید یا در صورت شکستگي آن، با یک آنتن جدید تعویض نمایید.آنتن کامل باز نشده یا شکسته است.

ورودي برق باطری دستگاه را به باطری خودرو متصل کنید.کابل باطري به درستي متصل نشده است.ایستگاه هاي ذخیره شده در حافظه، پاک شده اند

* درصورت نصب در خودروی شما
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گرمایش و تهویه
سیســتم گرمایش و تهویة خودرو، هوای تازه و یا گرم را 
از شبکه های ورودی جلوی شیشــة جلو، به داخل اتاق 

هدایت می کند.

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

آزاد نگه دارید.

اخطار
مدار سیال خنک کننده را باز نکنید، این سیال برای 

چشم و پوست خطرناک است.

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 دکمة A/C  را خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمایید.
- شــارژ نمودن گاز کولر به غیر از گاز R-134a )ســازگار با محیط زیست و غیر مخرب الیه اوزون( به سیستم 

تهویة خودرو شما صدمه خواهد زد.

گرمایش و تهویه
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گرمایش و تهویه

تنظیم دما
1- رنگ آبی: هوای خنک و رنگ قرمز: هوای گرم

تنظیم توزیع جریان هوا
2- دریچه های روبه صورت

3- دریچه های روبه پاها
4- دریچه های شیشة جلو و شیشه های بغل

5- هرگاه تنظیم ما بین 3 و 2 قرار گیرد، امکان هوادهی 
در هر دو حالت رو به صورت و رو به پاها میسر می گردد.

6- هــرگاه تنظیم ما بین 3 و 4 قرار گیرد، امکان هوادهی 
در هــر دو حالت رو به صورت و رو به پاها، شیشــة جلو و 

شیشه های بغل میسر می گردد.

کلید تنظیم سرعت دمنده
7-کلید تنظیم سرعت دمندة هوا را برای افزایش سرعت 

دمیدن جریان هوا به سمت راست حرکت دهید.

گردش داخلی هوا
8- دکمة مربوط را فشــار دهید تا چراغ آن روشن شود. 
در این حال تبادل هوا با بیرون قطع می شود و هوا تنها 
در داخل خودرو گردش خواهد کرد. گردش داخلی هوا، 

تنها باید در شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد:
- جلوگیری از ورود هوای نامطبوع از خارج خودرو 

-کاهش یا افزایش سریع دمای داخلی
در این حالت ممکن اســت شیشــه ها بخار بگیرند. در 

نخستین فرصت سیستم را به وضع عادی برگردانید.

کولر
9- زمانی که موتور خودرو روشــن است، کلید کولر را 
فشــار دهید تا سیستم شــروع به کارکند. روشن شدن 

چراغ روی دکمه، عالمت روشن بودن کولر است.

توجه: برای کمک به بهتر خنک شــدن هوای داخل 
اتاق، با روشن شدن کولر، سیستم گردش داخلی هوا، به 
صورت خودکار فعال می شود. در ابتدای شروع به کار کولر 
و در شرایطی که رطوبت هوا زیاد باشد، ممکن است بخار 
خفیفی روی شیشــه ها به وجود آید، این حالت لحظاتی 

پس از شروع سیستم خود به خود رفع خواهد شد.
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گرمایش و تهویه

بــا اقدامات زیــر می توانید حداکثر بهره را از سیســتم 
گرمایش و تهویة خودروی خود ببرید.

بخارزدایی
الف- زمانیکه هوا سرد است و برای آب کردن بهتر

یخ شیشه ها:
- در صفحة تنظیم، حالت شیشة جلو را انتخاب کنید.
- کلید تنظیم دما را به بخش قرمز رنگ حرکت دهید.

- کلید سرعت دمنده را در حالت حداکثر قرار دهید. با 
این کار دمای شیشه را افزایش می دهید و از ایجاد بخار 

بر روی آن جلوگیری می کنید.
ب- در صورتیکه هوا مطلوب است ولی رطوبت هوا باال است:

- کلید تنظیم دما را در ناحیة آبی قرار دهید.
- سیستم تهویه را در حالت گردش داخلی هوا قرار دهید.

- کلید کولر را فشار دهید.
- سرعت دمنده را در حالت حداقل قرار دهید.

بــا این کار رطوبت هوای داخل را کاهش می دهید و از 
ایجاد بخار روی شیشه جلوگیری می گردد.

اســتفاده از هر یــک از دو روش فوق و یــا ترکیب آنها 
بستگی به راحتی شما در حین رانندگی دارد. در بعضی 
از موارد باز گذاشتن یکی از شیشه های جانبی به اندازه 

2 سانتیمتر مفید خواهد بود.

برای حداکثر گرمایش
- کلیــد دریچه های هوا را به حالت دریچه های رو به 

پاها قرار دهید.
- کلید تنظیم دمای هوا را به بخش قرمز رنگ حرکت دهید.

- کلید سرعت دمنده را تا حد نیاز افزایش دهید.

برای حداکثر جریان هوا و سرمایش
- کلید تنظیم جریان هوا را به حالت رو به صورت قرار 

داده و مطمئن شوید دریچه های هوا باز هستند.
- کلید تنظیم دما را به بخش آبی رنگ حرکت دهید.

- کلید سرعت دمنده را تا حد نیاز افرایش دهید.
- کولر را روشن کنید.

دریچه های هوای رو به صورت
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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گرمایش و تهویه اتوماتیک*

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
موتور را روشــن کرده و کلیدها را برای روشــن کردن 

سیستم تهویه مطبوع فعال کنید.

)AUTO( 1- نحوه عملکرد حالت اتوماتیک
خنک کردن و یا گرم کردن همراه با رطوبت زدایی )اتوماتیک(

این حالت می تواند در تمام مدت سال مورد استفاده قرار 
گیرد و دمای کابین در حد مورد نظر سرنشین کنترل و 

حفظ می گردد.

- تنظیم جریان و ســرعت فن به شکل اتوماتیک انجام 
می شود.

1- دکمه اتوماتیک )AUTO( را فشار دهید.
2- درجــه حرارت را به دلخواه تنظیم کنید. )فلش قرمز 

افزایش دما و آبی کاهش دما(
- بــرای حالت عادی درجه حــرارت را حدود 25 درجه 

سانتیگراد تنظیم کنید.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتیک ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دریچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نیز بطور اتوماتیک کنترل خواهند شد.

)ECON( 2- بخاری
حالت ECON را در زمســتان و در حالت کولر خاموش 

)حداقل مصرف سوخت خودرو( استفاده کنید.
1- دکمه ECON )مصرف بهینه( را فشار دهید. سوئیچ 
تنظیم درجه حــرارت را به دلخواه تنظیم کنید. عالمت 

ECON در صفحه نمایشگر روشن خواهد شد.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتیک ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دریچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نیز به طور اتوماتیک کنترل خواهد شد.

هشدار
- کولر فقط زمانی کار می کند که موتور روشن باشد.

- بچه ها، افراد بزرگسال ناتوان و حیوانات را تنها در خودرو رها نکنید.
- در روزهای گرم آفتابی درجه حرارت در داخل خودرو به سرعت باال می رود، گرمای باال می تواند صدمات شدید 

یا حتی کشنده به سرنشینان وارد آورد.
- از وضعیت گردش هوا نبایستی برای مدت طوالنی استفاده شود. این کار باعِث خفگی هوا )کمبود اکسیژن( و 

بخارگرفتگی شیشه ها می شود.
- برای اینکه توجه کامل به رانندگی مختل نشود، از تغییر وضعیت دکمه های گرما و سیستم تهویه در هنگام 

رانندگی خودداری کنید.
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- درجه حــرارت را کمتر از درجه حرارت بیرون تنظیم 
نکنید. در غیر اینصورت ممکن است سیستم به درستی 

کار نکند.
- در صورتی که شیشه ها بخار کند این کار توصیه نمی شود.

 3-بخار و یخ زدائی شیشه جلو
1- دکمــه انتخاب دریچه های هوای شیشــه جلو  
)DEF( را فشار داده و روشن کنید، عالمت نشانگر روی  

LCD )صفحه نمایشگر(روشن خواهد شد.
2- سوئیچ تنظیم درجه حرارت را به دلخواه تنظیم کنید.
)جهت تسریع در بخارزدایی دمای باال را انتخاب کنید(

- در اولین فرصت ممکن پس از اینکه شیشه جلو از بخار 
و یخ پاک شد، دکمه AUTO یا اتوماتیک را فشار دهید 

تا سیستم به وضعیت اتوماتیک بازگردد.

 حالت بخار و یخ زدایی شیشه عقب خودرو
دکمه   را فشــار دهید )عالمت در صفحه نمایشگر 
ظاهر خواهد شد( شیشه عقب توسط المنت های برقی به 
مدت زمان مشخص فعال خواهد شد و در انتها به صورت 

خودرکار خاموش می شود.

 4- طرز کار غیراتوماتیک کنترل سرعت فن
دکمه کنترل فن  را فشار دهید تا بتوانید فن را 

بصورت معمول )غیر اتوماتیک(کنترل کنید. 

دکمه اتوماتیک  AUTO را فشــار دهید تا سرعت فن 
بطور اتوماتیک کنترل شود.

- دکمــه AUTO را فشــار دهید تا سیســتم به حالت 
اتوماتیک تغییر حالت دهد.

 5- دکمه کنترل گردش هوا
دکمه کنترل هوای کابین را فشار دهید. 
 AIR( جریان به انتخاب سرنشــین به حالت هوای تازه
FRESH(    و یــا گــردش کابین   قابل 
تنظیم است. دکمه  AUTO را فشار دهید تا سیستم به 
حالت اتوماتیک تغییر حالت دهد. زمانی که دمای هوای 
داخل کابین باال باشــد، جهت خنک کردن سریعتر در 
حالــت AUTO کلید گردش هوای داخل کابین  

را انتخاب کنید.

 6-کنترل دریجه های خروجی هوا
با فشــار دادن دکمه MODE کنترل 
معمولی)غیراتوماتیــک( دریچه هــای خروجــی )کلمه 
MANUAL نمایش داده خواهد شد( هوا را به 5 حالت 

زیر هدایت می کند.

 هوا ازخروجی های جلو )صورت( دمیده می شود.

 هوا از خروجی های جلو )صورت ( و به ســمت 
پاها دمیده می شود.

 جریان عمده هوا از طریق خروجی سمت پاها 
دمیده می شود.

هوا از خروجی های زیر شیشه و خروجی سمت 
پاها دمیده می شود.

 هوا از خروجی های زیر شیشه دمیده می شود.

 7- دکمه درجه حرارت بیرون
 OUT TEMP

دکمه درجه حرارت هوای بیرون OUT TEMP را فشار 
دهید. حدود 5 ثانیه درجه حرارت هوای بیرون در صفحه 

نمایشگر قابل رویت می گردد.

 8- سرویس ایرکاندیشن )کولر( 
 AIR  CONDITION

سیســتم کولر در خودرو شــما بــا گاز خنک کننده ای 
شــارژ شده که اصول محیط زیســت در آن لحاظ شده 
اســت.  » این گاز خنک کننده بــه الیه ازون دور زمین 
صدمه نمی زند« هرچند ممکن است در گرم شدن هوای 
کره زمین اندکی تأثیر داشــته باشــد. در زمان سرویس 
و شــارژ کولر و ایرکاندیشن خودرو، ابزار مخصوص شارژ 
و روغنکاری مورد نیاز می باشــد. استفاده از گاز یا روغن 
نامناسب به سیســتم تهویه یا کولر شما صدمه خواهد 
زد. تعمیرگاه مجاز قادر به سرویس کولر یا ایرکاندیشن 

)دوست و همراه محیط زیست( شما می باشد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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 9- گرمکن شیشه عقب
برای رفع بخارگرفتگی یا یخ زدگی شیشــه 

عقب و آینه های جانبی استفاده می شود.

 10- خاموش:
سیستم تهویه اتوماتیک به وسیله این کلید 

خاموش می شود.

 11-تنظیم دما:
دکمه تنظیم دما را فشــار دهید تــا بتوانید دما را 
)غیراتوماتیک(کنترل کنید. اگر دکمه AUTO را فشار 

دهید، دما بطور اتوماتیک کنترل می شود.

حسگرهای سیستم تهویه اتوماتیک
این سیستم مجهز به حسگرهایی است که عمل تهویه را 

به شکل اتوماتیک کنترل می کنند.
1- سنسور)حسگر( شدت نور

- محل نصب: زیر شیشه جلو روی داشبورد
توجه: از قرار دادن اشیا روی این سنسور خودداری کنید.

2- سنسور دمای داخل کابین:
- محل نصب: زیر قاب فرمان

- مانع ورود جریان هوا به سنسور نگردید.
3- سنسور یخ زدایی

محل نصب: داخل سیستم تهویه HV AC می باشد.
4- سنسور دمای بیرون

محل نصب: روی سپرجلو
5- سنسور دمای آب موتور

توجه
در هنگام زمســتان زمانی که دمای بیرون و موتور 
پایین باشد فن سیستم تهویه 3 دقیقه کار نخواهد 

کرد تا دمای موتور به حد مطلوب برسد. 
سیســتم تهویه اتوماتیک جهت جلوگیری از ورود 
هوای آلــوده و گرد و غبــار و دود مجهز به فیلتر 
هوا می باشد.دقت داشته باشــید تا در زمان مورد 
نظر مطابق دفترچه تعمیرات نسبت به تعویض آن 

اقدام کنید.
چنانچه ســرعت هوای فن ضعیف گردد و یا بوی 
نامطلوب و بخارزدایی ناقص مشاهده گردید، نسبت 

به تعویض فیلتر اقدام کنید. 
برای خاموش کردن سیســتم تهویــه ابتدا دکمه 
OFF را فشــار دهید و ســپس موتور را خاموش 
کنید. از مسدود کردن دریچه های زیر شیشه جلو 

ممانعت بعمل آورید. 
ازگذاشــتن اجســام بر روی سنســور شدت نور 
درناحیه وســط داشبورد زیر شیشه جلو و سنسور 

دمای بیرون ناحیه سپر جلو ممانعت بعمل آورید.
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شناسایی قطعات گازسوز

مجموعه قطعات گازسوز در محفظه موتور*
1- رگوالتور: فشــارِ گاز را از حداکثر200 بار به فشــار 

حدود2بار کاهش می دهد.

2- شلنگ انتقال گاز به فیلترگاز: 
گاز طبیعی با فشــاِرکاهش یافته را  از رگوالتور به فیلتر 

سوخت منتقل می کند.

3-شلنگ انتقال گاز به ریل سوخت: 
گاز طبیعی با فشــارِ کاهش یافته را از رگوالتور به ریل 

سوخت منتقل می کند.

4- ریل سوخت: 
گاز ورودی به منیفولد وارد ریل ســوخت می شود و در 
زمان های مشــخص با باز شــدن انژکتورهای گاز وارد 

منیفولد می شود.

5- سنسور دما و فشاِر گاز: 
این سنسور که بر روی ریل سوخت نصب می باشد، فشار 
و دمای گاز داخل ریل را به اطالع ECU  گاز می رساند.

6- شلنگ های انتقال گاز از ریل سوخت به نازل ها: 
گاز وارد شده در زمان های مختلف پاشش را وارد منیفولد 

هوای ورودی می سازد.

7-فیلترگاز:
 از ورود ذرات خارجی و ناخالصی های گاز مصرفی به ریل 

سوخت جلوگیری می کند.

8- شیردستی سرویس: 
به وســیله آن مســیر عبور گاز ورودی به محفظه موتور 

)برای انجام سرویس( باز و بسته می شود.

 :)ECU( 9-واحد پردازش الکتریکی گاز
زمان و مدت پاشش انژکتور و زمان جرقه را در حالت های 

مختلف موتور تنظیم می کند.

10- شلنگ های رفت و برگشت آب گرم به رگوالتور: 
آب بخاری را بــرای گرم کردن و جلوگیری از یخ زدگی 
رگوالتــور حین کار در حالت گاز وارد رگوالتور و یا از آن 

خارج می کند.
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هشدار
- از قــرار دادن هرگونه وســیله بر روی مخزن در 
مجاورت شیر مخزن، لوله فشارقوی پرکن به مخزن 

خودداری نمایید.
- از قــرار دادن اشــیاء نوک تیز کنــار مخزن که 
منجر به آسیب دیدگی متعلقات CNG مستقر در 

صندوق عقب می گردد، خودداری نمایید.
- قبل از هرگونه تعمیرات، از بســته بودن شــیر 

مخزن اطمینان حاصل نمایید.

معرفی قطعات CNG مستقر در صندوق عقب*

1- مخزن:
گاز طبیعی فشرده با حداکثر فشار 200 بار در آن ذخیره می شود.

2- شیر سر مخزن:
 مســیر گاز بعد از مخزن را باز یا بســته می نماید و شــامل 
تجهیزاتی اســت که در صورت افزایش فشار و دمای گاز بیش 
از حد مجاز، گاز مخزن را تخلیه می کند. همچنین در صورت 

بریده شدن لوله، خروج گاز را از مخزن محدود می سازد.
شــیر ســر مخزن عالوه بر روش برقی، به صورت دستی نیز 
کنترل می شود. )زمان خروج گاز از مخزن به طرف موتور، هر 

دو شیر برقی و دستی باز هستند.(

3- لوله انتقال و سیستم تهویه گاز:
لوله فشار قوی گاز CNG  را با فشار 200 باز از خروجی شیر 

مخزن به رگوالتور منتقل می کند.

 در صورت بروز نشــتی در اتصاالت، سیســتم تهویه گاز را به 
بیرون از صندوق عقب هدایت می کند.

4- پرکن:
قطعه ای است نصب شده روی خودرو برای سوختگیری مخزن 
گاز که در جایگاه ســوخت گیری، نازل سوخت گیری به آن 

وصل می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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)ABS( ترمز ضد قفل
ترمزضد قفل یکی از سیستم های نوین و پیشرفتة کنترلی 
خودرو اســت که از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمزگیری 
بر روی جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید بر 
روی جاده های خشک جلوگیری نموده و به این ترتیب 
باعــث کاهش فاصلة توقف، افزایش فرمان پذیری، بهبود 

پایداری و بطور کلی افزایش ایمنی خودرو می گردد.
هنگام استفاده از خودروی مجهز به ترمز ضد قفل همواره 

به موارد ذیل توجه داشته باشید:
- از آنجایی که ترمــز ضد قفل تنها یک متعادل کنندة 
نیروی ترمزی می باشــد، لذا هنگام ترمزگیری به اندازة 

کافی به پدال ترمز فشار وارد نمایید.
- احســاس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیری 
بر روی جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید، 
طبیعی بوده و ناشــی از فعالیــت صحیح ترمز ضد قفل 
می باشــد. در این شرایط با اعتماد به نفس و اطمینان از 
صحت عملکرد سیســتم ترمز، به فشردن پدال ترمز به 

میزان الزم ادامه دهید.
- شــنیدن صدای ضربان مانند از ناحیة چرخ های جلو 
و چرخ های عقب هنگام ترمزگیــری بر روی جاده های 
لغزنده و یا هنگام ترمزگیری های شدید، طبیعی بوده و 

ناشی از فعالیت صحیح سیستم ترمز ضدقفل می باشد. 
- ترمز ضدقفل مجهز به سیستم عیب یاب خودکار است 
که در صورت بروزاشکال، نشانگر اخطار ترمز ضد قفل در 

صفحة نمایش جلو داشبورد روشن می گردد.

- هنگام اســتارت زدن و روشن شــدن خودرو، نشانگر 
اخطــار ترمز ضد قفل در صفحه نمایش جلو داشــبورد 
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می گردد. چنانچه 
نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو، روشن نشود و 
یا به صورت روشــن باقی بماند، این حالت نشانة وجود 
اشکال در سیستم ترمز ضد قفل است، در چنین شرایطی 
خودرو را به تعمیرگاه مجاز جهت انجام عیب یابی بوسیلة 

دستگاه عیب یاب رایانه ای منتقل نمایید.

الزم به ذکر است که در صورت خرابی و وجود اشکال در 
ترمز ضد قفل، خودروی شما از کلیه قابلیت های یک ترمز 

معمولی برخوردار می باشد.
- چنانچه هنگام پایین بودن کامل ترمز دستی، نشانگر 
ترمز دســتی و نشــانگر اخطار ترمز ضد قفل متفقاً در 
صفحه نمایش جلو داشــبورد روشن باشــند، خودرو را 
با رعایت اصــول ایمنی متوقف نمــوده و با نزدیکترین 

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 مجموعه دیسک و لنت ها 
می شــود، اقدام به ترمزگیری نمایید تا شرایط ترمزها به 

حالت نرمال درآید.

ترمز ضد قفل

اخطار
- این سیستم هیچگاه 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.
- از رانندگی با سرعت غیرمجاز در معابر، خصوصاً در 
جاده های لغزنده با اتکا به سیستم ترمز ضدقفل جداً 
پرهیز نموده و همواره اصول ایمنی را رعایت نمایید.

هشدار
- عملکرد ترمز ABS مستقل از فشار وارده بر پدال 
ترمز عمل می نماید. بدین ترتیب، توصیه می شود 
در وضعیت بحرانی یک فشارقوی و مداوم  بر روی 
پدال ترمز وارد نمائید. لزومی ندارد که فشــارهای 

پی درپی وارد کنید )پرکردن پمپ ترمز(
- برای عیب یابی و سرویس ترمز ضد قفل حتماً به 
تعمیرگاه های مجــاز مراجعه نموده و از مراجعه به 

مکان های متفرقه جداً خودداری فرمایید.
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1- کلید قفل کن شیشه های عقب )ایمنی کودک(*
با زدن این کلید می توان عملکرد کلیدهای شیشه باالبر 

عقب )چپ و راست( را غیر فعال کرد.
با اولین فشار، کلیدها قفل و با فشار مجدد عملکرد کلیدها 

مجدداً فعال می شود.

2- فالشر
و  راهنما  چراغ های  تمام  دهید.  فشار  را  فالشر  دکمة 
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 شما سد 
راه خودروهای دیگر است و یا هنگامی که در وضعیت 
خطر قرار دارید، استفاده کنید. حتی هنگامی که موتور 
از  پس  بنابراین  می ماند،  روشن  فالشر  است  خاموش 

خروج از وضعیت اضطراری، فالشر را خاموش کنید.

3- کلید بازکننده دِر صندوق عقب*
بــرای باز کردن درِ صندوق عقب از داخل اتاق، پس از باز 
کردن سوئیچ، دکمة مربوطه را به صورت تأخیری حداقل 

به مدت4ثانیه بفشارید، در صندوق عقب باز خواهد شد.

4- گرمکن شیشة عقب
برای روشــن کــردن آن دکمة مربوط را فشــار دهید. 
هنگامی که گرمکن کار می کند، المپ تعبیه شــده در 

کلید آن روشن می شود.
توجه: تنها هنگامی که سوئیچ باز است می توان شیشه 

گرمکن عقب را به کار انداخت.

گرمکن آینه های جانبی: برای رفع بخارگرفتگی یا یخ 
زدگی آینه های جانبی، کلید گرمکن شیشه عقب را به 

کار بیندازید.

تجهیزات داخلی

هشدار
برای حفاظت از المنت های شیشــه گرمکن عقب، 
از ســاییدن و خراشــیدن آن ها خودداری کنید و 

هیچ گونه برچسبی روی المنت ها نچسبانید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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بازکردن دِر جعبه داشبورد
- برای بازکردن درِ جعبه داشبورد دستگیرة آن را بکشید.
- با باز شدن درِ جعبه داشبورد، چراغ داخل آن روشن 

و با بستن در، خاموش می شود.
توجه: کتابچة راهنمای خودرو برای استفاده همواره 

باید در جعبه داشبورد نگهداری شود.

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.

تجهیزات داخلی
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تجهیزات داخلی

تجهیزات داخلی
1- چراغ سقف جلو و عقب: در سه وضعیت قرار می گیرد:

- به طرف جلو: روشن دائمی
- وضعیت وسط: چراغ هنگام بازکردن و بستن درهای 

جلو روشن یا خاموش می شود.
- به طرف عقب: خاموش

2-چراغ نقشه خوانی)مطالعه(: کلید چراغ را به سمت 
راست یا چپ حرکت دهید.

3-آینة آرایش: روی آفتابگیر سمت راست آینة آرایش 
نصب شده است.

ساعت
برای میزان کردن:

4- ساعت
5- دقیقه

ساعت و دماسنج
زمان و میزان دمای هوا را نشان می دهد. چنانچه هوای 
بیرون خودرو بین3- و 5+ درجة سانتیگراد باشد، عالمت    
)c( به منظور نشان دادن خطر لغزنده بودن جاده، روشن 

و خاموش می شود.

6- تنظیم کنندة شدت نور صفحه درجات و عالئم: 
برای تنظیم شدت نور زمانی که چراغ های کوچک روشن 

باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

هشدار
در صورت قطع جریان تغذیه )قطع باتری، قطع سیم 
تغذیه الکتریکی و...(، مقادیر نمایش داده شده در 
ساعت پاک می شوند. ساعت باید مجدداً تنظیم شود.

اخطار
توصیه می کنیم در هنگام رانندگی تنظیم را انجام ندهید.
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1- زیرسیگاری جلو و فندک
دکمة )3( را فشــار دهید تا دریچه باز شود. برای تخلیه، 

زیر سیگاری را بیرون بکشید.

2- زیرسیگاری عقب
لبة باالی زیرســیگاری را فشــار دهید تا باز شود و برای 

تخلیه، آن را بیرون بیاورید.

اخطار
جاسیگاری ها از نظر آتش سوزی پرخطر هستند. از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آنها خودداری کنید.

تجهیزات داخلی
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* درصورت نصب در خودروی شما

دزدگیر*

دزدگیر*
فعال کردن دزدگیر

با فشــار دادن دکمة قفل کردن روی کنترل از راه دور 
چنانچه سوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی 
درهای خودرو )از جمله در موتور و صندوق عقب( بسته 
باشــد، عالوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می شود. 
فعال شــدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشــن شدن 
چراغ ها و روشــن شدن چراغ های راهنما و تک صدای 

آژیر به اطالع راننده می رسد.
هنگامی 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(: 

- با باز شدن هر یک از درها آژیر*/ بوق  فعال مي شود.
- باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ

- تغییر وضعیت سوئیچ استارت

وضعیت آالرم برای 30 ثانیه ادامه خواهد داشــت. سپس 
آالرم برای 5 ثانیه متوقف می شود. پس از آن چنانچه عامل 
ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشد، چراغ های چشمک 
زن و راهنما و آژیر*/ بوق خاموش می شــود. در غیر این 
صورت وضعیت آالرم ادامه می یابد. این وضعیت تا10 بار 
ادامه خواهد داشــت و پس از آن چراغ های چشمک زن 
راهنما و آژیر*/ بوق خاموش می شود اما دزدگیر همچنان 

فعال می ماند.

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است. فشار دادن دکمة 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 دوبار خاموش و روشن شدن چراغ های 
راهنما و دو صدای متوالی آژیر* به اطالع راننده می رسد.

چراغ سقف
1- چراغ سقف در حالتی که خودرو خاموش است، یکی 
از درهای خودرو )شامل درصندوق عقب و دِر موتور( باز 

شود، چراغ سقفی روشن می شود.
2- در حالتی که خودرو در مد دزدگیر است، با فشردن 

کلید Unlock چراغ سقفی روشن می شود. 
3- درصورتی که چراغ ســقف روشــن است و همة درها 

بسته باشد:
- بعد از12ثانیه

توجه:
- اگر حداقل یکی از درها باز باشــد، دزدگیر فعال 
نخواهد شد. این حالت با چهار بار روشن و خاموش 
شــدن چراغ راهنما و 4 صــدای متوالی آژیر* به 

اطالع راننده می رساند.
- هنگامی که دزدگیر فعال است، چنانچه قفل در 
صندوق عقب به وسیله کنترل از راه دور باز شود، 
در مدت30 ثانیه می توانید در صندوق عقب را باز 
کرده، وســیلة خود را از صندوق عقب برداشته یا 
داخل آن بگذارید و ســپس در صندوق را ببندید. 
چنانچــه ایــن کار بیش از30 ثانیه طول بکشــد 

دزدگیر به وضعیت آالرم می رود.
- در هنــگام آالرم یک بار فشــاردادن هر یک از 
دکمه های قفل یا باز کردن قفل روی کنترل از راه 
دور چراغ راهنما و آژیر را خاموش می کند اما باعث 
باز شدن درهای خودرو یا غیر فعال شدن سیستم 

دزدگیر نخواهد شد.

lock به محض دریافت فرمان -
Autolock فرمان -

استارت سوئیچ به مرحله1 یا باالتر رود آنگاه چراغ سقفی 
به صورت دیمری بعد از 4 ثانیه خاموش می شود.

4- چنانچه هنگام حرکت یکی از درهای خودرو)از جمله 
درِ صندوق عقب و دِر موتور( باز باشــد، چراغ سقفی با 
چشمک زدن، باز بودن در را به اطالع راننده می رساند.*
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مشخصات هشدار دهندة صوتی و تصویری
1- قابلیت های صوتی و تصویری

2- صفحه نمایش دیجیتال
3- صفحه کلید

4- بلندگو
5- حسگر دما و میکروفون

مشخصات اصلی هشدار دهنده صوتی و تصویری
1- هنــگام رانندگی، پیام های اخطار بر روی نمایشــگر 
دیجیتال نمایش داده شده و پیغام صوتی متناسب با خطا 

از بلندگو پخش می شود.
2- این سیســتم دارای 8 منوی فرعی است که هر یک 

برای عملکرد خاصی در نظر گرفته شده اند.
3- سیســتم دزدگیر که دارای کد چهــار رقمی و آژیر 

اخطار است.

عملکرد دکمه ها
دکمة  که عملکرد آن در همه منوها، تأیید منوی 

انتخابی و داده های ورودی است.
دکمة  که برای توقــف صدای اخطار و خروج از 

همة منوها به کار می رود.
دکمــة   و    که بــرای حرکت به باال و 
پایین، چپ و راســت، ضبط و پخش پیام ها و همچنین 

تصحیح اعداد در منوی ماشین حساب به کار می روند.
دکمة   که برای روشــن و خامــوش کردن نور 
صفحه نمایش است. به جز در مواردی که به عنوان نقطه 

اعشار در منوی ماشین حساب به کار می رود.
دکمة  برای قطع بیپ اخطار سرعت های باالتر از 
120 کیلومتر در ساعت و قطع صدای بیپ صفحه کلید 

به کار می رود.

هشدار دهندة صوتی و تصویری*

هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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هشدار دهنده

دزدگیر
اگــر کلید کنترل از راه دور برای قفل کردن خودرو به کار 
رود، درهــا، درِ موتور، درِ صندوق و درِ باک قفل و دزدگیر 
فعال می شــود. در این حال پیام »دزدگیر فعال است« در 
صفحه نمایش ظاهر و نور صفحه روشن و خاموش می شود.

هنگامی که دزدگیرفعال است:
- اگــر یکی از درها، درِ صندوق یا درِ موتور باز شــود یا 
ضربه ای به خودرو وارد شود، آژیر به صدا در خواهد آمد. 
همچنین در صورت فشار دکمه های صفحه کلید آژیر به 

صدا درمی آید.
- برداشــتن سیستم هشــداردهنده یا قطع کابل باتری 

موجب به صدا درآمدن آژیر می شود.
- بافشــاردادن هر کدام از دکمه های روی کنترل از راه 
دور آژیر خاموش می شود، در غیراینصورت آژیر بمدت30 
ثانیــه ادامه خواهد یافت و ســپس دزدگیر دوباره فعال 

خواهد شد.

- دزدگیر مجهز به عدد چهار رقمی اســت که می تواند 
فعال یا غیرفعال باشد. در حالت اولیه این عدد غیرفعال 
بــوده و در صورت نیاز بایــد آن را فعال کرد. برای فعال 

کردن آن به توضیحات منوی شماره6 مراجعه شود.
- هنگامی که دزدگیرفعال اســت یا آژیر به صدا در آمده 

است، استارت از کار می افتد.
- برای غیرفعال کــردن دزدگیر، دکمة Unlock را روی 
کنترل از راه دور بفشارید. در صورت فعال بودن عدد رمز، 
کاربر در مدت زمان مشخص و قابل انتخاب باید رمز چهار 
رقمی را وارد کند. اگر سه مرتبه رمز اشتباه وارد شود، یا 
مدت زمان مجاز برای ورود رمز بگذرد، آژیر فعال می شود. 
در این حالت فشــردن هر کدام از کلیدهای روی کنترل 
از راه دور موجب قفل شــدن درها و فعال شــدن مجدد 

دزدگیر می شود.
- هنگامی که سوئیچ آژیر باز است، جدا نمودن کانکتور 

آن، موجب به صدا درآمدن آزیر می گردد.

قفل خودکار
 Unlock اگر دزدگیر فعال باشــد، در صورتی که دکمة
روی کنترل از راه دور فشرده شود، اما هیچ کدام از درهای 
جانبی، درِ موتور و درِ صندوق عقب طی 9 ثانیه باز نشوند، 
دزدگیر بطور خودکار همة درهای جانبی، در موتور و دِر 
صندوق عقب را قفل می کند. این حالت »قفل خودکار« 

نامیده می شود. 
همچنین پس از روشــن کردن خودرو با رسیدن سرعت 
خودرو به 20 کیلومتر در ساعت، درها قفل و با خاموش 

کردن خودرو باز می شوند.

خودرویاب
هنگامی که سیســتم هشــداردهنده فعال است، با زدن 
دکمة lock روی کنترل از راه دور، فالشــرها چشــمک 
می زنند و آژیر یک بار فعال خواهد شــد که برای یافتن 

خودرو در میان خودروهای دیگر مفید است.
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)Reset( راه اندازی دوبارة سیستم هشداردهنده
برای راه اندازی دوبارة سیستم، باید باتری و کانکتور آژیر 

قطع و دوباره وصل شوند.

می توانید با سوئیچ مخصوص که همراه کلیدهای خودرو 
به شــما تحویل شــده اســت آژیر را قطع کنید. سپس 
کانکتور آژیر را جدا کرده و پیچ مربوط به کابل منفی سر 

باتری را باز کرده و سرباتری را جدا کنید. 

پس از آن مجدداً ابتدا سر باتری را وصل کرده و پیچ آن 
را محکم کنید، ســپس کانکتور آژیر را وصل و سوئیچ را 
در وضعیت روشــن قرار دهید. اکنون سیستم راه اندازی 
مجدد شــده و بایستی تنظیمات مربوط به زمان، تاریخ، 
حساسیت شوک سنســور، کنتراست و کد چهار رقمی 

انجام پذیرد.

اخطار
هیچ یک از کابل های باتری بیش از 15 دقیقه قطع 
  ECU نباشــد، زیرا باعث پاک شدن حافظه موقت

خواهد شد.
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اطالعات کلی سیستم هشداردهنده
اگر ســرعت خــودرو از120 کیلومتر در ســاعت تجاوز 
کند، بوق اخطار شــنیده می شــود و با افزایش سرعت، 
تعداد بیپ ها افزایش می یابد. با فشــردن دکمة  
در صفحة اصلــی می توان این بوق را قطع و وصل نمود. 
سیستم هشــداردهنده دارای باتری اضطراری است. اگر 
اتصال باتری اصلی قطع شــود، سیستم برای مدت یک 

ساعت به کار خود ادامه خواهد داد.
نور صفحه کلید و صفحه نمایش هنگام روشــن شــدن 

چراغ های اصلی خودرو روشن می شوند.
میزان پیش فرض روشنایی چراغ صفحه نمایش50 درصد 
اســت. انتخاب گزینة خاموش یا روشن نور صفحه نمایش 
و تنظیم شدت نور در حافظه به عنوان انتخاب پیش فرض 

ضبط خواهد شد. 
به صورت پیش فرض، ســاعت در منوی اصلی نمایش 
داده می شود.  برای تنظیم ساعت به توضیحات منوی4 

مراجعه شود. 
در منوی اصلی، با فشردن دکمة 1 بر روی صفحه کلید، 
قفل درها باز و با فشــردن دکمة 3 درها قفل می شوند. از 
این امکان می توان برای بازکردن درها، پس از قفل شدن 
در سرعت های باالی20کیلومتر بر ساعت و یا قفل نمودن 

آن ها بدون استفاده از کنترل از راه دور، استفاده نمود.
با به حرکت درآمدن خودرو، ســرعت بــر روی صفحه 

نمایش، نشان داده می شود.

صفحة اصلی
در صفحــة اصلی، هر یــک از دکمه هــای زیر عملکرد 

مشخصی دارند:

عملکرد دکمه ها
با فشــردن دکمة  در صفحه اصلی، هشدارهای 
صوتی سیستم قطع می شوند و این عالمت  بر صفحه 

نمایش ظاهر می  شود. 
پیام مربوط به روشن ماندن چراغ ها از این قاعده مستثنی است.

پیام های اخطار سیستم
پس از به حرکت درآمدن خودرو، مشکالت قابل ردیابی 
توسط سیستم هشدار دهنده کنترل خواهد شد. دوثانیه 
پــس از به وجود آمدن اشــکال، راننده بــه دو روش از 

مشکالت احتمالی آن آگاه می شود:
1- هشدار صوتی که از بلندگو شنیده می شود.

2- هشدار تصویری که بر صفحه نمایش ظاهر می شود.
در صورت وجود اشــکاالت زیر در زمان حرکت خودرو، 
اخطارهای متناسب نمایش داده شده و پخش می شوند:

- باز بودن دِر خودرو
- باز بودن دِر صندوق عقب

- باز بودن دِر موتور
-کم بودن سوخِت خودرو
-پایین بودن فشار روغن

- باال بودن دمای آب
- اشکال در سیستم شارژ

- باال بودن ترمز دستی هنگام حرکت
-کاهش سطح روغن ترمز

- اتمام لنت ترمز
پخش پیام های خطا، در ســرعت های باالی 5 کیلومتر 
در ســاعت شروع و تازمانی که اشــکال رفع نشده باشد 
هرچهار دقیقه یکبار تکرار می شــود. در صورت روشــن 
بودن چراغ های اصلی هنگام بســتن سوئیچ، پیام صوتی 
)چــراغ را خاموش کنید( پخش و عبــارت فوق بر روی 
صفحه نمایش ظاهر می شود. اشکال مربوط به اتمام لنت 

ترمز هر یک ساعت یک بار پخش می شود.
برای قطع کردن صدای پیام، دکمة  را در صفحه 
کلید بزنید، در این حالت پیــام خطا هنوز نمایش داده 
می شود، اما صدایی شــنیده نخواهد شد تا نشانة  در 
صفحه نمایش ظاهر شــود. پیام مربوط به روشن ماندن 

چراغ ها با دکمة  قطع نمی شود.
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با فشــردن دوبــارة دکمة  هشــدارهای صوتی 
سیستم باز می شوند. 

با فشــردن دکمة   در صفحة اصلی، بیپ اخطار 
سیستم )اگر فعال باشد( قطع می شود و بوق اخطار سرعت 

باالی 120 کیلومتر در ساعت نیز شنیده نخواهد شد. 
با فشــردن دوبارة دکمة   در منوی پیش فرض 

بیپ اخطار باز می شود. 
با فشردن دکمة  در منوی پیش فرض نور صفحه 

نمایش خاموش می شود. 
با فشردن دوبارة دکمة  در منوی پیش فرض نور 

صفحه نمایش روشن می شود. 
با فشردن دکمة  در صفحة اصلی می توان شدت 

نور در صفحه نمایش را از 0 تا100 درصد تنظیم کرد.

صفحة منوی اصلی
صفحة منوی اصلی به صورت مقابــل بوده و می توان با 
کلیدهای  و   یکی از سه گزینه را انتخاب 
نموده و بازدن دکمة  وارد منوی مربوطه شد. در 
این صفحه با فشردن دکمة  صفحه اصلی ظاهر 
می شــود. برای وارد شدن به منوی تنظیمات، باید 

دکمة   را به مدت یک ثانیه فشار داد.

منوی روغن و فیلتر
در این منو شــما می توانید کارکرد روغن، فیلتر روغن و 
فیلتر هوای خودروی خود را ثبت و مشاهده کنید. هرگاه 
روغــن، فیلتر روغن و یا فیلتر هــوای خودرو را تعویض 
کردیــد، کیلومتر فعلی را در انتخاب »ثبت کیلومتر« در 

محل مربوطه مطابق دستور وارد کنید:
با فشردن دکمة   به منوی 5 وارد شوید. این منو 
دارای دو انتخاب اســت: » ثبت کیلومتر« و »کارکرد«. 
با فشــردن دکمة  روی حالت »ثبت کیلومتر« 
وارد منوی فرعی روغــن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا 
شوید. دکمه های  و  را بفشارید تا »روغن 
موتور« یا»فیلتر روغن« یا»فیلتر هوا« را انتخاب کنید و 
بعد از ورود عدد کارکرد، دکمة   را برای ثبت عدد 
بفشارید و به انتخاب بعدی بروید. اگر چنین نکنید، عدد 

جدید ثبت نخواهد شد.
 با فشردن دکمة  درجه حرارت دلخواه را افزایش دهید.

هشدار دهنده
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با فشــردن دکمه های  و  می توانید بین 
حالت های موجود بدون ثبت عدد حرکت کنید. 
با فشردن دکمة  به منوی قبلی برگردید. 

با فشردن دکمة  حالت »کارکرد« را انتخاب کنید.
با فشردن دکمة    وارد منوی فرعی می شوید و عبارت 

»کیلومتر فعلی« بر صفحه نمایش ظاهر می شود. 
کیلومتر فعلی را وارد و دکمة  را فشار دهید.

با فشردن دوبارة دکمة  مقدار مسافت طی شده بعد 
از آخرین تعویض روغن، فیلتر روغن یا هوا محاسبه می شود. 

با دوباره فشردن دکمة  از این منو خارج شوید.

تنظیمات 
هشت منوی فرعی در سیستم هشداردهنده وجود دارد 
با فشردن دکمة  بر روی تنظیمات به مدت یک 
ثانیه وارد منوهای فرعی شوید)شکل 11(. با دکمه های  
 و  منوی دلخواه را انتخاب کنید و سپس 
دکمة  را بفشارید)شکل12(. پس از اتمام عملیات 

برای خروج از منو دکمة  را بفشارید.

منوی نمایش مسافت
با فشــردن دکمة  منوی 2 را انتخاب کنید. در 

شــروع مسیر با فشــردن دکمه های  تا 
کیلومتر شروع را وارد کنید.

با فشــردن دکمة  عدد وارد حافظه می شود. در 
پایان مســیر با فشــردن دکمه های  تا 

کیلومتر پایان را وارد کنید. 
با فشــردن دکمة  مسافت پیموده شده محاسبه 
می شود. با فشردن دکمة  از این منو خارج شوید.
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منوی1- تنظیم دما
این منو شــما را قادر می ســازد تا دمای اتاق را تنها در 

صورت روشن بودن کولر تنظیم کنید. 
با فشردن دکمة   درجة حرارت دلخواه را کاهش دهید. 
با فشردن دکمة  درجة حرارت دلخواه را افزایش دهید.

منوی1 »تنظیم دما« را انتخاب کنید.
با فشردن دکمة  می توانید حالت »اتوماتیک« یا 

»دستی« را انتخاب کنید.
حالت پیش فرض حالت تنظیم دســتی است. در چنین 
حالتی کولر روشــن می ماند و دمــای داخل را نمی توان 

تنظیم کرد. 
در حالت » اتوماتیک« سیستم سرمایش با روشن کردن 
کولر، دما را تا درجة حرارت انتخابی شما کاهش خواهد 
داد. درجة حــرارت انتخابی می تواند بین10 تا40 درجة 

سانتیگراد تنظیم شود.
دقت نمایید که این سیستم قادر به تنظیم دما در حالت 
روشــن بودن بخاری نمی باشــد. در ایــن منو وضعیت 
خاموش یا روشن بودن کولر نیز با درج عبارت خاموش یا 

روشن نمایش داده می شود.
 عالمت  هنگامی که کولر روشن است، ظاهر می شود. 

منظور از »دمای داخل« دمای داخل خودرو است و منظور 
از »تنظیم دما« دمای انتخاب شده توسط شماست.

منوی2-حسگر ضربة سیستم دزدگیر)شوک سنسور(
با فشردن دکمة  منوی2 را انتخاب کنید. در این 

منو می توانید حساسیت حسگر ضربه را تنظیم کنید. 
میزان پیش فرض حساسیست30 درصد است. 

با فشردن دکمة  درصد حساسیت حداکثر تا80 
درصد افزایش می یابد.

با فشردن دکمة  درصد حساسیت حداکثر  20 
درصد کاهش می یابد. 

این سنســور دربرابر هر ضربه ای به خودرو عکس العمل 
نشان می دهد. درصد حساســیت حسگر ضربه، تعیین 
می کند که سیســتم دزدگیر با چه شــدت ضربه ای به 

خودرو فعال شود.
 با فشردن دکمة   از منو خارج می شوید.

هشدار دهنده
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منو3- تنظیمات رمز
با فشــردن دکمة  به منوی 3 وارد شوید. در این 

منو شما می توانید:
- عدد رمز چهار رقمی را تغییر دهید.

- مهلت زمانی ورود رمز چهار رقمی را تغییر دهید.
- عدد رمز چهار رقمی را فعال یا غیرفعال کنید.

برای ایجاد هر تغییری در ایــن منو، ابتدا باید عدد رمز 
صحیح چهار رقمی را وارد کنید.

اگر عدد رمز اشتباه وارد شود، این پیام بر صفحه نمایش ظاهر 
می شود:»عدد رمز اشتباه است« و سپس منو بسته می شود. 
پس از ورود عدد رمز، یک منوی فرعی مانند شکل روبرو 
ظاهر می شــود. با فشردن دکمه های  و  

می توانید بین حالت های موجود حرکت کنید.
اگر رمز فعال باشــد، قبل از اســتارت زدن باید عدد رمز 
چهار رقمــی را وارد کنید. در صورت غیرفعال بودن رمز 

نیازی به ورود رمز قبل از استارت زدن نیست. 
کد چهار رقمی پیش فرض سیستم عدد 1111 می باشد 

که شما می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید. 
در حالت پیش فرض کد چهار رقمی غیرفعال است. اگر 
کد چهار رقمی خود را فراموش کردید و مشــکلی برای 
سیستم پیش آمد، می توانید طبق دستورالعمل ذکر شده 
سیستم هشداردهنده را مجدداً راه اندازی )Reset( کرده 
و در آن حالت کد چهار رقمی سیستم برابر با حالت پیش 

فرض یعنی عدد1111 خواهد بود.

برای تغییر عدد رمز:
با فشــردن دکمة  روی گزینة »تغییر عدد رمز«  

می توانید عدد رمز چهار رقمی جدید وارد کنید.
پس از وارد کــردن عدد رمز چهار رقمی، برای اطمینان 
از شما خواسته می شود که عدد رمز جدید را یکبار دیگر 
وارد کنید. اگر دو عدد وارد شده یکسان باشند، عدد رمز 

قبلی به عدد چهار رقمی جدید تغییر می کند.
اگر دو عدد وارد شده یکسان نباشند، این پیام بر صفحه 
ظاهر می شود: »عدد رمز اشتباه است« و عدد رمز قبلی 

تغییر نمی کند.
با فشردن دکمة  حالت »تغییر زمان« را انتخاب 
کنیــد. با این کار می توانید مهلت زمانی وارد کردن عدد 

رمز را تغییر دهید.

با فشردن دکمة  پنج انتخاب برای زمان بر صفحه 
نمایش ظاهر می شــود. این زمان بر حســب ثانیه است. 
با فشردن دکمه های  و  می توانید زمان 

دلخواه را انتخاب کنید. 
با فشــردن دکمة   نشانگر انتخاب به طرف چپ 
و با فشــردن دکمة    به ســمت راست حرکت 
می کند. زمان پیش فرض برای سیستم 18ثانیه است و از 
زمانی شروع می شود که درِ خودرو و یا درِ صندوق عقب 

باز شده و یا یکی از کلیدهای سیستم فشار داده شود. 
با فشردن دکمة  روی حالت»رمز« می توانید»رمز« 

را فعال یا غیرفعال کنید. 
در حالــت فعال بودن تا قبــل از ورود رمز صحیح اجازة 
استارت زدن داده نخواهد شد. با فشردن دکمة  

از منو خارج می شوید. 
در حالتی که رمز فعال باشــد، باز کردن درِ موتور قبل از 
وارد کردن عدد رمز، مجاز نبوده و آژیر به صدا در می آید.
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منوی4- تنظیم ساعت
با فشــردن دکمة  به منوی4 وارد شوید. در این 

حالت خط تیره ای زیر عدد ساعت مشاهده می شود.
با فشــردن دکمه های  و  عدد ساعت را 

تنظیم کنید. 
با فشردن دوبارة دکمة  می توانید روی عدد دقیقه 

و یا ثانیه بروید و به ترتیب باال آنها را تنظیم کنید.
با فشــردن دکمة  می توانید نمایش ساعت را در 

منوی اصلی حذف و یا مجدداً نمایش دهید.
نمایش ساعت در این سیستم24 ساعته است. 

با فشردن دکمة   از منو خارج شوید.

منوی5- تنظیم تاریخ
با فشــردن دکمة  به منوی5 وارد شوید. در این 
منو گزینه های روز، ماه، سال و روزهای هفته را می توانید 
مشــاهده کنید. با فشردن دکمة  خط تیره بین 
ســال،ماه و روز حرکت می کند.( با استفاده از دکمه های 
 و  تاریخ راتنظیم کنید. اگر تاریخ تنظیم 

شود، روزهای هفته بطور خودکار تنظیم می شوند. 
با فشردن دکمة   از منو خارج می شوید. 

هشدار دهنده
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منوی6-کنتراست
با فشردن دکمة  به منوی 6 وارد شوید. در این منو 
می توانید کنتراست )تیرگی( نوشته های صفحه نمایش را 

تنظیم کنید.
میزان پیش فرض کنتراست 75 درصد است. 

با فشردن دکمة  درصد کنتراست حداکثر تا90 
درصد  افزایش می یابد. 

با فشردن دکمة  درصد کنتراست حداکثرتا 50 
درصد کاهش می یابد. 

با فشردن دکمة  از منو خارج می شوید.
برای حرکت میان منوهای ده گانه می توانید از دکمه های  

 و   استفاده کنید.  

منوی7-تغییر زبان
با فشردن دکمة  به منوی 7 وارد شوید.

در این منو می توانید یکی از زبان های فارسی، عربی، انگلیسی 
یا روســی را با اســتفاده از دکمه های   و   

انتخاب کنید.  )شکل35( 
پس از فشردن دکمة  تمامی صفحه ها و نوشته ها 
و پیام های صوتی بر اساس زبان انتخاب شده نمایش داده 

خواهد شد.
با فشردن دکمة  از برنامه خارج شوید.   

منوی 8- تنظیمات اولیه
با فشردن دکمة  به منوی 8 وارد شوید. با انتخاب این 
گزینه و فشردن دکمة  عبارت » آیا تغییرات انجام 
شده ثبت شود؟« بر روی صفحه ظاهر می شود)شکل37( و 
در صورتی که مجدداً دکمة  فشرده شود، تغییرات 
ثبت خواهد شد و اگر دکمة    فشرده شود، تغییرات 
ثبت نخواهد شد و مقدار حساسیت شوک سنسور و درصد 

کنتراست، به مقدار اولیه  تغییر پیدا خواهند کرد. 
همچنین کنترل دمای داخل ماشــین به حالت دســتی 

خواهد رفت.

هشدار دهنده
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کیسة هوا
خودروی شما عالوه بر تجهیز به کمربند ایمنی و محدود 

کنندة نیرو دارای کیسه هوا )AIRBAG(  نیز می باشد. 
هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار می گیرد، 
چراغ نشانگر AIRBAG روی صفحه جلو آمپر  روشن 
شده و در غیر اینصورت )مانند موارد زیر(، حاکی از وجود 
ایراد در سیستم کیسه هوا و یا پیش کشنده کمربند بوده 
و باید به نمایندگی مجاز مراجعه شــود، در غیر اینصورت 

مسئولیت آن به عهده مالک خودرو می باشد.
- روشن ماندن چراغ کیسه هوا پس از 6 بار چشمک زدن

- روشــن نشدن و چشــمک نزدن چراغ کیســه هوا در 
لحظه ای که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار گیرد. 

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.

اخطار
- چنانچه به هر دلیلی چراغ هشــداردهنده ایربگ که 
بر روی جلو آمپر خودرو قرار دارد، بعد از6 بار چشــمک 
زدن خاموش نشود، و یا هنگامی که سوئیچ استارت در 
وضعیت ON قرار گیرد، این چراغ روشن نشده و 6 بار 
چشمک نزند، صاحب خودرو باید بالفاصله به نزدیکترین 
نمایندگی ایران خودرو مراجعه کرده تا سیســتم کیسة 
هوا تحت بررســی و کنترل قرار بگیرد. بدیهی است در 
غیر این صورت مسئولیت بروز هرگونه اتفاق در اثر سهل 
انگاری و تأخیر در مراجعه به نمایندگی مجاز، بر عهده 

مالک محترم خودرو می باشد.

)AIRBAG( کیسه هوا

کیسه هوای سرنشین در زیر قسمت باالیی راست داشبورد قرار 
دارد و عبارت SRS AIRBAG بر روی آن حک شده است.

کیســة 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.

توجه :
 AIRBAG جهــت کنترل چشــمک زدن چــراغ نشــانگر
می بایست بین هر دو بار متوالی قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت 
ON حداقل سه ثانیه سوئیچ در وضعیت بسته )OFF( قرار 

گیرد.
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)AIRBAG( کیسه هوا

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 کیســة 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
- فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشین 

محکم شده باشد کارآیی الزم را خواهد داشت.
- 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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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.

- بعد از تصادف مجموعة وسایل ایمنی سرنشین را بازبینی کنید.
- به منظور تضمین عملکرد صحیح و اجتناب از باز شدن ناگهانی کیسة هوا 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.

- عدم استفاده از کمربندهاي ایمني توسط سرنشینان جلو در صورت عمل کردن کیسه هوا )Air bag( موجب 
صدمات جانبي خواهد شد.

)AIRBAG( کیسه هوا
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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

نمایشگر جلو آمپر
چراغ های نشانگر و درجات )تصویر باال(

1- نور پایین چراغ های جلو
2- دور سنج موتور

3- راهنمای سمت چپ
4- راهنمای سمت راست

5- نمایشگر دیجیتال
6- سرعت سنج

7- صفرکن مسافت شمار
8- نور باالی چراغ های جلو

9- چراغ مه شکن جلو
10- چراغ مه شکن عقب

چراغ های اخطار و شاخص ها)تصویرپایین(
1- چراغ اخطار کاهش سطح سوخت

2- شاخص مقدار سوخت
3- چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور

4- چراغ اخطار شارژ باتری
5- چراغ اخطار کاهش ســطح روغن ترمز یا درگیربودن 

ترمز دستی)دوچراغ(
6- چراغ اخطارفرسایش لنت ترمز

7- چراغ اخطار توقف اضطراری
8- چراغ اخطار عیب یاب

9- شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده
10- چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

11-کنترل سرعت هوشمند*
* CNG 12-نشانگر وضعیت سوخت

* CNG 13-نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی موتور
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر
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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

نمایشگر جلو آمپرمجهز به گیربکس اتوماتیک*
چراغ های نشانگر و درجات )تصویر باال(

1- نور پایین چراغ های جلو
2- دور سنج موتور

3- راهنمای سمت چپ
4- راهنمای سمت راست

5- نمایشگر دیجیتال  
6- سرعت سنج

7- صفرکن مسافت شمار
8- نور باالی چراغ های جلو

9-  چراغ مه شکن جلو 
10- چراغ مه شکن عقب

11- نشانگر موقعیت گیربکس اتوماتیک
12- نشانگر دزدگیر*

13- کمربند ایمنی راننده*

چراغ های اخطار و شاخص ها )تصویر پایین(
1- چراغ اخطار کاهش سطح سوخت

2-  شاخص مقدار سوخت
3-  چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور

4-  چراغ اخطار شارژ باتری
5-  چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیربودن 

ترمز دستی)دوچراغ(
6-  چراغ اخطار فرسایش لنت ترمز

7-  چراغ اخطار توقف اضطراری
8-  چراغ اخطار عیب یاب

9-  شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده
10-  چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

11-  کنترل سرعت هوشمند*
* CNG 12-  نشانگر وضعیت سوخت

* CNG 13- نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی موتور
 ABS 14- اخطار ترمز

15- نشانگر بازبودن درها *
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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

صفحة درجات وعالئم جلو آمپر
چراغ های اخطار و شاخص ها )تصویرباال(

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

3- چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
4- چراغ اخطار شارژ باتری

5- چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیریودن 
ترمزدستی )دوچراغ(

6- چراغ اخطارفرسایش لنت ترمز
7- چراغ اخطار توقف اضطراری

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

10- چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنک کننده
11- نشانگر کنترل سرعت هوشمند* 
* CNG 12- نشانگر وضعیت سوخت

* CNG 13-نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی موتور
* ABS/EBD 14- نشانگر ترمز

15- نشانگر بازبودن درها
* )Airbag( 16- نشانگرفعال بودن کیسه هوا

 ABS 17-  اخطار ترمز

چراغ های نشانگر و درجات )تصویر پایین(
1- نور پایین چراغ های جلو

2- دور سنج موتور
3- راهنمای سمت چپ

4- راهنمای سمت راست
5- نمایشگر دیجیتالی موتور  

6- سرعت سنج
7- دکمة تغییر وضعیت و صفرکننده وتنظیم نور جلو آمپر

8- نور باالی چراغ های جلو
9-  چراغ مه شکن جلو 

10- چراغ مه شکن عقب
11- نشانگر دزدگیر*

12- کمربند ایمنی راننده
13-  نشانگر فعال بودن گیربکس اتوماتیک
14- نشانگر کیسه هوا )AIRBAG( راننده

15- اخطار غیرفعال بودن کیسه هوا )AIRBAG(  سرنشین *
16- نشانگر شدت نور جلوآمپر

17- نشانگر سمت سوخت گیری خودرو
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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

صفحة درجات وعالئم جلو آمپر
چراغ های اخطار و شاخص ها )تصویرباال(

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

3- چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
4- چراغ اخطار شارژ باتری

5- چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیریودن 
ترمزدستی )دوچراغ(

6- چراغ اخطارفرسایش لنت ترمز
7- چراغ اخطار توقف اضطراری

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

10- چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنک کننده
11- نشانگر کنترل سرعت هوشمند* 
* CNG 12- نشانگر وضعیت سوخت

* CNG 13-نمایشگر جلو داشبورد دیجیتالی موتور
* ABS/EBD 14- نشانگر ترمز

15- نشانگر بازبودن درها
* )Airbag( 16- نشانگرفعال بودن کیسه هوا

 ABS 17-  اخطار ترمز
18- نشانگر ایموبالیزر

چراغ های نشانگر و درجات )تصویر پایین(
1- نور پایین چراغ های جلو

2- دور سنج موتور
3- راهنمای سمت چپ

4- راهنمای سمت راست
5- نمایشگر دیجیتالی موتور  

6- سرعت سنج
7- دکمة تغییر وضعیت و صفرکننده وتنظیم نور جلو آمپر

8- نور باالی چراغ های جلو
9-  چراغ مه شکن جلو 

10- چراغ مه شکن عقب
11- نشانگر دزدگیر*

12- کمربند ایمنی راننده
13-  نشانگر فعال بودن گیربکس اتوماتیک
14- نشانگر کیسه هوا )AIRBAG( راننده

15- اخطار غیرفعال بودن کیسه هوا )AIRBAG(  سرنشین *
16- نشانگر شدت نور جلوآمپر

17- نشانگر سمت سوخت گیری خودرو
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

نمایشگر جلو آمپر
چراغ های نشانگر و درجات )تصویرپایین(

1- دورسنج موتور
2- راهنمای سمت چپ

3- راهنمای سمت راست
4- سرعت سنج

5- نور باالی چراغ های جلو
6- نمایشگر دیجیتال

7- صفرکن مسافت شمار
8- چراغ مه شکن عقب

9- نورپایین چراغ های جلو
10- چراغ مه شکن جلو

11- نشانگر اخطار کیسه هوا )AIRBAG( راننده

چراغ های اخطار و شاخص ها )تصویرباال(
1- شاخص مقدار سوخت

2- چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
3- شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده

4- اخطار عدم عملکرد ترمز ضد قفل
5- اخطار باز بودن درها

6- چراغ اخطار باالرفتن دمای مایع سیستم خنک کننده
7- چراغ اخطار توقف اضطراری

8- چراغ اخطار فرسایش لنت ترمز
9- چراغ اخطار شارژ باتری

10- چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
11- چراغ اخطار کاهش سطح روغن ترمز یا درگیربودن 

ترمز دستی )دو چراغ(
12- چراغ اخطار عیب یاب
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

درجة بنزین: هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه برروی صفر قرار می گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد. 
هنگامی که ســطح بنزین در مخزن ســوخت پایین بیاید )حدود7لیتر(، 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 70 لیتر است.

دور سنج 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.

دماسنج مایع خنک کننده: این درجه، دمای مایع خنک کننده 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 با کمک افراد مجرب به رفع 

نقص بپردازید.

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

* درصورت نصب در خودروی شما

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.

توجه مهم:  اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت )ترمز شدید( به وجود آید، سیستم هشداردهنده بطور اتوماتیک فالشر را به مدت10 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 – نارنجی
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


108

3

فرمان توقف فوری- قرمز
با روشن شدن این نشانگر، خودرو را متوقف و خاموش کنید. فوراً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. 

عیب یاب خودکار موتور- نارنجی
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.

فشار روغن موتور- قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم این نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن می شود و هنگامی که موتور روشن شد نشانگر نیز خاموش می شود. در صورتیکه چراغ 
روغن پس از روشن شدن موتور روشن بماند و یا هنگام حرکت خودرو روشن شود، موتور در معرض آسیب جدی قرار دارد و نشان 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. 

شارژ باتری – قرمز
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم، این نشانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن و بالفاصله پس از روشن شدن موتور خاموش می شود. چنانچه پس از  روشن شدن موتور 

چراغ روشن بماند و یا در حین حرکت روشن شود، مشکلی در سیستم شارژ باتری به وجود آمده است. در اسرع وقت برای رفع عیب به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

چراغ های هشدار دهنده

هشدار
اگــر چــراغ  به هر دلیلی روشــن شــود راننده نبایــد به رانندگی ادامــه دهد و در صورت ادامه مســیر هرگونه خســارت وارده بــه عهده مالک خودرو می باشــد.
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باز بودن درها- قرمز
روشــن بودن این نشــانگر عالمت این اســت که حداقل یکی از درها به درستی بسته نشده است. این نشانگر حتی در موقع خاموش بودن موتور عمل می کند. از رانندگی 

هنگامی که این نشانگر روشن است خودداری کنید.

اخطار ترمز- قرمز
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش می گردد و هنگام باال بودن ترمز دستی یا پایین بودن سطح روغن ترمز روشن می شود. 
چنانچه نشــانگر اخطار سیســتم ترمز هنگام روشن کردن خودرو روشن نشــود و یا بصورت روشن 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 روشن ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پایین بودن ترمز دستی، خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی 

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

کمربند ایمنی سمت راننده- قرمز
با قفل شــدن زبانه فلزی کمربند ایمنی ســمت راننده در قفل مخصوص و با صدای تق، از قفل شدن آن اطمینان حاصل می کنیم. با انجام این عمل نشانگر مربوطه روی 

صفحة نمایش جلو داشبورد خاموش خواهد شد.

اخطار ترمز ضد قفل )ABS( – نارنجی
این نشــانگر هنگام روشــن 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، این حالت نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل است. در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی 

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

اخطار ایراد کیسه هوا )Airbag( راننده- قرمز
این نشانگر با روشن کردن خودرو 6 بار چشمک می زند و سپس باید خاموش گردد در غیر اینصورت )مانند موارد زیر(، حاکی از وجود ایراد در سیستم کیسه هوا و یا پیش کشنده 

کمربند بوده و باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود، در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو می باشد.
- روشن ماندن چراغ کیسه هوا پس از 6 بار چشمک زدن

- روشن نشدن و چشمک نزدن چراغ کیسه هوا در لحظه ای که سوئیچ استارت در وضعیت ON قرار گیرد.

اخطار غیر فعال بودن کیسة هوای سرنشین- نارنجی*
روشن شدن این چراغ نشان دهندة غیرفعال بودن کیسة هوای سرنشین است. تازمانیکه کیسة 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 حاصل نمایید.

چراغ های هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

لنت های ترمز- نارنجی
روشن شدن این نشانگر به این معنی است که لنت های ترمز باید بررسی و در صورت لزوم تعویض شوند.

نشانگر اخطار کمبود سوخت - نارنجی *
در کنار درجة بنزین هشداردهنده ای قرار دارد، که روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از 7 لیتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولین فرصت      

سوخت گیری کنید.

نشانگر داغ شدن مایع خنک کننده - قرمز *
در کنار دماسنج مایع خنک کننده، نشانگر هشداردهنده ای قرار دارد. اگر درجة سیستم خنک کننده درمحدوده قرمز قرار گیرد و این نشانگر روشن شود، بالفاصله 

توقف کنید )بدون اینکه موتور خاموش شود( و از یک کارشناس مجاز کمک بگیرید.

دزدگیر – قرمز *
روشن و خاموش شدن این نشانگر به این معنی است که سیستم دزدگیر خودرو فعال می باشد.

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

نشانگر وضعیت سوخت CNG– سبز*
در حالت فعال بودن وضعیت سوختCNG این نشانگر روشن می شود و هنگام تبدیل وضعیت سوخت از حالت بنزین به گاز )تغییر سوخت( این نشانگر به صورت چشمک زن عمل می نماید.

نشانگر ایموبالیزر– قرمز*
این نشانگر پس از خاموش کردن خودرو هریک ثانیه یک بار چشمک می زند تا نشان دهد که سیستم ایموبالیزر خودرو فعال است.

چراغ های هشدار دهنده
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
این نمایشگر در پایین صفحه نمایش جلو آمپر )درقسمت 
پایین سرعت سنج( واقع شده است به کمک دکمة فشاری 
که اصطالحاً دکمة صفرکننــده )Reset( و دکمة تغییر 
وضعیت )Change mode( نامیده می شــود، اطالعات 

ذیل را در اختیار شما قرار می دهد. 
اگر بر روی اهرم دکمة تغییر وضعیت فشــار لحظه ای وارد 
آید باعث تغییر وضعیت )Change mode( شــده و  اگر 
فشــردن دکمه حدود دو ثانیه ادامه یابد، باعث صفر شدن 
اطالعات در وضعیت مربوطه می گردد.  )اطالعات قابل صفر 

شدن است(.

اطالعات قابل صفر شدن
1- این وضعیت که به محض باز شدن سوئیچ خودرو به 
چشــم می خورد مربوط به نمایش مسافت طی شده از 
زمان تحویل خودرو )برحسب km ( و قابلیت صفر شدن 
را دارا نمی باشد. )در صورتیکه از قبل بر روی این وضعیت 
تنظیم شده باشد، در غیر این صورت هنگام خاموش بودن 

سوئیچ، این وضعیت مشاهده می شود(
2- این وضعیت نمایشگر مسافت طی شده از زمانی است 
که به کمک کلید تنظیم آن را صفر می نمائید )بر حسب 
Km(، فشــردن کلید صفرکننده به مدت 2 ثانیه در این 

وضعیت باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.

3- این نشانگر مقدار فشار گاز مخزن داخل  LCD  پیش 
بینی شــده اســت و از 6 عدد نوار مشکی تشکیل شده 
است که در حالت فشار گاز کامل 6 نوار فعال و با کاهش 
فشارگاز از تعداد این نوارها کاسته می شود. اخطار کاهش 
 LCD فشار مخزن گاز با چشــمک زدن نوار اول داخل
مشخص می گردد و با اتمام مقدار فشار گاز نوار آخر نیز 

خاموش می شود.*

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

5- این وضعیت نمایشگر میزان سرعت متوسط از زمانی 
اســت که به کمک کلید تنظیــم آن را صفر می نمائید. 
فشردن کلید صفرکننده به مدت 2ثانیه در این وضعیت 

باعث صفر شدن مقدار سرعت می شود.*

6-این وضعیت نشانگر شــدت نور جلوآمپر است که به 
وســیله دکمة تغییر وضعیت شــدت نــور قابل تنظیم 
می باشد. در این وضعیت با فشردن کلید تغییر وضعیت 
به مدت 2 ثانیه، عالمت شروع به چشمک زدن می کند. 
در این حالت با هر بار زدن کلید یکی از عالئم روشــن و 
شــدت نور جلو آمپر بیشتر می شود. جهت خروج از این 

وضعیت کلید را به مدت 2 ثانیه بفشارید.*
7- نشانگر موقعیت گیربکس اتوماتیک*

8- نشــانگر سرویس در صورت روشــن شدن هر یک از 
چراغ های ABS، لنت ترمز و یا Airbag، عالمت نشانگر 

روی LCD روشن می شود.*
9- نمایش دمای بیرون*

* درصورت نصب در خودروی شما
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روشن کردن و رانندگی

روشن کردن موتور انژکتوری

بازکردن قفل فرمان
فرمان را بــه آرامی قدری حرکــت داده، کلید را داخل 

سوئیچ  بچرخانید.

سوئیچ موتور
دارای چهار وضعیت می باشد:

1- وضعیت S: سوئیچ بسته است.
2- وضعیت A: تجهیزات برقــی وصل و مدار جرقه قطع 
می باشد. در این حالت چراغ اخطار شارژ باتری روشن می شود.

3-وضعیت M راه اندازی موتور: مدار جرقه باز است. 
در این حالت چراغ های اخطار زیر روشن می شوند:

-کاهش فشار روغن موتور
- باال رفتن دمای مایع سیستم خنک کننده

- شارژ باتری
)Stop( توقف اضطراری -

- کاهش سطح روغن ترمز یا درگیربودن ترمز دستی
- عیب یاب

4- وضعیت D استارت زدن: به محض روشن شدن 
موتور، ســوئیچ را رها کنید. وقتی موتور روشــن شود، 

چراغ های اخطار خاموش خواهند شد.

تنظیم غربیلک فرمان
1- برای تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان:

- دستگیره را فشار دهید تا از حالت قفل خارج شود.
- غربیلک را به مقدار دلخواه به طرف باال یا پایین حرکت دهید.

- پس از تنظیم، دستگیره را بکشید تا قفل شود.

اخطار
- هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظیم 

نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.
- از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو 
به مــدت طوالنی در مکان های سرپوشــیده جداً 

خودداری شود.
- هنگامی کــه خودرو در حال حرکت اســت از 
خاموش کــردن خودرو یا بیرون آوردن ســوئیچ 
خــودداری کنید. زیرا فرمان خودرو قفل شــده و 

هدایت آن غیرممکن می شود.
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* درصورت نصب در خودروی شما

روشن کردن و رانندگی

دنده دستی
توصیه های مفید

هرگز با موتور ســرد به سرعت رانندگی نکنید. هرگز در 
محیط بسته خودرو را روشن نگذارید. در دمای زیر صفر، 
پدال کالچ را در موقع اســتارت زدن کاماًل فشاردهید تا 

موتور آسان تر روشن شود. )گیربکس دستی( 
در خودروهــای با گیربکس اتوماتیک تنها زمانی خودرو 

روشن می شود که وضعیت دنده بر رویP یا N باشد.*

ترمز دستی
1- برای پایین آوردن دســتة ترمز دســتی، دکمة آن را 

فشار دهید.

دسته دنده
2- حالت های تعویض دنده روی سر دسته دنده ترسیم 

شده است. 
دنده عقب فقط باید وقتی درگیر شــود که خودرو کاماًل 

متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.

اخطار
چنانچه موتور خاموش باشد، سیستم کمکی ترمز 
عمل نمی کند و فشــار بیشتری باید بر پدال وارد 
شــود که در این حال فاصلة توقف خودرو افزایش 
خواهد یافت. قبل از حرکــت خودرو کلیة تدابیر 

احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.

هشدار
- هنگام توقف در یک محل شیب دار چرخ ها را به 
سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید و 
برای خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک دنده را در 

موقعیتP قرار دهید.
 Stop روشن شــدن آیکون  و آیکون -
نشان دهنده این موضوع است که ترمزدستی آزاد 

نشده یا بدآزاد شده است.
- هنگام رانندگی، مراقب باشید که ترمزدستی کاماًل 
خوابیده باشد، )نشانگر ترمز خاموش( زیرا احتمال 

داغ شدن لنت های ترمز وجود خواهد داشت.
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گیربکس اتوماتیک*

حرکت خودرو به عقب استفاده می شود. این وضعیت را 
زمانی که خودرو در حال توقف کامل است و موتور با دور 

آرام کار می کند انتخاب کنید.

وضعیت دنده خــالص، از این وضعیت دنده برای 
روشــن کردن موتور و یا پارک کردن آن با ترمز دســتی 
کشیده استفاده می شود. چنانچه به طور اشتباه هنگامی که 
خودرو در حال حرکت اســت از دنده N استفاده کردید 
برای برگشتن به حالت اولیه کمی صبرکنید تا دور موتور 
به حالت مطلوب برسد، آنگاه از دنده D برای شتاب گرفتن 
استفاده کنید. از این وضعیت در توقف های طوالنی مدت 

مانند پشت چراغ قرمز نیز استفاده می شود.

وضعیت رانندگی: برای راندن به روش اتوماتیک از 
این وضعیت استفاده می شود.

وضعیت تعویض دنده اتوماتیک برای سه دنده اول، 
زمانی از این حالت استفاده کنید که متوجه تعویض دنده 

پیاپی مابین 3و4 می شوید )مانند رانندگی در شهر(

وضعیت تعویض دنده اتوماتیک برای دو دنده اول، 
این حالت برای جاده های کوهســتانی مناســب است. 
زمانیکه سرباالیی می روید برای استفاده بهینه از قدرت 
موتور و یا سرپائینی برای کنترل سرعت خودرو )نیروی 

ترمزی موتور( از این وضعیت استفاده نمایید.

گیربکس اتوماتیک *
جعبه دنده )گیربکس( اتوماتیک با چهار وضعیت تغییر 
دنده می تواند به شما ســهولت عملکرد کاماًل اتوماتیک 
دنده ها را ارائه دهد، که با برنامه های شرایط مسابقه ای و 

شرایط برفی کامل تر نیز شده است. 
برای انتخاب یک وضعیت دسته دنده را در صفحه دنده 
جابجا کنیــد. موقعیت قرارگیری دنده هــا با یک چراغ 
نشانگر بر روی جلو داشــبورد مشخص می گردد. دسته 
دنده تنها زمانی از موقعیت P خارج می شــود که پدال 
ترمز را فشار داده و موتور روشن و یا سوئیچ در وضعیت 

ON  قرار گرفته باشد.

وضعیت پارک خودرو

وضعیــت دنده عقب، از این وضعیــت دنده برای 

با انتخاب این حالت، خودرو تنها در دنده 1 حرکت 
می کند. )در شیب ها و یا یدک کش کردن کاربرد دارد( 
برای اســتفاده از این حالت دکمة 1 را هنگامیکه دسته 
دنده در حالت 2 است انتخاب کنید. برای خارج شدن از 
این حالت مجدداً کلید1 را فشــرده و یا دسته دنده را به 

حالت دیگری تغییر دهید.

اخطار:
- در جاده های لغزنده، وضعیت دنده را برای ترمز 

گرفتن تغییرندهید.
- هرگز در حال حرکت وضعیت N را انتخاب نکنید.

- هیچگاه کودکان را در حالیکه خودرو روشن است 
بدون مراقبت تنها نگذارید.

را  دستی  ترمز  خودرو،  کامل  توقف  هنگام  در   -
کشیده و موقعیت P را انتخاب کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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گیربکس اتوماتیک

برنامه های عملیاتی:
بطور کلی سه حالت عملیاتی وجود دارد. شرایط عادی یا قابل 
 Sport(شرایط مسابقه ای )Adaptive Program( تطبیق

.)Snow Program(و شرایط برفی )Program
فشردن کلیدهای  )مســابقه ای( و   )برفی( برنامه 
عملیاتی را از حالت عادی خارج کرده و فشــار مجدد این 
کلیدها برنامه عملیاتی را مجدداً به حالت عادی بازمی گرداند. 
در حالت عادی گیربکس خودروی شما الگوی رانندگی، 
شرایط جاده و بار خودروی شما را در حافظه ثبت کرده 
و در دفعــات بعد بهترین زمــان تعویض دنده را انتخاب 

خواهد نمود.

  برنامه شرایط مسابقه
با استفاده از این برنامه تعویض دنده به گونه ای خواهد بود 

که خودرو شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 برنامه شرایط برفی
در حالتی که دنده در حالت D قرار دارد زدن دکمة  
رانندگی در ســطوح لغزنده و برفی را برای کنترل تعادل 
خودرو تســهیل می نماید. در این حالت خودرو با دنده 2 
شروع به حرکت و در دور پایین موتور، دنده تعویض می شود.

قابلیت های عملیاتی مخصوص گیربکس اتوماتیک:
1- در هنگام فشــار مــدت دار پدال ترمــز دنده بطور 
اتوماتیک کم شده تا به عمل ترمز کردن خودرو به کمک 

دور موتور کمک شود.
2- اگر شــما به طور ناگهانی پای خــود را از روی پدال 
گاز بردارید برای ایمنی، دنده به ســمت دنده های باالتر 

تغییر نمی کند.
3- هنگام ســردبودن موتور، گیربکس به طور اتوماتیک 
برنامه خاصی را اجرا کرده تا موتور سریعاً به دمای کارکرد 

خود برسد تا میزان آالیندگی موتور کمتر شود.

دنده معکوس:
بمنظور شــتابگیری هرچه بهتر خودرو بدون جابجایی 
دسته دنده، پدال گاز را تا انتها فشار دهید. گیربکس در 
این حالت به طور اتوماتیک به دنده پایین تر تغییر یافته و 
یا در همان دنده باقی می ماند )بسته به سرعت خودرو( تا 

دور موتور به باالترین حالت خود برسد.

هشدار:
- هرگونه خرابی سیستم بصورت خاموش و روشن 
شدن همزمان چراغ شرایط مسابقه و برفی بر روی 
جلو آمپر مشخص می گردد. در این حالت گیربکس 
در شــرایط خاص ایمنی کار می کنــد. در چنین 
شــرایطی ضربه احتمالی در حالــت انتخاب دنده 
عقب)R( از حالت P و یا N طبیعی می باشــد. با 
سرعتی کمتر از Km/h 100 رانده و هرچه سریعتر 
به یک نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.
- هنگامی که موتور روشــن و دنده درگیر می باشد 
و خودرو ایستاده است، خودرو بدون فشردن پدال 

گاز حرکت می کند.
- هنگام توقف خــودرو، پــدال گاز را همزمان با 

انتخاب دنده فشار ندهید.
- هنگام توقــف خودرو، پدال ترمــز را در هنگام 

انتخاب دنده فشار دهید.
- هیــچ گاه در هنگام درگیر بــودن دنده به طور 

همزمان بر روی پدال ترمز و گاز فشار ندهید.
- در زمان توقف طوالنی مدت مانند پشــت چراغ 
قرمز بهتر است دسته دنده در وضعیت N قرار گیرد.

-هرگز وضعیت دسته دنده را به P یا R هنگامی که 
خودرو در حال حرکت است تغییر ندهید.
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کنترل سرعت هوشمند

کنترل سرعت هوشمند*
این سیستم برای آسودگی رانندگی در مسیرهای طوالنی 
مدت به کار می رود. در این سیستم، امکان تثبیت سرعت 
خودرو در شــرایط مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز 
فراهم شده است. هنگامی که کنترل سرعت هوشمند فعال 
می شود یک محرک الکتریکی به جای راننده وظیفه تنظیم 
دقیق دریچة گاز را به عهده خواهد داشت و راننده می تواند 

پای خود را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنین راننده می توانــد از طریق کلیدهایی که روی 
دسته دنده قرار دارد، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش 
دهــد. در صورتی که راننده پدال ترمز یا کالچ را فشــار 
دهد، کنترل سرعت هوشمند قطع شده و بالفاصله کنترل 
ســرعت خودرو به راننده باز می گردد. در این سیســتم 
آخرین ســرعت تثبیت شــده در حافظه ذخیره شده و 
راننده می تواند به طور اتوماتیک ســرعت خودرو را روی 

این سرعت تنظیم کند.
نشانگر کنترل سرعت هوشمند روی جلو آمپر فعال بودن 

سیستم را نشان می دهد.

اجزاء اصلی سیستم
1- عملکرد الکتریکی:

 میزان باز شدن دریچة گاز را کنترل می کند و در محفظه 
موتور روی گلگیر سمت راست نصب شده است.

2- واحد کنترل الکترونیکی:
پردازش اطالعات و کنترل سیســتم توســط این واحد 
انجام می گیرد. این قطعه زیر قاب فرمان نصب شده و در 

معرض دید قرار ندارد.
3- دسته دنده:

 فرمان های الزم توسط راننده از طریق کلیدهای روی دسته 
دنده به سیستم وارد می شود.)شکل 1(

نحوه کار سیستم
- بــا کلید ON/OFF که روی دســتة دنده قــرار دارد، 

سیستم روشن و خاموش می شود.
- هنگام روشن شــدن سیستم چراغ کوچک روی دسته 

دنده با رنگ سبز روشن می شود.
- هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نمی باشد، با 
فشار دادن و رها کردن )کلیک کردن( کلید SET  سیستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

- با فعال شــدن سیستم، نشانگر مخصوص کنترل سرعت 
هوشمند روی جلو آمپر با رنگ نارنجی روشن می شود    
و چراغ کوچک روی دسته دنده نارنجی رنگ می شود.)شکل2(
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- هنگامی که سیســتم فعال اســت، با فشــار دادن و 
نگه داشــتن کلید ACC به ازای هرثانیه، سرعت خودرو 
حدود 2/4 کیلومتر بر ساعت افزایش 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 ACC باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 

9/ 0کیلومتر بر ساعت می شود.
- چنانچه سیســتم فعال نباشد، فشار دادن و رها کردن 
کلید RES باعث می شود سیستم فعال شده و خودرو با 
سرعت تنظیم شده قبلی که در حافظه ذخیره شده است، 
حرکت کند. چنانچه ســرعتی در حافظه نباشد، سرعت 

خودرو در همان سرعت ثابت می شود.
- هنگامی که سیســتم فعال اســت با فشار دادن و نگه 
داشتن کلید DEC به ازای هر ثانیه سرعت خودرو حدود 
2/4 کیلومتر بر ساعت کاهش 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 DEC باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 

0/9 کیلومتر بر ساعت می شود.

شرایط قطع سیستم
کنترل سرعت هوشمند در موارد زیر غیر فعال می شود:

- فشار دادن پدا ل ترمز
- فشار دادن پدال کالچ

OFF فشار دادن کلید -
- خاموش کردن خودرو از طریق سوئیچ

- کاهش سرعت خودرو تا 75 درصد سرعت تنظیم شده
- افزایش سرعت خودرو تا 150 درصد سرعت تنظیم شده

اخطار
- هنگام استفاده از سیستم کنترل سرعت هوشمند، 

عملکرد کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
- توصیه می شود همیشه پای خود را آماده و در نزدیکی 

پدال ترمز قرار داده تا در صورت لزوم ترمز نمائید.
- این عملکرد یک سیستم کمکی برای رانندگی است 
و هیچ گاه به جای راننده عمل نخواهد کرد. بنابراین 
در هیچ حالتی، نمــی تواند جایگزین رعایت کردن 
قوانین و محدودیت های ســرعت، یا دقت )همیشه 
برای ترمز کردن در هر شــرایطی آماده باشید( و یا 

مسئولیت راننده شود.

هشدار
- کنترل سرعت هوشمند برای استفاده در بزرگراه ها 
و اتوبان های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده 
اســت. از کنترل ســرعت هوشــمند در موارد زیر 

استفاده نکنید:
- جاده  های با ترافیک سنگین

- جاده های پرپیچ و خم 
- جاده های لغزنده یا خاکی

- مسیرهای با شیب زیاد
- از آنجا که کنترل سرعت هوشمند، کنترلی روی 
ترمز ندارد، در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو 
از میزان تنظیم شده فراتر رود. بنابراین نیاز است در 
شیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت خودرو 

را در اختیار داشته باشد.
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صرفه جویی در مصرف سوخت

صرفه جویی در مصرف سوخت
چهار عامل اصلی مؤثر در مصرف سوخت:

1- وضعیت مکانیکی موتور
فیلترهوا: فیلتر هوای کثیف و مسدود شده از بازدهی موتور 

می کاهد. فیلتر هوا را در فواصل تعیین شده تعویض کنید.

2- سیستم سوخت رسانی: سیستم انژکتــور و پمپ 
بنزین را از نظر نشتی وارسی کنید.

بنزین: کیفیت بنزین نه تنها در مصرف ســوخت تأثیر 
دارد، بلکه در دراز مدت بر شــرایط مکانیکی و عملکرد 

خودروی شما نیز تأثیر خواهد داشت.

3- وضعیت خودرو
فشارباد تایر: کم بودن فشار باد تایر به میزان 3 درصد 

بر مصرف سوخت می افزاید.
حمل بار: حمل 100 کیلوگرم بار در داخل شهر3 درصد 

مصرف سوخت را باال می برد.

4- مقاومت در برابــر باد: رانندگی با خودروی دارای 
باربنــد خالی به میــزان 10درصد بر مصرف ســوخت 
می افزاید لذا به محض اتمام اســتفاده، باربند و بادشکن 
روی کاروان و نیز آینه های آن را باز کنید. هنگام رانندگی 
از پایین کشیدن شیشــه ها اجتناب کرده؛ بهتر است از 

شبکه های تهویه استفاده نمایید.

هشدار
بنزین قابل استفاده در موتور خودروی شما بنزین 

بدون سرب سوپر با اکتان 95 می باشد.

اخطار
خودروی خود را زمانی که 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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صرفه جویی در مصرف سوخت
- رانندگی

شروع حرکت: به محض روشــن کردن موتور نباید با 
سرعت برانید. به آرامی رانندگی کنید. موتور را در حالت 
توقف، گرم نکنید بلکه چند کیلومتر اولیه را با ســرعت 

متوسط برانید تا موتور گرم شود.

دورموتور: رانندگی بــا دور موتورِ خیلی باال و یا خیلی 
پایین، بر مصرف ســوخت می افزاید. برای اجتناب از باال 
رفتن بیهوده دور موتور، ســریعاً از دندة باالتر اســتفاده 
کنید. همیشه از دندة مناسب با وضعیت جاده و شرایط 
رانندگی آرام اســتفاده نمایید. از شتاب گرفتن ناگهانی 
اجتناب کنید. قبل از کم شــدن سرعت در سرباالیی و 
پیش از سبقت و شــتاب گرفتن به دندة پایین تر بروید 

)بخصوص از دندة 5(. 

تجهیزات الکتریکی: فقط در صورت نیاز از تجهیزات 
برقی اســتفاده کنید. گرمکن شیشــة عقــب برای رفع 
بخارگرفتگی و یخ زدگی شیشــه ها به میزان ده درصد بر 

مصرف سوخت می افزاید.

- وضعیت جاده و آب و هوا
مسیرهای کوتاه: سرد بودن موتور در 5 کیلومتر اولیة 

رانندگی به میزان 25 درصد بر مقدار سوخت می افزاید.

جاده های پرپیچ و خم یا ناهموار: رانندگی در چنین 
جاده هایی ده درصد بر مصرف سوخت خواهد افزود.

باد: وجود باد در موقع رانندگی مصرف سوخت را افزایش 
می دهد. در چنین مواقعی سرعت خودرو را کم کنید.

مصرف بهینه سوخت با سرعت90 کیلومتر در ساعت می باشد.

هشدار:
- برای جلوگیری از باالرفتن بیشــتر از اندازه دور 
موتــور، در دور باالتر از6500، تزریق ســوخت به 

موتور قطع می گردد.
- هرگز قبل از گرم شدن موتور آن را زیر بار نبرید 
)با ســرعت حرکت نکنید(. اگر موتور با ســوئیچ 
خاموش نشــد، پدال ترمز را فشــار دهید، دنده را 
درگیر کنید و پــا را از روی کالچ بردارید تا موتور 

خاموش شود.
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رانندگی و حفظ محیط زیست
با به کاربســتن نکته های زیر می توانید آلودگی محیط 
زیست را کاهش دهید و عالوه بر آن رانندگی را امن تر و 

اقتصادی تر کنید.
-از بنزین و روغن موتور توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید.
-از سر ریز شدن سوخت هنگام سوخت گیری جلوگیری کنید.

- بازدیدهای دوره ای خودرو را فراموش نکنید.
- دقت کنید سیستم های اگزوز، سوخت و روغن، نشتی 

نداشته باشند.
- بعد از روشــن کردن خودرو بالفاصله و به آرامی شروع 

به حرکت کنید.
- در توقف های بیش از 2 دقیقه، در ترافیک یا پشت چراغ 

قرمز، موتور را خاموش کنید.
- پدال گاز را آرام بفشــارید و سرعت خودرو را ناگهانی 
افزایش ندهید، سعی کنید سرعت خودرو یکنواخت باشد 
تا عالوه بر کاهش آالینده های اگزوز از فرسایش قطعات 

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

- بطور مرتب باد الســتیک 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، 
روغــن ســوخته را دور نریزید و آن را بــرای بازیافت به 

جایگاه های تعویض روغن تحویل دهید.
- سفرهای خود را برنامه ریزی و آن ها را با هم ادغام کنید.
- در صــورت 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 
خامــوش نمایید ولی 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 خودداری نماییــد، زیرا باعــث افزایش مصرف 

سوخت تا  0/4 می شود.
- از بستن باربند خالی بر روی خودرو خودداری نمایید.

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

-چرخ کم باد مصرف سوخت را افزایش می دهد.
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تدابیر زمستانی
تایرها

تایرهای زمســتانی: اگر از خودرو در شــرایط سخت 
زمســتانی ماننــد جاده های برفی و یخبندان اســتفاده 
می کنیــد برای انتخاب تجهیزات مــورد نیاز با توجه به 

شرایط، با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت نمایید.
تایرهای چهارفصل: برای اینکه در شرایط آب و هوای 
خوب، بتوان ســرعت بیشتری داشت باید هر چهارچرخ 
خودرو به تایرهای چهارفصل مجهز شوند تا تعادل خودرو 

بهتر حفظ گردد.
زنجیرچرخ: در پــژو پارس، زنجیر چــرخ را باید روی 
چرخ های جلو نصب کرد. زنجیر چرخ بایســتی هم سایز 
چرخ بوده و کاماًل بر روی چرخ مهار شود. در غیراین صورت 

باعث آسیب جدی به لوله های سیستم ترمز خواهد شد.

موتور
باتری: خصوصاً در زمستان از شارژ بودن باتری اطمینان 

حاصل کنید.
سیستم خنک کننده: در سیستم خنک کنندة خودروی 
شــما از مایع خنک کننده ای استفاده شده که قادر است 
مقاومت در برابر یخ زدگی و یا خوردگی شــیمیایی داخل 
سیستم را تضمین نماید. این مایع که باید در چهار فصل 
سال داخل سیستم وجود داشته باشد، در سرمای تا20درجه 
ســانتیگراد زیر صفر از سیستم محافظت می نماید. در هر 
حال می توان سیستم را تا سرمای 35 درجه سانتیگراد زیر 
صفر محافظت نمود که در این صورت باید با نمایندگی مجاز 

مشورت گردد.

ایمنی خودرو
پالک شماره کلید خودروی خود را از کلید جدا کرده، در 
جای مطمئنی نگهداری کنید. پس از خارج کردن کلید، 

فرمان را قدری بچرخانید تا قفل شود.
ایمنی راه

کمربند ایمنی
اســتفاده از کمربند ایمنی طبق مقررات الزامی اســت. 

هیچ گونه تغییری نباید در وضعیت نصب آن داده شود.
- در جاده های خیس عدم چسبندگی چرخ ها روی جاده 
و همچنین تأخیر در عملکرد ترمز به علت رطوبت موجب 

لغزندگی خودرو و افزایش طول مسافت ترمز می شود.
تایرها

فشــار باد تایرها را مرتب بازدید کنید. اختالف فشار باد 
تایرها می توانند در برگشت فرمان خودرو تأثیر بگذارد. 

چراغ جلو و چراغ های راهنما
مراقب باشــید که چراغ های جلو و راهنمــا همواره در 
شــرایط کاری مطلوبی بوده و تمیز باشند و نور آن ها در 

ارتفاع درست و مناسب تنظیم شده باشد.

ایمنی حرکت خودرو
ترمز دستی: در سرمای شدید و یخبندان از ترمز دستی 
برای توقــف طوالنی خودرو اســتفاده نکنید؛ در چنین 
شرایطی جلوی چرخ ها را به وسیله ای مسدود کنید و یا 

خودرو را در دنده یک یا دنده عقب قرار دهید.
چراغ ها و راهنما: چراغ های جلو و ســایر چراغ ها باید 

همیشه تمیز باشند.

تجهیزات داخل و بیرون خودرو
قفل ها و نوار الســتیکی دور درها: از کمی روغن 
گرافیــت برای روغن کاری قفل ها اســتفاده کنید و نوار 

الستیکی دور درها را با پارافین چرب کنید.
دریچة ورودی هوا به داخل خودرو: مراقب باشید که 
شبکه بیرونی ورودی هوا )پایین شیشة جلو( توسط برف، 

یخ یا برگ به هیچ وجه مسدود نشود.
برف پاک کن شیشة جلو: قبل از به کار انداختن برف 

پاک کن، یخ روی شیشه را پاک کنید.
شیشه شوی جلو: برای جلوگیری از یخ زدگی مایع داخل 
مخزن، مقداری ضدیخ به محلول شیشه شوی اضافه کنید.

بدنه: در پایان زمســتان، خودرو را کامالً بشویید و نسبت به 
شستشوی قسمت تحتانی و زیر گلگیرها توجه بیشتری بنمایید.

تدابیر زمستانی

هشدار
در خودروهــای صادراتی به مناطق سردســیر و 
دارای شــرایط زمســتانی بسیار ســخت از مایع 
خنک کننده ای اســتفاده خواهد شد که می تواند 
از سیســتم خنک کنندة خودرو در سرمای تا 35 

درجه سانتیگراد زیر صفر محافظت نماید.

اخطار
هرگز در سرازیری با موتور خاموش رانندگی نکنید، 

بوستر ترمز در این حالت عمل نمی کند.
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روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز

روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز*
روشن کردن موتور بر روی گاز به طور مستقیم

یادآوری می شــود که روش فوق فقط در موارد خاص از 
قبیل عدم وجود بنزین در باک، قابل اســتفاده بوده و در 
این روش ابتدا ســوئیچ را باز کرده و سپس کلید تبدیل 
ســوخت را به مدت 5 ثانیه فشــار دهید تا نشانگر گاز 
)ســبزرنگ( بر روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن 
شود  و )در بعضی از مدل های کیت گاز، نمایشگر گاز 
بر روی کلید تبدیل به صورت دایم روشن می شود( سپس 
استارت بزنید. در صورتی که مشکل فنی در سیستم گاز 

نباشد، موتور بر روی حالت گاز روشن خواهد شد. 

کلید تبدیل نوع سوخت
کلید تبدیل نوع ســوخت، زیر دریچة هوا در سمت چپ 
فرمان قرار دارد و از آن برای تبدیل نوع سوخت مصرفی 
از حالت بنزین به گاز و بالعکس اســتفاده می شود. برای 
تبدیل نوع ســوخت مصرفی می توان با فشار دادن کلید 

مربوطه، نوع سوخت مورد نظر را انتخاب کرد.

* CNG  روشن کردن و رانندگی با استفاده از سوخت
تغییر نوع سوخت مصرفی، با استفاده از کلید تبدیل که 
روی داشبورد قرار دارد، انجام می شود و انتخاب سوخت

CNG در موقعیت های زیر امکان پذیر است:
الف( قبل از شــروع حرکت ) ابتدا خــودرو روی بنزین 

روشن شده و سپس بر روی گاز سوئیچ می شود(.
ب( در حین رانندگی

ج( روشن کردن خودرو بر روی گاز به طور مستقیم. )فقط 
در شــرایط اضطراری نظیر عدم وجود بنزین به کارگرفته 
شود. استفاده از این روش در شرایط عادی به دلیل آسیب 

دیدن قطعات گازسوز، به هیچ وجه توصیه نمی شود.(

روشن کردن موتور
موتورهمواره در حالت بنزین روشن می شود. به همین منظور 
همیشه مقداری بنزین جهت روشن کردن خودرو درون باک 
الزم است در این موتور چنانچه مشکلی در سیستم بنزین 
بوجود آمده باشد، هنگام روشن شدن پس از چند استارت 

اولیه به صورت اتوماتیک روی گاز روشن می شود.

اخطار:
خودروی خود را در حال روشن بودن در مکان هایی که 
امکان تماس با مواد و اجسام قابل اشتعال مانند علف 

و یا برگ با اگزوز داغ خودرو وجود دارد، پارک نکنید.
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*در مدل هایی که نمایشگر گاز بر روی صفحه نمایش جلو داشبورد قرار دارد.

روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز

تبدیل از حالت بنزین به گاز*
هنگامیکه موتور با سوخت بنزین در حال کار می باشد، با 
فشردن کلید تبدیل سوخت و رها کردن آن، نشانگر گاز 
بر روی صفحه نمایش جلو داشــبورد شروع به چشمک 
زدن می کند که بیانگر این است که هنوز تبدیل سوخت 
بنزین به گاز صورت نگرفته اســت. پس از گذشت زمانی 
که مدت آن تابع دمای آب موتور در هنگام فشردن کلید 
تبدیل می باشــد، نشانگر گاز از حالت چشمک زن خارج 
شــده و بصورت دائم روشن می ماند که بیانگر این است 
که تبدیل به ســوخت گاز صورت گرفته و موتور در حال 

استفاده از سوخت گاز می باشد.

تبدیل از حالت گاز به بنزین*
با فشــردن کلید تبدیل ســوخت در صورت عدم وجود 
مشکل فنی در سیستم بنزینی کافی در تانک، نشانگر گاز 
روی صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش می شود که 
بیانگر این است که تبدیل از حالت سوخت گاز به بنزین 

صورت گرفته است.
الزم بــه ذکر اســت در دو حالت ذیل موتــور بصورت 
خودکار)بدون نیاز به فشــردن کلید تبدیل( از حالت گاز 

به بنزین می رود:
- در صورت بوجود آمدن مشکل فنی درسیستم گاز

- در صورتی کــه در مخزن به اندازه کافی ســوخت گاز 
وجود نداشته باشد.

نکته:
در صورتی که هنگام فشردن کلید تبدیل، دور موتور 
باالتر از 4000 دور در دقیقه باشد و خودرو در حالت 
شتاب گیری باشد، نشانگر گاز بر روی صفحه نمایش 
شروع به چشمک زدن کرده و تا خارج شدن از این 
محدوده، موتور در حالت گاز باقی می ماند و سپس 

به حالت بنزین می رود.
در صورتی که هنگام فشردن کلید تبدیل، دور موتور 
باالتر از 4000 دور در دقیقه باشد و خودرو در حالت 
شتاب گیری باشد، نشانگر گاز بر روی صفحه نمایش 
شروع به چشمک زدن کرده و تا خارج شدن از این 
محدوده، موتور در حالت بنزین باقی می ماند و سپس 
به حالت گاز می رود. الزم به ذکر است در دو حالت 
ذیل موتور بصورت خودکار )بدون نیاز به فشــردن 

کلید تبدیل( از حالت بنزین به گاز می رود.
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روشن کردن و رانندگی خودرو دوگانه سوز

*CNG مراحل سوخت گیری
1( قبــل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه 
سوخت گیری، از اســتعمال دخانیات و استفاده از تلفن 

همراه، جداًخودداری نمایید.
2( پــس از مراجعه به جایگاه ســوخت گیری**راننده 
خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان 

حاصل نمایید )ترمز دستی کشیده شود(.

3( اپراتور جایگاه، پس از کنترل برچسب مجوز سوخت گیری 
خودرو، عملیات سوخت گیری را انجام می دهد.

4( پس از هربار سوخت گیری از بسته بودن درپوش شیر 
پرکن گاز اطمینان حاصل شود. )جهت جلوگیری از ورود 
گرد و غبار و ایجاد اشکال در سیستم گاز، ضروری است(.

5( حداکثر فشار مجاز سوخت گیری200 بار می باشد که 
میزان فشار داخل مخزن از گیج فشار داخل محفظه موتور، 

قابل مشاهده می باشد.

تعویض برچسب مجوز سوخت گیری خودرو*
مدت اعتبار برچسب سوخت گیری از زمان صدور12 ماه 
می باشد و بدون مجوز سوخت گیری، اجازه سوخت گیری 
خودرو در جایگاه های سوخت، داده نخواهد شد. لذا حداقل 
یک ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار برچســب، برای انجام 
بازرسی به مراکز مجاز بازرســی خودروهای دوگانه سوز، 

مراجعه نمایید. 

هشدار
- حداکثر تعداد دفعات ســوخت گیری مخزن1000 سیکل در سال می باشد. بطور تقریبی در هر روز بیش از 3 

دفعه، شارژ مخزن صورت نپذیرد.
- از ســوخت گیری در جایگاه های ســوخت CNG مربوط به اتوبوس ها و خودروهای ســنگین، جداً خودداری 
نمایید، زیرا احتمال خرابی شیر سرمخزن و متعلقات آن با توجه به باالتر بودن دبی خروجی جایگاه، وجود دارد.

**جهت کســب اطالع از آخرین وضعیت استقرار 
جایگاه های ســوخت CNG فعــال، می توانید به 
آدرس اینترنتی www.IFCO.ir مربوط به سازمان 
بهینه ســازی مصرف سوخت، مراجعه و یا با شماره 

تلفن های  5-88604760 تماس بگیرید.
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نگهداری

مراقبت و نگهداری توسط صاحب خودرو
عالوه بر سرویس های منظم و بازرسی هایی که قباًل شرح 
داده شــد، 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 دهنده 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 آن ها

- عملکرد کولر
شرایط ویژه

چنانچــه خودروی شــما بطور دایم در شــرایطی خاص 
مانند محیط های پرگرد و خاک یا در آب و هوای بســیار 
سرد یا محیط های بسیار گرم کار می کند، بطور مرتب به 
مراقبت های بیشتری نیاز دارد. در این باره با نمایندگی مجاز 

خود تماس بگیرید.

ایمنی در گاراژ
چنانچه تعمیــر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد، به 

نکته های ایمنی زیر توجه کنید:
- دســت 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 سیســتم خنک کنندة موتور و ملحقات 

آن دست نزنید.
- هنگام روشــن بــودن 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 خطرناک هستند.
- از کارکردن در زیر خودرو هنگامی که جک تنها تکیه گاه 

خودرو است، جداً خودداری کنید.
- مطمئن شــوید 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.
- قبل از کار در محفظة موتور دستبندهای فلزی و جواهرات 

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

اتصاالت برقی جلوگیری کنید.
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اخطار

- 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 است باعث 
ایجاد بیماری های پوستی از قبیل التهاب پوستی 
و سرطان پوست شــود. در صورت تماس به دقت 

پوست را بشویید.

هشدار
- چنانچه خودرو بمدت طوالنی با سرعت باال حرکت کند، 

سطح روغِن روغن موتور را بطور مرتب بازرسی کنید.
-هرگونه کاهش ناگهانی یا چشمگیر در سطح مایعات 
خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیک ها باید هرچه 

سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.
* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

نگهداری

مایعات سمی
مایعات مورد استفاده در موتور خودرو همگی سمی هستند 
و نباید با زخم های باز بدن تماس پیدا کنند. این مایعات 
شامل اسید باتری، ضدیخ، روغن ترمز و روغن هیدرولیک 
فرمان، بنزین، روغن موتور و افزودنی های موجود در مایع 
شیشه شوی است. به دستورالعمل مندرج روی برچسب ها 

و ظروف محتوی این مایعات توجه کنید.

سرویس های عادی
امنیت، قابلیــت اطمینان و عملکرد خودروی شــما تا 
حــدودی به نحــوة نگهداری صحیح آن بســتگی دارد. 
مســئولیت نگهداری خودرو به عهدة شماســت و باید 
مطمئن شــوید عملیات نگهداری، تعویض روغن موتور، 
بازرســی ها، تعویض روغن ترمز و مایع خنک کننده، بر 
اساس نیاز و یا زمان بندی های پیشنهای شرکت سازنده 

انجام می گیرد.
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محفظة موتور

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- جعبه فیوز محفظة موتور

اخطار
اضافه کــردن روغن دقت  اضافه کردن: هنگام 
کنیــد که روغــن روی قطعات موتــور نریزد زیرا 
احتمال آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن 
درپوش را فراموش نکنیــد، 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 
هیچ گاه گذشتن از حداکثر را نشان نمی دهد و فقط 

با خواندن گیج قابل تشخیص است.

اخطار
- 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 است باعث 
ایجاد بیماری های پوستی از قبیل التهاب پوستی 
و سرطان پوست شــود. در صورت تماس به دقت 

پوست را بشویید.

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باال 
حرکت کند، ســطح روغِن روغن موتــور را بطور 

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

* درصورت نصب در خودروی شما

*
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* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

محفظة موتور

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته یک بار و در مواقع استفادة 
زیاد از خودرو چند بار بررســی کنید. زمانی سطح روغن 
را بررســی کنید که موتور گرم است و خودرو در سطح 
کاماًل افقی قرار گرفته و روغن در کارتل ساکن شده است.

روش بازرســي روغن موتور: خودرو را در سطح صاف 
قرار دهید، موتور را روشن 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 گیــری روغن موتور تجاوز کند. برای 
اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد نیاز به فصل 

اطالعات فنی مراجعه کنید. 

 10W40 SL روغن موتور قابل استفاده در این خودرو
و 20W50 SL / SJ  می باشد.*

هشدار
هرگــز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید. این 

عمل می تواند به موتور آسیب جدی برساند.
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* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

محفظة موتور

پر کردن مخزن شیشه شوی
هفته ای یکبار سطح آب مخزن شیشه شوی را بررسی کنید. 
برای اطمینان از تمیز شســتن شیشــه و جلوگیری از یخ 
زدگی، مخزن را با مخلوط آب و یک شــوینده 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. 
شیشه شوی مورد استفاده در خودرو محلول ایزوپروپانول 

می باشد.*

اخطار
- در هنگام کار بــر روی موتور، موتور فن رادیاتور 
ممکن است هر لحظه شــروع به کار نماید. خطر 

ایجاد جراحت
اضافه کردن: هنگام افــزودن روغن دقت کنید 
که روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فرامــوش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی 
به دلیل پاشــیدن 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 بسته روشن نکنید: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.

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

هشدار
فیلتر هوا را در فواصل معین تعویض کنید. چنانچه 
خودرو در محیط دارای گرد و غبار مورد استفاده قرار 
گیرد، فواصل تعویض فیلتر را به نصف کاهش دهید.
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سیستم خنک کننده

بررسی محلول خنک کننده
ســطح مایع خنک کننده باید هفتــه ای یک بار هنگامی 
که خودرو در ســطح کامالً افقی پارک شــده و سیستم 
خنک کننده ســرد است، بازرسی شــود. سطح مایع باید 
 )MAX( و حداکثر )MIN( بین عالمت هــای حداقــل
نشانه گذاری شده بر روی دیوارة عمودی رادیاتور )سمت دِر 

رادیاتور( باشد. در صورت لزوم رادیاتور را پر کنید.

پر کردن رادیاتور
در صورت داغ بودن موتور 15 دقیقه صبر کنید تا حرارت 
موتور به زیر100 درجة ســانتیگراد برسد. توسط تکه ای 
پارچه برای حفاظت از دســتان خود، آهســته و با دقت 
در رادیاتور را تا پلة ایمنی آن بچرخانید، تا فشــار بخار 

رادیاتور افت کند.

توجه: اگر به بیش از یک لیتر مایع اضافی برای پر کردن 
رادیاتور نیاز باشد، سیستم خنک کنندة خودرو باید توسط 

نمایندگی مجاز بازرسی شود، مطمئن شوید درِ رادیاتور تا 
دومین پله محکم بسته شده است.

در مواقع اضطراری و تنها هنگامی که ضدیخ توصیه شده 
در دسترس شما نیست برای پر کردن رادیاتور از آب تمیز 
اســتفاده کنید، اما توجه داشته باشید که این کار باعث 
کاهش خاصیت ضد یخ مایع خنک کننده خواهد شــد. 
همواره از ضد یخ های با فرمول توصیه شــده وبرندهاي 
مورد تائید وبســته هایي که توسط شرکت ایساکو ارائه 

مي گردد استفاده شود.

نکته مهم: تخلیه و پر کردن دوبارة مایع سیستم خنک 
کننده از عملیات ســرویس و نگهداری اســت که نیاز به 
دانش کافی دارد و تنها باید توسط افراد مجرب و بر اساس 

دستورالعمل های کتابچة راهنمای تعمیر انجام پذیرد.
تعویض مایع سیســتم خنک کنندة موتور هر 2 ســال 
یک بار ضروری اســت و همچنین مایع سیســتم خنک 
کننده موتــور تا دمای30- درجه ســانتیگراد در مقابل 

انجماد مقاوم می باشد.

ضد یخ
ضدیخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی است. نه تنها در 
شرایط سرد بلکه در طول سال نسبت ضد یخ به آب موجود 

در سیستم خنک کننده باید بین40 تا50 درصد باشد. 

اخطار
محلول ضد یخ سمی و نوشیدن آن کشنده است. 
آن را در بسته و دور از دسترس کودکان نگاه دارید. 
چنانچه مشــکوک به نوشیدن آن شدید، سریعاً به 
پزشــک مراجعه کنید. از تماس محلول ضدیخ با 
پوست و چشــمانتان جلوگیری کنید. در صورت 

وقوع، ناحیة تماس را با آب فراوان بشویید.

هشدار
چنانچــه هر قطعــه ای از سیســتم خنک کننده 
)بغیر از در رادیاتور( باز یا تعویض شــود، بایســتی 
هواگیری مجددا توسط تعمیرگاههای مجاز مطابق 

دستورالعمل انجام پذیرد.
از باز نمــودن درب رادیاتور تا یک ســاعت پس از 

خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.
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ترمزها

سیستم ترمز
مهمترین بخش ایمنی خودروی شــما یعنی سیســتم 
ترمز، در جلو به ترمزهای دیسکی و در عقب به ترمزهای 
کاسه ای و نیز به یک مدار هیدرولیک دوگانه مجهز است. 
به هنگام روشن بودن موتور، سیستم بوستر ترمز نیروی 

الزم برای فشار بر پدال ترمز را کاهش می دهد.

روغن ترمز
طی استفادة مداوم ممکن است سطح روغن بر اثر ساییدگی 
لنت ترمز کاهش یابد و نیاز به افزودن روغن ترمز باشــد. 
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 شده در مخزن باشد از رانندگی خودداری کنید.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن، درِ مخزن را 
کاماًل تمیز و سپس باز کنید و مخزن را تا عالمت حداکثر 
)MAX( بــا روغن ترمز پر کنید. اجازه ندهید ســطح 
روغن ترمز از عالمت حداقل )MIN( پایین تر بیاید. تنها 
از روغن تازه در قوطی در بسته استفاده کنید )روغن های 
کهنه و باز و یا روغن هایی که قباًل از سیستم نشت کرده 
باشــند، رطوبت جذب می کند و ریختن مجدد آن ها در 

مخزن تأثیر منفی در عملکرد سیستم ایجاد می کند(.

بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!

تنها از روغن ترمزهای اســتاندارد و مورد تأیید وبرندهاي 
مورد تائید وبســته هایي که توسط شــرکت ایساکو ارائه 

مي گردد استفاده شود.

اخطار
روغن ترمز شــدیداً سمی اســت 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 بشویید و در صورت تماس با چشم پس 

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

ترمز روی موتور گرم نریزید.

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

فرمان هیدرولیک
اگر فرمان هیدرولیک به درســتی عمــل کند، نیازی به 
ریختن روغن اضافی در مخزن نخواهد بود و اگر هم الزم 
باشد مقدار آن بسیار اندک است. در صورت کاهش متوالی 
یا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو باید توسط نمایندگی 
مجاز مورد بررســی قرار گیرد. اگر سطح روغن پایین تر از 
عالمت حداقل مشخص شــده 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 تــا 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 مســافتی کوتاه برای 
عیب یابی به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز برســانید. سطح 
روغن را هفته ای یک بار بررسی کنید. موقع بررسی سطح 
روغن هیدرولیک، موتور خودرو باید خاموش و خنک باشد 

و چرخ های جلو در حالت مستقیم باشند.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
در مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود 
خاک به مخزن تمیز کنید، درپوش را بردارید و با تکه ای 
پارچــة تمیز و بــدون پرز میلة آن را پــاک کنید. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی ســطح 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!

برای اطالع  از مشخصات توصیه شدة روغن به راهنماي 
نگهداري وخدمات گارانتي مراجعه کنید.

اخطار
روغن فرمان هیدرولیک شدیداً سمی است و باید 
در ظرف دربســته و دور از دسترس کودکان قرار 
گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، سریعاً به پزشک 

مراجعه کنید.

هشدار
روغــن هیدرولیک ســطوح رنگ شــده را خراب 
می کند. روغن را ابتدا با یک 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 شــو دهید. به دلیل 
احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن هیدرولیک روی 

موتور گرم نریزد.
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باتری

جدا کردن باتری
قبل از قطع اتصاالت باتری، 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 سپس 
منفــی را وصل کنید. نگذارید قطب هــای باتری با بخش های 
فلزی و بدنة خودرو تماس پیدا کنند. برای برداشتن باتری، ابتدا 
مهره های بســت باتری را باز کنید و سپس بست ها را بردارید. 
برای جاگذاری مجدد، ابتدا باتری و بست آن را دقیقاً در محل 
خود قرار دهید )قطب های آن، رو به موتور باشــد( و ســپس 
مهره های بست را آنقدر محکم کنید که باتری تکان نخورد، اما 

بیش از حد سفت نشود.

تعویض باتری
همواره از باتری هایی اســتفاده کنید که نوع و مشخصات آن ها 
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.

اخطار
اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در صورت 

نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صــورت ریختن آن روی لباس یا پوســت، 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.
- اگر فوراً اقدامات پزشــکی الزم انجام نگیرد، نوشیدن 

اسید باتری می تواند کشنده باشد.
- باترِی در حال شــارژ گاز هیدروژِن قابل انفجار متصاعد 

می کند، جرقه و آتش را  از محفظة موتور دور نگه دارید.
حیــن کار در محفظه موتور و بــه منظور امنیت خود، 
دســتبند و کلیة زیورآالت را از خود جدا کنید. هرگز 
نگذاریــد قطب های باتری با ابزار و قســمت های فلزی 

خودرو تماس یابند.

هشدار
- چنانچه خودرو بمدت بیش از 6 روز بال استفاده باشد، 
می باید حداقل یک بار روشــن شده و بمدت یک ساعت 

روشن بماند.
- اگر از اتومبیل در مدت طوالنی اســتفاده نمی شــود، 
کابل های باتری را باید باز نمائید در این حالت هر4 هفته 

یک بار باتری را شارژ نمایید.

اخطار
- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید.

- در زمان شــارژ باتــری، جرقه یا آتــش را از آن دور 
کنید)باتری شــارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن قابل 

اشتعال متصاعد می کند(.
- پس از شــارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، یک 
ســاعت صبر کنید تا گازهای قابل اشــتعال آن خارج و 

خطر اشتعال کم شود.

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

جدی وارد آورد.
- بهتر اســت هرماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز 
شدن هستند سطح آب و اســید باتری تا خط حداکثر 
روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب 

و اسید آب مقطر اضافه گردد.
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توصیه های کیفی در فرایند شستشوی خودرو
1- توصیه می شود شستشوی خودرو در وضعیت عادی 

هوا هفته ای یک بار صورت پذیرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بایست در سایه 

انجام شود.
3- توجه داشته باشید 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 شــوند مجاز نیست. استفاده از دستکش 
پالستیکی در حین شستشو 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 شستشــو/ خشک کردن خودرو نمی بایست 
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد کرد. همچنین توصیــه می گردد جهت پاک 
کردن، برق انداختن و جلوگیری از خط و خش روی بدنه 

خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
6- به دلیل این که غبارهای ترمز بسیار خورنده اند، برای 
شستشــوی خودرو ابتدا چرخ ها شسته شده و با تعویض 
دســتمال و ظرف آب، بقیه قسمت های خودرو از باال به 

پایین شستشــو گردد. همچنین در صورت اســتفاده از 
رینگ هــای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی، جهت 
شستشو می بایســت از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون مالیم اســتفاده گردد. الزم به ذکر 
اســت که سطوح رینگ ها مانند ســطوح رنگ شده بدنه 
خودرو حســاس بوده و توصیه می گردد، از مواد شیمیایی 
قوی، شیمیایی و اســیدی و همچنین مواد فرسایشی و 
خورنده سطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده نشود. 
مواد جالدهنده کرومی صرفاً جهت جالدهی صفحات فلزی 

کرومی روی رینگهای آلومینیومی استفاده گردد.
7- حداکثر دمای آب مصرفی جهت شستشوی خودرو60 
درجة سانتیگراد، حداکثر فشار 4 تا bar 5 ، فاصلة بین 
نازل و محل شستشــو10 ســانتیمتر و زاویه پاشش 25 
درجه می باشــد. ایــن زاویه در واقع زاویه ای اســت که 
خروجی آب از نازل در دو ســوی محور طولی )در امتداد 

خروج آب( می سازد. مطابق با شکل زیر

8- ویژگی شوینده مناسب برای شستشوی خودرو:
)PH = 7 -9( قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد

- از روان کنندگــی خوب برای حفاظت الیه شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشد. 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 خشــک 

شدن سریع باشد.
9- در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه 
استفاده از کارواش های اتوماتیک که از برس های دوار جهت 

شستشو استفاده می نمایند، چندان توصیه نمی شود.
10- در صورت مشــاهده هر گونه لکــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــیره درختان و... به دلیــل 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.
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تمیز کردن سطح خارجی خودرو
بــرای حفظ جالی رنگ بدنه خــودرو لطفاً به نکات زیر 

توجه کنید:
- از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نکنید.

- بــرای 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 شســتن از شلنگ استفاده می کنید، 
آب را مستقیماً به الستیک 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 باشــد، قبل از شســتن، ابتدا از 
شــلنگ 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 شدن 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
هر چند وقت یکبار بویژه در زمستان، گل و الی چسبنده 
به قســمت های زیرین خودرو مثاًل محفظــة چرخ ها و 
درزهای شاســی که بســادگی گل و الی در آنجا جمع 

می شوند را با آب بشویید.

برای شست و شــوی سطوح 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 کننده رینگ و رینِگ آلومینیومی

هشدار
- در بعضی از سیســتم های شست وشو با جریان 
آب پر فشار، 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.

- نوارهای آبی روی زه های آینه های جانبی، شیشه ها، 
سپرهای خودرو و... جدا شوند. در صورت باقی ماندن 

طوالنی مدت، بروز مشکل خواهند کرد.
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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.

قسمت های پالستیکی
ابتدا این قســمت ها را با شوینده های رقیق تمیز کنید، 
سپس محل را با پارچه 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 شــوینده های خانگی رقیق شــده مانند شامپو فرش، 
استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ، آنها در سایه 

خشک نمایید.

پولیش کردن رنگ بدنه
گاهــی 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 بشویید. 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 شیشه را توسط پارچة نرم و با 
حرکت چپ و راست تمیز کنید تا خسارتی به گرمکن های 
شیشه وارد نشود. شیشــه را با مواد شویندة ساینده پاک 
نکنید، این 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 ســاینده یا کاردک های 
فلزی استفاده نکنید.

مجموعه های داخلی خودرو
صندلی ها، جهت پاک کردن آلودگی از سطح صندلی ها از 

مواد پاک کننده استاندارد استفاده نمائید.

داشبورد: جهت مراقبــت 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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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 پارچه 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 اســت سطح چرم را هر چند ماه یک بار 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 شیشه های اتومبیل کمی پایین باشد. 

حتی االمکان از تابش مســتقیم نور خورشــید 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 پارچه 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 درتریم خودرو
ایــن نوع پارچه همانند انواع دیگر، نیاز به مراقبت دارد 
تــا زیبایی و دوام خود را حفــظ کند. بدین منظور هر 
گونه لــک، اعم از لک حاصل از مــواد غذایی، الکل یا 
مایعــات را با ابر و شــامپو فــرش، از روی پارچه پاک 
کنید. هرگز از پاک کننده های ظروف، حالل ها و صابون 
یا پولیش و به خصوص پاک کننده های سایشــی، روی 

پارچه استفاده نکنید.

هشدار
هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی 

پارچه پاک کنید.
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حمل خودرو

حلقة جلویی بکسل خودرو
از این حلقه که در زیر ســپر جلــوی خودرو قرار گرفته 
اســت تنها برای بکسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ 

استفاده کنید.

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.

با ترمزهای نرم سعی کنید طناب بکسل را همواره کشیده 
نگهدارید. این کار باعث جلوگیری از ضربه به طناب و پاره 

شدن آن می شود.
- برای حمل خودرو از افراد باتجربه کمک بگیرید.

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 بکسل 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، 
بوســتر ترمز کار نمی کند و برای ترمز کردن الزم است 

نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سیستم فرمان هیدرولیک 

و ترمز عمل نخواهد کرد.
- از خارج کردن سوئیچ اســتارت و یا بستن آن در زمان 
بکسل کردن خودرو بر روی چهارچرخ خودداری کنید چرا 
که باعث قفل شدن فرمان می شود. توصیه می شود سوئیچ 

را در موقعیت A قرار دهید.
- به شما پیشــنهاد می کنیم از یک میلة محکم و ثابت 
جهت بکسل کردن استفاده نمایید. در صورت استفاده از 
طناب و یا کابل )هنگامی که قانون آنرا اجازه می دهد(، باید 
خودروی بکسل شده قابل ترمزگیری باشد )امکان روشن 

شدن موتور آن باشد(.
- نبایــد خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد، 

بکسل نمود.
- برای ممانعت از آسیب رســیدن به خودرو، باید از ترمز 
کردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.
-در هر صورت توصیه می شود که سرعت از25 کیلومتر 

در ساعت باالتر نرود.
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حمل خودرو

حمل با کامیونت
حمل با کامیونت روشــی اســت که برای جلوگیری از 

هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب
در صورت امکان از بکســل کردن معلق خودرو بر روی 
چرخ های جلو خودداری کنید، اگر مجبور به چنین کاری 
هستید، تنها در مســافت های کوتاه و با حداقل سرعت 

خودرو را بکسل کنید. 
فرمان باید در حالی که چرخ ها در موقعیت کامالً مستقیم 
قرار گرفته اند، قفل شوند. به این منظور عالوه بر سیستم قفل 
فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده مناسب استفاده کنید.

بکسل از جلو
فرمان باید در حالی که چرخ ها در موقعیت کاماًل مستقیم 
قرار گرفته اند قفل شــود. 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 حرکت می کنــد، از خالص بودن 
ترمز دستی که روی چرخ های عقب عمل می کند، 

مطمئن شوید.

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


142

تعویض چرخ5
خودرو را در محلی سفت و هموار متوقف کنید و در حالی 
که ترمز دســتی کشیده شده و دسته دنده را در وضعیت 
دنده یک یا عقب قرار داده اید اقدام به تعویض چرخ نمایید. 

تعویض چرخ زاپاس:
1- ابتدا موکت محل چرخ زاپاس در داخل صندوق عقب 
را بلند نموده و مطابق شــکل بر روی لبة صندوق عقب 

قرار دهید. 
- سپس کمربند را باز نمائید. 

2- بازنمودن چرخ زاپاس:
- خارج نمودن آچارچرخ، جک، آچار قالپاق از روی فوم 

چرخ زاپاس
- خارج نمودن چرخ زاپاس از داخل صندوق عقب

3- بازکردن چرخ

بازکردن چرخ
- قالب سرآچار چرخ را در شکاف مقابل محل سوزن باد، 

داخل شکاف قالپاق انداخته از جای خود خارج کنید. 
- پیچ های چرخ را شل کنید. 

- ســرجک را در محل مخصوص جک زدن، سمت چرخ 
مورد نظر قرار داده و باال ببرید؛ ســپس پیچ های چرخ را 

کاماًل بازکنید و چرخ را بیرون بیاورید. 

اخطار
- خودروی خود را برروی زمین مسطح که لغزنده 
نبــوده )مثــال: ازتوقف برروی ســرامیک اجتناب 
کنید...( و مقاوم باشد پارک کرده )درصورت لزوم از 
یک حائل زیرکفشک جک استفاده کنید(، و فالشر 
را نیز روشــن نمایید. ترمز دستی را بکشید و دنده 
را از حالت خالص خــارج کنید)دنده یک یا دنده 
عقب و یا در موقعیت p برای دندة اتوماتیک( تمام 
سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و به محلی دور از 

تردد خودروها، راهنمایی نمایید.
- هرگز وقتی تنها تکیه گاه خودرو جک است، زیر 

آن کارنکنید، جک فقط برای تعویض چرخ است.
- همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی 
است برای تعویض چرخ انتخاب کنید. سرنشینان 
را از خــودرو خارج و به محل امنی دورتر از خودرو 

راهنمایی کنید.

تعویض چرخ ها
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تعویض چرخ ها

جازدن چرخ زاپاس
- چرخ زاپاس را جابزنید و تا آنجا که ممکن است با دست 

پیچ های چرخ را سفت کنید.
- جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید.

- پیچ های چرخ را با آچارچرخ کاماًل سفت کنید.

- قالپاق چرخ را طوری که ســوزن باد از شکاف مربوطه 
بیرون بیاید روی رینگ قــرار دهید. برای جازدن، باکف 
دست به دورتا دور قالپاق محکم ضربه بزنیدتا جا زده شود.

- چــرخ پنچرشــده را در محل زاپاس چــرخ در داخل 
صندوق عقب قرار دهید.

- جــک، آچارچرخ و آچار قالپاق را بر روی فوم گذارده و 
باکمربند زاپاس، چرخ را ببندید.

توجه:
درخودروهای مجهز به رینگ هــای آلومینیومی، 
چرخ پنجــم به عنــوان چرخ موقــت در خودرو 
)تعویض در مواقع اضطراری و پنچرشدن(، تعریف 
شده است. لذا عدم تطابق شرکت سازنده تایر و گل 
تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ آلومینیومی 

بالمانع می باشد.

اخطار
- جک برای تعویض چرخ ها به کار می رود. در هیچ 
شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل 
تعمیرات و یا دسترسی به زیرخودرو استفاده نمود.

- اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است، 
آنرا برای بازرســی به یکی از نمایندگی های مجاز 
نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده 

بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.
- ممکن است فشار باد تایر زاپاس تنظیم نباشد، با 
احتیاط و آرام رانندگی کرده و هرچه زودتر مقدار 

باد آن را بازدید نمایید.
همچنین وارســی کنید که پیچ های چرخ به طور 

صحیح بسته شده و کاماًل سفت باشند.
- خیلی زود چرخ پنچر شــده را تعمیر کنید تا در 

صورت احتیاج بتوانید روی خودرو نصب نمایید.
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تعویض چرخ ها

نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شده اند دارای نشانگرهایی 
هســتند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج ها 
قرار گرفته انــد. هنگامی که تایرها تا اندازه ای ســاییده 
می شــوند که 1/6 میلیمتر از آج باقی می ماند، نشانگرها 
نمایان می شوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرمــاه یک بار، زمانی که تایرها خنک 
هستند باید چک شــود. کم بودن باد تایر ایجاد حرارت 
کرده و عمر تایــر را کاهش می دهد. باد زیاد نیز موجب 

اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود.

سایز تایر:
سایز تایر خودروی شما بر روی دیواره آن به صورت عبارتی 
شــبیه عبارت زیر حک شده اســت. R15 65 / 185 که 
185 عرض تایر به میلی متر، 65 نسبت ارتفاع به عرض تایر، 
R معرف ساختار رادیال و 15 قطر رینگ به اینچ می باشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای جلو دیفرانســیل، سایش تایرهای جلو به 
علت نیروهای ترمزی، رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از 
تایرهای عقب است. لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها 
توصیه می گردد که مطابــق طرح زیر بعد از هر10000 

کیلومتر جابجا شوند.

مراقبت از الستیک ها
همواره با توجه به شرایط الستیک خودرو رانندگی کنید 

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.

اخطار
- تایرهای معیوب خطرناکند! از رانندگی با تایرهای 
معیوب، ساییده، صاف و یا تایرهایی که بیش از حد 

باد شده باشند، خودداری کنید.
- همــواره از تایرهای با طرح رادیال هم نوع و هم 
جنس برای چرخ های جلو و عقب خودرو استفاده 
کنید. ازتایرهای با طرح ضربدری اســتفاده نکنید. 
رینگ های خودروی شــما تیوب خور نیستند. از 

تایرهای تیوب دار استفاده نکنید.
- هرگز با تایرهای ســاییده شــده، پاره، فرسوده و 

تایرهایی که باد آن ها تنظیم نیست، رانندگی نکنید.
تایرهای کم باد بسرعت ساییده می شوند و باعث افزایش 

مصرف سوخت و کاهش فرمان پذیری می شوند.
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5 تعویض المپ ها
چراغ های جلو

1- مجموعه چراغ جلو:
جهت باز کردن چراغ های جلو، الزم است تا ابتدا نسبت 
به بازکردن ســپرجلو و جلو پنجره اقدام نموده، سپس با 
بازکردن پیچ های نصب چراغ به سینی جاچراغی، نسبت 

به تعویض چراغ جلو اقدام گردد.
2-المپ چراغ های جلو:

درپوش های پالستیکی پشــت چراغ را درجهت خالف 
عقربه های ســاعت تامرحله جداشدن بچرخانید. سپس 

المپ را تعویض نمائید.
3-المپ های کوچک 5 وات

4-المپ های چراغ های بزرگ، نورپایین H7 =55وات

5-المپ های چراغ های بزرگ، نور باال  H7=55وات
6-چراغ های راهنمای جلو:

برای تعویض المپ راهنما بایســتی ابتدا: مجموعه چراغ 
جلو )مطابق بند1( از خودرو باز شــود، سپس به تعویض 

المپ اقدام گردد.
المپ راهنما 21 وات

7-چراغ های راهنمای روی گلگیر:
برای تعویض، ابتدا چراغ راهنمــا را چرخانده و از محل 
خود خارج نمائید، سپس قسمت انتهایی چراغ را درجهت 
خالف عقربه ســاعت بچرخانید تاپایه المپ خارج شود.

سپس المپ را تعویض نمائید.
- المپ راهنما روی گلگیر  T 8.4 =4وات،12ولت

8-المپ های مه شکن روی سپر:
ســوکت آبی رنگ چراغ مه شکن را خارج نمائید. المپ 

چراغ را تعویض نمائید. 
المپ مه  شکن جلو H1  = 55وات،12 ولت

9-پیچ تنظیم چراغ های جلو

تعویض المپ ها

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام 

تعویض، شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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10-تعویض مجموعه چراغ های عقب:5
- قاب تزئینی جاچراغی عقب از داخل صندوق عقب باز شود.

- مهرة نگهدارندة قاب چراغ راهنمای عقب باز و مجموعه 
چراغ تعویض گردد.

تعویض المپ های چراغ های عقب
- مهرة نگهدارنــدة چراغ عقب از داخل صندوق عقب را 
بازنموده و قاب چراغ عقب را بیرون کشیده و المپ های 

راهنما را تعویض نمائید.

تعویض المپ
چراغ های راهنمای عقب

1- المپ چراغ راهنما: 21 وات
2- المپ چراغ دنده عقب: 21 وات

3- طلق انعکاس نور- المپ چراغ کوچک: 5 وات
4- المپ چراغ مه شکن عقب: 21 وات

5- المپ چراغ ترمز: 21 وات
6- المپ چراغ کوچک: 5 وات

کلیة المپ هــای عقب از داخل صنــدوق عقب تعویض 
می شوند. برای جدا کردن قاب المپ، ابتدا مهرة روی قاب 

را باز نموده و سپس المپ سوخته را تعویض نمائید.
7- المپ چراغ نمره: 5 وات

درپوش پالســتیکی المــپ را بازکنید و ســپس المپ 
سوخته را تعویض نمائید.

تعویض المپ ها

اخطار
المپ ها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام 

تعویض، شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

توصیه می شود یک دست المپ و فیوز مورد نیاز 
یدکی را همیشه درخودرو همراه داشته باشید.
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فیوز ها

فیوزها
جعبة فیوز

جعبة فیوز، زیر داشبورد درقسمت چپ راننده قرار دارد 
و درآن شش عدد فیوز یدکی و همچنین گیره مخصوص 
تعویــض فیوز قرار داده شــده اســت. بــرای بازکردن، 

درجعبةفیوز را به طرف جلو بکشید.
F1 -1  10 آمپر: رادیوپخش)تغذیه بعد از سوئیچ(

   F1A 10آمپر: رادیو پخش)تغذیه مستقیم از باتری(
F2 -2  5 آمپر: درجه آب جلوآمپر-جعبه کنترل کولر و بخاری

F3 -3  15آمپر: فن موتور)دور تند(
F4 -4 10 آمپر: بوق اخطار روشن ماندن چراغ ها - المپ 

کوچک عقب سمت راست

F5 -5 15 آمپر: جعبه کنترل سیستم خنک کننده - رله 
قطع کمپرسور-کلید کولر- رله فن- کلید سه کاره - رله کنترل 

بخاری- موتور دریچة چرخش هوا - جعبه کنترل و بخاری
F6 -6 فیوزی در این محل نصب نیست

F7 -7 20 آمپر: بوق و مه شکن جلو
)F25,F15مدار اتصال کوتاه )مدارتغذیه فیوزهای F8 -8
F9 -9 5 آمپر: المپ کوچک عقب ســمت چپ- چراغ 

نمره عقب - چراغ های کوچک جلو
F10 -10 30 آمپر: شیشه باالبر برقی درهای عقب

F11 -11 چراغ های جلو )بزرگ(

F12 -12 10 آمپر: چراغ دنده عقب- چراغ های اخطار 
جلو آمپر- دورسنج - آمپر بنزین

F13-13 فیوزی در این محل نصب نیست.
F14 -14 30 آمپر: این فیوز در پژو پارس استفاده ندارد.

F15 -15 30 آمپر: جعبــة کنترل قفل مرکزی-المپ 
سقف )جلو وعقب(-المپ صندوق عقب

F16 -16 20 آمپر: فندک )تغذیه مستقیم از باتری(
        F16A 20 آمپر: فندک )تغذیه بعد از سوئیچ(

هشدار
فیوزهای برق برای همة مدل های پژو درنظرگرفته 
شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن ها در برخی 

مدل ها مورد مصرف نداشته باشد.
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*Junction box
فیوزها اتصاالت ســاده ای هســتند که در موقع لــزوم جریان برق را قطع 
می کنند تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. هر گاه یکی از تجهیزات برقی کار 

نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوز آمپر فیوز عملکرد فیوز
F1 10A رادیو پخش )تغذیه بعد از سوئیچ(

F1A 10A رادیو پخش )تغذیه مستقیم از باطری(
F2 20A فندک )تغذیه مستقیم از باطری(

F2A 20A فندک )تغذیه بعد از سوئیچ(
F3 30A رزرو 5
F4 15A کلید گرمکن شیشه عقب، استپ 2 سوئیچ
F5 15A فن دور تند، رله بخاری، پنل بخاری
F6 30A موتور برف پاک کن، رله برف پاک کن، پمپ شیشه شوی
F7 15A چراغ  نقشه خوانی، چراغ جعبه داشبورد، چراغ راهنما، چراغ آینه برقی، چراغ شیشه باالبر
F8 شنت
F9 30/15A رزرو 8
F10 30A فن بخاری
F11 10A سوئیچ چراغ های عقب
F12 10A رزرو4
F13 30A رزرو 3
F14 15A جلو آمپر، ساعت دیجیتال، چراغ های ترمز 
F15 10A ABS ترمز ضد قفل
F16 10A رزرو 6
F17 30A کلید قفل درب ها
F18 10A چراغ های اخطار جلو آمپر، چراغ دنده عقب، دور سنج، چراغ تنظیم سطح روغن
F19 5A تایمر چراغ سقف، چراغ پشت آمپر بنزین، چراغ سنسور دما
F20 15A ABS ترمز ضد قفل
F21 10A رزرو 2
F22 10A رئوستا )تنظیم نور پشت آمپر وکلید(
F23 10A رزرو7
F24 15A رزرو1
F25 15A فالشر
F26 10A باز و بست آینه ها
F27 20A بوق
F28 30A گرمکن آینه ها، شیشه باالبر عقب سمت راست
F29 30A سوئیچ درب سمت چپ، شیشه باالبر جلو
F30 15A چراغ سقف، رادیو، ساعت دیجیتال، چراغ الدری، المپ صندوق عقب، گیرنده قفل مرکزی
F31 15A جعبه کنترل قفل مرکزی
F32 5A رزرو 9
F33 10A چراغ مه شکن عقب
F34 30A ABS ترمز ضد قفل
F35 30A چراغ مه شکن جلو
F36 30A شیشه باالبر عقب
F37 30A چراغ های کوچک، نورباال، نورپائین

هشدار
هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم های تغذیه سوخت )واحد کنترل 
الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...( 
به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند اکیداً ممنوع است 

)مگر توسط متخصصین شبکه خدمات پس از فروش(.

فیوزها

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


149

5

فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
F17 -17 10 آمپر حافظه رادیو

F18 -18 10 آمپر چراغ های مه شکن عقب
F19 -19 10 آمپر روشنایی پانل بخاری- روشنایی جلو 

آمپر- روشنایی رادیو - روشنایی کلیدهای داشبورد
F20 -20 30 آمپر این فیوز در پژوپارس کاربردی ندارد.

F21 -21 30 آمپر فن بخاری
F22 -22 20 آمپر این فیوز درپژو پارس کاربردی ندارد.

F23 -23 15 آمپر رله گرمکن شیشه عقب
F24 -24 30 آمپر موتور برف پاک کن- رله برف پاک 

کن- پمپ شیشه شوی
F25 -25 10 آمپر ساعت - جعبه کنترل سیستم خنک کننده
F26 -26 15 آمپر کلید چراغ های اعالم خطر)فالشر(

F27 -27 30 آمپر گرمکن شیشه عقب
F28 -28 15 آمپر جلو آمپر-ساعت دیجیتال- چراغ های خطر

F29 -29 30آمپر شیشه باالبر برقی درهای جلو
F30 -30 15 آمپر چراغ نقشه خوانی- چراغ جعبه داشبورد 
- چراغ های راهنما - آینه های برقی - جعبه کنترل شیشه 
باالبر برقی درهای جلو - رله شیشه باالبر برقی درهای عقب

31- فیوزهای یدکی

فیوزهای داخل محفظة موتور
F32 -32 30 آمپر فن موتور
F33 -33 30 آمپر فن موتور

F34 -34 30آمپر فیوز یدکی
F35 -35 30 آمپر فیوز یدکی

F36 -36 مدار اتصال کوتاه-تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ
F37 -37 مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز

اخطار
فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا با یک 

فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قوی تر می تواند باعث داغ 
شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد.)خطر آتش سوزی(
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فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد*
جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.
جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکرد رلهشمارة رله

RLY1------

RLY2محرک برقی در صندوق عقبContact 2 - 20A

RLY3گرم کن شیشه عقب و آینه هاContact 1 - 30A

RLY4رله فن دستگاه تهویه مطبوعContact 1 - 30A

RLY5شیشه باالبر عقب سمت چپContact 2 - 30A

RLY6شیشه باالبر عقب سمت چپContact 2 - 30A

RLY7شیشه باالبر عقب سمت راستContact 2 - 30A

RLY8شیشه باالبر عقب سمت راستContact 2 - 30A

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F2130Aتغذیه صندلی برقی
F2210A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت دو( یونیت کیسة هوا و سیستم تهویه
F2310A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت اول(  فندک 

F2410A
تغذیة سوئیچ اصلی- وضعیت اول)تحریک رلة بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر(، 

)تحریک رلة شیشه گرمکن(
F2510Aتغذیة دایم رادیو
F2620A تغذیة نود مرکزی
F2720Aتغذیة نود مرکزی
F2830Aتغذیة نود مرکزی و تحریک رلة محرک درب عقب
F2930Aشیشه باالبر عقب
F3030A)تغذیة نود مرکزی )شیشه باالبر جلو
F3130A شیشه گرمکن عقب
F3230Aتغذیة فن بخاری
F3330Aاستارت موتور
F3410Aتغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( ایموبیالیزر،کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F355AABS تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( - سیستم ضدقفل ترمز
F3610Aتغذیه باتری  ایموبیالیزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر

جدول راهنمای فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست یابی به 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 مشکلی در این قسمت ها باید توسط 

متخصص مجاز بررسی شود. 
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5* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد
محــل قرار گرفتن این جعبه فیــوز در زیر دریچه هوای 

سمت چپ می باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

* CEC رله های جعبه فیوز داخل محوطه داشبورد

عملکرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله

R1قهوه ایHC Micro 4P (12V/35A)رله فن تهویه

* R2خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)1 )رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت )آپشن

R3قهوه ایHC Micro 4P (12V/35A)رله مدیریت توان

R4سبزMicro 4P (12V/20A)رله شیشه گرمکن

R5خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله برف پاک کن

R6-----------------------------

R7قهوه ایHC Micro 4P (12V/35A)رله شیشه باالبرهای عقب

R8قهوه ایHC Micro 4P (12V/35A)رله شیشه باالبرهای جلو

R9سبزMicro 4P (12V/20A)رله صندوق پران

R10خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله باز کردن قفل مرکزی

R11خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله بستن قفل مرکزی

1- این رله درصورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی باید وصل شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد
عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز

F120MiniECU کلید 3 حالته فشار گاز کولر به
F25Miniبرق بوببن رله فن تهویه

برق بوبین رله های ) کمپرسور کولر - فن موتور( جعبه فیوز داخل 
محوطه موتور

ورودی کلید گرمکن شیشه
F3-------------------

F4-------------------

F55Miniنور پس زمینه فندک
نور پس زمینه کلید گرمکن
نور پس زمینه کلید فالشر
CNG نور پس زمینه کلید
نور پس زمینه رادیو پخش

نور پس زمینه جلوآمپر
نور پس زمینه تهویه
نور پس زمینه ساعت

نور پس زمینه کلید صندوق پران
CEC چراغ کوچک برای

نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آئینه ها
نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پنل جلو

نور پس زمینه کلید قفل کننده شیشه باالبرهای عقب

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد
عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز

F610Miniچراغ کوچک جلو
چراغ کوچک عقب

چراغ پالک
F710MiniAIR BAG برق
F85Miniبرق )استپ 2و3( جلوآمپر

برق )استپ 2و3( ایموبالیزر
A/C برق )استپ 2و3( کلید

برق )استپ 2و3( برای دیاگ
ECU برق )استپ 2و3( برای
CEC برق )استپ 2و3( برای

ABS برق )استپ 2و3( برای ماژول
F920Miniکلید سرعت پایین برف پاک کن

کلید سرعت باالی برف پاک کن
پمپ شیشه شو

برق رله برف پاک کن
F105MiniCEC )2برق )استپ 1و

برق )استپ 1و2( برای کلید صندوق پران
برق )استپ 1و2( برای کلید راهنمای چپ و راست

برق )استپ 1و2( برای ساعت
برق )استپ 1و2( گذر از صفر موتور برف پاک کن 

* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد

* درصورت نصب در خودروی شما
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1- این فیوز درصورت نصب بودن رله R2 باید نصب شود.
2- این فیوز درصورت نصب کردن آژیر شرکتی باید نصب شود.

* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد
عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز
F1110Miniالمپ دنده عقب

برق کلید شیشه های سمت راننده
برق آیینه های کناری

F1210Miniبرق سوئیچ ترمز
F13-------------------

F145Miniبرق دائم چراغ سقفی
المپ داخل داشبورد
المپ صندوق عقب

المپ نقشه خوان
F1520Miniفندک
F1610Miniرادیو پخش
F17-------------------

F185Miniچراغ سقفی حالت کنترلی
F195Miniکلید مه شکن جلو
F2015Miniنور باال
F2115Miniنور پائین
F2210Miniمه شکن عقب
F235Miniگرمکن آئینه های کناری
F2430Miniگرمکن شیشه عقب

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد
عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز
F2530Mini برق محرک درب سمت راننده

برق محرک درب سمت کمک
برق محرک درب سمت راننده عقب
برق محرک درب سمت کمک عقب

برق محرک درب باک
برق محرک درب صندوق عقب

F26-------------------
F275Miniبرق بوبین کلیه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق

کلید بوق
برق باتری جلوآمپر

F2820MiniCEC برق قدرتی
F295Miniبرق کلید قفل مرکزی

برق ساعت
برق باتری برای دیاگ

CEC برق باتری
F3010Miniبرق حافظه رادیوپخش

*F315Mini1 )برق شوک سنسور و چشمی )آپشن

** F325Mini2 )برق آژیر )آپشن

F3340J-Caseفن تهویه 
F3440J-Caseبرق شیشه باالبرهای جلو

نور پس زمینه کلید شیشه باالبرهای جلو
F3540J-Caseبرق شیشه باالبرهای عقب

نور پس زمینه کلید شیشه باالبرهای عقب
F5Miniذخیره
F10Miniذخیره

فیوزها
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فیوزها

* )CEC(  سیستم تجمیع مدارات کنترلی

* درصورت نصب در خودروی شما

1.چراغ سقفی:
• باز بودن یکی از دربها باعث روشــن شدن چراغ سقفی 

می شود.
• چراغ سقفی حدودا 40 ثانیه روشن می ماند اگر وقتی 

تمام دربها بسته شوند و سوئیچ استارت باز نشود.
• چراغ ســقفی حدودا 5 دقیقه روشن می ماند اگر دربی 

باز بماند.
• اگر یکی ازدربها یــا درب صندوق عقب یا درب موتور 
باز باشد و خودرو حرکت داشته باشد چراغ سقفی برای 

مدتی چشمک می زند.
• دربها با ریموت کنترل باز شود چراغ سقفی روشن می 

شود.
• دربهــا با ریموت کنترل یا کلید قفل شــوند اگر چراغ 

سقفی روشن باشد بصورت دیمری خاموش می شود.
• اگرخودرو یاب از روی ریموت کنترل فعال شــود چراغ 

سقفی برای مدت زمانی روشن می ماند.

2. صندوق پران:
• وقتی ســوئیچ باز است ،اگر کلید صندوق پران حداقل 

بمدت 5 ثانیه فشرده شود درب صندوق باز می شود.
• اگر خودرو حرکت داشته باشــد و کلید صندوق پران 

فشرده شود درب صندوق باز نخواهد شد.
  

3. قفل مرکزی:
• کلیه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط کلید کلیه دربها قابل قفل کردن یا بازکردن 

می باشند.

• کلیه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط ریموت کنترل کلیه دربها قابل قفل کردن 

یا بازکردن می باشند.
• کلیه دربها و درب صندوق عقب و درب موتوراگر بسته 
باشند توسط کلید قفل مرکزی روی پنل داشبورد کلیه 

دربها قابل قفل کردن یا بازکردن می باشند.
• اگر یکی ازدربها یــا درب صندوق عقب یا درب موتور 
بازباشد درصورت اجرای هر یک از سه حالت باال )جهت 
قفل کردن( دربها یکبار قفل شده وبالفاصله باز می شود.

• درهنگام قفل کردن دربها با ریموت کنترل فالشر یک 
مرتبه چشمک می زند.

• درهنگام قفل کردن دربها با ریموت کنترل اگر یکی از 
دربها یا درب صندوق عقب یا درب موتور باز باشد عمل 
قفل با موفقیت انجام نمی شــود ولی فالشر 4 مرتبه با 

سرعت کند چشمک می زند.
• درهنــگام باز کردن دربها با ریموت کنترل فالشــر 5 

مرتبه با سرعت تند چشمک می زند.
• خودرو یاب )Car Finder( :هنگامیکه خودرو با ریموت 
کنترل قفل شده باشد در اینصورت اگر یکبار دیگر کلید 
قفل کردن از روی ریموت کنترل فشــرده شــود فالشر 

تقریبا 10 ثانیه با سرعت تند چشمک می زند.
• اگردر فاصله زمانی کوتاهی دربها توســط قفل مرکزی 
به کرار قفل و باز شــوند بمدت 20 ثانیه قفل مرکزی از 

کار می افتد.
• درصورت فعال بودن آپشــن قفل اتوماتیک اگر سرعت 
خودرو به باالی 20km/h  برسد، اتوماتیک دربها قفل می 
شوند و وقتی خودرو خاموش شود اتوماتیک دربها باز می 
شوند.)اگر کلید قفل مرکزی راتقریبا 5 ثانیه فشرده نگه 
داریم با پخش آالرم و چشمک زدن نمایشگر LED روی 

قفل مرکزی (3 مرتبه) این آپشن غیرفعال می شود و با 
تکرار این عمل دوباره فعال می شود.(

• اگر دربها قفل شــوند نمایشــگر LED  روی کلید قفل 
مرکزی بصورت دائم روشن می ماند و اگر دربها باز باشند 
نمایشــگر LED  روی کلید قفل مرکزی خاموش خواهد 

شد.

4. برف پاک کن:
• برف پاک کن درحالت تایمر دارای 2 مد می باشــد که 
توسط دستگاه دیاگ )عیب یاب( قابل انتخاب می باشد: 

- تایمر با زمان ثابت 
- تایمر متغیر با سرعت خودرو 

5. فالشر:
• اگرآپشن فالشراتوماتیک توسط دیاگ فعال شده باشد 
، وقتی ســرعت خودرو باالی km/h 80 اســت به هنگام 

ترمزناگهانی فالشر خودرو چند مرتبه چشمک می زند.
• اگرآپشــن فعال شدن فالشر به هنگام باز بودن یکی از 
دربها توسط دیاگ فعال شده باشد، وقتی سوئیچ استارت 
بازاست و یکی از دربها باز باشد فالشر حدود 15 ثانیه تند 

چشمک می زند.
 

LED .6 باز بودن درب روی جلوآمپر:
• وقتی ســوئیچ استارت باز است و یکی از دربها باز باشد 
نشــانگر باز بودن درب روی جلوآمپر روشن می شود و 
حال اگر سرعت خودرو باالی km/h 20 باشد این نشانگر 

بصورت چشمک زن می شود. 
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7. برق شیشه باالبرهای جلو و عقب:
• وقتی سوئیچ استارت بسته می شود تقریبا تا 30 ثانیه 
می توان شیشــه های جلو و عقب باال یا پایین داد الزم 
بذکر است قسمت اتوماتیک شیشه سمت راننده در این 

مدت کار نخواهد کرد.

8. گرمکن شیشه عقب و آیینه های جانبی:
• تنها وقتی خودرو روشن باشد گرمکن شیشه کار خواهد 

کرد.
• گرمکن شیشــه وقتی فعال شد تقریبا بعداز 12 دقیقه 

بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد.
 

9. ) مدیریت توان ( :
• مدیریت توان برق قســمتهای زیر را کنترل می کند : 
چراغ سقفی- رادیو پخش - فندک- چراغ داخل داشبورد 

– چراغ صندوق عقب را تامین می کند.
• اگر سوئیچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، 

تقریبا بعداز 15 دقیقه برق این قسمتها قطع می شود.
• اگر ســوئیچ استارت بسته باشد ، تقریبا بعداز 7 دقیقه 

برق این قسمتها قطع می شود.
• اگر خودرو را باریموت کنترل قفل کنیم بعدازچند ثانیه 

برق این قطعات قطع می شود
• اگر خودرو را با ریموت کنترل باز کنیم یا یکی از دربهای 
خودرو باز شود بالفاصله برق این قطعات وصل می شود.

• اگر سیستم خودرویاب از روی ریموت کنترل فعال شود 
بالفاصله برق این قطعات فعال خواهد شد.

• توجــه : اگر باتری خودرو ضعیف باشــد برق کلیه این 
قطعات قطع خواهد شد.

 ABS/EBD 10. آالرم

11. سیستم عیب یابی:
• خرابی کلیه رله های و خروجیهای قسمتهای مختلف 

زیر قابل تشخیص توسط دستگاه دیاگ می باشد:
• قفل مرکزی
• صندوق پران

• گرمکن شیشه عقب و آئینه ها
• رله برق شیشه های جلو

• رله برق شیشه های عقب
• رله برف پاک کن
• رله مدیریت توان

• راهنمای چپ
• راهنمای راست

• چراغ سقفی
• آژیر

12. دزدگیر :
• آپشن سیستم دزدگیر )Antitheft( هم توسط دستگاه 
عیب یاب ) دیاگ( و هم به روش زیرقابل فعال ســازی 

می باشد.
• حــال با روش زیرمی توان سیســتم دزدگیر را فعال یا 

غیر فعال نمود:
ابتدا سوئیچ استارت 2مرتبه باز و بسته شود و روی حالت 
بســته قرار گیرد حال کلید باز کــردن از روی ریموت 
کنترل 2 مرتبه فشــرده شود در این حالت آژیر 1 مرتبه 
فعال شده و درنتیجه سیسم دزدگیر غیرفعال می شود. 
اگر این عمل را یکبار دیگر تکرار کنیم سیســتم دزدگیر 

فعال می شود و آژیر 2 مرتبه به صدا در می آید. 
• قابلیت نصب سنسور چشمی)Motion Sensor( و شوک 

سنسور را دارا است.

• قابلیــت انتخاب بوق یا آژیر برای سیســتم دزدگیر با 
قــراردادن فیــوز درF11  یا F12 در جعبــه فیوز داخل 

محوطه موتور امکان پذیر می باشد.
• در هنــگام قفل کردن خودرو با ریموت کنترل  آژیر 1 
مرتبه به صدا در می آید و سیستم دزدگیر فعال می شود.
• در هنــگام باز کردن خودرو با ریمــوت کنترل آژیر 2 
مرتبه به صدا در می آید و سیستم دزدگیر غیرفعال می 

شود.
• در هنگام فعال کردن خودرو یاب  آژیر 3 مرتبه به صدا 

در می آید.
• درصورت فعال شدن هریک از موارد زیر آژیر و فالشر و 

چراغ سقفی فعال می شوند :
)Motion Sensor(سنسور چشمی •

• شوک سنسور
• یکی از درب های خودرو

• باکلید باز شدن درب خودرو
• درب صندوق باز شود

• درب موتور باز شود

• اگر بدالیل فوق آژیر فعال شــد اگر کلید قفل یا باز از 
روی ریموت کنترل فشرده شود صدای آژیر و فالشر قطع 

می شود و دوباره عمل قفل کردن دربها اجرا می شود.

فیوزها
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فیوزها

* CEC جعبه فیوز رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما

** توجه فقط یکی از این فیوزها  ) F11, F12( باید در محلش 
قرار داشته باشد.

عملکردنوع فیوزآمپر فیوز فیوز
F110Miniبرق پمپ بنزین
F240J-CaseABS 1 برق
F330J-CaseABS 2 برق
F450J-Caseسوئیچ استارت CC و AA برق باتری برای
F550J-Caseسوئیچ استارت KK برق باتری برای
F650J-Caseبرق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد
F740J-Case برق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد و برق ورودی دسته راهنما و

ECUبرق رله مدیریت توان و برق
F840J-Caseـ انژکتور موتور

ـ شیر برقی کنیستر
ـ سنسور سرعت 

ـ کویل جرقه
ـ سنسور موقعیت میل بادامک ) سنسور میل سوپاپ(

F9-------------------
F105Miniبرق بوبین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

** F115Mini)بوق بجای آژیر )آپشن
** F125Mini)آژیر )آپشن
F1315Miniمه شکن جلو
F1420Miniبوق
F15-------------------
F16-------------------

* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور
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* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

عملکردنوع فیوزآمپر فیوز فیوز
F1710Miniگرمکن دریچه گاز
F1810Miniسنسور اکسیژن
F1930J-Caseفن موتور دور تند
F2030J-Caseفن موتور دور کند
F21-------------------
F2210Miniکالچ کمپرسور کولر
F235Mini)برق  بوبین رله های ) کمپرسور کولر - فن موتور
F2420MiniECU برق باتری برای

F15Miniذخیره
F20Miniذخیره

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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عملکرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله
RL1سیاهUltra Micro 4P )12V/20A(رله پمپ بنزین
RL2سیاهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL3خاکستری روشنMini 4P  )12V/40A(رله دوبل
RL4سیاهUltra Micro 4P )12V/20A(رله مه شکن جلو
RL5سیاهUltra Micro 4P )12V/20A(رله بوق
RL6سیاهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 3 فن موتور
RL7قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(-------------
RL8سیاهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL9سیاهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------

RL10سیاهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL11خاکستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله کالچ کمپرسور کولر
RL12سیاهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 1 فن موتور
RL13سیاهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 2 فن موتور
RL14سیاهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL15سیاهUltra M icro 4P )12V/20A(-------------

رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

* CEC جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

نصب رادیو

نصب رادیو
درپوش محافظ رادیو

بازکردن: کلید مربوطه را فشار دهید و درپوش را باالبکشید. 
بستن: قسمت پایین درپوش را فشار دهید و درجای خود 

قفل کنید.

تجهیزات خودرو برای نصب رادیو
- آنتن سقفی
- سیم آنتن

- پارازیت گیر
- تغذیه برق بلندگوهای عقب

- دو عدد فیش 8 راهی

سیم کشی فیش 8 راهی
:Aفیش

1- یدکی
2- یدکی
3- یدکی

4- اتصال مثبت باتری
5- آنتن برقی

6- اتصال مثبت المپ کوچک
7- اتصال مثبت تجهیزات برقی

8- اتصال منفی بدنه

:Bفیش
1- اتصال مثبت بلندگوی عقب سمت راست
2- اتصال منفی بلندگوی عقب سمت راست
3- اتصال مثبت بلندگوی جلو سمت راست
4- اتصال منفی بلندگوی جلو سمت راست
5- اتصال مثبت بلندگوی جلو سمت چپ
6- اتصال منفی بلندگوی جلو سمت چپ

7- اتصال مثبت بلندگوی عقب سمت چپ
8- اتصال منفی بلندگوی عقب سمت چپ
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سرویس و نگهداری باتری

خودروی کمکی

خودروی گیرنده

خودروی کمکی

خودروی گیرنده

شارژ اضطراری باتری
در صورتی که 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. عدم رعایت این نکته، به سیستم سیم 
کشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه، تحت پوشش 

گارانتی نخواهد بود.
2( دو دستگاه خودرو را به نحو مناسب به یکدیگر نزدیک 
نمایید به طوری که هیچ تماســی بین دو خودرو وجود 

نداشته باشد.

در صورت عــدم 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، 
بخاری و...( را خاموش نمایید. خودروی کمکی را خاموش 
نمایید. کنترل نمایید که هــر دو خودرو در حالت دنده 
خالص )گیربکس دســتی( و حالــت P یا N )گیربکس 
اتوماتیک( قرار داشته باشند. همچنین ترمز دستی هر دو 
خودرو را باال بکشید. در صورت عدم رعایت، امکان آسیب 
رســیدن به تجهیزات برقی وجود داشــته و این صدمه، 

تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
4( درب موتــور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های 
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید. در 
صورت عدم وجود نــور کافی)تاریک بودن هوا(، از چراغ 

قوه و یا وسیله 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( سپس یک سر کابل دیگر را به قطب منفی باتری کمکی 
و سر دیگر این کابل را به یک نقطه اتصال بدنه خودروی 
گیرنده )مثل دســته موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر( 
متصل نمایید. مطمئن شوید کابل های اتصال از لوله های 

بنزین، ترمز و قطعات گردان هر دو موتور دور باشد.
7( حال خودروی کمکی را روشــن نمایید و چند دقیقه 

صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار گیرد.
8( سپس 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 اســت 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 بازرســی 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 
باتری تمیز باشــند. در صورت نیاز آن هــا را باز کرده و 

سولفاته روی کابل ها را تمیز نمایید.
- زمانی که موتور روشــن اســت نباید کابل ها را از باتری 

جدا نمود.
- بــدون باز و جدا کردن کابل ها، هرگز اقدام به شــارژ 

باتری نکنید.
- زمانی که خودرو برای مدت طوالنی ) یک ماه یا بیشتر( 
مورد استفاده قرار نمی گیرد، کابل های باتری را جدا کنید.

هشدار
- ولتاژ نهایی شــارژ باتری 12 ولت معادل معادل: 

14،40 - 14،10 خواهد بود.
- 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 یک بار باتری را شارژ نمائید.
- از آنجائی که اســتارت خودرو12 ولت می باشد، لذا 
اســتفاده از یک باتری24 ولت یا دو باتری12 ولت 
موجب آسیب رسیدن به سیســتم های الکتریکی 
خودرو خواهد شد. 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.
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سرویس و نگهداری باتری
الف( بدنه باتری را همواره تمیز نگهداری نمائید.

ب( جهت جلوگیری از سولفاته شدن قطب ها، آن ها را با 
وازلین صنعتی یا گریس آغشته نمائید.

ج( ســطح الکترولیــت در باتــری می بایســت همواره 
ثابت  نگه داشته  شود. 

جهت این امر می بایســت حداقل هر 15 روز یکبار سطح 
الکترولیت باتری کنترل شده و در صورت کاهش سطح، 
افــت حاصل را فقط با افــزودن آب مقطر جبران نمائید. 
دقت شود که در این حالت افزودن سایر مایعات نظیر آب 
صنعتی، اسیدسولفوریک و... به باتری، آسیب های جبران 
ناپذیری وارد می نماید. چنانچه در این حالت میزان تبخیر 
آب بیش از حد باشــد، می بایست جهت بازدید خودرو به 

نمایندگی های مجاز مراجعه نمود. 
همچنیــن از بــدون الکترولیت مانــدن خانه های باتری 
می بایســت جلوگیری نمود. زیرا در این صورت صفحات 
منفی آن در مدت زمانی کوتاه با اکسیژن هوا ترکیب شده 
و صفحات مثبت نیز سولفاته می شوند و در نهایت باتری 

غیرقابل استفاده می گردد.

هشدار
در صورت قطع یا تعویض باتری و E.C.U موتور 
خــودرو باید در یکی از نمایندگی های مجاز ایران 

خودرو با دستگاه مربوطه مجدداً تنظیم گردد.
- در مواقعی که باتری اتومبیل شــما مشکوک به 

یخ زدگی است موتور را روشن نکنید.
- مطمئن شــوید که ولتاژ هر دو باتری یکســان 
اســت)12 ولت( و کابل های رابط دارای گیره های 
عایق دار و برای اســتفاده در باتری های12 ولتی 

مناسب هستند.
- هنــگام اتصال باتری به باتــری هرگز کابل های 

باتری تخلیه شده را از آن جدا نکنید.
- هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصل 
نکنید و اطمینان حاصل کنید که کابل های رابط 

از قطعات متحرک موتور دور بمانند.
- اضافه نمــودن تجهیزات برقی غیر اســتاندارد 
موجب آسیب به سیستم الکتریکی خودرو و باتری 

و باطل شدن گارانتی این قسمت ها می گردد.
- در صورتــی که خــودرو را با ُهل روشــن کنید 
احتمال بریدن تسمه تایمر وجود داشته و صدمات 
جدی به سیســتم الکترونیک خودرو شــما وارد 

می نماید که تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

اخطار
- درشرایط عادی، باتری ها، گاز هیدروژن متصاعد 
می کنند که می تواند منفجر و باعث ایجاد جراحات 
جدی شود. لذا جرقه و یا شعلة مستقیم را از محفظة 

موتور دور نگهدارید.
- زمانی که در مجاورت قطعات متحرک موتور کار 

می کنید مواظب باشید.
- در هوای تاریک از چراغ قوه و یا وسیله روشنایی 
مشابه استفاده نمایید و هرگز از کبریت و یا فندک 

استفاده ننمائید.
- برای روشــن نمودن خودرو بــا روش باتری به 
باتری، حتماً طبق ترتیب و فرآیند اشاره شده اقدام 
نمایید. در غیر این صورت ممکن اســت منجر به 
آتش سوزی، انفجار و یا صدمه به خودرو دیگر شود.
- باتری را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
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توصیه های ایمنی باتری
- از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری گردد.

- از اتصــال کوتاه قطب های مثبــت و منفی به یکدیگر 
جلوگیری نمائید.

- هیچ گاه 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 سوراخ های تعبیه شده بر روی پیچ در باتری 
اطمینان حاصل کنید زیرا در غیر اینصورت 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 دشارژ می بایست 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 شود. لذا می بایست 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 هنگام نصب باتری بر روی اتومبیل بمنظور جلوگیری 
از خطــر اتصال کوتاه ابتدا کابل قطب مثبت را بســته و 
سپس کابل قطب منفی را ببندید و جهت خارج ساختن 
باتری از خودرو این عملیات را بلعکس انجام دهید. )ابتدا 

کابل منفی- سپس کابل مثبت(
- از صحــت عملکــرد آلترناتورورگالتور ولتــاژ 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 به عمل نیامده، یا سرویس 
و نگهداری مناســبی بر روی باتری انجام نشده باشد و یا 
خرابی باتری به علت خواب طوالنی مدت و بال اســتفاده 
ماندن خودرو تشخیص داده شود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.

اخطار
مصرف بیش از حد باتــری یک عامل ایجاد آتش 
سوزی در خودرو می باشد. لذا مراقب باشید سطح 

الکترولیت از خط مینیمم پایین تر قرار نگیرد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

روش برخورد، در صورت بروز نشتی گاز

روش برخورد، درصورت بروز نشتی گاز*
علیرغم اینکه در سیستم گاز نکات ایمنی فراوانی مدنظر 
قرار داشته، با این وجود ضرورت دارد از موارد ذیل آگاهی 

داشته باشید:
- هرروز خودروی خود را برای اطمینان از عدم نشــتی 

گاز بررسی نمایید.
- هرگونه نشتی گاز در اتصاالت لوله فشار قوی، درصندوق 
عقب، از طریق لوله خرطومی تهویه به خارج از صندوق 

منتقل می شود.
- اگر خودرو را در مکان های بسته ای که سیستم تهویه 
ندارند، پارک می نمایید توصیه می شــود که شــیر سر 

مخزن را ببندید.

- درصورت بروز نشــتی و استشمام بوی گاز از محفظه 
صندوق عقب و یا داخل اتاق، کلید تبدیل سوخت را در 
حالت بنزین قرار داده و شیر سرمخزن را ببندید و جهت 

رفع اشکال به نمایندگی مجاز، مراجعه نمایید.

اخطار
- هرگونه دستکاری و انجام تعمیرات در سیستم 
گاز، توســط افراد غیرمجاز، باعث خدشه دارشدن 
شــرایط گارانتی شــده و امکان بــروز صدمات و 
خسارات را درپی دارد، لذا کلیه تعمیرات می بایست 

فقط توسط پرسنل تعمیرگاه مجاز صورت گیرد.
- هرگونه تعمیرات درمخزن نظیر تعویض یا تعمیر 
شیر سرمخزن و یا تعمیر و سرویس کلی رگوالتور، 
صرفاً توسط فرد آموزش دیده و مورد تأیید شرکت 

سازنده و در نمایندگی مجاز صورت می گیرد.
همچنین از آنجایی که مخــزن و متعلقات مخزن 
رگوالتور جزو قطعات قابل ردیابی می باشند، هرگونه 
تعمیر و تعویض در آن ها می بایســت در شناسنامه 

تعمیراتی مربوطه ثبت گردد.
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پالک مشخصات خودرو

1-پالک مشخصات شامل:
- شماره موتور

- شماره بدنه
- شماره رنگ

- مدل

2- پالک شماره موتور

توجه:
لطفاً اطالعات ذکر شــده در پالک مشــخصات را 
همراه با ســایر اطالعات مربوط بــه مالک، تاریخ 
تحویل و کیلومتر کارکرد خودرو، در کلیه مکاتبات 

خود با ایران خودرو و مؤسسات دیگر ذکر نمایید.
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اطالعات فنی موتور

موتور

مشخصات
XU7JP4L4XU7JPL3TU5JP4L4XUM

XU7jp4l4XU7JPL3TU5JP4L4XUMسری موتور

  )cm3(  1761  )cm3(  1587  )cm3(  1905  )cm3(  1761حجم سیلندر

)mm(83×81/4  )mm(78/5×82  )mm(83×88  )mm(  81/4×83قطر و کورس پیستون

1: 110/2: 110/5: 19/3: 10/4نسبت تراکم

95959595حداقل اکتان سوخت

)hp at  5500 )rpm( 100 hp at  6000 )rpm( 108 hp at  5600 )rpm( 105 hp at  5500 )rpm 110حداکثر قدرت موتور

)NM at 4250 )rpm(153 NM at 3000 )rpm(142 NM at 4000 )rpm(154 NM at 3750 )rpm 155حداکثر گشتاور

5 دنده + دنده عقب        5BE3 دنده + دنده عقب        5BE4 دنده + دنده عقب        5BE3 دنده + دنده عقب        BE3نوع گیربکس معمولی

---4دنده + AL4 ----نوع گیربکس اتوماتیک

نوع پاشش سوخت
سیستم پاشش چند نقطه ای

)Multipoint Fuel Injection System( 

سیستم پاشش چند نقطه ای
)Multipoint Fuel Injection System( 

سیستم پاشش چند نقطه ای
)Multipoint Fuel Injection System( 

سیستم پاشش چند نقطه ای
)Multipoint Fuel Injection System( 

فرمان
شانه ای

شعاع چرخ خودرو)متر( ........... 5/5
شانه ای

شعاع چرخ خودرو)متر( ........... 5/5
شانه ای

شعاع چرخ خودرو)متر( ........... 5/5
شانه ای

شعاع چرخ خودرو)متر( ........... 5/5

ترمز
جلو .................... دیسکی دوجداره
عقب ................................. کاسه ای

جلو .................... دیسکی دوجداره
عقب ................................ کاسه ای

جلو .................... دیسکی دوجداره
عقب ................................ کاسه ای

جلو .................... دیسکی دوجداره
عقب ......................... دیسکی توپر

   گیربکس معمولی )Km/h(183   )Km/h(190  )Km/h(   195حداکثرسرعت سوخت
187 )Km/h( 190 گیربکس اتوماتیک   )Km/h(
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** از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

ظرفیت ها

ظرفیت ها:
1- حجم مخزن سوخت:

گاز )CNG( ............................................................................................................................................... 75 لیتر
بنزین ..............................................................................................................................................................  66 لیتر
2- حجم صندوق عقب )دسیمتر مکعب( .............................................................................................. 470

3-تایر:
185/65 R 14 195/60 یا R 15 ............................................................................................................... ابعاد
29 )psi(     2 )bar( .......................................................... )فشــارباد چرخ جلو وعقب )در داخل شهر
30/5 )psi(   2/1 )bar( .................................................... )فشــارباد چرخ جلو و عقب )درخارج شهر

فقط موقع سرد بودن تایر، فشارباد آن را کنترل نمائید.
4-ظرفیت مواد مصرفی )به لیتر(:

روغن موتور بدون فیلتر .................................................................................................................................... 4/40
روغن موتور با فیلتر ..................................................................................................................................... 4/75
1/9............................................................................................................................. معمولی  گیربکس  روغن 
مایع سیستم خنک کننده ........................................................................................................................... 7/4
مخزن سوخت ....................................................................................................................................................... 66
مخزن  شیشه شوی ............................................................................................................................................. 2/7

5- نوع روغن و مواد مصرفی: **
سطح کیفیتنوع مواد مصرفیاجزاء خودرو

 ، XU7JP4L4  ،روغن موتور
TU5JP4L410 W 40API - SL )بنزینی(

روغن موتور، XU7JPL3 )بنزینی(، 
XUM

10 W 40 
20 W 50*API – SL/SJ

W 80API GL5 75روغن گیربکس معمولی
ATF(DEXRON II-D(روغن فرمان هیدرولیک

DOT 4----روغن ترمز

محلول ایزوپروپانولمایع شیشه شوی

محلول اتیلن گیلیکولضد یخ

*درصورت استفاده از روغن 20W50 SL /SJ کیلومتر تعویض10000 کیلومتر خواهد بود.
نکته: روغن گیربکس اتوماتیک نیازی به تعویض ندارد.

6- بنزین:
سوخت قابل استفاده در این خودرو، بنزین بدون سرب سوپر با اکتان 95 می باشد. چنانچه سوختی 
غیراز سوخت فوق استفاده گردد، امکان صدمه دیدن و تخریب قطعات داخلی موتور، به دلیل پدیده 

خودسوزی و ضربه، وجود خواهد داشت.
توصیه های مصرف سوخت

جهت کاهش مصرف سوخت و دست یابی به کمترین میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:
1- همــواره بــا بازدیدهای دوره ای و نگهداری خودرو )تعویض به موقع فیلترهوا( بر اســاس اطالعات دفترچه راهنما از 

سالمت موتور اطمینان حاصل کنید.
2- از تایر مناسب خودرو )طبق کتابچه 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.
5- بار اضافی را از خودرو خارج کنید.

6- در توقف های طوالنی مدت، وسیلة نقلیة خود را خاموش کنید.
7- سفرهای درون شهری خود را طوری برنامه ریزی کنید که در ساعت/ مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.

8- خودروی خود را درمحل مناسب 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.

نسبت اختالط 17 به 83 شیشه شو/آب )تابستانه(
نسبت اختالط 44 به 56 شیشه شو/آب )زمستانه(

)محلول اتیلن گلیکول / نسبت
اختالط 46 به 54 ضد یخ و آب(

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


172

6

اوزان

اوزان )کیلوگرم(

                                              موتور

    شرایط

موتور L3 با گیربکس 
دستی

موتور TU5 با گیربکس 
دستی

موتور TU5 با گیربکس 
اتوماتیک

موتور XUM با گیربکس 
موتور دوگانه سوز با دستی

مخزن گاز 75 لیتری
XU7JPL3 )BE3(TU5JP4L4 )BE4(TU5JP4L4 )AL4(XUM موتور

وزن تقریبی خودروی بدون سرنشین با مخزن 
11651185121511531248سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی

15801580165015801673حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار

---900900900900حداکثر بار مجاز محور جلو

---810810810810حداکثر بار مجاز محور عقب
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کنترل آلودگی

کنترل آلودگی:
خودرو شما مجهز به سیستم کنترل آلودگی در خصوص 

مواد آالیندة خودرو، می باشد.

مبدل کاتالیزوری: 
جهت تبدیل مواد آالینــده خروجی از موتور به گازهایی 
بــا 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 اســتفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیست 

خودرو صدمه خواهد زد.
- از ترکیب هر نوع مایع غیرمجاز )انژکتور شور، روغن 
بنزین، تقویت کنندة اکتان بنزین و...( با سوخت های 

استاندارد به شدت پرهیز نمایید.
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آ
آینه ها                                                           46
آینه تاشوی برقی*                                            47

الف
169 ابعــاد       
اتصال باتری به باتری                                             171
اطالعات فنی                                                        167
اطالعات فنی موتور                                                            170
ایمنی خودرو                                                                      121
ایمنــی راه                                                121
ایمنی کودکان                                                     44
172 اوزان        

ب
بازوبســتن درهــا                                           28
بازکردن دریچة باک در مواقع اضطراری                                          31
بازکردن قفل فرمان                                                               112
بخار زدایی                                                                        70
بررسی سطح روغن موتور                                                   129
بررسی محلول خنک کننده                                                   131
50 بــوق 

پ
پر کردن مخزن شیشه شوی                                            130
پالک مشخصات خودرو                                                  168
144 پنچــری  

ت
تبدیل از حالت بنزین به گاز*                                  123
تبدیل از حالت گاز به بنزین*                                                     123
تجهیزات داخلی                                                    77
تدابیر زمســتانی                                            121
ترمــز                                     132

            113 ترمزدســتی          
76                                           )ABS( ترمز ضدقفل
تعویض باتری                                                 134
تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور                                          29
تعویض چرخ ها                                                                                       142
تعویض المپ ها                                                    145

تنظیم کمربند ایمنی                                               42 
تنظیم غربیلک فرمان                                            112
توصیه های ایمنی باتری                                               165
توصیه های ایمنی در مورد کمربندها                                              43 
توصیه های کیفی در فرآیند شستشو ی خودرو                          135

ج
جــدا کــردن باتــری                                          134
148 جانکشن باکس*  

چ
چراغ ها و نشانگرها                                                             50
چراغ های هشداردهنده                                              107  

ح 
حمل با کامیونت                                                   141
حمل بار                                                                141
حمــل خــودرو                                    140

د
در باک                                     31
دنــده دســتی                               113
81 دزدگیر*  

ر
رانندگی و حفظ محیط زیست                                       120
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی                                111
روش برخورد در صورت بروز نشتی گاز*                                166
روش تعویض برچسب مجوز سوخت گیری*                           124
روشن کردن  و رانندگی خودرو دوگانه سوز*                    122
روشن کردن و رانندگی                                          112

ز
زیرســیگاری جلــو                                     80
زیرســیگاری عقــب                                         80

* درصورت نصب در خودروی شما
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س
79 ســاعت        
سرویس و نگهداری باتری                                       162
سرویس های عادی                                               127
112 ســوئیچ 
32                             )Immobilizer( سیستم ضد سرقت خودرو
سیستم حفاظتی ضد مانع*                                            36
سیستم اعالم خطر دنده عقب                                                   53
58 سیستم صوتی*  
50 سوت اخطار  

ش
شارژ  باتری                                                            162
شیشــه باالبر برقی*                                       34
شیشه باالبر هوشمند*                                             36
شیشه شوی و برف پاک کن                                             52
شست و شوی و مراقبت از خودرو                                       135

ص
صرفه جویی در مصرف سوخت                                                       118
صندلــی برقــی*                                              41
صندلی ها                                                        38

ظ
ظرفیت هــا                                                  171

ف
فرمان هیدرولیک                                               133
فشار باد تایر ها                                                                                                      144
81 فنــدک       
فوریت هــای فنــی                                      139
147 فیوزهــا      

ق
قفل و بازکردن درها                                                                            28
قفل و بازکردن درموتور                                                      30
77 فالشــر 

ک
کپسول اطفاء حریق                                             48
کلید تبدیل نوع سوخت*                                                         122
کنترل آلودگی                                                    173
کنترل سرعت هوشمند*                                      116
10 کنترل هــا       
69 کولــر 
92                                                            * )AIRBAG( کیسه هوا

 57 کلیدهاي تجهیزات صوتي روي غربیلک فرمان*  
50 کلید چراغ ها  
77 کلید بازکننده در صندوق عقب*  
77 کلید قفل کن شیشه اي عقب*  
42 کمربندهاي ایمني  

گ
گرمایش و تهویه                                                                    68
گرمکن شیشة عقب                                                          77
گیربکس اتوماتیک *                                                114
71 گرمایش و تهویه اتوماتیک*  

م
مجموعة قطعات سیستم گازسوز در محفظه موتور*                  74
محفظــة موتــور                                          128
124                                         *)CNG(مراحل سوخت گیری
مراقبت از الستیک ها                                                                                      144
معرفی قطعات گازسوز   در صندوق عقب*                          75
موبایل هندزفری*                                            54

ن
نصــب رادیــو                                         161
نشانگر ساییدگی تایر                                         144
نگهداری  خودرو                                                           126
نگهداری ازچرم طبیعی در خودرو*                                                    138
نمایشگر جلو آمپر                                                            96
 50 نور پایین و باال  

ه
هشــداردهنده*                                 82

* درصورت نصب در خودروی شما
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پژو پارس
ELX پژو پارس
پژو پارس دوگانه سوز
پژو پارس اتوماتیک

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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