


مشخصات

Hyundai i10 نام کتاب: راهنمای استفاده، گارانتی و ثبت سرویسهای ادواری خودروی سواری
سفارش دهنده: شرکت کرمان موتور

ترجمه و تنظیم: شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
تهیه و چاپ: روابط عمومی گروه صنعتی کرمان موتور

تعداد صفحات: 448 صفحه
تاریخ چاپ: زمستان 1395 / چاپ اول



3

مقدمه

باافتخارورودشمابهخانوادهکرمانموتورراتبریکگفتهوبرایتانرانندگیدلپذیریراآرزومندیم.افتخارمادر
شرکتکرمانموتورایناستکهخودرویباکیفیتباالوفناوریمهندسیپیشرفتهرادراختیارمشتریانخود

قراردهیم.
دراینکتابچهشماباویژگیهاوطرزکارخودرویخودآشنامیشویدتاهرچهبیشترازرانندگیبااینخودرولذت
ببرید.قبلازشروعرانندگیواستفادهازخودرو،اینکتابچهرابادقتمطالعهکنید.دراینکتابچهمجموعهایاز
اطالعاتمهمایمنیودستورالعملهاییراخواهیدیافتکهشماراباویژگیهایایمنیوکنترلیخودروتانآشنا

میکندوبنابراینقادرخواهیدبودتاباایمنیبیشتریازآناستفادهکنید.
اطالعاتمربوطبهتعمیرونگهداریخودروکهدراینکتابچهدرجشدهاست،امکاناستفادهایمنازآنرافراهم
کردهوتوصیهماایناستکهتمامیسرویسهاوتعمیراتخودرورادرنمایندگیمجازشرکتکرمانموتورانجام
دهید.نمایندگیهایمجازشرکتکرمانموتورتعمیرونگهداریوسرویسراباکیفیتودقتباالانجاممیدهند

وتمامیاقداماتالزمدراینزمینهرابهانجاممیرسانند.
اینکتابچهبخشیدائمیازخودرواستوبایدآنرابرایمراجعاتبعدیدرمکانیامننگهداریکنید.درصورت

واگذارییافروشاینخودرو،آنرابههمراهخودروبهمالکبعدیتحویلنمایید.
تمامیحقوقاینکتابچهمتعلقبهشرکتکرمانموتوراست.هیچبخشیازاینکتابچهنبایدبدوناخذرضایتقبلی

ومکتوبازشرکتتکثیرویابههرنحویذخیرهشودویادخلوتصرفیدرآنصورتگیرد.

مشتری عزیز
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مقدمه

هیوندای

کتابچه مخصوص مالک خودرو
استفاده از خودرو

نگهداری
مشخصات و ویژگی های اجزای آن

تمامـی اطالعات مندرج در این کتابچه، مربوط به زمان انتشـار این کتابچه بوده و شـرکت 
کرمان موتور حق دارد که بر اسـاس سیاسـت و خط مشی بهبودی پیوسته محصوالت، این 

اطالعات را در هر زمان عوض نماید و در این کتابچه دخل و تصرف کند.

ایـن کتابچه مربوط به تمامی مدل هـای این خودرو بوده و شـامل توضیح و توصیف تمامی 
تجهیزات استاندارد و اختیاری خودرو می باشد. لذا ممکن است بخشی از مطالب مندرج در  

این کتابچه مربوط به خودروی شما نباشد. 
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احتیاط! : تغییرات و اصالحات توسط مالک در خودروی هیوندای

نصب بی سیم دوطرفه و یا موبایل

هرگونهدخلوتصرفدرخودروتوسطمالکآنممنوعاستزیرااحتمالداردکهاینتغییراترویکارایی،ایمنیویادوام
خودرواثربگذاردوبهعالوه،چنینتغییراتیممکناستناقضشرایطوضوابطگارانتیخودروباشد.همچنینممکناست
اینتغییراتبامقرراتوقوانینوزارتراهودیگراداراتدولتیدرکشورشما،منافاتداشتهونقضاینقوانینمحسوب

شود.

خودرویشمامجهزبهانژکتورسوختالکترونیکیودیگراجزایالکترونیکیاست.هموارهاینامکانوجودداردکهنصب
نادرستویاتنظیمنادرستبیسیمهایدوطرفهویاتلفنهایموبایلاثراتنامطلوبیرویکاراییسیستمهایالکترونیکی
خودروبگذارد.لذاتوصیهمیشودکهبهدقتازتمامیدستورالعملهایسازندهبیسیمتبعیتنماییدویاقبلازاقدامبه
نصباینوسایل،بانمایندگیمجازشرکتکرمانموتوردرمنطقهخودتماسبگیریدتاازدستورالعملهاواقداماتخاص
دراینزمینهمطلعشویدوبراساساینموارداقدامبهنصبسیستمهایمخابراتیوارتباطیفوقبررویخودروخود

بنمایید.
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 ایمنی و هشدارهای مربوط به ایراد آسیب به خودرو 
اینکتابچهشاملاطالعاتیاستکهباعنوانهشدار!،احتیاط !ویانکتهمشخصشدهاندکهدرزیربهچندنمونهآنها

اشارهمیشود:

 هشدار !
عــالمت هشدار! نشـان دهنده بـروز وضعیـت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، منجر به 

مرگ و یا جراحت جدی افراد می شود. همیشه از دستورات ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.

 احتیاط !
 عـالمت احتیاط! نشان دهنـده بـروز وضعیـت خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از آن، منجر به آسیب 

دیدگی خودرو و یا تجهیزات و وسایل آن می شود. همیشه از دستورات ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.

  نکته !
همواره در ذیل این عالمت اطالعات مفید و کاربردی ارائه می شود.
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این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش باید به مالک بعدی سپرده شود.
مشخصات خودرو

نوع خودرو

مدل:رنگ خودرو:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضای واحد تحویل خودرو:تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

مالک دوممالک اصلی

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

کد ملی:کد ملی:

آدرس:آدرس:

شماره تلفن:شماره تلفن:

تاریخ خرید:کد پستی:تاریخ خرید:کد پستی:

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچگونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

نام و نام خانوادگی مالک و یا وکیل قانونی:                                       تاریخ:                                                امضا:
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مابهدنبالآنهسـتیمکهشـمابیشـترینلـذترااز
رانندگیبـااینخودروببرید.بدینمنظوراینکتابچه
میتواندبهشیوههایمختلفدراینمسیربهشماکمک
کند.برایآشناییباموضوعاتموردبحثدراینکتابچه،
بهفهرستمطالبآنمراجعهکنید.قویاتوصیهمیشود
کهکلاینکتابچهرابخوانید.هشدارهاودستورالعملهای
مندرجدراینکتابچهبرایحفظایمنیشمااست.عدم
تبعیتوتوجهبهاینهشدارهاودستورالعملهامیتواند
جراحتهایجدیویاحتیمرگبهدنبالداشتهباشد.

تصاویرمندرجدراینکتابچهمکملمتنهستندوبه
کمکآنهامیتوانیدبهترازرانندگیباخودرولذت
ببریـد.باخواندناینکتابچه،شـمااطالعاتزیادی
درمـوردویژگیهاویـااطالعاتایمنیمهمونکات
رانندگیدرشرایطمختلفجادهایخواهیدآموخت.
چیدمـانعمومیایـنکتابچهدرفهرسـتعمومی
ابتـدایآندرجشـدهاسـت.بـرایمراجعـهبهیک
بخشخاصویاموضوعیخاصدرکتابچهازنمایه
آناسـتفادهکنیـد.درنمایهکتـابتمامیاطالعات

مندرجدرکتابچهبهصورتالفباییدرجشدهاند.
فصـولاینکتابچههشـتفصلویکنمایـهدارد.هر
بخشازاینکتابچهبافهرستمحتویشروعمیشود
وبنابراینشمامیتوانیدبرایآشناییاجمالیبامطالب
مندرجدرآنفصل،ازفهرستمطالبآناستفادهنمایید.

نحوه استفاده از این کتابچه
درسراسـرایـنکتابچـهازعالئموعباراتهشـدار،
احتیاط،نکتهوعالئمهشـداردهندهایمنیاستفاده
خواهدشد.لطفااینبخشهارابهدقتبخوانیدواز
تمامیتوصیههاورویههایپیشنهادیدرذیلعالئم

وعبارات،هشدار،احتیاطونکتهتبعیتنمایید.

 هشدار !

عالمت هشدار! نشان دهنده بروز وضعیت 
خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب 
جدی  جراحت  یا  و  مرگ  به  منجر  آن،  از 
ارائه  دستورات  از  همیشه  می شود.  افراد 

شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.

 احتیاط !

عالمت احتیاط! نشان دهنده بروز وضعیت 
خطرناکی است که در صورت عدم اجتناب از 
آن منجر به آسیب دیدگی خودرو یا تجهیزات 
و وسـایل آن می شود. همیشـه از دستورات 

ارائه شده ذیل این عالمت تبعیت نمایید.

  نکته !
عالمت نکتـه: همواره در ذیـل این عالمت 

اطالعات مفید و کاربردی ارائه می شود.

موتورهای بنزینی
بدون سرب

برای کشورهای اروپایی
از خودرو بهینه کارایی برای که میشود توصیه
)عدد RON اکتان عدد با سرب بدون بنزین
یا 91 AKI یا ضدکوبش شاخص / 95 اکتان(
بیشتراستفادهشود.)ازسوختهایمخلوطشده

بامتانولاستفادهنکنید(.
باعدداکتان ازبنزینبدونسرب شمامیتوانید
RON)عدداکتان(91-94/شاخصضدکوبش
یاAKIبرابر90-87استفادهکنیداماتوجهداشته
اینکارسببکاهشجزئیدرکارایی باشیدکه

خودرویشمامیشود.
کشورهای غیر اروپایی 

خودرویشمابهگونهایطراحیشدهاستکهتنها
)عدد RON اکتان باعدد بدونسرب بنزین از
اکتان(91/شاخصضدکوبشیا87AKIوباالتر
استفادهکند.)ازمخلوطبنزینومتانولاستفاده

نکنید(.
اگردرخودرویخودازبنزینبدونسرباستفاده
کنید،میتوانیدحداکثرکاراییرابهدستآوردهو
درضمنبااینکارآالیندههایخروجیخودروو

جرمگیریشمعهابهحداقلمیرسد.

الزامات و شرایط سوخت خودرو
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1  احتیاط !
هرگز از بنزین حاوی سرب استفاده نکنید. 
استفــاده از بنزیــن ســرب دار بــرای 
مبــدل کاتالیستـی خـودرو مضـر است و 
بـه سنسور اکسیژن سیستم کنترل موتور 
آسیب می زند و نیز روی کنترل آالینده های 

خودرو هم موثر است.
تمیزکننـده سیستــم  عامل هـای  هرگـز 
سوخت رسـانی را به سـوخت اضافه نکنید 
و بدیـن منظور تنهـا از  مواد تعیین شـده 
اسـتفاده نمایید )توصیه می شـود که برای 
جزئیات بیشـتر به نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید(.

 هشدار !
موقع سـوخت گیری مجدد بعد از آن که  •

نـازل جایـگاه پمـپ بنزیــن به صورت 
خودکار سوخت رسـانی بیشـتر را قطع 
می کنـد، از فشـار مجدد اهرم سـوخت  

پمپ جایگاه اجتناب کنید.
برای جلوگیری از  بیرون ریختن  سوخت  •

درون بـاک در هنگام تصادف، همیشـه 
درب آن را سفت ببندید.

بنزیـن سـرب دار )در صـورت امکان 
استفاده از آن در خودرو(

دربعضـیازکشـورها،خـودرویشـمابهگونـهای
طراحیشـدهاسـتکهازبنزینسـربداراستفاده
نماید.توصیهمیشـودکهقبلازاسـتفادهازبنزین
سـربدار،حتمـابانمایندگـیمجازکرمـانموتور
مشـورتکنیدتاازامکاناسـتفادهازآنباخودرو

خودمطمئنشوید.
عـدداکتـانبنزینسـربداربابنزینبدونسـرب

یکساناست.

 بنزین الکل دار و بنزین متانول دار
بنزیـنالـکلدار)Gasohol(مخلوطبنزینواتانول
است)کهالکلخالصهمنامیدهمیشود(وحاویمتانول
است)کهالکلچوبهمنامیدهمیشود(ودربازاربهجای

بنزینبدونسربویاحاویسرببهفروشمیرسد.
هرگـزازبنزینالکلدار)Gasohol(حاویاتانول
بیـشاز10%اسـتفادهنکنیـدوبنزیـنیـابنزیـن
الـکلدار)Gasohol(حـاویمتانـولرامصـرف
نکنید.هرکدامازاینسـوختهاممکناستسبب
مشـکالتیدررانندگیباخودروشوندوبهسیستم
سوخترسـانیخـودرو،سیسـتمکنتـرلموتـورو

سیستمکنترلآالیندههایآنآسیبمیرسانند.
درصورتبروزمشکلدرخودرودیگرازبنزینالکلدار

)Gasohol(استفادهنکنید.
درمواردزیر،آسیبهایواردهبهخودرومشمولگارانتی

نخواهدبود:
1 استفادهازبنزینالکلدار)Gasohol(حاویبیش.

از10%اتانول
2 بنزینیابنزینالکلدار)Gasohol(حاویمتانول.
3 اسـتفادهازبنزیـنسـربداریـابنزیـنالـکلدار.

)Gasohol(سـربدار)بهجزدرخودروهاییکه
برایاستفادهازبنزینسربداردربعضیازکشورها

طراحیشدهاست(
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سوخت های دیگر
اسـتفادهازسـوختهایزیرممکناستبهخودرو
وموتورآنآسـیببرسـاندویاسـببانسداد،عدم
احتـراق،شـتابضعیف،کاهشتـوانموتور،ذوب
کاتالیسـت،خورندگیغیرعادی،کاهشطولعمر
موتوروغیرهشـود.همچنیندرصورتاستفادهاز
اینسـوختهاممکناسـتچراغشـاخصایرادیا

MILخودروروشنشود:
-)Si(سوختحاویسیلیکون
-)Mn(سوختحاویمنگنز
سوختحاویآهن)FE(و-
سوختهایحاویدیگرافزودنیهایفلزی-

  نکته !
آسـیب های وارده به سیسـتم سوخت رسانی 
و یـا مشـکالت کارایی ناشـی از اسـتفاده از 
هرکدام از این سـوخت ها، مشـمول گارانتی  

خودرو نمی شود.

 احتیاط !
 )Gasohol( هرگـز از بنزیـن الـکل دار
حاوی متانول استفاده نکنید. در صورتی که 
 )Gasohol( اسـتفاده از بنزین الـکل دار
روی رانندگی خودرو )عملکرد موتور( تاثیر 

گذاشته است، دیگر از آن استفاده نکنید.
 MTBE  استفاده از

از کـه میکنـد توصیـه موتـور کرمـان شـرکت
MTBE )MethylTertiary سـوختهایحـاوی
ButylEther(sبیشاز15%حجم)محتویاکسیژن

2/7%وزن(درخودرویخوداستفادهنکنید.
از15%حجـم بیـش MTBE حـاوی سـوخت
)محتـویاکسـیژن2/7%وزن(کارایـیخـودرورا
کاهـشدادهوسـببقفلبخارویاسـختشـدن

استارتخودرومیگردد.

از متانول استفاده نکنید 
سـوختهایحـاویمتانول)الکلچـوب(نبایددر
خـودرویشـمااسـتفادهشـوند.ایـننوعسـوخت
میتوانـدکاراییخـودروراکاهشدادهوبهاجزای
سیسـتمسوخترسـانی،سیسـتمکنتـرلموتورو

سیستمکنترلآالیندههاآسیببرساند.

 احتیاط !
آسـیـب هــای وارده بــه سیـسـتـــم 
سوخت رسانی و یا مشـکالت کارایی ناشی 
 MTBE از استفــاده از سـوخت حـاوی 
)Methyl Tertiary Butyl Ether( s

بیش از 15% حجم )محتوی اکسـیژن %2/7 
وزن(، مشمول گارانتی خودرو نمی شود.

 احتیاط !
آسیب های وارده به سیستم سوخت رسانی 
و یا مشـکالت کارایی ناشـی از استفاده از 
متانـول و یـا سـوخت های حـاوی متانول، 

مشمول گارانتی خودرو نمی شود.



15

ی
رف

مع

1 استفاده از بنزین برای هوای پاک تر 
بـرایبهرهمنـدیازهـوایتمیزتر،شـرکتکرمان
موتورتوصیهمیکندکهازبنزینهایفراوریشده
بـاافزودنیهـایپاککنندهاسـتفادهکنید.اینامر
موجبجلوگیریازایجادرسوبدرموتورمیشود
وسـببپاکترشـدنموتـوروبهترشـدنکارایی

سیستمکنترلآالیندههایخودرومیشود.

استفاده از خودرو در کشورهای خارجی 
درصورتاستفادهازخودرودرکشورهایخارجی،

حتمامواردزیررارعایتکنید:
تمامیقوانیـنومقرراتمربوطبهثبتوبیمه•

خودرورارعایتنمایید.
مطمئنشویدکهسوختمناسبخودرویشما•

موجوداست.

اینخودروبهآببندیخاصینیازنداردوبارعایت
چندنکتهزیردر1000کیلومتراول)600مایل(،
میتوانیـدکارایـی،صرفـهاقتصـادیوعمرخودرو

خودراافزایشدهید:
بادورتندحرکتنکنید.•
درهنـگامرانندگـی،دورموتوررابین2000•

الی4000دوردردقیقهنگهدارید.
مـدتزیـادیبایکدورموتـورخیلیزیادیا•

خیلـیکـمحرکتنکنیـد.تغییـردورموتور
برایآببندیصحیحموتورضروریاست.

ازتوقفهایناگهانیبهجزدرموارداضطراری•
اجتنابکنیدتاترمزهادرستجابیافتند.

هرگـزدر2000کیلومتـراولکاربـاخودرو•
ماشیندیگریرایدکنکنید.

 )BREAK-IN( فراینـد آببندی
خودرو افزودنی های سوخت 

شـرکتکرمانموتورپیشنهادمیکندکهازبنزین
بدونسـربباعدداکتانRON)عدداکتان(95
/شـاخصضدکوبـشیـا91AKIیابیشـتربرای
کشـورهایاروپایییاازبنزینبدونسـربباعدد
اکتانRON)عدداکتان(91/شاخصضدکوبش
یا87AKIوباالتر)برایکشـورهایغیراروپایی(

استفادهشود.
آندسـتهازمشـتریانیکـهازبنزیـنبـاکیفیتی
کـهحاویافزودنیهـایمجاز،اسـتفادهنمیکنند،
ودراسـتارتخـودرومشـکلدارنـدویـاموتـور
آنهـابهصورتیکنواخـتکارنمیکند،بایددرهر
15000کیلومتـر)بـرایکشـورهایاروپایی(وهر
5000کیلومتر)برایکشـورهایغیراروپایی(یک
بطریافزودنیبهسوختخودروخوداضافهنمایند
)درصورتیکـهایـنافزودنیهـادرنمایندگیهـای
مجـازشـرکتکرمانموتـورموجودباشـد،درغیر

اینصورتازافزودنیهایدیگراستفادهنکنید(.
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نمای بیرونی خودرو )عقب(
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نمای داخلی خودرو
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نمای صفحه نشاندهندههای خودرو
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صندلی ها
صندلی های جلو

1 اهرمتنظیمصندلیوجلووعقبنمودنآن.
2 دستهتنظیمزاویهپشتیصندلی.
3 دستیتنظیمارتفاعتشکصندلیراننده*.
4 تنظیمبخشپشتسری)گردنی(خودرو.
5 گرمکنصندلی*.

صندلی های عقب
6 جمعکنندهصندلی.
7 تنظیمبخشپشتسری)گردنی(صندلی.

* : ممکن است خودروی شما فاقد این بخش باشد.
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 هشدار !
قبـال سرنشـینان  راننـده در  مسـئولیت 

صندلی جلو
جلـو  صندلـی  کـه  حالتـی  در  رانندگـی 
متعلق به سرنشـین خوابانده شـده باشـد 
بسـیار خطرناک اسـت و می تواند منجر به 
آسیب های جانی شود. در این وضعیت باسن 
سرنشـین از روی صندلی در رفته و کمربند 
فشـار زیادی را به ناحیه شکم وارد می کند. 
آسیب های داخلی کشنده و یا جدی در این 
وضعیت حتمی اسـت. راننده باید همواره به 
سرنشین جلو توصیه کند تا پشتی صندلی 

را در وضعیت عمودی نگه دارد.

 هشدار !
صندلی راننده

هرگز در هنـگام حرکت، صندلی را تنظیم  •
نکنیـد. این کار می تواند سـبب از دسـت 
رفتن کنترل و تصادفـات منجر به مرگ و 
جراحت هـای جدی و یا آسـیب های جانی 

 شود.
اجـازه ندهید که چیزی بر سـر راه حرکت  •

پشتی صندلی باشـد. گذاشتن وسایل در 
پشـت صندلی و یا به هر نحـوی می تواند 
مانـع جا خـوردن صحیـح آن شـده و در 
توقف های ناگهانـی و یا تصادفات منجر به 

آسیب های جدی و کشنده می شود.
همیشه در هنگام رانندگی و یا نشستن در  •

خودرو به عنوان سرنشـین پشتی صندلی 
را به حالت عمودی درآورید و قسـمت دو 
نقطه ای کمربند را از پایین شکم رد کنید. 
ایـن وضعیت بهترین حالت بـرای در امان 

ماندن در هنگام تصادف است.
برای جلوگیری از باز شدن غیر ضروری ایربگ  •

و یا آسیب های ناشی از آن، همیشه با فاصله 
از غربیلـک کنتـرل خودرو را انجـام دهید. 
توصیه می شود که حداقل 25 سانتی متر بین 

مرکز فرمان و سینه راننده فاصله باشد.

 هشدار !
اشیای شل

وجود اشیای رها شده و شل در محل استقرار 
پای راننده می تواند بر سـر راه اسـتفاده از 
پدال ها مشـکل ایجاد کند و احتماال سـبب 
ایجاد تصادف گردد. از گذاشـتن اشـیا زیر 

صندلی های جلو خودداری کنید.

 هشدار !
صاف نمودن صندلی

موقع برگرداندن پشـتی صندلی به وضعیت 
ایسـتاده یا قائم، آن را گرفته و به آرامی به 
حالت عمومی برگردانید و مطمئن شوید که 
سرنشـینان اطراف صندلی حضـور ندارند. 
اگر پشـتی صندلی بـدون کنترل و جا زدن 
برگـردد، ممکن اسـت از جای خـود خارج 
شود و سـبب تصادف و یا ایجاد آسیب های 

جانی شود.
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تنظیم صندلی جلو
تنظیم عقب و جلو صندلی

برایتنظیمتشکصندلیوعقبوجلونمودنآن
اقداماتزیرراانجامدهید:

1 دسـتهکشـوییتنظیمصندلیرابهسـمتباال.
بکشیدوآنرانگهدارید.

2 صندلـیرابـهسـمتموقعیتدلخـواهحرکت.
دهید.

3 دسـتهرارهاکردهومطمئنشـویدکهصندلی.
درمکانموردنظرقفلشدهاست.

بـدوناسـتفادهازاهـرمسـعیکنیدصندلـیرابه
عقـبویاجلـوحرکتدهید.اگـرصندلیحرکت

کرد،هنوزدرستقفلنشدهاست.

تنظیم پشتی صندلی
برایخواباندنپشتیصندلی:

1 اندکیبهجلوخمشـدهواهرمتنظیمپشتیرا.
باالبکشید.

2 بهدقتبهپشتیتکیهدادهوتاموقعیتدلخواه.
آنراکجکنید.

3 اهـرمیـادسـتیرارهاکـردهومطمئنشـوید.
کهپشـتیصندلیقفلشـدهاسـت)برایقفل
شـدنصندلی،اهرمبایدبهوضعیتاولیهخود

بازگردد(.
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تنظیم ارتفاع تشک صندلی
) تشک صندلی راننده(

برایتغییرارتفاعتشکصندلی،اهرمکنارصندلی
رابهباالیاپایینحرکتدهید.

بـرایپاییـنآوردنتشـکصندلی،اهـرمکنار•
صندلیراچندباربهسمتپایینفشاردهید.

برایباالآوردنتشـکصندلی،اهرمراچندبار•
بهسمتباالبکشید.

گردنی )پشت سری( صندلی
صندلیهـایرانندهوسرنشـینجلـودارایگردنی
)پشـتسـری(هسـتندتاایمنیوراحتیبیشتری

برایآنهاایجادنماید.
گردنی)پشـتسـری(نهتنهـاراحتـیوامنیترا
بـرایسرنشـینانجلوعقبفراهـممیکندبلکهاز
سروگردنآنهادرصورتبروزتصادفمحافظت

مینماید.

 هشدار !
برای کاهش خطر آسیب های جدی و یا مرگ 
در تصادفات، موقع تنظیم بخش گردنی )پشت 

سری( اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه بخش گردنی )پشت سری(های  •

تمامی سرنشینان را قبل از استارت خودرو 
تنظیم نمایید.

هرگز اجازه ندهید که کسی روی صندلی  •
بدون بخش گردنی )پشت سری( بنشیند.

بخش گردنی )پشت سری(ها را به گونه ای  •
تنظیم کنید که قسمت وسط بخش گردنی 
)پشـت سـری(ها در ارتفاعی یکسـان با 
ارتفاع قسـمت باالی چشـمان سرنشین 

باشد. )نمودار زیر را مالحظه کنید(

 

هرگز موقع حرکـت خودرو، بخش گردنی  •
)پشـت سـری( صندلی راننـده را تنظیم 

نکنید.
در  • را  سـری(  )پشـت  گردنـی  بخـش 

نزدیک ترین وضعیت ممکن به بخش پشت 
سـری )گردنی( سرنشـین تنظیم کنید. 
هرگز از تشک صندلی استفاده نکنید که 

بدن را از پشتی صندلی دور نگه می دارد.
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تنظیم گردنی )پشت سری( به جلو و عقب
بخشگردنی)پشتسری(میتوانددرسهوضعیت
مختلفروبهجلوتنظیمشـودوبدینمنظورباید
بخشگردنی)پشتسری(راتادندانهمطلوبجلو
کشـید.برایتنظیمبخشگردنی)پشتسری(در
دورتریـنموقعیـتعقبی،آنراکامـالبهدورترین

نقطهجلوبکشیدوسپسآنرارهاکنید.

تنظیم ارتفاع گردنی )پشت سری( ) باال و 
پایین کردن آن(

بـرایافزایـشبخشگردنی)پشـتسـری(،آنرا
تـاوضعیتمطلوب)1(بهباالبکشـید.برایپایین
آوردنبخـشگردنـی)پشـتسـری(،کلیـد)2(
رهاسـازیرویپایـهبخشگردنی)پشـتسـری(
رافشـاردادهونگهداریـدوگردنـیراتـاوضعیـت

مطلوب)3(پایینبیاورید.
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باز کردن و بستن
برایبازکردنبخشگردنی)پشـتسری(؛گردنی
راتاحدامکانباالآوردهوکلیدرهاساز)1(رادر

حینکشیدنگردنیبهباال)2(فشاردهید.
بـراینصبمجـددگردنی،پایههـایآن)3(رادر
سـوراخهایمربوطهگذاشـتهودرعینحالکلید
یاضامن)1(رافشـاردهید.سـپسگردنی)پشـت

سری(راتاارتفاعدلخواهتنظیمنمایید.

هـربارکهکلیدرافشـارمیدهید،تنظیماتدمای
صندلیبهصورتزیرعوضمیشود:

گـرمکـنصندلیبـهصورتپیشفـرضموقعباز
کردنسوئیچ،دروضعیتخاموشاست. گرم کن های صندلی ها )درصورت نصب(

درحینکارکردنموتور،کلیدهارافشـاردهیدتا
صندلیرانندهیاسرنشینجلوگرمشود.

درآبوهـوایمعتـدلوتحـتشـرایطیکهنیاز
بـهگرمکنصندلینیسـت،کلیدهـارادروضعیت

OFFیاخاموشبگذارید.

 هشدار !
 همیشـه مطمئن شـوید که گردنی )پشـت 
سری( بعد از بستن، در جای خود قفل شده 

و آن را درست تنظیم نمایید.

  نکته !
وقتی گرم کن صندلی روشـن اسـت، بخاری 
صندلی خاموش می شـود و یا براساس دمای 

صندلی در وضعیت خودکار قرار می گیرد.
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 هشدار !
از گذاشـتن اجسـام سـنگین یـا تیـز در 
جیب هـای صندلی هـا خـودداری کنید. در 
هنـگام تصـادف، ایـن اشـیا می تواننـد به 

سرنشینان آسیب برسانند.

 هشدار !
مواد اشتعال پذیر

 از گذاشـتن فندک، کپسـول گاز و یا دیگر 
مـواد اشـتعال زا و یـا انفجاری در سـینی 
خـودداری کنید. این اقالم ممکن اسـت در 
صورت گرم شـدن خودرو بـرای مدت زیاد 

آتش بگیرند یا منفجر شوند.

سـینی زیـر صندلـی سرنشـین )در 
صورت وجود(

برایبازکردناینسـینی،سـینیرابهسـمتباال
کشیدهوخارجکنید.

تنظیم صندلی عقب
گردنی

صندلیهـایعقـبدارایگردنیهاییهسـتندکه
برایایمنیوراحتیسرنشـینانالزماست.گردنی
)پشـتسـری(نهتنهاراحتیایجادمیکندبلکهاز
گردنوسرسرنشینهمدرزمانتصادفمحافظت

مینماید.

جیب صندلی )در صورت وجود(
جیبصندلیدرپشـتصندلیرانندهویاصندلی

سرنشینجلوقراردارد.
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 هشدار !
همیشـه مطمئن شـوید که گردنی )پشـت 
سری( بعد از بستن، در جای خود قفل شده 

و آن را درست تنظیم نمایید.

 هشدار !
برای کاهش خطر آسیب های جدی و یا مرگ 
در تصادفات، موقع تنظیم بخش پشت سری 

)گردنی( اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه بخش گردنی )پشت سری(های  •

تمامی سرنشینان را قبل از استارت خودرو 
تنظیم نمایید.

هرگز اجازه ندهید که کسی روی صندلی  •
بدون بخش گردنی )پشت سری( بنشیند.

بخش گردنی )پشت سری(ها را به گونه ای  •
تنظیم کنید که قسمت وسط بخش گردنی 
)پشـت سـری(ها در ارتفاعی یکسـان با 
ارتفاع قسـمت باالی چشـمان سرنشین 

باشد. )نمودار زیر را مالحظه کنید(

 

در  • را  سـری(  )پشـت  گردنـی  بخـش 
نزدیک ترین وضعیت ممکن به بخش گردنی 
)پشت سری( سرنشین تنظیم کنید. هرگز 
از تشک صندلی استفاده نکنید که بدن را 

از پشتی صندلی دور نگه می دارد.

تنظیم ارتفاع بخش پشت سری )گردنی( 
) باال و پایین کردن آن(

بـرایافزایشبخشپشـتسـری)گردنـی(،آنرا
تـاوضعیتمطلوب)1(بهباالبکشـید.برایپایین
آوردنبخـشپشـتسـری)گردنـی(،کلیـد)2(
رهاسـازیرویپایـهبخشپشـتسـری)گردنی(
رافشـاردادهونگهداریـدوگردنـیراتـاوضعیـت

مطلوب)3(پایینبیاورید.

باز کردن و بستن
برایبازکردنبخشگردنی)پشـتسری(؛گردنی
راتاحدامکانباالآوردهوکلیدرهاساز)1(رادر

حینکشیدنگردنیبهباال)2(فشاردهید.
بـراینصبمجددگردنی)پشـتسـری(،پایههای
آن)3(رادرسـوراخهایمربوطهگذاشتهودرعین
حالکلیدیاضامن)1(رافشاردهید.سپسگردنی

)پشتسری(راتاارتفاعدلخواهتنظیمنمایید.
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جمع کردن صندلی عقب )خواباندن(
پشـتیصندلیهـایعقـبرامیتـوانخوابانـدتـا
اشـیایبلنـدراحملکـردویافضـایصندوقبار

خودروراافزایشداد.

 هشدار !
هرگز اجازه ندهید که سرنشینان هنگام  •

حرکت خودرو روی صندلی های خوابیده 
بنشـینند زیرا وضعیت مناسبی نیست و  
کمربند در دسترس نیست. همچنین این 
کار می توانـد در تصادفـات و توقف های 
ناگهانی سبب جراحت های جدی و حتی 

مرگ شود.
اشـیای حمل شـده در این قسمت نباید  •

بلندتر از ارتفاع صندلی های جلو باشند 
زیـرا در غیر این صورت در هنگام توقف 
ناگهانی یـا تصادف به سـمت جلو آمده 
و منجـر بـه مرگ و یـا جراحـت جدی 

می شوند. 

1 پشـتیصندلـیجلـورادروضعیـتقائـمقرار.
دهیدودرصورتلزومصندلیجلورابهسمت

جلوهلدهید.

2 گردنـی)پشـتسـری(عقـبرادرپایینترین.
وضعیتقراردهید.

3 کمربنـدایمنـیعقـبراداخـلسـگکروی.
سـتونجانبـیقراردهید.ایـنکارمانعتداخل
ومزاحمـتکمربنددرهنگامخواباندنصندلی

میشود.

4 دوطرفضامنپشتیصندلیرابکشیدوآنرا.
بهسمتجلوخودروخمکنید.
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5 6بخشعقبیتشکصندلی)2(راباالبیاورید.. تشـکصندلـیرادرجهـتفلـشتصویرفوق.
حرکتدهید.

7 اهرمپشـتیرابهسـمتباالکشیدهوپشتیرا.
بهسمتجلوخودروخمکنید.
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برایاستفادهازصندلیعقب:
1 پشـتیراباالآوردهوبهسـمتعقبهلدهید.

تازمانیکهجابخورد.
2 مطمئنشـویدکهپشتیصندلیدرجایخود.

قفلشدهاست.
موقعبرگرداندنپشتیبهجایخود،کمربندهارا

همدرسرجایخودقراردهید.

 هشدار !
موقـع برگـردان پشـتی صندلـی عقب از 
وضعیـت خوابیده به وضعیت قائمه، پشـتی 
را نگه داشـته و آن را بـه آرامی برگردانید. 
با فشار قسمت باالیی پشتی، مطمئن شوید 
که پشـتی صندلی کامـال در وضعیت قائمه 
قفل شـده اسـت. در صورت بروز تصادف و 
یا توقـف ناگهانی، صندلی های قفل نشـده 
می تواند سـبب حرکت بار داخل صندوق به 
داخل اتاق شده و بروز جراحت های جدی و 

یا حتی مرگ شود.

 هشدار !
بارهـای درون خودرو همیشـه باید بسـته 
باشـند تـا در توقف هـای ناگهانـی و یا در  
تصادفـات به بدنه خودرو برخـورد نکنند و 
به سرنشـینان خودرو آسـیب نرسـانند. از 
گذاشتن اشـیا و وسـایل روی صندلی های 
عقب اجتنـاب کنیـد زیرا نمی تـوان آن ها 
را بسـت و ممکن اسـت در تصادفـات و یا 
توقف هـای ناگهانی به سرنشـینان برخورد 

نمایند.

 هشدار !
موقع  گذاشـتن بـار در خـودرو و یا تخلیه 
آن، مطمئن شوید که خودرو خاموش است، 
گیربکـس اتوماتیـک در وضعیت p )پارک( 
قـرار دارد و یـا گیربکـس دسـتی دنده در 
وضعیـت دنده عقب اسـت و یـا روی دنده 
1 تنظیم شـده و ترمز دسـتی کشیده شده 
اسـت. عدم رعایت این موارد ممکن اسـت 

سبب حرکت ناگهانی خودرو شود.
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 هشدار !
بـرای ایمنی هر چه بیشـتر همواره موقع  •

حرکـت خـودرو کمربنـد ایمنی خـود را 
ببندید.

کمربندهـا به ویـژه در وضعیتـی مؤثرتر  •
هستند که صندلی در وضعیت عمودی یا 

قائمه باشد.
کـودکان زیر 12 سـال باید همیشـه روی  •

صندلی عقب با کمربند بسته حضور داشته 
باشند. هرگز اجازه ندهید که کودکان آزاد 
و بدون کمربند روی صندلی جلو باشـند. 
اگر الزم اسـت که کودکی با سـن بیش از 
12 سـال روی صندلی جلو بنشـیند، باید 
کمربند خود را ببندد و صندلی باید تا حد 

امکان از داشبورد دور باشد.
هرگـز کمربنـد را از زیر بازو یا از پشـت  •

خود رد نکنید. درست نبستن کمربند در 
هنگام بروز تصادف سـبب بـروز جراحت 
های شـدید می شود. کمربند باید از روی 

استخوان ترقوه شانه سرنشین رد شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگـز کمربنـد را به صورت پیـچ خورده  •

نبندیـد. این گونـه کمربندهـا در هنگام 
تصادف از شما محافظت نمی کنند. مطمئن 
شـوید که نوار کمربند صاف اسـت و پیچ 

نخورده است.
هر مجموعه کمربند باید تنها توسـط یک  •

سرنشین استفاده شود. هرگز در هنگامی 
کـه کودکی در آغـوش داریـد کمربند را 

نبندید.
دقت کنید تا به وسـایل و یـا نوار کمربند  •

آسیب نرسانید. اگر نوار و یا قطعات کمربند 
آسیب دید، آن را تعویض نمایید.

 هشدار !
مجموعه کمربند ایمنی و کمربندهای ایمنی 
آسـیب دیده درست کار نمی کنند. بنابراین 
همیشـه در صـورت بـروز حالت هـای زیر، 

کمربند را عوض کنید:
کمربند با نوارآسیب دیده، آلوده و یا نخ  •

نما شده.
کمربند با  قطعات  آسیب دیده. •
کمربندی که کال در اثر تصادف سـائیده  •

شده اسـت حتی اگر نوار و مجموعه آن 
سالم است.

 هشدار !
یـا  اصـالح  به گونـه ای  را  کمربنـد  هرگـز 
دسـتکاری نکنید که وسایل تنظیم کمربند 

نتوانند قسمت شلی کمربند را بگیرند.

کمربندهای ایمنی
سیستم نگهدارنده کمربندهای ایمنی
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چراغ هشدار کمربند ایمنی
هشدار کمربند صندلی راننده

چـراغهشـدارکمربندبـراییادآوریعدمبسـتن
کمربندبهمدتحدود6ثانیهروشنمیشود.

اگـرکمربنـدصندلـیراننـدهموقعروشـنشـدن
خودروبستهنباشدویابعدازروشنشدنکمربند
بازشود،درآنصورتچراغهشدارکمربندتازمان

بستنآن،روشنخواهدشد.

اگـربـاوجـودهشـدارهمچنـانکمربنـدرانبندیدو
باسـرعت6کیلومتردرسـاعتحرکتکنید،درآن
صورتچراغهشدارکمربندچشمکخواهدزدتاوقتی

کهسرعتشمابهزیر6کیلومتردرساعتبرسد.
اگـربازهـمکمربندرانبندیدوباسـرعتبیشاز
20کیلومتردرساعتحرکتکنید،درآنصورت
زنگهشـدارکمربند100ثانیهبهصدادرمیآیدو

چراغهشدارمربوطهچشمکخواهدزد.

چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو
بـراییادآوریبهسرنشـینجلو،چراغهایهشـدار
کمربندسرنشینجلوحدود6ثانیهروشنمیماندو
ایناتفاقهرباربعدازبازکردنسوئیچرخمیدهد

چهشماکمربندرابستهباشیدیانبستهباشد.
اگرموقعبازبودنسوئیچسرنشینجلوکمربندخود
رانبستهباشدویابعدازبازشدنسوئیچکمربندرا
بازکند،چراغهشـدارتازمانبسـتنمجددکمربند

روشنمیشود.
اگرهمچنانکمربندرانبندیدوسرعتبیشتراز9
کیلومتردرساعتباشد،درآنصورتچراغهشدار
روشـنشدهچشـمکخواهدزدتاوقتیکهسرعت

خودروبهزیر6کیلومتردرساعتبرسد.
اگرهمچنانکمربندرانبندیدوباسرعتبیشاز20
کیلومتردرساعتحرکتکنید،بوقهشدار100ثانیه

روشنمیشودوچراغهشدارچشمکخواهدزد.

  نکته !
چـراغ هشـدار کمربند سرنشـین جلو در  •

کنسول وسط قرار دارد.
حتی اگر کسی روی صندلی سرنشین جلو  •

نباشد، چراغ هشدار کمربند 6 ثانیه روشن 
می ماند.

وقتـی بـاری روی صندلی سرنشـین جلو  •
باشـد، هشدار کمربند سرنشـین جلو هم 

ممکن است فعال شود.
رانندگی در وضعیت نادرسـت می تواند اثر  •

نامطلوبـی روی سیسـتم هشـدار کمربند 
سرنشـین بگذارد. راننده موظف اسـت تا 
طبق این کتابچه، روش های صحیح بستن 

کمربند را به سرنشینان یادآوری نماید.
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صندلی های عقب
اگـرموقعـیکـهکمربندایمنیصندلیسرنشـین
عقببسـتهنیسـت،سـوئیچخودروبازباشـد)ولی
خودروروشـننباشـد(،درآنصورتچراغهشدار

کمربندتازمانبستنآنروشنمیماند.
اگـراتفاقـاتزیررخدهـد،چراغهشـدارکمربند

ایمنیتقریبا35ثانیهروشنمیماند:
موقعیکهکمربندصندلیعقببسـتهنیسـت،-

استارتبزنید.
وقتیکمربندسرنشـینعقببسـتهنیسـت،با-

سرعتبیشاز9km/hرانندگیکنید.
ایمنـی- کمربنـد ،20km/h زیـر سـرعت در

صندلیعقببازشود.

اگرکمربندصندلیعقببسـتهباشد،چراغهشدار
بالفاصلهخاموشخواهدشد.

ایمنـیصندلـیعقـبدرسـرعت اگـرکمربنـد
20km/hبازشـود،چراغهشداراینصندلی35

ثانیهچشمکخواهدزد.
امااگرکمربندسرنشـینانعقـبدرعرض9ثانیه
بعدازبسـتندوباربسـتهوبازشـود،چراغهشدار

صندلیعقبفعالنمیشود.

کمربند سه نقطه ای و دو نقطه ای
برای بستن کمربند به شرح زیر عمل کنید:
کمربندراازداخلبخشجمعکنندهآنبیرونکشیده
وزبانهفلزی)1(راواردسگک)2(کنید.دراینحالت

زبانهباصدایتقدرداخلسگکقفلمیشود.
بعدازآنکهبخششکمیکمربندبادستتنظیم
شود،طولکمربندبهصورتخودکارتنظیممیشود
تابهخوبیبهشکمشمابچسبد.اگرباکمربندبسته،
بهآرامیبهسـمتجلوخمشـوید،کمربندشـمارا
همراهـیمیکنـدوباشـماحرکتمیکنـد.امادر
برخوردهـایناگهانیویاتوقفهایشـدید،کمربند
درجاقفلمیشود.همچنیناگرشمابخواهیدسریع

بهجلوخیزبردارید،کمربنددرجاقفلمیشود.

  نکته !
اگر نتوانید بخشـی کافی از کمربند را از جای 
خود بیرون بکشید، آن را سفت کشیده و رها 
کنید. بعد از رها شـدن، کمربند آزاد شـده و 

شما می توانید آن را به آرامی بیرون بکشید.
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تنظیم ارتفاع )در صورت وجود(
شمامیتوانیدارتفاعقالبکمربندشانهرادریکی
ازچهـاروضعیتمختلفتنظیـمکنیدتاراحتیو

ایمنیبیشتریبرایشماایجادنماید.
بخششانهایکمربندبایدبهگونهایتنظیمشود
کهبینسـینهومیانهشـانهنزدیکتربهدربقرار

گیردونبایدازرویگردنشماعبورکند.
برایتنظیمارتفاعقالبکمربند،تنظیمکنندهارتفاع
راباالوپایینکنیدتادروضعیتمناسبقرارگیرد.
برایباالآوردنتنظیمکنندهارتفاع،آنرابهسمت
بـاالبکشـید)1(وبـرایپاییـنآوردنآن،آنرا
بـهپاییـنفشـاردهید)3(ودرهمیـنحالکلید

تنظیمارتفاع)2(رافشاردهید.
کلیـدرارهـاکنیدتاقـالبدروضعیتموجودقفل
شـود.سـعیکنیدکهتنظیمکنندهارتفاعراحرکت
دهیدتامطمئنشویدکهقفلشدهوخارجنمیشود.

موقعاسـتفادهازکمربندصندلیوسطعقب،سگک
دارایعالمـتCENTERرااسـتفادهکنیـد.)اگر

خودرویشمادارایاینکمربندباشد(.
 هشدار !

اگر کمربندهای صندلی ها درسـت جاگذاری 
نشده باشند، در آن صورت خطر جراحت های 
جدی در هنگام تصادفات تشـدید می شـود. 
برای تنظیم کمربند، اقدامات زیر را انجام دهید:

بخش شـکمی کمربنـد را در پایین ترین  •
جای ممکن قراردهید )روی کمر نباشد( 
تا به بدن بچسبد. این امر سبب می شود 
کـه اسـتخوان های لگـن شـما نیـروی 
برخورد را جذب کرده و خطر آسیب های 

داخلی کم می شود.
یک بـازوی خـود را زیر بخش شـانه ای  •

کمربنـد قـرار دهیـد و دیگـری را روی 
کمربند بگذارید ) مطابق شکل(.

 هشدار !
همیشـه قالب کمربند را در ارتفاع مناسب 
قفل کنیـد. هرگز کمربند ایمنـی را از روی 
صورت خود عبور ندهید. درسـت جا نزدن 
کمربند می تواند در هنـگام تصادف به بدن 
شـما آسیب برسـاند و صدمات جانی به بار 

آورد.
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باز کردن کمربند
دکمهآزادکننده)1(رویسگکرافشاردهید.

بعـدازآزادشـدنکمربنـد،نوارآنبایـدبهصورت
خـودکاربهجـایخـودبرگـردد.اگرایـناتفاقرخ
ندهد،کمربندراکنترلنمودهومطمئنشـویدکه

پیچنخوردهاستوسپسمجدداتالشکنید.

کمربندهای پیش کشنده
خودرویشـمامجهزبهکمربندهایپیشکشـنده
درصندلیهـامیباشـد.هدفازپیشکشـندهآن
اسـتکهمطمئنشـویمکـهکمربندبـهخوبیدر
برخوردهایازجلوبهبدنسرنشینچسبیدهاست.
کمربندهـایپیـشکشـندهدرتصادفاتـیفعالـی
میشـوندکـهدرآنبرخـوردوتصـادفازجلـوبه

اندازهکافیشدیداست.
وقتیخودروناگهانمتوقفمیشود،یااگرسرنشینان
سعیکنندکهبهسرعتبهجلوخیزبردارند،قرقرهیا
جمعکنندهکمربنددرجاقفلمیشود.درتصادفات
خاصازجلو،پیشکشندهفعالمیشودوکمربندرا

بهبدنسرنشینسفتمیکند.

)1(پیشکشندهجمعکننده
هدفازپیشکشندهجمعکنندهآناستکه
اطمینـانیابیـمکهکمربندهایسـهنقطهای
سفتبهقسمتفوقانیسرنشینمیچسبند.

EFD2(ابزار(
هدفازEFDآناسـتکـهاطمینانحاصل
نماییـمکـهکمربنـددونقطهایبـهخوبیبه
قسمتتحتانیبدنبچسبدوازاودرتصادفات
شاخبهشاخمحافظتنماید.)درصورتنصب

رویخودروتنهابرایراننده(
اگرسیستمموقعفعالبودنسیستمپیشکشنده،
کشـششـدیدیرابررویکمربندصندلیراننده
یاسرنشـیناحسـاسکنـد،محدودکننـدهنیروی
داخلجمعکنندهپیشکشنده،مقداریازنیروی
کمربنـدایمنـیراکاهـشخواهـدداد)درصورت

وجود(.
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سیسـتمکمربنـدایمنـیپیـشکشـندهازاجزای
اصلیزیرتشـکیلشـدهاسـتکهمکانهایآنها

رویشکلفوقنمایشدادهشدهاست:
1 .SRSچراغهشدارکیسههوای
2 مجموعهپیشکشندهجمعکننده.
3 .SRSماژولکنترل
4 .*EFDابزار

*:اگراینویژگیرویخودرونصبباشد،فقطراننده.

 هشدار !
پیش کشـنده ها  یکبار مصرف هسـتند  •

کمربندهـای  بایـد  تصـادف  از  بعـد  و 
پیش کشـنده را تعویـض نمـود. تمامی 
کمربندهـای هم نوع باید بعد از سـایش 

در اثر تصادف تعویض شوند.
کمربنــد  • مجموعــه  مکانیزم هــای   

پیش کشـنده در زمان فعال سـازی داغ 
می کند. بنابراین نباید تا چند دقیقه بعد 
از فعال شـدن به مجموعه هـای کمربند 

ایمنی پیش کشنده دست بزنید.
هرگــز بـه مجمـوعـه هــای کمربنـد  •

پیش کشنده ضربه نزنید.
هیچ وقت خودتان کار بازرسی، سرویس  •

و یا تعمیر و تعویض پیش کشنده را انجام 
ندهید. ایـن کار باید توسـط نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.
کمربنـد  • سیسـتم  کـه  نکنیـد  سـعی 

دیگـر  بـه شـیوه های  را  پیش کشـنده 
سرویس یا تعمیر کنید.

)ادامه دارد(

)ادامه(
استفاده نادرست از مجموعه کمربندهای  •

پیش کشنده و عدم توجه به هشدارهای 
مربوط به عدم بازرسـی و یا دسـتکاری، 
تعویض و یا تعمیر آن سـبب می شود که 
کمربند درسـت کار نکنـد و یا به صورت 
ناخواسته فعال شود و به افراد داخل آن 

آسیب برساند.
اگر خودرو یا کمربند ایمنی پیش کشیده  •

بایـد تعویض شـود حتما بـه نمایندگی 
مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.
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  نکته !
کمربندهـای ایمنی پیش کشـنده صندلی  •

سرنشـین عقب و یا جلو صندلی راننده نه 
تنها ممکن است در تصادفات شاخ به شاخ 
فعال شـوند بلکه در تصادفـات جانبی نیز 

می توانند فعال می شوند.
وقتی که کمربندهای ایمنی پیش کشـنده  •

فعـال می شـوند، صـدای بلنـدی از آن ها 
شنیده می شـود و گرد و غبار ریزی ایجاد 
می شـود که ممکن اسـت در نـگاه اول به 
شـکل دود در محـل سرنشـینان بـه نظر 
آید. این گرد و غبار عادی اسـت و خطری 

متوجه سرنشینان خودرو نیست.
این غبار با وجود غیر سمی بودن می تواند  •

سبب ایجاد حساسیت های پوستی شود و 
نبایـد برای مدت زیادی استنشـاق گردد. 
بعد از تصادفی که در آن کمربندهای ایمنی 
پیش کشنده فعال می شوند، سرو صورت و 

نقاط در معرض بدن خود را بشورید.

  نکته !
سنسـور فعال کننده کیسـه هوای SRS به 
کمربندهای پیش کشـنده متصل است. چراغ 
هشـدار کیسـه هوا روی داشـبورد بعد از باز 
شـدن سوئیچ، حدود 6 ثانیه روشن می ماند و 

سپس خاموش می شود.
اگر پیش کشـنده درسـت کار نکنـد، چراغ 
هشـدار در صورت معیوب نبودن کیسه هوای 
SRS هم فعال می شـود. اگر چراغ هشـدار 
روشـن نشـود، در آن صـورت وقتی روشـن 
می شـود که خودرو شـروع به حرکت می کند 
و توصیـه می کنیـم کـه کمربندهـای ایمنی 
پیش کشـنده و یا کیسـه هوای SRS هرچه 
سـریع تر در نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان 

موتور بازرسی شوند.

 هشدار !
بـرای کاهش خطر آسـیب دیدگـی و مرگ 
نـوزادان متولد نشـده  در هنـگام تصادف، 
هرگز بخش دو نقطه ای کمربند را از باال و یا 

روی ناحیه باسن و شکم عبور ندهید.

دیگر اقدامات ایمنی در مورد کمربندی 
ایمنی

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در زمان 
حاملگی

کمربنـدایمنیبایددرزمانحاملگیهماسـتفاده
شـود.بهتریـنراهبرایمحافظـتازکودکدرون
شـکممـادرمحافظـتازخودتـاناسـتوبسـتن

کمربندراهیعالیبرایمحافظتازشماست.
زنـانحاملهبایدهمیشـهازکمربندهایایمنیدو
وسـهنقطهایاسـتفادهنمایند.بخشسهنقطهای
کمربندیراازبینسینههاودورازگردنردکنید.
قسـمتدونقطـهایکمربنـدبایداززیرشـکمرد
شـودبهگونهایکهبهاستخوانهایلگنوباسندر

تماسباشد.
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اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در مورد 
کودکان و نوزادان

نوزادان و کودکان
اغلبکشورهادارایمقرراتیبرایاستفادهازصندلی
کودکهستندکهبراساسآندرهنگاممسافرتباید
ازصندلیکودکمصوباسـتفادهشود.سناستفاده
ازکمربندایمنیبهجایصندلیکودکدرکشورهای
مختلفمتفاوتاستوبنابراینبایدبراساسالزامات
کشـورخـودومحـلمسـافرتعملکنیـد.صندلی
کـودکبایـدطبقاصـولرویصندلـیعقبنصب
شود.برایاطالعاتبیشتربهفصلمربوطبهصندلی

کودکدراینکتابچهمراجعهشود.

 هشدار !
همیشه از صندلی کودک مناسب برای  نشستن 
کودکان و نوزادان استفاده کنید و  صندلی را بر 

اساس  قد و وزن نوزاد انتخاب کنید. 
برای کاهش خطـر جراحت و مرگ کودکان و 
دیگر سرنشینان،  هرگز  موقع  حرکت خودرو  
کـودک را روی پاها و یـا  در آغوش نگیرید. 
تجربه نشـان می دهد که نیروهـای وارده در 
هنگام تصادف کودک را از دسـتان شما جدا 
می کند و او را به بدنه داخلی خودرو میکوبد.

و الزامـات دارای کـودک صندلـی از اسـتفاده
استانداردهایایمنیدرصندلیعقبضامنحفظ
سالمتیکودکاست.همیشهقبلازخریدصندلی
کودک،مطمئنشـویدکهبرچسـباستانداردهای
ایمنیکشـورتانرویآندرجشـدهاست.صندلی
کودکبایدبراسـاسقدووزنفرزندشـماانتخاب
شود.درپالکوبرچسبرویصندلیایناطالعات
درجشـدهاسـتوبرایکسـباطالعاتبیشتردر
اینزمینهبهبخشصندلیکودکمراجعهنمایید.

نوجوانان و کمربند ایمنی 
کودکانزیر13سـالونیزکودکانیکهقدووزن
آنهاامکاناسـتفادهازصندلیکودکرانمیدهد
بایدازصندلیعقباستفادهکردهوکمربندایمنی
مخصـوصصندلیعقبراببندنـد.کمربندبایداز
باالیرانعبورکردهوبهشـانهوسـینهبچسـبدتا
ایمنیفردراحفظکند.هرازچندگاهیکمربندرا
کنتـرلکنیدزیراتکانهـاوحرکاتکودکممکن
اسـتسـببجابهجاییکمربندشود.درتصادفات،
اگـرکـودککمربندخودرابسـتهباشـدبهخوبی
دارد. قابلتوجهـی ایمنـی و محافظـتمیگـردد
صندلـیکودکویاکمربندصندلیعقبابزارهای

مناسببرایحفظایمنیکودکانشماهستند.
کودکانباسنباالی13سالهکهرویصندلیجلو
مینشینندبایدازکمربندایمنیآناستفادهکنند
وصندلیهمبایدبهاندازهکافیعقبآمدهباشد.

اگربخشسهنقطهایصندلیباصورتویاگردن
کـودکدرتمـاسبود،درآنصـورتکودکرابه
مرکزخودرونزدیکترکنیدواگرهنوزهمکمربند
ازایندوناحیهعبورمیکند،کودکبایدازصندلی

عقباستفادهکند.

 هشدار !
همیشـه مطمئـن شـوید کـه کـودکان  •

کمربنـد را بسـته و  تنظیـم کمربند هم 
درست است.

هرگـز اجـازه ندهیـد کـه کمربند سـه   •
نقطـهای با صـورت و گردن کـودک در 

تماس باشد.
اجازه ندهید که بیـش از یک نفر از یک  •

کمربند استفاده کند.
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استفاده از کمربند ایمنی و افراد مجروح
موقعجابهجانمودنیکفردمجروحباخودرو،حتما
کمربنداوراببندید.ازپزشکمخصوصاودستورات

الزمدراینزمینهراسوالکنید.

هر کمربند مخصوص یک نفر است
هرگـزنبایـددونفر)حتـیاگریکـیازآنهاکودک
اسـت(ازیککمربنداسـتفادهکنند.اینکارسـبب

افزایششدتجراحاتدرصورتتصادفمیشود.

خوابیدن روی صندلی خوابیده و ایمنی 
کمربند

خوابیـدندرخودرودرحـالحرکتخودرومیتواند
بسیارخطرناکباشد.خواباندنصندلیسببمیشود

کهکاراییکمربندوکیسههوابهشدتکمشود.
کمربندهابایدبهبدنشمابچسبندتادرستکارکنند.
درصورتتصادفدرحالتخوابیده،برخوردشمابه
کمربند)بهعلتنچسبیدنآنبهبدن(میتواندسبب

آسیببهگردنوجراحاتدیگرشود.
هرچـهصندلـیبیشـترخوابیدهباشـد،احتمـاللیز
خوردنفردازرویصندلیودررفتناززیرکمربند
زیاداستوگردنسرنشینبهکمربندبرخوردمیکند.

 هشدار !
هرگز با  صندلی خوابیده رانندگی نکنید.  •
خواباندن صندلی احتمال ضربات کشنده  •

در زمان تصـادف و توقف های ناگهانی را 
افزایش می دهد.

راننـده و سرنشـینان بایـد همیشـه به  •
پشتی صندلی خود تکیه دهند و پشتی 

صندلی هم باید قائمه باشد.

مراقبت از کمربند ایمنی
سیسـتمهایکمربنـدایمنـیهرگزنبایـددمونتاژ
شوندویادخلوتصرفیدرآنهاصورتگیرد.به
عالوهبایدمطمئنشدکهکمربندوقطعاتآندر
اثرگیرکردنالیدرب،لوالهایصندلیهاودیگر

موارداستفادهنادرست،آسیبنبیند.

بازرسی دورهای کمربند
تمامـیکمربندهـابایـدبهصـورتدورهایازنظـر
وجودسایش،یاآسیبدیدگیازهرنوعیبازرسی
وقطعاتآسیبدیدهآندرسریعترینزمانممکن

تعویضگردد.

تمیـز و خشـک نگهداشـتن کمربنـد 
ایمنی

کمربنـدبایـدهمیشـهتمیزوخشـکباشـد.برای
شستشـویکمربنـدازمحلـولآبوصابونمالیم
اسـتفادهکنیـد.هرگـزبـرایشسـتنکمربنـداز
شـویندههایقـویاسـتفادهنکنیـدوازچالندنو
رنگزدنآناجتنابکنیدزیراممکناستبافت
پارچـهایآنراتخریـبکـردهوکارایـیآنراکم

کنند.

چه زمانی کمربندها را تعویض کنیم؟
کلمجموعـهکمربنـدایمنـیبایدبعـدازتصادف
خودروتعویضشود.تعویضکمربندبعدازتصادف
خودروالزامیاستحتیاگرآسیبعمدهایندیده
باشد.توصیهمیکنیمکهدراینمواردبهنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورمراجعهنمایید.
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صندلی کودک
قویا توصیه می کنیم که صندلی کودک 

را در عقب خودرو نصب کنید
نـوزادانوبچههابایدهمیشـهرویصندلیکودک
مناسـببسـتهشـدهبـهصندلـیعقبباشـندکه
دسـتورالعملهاینصبواسـتفادهازآنهاتوسـط

سازندهارائهمیگردد.

دراغلبکشـورهاقوانینیوجودداردکهبراسـاس
آناستفادهازصندلیکودکمصوببرایمسافرت
کودکانالزامیاسـت.درکشورهایمختلفقوانین
متفاوتـیبـرایسـناسـتفادهازصندلـیکودکو
کمربنـدایمنـیوجـودداردوبنابراینشـمابایداز
مقرراتخاصکشـورخودویاکشـوریکهبهآنجا

مسافرتمیکنیدمطلعباشید.
صندلـیکودکبایدرویصندلیعقبنصبشـود
وهموارهبایدازصندلیکودکیاسـتفادهکنیدکه
دارایالزامـاتاسـتانداردهایایمنـیکشـورشـما

میباشد.
صندلـیکـودکمعمـوالبهگونهایطراحیشـده
اسـتکهبهوسـیلهکمربندبهصندلیعقببسـته
isofixمیشودویاگاهیبرایبستنآنازقالب

ویاقالبهایفوقانیاستفادهمیشود.
کودکانزیر13سالبایدهمیشهدرصندلیعقب
باشـندوبایـدازصندلیکـودکاسـتفادهکنندتا
خطـرآسـیبدیدگـیدرتصادفـات،توقـفویـا
مانورهـایناگهانـیبهحداقلبرسـد.آمـارموجود
نشانمیدهدکهکودکانباکمربندبستهویاروی
صندلـیکـودکدرصندلـیعقـب،ایمنـیزیادی
دارند.کودکانیکهامکاناستفادهازصندلیکودک

راندارندبایدازکمربندایمنیاستفادهنمایند.

جای کـودکان همیشـه صندلی عقب 
است

 هشدار !
همیشـه کـودکان را در صندلـی عقـب با  
صندلـی مخصوص کودک سـوار کنید  مگر 
این که کیسـه هوای صندلی سرنشین جلو 

غیر فعال شده باشد.
کودکان در هر سـنی که باشـند در صندلی 
عقـب ایمنـی بهتـری دارند. کـودک روی 
صندلـی جلـو در هنگام تصـادف در اثر باز 
شدن کیسه هوا به شـدت آسیب می بیند و 

یا حتی می میرد.

 هشدار !
عدم اسـتفاده کـودک از صندلی مخصوص 
امکان آسیب دیدگی و مرگ او را در هنگام 
تصادفـات افزایش می دهد. همیشـه موقع 
اسـتفاده از صندلـی کودک، به نـکات زیر 

توجه نمایید:
هرگز صندلی کودک را روی صندلی جلو  •

نبندید.
همیشه کودک را روی صندلی مخصوص  •

خود در صندلی عقب خودرو سوار کنید.
• 
همـواره از دسـتورات سـازنده صندلی  •

کودک برای نصب و استفاده از آن توجه 
کنید.

)ادامه دارد(
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)ادامه(
کـودک خود را به درسـتی روی صندلی  •

نشانده و کمربندهای آن را ببندید.
هرگـز از کریـر نـوزاد و یـا صندلیهای  •

ایمنی کودکی که به روی پشتی صندلی 
عقب قالب میشـوند، اسـتفاده نکنید. 
ایـن صندلیهـا در هنگام تصـادف زیاد 

موثر نیستند.
بعـد از تصـادف توصیـه میشـود کـه  •

صندلی کودک، کمربند ایمنی، قالبهای  
ISOFIX را بـه رؤیـت نمایندگی مجاز 
شرکت کرمان موتور برسانید تا بازرسی 

شوند.

انتخاب صندلی کودک مناسب
موقـعانتخـابصندلیکـودکبهنـکاتزیرتوجه

کنید:
مطمئـنشـویدکـهصندلـیازاسـتانداردهای•

ایمنیکشورشمابرخورداراست.
صندلـیکـودکرابـراسـاسقـدووزنفرزند•

خـودانتخابکنیـد.دربرچسـبرویصندلی
ودسـتورالعملهایاستفادهازآنایناطالعات

وجوددارند.
صندلـیکـودکرابـراسـاسشـرایطمحـل•

قرارگیریدرخودروخودانتخابنمایید.
دسـتورالعملهاینصبواستفادهوهشدارهای•

ایمنیهمراهصندلیراخواندهورعایتکنید.

انواع صندلی های کودک
صندلیهـایکودکسـهنوعدارنـد:صندلیروبه
عقـب،صندلـیروبـهجلووصندلیهایبوسـتریا
تقویتی.دسـتهبندیاینصندلیهابراسـاسسن،

قدووزنکودکانجاممیشود.

 هشدار !
صندلـی  روی  را  کـودک  صندلـی  هرگـز 
سرنشـین جلو نصب نکنید. در این صورت 
ممکن اسـت در هنـگام تصادف بـه خاطر 
برخورد کیسـه هوا صدمات جدی به کودک 
وارد شود و حتی ممکن است منجر به مرگ 

او شود.

صندلی کودک های رو به عقب
صندلـیکودکهـایروبـهعقبپشـتبهقسـمت
پشتیصندلیجلونصبمیشوندوسیستمبستن
آنهـاکودکرادرسـرجایخودنگهمیداردودر
مواقـعتصـادف،کودکرادرصندلینگهداشـتهو
فشارواردبهگردنومهرههاونخاعراکممیکند.
تمامـیکـودکانزیریکسـالبایدهمیشـهروی
اینصندلیهاسـوارشـوندکهانـواعمختلفدارند:
صندلـیکـودکمخصوصنوزادکـهتنهابهصورت
روبهعقباسـتفادهمیشـود.سیستمهایصندلی
کودکقابلتبدیلیا3در1کهمعموالارتفاعآنها
بیشـتربودهوبرایوضعیتروبهعقبمحدودیت
وزنیدارند.اینقبیلصندلیهابرایمدتطوالنی

کودکشماراروبهعقبنگهمیدارند.
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صندلی کودک رو به جلو
صندلیهـایکـودکروبهجلوکودکرابابسـتن
درسرجایخودنگهمیدارندوتازمانرسیدنبه
قدوزنتعیینشدهتوسطسازندهصندلیکودک،

میتوانازآناستفادهنمود.
بعدازآنکهکودکبزرگترشـدوقتآناستکه

ازصندلیبوستریاتقویتیاستفادهنمود.

تـازمانیکهکودکشـماشـرایطومحدودیتهای
وزنیوقدیمندرجدراسـتانداردهایصندلیهای
کـودکدیگـرراکسـبنکـردهاسـت.همـوارهاز
صندلـیروبهعقباسـتفادهکنید.بـهاینترتیب
ایمنـیکـودکبهتـرحفـظمیشـود.بعدازرشـد
کودکمیتوانیداوراسـوارصندلیهایکودکرو

بهجلودارایبستنمایید.

صندلی تقویتی یا کمکی
ایـنصندلـینوعـیصندلیکودکاسـتکهبرای
بهبـودهماهنگیباکمربندایمنـیخودروطراحی
شـدهاسـت.یکصندلیکمکییاتقویتیکمربند
بهدرسـتیروی بهگونـهاینصـبمینمایدکـه را
بخشهـایقویتـربـدنکـودکقـرارگیـرد.تـا
زمانیکهکودکبهاندازهکافیبزرگنشدهاستتا
ازکمربندعادیخودرواسـتفادهنماید،همچناناز

صندلیتقویتییاکمکیاستفادهکنید.
بـرایهماهنگسـازیکمربنـدباصندلـیکمکی،
بخـشدونقطـهایآنراازقسـمتبـاالیرانرد
کنید.بخشسـهنقطهایبایدازرویشانهوسینه
ردشود)نبایدرویگردنوصورتباشد(.کودکان
باسـنباالی13سـالبایدهمیشهکمربندخودرا
ببندندتاخطرآسیبهایجانیدرتصادفات،توقف

ویامانورهایناگهانیخودروبهحداقلبرسد.
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مطمئن شوید که صندلی کودک سفت بسته  •
شده است.بعدازبستنصندلیکودکبهخودرو،
آنرابهجلووعقبفشاردهیدوبکشیدتامطمئن
شویدکهبهخوبیبهصندلیخودروچسبیدهاست.
صندلیکودکیکهباکمربندبهصندلیعقببسته
شدهاستبایدتاحدامکانسفتشود.امادرهر

حالاندکیحرکتجانبیصندلیطبیعیاست.
بستن کودک روی صندلی کودک: مطمئنشوید •

کهکودکبهخوبیوبراسـاسدسـتورالعملهای
سازندهصندلی،رویآنبستهشدهاست.

بعدازانتخابصندلیکودکمناسبواطمیناناز
امـکاننصبآندرعقبخـودرو،اکنونمیتوانید
صندلیرابراسـاسدستورالعملهایسازندهنصب
کنید.براینصبصندلیکودکسـهمرحلهوجود

دارد:
صندلـی کـودک را بهصـورت صحیـح به  •

خودرو ببندید.
انواعصندلیکودکبایدبهکمکقسـمتسـه
نقطـهایکمربنـدویاقالبویـاISOFIXبه

صندلیبستهشوند.

اگربخشپشـتسـری)گردنی(خودرومانعنصب
صندلیکودکشود،بخشپشتسری)گردنی(آن
صندلیبایدمجدداتنظیمویاکامالبرداشتهشود.

بــراینصــبصندلیهــایکــودکدرتمـامـی
موقعیتهـایتنظیمبایـدصندلیجلوراباپشـتی
قائـمبهسـمتعقبآوردهودرایـنحالتصندلی

نبایدازستونBبیشترعقببرود.

نصب صندلی کودک

 هشدار !
قبل از نصب صندلی کودک همیشـه موارد 

زیر را رعایت کنید:
را  • صندلـی  سـازنده  دسـتورالعمل های 

خوانده و از آن تبعیت کنید.
عدم توجه به استانداردها و دستوالعمل های 
سـازنده می تواند عواقب ناگـواری به دنبال 

داشته باشد. 
 هشدار !

صندلی کودک در خودروی بسـته می تواند 
از  جلوگیـری  بـرای  شـود.  گـرم  بسـیار 
سوختگی، سطح صندلی و سگک ها را قبل 
از قرارگیری کودک در صندلی چک کنید. 
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ECE  تناسب موقعیت صندلی ها با کمربندهای دارای کمربند دسته یونیورسال براساس مقررات
ازصندلیکودکیاستفادهکنیدکهرسماتاییدشدهاستوبرایکودکشمامناسباست.برایاستفاده

ازصندلیهایکودکازجدولزیراستفادهکنید.
5 سرنشین ¶

گروه سنی
محل نشستن

 صندلی وسط عقب صندلی عقب سمت راست یا چپصندلی سرنشین جلو 
OUUU:تا10کیلوگرم
OUUU+:تا13کیلوگرم
IUUU:9تا18کیلوگرم

IIUUU:15تا25کیلوگرم
IIIUUU:22تا36کیلوگرم

4 سرنشین ¶

گروه سنی
محل نشستن

 صندلی وسط عقب صندلی سرنشین جلو 
OUU:تا10کیلوگرم
OUU+:تا13کیلوگرم
IUU:9تا18کیلوگرم

IIUU:15تا25کیلوگرم
IIIUU:22تا36کیلوگرم

U:مناسببرایدستهیونیورسالصندلیهایکودکتاییدشدهدراینگروهوزنی
X :محلصندلیبرایاینگروهسنیمناسبنیست

 هشدار !
توصیه می شـود کـه صندلی کـودک را در 
صندلـی عقب نصـب کنید حتـی اگر کلید 
روشن/ خاموش ایربگ در وضعیت خاموش 
باشـد. برای اطمینـان از ایمنی کودک خود 
باید موقعی که مجبور به نصب صندلی او در 

جلو هستید، ایربگ را غیر فعال کنید.
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قالب ISOFIX و قالب فوقانی )سیستم  
ISOFIX( برای کودکان

سیسـتمISOFIXدرزمـانرانندگـیودرتصادفات
صندلیکودکراسرجایخودنگهمیدارد.اینسیستم
بهگونهایطراحیشدهاستکهنصبصندلیکودک
راحتتـرشـودوامکاننصبنادرسـتصندلیکودک
راکمتـرمیکنـد.سیسـتمISOFIXازقالبهایـی
درخودرووبسـتهاییرویصندلیاسـتفادهمیکند.
سیسـتمISOFIXنیـازبهاسـتفادهازکمربندبرای
بستنصندلیکودکدرصندلیهایعقبرارفعمیکند.
قالبهایISOFIXمیلههایفلزیهسـتندکهدر
داخلخودرونصبمیشوندوبرایهرموقعیتصندلی
ISOFIXدوقـالبدرپاییـنهـموجـوددارنـدکه

صندلیکودکرابابستهایپایینیجفتمیکنند.
برایاستفادهازسیستمISOFIXدرخودروخود،باید
صندلیکودکبابسـتهایISOFIXداشتهباشید.
)سیستمصندلیکودک- ISOFIXراتنهادرصورتی
میتـواننصبکردکـهدارایگواهیعمومییاخاص
خودروباشدکهمطابقباالزاماتECE-R 44ویا

ECE-R 129باشد(.
سازندهصندلیکودکدستورالعملهاینحوهاستفاده
ازصندلیهمراهبابستهارابرایقالبهایپایینارائه

مینماید.

قالببنـدیISOFIXدرسـمتراسـتوچـپ
صندلیهـایعقبقرارداردکهمکانهایآنهادر
شـکلفوقنمایشدادهشـدهاسـت.برایصندلی
وسطیعقبقالبISOFIXتعبیهنشدهاست.

 هشدار !
سعی نکنید که  صندلی کودک را با استفاده 
از قالب بنـدی ISOFIX در صندلی وسـط 
 ISOFIX نصب کنیـد. این صندلی قـالب
ندارد. استفاده از قالب های صندلی های بغل 
می تواند به قالب بندی آسیب برساند و این 
در هنگام تصادف آسـیب های جدی جانی و 

حتی مرگ به دنبال دارد.

عـالیــمقالبهــایISOFIXدررویتشــک
صندلیهایراسـتوچپقراردارندومحلنصب
قالبهایISOFIXرادرخودرونشـانمیدهند

)بهفلشهایرویشکلتوجهکنید(.
هـردوصندلـیراسـتوچپعقبمجهـزبهیک
جفتقالبISOFIXونیزقالبهایفوقانیآن

درپشتصندلیهاهستند.
)صنـدلیهــایکــودکبــاتـاییدیــهعمـومـی
ECE-R44 ویـاECE-R129بایـدمجهز
بـهقالبهـایمتصلبـهنقطهقالبباشـندکهدر

پشتصندلیهاقراردارد(.
قالبهایISOFIXبینپشـتیصندلیوتشـک
صندلیهایسـمتراسـتوچپعقبخودروقرار

دارند.
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بسـتن  صندلی کودک با سیستم های 
 ISOFIX

بــرایبستــنصندلــیکــودکدارایسیستـم
ISOFIXدرهرکدامازصندلیهایسـمتچپ

وراستعقب،بهشرحزیرعملکنید:
1 .ISOFIXسگککمربندراازقالببندیهای

دورکنید.
2 اشـیاءراازقالبهـادورکنیـدزیراایناشـیای.

اضافـیمیتواننـدازاتصـالایمـنوقـویبین
ISOFIXصنـدلــیکــودکوقـالبهــای

جلوگیریکنند.
3 صندلـیکودکرارویصندلیعقبقراردهید.

وسـپسصندلیرابراسـاسدسـتورالعملهای
ISOFIXسـازندهصندلی،بهقالببندیهای

متصلنمایید.
4 ازدستورالعملهایسازندهصندلیکودکبرای.

ISOFIXنصـبصحیـحواتصـالبسـتهای
ISOFIXرویصندلـیکودکبـهقالبهای

استفادهنمایید.

ایـنعالمـتموقعیـتقالبرانشـان
میدهد.

 هشدار !
موقـع اسـتفاده از سیسـتم ISOFIX بـه 

نکات ایمنی زیر توجه کنید:
از تمامی دسـتورالعمل های سازنده برای  •

سیستم صندلی کودک تبعیت کنید. 
بـرای جلوگیری از دسترسـی کودکان و   •

کشـیدن  و بـازی با کمربنـد های جمع 
نشـده، تمامی کمربندهای بـاز عقب را 
بسـته و نوار آن را پشـت صندلی پنهان 
کنید. اگر نوار کمربند دور گردن  کودکان 
پیچیده شده و کمربند بسته شود ممکن 

است سبب خفگی آن ها شود. 
هرگز بیش از یک صندلی را به  یک قالب  •

نبندید. این امر می تواند سـبب  شود که 
قالب یا بست ها شل یا شکسته شوند. 

•  ISOFIX همیشه بعد از تصادف سیستم
را برای بازدید به نمایندگی مجاز شرکت 
کرمان موتـور ببرید. تصادف می تواند به 
سیستم ISOFIX آسـیب برساند و در 
هنگام بستن و نگه داشتن ایمن کودک، 

درست عمل نکند.

بسـتن صندلی کودک با سیستم قالب  
فوقانی

ابتداصندلیکودکرابهقالبهایISOFIXویا
کمربندببندید.اگرسازندهصندلیکودکاستفاده
ازقالبفوقانیراتوصیهنمایددرآنصورتقالب

فوقانیرابهقالبهایپشتصندلیببینید.
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 هشدار !
موقع نصب قالب فوقانی اقدامات احتیاطی 

زیر را رعایت کنید:
تمامی دسـتورالعمل های همراه صندلی  •

کودک را خوانده و از آن ها پیروی کنید.
هرگز بیش از یک صندلی را به قالب تک  •

متصل نکنید.این می تواند  سـبب شـل 
شدن یا شکستن بست یا قالب شود. 

قـالب فوقانی را به چیـزی غیر از  قالب  •
متناظـر خود متصل نکنیـد  در غیر این 

صورت درست کار نخواهد کرد. 
قالب هـای صندلـی کـودک به گونـه ای  •

طراحی شده اند که در برابر بارهای وارده 
توسـط صندلی با نصب صحیح مقاومت 

کنند. 
تحت هیچ شـرایطی نبایـد از کمربند یا  •

بسـت های صندلی بزرگسـاالن استفاده 
کنید و یا از آن ها برای بسـتن اقالم و یا 
تجهیزات دیگر به خودرو، کمک بگیرید.

براینصبقالبفوقانی:
1 قـالبفوقانیصندلیکودکراازرویپشـتی.

صندلـیکودکردکنید.قالبفوقانیرااززیر
پشـتسـرییاگردنـیوبینپایههـایآنرد
کنیـدویاقـالبراازرویپشـتیصندلـیرد
کنید.مطمئنشـویدکهبسـتهادرهمپیچیده

نشدهاند.

2 قالبفوقانیرابهبستباالمتصلوسپسآنرا.
براساسدستورالعملهایسازندهصندلیسفت
کنیـدتـاصندلیکـودکبهقـدرتبهصندلی

عقببچسبد.
3 مطمئـنشـویدکهصندلیکـودکبهخوبیبه.

صندلیعقبچسبیدهشدهاستوبدینمنظور
صندلیرابهجلووکناربکشید.
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بست مورد استفادهکالس سایزوزن کودک
موقعیت های ISOFIX  خودرو 

صندلی پشت راننده سرنشین جلو 
در عقب

صندلی پشت سرنشین 
صندلی وسط در عقب خودرو 

سبدبچه
FISO/L1-XX-
GISO/L2-XX-

-OEISO/R1-ILIL:تا10کیلوگرم

O+:تا13کیلوگرم
EISO/R1-ILIL-
DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-XX-

I:9تا18کیلوگرم

DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-XX-
BISO/F2-IUF+ILIUF+IL-
B1ISO/F2X-IUF+ILIUF+IL-
AISO/F3-IUF+ILIUF+IL-

IUF=مناسـببـرایسیسـتمهایصندلـیکـودکروبـهجلـوISOFIXدارایردهبندی
عمومیوتاییدشدهبرایاستفادهدرگروهوزنی.

IL=مناسـببـرایصندلـیکودکهایISOFIXمندرجدرفهرسـتپیوسـت.اینصندلی
کودکISOFIXدردسته»خودروخاص«،»محدودشده«،»نیمهعمومی«قراردارد.
X=موقعیتISOFIXبرایصندلیISOFIXدراینگروهجرمیمناسـبنیسـتویادر

اینکالسسایزمناسبنیست.

ISOFIXکالسهایاندازهوبستهایصندلیکودک*
ISO/F3 - A=صندلیکودکنوپایروبهجلو)قد720میلیمتر(

ISI/F2 - B:صندلیکودکنوپارویبهجلوباقدکمتر)قد560میلیمتر(
ISO/F2X - B1:صندلـیکـودکنوپـایروبهجلوباشـکلسـطحیازنـوعدوموقدکم

)650میلیمتر(
ISO/R3 - C:صندلیکودکنوپایروبهجلوتمامسایز

ISO/R2 - D:صندلیکودکنوپایروبهجلوبااندازهکم
ISO/R1 - E:صندلیکودکروبهعقبسایزنوزاد

ISO/L1 - F:صندلیکودکروبهسمتچپ)سبدبچه(
ISO/L2 - G:صندلیکودکروبهسـمتراسـت)سـبدبچه(سیسـتمهایصندلیکودک

پیشنهادیبرایکشورهایاروپایی

ECE براساس  مقررات ISOFIX مناسب بودن هر موقعیت صندلی برای  سیستم های صندلی کودک
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 اطالعات سازنده  صندلی کودک
http://www.britax.com  Britax Römer

شمارهگواهینوعبستنسازندهنامبستکالساندازهگروهوزنی
ECE-R44

گروهوزنی1-0
)0تا13کیلوگرم(

EISO/R1Baby Safe
Plus

 Britax
Romer

ISOFIXصندلیروبهعقبباپایهE1 04301146

گروهوزنی1
)9تا18کیلوگرم(

B1ISO/F2XDuo Plus Britax
Romer

صندلیروبهجلوباقالبتحتانی
ISOFIXE1 04301133خودرو+قالبفوقانی
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بسـتن صندلی کودک با کمربند سـه 
نقطـه ای و یـا کمربندهـای سـه و دو 

نقطه ای 
اسـتفاده ISOFIX سیسـتم از کـه موقعـی
نمیکنیـد،تمامـیصندلیهـایکـودکبایـدبـا
کمربندسهنقطهایویابخشسهنقطهایکمربند

بهصندلیعقببستهشوند.

2 زبانهکمربندسـهنقطهایرابهسـگکببندید..
معمـوالزبانـهبـاصدای»تـق«درسـگکجا

میخورد.

نصب صندلـی کودک به کمربند سـه 
نقطه ای

بـراینصبصندلیکـودکرویصندلیهایعقب
اقدماتزیرراانجامدهید.

1 صندلـیکـودکرارویصندلـیوسـطعقـب.
قـراردادهوکمربنـدسـهنقطـهایرابراسـاس
دسـتورالعملسـازنده،ازداخلصندلیکودک

ردکنید.
مطمئنشویدکهکمربندپیچنخوردهاست.

 هشدار !
همیشـه صندلی کـودک رو به عقـب را در 

صندلی عقب نصب کنید.
قـرار دادن صندلـی کودک رو بـه عقب در 
صندلی جلو می توانـد در صورت برخورد با 
ایربگ سـبب جراحت های جـدی و یا مرگ 

شود.

  نکته !
کلید رها سـاز را به گونـه ای نصب کنید که به 
راحتی در مواقع اضطراری به آن ها دسترسی 

داشته باشید.
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3 بـاکشـیدنکمربنـدبهسـمتپاییـنصندلی.
کـودکدرحینواردنمودنآنبهجمعکننده

کمربند،شلیکمربندراحذفکنید.
4 صندلـیکـودکرابکشـیدوفشـاردهیـدتااز.

سفتبودنجایآنمطمئنشوید.
بـرایبازکـردنصندلیکـودک،کلیدآزادسـازی
رویسـگکرافشـاردادهوکمربنـدراازصندلـی

کودکخارجکنید.
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ایربگ ها - سیستم  ایمنی کمکی
)1(کیسههوایجلوراننده

)2(کیسههوایجلوسرنشین*
)3(کیسههوایجانبی*
)4(کیسههوایپرده*

)5(کلیـدروشـنوخامـوشکردنکیسـههوای
سرنشینجلو*

*:ممکناستخودروشمافاقداینبخشباشد.

 هشدار !
حتی در خودروهای مجهز به ایربگ نیز شما 
و سرنشـینان باید همیشه کمربندهای خود 
را ببندیـد تا خطر جراحـت در صورت چپ 

کردن و یا تصادف به حداقل برسد.
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 هشدار !
اقدامات احتیاطی ایمنی در رابطه با کیسه های هوا

همیشه از کمربند ایمنی و صندلی کودک استفاده کنید و  همه در هر زمان و در هر مکانی باید 
آن ها را بسـته باشند. حتی با وجود ایربگ هم  شـما در تصادفات  کشته یا مجروح می شوید 

اگر کمربند را نبسته باشید.
هرگز کودک را روی صندلی یدک نصب شده در جلوی خودرو سوار نکنید مگر این که ایربگ 
غیر فعال شده باشد. کیسه هوای باز شده می تواند به شدت به کودک یا نوازد برخورد کرده و 

سبب مرگ و یا مجروحیت او شود.
ABC - قویا توصیه می شود که همیشه کمربند کودکان زیر 13 سال را  بسته و در صندلی های 
عقب سوار کنید. عقب خودرو ایمن ترین مکان برای کودکان در هر سنی است. اگر کودک 13 
سـاله و یا سـن او بیشتر از 13 سال اسـت، باید روی صندلی جلو بنشیند و در این حالت باید 

کمربند ایمنی را بسته و باید صندلی تا حد امکان از داشبورد فاصله بگیرد.
تمامی سرنشـینان باید در خودرو صاف بنشینند و پشـتی صندلی آن ها نیز صاف باشد و در 
مرکـز صندلی روی تشـک قرار بگیرند و پاهای خود را  باز کـرده و کف پا را روی کف خودرو 
بگذارند تا وقتی که خودرو پارک و خاموش شـود. اگر سرنشـینی در زمان تصادف سـرجای 
توصیه شـده نباشـد در آن صورت کیسه هوای باز شده می تواند به شدت با او برخورد کرده و 

سبب جراحت های کشنده و یا جدی شود.
راننده و سرنشینان خودرو هرگز نباید  بدون ضرورت  نزدیک به کیسه هوا لم داده یا بنشینند  

و یا به درب و کنسول وسط تکیه دهند.
صندلی خود را تا حد امکان از ایربگ های جلو دور کنید تا حدی که کنترل خودرو را از دست 
ندهید. توصیه می شود که حداقل بین مرکز غربیلک و سینه شما 10 سانتی متر فاصله باشد.

ایـنخـودرومجهزبهسیسـتمایربـگمکملبرای
صندلـیراننـده،سرنشـینویـاصندلیهایعقب

است.
ایربگهایجلوبهگونهایطراحیشدهاندکهمکمل
کمربندهایسـهنقطهایباشـند.برایاینکهاین
کیسههاهوابتوانندحفاظتکافیرافراهمنمایند،
همیشهبایدموقعرانندگیکمربندخودراببندید.
درصورتعدمبسـتنکمربنـدامکانجراحتهای
شـدیدومـرگسرنشـینانخـودرووجـوددارد.
ایربگهـامکمـلکمربندهـایخـودروهسـتنداما
نمیتوانندجایگزینآنهاشوند.همچنینایربگها
درهـرتصادفـیبازنمیشـوندوایـنکمربندهای
ایمنـیهستنــدکـههمیشــهمیتوانندازشمــا

محافظتنمایند.
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ایربگ های جلو، سرنشین و راننده )در 
صورت وجود(

خودرویشـمامجهـزبهسیسـتمحفاظتیمکمل
وکمربندهـایدووسـهنقطـهایدرصندلیهـای

رانندهوسرنشیناست.
ایـنسیسـتمحفاظتـیکمکییامکملمتشـکل
ازایربگهایـیاسـتکهدروسـطغربیلـکفرمان
ورویداشـبوردجلویسرنشـینجلوباالیجعبه

داشبوردقراردارند.
محـلایربـگدارایبرچسـبAIR BAGروی

روکشداشبوردمیباشد.

هدفازکیسـههواآناسـتکهرانندهوسرنشین
جلـوازابزارحفاظتیبیشـترینسـبتبـهکمربند
تنهادرمواردبرخوردشـاخبهشـاخباشدتکافی

بهرهمندباشند.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحت های جدی و یا مرگ 
ناشـی از ایربگ های باز شـده جلو،  اقدامات 

احتیاطی زیر را انجام دهید:
کمربند باید همیشـه بسـته باشـد تا  از  •

سرنشـینان حفاظـت کـرده و آن هـا را 
سرجای خود نگه دارد.

تا حد امکان صندلی خود را از کیسه های  •
هوای جلو دور کنید به گونه ای که کنترل 

شما بر فرمان و خودرو از دست نرود. 
هرگز به درب و کنسول وسط تکیه ندهید.  •
هرگز اجازه ندهید که سرنشین جلو پای  •

خود را روی داشبورد قرار دهد.
در صورت نمایش عالمت خاموشی ایربگ  •

سرنشـین جلو )OFF( اجازه ندهید که 
سرنشین روی آن صندلی بنشیند.

هرگـز هیـچ چیـزی را نزدیک یـا روی   •
مجموعه های ایربگ در غربیلک فرمان، 
داشـبورد و داشـبورد جلوی سرنشـین 
و روی جعبه داشـبورد قـرار ندهید. این 
اشیا می توانند در تصادفات شدید خیلی 
خطرناک بوده و بعد از باز شدن ایربگ ها 

به سرنشینان ضربه بزنند.
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ایربگ های جانبی خـودرو )در صورت 
وجود(

خودرویشـمامجهزبهایربـگجانبیدرهرکدام
ازصندلیهایجلواسـت.هدفازاینایربگهاآن
اسـتکهازرانندهوسرنشـینبیشترحفاظتشود
وتنهااینحفاظتباکمربندایمنیتامیننشود.

ایربگهایجانبیبهگونهایطراحیشـدهاسـتکه
تنهـادرضربـاتخاصوتصادفاتشـدیدبراسـاس
شدتضربه،زاویه،سرعتونقطهبرخوردعملکند.
ایربگهایجانبیبهگونهایطراحینشـدهاندکهدر

هربرخوردیعملکنند.

 هشدار !
برای کاهش  ریسـک کیسـه هوا در هنگام 
عمل کردن و جراحت و حتی مرگ ناشـی از 

آن اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
کمربندها باید همیشـه بسـته باشـند تا  •

سرنشینان را در جای مناسب نگه دارند. 
هرگز به سرنشـینان اجازه ندهید که سر  •

و یا بدن خـود را به درب ها تکیه دهند و 
یا بازوهای خود را روی درب ها  بگذارند و 
یا  بازوی خود را از شیشـه بیرون ببرند و 
یا شیئی را بین درب و صندلی قرار دهند.

غربیلک فرمان را در وضعیت ساعت 9 و 3  •
در دست بگیرید تا ریسک آسیب دیدگی 

دست و بازوهای شما حداقل شود.
از تشـک صندلی اضافی استفاده نکنید. •

ایـن امر سـبب کاهش کارایـی و یا صفر 
شدن کارایی این سیستم می شود.

)ادامه دارد(

)ادامه(
هیچ وسـیله یا شیئی را روی  ایربگ و یا  •

بین ایربگ و یا خود قرار ندهید.
هیچ شـیئی را بیـن درب و صندلی قرار  •

ندهیـد. زیرا در  زمان باز شـدن و عمل 
کردن کیسـه هـوای جانبـی مانند یک 

پرتابه عمل می کنند.
از گذاشتن وسـایل بین برچسب ایربگ  •

جانبی و تشک صندلی خودداری نمایید. 
زیرا اگـر تصادف به اندازه کافی شـدید 
باشـد که ایربگ های جانبی عمل کنند، 
در آن صورت عمل کردن ایربگ می تواند 
منجر به خسارت های جانی و مالی شود.

وسایل اضافی را روی قسمت جانبی و یا  •
نزدیک کیسه هوای جانبی نصب نکنید.

موقع باز بودن سـوئیچ مواظب باشید که  •
بـه درب های خـودرو ضربه نخـورد زیرا 
می توانـد سـبب عمل کردن کیسـه هوا 

شود.
اگـر صندلی یا تشـک آن آسـیب دیده  •

توصیه می شـود که آن را نزد نمایندگی  
مجاز شرکت کرمان موتور تعمیر کنید.
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کیسه های هوای پرده ای
ایربگهـایپـردهایدرامتـدادلبههـایریلهـای
سـقفخـودروباالیدربهـایجلـووعقبنصب

شدهاند.

ایربگهـایپـردهایبـرایکمـکبـهمحافظـتاز
سـِرسرنشـینانصندلـیجلووسرنشـینانکناری

صندلیهایعقبطراحیشدهاند.
ایربگهـایپـردهایتنهـادرتصادفـاتخـاصو
برخـوردازکنـاروبراسـاسشـدتضربـه،زاویـه،

سرعتوبرخوردعملمیکنند.
ایربـگهــایپــردهایدرتمامــیوضعیتهــاو

برخوردهایجانبیخودروفعالنمیشوند.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحت و مرگ ناشـی از 
عمل کردن ایربگ ها اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
تمـامــی سرنشینــان باید همیشــه  •

کمربندهای خود را ببندند تا سرنشینان 
سر جای خود بمانند.

صندلـی کـودک را تـا حـد امـکان از  •
درب های خودرو دور نگه دارید.

ایربگ هـا  • روی  وسـایل  گذاشـتن  از 
خودداری کنیـد. همچنین چیزی را دور 
محل ایربگ )مثل شیشه، کنار در، ستون 

عقب و جلو و سقف خودرو( نچسبانید.
اشـیاء سـفت و یا شکسـتنی را به گیره  •

لباس آویزان نکنید.
اجازه ندهید تا سرنشـینان سـر یا بدن  •

خود را به درب ها تکیه دهند، بازوی خود 
را روی درب هـا بگذارند و یا بازوی خود 
را بیـرون ببرند و یا بیـن درب و صندلی 

شیئی قرار دهند.
کیسـه هـوای پـرده ای را باز یـا تعمیر  •

نکنید.
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نحوه کار سیستم ایربگ ها چگونه است؟
ایربگیاسیستمحفاظتیمکملخودرودارایاجزایزیراست:

1 ماژولایربگجلویراننده.
2 ماژولایربگجلویسرنشین*.
3 ماژولهایایربگجانبی*.
4 ماژولهایایربگپردهای*.
5 سیستمکمربندایمنیپیشکشنده*.
6 چراغهشدارایربگ*.
7 .)SRSCM(ماژولکنترلسیستمحفاظتیمکملیاکیسههوا
8 سنسورهایضربهجلو*.

9 سنسورهایضربهجانبی*.
نشانگرروشن/خاموشایربگسرنشینجلو*)تنهابرایسرنشینجلو(.10
کلیدروشن/خاموشایربگسرنشینجلو*)تنهابرایسرنشینجلو(.11

*:ممکناستخودرویشمافاقداینبخشباشد.

SRSCMبهصورتمداوماجزایSRSرابهجزدربخشسنسـورسـگک
پایشمیکند)درحالتیکهسـوئیچخودروبازباشـد(تامشخصنمایدکهآیا
ضربهبهاندازهکافیشدیداستکهنیازبهواردعملکردنایربگویااستفاده

ازکمربندایمنیپیشکشندهباشد.
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چراغ هشـدار SRS یا 
ایربگ

چـراغهشـدارایربـگSRSرویصفحهکیلومتر
قـرارداردوبهشـکلعالمتفوقاسـت.بعدازباز
شـدنسـوئیچ،سیسـتم،نقـصدرسیسـتمبرقی
ایربگراچکمیکند.روشـنماندناینچراغبعد
ازروشنشدنخودروبدانمعنیاستکهمشکلی

درسیستمایربگوجوددارد.

 هشدار !
اگـر SRS معیوب باشـد  ایربـگ در زمان 
تصـادف عمل نمی کند و ایـن امر جراحت و 

مرگ به دنبال دارد.
 SRS ،اگر هر کدام از  شـرایط زیر رخ دهد

شما  ایراد دارد:
چـراغ موقع باز شـدن سـوئیچ، 6 ثانیه  •

روشن نشود.
چـراغ بعـد از 6 ثانیـه همچنان روشـن  •

بماند.
)ادامه دارد(

سنسـورهادرزمانتصادفاتشـاخبهشـاخ،کاهش
شـتابخودروراحسمیکنند.اگرسـرعتکاهش
شـتاببهاندازهکافیباالباشـد،درآنصورتواحد
کنتـرلایربگهایجلورابـادکردهوآنهادرزمان

الزمبانیرویموردنیازعملمیکنند.
ایربگهـایجلویرانندهوسرنشـینهنگامیفعال
میشوندکهتصادفاتازجلویخودروصورتپذیرد
کهدراینبرخوردهاوتصادفاتکمربندهانمیتوانند
بـهانـدازهکافـیبازدارنـدهباشـند.درمواقـعلزوم،
ایربگهـایجانبیحفاظتالزمراهنگامتصادفاز

کنارتامینمینمایند.
ایربگهـاتنهاوقتیعملمیکنند)یادرصورت•

لزومبادشدهوبازمیشوند(کهسوئیچبازباشد.
ایربگهادرصورتبروزبرخوردازجلوویاازکنار•

)درصـورتوجودایربگجانبیوپردهای(عمل
میکننـدتاازسرنشـیناندربرابرجراحتهای

شدیدبدنیمحافظتنمایند.
هیچسـرعتیمشـخصشـدهوجـودنـداردکه•

درایـنسـرعتایربگهـاعمـلکننـد.معموال،
ایربگهابهگونهایطراحیشـدهاندکهبراسـاس
شـدتبرخوردوجهـتآنعملکننـد.ایندو
عاملمشـخصمیکنندکهآیاسنسورسیگنال
عملکردنویاعملکردنالکترونیکیراارسال

میکندیاخیر.

)ادامه(
چراغ در هنگام حرکت خودرو هم روشن  •

بماند.
چـراغ در هنگام روشـن بـودن خودرو   •

چشمک بزند.
توصیه می شـود که در صـورت بروز عیوب 
و ایـرادات فوق، به نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
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عمـلکردنایربگبهتعدادیازعواملبسـتگی•
داردکهنمونهآنسـرعتخـودرو،زاویهبرخورد
وشـدتوسـختیخـودرویااشـیائیاسـتکه
خودروباآنهابرخوردمیکند.الزمبهذکراست
کهعواملتعیینکنندهتنهامحدودبهاینموارد

نیست.
ایربگهایجلویخودرودریکلحظهکامالباد•

شدهوخالیمیشوند.دیدنبادشدنوبازشدن
ایربگبرایشـمادرزمانتصادفممکننیست
وتنهاشـماکیسههوایخالیرامیبینیدکهاز

محلخودبعدازتصادفآویزانشدهاست.
بـرایحفاظـتبهترسرنشـینان،ایربگهـاباید•

بهسـرعتعمـلکنند.سـرعتبازشـدنایربگ
درزمانکوتاهیرخمیدهدکهکیسـههوابین
سرنشینوسازهخودروقبلبرخوردسرنشینبا
اینسـازههابادمیشـود.اینسرعتبادشدنو
بازشدنریسکضرباتجدیوجراحتمرگبار
بـهسرنشـینراکمکـردهوبنابرایـنیکبخش

ضروریدرطراحیکیسههوااست.
امابازشـدنسـریعایربگمیتواندگاهیبسیار
خطرناکباشـدوسـببجراحاتوکوفتگیدر
ناحیـهصورت،شکسـتناسـتخوانهاوکبودی
گرددزیراسرعتبازشدنآنبهحدیاستکه

نیرویزیادیواردمیکند.

شـرایطیوجودداردکـهدرآنتماسباایربگ•
میتوانـدمرگبارباشـدبهویژهاگرسرنشـینبه

محلایربگخیلینزدیکباشد.

شـمامیتوانیـدبرایکاهشریسـکآسـیببدنی
ناشـیازبازشدنکیسـههوااقداماتیانجامدهید.
بیشـترینریسـکوقتیاسـتکهخیلینزدیکبه
کیسـههواباشید.کیسـههوابرایبازشدننیازبه
فضـادارد.توصیهمیشـودکهراننـدهتاحدامکان
صندلـیخـودراعقببکشـدتـاحدیکـهکنترل
خـودروراازدسـتندهـدومرکـزفرمانوسـینه

رانندهبیشترینفاصلهممکنراداشتهباشند.
وقتـیSRSCM)واحـدکنتـرلکننـدهایربگ(
ضربـهبـهاندازهکافیشـدیدیراحسمیکندکه
درجلـویخودرورخدادهاسـت،بهصورتخودکار

ایربگهایجلورافعالمیکند.
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بـهمحـضعملکردنکیسـههـوا،درزهـایروی
تشـکپدجلویراننـدهرویغربیلکتحتفشـار
ناشـیازبازشـدنایربگها،بازمیشوند.بازشدن
بیشـتراینروکشامکانبادشـدنکاملایربگها

رافراهممینماید.
ایربگهایکامالبازهمراهباکمربندبستهحرکت
روبـهجلـویسرنشـینوراننـدهراکندکـردهدر

بعدازبازشـدنکاملکیسـههـوا،ایربگبالفاصلهنتیجهریسکوخطرپا،سروسینهکممیشود.
بادشراخالیکردهورانندهدیدروبهجلوخودرا
پیداکردهومیتواندکنترلخودرووکارهایدیگر

رادردستگیرد.

 هشدار !
بـرای جلوگیـری از تبدیل شـدن اشـیا به 
پرتابه هـای خطرنـاک در زمـان باز شـدن 
ایربگ سرنشین اقدامات زیر را انجام دهید:

•  ،CD هیچ شـیئی )مانند جـا لیوانی، جا
عروسک و غیره( را روی داشبورد جلوی 
سرنشین  در محل کیسه هوا قرار ندهید.

هرگز در نزدیکی صفحه نشـان دهنده ها  •
ظـرف مایعات و یا اشـیای دیگر رانصب 

نکنید.
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بعد از باز شدن ایربگ چه اتفاقی رخ می دهد؟
بعـدازبـازشـدنایربـگجانبـیویـاجلـو،ایربگ
بهسـرعتخالیمیشود.بازشدنایربگدیدراننده
ازشیشـهجلوراکمنمیکندوقدرتفرمانپذیری
خودروراکاهشنمیدهد.ایربگهایپردههاممکن

استبعدازعملکردنتاحدیبادداشتهباشند.

 هشدار !
بعد از  باد شـدن ایربگ ، اقدامات احتیاطی زیر 

را انجام دهید:
شیشـه و درب سمت خود را  سریعا بعد از  •

ضربه باز کنید تا  دود و  ذرات ناشـی از  باد 
شدن  و عمل کردن کیسه هوا خارج شود.

بالفاصله بعد از عمل کردن کیسـه هوا، به  •
داخل محدوده نصب آن دست نزنید. قطعات 
این بخش در اثر تماس با ایربگ ممکن است 

داغ باشند و دست شما را بسوزانند.
همیشه دست و صورت و نواحی در معرض  •

این غبارات را با محلول آب و صابون مالیم 
تمیز بشورید.

توصیه می کنیم که بالفاصلـه بعد از عمل  •
کردن کیسه هوا آن را نزد نمایندگی مجاز 
شرکت کرمان موتور تعویض کنید. فراموش 

نکنید که کیسه هوا  یکبار مصرف است.

صدا و دود ناشـی از عمل کردن کیسه 
هوا 

موقعیکهکیسـههواعمـلمیکند،صدایبلندی
ایجـادمیشـودکـههمـراهبـادودوذراتمعلـق
درداخـلخـودرواسـت.اینعادیاسـتوبخاطر
احتـراققطعهبادکنندهکیسـههوارخدادهاسـت
.بعدازبادشـدنکیسههوا،شایدتنفسدرخودرو
راحتنباشـدزیراسـینهشـمادرتماسباکمربند
وکیسـههـوابـودهاسـتونیـزدودوذراتمعلق
تنفـسراسـختکردهاسـت.ذراتمعلـقممکن
اسـتسـببتشدیدآسمدربعضیازافرادشوندو
اگربعدازعملکردنکیسـههوامشـکلتنفسـی

پابرجابود،بالفاصلهبهپزشکمراجعهکنید.
بااینوجوددودوذراتمعلقناشیازعملکردن
کیسـههواسمینیسـتندوتنهاممکناستبرای
پوسـت،چشـموگلـو،بینـیوغیرهحساسـیتزا
باشند.اگراینحالتپیشبیایددرآنصورتباید
بالفاصلهدسـتوصورتراباآبسـردبشـوییدو
درصورتادامهوضعیتبهپزشکمراجعهنمایید.

کلید روشن / خاموش کیسه هوای جلو 
سرنشین )در صورت وجود(

هـدفوکاربردایـنکلیدغیرفعالنمودنکیسـه
هوایسـمتسرنشـینجلـودرهنـگامجابهجایی
سرنشـینانیاسـتکهبازشدنکیسـههوابهخاطر
شرایطسنی،سایزووضعیتپزشکیآنهامیتواند

خطرناکباشد.
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برای غیرفعال سازی ایربگ سرنشین جلو 
به صورت زیر عمل کنید:

کلیـدویـاوسـیلهمحکمـیمشـابهآنراواردجـا
کلیـدیروشـن/خاموشایربـگسرنشـینکردهو
OFFقـراردهید.چراغOFFآنرادروضعیـت
(دراینحالتتازمانفعالسـازی کیسـههـوا)

مجددسیستمروشنمیماند.

بـرای فعال سـازی ایربگ سرنشـین جلو 
به صورت زیر عمل کنید

کلیـدویاوسـیلهمحکمیمشـابهآنراواردکلید
روشـن/خاموشایربگسرنشـینکردهوآنرادر
وضعیـتONقراردهید.چراغONکیسـههوا
(دراینحالتروشـنمیشـودو60ثانیهدر (

وضعیتروشنباقیمیماند.

 هشدار !
وقتـی کـه چـراغ خامـوش بـودن ایربگ 
سرنشین روشن اسـت، هرگز اجازه ندهید 
که سرنشـین بزرگسـال روی صندلی جلو 
بنشـیند. زیرا در زمان تصادف کیسـه هوا 
عمل نمی کند. کیسـه هوا را فعال کرده و یا  
سرنشین باید از صندلی عقب استفاده کند. 

  نکته !
چراغ روشن/خاموش ایربگ جلوی سرنشین 
بعد از  باز کردن سوئیچ خودرو به مدت 4 ثانیه 

روشن می ماند. 
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 هشدار !
اگـر کلیـد روشـن/خاموش ایربـگ جلوی 
سرنشین ایراد داشه باشد، وضعیت های زیر 

رخ می دهد:
( روی داشبورد  • چراغ هشدار ایربگ )

روشن می شود. 
• ) ( سرنشـین  ایربـگ   OFF چـراغ 

 ON روشـن نمی شـود و چراغ هشـدار
(60 ثانیـه روشـن و بعـد خامـوش  (
می شـود. حتی اگر کلید روشن/خاموش 
کیسه هوای جلوی سرنشین در وضعیت 
OFF باشـد )ممکـن اسـت در صورت 
وجود ایراد(،کیسه هوا باز هم در صورت 

برخورد از جلو فعال می شود. 
توصیه می شـود که در این موارد هرچه  •

سریع تر کلید روشن/خاوش ایربگ جلو 
سرنشـین و سیستم  ایربگ SRS را به 
روئیـت نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور برسانید تا بازرسی شود.

برچسـب هشدار ایربگ سرنشین جلو  
روی صندلی کودک

هرگزصندلیکودکرارویصندلیسرنشـینجلو
نصـبنکنیـدمگراینکهکلیـدایربگدروضعیت
OFFباشـدزیراایربگبازشدهمیتواندباقدرت
بـهکودکیاصندلیاوبرخوردکردهوسـبببروز

جراحاتجدیشود.
اگرخودرویشـمامجهزبهکلید/روشـنخاموش
ایربگجلویسرنشـیناسـت،میتوانیـددرموقع
لزومایربگرافعالیاغیرفعالکنید.برایجزئیات

بیشتربهبخشمربوطهمراجعهشود.

 هشدار !
هرگـز از صندلی کودک رو به عقب روی  •

صندلی اسـتفاده نکنید که در جلوی آن 
ایربگ فعال وجود دارد زیرا خطر مرگ و 

جراحت جدی به دنبال دارد.
هرگز صندلـی کودک را در روی صندلی  •

سرنشـین جلو قرار ندهیـد. اگر  ایربگ  
سرنشـین جلـو عمـل کنـد، آسـیب و 

جراحات کشنده ای به دنبال دارد. 

چرا گاهـی ایربگ در هنـگام تصادف 
طـوری  )ایربگ هـا  نمی کنـد؟  عمـل 
طراحـی شـده اند که در هـر تصادفی 

فعال نمی شوند و عمل نمی کنند(
تصادفـاتخاصیوجوددارندکـهایربگبایدفعال
شـودتـاحفاظـتبیشـتریازسرنشـینانبهعمل
آورد.ایـنمواردشـاملبرخـوردازعقـب،برخورد
هـایدومیـاسـومونیـزبرخوردهایباسـرعت
کماسـتکهمعموالدراینمواردکیسـههوافعال
نمیشود.آسیبواردهبهخودرونشاندهندهانرژی
برخوردواردهاستوبراساسآننمیتوانمشخص

کردکهآیاایربگبایدعملبکندیاخیر.
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 هشدار !
برای کاهش ریسک عمل کردن غیر منتظره 

ایربگ و ایجاد جراحت و مرگ:
هرگز چیزی را بـه محلهایی نکوبید که  •

در آن کیسـههای هوا یا سنسورهای آن 
تعبیه شده اند.

ایربـگ و یـا دور آن  • هرگـز در محـل 
تعمیـرات انجـام ندهیـد. اگرمحـل و یا 
زاویـه سنسـورها عـوض شـود در آن 
صورت شـاید ایربگ ها وقتی عمل کنند 

که  نباید عمل می کردند.
هرگـز گارد سـپر بـرای خـودرو نصـب  •

نکنیـد و یا سـپر را با قطعـات غیرفعال 
تعویض ننمایید. این کار ممکن است اثر 
نامطلوبی روی کارایی عمل کردن ایربگ 

بگذارد.
توصیه می شود که تمامی تعمیرات روی  •

خودرو توسـط نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور انجام شود.

سنسورهای برخورد ایربگ

SRS1(ماژولکنترل(
)2(سنسورضربهجلو

)3(سنسورضربهجانبی)درصورتوجود(
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ایربگهایسرنشینانجلوورانندهبهگونهایطراحی
شـدهاندکهتنهادربرخوردازجلوعملکنند،زمانی
فعـالمیشـوندکهسنسـورهایبرخـوردجلوضربه
کافیرااحسـاسنمایند.ایربگهایپردهایوجانبی
بهگونـهایطراحیشـدهاندکهتنهـادربرخوردهای
جانبـیفعالشـوندامادرصورتیبـرایبرخوردهای
دیگرفعالشدهوعملمیکنندکهسنسورهایضربه

جانبیبرخوردکافیراحسکنند.
اگـرشاسـیخـودرودراثرتصادفیااشـیاییروی
جادههـایغیراسـتانداردضربـهبخـورد،ایربگها
ممکناستعملکنند.درجادههایغیراستاندارد
وسـطوحیکهبرایراندنخودرومناسـبنیستند
بـادقـترانندگیکنیدتاازعملکردنناخواسـته

ایربگهاجلوگیریشود.

ایربگ های پرده ای و جانبی
ایربگهــایجانبــیوپـردهایطــوریطراحــی
شـدهاندکهدربرخوردهایجانبیفعالمیشـوندو
سنسورهایبرخوردجانبیاینبرخوردهارابراساس
شـدت،سـرعتیازوایـایبرخوردناشـیازبرخورد

جانبیشناساییمینمایند.

شرایط عمل کردن ایربگ
ایربگ های جلو

ایربگهایجلوبهگونهایطراحیشـدهاندکهبراساس
شدت،سرعتویازوایایبرخوردازجلوعملکنند.

باوجودیکهایربگهایسرنشـینجلـوورانندهطوری
طراحیشـدهاندکهتنهادربرخوردهایشـاخبهشـاخ
عمـلکنند،امـادردیگرانواعبرخوردهـادرصورتیکه
سنسـورهایضربهجلوضربهکافیراحسکنند،فعال

میشوند.
اگرشاسیخودرودراثرتصادفیااشیاییرویجادههای
غیراسـتانداردضربهبخورد،ایربگهاممکناستعمل
کنند.درجادههایغیراسـتانداردوسـطوحیکهبرای
راندنخودرومناسبنیستندبادقترانندگیکنیدتااز

عملکردنناخواستهایربگهاجلوگیریشود.
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ایربگ ها در چه حالتی عمل نمی کنند؟
دربرخوردهـایخـاصبـاسـرعتکـم،ایربگهـا
ممکـناسـتعملنکننـد.ایربگهادرایـنموارد
عملنمیکنندزیرامزیتحفاظتیآنهابیشـتراز

کمربندنیست.

ایربگهایجلودرتصادفاتازعقبفعالنمیشوند
زیـراسرنشـیناندراثـرنیرویبرخـوردازعقببه
عقـبپرتابمیشـوند.دراینحالـت،عملکردن

ایربگهامزیتیندارد.

ایربگهایجلوممکناسـتدربرخوردهایجانبی
فعـالنشـوندزیـراسرنشـیناندرجهـتبرخـورد
حرکـتمیکننـد)پرتـابمیشـوند(وبنابرایـن
درضربـاتوبرخوردهـایجانبـی،عمـلکـردن
ایربگهـایجلومزیـتحفاظتیبرایسرنشـینان

ندارد.
اماایربگهایجانبیوپردهممکناستبراساس
شـدت،سـرعتخودرووزاویهبرخوردعملکنند

وفعالشوند.
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دربرخوردهایزاویهدار،نیرویضربهممکناسـت
سرنشـینانرادرجهتـیهدایـتیـاپرتـابنماید
کـهممکناسـتکیسـههایهـوانتواننـدازآنها
محافظـتنماینـدوبنابرایـنسنسـورهادرایـن
وضعیتهـاایربـگرافعـالنمیکنندچـونفایده

حفاظتیندارد.

قبلازضربه،رانندهاغلببهشـدتترمزمیکنند.
اینترمزهایشـدیدبخشجلـویخودروراپایین
مـیآوردوایـنسـببمیشـودکهقسـمتجلوی
خـودروزیـرخودروجلویـیبرود.درایـنوضعیت
ایربگهـایجلـوفعـالنمیشـوندزیـرانیروهـای
کاهششتابحسشدهتوسطسنسورهابهخاطر

شکلبرخوردبسیارکماست.

ایربگهایجلوممکناستدرتصادفهاییکهدر
آنخـودروواژگـونمیگردد،فعالنشـوندزیرادر
اینحالتفعالشدنوعملکردنایربگهایجلو

مزیتحفاظتیندارد.
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مراقبت و محافظت از ایربگها
ایربگهـاعمومانیازیبهتعمیـرونگهداریندارند
وهیـچبخشـیازآنوجـودنداردکهشـمابتوانید
آنراخودتانتعمیرکنید.اگرچراغهشدارایربگ
موقـعبازبودنسـوئیچروشـننشـودیـابهصورت
مداومروشـنباشـد،درآنصورتتوصیهمیکنیم
کـهبالفاصلهخودرورابهنمایندگیمجازشـرکت
کرمانموتوربردهتابازرسیالزمرویخودروانجام

شود.
توصیهمیشـودکـهتمامیکارهـاوتعمیراتروی
سیسـتمایربگمثلبازوبستهنمودن،تعمیر،کار
رویداشـبوردجلـویسرنشـین،صندلیهایجلو
وریلهایسـقفیتوسـطنمایندگیمجازشـرکت
کرمـانموتـورانجـامشـود.جابهجایـینادرسـت
سیسـتمایربگمیتواندسـببجراحتهایشدید

شود.

ایربگهادرصورتبرخوردخودروبهموانعیمانند
تیـربرقویادرختفعالنمیشـوندزیرااگرنقطه
برخورددرمرکزخودروباشـد،دراینحالتانرژی

برخوردتوسطسازهخودروجذبمیشود.

اقدامات احتیاطی ایمنی دیگر
سرنشـینان نبایـد در هنگام حرکـت خودرو 
از صندلـی خارج شـده و یا صندلـی خود را 
عوض کنند.سرنشـینیکهدرزمـانتصادفویا
توقفاضطراریکمربندنبسـتهباشـد،ممکناست
بهشـدتپرتابشـدهوبهدیگرافرادبخوردویااز

خودروبهبیرونپرتابشود.
همراه با کمربند چیز دیگری اسـتفاده نکنید.
وسـایلجانبیکهسـازندههایآنهامدعیراحتی
بیشـترسرنشیندرزمانبسـتنکمربندهستندو
یـامدعیهسـتندکهجابهجاکـردنمحلکمربند
میتواندحفاظتبیشتریراایجادنماید،میتوانند
مضـربـودهومیزانحفاظـتکمربندراکمکردهو

منجربهجراحتهایجدیشوند.
صندلی های جلو را دست کاری نکنید.

هرگونهدستکاریودخلوتصرفدرصندلیهای
جلـومیتوانـددرکارسیسـتمایمنـیمکمـلو
ایربگهاواجزایحسگرآناختاللایجادنماید.

از گذاشـتن اشـیا زیر صندلی جلـو اجتناب 
کنید.گذاشـتناشیازیرصندلیهایجلومیتواند
درکارسیسـتمهایایمنـیکمکـیوایربگهـاو

دستهسیمهااختاللایجادنماید.
هرگز به درب ها ضربه نزنید.

ضربهزدنبهدربهاموقعبازبودنسوئیچخودرو
میتواندسببعملکردنایربگشود.
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اضافه نمودن تجهیـزات و یا اصالح  و 
دخـل و تصـرف در خـودرو مجهز به 

ایربگ
اگـردرخودروخـوددخلوتصرفیبنماییدومثال
شاسی،سیستمسپر،انتهایجلوییویاورقجانبی
ویاارتفاعآنرادستکاریکنید،اینمیتواندروی

عملکردسیستمایربگاثربگذارد.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحات شدید و یا مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
سـعی نکنید که اجزا یا سیسـتم ایربگ  •

را  قطـع و یـا آنهـا را تعمیـر نمایید و 
این شـامل اضافه و کم کـردن آرمها به 
روکشهـای روی داشـبورد و یـا اصالح 

ساختار و سازه خودرو میشود.
هرگـز در نزدیکی و یـا روی  ماژولهای  •

ایربگ در فرمان، داشـبورد و داشـبورد 
سرنشین جلو چیزی قرار ندهید.

)ادامه دارد(

)ادامه(
روکـش ایربگ را همیشـه بـا یک کهنه  •

نرم تمیز کنیـد. حاللها یا تمیزکنندهها 
میتوانند اثر سوء روی روکشهای ایربگ 
بگذارند و روی عمل کردن سیسـتم اثر 

سوء میگذارند.
توصیه میشود که ایربگهای عمل کرده  •

را در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان 
موتور تعویض کنید.

اگر الزم اسـت که اجزای سیستم ایربگ    •
دور انداخته شـود، و یا اگـر خودرو باید  
اسقاط شود، باید اقدامات ایمنی خاصی 
را رعایـت نمـود. برای کسـب اطالعات 
در این زمینه با نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور مشورت کنید. عدم رعایت 
این اصـول می توانـد خطـرات جراحت 

فردی را افزایش دهد.
برچسب هــای هشـدار ایربــگ )در 

صورت نصب(
برچسـبهایهشـداردهندهایربـگبـرایهشـداربه
بالقـوه ریسـکهای مـورد در وسرنشـینان راننـده
سیستمایربگاستفادهمیشوند.تمامیایناطالعات
درموردایربگهاراکهدراینبرچسبهاودرکتابچه

درجشدهاند،مطالعهوبهآنهاتوجهنمایید.
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سوئیچهای مورداستفاده در این خودرو
ثبت کد روی سوئیچ

سـوئیچ روی کـد شـماره
ممکناسـتبهصورتچاپی
یـابـابرچسـبرویآندرج
شدهباشـد.اگرسـوئیچخود
راگـمکردیـد،حتمـابـانمایندگـیمجازشـرکت
کرمـانموتـورتماسبگیریـد.توصیهمیشـودکه
برچسـبرویسـوئیچراجداکردهودرجایامنی
نگـهدارینماییـد.همچنیناینکدراهمیشـهدر
دسترسداشتهباشیداماازنگهداریآندرخودرو

خودداریکنید.

کاربردهای سوئیچ
استارتخودرو•
بازوبستهنمودندربهاوصندوقعقبخودرو•

 هشدار !
هرگز  وقتی کودکان در خودرو حضور دارند، 
آن ها را با سـوئیچ روی ماشین تنها نگذارید. 
آن هـا ممکن اسـت سـوئیچ را داخـل جای 
سوئیچ کرده و یا همان سوئیچ روی  خودرو را 
چرخانده و با شیشه باالبرها و یا دیگر اجزای 
خودرو بازی کنند و یا حتی خودرو را روشـن 
کرده و حرکت دهند که این می تواند بسـیار 
خطرناک بوده و منجر به مرگ و جراحت شود.

 هشدار !
همیشـه از قطعات اصلی هیونـدای به عنوان 
سـوئیچ خودرو اسـتفاده کنید. اسـتفاده از 
سوئیچ های متفرقه ممکن است سبب شود که 
 ON مانع برگشت به وضعیت START بعد از
شود. در این وضعیت، استارت خودرو همچنان 
کار می کند و این به موتور اسـتارت آسـیب 
می زنـد و ممکن اسـت در اثر عبـور جریان 

شدید از سیم کشی سبب آتش سوزی شود.
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  نکته !
موقـع روشـن نمـودن موتور، حتـی االمکان 
سـوئیچ های ضـد سـرقت دار دیگر همـراه با 
سـوئیچ نباشند زیرا در غیر این صورت موتور 
روشـن نمی شـود و یـا بعد از روشـن شـدن 
خاموش می شـود. برای جلوگیری از این امر، 

سوئیچ های خود را جدا کنید.

  نکته !
اگـر به سـوئیچ های اضافـی نیاز درآیـد و یا 
سـوئیچ خود را گم کرده اید، توصیه می شـود 
کـه با نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعه کنید.

سیستم ضد سرقت یا ایموبایالیزر
خودروشـمادارایسیستمضدسرقتالکترونیکی
اسـتکهامکاناستفادهغیرمجازوسرقتخودرو

راکممیکند.
سیسـتمضدسـرقتخـودروشـمامتشـکلازیک
ترانسـپوندریاسیستمپاسـخگویخودکارکوچک
درداخـلکلیـدوابـزاریالکترونیکـیدرداخـل

خودروتشکیلشدهاست.
خودروهای بدون سیستم سوئیچ هوشمند
باسیستمضدسرقت،هرموقعشماسوئیچراوارد
میکنیدوسـوئیچرابازمیکنید،کنترلهایالزم
انجاممیشودومعتبربودنیانبودنسوئیچتایید

میشود.
اگرسوئیچاصلیبوددرآنصورتموتورروشنمی

شودودرغیراینصورتموتورروشننمیشود.
برای غیر فعال سازی سیستم ضدسرقت

سـوئیچراداخلجاسـوئیچیقراردادهوآنرادر
وضعیتONیابازقراردهید.

برای فعال سازی سیستم ضد سرقت
سـوئیچرادروضعیـتOFFقراردهید.سیسـتم
ضدسرقتبهصورتخودکارفعالمیشود.دراین
حالتخودروبدونسوئیچاصلیروشننمیشود.

خودروهای با سیستم سوئیچ هوشمند
هـرموقـعکـهکلیـدروشـن/خاموشخـودرودر
وضعیـتONقرارمیگیرد،سیسـتمضدسـرقت

اصلبودنیانبودنسوئیچراچکمیکند.
اگرسـوئیچاصلیباشـددرآنصورتموتورروشن

میشودودرغیراینصورت،روشننمیشود.
برای غیر فعال سازی سیستم ضد سرقت
کلیـدروشـن/خامـوشرادروضعیـتONقـرار

دهید.
برای غیر فعال سازی سیستم ضد سرقت
OFF وضعیـت در را خامـوش / روشـن کلیـد
قراردهید.سیسـتمضدسـرقتبهصـورتخودکار
فعالمیشـودوبدونسـوئیچاصلی،موتورروشـن

نمیشود.

 احتیاط !
از گذاشتن اشیای فلزی در نزدیکی سوئیچ 

خودداری کنید.
اشـیای فلـزی ممکـن اسـت در سـیگنال 
ترانسـپوندر اشـکال ایجـاد کننـد و مانع 

روشن شدن خودرو شوند.
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 احتیاط !
ترانسپوندر موجود در سوئیچ خودروی شما 
بخش مهمی از سیسـتم ضد سـرقت است. 
این سیستم به گونه ای طراحی شده است که 
سال ها بدون عیب کار کند؛ اما با این وجود 
مانع خیس شدن و یا در معرض الکتریسیته 
سـاکن و یا ضربه به آن شـوید. در غیر این 

صورت به آن آسیب می رسد.

 احتیاط !
از دسـتکاری و تغییـرات در سیسـتم ضد 
سـرقت خودداری کنید زیرا سبب می شود 
که درست کار نکند. برای سرویس سیستم 
ضد سرقت حتما به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.
نقص هـای ناشـی از تغییـرات نادرسـت و 
دستکاری سـوئیچ مشمول گارانتی نخواهد 

بود.

ریموت )در صورت وجود(
کار با ریموت خودرو

A نوع
برایبازکردنسوئیچ،کلیدمخصوصرویآن•

رافشـاردهیـدتـابهصـورتخـودکارکلیدباز
شود.

برایبسـتنیاجمـعکردنکلید،ضمنفشـار•
کلید،بادستآنراجمعکنید.

B نوع
بـرایبازکـردنودرآوردنکلیدمکانیکیروی•

ریمـوت،کلیـدمخصـوصرافشـاردادهونگـه
داریدوکلیدراخارجکنید.

بـراینصبمجددکلید،آنرادرونمحلخود•
قراردادهوفشاردهیدتاجابخوردوصدایجا

خوردنشنیدهشود.

 احتیاط !
هرگز بدون فشـار کلید مخصوص، سـوئیچ 
را بـه زور جمع نکنید زیرا سـوئیچ آسـیب 

می بیند.
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قفل کردن )1(
1 تمامیدربهارامیبندد..
2 کلیدقفلرافشاردهید..
3 چراغهشـدارخطریکبارچشـمکمـیزندتا.

نشاندهدکهتمامیدربهاقفلهستند)درب
موتورودربصندوقعقببایدبستهباشد(.

 باز نمودن قفل )2(
1 کلیدبازنمودنقفلرافشاردهید..
2 چراغهایهشـدارخطردوبارچشـمکمیزندو.

اینبدانمعنیاستکهتمامیدربهابازهستند.

باز کردن قفل در صندوق عقب )3(
3 کلیدبازکردنقفلدربصندوقعقبرابیش.

از1ثانیهفشاردهید.
4 چراغهشدارخطردوبارچشمکمیزندواین.

بدانمعنیاستکهدربصندوقبازاست.

  نکته !
  نکته !اگر درب باز باشد، درب ها قفل نمی شوند.

فرستنده در موارد زیر کار نمی کند:
سوئیچ روی خودرو باشد. •
فاصله شـما تا خودرو بیشتر از 10 متر و یا  •

130 فوت باشد.
باطری فرستنده ضعیف باشد. •
خودروها یا اشیای دیگر جلوی سیگنال را  •

گرفته باشد.
آب و هوا خیلی سرد باشد. •
فرستنده، به یک فرستنده رادیویی مانند  •

ایسـتگاه رادیویی و یا فرودگاهی نزدیک 
باشد که با فعالیت عادی فرستنده تداخل 

نماید.
موقعی که فرستنده درست کار نمی کند، درب 
را با سـوئیچ باز و بسـته کنید. اگر فرستنده 
معیـوب هسـت، حتمـا بـه نمایندگـی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
)ادامه دارد(

  نکته !
بعد از باز کردن قفـل درب صندوق عقب،  •

صندوق بـه صورت خودکار قفل می شـود 
مگر این که در عرض 30 ثانیه باز شود.

بعد از باز شدن صندوق عقب، و بستن آن،  •
صندوق به صورت خودکار قفل می شود.

عبارت HOLD درج شده روی کلید بدان  •
معنی اسـت که شما باید این کلید را فشار 

داده و آن ها را نگه دارید.

اقدامات احتیاطی در مورد فرستنده
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)ادامه(
اگر فرستنده در مجاورت تلفن هوشمند و  •

یا موبایل باشد، سـیگنال فرستنده در اثر 
فعالیت عادی موبایل مختل می شـود. این 
امر به ویژه وقتی اهمیت دارد که تلفن فعال 
باشد مثال در حال تماس گرفتن باشید و یا 
با شما تماس گرفته شود و یا پیامک بزنید 
و یا ایمیل بفرسـتید و یـا دریافت نمایید. 
هرگز فرسـتنده و موبایل را در یکجا با هم 

قرار ندهید و بین آن ها فاصله بگذارید.

 احتیاط !
فرستنده را از آب و یا مایعات و آتش به دور 
نگه دارید. اگر داخل فرستنده مرطوب شود 
و یا فرسـتنده خیس شـود )در اثر ریختن 
نوشـیدنی و یا آب بر روی آن هـا(، و یا اگر 
مدار داخلی آن ها گرم شـود در آن صورت 
درسـت کار نمی کنـد و این موارد مشـمول 

گارانتی نمی شود.

 احتیاط !
تغییـرات و یا اصالحاتی که صریحا به تایید 
بخش مسـئول نرسیده باشـد مجاز نیست. 
اگر ریموت بـه خاطر این تغییرات کار نکند 
و این تغییرات مورد تایید نمایندگی نباشد 
در آن صورت مشمول گارانتی نخواهد شد.

تعویض باطری
ریمـوتخودرویشـماازباطـریلیتیومی3ولتی
اسـتفادهمـیکندکهچندسـالعمـردارند.برای

تعویضباطریبهصورتزیرعملکنید:
1 بـایکابزارباریکدرپوشباطریریموتراباز.

کنید.
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 احتیاط !
فرسـتنده سیسـتم ریموت بـه گونه ای  •

طراحی شـده اسـت که می تواند سال ها 
بـدون عیـب کار کند اما اگـر در معرض 
رطوبـت و یـا الکتریسـیته سـاکن قرار 

گیرد، ممکن است خراب شود.
اگر با نحوه اسـتفاده از فرسـتنده آشنایی 
ندارید و یا نمی دانید باطری را چگونه تعویض 
کنید، توصیه می شود که به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
اسـتفاده از باطری نادرسـت مـی تواند  •

سـبب شـود که فرسـتنده درسـت کار 
نکند. مطمئن شوید که از باطری درست 

استفاده می کنید.
برای جلوگیری از آسـیب دیدن ریموت،  •

مواظب باشید که زمین نخورد و یا خیس 
نشـود و یا داغ نشود و در معرض آفتاب 

قرار نگیرد.
بـرای امحـای باطری های ریمـوت طبق  •

قوانین محلی اقدام کنید. امحای باطری 
به روش هـای دیگر برای محیط زیسـت 

مضر است.

2 باطریهایمصرفشدهراخارجنمودهوباطری.
جدیـدرادرآنقـراردهید.مطمئنشـویدکه

باطریهارادرستجازدهاید.
3 مجددادرپوشریموترانصبکنید..

بـرایتعویـضفرسـتندهحتمابـهنمایندگیمجاز
شرکتکرمانموتورمراجعهکنید.

کار کلیدهای سوئیچ هوشمند
1 کلیدقفلکردندرب.
2 کلیدبازکردنقفلدرب.
3 کلیدبازکردنقفلصندوقعقبخودرو.

بـاسـوئیچهوشـمند،شـمامیتوانیدقفـلدربو
صنـدوقعقبرابازوبسـتهکنیـدوحتیموتوررا

بدونگذاشتنسوئیچروشنکنید.
کلیدهایرویسـوئیچهوشـمندباریموتیکسان

است.بهبخشریموتمراجعهکنید.

سوئیچ هوشمند )در صورت وجود(
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اگرسوئیچهوشمندراهمراهداشتهباشید،میتواند
دربهاوصندوقعقبرابازوبستهکنید.

همچنین،میتواندبهکمکسوئیچهوشمندموتور
راروشـنکنید.برایجزئیاتبیشـتربـهادامهاین

بخشتوجهکنید.

قفل کردن درب ها با سوئیچ هوشمند
1 سوئیچهوشمندرابردارید..
2 تمامیدربهاراببندید..
3 کلیدرویدستگیرهدربخودرورافشاردهید..
4 چراغهـایهشـدارخطریکبارچشـمکمیزنند.

)دربموتورودربصندوقعقببایدبستهباشد(.
5 مطمئـنباشـیدکهدربهاقفلهسـتند؛بدین.

منظورتمامیدستگیرههارابکشید.

  نکته !
کلید تنها در صورتی کار می کند که سوئیچ  •

هوشـمند در داخل فاصله 70 سانتی متری 
دستگیره بیرونی خودرو است.

حتی اگر شـما دسـتگیره را فشـار دهید،  •
درهـا قفل نمی شـوند و آژیر سـه ثانیه به 

صدا در می آید اگر:
سوئیچ هوشمند در خودرو باشد.- 
کلید روشن / خاموش موتور در وضعیت - 

ON یا ACC باشد.
دری غیر از صندوق عقب باز باشد.- 

باز کردن قفل درها
1 سوئیچهوشمندرابردارید..
2 کلیـدرویدسـتگیرهبیرونـیخـودرورافشـار.

دهید.
3 تمامیدرهابازمیشـوندوچراغهایهشـدار.

دوبارچشمکخواهندزد.

  نکته !
کلید تنها در صورتی کار می کند که سوئیچ  •

هوشمند در داخل فاصله 70 سانتی متری 
دستگیره بیرونی خودرو است.

اگر سـوئیچ هوشـمند در داخل فاصله 70  •
سانتی متری دستگیره درب خودرو باشد، 
دیگر افراد هم می توانند دربهای خودرو 

را باز کنند.

باز کردن قفل صندوق عقب
1 سوئیچهوشمندرابردارید..
2 کلیدرویدستگیرهدربصندوقرافشاردهید..
3 دربصندوقرابازکنید..

  نکته !
بعد از باز شدن درب صندوق عقب و بستن  •

آن، درب صندوق بـه صورت خودکار قفل 
می شود.

کلید تنها در صورتی کار می کند که سوئیچ  •
هوشـمند در داخل فاصله 70 سانتی متری 
دسـتگیره بیرونـی صندوق عقـب خودرو 

است.
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  نکته !
اگـر به دالیلی سـوئیچ هوشـمند خـود را گم  •

کردیـد، نمی توانید خودرو را روشـن کنید. در 
صـورت لزوم خـودرو را یدک کـرده و آن را به 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
بـرای هر خـودرو حداکثر می توان دو سـوئیچ  •

هوشـمند ثبـت نمود. اگـر یک سـوئیچ را گم 
کردیـد، توصیه می شـود بـه نمایندگـی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
سوئیچ هوشمند در موارد زیر کار نمی کند: •

اگـر سـوئیچ هوشـمند نزدیک فرسـتنده - 
رادیویـی ماننـد ایسـتگاه رادیویـی و یـا 
فرودگاهی باشـد که می توانـد در عملکرد 

عادی سوئیچ هوشمند اختالل ایجاد نماید.
سـوئیچ هوشـمند نزدیـک موبایـل و یـا - 

سیستم های بی سیم دوجانبه و یا تلفن های 
سلولی باشد.

سیستم سوئیچ هوشمند خودروی دیگر در - 
مجاورت خودروی شما استفاده می شود.

وقتی سـوئیچ هوشـمند درسـت کار نمی کند، 
درب خـودرو را بـا سـوئیچ عادی باز و بسـته 
کنید. اگر احساس می کنید که سوئیچ هوشمند 
معیوب است، توصیه می شود حتما به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(اقدامات احتیاطی در مورد سوئیچ هوشمند
اگر سوئیچ هوشمند به موبایل شما نزدیک  •

باشد، سیگنال توسط سیگنال های موبایل 
مسدود می شود. این امر بخصوص در موقع 
تلفن زدن، پیامک فرستادن، و یا ارسال و 
دریافت ایمیل جدی تر است. هرگز سوئیچ 
هوشـمند یا موبایل خـود را در یک جیب 
نگذارید و همیشه بین این دو فاصله کافی 

را رعایت کنید.

 احتیاط !
فرستنده را از آب و یا مایعات و آتش به دور 
نگه دارید. اگر داخل فرستنده مرطوب شود 
و یا فرسـتنده خیس شـود )در اثر ریختن 
نوشـیدنی و یا آب بر روی آن هـا(، و یا اگر 
مدار داخلی آن ها گرم شـود در آن صورت 
درسـت کار نمی کنـد و این موارد مشـمول 

گارانتی نمی شود.

باز و بسـته کردن قفل در وضعیت های 
اضطراری

اگرسـوئیچهوشـمنددرسـتکارنکنـد،میتوانید
دربهاراباکلیدمکانیکیمعمولیبازوبستهکنید:

1 کلیـد)1(رافشـاردادهونگـهداریـدوکلیـد.
معمولی)2(رادرآورید.

2 کلیـدراواردجاکلیـدیدربکنیـد.کلیدرابه.
سمتعقبخودروبگردانیدتاقفلآنبازشود
وبـرایقفـلکـردندرب،آنرابهسـمتجلو

بگردانید.
3 کلیـدمعمولـیرامجددانصبکنیـدبرایاین.

کارکلیـدراداخلمحلخودگذاشـتهوفشـار
دهیدتاجابخورد.
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مرحله آماده
خـودروراپـارککـردهوموتـورراخامـوشکنید.

سیستمرابهصورتزیرآمادهکنید:
1 سوئیچراخارجکنیدوازخودروخارجشوید..
2 مطمئنباشیدکهتمامیدربهاودربصندوق.

عقبودربموتوربستهوقفلشدهاست.

3 درهارابااستفادهازریموتقفلکنید..
بعـدازانجاممراحلفوق،چراغهایهشـدارخطر
یکبارچشـمکمیزندکهنشـاندهندهآمادهشدن

سیستماست.

اگـردربیـادربصنـدوقعقـبویـادربموتور
خـودروبـازباشـد،چـراغهـایهشـدارخطـرکار
نمیکننـدوسیسـتمدزدگیرآمادهنمیشـود.اگر
تمامـیدربهاودربصندوقودربموتوربعداز
فشارکلیدقفلبستهباشند،چراغهایهشدارخطر

یکبارچشمکخواهدزد.

سیستم دزدگیر خودرو )در صورت وجود(

اینسیستمبهگونهایطراحیشدهاستکهمانع
ورودغیرمجازبهخودرویشـماشود.اینسیستم
درسـهمرحلـهکارمیکنـد:ابتـدامرحلـهآمادهو
مرحلـهدوممرحلههشـدارسـرقتومرحلهسـوم
مرحلـهغیرفعالاسـت.اگرسیسـتمدزدگیرفعال
شـود،سیسـتمآژیرمیزندوچراغهشـدارخودرو

چشمکمیزند.

قبل از آماده نمودن دزدگیر همه سرنشـینان 
خودرو باید از آن خارج شوند. اگر این سیستم 
در حالتی که سرنشینان داخل خودرو حضور 
دارند فعال یا آماده شود، در آن صورت ممکن 
است هنگام خروج سرنشینان آژیر به صدا در 
آیـد. اگر درب یا درب صندوق عقب و یا درب 
موتـور در عرض 30 ثانیه بعد از آماده شـدن 
دزدگیر باز شـود، در آن صورت سیستم غیر 
فعال می شـود تا از آژیر غیر ضروری اجتناب 

شود.

مرحله دزدگیر
هشـدارودزدگیـردرصورتـیفعالخواهدشـدکه

موقعفعالشدنسیستماتفاقهایزیررخدهد:
دربجلـویاعقـببدوناسـتفادهازریموتباز•

شود.
دربصندوقعقببدونریموتبازشود.•
دربموتوربازشود.•

بوقبهصدادرمیآیدوچراغهایهشداربهصورت
پیوسـتهوتقریبا27ثانیهچشـمکمیزندمگراین
کـهسیسـتمغیرفعالشـدهباشـد.بـرایخاموش

نمودنسیستم،دربهاراباریموتبازکنید.

مرحله غیرفعال
سیستمدرصورتیغیرفعالمیشودکهرخدادهای

زیرپیشآید:
کلیدبازنمودنقفلرویریموترافشاردهید.•

امـااگـردربییـادربصندوقعقبـیدرعرض
30ثانیهبازنشود،درآنصورتسیستممجددا

آمادهیافعالمیشود.
کلیـدقفلرویریموتموقعبازبودندربویا•

دربصندوقعقبفشاردادهمیشود.
چراغهایهشـدارخطـردوبارچشـمکمیزنندتا

نشاندهندکهسیستمغیرفعالشدهاست.
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  نکته !
سیستم غیر ایموبالیزر

هرگز سـعی نکنید که موتور را در حالتی که  •
آژیر فعال اسـت روشن کنید.در مرحله آژیر 

دزدگیر، استارت غیرفعال می شود.
 اگر سیستم با ریموت غیر فعال نشود در آن  •

صورت کلید را وارد جاسوئیچی نمایید و آن را 
در وضعیت ON قرار دهید و 30 ثانیه منتظر 

شوید. سپس سیسم غیر فعال می شود.
اگـر کلیدهـای خـود را گم کردیـد، توصیه  •

می شود که با نمایندگی مجاز شرکت کرمان 
موتور تماس بگیرید.

  نکته !
سیستم ایموبایالیزر

اگر سیستم با ریموت غیر فعال نشد در آن  •
صورت کلید را وارد جا سـوئیچی نمایید و 
موتور را روشـن کنید. سپس سیستم غیر 

فعال می شود.
اگـر کلیدهـای خـود را گم کردیـد حتما  •

به نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور 
مراجعه نمایید.

 احتیاط !
از دسـتکاری و تغییـرات در سیسـتم ضد 
سـرقت خودداری کنید زیرا سبب می شود 
که درست کار نکند. برای سرویس سیستم 
ضد سرقت حتما به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.
نقص هـای ناشـی از تغییـرات نادرسـت و 
دستکاری سـوئیچ مشمول گارانتی نخواهد 

بود.

قفل درب ها

باز کردن درب خودرو از بیرون
با ریموت / سوئیچ هوشمند

دربهـایاینخـوردرامیتوانبـاریموتویا•
سوئیچهوشمندبازیابستهنمود.

دربهابافشـارکلیدرویدسـتگیرهبیرونیباز•
وبسـتهمیشـوند)البتـهبایددرایـنوضعیت
سـوئیچهوشـمندهمراهشماباشـدوخودروی

شمااصوالمجهزبهسوئیچهوشمندباشد(
بعدازبـازکردنقفلدربهایخودرو،بایددر•

راباکشیدندستگیرهبازنمود.
موقعبسـتندرب،آنرابادسـتفشاردهیدو•

مطمئنشویدکهدربکامالبستهاست.
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  نکته !
در آب و هوای مرطوب و سرد، قفل  مکانیزم های  •

درب و قفل درب ممکن اسـت به خاطر شرایط 
انجماد درست کار نکنند.

اگر درب چند بار پشت سرهم به سرعت باز و بسته  •
شود و این کار با سوئیچ معمولی و یا با سوئیچ قفل 
درب باشـد، در آن صورت سیسـتم ممکن است 
موقتا غیر فعال شود تا از مدار آن محافظت نماید و 

مانع آسیب رساندن به اجزای سیستم شود.

باز کردن درب خودرو با سوئیچ معمولی
بـرایقفلنمودندرب،کلیدرابهسـمتعقب•

خـودروبگردانیـدوبـرایبازنمـودنقفلدرب،
سوئیچرابهسمتجلویدرببگردانید.

اگردربسمترانندهراباسوئیچمعمولیبازیا•
بستهمیکنید،تمامیدربهایخودروبهصورت
خودکاربازیابستهمیشوند.)اگرخودرویشما

دارایقفلمرکزیباشد(.
دربهـاباریموتنیزبازوبسـتهمیشـوند)اگر•

خودرویشمادارایآنباشد(.
وقتـیقفـلدربهـابازباشـد،بایـدآنهـارابا•

کشیدندستگیرهبازنمود.
وقتـیدربهارامیبندید،دربرابادسـتفشـار•

دهید.مطمئنشویدکهدربهاسفتبستهشدهاند.

برایقفلنمودندرببدونسوئیچمعمولی،کلید
قفـلدرب)1(درداخـلخـودرورادروضعیـت
LOCKقـراردهیـدودرب)2(راببندیـد.)اگـر

خودرویشماقفلمرکزیندارد(.

  نکته !
سیسـتم قفل مرکزی تنها وقتـی کار می کند که 

درب ها و درب صندوق عقب بسته باشد.

  نکته !
همیشه سوئیچ را بردارید و ترمز دستی را بکشید 
و تمامی شیشه ها را باال بدهید و موقع ترک خودرو 

درب ها را قفل کنید.

بستن قفل درب ها از داخل
با کلید قفل در

بـرایبازکردنقفـلدرب،کلیدقفلدرب)1(•
رادروضعیتUNLOCKقراردهید.عالمت
قرمـز)2(رویکلیـددرایـنوضعیـتنمایـان

میشود.
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بـرایقفـلنمـودندرب،کلیـدقفـلدر)1(رادر
وضعیـتLOCKقـراردهیـد.اگـردرسـتقفل
شـود،عالمتقرمـز)2(رویکلیدقفلدربدیده

نمیشود.
بـرایبـازکـردندرب،دسـتگیره)3(رابهسـمت

بیرونبکشید.
فشـارکلیدهـایقفلدرب)1(درسـمترانندهیا
UNLOCKیـاLOCKسرنشـیندروضعیـت
سـببقفـلویابازشـدنقفـلتمامـیدربهای
خـودرومیشـود)اگـرخـودرویشـمامجهـزبـه

سیستمقفلمرکزیباشد(.
اگـردسـتگیرهداخلـیخـودرورویدربسـمت
راننـدهویاسرنشـینموقـعقفلبـودنکلیدقفل
دربکشیدهشود،درآنصورتقفلاینکلیدباز،

ودرببازمیشود.
دربهـایسـمترانندهیاسرنشـیندرصورتیکه
دربهایدیگر)ودربصندوق(بازباشدنمیتواند

قفلشود)اگرخودرودارایاینویژگیباشد(.

  نکته !
سیسـتم قفل درب مرکزی تنهـا وقتی فعال 
می شـود که تمامـی دربهـا و درب صندوق 

عقب بسته باشند.

 هشدار !
درست کار نکردن قفل درب

 اگر قفل درب هنگام حضور شما در خودرو 
هم کار نکند در آن صورت یکی از روش های 

زیر را برای خروج از خودرو استفاده کنید:
چند بار سـعی کنید قفل درب را پشـت  •

سرهم باز کنید )هم به روش الکترونیکی 
و هـم بـه روش دسـتی( و در عین حال 

دستگیره را بکشید.
قفل درب هـا و دسـتگیره های دیگر در  •

جلو و عقب را استفاده نمایید.
شیشـه را پایین بدهید و از سوئیچ برای  •

بـاز نمودن قفل درب از بیرون اسـتفاده 
کنید.

 هشدار !
درب ها

درب هـا هنگام حرکـت خودروهـا باید  •
همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از 
باز شـدن ناگهانی درب ها اجتناب شود. 
درب های قفل شده مانع ورود غیر مجاز 
به خودرو هنگام توقف و یا حرکت کردن 

خودرو می شود.
موقع بـاز نمودن درب ها بـه خودروهای  •

اطـراف و موتورسـیکلت، دوچرخه و یا 
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی 
ایجاد نشود. باز کردن درب موقع نزدیک 
شـدن خودروها و یـا عابریـن می تواند 

سبب آسیب های جانی و مالی شود.
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باز شدن قفل درب موقع برخورد با 
آن )در صورت وجود(

درصـورتبرخوردمنجربهعملکـردنایربگها،
تمامیدربهابهصورتخودکاربازمیشوند.

سیستم قفل درب در سرعت خاص 
)در صورت وجود(

تمامـیدربهـابهصـورتخـودکاربعـدازآنکـه
سـرعتبیشـتراز15km/hباشد،قفلمیشوند.
وتمامـیدربهـابهصـورتخـودکارموقعـیبـاز
میشوندکهموتورراخاموشویاوقتیکهسوئیچ

رابرمیدارید.)درصورتوجود(.

 هشدار !
خودروهای با درب های قفل نشده

تـرک خـودرو بـدون قفـل درب هـای آن 
می تواند سـبب سـرقت خودرو یا آسـیب 
دیدن آن و ورود افراد دیگر به خودرو شود. 
همیشه سـوئیچ را از روی خودرو بردارید و 
ترمز دسـتی را کشیده و تمامی شیشه ها را 
بـاال بدهید و درب ها را بعـد از ترک خودرو 

 هشدار !قفل نمایید.
درب هـا هنگام حرکـت خودروهـا باید  •

همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از 
باز شـدن ناگهانی درب ها اجتناب شود. 
درب های قفل شده مانع ورود غیر مجاز 
به خودرو هنـگام توقف و یا حرکت کند 

خودرو می شود.
موقع بـاز نمودن درب ها بـه خودروهای  •

اطـراف و موتورسـیکلت، دوچرخه و یا 
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی 
ایجاد نشود. باز کردن درب موقع نزدیک 
شـدن خودروها و یـا عابریـن می تواند 

سبب آسیب های جانی و مالی شود.

 هشدار !
رها نمودن کودکان در خودرو

خودرو با درب بسـته می تواند بسـیار گرم 
شـود و سـبب مرگ و یا آسـیب جـدی به 
کـودکان و حیوانات خانگی درون آن شـود 
که قادر به خروج از خودرو نیسـتند. از این 
گذشـته، کـودکان ممکن اسـت با وسـایل 
خـودرو بـازی کننـد و به خود و یـا خودرو 
آسیب بزنند و یا آسیب های دیگری به خود 
وارد نماینـد. هرگـز کـودکان و حیوانات را 

بدون مراقب داخل خودرو رها نکنید.

  نکته !
نمایندگی می تواند با شـرح زیـر ویژگی های 
باز و بسـتن نمودن قفل هـای درب را انتخاب 

نمایند:
قفل درب خودکار در سرعت های خاص •
 باز شدن قفل درب خودکار موقع برداشتن  •

سوئیچ از روی خودرو
اگـر خواهان ایـن ویژگی ها هسـتید، توصیه 
می شـود که به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه نمایید.
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 هشدار !
درب ها

درب هـا هنگام حرکـت خودروهـا باید  •
همیشـه کامال بسـته و قفل باشند تا از 
باز شـدن ناگهانی درب ها اجتناب شود. 
درب های قفل شده مانع ورود غیر مجاز 
به خودرو هنـگام توقف و یا حرکت کند 

خودرو می شوند.
 موقع باز نمودن درب هـا به خودروهای  •

اطـراف و موتورسـیکلت، دوچرخه و یا 
عابرین توجه داشـته باشـید تا مشکلی 
ایجاد نشود. باز کردن درب موقع نزدیک 
شـدن خودروها و یـا عابریـن می تواند 

سبب آسیب های جانی و مالی شود.

  نکته !
اگر دربها با ریموت و یا سوئیچ هوشمند قفل 
شوند در آن صورت دربها با کلید باز و بسته 

نمودن قفل مرکزی درب هم باز نمی شود.

کلیـد قفل مرکزی )اگر خـودرو به آن 
مجهز باشد(

بافشارکلیدقفلمرکزیفعالمیشود.
موقـعفشـاربخـشجلویـیکلیـد)1(،تمامی•

دربهایخودروقفلمیشوند.
موقـعفشـاربخشعقبـیاینکلیـد)2(،قفل•

تمامیدربهایخودروبازمیشود.
اگـرسـوئیچرویخـودروباشـدودربجلوباز•

باشـد،درآنصورتدربهاحتیدرصورتیکه
قسـمتجلویـی)1(قفـلمرکزیراهمفشـار

دهید،بازهمقفلنمیشوند.
اگرسـوئیچهوشـمنددرخودروباشدودربها•

بازباشـند،درآنصورتدربهاقفلنمیشوند
حتیاگرقسمتجلویسوئیچقفلمرکزی)1(

فشاردادهشدهباشد.

 هشدار !
خودروهای با درب های قفل نشده

تـرک خـودرو بـدون قفـل درب هـای آن 
می تواند سـبب سـرقت خودرو یا آسـیب 
دیدن آن و ورود افراد دیگر به خودرو شود. 
همیشه سـوئیچ را از روی خودرو بردارید و 
ترمز دسـتی را کشیده و تمامی شیشه ها را 
بـاال بدهید و درب ها را بعـد از ترک خودرو 

قفل نمایید.

 هشدار !
رها نمودن کودکان در خودرو

خودرو با درب بسـته می تواند بسـیار گرم 
شـود و سـبب مرگ و یا آسـیب جـدی به 
کـودکان و حیوانات خانگی درون آن شـود 
که قادر به خروج از خودرو نیسـتند. از این 
گذشـته، کـودکان ممکن اسـت با وسـایل 
خـودرو بـازی کننـد و به خود و یـا خودرو 
آسیب بزنند و یا آسیب های دیگری به خود 
وارد نماینـد. هرگـز کـودکان و حیوانات را 

بدون مراقب در خودرو رها نکنید.
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 هشدار !

قفل درب های عقب
اگر کـودک موقع حرکت خـودرو به صورت 
ناگهانی درب های عقـب را باز کند، احتماال 
آن ها سـقوط می کنند و به شـدت آسـیب 
می بیننـد و یـا مجـروح می شـوند. بـرای 
جلوگیـری از باز شـدن درب هـای عقب از 
داخـل، قفل کودک را بایـد در موقع حضور 

کودک در خودرو فعال نمود.

قفل کودک درب عقب خودرو
قفلکودکبرایجلوگیریازبازنمودنقفلدرب
عقبخودروتوسطکودکطراحیشدهاست.قفل
کودکهـایدربعقببایدموقعحضورکودکدر

خودروفعالشوند.
1 دربعقبرابازکنید..
2 قفـلکـودکواقـعدرلبـهعقبـیدربرادر.

وضعیـتقفـلقـراردهیـد.وقتیقفـلکودک
دروضعیتقفلباشـد،دربعقببازنمیشـود
حتیاگردستگیرهداخلیدرب)3(رابکشید.

3 دربعقبراببندید..
برایبازنمودندربعقب،دسـتگیرهبیرونیدرب

)2(رابکشید.
حتـیاگـرقفـلدربهـابـازباشـد،دربعقـببا
کشـیدندستگیرهداخلی)3(بازنمیشودتاوقتی

کهقفلکودکبازشود.

درب صندوق عقب خودرو

باز کردن درب صندوق عقب
قفلدربصندوقعقبخودرودرصورتیقفل•

می شـودویابازمیشـودکهکلیـددروضعیت
LOCKیـاUNLOCKباشـد)اگـرخودرو

دارایاینویژگیباشد(
دربصنـدوقعقـبخـودرووقتیبازوبسـته•

میشـودکـهتمامیدرب هاباسـوئیچمعمولی،
ریموتویاسـوئیچهوشمندویاباسوئیچقفل

مرکزی،بازیابستهباشند.
اگرقفلدربصندوقعقبخودروبازباشددر•

آنصورتدربصندوقعقبخودروباکشیدن
دستگیرهبازمیشود.
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 هشدار !
درب صنـدوق عقـب خودرو به سـمت باال 
حرکـت میکند. مطمئن شـوید کـه موقع 
باز نمودن درب صنـدوق عقب خودرو هیچ 

جسم و یا فردی جلوی آن نباشد.

 هشدار !
در آب و هوای سرد و مرطوب، مکانیزم های 
درب و قفـل درب به خاطـر شـرایط انجماد 

درست کار نمی کند.

 هشدار !
سیسـتم قفل مرکزی درب تنها وقتی فعال 
می شـود که درب هـا و درب صندوق عقب 

بسته باشد.

 احتیاط !
مطمئـن شـوید که قبـل از رانـدن خودرو 
صنـدوق  عقب بسـته اسـت. در غیـر این 
صـورت ممکـن اسـت زبانـه و قفـل درب 

صندوق عقب آسیب ببیند.

بستن درب صندوق عقب
بـرایبسـتندربصندوقعقب،صنـدوقعقبرا
پاییـنآوردهومحکـمببندیـد.مطمئنشـویدکه

دربصندوقعقبکامالبستهاست.

 هشدار !
دود اگزوز

اگر بـا صندوق عقب باز حرکـت کنید، دود 
و گازهـای خطرناک وارد خودرو می شـود و 
ممکن اسـت سبب مسـمومیت سرنشینان 

شود.
اگر الزم اسـت که با درب صندوق عقب باز 
حرکت کنید، تمامی شیشه ها و هواکش های 
خودرو را به گونه ای باز کنید که هوای بیرون 

وارد خودرو شود.

 هشدار !
محل صندوق عقب خودرو

از سـوار کردن مسافر در قسـمت صندوق 
خودرو جلوگیـری کنید زیـرا هیچ امنیتی 
نـدارد و کمربند و دیگر سیسـتم های حفظ 
ایمنی در دسترس نیسـت. برای جلوگیری 
و  تصـادف  در  بـه سرنشـینان  از آسـیب 
توقف های ناگهانی، سرنشـینان خودرو باید 

همواره کمربند ایمنی خود را ببندند.
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شیشه های خودرو 

)1(کلیدباالبرشیشهسمتراننده
)2(کلیدباالبرشیشهسرنشینجلو

)3(کلیدباالبرشیشهسرنشینسمتچپعقب*
)4(کلیدباالبرشیشهسرنشینسمتراستعقب*

)5(بازوبستهکردنشیشه
)6(شیشهبرقیخودکار*
)7(کلیدقفلشیشهبرقی

*:ممکناستمدلخودورشمافاقداینگزینهباشد.

  نکته !
در آب و هوای سرد و خیس، شیشه برقی ها ممکن است به علت انجماد 

درست کار نکنند.
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شیشه برقیهای خودرو
برایباالوپایینکردنشیشهخودرو،سوئیچباید
بازباشـد.هردربداراییککلیدباالبراسـتکه
شیشـهراکنترلوباالوپاییـنمیکند.رانندهنیز
یککلیدقفلشیشـهمخصوصدراختیارداردکه
بهکمکآنمیتواندشیشـههایسرنشـینانعقب
خـودروراقفـلنمایـد.شیشـهبرقیتـاتقریبا30
ACCثانیـهبعدازبازشـدنسـوئیچدروضعیت
یاLOCK/OFFعملمیکند.امااگردربهای
جلوبازباشـند،شیشـههادرایـن30ثانیههمکار

نمیکنند.

  نکته !
هنگام رانندگی با شیشه های باز، سرو صدای 
بـاد در داخل خودرو میپیچد. این صدا عادی 
است و می توان با انجام اقدامات زیر آن را کم 
یا صفر کـرد. اگر وقتی یک یا هر دو شیشـه 
پنجره عقب پایین اسـت سـرو صدای باد در 
خودرو می پیچد، شیشـه جلو را به اندازه یک 

اینچ پایین بیاورید مشکل حل می شود.

باز و بسـته کردن شیشـه )در صورت 
وجود(

دربسـمتراننـدهمجهزبهکلیداصلیاسـتکه
تمامیشیشههایخودروراکنترلمیکند.

برایبازیابسـتهکردنشیشه،بخشجلوییکلید
مربوطهرابهسـمتباالبکشـیدویایکدرجه)5(

بهپایینفشاردهید.

پاییـن آوردن خودکار شیشـه ها )در 
صورت وجود()شیشه سمت راننده(

بـافشـارلحظـهایکلیـدشیشـهبرقیتـاوضعیت
دوم)6(،شیشـهراننـدهکامالپاییـنمیآیدحتی
وقتیکهکلیدرهاشـدهباشـد.برایتوقفشیشـه
دروضعیتمطلوبدرهنگامپایینآمدنشیشـه،
کلیدرادرجهتمخالفباحرکتشیشـهبکشـید

ورهاکنید.
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شیشـه برگـردان خـودکار )در صورت 
وجود(

اگرشیشـهدرحینبسـتنخودکارمانعیرابرسر
راهخودببیند،درآنصورتمتوقفشـدهوتقریبا
30سـانتیمترپاییـنمیآیـدتاآنمانعبرداشـته

شود.
اگـرشیشـهمقاومتـیراحیـنباالکشـیدنمداوم
حسکند،شیشهحرکتروبهباالرامتوقفنموده

وتقریبا2/5سانتیمترپایینمیآید.
اگـرکلیدشیشـهبرقـیرامجددابهصـورتمداوم
5ثانیـهبعدازپایینآمدنشیشـهتوسـطشیشـه
برگـردانبـاالبکشـیم،شیشـهبرگـرداندیگرکار

نمیکند.

بـاال و پایین نمـودن خودکار شیشـه 
خـودرو )در صـورت وجود( )شیشـه 

سمت راننده( 
کلیدشیشهبرقیرایکلحظهفشاردهیدویاباال
بکشیدتادروضعیت)6(قراربگیردوبهاینترتیب
شیشـهحتیوقتیکلیدرارهـامیکنیدکامالباال
میآیدیاپایینمیرود.برایمتوقفنمودنشیشه
دروضعیـتدلخـواهوقتـیکـهدرهنگامبـاالویا
پایینرفتنخودکاراست،آنرابهباالکشیدهویا

فشاردادهوسپسرهاکنید.
اگـرشیشـهبرقیعملکـردعـادیندارد،سیسـتم
شیشهبرقیخودکاربایدبهصورتزیرتنظیمشود:

1 سوئیچخودرورابازکنید..
2 شیشـهرابسـتهوحداقل1ثانیهکلیدشیشـه.

برقیراباالبکشید.
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 هشدار !
مطمئن شـوید که سر، دیگر بخش های بدن 
و یا اشـیای دیگر قبل از بسـتن شیشه در 
سـر راه آن نباشـند زیرا ممکن است سبب 
آسـیب بدنی و یا آسـیب به خودرو شـود. 
اشـیای بـا قطـر کمتـر از 4 میلی متـر بین 
شیشـه و مقره بدنه شیشـه گیر می کنند و 
ممکن است تحت پوشـش شیشه برگردان 

خودکار نباشد و شیشه توقف نکند.

کلید قفـل شیشـه برقـی )در صورت 
وجود(

راننــدهمیتــواندکلیـدهــایشیـشـهبرقـی•
سرنشـینانعقبرابافشـارکلیدقفلشیشهها
وقراردادنآنهادروضعیعتقفل)فشـارداده

شده(قفلنماید.

وقتـی که کلید قفل شیشـه ها در وضعیت  •
LOCK باشـد، کنتـرل اصلـی شیشـه 

برقی های عقب در دست راننده است.

  نکته !
ویژگی شیشه برگردان خودکار تنها وقتی کار 
می کنـد که ویژگی AUTO UP با کشـیدن 
کامل کلید به باال فعال شده باشد. اگر شیشه 
بـا اسـتفاده از وضعیـت نیمـه راه روی کلید 
باالبر، باال آمده باشد، ویژگی برگشت خودکار 

فعال نخواهد شد.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسـیب دیدگی شیشه  •

باالبـر، دو شیشـه یا بیشـتر را هم زمان 
باال و پایین نکنید. این امر سـبب کاهش 

طول عمر فیوز مربوطه می گردد.
هرگز سـعی نکنید که کلیـد اصلی روی  •

درب راننده و یا کلید شیشـه های برقی 
را در جهـات مخالف به صـورت هم زمان 
فعال کنید. اگر این کار را بکنید، شیشه 

متوقف شده و باز و بسته نمی شود.
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 هشدار !
شیشههای خودرو

هرگز سوئیچ را روی خودرو جا نگذارید. •
هرگـز کـودکان را بـدون بزرگ تـر در  •

خودرو تنها نگذارید. ممکن اسـت آن ها 
خودرو را به حرکـت درآورند، خود را به 
شیشه ها بکوبند و یا به خود و یا دیگران 

آسیب بزنند.
همیشـه چندیـن بـار وجود دسـت و یا  •

مانع های دیگر بر سـر راه شیشه های در 
حال بسـته شـدن را چک کنید سـپس 

اقدام به بستن شیشه کنید.
هرگـز اجـازه ندهید کودکان با شیشـه  •

باالبرها بازی کنند. کلید قفل شیشه های 
راننـده را در وضعیـت LOCK یـا قفل 
شـده قرار دهیـد. بـاز کـردن ناگهانی 
شیشه ها توسط کودکان می تواند بسیار 

خطرناک باشد.
هرگز دست، سـر و یا دیگر اعضای بدن  •

خـود را حین رانندگی از خـودرو خارج 
نکنید.

 هشدار !
موقع باز و یا بسته نمودن شیشه ها، مطمئن 
شوید که دست، بازو یا بدن سرنشینان الی 

شیشه گیر نکند.

شیشـه باالبـر دسـتی )در صورت 
وجود(

برایباالوپایینکردنشیشـه،دستهمخصوصرا
درجهتعقربههایسـاعتیـادرجهتعکسآن

بگردانید.

 باز کردن درب موتور خودرو
1 اهرمآزادسازیدربموتوررابکشیدتازبانهآن.

بازشـودودراینحالتصدایـیازدربموتور
بهگوشمیرسد.

درب موتور خودرو
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2 درقسـمتجلـوخودروقـراربگیریـدواندکی.
دربموتـوررابـاالبیاوریـدوزبانـهدوم)1(را
بـهسـمتباالفشـاردادهودربموتـور)2(را

باالآورید.
3 میلهنگهدارندهدربموتوررابازکنید..
4 آنرازیردربموتورجابزنید.اکنوندربموتور.

بازاست.

 هشدار !
میلـه نگه دارنـده درب موتـور را از محلی 
بگیرید که پالسـتیک پیچ شـده است زیرا 
اگر  میله داغ باشـد قسـمت پالستیکی آن 
عایق خوبی است و مانع سوختن دست شما 

می شود. 

 هشدار !
همیشـه بعد از خاموش کردن خودرو درب 
موتـور آن را باز کنید. بدیـن منظور بعد از 
قـرار دادن خـودرو روی یک سـطح تخت، 
خودرو را خاموش و اگر گیربکس اتوماتیک 
بـود آن را در وضعیت P )پارک( قرار دهید 
و اگـر از خودرو بـا دنده معمولی اسـتفاده 
می کنیـد آن را در وضعیت دنـده 1 یا دنده 
معکوس قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.

 هشدار !
قبل از بستن درب موتور، مطمئن شوید  •

که تمامی اشیا را از محدوده درب موتور 
برداشته اید. بسـتن درب موتور با وجود 
موانع در مسـیر آن سـبب می شـود که 
درب موتور آسیب ببیند و یا آسیب های  

بدنی ایجاد شود.
کهنه، دشکش و دیگر مواد قابل استعال  •

را درون موتـور جـا نگذاریـد زیـرا در 
صورت داغ شدن می توانند سبب ایجاد 

یا تشدید آتش سوزی شوند.

بستن درب موتور خودرو
1 قبلازبستندربموتور،مواردزیراچککنید:.

دربتمامیمجاریمانندرادیاتوروغیرهرا-
درستببندید.

دسـتکشیـاکهنهومـوادقابلاشـتعالرا-
بردارید.

2 میلـهنگهدارندهدربموتوررابهسـرجایخود.
برگردانید.

3 دربموتورراتانیمهمسیرپاینیآوردهوسپس.
رهاکنیدومطمئنشویدکهقفلشدهاست.
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 هشدار !
همیشـه چند بار چک کنید تا از بسـته  •

بودن کامـل درب موتور اطمینان یابید و 
سپس خودرو را برانید. مطمئن شوید که 
چـراغ یا پیغام باز بودن درب موتور روی 
صفحه کیلومتر دیده نمی شود. اگر درب 
موتور درسـت بسته نشـده باشد، حین 
رانندگـی امکان باز شـدن آن هسـت و  
این می تواند سبب کاهش دید و تصادف 

شود.
همیشـه موقع بازدید موتور و باز کردن  •

درب موتور، میله نگه دارنده درب موتور 
باید کامال در سوراخ مخصوص خود قرار 
گیـرد. این کار مانع پاییـن افتادن درب 

موتور و آسیب دیدن شما می شود.
هرگـز بـا خودرویی کـه درب موتور آن  •

باال اسـت رانندگی نکنید زیرا این سبب 
کاهش دید راننده می شود و ممکن است 
درب موتور پایین بیافتد یا آسیب ببیند.

باز کردن درب باک سوخت خودرو
دربباکسوختبایدازداخلخودرووباکشیدن

دستگیرهمخصوصدربباکبهباالبازشود.

درب باک سوخت خودرو

1 خودروراخاموشکنید..
2 اهرممخصوصبازکردندربباکرابهسـمت.

باالبکشید.
3 دربباک)1(رابکشیدتاکامالبازشود..
4 بـرایبازکـردندرباصلـیبـاک)2(آنرادر.

جهـتخالفعقربه هـایسـاعتبرگردانید.در
هنـگامبازکردندربباکصدایخالیشـدن
هوابهگوشمیرسـدکهناشـیازتعادلفشـار

سوختدرونباکاست.
5 درپوشاصلیباکراببندید..

  نکته !
اگـر درب باک سـوخت بـه خاطر یـخ زدگی باز 
نمی شـود، به آرامی بـه آن ضربه بزنیـد و درب 
را فشـار دهید تـا یخ ها شکسـته و درب را رها 
نمایند. هرگز بیش از حد و با فشار در را باز نکنید. 
درصورت لزوم از سیاالت مناسب ضد یخ برای باز 
کردن درب باک استفاده کنید )از ضدیخ مخصوص 
رادیاتور اسـتفاده نکنید( و یا خـودرو را به جای 

گرمی ببرید و صبر کنید تا یخ های آن آب شود. 
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 هشدار !
سوخت گیری مجدد

اگر سـوخت با فشـار بیرون بپاشد و روی  •
لباس و بدن شما بنشـیند خطرناک است 
و امـکان آتش سـوزی به وجود مـی آید. 
همیشـه درب باک را با دقت و به آرامی باز 
کنید. اگر درب باک را بردارید و صدای پف 
بشنوید و یا تخلیه داشته باشید، صبر کنید 
تا وضعیت متوقف شود و سپس کامال درب 

باک را باز کنید و بردارید.
هنگام بنزین زدن، نازل پمپ بعد از پر شدن  •

باک سوخت رسانی را متوقف می کند و دیگر 
بعد از آن سعی نکنید سوخت گیری کنید.

همیشه مطمئن شوید که درب باک سفت  •
بسته شده است تا از بیرون ریختن بنزین 

در هنگام تصادف جلوگیری شود.

بستن درب باک سوخت
1 برایبستندرباصلیباک)2(آنرادرجهت.

عقربههـایسـاعتبگردانیـدتـاصـدای»تق«
یکبارشـنیدهشـود.اینصدانشانمیدهدکه

درباککامالسفتشدهاست.
2 دربباک)1(رابسـتهوآنرابهآرامیفشـار.

دهیدومطمئنشویدکهکامالبستهاست.

 هشدار !
بنزین  به شدت قابل اشتعال و  انفجار است. 
عدم تبعیـت از این دسـتورالعمل ها ممکن 
است سبب آسیب بدنی شدید و حتی مرگ 

شود:
تمامـی هشـدارهای موجـود در پمـپ  •

بنزین ها را خوانده و به آن ها توجه کنید. 
قبل از سـوخت گیری مجدد، محل  قطع  •

بنزیـن  را در پمـپ  بنزیـن  اضطـراری 
یادداشت کنید.

قبل از برداشـتن نازل و سـوخت گیری،  •
بار الکتریسـیته خود را با دست زدن به 
اشـیای فلزی تخلیـه کنید و بـرای این 
منظـور باید با دسـت لخت این اشـیا را 
لمـس کرده و در فاصله مطمئن از نازل و 

منابع بنزین این کار را انجام دهید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
بعد از آغاز سوخت گیری به داخل خودرو  •

برنگردید. زیـرا این امـر می تواند در اثر 
تماس شـما بـا آیتم ها و اقـالم پارچه ای 
درون خودرو سـبب ایجاد الکتریسـیته 
سـاکن شـود و تخلیه این الکتریسـیته 
می تواند سـبب احتراق بخارات سوخت و 

آتش سوزی شود.
اگر برگشـتن شـما به داخل خودرو الزم 
اسـت، باید یک بار دیگر با دست زدن به 
اشـیای فلزی بار الکترکی خود را تخلیه 
نمایید و این کار باید دور از نازل و یا دیگر 

منابع بنزین و با دست لخت انجام شود.
موقع اسـتفاده از  ظرف سـوخت پرتابل  •

اسـتاندارد بایـد دقت کنید کـه ظرف را  
قبل از سوخت گیری روی زمین بگذارید.

تخلیـه بار الکتریسـیته سـاکن ناشـی 
از  ظـرف می تواند سـبب جرقـه بخارات 
سـوخت و آتش سوزی شـود. بعد از آغاز 
سـوخت گیری مجدد، تماس بین دسـت 
لخت و خودرو باید تا پایان سوخت گیری 

ادامه یابد.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
بـرای سـوخت گیری بـدون خـودرو از 
ظرف های اسـتاندارد مخصوص استفاده 

کنید و بنزین را در آن ها ذخیره نمایید.
هرگز موقع بنزین زدن با موبایل صحبت  •

تداخـالت  و  الکتریکـی  نکنید.جریـان 
ناشـی از تلفـن همـراه می تواند سـبب 
ایجاد احتراق و جرقه در بخارات سوخت 

و آتش سوزی شود.
موقـع سـوخت گیری مجـدد، همیشـه  •

دنده اتوماتیـک را در وضعیت P و دنده 
دسـتی را در وضعیت دنده عقب یا دنده 
1 قراردهیـد، ترمز دسـتی را بکشـید و  
LOCK/ سـوئیچ خـودرو را دروضعیت
OFF قـرار دهیـد. جرقه های ناشـی از  
اجـزای برقی مربـوط بـه موتورمی تواند 
بخارات سـوخت را منفجر کرده و منجر 

به آتش سوزی شود.
هرگـز در پمپ بنزین از فندک یا کبریت  •

استفاده نکنید و سیگار نکشید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
در صورت بـروز آتش سـوزی در هنگام  •

سـوخت گیری، از خـودرو دور شـده و 
بالفاصلـه با رئیس جایـگاه تماس گرفته 
و سـپس با آتش نشـانی تماس بگیرید و 
از دستورالعمل های ایمنی که آن ها اعالم 

می کنند تبیعت نمایید. 

 احتیاط !
همیشه سوخت گیری مجدد را بر اساس  •

الزامـات سـوخت گیری پیشـنهادی در 
مقدمه کتابچـه انجام دهیـد و از بنزین 
بدون سـرب )یـا سـرب دار در بعضی از 

کشورها( استفاده کنید.
اگـر درپوش اصلـی درب بـاک نیازمند  •

تعویض است، از نمونه های اصلی موجود 
در نمایندگی اسـتفاده کنیـد. اگر درب 
باک معیوب باشـد می تواند سـبب نقص 
در سیستم سوخت رسـانی و یا سیستم 

کنترل آالینده ها شود
مواظـب باشـید که سـوخت به سـطح  •

خودرو نپاشد. سوخت پاشیده شده روی 
سطوح نقاشی شده خودرو برای آن مضر 
اسـت و می تواند به رنگ و بدنه آسـیب 

برساند.
بعد از سـوخت گیری، مطمئن شـوید که  •

درپوش باک به خوبی نصب شده است تا 
در هنگام تصادف سوخت بیرون نریزد.
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 احتیاط !
بعـد از بـاز و یـا بسـتن و یا کـج کردن   •

سـان روف، دسـتگیره )کلیـد( کنتـرل 
آن را رها کنید و از فشـار و یا کشـیدن 
آن اجتنـاب کنید. در غیـر این صورت، 
ممکن اسـت موتور و یا اجزای سیسـتم 

آن آسیب ببینند. 
مطمئن شـوید که سـان روف موقع ترک  •

خودرو کامالبسته است.
اگر سـان روف باز باشد باران و برف وارد 
خودرو شده و نیز احتمال سرقت خودرو 

افزایش پیدا می کند.

سان روف )در صورت وجود(

اگرخودرویشـماسانروفدارد،میتوانیدآنرابا
دسـتگیرهکنترلسـانروفرویکنسولباالیسر
بهصورتکشـوییکنـاربزنیدویاکـجکنید)کنار

بزنید(.

سـانروفتنهـادرصورتـیقابلبازوبسـتهکردن
استکهسوئیچخودروبازباشد.

 هشدار !
هرگـز در هنـگام رانندگی سـان روف و  •

یـا آفتاب گیـر را تنظیم نکنیـد. این امر 
می توانـد سـبب از دسـت دادن کنترل 
خـودرو و یـا تصـادف شـود و منجر به 
مرگ، جراحت جدی و یا  خسـارت های 

مالی شود.
اجازه ندهید کودکان با سـان روف بازی  •

کنند یا به آن دست بزنند.

  نکته !
در آب و هوای سـرد و مرطوب،  سان روف  •

ممکن است به خاطر شرایط انجماد درست 
کار نکند.

بعـد از شستشـوی خودرو و یـا در هنگام  •
بـارش بـاران، دقـت کنیـد کـه  آب روی  
سان روف را قبل از فعال سازی تمیر کنید.

  نکته !
سـانروف میتوانـد در وضعیـت کـج هـم 
بهصورت کشـویی عمل کند امـا در حالت باز 
یا در وضعیت کشـویی امکان کـج کردن آن 

نیست.
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باز کردن سان روف به صورت کشویی
برایبازکردنسانروف،اهرمکنترلسانروفرابه

سمتعقببکشید.
برایبسـتنسـانروفاهرمکنترلآنرابهسمت

جلوفشاردهید.

باز شدن خودکار سانروف
برایاستفادهازوضعیتکشوییخودکار،یکلحظه
)بیشاز1ثانیه(اهرمکنترلآفتابگیردرکنسول
باالیسررابکشید.سانروفکامالبازمیشود.برای
توقفحرکتکشوییسانروفدرهرنقطه،هرکدام

ازکلیدهایکنترلآنرافشاردهید.
باز کردن سان روف به صورت دستی

اهـرمکنتـرلسـانروفرویکنسـولباالیسـررا
کمتراز0/5ثانیهبکشید.

بستن خودکار سان روف )کشویی(
برایبسـتهشدنسـانروفاهرمکنترلموجودبرروی
کنسولباالیسررابرایمدتبیشاز1ثانیهفشاردهید.
درایـنوضعیتسـانروفکامالبسـتهمیشـودو
برایتوقفسـانروفدرنقطـهمطلوب،اهرمکنترل

سانروفرافشاردهید.

  نکته !
موقع رانندگی با سـان روف باز )یـا نیمه باز(، 
صدای زوزه هوا در خودرو می پیچد. این صدا 
و نویـز عادی اسـت و بـا انجـام اقدامات زیر 
می تـوان آن را حذف نمود و یا کاهش داد. اگر 
خودرو در وضعیت سـان روف باز نویز داشـته 
باشد، اندازه بازشدگی سان روف را کمتر کنید.

برگردان خودکار سان روف
اگرشیءیابخشیازبدندرهنگامبستنخودکار
سـانروفحسشـود،درآنصورتجهتحرکت

آنبرعکسشدهوسپسمتوقفمیشود.
بخـشبرگـردانخـودکاردرصورتوجوداشـیای
کوچـکبینشیشـهولبهسـانروفعملنخواهد
کـرد.همیشـهقبـلازبسـتنسـانروفمطمئـن
شویدکهتمامیاشیاوسرنشینانازسانروفدور

هستند.
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 هشدار !
سان روف 

مواظـب باشـید که سـر، دسـت و یـا دیگر  •
اعضای بدن افراد در هنگام بسـتن سانروف 

الی آن گیر نکند.
هرگز صورت، گـردن و یا بازوها و دیگر اعضای  •

بدن را هنگام رانندگی از سان روف خارج نکنید.
مطمئن شوید که هنگام بستن سانروف دست  •

یا دیگر اعضای بدن شما در مسیر آن نیست.

کج کردن سان روف
بـرایبـازکردنسـانروف،اهرمکنترلآنرابهسـمت

باالفشاردهید.
برایبسـتنسـانروف،اهرمسـانروفرابهسمتجلو
فشـاردهیـدتاوقتیکـهسـانروفدروضعیتمطلوب

قرارگیرد.

 احتیاط !
هر چند وقت  یکبار آشغال های جمع شده  •

داخل ریل هادی سانروف را جمع آوری کنید.
اگـر در دمای زیـر نقطه انجمـاد و یا وقتی  •

سـانروف با برف یا یخ پوشـیده شده است 
سـعی کنید که آن را باز کنید، ممکن است 

شیشه یا موتور آن آسیب ببینند.
موقع استفاده از سان روف برای مدت طوالنی،  •

غبار بین سان روف و سطح سقف ایجاد سرو 
صدا می کند. در این مواقع سـان روف را باز 
کرده و با استفاده از یک کهنه گرد و غبار را 

تمیز کنید.
سان روف به گونه ای سـاخته شده است که  •

همراه با آفتاب گیر باز می شود. هرگز وقتی 
که سان روف باز است، آفتاب گیر را بسته نگه 

ندارید.

آفتاب گیر
آفتابگیـروپانلشیشـهایآنبهصورتخودکار
درموقعحرکتکشـوییپانلشیشـهبـازخواهند
شد.اگرمیخواهیدآنراببندیدبایدآنرابادست

ببندید.

 هشدار !
هرگز عمدا با اعضای بدن خود سعی نکنید  •

که بخش برگردان خودکار را فعال کنید.
اگر قبل از بسته شدن کامل خودکار چیزی  •

الی سـان روف گیر کند، بخـش برگردان 
اتوماتیک فعال نمی شود.
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بـرایکسـباطالعـاتبیشـتر،بـهنمایندگـی
مراجعهکنید.

تنظیم مجدد سان روف
هنگامیکهباطریخودروخالیکندویاازخودرو
جداشـودویافیوزمربوطهتعویضویاقطعشـود

سانروفبایدمجددامطابقزیرتنظیمشود:
1 سـوئیچرادروضعیتبازقراردهیدوسانروف.

راکامالببندید.
2 دستگیرهرارهاکنید..
3 دستگیرهرابهجلوفشاردادهونگهدارید)بیش.

از10ثانیـه(تـاوقتـیکهسـانروفکجشـده
واندکـیحرکتکند.سـپسدسـتگیرهرارها

کنید.
4 دسـتگیرهسـانروفرادرجهتبستهشدنبه.

جلوفشاردهیدتابهصورتزیرکارکند:
® بـاز سـانروف ® کـج ® بـاز آفتابگیـر

سانروفبسته
سپسدستگیرهرارهاکنید.

وقتیاینفعالیتهاتمامشـدند،سیستمسانروف
مجدداتنظیممی شود.

 احتیاط !
اگر سـان روف بعد از بـاز کردن باطری و  •

یا سـوختن فیوز مربوطه، مجددا تنظیم 
نشد، سـان روف ممکن است درست کار 

نکند.

)EPS( فرمان برقی
اینسیسـتمبهشـماکمکمیکندتاخودروخود
راهدایـتکنیـد.اگـرخـودروخامـوشباشـدویا
اگـرسیسـتمفرمانبرقیدرسـتکارنکند،شـاید
بتوانیـدبازهمخـودروراهدایتکنیـداماهدایت
وچرخانـدنفرماندراینحالتسـختونیازمند

نیرویبیشتراست.
فرماندراینوضعیتتوسـطواحـدکنترلفرمان
برقیهدایتمیشـودکهازگشـتاورغربیلکودور
موتـوربرایدسـتوردادنبهموتورفرماناسـتفاده

مینماید.
باافزایشسرعتخودروفرمانسفتتروباکاهش
آننرمتـرمیشـودتـابتوانیدکنتـرلبهتریروی

خودرواعمالنمایید.
اگـردرزمانکارعادیخـودرو،متوجهتغییریدر
انـرژیونیرویموردنیازبرایهدایتوچرخاندن
فرمانشـدید،حتمـاخودرورابـهنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورببرید.

غربیلک فرمان
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  نکته !
عالئم زیر ممکن اسـت در هنـگام کار عادی 

خودرو مشاهده شود:
چراغ هشدار EPS روشن نمی شود. •
بعد از باز کردن سـوئیچ، نیروی مورد نیاز  •

برای چرخاندن فرمـان به صورت آنی زیاد 
می شود.

این اتفاق وقتی پیش می آید که سیسـتم  •
EPS را آزمایش می کند. وقتی عیب یابی 
تکمیل شد، غربیلک به وضعیت عادی خود 

برمی گردد.
بعد از باز شـدن سوئیچ و یا قفل کردن آن  •

ممکن است صدای تق از رله EPS شنیده 
شود.

صدای موتور برقی موقع توقف خودرو و یا  •
رانندگی در سرعت پایین، شنیده می شود.

وقتی شما در دمای پایین رانندگی می کنید  •
اگـر غربیلک به صـورت مـداوم در موقع  •

عدم حرکت خودرو گردانده شـود، فرمان 
سـفت می شـود. اما بعد از چند دقیقه، به 

وضعیت عادی بر می گردد.

کج نمودن فرمان )در صورت وجود(
فرمانکجبهشماامکانمیدهدتاقبلازرانندگی
غربیلکراتنظیمنمایید.همچنینمیتوانیدفرمان
راباالبیاوریدتاپاهایشـماموقعورودوخروجاز

خودروفضایبیشتریداشتهباشد.
غربیلـکبایـدبهگونـهایقرارگیردکـهرانندگیبا
آنراحتباشـدودرعینحالشمابتوانیدصفحه
کیلومتـرراببینیدومواظبهشـدارهاوچراغهای

رویآنباشید.

 هشدار !
هرگز زاویه و ارتفاع غربیلک را در حین  •

رانندگی تنظیم نکنید زیرا این کار سبب 
از دسـت رفتن کنترل خودرو می شود و 
امکان تصادف و آسیب های شدید جانی 

و حتی مرگ وجود دارد.
بعد از تنظیـم غربیلک فرمان، آن را باال  •

و پایین کنید تا از قفل شدن آن مطمئن 
شوید.

بـرایتغییـرزاویهوارتفاعغربیلک،دسـتگیرهویا
اهـرمقفـلفرمان)1(رابهسـمتپایینبکشـید،
غربیلکرادرزاویهمطلوب)2(قراردهید،سـپس
اهرمرارهاکنیدتاغربیلکدرجایخودقفلشود.
همیشـهقبلازرانندگیمطمئنشویدکهغربیلک

دروضعیتمطلوبتنظیمشدهاست.
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گرم کـن غربیلـک فرمـان )در صورت 

وجود(
وقتیسوئیچخودروبازاستویاموتوردرحالکار
کردناسـت،کلیدگرمکنغربیلکفرمانرافشـار
دهیدتاغربیلکگرمشود.چراغرویکلیددراین

حالتروشنمیشود.
بـرایخامـوشنمـودنگرمکـنغربیلـکفرمـان،
مجدداهمینکلیدرافشـاردهید.چراغرویکلید

دراینحالتخاموشمیشود.

  نکته !
گرم کـن غربیلک فرمـان به صـورت خودکار 
تقریبا بعد از گذشت 30 دقیقه از زمان روشن 

شدن، خاموش می شود.

  نکته !
برای بوق زدن با خودرو، ناحیه مشـخص شده 
در شکل فوق را که روی آن عالمت بوق وجود 
دارد فشـار دهید. خودروی شـما تنها وقتی 

بوق می زند که این ناحیه را فشار دهید.

بوق
بـرایبوقزدنباخودرو،ناحیهمشـخصشـدهدر
شـکلفـوقراکهرویآنعالمتبـوقوجوددارد
فشاردهید.برایاطمینانازکارکردنبوقخودرو،

آنرابهصورتمنظمچککنید.

 احتیاط !
هرگز با فشار روی صفحه بوق نکوبید و یا از 
کوبیدن روی این صفحه با اشـیای نوک تیز 

خودداری کنید.
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آینه های داخلی
آینهدیدعقبخودرورابهگونهایتنظیمکنیدکه
نمایوسـطشیشهعقبدیدهشـود.قبلازشروع

رانندگی،آینهدیدعقبخودروراتنظیمکنید.

آینه ها

 هشدار !
مطمئن شـوید کـه چیزی مقابل دید شـما 
نیسـت. از گذاشتن وسـایل در زیر شیشه 
عقـب خـودرو خـود داری کنیـد و نیـز از 
گذاشتن اشیای بزرگ روی صندلی عقب که 
جلو دید عقب ما را می گیرند اجتناب کنید.

 هشدار !
برای جلوگیری از آسیب دیدگی های شدید 
جانی در تصادفات و یا عمل کردن ایربگ، از 
دسـتکاری آینه عقب و نصب آینه بزرگ تر 

خودداری کنید.

 هشدار !
آینه های بغل خودرو

آینه بغل خودرو محدب است و در بعضی  •
از کشـورها، آینـه بغل سـمت چپ هم 
محـدب بوده و اشـیا در آینـه از آن چه 

دیده می شوند به شما نزدیک ترند.
از آینـه داخل خودرو برای تعیین فاصله  •

واقعی خودروهای پشـت سـر در موقع 
تغییر الین استفاده کنید.

آینـه روز و شـب داخلی خـودرو )در 
صورت وجود(

قبلازشـروعرانندگـیودرحالتیکهاهرمتغییر
وضعیـتشـبوروزآینـهدروضعیـتروزاسـت،

تنظیماتراانجامدهید.
اهرمتنظیمشـبوروزرابهسـمتخودبکشیدتا
نورخیرهکنندهناشیازچراغهایجلوخودروهای
عقبپشـتسرشـمادرهنگامشـب،چشمشمارا

آزارندهد.
فراموشنکنیدکهآینهدیدعقبدروضعیتشـب

وضوحکافیندارد.

آینه بغل خودرو
همیشهقبلازشروعرانندگیآینهبغلهاراتنظیم

کنید.
خودرویشـمادرسـمتچپوراستآینهداردو
میتوانیـدآنهـاراباکلیدیابـااهرممخصوصآن
تنظیمکنید.سرآینههارامیتوانیدخمکنیدتادر
موقعشسـتنخودرودرکارواشهایاتوماتیکویا

عبورازخیابانهایباریکآسیبنبینند.
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 هشدار !
هرگز سعی نکنیدکه موقع حرکت خودرو آینه ها 
را تنظیم و یا آن هـا را جمع کنید زیرا می تواند 
کنترل شـما بر خـودرو را کم کـرده و منجر به 
تصادف شدید و مرگ و آسیب های جانی و بدنی 

شود.

آینه دستی
بـرایتنظیـمآینـهبغـلدسـتی،ازاهـرمکنتـرل

مخصوص)شکلفوق(استفادهکنید.

آینه برقی )در صورت وجود(
کلیـدکنتـرلآینـهبرقـیخـودروبـهشـماامکان
میدهدتاوضعیتآینههایبغلسـمتراسـتو
چپراتنظیمکنید.برایتنظیموضعیتهرکدام

ازآینهها،سوئیچبایددروضعیتACCباشد.

 احتیاط !
هرگز با زور و خراشـیدن یخ روی آینه ها را پاک 
نکنید زیرا ممکن اسـت آینه آسـیب ببیند. اگر 
یخ زدگی مانع حرکت آینه شـده است، هرگز آن 
را بـا زور تنظیم نکنید. برای برداشـتن یخ روی 
آینه ها از اسپری یخ زدا و یا اسفنج یا پارچه نرم 

آغشته به آب خیلی گرم استفاده کنید.

 احتیاط !
اگـر آینه یـخ زده اسـت، آینه را بـا زور تنظیم 
نکنیـد. بـرای آب کردن یـخ هرگـز از ضد یخ 
مورد اسـتفاده در رادیاتور استفاده نکنید بلکه 
از اسـپری های مخصوص اسـتفاده کنیـد و یا از 
اسفنج و یا پارچه نرم با آب گرم استفاده کنید و 
یا خودرو را به مکانی گرم ببرید تا یخ ذوب شود.
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اهـرم)1(رابرایانتخابآینهموردنظربهسـمت
راستیاچپ)LیاR(ببرید.

بـهکمکاهرمتنظیمآینـه،آنرادروضعیتباال،
پایین،چپیاراستقراردهید.

بعدازتنظیمآینه،اهرم)1(رادروسطقراردهید
تابهصورتناخواستهتنظیمآینهبههمنخورد.

 احتیاط !
آینه هـا وقتی بـه حداکثر زاویـه تنظیم  •

خود می سـند دیگر حرکت نمی کنند اما 
اگر همچنان کلید را فشار دهید، فعالیت 
آن ادامـه پیدا می کند. هرگز بیش از حد 
ضرورت اهرم کنترل آینه را فشار ندهید 

تا موتور آن آسیب نبیند.
هرگـز سـعی نکنید کـه آینه بغـل را با  •

دست تنظیم کنید زیرا موتور آن آسیب 
می بیند.

جمع کردن آینه بغل
آینه دستی

بـرایجمعکـردنآینهبغل،بدنهآنراگرفتهوبه
سمتعقبخودروجمعکنید.
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صفحه کیلومتر خودرو
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تنظیـم نـور صفحـه کیلومترهـا )در 
صورت وجود(

وقتـیکـهچراغترمزویاچراغهـایجلویخودرو
روشـناسـت،کلیدکنتـرلنورصفحـهکیلومتررا

فشاردهیدتانورصفحهتنظیمشود

عقربه ها
سرعت سنج

اینسـرعتسنجسرعتخودرورانشانمیدهدو
برحسـبکیلومتردرساعت)km/h(ویامایلبر

ساعت)mph(درجهبندیشدهاست.

نمایشگر دور موتور خودرو
عقربـهیـانمایشـگردورموتـور،دورتقریبیموتور

خودرودردقیقهیاrpmرانشانمیدهد.
برایانتخابدندهویاجلوگیریازحرکتبادنده
مردهازایننمایشـگرودورنمایشدادهشدهروی

آناستفادهکنید.
وقتـیدربهـابازاسـتویااگرموتورتـا1دقیقه
اسـتارتنخورد،عقربهدورموتـورخودروبهآرامی
دروضعیتخاموشـیموتـوردروضعیتONقرار
میگیـرد.اینحرکتعادیاسـتوبعدازروشـن
شـدنموتـورتاثیریرویدقتنمایـشدورموتور

ندارد.
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عقربه دمای موتور )در صورت وجود(
ایـنعقربهدمـایمایعخنککنندهدرونموتوررا

درموقعبازبودنسوئیچنشانمیدهد.
درصورتداغکردنموتوررانندگیراادامهندهید
وبراسـاسدسـتورالعملهایبخـش»اگرخودرو

داغنمود«فصل6عملکنید.

 احتیاط !
هرگـز نگذارید کـه عقربه دور سـنج وارد 
محدوده قرمز رنگ شـود. این امر می تواند 
برای موتور مضر بوده و به آن آسیب برساند.

 احتیاط !
اگـر عقربه نمایشـگر دمـا از ناحیـه نرمال 
فراتر رفته و به سـمت وضعیـت 130 برود،  
نشـان دهنده داغ کـردن موتـور اسـت و 

می تواند برای موتور مضر باشد.

 هشدار !
هرگز موقعی که موتور داغ کرده است، درب 
رادیاتور را باز نکنید. در این وضعیت خنک 
کننده موتور تحت فشار است و ممکن است 
با فشـار خارج شده و سـبب بروز سوختگی 
شدید شود. در این حالت باید منتظر بمانید 
تا موتور خنک شده و سپس آب به رادیاتور 

اضافه کنید.

عقربه نشان دهنده سوخت خودرو
ایـنعقربـهمیـزانتقریبـیسـوختدرونباکرا

نشانمیدهد.
درفصل8ظرفیتباکدرجشدهاست.

عقربهسـوختدارایچراغهشـدارکمبودسوخت
اسـتکههنگامیکهباکدرآسـتانهخالیشـدن

استروشنمیشود.
ممکناسـتهنگامحرکتخودرورویشـیبهاو
یافرورفتگیها،عقربهسوختنوساناندکیبکندو
چراغسوختزودترروشنشودزیراسوختداخل

باکتالطمدارد.
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 هشدار !
و  بـرای خـودرو  اتمـام سـوخت خـودرو 

سرنشینان خطرناک است.
 شـما باید بعد از روشن شدن چراغ سوخت 
و یا رسیدن عقربه به 0 )خالی(، سریعا اقدام 

به سوخت گیری کنید.

 احتیاط !
هرگز با سـوخت کـم رانندگـی نکنید زیرا 
اتمام سوخت ممکن اسـت سبب ناقص کار 
کردن موتور و آسیب دیدن مبدل کاتالیزور 

شود.

نمایشگر کیلومتر خودرو
نمایشـگرکیلومترخودرومسـافتطیشدهتوسط
خـودرورانشـانمیدهدوبایدبـرایتعیینزمان
انجـامنگهـداریوتعمیـراتبرنامـهریـزیشـده

استفادهشود.

  نکته !
تغییـر کیلومتر شـمار خودرو با هـدف تغییر 
مسـافت ثبت شـده در روی آن ممنوع است. 
این کار می تواند سـبب ابطال گارانتی خودرو 

شود.

نمایشگر دمای بیرون خودرو
(1°F)ایـننمایشـگردمایبیرونـیخودرورابـا

C°1نشانمیدهد.
بازهدمایی:-

(-40°F ~ 140°F)-40°C ~ 60°C
دمـایبیرونـیروینمایشـگرهاشـایدفـورامانند
دماسـنجهایعادیعوضنشـودتاتوجهرانندهبه
آنمعطـوفنشـود.واحددماینمایـشرامیتوان
بهسـانتیگرادیافارنهایتتغییردادوبدینمنظور
بایـدکلیـدمربوطهرابیـشاز5ثانیهفشـاردادو
سـپسآنرابهآرامیدرظرفمدت2ثانیهفشـار

دادتاواحداندازهگیریدماعوضشود.
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چراغ هشـدار جاده یخـی )در صورت 
وجود(

ایـنچـراغ،یخـیبودنجـادهرابهرانندههشـدار
میدهد.

موقعیکهشـرایطزیررخمیدهد،چراغهشدار)از
جملـهعقربهدمایبیرون(10بارچشـمکمیزند
وسـپسروشـنمیشـودوبوقهشـدار3بارزده

میشود.
دمـایرویعقربـهدمایبیروندراینوضعیت-

تقریباC (39.2°F)°4است.
سوئیچبازاستویاکلیدروشن/خاموشموتور-

دروضعیتONقراردارد.

  نکته !
اگر چراغ هشـدار جاده یخـی موقع رانندگی 
روشـن شـود، در آن صورت باید بـا احتیاط 
رانندگـی کنیـد و از رانندگی با سـرعت باال، 
شتاب زیاد و از ترمز ناگهانی و یا دور زدن های 

سریع و غیره خودداری نمایید.

کامپیوتر سفر )در صورت وجود(
کامپیوترسـفریکسیستماطالعاتکنترلشونده
توسـطیکریزکامپیوتراستکهاطالعاتمربوط
بـهرانندگـیرادرموقعبـازبودنسـوئیچنمایش
میدهـد.تمامـیاطالعـاترانندگـیذخیرهشـده
)بـهجـزکیلومترشـمار(هنگامقطـعباطریصفر

میشوند.
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1 .)ml یا km( کیلومتر شمار
Aکیلومترشمار:A
Bکیلومترشمار:B

اینمد)وضعیت(،مسـافتطیشـدهدرهرسـفر
رااززمانـینشـانمیدهـدکـهکیلومتـرراصفـر

نمودهاید.

بازهنمایشمسـافتاینبخـشاز0.0تا9999.9
کیلومتراست)0.0تا9999.9مایل(.بافشارکلید
صفـرنمودنبرایمـدتبیشاز1ثانیه،درهنگام
نمایشکیلومترشمار،کیلومترشمارصفرمیشود.

کلیدTRIPراکمتراز1ثانیهفشاردهیدتایکی
ازمدهایزیرراانتخابنمایید:

*اگرخودرویشمادارایاینویژگیباشد.

مسـافت باقی مانده تا خالی شـدن . 2
باک و اتمام سوخت خودرو )km یا 

ml( )در صورت وجود(
اینوضعیتمسافتبرآوردشدهتاخالیشدنباک
رابراساسسوختموجوددرباکومیزانسوخت
ورودیبهموتورنشـانمیدهد.وقتیکهمسـافت
باقیماندهکمتراز50کیلومتر)miles30(باشد
درآنصورتعالمت»---«نمایشدادهمیشود.

بازهمسـافتکاریاز50تـا999کیلومتر)30تا
615مایل(است.
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مصرف سـوخت متوسط )در صورت . 3
)l/100 km or MPG( )وجود

ایـنمد)وضعیت(،مصرفسـوختمیانگینازکل
سـوختاستفادهشـدهوفاصلـهازآخریـنبارصفر
شدنمصرفسوختمتوسطرانشانمیدهد.کل
سوختمصرفشدهازرویورودیمصرفسوخت
حسـابمیشـود.برایمحاسبهدقیق،بایدبیشاز

300متررانندگینمایید.
بـافشـارکلیـدصفرنمـودنبرایمـدتبیشاز1
ثانیـه،درموقـعنمایشمصرفسـوختمتوسـط،

مصرفسوختمیانگینصفر»--.-«میشود.

مصرف سوخت لحظه ای )در صورت . 4
)l/100 km or MPG( )وجود

اینمد)وضعیت(،مصرفسوختفوریچندثانیه
قبلرانشانمیدهد.

  نکته !
اگر خودرو در سطح تراز نباشد و یا باطری  •

خودرو باز شود، در آن صورت بخش تعیین 
برآورد مسافت باقی مانده تا اتمام سوخت 

ممکن است درست کار نکند.
مسافت باقی مانده تا اتمام سوخت ممکن  •

است با مسـافت واقعی متفاوت باشد زیرا 
این مسافت تخمینی است.

سـوخت به صرفـه و فاصله باقـی مانده تا  •
اتمام سوخت به شدت به شرایط رانندگی، 
عادات رانندگی و وضعیت خودرو بسـتگی 

دارد.
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سـرعت متوسـط خـودرو )km/h یا . 5
)MPH

سرعتمتوسطخودروتوسطمسافتکلطیشده
وزمانطیاینمسافتازآخرینبارتنظیمسرعت

متوسطخودروبهدستمیآید.
حتـیاگـرخودرودرحالحرکتنباشـد،سـرعت

میانگینهنگامکارکردنموتورفعالاست.
برایتنظیممجددسـرعتمتوسـطخـودرو،کلید
okویـاکلیـدresetرویغربیلـکرابیشاز1
ثانیهدرموقعنمایشمسـافتسـنجفشاردهیدتا

سرعتصفر)---(شود.

زمان سپری شده )در صورت وجود(. 6
زمـانسـپریشـده،کلزمـانحرکـتخـودرواز
آخرینبارصفرشدنزمانسپریشدنمیباشد.

حتـیاگـرخـودرودرحـالحرکـتنباشـد،زمان
رانندگیهنگامکارکردنموتورفعالاست.

بازهزمانی:00:00تا99:59
برایتنظیممجددزمانسـپریشـده،کلیدokو
یاکلیدresetرویغربیلکرابیشاز1ثانیهدر

موقعنمایشمسافتسنجفشاردهید.

وضعیـت روشـن/ خاموش سـوخت به . 7
صرفه )در صورت وجود(

شمامیتوانیدچراغECOرویکیلومترشماررا
دراینوضعیتروشن/خاموشکنید.

اگرکلیدRESETرابیشاز1ثانیهدروضعیت
روشـنبـودنECOفشـاردهیـددرآنصـورت
عبـارتECOOFFرویصفحـهنمایـشداده
میشـودودرحینرانندگیچراغECOخاموش

میشود.

اگـرمیخواهیـدکهمجـدداچـراغECOنمایش
ECOرادروضعیتRESETدادهشـود،کلید
OFFبیشاز1ثانیهفشاردهیدوسپسوضعیت

ECOONرویصفحهنمایشدادهمیشود.
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چراغ هشدار یادآوری سرویس خودرو. 8
اینچراغوقتیروشنمیشودکهشمابهسرویس
نگهـداریزمانبنـدیشـدهنیـازداریـدوسـوئیچ

روشنباشد)بهجزدروضعیترانندگی(.
اگـرمسـافتسـرویسزیر30روزویـازیر1500
کیلومتـرقبـلازسـرویسباشـد،درآنصـورت
هشـداریـادآوریسـرویسبـرای40ثانیـهبایک
بارهشـدارصوتیفعالمیشـودوسپسمدقبلی

کامپیوترسفرینمایشدادهمیشود.
اگـرکلیدTRIPرا4ثانیهفشـاردهید،مدقبلی

نمایشدادهمیشود.

عالمت یادآوری سرویس
اگـریکـیازایـنمقادیـر0شـود،درآنصـورت
عالمتآچاررویصفحهچشـمکمیزندوعالمت
هشداریادآوریسرویسبافرکانس1هرتزمسافت

ومقدارزمانرانشانمیدهد.

صفر کردن هشدار یادآوری سرویس
مشتریمیتواندبازههایسرویسقبلیرابهکمککد

کلیدخاصصفرکند.
)1(مدیادآوریسرویسکامپیوترسفریرادروضعیت

ساکنقراردهید.
)2(وسـپسبـرایمـدتبیـشاز5ثانیـهکلیـد
RESETرافشاردهیدتامقادیرتنظیماتقبلی

چشمکبزنند.
)3(مجـدداکلیـدRESETرابرایبیشاز1ثانیه
فشاردهیدتامقادیرقبلیروییادآوریسرویس
صفـرشـوند.)اگردرایـن5ثانیـهRESETرا
فشارندهیدویامدکامپیوترسفرراتغییردهید،
وضعیتمقادیرچشمکزنمتوقفومجددامقادیر

یادآوریسرویسفعلینمایشدادهمیشوند(
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تنظیم هشدار یادآوری سرویس
اگـربازهسـرویس150کیلومتـرو1ماه)30روز(
باشـد،تـا4ثانیـهرویکامپیوتـرسـفرینمایـش
دادهمیشـودوسـپساینصفحهبـهصفحهقبلی

برمیگردد.

خاموش نمودن هشدار یادآوری سرویس
اگـربـازهسـرویستنظیمنشـود،صفحهیـادآوری
سـرویسدرکامپیوترسـفرنمایشدادهنمیشـود.
توصیهمیشـودکـهدراینوضعیتبـهنمایندگی

مراجعهنمایید.

هشدارها و عالئم
تمامیچراغهایهشـداربابازشـدنسوئیچچک
میشوند)موتورراروشننکنید(.اگرچراغیروشن
نشـد،توصیهمیشـودکهحتمابهنمایندگیمجاز
شرکتکرمانموتورمراجعهفرمایید.بعدازروشن
نمـودنموتور،مطمئنشـویدکهتمامیچراغهای
هشـدارخامـوششـدهاند.درصورتیکـهچراغـی
همچنـانروشـنبود،ایـنبهمعنایتوجهبیشـتر
بهآناسـت.موقـعخواباندنترمزدسـتیخودرو،
چراغهشـدارترمزدسـتیبایدخاموششود.چراغ
هشـدارسـوختدرصورتیکـهمیزانسـوختکم

باشدروشنمیماند.
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عالمـت ECO )در صورت 
وجود(

)گیربکس خودکار(

چراغ یادآوری سرویس
ایـنوضعیتبازه)مسـافتیازمان(
سرویسرادرموقعنیازبهنگهداری
وتعمیربراسـاستنظیماتشـمابه

نمایشمیگذارد.
چراغECOبهشـمااطالعمیدهدکهدرحالرانندگی
دروضعیتسـوختبهصرفههسـتید.ایـنعالمتوقتی
نمایشدادهمیشـودکهشماباسوختبهصرفهرانندگی

میکنیدتاکاراییسوختبهترشود.
چراغECO)سبز(وقتیروشنمیشودکهباسوخت•

بهصرفهودروضعیتECOONرانندگیمیکنید.
اگرنمیخواهیدکهاینعالمتنشـاندادهشـود،باید
وضعیـتECOONرابـافشـارکلیـدTRIPدر

وضعیتOFFقراردهید.
براساسفعالیتدروضعیتECOON/OFF،به

صفحاتقبلیمراجعهنمایید.
سـوختبهصرفـهرامیتوانبراسـاسعـادتراننده•

وضعیتجادهعوضنمود.
وضعیـتECOدرمواقعـیکـهشـرایطرانندگیبه•

صرفهرعایتنشـدهاسـتکارنمیکندیعنیمثالدر
وضعیـتدندهPیاخـالصویادردندهعقبویامد

اسپرتاینامکانوجودندارد.

 هشدار !
هنگام رانندگی به عالئم نگاه نکنید. این امر سبب 

پرت شدن حواس راننده و تصادف می گردد.

چراغ هشـدار ایربـگ )در 
صورت وجود(

اینچراغهشـدارموقعیروشنمیشودکهسوئیچ
خودروبازباشـد.درایـنحالت،اینچراغتقریبا6
ثانیهروشـنمیماندوبعدازآنخاموشمیگردد.
همچنیـناگـرSRSایـرادداشـتهباشـدنیزاین
چـراغروشـنمیشـود.اگـرچـراغهشـدارایربگ
روشننشد،ویابعدازروشنشدنبیشاز6ثانیه
وبعدازروشـنشـدنموتورهمچنانروشـنباقی
ماندویااگردرهنگامرانندگیروشـنشد،توصیه
میشودکهحتمابهنمایندگیمجازشرکتکرمان

موتورمراجعهشود.

  ABS چراغ هشـدار ترمز 
)در صورت وجود(

اینچراغهشـدارموقعیروشنمیشودکهسوئیچ
خودروبازباشـد.دراینحالت،اینچراغتقریبا3
ثانیهروشـنمیماندوبعدازآنخاموشمیگردد.
اگـرچـراغهشـدارABSروشـننشـد،ویـابعد
ازروشـنشـدنبیـشاز3ثانیـهوبعـدازروشـن
ABSشـدنموتـورهمباقـیماند،احتمـاالترمز
خودرومعیوباسـتوتوصیهمیشـودکهحتمابه
نمایندگیمجازشـرکتکرمانموتورمراجعهشود.
سیسـتمترمزعـادیدراینحالـتهمچنانفعال
اسـتامـانمیتوانیـدازسیسـتمترمزضـدقفلیا

ABSاستفادهکنید.
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چراغ هشـدار سیستم توزیع 
یا  الکترونیکی  ترمـز  نیـروی 

EBD

اگرهمزماندوچراغهشداردرحین
رانندگیروشنشدند،درآنصورت
EBD و ABS ترمـز سیسـتم

خودروشمااحتماالمعیوباست.
ABSدراینوضعیتممکناسـتترمزعادیو
خودرویشـمادرستکارنکند.توصیهمیشودکه
درایـنمـواردحتماخـودرورابـهنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورببرید.

 هشدار !
 اگر چراغ های ترمز و ABS خودروی شـما 
روشـن شدند و روشـن باقی ماندند، در آن 
صـورت سیسـتم ترمز خـودروی شـما در 
وضعیت ترمز ناگهانی درسـت کار نمی کند. 
در ایـن حالت، از رانندگی با سـرعت باال و 
ترمزهـای ناگهانی خـودداری کنید. توصیه 
می شـود که در ایـن وضعیت خـودرو را به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

A نوع
اینچراغبرایهشداربهرانندههرباربعدازبازشدن
سـوئیچوقطعنظرازبسـتنویانبسـتنکمربند،6

ثانیهچشمکمیزند.
اگـرکمربنـدصندلیرانندهبعدازبازشـدنسـوئیچ
بسـتهنشـدهباشـددرآنصورتاینچراغمجددا6

ثانیهچشمکمیزند.
اگرکمربندایمنیبعدازبازشدنسوئیچبستهنشود
ویابعدازبازشـدنسـوئیچ،کمربندبازشـوددرآن
صورتبوقهشـدارکمربندبرایمدتتقریبا6ثانیه
بهصدادرمیآید.درهمینزمان،اگرکمربندبسـته

شود،آژیرمتوقفمیشود.)درصورتوجود(.

B نوع
بعدازبازکردنسـوئیچ،چراغهشـدارکمربندبرای
یادآوریکمربندبهرانندهتقربا6ثانیهروشنمیشود.
امااگرموقعبازبودنسوئیچ،کمربندبستهنباشدویا
بعدازبازکردنسوئیچکمربندبازشود،چراغهشدار

کمربندتازمانبستنمجددآنروشنمیماند.

اگـربـدونبسـتنکمربنـدبـاسـرعتبیـشاز9
کیلومتـردرسـاعترانندگـیکنید)امـاوقتیکه
کمربنـدقبلوموقعـیکهآژیـر100ثانیهایزده
نشدهاست(چراغهشـدارکمربندچشمکخواهد

زدوآژیر100ثانیهبهصدادرمیآید.
اگرباسـرعتبیشـتراز9کیلومترازساعتبرانید
وکمربنـدرانبسـتهباشـید)امااگـرهرگزکمربند
بستهنشدهباشدیاوقتیکهبوقصدثانیهایکامل
شودحتیاگرکمربندقبالبستهنشدهباشد(،چراغ
هشـدارکمربنـدچشـمکخواهـدزد.وپسازآن
بوقکمربند100ثانیهمیزنداگرباسرعتباالی
20کیلومتردرسـاعترانندگیکنید)امااگربوق

100ثانیهرااصالنزدهباشد(.
اگـرکمربنـدراننـدهموقعبهصـدادرآمـدنآژیر
هشـدارکمربندبسـتهشـدهباشـد،آژیربهیکباره

متوقفمیگردد.

چراغ هشدار کمربند ایمنی  
)در صورت وجود(
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عالمت چراغ راهنما

 عالمت نور باال

اینچراغوقتیچشمکمیزندکه:
شماچراغراهنماراروشنمیکنید.

اگرهرکدامازوضعیتهایزیرپیشبیاید،ممکن
استنشاندهندهمعیوببودنچراغراهنماباشد.
دراینحالت،توصیهمیشودخودرورابالفاصلهبه

نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورببرید.
عالمـتچـراغراهنماچشـمکنمیزنـدوتنها•

روشناست.
عالمتچراغراهنماسریعچشمکمیزند.•

عالمتچراغراهنمااصالروشننمیشود.

اینعالمتوقتیروشـنمیشودکهچراغنورباال
روشـنباشـدویاوقتیکهدسـتهچراغراهنمادر

وضعیتچراغبرایسبقتباشد.

عالمت نور پایین )در صورت 
وجود(

اینعالمتوقتیروشنمیشودکهچراغهاروشن
باشند.

چراغ وضعیت یا توقف

ایـنعالمتوقتیروشـنمیشـودکـهچراغهای
توقفروشنباشند.

روغن  چراغ هشدار فشـار 
موتور 

اینچراغهشـداروقتیروشناستکهفشارروغن
موتورکمباشد.

اگرفشارروغنموتورکمبود:
1 بـااحتیاطخودرورابهنزدیکترینمکانایمن.

منتقلکردهوآنرامتوقفنمایید.
2 خـودروراخامـوشکردهوسـطحروغنموتور.

راچککنید.اگرسـطحروغنپایینباشـد،در
صورتنیازروغناضافهکنید.

اگـربعـدازاضافـهنمـودنروغـن،چـراغهشـدار
روشـنمانـدویـاروغندردسـترسنبـود،درآن
صورتتوصیهمیشـودهرچهسریعترخودرورابه
نزدیکتریـننمایندگیمجازشـرکتکرمانموتور

منتقلکنید.

 احتیاط !
اگر خـودرو بالفاصله بعد از روشـن شـدن 
چراغ هشـدار فشـار روغن موتور خاموش 
نشود، آسیب جدی به خودرو وارد می شود.
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 احتیاط !
اگر چراغ هشـدار هنـگام کار کردن موتور 
همچنان روشـن باشد، در آن صورت این به 
معنـای عیب جدی در موتور اسـت. در این 

حالت:
در سـریع ترین و ایمن ترین وضعیت خودرو 

را متوقف نمایید.
 خـودرو را خامـوش کـرده و سـطح روغن 
را چـک کنید. اگر میزان روغـن کم بود، تا 
سطح مناسب به خودرو روغن اضافه نمایید.
مجـددا موتـور را روشـن کنید. اگـر چراغ 
هشـدار بعد از اسـتارت موتور روشـن بود، 
بالفاصله خـودرو را خاموش کنیـد. در این 
حالت، توصیه می شـود که بالفاصله خودرو 
را بـه نزدیک ترین نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور منتقل نمایید.

خـودرویشـمامجهـزبـهسیسـتمهـایترمـزی
DUAL-DIAGONALاسـت.ایـنبدانمعنی
استکهحتیدرصورتنقصدریکیازسیستمهای

دوگانه،بازهمدردوچرخترمزوجوددارد.
اگرتنهایکیازسیسـتمهایدوگانهکارکند،فشـار
پدالبیشتروخالصیبیشتریبرایمتوقفنمودن

خودروموردنیازاست.
همچنین،خودروتنهابابخشـیازسیسـتمترمزی،

درمسافتکوتاهترمزنمیکند.
اگـرترمزهـاهنـگامحرکـتخـودروازکاربیافتند،
بـهآرامیبادندهسـنگینترحرکتکنیـدتاقدرت
ترمزیموتوررابهکمکبگیریدودرسـریعترینو

ایمنترینحالتخودرورامتوقفنمایید.
برایکنترلالمپچراغ،مطمئنشویدکهچراغهای
هشـدارروغـنترمـزوترمزدسـتیموقعبـازبودن

سوئیچروشنمیشوند.

چراغ هشـدار روغن ترمز و 
ترمز دستی

اینچراغهشدارموقعیروشنمیشودکه:
سـوئیچخودروبازباشـد.اگرترمزدسـتیکشیدهنشده

باشد،اینچراغتقریبا3ثانیهروشنمیماند.
هشدار ترمز دستی

چراغهشـدارترمزدسـتیوقتیروشـنمیشودکهدر
حالتبازبودنسوئیچ،ترمزدستیکشیدهشدهباشد.این

چراغبعدازخواباندندستی،خاموشمیشود.
چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز

اگراینچراغهشـدارروشـنشـود،بدانمعنیاستکه
سطحروغنترمزپاییناست؛دراینحالت:

1 بااحتیاطتانزدیکترینمکانامنبرانیدوخودرورا.
متوقفکنید.

2 خـودروراخامـوشکردهوبالفاصلهمیـزانروغنرا.
چـکودرصورتنیازبهآنروغنترمزاضافهکنید.
سـپسوجودنشـتیرادرتمامیمدارترمزکنترلو

مطمئنشوید.
3 اگرسیستمترمزنشتیداشـته،چراغهشدارروشن.

میماندویاترمزدرستکارنمیکندودراینحالت
بایدازبهحرکتدرآوردنخودروخودداریکنید.در
اینحالتتوصیهمیشودکهخودروراتانزدیکترین
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتوریدککردهورفع

عیبنمایید.

 هشدار !
راندن خودرو با چراغ هشـدار روشـن خطرناک 
است. اگر چراغ هشدار ترمز دستی و روغن ترمز 
در حالت خواباندن ترمز دسـتی هم روشن باشد، 
در آن صورت این به معنای کم بودن میزان روغن 
ترمز خودرو است. در این حالت، توصیه می شود 
که خـودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور ببرید تا بازدید شود.
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عالمت چراغ مه شکن جلو 
)در صورت وجود(

عالمت چراغ مه شکن عقب 
)در صورت وجود(

ایـنعالمـتوقتیروشـنمیشـودکـهچراغهای
مهشکنجلوروشنباشند.

ایـنعالمـتوقتیروشـنمیشـودکـهچراغهای
مهشکنعقبروشنباشند.

چراغ الگو دنده )در صورت 
وجود(

اینعالمتوقتیروشنمیشودکهدندهاتوماتیک
راانتخابنمایید.

عالمـت دنـده دسـتی )در 
صورت وجود(

چراغ تغییر دنده اتوماتیک 
)در صـورت وجـود، بـرای 

اروپا(
ایـنعالمتبهشـمانشـانمیدهدکهکـدامدنده
درهنـگامرانندگیبایدانتخابشـودتادرمصرف

سوختصرفهجوییشود.
بهعنوانمثال:

:نشـانمیدهـدکـهتغییربـهدنده3
مطلوباسـت)طبیعیاسـتکهدنده

فعلیدواست(.
:نشـانمیدهـدکهکاهـشدندهبه3
مطلوباسـت)بدیهیاستکهدراین

حالتدنده4هستیم(.

دروضعیتاسپرت،ایننمایشگرنشانمیدهدکه
کـدامدنـدهدرهنگامرانندگیبـرایمصرفکمتر

بایدانتخابشود.
•4 ، 3 ، دندهسبک:2
•3 ، 2 ، دندهسنگین:1

مثال:
:نشـانمیدهـدکهدنده3مطلوباسـت

)درحالحاضردنده2یا1است(.
:نشـانمیدهدکهدندهبایدسنگینشود
وبـهدنـده3کاهـشپیداکنـد)درحال
حاضرخودروبادنده4حرکتمیکند(.

وقتیسیستمدرستکارنمیکند،اینکیلومترهم
نمایشدادهنمیشود.

  نکته !
وقتی سیسـتم درسـت کار نمی کند، عالمت 
فلش باال و پایین و دنده نمایش داده نمی شود.
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چراغ هشـدار سیستم ضد 
سرقت )در صورت وجود(

چراغ هشدار نیمه باز بودن 
دربها

بوق هشـدار باز بودن درب )در صورت 
وجود(

اینبوقوقتیبهصدادرمیآیدکهدریازخودرو
0یـادربصنـدوقعقب(آندرحیـنرانندگیبا
سـرعت9کیلومتردرسـاعتبازباشد.بوقهشدار
دراینوضعیتبرایمدت6ثانیهبهصدادرمیآید
وتقریبا20ثانیهخاموشمیشودواینکارسهبار
تکرارمیشـود.وبهاینترتیبخودروهشـدارالزم

رادرموردبازبودندرهابهرانندهمیدهد.

چراغ هشدار باز بودن درب 
صندوق عقب خودرو

اینچراغهشـداروقتیروشـنمیشودکهدربها
کاملبستهنشدهباشند.

ایـنچراغهشـداروقتیروشـنمیشـودکهدرب
صندوقعقبکاملبستهنشدهباشد.

اینچراغهشـداروقتیروشـنمیشودکهخودرو
سیسـتمضدسرقترویسـوئیچشماراهنگامباز

بودنسوئیچشناساییمینماید.
دراینحالت،شمامیتوانیدخودروراروشنکنید.
بعـدازروشـننمـودنخـودرواینچـراغخاموش

میشود.
درمواردزیراینچراغچشمکمیزند:

وقتیکهسیستمضدسرقتمعیوبباشد.
درایـنحالـتتوصیـهمیشـودکـهخـودرورابه

نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورببرید.

سیسـتم  هشـدار  چـراغ 
باطری خودرو

ایـنچـراغوقتیروشـنمیشـودکهباطـریویا
دینامخودرومعیوبباشدواگراینچراغدرحین

حرکتخودروروشنشد:
1 بـااحتیاطخـودروراتانزدیکترینمکانایمن.

راندهوآنرامتوقفنمایید.
2 خـودروراخاموشکردهوشـلویـاپارهبودن.

تسمهدینامراچککنید.
اگرتسـمهدرستتنظیمشدهباشد،درآنصورت

احتماالباطریمشکلدارد.
دراینحالتتوصیهمیشـودکهبالفاصلهخودرو
رابـهنزدیکتریـننمایندگیمجازشـرکتکرمان

موتورببرید.
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چـراغ هشـدار پایین بودن 
سـطح سـوخت داخل باک 

خودرو

در  نقـص  عالمـت  چـراغ 
خودرو یا MIL )چراغ چک 

موتور(
ایـنچـراغهشـداروقتیروشـنمیشـودکهباک
خـودروتقریبـاخالیاسـت.اگربـاکتقریباخالی
باشددرآنصورتبایددرسریعترینزمانممکن

سوختگیریکنید.
رانندگـیبـاسـوختکموچراغهشـدارسـوخت
روشـنمیتوانـدسـببدرسـتکارنکـردنموتور
وآسـیبدیـدنمبـدلکاتالیتیشـود)درصورت

وجود(.

اینچراغبخشـیازسیستمکنترلموتوراستکه
اجزایمختلفسیسـتمکنتـرلآالیندههاراپایش
میکنـد.اگـراینچـراغدرحینرانندگیروشـن
شـود،ایننشانمیدهدکهنقصبالقوهدرجاییاز

سیستمکنترلآالیندههادیدهشدهاست.
همچنیـنایـنچـراغوقتـیروشـنمیشـودکه
سـوئیچخودروبازباشدوتاچندثانیهبعدازروشن
شـدنخـودروخاموشمیشـود.اگرایـنچراغدر
حیـنرانندگیروشـنشـودویـابعدازبازشـدن
سـوئیچ،روشـننشـوددرایـنحالـت،توصیهمی
شـودکهخـودرورابهنزدیکتریـننمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورببرید.

 احتیاط !
رانندگی طوالنی بـا خودرویی که چراغ  •

کنتـرل  سیسـتم  در  نقـص  سیسـتم 
آالینده های آن روشـن است می تواند به 
سیسـتم آسـیب بزند و این روی قدرت 
رانندگـی و یا مصـرف سـوخت خودرو 

تاثیر دارد.
اگـر ایـن چـراغ روشـن شـود احتماال  •

سیستم مبدل کاتالیسی معیوب است و 
در این صورت می توان افت قدرت موتور 
را انتظار داشـت. در این وضعیت توصیه 
می شـود که هر چه سـریع تر خـودرو را 
به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

ببرید.
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چراغ هشدار فرمان برقی یا 
EPS )در صورت وجود(

 KEY OUT چراغ هشدار
)در صورت وجود(

چراغ سیستم هشـدار باد الستیک یا 
TPMS )در صورت وجود(

اینچراغوقتیروشنمیشودکهسوئیچخودروباز
باشدوتازمانروشنشدنخودروروشنمیماند.
وقتـیکـهEPSیـافرمـانبرقـیایرادیداشـته
باشـدایـنچـراغمجدداروشـنمیشـودودراین
حالتتوصیهمیشـودکهخودرورابهنزدیکترین

نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورببرید.

وقتیکهکلیدروشـن/خامـوشموتوردروضعیت
ONیـاACCباشـد،اگـردریبـازشـوددرآن
صورتسیستمبهدنبالسوئیچهوشمندمیگردد.
اگرسـوئیچهوشـمنددرخودرونباشـد،اینچراغ
چشـمکزدهواگرتمامیدربهابسـتهباشند،به
مـدت5ثانیهآژیرمیزند.اینچراغوقتیخاموش
میشودکهخودروحرکتکند.سوئیچهوشمندرا

بههمراهخوددرخودروحملکنید.

چراغکمبادیالستیکبعدازبازشدنسوئیچبهمدت
3ثانیهروشنمیشودواگرفشاربادالستیکمشکلی
داشـتهباشـد،60ثانیهچشـمکمیزند.دراینحالت،
توصیهمیشـودکهبالفاصلهخودرورابهنزدیکترین

نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورببرید.
بـرایجزئیاتبیشـتربهبخشسیسـتمپایشفشـار

الستیکمراجعهشود.

 هشدار !
متوقف کردن ایمن خودرو

TPMS نمی تواند موارد آسـیب دیدگی  •
ناگهانـی و یـا شـدید السـتیک در اثر 

عوامل بیرونی را به شما اطالع دهد.
اگر متوجه ناپایداری خودرو شدید، بالفاصله  •

پا را از روی پدال گاز بردارید و ترمزها را به 
آرامی با نیروی کم فشار داده و به آرامی به 

محلی ایمن خارج از جاده بروید.

چراغ کم بادی

چراغ عالمت توقف خودکار 
)در صورت وجود(

اینچراغهشـداروقتیروشـنمیشـودکهموتور
دروضعیتتوقفخالصسیستمISGیاسیستم
توقـفوعبـورخالصقـرارگیـرد.وقتیاسـتارت
خـودکارخـودروزدهمیشـود،چراغاتواسـتوپیا
توقـفخـودکاررویصفحهکیلومتـربرایمدت5

ثانیهچشمکمیزند.

برایاطالعاتبیشتربهبخشسیستمISGفصل
5رجوعشود.

  نکته !
وقتی که موتـور به صورت خودکار به وسـیله 
سیسـتم ISG اسـتارت می خورد، شماری از 
 ABS, ESC, ESC( هشـدار  چراغ هـای 
OFF, EPS یا چراغ هشـدار ترمز دسـتی( 
ممکن اسـت بـرای مـدت چند ثانیه روشـن 

شوند.
 ایـن اتفاق به خاطر کم بودن ولتاژ باطری رخ 

می دهد و به معنی نقص در سیستم نیست.
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یـا   ESC هشـدار  چـراغ 
کنترل پایداری الکترونیکی 

)در صورت وجود(

خاموش بودن چراغ هشدار 
ESC یـا کنتـرل پایداری 
صـورت  )در  الکترونیکـی 

وجود(
این چراغ وقتی روشن می شود که:

سـوئیچبازویاکلیدروشـن/خاموشموتوردر•
وضعیتروشنقراردارد.

درایـنحالـتایـنچـراغ3ثانیـهروشـن-
میشودوسپسخاموشمیگردد.

وقتیکهنقصیدرسیستمESCباشد.•
درایـنحالـتتوصیـهمیشـودکـهبالفاصلـه
خـودرورابـهنمایندگـیمجـازشـرکتکرمان

موتورببرید.

این چراغ وقتی چشمک می زند که:
ESCفعالباشد.

ESCبـرایاطالعـاتبیشـتربـهبخشسیسـتم
فصل5رجوعشود.

این چراغ وقتی روشن می شود که:
سـوئیچبازویاکلیدروشـن/خاموشموتوردر•

وضعیتروشنقراردارد.
درایـنحالـتایـنچـراغ3ثانیـهروشـن-

میشودوسپسخاموشمیگردد.
وقتیکهشـماسیسـتمESCرابافشارکلید•

ESC OFFخاموشمیکنید.

ESCبـرایاطالعـاتبیشـتربـهبخشسیسـتم
فصل5رجوعشود.

سیسـتم  هشـدار  چـراغ 
هشـدار برخـورد شـاخ به 
شـاخ )FCW( )در صورت 

وجود(
این چراغ وقتی روشن می شود که:

FCWخاموشاست. •
وقتیکهسیستمFCWنقصیدارد.•

وقتـیایـنچراغهشـدارروشـنمیشـود،حتیبا
وجودروشـنبودنسیسـتمFCWبازهمتوصیه
میشودخودرورابهنمایندگیمجازشرکتکرمان

موتورببرید.
برایکسـباطالعاتبیشتردراینزمینهبهبخش

سیستمFCWدرفصل5مراجعهشود.
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چراغ عالمت کروز )در صورت وجود( چراغ هشدار سیستم اعالن 
)LDWS( از الیـن  خروج 

)در صورت وجود(

اینچراغوقتیروشـنمیشـودکهسیستمکروز
کنترلخودروفعالشدهباشد.

عالمتکروزدررویصفحهکیلومتروقتیروشـن
میشـودکـهکلیدروشـن/خاموشکنتـرلکروز

رویغربیلکفشاردادهشدهباشد.
اینچراغوقتیخاموشمیشودکهکلیدروشن/

خاموشمجدداًفشاردادهشود.
برایاطالعاتبیشتربهبخشسیستمکروزکنترل

فصل5مراجعهنمایید.

اینچراغوقتیروشـنمیشـودکهکلیدکنترلکروز
(+SET or RES-)روشنباشد.

چـراغSETکـروزرویصفحهکیلومتروقتیروشـن
(-SET or RES+)میشـودکهکلیدکنترلکروز

فشاردادهشدهباشد.
چراغSETکروزموقعفشارکلیدCANCELکنترل

کروزویاغیرفعالنمودنسیستم،روشننمیشود.
برایاطالعاتبیشتربهبخشسیستمکروزکنترلفصل

5مراجعهنمایید.

این چراغ وقتی روشن می شود که:
سـبز؛وقتیکهشـماسیسـتماعالنخـروجاز•

الینرابافشارکلیدLDWSروشنمیکنید.
سـفید؛وقتیکهشـرایطکاریسیستمبرآورده•

نشـدهباشـدویاوقتیکهسنسـورنتواندخط
الینراتشخیصدهد.

زرد؛وقتـیکـهسیسـتماعـالنخـروجازالین•
معیوبباشد.

درایـنحالتتوصیهمیشـودکهخـودرورابه
نزدیکتریـننمایندگـیمجـازشـرکتکرمان

موتورمنتقلکنید.
برایجزئیاتبیشتربهبخشسیستماعالنخروج

ازالینیاLDWSدرفصل5مراجعهشود.

چراغ عالمت تنظیم کروز

چراغ عالمت کروز

اگـرراننـدهسـوئیچراازرویخودروبـرداردویابا
سـوئیچهوشـمندخودروراخاموشنماید،ودرب
سـمتراننـدهراموقعـیکهسـانروفکامالبسـته
نیستبازکنددرآنصورتبوقهشداربهصدادر
میآیدوچراغهشـداربازبودنسانروفروشنو

یاچشمکمیزند.
موقعترکخودرو،سانروفراببندید.

چراغ هشـدار باز بودن سـان روف )در 
صورت وجود(
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فالشر هشدار خطر

اینپیامهشـدارموقعینمایشدادهمیشـود•
کـهکلیـدفیوزواقـعدرجعبهفیـوززیرفرمان

خاموشباشد.
اینبدانمعنااستکهبایدکلیدفیوزراروشن•

کنید.

بـرایجزئیاتبیشـتربهبخشفیوزهـادرفصل7
مراجعهنمایید.

ایـنچـراغبایدموقعیاسـتفادهشـودکـهخودرو
مجبـوربـهتوقـفدرمکانیخطرناکاسـت.وقتی
شـمادرحالـتاضطـراریتوقـفمیکنیـد،بایـد

همیشهتاحدامکانازجادهفاصلهبگیرید.
چراغهایهشـدارخطربافشـارکلیدخطرروشـن
میشـوند.درایـنوضعیتهردوراهنمـایخودرو
چشـمکمیزنند.اینچراغهـاحتیدرموقعیکه

سوئیچرویخودرونیستهمکارمیکنند.
بـرایخاموشنمودنفالشـر،ایـنکلیدرامجددا

فشاردهید.

روشن بودن سـوئیچ فیوز )در صورت 
وجود(
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چراغ های خودرو

کنترل روشنایی
کلیـدچـراغداراییـکچـراغجلـوویـکچـراغ

وصعیتتوقفاست.
بـرایروشـنکردنچراغها،شسـتیانتهـایاهرم
کنتـرلچراغهـایـادسـتهکنتـرلرادریکـیاز

وضعیتهایزیرقراردهید:
1 وضعیتخاموش.
2 وضعیتچراغپارکخودرو.
3 وضعیتچراغجلو.

)در  باطــری  بخــش صرفه جویــی 
صورت وجود(

هـدفوکاربـردایـنویژگیآناسـتکهمانع•
خالیشدنباطریشود.اینسیستمبهصورت
خـودکارچراغهـایبیرونـیرادرموقعـیکـه
رانندهسوئیچرابرمیداردودربرابازمیکند،

خاموشمیکند.
باایـنویژگیچراغترمزهـایخودروبهصورت•

خودکارخاموشمیشـونداگـررانندهآنرادر
شبکنارجادهپارککند.

درصـورتنیـاز،بـرایآنکـهچراغهـابعـداز•
برداشـتنسوئیچروشنبمانندبایداقداماتزیر

راانجامدهید:
1(دربسمترانندهرابازکنید.

2(چراغپارکرابااسـتفادهازکلیدچراغروی
وضعیت چراغ پارک خودرو  ) (ستونفرمانروشنوخاموشکنید.

وقتـیکلیدچـراغدروضعیتچراغپـارکخودرو
اسـت،چـراغپـارک،چـراغپـالکوچـراغصفحه

کیلومترروشنمیشود.

  نکته !
بـرای روشـن شـدن چراغ هـای روی صفحه 

کیلومتر، سوئیچ را باز کنید.
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 هشدار !
هرگز هنگام نزدیک شدن خودروهای دیگر 
از نورباال اسـتفاده نکنید. این کار مانع دید 

آن ها شده و خطرناک است.

وضعیت چراغ جلو ) (
وقتـیکلیـدچـراغدروضعیـتچـراغجلواسـت،
چراغهایجلو،چراغپالکوچراغصفحهکیلومتر

روشنمیشود.

  نکته !
برای روشن شدن چراغ های جلو سوئیچ باید 

باز باشد.

وضعیت نور باالی چراغ های جلو
برایاسـتفادهازنورباال،دسـتهراهنمارابهسمت
خودبکشید.دراینحالتبعدازرهاکردن،دسته

بهجایاصلیخودبرمیگردد.
عالمـتیـاچـراغنورباالدرهنـگاماسـتفادهازآن

روشنمیشود.
بـرایجلوگیـریازخالـیشـدنباطـری،هرگـز
چراغهـارادرحالـتخاموشـیموتـوربـرایمدت

طوالنیروشننگهندارید.
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  نکته !
اگر عالمت چراغ راهنما روی صفحه همچنان روشن 
ماند و چشـمک نزد، و یا اگر به صورت غیر عادی 
چشمک می زند، ممکن اسـت چراغ آن سوخته 
باشد و یا اتصال برق آن در مدار ضعیف شده باشد. 

در این حالت احتماال باید المپ را عوض کنید.

چـراغراهنمـابعـدازدورزدنخودبهخودخاموش
میشـود.اگربعدازدورزدنچراغراهنماخاموش
نشـد،بادستدستهراهنمارادروضعیتخاموش

قراردهید.
بـرایتغییـرالین،دسـتهراهنمـارااندکیحرکت
دهیدوآنرادروضعیت)B(نگهدارید.ایندسته

بعدازرهاکردنبهوضعیتخاموشبرمیگردد.
اگرراهنماروشـناستولیچشـمکنمیزندویا
اگرچشمکزدنآنغیرعادیاست،احتماالیکی

ازچراغهاسوختهوبایدتعویضشود.

کارکـرد تغییـر الیـن یک لمسـی )در 
صورت وجود(

بـرایفعـالسـازیایـنکارکـرد،دسـتهراهنمارا
اندکـیحرکـتدهیـدوسـپسرهاکنیـد.درآن
صورتعالمتتغییرالین3بارچشمکمیزند. چراغ دادن

بـرایچـراغدادن،دسـتهراهنمارابهسـمتخود
کشیدهورهاکنید.دراینحالتتازمانیکهدسته
رارهـانکردهاید،نـورباالدارید.بـرایچراغدادن،

نیازیبهروشنبودنچراغهایجلونیست.

چراغ راهنما و چراغ های تغییر الین
بـرایایـنکهراهنمـاکارکندبایدسـوئیچخودرو
بازباشـد.برایروشننمودنراهنما،اهرمرابهباال
یـاپایین)A(حرکتدهید.عالئمفلشسـبزروی
صفحهکیلومترنشـاندهندهفعالیاروشـنبودن

چراغراهنماهستند.
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چراغ مه شکن جلو )در صورت وجود(
چراغهایمهشـکنبـرایبهترنمـودندیددرآب
وهـوایمـهآلـود،بارانـی،برفـیوغیرهاسـتفاده
میشـوند.چراغهایمهشکنوقتیروشنمیشوند

کهچراغهایکوچکروشنشوند.
بـرایخاموشنمودنچراغهایمهشـکن،کلیدآن

رادروضعیتخاموشقراردهید.
چراغ مه شکن عقب )در صورت وجود(
برایروشـنکردنچراغمهشکنعقب،کلیدچراغرا
دروضعیـتچراغپارکقراردهیدوکلیدچراغ)1(را

دروضعیتچراغمهشکنعقبقراردهید.
بعدازآنکهچراغهایجلودروضعیتپارکویادر
وضعیـتچراغجلوقرارگرفتند،چراغهایمهشـکن
عقبموقعروشـنشـدنکلیدچراغمهشکن،روشن

میشود

 احتیاط !
استفاده از چراغ های مه شکن، نیازمند برق 
زیادی اسـت. بنابراین تنهـا در مواقعی که 

دید واقعا کم است، از آن ها استفاده کنید.

بـرایخاموشنمـودنچراغهایمهشـکنعقب،
ONکلیـدچـراغمهشـکنرامجـدداًدروضعیت
قراردادهویاچراغجلوراخاموشنمایید)باچراغ

خودکار(
بـرایخامـوشنمودنچراغهایمهشـکنعقب،
کلیـدرادروضعیتOFFقراردهید)بدونچراغ

خودکار(.

  نکته !
سـوئیچ باید در موقع روشـن نمـودن چراغ 

مه شکن باز باشد.
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کلید تنظیم چراغ های جلو
برایتنظیمترازنورچراغهایجلوبراساستعداد
سرنشـینانخـودروووزنبـاردرصنـدوق،کلیـد

تنظیمچراغهایراتنظیمنمایید.

هرچهاینکلیددروضعیتباالتریباشـد،سطحیا
ترازنورچراغهایجلوپایینتراست.همیشهاشعه
ونورچراغهایجلورادروضعیتترازصحیحقرار
دهیـدتانورچراغهـادیگرافرادورانندههارااذیت

نکند.
درزیـرنمونههایـیازتنظیمـاتصحیـحاینکلید
امـدهاسـت.بـراییافتـنوضعیتهایغیـرازاین
مـوارد،وضعیـتکلیـدرابهگونهایتنظیـمنمایید
کهسـطحیاترازاشـعهدرنزدیکترینوضعیتبه

فهرستزیرباشد.

وضعیت وضعیت بار خودرو
کلید

0تنها راننده در خودرو حضور دارد

0راننده + سرنشین جلو

1راننده و تمامی سرنشینان

راننـده و تمـامـی سرنشینـان 
2+ حداکثر بار مجاز

3راننده + حداکثر بار مجاز

چراغ کار روز )در صورت وجود(
ایـنچراغهـایـاDRLمیتواننـددیدنقسـمت
جلوییخودروشمارابرایدیگراندرروزوبهویژه

بعدازسپیدهدموقبلازغروبآساننمایند.
سیسـتمDRLدرمـواردزیرچـراغاختصاصیرا

خاموشمینماید:
چراغهـایجلویـاچراغهایمهشـکنجلودر•

وضعیتروشنباشند.
خودروخاموشباشد.•
چـراغهایمهشـکنجلـودروضعیتخاموش•

باشند.
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برف پاک کن ها و شیشه شورها
برف پاک کن/ آب پاش شیشه جلو

A : کنترل سرعت برف پاک کن:
-یکدورپاککردنشیشه .

-خاموش .
.----حرکتوپاککردنمتقاطع

.1-باسرعتپایین
.2-باسرعتباال

B : آب پاش با برف پاک کن )جلو( )در صورت 
وجود(
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برف پاک کن/ آب پاش شیشه عقب
C : کنترل آب پاش / برف پاک کن عقب:

-شستشوبابرفپاککنجزئی .
(-حرکتمداومبرفپاککن (ON.

(-خاموش (OFF.

برف پاک کن های شیشه جلو
درصورتبازبودنسوئیچبهصورتزیرکارمیکند:
:بـراییـکسـیکلبرفپـاککن،اهـرمرابه
سمتباالفشاردادهوآنرارهاکنیدودراین
وضعیـتاهـرمدروضعیتOFFاسـت.برف
پاککنبهصورتمداومکارمیکنداگردسته

بهسمتباالفشاردادهونگهداشتهشود.
:برفپاککنکارنمیکند.

---:بـرفپاککـنبهصـورتمنقطعبـابازههای
یکسـانفعالیـتمیکند.ازایـنوضعیتدر
بـارانسـبکاسـتفادهنماییـد.بـرایتغییـر
تنظیماتسـرعت،شسـتیکنترلسرعترا

بگردانید.
1:دوربرفپاککنعادی
2:دوربرفپاککنسریع

  نکته !
اگر برف و یخ زیادی روی شیشه جلو جمع شده است، 
ده دقیقه یخ زدایی را انجام دهید و یا تا زمان برداشتن 
بـرف و یا یخ صبر کنید و سـپس بـرف پاک کن ها را 

روشن کنید تا درست کار کنند.
 اگـر قبل از اسـتفاده از بـرف پاک کن بـرف یا یخ را 
برندارید، ممکن است سیستم برف پاک کن و شیشه 

شور آسیب ببینند.
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شیشه شورهای شیشه جلو )در صورت وجود(
دروضعیتOFF،دسـتهرابهآرامیبهسـمتخودبکشـیدتامایعشیشهشوررارویشیشهبپاشدودو
یاسهباربرفپاککنکارکند.وقتیازاینویژگیاستفادهکنیدکهشیشهکثیفاست.آبپاشوبرف

پاککنتازمانیکهدستهرارهانکردهاید،کارمیکنند.
اگربرفپاککنکارنمیکند،سطحمایعشیشهشورراکنترلنمایید.اگرمیزانسیالکافینیست،نیاز

استکهمایعشیشهشورغیرسایندهبهمخزناضافهکنید.
درورودیمخزنشیشهشوردرجلومحفظهموتوردرسمتمسافرینقرارگرفتهاست.

 هشدار !
وقتـی که دمـای بیـرون زیر نقطـه انجماد 
اسـت، همیشه شیشـه جلو را با استفاده از 
سیستم گرم کن گرم نگه دارید تا از یخ زدن 
مایع آب پاش روی شیشـه جلوگیری شود و 

جلوی دید شما گرفته نشود.

 احتیاط !
بـرای جلوگیری از آسـیب به پمپ شیشـه 
شـور، هنگام خالی بودن مخزن آب پاش از 

آن استفاده نکنید.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه برف  •

پاک کن ها و شیشـه جلو، موقع خشـک 
بودن شیشه از آن استفاده نکنید.

برای جلوگیری از آسـیب دیدن بازوهای  •
برف پاک کن و دیگر اجزا، سعی نکنید که 

برف پاک کن ها را با دست حرکت دهید.
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن برف  •

پاک کن ها و سیسـتم آب پاش، از مایعات 
مخصوص شیشه شوی در زمستان و یا در 

آب و هوای سرد استفاده کنید.
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برف پاک کن و شیشه شور شیشه عقب
کلیـدآبپـاشوبـرفپاککـنعقـبدرانتهـای
دسـتگیرهسوئیچبرفپاککنوآبپاشقراردارد.
برایاسـتفادهازآبپاشوبرفپاککنعقب،این

کلیدرادروضعیتمطلوبقراردهید.
-پاشـشسـیالشـویندهوفعالیتبرف .

پاککن
(-فعالیتعادیبرفپاککن (ON.

(-خاموشبودنبرفپاککن (OFF.
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بخش خاموشـی خـودکار )در صورت 
وجود(

چراغهایداخلخودرو20دقیقهبعدازبازشـدن
سوئیچبهصورتخودکارخاموشمیشوند.

 هشدار !
هرگز در هنگام رانندگی در شـب یا فضای 
تاریک چراغ هـای داخل خودرو را روشـن 
نکنید. این کار سـبب کم شـدن دید شما و 

تصادف می شود.

چراغ نقشـه )اگر خودروی شما دارای 
این ویژگی باشد(

برایروشنیاخاموشنمودنچراغهایقوهیاچراغ
نقشه،لنزهایچپیاراسترافشاردهید.اینچراغ
قوهنورنقطهایبرایاستفادهازچراغنقشهدرشب
رافراهممینمایدویاهمانندیکچراغکمکیبرای

رانندهوسرنشینجلوعملمینماید.
:چراغهایاتاقجلویاعقبوقتیروشن
میشـوندکهدربهایجلویاعقبباز
باشندچهماشینروشنوچهخاموش
باشـد.وقتیقفلدربهاباریموتویا
باسوئیچهوشـمندبازشود،چراغهای
جلووعقببرایتقریبا30ثانیهروشن

میشونداگردرببازنشود.

چـراغهایاتـاقجلووعقببـهتدریج
بعدازتقریبا30ثانیهخاموشمیشـود
اگـردرببسـتهشـود.امـااگرسـوئیچ
بازباشـدویـاتمامیدربهاقفلشـده
باشـند،چراغهایعقـبوجلوبالفاصله
خاموشمیشوند.اگردریدروضعیتی
کـهسـوئچیدروضعیـتACCویـا
LOCK/OFFاسـتبازشـود،درآن
صورتچراغهایجلووعقببرایمدت
20دقیقهروشـنمیمانند.امااگردرب
بازباشـدوسـوئیچهمبازشود،چراغبه

صورتمداومروشنمیماند.
:چراغهـاخامـوشمیشـوندحتـیاگـر
دربهـابـازباشـند.وقتـیکهچـراغبا
فشارلنز)1(روشـنمیشود،اینچراغ
خاموشنمیشـودحتیاگرکلیدآندر

وضعیتOFFباشد.
:چراغاتاقوچراغنقشـههمیشهروشن

خواهندبود.

چراغ های داخل خودرو
 احتیاط !

هرگز موقعی که خودرو خاموش اسـت برای 
مدت طوالنـی از چراغ هـای داخل خودرو 
اسـتفاده نکنیـد زیـرا باعث خالی شـدن 

باطری می شود.
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چراغ اتاق )در صورت وجود(
روشن )1(

چراغهمیشهروشناست.

درب )2(
چـراغوقتیروشـنمیشـودکهدریبازباشـدو
اینامرارتباطیبهبازبودنیانبودنسـوئیچروی

خودروندارد.
وقتـیکهقفلدربهاتوسـطریموتبازمیشـود،
چراغهـا30ثانیهروشـنمیماننداگـردربهاباز
نباشـند.اینچراغبهتدریجبعدازتقریبا30ثانیه
درصورتیکهدرببسـتهنشود،خاموشمیگردد.
اگرسوئیچبازویاتمامیدربهاقفلباشند،چراغ

بالفاصلهخاموشمیشود.
LOCKیاACCاگردربباسوئیچدروضعیت
بـازشـوددرآنصـورتچـراغ20دقیقـهروشـن
میماند.امااگردربباسـوئیچباز،بازباشـددرآن

صورتچراغبهصورتمداومروشنمیماند.

خاموش )3(
چـراغخاموشمیماندحتیهنگامـیکهدریباز

است.

 احتیاط !
هرگـز موقعـی که ماشـین خاموش اسـت، 
چراغ ها را برای مدت طوالنی روشن نکنید.

چراغ صندوق عقب )در صورت وجود(
چـراغصنـدوقوقتـیروشـنمیشـودکـهدرب

صندوقعقببازشود.
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چـراغ جعبـه داشـبورد )در صـورت 
وجود(

اینچراغوقتیروشـنمیشـودکهدربداشبورد
بازشود.

برایروشنشـدنچراغداشبورد،چراغهایپارک
ویاچراغهایجلوبایدروشنباشند.
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  نکته !
اگر می خواهید که از شیشـه جلو یخ زدایی و 
یـا بخارزدایی کنید، به بخـش بخارزدایی و یا 
یخ زدایی شیشـه جلو در ایـن بخش مراجعه 

کنید.

سیستم یخ زدایی )گرم کن(

سیسـتم گرم کـن شیشـه عقـب )در 
صورت وجود(

ایـنبخاریشیشـهراگرممیکندتـایخزدگی،بخار
والیهنازکیخرویقسـمتداخلیوبیرونیشیشه

عقبدرموقعکارکردنموتور،تمیزشود.
برایفعالسـازیگرمکنشیشهعقب،کلیدگرمکن
مربوطهرارویسیستمبخاریفشاردهید.چراغروی
اینکلیددرهنگامروشنشدنآن،روشنمیشود.

اگربرفزیادیرویشیشـهعقبجمعشـدهاسـت،
قبلازروشـننمودنگرمکن،برفهایرویشیشـه

راپاککنید.
گرمکنشیشـهعقـببهصورتخـودکاربعـداز20

دقیقهویاخاموشنمودنکلید،خاموشمیشود.
بـرایخاموشنمـودناینگرمکن،مجـدداکلیدآن

رویگرمکنرافشاردهید.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسیب دیدگی هادی های 
متصـل به سـطح داخلـی پنجـره، هرگز از 
ابزارهای تیز و یا شیشه شورهای حاوی مواد 
سـاینده برای تمیز کردن شیشـه استفاده 

نکنید.
بـرای جلوگیـری از خالـی شـدن باطری، 
همیشـه سیسـتم یخ زدایـی را در هنـگام 

روشن بودن خودرو استفاده نمایید.
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سیستم کنترل دستی کولر و بخاری )در صورت وجود(
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بخاری و کولر خودرو
1 خودروراروشنکنید..
2 سیستمرادروضعیتدلخواهقراردهید:.

برایبهبودکاراییبخایوکولر:
بخاری:-
کولر:-

3 کنترلدمارادروضعیتمطلوبقراردهید..
4 کنترلورودیهوارادروضعیتهوایگردانو.

یاهوایتازهبیرونقراردهید.
5 کنتـرلسـرعتفنرادروضعیـتمطلوبقرار.

دهید.
6 اگرسیستمتهویهمطبوعمطلوباست،سیستم.

تهویهمطلوب)درصورتوجود(راروشنکنید.
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انتخاب وضعیت
کلیـدانتخـابوضعیـتجهـتجریـانهـوارادر

سیستمتهویهکنترلمیکند.
هوامیتواندبهسمتزیرپا،خروجیهایداشبوردو
یاشیشهجلوهدایتشود.پنجعالمتبراینمایش
صورت،دوسـطحی،کف)زیرپا(وزیرپا/گرمکنو

استفادهازوضعیتهوایگرمکنهدایتشود.

دراینوضعیتجریانهوابهسـمتقسمتباالی
بدنوصورتاست.بهعالوه،هرخروجیرامیتوان

کنترلنمودوهوایخروجیراهدایتنمود.

)B,D( روی به صورت

)B,D,C( دو سطحی

جریانهوابهسمتصورتوزیرپاهدایتمیشود.

)A,C,D( به سمت زیر پا

بخـشاعظـمجریانهوابهسـمتزیرپااسـتو
اندکـیازایـنجریـانهمبهسـمتشیشـهجلو،

گرمکنهایشیشهبغلوونتهایجانبیاست.

جریـان زیرپـا/ جریـان گرمکن 
)A,C,D( شیشه

بخشاعظمجریانهوابهسـمتزیرپاوشیشـه
جلواسـتکهمقدارکمیازآنبهسـمتگرمکن

هایشیشهشبکههایجانبیاست.

)A,C( سطح گرم کن شیشه

درایـنوضعیتبخشاعظمجریانهوابهسـمت
شیشـهجلواستوبخشکوچکیازاینجریانبه

سمتشبکههایجانبیاست.

شبکه های روی داشبورد
شـبکههایخروجیرامیتوانبااسـتفادهازدسته

مخصوصبازیابستهنمود.
شـمامیتوانیـدجهـتجریـانهـوایورودیرابا
اسـتفادهازدسـتهکنتـرلبهسـمتاینشـبکهها

هدایتنمایید.
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کنترل دما
کلیـدکنتـرلدمابهشـماامکانمیدهـدتادمای
جریـانهوایسیسـتمبخـاریراکنتـرلنماییدو
بدینمنظورباگرداندناینکلیدبهسـمتراست،
دمـاافزایشپیدامیکند.باگرداندنآنبهسـمت

چپ،دماکاهشپیدامیکند.

کنترل ورودی هوا
ازاینکلیدبرایانتخابوضعیتهوایتازهبیرون
ویاوضعیتهوایدرگردشدرونخودرواستفاده

میشود.
بـرایتغییـروضعیـتکنتـرلورودیهـوا،کلیـد

کنترلرافشاردهید.

وضعیت هوای در گردش

چـراغعالمـترویکلیـدوقتـی
روشـنمیشودکهشـماوضعیت
هــوایدرگـــردشراانتخــاب

میکنید.
درایـنحالت،هوایدروناتاقاز
طریقسیسـتمکنترلهواکشیده
وبراسـاسوضعیـتانتخابشـده

گرمیاسردمیشود.

وضعیت هوای تازه بیرون

چـراغعالمـترویکلیـدوقتـی
خاموشمیشودکهشماوضعیت
هــوایتــازهبیــرونراانتخـاب

میکنید.
بـاانتخـابایـنوضعیـت،هـوااز
بیرونواردخودروشـدهوبراساس
وضعیتانتخابشـدهگرمیاسرد

میشود.

•Aنوع

•Bنوع
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 هشدار !
اسـتفاده مـداوم از سیسـتم بخـاری یا  •

کولر در وضعیت هوای در گردش داخلی 
ممکن است سبب خواب آلودگی راننده 
و از دست دادن کنترل خودرو و تصادف 
شـود. بنابرایـن در حد امـکان در حین 
رانندگی سعی کنید که از وضعیت هوای 

تازه یا هوای بیرونی استفاده کنید. 
هرگز در حالتی که کولر یا بخاری روشن  •

اسـت، داخـل خـودرو نخوابیـد زیرا به 
خاطر افت اکسـیژن موجـود و یا کاهش 
دمـای بـدن می تواند خطرناک باشـد و 

حتی منجر به مرگ شود.
اسـتفاده مـداوم از بخـاری یـا کولر در  •

وضعیت هـوای در گردش ممکن اسـت 
سـبب افزایش رطوبت داخل اتاق شـده 
و سبب بخار گرفتگی شیشه ها و کاهش 

دید و تبعات بعدی گردد.

  نکته !
اگـر بـرای مـدت طوالنـی از وضعیـت هوای 
درگـردش درون اتاق اسـتفاده کنید، )بدون 
انتخاب تهویه مطبوع( ممکن اسـت شیشـه 
جلو شیشـه های جانبی بخـار بگیرند و هوای 

درون اتاق سرنشینان خشک شود.

کنترل سرعت فن
برایکارکردنفن،سوئیچبایدبازباشد.اینکلید
بهشـماامکانمیدهدتاسـرعتهـوایورودیاز

سیستمتهویهراکنترلکنید:
کلیـدرابـهسـمتراسـتبگردانیدتاسـرعتفن
وجریـانهوابیشـترشـود.کلیدرابهسـمتچپ

بگردانیدتاسرعتوجریانهوایفنکمشود.
بـرایخامـوشنمودنفـن،کلیـدرارویوضعیت

»0«قراردهید.
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کولر خودرو)در صورت وجود(
کلیدA/Cرافشـاردهیدتاسیستمتهویهمطبوع
روشـنشود)چراغآنروشنگردد(.برایخاموش

نمودن،مجددااینکلیدرافشاردهید.

استفاده از سیستم
تهویه

1 را. وضعیـتجریـانروبهصورتیـاروبهرو
انتخابکنید.

2 کنتـرلورودیهـوارادروضعیـتهـوایتازه.
بیرونقراردهید.

3 کنترلدمارادروضعیتمطلوبقراردهید..
4 کنتـرلسـرعتفنرادرسـرعتمطلـوبقرار.

دهید.

بخاری خودرو
1 راانتخابکنید.. وضعیتجریانزیرپایاکف
2 کنتـرلورودیهـوارادروضعیـتهـوایتازه.

بیرونقراردهید.
3 کنترلدمارادروضعیتمطلوبقراردهید..
4 کنترلسرعتفنرادرسرعتمطلوبقراردهید..
5 اگـرخواهانگرمایشبارطوبتکمترهسـتید،.

سیستمتهویهمطبوعراروشنکنید)درصورت
وجود(.

اگـربخـاررویشیشـهعقبزیـاداسـت،وضعیت
 یاوضعیتگرمکن گرمکنوروبهزیرپا

راانتخابکنید.

نکاتـی در مورد کار سیسـتم بخاری و 
کولر خودرو

بـرایجلوگیـریازوروددودوگـردوغبـاربه•
داخـلخـودروازطریقسیسـتمتهویـه،موقتا
کنتـرلورودیهـوارادروضعیـتهـوایدر
گردشقراردهید.بعدازرفعوضعیتوعبوراز
محدودهموردنظر،مجدداخودرورادروضعیت
هـوایتـازهبیرونقـراردهیـد.اینکارسـبب

میشودکهرانندههوشیاروراحتباشد.
هـوایالزمبـرایبخـاریویـاکولـرازطریـق•

دریچـههایجلوشیشـهتأمینمیشـود.باید
مراقـبباشـیدتاایـندریچههـادراثرریزش
برگدرختانویابرف،یخوموانعدیگرمسدود

نشوند.
بـرایجلوگیریازبخارگرفتگیشیشـهجلواز•

داخـل،کنترلورودیهـوارادروضعیتهوای
تـازهقراردهیدوسـرعتفـنراتنظیمنمایید،
سیسـتمتهویهمطبوعراروشنوکنترلدمارا

دردمایمطلوبتنظیمکنید.
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کولر خودرو )در صورت وجود(:
سیسـتمکولـرخودروهـایهیونـدایبـامبـردیـا
R-1234yfپـرشـده یـا R-134a گازهـای
است)نوعگازمبردازسویخدماتپسازفروش
شـرکتکرمانموتورمشـخصخواهدشـدوتنها

بایدازآناستفادهکرد(.
1 خودروراروشنکنید.کلیدکولررافشاردهید..
2 قرار. جریانهوارادروضعیتروبهصورت

دهید.
3 کنتـرلورودیهوارادروضعیتگردشهوای.

دروناتـاققـراردهیـد.امـاکاربیـشازحـد
سیسـتمدروضعیتگردشهـوایدروناتاق،
سببخشکشدنهوامیشود.بنابراینتوصیه

میشودکهوضعیتراتغییردهید.
4 سـرعتفنودمـارادرحداکثرمیـزانراحتی.

تنظیمنمایید.
وقتـیکهحداکثـرخنکیراانتخـابمیکنید،•

کنتـرلدمـابایـددرآخریندرجهسـمتچپ
باشـدوسـپسسـرعتفـنراهـمدرباالترین

سرعتممکنقراردهید.

  نکته !
موقع اسـتفاده از سیسـتم کولر، به دقت  •

درجه دمای خنک کننده خودرو را مد نظر 
داشته باشـید. به ویژه در هنگام رانندگی 
در سـرباالیی و یـا در ترافیـک سـنگین 
و وقتـی که دمـای بیرون باال اسـت. کولر 
گرفتـن از خودرو سـبب داغ کردن موتور 
می شود. در این موارد بهتر است که بدون 
خامـوش کردن فن، کلید کولر را زده و آن 

را خاموش نمایید.
باز کردن شیشـه در هوای مرطوب ممکن  •

اسـت سـبب ایجاد قطـرات آب در داخل 
خودرو شـود. از آنجا که زیاد شدن قطرات 
آب ممکن اسـت به وسـایل برقی خودرو 
آسیب برسـاند، بنابراین همیشه با شیشه 

بسته از کولر استفاده کنید.

نکاتی در مورد سیستم کولر خودرو:
اگـردرهوایگرمخودرودرمقابلنورآفتابپارک•

شدهاست،پنجرههایخودرورابرایمدتکوتاهی
بازکنیدتاهوایگرمداخلخودروخارجشود.

بـرایکاهـشرطوبتداخـلورویشیشـههادر•
روزهـایمرطوبوبارانی،رطوبتداخلخودرورابا
روشـنکردنسیستمتهویهدرحالتشیشهبسته

کمکنید.
درهنگامکارکولرگاهیممکناستتغییراندکی•

دورموتوردرسیکلهایکمپرسورکولرپدیدآید.
اینعادیاست.

هرماهچنددقیقهکولرراروشـنکنیدتاازکارایی•
حداکثریآناطمینانیابید.

گاهـی،موقـعاسـتفادهازکولر،قطـراتآبازکف•
خودروسمتسرنشینمشاهدهمیشود.اینعالئم

عادیاست.
همیشهازکولردروضعیتهوایدرگردشاستفاده•

نماییدتابیشـترخنککنندگیراایجادنماید.اما
اسـتفادهمداومازآندراینوضعیتسببمیشود

کههوایداخلاتاقواماندهشود.
ممکناستدرزمانکارکولرشاهدجریاناتمرطوب•

هواباشـیدکههرازچندگاهیایجادمیشوندکه
ناشـیازسـرمایشسـریعویاورودهوایمرطوب

میباشند.اینعادیاستوجاینگرانینیست.
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فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع
ایـنفیلتـرمانـعورودگـردوغبـاروآالیندههـای
دیگـربهخـودروازطریقسیسـتمبخـاریوکولر
میشـود.اگـربعدازمدتیگردوغبـاروآالیندهها
درفیلتـرجمعشـوند،جریانهـواازدریچههاکم
شدهوسـببتجمعرطوبترویشیشهجلوحتی
درموقعیمیشـودکهوضعیتهـوایتازهانتخاب
شـدهاسـت.اگرچنینوضعیتیپیـشآمدتوصیه
میشـودکهخـودرورابهنمایندگیمجازشـرکت

کرمانموتورببرید.

کنترل میزان مبرد درون سیستم کولر 
و روغن کمپرسور

وقتیمیزانمبردیاگازکولرکمباشـد،کاراییآن
کممیشودودرعینحالافزایشبیشازحدآن

همتاثیراتبدیرویسیستمکولردارد.
بنابرایندرصورتدرستکارنکردنکولر،توصیه
میشودکهآنرابهنمایندگیمجازشرکتکرمان

موتورببرید.

 هشدار !
چون فشـار گاز کولر بسـیار باال است، تنها 
بایـد توسـط تکنسین هـــای ذیصــالح 
سـرویس شود. انتخاب میزان گاز و نوع گاز 
مناسـب و روغن صحیح بسیار مهم است و 
در غیر این صورت خودرو آسیب می بیند و 

یا آسیب های جانی رخ خواهد داد.

  نکته !
فیلتـر کولـر و بخاری را بر اسـاس جدول  •

نگهداری فصل 7 چک کنید.
اگـر خـودرو در وضعیت های صعـب مانند 
جاده هـای ناهموار و یا پر گرد و غبار رانده 
می شـود، تعویض فیلتر باید زودتر صورت 

گیرد.
در صورت افت ناگهانی جریان هوا، توصیه  •

می شـود که خودرو را بـه نمایندگی مجاز 
  نکته !شرکت کرمان موتور ببرید.

 اسـتفاده از مقدار گاز و روغن صحیح بسـیار 
اهمیت دارد. در غیر این صورت ممکن اسـت 
کولر یا کمپرسور آسیب ببیند و یا درست کار 

نکنند.
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سیستم کنترل خودکار کولر و بخاری )در صورت وجود(
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استفادهازوضعیتخودکار
کلید AUTO را فشار دهید.

سیسـتمتهویـهمطبـوعبهصـورتخـودکارو•
براسـاستنظیمـاتدمایـیانجـامشـدهفعال

میشود.
میتوانیـدعقربـهکنتـرلدمـارارویدمـای•

مطلوبتنظیمنمایید.

برایراحتیبیشتروبهبودکاراییکنترلکولر
ویابخاریازکلیدAUTOاستفادهکنیدو

دمارادرC (73°F)°23تنظیمکنید.

بـرایخاموشکـردنوضعیتخـودکار،هرکلیدی
بـهجـزکلیدکنتـرلدمارافشـاردهید.اگرشـما
کلیدانتخابوضعیترافشـاردهید،درآنصورت
کارکردانتخابیبهصورتدسـتیکنترلمیشودو
درعیـنحالدیگربخشهابهصورتخودکارفعال

میشوند.

کنترل خودکار کولر و بخاری 
سیسـتمکنتـرلخـودکارکولروبخاریبـاتنظیم

دمایمطلوبکنترلمیشود.

  نکته !
هرگـز چیـزی را نزدیک محل سنسـور قرار 
ندهیـد تـا بتوانـد کار کنتـرل گرمایـش و 

سرمایش داخل خودرو را بهتر  انجام دهد.



رو
ود

ص خ
خا

ی 
ها

ی 
ژگ

وی

155

4

کنترل دستی کولر و بخاری
سیسـتمکولروبخاریمیتواندبافشـارکلیدهای
دیگـرغیـرازکلیـدAUTOبـهصـورتدسـتی
کنتـرلشـود.درایـنحالتسیسـتمبـهترتیبو

براساسکلیدهایانتخابشدهکارخواهدکرد.
موقـعفشـارهرکلیـدیاگرداندنهرشسـتی،)به
جـزکلیدAUTO(درحیناسـتفادهازسیسـتم
خـودکار،کارکردهـاوبخشهایانتخابنشـدهبه

صورتخودکارکنترلمیشوند.
1 خودروراروشنکنید..
2 سیستمرادروضعیتدلخواهقراردهید:.

برایبهبودکاراییبخاریوکولر:
بخاری:-
کولر:-
3 کنترلدمارادروضعیتمطلوبقراردهید..
4 کنتـرلورودیهـوارادروضعیـتهـوایتازه.

بیرونقراردهید.
5 کلیدکنترلسـرعتفـنرادروضعیتمطلوب.

قراردهید.
6 اگرسیستمتهویهمطبوعمطلوباست،سیستم.

تهویهمطلوبراروشنکنید.
کلیـدAUTOرافشـاردهیـدتاکنترلسیسـتم

تماماتوماتیکشود.

انتخاب وضعیت بخاری و کولر
کلیـدانتخابوضعیتجهتجریانهواراازطریق

سیستمتهویهکنترلمینماید.
دریچهجریانهوابهصورتزیرتبدیلمیشود:

بهتصویربخشسیستمکنترلدستیکولرمراجعه
شود.

درایـنوضعیـتبخـشاعظمجریانهوابهسـمت
زیرپایسرنشیناناستوبخشاندکیازجریانبه
سمتگرمکنهایشیشههایجانبیجریانمییابد.

وضعیت زیرپا و گرم کن شیشه 

جریان زیرپا

جریان دو جانبه

روی به صورت 

بخـشاعظـمجریانهوابهسـمتزیرپااسـتو
بخشاندکیازآنهمبهسمتگرمکنهایشیشه

جانبیهدایتمیشود.

درایـنوضعیـتجریـانهـوابهسـمتزیـرپاو
صورتسرنشینانخودرواست.

دراینوضعیتجریانهوابهسـمتقسـمتباالی
بدنوصورتاست.بهعالوه،هردریچهرامیتوان
کنتـرلوهـوایخروجیراازآندریچهبهسـمت

دلخواههدایتنمود.
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سطح گرم کن
درایـنوضعیـتبخشاعظمجریانهوابهسـمت
شیشـهجلـواسـتواندکـیازآننیـزبـهسـمت

گرمکنهایشیشههایبغلهدایتمیشود.

شبکه های روی داشبورد
شـمامیتوانیـدجهـتجریـانهـوایورودیرابا
اسـتفادهازدسـتهکنتـرلبهسـمتاینشـبکهها

هدایتنمایید.
همچنیـنمیتوانیـدجهـتخـروجهـوارابـااین
دریچههـاوبـااسـتفادهازاهرمنمایشدادهشـده

کنترلنمایید.

کنترل دما
باگرداندناینکلیدبهسـمتراسـت،دماافزایش

.)HI(پیدامیکند
بـاگردانـدنآنبهسـمتچـپ،دماکاهـشپیدا

.)LO(میکند
هربارکهشمااینکلیدرامیگردانیددمابهاندازه،
افزایـشیاکاهشپیـدامیکند.وقتـیپایینترین
دمـاراانتخـابمیکنید،کولربهصـورتمداومکار

خواهدکرد.
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تبدیل دما )در صورت نیاز(
شـمامیتوانیـدواحددمـاینمایشدادهشـدهدر
خـودروراانتخـابوآنهـارابـایکـیازواحدهای
سـانتیگرادویـافارنهایـتنمایـشدهیـد.بدیـن

مظنوربایدبهصورتزیرعملکنید:
درحینفشارکلیدOFF،کلیدAUTOرابرای

مدت3ثانیهویابیشترفشاردهید.
نمایشـگرازسانتیگرادبهفارنهایتویاازفارنهایت

بهسانتیگرادتبدیلمیشود.
اگـرباطـریخـودروخالـیویـابـازشـود،دمـابا
واقـع در و میشـود داده نمایـش سـانتیگراد

سانتیگراددمایپیشفرضاست.

کنترل ورودی هوا
ازایـنکلیـدبـرایانتخـابوضعیـتهـوایتازه
بیـرونویاوضعیتهـوایدرگردشدرونخودرو

استفادهمیشود.

وضعیت هوای در گردش

وضعیت هوای تازه بیرون

چـراغعالمـترویکلیـدوقتـی
روشـنمیشـودکهشـماوضعیت
انتخـاب را گـردش در هـوای

میکنید.
دراینحالت،هـوایدروناتاقاز
طریقسیسـتمکنترلهواکشیده
وبراسـاسوضعیـتانتخابشـده

گرمیاسردمیشود.

چـراغعالمـترویکلیـدوقتـی
خاموشمیشـودکهشماوضعیت
انتخـاب را بیـرون تـازه هـوای

میکنید.
بـاانتخـابایـنوضعیـت،هـوااز
بیرونواردخودروشـدهوبراساس
وضعیتانتخابشـدهگرمیاسرد

میشود.
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  نکته !
اگر بخـاری برای مـدت طوالنـی در وضعیت 
هوای در گردش و بدون روشن شدن کولر کار 
کند، ممکن اسـت سبب بخار گرفتگی شیشه 
جلو و شیشـه های جانبی شود و هوای درون 

اتاق وامانده شود.
بـه عالوه، برای مدت طوالنی از وضعیت هوای 
درگـردش درون اتاق اسـتفاده کنیـد، هوای 

درون اتاق به شدت خشک می شود.

 هشدار !
اسـتفاده مـداوم از سیسـتم بخـاری یا  •

کولر در وضعیت هوای در گردش داخلی 
ممکن است سبب خواب آلودگی راننده 
و از دست دادن کنترل خودرو و تصادف 
شـود. بنابرایـن در حد امـکان در حین 
رانندگی سعی کنید که از وضعیت هوای 

تازه یا هوای بیرونی استفاده کنید. 
اسـتفاده مـداوم از بخـاری یـا کولر در  •

وضعیت هـوای در گردش ممکن اسـت 
سـبب افزایش رطوبت داخل اتاق شـده 
و سبب بخار گرفتگی شیشه ها و کاهش 

دید و تبعات بعدی گردد.
هرگـز در حالتـی که بخاری خـودرو در  •

وضعیـت هوای در گـردش داخل خودرو 
است، نخوابید. زیرا ممکن است به علت 
کاهش اکسیژن درون خودرو افت دمای 
بدن و یا مرگ و آسـیب های جدی بدنی 

به دنبال داشته باشد.

کنترل سرعت فن
برایکارکردنفن،سوئیچخودروبایدبازباشد.

کلیدکنترلسـرعتفنبهشـماامکانمیدهدتا
سـرعتهـوایورودیازسیسـتمتهویـهراکنترل
نماییـد.برایتغییرسـرعتفن،کلیدرابهسـمت
راسـتبگردانیدتاسـرعتفنوجریانهوابیشـتر
شـود،کلیدرابهسـمتچپبگردانیدتاسـرعتو

جریانهوایفنکمشود.
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کولر خودرو
کلیدA/Cرافشـاردهیدتاسیستمتهویهمطبوع
روشـنشود)چراغآنروشنگردد(.برایخاموش

نمودن،مجددااینکلیدرافشاردهید.

OFF وضعیت
بـرایخامـوشکـردنکولـر،کلیـدرادروضعیت
OFFقراردهید.شـمامیتوانیدکلیدهایورودی
هـواووضعیـترادرحالتیکهسـوئیچبازاسـت،

استفادهکنید.
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 هشدار !
گرم کردن شیشه جلو

در زمـان کار با کولـر در هـوای مرطوب از 
وضعیت هـای  یا   اسـتفاده نکنید. 
تفـاوت بین دمـای هـوای بیـرون و دمای 
شیشه جلو می تواند سبب ایجاد بخار روی 
شیشـه شود و دید را کم کند. در این موارد 
سـلکتور را در وضعیـت  قـرار دهیـد و 
کلید کنترل سرعت فن را در سرعتی پایین 

تنظیم نمایید.

بـراییخزداییحداکثری،کلیـدکنترلدمارا•
درآخرینوضعیتگرم/راسـتوکلیدکنترل

سرعتفنرادرباالترینسرعتقراردهید.
اگـرهـوایگرمزیرپـادرحینیـخزداییویا•

بخارگیریمطلوبباشـد،کلیـدرادروضعیت
یخزدایی-زیرپاقراردهید.

قبـلازرانندگی،تمامیبرفویخرویشیشـه•
جلـو،شیشـهعقـب،آینههـایبغـلوتمامـی

شیشههایجانبیراتمیزکنید.
بـرفویـخرویدربموتوروورودیهوایزیر•

شیشهجلوراپاککنید.

سیستم کنترل هوای دستی
برای رفع بخار از سطح داخلی شیشه خودرو

1 سرعتفنمطلوب)بهجزوضعیت»0«(راانتخابکنید..
2 دمایمطلوبراانتخابکنید..
3 راانتخابکنید.. وضعیت یا 
4 هـوایتـازهبیـرونخودروبهصورتخودکارانتخابمیشـود.بـهعالوه،تهویهمطبوعهـوا)درصورت.

باشد. وجود(بهصورتخودکارفعالمیشوداگروضعیتانتخابی یا 
اگرکولرووضعیتهوایبیرونیبهصورتخودکارانتخابنشود،کلیدمربوطهرابادستفشاردهید.

یخ زدایی و رفع بخار شیشه جلو
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سیستم کنترل هوای خودکار
برای رفع بخار از سطح داخلی شیشه خودرو

1 سرعتفنمطلوبراانتخابکنید..
2 دمایمطلوبراانتخابکنید..
3 (رافشاردهید.. کلیدیخزدایی)

برای یخ زدایی از قسمت بیرون شیشه به صورت زیر عمل کنید:
1 کلیدکنترلسرعتفنرادرباالترینوضعیتقراردهید..
2 کلیدکنترلدمارادرباالتریندما)گرم(قراردهید..
3 راانتخابکنید.. وضعیت
4 کولرووضعیتهوایبیرونیبهصورتخودکارانتخابمیشود..
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برای یخ زدایی از سطح بیرونی شیشه
1 فنرادرباالترینسرعتممکنتنظیمکنید..
2 دمارادرباالترین)گرمتریندماHI(تنظیم..
3 ..) کلیدبخارزداییرافشاردهید)

4 کولـربراسـاسدمایمحیطروشـنمیشـودو.
وضعیـتهوایتـازهبیـرونبهصـورتخودکار

انتخابمیشود.
انتخابشود،سرعتپایینترفن اگروضعیت

تغییروسرعتباالتریانتخابمیشود.

4 کولـربراسـاسدمایمحیطروشـنمیشـودو.
وضعیـتهوایتـازهبیرونوسـرعتباالیفن

بهصورتخودکارانتخابمیشود.
اگـرکولـر،وضعیتهوایتـازهبیـرونودمایفن
بیـرونبهصـورتخـودکارانتخـابنشـوند،کلیـد

مربوطهرابهصورتدستیانتخابکنید.
انتخابشـود،سـرعتپایینفن اگروضعیت
اصالحمیشودوسرعتباالتریانتخابمیشود.
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صندوق خودرو

 هشدار !
مواد اشتعال پذیر

 هرگز کپسـول هـای گاز، فندک، و یا دیگر 
مواد یا اقالم اشتعال پذیر و یا انفجاری را در 
خـودرو قرار ندهید. این مـواد می توانند در 
صورت گرم شـدن خودرو در طوالنی مدت 

مشتعل و یا منفجر شوند.

جعبه کنسول وسط
ایـنجعبهبـراینگهـداریاقالمکوچکاسـتفاده

میشود.

 احتیاط !
سـرقت  • هرگونـه  از  جلوگیـری  بـرای 

احتمالی، هرگز اشیای ارزشمند را داخل 
صندوق نگذارید.

هنـگام  • در  را  صنـدوق  درب  همیشـه 
رانندگـی کامـل ببندیـد. اقـالم داخل 
صنـدوق در هنـگام حرکـت خـودرو با 
همـان سـرعت حرکـت می کننـد و اگر 
ناگهـان توقف کنیـد یا دور بزنیـد، و یا 
اگر تصادفی رخ دهد، این اقالم به داخل 
اتـاق می آیند و ممکن اسـت در برخورد 
با راننده و سرنشینان حادثه ساز شوند.

جعبه داشبورد
برایبازکردندربداشبورد،دستهرابکشیدتابه
صورتخودکاربازشود.بعدازهرباراستفاده،درب

داشبوردراببندید.

 هشدار !
همیشه بعد از هر بار استفاده درب داشبورد 
را ببندید. در تصادفـات باز بودن این درب 
می تواند حتـی با وجود بسـتن کمربند نیز 

آسیب جدی به سرنشینان بزند.
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وسایل داخلی خودرو

فندک )در صورت وجود(
بـرایاسـتفادهازفندک،سـوئیچبایـددروضعیت

ACCیابازباشد.
بـرایاسـتفادهازفنـدک،آنراکامـلبهداخلجا
فندکـیفشـاردهید،وقتیداغشـد،فندکبیرون

میپردودروضعیتآمادهقرارمیگیرد.

 احتیاط !
توصیه می شود که از قطعات تعویضی اصلی  
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور برای 
تعویـض این اقـالم اسـتفاده کنیـد. از جا 
فندکی برای شـارژ ماشـین اصـالح، جارو 
برقی، و چای سـازی و غیره استفاده نکنید. 
ایـن کار سـبب آسـیب دیدن جـا فندکی 

می شود.

 هشدار !
بعد از داغ شدن فندک آن را بیشتر نگه  •

ندراید تا زیادی داغ نشود.
اگـر بعد از 30 ثانیه فندک صدا نداد، آن  •

را خارج کنید تا داغ نشود.

زیر سیگاری )در صورت وجود(
برایاستفادهازجاسیگاری،درپوشآنرابازکنید.
برایخالیکردنوتمیزکردنآن،بایدجاسیگاری

راازجاخارجوتخلیهوسپستمیزکنید.

 هشدار !
هرگز از جاسیگاری به عنوان سطل زباله  •

استفاده نکیند.
مواظب باشـید کـه هنگام وجـود اقالم  •

دیگر در  جاسـیگاری، کبریت روشـن و 
یا سـیگار را در آن قرار ندهید تا سـبب 

ایجاد آتش سوزی نشود.
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جا لیوانی
 هشدار !

هنگامی که از جا لیوانی استفاده می کنید،  •
مواظب حرکت های ناگهانی باشـید زیرا 
ممکن اسـت سـبب ریختن نوشیدنی ها 
شـود. اگر مایعات بریزند، ممکن اسـت 
سـبب سـوختگی شـوند و ریختن این 
مایعات داغ روی راننده سـبب از دست 
رفتن کنترل خودرو و حتی تصادف شود.

از گذاشتن فنجان های بدون درب، بطری  •
بدون درب، قوطـی و غیره در جا لیوانی 
خودداری کنید زیـرا مایعات داغ داخل 
آن هـا در هنـگام حرکـت ممکن اسـت 
ریخته و سـبب سـوختگی و آسیب های 
بعدی ناشـی از، از دسـت رفتـن کنترل 

خودرو توسط راننده شود.

فنجـانوبطریهاینوشـیدنیکوچکرادرمحل
جالیوانیقراردهید.

آفتاب گیر
برایمحافظتازصورترانندهوسرنشیندربرابرتابش

آفتابازشیشهجلو،ازآفتابگیراستفادهکنید.
برایاسـتفادهازآفتابگیرخودرو،آنرابهسمتپایین
بکشید.برایاستفادهازآفتابگیردرشیشههایجانبی،
آنرابهپایینکشـیدهوازرویپایه)1(بازوبهسـمت

شیشههایجانبی)2(بگردانید.
برایاستفادهازآفتاببرایاستفادهازآینهپشتآفتابگیرهای
خودروآنهاراپایینکشیدهوآینهراازروکش)3(خارج
کنید.درپشتآفتابگیرجیبمخصوصمدارک)4(هم

درنظرگرفتهشدهاست.)درصورتوجود(.

 هشدار !
 برای ایمنی بیشتر خود و سرنشینان،  مواظب باشید 

که موقع استفاده از آفتاب گیر دید شما کم نشود.
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پریز برق
اینپریزبرایشارژموبایلویادیگروسایلطراحی
شدهاستوجریانمصرفیوسایلقابلشارژبااین
پریزبایدکمتراز150آمپرباشدکهشارژدرحالت

روشنبودنخودروانجاممیشود.

 احتیاط !
هرگـز در حالتی که خودرو خاموش اسـت از  •

پریز استفاده نکنید و همیشه بعد از استفاده 
کلگی دستگاه شارژ شونده را از آن خارج کنید. 
اسـتفاده از این پریـز در حالت خاموش بودن 
خودرو می تواند سبب خالی شدن باطری گردد.

تنها از وسایل 12 ولتی که ظرفیت الکتریکی  •
انها کمتر از 15 امپر است ، استفاده کنید.

موقع استفاده از پریز، کولر یا بخاری را در پایین  •
ترین درجه قرار دهید.

هنگام عدم اسـتفاده از پریز، درپوش آن را  •
ببندید.

بعضی از وسایل برقی موقع شارژ شدن ایجاد  •
تداخل الکترونیکی می کنند. این وسایل ممکن 
است سبب ایجاد اختالل در دیگر سیستم ها 

وسایل مورد استفاده در خودروی شما شوند.

 هشدار !
مواظـب برق گرفتگـی باشـید. از وارد کردن 
انگشـتان و یا اشیای خارجی )سوزن و غیره( 
به داخل پریز خودداری کنید و هرگز با دست 

خیس به پریز دست نزنید.

جا موبایلی )در صورت وجود(
اندازهموبایلقابلاستفادهدرجاموبایلیبهقوانین

موجودبستگیدارد.
و -  iPhone 5/6 پیشـنهادی: موبایلهـای

Galaxy S2/S3/S4/S5
بـرایمدلهـایدیگـربـهکتابچهآنهـارجوع-

شود.
بـرایکسـباطالعاتبیشـتردرمورداسـتفادهاز
جـاموبایلـی،مشـخصاتتبدیل،تعویـضتبدیلو
دیگرموارداحتیاطی،بهکتابچهمجزایهمراهاین

کتابچهمراجعهشود.

 هشدار !
هرگـز در حیـن حرکت خـودرو از تلفن  •

همراه اسـتفاده نکنید و یا جا موبایلی را 
تنظیم ننمایید.

همیشـه و برای حفظ ایمنـی قبل از جا  •
زدن تلفن در جـا موبایلی، روکش آن را 

خارج کنید.
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 احتیاط !

بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن کاالها یا 
خودرو،  باید موقع حمل اشـیای شکستنی 
و یا اشـیای حجیم در قسمت بار، دقت الزم 

را داشته باشید.

گیره لباس )در صورت وجود(
برایآویزانکردنلباس،ابتداگیرهراپایینبکشید.
توجهداشتهباشیدکهاینگیرههابرایبستناقالم

سنگینطراحینشدهاند.

 هشدار !
از آویزان کردن اقالم دیگر جز لباس به این 
گیره ها خودداری کنید. از گذاشـتن اشیای 
سـنگین و یا نوک تیز و شکستنی در جیب 
لباس ها نیز اجتناب کنید.  این امر می تواند 
در هنگام تصادف و یا فعال شدن کیسه هوا، 
سبب ایراد خسارت های جانی و مالی شود.

توری محل بار )در صورت وجود(
بـرایجلوگیریازحرکتاقـالمدرصندوقعقب،
می توانیداز4بسـتموجوددراینبخشاسـتفاده
کنیـدکهزیرموکتقراردارنـدتاتوریمخصوص

رابهآنهاببندید.
درصـورتلزوم،توصیهمی شـودکهبـهنمایندگی
تـوری و مراجعـه موتـور کرمـان شـرکت مجـاز

مخصوصرادریافتکنید.

 هشدار !
در هنگام کار با توری بار مواظب چشـمان خود 
باشید و از کشیدن بیش از حد آن اجتناب کنید. 
همیشه صورت و بدن خود را از مسیر برگشت 
توری دور نگه دارید. موقعی که توری ساییده و 

یا آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید.
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بست یا بست های زیرپایی یا کفی )در 
صورت وجود(

همیشـهازایـنبسـتهاوگیرههـایزیرپاییبرای
بسـتنزیرپایـیجلوبهخـودرواسـتفادهکنید.این

بستهاسببمیشوندکهزیرپاییبهجلونلغزد.

 هشدار !
موقع نصب زیرپایی باید موارد زیر را رعایت 

نمود:
همـواره قبل از رانندگی، مطمئن شـوید  •

کـه زیرپایی ها به خوبی به گیره های کف 
چسبیده اند.

از زیرپایی هـای کـه به خوبی بـه گیره ها  •
بسته نمی شوند استفاده نکنید.

هـم  • رو  زیرپایـی  چنـد  گذاشـتن  از 
خـودداری کنیـد )مثال کفی السـتیکی 
روی کفی موکتی( و تنها از یک زیرپایی 

استفاده کنید.
 مهم- خودروی شما در سمت راننده دارای 
گیره هایی اسـت که به خوبی زیرپایی را در 
سر جای خود نگه می دارند. برای جلوگیری 
از هرگونه تداخل آن با پدال ها و پای راننده، 
شـرکت کرمان موتـور توصیـه می کند که 
همـواره از زیرپایی مخصوص خودروی خود 

استفاده کنید.

روکـش صنـدوق عقـب )در صـورت 
وجود(

ازروکشصندوقعقببرایپوشاندناقالمموجود
درآناستفادهمیشود.

ایـنروکشرامیتواندبهحالتعمودیدرآوردو
یاکالآنرابرداشت.

 هشدار !
از گذاشتن وسـایل روی روکش صندوق  •

یـا طاقچه آن خودداری کنید. این اشـیا 
ممکن اسـت در هنگام تصادف و یا ترمز 
گرفتن به داخل اتاق سرنشـینان پرتاب 
شوند و سـبب ایجاد خسارت های جانی 

و مالی شوند.
هرگز نگذارید که کسی در صندوق عقب  •

سوار شـود. این بخش تنها مخصوص بار 
است.

 احتیاط !
از گذاشتن وسایل بر روی روکش خودداری 
کنید زیرا ممکن اسـت به آن آسیب زده یا 

سبب تغییر شکل آن شود.
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 احتیاط !
قبـل از ورود بـه مکان هایی کـه ارتفاع  •

ورودی کوتاه دارند یا کارواش آنتن را باز 
کنید تا آسیب نبیند.

موقـع نصب مجدد آنتن، همیشـه آن را  •
سـفت کرده و در وضعیـت عمودی قرار 
دهیـد تا بهتـر بتواند امـواج را دریافت 
نماید. اما هنگام پارک خودرو، همیشـه 

می توانید آنتن را باز کنید.
خـودرو  • باربنـد  روی  را  بـاری  وقتـی 

می بندید، مواظب باشید که بار را نزدیک 
آنتن نبندید تا از قدرت گیرندگی آن کم 

نشود.

  نکته !
اگـر چراغ جلـو HID متفرقه روی خودرو  •

نصـب کنید، سیسـتم صوتـی و ابزارهای 
الکترونیکی خودروی شـما ممکن است با 

مشکل مواجه شوند.
همیشـه دقـت کنید کـه مواد شـیمیایی  •

ماننـد ادکلـن، روغن های آرایشـی، کرم 
ضد آفتاب، شـیرپاک کن و یـا بوگیر های 
شـیمیایی با قطعات داخلـی تماس برقرار 
نکننـد زیرا ممکن اسـت به آن ها آسـیب 

برسانند و یا سبب تغیر رنگ آن ها شوند.

سیستم صوتی و تصویری
آنتن خودرو

آنتن هوایی روی سقف

خودرویشـمامجهزبهآنتنهوایـیبرایدریافت
امواجرادیوییFMوAMاسـت.اینآنتنازنوع
بازشـوندهاسـتوبرایبازکـردنآنبایدآنتنرا
درخالفجهتعقربههایسـاعتبگردانیدوبرای
بسـتننیز،کافیاسـتآنتنراسـرجایخودقرار

دادهودرجهتعقربههایساعتبگردانید.
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کنترل روی فرمان )در صورت وجود(

دراینخـودروکنترلپخشرویفرمانهمنصب
شدهاستتابهخاطرکارباآنرانندهمجبوربهرها

کردنفرماننباشد.

شـکلواقعیممکناستبااینتصویرمتفاوت
باشد.

وضعیت  )1(
اینکلیدرافشاردهیدتارادیو،CD ،USBویا

AUX )درصورتوجود(انتخابشود.
جستجو/تنظیم مجدد ) ( )2(

اگـرکلیـدSEEK/PRESETرابهمدت0/8
ثانیهیابیشترفشاردهید،درهروضعیتبهصورت

زیرکارمیکند:
وضعیت رادیو

کار AUTO SEEK انتخـاب کلیـد بهعنـوان
میکنـدوتـازمانـیکـهکلیـدرارهـانکردهایدبه

جستجویخودادامهمیدهد.
CDP وضعیت

دراینوضعیتمانندکلیدFF/REWیاعقبو
جلوکردنعملمیکند.

اگـرکلیـدSEEK/PRESETکمتـراز0/8
ثانیهفشـاردادهشـود،درهروضعیتکارکردهای

زیررادارد.
وضعیت رادیو

 PRESET STATIONبهعنوانکلیدانتخاب
کارمیکند.

CDP وضعیت
TRACK UP/ مانندکلیـد وضعیـت ایـن در

DOWNعملمیکند.

درجه صدا )+/-( )3(
بـرایافزایشصـدایپخش،کلید)+(رافشـار•

دهید.
بـرایکاهشصـدایپخش،کلید)-(رافشـار•

دهید.

وضعیت بی صدا )4(
برایبیصداکردنپخشکلیدMUTEرافشار•

دهید.
•MUTEبـرایفعالکـردنصدامجـدداکلید

رافشاردهید.

درادامـهایـنفصـلاطالعـاتبیشـتریدرمـورد
کلیدهایکنترلصوتیارائهمیشود.

 احتیاط !
هرگز به صورت هم زمان از کلیدهای کنترل 

راه دور صوتی از دو جا استفاده نکنید.
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نحوه کار سیستم صوتی خودرو

امواجرادیوییAMوFMازبرجهایفرستندهاطراف
شهرپخشمیشوندوتوسطآنتنرویخودرویشما
دریافتمیگردند.سپساینتوسطرادیوپردازشوبه

بلندگوهایخودروشماارسالمیشوند.
اگرموجرادیوییقدرتمندیبهخودرویشـمابرسـد،
طراحیمهندسـیخودرویشـمابهگونهایاسـتکه
آنرابـهبهترینکیفیتممکنپخشمیکند.امادر
مواردیسیگنالورودیبهخودرویشماقوینیست.

اینضعفسیگنالمیتواندناشیازعواملیمانندفاصله
ازایستگاهرادیویی،نزدیکبودنبهدیگرایستگاههای
رادیوییویاوجودسـاختمانهاوپلوسـدهاودیگر

موانعدراینمنطقهباشد.

FMازفواصـلطوالنـیتـرازامـواجAMامـواج
قابـلدریافـتهسـتندزیراایـنامواجبـافرکانس
پایینارسـالمیشـوند.اینامواجراهدوررادیویی
بـافرکانـسپایینمیتواننـدازرویعوارضزمین
ردشـوندوبهصورتمستقیمحرکتنمیکنند.به
عالوه،آنهامیتوانندموانعرادوربزنندوبههمین

دلیلپوششسیگنالآنهاعالیاست.

امـواجFMبافرکانسهایباالارسـالمیشـوند
وازرویعـوارضزمیـنعبـورنمیکنند.بههمین
دلیل،اینامواجدرفواصلکوتاهیازایستگاهخود
ازبیـنمـیروند.همچنین،امـواجFMبهراحتی
تحـتتاثیـرسـاختمانها،کـوههـا،وموانعدیگر
قـرارمیگیرنـد.اینامرمیتواندمنجربهشـرایط
نامطلوبیشـودکهممکناسـتشمافکرکنیدکه
رادیویخودرویشمامشکلدارد.اماتوجهداشته
باشـیدکهشـرایطیمانندمواردزیر،عادیاستو

ارتباطیبارادیویشماندارد:
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ازبیـنرفتـنصـدایرادیـو-بـادورشـدن•
خودرویشماازایستگاه،امواجرادیوییضعیف
شـدهوصداازبینمیرود.وقتیایناتفاقرخ
میدهد،بهتراسـتازایستگاهرادیوییدیگری

استفادهکنید.
لرزشصدا-امواجFMضعیفیاموانعبزرگ•

بیـنفرسـتندهورادیویشـمامیتواندسـبب
اختـاللدرصـداونویـزولـرزشصداشـود.با
کاهشصدایزیر،ممکناستاینمشکلحل

شودتاوقتیکهاختاللکامالازبینبرود.

تغییـرایسـتگاهرادیویـی-بـاضعیفترشـدن•
امـواجFMسـیگنالهایقویتـرنزدیکاجرا
میشـوندزیرادیویشـمابرایقفلشدنروی
واضـحتریـنصداطراحیشـدهاسـت.اگراین
اتفاقرخداد،ایسـتگاهدیگرباسـیگنالبهتررا

انتخابکنید.
کنسـلنمـودنچنـدمسـیر-سـیگنالهـای•

رادیوییدریافتیازچندجهتمیتوانندسبب
اختـاللولرزششـوند.اینمیتواندناشـیاز
سـیگنالمسـتقیمویـاانعـکاسیافتـهازیک
ایسـتگاهباشـدویاناشـیازسـیگنالهایدو
ایسـتگاهبافرکانسهاینزدیکباشند.اگراین
اتفاقرخدهد،ایستگاهدیگرراانتخابکنیدتا

وقتیاینوضعیترفعشود.

اسـتفاده از موبایل و یا بی سیم های دو 
طرفه

وقتـیدرداخـلخودروازتلفناسـتفادهمیکنید،
نویزرویسیسـتمپخشخودرومیافتد.اینبدان
معنینیسـتکهمشـکلیدرسیستمصوتیوجود
داردبلکهدراینموارد،سعیکنیدکهتاحدامکان
دورازاینسیستمها،ازموبایلخوداستفادهکنید.

 هشدار !
هرگز در هنگام رانندگی از موبایل استفاده 
نکنید. همیشه برای استفاده از موبایل خود 

توقف نموده و کار خود را انجام دهید.

 احتیاط !
موقـع اسـتفاده از سیسـتم های مخابراتی 
مانند تلفـن و یا بی سـیم در داخل خودرو، 
باید از یک آنتن بیرونی مجزا استفاده شود. 
وقتی موبایل و یا بی سـیم تنها بـا اتکای با 
آنتن داخلی اسـتفاده شـود در آن صورت 
ممکـن اسـت بـا سیسـتم های الکتریکی 
خودرو تداخل پیـش آید و اثرات نامطلوبی 

روی استفاده ایمن از خودرو بگذارد.
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سیستم صوتی )بدون صفحه لمسی(
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پانل سیستم پخش خودرو

شـکلواقعـیپانـلممکناسـتباایـنتصویر
متفاوتباشد.

)Type A-1( رادیو)2(
•FM/AMتغییروضعیتهای
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

 FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟بـهترتیـب
AM ➟ AMA عوضمیشود.

)DABبرایمدل(
 FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1 ➟

.DAB2 ➟ AM

MEDIA)3(
 USB(iPod®), صوتـی وضعیـت بـه تغییـر

.AUX, My Music, BT(Bluetooth®)
هـربارکـهاینکلیـدرافشـارمیدهیـد،وضعیت
 USB(iPod®) ➟ AUX ➟ ترتیـب بـه
My Music ➟ BT(Bluetooth®)عـوض

میشود.

)Type A-1( PHONE)4(
صفحهتلفنرافعالمیکند.•
صفحـهاتصالموقـععدماتصـالتلفننمایش•

دادهخواهدشد.

SEEK/TRACK)5(
وضعیـترادیو:بهصورتخـودکارفرکانسهای•

پخشراجستجومیکند.
•USB)iPod®(.MyMusicوضعیت

فشارکوتاه:بهفایلموزیکبعدیمیرود.-
را- صوتـی فایـل داشـتن: نگـه و فشـار

برمیگرداندویابهسرعتبهجلومیبرد.
مـدBluetooth®Audio:بـهفایلصوتی•

قبلییابعدیمیرود.
ویژگـیمکـثواجرابراسـاسنـوعموبایل-

بهصورتمتفاوتفعالمیشود.

FOLDER)6(
مدUSB:جستجویفولدر.•

)7(کلید روشن خاموش و ولوم
کلیدروشـنخاموش:بافشـاراینکلیدپخش•

روشن/خاموشمیشود.
کلیـدولـوم:باچرخاندنولومبهچپیاراسـت•

ولومتنظیممیشود.

DISP)1(
باهربارفشـاراینکلیدوضعیتبهترتیبزیر•

 Screen Off ➟ Screen:تغییـرمیکند
.On ➟ Screen Off

پخـشصـداادامـهداردوتنهـاصفحهخاموش•
میشود.

دروضعیتScreenOff،هرکلیدیرافشار•
Screen(دهیدتامجدداصفحهروشـنشود

.)On
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)8(برگشت به عقب
بهصفحهقبلیبرمیگردد.•

TA / SCAN)9(
وضعیترادیو•

-TA On/Off:فشارجزئی
فشـارونگهداشتن:هرموجرا5ثانیهمرور-

مینماید.
•USB, My Musicوضعیت

فشـارونگهداشـتن:هرفایلصوتیرابرای-
مدت10ثانیهمرورمینماید.

SETUP/CLOCK)10(
•Display.فشـارجزئی:بهمنـویتنظیمـات

Sound. Clock. Phone. System
میرود.

فشـارونگهداشـتن:بهصفحـهتنظیماتزمان•
میرود.

MENU)11(
منووضعیتفعلیرانشانمیدهد.•
فهرستآیپد:بهدستهمادرمیرود.•

TUNE 12(شستی(
وضعیـترادیـو:بـاگردانـدنبـهچپ/راسـت•

فرکانسراتغییرمیدهد.
مدUSB)iPod®(.MyMusic:فایلهای•

صوتیراباگرداندنبهچپیاراسـتجسـتجو
میکنـد.وقتـیکهفایـلمطلـوبنمایشداده
میشـود،شسـتیرافشـاردهیـدتاایـنفایل

صوتیاجراشود.
کانـونآندرتمامـیمنوهایانتخـابحرکت•

میکندومنوهاراانتخابمینماید.

[1] ~ [6] (Preset))13(
مـدرادیو:فرکانسهـا)کانالهـا(راذخیرهویا•

فرکانسهایدریافتیراذخیرهمیکند.
•:USB.iPod®.MyMusicمد
کلید[RPT]:تکرار• -
کلید[RDM]:راندوم• -

Radio.Media.Setup.and درصفحـه
Menu،شمارهمنوانتخابمیشود.
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شـکلواقعـیپانـلممکناسـتباایـنتصویرپانل سیستم پخش خودرو
متفاوتباشد.

)Type A-3( FM)4(
•FMتغییراتدروضعیت
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

بهترتیبFM1 ➟ FM2 ➟ FMA عوض
میشود.

)Type A-3( AM)5(
•AMتغییراتدروضعیت
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

بهترتیبAM ➟ AMA عوضمیشود.

MEDIA)6(
 USB(iPod®), صوتـی وضعیـت بـه تغییـر

.AUX,
هـربارکـهاینکلیـدرافشـارمیدهیـد،وضعیت
بـهترتیـبUSB(iPod®) ➟ AUXعـوض

میشود.

SEEK/TRACK)7(
وضعیـترادیو:بهصورتخـودکارفرکانسهای•

پخشراجستجومیکند.
•USB)iPod®(.MyMusicوضعیت

فشارکوتاه:بهفایلموزیکبعدیمیرود.-
را- صوتـی فایـل داشـتن: نگـه و فشـار

برمیگرداندویابهسرعتبهجلومیبرد.

DISP)1(
باهربارفشـاراینکلیدوضعیتبهترتیبزیر•

 Screen Off ➟ Screen:تغییـرمیکند
.On ➟ Screen Off

پخـشصـداادامـهداردوتنهـاصفحهخاموش•
میشود.

دروضعیـتScreenOff،هرکلیدرافشـار•
Screen(دهیدتامجدداصفحهروشـنشود

.)On

)Type A-2( رادیو)2(
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

 FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟بـهترتیـب
AM ➟ AMA عوضمیشود.

)Type A-2( DAB)3(
•DABتغییراتدروضعیت
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

بهترتیبDAB1 ➟ DAB2 عوضمیشود.
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FOLDER)8(
مدUSB:جستجویفولدر.•

)9(کلید روشن خاموش و ولوم
کلیدروشـنخاموش:بافشـاراینکلیدپخش•

روشن/خاموشمیشود.
کلیـدولـوم:باچرخاندنولومبهچپیاراسـت•

ولومتنظیممیشود.

)10(برگشت به عقب
بهصفحهقبلیبرمیگردد.•

TA / SCAN)11(
وضعیترادیو•

-TA On/Off:فشارجزئی
فشـارونگهداشتن:هرموجرا5ثانیهمرور-

مینماید.
•USBوضعیت

فشـارونگهداشـتن:هرفایلصوتیرابرای-
مدت10ثانیهمرورمینماید.

فشـارونگهداشتنمجددتامجددابهفایل-
فعلیگوشدهیم.

SETUP/CLOCK)12(
•Display.فشـارجزئی:بهمنـویتنظیمـات

Sound. Clock. Phone. System
میرود.

فشـارونگهداشـتن:بهصفحـهتنظیماتزمان•
میرود.

MENU)13(
منووضعیتفعلیرانشانمیدهد.•
فهرستآیپد:بهدستهمادرمیرود.•

TUNE 14(شستی(
وضعیـترادیـو:بـاگردانـدنبـهچپ/راسـت•

فرکانسراتغییرمیدهد.
مـدUSB.iPod®:فایلهـایصوتـیرابـا•

گردانـدنبـهچـپیاراسـتجسـتجومیکند.
وقتـیکهفایلمطلـوبنمایشدادهمیشـود،
شسـتیرافشـاردهیدتااینفایـلصوتیاجرا

شود.

[1] ~ [6] (Preset))15(
مـدرادیو:فرکانسهـا)کانالهـا(راذخیرهویا•

فرکانسهایدریافتیراذخیرهمیکند.
•®USB.iPodمد
کلید[RPT]:تکرار• -
کلید[RDM]:راندوم)اتفاقی/تصادفی(• -

Radio.Media.Setup.and درصفحـه
Menu،شمارهمنوانتخابمیشود.
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شـکلواقعـیپانـلممکناسـتباایـنتصویرپانل سیستم پخش خودرو
متفاوتباشد.

)Type A-5( FM)5(
•FMتغییراتدروضعیت
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

بهترتیبFM1 ➟ FM2 عوضمیشود.

)Type A-5( AM)6(
•AMتغییراتدروضعیت

SEEK/TRACK)7(
وضعیـترادیو:بهصورتخـودکارفرکانسهای•

پخشراجستجومیکند.
•CD, USB)iPod®(.MyMusic*وضعیت

فشـارکوتاه:بهفایلموزیـکبعدییاقبلی-
میرود.

را- صوتـی فایـل داشـتن: نگـه و فشـار
برمیگرداندویابهسرعتبهجلومیبرد.

*درصورتنصب

FOLDER)8(
مدMP3 CD, USB:جستجویفولدر.•

EJECT)1(
دیسکرابیرونمیآورد.•

)Type A-4( رادیو)2(
هربارکهاینکلیدفشاردادهمیشود،وضعیت•

بـهترتیـبFM1 ➟ FM2 ➟ AM عـوض
میشود.

MEDIA)3(
 CD, USB(iPod®),تغییـربهوضعیتصوتی

.AUX, My Music*, BT
هـربـارکهاینکلیدرافشـارمیدهید،وضعیتبه
 CD ➟ USB(iPod®) ➟ AUX ➟ترتیب

My Music* ➟ BTعوضمیشود.
*درصورتنصب

)Type A-4( PHONE)4(
صفحهتلفنرافعالمیکند.•
صفحـهاتصالموقـععدماتصـالتلفننمایش•

دادهخواهدشد.
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)9(کلید روشن خاموش و ولوم
کلیدروشـنخاموش:بافشـاراینکلیدپخش•

روشن/خاموشمیشود.
کلیـدولـوم:باچرخاندنولومبهچپیاراسـت•

ولومتنظیممیشود.

SCAN)11(
وضعیترادیو•

فشـارونگهداشتن:هرموجرا5ثانیهمرور-
مینماید.

•CD, USB, My Music*وضعیت
فشـارونگهداشـتن:هرفایلصوتیرابرای-

مدت10ثانیهمرورمینماید.
فشـارونگهداشتنمجددتامجددابهفایل-

فعلیگوشدهیم.
*درصورتنصب

SETUP/CLOCK)12(
•Display.فشـارجزئی:بهمنـویتنظیمـات

Sound. Clock. Phone. System
میرود.

فشـارونگهداشـتن:بهصفحـهتنظیماتزمان•
میرود.

MENU)13(
منووضعیتفعلیرانشانمیدهد.•
فهرستآیپد:بهدستهمادرمیرود.•

TUNE 14(شستی(
وضعیـترادیـو:بـاگردانـدنبـهچپ/راسـت•

فرکانسراتغییرمیدهد.
•:CD, USB)iPod®(.My Music* مـد

فایلهایصوتیراباگرداندنبهچپیاراسـت
جستجومیکند.وقتیکهفایلمطلوبنمایش
دادهمیشود،شستیرافشاردهیدتااینفایل

صوتیاجراشود.
*درصورتنصب

[1] ~ [6] (Preset))15(
مـدرادیو:فرکانسهـا)کانالهـا(راذخیرهویا•

فرکانسهایدریافتیراذخیرهمیکند.
•CD, USB)iPod®(.My Music*مد
کلید[RPT]:تکرار• -
کلید[RDM]:راندوم)اتفاقی/تصادفی(• -

Radio.Media.Setup.and درصفحـه
Menu،شمارهمنوانتخابمیشود.

*درصورتنصب

DISP)1(
باهربارفشـاراینکلیدوضعیتبهترتیبزیر•

 Screen Off ➟ Screen:تغییـرمیکند
.On ➟ Screen Off

پخـشصـداادامـهداردوتنهـاصفحهخاموش•
میشود.

دروضعیـتScreenOff،هرکلیدرافشـار•
Screen(دهیدتامجدداصفحهروشـنشود

.)On
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 هشدار !
هشدارهای ایمنی در مورد سیستم صوتی

هرگـز در هنـگام رانندگـی بـه صفحه  •
نمایشـگر خیره نشوید. این کار می تواند 

سبب پرت شدن حواس و تصادف شود.
دمونتـاژ،  • را  صوتـی  سیسـتم  هرگـز 

مونتـاژ و یا تعمیـر نکنید زیـرا این کار 
می تواند سـبب تصادف، آتش سـوزی و 
یا برق گرفتگی شـود. انجام این کار را به 

نمایندگی بسپارید.
هنـگام  • در  همـراه  تلفـن  از  اسـتفاده 

رانندگی می تواند سـبب حواس پرتی و 
عدم توجه به مسـیر و در نتیجه افزایش 
احتمـال تصـادف شـود. همیشـه برای 

استفاده از تلفن همراه توقف کنید.
همواره توجـه کنید که آب و یا اشـیای  •

خارجـی را داخـل وسـایل نریـزد زیرا 
می تواند منجر به آتش سـوزی، دود و یا 

ایراد در کار دستگاه شود.
)ادامه دارد(

 هشدار !
حواس پرتی رانندگی

رانندگـی با حواس پرت می تواند سـبب از 
دسـت رفتن کنترل خودرو و تصادف منجر 
بـه جرح و یا مرگ شـود. مسـئولیت اصلی 
راننده آن است که به صورت ایمن و قانونی 
از خودرو اسـتفاده نماید و وسـایل دسـتی 
و دیگر وسـایل و سیسـتم های خـودرو را 
استفاده نماید زیرا ممکن است توجه راننده 
را منحـرف نماید و تمرکز او را از اسـتفاده 
ایمن از خودرو منحرف نماید. بنابراین هرگز 
نبایـد در هنگام رانندگی مـوارد ممنوعه را 

انجام داد.

)ادامه(
اگر صفحه خالی است و یا صدایی شنیده  •

نمی شـود دیگر از پخش استفاده نکنید 
چـون می تواند سـبب خرابی سیسـتم 
شـود. اسـتفاده مداوم در ایـن وضعیت 
می توانـد منجر بـه سـانحه هایی مانند 
حریق، برق گرفتگی و یا خرابی دستگاه 

شود.
هرگـز در نواحـی پـارک ممنـوع پارک  •

نکنیـد. این اقدامات سـبب تصادف و یا 
ترافیک می شود.

همیشـه وقتی از سیستم استفاده کنید  •
که سـوئیچ خودرو باز اسـت. اسـتفاده 
مکرر با سـوئیچ بسـته می تواند سـبب 

تخلیه باطری شود.
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 احتیاط !
کار با سیسـتم پخش خـودرو در هنگام  •

رانندگـی می تواند به خاطـر حواس پرتی 
منجر به تصادف شود. بدین منظور ابتدا 
خـودرو را متوقف و سـپس از سیسـتم 

استفاده کنید.
همیشه میزان صدای سیستم صوتی را تا  •

حدی تنظیم نمایید که بتوانید صداهای 
بیرون خودرو را بشنوید. نشنیدن صدای 
بیرون خودرو در زمان رانندگی خطرناک 

است و می تواند منجر به تصادف شود.
همیشـه موقع روشـن کـردن پخش به  •

میزان صدای آن توجه داشـته باشـید. 
صـدای ناگهـان زیـاد پخـش در زمـان 
روشن کردن پخش خودرو می تواند برای 
گوش هـا مضر باشـد و به آن ها آسـیب 
برساند )همیشـه قبل از خاموش کردن، 
صـدای پخـش را در سـطحی مناسـب 

تنظیم کنید(.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگـر می خواهیـد کـه وضعیـت نصـب  •

دستگاه را تغییر دهید، لطفا با نمایندگی 
هماهنگ کـرده و از آن ها کمک بگیرید. 
زیـرا برای باز و بسـتن این دسـتگاه به 

تخصص نیاز است.
قبـل از روشـن کـردن پخش، همیشـه  •

سـوئیچ خـودرو را بازکنیـد. هرگـز بـا 
سوئیچ بسته برای مدت طوالنی از پخش 
اسـتفاده نکنیـد زیرا ایـن کار می تواند 

سبب خالی شدن باطری شود.
مواظـب باشـید کـه به سیسـتم صوتی  •

ضربه نخورد. وارد کردن فشـار مستقیم 
به سـمت جلو مانیتور می تواند به صفحه 

لمسی یا LCD آسیب برساند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
موقع تمیز کردن سیستم صوتی مطمئن  •

شوید که آن را خاموش کرده اید و بدین 
منظور از یکپارچه خشک و نرم استفاده 
نمایید. هر گز از مواد خورنده و شیمیایی 
و حـالل هایی مانند الـکل، بنزن، تینر و 
غیـره اسـتفاده نکنید زیرا ایـن مواد به 
پانل ضبط و آسـیب می رسـانند و سبب 
تغییـر رنـگ و کاهـش کیفیـت آن می 

شوند.
نزدیکـی  • در  نوشـیدنی ها  گذاشـتن  از 

سیسـتم صوتی خـودداری کنیـد زیرا 
ریختـن ایـن مایعـات روی آن می تواند 

سبب خراب شدن سیستم شود.
در صورت درسـت کار نکردن دستگاه ها  •

و سیسـتم ها، لطفـا بـا نمایندگی تماس 
بگیرید.

در  • صوتـی  سیسـتم  دادن  قـرار  از 
محیط هـای الکترومغناطیـس خودداری 
کنیـد زیرا می تواند منجـر به ایجاد نویز 

و تداخل شود.
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  نکته !
USB استفاده از فلش

فلش USB را بعد از روشـن کردن خودرو  •
بـه پخش بزنید. در غیر این صورت احتماالً 

فلش USB آسیب می بیند.
اگـر موقعی کـه USB روی خودرو اسـت  •

خودرو را روشـن کنید، ممکن اسـت فلش 
خـراب شـود )فلش ها به شـدت به شـوک 

الکتریکی حساس هستند(.
اگر خودرو را در حالتی که فلش USB روی  •

آن است، روشـن یا خاموش کنید، احتماال 
فلش USB درست کار نمی کند.

سیستم ممکن اسـت فایل های WMA یا  •
MP3 غیر مجاز را نشناسد.

ایـن سیسـتم تنهـا مـی توانـد فایل های . 1
 8Kbps ~ با نرخ فشـردگی بیـن MP3

320Kbps را بخواند.
این سیستم تنها می تواند فایل های موزیک . 2

 8Kbps ~ با نرخ فشـردگی بین WMA
320Kbps را بخواند.

موقـع زدن و درآوردن فلـش USB بـه  •
الکتریسیته ساکن توجه کنید.

اگـر پلیرهـای MP3 کدگـذاری شـده به  •
صورت حافظه هـای خارجی به پخش وصل 
شوند ممکن است دستگاه آن ها را نشناسد.
)ادامه دارد(

)ادامه(
موقع اتصال USB به دسـتگاه شـاید در  •

مواردی سیستم آن را نشناسد.
وقتـی تنظیمـات بایـت / سـکتور فلـش  •

512BYTE یا 2048BYTE نباشد، در 
آن صورت ممکن است سیستم صوتی آن 

را نشناسد.
ایـن دسـتگاه USB های فرمت شـده با  •

فرمت FAT 12/16/32 را می شناسد.
فلش های بـدون تائیـد USB I/F ممکن  •

است توسط دستگاه خوانده نشوند.
•  USB مطمئن شـوید که ترمینـال اتصال

با بدن انسـان یا اشـیای دیگـر در تماس 
نیست.

•  USB اگـر در مـدت کوتاهی به دفعـات
را قطع وصل نمایید، ممکن اسـت آسـیب 

ببیند.
موقـع درآوردن USB صدایی از پخش به  •

گوش می رسد.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگـر در زمـان پخـش فلـش از فلـش آن  •

را جـدا کنید، ممکن اسـت فلش آسـیب 
ببینـد. بنابرایـن همیشـه در حالتـی که 
دسـتگاه پخش خاموش است و یا سیستم 
از وضعیتـی دیگری مانند رادیو اسـتفاده 
می نمایـد، USB را بـه آن زده و یا از آن 

جدا کنید.
•  USB مدت زمان مورد نیاز برای شناختن

به نوع، انـدازه و یا فرمت های فایل ذخیره 
شـده در آن بسـتگی دارد. این تفاوت به 

معنای خرابی سیستم و یا USB نیست.
این سیستم تنها از USBهایی پشتیبانی  •

می کند که برای اجـرای فایل های موزیک 
استفاده می شوند.

ایـن سیسـتم قـادر بـه نمایـش تصاویر  •
ویدئوهای درون USBها نیست.

هرگـز از USB I/F بـرای شـارژ نمـودن  •
باطری هـا و یـا متعلقـات USB دار مولد 
گرما اسـتفاده نکنیـد. ایـن کار می تواند 
سـبب کاهش کارایـی و یا آسـیب دیدن 

دستگاه شود.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
این دسـتگاه ممکن اسـت در صورتی که از  •

هاب های USB و کابل USB مجزا استفاده 
کنید، آن ها را نشناسد. USB را مستقیما به 

ترمینال چند رسانه ای خودرو بزنید.
موقـع اسـتفاده از حافظه هـای USB بـا  •

درایوهـای منطقـی مجزا، تنهـا فایل های 
ذخیـره شـده در درایو ریشـه قابـل اجرا 

هستند.
ایـن دسـتگاه ممکن اسـت در صورتی که  •

تلفـن همـراه، پلیرهـای MP3 و دوربین 
دیجیتال و یا دیگر وسـایل الکترونیکی به 

آن متصل باشند، درست کار نکند.
شـارژ از طریق USB ممکن اسـت برای  •

بعضی از موبایل ها جواب ندهد.
• USB یا USB HDDs موقع استفاده از

های دارای عیب در اتصال ناشـی از لرزش 
خودرو، ممکن اسـت دسـتگاه درست کار 

نکند.
موقـع اسـتفاده از حافظه هـای USB بـا  •

روکش فلزی و حافظه کناری، شاید درست 
کار نکند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
ممکن است هنگام استفاده از فرمت هایی  •

 ،SD حافظـه  یـا  و   HDD ،CF ماننـد 
دستگاه درست کار نکند.

سیسـتم پخـش خـودرو ممکن اسـت از  •
فایل های قفل شـده بـا DRM )مدیریت 

حقوق دیجیتال( پشتیبانی نکند.
اطالعات موجود روی USB ممکن اسـت  •

از دسـت بـرود. همیشـه از اطالعات مهم 
خود پشتیبان تهیه نمایید.

کــه  •  USB حافظه هـای  از 
به عنـوان جاکلیــدی و یــا 
وسایل همراه موبایل استفاده 
می شـوند، اسـتفاده نکنیـد. 

استفاده از این وسایل ممکن است به جک 
USB آسیب برساند.

  نکته !
استفاده از وسایل آی پد

شـماری از مدل های آی پد ممکن است از  •
پروتکل ارتباط پشـتیبانی نکنند و فایل ها 

را درست اجرا ننمایند.
مدل های آی پد پشتیبانی شده: •

- iPhone® 3GS/4
- iPod® touch 1st~4th generation
- iPod® nano 1st~6th generation
- iPod® classic

ترتیب جسـتجو و یا اجرا فایل های صوتی  •
در آی پد ممکن است با ترتیب جستجوی 

آن در سیستم صوتی متفاوت باشد.
اگـر آی پـد بـه خاطـر  نقص خـود از کار  •

بیافتد، آن را ریسـت نمایید )برای ریست 
نمودن به کتابچه ای پد رجوع شود(.

آی پد ممکن است با باطری کم کار نکند. •
)ادامه دارد(
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)ادامه(
شماری از آی پدها مانند آیفون را می توان  •

از طریق بلوتوث به سیسـتم صوتی متصل 
نمود. این وسـایل دارای قابلیـت بلوتوث 
دار(  بلوتـوث  بـرای هدسـت های  )مثـال 
هسـتند و می تواند اجرا شود اما نمی توان 

آن ها را سیستم صوتی  کنترل نمود.
بـرای اسـتفاده از ویژگی هـای آی پد در   •

سیسـتم صوتی، از کابل آی پد اسـتفاده 
کنید.

رد کـردن و یا اجرای نادرسـت فایل ها به  •
خاطـر ویژگی های آی پد و آی فون اسـت 

و هر از چند گاهی رخ می دهد.
اگر آی فون شما به بلوتوث و USB متصل  •

باشـد، در آن صـورت ممکن اسـت فایل 
صوتی درسـت اجرا نشـود. در این موارد  
گزینه کانکتـور DOCK یا بلوتوث را  در 
آیفون خود انتخـاب کنید تا خروجی صدا 

یا منبع صدا تغییر کند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
موقـع اتصـال آی پـد به کابـل آن، بخش   •

 USB  کابـل را کامـال وارد پـورت USB
خودرو کنید. اگر ایـن اتفاق نیافتد در آن 
صورت ارتباط بین آی پد و سیستم صوتی  

ممکن است مختل شود.
موقـع تنظیمات صدای آی پد و سیسـتم  •

صوتی، صدای هر دو وسـیله  ممکن است 
همپوشـانی نمایند و کیفیـت صدا را کم و 

یا مختل کنند. 
موقع تنظیـم ولوم سیسـتم صوتی بخش  •

اکوالیـزر آی پـد را غیر فعال یـا خاموش 
کنیـد و موقع اسـتفاده از اکوالیزر آی پد 
اوکالیزر سیستم صوتی را خاموش نمایید.

موقع عدم اسـتفاده از آی پد در سیسـتم  •
صوتـی کابـل آن را باز کنیـد. در غیر این 
صـورت ممکن اسـت آی پـد در وضعیت  

اتصال بماند و درست کار نکند.
از کابل هـای USB آی پـد و یـا آیفـون  •

با طـول کمتـر از 1 متر  اسـتفاده نمایید. 
دسـتگاه ممکن اسـت کابل های بلندتر را 

نشناسد.

  نکته !
اسـتفاده از تلفن بلوتـوث دار )در صورت 

نصب روی خودرو(
هندزفری بلوتوث دار به دسـتگاهی مرتبط  •

است که به کاربر اجازه می دهد تا  با  موبایل 
بلوتوث دار از طریق سیستم  پخش خودرو 

تماس برقرار نماید. 
سیسـتم بلوتوث  ایـن امـکان را می دهد  •

تا وسـایل بلوتـوث دار از فاصلـه کوتاه به 
سیسـتم پخـش متصـل شـوند و از جمله 
این وسـایل می توان به وسـایل هندزفری،  
هدسـت اسـتریو، ریموت بی سـیم و غیره 
اشـاره نمود. قبل از استفاده از  ویژگی های 
صوتی بلوتوث، برای کسب اطالعات بیشتر 
به وب سایــت بـلوتـــوث بـــه آدرس 
www.Bluetooth.com مراجعه نمایید.

عالمـت Bluetooth®  عالمـت و لوگوی  •
آن عالیـم تجـاری ثبـت شـده  شـرکت 
و  اســــت   Bluetooth® SIG, Inc
شرکت های هیوندای و کرمان موتور هم ممکن 
اسـت از این عالمت با مجوز اسـتفاده نماید. 
دیگر عالیم تجاری و اسامی عالیم مربوط به 
مالکین آن هسـتند. موبایل بلوتوث دار برای 

استفاده از فناوری بلوتوث مورد نیاز است.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
ویژگی های بلوتوث پشتیبانی شده در  این  •

خودرو به شـرح زیرند: شماری از ویژگی ها  
ممکن اسـت براسـاس نوع وسیله بلوتوث 

دار پشتیبانی نشوند.
از -  اسـتفاده  بـا  زدن  وتلفـن  پاسـخ 

هندزفری  بلوتوث دار
اسـتفاده از منـو در طـول تلفـن زدن - 

)بی صدا نمودن، منظر گذاشـتن و کم و 
زیاد کردن صدای شما برای مخاطب(

دانلود تاریخچه تماس - 
دانلود کتابچه موبایل - 
و -  تمـاس  تاریخچـه  دانلـود خـودکار 

کتابچه تلفن 
اتصال خودکار وسایل بلوتوث دار - 

قبل از اسـتفاده از ویژگی هـای مربوط به  •
بلوتوث سیسـتم صوتی به کتابچه کاربران 
تلفن خـود مراجعه نماییـد و در آن نحوه 

استفاده از بلوتوث درج شده است.
تلفن باید با سیسـتم صوتی جفت شود تا  •

از  ویژگی های مربوط به بلوتوث اسـتفاده 
نماید.

)ادامه دارد(

)ادامه(
جفـت نمودن و اتصال موبایـل بلوتوث دار   •

تنها وقتی اسـت که بلوتوث موبایل روشن 
باشد. )روش های روشن نمودن ویژگی های 
بلوتوث در موبایل های مختلف فرق دارد(.

هنگام رانندگی از تلفن استفاده نکنید و یا  •
تنظیمات بلوتوث را انجام ندهید.

حتی اگر تلفن شـما بلوتوث داشته باشد،  •
اگـر بلوتـوث آن نهـان یا خاموش باشـد  
نمی توان آن را یافت. حالت پنهان را حذف 
و یـا آن را قبل از جسـتجو و یـا اتصال به 

سیستم صوتی خودرو، روشن نماید.
اگر موبایل شما بیرون از حوزه سرویس دهی   •

اپراتور موبایل باشـد )مثال در تونل و یا در 
زیرزمین و یا در نواحی کوهستانی و غیره( 
نمی توانیـد از ویژگی هندزفری در خودرو 

استفاده نمایید.
اگـر آنتـن تلفن همـراه ضعیف و یـا  نویز  •

داخلی خودرو خیلی بلند باشـد، شـنیدن  
صدای دیگران در  زمان تلفن زدن دشـوار 

است.
)ادامه دارد(

)ادامه(
از گذاشـتن تلفن در نزدیکی وسایل فلزی  •

یـا داخل اشـیای فلـزی خـودداری کنید 
زیرا  در غیر این صورت ارتباط با سیسـتم 
بلوتوث و یا  ایسـتگاه های سـرویس تلفن 

همراه مختل می شود.
قرار دادن سیسـتم صوتـی در محیط های  •

الکترومغناطیس ممکن است سبب تداخل 
نویز شود.

شـماری از موبایل هـا و یـا دیگر وسـایل   •
ممکن اسـت برای سیسـتم صوتی نویز و 
در آن اختـالل ایجاد کنند. در این  حالت، 
قرار دادن دسـتگاه در یک مکان متفاوت   

می تواند این مشکل را حل کند.
موقـع اتصال تلفـن با بلوتوث،  شـارژ آن  •

سریع تر از حالت عادی تمام می شود.
بــرای خامــوش نمــودن بلوتــوث در  •

سیسـتم صـوتــی خــودروی شـمــا 
کلیــد [SETUP/CLOCK] را فشـار  

داده و  بلوتوث را خاموش کنید. 
هـر بار تنهـا یا وسـیله بلوتـوث دار را به  •

سیستم متصل نمایید .
)ادامه دارد(
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)ادامه(
اگـر  اولویت روی سـوئیچ خـودرو تنظیم  •

شـده باشـد )IGN/ACC ON(، تلفـن 
متصـل  خـودکار  به صـورت  بلوتـوث دار 
می شـود. حتی اگر شـما بیرون از خودرو 
باشـید، تلفن بلوتوث دار به صورت خودکار  
بعد از نزدیک شـدن به خودرو به سیستم 
صوتی متصل می شود. اگر نمی خواهید که  
به صـورت خودکار تلفن شـما به سیسـتم 
پخش متصل شـود، اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
بلوتوث موبایل خود را خاموش کنید.. 1
بلوتوث  سیسـتم صوتی خـود را خاموش . 2

کنید.
اسـامی مخاطبیـن در تلفن بایـد به زبان  •

انگلیسـی ذخیـره شـود وگرنـه درسـت 
نمایش داده نمی شوند.

در شـماری از موبایل ها اسـتارت زدن در  •
حین تلفن زدن به کمک هندزفری سـبب 
قطع تماس می شـود و باید بعد از روشـن 

شدن مجددا تماس بگیرید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اتصال بلوتوث ممکن اسـت در شـماری از  •

موبایل ها به صورت متناوب قطع شود. برای 
اتصال به شرح زیر عمل کنید.

بلوتـوث موبایل خود را روشـن و خاموش . 1
نمایید و مجددا سعی کنید.

موبایل را روشـن و خاموش کنید و مجددا . 2
سعی کنید.

کامال باطری موبایل را خارج و آن را ریبوت  . 3
و مجددا سعی کنید.

سیسـتم صوتی را ریبوت و مجددا سـعی . 4
کنید.

تمامی وسایل جفت شده را حذف و مجددا . 5
جفت و سعی کنید.

این امـکان وجـود دارد که تا 5 دسـتگاه  •
بلوتـوث دار را با سیسـتم صوتـی خودرو  

جفت نمایید.
ولوم صدای تلفن زدن و کیفیت آن به نوع  •

موبایل بستگی دارد.
اگـر موبایل جفت نشـود یـا متصل گردد،   •

امکان  ورود به مد تلفن فراهم نمی شـود. 
وقتـی تلفـن جفـت و یا متصل می شـود،  

صفحه راهنما نمایش داده می شود.

 احتیاط !
هندزفـری بلوتـوث  ویژگـی اسـت که   •

راننده می تواند با امنیت تلفن بزند بدون 
این که دسـت هایش را از فرمان بردارد. 
اتصال سیسـتم صوتی خـودرو به تلفن 
بلوتوث دار به شـما اجـازه می دهد تا به 
راحتی تلفن بزنیـد، تماس ها را دریافت 
نمایـد و دفترچـه تلفـن مخاطبیـن را  
مدیریت نماید. قبل از استفاده از فناوری 
بلوتـوث، به دقت دسـتورالعمل های این 

کتابچه را بخوانید.
اسـتفاده زیاد از تلفن و یـا کار با آن در  •

حین رانندگی خطرناک است و می تواند 
منجر به حواس پرتی و تصادف شود.

هرگـز حیـن رانندگی زیـاد بـا تلفن یا  •
سیستم پخش خودرو کار نکنید.

نگاه به صفحـه موبایل در حین رانندگی  •
بـرای مـدت طوالنـی خطرناک اسـت و 

می تواند منجر به تصادف شود.
موقـع رانندگی تنها نگاهـی مختصر به  •

صفحه موبایل بیندازید.
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)Radio Mode( وضعیت رادیو
)RDS, Type A-1, A-2, A-3 با(

Radio Mode با کلید

Radio Mode با کلید

Seek
کلید]SEEK/TRACK[رافشاردهید.

فشارجزئی:فرکانسراتغییرمیدهد.•
فشـارونگهداشتن:بهصورتخودکارفرکانس•

بعدیراجستجومیکند.

Preset
کلید]1[~]6[رافشاردهید.

فشـارجزئـی:فرکانـسذخیـرهشـدهدرکلید•
مربوطهرااجرامیکند.

فشــارونـگــهداشتــن:کلیـدمطلــوبرااز•
]1[~]6[فشـاردادهونگـهداریـدتافرکانس
جـاریدرکلیـدانتخابیذخیرهشـودوصدای

بوقشنیدهمیشود.

Scan
کلید]TA/SCAN[رافشاردهید.

فشـارونگـهداشـتن:فرکانسافزایـشمییابد•
وموجهـایقبلـیرابـرایمـدت5ثانیـهمرور
مینماید.بعدازاسکننمودنتمامیفرکانسها
وجستجویآنها،فرکانسفعلیرابرمیگرداند

واجرامیکند.

انتخاب از طریق جستجوی دستی
کلیـدTUNEرابـهچـپیـاراسـتبگردانیدتا

فرکانستنظیمشود.

TA اعالم ترافیک یا
بهآرامیکلید]TA/SCAN[رافشاردهید:

مد)وضعیت(TAراخاموش/روشنکنید.

درکلیـد]MENU[بخشهـایAST)ذخیـره
خودکار(وINFOوجوددارند.

AST: کلید )1(
کلیـدASTراانتخـابنماییـدتـافرکانسهایبا
دریافـتبهتـردرکلیدهایپیشتنظیمشـده1تا
6ذخیرهشـوند.اگرهیچفرکانسـیدریافتنشـد،
درآنصورتاغلبفرکانسهایدریافتینوپخش

خواهندشد.
اینتنهابرایکلیدهای1تا6حافظهپیشتنظیم

FMAیامدAMAکارخواهدکرد.

فرکانس متناوب یا AF: کلید 2
گزینـهفرکانـسمتناوبمیتواندروشـن/خاموش

شود.

منطقه: کلید 3
گزینهRegionمیتواندروشن/خاموششود.
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اخبار: کلید 4
گزینـهاخباریاNewsمیتواندروشـن/خاموش

شود.

Info Volume
InfoVolumeمربوطـهبـهولومصدایدریافت

اخبارویااطالعاتترافیکیاست.
InfoVolumeمـیتوانـدبـاگردانـدنکلیـد
VOLدرحیـنپخـشاخبـارویـاخبـرترافیکی
AF.Region.andNews شـود. تنظیـم

منوهایRDSRadioهستند.

)در   DAB Radio Mode مـد 
صورت وجود(

Radio Mode با کلید 

Seek
کلید]SEEK/TRACK[رافشاردهید.

فشارجزئی:فرکانسراتغییرمیدهد.•
فشـــارونگـــهداشتـــن:گـــروهموزیــک•

)Ensemble(راتغییرمیدهد.

Ensemble
کلید]FOLDER[رافشاردهید.•
گروهموزیک)Ensemble(راجستجوکنید.•

.EnsembleبرایانتخابTUNEازکلید
وانتخابایستگاههادرEnsemble.استفاده

کنید.
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Preset Seek
کلیدهای1تا6رافشاردهید.

بـافشـارجزئیکلید:ایسـتگاهذخیرهشـدهدر•
کلیدمربوطهاجرامیشود.

بافشـارونگهداشـتناینکلید:بافشـارونگه•
داشـتنکلیدمطلوباز1تا6ایستگاهدرحال
اجرایفعلیرادرکلیدمربوطهذخیرهوصدای

بوقشنیدهمیشود.

Scan
کلید]TA/SCAN[رافشاردهید.

فشـارونگـهداشـتن:فرکانسافزایـشمییابد•
وموجهـایقبلـیرابـرایمـدت5ثانیـهمرور
مینماید.بعدازاسکننمودنتمامیفرکانسها
وجستجویآنها،فرکانسفعلیرابرمیگرداند

واجرامیکند.

انتخاب از طریق جستجوی دستی
کلیـدTUNEرابهچپیاراسـتبگردانیدتا•

ایستگاهتنظیمشود.

TA اعالم ترافیک یا
بهآرامیکلید]TA/SCAN[رافشـاردهید:مد

TAراخاموش/روشنکنید.

Radio Mode با کلید

 Service.F بخـــش ]MENU[ کلیـــد در
(Service Following)وجوددارد.

Service Following
موقعیکـهسـیگنالDABضعیـفاسـت،ویژگی
ServiceFollowingبهصـورتخـودکاردر
موقـعوجـودموجودبـهموجFMیکسـانتبدیل

میشود.
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)Radio Mode( وضعیت رادیو
)RDS, Type A-4, A-5 با(

Radio Mode با کلید

Seek
کلید]SEEK/TRACK[رافشاردهید.

فشارجزئی:فرکانسراتغییرمیدهد.•
فشـــارونگـــهداشتـــن:بهصـورتخودکار•

فرکانسبعدیراجستجومیکند.

Radio Mode با کلید Preset
کلید]1[~]6[رافشاردهید.

فشـارجزئـی:فرکانـسذخیـرهشـدهدرکلید•
مربوطهرااجرامیکند.

فشــارونـگــهداشتــن:کلیـدمطلــوبرااز•
]1[~]6[فشـاردادهونگـهداریـدتافرکانس
جـاریدرکلیـدانتخابیذخیرهشـودوصدای

بوقشنیدهمیشود.

Scan
کلید]TA/SCAN[رافشاردهید.

فشـارونگـهداشـتن:فرکانسافزایـشمییابد•
وموجهـایقبلـیرابـرایمـدت5ثانیـهمرور
مینماید.بعدازاسکننمودنتمامیفرکانسها
وجستجویآنها،فرکانسفعلیرابرمیگرداند

واجرامیکند.
فشارونگهداشتن:هرکدامازموجهایذخیره•

شـدهدرکلیدهای1تا6رابرایمدت5ثانیه
مرورمیکند.

انتخاب از طریق جستجوی دستی
کلیـدTUNEرابـهچـپیـاراسـتبگردانیدتا

فرکانستنظیمشود.

درکلیـد]MENU[بخشهـایAST)ذخیـره
خودکار(وINFOوجوددارند.

AST: کلید )1(
کلیـدASTراانتخـابنماییـدتـافرکانسهایبا
دریافـتبهتـردرکلیدهایپیشتنظیمشـده1تا
6ذخیرهشـوند.اگرهیچفرکانسـیدریافتنشـد،
درآنصورتاغلبفرکانسهایدریافتینوپخش

خواهندشد.
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Media وضعیت
Media Mode با کلید

کلید]MEDIA[رافشاردهیدتامد)وضعیت(به
 CD* ➟ USB (iPod®) ➟ AUXترتیـب
 ➟ My Music* ➟ BT Bluetooth®)

*Audioتغییرنماید.

نامفولدر/فایلرویصفحهنمایشدادهمیشود.
*اگرخودرویشمادارایاینویژگیباشد.

Repeat
درحیناجرایفایلصوتی،کلید]RPT[رافشار

دهید.
 CD*, MP3 CD*, USB, iPod®,وضعیت

*RPT:MyMusic رویصفحه

برایتکراریکصدا)بافشارجزئیکلید(:فایل•
صوتیتکرارمیشود.

مـدFLD.RPT:MP3 CD*, USB روی
صفحهظاهرمیشود.

بـرایتکرارفولدر)دوبارکلیدرافشـاردهید(:•
تمامـیفایلهـایدرونفولـدرفعلـیراتکـرار

میکند.
کلیـدRPTرامجـددافشـاردهیدتـاتکرارقطع

شود.
*اگرخودرویشمادارایاینویژگیباشد.

CDبهصورتخودکارموقعواردشدنبهسیستم
اجرامیشود.

موزیـکداخـلUSBبهصورتخـودکاردرموقع
وصلنمودنUSBاجرامیشود.
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Random
درحیـناجـرایفایـلصوتی،کلیـد]RDM[را

فشاردهید.
: Audio CD*, My Music* وضعیـت

RDM رویصفحه
رانـدوم)اتفاقی/تصادفـی()بـافشـارجزئیاین•

کلید(:تمامـیفایلهایصوتیبهصورتراندم
اجرامیشوند.

مدFLD.RDM:MP3 CD*, USB رویصفحه
ایـن • Folder Random)فشــارجزئــی

کلیـد(:تمامیفایلهایایـنفولدررابهصورت
راندوماجرامیکند.

مـدALL.RDM:MP3 CD*, USB روی
صفحه

Random)فشــارجزئــیایـنکلیـد(:این •
کلیدرادوبارفشـاردهید(:تمامیفایلهارابه

صورتراندماجرامیکند.
مدآیپد:RDM رویصفحه

Random)فشــارجزئــیایـنکلیـد(:این •
کلیدرادوبارفشـاردهید(:تمامیفایلهارابه

صورتراندماجرامیکند.
کلیدRDMرامجددافشاردهیدتاویژگیراندوم

)اتفاقی/تصادفی(قطعشود.
*اگرخودرویشمادارایاینویژگیباشد.

تغییر فایل / صوت
حیـــناجــــرایفــایـــلصـوتــــیکلیـــد

]SEEK/TRACK V[رافشاردهید.
بافشـارجزئی:فایلصوتیجاریراازآغازاجرا•

میکند.
اگـرکلیـد]SEEK/TRACK V[مجـددادر
عرض1ثانیهفشاردادهشود:فایلصوتیقبلیاجرا

میشود.
فشـارکلیـدونگـهداشـتن:فایـلصوتـیرابر•

میگرداند.
]SEEK/TRACK V[حیناجرایفایل،کلید

رافشاردهید.
فشارجزئی:فایلصوتیبعدیرااجرامیکند.•
فشـارونگهداشـتن:بهسرعتفایلصوتیرابه•

جلومیبرد.

)RDS با( SCAN
•:]TA/SCAN[بـافشـارونگهداشـتنکلیـد

تمامیفایلهایصوتیبرایمدت10ثانیهاجرا
میشوندوازفایلصوتیبعدیآغازمیشود.

•]TA/SCAN[فشارونگهداشتنمجددکلید
سببمیشودکهاینویژگیغیرفعالشود.

پشـتیبانی• SCAN گزینـه پـد، آی مـد در
نمیشود.

)RDS بدون( SCAN
فشـارجزئیکلید]SCAN[:تمامیفایلهای•

صوتـیراازفایـلبعـدیبـرایمـدت10ثانیه
)هرفایل(اسکنمینماید.

•]SCAN[بـرایغیرفعالنمـودنمجددکلید
رافشاردهید.

بخشSCANدرمدایپدپشتیبانینمیشود.•

جستجوی فولدر
)MP3 CD*, USB مد(

درحیناجرا،کلید]FOLDER V[رافشاردهید.
فولدربعدیراجستجویمیکند.•
حیـناجرایفایـل،کلید]FOLDER V[را•

فشاردهید.
فولدرمادرراجستجومیکند.•

اگرفولدریبافشارشستیTUNEانتخابشود،
فایلاولدرفولدرانتخابیاجراخواهدشد.

*اگراینویژگیدرخودروشماباشد.

جستجوی فایل ها /فایل های صوتی
باچرخاندنکلیدTUNE:فایلهاراجسـتجو•

میکند.
بافشـارکلیدTUNE:فایلصوتیانتخابیرا•

اجرامیکند.
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MENU: Audio CD )در صـورت 
وجود(

MENU: MP3 CD*, USB

فشـار را MENU کلیـد ،CD MP3 مـد در
Repeat.Random. گزینههـای تـا دهیـد

Informationراانتخابنمایید.
تکرار: کلید 1

فایلصوتیراتکرارمیکند.
مجدداRPTرافشاردهیدتاغیرفعالشود.

Folder Random: کلید 2
بهصورتراندوم)اتفاقی/تصادفی(فایلهایصوتی

رادرCDاجرامیکند.
مجـدداکلیـدRDMرافشـاردهیدتـاغیرفعال

شود.
Folder Repeat: کلید 3

اطالعاتفایلصوتیجاریرانشانمیدهد.
بـرایغیـرفعـالنمـودننمایـشاطالعـاتکلید

MENUرامجددافشاردهید.

ALL Random: کلید 4
تمامیفایلهـایصوتیUSBرابهصورتراندوم

اجرامیکند.
بـرایغیـرفعالنمودنکلیـدA.RDMرامجددا

فشاردهید.
Information: کلید 5

اطالعاتفایلصوتیجاریرانشـانمیدهد.برای
MENUغیرفعالنمودننمایشاطالعات،کلید

رافشاردهید.
COPY: کلید 6 )در صورت وجود(

 Myایـنگزینـهبرایکپـیفایلصوتیجـاریدر
Musicاسـتفادهمیشـود.شـمامیتوانیدموزیک

کپیشدهرادرمدMy Musicاجراکنید.
اگـرکلیـددیگریدرحینکپینمودنفشـارداده
شـود،کادریرویصفحهظاهرمیشـودوازشـما
میپرسدکهآیامیخواهیدکهکپینمودنرافسخ

کنیدیاخیر.
اگررسـانهدیگریدرحینکپینمودنبهسیستم
پخـش)USB, CD*, iPod®, AUX(وصـل

باشد،فرایندکپیکردنلغومیشود.
موزیکدرحینکپینمودناجرانمیشود.

*اگرخودرویشمامجهزبهاینویژگیباشد.

گزینـه ،MP3 CD*, USB وضعیـت در
ویژگیهـای از تـا دهیـد فشـار را MENU
Repeat. Folder Random. Folder
Repeat. All Random. Information

andCopyاستفادهنمایید.
*اگرخودرویشمادارایاینویژگیباشد.

تکرار: کلید 1
فایلصوتیفعلیراتکرارمیکند.

مجدداRPTرافشاردهیدتاغیرفعالشود.
Folder Random: کلید 2

بهصورتراندومفایلهایصوتیرادرفولدرجاری
راتکرارمیکند.

مجدداکلیدF.RDMرافشـاردهیدتاغیرفعال
شود.

Folder Repeat: کلید 3
فایلهایداخلفولدرجاریرااجرامیکند.

بـرایغیـرفعالنمـودنF.RPT رامجددافشـار
دهید.
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MENU: iPod ®

MENU: AUX
درمـدآیپـد،کلیـدMENUرافشـاردهیـد
Repeat.Random. ویژگـیهــای از تـــا
InformationandSearchاستفادهکنید.

Repeat: کلید 1
فایلصوتیجاریراتکرارمیکند.

مجدداRPTرافشاردهیدتاغیرفعالشود.

Random: کلید 2
تمامیفایلهایصوتیدردستهفعلیدرحالاجرا

رابهصورتتصادفیاجرامینماید.
برایغیرفعالسازیمجدداکلیدRDMرافشاردهید.

Information: کلید 3
اطالعاتفایلصوتیفعلیرانشـانمیدهد.برای
غیـرفعـالنمودننمایـشاطالعات،مجـدداکلید

MENUرافشاردهید.

درمـدآیپـد،کلیـدMENUرافشـاردهیـد
Repeat.Random. ویژگـیهــای از تـــا
InformationandSearchاستفادهکنید.

Repeat: کلید 1
فایلصوتیجاریراتکرارمیکند.

مجدداRPTرافشاردهیدتاغیرفعالشود.

Random: کلید 2
تمامـیفایلهـایصوتیرابهصـورتتصادفیاجرا

مینماید.
برایغیرفعالسازیمجدداکلیدRDMرافشاردهید.

AUXبـرایاجـرایMEDIAدسـتگاهبیرونـی
فعلیمتصلبهترمینالAUXاستفادهمیشود.

مد)وضعیـت(AUXبهصورتخودکاروقتیآغاز
AUXمیشـودکـهدسـتگاهبیرونـیبهترمینـال

متصلاست.
اگردسـتگاهبیرونیمتصلباشد،میتوانیدمجددا
کلیدMENUرافشـاردهیدتامدAUXتغییر

کند.
مدAUXنمیتواندآغازشودمگراینکهوسیلهای

خارجیبهترمینالAUXمتصلباشد.

Search: کلید 4
فهرستدستهآیپدرانشانمیدهد.

درزیرلیستآیپد،کلیدMENUرافشاردهید
تابهسمتباالدستهاصلیحرکتکند.

  نکته !
AUX استفاده از

کابل AUX را کامال وارد ترمینال نمایید تا از 
آن استفاده کنید.

MENU: My Music )در صـورت 
وجود(
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Delete: کلید 4

فایلدرحالاجرایفعلیراحذفمیکند.•
درصفحهاجرا،فشـارگزینهDELETEسـبب

حذفشدنفایلصوتیجاریمیشود.
فایلراازلیستپاکمیکند.•

فایلیراکهمیخواهیدحذفکنیدرابااستفادهاز
کلیدTUNEانتخابکنید.

گزینـــــه و داده فشــار را MENU کلیــد 
DELETEراازمنوانتخابکنیدتافایلانتخابی

حذفگردد.
Delete All: کلید 5

تمامیفایلهایصوتیدرMy Musicراحذفمیکند.
Delete Selection: کلید 6

فایلهایصوتیانتخابیدرMy Musicحذفمیشوند.

بعـدازانتخـاب،کلیدMENUرافشـاردهید
وگزینهDELETEراازمنوانتخابنمایید.

فایلهایصوتیراانتخابکنیدکهمیخواهید
ازفهرستپاککنید.

Information: کلید 3
اطالعـاتفایلصوتیفعلیرانشـانمیدهد.برای
غیـرفعـالنمودننمایـشاطالعات،مجـدداکلید

MENUرافشاردهید.

اجرا/مکث•
شسـتیTUNEرافشـاردهیـدتـافایـلصوتی

جاریرااجراویامتوقفنمایید.
بخشهایمربوطبهفایلصوتیقبلی،بعدی،اجرا
ومکـثدربرخـیازتلفنهـایهمـراهپشـتیبانی

نمیشوند.

  نکته !
My Music استفاده از

حتـی اگر حافظـه موجود باشـد، حداکثر  •
6000 فایل صوتی را می تواند ذخیره نماید.

همین فایل صوتی را می توان 1000 بار کپی  •
نمود.

اطالعات حافظه می تواند در منوی سیستم  •
SETUP چک شود.

 MENU: بلوتوث )اگر سیستم پخش 
شما دارای آن باشد(

اگرBTانتخابشود،درآنصورتبلوتوثروشن
میشود.

دربعضـیازتلفنهـاارتبـاطصوتـیبـهصـورت
خودکاربرقرارنمیشود.
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 هشدار !
رانندگی با حواس پرت

رانندگی بـا حواس پرت می تواند سـبب از 
دست رفتن کنترل خودرو شود و این منجر 
بـه تصـادف و مـرگ و یا آسـیب های مالی 
می گردد. وظیفه اصلی راننده آن اسـت که 
خودرو را در وضعیـت ایمن و طبق مقررات 
برانـد و از نباید از وسـایل و دسـتگاه ها یا 
سیستم های دستی استفاده نماید که توجه 
او را از رانندگـی منحـرف می نمایـد و مانع 
راندن ایمن خودرو می شود و یا طبق قانون 
اسـتفاده از آن در هنـگام رانندگـی مجاز 

نیست.

مـد )وضعیت( تلفـن )در صورت نصب 
روی خودرو(

تمـاس گرفتـن بـا اسـتفاده از طریق 
کنترل روی غربیلک

ویژگیهـایواقعـیخـودروممکناسـتبااین
شکلمتفاوتباشد.

)VOLUME( ولوم )1(
صدایبلندگوراکمیازیادمیکند.

)MUTE( ساکت نمودن )2(
صدایمیکروفونرادرهنگامتلفنزدنمیبندد.

Call 3( زنگ زدن(
زنگزدنویاانتقالمکالمه

کنترلکالهیسـتوری)سـابقهتماسهاوزنگ•
زدن(

بهآرامیکلیدALLرویغربیلکرافشـار-
دهید.

فهرسـتسابقهتلفنهارویصفحه،نمایش-
دادهمیشود

کلیـدCALLرامجـددافشـاردهیدتابه-
شمارهمجاززنگبزنید.

شمارهگیریمجدداشمارههایاخیر•
کلیـدALLرویفرمـانرافشـاردادهونگـه•

دارید.
آخرینشمارهمجدداگرفتهمیشود.•

)End)4 یا پایان تماس
تلفنهـاراخاتمـهمیدهدویافعالیتهایدرحال

انجامرابهاتماممیرساند.



رو
ود

ص خ
خا

ی 
ها

ی 
ژگ

وی

199

4
کلیــدphoneرافشــاردهیـــدتـاسـهمنــو
(Call History, Phone Book, Phone Setup)

نمایشدادهشود.

History: کلید 1
سـابقهتلفننمایشدادهمیشـودومیتوانازآن
برایانتخابشمارههاوتماسگرفتناستفادهنمود.
اگرسـابقهتلفنوجودنداشـتهباشددرآنصورت
سیسـتمازشـماسـوالمیکندکهآیامیخواهید
سـابقهتلفـنرادانلودنمایدیاخیـر)ویژگیدانلود
ممکناستدربرخیازموبایلهاپشتیبانینشود(

کلیــدphoneرافشــاردهیـــدتـاسـهمنــو
(Call History, Phone Book, Phone Setup)

نمایشدادهشود.

History: کلید 1
سـابقهتلفننمایشدادهمیشـودومیتوانازآن
برایانتخابشمارههاوتماسگرفتناستفادهنمود.
اگرسـابقهتلفنوجودنداشـتهباشددرآنصورت
سیسـتمازشـماسـوالمیکندکهآیامیخواهید
سـابقهتلفـنرادانلودنمایدیاخیـر)ویژگیدانلود
ممکناستدربرخیازموبایلهاپشتیبانینشود(

P.Book: کلید 2
کتابچهتلفننمایشدادهمیشـودومیتوانازآن
برایانتخابشمارهوتلفنزدناستفادهنمود.اگر
بیـشازیکشـمارهدریـککتابچهتلفـنذخیره
شـود،درآنصـورتصفحـهنمایششـمارهتلفن،
شـمارهخانهودفترنمایشدادهمیشـود.شـماره

موردنیازراانتخابکنید.
اگردفترچهتلفنوجودندارد،صفحهازشماسوال
میکنـدکـهآیادفترچـهتلفندانلودشـودیاخیر
)ویژگیدانلودممکناستدرشماریازموبایلها

پشتیبانینشود(.

Setup: کلید 3
صفحـهبلوتـوثتلفننمایـشدادهمیشـود.برای
کسـباطالعاتبیشـتربـهبخشتنظیمـاتتلفن

مراجعهنمایید.

MENU: Phone )Type A-1(MENU: Phone )Type A-4(
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Contacts: کلید 2
مخاطبیننمایشدادهمیشوندوبایدبرایانتخاب

شمارهوتماسگرفتناستفادهشود.
اگـربیـشازیـکشـمارهدریکمخاطـبذخیره
شـود،درآنصـورتصفحـهنمایششـمارهتلفن
همـراه،خانهوشـمارهادارهنمایشدادهمیشـود.
شمارهمطلوبراانتخابکنیدتاباآنزنگبزنید.
اگرمخاطبینوجودنداشـتهباشـند،درآنصورت
رویصفحـهدرخواسـتدانلودمخاطبیـننمایش
دادهمیشـود.)ویژگیدانلودممکناستدربرخی

ازموبایلهاپشتیبانینشود(.

Setup: کلید 3
صفحـهبلوتـوثتلفننمایـشدادهمیشـود.برای
کسـباطالعاتبیشـتربـهبخشتنظیمـاتتلفن

مراجعهنمایید.

صفحه مد
]ModePopup[انتخابتغییراترویصفحه

دروضـعـیــتON،کـلـیــدRADIOیــا•
MEDIAرافشـاردهیـدتاصفحـهتغییرمد

نمایشدادهشود.

متن اسکرول
]Scrolltext[راروشن/خاموشکنید.

ON:اسکرولرافعالنگهمیدارد. •
OFF:تنهایکباراسکرولمیکند. •

Song Info
موقـعاجراییکفایـلMP3،اطالعـاتنمایش
Album/‘یا’Folder/File‘مطلوبراازبخش

Artist/Song’انتخابکنید.

مد تنظیمات
ازکلیدTUNEبرایباالوپاییننمودندرمنوی
SETUPاستفادهنمایید.موقعیکهآیتممطلوب

برجستهشد،کلیدرابرایانتخابآنفشاردهید.

)Display( منوی نمایش

کلیـد]SETUP/CLOCK[رافشـاردهیـدو
گزینه]Display[.راانتخابنمایید.
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تنظیمات صوتی
ایـنمنـوبـهشـمااجـازهمیدهـدتـاویژگیهای
theSound و Bass.Middle.Treble

FaderوBalanceراتنظیمکنید.
گزینه]AudioSettings[راانتخابنمایید.

RETURN:حیـناصـالحمقادیـروتنظیم •
آنهـا،مجـدداکلیدTUNEرافشـاردهیدتا

منویاصلیبازیابیشود.
را • صـدا تـن :Bass. Middle. Treble

انتخابنمایید.
Fader.Balance:صـداراکـمومتـوازن •

میکند.
Default:تنظیمـاتپیـشفـرضرابازیابـی •

مینماید.

صدای مجازی
PowerTrebleوSurroundمیتـوانـنــد

تنظیمشوند.
گزینه]VirtualSound[راانتخابنمایید.

PowerTreble:ویژگیدرسیسـتمصوتی •
استکهلرزشصدایزندهراایجادمیکند.

Surround:ویژگیدرسیسـتمصوتیاست •
کهصدایپیرامونیراایجادمیکند.

کنتـرل ولـوم براسـاس سـرعت خودرو 
)Type A-1, A-2, A-3(

ایـنویژگـیبـرایکنترلخـودکارولومبراسـاس
سرعتخودرواستفادهمیشود.

گزینـه].SpeedDependentVol[رادر
وضعیتON/OFFقراردهید.

کـلـیــــــد ،SOUND انـتـخــــاب بـــرای
]SETUP/CLOCK[رافشاردهید.

)SOUND( منوی صدا
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مد تنظیمات

کنتـرل ولـوم براسـاس سـرعت خودرو 
)Type A-4, A-5(

ایـنویژگـیبـرایکنترلخـودکارولومبراسـاس
سرعتخودرواستفادهمیشود.

گزینـه].Speed Dependent Vol[رادر
وضعیتON/OFFقراردهید.

]Clock[کلید،]SETUP/CLOCK[ازمنوی
راانتخابکنید.
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تنظیمات ساعت
اینمنوبرایتنظیمساعتاستفادهمیشود.

گزینه]ClockSettings[راانتخابکنید.
)hour(عددانتخابیفعلیراتنظیمکنید.ساعت
راتنظیموکلیدTUNEرافشـاردهیدتادقیقه

)minute(تنظیمشود.

)RDS خودکار )با RDS ساعت
ایـنگزینهبرایتنظیمخودکارسـاعتباهمزمان

نمودنباRDSاستفادهمیشود.
گزینه]AutomaticRDSTime[راانتخاب

ودروضعیتON/OFFقراردهید.
ON:ساعتخودکارراروشنمیکند. •
OFF:خاموشمیکند. •

تنظیمات روز
اینمنوبرایتنظیمتاریخاستفادهمیشود.

گزینه]Day Settings[راانتخابنمایید.
TUNEعددانتخابیفعلیراتنظیمکنیدوکلید

رافشاردهیدتابهتنظیماتبعدیبروید.

)RDS فرمت زمان )با
ایـنبخـشبـرایتنظیـمفرمـتزمــان24/12
سیستــمصـوتــیاستـفــادهمیشــود.گزینــه
]Time Format[راانتخابویکیازگزینههای

12Hr/ 24Hrراانتخابنمایید.

نمایش ساعت موقع خاموش بودن
در را ]Clock Disp. (Pwr Off)[ گزینـه

وضعیتروشن/خاموشقراردهید.
ON:سـاعت/تاریـخرویصفحـهنمایشداده •

میشود.
OFF:خاموشمیکند. •

  نکته !
چون شماری از ایسـتگاه های رادیویی محلی 
از بخـش سـاعت RDS خودکار پشـتیبانی 
 RDS نمی کننـد، شـماری از فرسـتنده های

ممکن است زمان صحیح را نشان ندهند.
 اگر سـاعت درسـت نمایش داده نشـود، آن 
 CLOCK قسـمت  روی  از  و  دسـت  بـا  را 

SETTING در صفحه قبل تنظیم نمایید.



نگاهی  اجمالی به خودرو

204

منوی PHONE )در صورت وجود(

]PHONE[کلید،]SETUP/CLOCK[ازمنوی
راانتخابکنید.

 احتیاط !
بـرای جفت نمودن تلفن بلوتـوث دار، ابتدا 
به تایید و اتصال نیاز داریم. در نتیجه، شـما 
نمی توانید موبایل خود را در هنگام رانندگی 
جفت کنید. برای ایـن کار ابتدا باید خودرو 
را متوقف و سپس تنظیمات را انجام دهید.

جفت نمودن تلفن
گزینه]Pair Phone[راانتخابنمایید.

جستجویاسامینمایشدادهشدهرویموبایل
واتصال.

SSP:جفتنمودنساده

درصورتیکهSSPرویموبایلپشتیبانینشود:
بعدازچندلحظه،صفحهدرجایینمایشداده

میشودکهدرآنکلیدواژهواردمیشود.
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کلیدواژه»0000«راواردکنیدتادستگاهبلوتوث
دارباسیستمصوتیخودروجفتشود.

دستگاهیکهازSSPپشتیبانیمیکند:
بعـدازچنـددقیقـهصفحـهاینمایـشداده
میشودکهدارایکلیدواژه6رقمیازدستگاه
کنارSSPمجاوراسـتکهیافتشـدهاسـت.
کلیدواژهرویسیستمبلوتوثراکنترلنمایید.
اسـمدسـتگاهوکلیـدواژهبهمـدت3دقیقـهروی
صفحـه،نمایشدادهمیشـود.اگرجفتنمودندر
3دقیقهتکمیلنشـود،درآنصورتفرایندجفت

نمودنموبایلبهصورتخودکارفسخمیشود.
تکمیلجفتنمودننمایشدادهمیشود.

درشـماریازتلفـنهایموبایـل،جفتنمودنبه
صورتخودکاربااتصالهمراهاست.

میتوانتا5موبایلبلوتوثدارراباسیستمصوتی
جفتنمود.

اتصالتلفن•
و ]Phone List[، ]phone mobile[ از
سپس]Connect Phone[راانتخابکنید.

موبایلـیراکـهدرحالحاضرمتصلنیسـترا
انتخابکنید.

موبایلانتخابیرامتصلنمایید.
رویصفحهتکمیلاتصالنمایشدادهمیشود.
اگرتلفنازقبلمتصلباشـد،تلفنمتصلفعلیرا
قطعوتلفنجدیدیرابرایاتصالانتخابنمایید.

لیست تلفن ها
اسامیتا5تلفنجفتشدهنمایشدادهمیشود.
A درجلـویتلفـنمتصلفعلینمایـشدادهمی

شود.
اسـممطلـوبراانتخـابنماییـدتاتلفـنانتخابی

تنظیمشود.
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تلفنمتصلراقطعنمایید.•
و ]Phone List[، ]phone mobile[ از
سپــس]DisconnectPhone[راانتخــاب

کنید.
موبایلـیراکـهدرحالحاضرمتصلنیسـترا

انتخابکنید.
موبایلانتخابیراقطعنمایید.

رویصفحهقطعاتصالنمایشدادهمیشود.

حذف کردن
و ]Phone List[، ]phone mobile[ از

سپس]Delete[راانتخابکنید.
موبایلانتخابیراانتخابکنید.
موبایلانتخابیراحذفنمایید.

رویصفحه،حذفنمایشدادهمیشود.
موقـعحذفتلفـنمتصلفعلـی،تلفـنابتداقطع

میشود.

تغییرترتیباتصال)اولویت(•
ایـنبخـشبـرایتغییـرترتیبیـااولویـتاتصال

تلفنهایجفتشدهاستفادهمیشود.
وسـپــــس ]Phone List[، ]Priority[ از
No. 1 Priority mobile phoneراانتخاب

کنید.
]Priority[راانتخابکنید.

ازمیانتلفنهایجفتشـده،تلفنیراانتخاب
کنیدکهمیخواهیددراولویتشماره1باشد.
ترتیباولویتتغییریافتهنمایشدادهمیشود.
بعـدازتغییـراولویـتاتصالهـا،موبایلشـماره1

جدیدمتصلخواهدشد.
موقعیکهاولویتشـماره1نتواندمتصلشود،:به
صورتخودکارسـعیمیشودکهتلفناخیرنصب

شود.
درصورتعدماتصالتلفنمتصلشده:سعیکنید

کهتلفنهارابهترتیبلیست،متصلنمایید.
تلفـنمتصـلشـدهبهصـورتخـودکاردراولویت

شماره1قرارمیگیرد.

 احتیاط !
موقعی که شما موبایل را حذف می کنید،  •

دفترچه موبایل نیز پاک می شود.
بـرای برقـراری ارتباط بلوتوثـی پایدار،  •

موبایـل را از سیسـتم صوتـی حـذف و 
سیسـتم صوتی را از موبایل خود حذف 

کنید.
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 احتیاط !

ویژگـی دانلود ممکن اسـت در برخی از  •
موبایل ها پشتیبانی نشده باشد.

موقع دانلود نمودن دفترچه تلفن جدید،  •
تمامـی دفترچه تلفن های ذخیره شـده 
قبلی قبل از استارت و آغاز دانلود حذف 

می شوند.
اگـر در هنـگام دانلـود دفترچـه تلفن  •

فعالیت دیگری انجام شود، در آن صورت 
دانلود نمودن قطع شده و دفترچه دانلود 

شده قبلی ذخیره خواهد شد.
 احتیاط !

ویژگـی ]Audio Streaming[ ممکـن 
است توسط شـماری از موبایل ها پشتیبانی 

نشود.

دانلود دفترچه تلفن
ایـنویژگـیبـرایدانلـوددفترچـهتلفنوسـابقه
تماسهادرسیستمپخشخودرواستفادهمیشود.
انتخـاب را ]Phone book Download[

کنید.

دانلود خودکار
موقـعاتصـالموبایـل،ایـنامـکانوجـودداردکه
سیسـتمبهصورتخـودکاردفترچـهتلفنجدیدو

تاریخچهتماسهارادانلودنماید.
گزینـهراانتخـابودروضعیـتON/OFFقرار

دهید.

Audio Streaming )Type A-4(
فایلهایصوتیذخیرهشـدهدرموبایلبلوتوثدار
شـمامیتواندازطریقسیسـتمپخشخودرواجرا

شود.
گزینـه]Audio Streaming[راانتخابوآن
راازطریـقشسـتیTUNEدروضعیتروشـن/

خاموشقراردهید.

تنظیم صدای تماس خروجی
اینویژگیبرایتنظیمصدایشـمابرایمخاطب

درتماسبابلوتوثاستفادهمیشود.
گزینـه]Outgoing Volume[راانتخـابو

ولومراتنظیمنمایید.
درحینتماسگرفتن،ولوممیتواندبااسـتفادهاز

کلید]SEEK/TRACK[تغییرکند.

بلوتوث خاموش
ایـنویژگـیوقتـیاسـتفادهمـیشـودکـهشـما

نمیخواهیدازبلوتوثاستفادهنمایید.
گزینه]Bluetooth System Off[راانتخاب

کنید.
اگـرتلفنیقبالمتصلباشـد،تلفـنفعلیراقطعو

سیستمبلوتوثراخاموشنمایید.
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استفاده از فناوری بلوتوث
بـرایاسـتفادهازبلوتـوثدرموقعخامـوشبودن

سیستم،اینمراحلراانجامدهید:
بلوتوثراباکلیدPHONEروشنکنید.•

کلیــدPHONEرافشـــاردادهوگزینــــه
SCREENGUIDAMCEراانتخــــــاب

نمایید.
بـهصفحهایبرویدکهدرآنبخشهایبلوتوثرا

میتوانداستفادهوراهنماییرانمایشدهند.
•SETUPCLOCKبلوتوثراازطریقکلید

روشنکنید.
کلیـدSETUPCLOCKرافشـاروگزینـه

PHONEراانتخابکنید.
سیسـتمازشـماسـوالمیکندکهآیابلوتوث

روشنشودیاخیر.
رویصفحـه،گزینـهYESرابـرایروشـن
نمـودنبلوتوثانتخـابوراهنماییآننمایش

دادهمیشود.
اگرسیسـتمبلوتوثروشنشود،سیستمبهصورت
خودکارسعیمیکندکهموبایلهایاخیررامتصل

نماید.

)SOUND( منوی صدا

]SYESTEM[کلید،]SETUP/CLOCK[ازمنوی
راانتخابکنید.

اطالعات حافظه )در صورت نصب(
حافظهفعلیدرحالاستفادهوکلحافظهسیستم

رانشانمیدهد.
گزینه]Memory Information[راانتخاب

وOKراانتخابنمایید.
حافظهاسـتفادهشـدهفعلیدرسـمتچپصفحه
نمایشدادهمیشـودوظرفیتکلحافظهسیستم

درسمتراستنمایشدادهمیشود.
ممکـناسـتبراسـاسسیسـتمصوتـیمجـاز

متفاوتباشد.

زبان
اینمنوبرایتنظیمزباننمایشگروشناختصوت

استفادهمیشود.
گزینه]Language[راانتخابکنید.
سیستمبعدازتغییرزبانریبوتمیکند.

پشتیبانیزبانبراساسمنطقه.•
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 توضیحاتنام

AST (Auto store)
ــارا ــابوکاناله ــودکارانتخ ــورتخ بهص

ــد ــرهمیکن ذخی

SDVCکنترلولومبراساسسرعت

پیوست
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 هشدار !
گاز منواکسید کربن سمی است. استنشاق این گاز سبب بی هوشی و مرگ می شود.

آالیندههایخروجیازموتورحاویمونواکسیدکربناستکهقابلدیدننیستوبویخاصیندارد.
هرگز دود خروجی از خودرو را استنشاق نکنید.

اگربههرشکلیبویدوددرخودرواحساسکردید،بالفاصلهپنجرههارابازکنید.درمعرضCOبودنمیتواندسبببیهوشیومرگشود.
از عدم نشتی سیستم اگزوز خودرو مطمئن شوید.

سیستماگزوزبایددرمواردیکهخودروبرایتعویضروغنرویچالهقرارمیگیردویابهمنظوردیگریرویچالهمیرود،چکشود.اگرمتوجهتغییرصدای
اگزوزشـدیدویادرهنگامرانندگیاحسـاسکردیدکهچیزیبهزیرخودروبرخوردمیکند،توصیهمیکنیمکهسیسـتماگزوزراهرچهسـریعتربرایبازدید

بهنمایندگیمجازشرکتکرمانموتورببرید.
 از روشن کردن خودرو در محیطهای بسته اجتناب کنید.

کارکردندرجایموتوردرپارکینگحتیبادربهایبازمیتواندخطرناکباشد.تنهابرایاستارتوحرکتموتوررادرپارکینگروشنکنیدوازپارکینگ
خارجشوید.

درجا کار کردن موتور برای مدت طوالنی میتواند برای افراد حاضر در محل مضر باشد.
اگرالزماستکهخودروبرایمدتیطوالنیباحضورسرنشیناندرجاکارکند،مطمئنشویدکهاینکاردرمحیطیبازودروضعیتیانجامشودکهورودی

هوایخودرودروضعیت»تازه«)FRESH(باشدوکلیدکنترلفنبایددروضعیتباالباشدتاهوایتازهرابهداخلبکشد.
همیشه دریچه های هوای خودرو را تمیز کنید.

برایاطمینانازکارکردندرستسیستمتهویه،شبکههایهوایتهویهواقعدرجلوشیشهراعاریازبرف،یخ،برگودیگرموانعنگهدرآید.
اگر مجبور هستید که با درب پشتی باز حرکت کنید:

تمامیشیشههاراببندید.
شبکههایهوایداشبوردرابازکنید.

کنترلورودیهوارادروضعیت)هوایتازه(FRESHوکنترلجریانهوارادروضعیتFLOOR)زیرپا(یا)صورت(FACEقراردادهفنرادردورباالبگذارید.
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قبل از رانندگی
قبل از ورود به خودرو

مطمئـنشـویدکهتمامـیشیشـهها،آینههای•
بغـل،وچراغهایبیرونیتمیزبودهوپوشـانده

نشدهاند.
سـاییدگیوآسـیبدیدگیالسـتیکهاراچک•

کنید.
قسـمتزیرینخـودروراازنظـروجودهرگونه•

نشتیکنترلنمایید.
مطمئنشـویدکههیچمانعیدرپشـتخودرو•

برایدندهعقباحتمالیوجودندارد.

قبل از استارت خودرو
مطمئنشـویدکهدردربموتور،درپشـتیو•

درهایخودروبهخوبیبستهوقفلشدهاند.
وضعیتصندلیوفرمانراتنظیمکنید.•
آینههایبغلوداخلخودروراتنظیمنمایید.•
مطمئـنشـویدکـهتمامـیچراغهـایخودرو•

روشنمیشوند.
کمربندایمنیراببندیدوازبسـتنآنتوسـط•

تمامیسرنشینانخودرواطمینانحاصلکنید.
عقربههاونشاندهندههایرویصفحهکیلومتر•

وپیغامهـایروینمایشـگرهاراموقـعروشـن
کردنخودروچککنید.

مطمئنشویدکهاگرباریتوسطخودروحمل•
میشودکامالسفتشدهوایمناست.

 هشدار !
همیشـه کمربند ایمنی خـود را ببندید.  •

تمامـی سرنشـینان باید همـواره موقع 
حرکـت کمربند خـود را ببندنـد. برای 
اطالعـات بیشـتر بـه بخـش »کمربنـد 

ایمنی« فصل 3 مراجعه کنید.

 هشدار !
هرگـز در حالت مسـتی و یا بعـد از مصرف 

مواد مخدر اقدام به رانندگی نکنید.
رانندگی در حالت مسـتی و یا مصرف مواد 
مخدر بسیار خطرناک است و می تواند منجر 
بـه تصادف و جراحت های شـدید و یا مرگ 

شود.
رانندگـی در مسـتی عامل اصلی و شـماره 
یک مرگ در بزرگراه ها اسـت و حتی مقدار 
اندکی الکل هم می تواند روی واکنش، قدرت 
عکس العمل و تشخیص شما اثر بگذارد. تنها 
اندکـی مشـروب هم کافی اسـت تـا قدرت 

واکنش شما در تغییر شرایط را کم کند.
رانندگی بعـد از مصرف مـواد مخدر هم به 
همان انـدازه رانندگی در مسـتی خطرناک 
اسـت و به شـدت احتمـال تصـادف را باال 
می بـرد. اگـر مـواد مخـدر یـا مشـروبات 
الکلـی مصرف کرده ایـد، از رانندگی کردن 
خودداری کنید و با راننده مسـت و یا تحت 
تاثیر مواد مخدر، سـفر نکنید. در این موارد 
راننده دیگری را انتخاب و یا از تاکسی برای 

ایاب و ذهاب استفاده کنید.
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سوئیچ خودرو )در صورت وجود(
 هشدار !

سوئیچ خودرو
هرگـز در هنـگام رانندگی سـوئیچ را در  •

وضعیت قفـل و یا ACC قرار ندهید مگر 
این کـه وضعیت اضطراری باشـد. این کار 
سـبب خاموشـی موتـور و از کار افتادن 
هیدرولیک فرمان و سیسـتم های ترمزی 
می شود و ممکن است سبب کاهش امکان 
کنتـرل جهتـی و قـدرت ترمز شـود که 

خطرناک است.
قبـل از تـرک صندلـی خودرو، همیشـه  •

مطمئن شـوید که خودرو در دنده 1 )برای 
گیربکس دستی( و یا در وضعیت پارک یا 
P )برای دنده اتوماتیک( اسـت، دستی را 
بکشید و سـوئیچ را در وضعیت قفل قرار 
دهید. اگر این موارد را رعایت نکنید ممکن 
است خودرو ناخواسته شـروع به حرکت 

کرده و مشکل ساز شود.
هرگز اجازه ندهید کودکان یا افراد ناآشنا  •

با خودرو به سوئیچ و یا قطعات مربوطه به 
آن دست بزنند. این کار ممکن است سبب 
حرکت ناخواسته و یا ناگهانی خودرو شود.

وضعیت سوئیچ
Lock 

درایـنوضعیـتفرمانقفلمیشـودتاازخودرو
دربرابرسـرقتمحافظتنماید.سـوئیچراتنهادر
وضعیتقفلیاLOCKمیتوانبرداشتوخارج
نمـود.موقـعگردانـدنسـوئیچبهسـمتوضعیت
ACCسـوئیچرااندکـیدروضعیـت،LOCK
LOCKفشاردهیدوسوئیچرابهسمتوضعیت

بگردانید.

ACC )کمکی(
غربیلـکقفـلنیسـتووسـایلالکتریکـیقابـل

استفادههستند.

ON )وضعیت باز(
چراغهایهشـداررامیتوانقبلازاسـتارتموتور
چـکنمود.ایـنعملکردعادیموتـوردروضعیت

استارتموتوراست.
هرگـزموقعـیکـهموتـورکارنمیکنـدسـوئیچرا
دروضعیـتبـازنگذاریدتـاازخالیشـدنباطری

جلوگیریشود.

START
STARTدرایـنوضعیـتسـوئیچدروضعیـت

استوموتورروشنمیشود.

  نکته !
 اگـر در هنگام گرداندن سـوئیچ و قرار دادن 
آن در وضعیت ACC مشـکلی بـود، هنگام 
چرخاندن غربیلک به راست و چپ سوئیچ را 

بچرخانید تا این فشار تمام شود.
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1 مطمئنشویدکهترمزدستیراکشیدهاید..
در خودروهای با گیربکـس معمولی؛کالچ. 2

راکامـالفشـاردهیـدوازخـالصبـودندنده
اطمینـانحاصـلکنیـد.موقـعروشـننمودن

خودرو،کالچوترمزرافشاردهید.
در خودروهای با گیربکس اتوماتیک؛دنده
رادروضعیتPقراردهیدوکامالترمزبگیرید.

3 سوئیچرادروضعیتSTARTقراردادهوآن.
راحداکثـر10ثانیـهنگهداریدتاموتورروشـن

شود،سپسآنرارهاکنید.
موتوربایدبدون نیاز به فشـار پدال گاز،روشـن

شود.
4 هرگزبرایگرمشدنموتور،خودرورابیحرکت.

نگـهندارید.بدینمنظورباسـرعتکمحرکت
کنید)ازگازدادنزیادوکاهششـتابشـدید

اجتنابکنید(.

  نکته !
چه موتور گرم و یا سـرد باشد، همیشه در  •

هنگام اسـتارت خودرو پای خـود را روی 
پـدال ترمز بگذارید. هرگـز در هنگام گاز 
دادن، پـدال ترمز را فشـار ندهید. هنگام 
گرم کردن خودرو با دور تند حرکت نکنید.

در آب و هوای سرد )زیر C / 0°F°18-( و  •
یا بعد از آن که خودرو چند روز کار نکرده 
اسـت، اجازه بدهید که موتور بدون فشار 

پدال گاز گرم شود.
  نکته !

مکانیـزم دنده معکـوس )در صورت نصب 
روی خودروی شما(

اگر خودروی شما در محل پدال گاز از  مکانیزم 
تعویض دنـده معکوس اسـتفاده می کند. این 
سیسـتم مانـع رانندکی تخته گاز ناخواسـته 
می شود و بدین منظور و برای جلوگیری از آن 
پدال گاز را سـفت می کند. اما اگـر پدال گاز 
را تقریبا بیشـتر از هشتاد درصد فشار دهید 
خودرو می تواند تخته گاز حرکت کند و فشار 
آن راحت تر اسـت. این به معنـای نقص پدال 

نیست و عادی است.

روشن کردن موتور

 هشدار !
همیشـه موقع رانندگی کفش های مناسـب 
بپوشید. استفاده از کفش های نامناسب مثل 
کفش پاشـنه بلند، پوتین اسـکی، صندل و 
غیره ممکن اسـت تـوان اسـتفاده از پدال 

ترمز، گاز و کالچ را کاهش دهد.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

هرگـز بیشـتر از 10 ثانیه سـوئیچ را در  •
وضعیـت START نگه نداریـد. قبل از 
اسـتارت مجدد 5 تـا 10 ثانیه صبر کنید 

بعدا مجددا استارت بزنید.
اگـر ترافیـک و شـرایط جـاده اجـازه  •

می دهـد، می توانید دنده را حین حرکت 
خـودرو، در وضعیت خالص قـرار دهید 
و سـوئیچ را در وضعیـت START قرار 

دهید تا مجددا موتور روشن شود.
هرگز برای روشـن نمـودن خودرو آن را  •

هل ندهید و یا آن را یدک نکنید.
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  نکته !
اگر غربیلک فرمان درسـت قفل نشود، کلید 
اسـتارت/ توقف موتور کار نخواهد کرد. کلید 
روشـن/ خاموش را حین گرداندن غربیلک به 

چپ و راست فشار دهید تا فرمان باز شود.

کلید روشن/خاموش موتور

روشـن/خاموش  کلیـد  بودن  روشـن 
موتور

هـرموقعدربجلوبازباشـد،چراغکلیدروشـن/
خاموش،روشنو30ثانیهبعدازبستهشدندرب،

خاموشمیشود.

با گیربکس دستی
بــرایخـامــوشنمــودنمـوتــور)وضعـیــت
START/RUN(ویـابازبودنسـوئیچخودرو،
خـودرورامتوقـفنمـودهوسـپسکلیـدروشـن/

خاموشموتوررافشاردهید.

با گیربکس اتوماتیک
بــرایخـامــوشنمــودنمـوتــور)وضعـیــت
START/RUN(ویـابازبودنسـوئیچخودرو،
سـپسکلیدروشـن/خاموشموتوررافشـاردهید
ودنـدهرادروضعیتپـارک)P(قراردهید.وقتی
کلیدروشـن/خاموشرافشـارمیدهیدبدوناین
کهدندهدروضعیتPباشد،کلیدروشن/خاموش
موتـوردروضعیـتOFFقرارنمیگیـردبلکهدر

وضعیتACCاست.

خودروهـای مجهز به قفل سـتون فرمان 
ضد سرقت

فرمانوقتیقفلمیشـودکهکلیدروشـن/خاموش
دروضعیتOFFباشـدتاازخودرودربرابرسـرقت

محافظتنماید.
دراینوضعیتفرمانموقعبازشدندربقفلمیشود.
اگرغربیلکموقعبازبودندربسمترانندهدرست
قفلنشـود،درآنصورتخودروبوقمیزند.سـعی
کنیدکهمجددافرمانراقفلکنید.اگرمشـکلحل
نشددرآنصورتتوصیهمیشودکهسیستمتوسط

نمایندگیچکشود.
بـهعالوه،اگرکلیدروشـن/خاموشموتـوربعدازباز
شـدندروضعیتOFFباشد،درآنصورتفرمان
قفلنمیشودوبوقهشداربهصدادرمیآید.دراین
وضعیت،دربراببندید.سپسفرمانقفلمیشودو

بوقهشدارمتوقفمیشود.

وضعیت کلید روشن/ خاموش موتور
OFF وضعیت
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 هشدار !
بـرای خاموش نمودن موتور در وضعیتهای 

اضطراری:
کلید روشن / خاموش نمودن موتور را بیش 
از دو ثانیه فشـار دهید و یا به سرعت کلید 
روشن / خاموش موتور را سه بار فشار داده 

و رها کنید )در عرض سه ثانیه(.
 اگـر خـودرو هنـوز در حال حرکت اسـت، 
می توانیـد بـدون فشـار پدال ترمـز و تنها 
با فشـار کلید / روشـن خامـوش و با دنده 

خالص، موتور را مجددا روشن کنید.

با گیربکس دستی
دروضعیتـیکهکلیدروشـن/خاموشدروضعیت
خاموشاسـتآنرافشاردهیدبدوناینکهپدال

کالچفشاردادهشود.

با گیربکس اتوماتیک
کلیدروشـن/خاموشرادروضعیتOFFفشـار

دهیدبدوناینکهپدالترمزرافشاردهید.
قفـلغربیلـکبـازمیشـودووسـایلبرقـیقابـل
اسـتفادههسـتند)اگررویخودرونصبباشـدوبا

قفلستونفرمانضدسرقت(.
اگرکلیدروشن/خاموشرابیشازیکساعتدر
وضعیتACCقراردهیددرآنصورتباطریبه
صورتخودکارخاموشمیشـودتاازخالیشـدن

باطریجلوگیریشود.

با گیربکس دستی
دروضعیتـیکهکلیدروشـن/خاموشدروضعیت
ACCاسـتآنرافشـاردهیدبدوناینکهپدال

کالچفشاردادهشود.

با گیربکس اتوماتیک
کلیدروشـن/خاموشرادروضعیتACCفشـار

دهیدبدوناینکهپدالترمزرافشاردهید.
چراغهایهشداررامیتوانقبلازاستارتموتور
چککرد.اگرکلیدروشـن/خاموشموتوررابیش
ازیـکسـاعتدروضعیـتONبگذاریـد،درآن
صورت،سیسـتمباطریبهصورتخودکارخاموش

میشودتامانعتخلیهباطریشود.

وضعیت ACC ON )کمکی(
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با گیربکس دستی
برایاستارتموتور،پدالهایترمزوکالچرافشار
وکلیدروشـن/خاموشموتـوررادروضعیتدنده

خالصفشاردهید.

با گیربکس اتوماتیک
برایروشـننمودنموتور،پدالترمزرافشـارداده
وکلیدروشـن/خاموشموتـوررادروضعیتدنده
Pویادندهخالصفشاردهید.برایایمنیبیشتر،

موتوررادروضعیتدندهPاستارتبزنید.

START / RUN نکته ! وضعیت  
اگر بدون گرفتن کالچ، کلید روشن / خاموش 
را فشـار دهیـد )در گیربکس های دسـتی یا 
بدون فشـار ترمـز در خودروهـای گیربکس 
اتوماتیک(، موتور روشـن نمی شـود و کلید 
روشن/ خاموش به ترتیب زیر عوض می شود:
OFF  ACC  ON  OFF or ACC

 هشدار !
هرگز در حین رانندگی کلید روشن/ خاموش  •

را بـه جز در وضعیتهای اضطراری فشـار 
ندهید. این کار میتواند سـبب خاموشـی 
موتور و از دسـت رفتن سیستم کنترل در 
فرمان و ترمز خودرو شـود و ممکن اسـت 
سبب کاهش امکان کنترل جهتی و قدرت 

ترمز شود که خطرناک است.
قبـل از تـرک صندلـی خودرو، همیشـه  •

مطمئن شـوید که خودرو در دنده 1 )برای 
گیربکس دسـتی( و یـا در وضعیت پارک 
یـا P )برای دنـده اتوماتیک( اسـت، ترمز 
دستی را بکشـید و کلید روشن / خاموش 
را در وضعیـت خامـوش قـرار دهیـد و 
سوئیچ هوشـمند را همراه خود ببرید. اگر 
ایـن مـوارد را رعایت نکنید ممکن اسـت 
خودرو ناخواسـته شروع به حرکت کرده و 

مشکل ساز شود.
هرگز از داخل فرمان و یا کنترل های دیگر  •

و در هنگام حرکت خودرو به کلید روشن/ 
خاموش دسـت نزنید. بردن دسـت به این 
منطقـه در زمان رانندگی می تواند سـبب 
کاهش کنترل شما بر خودرو و تصادف شود.
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1 سـوئیچهوشمندراهمراهخودحملکنیدویا.
آنراداخلخودرونگهبدارید.

2 کامـال. ترمـزدسـتی کـه مطمئـنشـوید .2
کشیدهشدهاست.

در خودروهای با گیربکـس معمولی؛کالچ. 3
راکامـالفشـاردهیـدوازخـالصبـودندنده
اطمینـانحاصـلکنیـد.موقـعروشـننمودن

خودرو،کالچوترمزرافشاردهید.
در خودروهای با گیربکس اتوماتیک؛دنده
رادروضعیتPقراردهیدوکامالترمزبگیرید.

4 کلیدروشن/خاموشموتوررافشاردهید..
موتوربایدبدوننیازبهفشارپدالگاز،روشنشود.

5 هرگزبرایگرمشدنموتور،خودرورابیحرکت.
نگـهندارید.بدینمنظورباسـرعتکمحرکت
کنید)ازگازدادنزیادوکاهششـتابشـدید

اجتنابکنید(.

  نکته !
موتور با فشار کلید روشن /خاموش موتور  •

و تنها وقتی روشـن می شـود که سـوئیچ 
هوشمند در خودرو موجود باشد.

حتی اگر سـوئیچ هوشمند در خودرو بوده  •
امـا دور از راننـده باشـد، خودرو روشـن 

نمی شود.
•  ON اگـر وقتـی کـه موتـور در وضعیـت

یا ACC اسـت دری باز باشـد، سیسـتم 
دنبال سـوئیچ هوشـمند می گـردد؛ و اگر 
ایـن سـوئیچ در خـودرو نباشـد، عالمت 
KEY OUT چشمک می زند و اگر تمامی 
دربها بسـته باشـد، آژیر 5 ثانیه به صدا 
در می آیـد. اگـر خودرو حرکـت کند آژیر 
خاموش می شود. موقع استفاده از وضعیت 
ACC یـا در حالت روشـن بـودن موتور، 

سوئیچ هوشمند را در خودرو نگهدارید.

  نکته !
مکانیـزم دنده معکـوس )در صورت نصب 

روی خودروی شما(
اگر خودروی شما در محل پدال گاز از  مکانیزم 
تعویض دنـده معکوس اسـتفاده می کند. این 
سیسـتم مانـع رانندکی تخته گاز ناخواسـته 
می شود و بدین منظور و برای جلوگیری از آن 
پدال گاز را سـفت می کند. اما اگـر پدال گاز 
را تقریبا بیشـتر از هشتاد درصد فشار دهید 
خودرو می تواند تخته گاز حرکت کند و فشار 
آن راحت تر اسـت. این به معنـای نقص پدال 

نیست و عادی است.

روشن کردن موتور

 هشدار !
همیشـه موقع رانندگی کفش های مناسـب 
بپوشید. استفاده از کفش های نامناسب مثل 
کفش پاشـنه بلند، پوتین اسـکی، صندل و 
غیره ممکن اسـت تـوان اسـتفاده از پدال 

ترمز، گاز و کالچ را کاهش دهد.
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  نکته !
چه موتور گرم و یا سـرد باشد، همیشه در  •

هنگام اسـتارت خودرو پای خـود را روی 
پـدال ترمز بگذارید. هرگـز در هنگام گاز 
دادن، پـدال ترمز را فشـار ندهید. هنگام 
گرم کردن خودرو با دور تند حرکت نکنید.

در آب و هوای سرد )زیر C / 0°F°18-( و  •
یا بعد از آن که خودرو چند روز کار نکرده 
اسـت، اجازه بدهید که موتور بدون فشار 

پدال گاز گرم شود.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

کلید روشـن/ خاموش را بـرای مدت بیش از 
10 ثانیه نگـه ندارید مگر وقتی که فیوز چراغ 
ترمز قطع شده باشـد. وقتی فیوز چراغ ترمز 
سـوخته باشد، نمی توانید اسـتارت موتور را 
به صـورت عادی بزنید. اگر نمـی توانید فیوز 
را تعویـض کنید، می توانید موتور را با فشـار 
کلید روشن/ خاموش برای مدت 10 ثانیه فشار 
دهید در وضعیتی که کلید روشن/ خاموش در 

وضعیت ACC است.
برای ایمنی بیشـتر، همیشـه قبل از استارت 

موتور پدال ترمز را فشار دهید.

  نکته !
اگر باطری سـوئیچ هوشـمند ضعیف باشـد و 
یا درسـت کار نکند، می توانید با فشـار کلید 
روشـن/ خاموش موتور و در حالی که سوئیچ 
هوشمند در جهت تصویر فوق است، موتور را 

روشن کنید.

 احتیاط !
اگر موتور حین حرکت خودرو موتور استال 
 P نماید سعی نکنید که دنده را در وضعیت
قرار دهید. اگر شرایط جاده و ترافیک اجازه 
بدهد، مـی توانید دنـده را در حین این که 
خودرو همچنان در حرکت است در وضعیت 
دنـده خالص قـرار دهیـد و کلید روشـن/ 
خامـوش موتور را فشـار دهیـد و موتور را 

مجدداً استارت بزنید.
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گیربکس دستی

نحوه کار گیربکس دستی
گیربکـسدسـتی5دنـدهجلـوداردوکامـالدر
تمامیدندههایجلوسنکروناستبنابراینانتقال
بهدندهسنگینوسبکبهراحتیانجاممیشود.

برایدندهعقبگرفتن،ابتداازتوقفکاملخودرو
اطمینانحاصلکنیدوسپسدندهراقبلازرفتن

بهدندهعقب،خالصکنید.
اگربعدازتوقفکامل،دنده1ویاعقبسختجا

میرود،اقداماتزیرراانجامدهید:
1 دندهراخالصکردهوکالچرارهاکنید..
2 کالچراگرفتهوسپسدندهرادروضعیتدنده.

1یاعقبقراردهید.

 هشدار !
قبـل از تـرک خـودرو، اگر خـودرو در  •

سـرباالیی پـارک شـده اسـت، خودرو 
را در دنـده 1 و اگـر در سـرازیری پارک 
شده است آن را در دنده عقب بگذارید، 
دستی را بکشید و سوئیچ را در وضعیت 
خامـوش / قفل قـرار دهیـد. در صورت 
عدم رعایـت این موارد، امـکان حرکت 

ناخواسته خودرو وجود دارد.

استفاده از کالچ )در صورت وجود(
پدالکالچبایدقبلازانجاممواردزیرکامالفشـار

دادهشدهباشد:
استارتخودرو-

موتوربدونگرفتنکالچروشننمیشود.
تعویضدنده-

موقعآزادنمودنکالچ،آنرابهآرامیرهاکنید.

  نکته !
در آب و هوای سـرد، تغییر دنده ممکن است 
به سـختی انجام شـود، تا گرم شـدن روغن 

گیربکس صبر کنید.

 احتیاط !
بـرای جلوگیـری از آسـیب و سـایش غیر 

ضروری کالچ، اقدامات زیر را انجام دهید:
هنـگام رانندگی پای خـود را روی کالچ  •

نگذارید.
هرگز خودرو را پشت چراغ قرمز و یا در  •

وضعیـت های دیگر به صـورت نیم کالچ 
نگه ندارید.

همیشـه بـرای جلوگیـری از نویـز و یا  •
آسیب دیدگی، کالچ را کامال نگه دارید.
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دنده سنگین
برایکاهشسـرعتدرترافیکویادرسرازیریها

ازدندهسنگیناستفادهکنید.
همچنیـندندهسـنگینباعثکاهشافتسـرعت
میشـودومیتوانبااینکاردرموقعلزومسـریعا

بهسرعتدلخواهبرگشت.
موقعـیکهخـودروازیکسـرازیریپایینمیآید،
دندهسـنگینبهحفظسرعتایمنباتامینقدرت
ترمـزیازموتورکمکمیکندوسـایشترمزهارا

کمترمیکند.

نکاتی برای رانندگی بهتر
هرگزدرسرازیربادندهخالصحرکتنکنیداین•

کاربسیارخطرناکاست.
هرگـزدرهنـگامحرکـتپـایخـودرابهصورت•

مداومرویترمزنگذاریدزیراسببداغشدنترمز
وقطعاتآنونقصسیستمترمزمیگردد.

هنگامحرکتدریکسـرازیریطوالنی،سـرعت
خـودراکاهـشدادهوبـادنـدهسـنگینحرکت
کنید.دراینحالتنیرویترمزیموتوربهکاهش

سرعتخودروکمکمیکند.
همیشهقبلازدندهسنگینگرفتنسرعتخودرو•

راکمکنید.اینامرسـببمیشـودکهبهموتور
فشارنیایدوآسیبنبیند.

درموقـعمواجـهبابادموافق،سـرعتخودراکم•
کنیدتاکنترلبهتریرویخودروداشتهباشد.

مطمئنشویدکهخودروقبلازدندهعقبگرفتن•
متوقفشدهاستتابهگیربکسآسیبینرسد.

موقعرانندگیدرسـطوحلغزندهبیشـتراحتیاط•
کنید.موقـعترمزکردن،افزایششـتابوتغییر
دنـدهبـااحتیـاطعملکنید.درسـطوحشـیب
دار،تغییرناگهانیسـرعتخودرومیتواندسبب
کاهشاصطکاکبینچرخوجادهشدهوکنترل

خودروازدستبرودوحادثهناگواریرخدهد.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور:

موقـع تغییـر دنـده از 5 بـه 4، دقت کنید  •
کـه اشـتباهی دنـده 2 را انتخـاب نکنید. 
تغییر دنده سـنگین شدید )مثال از 5 به 2( 
می تواند سبب افزایش دور موتور تا نقطه ای 
شود که عقربه دور وارد محدوده قرمز شود.

هر بار بیش از 2 دنده را کم نکنید و یا وقتی  •
خـودرو با دور بـاال )5000 دور در دقیقه یا 
بیشـتر( کار می کند دنده را کاهش ندهید. 
این کار می تواند سبب آسیب دیدن دنده، 

کالچ و گیربکس شود.

 هشدار !
بـرای کاهش خطر آسـیب های بدنـی و مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندیـد. در  •

هنگام بروز تصادف، نبسـتن کمربند سبب 
آسـیب دیدگی شـدید و یا مرگ سرنشین 

می شود.
هرگز موقع دور زدن با سرعت باال دور نزنید. •
از حرکت ناگهانی و زیاد فرمان مانند تغییر  •

سریع الین و یا دورهای سریع اجتناب کنید.
اگر در سرعت باال کنترل خودرو را از دست  •

بدهید، خطر چپ کردن به شدت افزایش می 
یابد.

از دسـت دادن کنتـرل خـودرو معموال در  •
صورتی رخ می دهد که دو چرخ یا چند چرخ 
خـودرو از جـاده خارج شـود و راننده برای 
برگشت به جاده به سرعت فرمان را بپیچاند.

در صورتی که خودروی شـما از جاده خارج  •
شـد، هرگز فرمـان را سـریع نپیچانید. در 
عوض، قبل از برگشـت به مسـیر سـرعت 

خودرو را کم کنید.
شـرکت کرمان موتور توصیه می کند که در  •

هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید.
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گیربکس اتوماتیک/خودکار )در صورت وجود(
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 هشدار !

تغییـر دنـده بـه P در هنـگام حرکـت  •
خودرو می تواند سـبب از دسـت رفتن 

کنترل خودرو شود.
بعـد از توقف خـودرو، همیشـه مطمئن  •

شوید که دنده در وضعیت P است، دستی 
را بکشید و خودرو را خاموش کنید.

هرگز به جای ترمز دسـتی از دنده پارک  •
یا P استفاده نکنید.

 هشدار !
برای کاهش خطر جراحت های بدنی و مرگ 

اقدامات زیر را رعایت کنید:
همیشـه اطراف خودرو را چک کنید و از  •

وجـود افراد و به ویژه کودکان در اطراف 
خودرو مطمئن شوید و سپس با توجه به 
حضور آن ها دنده D و یا دنده R )عقب( 

را انتخاب کنید.
قبـل از ترک خـودرو، همیشـه مطمئن  •

شـوید دنده در وضعیت P است و سپس 
دستی را کشیده و سوئیچ را در وضعیت 
خاموش/ قفـل قرار دهید. اگر این موارد 
رعایت نشـود، امکان حرکت ناخواسـته 

خودرو وجود دارد.

عالئموچراغهایرویداشبوردوضعیتدندهرادر
موقعبازبودنسوئیچنشانمیدهند.

دنده در وضعیت P )پارک(
همیشهقبلازدندهP،توقفکاملبکنید.

برایتغییردندهبهPبایدپدالترمزراکامالفشار
دهیـدومطمئنشـویدکـهپـاراازرویپدالگاز

برداشتهاید.
دنـدهبایدقبـلازخاموشکردنموتوردروضعیت

Pباشد.

)R( دنده عقب
بـرایرانـدنخـودرودرجهـتعقب،ازایـندنده

استفادهکنید.

نحوه کار دنده اتوماتیک
گیربکـساتوماتیـکدارایچهـاردنـدهجلوویک
دنـدهعقـباسـت.دندههـابهصـورتخـودکارو

براساسوضعیتDیادرایوانتخابمیشوند.
 احتیاط !

همیشـه قبل از دنـده عقـب گرفتن توقف 
کامل کنید، اگـر در حین حرکت دنده را به 
عقب تغییـر دهید، ممکن اسـت گیربکس 

آسیب ببیند.

)N( دنده خالص
دراینوضعیتچرخهاوگیربکسدرگیرنیستند.
درصورتنیازبهاسـتارتموتورخاموشویانیاز
بـهتوقـفدرحالتروشـنبـودنسـوئیچ،ازدنده
خالصاسـتفادهکنید.اگرمیخواهیدبههردلیلی
خودروراترککنید،آنراحتمادروضعیتپارک

(P)قراردهید.
همیشـهموقـعتغییردندهازخـالصبهدندههای

دیگر،ترمزبگیرید.
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)D( دنده درایو 
ایـنوضعیـترانندگیعـادیاسـت.دراینحالت
گیربکـسبهصـورتخـودکارچهاردنـدهراعوض
میکندوبهترینتوانومصرفسوخترابهصورت

خودکارایجادمینماید.
برایافزایشسرعتدرموقعسبقتگرفتنازیک
خودرودیگرویارانندگیدرسـرباالییها،گازراتا
آخرفشـاردهیدتااحسـاسکنیدکـهخودرووارد

دندهسنگینترشد.

 هشدار !
تا وقتی کـه کامال ترمز نکرده ایـد، دنده را 
عوض نکنیـد. تغییر دنده در موقع روشـن 
بودن موتور با دور باال می تواند سبب حرکت 
ناگهانـی خودرو شـود. در این حالت ممکن 
اسـت کنترل خودرو از دست برود و شما با 

افراد و یا اشیای اطراف تصادف کنید.

 هشدار !
هرگـز اجازه ندهیـد که سرنشـینان بدون 

پشت گردنی روی صندلی بنشینند.

وضعیت اسپورت )کنترل دستی(
وضعیتاسپورتدرحالتحرکتویاتوقفخودرو
وبـافشـاردنـدهازوضعیـتDبهجایگاهدسـتی
انتخابمیشـود.برایبرگشتبهدندهD،دندهرا

مجددابهگیتاصلیبرگردانید.
دروضعیتاسپورت،جابهجاییدندهبهجلووعقب
بهشـمااجازهمیدهدتابـازهدندهمطلوبرابرای

وضعیترانندگیفعلیانتخابکنید.
+)سـبک(:دندهرابهجلوببریدتایکدندهباالتر

رودیاسبکترشود.
-)سـنگین(:دنـدهرابهعقببکشـیدتـایکدنده

سنگینترشود.

  نکته !
تنها چهار دنده جلـو را می توان انتخاب کرد.  •

برای انتخاب دنده عقب و پارک خودرو، دنده را 
در وضعیت R )عقب( یا P )پارک( قرار دهید.

انتخاب دنـده سـنگین به صورت خـودکار و  •
موقعی است که خودرو سرعتش را کم می کند. 
وقتی که خودرو توقف می کند، دنده 1 به صورت 

خودکار انتخاب می شود.
وقتـی دور موتور بـه منطقه قرمز می رسـد،  •

گیربکس به صورت خودکار دنده سـبک تر را 
انتخاب می نماید.

اگر راننده دنده را در وضعیت + )سـبک( یا –  •
)سنگین( قرار دهد، گیربکس درخواست تغییر 
دنده نمی کند به شرطی که دنده بعدی بیرون 
از محدوده دور مجاز موتور باشـد. راننده باید 
براسـاس وضعیت جاده دنده سبک را انتخاب 
نماید و مراقب باشد تا دور موتور به ناحیه قرمز 

روی صفحه کیلومتر وارد نشود.
موقع شتاب گرفتن خودرو از سرعت صفر در  •

جادههـای لغزنده، دنده را به جلو + )سـبک( 
حرکـت دهید. ایـن امر بـه گیربکـس اجازه 
می دهـد تـا دنـده 2 را انتخاب کنـد که برای 
رانندگـی یکنواخـت در سـطوح لغزنده بهتر 
اسـت. برای برگشـت به دنـده 1، دنـده را در 

وضعیت – )سنگین( قرار دهید.
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سیستم قفل دنده
برایایمنیهرچهبیشترشما،گیربکساتوماتیک
داراییکسیستمقفلدندهاستکهمانعتعویض
دنـدهازPبهRمیشـودمگرایـنکهپدالترمز
فشـاردادهشـدهباشـد.برایتعویضدندهازPبه

R)عقب(:
1 پدالترمزرافشاردادهونگهدارید..
2 کلیددندهرافشاردهید..
3 دندهراحرکتدهید..

پارک کردن خودرو
همیشـهتاتکمیلتوقفترمزرانگهدارید.سـپس
دنـدهرادروضعیـتPقراردادهوترمزدسـتیرا
بکشـیدوسـوئیچرادروضعیتقفل/خاموشقرار
دهیـد.هنـگامخروجازخـودرو،سـوئیچراباخود

ببرید.

نکاتی برای رانندگی بهتر
هرگـزدرحالتـیکهپدالگازرافشـاردادهاید،•

دسـتهدنـدهراازوضعیـتPیـاخـالصبـه
وضعیتدیگرقرارندهید.

هرگزدرحالحرکتدندهرادروضعیتPقرار•
ندهید.

مطمئـنشـویدکهخـودروقبـلازدندهعقب
گرفتـنویـاتعویضدنـدهبـهD،توقفکامل

کردهاست.
موقعرانندگیهرگزدندهخالصحرکتنکنید.•

ایـنکارمـیتواندبهخاطرافـتقدرتترمزی
موتورموجبتصادفشدهوبهگیربکسآسیب

میزند.
هرگزدرهنگامرانندگیپایخودرارویپدال•

ترمزنگذارید.حتییکفشارکمامامداومروی
پـدالترمزمیتواندسـببداغکـردنترمزهاو

سایشویاخرابیآنشود.

 هشدار !
هنگامی که درون خودروی روشـن هستید، 
مواظب باشـید که برای مدت طوالنی پدال 
گاز را فشـار ندهیـد. در غیـر ایـن صورت 
موتور و سیسـتم اگـزوز داغ کرده و ممکن 

است آتش سوزی رخ دهد.
 گازهـای اگزوز و سیسـتم آن بسـیار داغ 
هستند. همیشه دسـت و اعضای بدن خود 

را از اجزای سیستم اگزوز دور نگه دارید.
از توقف و یا پارک بر روی مواد قابل اشتعال 
ماننـد علف های خشـک، کاغـذ و برگ ها 
اجتنـاب کنید. این مواد ممکن اسـت آتش 

گرفته و سبب آتش سوزی شوند.
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موقـعرانندگـیدروضعیـتاسـپورت،قبـلاز•
تعویـضدندهبهدندهسـنگین،سـرعتخودرا
کـمکنیـد.درغیـراینصـورت،درصورتیکه
دورموتوربیرونازمحدودهمجازباشـد،ممکن

استدندهسنگیندرگیرنشود.
همیشـهموقـعتـرکخـودروترمـزدسـتیرا•

Pبکشـیدوتنهابهقراردادندندهدروضعیت
برایجلوگیریازحرکتخودرو،اکتفانکنید.

موقعرانندگیدرسـطوحلغزندهاحتیاطکنید.•
درایـنوضعیتبهخصـوصموقعترمزکردن،
شـتابگرفتنویاتعویـضدندهجانباحتیاط
رارعایتکنید.تغییرناگهانیسرعتخودرودر
سطوحلغزندهمیتواندسببکاهشاصطکاک
بینالسـتیکوجادهشـدهوکنتـرلخودرورا

کمکندوتصادفایجادکند.
کاراییبهینهخودروومصرفسـوختبهصرفه•

بـهفشـاریکنواخـتوآزادنمودنگازبسـتگی
دارد.

 هشدار !
بـرای کاهش خطر آسـیب های بدنـی و مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندیـد. در  •

هنگام بروز تصادف، نبسـتن کمربند سبب 
آسـیب دیدگی شـدید و یا مرگ سرنشین 

می شود.
هرگز موقع دور زدن با سرعت باال دور نزنید. •
از حرکت ناگهانی و زیاد فرمان مانند تغییر  •

سریع الین و یا دورهای سریع اجتناب کنید.
اگر در سرعت باال کنترل خودرو را از دست  •

بدهید، خطر چپ کردن به شدت افزایش می 
یابد.

از دسـت دادن کنتـرل خـودرو معموال در  •
صورتـی رخ می دهـد که دو چـرخ یا چند 
چرخ خـودرو از جاده خارج شـود و راننده 
برای برگشـت به جاده به سـرعت فرمان را 

بچرخانید.
در صورتی که خودروی شـما از جاده خارج  •

شـد، هرگز فرمان را سـریع نچرخانید. در 
عوض، قبل از برگشـت به مسـیر سـرعت 

خودرو را کم کنید.
شـرکت کرمان موتور توصیه می کند که در  •

هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید.
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سیستم ترمز خودرو
ترمزهای هیدرولیک

خودرویشـمامجهزبهترمزهیدرولیکیاسـتکه
بهصـورتخودکاردرزماناسـتفادهعـادیتنظیم

میشود.
اگرخودروروشننباشد،ویاحینرانندگیخاموش
شـود،سیستمهیدرولیکیترمزازکارمیافتدولی
شـماهمچنانمیتوانیدآنرابااسـتفادهازاعمال
نیـرویبیشـتربـهترمزمتوقـفکنید.امـاطبیعی
اسـتکهدراینمواردفاصلهتوقفبیشترازحالت

هیدرولیکیاست.
وقتیموتورروشـننیست،توانترمزیذخیرهبعد
ازهـربـارفشـارپدالکممیشـود.وقتیسیسـتم
هیدرولیکقطعشـدهاسـت،ازپمپکـردنپدال

ترمزخودداریکنید.
تنهـادرصورتـیکارپمپپـدالراانجامدهیدکه

برایکنترلخودرودرسطوحلغزندهالزمباشد.

 هشدار !
اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر قرار دهید:

هرگز در هنگام رانندگی پای خود را روی  •
پدال ترمز به طـور دائم قرار ندهید. این 
کار سـبب افزایش دمـای ترمز و مصرف 
لنت بیشـتر و نیز سـایش شـدیدتر آن 
می گردد و در نهایـت فاصله ترمز گیری 

را افزایش می دهد.
موقـع پایین آمدن خودرو از یک شـیب  •

تند یا طوالنی، دنده سنگین تر را انتخاب 
کنیـد و از اعمال مـداوم ترمز خودداری 
نمایید. ترمز مداوم می تواند سـبب داغ 

شدن ترمز  و افت کارایی آن شود.
خیس بودن ترمزهـا می تواند روی توان  •

کاهش سـرعت ایمن خودرو اثر بگذارد؛ 
و خودرو نیـز موقع ترمز کـردن به یک 
طرف کشیده می شـود. در این وضعیت، 
به آرامی ترمز کنید تا از وضعیت ترمزها 
مطمئن شوید. همیشـه ترمزها را بعد از 

عبور از آب به این شیوه تست کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
برای خشـک نمودن ترمزهـا، به آرامی 
به پـدال ترمز ضربـه بزنید تـا در حین 
حفظ سـرعت ایمن رو به جلو، گرم شود 
تا وقتی که کارایـی ترمز به حالت عادی 
برگردد. در هنگام خیس شـدن ترمز، از 
رانندگی با سـرعت باال اجتناب کنید تا 

شرایط عادی شود.
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چراغ نمایشگر سایش لنت ترمز
وقتیلنتترمزهاساییدهمیشوندونیازبهتعویض
آنهااسـت،صدایهشدارازترمزهایجلووعقب
بـهگوشمیرسـد.دراینوضعیتصـدادرحالت
هایمختلفشـنیدهمیشـودوگاهازبینمیرود
ویاموقعیشـنیدهمیشـودکهپدالترمزرافشار

میدهید.
فرامـوشنکنیـدکـهشـرایطرانندگـیوآبوهوا
هممیتواندسـببسـروصدایترمزدرموقعترمز
کـردن،بشـود.ایـنامـرعادیاسـتوبـهمعنای

ترمز دستیمعیوببودنترمزهانیست.
همیشهقبلازترکخودرو،ترمزدستیرابکشید.
پـدالترمـزراکامالفشـاردهیدوتاجـایممکن

ترمزدستیراباالبکشید.

 هشدار !
برای کاهـش خطر جراحات بدنـی و مرگ، 
هنگام حرکت خودرو ترمز دستی را نکشید 
مگر این که وضعیت اضطراری حادث شـده 
باشـد. این امر می تواند به سیسـتم ترمزی 

آسیب زده و منجر به تصادف شود.

 احتیاط !
برای جلوگیری از تعمیرات پرهزینه ترمزها، 
از ادامـه رانندگی با لنت ترمزهای سـاییده 
خـودداری کنیـد و آن ها را سـریعا تعویض 

نمایید.

  نکته !
همیشه لنت ترمزهای جلو یا عقب را به صورت 

کامل باهم تعویض کنید.

بـرایخوابانـدنترمـزدسـتیبهصورتزیـرعمل
کنید:

کامالترمزبگیرید.
بهآرامیترمزدستیرااندکیباالبکشید.

وضمنفشارکلیدآزادسازیترمزدستی)1(،ترمز
دستی)2(رابخوابانید.

اگـرترمزدسـتیآزادنشـودویاکامـالنخوابد،در
آنصـورتتوصیهمیشـودکهبـهنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورمراجعهنمایید.
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 هشدار !
همیشه موقع ترک خودرو و یا پارک آن،  •

توقف کامل کرده و تا انتهای توقف ترمز 
را نگـه دارید. دنده را در وضعیت دنده 1 
)در گیربکس دستی( و در وضعیت دنده 
P یا پارک برای گیربکس اتوماتیک قرار 
دهید. و سـپس ترمز دستی را کشیده و 
سوئیچ را در وضعیت قفل/ خاموش قرار 

دهید.
خودروهایی که ترمز دسـتی آن ها کامال 
درگیـر نباشـد، ممکن اسـت به صورت 
ناخواسته حرکت کرده و خسارات جانی 

و مالی به بارآورند.
هرگز اجازه ندهید افراد نا آشنا با خودرو  •

به ترمز دسـتی، دسـت بزنند. اگر ترمز 
دسـتی بی مورد آزاد شـود ممکن است 
حرکت خودرو سـبب خسارت های جانی 

و مالی شود.
تنهـا وقتی ترمز دسـتی را بخوابانید که  •

داخل خودرو نشسـته  اید و پای خود را 
محکم روی ترمز گذاشته اید.

 احتیاط !
هنگام کشـیدن ترمز دستی از گاز دادن  •

و حرکت کـردن خودداری کنید. در غیر 
ایـن صورت خـودرو هشـدار می دهد و 
ممکن است سیستم ترمز دستی خودرو 

آسیب ببیند.
رانندگـی بـا ترمـز دسـتی نخوابیـده  •

می تواند سـبب داغ شدن سیستم ترمز 
و آسیب و خسارت به قطعات ترمز شود. 
بنابراین همیشه قبل از شروع به حرکت 
خودرو، مطمئن شوید که دستی خوابیده 

و چراغ هشدار آن خاموش شده است.

بابازکردنسـوئیچ،مطمئنشـویدکهچراغترمز
دستیروشنمیشود.نیازیبهروشنکردنموتور

نیست.
ایـنچراغوقتیروشـنمیشـودکهترمزدسـتی
کشـیدهشدهاسـتوسـوئیچبازویاموتورروشن

است.
همیشـهقبلازشـروعرانندگیمطمئنشویدکه
ترمزدسـتیخوابیـدهوچراغهشـدارآنخاموش

است.
اگربعدازخواباندنترمزدستیهمچراغهشدارآن
روشناست،ممکناستسیستمترمزایرادداشته

باشد.لذافورابهآنرسیدگینمایید.
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اگـردرایـنمـواردامـکاندارد،بالفاصلـهخودرو
رامتوقـفنماییـد.درغیـرایـنصورتبـااحتیاط
رانندگیراادامهدادهوخودرورابهیکمکانایمن

ببریدوبرایحلمشکلاقدامکنید.
 هشدار !

سیستم ترمز ABS می تواند مانع تصادفات 
ناشـی از مانورهـای رانندگی نادرسـت و یا 
خطرنـاک شـود. حتی اگر در شـرایط ترمز 
اضطـراری کنترل خودرو بهبـود پیدا کند، 
باز هـم فاصله ایمنی را بـا موانع جلو حفظ 
کنیـد. سـرعت خـودرو همیشـه بایـد در 
شـرایط حاد جاده ای کم شـود. فاصله ترمز 
خودروهای مجهز به ABS یا ESC بیشتر 
از خودروهـای فاقد آن در شـرایط جاده ای 

زیر است.
در شرایط زیر با سـرعت کمتر رانندگی  •

کنید:
رانندگی در جاده هـای خاکی، ناهموار و  •

برف و یخ.
رانندگی در جاده هایی که در آن سـطح  •

جاده چاله زیاد دارد و یا ناهموار است.
در صورتی که روی الستیک زنجیر بسته  •

شده باشد.
)ادامه دارد(

ABS ادامه(سیستم ترمز(
ویژگی هـای ایمنـی خودروهـای مجهـز به 
ABS نبایـد بـا رانندگی در سـرعت باال و 
یـا گردش هـای تند، تسـت شـود. این کار 
می تواند ایمنی شـما و دیگـران را به خطر 

بیاندازد.

ترمزABSیکسیستمترمزالکترونیکیاستکه
مانعسـرخوردنمیشودوبهرانندهامکانمیدهد
تـاهمزمـانهمخودروراهدایـتنمایدوهمترمز

بکند.
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درسـطوحخاکیویاناهموار،اسـتفادهازسیستم
ترمـزABSممکناسـتسـببشـودکـهفاصله

توقفبیشترازخودروهایفاقدABSشود.
(تاچنـدثانیهبعدازباز (ABSچراغهشـدار
کردنسوئیچباقیمیماندودراینزمان،سیستم
ABSکارعیبیابـیخـودکارراانجـاممیدهدو
درصورتیکهایرادیدرسیسـتمنباشـد،اینچراغ
خاموشمیشود.اگراینچراغروشنبماندممکن
استسیستمABSایرادداشتهباشد.درآنموارد
سـریعابـهنمایندگیمجازشـرکتکرمـانخودرو

مراجعهنمایید.

 ABS استفاده از ترمز
برایحداکثراستفادهمفیدازترمزABSخودروی
خـوددرشـرایطاضطـراری،هرگزسـعینکنیدکه
فشارترمزراتنظیمکنیدویاترمزهایخودراپمپ
نماییـد.بلکـهترمزهـاراباتمامقدرتممکنفشـار

دهید.
هنگامیکهترمزمیکنیددرشرایطیکهچرخهاقفل
میشـوند،صدایـیازترمزهابهگوشمیرسـدویا
ممکناسـتاحساسمشـابهیازپدالترمزداشته
باشـید.اینامرعادیاسـتوبهمعنایفعالبودن

سیستمABSخودرویشمااست.
سیسـتمABSفاصلهوزمانموردنیازبرایتوقف

خودروراکمنمیکند.
همیشهفاصلهایمنراازخودروجلوییرعایتکنید.
سیسـتمABSمانعسرخوردنهایناشیازتغییر
ناگهانیجهتخودرونمیشودومثالدرمواردیکه
سعیداریدکهخیلیسریعدوربزنیدویاتغییرالین
سریعبدهید.همیشهباسرعتایمنوطبقشرایط

جادهوآبوهواییموجودرانندگیکنید.
سیستمABSنمیتواندمانعازدستدادنپایداری
شـود.همیشـهموقعترمزسخت،فرمانرادردست
داشتهوبههدایتخودروتوجهکنید.فرمانگرفتن
سریعویاتندمیتواندسببشودکهخودرویشما
بهسـمتخودروهایدیگرتغییـرجهتدادهویااز

جادهخارجشود.

 هشدار !
( روشن شود و  ( ABS اگر چراغ هشدار
باقی بماند، شاید سیستم ABS ایراد دارد. 
ترمز هیدرولیک شـما در این حالت درست 
کار می کنـد. برای کاهش خطـرات، توصیه 
می شود بالفاصله به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.

 احتیاط !
موقع رانندگی روی جاده های لغزنده، مانند 
جاده هـای یخ زده، و در حالتی که مدام ترمز 
می گیرید، سیسـتم ABS به صورت مداوم 
 ) فعـال می شـود و چـراغ هشـدار آن )
نیز ممکن است روشن شـود. در این موارد 
خـودرو را بـه مـکان امنی منتقـل نموده و 

خاموش کنید.
خـودرو را روشـن کنید. اگر چراغ هشـدار 
ABS خاموش بود، در آن صورت سیسـتم 
ABS ایـرادی نـدارد و در غیر این صورت 
ممکن اسـت ایراد داشـته باشـد. بنابراین 
هر چه سـریع تر به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

  نکته !
در مـواردی کـه به خاطر خالی شـدن باطری 
مجبور هسـتید تا خودرو را بـا باطری کمکی 
 ) (  ABS روشن کنیــد، چراغ هشــدار
گاهی روشن می شود. این امر بدان دلیل است 
که ولتاژ باطری کم اسـت و به معنای ایراد در 
سیسـتم ABS نیسـت. قبل از ادامـه کار با 

خودرو، باطری باید شارژ شود.
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 )ESC( کنترل پایـداری الکترونیکی
)اگر خودرو مجهز به این بخش باشد(

سیسـتمکنترلپایـداریالکترونیکـی)ESC(به
پایداریخودرودرپیچهاودرزماندورزدنکمک

میکند.

 هشدار !
هرگز بدون توجه به وضعیت جاده با سرعت 
رانندگـی نکنیـد و یا بـا سـرعت نپیچید. 
الکترونیکـی  پایـداری  کنتـرل  سیسـتم 

)ESC( نمی تواند مانع تصادف شود.
 سـرعت زیاد در دورهـا، مانورهای ناگهانی 
و رانندگی غیر محتاطانه در سـطوح خیس 

می تواند منجر به حادثه شود.

روش کار کنتـرل پایداری الکترونیکی 
 )ESC(

ESC وضعیت روشن بودن
وقتیسـوئیچخودروروشناست،چراغهایروشن
وخامـوشESCتقریبا3ثانیهروشـنوسـپس
خاموشمیشوندوبعدازآنESCروشنمیشود.
اگـرایـنچـراغروشـنبمانـد،خـودرویشـمادر
سیسـتمESCنقصدارد.توصیهمیشودکهدر
اینمواردهرچهسـریعتـرخودرورابهنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورببرید.

کنترلپایداریالکترونیکی)ESC(وضعیتفرمان
وخودروراکنترلمیکندوبههرکدامازترمزهای
خودروفشارترمزیواردنمودهودرسیستممدیریت
موتـورمداخلهمینمایـدتابهرانندهکمککندکه
خودرورادرمسیردلخواهنگهدارد.بایدتوجهداشت
کهکنترلپایـداریالکترونیکی)ESC(جایگزین
رانندگیمحتاطانهنیستوهمیشهبایدسرعتخود

راتنظیموبراساسشرایطجادهرانندگیکنید.

،ESCاگـرموقـعکارکردنسیسـتم
چراغESCچشمکمیزند:

وقتیتحتشـرایطیترمزمیکنید•
کهممکناسـتسببقفلچرخها
شـود،صدایـیازترمزهـابـهگوش
میرسـدویاشمااحساسمشابهی
راازپـدالترمـزداریـد.ایـنصـدا
عادیاسـتوبهمعنایفعالبودن

ESCاست.
وقتیESCفعالمیشـود،موتور•

بهگازواکنشینشاننمیدهد.
موقـعخـارجشـدنازگلوالیو•

یـارانندگـیدرجادههـایلغزنده،
دورموتـور)دوردردقیقـه(افزایش
نمییابـدحتیاگرشـماپـدالگاز
راهـمتـاآخـرفشـاردهیـد.ایـن
بـداندلیـلاسـتکـهپایـداریو
چسـبیدگیخـودروحفـظشـودو

مشکلیپیشنیاید.

هنگام کار کردن
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:ESCبرایغیرفعالنمودن
کلیـدESC OFFرافشـاردهیـد
)چـراغESCOFFوپیغـامروشـن

میشود(.
بـودن خامـوش هنـگام سـوئیچ اگـر
LOCK/OFF وضعیـت در ESC
بـه ESCخامـوشمیمانـد. باشـد،
محضاستارتمجددموتور،ESCبه
چراغ های نشان دهندهصورتخودکارمجدداروشنمیشود.

ESCوقتیسـوئیچخودرورابـازمیکنید،چراغ
روشـنمیشودواگرسیستمایرادینداشتهباشد،

بعدازچندلحظهخاموشمیشود.
ESCفعـالباشـد،چـراغESCاگـرسیسـتم

چشمکمیزند.
ESCاگراینچراغروشـنبماند،یعنیسیسـتم
ایـرادیدارد.دراینصورتتوصیهمیشـودکهدر
سـریعترینزمانممکنبهنمایندگیمجازشرکت

کرمانموتورمراجعهنمایید.
چـراغESCOFFوقتـیروشـنمیشـودکـه

ESCباکلیدخاموششود.

 هشدار !وضعیت ESC خاموش
وقتـی چراغ ESC چشـمک می زنـد، این 

بدان معنی است که ESC فعال است:
به آرامی رانندگی کنید و هرگز سعی نکنید 
 ESC OFF کـه گاز بدهیـد. هرگز کلیـد
را در حیـن چشـمک زدن چراغ آن فشـار 
ندهید زیرا ممکن است که کنترل خودرو را 

از دست بدهید و تصادفی رخ بدهد.

 احتیاط !
رانندگـی با السـتیک غیر اسـتاندارد و یا 
اندازه چرخ های متغیر ممکن اسـت سـبب 
ایراد پیدا کردن سیستم ESC شود. موقع 
تعویض الستیک ها، مطمئن شوید که اندازه 
آن ها با السـتیک های اصلی خودرو یکسان 

است.

  نکته :
روشـن کـردن ESC OFF تاثیری روی کار 

سیستم ترمز استاندارد یا ABS ندارد.
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ESC OFF کاربرد
موقع رانندگی

وضعیـتESCOFFتنهابایدبرایمدتیکمو
بـرایکمکبهآزادکردنورهانمودنخودروگیر
کردهدربرفوگلوالیاسـتفادهشودکهدراین
وضعیتبهصورتموقتفعالیتESCمتوقفمی

شودتاگشتاورچرخهابرگردد.
برایخاموشنمودنESCدرحینرانندگیروی
سطوحتخت،کلیدESCOFFرافشاردهید.

 احتیاط !
بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن گیربکس 

اقدامات زیر را انجام دهید:
اجازه ندهید که چرخ های یک اکسـل در  •

 ESC, ABS حالتی که چراغ های هشدار
و ترمز روشـن هسـتند، خیلـی بچرخد. 
تعمیر این بخش مشـمول گارانتی نیست. 
قدرت موتور را کم کنید و چرخ ها را حین 
روشن بودن این چراغ ها زیاد نچرخانید و 

گاز ندهید.
موقع استفاده از خودرو روی یک نیروسنج،  •

مطمئن شـوید که ESC خاموش اسـت 
)چراغ ESC OFF روشن است(.

مدیریـت پایداری و ثبـات خودرو )در 
صورت وجود(

سیسـتممدیرتپایداریخودرویاVSMبهشما
کمـکمیکندتااطمینـانحاصلکنیدکهخودرو
موقـعگازیـاترمـزناگهانـیدرجادههـایخیس،
لغزندهویاناهموارکهکششچهارالستیکناگهان

غیریکنواختمیشود،پایدارمیماند.

 هشدار !
موقع استفاده از سیسـتم مدیرت پایداری 
خـودرو، اقدامـات احتیاطی زیـر را مدنظر 

داشته باشید:
همیشه سرعت و فاصله تا خودرو جلویی  •

را چک کنید. سیستم مدیریت پایداری 
یـا VSM نمی توانـد جایگزین رانندگی 

ایمن باشد.
هرگز بـدون توجه به شـرایط جـاده به  •

 VSM سـرعت رانندگی نکنید. سیستم
مانع تصادف نمی شـود. سرعت زیاد در 
آب و هـوای بد، جاده لغزنـده و ناهموار 

می تواند سبب تصادف های ناگوار شود.

 VSM استفاده از
VSM ON وضعیت

VSMوقتیکارمیکندکه:
کنتـرلپایـداریالکترونیکییاESCروشـن•

باشد.
سـرعتخـودروتقریبـابـاالی15کیلومتـردر•

ساعتدرجادههایمنحنیباشد.
سـرعتخودروموقعترمزدرجادههایناهموار•

تقریبابیشاز30کیلومتردرساعتباشد.

VSM موقع کار کردن سیستم
VSMموقعیکهتحتشـرایطیکهممکناسـت
(چشمکمیزندترمز (ESCفعالشودچراغ
میکنید،ممکناسـتصدایـیازترمزهاویاپدال
ترمـزبـهگوشبرسـد.اینصداعـادیوبهمعنای

فعالبودنسیستمVSMاست.
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  نکته :
VSM در موارد زیر کار نمی کند:

رانندگی با دنده عقب. •
(روشـن  • ( ESC OFF وقتـی که چراغ

است.
وقتـی که چراغ هشـدار EPS یـا فرمان  •

( روشن باشد. برقی )

 هشدار !
( یـا چـراغ  ( ESC اگـر چـراغ هشـدار
( روشـن بمانند، خودرو  ( EPS هشـدار
 VSM شما ممکن اسـت نقصی در سیستم
داشته باشـد. در صورت روشن شدن چراغ 
هشدار توصیه می شود در سریع ترین زمان 
ممکـن به نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان 

موتور مراجعه نمایید.
VSM OFF وضعیت

بـرایالغایفعالیتVSM،کلیـدESCOFFرا
(روشنمیشود. (ESCOFFفشاردهید.چراغ
ESCمجـدداکلید،VSMبـرایروشـننمودن
OFFرافشاردهید.چراغESCOFFخاموش

میشود.

سیسـتم HAC یا سیسـتم کمکی در 
سرباالیی )در صورت وجود(

سیسـتمHACمانـعمیشـودکهوقتیخـودرودر
سـرباالییهاتوقفکردهاستبهسمتعقببرگردد.
دراینحالتسیستمHACبهصورتخودکارترمز
هارابرایتقریبا2ثانیهفعالمیکندووقتیپدالگاز
فشاردادهشدویابعداز2ثانیه،ترمزرارهامیکند.

 هشدار !
همیشـه آماده باشـید که موقع اسـتارت و 
شـروع به حرکت در سرباالیی ها گاز بدهید 
چـون سیسـتم HAC تنها بـرای دو ثانیه 

فعال می شود.

  نکته :
سیستم HAC موقعی که دنده در وضعیت P یا  •

خالص است، کار نمی کند.
سیستم HAC وقتی فعال میشود که: •
در سرباالیی دنده در وضعیت D یا خالص باشد. •
در سرپایینی دنده در وضعیت دنده عقب باشد. •
)در خودروهای دنده دستی( •
سیسـتم HAC حتی در صورت خاموش بودن  •

سیسـتم ESC هـم کار می کند امـا وقتی که 
ESC ایراد داشته باشد، کار نمی کند.

 احتیاط !
رانندگـی با السـتیک غیر اسـتاندارد و یا 
اندازه چرخ های متغیر ممکن اسـت سـبب 
ایراد پیدا کردن سیستم ESC شود. موقع 
تعویض الستیک ها، مطمئن شوید که اندازه 
آن ها با السـتیک های اصلی خودرو یکسان 

است.
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سیگنال توقف اضطراری یا ESS )در 
صورت وجود(

سیسـتمESSبهگونهایطراحیشـدهاسـتکه
وقتـیخودروبهسـرعتوشـدتترمـزمیکندبا
روشـننمـودنچراغچشـمکزنترمز،بـهراننده

پشتیهشدارمیدهد.
ایـنسیسـتموقتـیفعـالمیشـودکه:خودرو•

ناگهانمتوقفشـود)سرعــتخـودروبیشاز
55km/hاســتوشتــابترمـزیبیـشاز

7m/s2است(.

سیستمABSفعالشود.•
وقتیکهسرعتخودروزیر40کیلومتردرساعت
است،وسیستمABSغیرفعالاستویاوضعیت
توقـفناگهانـیرخدادهاسـتدرآنصورتچراغ
ترمـزدیگـرچشـمکنمیزنـد.درعـوض،فالشـر
هشـدارخطـربهصـورتخودکارروشـنمیشـود.
فالشـرهشـدارخطـروقتـیخاموشمیشـودکه
سـرعتخـودروبعدازتوقف،بیـشاز10کیلومتر
درسـاعتباشـد.همچنین،وقتیکـهخودروچند
لحظهباسـرعتکمحرکتکند،خاموشمیشود.
شـماخودنیزمیتوانیدآنرابافشـارکلیدفالشر،

خاموشکنید.

 هشدار !
موقع ترک خودرو و یا پارک آن، همیشـه تا 
توقف کامل ترمز را فشـار دهید. دنده را در 
وضعیت دنده 1 قرار دهیـد )برای گیربکس 
دسـتی( و یـا در وضعیـت P )بـرای دنده 
اتوماتیک( قرار داده و سـپس ترمز دسـتی 
را بکشید و کلید خودرو را در وضعیت قفل/ 

خاموش قرار دهید.
 خودروهایـی کـه ترمز دسـتی آن ها کامال 
کشیده نشده باشد، امکان حرکت ناخواسته 
آن هـا زیـاد اسـت و می تواننـد بـه خود و 
دیگران آسیب های جانی و مالی وارد کنند.

خیسشـدنترمزهامیتواندخطرناکباشد!ترمزهانکاتی برای ترمز گرفتن بهتر
زمانیخیسمیشوندکهخودروازداخلآبردشود
ویاشسـتهمیشـود.درصورتخیسبودنترمزها،
خودروسریعمتوقفنمیشودوممکناستخیسی
ترمزهاسببشودکهخودرودرهنگامترمزکردنبه

یکسمتکشیدهشود.
برایخشـککـردنترمز،بـهآرامیترمـزبگیریدتا
وقتـیکهترمزبهحالتعادیبرگرددودراینمدت
هموارهاحتیاطکنیدتاکنترلخودروراداشتهباشید.
اگـرترمزخودروهمچنانبهحالتعادیبرنگشـت،
سـریعادریکمکانایمنتوقفکردهوخودرورابه

نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورمنتقلنمایید.
هرگزدرحالتیکهپایشمارویترمزاست،رانندگی
نکنید.فشارهرچندکمرویپدالمیتواندسببداغ

شدن،ساییدگیترمزوخرابیاحتمالیآنشود.
اگردرحینرانندگیچرخشـماپنچرشـد،بهآرامی
ترمـزبگیریدوسـعیکنیـدخودرورامسـتقیمنگه
داشـتهودرعینحالسـرعتآنراکمکنید.وقتی
سـرعتبهاندازهکافیکمشـدکهامکانتوقفایمن
فراهمباشـد،درآنصورتازجادهخارجشـدهودر

یکمکانامنتوقفنمایید.
وقتیخودروتوقفنمودهاسـت،پـایخودرامحکم
رویپـدالترمـزبگذاریدتاازحرکـتناگهانیآنبه

جلوجلوگیریشود.
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بـا (FCW) جلـو از برخـورد هشـدار سیسـتم
شناسـاییزودهنگاموضعیتهایبحرانیوهشدار
بـهراننـده،بهشـماکمـکمیکندتـاازتصادفات
اجتنابکنید.اینسیسـتموقتیفعالخواهدشـد
کهسـرعتخودروباالی15کیلومتردرسـاعتو

کمتراز180کیلومتردرساعتباشد.

)FCW( سیستم هشدار برخورد از جلو

FCW نحوه کار سیستم
سیسـتمFCWبهصورتپیشفرضموقعروشن
شدنموتورفعالاستحتیاگرقبالخاموششده
باشـد.برایخاموشنمودنسیسـتمFCWکلید
FCWOFFرافشـاردهید.سپسچراغهشدار
(رویصفحهکیلومترروشنمیشود. (FCW
اگرچراغهشـدارFCWروشـنبماند،حتیاگر
FCWخاموشباشـد،توصیهمیشـودکهخودرو
رابـهمحلنمایندگیمجازشـرکتکرمـانموتور

انتقالدهید.

بوق هشدار
چراغهشـدارFCWچشـمکمـیزندوبوق•

هشـدارموقـعنزدیکشـدنسـریعبـهخودرو
جلوییبهصدادرمیآید.

دراینحالتبالفاصلهسرعتخودراکمکنید•
تاتصادفرخندهد.

 هشدار !
سیسـتم FCW سیسـتمی کمکی برای  •

کمک به شما است و اثرات آن ممکن است 
براساس شـرایط جاده و رانندگی متفاوت 
باشد. هرگز تنها به این سیستم اتکا نکنید 
و همیشـه دقت کنید تا از قـرار گرفتن در 

وضعیت های خطرناک اجتناب کنید.
سیسـتم FCW سیستم هشـداردهنده  •

اسـت و ترمـز در تصادف عقـب به صورت 
 FCW خودکار عمل نخواهد کرد. سیستم
ممکن اسـت در صورت فراهم بودن زمان 
کافی برای اجتناب از برخورد، هشدار ندهد. 
سیستم FCW قادر به شناسایی عابرین، 
حیوانات، تابلوها، ساختمان ها و یا دیگر اشیا 
نیست. راننده باید در هر حال به جاده توجه 

داشته باشد تا از تصادف جلوگیری نماید.
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FCW محدودیتهای سیستم
سیسـتمهشـداردهندهبرخـوردازجلوممکناسـت
محدودیتهاییدرشناسـاییخودروهایجلوداشـته
باشدکهاینمحدودیتهامربوطبهشرایطجادهوعبور

ومرورهستند:
FCWنمیتواندخودروهاراشناسایینمایدویاوقتی

میتوانداشیارابهعنوانخودروهاشناساییکندکه:
لنزدوربینهاباگلوالیپوشیدهشدهباشد.-
بارانشدیدویابرفسنگینباریدهباشد.-
رانندگیرویسطحمنحنیباشد.-
رانندگیدرسرازیرییاسراشیبیباشد.-
اشیـایجلوخیلـیباریـکباشندمثالموتورسیکلت-

یادوچرخه
خودروییناگهانواردالینشماشود.-
خودرویجلوناگهانتغییرالیندهدویادرپشت-

اشیایدیگرپنهانباشد.
خودروییباآهنگسرعتباالترسبقتبگیرد.-
خودروییباشـکلغیرمتداولدرجلوباشـدمثال-

تریلی،خودروهایخاصویاکامیونهایباقسمت
بارباشکلویژه.

چراغهایعقبخودروجلوموجودنباشندیاروی-
سـطحیغیرمعمولیویابهصورتغیریکنواخت

نصبشدهباشند.

FCW نقص در سیستم
وقتـیکـهسیسـتمFCWدرسـتکارنمیکند،

چراغهشدارآنروشنمیشود.

خـودرویجلوچراغیجـداویاچراغLEDرا-
درقسمتعقبخودنصبکردهباشد.

درهنـگامورودویـاخروجازتونلدرجاییکه-
شدتنورباالاست.

رانندگیدرحالتیکهخورشـیددرجلویشـما-
قراردارد.

خودروهایجلونورباالداشتهباشند.-
خـودروبـهخاطرشـرایطجـادهلـرزشزیادی-

داشتهباشد.
خـودروبـهخاطـرپنچریویایدکشـدنکج-

شدهباشد.
خودرویجلوبهخاطرچراغهایباشکلمشابه-

قابلتشخیصنباشد.
خودرویجلوبهخاطروجوداشـیاییکهشبیه-

خودروهستندقابلتشخیصنباشد.
محیطاطرافمانندسـایهویاعالیمرویجاده-

وغیرهنیزمیتواندبهجایخودرواشتباهگرفته
شود.
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سیستم هشدار تغییر الین )LDWS( )در صورت وجود(

سیسـتمهشـدارتغییرالین)LDWS(الینرابا
دوربینواقعدرشیشهجلوشناساییمیکندواگر
خودروازالینخارجشودبهشمااخطارمیدهد.

 هشدار !
موقع استفاده از سیستم هشدار تغییر الین 
)LDWS( اقدامـات احتیاطی زیر را انجام 

دهید:
همیشـه وضعیت جـاده را کنترل کنید.  •

 )LDWS( سیستم هشـدار تغییر الین
کار تغییر الین یا ماندن در الین را انجام 

نمی دهد.
در صورت اخطار خروج از الین سیسـتم  •

هشدار تغییر الین )LDWS(، به صورت 
ناگهانی فرمان را نپیچانید.

اگـر دوربیـن نتوانـد الین را تشـخیص  •
دهـد و یـا اگر سـرعت خـودرو بیش از 
60 کیلومتر در سـاعت باشـد، سیسـتم 
هشدار تغییر الین )LDWS( نمی تواند 

تغییر الین را هشدار بدهد.
اگر خودروی شـما دارای پـرده یا دیگر  •

انـواع روکش و یا متعلقات روی شیشـه 
جلو باشـد، سیستم هشـدار تغییر الین 

)LDWS( شاید درست کار نکند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگز اجـازه ندهید کـه آب و یا مایعات  •

دیگر با دوربین LDWS تماس پیدا کند 
و یا دوربین آسیب ببیند.

•  LDWS از باز کـردن قطعات سیسـتم
خـودداری کنید و بـا ضربه بـه دوربین 

آسیب نرسانید.
از گذاشـتن اشـیایی کـه نـور را روی  •

خـودداری  می کنند  منعکس  داشـبورد 
کنید.

عوامل متعددی از جمله شـرایط زیست  •
محیطی می توانند روی نحوه کار سیستم 
LDWS اثر بگذارد. بنابراین راننده باید 
به جاده توجه کند و همواره خودرو را در 

الین مربوطه نگه دارد.
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LDWS نحوه کار سیستم
برایاسـتفادهازسیسـتمLDWS،بهشـیوهزیر

عملکنید:
درحالتـیکهکلیدروشـن/خاموشموتورروشـن
است،کلیدسیستمLDWSرافشاردهید.چراغ

سفیدرویصفحهکیلومترروشنمیشود.

:LDWSبرایغیرفعالسازیسیستم
مجـدداکلیدLDWSرافشـاردهیـد.چراغروی

صفحهکیلومترخاموشمیشود.

اگرخودروموقعفعالبودنLDWSالینراترک
وسـرعتآنبیشتراز60کیلومتردرساعتباشد،

هشدارهایزیرنمایشدادهمیشوند:
1 هشداردیداری.

اگرازالینخارجشـوید،رنگسـبزروینمایشـگر
چشمکخواهدزد.

2 هشدارصوتی.
اگـرازالیـنخارجشـوید،بوقهشـدارحداکثر3

ثانیهبوقمیزند.
رنگعالمتبهوضعیتسیستمLDWSبستگی

داردوبراساسآنتغییرمیکند:
رنگسـفید:وقتیشـماسیستمLDWSرابا-

فشـارکلیـدLDWSفعالمیکنید،شـرایط
کارسیسـتمایجـادنشـدهویاسنسـورالینرا

نمیشناسد.
رنگسـبز:وقتیشـماسیسـتمLDWSرابا-

فشـارکلیـدLDWSفعالمیکنید،شـرایط
کارسیسـتمایجـادنشـدهویاسنسـورالینرا

شناساییمیکند.
رنـگزرد:وقتیکهسیسـتمLDWSمعیوب-

است.

چراغ هشدار و پیغام
وقتـیچراغLDWSدرسـتکارنمیکند،چراغ
هشـدارروشـنوپیغامهشدارنیزبعدازچندثانیه

روشنمیشود.
توصیـهمیکنیمکهدراینمـواردبالفاصلهخودرورا
بهنمایندگیمجازشرکتکرمانخودروانتقالدهید.

کار  زیـر  مـوارد  در   LDWS سیسـتم 
نمی کند:

راننـدهبـرایتغییـرالینراهنمازدهاسـتویا•
فالشرراروشنکردهاست.

خودرودرالینخودحرکتمیکند.•

  نکته :
 همیشه قبل از تغییر الین، راهنما بزنید.
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نکات قابل توجه راننده
در موارد زیر سیستم LDWS ممکن است با 
خروج از الین هشدار ندهد و یا با عدم خروج 

از الین هشدار اشتباهی بدهد:
الین به خاطر بـارش برف، باران، رنگ و یا  •

عوامل دیگر معلوم نباشد.
میـزان نور بیرون از خـودرو ناگهان عوض  •

شـود مثل وقتـی کـه خـودرو وارد تونل 
می شود و یا از آن خارج می گردد.

چراغ های جلو خودرو در شب و یا در تونل  •
روشن نشوند و یا میزان نور کم باشد.

تشـخیص رنگ عالئم خط کشی الین روی  •
جاده سخت باشد و یا پاک شده باشند.

سـازه های حایلـی مانند موانـع بتونی در  •
اطراف جاده موجود باشند.

فاصله از خودروی جلویی خیلی کم باشـد  •
و یا خودروی جلویی الین را گرفته باشد.

• 
خـودرو بـه خاطـر وضعیت جـاده لرزش  •

زیادی داشته باشد.
تعـداد الین ها افزایش یا کاهـش یابد و یا  •

همدیگر را قطع کنند.
شیئی روی داشبورد خودرو باشد. •

)ادامه دارد(

)ادامه(
راننده روی شیب تند و یا منحنی رانندگی  •

کند.
 نورهایـی مانند نور خیابان، نور خورشـید  •

و یا نور خـودروی روبه رو از آب روی جاده 
منعکس شود.

لنز و یا شیشه جلو با مواد خارجی پوشیده  •
شده باشد.

دوربین نتواند الین را به خاطر مه، بارندگی  •
شدید و یا برف سنگین تشخیص دهد.

دمـای اطراف آینـه داخـل به خاطر تابش  •
مستقیم اشعه آفتاب، خیلی باال باشد.

الین خیلی عریض یا باریک باشد. •
شیشـه جلو به خاطـر رطوبت هوای درون  •

خودرو بخار گرفته باشد.
روی خط الین سایه افتاده باشد. •
عالیمی مانند خط الین روی جاده باشد. •
موقع رانندگی خورشـید از جلوی خودرو  •

بتابد.
در جاده هـای در دسـت سـاخت رانندگی  •

کنیم.
بیش از یک الین موجود باشد. •

کروز کنترل )در صورت وجود(

شیوه کار کروز کنترل
1 چراغکروز.
2 چراغتنظیم.

سیسـتمکـروزکنترلبهشـماامـکانمیدهدتابا
سرعتباالی30کیلومتردرساعترانندگیکنید

بدوناینکهپدالگازرافشاردهید.
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 هشدار !
اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

اگر کروز کنترل روشن است )چراغ کروز  •
روی صفحـه کیلومتر روشـن می ماند(، 
کروز کنترل می تواند به صورت ناخواسته 
فعال شـود. اگر از کروز کنترل اسـتفاده 
را  کنتـرل  کـروز  نمی کنیـد، سیسـتم 
خاموش کنید )چراغ کروز خاموش شود( 

تا تغییر ناخواسته سرعت رخ ندهد.
تنهـا موقعی از سیسـتم کروز اسـتفاده  •

کنید کـه در آب و هوای خوب و در یک 
بزرگراه باز در حال رانندگی هستید.

اگر امکان حرکت خودرو با سرعت ثابت  •
وجـود نـدارد، از کروز کنترل اسـتفاده 

نکنید مثال:
موقع رانندگی در ترافیک سـنگین و - 

یا ترافیک با سرعت متغیر
موقـع رانندگی در جاده هـای لغزنده - 

)بارانی و یا پوشیده از برف و یخ(
موقع رانندگی در جاده ها سرباالیی یا - 

پر پیچ و خم
در مناطق باد خیز- 

  نکته :
در زمان فعالیت عادی کروز کنترل، وقتی  •

کلیـد SET فعال و یا بعـد از ترمز کردن، 
مجددا فعال شده است، کروز کنترل بعد از 
تقریبا 3 ثانیه فعال خواهد شد. این تأخیر 

عادی است.
برای فعال سـازی کروز کنترل، پدال ترمز  •

را حداقل  یکبار بعد از باز کردن سـوئیچ و 
یا استارت موتور فشار دهید. این کار برای 
آن است که چک کنیم که آیا سوئیچ ترمز 
که بخـش مهمی از کروز کنترل اسـت در 

وضعیت عادی قرار دارد یا خیر.

کلید کروز کنترل
:سیسـتمکـروزکنترلراروشـنیـاخاموش

میکند.
RES+ :سرعتکروزکنترلراازسرمیگیردیا

افزایشمیدهد.
SET- :سرعتکروزکنترلراتنظیمویاکاهش

میدهد.
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5 برای تنظیم سرعت کروز کنترل
1 رویفرمانرافشـاردهیدتاسیستم. کلید

روشنشود.چراغکروز روشنخواهدشد.
2 تاسرعتمطلوبگازدهیدکهاینسرعتباید.

بیشتراز30کیلومتردرساعتباشد.

3 کلیدSET-رافشـاردهیدوآنرادرسـرعت.
مطلوبرهاکنید.چراغهشـدارSETدرروی
صفحهکیلومترروشـنخواهدشد.همزمانگاز
رارهاکنید.سـرعتمطلوببهصورتخودکار

حفظخواهدشد.
یـا سـرازیری در اسـت ممکـن خـودرو سـرعت

سراشیبی هااندکیکندویااندکیافزایشیابد.   نکته :
گیربکس دستی

در خودروهای دارای گیربکس دسـتی، بعد از 
روشـن کردن موتور حداقل یک بار باید پدال 
ترمز را فشـار دهیـد تا کروز کنتـرل تنظیم 

شود.

برای افزایش سرعت کروز کنترل
یکیازکارهایزیرراانجامدهید

کلیدRES+رافشاردادهونگهدارید.خودرو•
شماشتابمیگیرد.کلیدرادرسرعتیکهمی

خواهیدرهاکنید.
کلیـدRES+رافشـاردهیـدوآنرافورارها•

کنید.بافشـردنهربارکلید،سـرعتخودرو2
کیلومتردرساعتافزایشپیدامیکند.
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برای کاهش سرعت کروز کنترل
یکیازروشهایزیرراانجامدهید:•
کلیدSET–رافشاردهیدوآنرانگهدارید.•

خودروشـمابهتدریجکندمیشـود)ازسرعت
آنکاستهمیشود(

کلیدرادرسرعتیکهمیخواهیدرهاکنید.
کلیـدSET–رافشـاردهیـدوآنرافورارها•

کنید.بافشـردنهربارکلید،سـرعتخودرو2
کیلومتردرساعتکاهشپیدامیکند.

بـرای گاز دادن موقت با کروز روشـن 
به صورت زیر عمل کنید:

اگرمیخواهیدکهموقعروشنبودنکروزسرعت
بـهصورتموقتبیشـترشـود،پـدالگازرافشـار
دهید.افزایشسـرعتدرکارکروزکنترلتداخلی
ایجـادنمـیکندویاسـرعتتنظیمشـدهراتغییر

نمیدهد.
برایبرگشتبهسرعتتنظیمشده،پایخودرااز

رویپدالگازبردارید.
در موارد زیر کروز کنترل لغو می شود:

پدالترمزرافشاردهید.•
پدالکالچرافشاردهید)درگیربکسدستی(.•
درخودروهـایدنـدهاتوماتیـکدندهراخالص•

کنید.
کلیدCANCELرویفرمانرافشاردهید.•
سـرعتخـودرورابـهانـدازهکمتـرازسـرعت•

حافظهبهاندازه20کیلومتردرسـاعتکاهش
دهید.

سـرعتخودرورابهانـدازهتقریبیکمتراز30•
کیلومتردرساعتکاهشدهید.
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5 برای از سرگرفتن سرعت کروز کنترل
CRUISEON-OFFاگرروشـیغیرازکلید
بـرایلغـوسـرعتکروزاسـتفادهشـودوسیسـتم
هنوزفعالباشـد،آخرینسرعتانتخابیبهصورت
خودکاردرموقعفشارکلیدRES+ازسرگرفته

میشود.
امـااگرسـرعتخودروبهکمتـراز30کیلومتردر
سـاعتبرسـد،سـرعتکروزازسـرگرفتهنخواهد

شد.

  نکته :
هـر کـدام از اقدامات فـوق مـی توانند کروز 
کنترل را لغـو کنند )چراغ SET روی صفحه 
کیلومتر خاموش می شـود( اما تنها با فشـار 
( سیسـتم خامـوش مـی شـود.  کلیـد )
اگر مـی خواهید کـه دوباره کـروز کنترل را 
اسـتفاده کنید، کلیـد RES+ روی فرمان را 
فشار دهید. شما به سرعت تعیین شده قبلی 
برمی گردید مگر اینکه سیسـتم با استفاده از 

( خاموش شده باشد. کلید )

برای خاموش نمودن کروز کنترل
(رافشاردهید.• کلیدکروز)
خودروراخاموشکنید.•

هـرکـدامازایناقدامـاتمیتواننـدفعالیتکروز
کنترلرالغوکنند.اگرمیخواهیدکهکروزمجددا
فعـالشـود،مراحلدرجشـدهدربخـش»تنظیم

سرعتکروزکنترل«راتکرارکنید.
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سیستم کنترل حد سرعت مجاز
شـیوه کار با سیسـتم کنترل سرعت 

مجاز
شـمامـیتوانیـدهنـگامرانندگـیبـاایـنخودرو

سرعتیرابهعنوانسرعتمجازتعیینکنید.
دراینحالت،اگرشـماباسرعتیبیشترازسرعت
ازپیشتعیینشدهرانندگیکنید،سیستمهشدار
دهندهفعالمیشـود)حدسـرعتچشمکمیزند
وصدایآژیربهگوشمیرسد(تاوقتیکهشمابه

سرعتتعیینشدهبرگردید.
کلید کنترل حد سرعت مجاز

:سیستمکنترلحدسرعتمجازراروشنیا
خاموشمیکند.

RES+ :سـرعتتعیینشـدهدرسیستمکنترل
سرعتمجازراازسرمیگیردیاافزایش

میدهد.
SET- :سـرعتتعیینشـدهدرسیسـتمکنترل
سـرعتمجـازراازتنظیـمیـاکاهـش

میدهد.

برای تنظیم سرعت حد سرعت مجاز
1 رویفرمانرافشاردهید. کلیدحدسرعت

تاسیستمروشنشود.

  نکته :
هنـگام فعال نمـودن حد سـرعت مجاز روی 
خـودرو، نمی توانید از کروز کنترل اسـتفاده 

کنید.
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5 2 کلیدSET-رافشاردهید..
3 کلیدRES+یاSET-رافشاردهیدوآنرا.

درسرعتمطلوبرهاکنید.
کلیـدRES+یاSET-رافشـاردهیدوآن
رانگـهداریـد.سـرعتافزایشمییابـدویا5
کیلومتـردرسـاعتافزایـشیـاکاهـشپیـدا

میکند.
را آن و فشـار را -SET یـا +RES کلیـد
بالفاصلهرهاکنید.سرعت1کیلومتردرساعت

افزایشیاکاهشپیدامیکند.
حـدسـرعتمجـازتعییـنشـدهرویصفحـه

کیلومترنشاندادهمیشود.

سرعتحدتعیینشدهدرمحلنشاندادهشدهدر
تصویرنمایشدادهمیشود.

چراغحدسـرعتمجازرویصفحهکیلومترروشن
میشود.
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اگـرمیخواهیـدکـهبـاسـرعتیبیـشازسـرعت
تعییـنشـدهحرکتکنیـد،بافشـارپـدالگازبه
انـدازهتقریبـیبیشـتراز80%،صداییازسیسـتم
بهخاطرفعالشـدنمکانیزمکیکداونشنیدهمی
شـود.سپسحدسرعتتعینشدهچشمکمیزند
وصدایبوقشـنیدهمیشـودتاوقتیکهسـرعت

خودروبهحدتعیینشدهبرگردد.

برای غیر فعال نمودن حد سرعت مجاز، 
یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

رامجددافشاردهید.• کلید
کلیدکروزرافشـاردهید.سیستمکروزکنترل•

روشنمیشود.

اگرشـمایکبارکلیدO (CANCEL)رافشـار
دهید،حدسـرعتتعیینشـدهفسـخمیشـوداما
سیستمراخاموشنمیکند.اگرمیخواهیدکهحد
سـرعترامجـدداتنظیمکنید،کلیـدRES+یا
SET-رویغربیلکفرمانرامجددافشـاردهید

تاسرعتمطلوبراتعییننمایید.

  نکته :
فشار پدال گاز به اندازه کمتر از 50 درصد  •

سبب می شـود که سرعت خودرو از مقدار 
تعیین شده بیشتر نشود اما سرعت خودرو 

در حد سرعت تعیین شده باقی می ماند.
صدای شـنیده شده در هنگام عمل کردن  •

مکانیزم کیکداون یا اتوماتیک در اثر فشار 
کامل پدال گاز عادی است.

 احتیاط !
عالمت »---« در صورتی چشـمک می زند 
که مشکلی در سیسـتم کنترل حد سرعت 

موجود باشد.
اگر ایـن اتفاق رخ داد توصیه می شـود که 
خودرو را به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور انتقال دهید.
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5

سیستم ISG )توقف و حرکت درجا( )در صورت وجود(
ISG نحوه کار

ISGاسـتکـه خـودرویشـماداریسیسـتم
سببمیشـودباخاموشنمودنخودکارموتوردر
حالتیکـهخودرومتوقفاسـت،مصرفسـوخترا
کمکند.)بهعنوانمثال،درپشتچراغقرمز،پشت

تابلویایست،ویادرترافیک(.
بعدازخاموششدنموتور،درصورتایجادشرایط

موتوربهصورتخودکارروشنمیشود.
سیستمISGموقعکارکردنموتورفعالمیشود.

اتواستوپ یا خاموشی خودکار
برای خاموش نمودن موتور در وضعیت 

توقف درجا
1 سـرعتخـودرورابـهکمتـراز5کیلومتـردر.

ساعتکاهشدهید.
2 دندهیخودروراخالصکنید..
3 پدالکالچرارهاکنید..

درایـنوضعیـتموتـورخامـوشمیشـودوچراغ
(رویداشـبوردروشـن (Auto Stopسـبز

میشود.

  نکته :
 ISG وقتـی که خـودرو به وسـیله سیسـتم
اسـتارت می زنـد، چراغ های هشـدار دهنده 
یـا   )ABS, ESC, ESC OFF, EPS(
چراغ هشـدار ترمز دسـتی( برای چند ثانیه 

روشن می شوند.
 ایـن امر بدین خاطر اسـت که باطری شـارژ 
کمی دارد و به معنی وجود نقص در سیسـتم 

نیست.

  نکته :
اگـر در وضعیـت اتواسـتوپ کمربنـد را بـاز 
کرده ایـد و یـا درب راننده یـا درب موتور را 
باز کرده اید، سیستم ISG غیر فعال می شود 
)چراغ روی کلید ISG OFF روشن می شود(.
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اتو استارت
برای اسـتارت مجدد موتور از وضعیت 

توقف خودکار
موقعیکهدندهخالصاست،کالچرانگهدارید.•
•AUTO STOPموتورروشنوچــراغسبز

(رویصفحهخاموشمیشود. (

در شرایط زیر موتور بدون نیاز به اقدامی 
از جانب راننده مجددا استارت می زند: 

سـرعتفنسیسـتمکولرخودروموقعروشـن-
بودنکولرباالیوضعیت3تنظیمشود.

سرعتفنسیستمکولرخودکارموقعروشنبودن-
سیستم،دروضعیتباالی6تنظیمشدهباشد.

وقتیکهمدتزمانمعینیازروشنبودنکولر-
گذشتهباشد.

وقتیکهسیستمیخزداییروشنباشد.-
وقتیکهفشارخألترمزکمیاپایینباشد.-
وقتیکهمیزانشارژباطریکمباشد.-
وقتیکهسرعتخودروبیشتراز5کیلومتردر-

ساعتباشد.
چـراغ5AUTO STOPثانیـهرویداشـبورد

چشمکخواهدزد.

ISG وضعیت کار سیستم
سیستم ISG تحت شـرایط زیر فعال 

می شود:
کمربندرانندهبستهشدهباشد.-
دربسمترانندهودربموتوربستهباشد.-
فشارخألترمزکافیباشد.-
باطریبهاندازهکافیشارژداشتهباشد.-
- -2°C to 35°Cدمــایبیـــرونبیــــن

(F to 95°F°28.4)باشد.
دمـایمایـعخنککننـدهموتورخیلـیپایین-

نباشد.

  نکته :
اگر سیسـتم ISG شرایط کاری را نداشته  •

باشـد، غیر فعال می شود. چراغ روی کلید 
ISG OFF روشن می شود.

اگـر چـراغ به صورت مـداوم روشـن بود،   •
وضعیت کاری آن را بررسی کنید.
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ISG غیر فعال سازی سیستم
اگـرمیخواهیدکهسیسـتمISGراغیرفعال•

کنید،کلیدISGOFFرافشاردهید.بعداز
ایـنکارچراغرویکلیدISGOFFروشـن

میشود.
اگـرمجدداکلیدISG OFFرافشـاردهید،•

سیستــمفعــالشــدهوچــراغرویکلیــد
ISG OFFخاموشمیشود.

ISG ایراد در سیستم
کار  زیـر  مـوارد  در   ISG سیسـتم 

نمی کند:
ISGخطادرسیسـتمویاسنسـورهایمربوطبه

رخدهد.

دراینوضعیت،شرایطزیرپیشمیآید:
روی• ) ( AUTO STOP  زرد چـراغ

داشـبوردبعـداز5ثانیهچشـمکزدنروشـن
میشود.

چراغرویکلیدISG OFFروشنمیشود.•

  نکته :
اگر کلید ISG OFF با فشـار مجدد کلید  •

ISG OFF و روشـن نشـد و یا سیسـتم 
ISG به صـورت مداوم درسـت کار نکرد، 
توصیه می شـود خودرو را هر چه سریع تر 
به نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

انتقال دهید.
وقتی کلید ISG OFF روشـن می شـود،  •

ممکـن اسـت بعـد از رانندگی با سـرعت 
بـرای  تقریبـی 80 کیلومتـر در سـاعت 
حداکثر 2 سـاعت و تنظیم فن در وضعیت 
 ISG OFF زیر 2، خاموش شود. اگر کلید
بـا وجود ایـن روش ها باز هم روشـن بود، 
خـودرو را هر چه سـریع تر بـه نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

 هشدار !
وقتی موتور در وضعیت توقف درجا اسـت، 
این امکان وجود دارد که بدون اقدام راننده 

استارت بزند.
قبل از تـرک خودرو و یا انجـام هر اقدامی 
روی محـدوده موتـور، آن را با سـوئیچ در 
وضعیـت قفـل/ خامـوش و یا بـا درآوردن 

سوئیچ، خاموش کنید.
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سیستم کمکی دنده عقب )در صورت وجود(

اسـتفاده از سیسـتم کمکـی دنده 
عقب

شرایط استفاده
اینسیسـتمموقعیفعالاسـتکهچراغروی•

کلیدOFFسیستمکمکیدندهعقبخاموش
باشد.

 هشدار !
همیشـه برای اطمینـان از عـدم وجود  •

موانع و یا اشیا، قبل از حرکت خودرو در 
هر جهتی بـرای جلوگیری از تصادف آن 

را به دقت نگاه کنید.
همواره موقع راندن خـودرو در نزدیکی  •

موانـع و بـه ویـژه عابریـن و کـودکان، 
احتیاط کنید.

توجه داشته باشـید که بعضی از اجسام  •
ممکن اسـت توسط سنسـورها به خاطر 
فاصلـه، انـدازه و یا جنس دیده نشـوند 
و تمامـی آن هـا کارایی سنسـور را کم 

می کنند.

 احتیاط !
از فشار، خراشـیدن و یا ضربه به سنسور با 
اشیای سختی که می تواند به سطح سنسور 
آسـیب برسـاند خودداری نماییـد. در این 

موارد ممکن است سنسور آسیب ببیند.

  نکته :
این سیستم شاید نتواند اشیایی را شناسایی 
نمایـد که فاصله آن ها از سنسـور کمتر از 30 
سـانتی متر اسـت و یا ممکن اسـت فاصله را 

درست تشخیص ندهد.

سیسـتمکمکیدندهعقـب،درحرکتروبهعقب
خـودروبهرانندهکمـکمیکندودرصورتدیدن
هرمانعیدرفاصله120سانتیمتریپشتخودرو،
خودروآژیرمیکشـد.اینیکسیستممکملاست
کـهموانـعرادربـازهومحلسنسـورهاشناسـایی
میکندامانمیتوانداشیارادردیگربخشهاییکه

سنسورهاوجودندارند،شناسایینماید.
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شـرایط غیر عملیاتی سیسـتم کمکی 
دنده عقب

سیسـتم کمکی دنـده عقب ممکن اسـت در 
مواقع زیر درست کار نکند

رطوبترویسنسوریخزدهباشد.•
سنسورباموادخارجیمانندبرفوآبپوشیده•

شدهباشدویارویآنپوشیدهشدهباشد.

 ممکن اسـت سیسـتم کمکی دنـده عقب در 
موارد زیر هم درست کار نکند:

رانندگیرویسطوحناهموارمانندجادهخاکیو•
یاسنگریزههاوشیبها

اشیاییکهنویززیادیتولیدمیکنندمانندبوق•
خودروها،صدایموتورسـیکلت،یـاصدایترمز
کامیونهامیتوانددرکارسنسـوراختاللایجاد

نماید.
برفوبارانشدید•
فرسـتندههایبیسـیمویـاموبایـلدرنزدیکی•

سنسورباشند.
سنسورهابابرفپوشیدهشدهباشند.•
نصـبوسـایلغیراصلـیوغیرکارخانـهایویا•

متعلقاتآنویادرصورتیکهارتفاعسپرخودرو
ویامحلنصبسنسوردستکاریشدهباشد.

تشـخیصفاصلـهموقـعحرکـتبادنـدهعقب•
تقریباتا120سانتیمتریودرسرعتکمتراز

10کیلومتردرساعتاست.
موقعـیکـهبیشازدومانعهمزمانتشـخیص•

دادهشـوند،ابتـدانزدیکتریـنمانعشناسـایی
میشود.

انواع صداهای هشدار دهنده
وقتیکهاشـیادرفاصله120سـانتیمتریتا•

61سانتیمتریازسپرعقبباشند،بوقهشدار
بهصورتمتناوببهصدادرمیآید.

وقتیکهاشـیادرفاصله60سانتیمتریتا31•
سـانتیمتریازسـپرعقبباشـند،بوقهشدار

بهصورتدوبوقمتناوببهصدادرمیآید.
وقتـیکـهاشـیاءدرفاصله30سـانتیمتریاز•

سـپرعقبباشند،بوقهشـداربهصورتمداوم
بهصدادرمیآید.

اگـربوقهشـداربهصـدادرنیایدویـااگربوقدر
دنـدهعقببهصورتمتناوببهصدادرآید،درآن
صورتاینبهمعنیوجودنقصدرسیستمکمکی
دندهعقباسـتوتوصیهمیشودکهبهنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورمراجعهشود.

تشخیص فاصله در موارد زیر ممکن است کم 
شود:

دمـایهوایبیرونخیلیسـردویاخیلیگرم•
باشد.

اشیایغیرقابلتشخیصباقطرکوچکتراز1•
مترویاباریکتراز14سانتیمتر.

•
اشـیای زیـر ممکن اسـت توسـط سنسـور 

تشخیص داده نشود:
اشـیایباریکیاتیزمانندطنابها،زنجیرویا•

تیرهایکوچک.
اشـیاییکهفرکانسسنسـورراجذبمیکنند•

مانندلباس،مواداسفنجیویابرف.

 هشدار !
گارانتی خودروی شما تصادفات و خسارات 
و یا آسـیب های جانی ناشـی از درست کار 
نکردن سیسـتم کمکی دنده عقب را شامل 
نمی شـود. لذا توصیه می شـود همیشـه با 

احتیاط کامل رانندگی کنید.



نگاهی  اجمالی به خودرو

256

شرایط رانندگی خطرناک
موقعیکهدرشـرایطخطرناکیمانندآبگرفتگی،
برف،یخ،گلوالیوماسـهرانندگیمیکنیدباید

نکاتزیررارعایتکنید:
همیشـهبـااحتیاطرانندگـیکنیـدوفاصلهکافی

برایترمزکردنرارعایتکنید.
ازحـرکاتناگهانیوترمزهـایناگهانیویافرمان

ناگهانیخودداریکنید.
اگردربرف،گلویاماسـهگیرکردید،ازدندهدو
اسـتفادهکنیدوبهآرامیگازدهید.مواظبباشید

کهچرخهالغزشنکند.

 هشدار !
هنگام رانندگی در سـطوح لغزنده اگر دنده 
اتوماتیک خودرو را سـنگین کنید، احتمال 
تصادف باال می رود. تغییر ناگهانی سـرعت 
السـتیک می تواند سـبب سـرخوردن آن 
شـود. موقع اسـتفاده از دنده سنگین روی 

سطوح لغزنده، حتما احتیاط کنید.

 هشدار !
اگر چرخ خودرو با سـرعت باال بوکسواد کند، 
ممکن اسـت السـتیک ها بترکند و به شـما و 
دیگران آسـیب برسـانند. بنابراین در صورت 
بوکسواد چرخ ها مواظب افراد و اشیای اطراف 

باشید.
توجه داشـته باشـید کـه داغ کـردن موتور 
می تواند سـبب آتـش گرفتن محفظـه موتور 
و یـا آسـیب های دیگـر شـود. سـعی کنید 
حالـت  در  را  چرخ هـا  کمتـر  حتی االمـکان 
بوکسـواد قرار دهید و هرگز با سرعت بیش از 

56 کیلومتر در ثانیه چرخ ها را نچرخانید.

برایایجاداصطکاکبینالستیکوسطوحلغزنده
مانندیخوبرف،ازماسـه،نمک،ودیگرمواردغیر

لغزندهاستفادهکنید.

خـارج کردن خودرو از میان برف و گل 
و الی

اگرالزمشدکهخودروازمیانبرف،ماسهویاگل
والیخارجشـود،ابتدافرمانرابهراسـتوچپ
بگردانیدتادوروبرچرخهایجلوتمیزشود.سپس
بیـندنـده1ودندهعقـبتعویضدنـدهکنید)یا
دندهعقبودندهجلودرگیربکسهایاتوماتیک(.
سعیکنیدکهازبوکسوادنمودنچرخهاجلوگیری

کنیدوزیادگازندهید.
برایجلوگیریازسـایشگیربکس،قبلازتعویض
دنـدهصبرکنیدتابوکسـوادچرخهامتوقفشـود.
هنـگامتعویـضدنـدهپـدالگازرارهاکنیـدوبه
آرامـیدرحالـیکهماشـیندردندهاسـت،گازرا
فشـاردهیـد.بهآرامـیچرخهارابهسـمتجلوو
عقـبحرکـتدهیـد.اینکارسـببمیشـودکه

خودروبیرونبیاید.

رانندگی در شرایط خاص

 احتیاط !
اگر بعـد از رها کردن خـودرو بازهم در گل و 
الی یا برف گیر کرد، بهتر است که از خودروی 
یدک کش اسـتفاده کنید تـا موتور داغ نکند 
و به گیربکس و السـتیک ها آسیب نرسد. به 

بخش » یدک کردن« در فصل 6 رجوع شود.
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن گیربکس، 
سیستم ESC )در صورت نصب روی خودرو 
شـما( را قبـل از خروج خـودرو از گل و الی 

خاموش کنید.
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5 دور زدن یکنواخت و آرام
موقـعدروزدنوپیچیـدنخـودرودرجادههـای
خیس،ترمزویاتعویضدندهنکنید.سعیکنیدبا

شتابیکنواختدوربزنید.

رانندگیدرشبهموارهخطرناکترازرانندگیدر
روزاست.دراینجاچندیننکتهمهمبرایرانندگی

درشبیادآوریمیشود:
بـاسـرعتکموفاصلـهمطمئـنازخودروهای•

جلویـیرانندگـیکنیدزیرادرشـبدیدکمتر
اسـتوبهویژهدرنواحیکهروشناییجادهکم

است،اینامراهمیتبیشتریدارد.
آینههـایخودروراطـوریتنظیمکنیدکهنور•

خودروهایپشتیشمارااذیتنکند.
چراغهـایخودراتمیزوآمادهکنید.چراغهای•

کثیفدیددرشبراسختترمیکنند.
هرگـزمسـتقیمابـهچـراغرانندههـایروبـرو•

خیرهنشـوید.اینکارنوعیکوریموقتایجاد
میکندوچندثانیهطولمیکشدتاچشمشما

خودرامجدداباتاریکیتطبیقدهد.

رانندگی در باران
جادههـایخیـسوبارانیرانندگـیراخطرناکتر
میکننـد.درایـنبخـش،چنـدنکتـهمهـمبـرای
رانندگـیدرجادههـایبارانـیویـالغزنـدهارائـه

میشود:
باسرعتکموفاصلهزیادازخودروهایجلویی•

رانندگـیکنیـد.بارندگیشـدیددیدرامحدود
میکنـدوفاصلـهموردنیازبـرایتوقفخودرو

رابیشترمیکند.
همیشهبهموقعتیغهبرفپاککنهاراتعویض•

کنیـدوبخشهایآسـیبدیدهشیشـهجلورا
تعمیرنمایید.
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مطمئـنشـویدکـهالسـتیکهاازآجمناسـب•
برخوردارندوصافنشـدهاند.اگرالسـتیکهای
خودروبهاندازهکافیآجنداشـتهباشـد،توقف
سـریعدرجادههـایلغزنـدهدشـوارشـدهوبا
سرخوردنهمراهاستومیتواندسببتصادف
شـود.بـهبخـش»آجالسـتیک«درفصـل7

مراجعهشود.
چراغهایخودراروشنکنیدتادیگرانبتوانند•

بهراحتیشماراببینند.
رانندگیسریعازمیانچالههایآببارانروی•

ترمزهـایشـمااثـرداردواگرمجبـوربهعبور
ازداخـلچالههایآبهسـتید،سـعیکنیدبه

آرامیازآنهاعبورکنید.
اگرفکرمیکنیدکهترمزهایشـماخیسشده•

انـد،بهآرامیدرهنگامرانندگـیترمزکنیدتا
وقتیکهبهحالتعادیبرگردند.

شناور شدن خودرو
اگرجادهبهاندازهکافیخیسباشدوشماباسرعت
کافیحرکتکنید،خودروشماممکناستتماس
کمیباجادهداشتهباشدویااصالدرتماسباآن
نباشـد.ودرواقعرویآبشـناورشود.بهترینکار
درایـنمواقـعکاهشسـرعتدرجادههایخیس
اسـت.ریسـکشـناورشـدندرصورتـیافزایـش
مییابـدکـهعمقآجالسـتیککمشـود.بهبخش

»آجالستیک«درفصل7رجوعشود.

رانندگی در جاده های سیل زده
حتیاالمکانسـعیکنیـدازجادههایسـیلزنده
برایرانندگیاسـتفادهنکنیدمگـراینکهمطمئن
شـویدکـهعمـقآبازکـفرینگخودروبیشـتر
نیست.بهآرامیدرونآببرانیدوبهخاطرکاهش
کاراییخودرو،فاصلهایمنیکافیراحفظکنید.

بعـدازرانندگـیوعبورازآب،بـاترمزگرفتنآرام
ومکـرردرحیـنحرکـتآرامخـودرو،ترمـزهارا

خشککنید.

جاده های برفی و یا یخ زده
درهنـگامرانندگـیدرجادههایبرفـیویخزده،
بایـدفاصلـهطولبینخـودرویخـودوخودروی

جلوییراحفظکنید.
بـهآرامـیترمزنماییدوازسـرعتگرفتن،شـتاب
سـریع،ترمـزناگهانـیودورهـایسـریعاجتنـاب
کنید.درزمانکاهششـتاب،ازقدرتترمزموتور
بیشـتریناسـتفادهراببرید.ترمزهـایناگهانیدر
جادههایبرفیویخیمیتواندسـببسـرخوردن

خودروشود.

رانندگی در زمستان
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الستیک یخ شکن

 هشدار !
الستیک های یخ شـکن باید اندازه و نوعی 
یکسان با الستیک های استاندارد خودروی 
اصلی داشـته باشـند. در غیـر این صورت، 

ایمنی و کنترل را از دست می دهید.

اگـرخـودرویشـمامجهـزبـهالسـتیکیخشـکن
اسـت،مطمئنشـویدکهانـدازهوبازهبارگـذاریآن
باالسـتیکهایاصلییکسـاناسـت.السـتیکهای
یـخشـکنرارویهـرچهارچـرخخـودروببندیدتا
کنتـرلخـودرویشـمادرهـرآبوهوایـیباالنس
باشد.اصطکاکوکششاینالستیکهادرجادههای
خشکبهاندازهالستیکهایاصلینیست.برایاطالع
ازسرعتحداکثریقابلاستفادهباالستیکهاییخ

شکن،باسازندهآنهامشورتکنید.

بـرایرانندگیدربرفزیاد،شـایدالزمشـودتااز
السـتیکهاییخشـکناسـتفادهکنیدویازنجیر

ببندید.
همیشهتجهیزاتاضطراریراباخودداشتهباشید
کهنمونهآنهازنجیرچرخ،سیمبکسل،چراغقوه،
ماسـه،بیل،دسـتکش،لباسمناسـب،پتووغیره

است.

  نکته :
قبل از استفاده از الستیک های یخ شکن، ابتدا از 
قوانین و مقررات وزارت راه و شهرداری منطقه 
اسـتفاده نموده و اطالع حاصل کنید و مطمئن 

شوید که ممنوعیتی در این رابطه وجود ندارد.

زنجیر چرخ
ازآنجـاکهدیوارههایجانبیالسـتیکهایرادیال
نازکتـرازدیگـرانـواعالسـتیکهااسـت،ایننوع
السـتیکهاممکناسـتدراثربستنزنجیرآسیب
ببینند.بنابراین،اسـتفادهازالسـتیکیخشـکنبه
جـایزنجیرتوصیهمیشـود؛ازبسـتنزنجیرروی
خودروهایمجهزبهرینگهایآلومنیومیخودداری
کنید؛امااگرچارهایجزاینکارنداریداززنجیرهای
سیمیاستفادهکنید.اگرمجبوربهاستفادهاززنجیر
چـرخهسـتید،ازقطعـاتاصلیهیوندایاسـتفاده
کنیـدوزنجیررابراسـاسدسـتورالعملهمراهآن،
نصـبکنیـد.توجهداشـتهباشـیدکهاگـربهخاطر
بستننادرستزنجیر،آسیبیبهخودرویشمابرسد

مشمولگارانتینخواهدبود.
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 هشدار !
اثـر  زنجیـر چـرخ می توانـد  از  اسـتفاده 

نامطلوبی روی حرکت خودرو داشته باشد:
با سرعت کمتر از 30 کیلومتر در ساعت  •

و یا سـرعت پیشنهادی سـازنده زنجیر 
حرکـت کنید )هر کدام کمتـر بود آن را 

انتخاب کنید(.
همیشـه بـا احتیـاط رانندگـی کنید و  •

مواظـب باشـد که خـودرو داخـل چاله 
در  شـدید  زدن هـای  دور  از  و  نیافتـد 

جاده های خطرناک اجتناب کنید.
با سرعت دور نزنید و یا ترمزهای شدید  •

نگیرید.

بستن زنجیر چرخ
موقعبسـتنزنجیرچرخ،دستورالعملهایسازنده
آنرارعایتوتاحدامکانزنجیرراسـفتببندید.
بـهآرامـیرانندگیکنید)کمتـراز30کیلومتردر
سـاعت(واگرمتوجهبرخوردزنجیربابدنهخودرو
یاشاسیشدید،توقفکردهوزنجیرراسفتکنید.
اگرهمچنانصدایتماسزنجیربابدنهیاشاسـی
رامیشـنوید،سـرعتخـودراکـمکنیدتـاوقتی
کـهصداتمامشـود.بـهمحضعادیشـدنجاده،

زنجیرهارابازکنید.
برایبسـتنزنجیر،خـودرورادریکجایصافو
دورازخطعبورومرورنگهدارید.فالشرخودرورا
روشـنکردهومثلثخطررادرپشـتخودروقرار
دهیـد.دراینمواردهمیشـهخودرورادروضعیت
دندهPیاپارکقراردهیدوترمزدستیراکشیده

وخودروراقبلازنصبزنجیرخاموشنمایید.   نکته :
همیشه زنجیر را به چرخ های جلو ببندید.  •

الزم به ذکر است که چرخ با زنجیر نیازمند 
نیـروی رانندگی بیشـتری اسـت اما مانع 

سرخوردن خودرو شما می شود.
قبل از بسـتن زنجیـر از قوانین و مقررات  •

مربـوط بـه بسـتن آن در منطقـه محـل 
رانندگی خود اطمینان حاصل کنید.

 احتیاط !
موقع نصب زنجیر:

توجه داشـته باشـید کـه زنجیرهای با  •
انـدازه نادرسـت و یـا زنجیرهایـی که 
درسـت نصـب نشـده اند می تواننـد به 
لنت ها، سیسـتم تعلیق و بدنه و چرخ ها 

آسیب برسانند.
از زنجیـر چرخ هـای سـیمی و یا کالس  •

”SAE “S استفاده کنید.
اگـر صـدای برخـورد زنجیر بـا بدنه را  •

می شـنوید، زنجیر را سـفت کنیـد تا با 
بدنه و یا شاسی برخورد نکند.

بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن بدنه  •
خودرو، بعد از 0,5 تا 1 کیلومتر رانندگی 

زنجیر را سفت کنید.
در خودروهـای دارای رینگ آلومنیومی  •

از زنجیـر چـرخ اسـتفاده نکنیـد و در 
صورتی کـه چـاره ای جز ایـن ندارید، از 

زنجیر سیمی استفاده شود.
•  15 از  کمتـر  عـرض  بـا  زنجیرهـای  از 

میلی متر اسـتفاده کنید تـا به اتصاالت 
زنجیر آسیب نرسد.
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یدک کشیدن خودروی دیگر )کاروان(
اگرمیخواهیدباخودروخودچیزییاماشـینیرا
یـدککنیـد،ابتداازالزاماتقانونـیاینکارمطلع
شویدوبدینمنظورمیتوانیدبهقوانینراهنماییو
رانندگیشهرخودرجوعکنید.ازآنجاکهقوانین
یـدکنمودنخودروهایدیگرویاوسـایلبسـیار
متنوعاسـتوبهمحلرانندگیبستگیدارد،برای
جزئیـاتبیشـتربهنمایندگیمجازشـرکتکرمان
موتوروادارهراهنماییورانندگیمراجعهنمایید.

فراموشنکنیدکهوقتیچیزیرایدکمیکشـید،
وضعیـتراندنخودروفرقخواهدکردواینبدان
معنیاسـتکهدوام،مصرفسـوختوجابهجایی
خودروتغییرکردهاست.یدکنمودنایمنوموفق
نیازمنـدتجهیـزاتصحیحاسـتوبایدبهدرسـتی
انجامشود.توجهداشتهباشیدکهآسیبهایوارده
بـهخـودرودراثـریدککردننادرسـتمشـمول

گارانتینیست.
درایـنبخشنکاتیمهموآزمایششـدهدرمورد
یدکنمودنخودروهاوقوانینایمنیارائهمیشود
کهاغلبآنهابرایایمنیشماوسرنشینانخودرو
اهمیـتدارند.لطفاقبلازیـدککردن،ایننکات

رابهدقتبخوانید.

 هشدار !
اقدامات احتیاطی هنگام یدک نمودن:

اگر از وسایل درست استفاده نکنید و یا  •
رانندگی نادرستی داشته باشید، احتماال 
در هنـگام یدک نمودن کنترل خودرو را 
از دست می دهید. مثال اگر خودرو خیلی 
سنگین باشـد، کارایی ترمز کم می شود 
و این برای شـما و سرنشـینان خطرناک 
است. تنها در صورتی خودرویی را یدک 
کنیـد که تمامـی موارد منـدرج در این 

بخش را رعایت کرده اید.
قبل از یـدک کردن، مطمئن شـوید که  •

وزن کل خودروی یدک کشیده )کاروان(، 
وزن ترکیبی ناخالص یا GCW و یا وزن 
اکسـل ناخالـص یـا GAW و تنـاژ آن 

همگی به اندازه مجاز هستند.

  نکته :
برای اروپا

حداکثر بار مجاز فنی بر روی اکسـل عقب  •
نباید بیشـتر از 15% باشـد و حداکثر جرم 
بارگیری شـده خودرو نباید بیشـتر از 10 
درصـد و یـا 100 کیلوگرم باشـد )هر کدام 
کمتـر بود(. در این حالت، سـرعت خودرو 
بـرای خودروهـای دسـته M1, و N1 به 
ترتیـب نباید بیشـتر از 100 یا 80 کیلومتر 

در ساعت باشد.
موقـع یدک کشـیدن کاروان، بـار اضافی  •

وارد بـه بخش کوپلینگ واسـطه می تواند 
سبب شـود که باری معادل حداکثر مقدار 
اسـمی آن بیشـتر شـود و از 15% فراتـر 
رود. در ایـن حالت، سـرعت نبایـد از 100 
کیلومتر در سـاعت بیشـتر شـود و فشار 
 kPa 20 باد السـتیک عقب بایـد حداقل
)bar 0,2( بیش از فشـار باد توصیه شده 
برای کاربردهای عادی باشـد )یعنی بدون 

خودروی یدک )کاروان((.
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در صورت یدک نمودن خودروی دیگر 
)کاروان(

دراینجـانکاتـیبرایموقعیدککـردنخودروی
دیگر)کاروان(ارائهمیشود:

سعیکنیدازسازندهخودروییدکدرخواست•
سیسـتمکنترلنوسانخودروییدکبکنیدتا

ازآندرهنگامیدکنمودناستفادهکنید.
در2000کیلومتراولرانندگیخودروازیدک•

کـردنخـودداریکنیـدزیـرابایدابتـداموتور
آببندیشـود.درغیراینصورتممکناست

موتوروگیربکسبهشدتآسیبببینند.
موقعیدکنمودنخودرویدیگر)کاروان(،حتما•

بانمایندگیمجازشـرکتکرمانموتورمشورت
کنیدتادرموردالزاماتدیگراینکارمثالکیت

یدکنمودنوغیرهاطالعاتکسبکنید.
همیشهباسرعتمتوسطکمتراز100کیلومتر•

درسـاعتویاحدمجازتعیینشـدهبرایاین
کار،رانندگیکنید.

سـرعتخـودرودرسـرباالییهایطوالنیباید•
بیشـتراز70km/hویاحدمجازتعیینشده

براییدککردنباشد)هرکدامکمتربود(.
بهدقتمحدودههایبارووزنیتعیینشدهدر•

اینبخشرارعایتکنید.

 احتیاط !
نادرسـت خـودرو می توانـد بـه  کشـیدن 
خودروی شما آسـیب بزند و خرج تعمیرات 
باالیی را روی دسـت شـما بگـذارد. بدیهی 
اسـت که این موارد مشمول گارانتی نخواهد 
بـود و برای یـدک نمودن صحیـح خودروی 
دیگر )کاروان(، حتما به موارد مندرج در این 

بخش توجه کنید.

وزن کاروان
حداکثـربارایمنکاروانچقدراسـت؟وزنکاروان
بـا کاروان وزن حداکثـر از بیشـتر نبایـد هرگـز
ترمزهایآنباشـد.اماحتـیاینوزنهممیتواند
زیادباشـدوتصمیمدرموردوزنبهنحوهاسـتفاده
شـماازتریلیبستگیدارد.بهعنوانمثال،سرعت،
ارتفاع،شـیبجاده،دمایبیرونونحوهاستفادهاز
خودروشـمابـرایکشـیدنکاروانهمگیاهمیت
دارند.وزنایدهالکارواننیزبهتجهیزاتیبسـتگی

داردکهشمادرخودروخودحملمیکنید.
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5 تناژ بار
تناژبارخیلیاهمیتداردوبایداندازهگیریشـود
زیـرارویوزنناخالـصکلخـودروشـمااثردارد.
تناژکاروانبایدحداکثر10درصدوزنکلکاروان
بارگیریشدهباشدکهدرمحدودههایحداکثربار

مجازکاروانقراردارد.
بعدازبارگیریکاروان،آنراوزنکنیدتاازصحت
وزناطمینانیابید.اگروزنانتخابیمناسـبنبود،

بایدبخشیازبارآنراخالیکنید.

وزن و فاصله مبنا هنگام یدک نمودن کاروان
موتور

آیتم
1.0L1.2L

M/TA/TM/TA/T

حداکثربارمجازرویکوپلینگ
kg (Ibs.)(165) 75

فاصلـهپیشـنهادیبیـنمرکزچرخ
عقبتانقطهاتصال

mm (inch)
(25.2) 640

M/T :گیربکسدستی
A/T :گیربکساتوماتیک
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وسایل و تجهیزات یدک نمودن کاروان
قالب

اسـتفادهازقالبهایدرستدریدککردنبسیار
مهماسـت.بادهایمخالف،بادکامیونهایعبوری
وناهمـواریجـادههمگینیازشـمابـهیکقالب
صحیـحرانشـانمیدهنـدکـهدراینجـاچندین

قاعدهدرموردقالبارائهمیشود:
آیـابراییـدککردنکاروانبایدسـوراخروی•

خـودروخـودایجادکنید؟اگرایـنکارراانجام
دهیددرآنصورتبایدبعدازبرداشـتنقالب
ایـنسـوراخهـاراببندید.درغیـراینصورت،
منواکسـیدکربناگزوزوگـردوغباروآبوارد

اتاقمیشوند.

هرگزازسـپرخودروبرایبستنقالباستفاده•
نکنیـد.بدینمنظـورازقالبیـدکمخصوص

بستهشدهدرزیرخودرواستفادهنمایید.
موتـور• کرمـان شـرکت مجـاز نمایندگـی در

تجهیزاتیدکوقالبموجوداست.

زنجیرهای ایمنی 
بایـدهمـوارهبیـنخـودرووکارواناززنجیرهـای
ایمنـیاسـتفادهکنید.زنجیرهـارابهگونهایاززیر
کاروانعبـوردهیـدکهزبانهآنهـادرصورتجدا
شـدنازقالبرویجادهنیافتد.دسـتورالعملهای
مربوطبهزنجیرهایایمنیرامیتوانیدازسـازنده
اتصـال بـرای کنیـد. دریافـت کاروان یـا زنجیـر
زنجیرهـایایمنـیازتوصیههایسـازندهاسـتفاده
کنید.همیشهزنجیرهارابهاندازهالزمشلکنیدتا
بتوانیدبهراحتیباکارواندوربزنید.هرگزنگذارید

کهاینزنجیرهارویزمینکشیدهشوند.

 هشدار !
اقدامـات احتیاطـی در مورد یـدک نمودن 

کاروان
هرگز بار عقب کاروان نباید سنگین تر از  •

بار جلو آن باشـد. بار جلوی کاروان باید 
60 درصـد کل بار موجود در آن باشـد و 
40 درصد بار کل را در قسـمت عقب آن 

قرار دهید.
هرگز از حداکثر بار مجاز کاروان و یا دیگر  •

تجهیـزات یدک شـونده تجـاوز نکنید. 
بارگیـری نادرسـت می تواند بـه خودرو 
شما آسیب برساند و یا آسیب های بدنی 
به دنبال داشـته باشد. وزن و بار خودرو 
باسـکول های موجـود در مراکـز  را در 
بارگیـری خودرو و یـا پلیس راهنمایی و 

رانندگی کنترل نمایید.
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 ترمزهای کاروان 
اگـرکاروانخـودروشـمامجهـزبهسیسـتمترمز
باشـددرآنصـورتبایـدازانطبـاقآنبـاقوانین
کشورخودونصبوکارکردندرستآناطمینان

حاصلکنید.
اگـروزنکاروانشـمابیـشازحداکثـروزنتریلر
بـدونبـاررویترمزوکاروانباشـد،درآنصورت
بایدترمزهایآنرااستفادهکنیدوبایداینترمزها
کفایـتکننـد.تمامـیدسـتورالعملهایمربـوط
بـهترمزهـایکاروانرابخوانیـدوازآنهـاتبعیت
کنیـدتابتوانیدآنهارانصب،تنظیموبهدرسـتی
نگهداریکنید.مطمئنشـویدکهترمزهایخودرو

شماآسیبنبیند.

 هشدار !
هرگز بدون اطمینان از نصب سیسـتم ترمز 
کاروان، از کاروان بـا ترمز اسـتفاده نکنید. 
ایـن کار توسـط متخصص باید انجام شـود 
و بدیـن منظور باید از یـک کارگاه ذیصالح 

کاروان کمک بگیرید.

رانندگی با کاروان
یـدککردنیککاروانبـهتجربهنیازداردوقبل
ازورودبهجادهبایدباکاروانآشناباشید.اطالعاز
احساسحملکاروانوترمزباوزنیاضافیاهمیت
داردوهمیشهتوجهداشتهباشیکهخودرواکنون
طویلترشـدهاسـتوهماننـدقبـلفرمانپذیری

ندارد.
قبـلازشـروعبـهحرکت،قـالبوعرشـهکاروان،
زنجیرهـایایمنی،کانکتورهایالکتریکی،چراغها،

الستیکهاوترمزهاراچککنید.
درطـولسـفر،هـرازچنـدگاهـیکاروانراچک
کنیدتاازسفتبودنوبستهبودنباروکارکردن
ترمز،چراغهاوبقیهاجزایکارواناطمینانیابید.

فاصله 
درهنـگامیـدککـردنکاروان،فاصلـهطولـیبـا
خـودروجلویـیبایـددوبرابـروضعیتـیباشـدکه
خودروبدونتریلیحرکتمیکند.اینفاصلهمانع

نیازبهترمزشدیدودورهایناگهانیمیشود.

سبقت گرفتن 
هنگامیدککردنکاروان،برایسـبقتگرفتنبه
مسافتبیشترینیازدرآیدوبهخاطرافزایشطول
خودرو.،بعدازسـبقتبایدمسافتبیشتریراطی

کندوبعدابهالیناصلیبرگردید.

هدایت خودرو با کاروان 
قسـمتزیریـنفرمانرابایکدسـتنگـهدارید.
سـپسبـرایحرکـتدادنکاروانبهچپ،دسـت
خودرابهچپحرکتدهیدوبرایحرکتکاروان
بـهراسـت،دسـتخـودراراسـتحرکـتدهیـد.
همیشـهبهآرامیاقدامکنیدودرصورتامکاناز

یکنفرکمکبگیرید.

دور زدن 
وقتـیکهبـاکارواندورمیزنید،بایدمحدودهدور
عریـضراانتخابکنید.بنابراینباعریضترشـدن
محـدودهدور،کاروانبـهشـانهخاکـی،جدولهـا،
تابلوهایراهنماییورانندگی،درختها،ویادیگر
اشـیابرخوردنمیکند.هنگامدورزدنباکارواناز
دورزدنناگهانـیخـودداریکنیدوازقبلراهنما

بزنید.
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راهنما زدن هنگام دور زدن با کاروان 
وقتیکهازکارواناسـتفادهمیکنید،خودروشـما
بایـدفالشـرراهنماوسیمکشـیدیگریاسـتفاده
نمایـد.فلشهایسـبزرویصفحـهکیلومترموقع
بـرایدوروتغییـرالیـنچشـمک راهنمـازدن
خواهندزد.دراینوضعیتچراغهایتریلیهمدر
صورتاتصالدرسـتراهنمامیزنندتارانندههای
پشـتیراازقصـدشـمابـرایدورزدن،توقفویا

تغییرالینآگاهکنند.
موقـعیـدکنمودنیـککاروان،فلشهایسـبز
رویداشـبوردخودروشماچشـمکمیزنندحتی
اگرچراغهایتریلیسـوختهباشـند.بنابراینشما
فکـرمیکنیـدکهرانندههایپشـتیازقصدشـما
اطـالعدارنـددرحالیکهآنهابهخاطرسـوختن
چراغهاازاینامرمطلعنیستند.بنابراینبایدحتما
هـرازچندگاهـیازچراغهایکاروانبازدیدکنید
تـاازسـالمبـودنآنهـامطمئنشـوید.همچنین
بایـدبعـدازهربـاربازکردنواتصالسـیمها،این

بازدیدهارابهعملآورید.

 هشدار !
از اتصال سیسـتم چراغ های کاروان به سیستم 
چراغ خودرو خود خودداری کنید. بدین منظور 
بهتر اسـت که از دسته سیم های مصوب کاروان 

استفاده نمایید.
 عدم انجام این کار میتواند سبب آسیب دیدن 
سیسـتم برق خودرو و ایراد آسیب های جانی و 

مالی شود.
 برای کسـب اطالعات و راهنمایی به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

رانندگی در سرازیری ها 
قبلازشروعبهحرکتدریکسرازیریطوالنیو
یاتند،سـرعتخودراکمکردهوبادندهسـنگین
حرکـتکنید.اگربـادندهسـنگینحرکتنکنید،
بایـدبیشازحدازترمزهایخوداسـتفادهکنیدو
اینمیتواندسببداغکردنآنهاوکاهشکارایی

ترمزشود.
درسـرباالییهایطوالنیازدندهسـنگیناستفاده
کردهوباسرعت70km/hحرکتکنیدتاموتور

وگیربکسداغنکنند.
اگروزنکاروانشـمابیشترازحداکثروزنکاروان
بـدونترمـزکاروانباشـدوخـودرویشـمادنـده
اتوماتیـکاسـت،بایدموقعیدککـردنکاروانبا
دنـدهDحرکـتکنیدتاخودروگـرمنکندوعمر

گیربکسبیشترشود.

 احتیاط !
از داغ کـردن موتـور و  بـرای جلوگیـری 
گیربکـس در هنـگام یدک کـردن کاروان، 

اقدامات زیر را انجام دهید:
موقع یدک کردن تریلی روی شیب های  •

تند بیـش از 6%، به دمـای خنک کننده 
موتـور توجه داشـته باشـید تـا از داغ 
نکردن موتـور اطمینان یابید. اگر عقربه 
 H دمـای آب خنـک کننـده وارد بخش
شـد، در سـریع ترین و ایمن ترین زمان 
توقف کرده و اجازه دهید تا موتور درجا 
کار کند و خنک شـود. بعد از سرد شدن 
نسـبی موتور، می توانید به مسـیر خود 

ادامه دهید.
براسـاس وزن و میانگین شیب، سرعت  •

خودرو را تعیین کنید.
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پـارک کـردن خـودرو بـا کاروان در 
سرباالیی ها

معمـوالدرحالـتاتصـالکاروانبـهخودروشـما،
نبایـددرسـرباالییپـارککنید.امااگـرمجبوربه

اینکارهستید،نحوهکاربهشرحزیراست:
1 خـودرورابهیکفضایبازبـرایپارکهدایت.

کنیـد.فرمانرادرجهتجـدولبگردانید)اگر
سـرازیراسـتبهسـمتراسـتواگرسرباالیی

استفرمانرابهسمتچپبگردانید(.
2 اگـرخـودرودنـدهاتوماتیکاسـتدنـدهرادر.

وضعیتPواگردندهمعمولیمیباشـد،آنرا
دردنده1قراردهید.

3 ترمزدستیرابکشیدوخودروراخاموشکنید..
4 مانعیراجلوچرخهایکاروانقراردهید..

5 خـودروراروشـنکنیـدوترمزهـارانگهدارید.
ودنـدهراخـالصکـردهودسـتیرابکشـیدو
بهآرامیترمزهارارهاکنیدتاموانعپشتچرخ

کاروانبارراجذبکنند.
6 مجددترمزگرفتهودستیرابکشید..
7 دنـدهرادردندهاتوماتیـکدروضعیتPودر.

گیربکسهـایدسـتیدروضعیتدنـده1)در
صورتپاکخودرودرسـرباالیی(یادندهعقب
)درصـورتپـارکخـودرودرسـرازیری(قـرار

دهید.
8 خـودروراخامـوشترمزهـاراآزادودسـتیرا.

بکشید.

 هشدار !
بــرای جلــوگیری از آسیـب دیدگــی و 
مجروحیـت هرگز بدون کشـیدن دسـتی 
از خـودرو خـارج نشـوید. خارج شـدن از 
خودروی روشـن می تواند خطرناک باشد و 
سبب حرکت ناگهانی آن و آسیب های جانی 

و مالی شود.

حرکت بعد از پارک خودرو در سرباالیی
1 درحالتیکهدندهدروضعیتP )برایگیربکس.

خودکار(ویاخالص)برایدندهدسـتی(است،
ترمزرادرحینانجامکارهایزیرنگهدارید:

موتورراروشنکنید.•
خودرورادردندهقراردهیدو•
دستیراآزادکنید.•
2 بهآرامیپایخودراازرویپدالترمزبردارید..
3 بـهآرامـیرانندگیکنیدتـاکاروانازمانعهای.

پشتیجداشود.
4 توقـفکنیدوموانعپشـتچـرخراجمعآوری.

کنید.
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سرویس های بعد از یدک کردن کاروان
اگـربهصـورتمنظـمدرحالیدککـردنکاروان
هستیدبایدبهصورتمنظمخودروخودراسرویس
نماییـد.بخشهایـیمهمیکـهدراینمـواردباید
مدنظرشـماباشـدروغـنموتور،روغـنگیربکس،
روغناکسلوسـیالدرونرادیاتوراست.وضعیت
ترمزهانکتهمهمدیگریاسـتکهبایدمرتباچک
شـود.اگرمداومازکارواناسـتفادهمیکنیدحتما
اینمواردراچککنید.نکتهمهمبازدیدازقالبو
کارواناسـتکهنبایدفراموشکنید.بدینمنظور
براسـاسجـدولتعمیـرونگهـداریکاروانعمـل
کنیـدوآنرابهصـورتدورهایسـرویسنماییـد.
ترجیحـادرآغـازهرسـفرباکاروانایـنکنترلها
راانجامدهید.مهمتراینکهپیچومهرههایقالب

بایدسفتباشد.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسـیب دیدن خودرو، به 

موارد زیر توجه کنید:
بـه علت افزایش بار در همگام اسـتفاده  •

از تریلـی، ممکن اسـت در روزهای گرم 
و یا در سـرباالیی ها خودرو داغ کند. اگر 
عقربه خودرو داغ شدن و افزایش دما را 
نشـان می دهد، کولـر را خاموش کرده و 
خـودرو را در جای ایمنی نگـه دارید تا 

موتور خنک شود.
روغـن  • کاروان،  نمـودن  یـدک  موقـع 

گیربکس را مرتب چک کنید.
اگر خودروی شـما فاقد کولر است، باید  •

فن کندانسـور را نصب کنیـد تا کارایی 
موتور موقـع یدک نمـودن کاروان بهتر 

شود.
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وزن خودرو
دررویبرچسـبهاینصـبشـدهدوردرراننـده
میزانبارمجازقابلحملتوسطخودرودرجشده
اسـت:دراینبخشبرچسـباطالعـاتبارگیریو

الستیکوبرچسبگواهینیزقراردارد.
قبـلازبارگیـریخـودرو،بامواردمربـوطبهوزن
قابـلحملدرخودروآشـناشـویدومشـخصاتو

برچسبگواهیخودرورامالحظهنمایید

وزن اصلی یا پایه خودرو 
منظـورازوزنپایـه،وزنخودروباباکپروهمراه
باتمامیوسـایلوتجهیزاتاسـتاندارداسـت.این
وزنبدوناحتسابوزنسرنشینان،بارویاوسایل

اضافیمحاسبهمیشود.

وزن خودرو 
ایـنوزن،وزنخودروجدیدشـماموقعخریدناز

نمایندگیبهاضافهوسایلهمراهاست.

وزن بار
ایـنوزنتمامـیوزناضافـهشـدهبـاوزناصلـی
خـودرورانشـانمیدهـدکـهشـاملوزنبـارو

تجهیزاتاختیاریاست.

GAW وزن اکسلی ناخالص یا
ایـنوزنرویهـراکسـل)جلووعقب(اسـتکه
شـاملوزناصلـیخـودرووتمامیبارهـایمفید

میباشد.

GAWR وزن اسمی اکسلی ناخالص یا
اینوزنحداکثروزنمجازیاسـتکهیکاکسـل
)جلـویاعقـب(میتواندحمـلکند.ایـنارقامدر
برچسـبگواهینشاندادهشـدهاندوبارکلروی
هراکسـلهرگزنبایدبیشـترازوزناسمیاکسلی

ناخالصیاGAWRآنباشد.

GVW وزن ناخالص خودرو یا
اینوزناصلیبهاضافهوزنباروسرنشیناناست.

GVWR وزن اسمی ناخالص خودرو یا
ایـنوزنحداکثروزنمجازخودروبارگیریشـده
شـاملتمامیاپشـنها،تجهیزات،باروسرنشـینان
اسـت.وزنGVWRدربرچسبگواهیرویدر

رانندهدرجشدهاست.

اضافه بار

 هشدار !
 GAWR وزن اسـمی اکسـلی ناخالص یـا
 GVWR و وزن اسـمی ناخالص خـودرو یا
خودرو شما در برچسب گواهی چسبیده به 
درب راننده خودروی شما )یا درب سرنشین 
جلو( درج شـده اند. بار بیشتر از این مقادیر 
می تواند به خودرو آسـیب برساند و سبب 
تصادف شـود. شـما می توانید وزن بار را با 
وزن نمودن اقالم و افراد قبل از سـوار شدن 
و بارگیـری در خـودرو، محاسـبه نماییـد. 

همیشه دقت کنید که اضافه بار نزنید.
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فالشر اعالم خطر
دیگر رانندههای به هشدار معنای به زدن فالشر
برایاحتیاطبیشترهنگامنزدیکشدنوسبقت

گرفتنازخودرویشمااست.

موقـعانجـامتعمیراتاضطراریویـاتوقفخودرو
درکنـارجاده،بایدفالشـریاچـراغخطرخودرورا

روشنکرد.
چـراغفالشـربـهفشـارکلیـدمخصـوصدرهـر
وضعیتیازسـوئیچ،روشـنمیشـود.کلیدفالشـر
دروسـطکنسـولمیانیخودروقرارداردوبعداز
روشـنشـدنآن،تمامیچـراغراهنماهایخودرو

بهطورهمزمانچشمکخواهندزد.
چـراغهشـدارفالشـردرحالـتروشـنویا•

خامـوشبودنخودروقابلاسـتفادهاسـتو
روشنمیشود.

وقتیفالشـرروشـناسـت،چراغراهنماکار•
نمیکند.

موقعفالشرزدندرحینیدکشدنخودرو،•
بیشتراحتیاطکنید.

هشدارهای جاده ای

اگر موتور در تقاطع ها خاموش شود
اگـرخـودرودرحیـنعبـورازچهارراههـاو•

تقاطعهاخاموششـود،ابتدادندهراخالص
کردهوسـپسباهلدادنخودرورابهمکان

امنیمنتقلنمایید.
اگرخودروشماگیربکسمعمولیداردوفاقد•

سـوئیچقفلشوندهاسـت،خودرورادردنده
2یا3بدونفشارپدالکالچاستارتبزنیدو

خودروراجلوببرید.

اگر در حین رانندگی خودرو پنچر شود
دراینحالت:

1 پایخودراازرویپدالگازبرداریدواجازهدهید.
کهحینهدایتمسـتقیمخودروسـرعتآنکم
شود.هرگزبالفاصلهترمزنگیریدویاسعینکنید
فوراازجادهخارجشـویدزیراممکناستکنترل
خودروراازدستبدهید.وقتیخودروبهسرعتی
رسـیدکهترمزکردندراینسـرعتخطرندارد،
بهآرامیوبااحتیاطترمزکردهوروییکسطح
سـفت،خودروراپاککنید.هرگزدرفضایبین

دوالیناطرافاتوبانپارکنکنید.

وضعیت هــای  بـروز  صــورت  در 
اقدامات  رانندگی،  اضطراری حیـن 

زیر را انجام دهید
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2 ازتوقـفخـودرو،فالشـرهاراروشـنو. بعـد
ترمزدستیرابکشـیدواگرگیربکساتوماتیک
اسـت،آنرادروضعیتPواگرمعمولیاست

آنرادروضعیتدندهعقبقراردهید.
3 تمامـیسرنشـینانراازخـودروخـارجکردهو.

مطمئنشویدکههمگیازدربیکهایمنیالزم
راداردوبـهسـمتمحلعبورومـروربازنمی

شود،خارجشوند.
4 موقعتعویضچرخ،براسـاسدستورالعملهای.

بعدیاینفصلعملکنید.

اگـر در حین رانندگی، خودرو خاموش 
شد:

1 بهآرامیسـرعتخودراکـمکنید،وخودرورا.
درخـطمسـتقیمهدایـتنمایید.بـهدقتوبا
احتیـاطازجـادهخارجشـویدوبـهمکانیامن

بروید.
2 فالشرهاراروشنکنید..
3 سعیکنیدکهمجدداموتورراروشنکنید.اگر.

خودروروشـننشـد،توصیهمیکنیمکهآنرا
بـهنزدیکتریننمایندگیمجازشـرکتکرمان

موتورانتقالدهید.

اگر موتور اصال استارت نمی زد و یا این 
کار به کندی انجام می شود

1 اگرخودروشمادارایگیربکساتوماتیکاست.
مطمئنشویدکهدندهآنخالصاستویادر
وضعیتPقرارداردوترمزاضطراریآنکشیده

شدهاست.
2 اتصـاالتباطریراچکنمودهومطمئنشـوید.

کهتمیزوسفتهستند.
3 چراغهایداخلیراروشنکنید.اگرچراغموقع.

اسـتارتکمنورمیشـودویاخاموشمیگردد،
باطریخالیشدهاست.

4 اتصاالتاسـتارترراچککنیدتامطمئنشـوید.
کهدرستنصبشدهویاشلنشدهاند.

5 برایروشنکردنخودروازهلدادنویاکشیدن.
آنخـودداریکنید.بهبخشدسـتورالعملهای
»استارتبهروشباطریبهباطری«رجوعشود.

روشن  اما  زند  می  استارت  موتور  اگر 
نمی شود

1 میزانسوختخودروراچککنید..
2 سـوئیچرادروضعیـتقفـلبگذاریـدوتمامی.

کانکتورهـایکویـلوشـمعهاراچـککنیـد.
کانکتورهـایشـلویابازشـدهرامجدداوصل

کنید.
3 لولههایسوخترسانیبهموتورراچککنید..
4 اگرموتوربازهمروشـننشـد،توصیهمیکنیم.

آنرابـهنزدیکتریـننمایندگیمجازشـرکت
کرمانموتورانتقالدهید.

 هشدار !
اگر موتور روشـن نشد، سعی نکنید با هل دادن 
یا کشـیدن آن را روشن کنید. این امر می تواند 
سـبب تصادف و یا آسـیب های دیگر شـود. به 
عالوه، هل دادن و یا کشـیدن ممکن است سبب 
بار اضافی روی مبدل کاتالیسـتی شـده و سبب 

آتش سوزی گردد.

اگر خودرو روشن نشود اقدامات زیر را انجام دهید
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کابلهـارابـهترتیبعددیوصـلکردهوبرعکس
اتصال،آنهارابازکنید.

استارت کمکی یا باطری به باطری:
اسـتارتکمکـییاباطریبهباطـریدرصورتیکه
درسـتانجامنشود،میتواندبسیارخطرناکباشد.
بنابراینبرایجلوگیریازآسیبهایجانیومالی،
ازروشهـایصحیحـیباطـریبهباطـریتبعیت
کنیـد.اگردرانجامایـنکارمهارتندارید،توصیه
میکنیمکهازیکتکنسینذیصالحکمکبگیرید

ویاازسرویسهایامدادخودرواستفادهکنید.

 هشدار !
باطری

 هـر گز سـعی نکنید که سـطح آب باطری 
را چک کنیـد زیرا این امر می تواند سـبب 
ترکیدن و یا انفجار باطری شود و آسیب های 

جانی و مالی به دنبال دارد.

 هشدار !
باطری

مواظب باشـید که شعله و جرقه نزدیک  •
باطری نباشـد. زیرا باطری گاز هیدروژن 
تولیـد می کند و ممکن اسـت در معرض 
شـعله و یا جرقه منفجر شود. اگر از این 
دسـتورالعملها تبعیـت نکنیـد، ممکن 
اسـت آسـیبهای جانی و مالـی ایجاد 
شـود! اگر با نحوه کار آشـنا نیستید، از 
یک متخصص کمک بگیرید. باطریهای 
خودرو حاوی اسیدسولفوریک هستند و 
این اسید بهشدت سمی و خورنده است. 
موقع باطـری به باطری کـردن، حتما از 
عینـک محافظ اسـتفاده کنید و مواظب 
باشید که اسـید روی دست و لباس و یا 

خودرو نپاشد.
اگر باطری خالی شده خودرو یخ زده و یا  •

میزان آب باطری پایین اسـت، از باطری 
بـه باطری کردن خـودداری کنیـد زیرا 

ممکن است سبب انفجار آن شود.

استارت اضطراری
 احتیاط !

بـرای باطـری بـه باطـری کـردن، تنهـا از 
سیستم های باطری کمکی 12 ولتی استفاده 
کنید. استفاده از منبع تغذیه ها یا باطری های 
24 ولتی می تواند سـبب ایراد خسارت های 
غیر قابل تعمیر به موتور اسـتارت، سیستم 
جرقـه و دیگر قطعـات الکترونیکی شـود. 
)اسـتفاده از دو باطری 12 ولت و سـری و یا 

موتور ژنراتور 24 ولت هم ممنوع است(.



د؟
کر

د 
بای

ار 
ه ک

ی چ
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

د

275

6

روش صحیح باطری به باطری کردن:
1 مطمئنشویدکهباطریکمکی12ولتیاستو.

سیممنفیآنبهزمینمتصلاست.
2 اگرباطریکمکیازرویخودرودیگریاستفاده.

میشود،مواظبباشیدکهخودروهاباهمتماس
پیدانکنند.

3 تمامیوسـایلبرقیغیرضروریداخلخودرورا.
خاموشکنید.

4 سـیمهایباطریکمکیرابهترتیبشکلوصل.
کنید.ابتدایکسـرسـیمباطریکمکیرابهسر
مثبتباطریخالی)1(وسپسسردیگرآنرابه
ترمینالمثبتباطریکمکی)2(متصلنمایید.

درادامهسرسیمدیگرباطریکمکیرابهترمینال
منفیباطری)3(خالیزدهوسـردیگرآنراهم
بهیکسـطحفلـزی،ثابت،جامـد)مثالبهقالب
دربموتـور(ودورازباطـری)4(متصـلنمایید.
هرگـزاینسرسـیمرابهقطعـاتویابخشهایی
وصلنکنیدکههنگامروشنشدنموتورحرکت
مینماینـدوحتـیازاتصـالآنبـهنزدیکیاین

قطعاتهمخودداریکنید.
ازاتصالسیمهایکمکیباطریبهچیزدیگریغیراز
ترمینالهایباطریویازمینخودداریکنید.موقع

ایجاداتصالرویباطریخمنشوید.

5.اکنـونباباطریخودروکمکیاسـتارتبزنیدو
دورموتوررابه2000دوردردقیقهبرسـانیدو
سپساستارتخودروباباطریخالیرابزنید.

اگردلیلخالیشـدنباطریشـمامشخصنباشد،
توصیـهمیکنیـمخـودرورابـهنمایندگـیمجـاز

شرکتکرمانموتورانتقالدهید.

روشن کردن خودرو به روش هل دادن آن
هلدادنخودروهایدارایگیربکسدستیممنوع
اسـتزیرابهسیستمکنترلآالیندههایآنآسیب

میرساند.
هلدادنخودروبرایروشـنکردندرخودروهای

دندهاتوماتیکنیزممنوعاست.
برایروشنکردنخودرویخالیازروشهایاین

بخشاستفادهکنید.

 هشدار !
هرگز برای روشن کردن خودرو آن را یدک 
نکنید زیرا ممکن اسـت موقع روشن شدن 
ناگهان خودرو به جلو حرکت کرده و موجب 

تصادف گردد.

 احتیاط !
از اتصال سیم باطری کمکی از سر مثبت آن 
به سـر منفی باطری خالی خودداری کنید. 
این امر میتواند سـبب داغ شـدن باطری و 
ترک خوردن آن و یا خارج شـدن اسـید از 

آن شود.
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اگرعقربهدمایخودروشمانشانمیدهدکهموتور
داغکردهاسـت،قدرتموتورکممیشـودوصدای
کوبیدنشـدیدبـهگوشمیرسـدوموتوراحتماال
خیلیداغشـدهاسـت.دراینحالـتبهصورتزیر

عملکنید:
1 خودروراازجادهخارجوهرچهسریعتردریک.

جایایمنمتوقفکنید.
2 دنـدهرادروضعیـتP)بـرایخـودروبـادنده.

اتوماتیـک(ودندهخالص)بـرایخودروبادنده
معمولی(قراردهیدوترمزدسـتیرابکشید.اگر

کولرروشناست،آنراخاموشکنید.
3 اگرآبازرادیاتورخارجمیشودویابخارازدرب.

موتوربلندمیشـود،خودروراخاموشکنیدوتا
زمانیکـهخـروجآبازرادیاتـورویابخارمتوقف
نشدهاست،دربموتوررابازنکنید.اگرخروجآب
وبخارنداشـتید،موتورراخاموشنکنیدوازکار
کردنپروانهخنککنندهمطمئنشوید.اگرپروانه

کارنمیکند،خودروراخاموشکنید.
4 مطمئنشویدکهتسمهواترپمپسرجایخود.

است؛اگرتسمهوجودداشت،آنراسفتکنید.
اگرتسـمهمشکلینداشـتوسفتبودبهسراغ
نشـتیازرادیاتوروشـیلنگهابرویـد.)اگرکولر
اسـتفادهشدهاست،طبیعیاستکهآبسرداز

زمانتوقفخودروازآنخارجشود(.

 هشدار !
هنگام کار کردن موتور، مواظب باشـید که 
دسـت، مـو و لباس های شـما بیـن قطعات 

متحرکی مانند پروانه و تسمه گیر نکند.

5 اگـرتسـمهواتـرپمـپخرابشـدهاسـتویا.
رادیاتـورنشـتیدارد،خودرورابـهنزدیکترین
نمایندگـیمجـازشـرکتکرمانموتـورانتقال

دهید.

 هشدار !
وقتی موتور داغ کرده اسـت، درب رادیاتور 
را بـاز نکنیـد. این امر ممکن اسـت سـبب 
خـروج ناگهانی آب داغ و ایجاد سـوختگی 

شدید شود.

6 اگـرنمیتوانیـدعلـتداغکردنموتـورراپیدا.
کنیـد،تـازمانعادیشـدندمـایموتورصبر
کنیدوسـپساگرآبرادیاتورکمشـدهبود،با
احتیاطبهمخزنکمکیآن،آباضافهکنیدتا

مخزنتانیمهپرشود.
7 همـوارهبـااحتیـاطعملکنیـدومراقبعالئم.

داغکردنخودروباشید.اگرخودرومجدداداغ
کـرد،بالفاصلهآنرابـهنزدیکتریننمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورانتقالدهید.

در صورت داغ کردن موتور چه کار باید کرد؟

 احتیاط !
افت شـدید آب رادیاتور به معنی نشتی در 
سیسـتم خنک کننده خودرو است و توصیه 
می کنیـم که خـودرو را فورا بـه نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انتقال دهید.



د؟
کر

د 
بای

ار 
ه ک

ی چ
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

د

277

6

اگر الستیک خودرو پنچر شد، چه کار باید کرد؟)با چرخ زاپاس(

جک و آچار
در چرخ آچار و جک دسته جک، زاپاس، چرخ

صندوقعقبخودروقراردارند.
برایخارجکردناینوسایلکفپوشصندوقرا

کنارزدهوآنهاراخارجکنید.
)1(دستهجک

)2(جک
)3(آچارچرخ

دستورالعمل های جک زدن
اسـتفادهازجـکخـودروتنهـابـرایوضعیتهای

اضطراریاست.
برایجلوگیریازتکانهایجکدرهنگامحرکت
خودرو،آنرابهدرستیدرمحلخودمحکمکنید.
بـرایکاهشاحتمالبروزخطر،دسـتوراتمربوط

بهجکزدنرااجراکنید.

 هشدار !
تعویض الستیک

هرگـز کار تعویض چـرخ را داخل جاده  •
انجـام ندهیـد. بدیـن منظور همیشـه 
خودرو را کامال از جاده خارج و به شـانه 
خاکی کنار جاده منتقل کنید. جک باید 
روی یک سـطح سـفت قرار گیرد و اگر 
چنین سطحی را پیدا نمی کنید، از امداد 

خودرو کمک بگیرید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
حتما از محل هـای خاص برای جک زدن  •

اسـتفاده کنید که در جلو و عقب خودرو 
مشـخص شـده اند و هرگز زیر سپر و یا 

دیگر بخش های خودرو جک نزنید.
جک بـه راحتی می توانـد از زیر خودرو  •

در رفتـه و سـبب ایجاد سـانحه شـود. 
به هیچ وجـه بدن خود را زیر خودرو روی 
جک قـرار ندهید و برای این کار و رفتن 
به زیر خـودرو حتمـا از پایه های کمکی 

استفاده کرده و سپس اقدام کنید.
وقتی خودرو روی جک اسـت، هرگز آن  •

را اسـتارت نزنیـد و یا موتور را روشـن 
نکنید!

موقع جک زدن نباید کسی داخل خودرو  •
باشد.

کودکان را در مکانـی امن دور از جاده و  •
خودرو نگه دارید.
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باز کردن و بستن چرخ زاپاس
مهـرهاتصـالچـرخزاپـاسرادرجهـتخـالف

عقربههایساعتبگردانید.
بـرایبسـتنچـرخزاپاسعکسایـنکارراانجام

دهید.
بـرایجلوگیـریازحرکـتاضافیقطعـاتجکو
وسـایلهمـراهدرصندوقعقب،آنهـارابهخوبی

ببندید.

تعویض چرخ خودرو
1 خودروراروییکسـطحمناسبپارکوترمز.

دستیرابکشید.
2 )بـرای. عقـب دنـده وضعیـت در را دنـده

گیربکسهایدسـتی(ویاP)درگیربکسهای
اتوماتیک(قراردهید.

3 چراغخطریافالشرخودروراروشنکنید..

 هشدار !
در هنگام تعویض چرخ

بـرای جلوگیـری از حرکـت خـودرو در  •
هنگام تعویض چرخ، همیشه ترمز دستی 
را کامال بکشید و جلوی چرخ های مقابل 

چرخ تعویضی، مانع بگذارید.
توصیه می شـود که جلـوی بقیه چرخ ها  •

هم مانـع بگذارید و هیچ کـس نباید در 
داخل خودرو باقی بماند.

4 آچـارچـرخ،جک،دسـتهجـک،وزاپـاسرااز.
خودروخارجکنید.

5 جلـویچرخهایـیکهروبـرویچـرختعویضی.
هستند،مانعیبگذارید.
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6 سـپسهرکـدامازمهرههایچـرخرایکدور.
درجهتخالفعقربههایساعتشلکنیداما
تاوقتیکهالسـتیکاززمینباالنیامدهاسـت،

پیچهاراخارجنکنید.

7 جـکرادرنزدیکتریـنمحـلجـکزنـیبـه.
چرختعویضیقراردهید.اینمحلهاصفحات
جوششـدهبهشاسـیبادوزبانههستندویک
لبـهدارنـدکهواردسـرجـکمیشـودوباآن

جفتمیگردد.

 هشدار !
محل جک زنی

برای کاهش احتمال آسـیب های جانی، تنها 
از جک هـای اصلی همـراه خـودرو و محل 
جک زنی تعیین شده اسـتفاده کنید. هرگز 
جک را زیر قطعات دیگر خودرو مانند سـپر 

و محل های دیگر قرار ندهید.

8 دسـتهجـکرادرجهـتعقربههـایسـاعت.
بگردانیـدوخـودروراتـاجاییبـاالبیاوریدکه
چرخاززمینجداشـود.میزانفاصلهبینکف
چـرخوزمیـندرایـنوضعیتبایـدتقریبا30ً
میلیمترباشدوقبلازخارجکردنوبازکردن
پیـچها،مطمئنشـویدکهخودروپایداراسـت
وبههیچوجـهامکانحرکتویـادررفتنآناز

رویجکنیست.
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9 مهرههـایچـرخرابازوآنهارابادسـتخارج.
کنیـد.چرخراخـارجوآنرابهصورتخوابیده
رویزمیـنبگذاریدبهگونهایکهامکانحرکت
نداشـتهباشد.سـپسچرخزاپاسراباتوجهبه
سوراخپیچهارویجایچرخقبلیقراردهیدو
دقیقاسوراخهایرویچرخوجایآنرامقابل
همقراردهید.اگرمشـکلبـود،اندکیچرخرا
حرکتدهیدتاسـوراخهاراپیـداوباگرداندن
چرخ،سوراخهاراروبرویهمقراردهید.سپس
چرخرافشـاردهیدتاکامالداخلشـودوسـر

جایخودقرارگیرد.

 هشدار !
چرخ و قالپاق ممکن است دارای لبه های  •

تیز باشـند. بنابراین آن هـا را با احتیاط 
جابه جا کنید تا آسیبی به شما نرسد.

قبل از جا زدن چرخ، مطمئن شـوید که  •
روی جای چرخ گل و الی و یا قیر، سنگ 
و غیـره وجود ندارد تا مانعی بر سـر راه 
جا خوردن چرخ نباشـد. اگـر این موارد 
وجود داشتند آن ها را تمیز کنید سپس 
چرخ را جا بزنید. اگر سـطح تماس چرخ 
و توپـی آن خوب نباشـد،  مهرهها شـل 
بسته می شـوند و ممکن است چرخ شل 
باشد. شل بودن چرخ می تواند سبب کم 
شـدن کنترل بر خودرو و حوادث بعدی 

می شود.

10 برایبستنچرخوبعدازجازدنآن،مهرهها.
رابـادسـتتاجاییکهممکناسـتسـفت
کنیـد.بهچرخضربـهبزنیدتـاازجاخوردن
کامـلآناطمینـانیابیـدوسـپسمجـددا

مهرههارابادستسفتکنید.
11 برایپایینآوردنجک،پیچمربوطهراخالف.

عقربههایساعتبگردانید.
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سـپسآچاررامانندشکلفوققراردادهومهرهها
راسـفتکنید.مطمئنشـویدکهآچارکامالوارد
سـرپیچشدهاسـتوازرفتنرویدستهآچارباپا
ویااسـتفادهازلولهبرایافزایشدسـتهآنوسفت

کردنبیشترپیچخودداریکنید.
طبقشمارهبندیرویشکلمهرههاراسفتکنید
تاوقتیکههمهآنهاسـفتشـوند.سپسمجددا
سـفتبودنهرمهرهراچـککنید.بعدازتعویض
چرخ،توصیهمیشـودکهخودرورابرایبازدیدبه
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورانتقالدهید.

گشتاور سفت کردن مهرههای چرخ:
درچرخهایبارینگفوالدییاآلومنیومی:

 9~11 kg.m

اگـردرجـهفشـارهوادارید،فشـاربادالسـتیکرا
چککنیدواگرکمترازمقدارتوصیهشدهبود،به
نزدیکترینپنچرگیریمراجعهوچرخرابادبزنید.
واگرفشـارزیادبـود،آنراخالیکنیدتابهمقدار
توصیهشـدهبرسد.همیشـهبعدازکنترلوتنظیم
بادچرخ،سـروالو)سرشـیرباد(رانصبکنید.در
غیراینصورتامکاننشتبادوجوددارد.اگرسر
والـو)سرشـیرباد(راگـمکردید،حتمـایکیدیگر

بخریدوسریعارویوالوبادچرخنصبکنید.
بعـدازتعویـضچرخهـا،السـتیکپنچـرراجـای
زاپـاسقـراردادهوجـکوابزارهـایدیگـررابـه

صندوقعقببرگردانیدوببندید.

 احتیاط !
روی  مهرههـای چـرخ خـودرو رزوه هـای 
متریـک وجـود دارد. در هنگام بـاز کردن 
چـرخ، مطمئـن شـوید کـه همان پیـچ را 
سرجای خودش نصب کنید و یا اگر تعویض 
شـدند، مهره های با رزوه های متریک و پخ 
یکسـان اسـتفاده کنید. بسـتن اشتباهی 
مهره ها سبب می شود که مهره سفت نشده 

و آسیب ببیند و باید تعویض شود.
توجه داشته باشـید که اغلب مهره چرخ ها 
رزوه هـای متریک ندارند. بنابراین همیشـه 
قبل از بستن مهره های جدید از شکل رزوه 

آن ها اطمینان حاصل کنید.
 اگر در این مورد مشـکلی رخ داد، سـریعا 
بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعه کنید.
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 هشدار !
مهره های چرخ

 اگـر مهره های چـرخ آسـیب ببینند، توان 
نگهـداری چرخ را ندارند و این امر می تواند 
سـبب خرابی چرخ و دررفتن و آسیب های 

جانی و مالی شود.

برایجلوگیریازتکانخوردنجک،دسـتهجک،
آچارچرخوالسـتیکهاییدکدرهنگامحرکت،

آنهارادرصندوقعقبخوبببندید.

نکته مهـم – اسـتفاده از چرخ زاپاس 
فشـرده )در صورت وجود(

خـودرویشـمامجهـزبهالسـتیکزاپاسفشـرده
یـاجمـعوجـوراسـتکـهنسـبتبـهالسـتیک
معمولـیفضـایکمتـریرااشـغالمیکنـد.ایـن
چـرخکوچکتـرازچـرخمعمولـیاسـتوتنهـا

بـرایاسـتفادهموقـتطراحیشـدهاسـت.

  نکته :
بعد از نصب چرخ زاپاس، فشار باد آن را چک 

و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

 هشدار !
السـتیک فشـرده تنها بـرای وضعیت های 
اضطراری طراحی شـده است و نباید هنگام 
اسـتفاده از آن هـا با سـرعت بیـش از 80 
کیلومتر در سـاعت حرکت نمود. السـتیک 
اصلی باید پنچرگیری و در سریع ترین زمان 
ممکن تعویض شود تا از مشکالت و حوادث 

جانی و مالی جلوگیری شود.

 هشدار !
کم بادی الستیک

همیشـه بعد از نصـب السـتیک یدکی باد 
السـتیک را چک کنید. در صـورت نیاز ان 
را تا فشـار باد السـتیک تنظیم نمایید. در 
صورت لزوم، به بخش السـتیک و قالپاق در 

بخش 8 مراجعه نمایید.

60psiفـشـــاربـــادتایرزاپاسبـایـــدتـــا
باشد.

 احتیاط !
موقع اسـتفاده از چرخ زاپاس فشرده، با  •

احتیاط رانندگی کنید و در اولین فرصت 
آن را با چرخ و الستیک معمولی تعویض 

نمایید.
استفاده از بیش از یک الستیک فشرده  •

به صورت هم زمان توصیه نمی شود.
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موقعاستفادهاززاپاسفشرده،نکاتاحتیاطیزیر
رارعایتکنید:

تحتهیـــچشرایطــیباسرعــتبیشتــراز•
80km/h؛رانندگـینکنید؛زیراسـرعتهای
باالترمیتواندبهالستیکخودروآسیببزند.

بـرایاجتنـابازخطراتهموارهبـااحتیاطرو•
سـرعتکمطبقشـرایطجـادهرانندگیکنید.
چالههاوموانعرویجادهمیتوانندبهشدنبه

چرخزاپاسآسیببزنند.
میتوانـد• فشـرده زاپـاس از مـداوم اسـتفاده

سـببخرابی،ازدسـترفتنکنتـرلخودروو
آسیبهایجانیشود.

هرگزبـارداخلخودرورادراینوضعیتنباید•
ازمقادیراسـمیتعیینشـدهبـرایحداکثربار
اسـمیویـاظرفیتحملباربیشـترباشـدکه
اینمقادیررویخودالستیکزاپاسدرجشده

است.
ازرانندگـیدرمحلهـایپـرازمانعخودداری•

کنیـدزیـراقطـرزاپـاسفشـردهکوچکتـراز
السـتیکهایعـادیاسـتوایـنامـرسـبب
کاهـشتقریبی25میلیمتـریفاصلهتازمین

میشودوبهخودروآسیبمیرساند.

هنـگامنصـبالسـتیکزاپـاسفشـردهروی•
هـای کارواش بـه خـودرو بـردن از خـودرو،

اتوماتیکخودداریکنید.
هنگاماسـتفادهاززاپاس،ازبسـتنزنجیرچرخ•

خـودداریکنیدزیراانـدازهاینچرخکوچکتر
استوزنجیردرسترویآنجانمیخورد.این
امرمیتواندبهخودروآسـیبرسـاندهوسـبب

خرابیزنجیرنیزبشود.
السـتیکزاپاسنبایـدموقعلـزومرانندگیدر•

برفویایخ،درجلوخودرونصبشود.
ازبستنالستیکزاپاسفشردهرویخودروهای•

دیگـرخـودداریکنیـدزیرااینالسـتیکتنها
مخصوصاینخودروطراحیشدهاست.

عمرآجالسـتیکزاپاسفشردهازالستیکهای•
معمولـیکمتـراسـتوبنابراینبایـدبهصورت
نماییـدوالسـتیکهای بازدیـد را منظـمآن

زاپاسسائیدهراباانواعمشابهتعویضکنید.

السـتیکزاپاسرانبایـدرویرینگهایدیگر•
سـوارکـردوازبسـتنآنرویالسـتیکهای
اسـتاندارد،یخشکن،ویااستفادهازقالپاقویا
رینگخاصدرآنخودداریکنید.درغیراین
صورت،ایناقالمآسیبمیبینندوممکناست

بهخودروهمآسیببرسد.
هرگـزهمزمـانبیشـترازیکالسـتیکزاپاس•

فشردهاستفادهنکنید.
هنگاماستفادهازالستیکزاپاسفشرده،یدک•

نمودنکاروانممنوعاست.
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1 ناممدل.
2 حداکثربارمجاز.
3 موقعاستفادهازجک،ترمزدستیرابکشید..
4 موقـعاسـتفادهازجـک،خـودروراخامـوش.

کنید.
5 هرگـززیرخودرویکهتنهـاباجکباالآمده.

است،نروید.
6 محلهایتعیینشـدهزیرشاسـیبرایجک.

زدن
7 موقـعجـکزدن،صفحهتحتانیجکبایدبه.

صورتعمودیزیرنقطهجکزنیقرارگیرد.
8 درخودروهـایدنـدهمعمولـی،دنـدهرادر.

دنـده خـودرو در و عقـب دنـده وضعیـت
اتوماتیک،دندهرادروضعیتPقراردهید.

9 جـکبایدرویسـطحسـفتوترازاسـتفاده.
شود

10 مشخصاتسازندهجک.
11 تاریخساختجک.
12 نمایندگیوآدرسآن.

برچسبرویجکممکناستبااینشکلمتفاوتباشد.برایکسبمشخصاتواطالعاتبیشتربه
برچسبرویجکرجوعشود.

برچسب روی جک
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اگر چرخ خودرو پنچر شد چه کار باید کرد؟ )با کیت پنچرگیری(

برایایمنیبیشـتردرهنگاماسـتفادهازاینکیت،
بـهدقـتایـندسـتورالعملهاراخوانـدهوازآن

تبعیتکنید.
)1(کمپرسور

)2(ظرفدرزگیر
کیـتپنچرگیـریکارپنچرگیریموقـتراانجام
میدهـدوتوصیـهمیشـودکـهبعـدازآنخودرو
رابـرایبازدیدبـهنمایندگیمجازشـرکتکرمان

خودروانتقالدهید.

 هشدار !
جداره الستیک

 بـرای پنچرگیـری بخش جداره السـتیک 
از کیـت پنچرگیری اسـتفاده نکنیـد زیرا 
ممکن است به خاطر افزایش امکان ترکیدن 

الستیک، خطرناک باشد.

 هشدار !
تعمیر موقت

باوجود پنچر گیری سـریع السـتیک با این 
روش، ممکن اسـت بعد از اسـتفاده از کیت 

پنچرگیری مجددا الستیک پنچر شود.

معرفی کیت پنچرگیری
بااستفادهازاینکیت،شماحتیبعدازپنچریهم

میتوانیدبهحرکتخودادامهدهید.
میتواننـد درزگیـر ترکیـب کمپرسـور سیسـتم
بهخوبـیاغلبپنچریهایناشـیازفرورفتنمیخ
ویااشـیایمشـابهدرخودرورارفعکردهوخودرو

رامجددابادبزنند.
بعـدازپنچرگیـریصحیحخودرو،شـمامیتوانید
تا200کیلومترباحداکثرسـرعت80کیلومتردر
ساعتباخودرورانندگیوخودرابهیکتعمیرگاه
یاپنچرگیریبرسـانیدوتعمیراتاساسـیراانجام

دهید.

 احتیاط !
یک درزگیر برای یک الستیک

موقع پنچر شـدن دو یا چند چرخ، از کیت 
پنچرگیـری اسـتفاده نکنید زیـرا هر کیت 
پنچرگیـری تنها برای یک السـتیک پنچر 

استفاده می شود.



نگاهی  اجمالی به خودرو

286

از بعضـی نتوانیـد کیـت ایـن بـا اسـت ممکـن
السـتیکهایباپنچریزیادویادارایپنچریدر

جدارهکناریرابهخوبیپنچرگیریکنید.
افتفشـاربادالستیکممکناستاثرزیادیروی

کاراییالستیکبگذارد.
بـههمیندلیـلدرموقعاسـتفادهازخودرودارای
چرخپنچرگیریشدهبااینشیوه،بایدازفرمانهای
ناگهانـیودیگرمانورهایرانندگیخودداریکنید
بهخصوصاگرخودرودارایبارسـنگیناسـتویا

تریلیبهآنیدکشدهاست.
کیـتپنچرگیـریبـرایتعمیـردائمـیالسـتیک
اسـتفادهنمیشـودوتنهابراییکالسـتیکقابل

استفادهاست.
دراینبخشنحوهاستفادهازاینکیتوپنچرگیری
موقتالستیکخودروبهشماآموزشدادهمیشود
تابتوانیدسـادهومطمئـنکارپنچرگیریراانجام

دهید.
بنابرایـنبخش»نکاتـیبرایاسـتفادههرچهبهتر
ازکیـتپنچرگیـری«رابـادقـتمطالعـهوازآن

تبعیتکنید.

نکاتـی برای اسـتفاده هرچـه بهتر از 
کیت پنچرگیری

خودرورادرشانهخاکیجادهبهگونهایپارک•
کنیـدکـهبتوانیـددورازمحـلعبـورومـرور

خودروهاباکیتکارکنید.
نمیکنـد• مطمئـنشـویدکهخـودروحرکـت

وحتـیوقتـیکـهرویزمیـنترازهـمپارک
کردهاید،ترمزدستیراهمیشهبکشید.

تنهـابـرایپنچـرگیـریوبـادزدنالسـتیک•
سـواریازاینکیتاستفادهکنید.توجهداشته
باشیدکهبااینکیتتنهامیتوانیدپنچریدر

بخشرویآجالستیکرابگیرید.
پنچرگیـری• بـرای کیـت ایـن از اسـتفاده از

الستیکموتورسـیکلت،دوچرخهویاالستیک
هایدیگرخودداریکنید.

وقتیالسـتیکوچرخآسیبدیدهاست،برای•
ایمنـیبیشـترازکیـتپنچـرگیـریاسـتفاده

نکنید.
پنچرگیـری• بـرای کیـت ایـن از اسـتفاده

خودروهـایکهپنچریآنهاتقریبا6میلیمتر
اسـت،مؤثرنیستوتوصیهمیشودکهخودرو
رابهتعمیرگاهیانمایندگیمجازشرکتکرمان

موتورانتقالدهید.

درصـورتایجـادآسـیبهایجـدیبـهخاطر•
رانندگـیبـاالسـتیکپنچـرویـاباالسـتیک
کـمبـاد،ازاینکیتبرایتعمیـروپنچرگیری

استفادهنکنید.
اشـیاییمانندمیخوپیچپنچرکنندهالستیک•

راخارجنکنید.
اگـرخـودرودرفضایبازاسـت،آنراخاموش•

نکنیـدودرغیـرایـنصورتبهخاطراسـتفاده
کمپرسـوربـادازباطـری،ممکناسـتباطری

خالیشود.
هرگزهنگاماسـتفاده،کیـتپنچرگیریرارها•

نکنید.
هرگـزبیـشاز10دقیقـهازکمپرسـورکیـت•

استفادهنکنیدزیراممکناستداغکند.
اگـردمایمحیطزیـرC°30-اسـت،ازکیت•

پنچرگیریاستفادهنکنید.
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0 برچسبمحدودیتسرعت.
1 بطـریدرزگیرییـامایعپنچرگیـریهمراهبا.

برچسبسرعتمجاز
2 شیلنگاتصالازبطریبهالستیک.
3 کانکتورهاوسیماتصالمستقیم.

پایهبطریدرزگیر)چسب( .4
کمپرسور .5

کلیدروشن/خاموش .6
نمایشگرفشاربادالستیک .7

شیلنگاتصالکمپرسوروبطریدرزگیریویا .8
کمپرسوروچرخ

کانکتورها،کابلوشـیلنگاتصـالدرداخلجعبه
کمپرسورقراردارند.

 هشدار !
درزگیر تاریخ مصرف گذشته

هرگـز از درزگیـر تاریـخ مصـرف گذشـته 
اسـتفاده نکنید )یعنی تاریـخ انقضای روی 
بطـری آن منقضی شـده باشـد(. ایـن امر 
می تواند خطر نقص پنچرگیری را بیشتر کند.

 هشدار !
درزگیر

آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید. •
از تماس آن با چشم ها خودداری کنید. •
از استنشاق و خوردن آن اجتناب کنید. •

توصیهمیشـودکهدسـتورالعملهایارائهشـدهرا
کامالرعایتکنیددرغیراینصورتممکناسـت

درزگیرتحتفشارباالخارجشود.

اجزای کیت پنچرگیری
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استفاده از کیت پنچرگیری
1 برچسـبسـرعتمجاز)0(رویبطـری)1(را.

جـداکـردهوآنرادرجایـیدرمعـرضدیـد
داخـلخودرومثالرویفرمانبزنیدتافراموش
نکنیـدکـهبایـدباسـرعتمجـازتعیینشـده

رانندگیکنید.
2 شیلنگ)8(رابهکانکتوربطریدرزگیرمتصل.

نمایید.
3 سروالو)سرشیرباد(چرخپنچررابازوشیلنگ.

5)2(بطریدرزگیررابهآنببندید. مطمئـنشـویدکـهکمپرسـورخامـوشودر.
وضعیت0است.

6 سیمکمپرسوررابهپریزبرقخودروبزنید..

4 بطریدرزگیررادرداخلجعبه)4(کمپرسـور.
قراردهیدبهگونهایکهجعبهعمودیباشد.

 احتیاط !
شیلنگ درزگیر را سفت به شیر ببندید. در 
غیر این صورت، درزگیر پس زده می شود و 
سپس انسداد و گرفتگی شیلنگ می گردد.
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7 دروضعیتـیکهکلیدروشـن/خاموشخودرو.
دروضعیتروشـناسـتویاسـوئیچبازاست،
کمپرسـورراروشـنواجـازهدهیـدتـا5تـا7
دقیقـهکارکنـدتادرزگیرراتافشـارمناسـب
واردکنـد.)بـهبخـشچرخوالسـتیکخودرو
درفصـل8مراجعهشـود(.فشـاربادالسـتیک
بعـدازپـرکردنزیـادمهمنیسـتوبعداچک
وتنظیممیشـود.مواظبباشـیدکهالسـتیک
رازیـادبادنکنیدوموقعبادکردنازالسـتیک

فاصلهبگیرید.

8 کمپرسورراخاموشکنید..
9 شـیلنگهاراازکانکتـوربطـریدرزگیـروولو.

الستیکجداکنید.
کیـتپنچرگیـریرابهجعبـهاشدرداخلخودرو

برگردانید.

 هشدار !
منواکسید کربن

هرگز خودرو را در محیط با تهویه نامناسب 
برای مـدت طوالنی رها نکنیـد زیرا ممکن 
اسـت سبب مسـمومیت منواکسید کربن و 

خفگی شود.

پخش کردن درزگیر
10 بـرایتوزیـعیکنواختدرزگیردرالسـتیک،.

بالفاصلـه7تـا10کیلومتـرویـاحـدود10
دقیقهرانندگیکنید.

باسـرعتبیشتراز80کیلومتردرساعترانندگی
نکنیـدودرصـورتامکانباسـرعتکمتـراز20

کیلومتردرساعتهمرانندگیننماید.
هنـگامرانندگی،اگرمتوجـهارتعاشغیرمعمولی
شـدید،ویاسـروصداییبهگوشرسـید،سـرعت
خـودراکـمکردهوبـااحتیاطرانندگـیکنیدوبا

احتیاطازجادهخارجشوید.
سپسبهامدادجادهاییاامدادخودروزنگبزنید.
موقـعاسـتفادهازکیـتپنچرگیری،سنسـورهای
فشـاربـادالسـتیکوچـرخممکـناسـتدراثـر
ریختـندرزگیـرآسـیبببیننـد،بنابرایـندرزگیر
رویسنسـورهایفشـاربادوچرخرابرداشتهوآن

رابرایبازدیدبهیکتعمیرکارماهربسپارید.

 احتیاط !
فشار باد الستیک

اگــر فشــار باد الستیـک شمــا کمتـر 
از  )PSI )200kpa 29 اسـت، از رانندگـی 
خـودداری کنید. ایـن کار مـی تواند منجر 
به تصادف در اثـر ترکیدگی خرابی ناگهانی 

الستیک شود.
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کنترل فشار باد الستیک
1 بعـدازرانندگـیتقریبـا7تـادهکیلومتـرویا.

حدوددهدقیقه،درمحلامنتوقفکنید.
2 شـیلنگ)8(کمپرسوررامسـتقیمابهشیرباد.

الستیکمتصلنمایید.
3 سیمرابطکمپرسوررابهپریزبرقخودرووصل.

کنید.
4 فشاربادراتافشارتعیینشدهتنظیمکنید..

سپسسوئیچرابازکردهوبهصورتزیرعملکنید.
برای افزایش فشـار باد الستیک: کمپرسور- 

راروشنودروضعیتIقراردهید.برایکنترل
وضعیتبادفعلیکمپرسورراخاموشکنید.

 احتیاط !
سنسور فشار باد الستیک

توصیه می شـود کـه از درزگیـر کیت پنچر 
گیـری موجـود در نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمـان خـودرو اسـتفاده کنیـد. درزگیـر 
روی سنسـور فشـار باد و چـرخ باید موقع 
تعویض الستیک با السـتیک جدید تمیز و 
سنسورهای فشـار باد الستیک توسط یک 

مکانیک ماهر بازدید گردد.

  نکته :
گیج فشار ممکن اسـت فشاری بیشتر از حد 
واقعی را در موقع کار کردن کمپرسـور نشان 
دهـد. برای بـه دسـت آوردن فشـار دقیق، 

کمپرسور باید خاموش شود.
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سیستم پایش فشار باد الستیک خودرو )TPMS، در صورت وجود(

)1(نمایشـگرفشـاربادالسـتیک/نمایشگرایراد
TPMS

هـرالسـتیکونیـززاپـاسآندرصـورتوجـود،
بایدماهانهدرهوایسـردبررسـیشـودوتافشـار
توصیهشـدهسـازندهخودروبررویبرچسـبویا
رویبرچسـبفشـارباد،تنظیمشـود.)اگرخودرو
شـمادارایالستیکهاییبااندازهمتفاوتبااندازه
مندرجدربرچسـبخودروویابرچسـبفشـارباد
السـتیکباشد،درآنصورتبایدفشاربادصحیح

برایآنالستیکرابهدستآورید(.

خودروشـمابهعنوانیـکخاصیتایمنیمجهزبه
سیسـتمپایشفشـارالسـتیکیاTPMSاسـت
کـهموقعیکهفشـاریکیاچندالسـتیکخودرو
بایدکمشـوند،چراغمربوطهرویکیلومترروشـن

میشود.
برایناسـاسوقتیاینچراغروشـنمیشـودباید
خـودرورامتوقـفوهرچهسـریعترالسـتیکهارا
چکوآنهارابافشارمناسببادکنید.رانندگیبا
السـتیککمبادمیتواندسببداغشدنالستیک
وخرابـیآنشـودودرعینحالمصرفسـوخت
کاهشوعمرالسـتیککممیشـودوممکناست
رویکنترلوقدرتتوقفخودروهماثربگذارد.

لطفاتوجهداشـتهباشـیدکـهTPMSنمیتواند
جایگزیننگهداریصحیحشـودورانندهمسئولیت
داردکـهحتیاگرسـطحکمبادیبهحدنرسـیده
کهTPMSآنرانشـاندهد،فشاربادمناسبرا

تامیننماید.

خـودروشـمادارایچـراغنشـاندهنـدهخرابـی
TPMSهممیباشـدواگرسیسـتمدرسـتکار
نکنـدروشـنمیشـود.ایـنچـراغهمراهبـاچراغ
نمایشکمبادیالسـتیکنمایشدادهمیشـودو
وقتـیسیسـتمایرادیراکشـفمیکند،چراغکم
بـادیحدودیکدقیقهچشـمکمیزندوسـپس
بهصورتثابتروشنمیگردد.اینروندتااستارت
بعـدیادامهداردمگراینکهایرادیموجودباشـد.
وقتـیچراغایرادروشـنمیشـود،سیسـتمشـاید
نتوانـدکـمبـادیرانشـاندهـدوایـرادونقـص
TPMSدالیـلزیادیداردکـهازجملهمیتوان
بـهتعویـضویاتغییرالسـتیکهاویـاچرخهادر
خـودرواشـارهنمـودکـهمانـعدرسـتکارکردن
سیسـتمTPMSمیشـود.همیشـهچـراغایـراد
TPMSرابعـدازتعویـضیکیاچندالسـتیک
یـاچـرخدرخودروچککنیدتااطمینانیابیدکه
السـتیکتعویضیویاجایگزینبهگونهایهسـتند

کهاجازهمیدهندتاTPMSمجدداکارکند.
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چـراغهشـدارسیسـتمپایشفشـاربادالسـتیک
زمانیروشنمیشودکهیکیاچندالستیکشما

کمبادباشد.
درصورتروشـنشدناینچراغ،بالفاصلهسرعت
خودراکمکنیدوازدورزدنهایتندپرهیزکرده
وپیشبینیافزایشفاصلهتوقفرابنمایید.دراین
وضعیت،شمابایددرسریعترینزمانممکنتوقف
کردهوالستیکهارابررسینمایید.طبقبرچسب
رویخودروویابرچسـبفشـارباد،بادالستیکها
تنظیمکنید.برچسـبفشـاربادالسـتیکدرروی
پانلبیرونیسـتونوسـطیسمترانندهقراردارد.
اگـردرنزدیکـیشـماپنچرگیـریوجودنـداردیا
نمیتوانیدتاآنجارانندگیکنید،هرچهسـریعتر
الستیکخودراباالستیکزاپاستعویضنمایید.
سـپسممکناسـتچراغکمبادیبرایتقریبا1
دقیقهچشمکبزندوسپسبهصورتمداومبعداز
اسـتارتمجددروشنمیماندو20دقیقهمیماند
تاوقتیکهشـماالسـتیکراپنچرگیریویاآنرا

تعویضکنید.

چراغ کم بادی   نکته :
اگر چراغ TPMS موقع باز بودن سوئیچ و یا 
روشن شـدن موتور سه ثانیه روشن نشد و یا 
اگر بعد از 1 دقیقه چشـمک زدن روشن شود، 
در آن صورت توصیه می شـود که خودرو را به 
نمایندگی مجاز شـرکت کرمـان موتور انتقال 

دهید تا مورد بازدید مجدد قرار گیرد.

 احتیاط !
در زمسـتان و در آب و هـوای سـرد، چراغ 
کم بادی السـتیک ممکن اسـت در صورتی 
روشن شـود که فشار باد الستیک در هوای 
گرم تا مقدار توصیه شده تنظیم شده باشد. 
بنابراین توجه داشته باشید که روشن شدن 
 TPMS ایـن چراغ به معنی معیـوب بودن
نیسـت زیـرا کاهش دمـا منجر بـه کاهش 

تناسبی فشار باد الستیک شده است.
وقتی که شـما از منطقه ای گرم وارد منطقه 
سـرد در طـول رانندگـی می شـوید و یا از 
منطقه سـرد وارد منطقه گرم می شوید و یا 
دمای بیرون به شدت باالتر و یا کمتر است، 
باید فشـار باد السـتیک را چک و تا فشار 

پیشنهادی تنظیم نمایید.
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 هشدار !
آسیب های الستیک کم باد

کم بادی شـدید الستیک سـبب ناپایداری 
خـودرو می شـود و کاهش کنتـرل خودرو 
و افزایـش فاصله ترمز کـردن از عواقب آن 

است.
ادامه رانندگی با السـتیک کم باد می تواند 
سبب داغ کردن الستیک و خرابی آن شود.

چـراغ ایـراد در سیسـتم 
TPMS )سیسـتم پایـش 

فشار الستیک(
چـراغایـرادTPMSبعـدازیکدقیقهچشـمک
،TPMSزدندرصـورتوجودایراددرسیسـتم
روشنمیشود.اگرسیستمنتواندهشدارکمبادی
راهمزمانباخرابیسیسـتمتشخیصدهد،درآن
صورتچراغایرادTPMSراروشنخواهدنمود.
توصیهمیشـودکهسیسـتمرادرایـنمواردبرای
بازدیـدخـودروبـهنمایندگیمجازشـرکتکرمان
موتـورانتقالدادهتاتعمیراتتخصصیبررویآن

انجامشود.

 احتیاط !
چراغ خرابـی سیسـتم TPMS ممکن  •

اسـت در صورتی روشن شود که خودرو 
در اطراف کابل های برق و یا فرستنده های 
رادیویی مثال در ایستگاه های پلیس راه، 
ادارات رسمی و دولتی و یا ایستگاه های 
پخش خبر، تاسیسات نظامی، فرودگاه ها 
یا برج های مخابراتی و غیره رد شود. این 
امـر می تواند در فعالیت عادی سیسـتم 

TPMS اختالل ایجاد کند.
چراغ ایراد سیسـتم TPMS در صورت  •

وجود زنجیر چرخ یا وسـایلی مانند نوت 
بوک، شـارژ موبایـل، ریموت اسـتارتر، 
سیسـتم ناوبـری و غیـره در خـودرو و 
استفاده از آن ها روشن می شود. این امر 
می تواند با کار سیسـتم TPMS تداخل 
ایجاد کند و موجب روشـن شدن چراغ 

ایراد شود.

TPMS تعویض الستیک دارای
اگـرالسـتیکخودروشـماپنچرشـود،چـراغکم
بـادیسیسـتمروشـنمـیشـودودرآنحالـت
توصیهمیشودکهالستیکپنچررابرایبازدیدبه
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورانتقالدهید.

 احتیاط !
توصیه می شود که از عامل پنچرگیری مورد 

تایید شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
درزگیر سنسـور فشـار باد و چـرخ را باید 

موقع تعویض الستیک برداشت.
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هرچرخمجهزبهسنسـورفشارالستیکیاستکه
پشتشیربادالستیکنصبشدهاستشمابایداز
چرخهـایخاصTPMSاسـتفادهکنیدوتوصیه
مـیشـودکـهالسـتیکهارادرنمایندگـیمجـاز

شرکتکرمانموتورپنچرگیریکنید.
حتیاگرشماالستیککمبادراباالستیکزاپاس
تعویـضکنیـد،بـازهـمچـراغکمبادیچشـمک
میزندوروشنمیماندتاوقتیکهفشاربادتنظیم

شودوالستیکپنچرگیریکردد.
بعـدازتعویـضالسـتیککـمفشـارباالسـتیک
زاپـاس،چراغکمفشـارچشـمکمیزنـدوبعداز
TPMSچنددقیقهروشـنمیشـودزیراسنسور

رویالستیکزاپاسفعالنشدهاست.
وقتیالستیککمبادمجدداتافشارپیشنهادیباد
میشـودورویخودروسـوارمیشودویاسنسور
TPMSجدیدیرویچرخسـوارمیشود،چراغ
ایـرادTPMSوچـراغهایوضعیـتوکمبادی
درعـرضچنـددقیقـهبعـدازرانندگـی،خاموش

میشوند.

اگرچراغبعدازچنددقیقهرانندگیخاموشنشد،
توصیهمیشودکهبالفاصلهخودرورابهنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورانتقالدهید.

 احتیاط !
اگر السـتیک اصلی نصب شـده با الستیک 
زاپاس تعویض شـود، سنسور TPMS روی 
چرخ یدکی تعویض شـده باید فعال شود و 
توصیه می شـود که سنسـور TPMS روی 
چـرخ اصلـی نصـب شـده را در نمایندگی 
مجاز شـرکت کرمان موتور غیر فعال کنید. 
اگر سنسـور TPMS روی چرخ اصلی روی 
کناره حامل چرخ زاپاس فعال شود، سیستم 
پایش فشار باد الستیک ممکن است درست 
کار نکند. توصیه می شود که در این وضعیت 
سیسـتم را برای بازدید بـه نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور انتقال دهید.

شـایدشـمانتوانیـدبـابازدیدچشـمی،کـمبادی
السـتیکراتشـخیصدهید.همیشـهازفشارسنج
بادالسـتیکمناسـببـرایاندازهگیریفشـارباد
اسـتفادهکنید.توجهداشتهباشیدکهالستیکیکه
باآنرانندگیشدهاستگرماستوفشارآنباالتر

ازالستیکسردمیباشد.
منظورازالسـتیکسـردالسـتیکخودروییاست
کـهحداقـل3سـاعتدرپارکینـگقـرارداردویا
کمتراز1/6کیلومتررادراینمدترانندگیکرده

است.
قبلازاندازهگیریفشـاربادالستیک،اجازهدهید
کهالستیکسردشودوهمیشهمطمئنشویدکه
السـتیکسردشـدهاستوسـپستافشارتعیین

شدهآنرابادبزنید.

 احتیاط !
توصیه می شـود که اگر خودرو شـما دارای 
درزگیـر  از  می باشـد،   TPMS سیسـتم 
مصوب شرکت کرمان موتور استفاده کنید. 
فراموش نکنید که مایع درزگیر می تواند به 

سنسورهای فشار آسیب برساند.
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6  هشدار !
TPMS محافظت از سیستم

هرگونه دسـت کاری یا تعمیر و اصالح و یا از 
کار انداختـن اجزای سیسـتم TPMS می 
توانـد در توان آن برای هشـدار کم بادی و 
اعالم ایـراد TPMS، اختالل ایجاد کند. از 
کار انداختن و یا دسـت کاری این سیسـتم 
و اجـزای آن و خسـارت های ناشـی از آن 

مشمول گارانتی نیست.

 هشدار !
TPMS سیستم

TPMS نمی تواند آسیب های  • سیسـتم 
ناگهانی و شدید ناشی از عوامل خارجی 
ماننـد میخ و یـا موانع جاده را به شـما 

اطالع دهد.
اگر احسـاس کردید که خـودرو ناپایدار  •

استفاده بالفاصله پا را از روی گاز بردارید 
و به آرامی ترمز کرده. خودرو را در جایی 

ایمن و خارج از جاده، پارک کنید.

 هشدار !
برای اروپا

از دسـت کاری خودرو اجتناب کنید زیرا  •
ایـن کار ممکـن اسـت در کار سیسـتم 

TPMS اختالل ایجاد کند.
چرخ های موجود در بازار فاقد سیسـتم  •

TPMS هسـتند. بـرای ایمنـی هر چه 
بیشتر شما توصیه می کنیم که از قطعات 
اصلی موجود در نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور استفاده کنید.
 اگـر از چـرخ هـای متفرقـه اسـتفاده  •

می کنید، سنسـور TPMS مـورد تائید 
نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتور 
را اسـتفاده کنید. اگر خودرو شـما فاقد 
 TPMS اسـت و یـا TPMS سنسـور
آن درسـت کار نمـی کند، ممکن اسـت 
در بازدیدهای دوره ای خودرو در کشـور 

خود مردود شود.

یدک کردن و انتقال و جابجایی خودرو

سرویس یدک خودرو
درصـورتنیـازبـهیـدکاضطـراریخـودرو،توصیه
میشـودکهازنمایندگیمجازشرکتکرمانموتورو
یاسرویسهایامدادخودروویژهاینکارکمکبگیرید.
بـرایجلوگیـریازآسـیبدیـدنخـودروبایـداز
روشهایباالبردنویدکمناسباینکاراستفاده
کرد.اسـتفادهازجرثقیلهایـاکفیهایمخصوص

پیشنهادمیشود.
اطالعاتمربوطبهدسـتورالعملهاییدکنمودن

کاروانتوسطخودرودرفصل5ارائهشد.
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بهتراسـتکهخودرورادرحالیکهچرخهایعقب
آنرویزمینوچرخجلوباالست،یدککنید.

اگـرهرکـدامازچرخهاویااجزایسیسـتمتعلیق
آسیبدیدهویاخودرودرحالتیکهچرخهایجلو
رویزمیناسـت،یدکمیشـود،ازروشگذاشتن

کفیزیرچرخهایجلواستفادهکنید.
اگرامکانیدکباکامیونهاییدککشمخصوص
نیستویادسترسیبهآنهاندارید،همیشهتوجه
داشـتهباشـیدکهچرخهـایجلوخـودروبایدباال

بیایندونبایدبرعکسباشد.

 احتیاط !
هرگـز خـودرو را به صورتی که قسـمت  •

پشـتی آن رو به بـاال و چرخ های جلوی 
آن روی زمین باشد، یدک نکنید زیرا به 

خودرو آسیب می رساند.
از یدک کردن خودرو با تجهیزات آویزان  •

کننده خودداری کنیـد. از جرثقیل های 
خودروبر استفاده کنید.

موقـعیدککـردنخـودرودرحالتاضطـراریو
بدونکفیچرخدارمواردزیررارعایتکنید:

1 سوئیچرادروضعیتACCقراردهید..
2 دندهراخالصکنید..
3 ترمزدستیرابخوابانید..

 احتیاط !
خالص نکردن دنـده در هنگام یدک کردن 
خـودرو، سـبب آسـیب دیدگـی گیربکس 

می شود.
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قالب هـای یـدک بازشـونده )در جلو 
خودرو( )در صورت وجود(

1 دربصنـدوقعقبرابازکردهوقالبیدکرا.
ازداخلجعبهابزارخارجکنید.

2 درپوشرویسپرجلورابازکنید..

3 قالبراباگرداندندرجهتعقربههادرسوراخ.
مخصـوصنصبکنیدتاوقتیکهکامالسـفت

شود.
4 قالبیدکرابازکردهوبعدازاستفادهدرپوش.

راببندید.

یدک نمودن اضطراری خودرو
در صـورت نیاز به یـدک نمودن خـودرو، توصیه 
می شـود کـه بـا نمایندگی مجـاز شـرکت کرمان 
موتور تماس بگیرید و یـا از خدمات امداد خودرو 

مخصوص استفاده نمایید.
اگرسـرویسهاییدکاضطراریدردسـترسنیستند،
میتوانیدموقتاخودرورابااسـتفادهازسـیمبکسلویا
زنجیربسـتهشدهبهقالباضطراریزیرقسمتجلو)یا

عقب(خودرو،یدککنید.
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موقعیدککـردنخودرو،احتیاطرارعایتکنید.
درایـنوضعیـترانندهبایدبرایکنتـرلفرمانو

ترمزکردندرخودروحضورداشتهباشد.
یـدککردنخودروبااینشـیوهتنهادرجادههای
سـفتوبـرایفواصـلکوتاهوباسـرعتکمانجام
میشـود.همچنیـنچـرخهـا،اکسـلها،گاردان،
فرمـانوترمزهـابایـدهمگیدرشـرایطمناسـب

باشند.
هرگـزبـرایبیـرونکشـیدنخـودروازگل،•

ماسـهویادیگروضعیتهایمشـابهکهخودرو
نمیتوانـدتحتتـوانخودباشـد،ازقالبهای

یدکاستفادهنکنید.
ازیدکنمودنخودروهایسـنگینترازخودرو•

یدککنندهاجتنابکنید.
رانندههـایهـردوخودرویـدککنندهویدک•

شدهبایدبهصورتمکررباهمدرتماسباشند.

قبلازیدکاضطراری،مطمئنشـویدکهقبال•
نشکستهیاآسیبندیدهاست.

سیمبکسلویازنجیرراسفتبهقالبببندید.•
قالبراتکانندهید.سـعیکنیدنیروبهصورت•

مداوموثابتبهآنواردشود.
برایجلوگیریازآسـیبدیدنقالب،آنرااز•

کنارههاویابازاویهقائمهنکشید.همیشهقالب
رامستقیمبکشید.

 احتیاط !
سیم بکسل را به قالب یدک ببندید. •
استفاده از دیگر بخشهای خودرو به جز  •

قالب برای یدک نمودن میتواند به بدنه 
خودرو آسیب برساند.

تنها از سـیم بکسـل و زنجیر مخصوص  •
یـدک کـردن خودروها اسـتفاده کنید. 
همیشه سـیم بکسل و یا زنجیر را سفت 

به قالب یدک ببندید.

 هشدار !
موقع یـدک نمودن خـودرو، مـوارد زیر را 

رعایت کنید:
از حرکت هـای ناگهانـی و یـا رانندگـی  •

سـریع و حرکات مانوری خودداری کنید 
تا قالب تحت فشـار مضاعف قرار نگیرد 
و یا به سـیم بکسل و یا زنجیر فشار زیاد 
وارد نشـود. قالب و سـیم بکسل ممکن 
است پاره شده و سبب ایراد آسیب های 

جانی و مالی شوند.
اگـر خودرو یدک شـده قـادر به حرکت  •

نیست، سعی نکنید با زور آن را بکشید. 
بدیـن منظور با نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور تمـاس گرفته و یا از امداد 

خودرو کمک بخواهید.
خودرو را تا حد امکان از جلو و به صورت  •

مستقیم یدک کنید.
در هنـگام یـدک نمودن از خـودرو دور  •

باشید.
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ازسـیمبکسـلهاییبـهطـولکمتـراز5متر•
اسـتفادهکنید.هنـگامیدککـردنخودرودر
وسـطسیمبکسلیکپارچهسـفیدیاقرمزبه
پهنی30سـانتیمترنصـبکنیدتادیدبهتری

ایجادشود.
بـااحتیـاطرانندگیکنیـدبهگونهایکهسـیم•

بکسلدرزمانیدکشدن،شلنشود.

اقدامـات احتیاطـی در هنگامی یدک 
نمودن اضطراری خودرو

سـوئیچرادروضعیـتACCقـراردهیـدتـا•
فرمانقفلنشود.

دندهراخالصکنید.•
ترمزدستیراآزادنمایید.•
پـدالترمزرابانیرویبیشازحدعادیفشـار•

دهیدزیراکاراییترمزیخودروکماست.
توجهداشـتهباشـیدکهدرهنگامیدکشـدن،•

نیـرویبیشـتریبـرایچرخاندنفرمـانالزم
استزیراسیستمهیدرولیککارنمیکند.

اگـردرحـالراندندریکسـرازیریهسـتید،•
ترمزهاممکناسـتداغکنندوکاراییترمزی
کمشـود.بنابراینسـعیکنیدکهبیشترتوقف

کنیدتاترمزهاخنکشوند.

 احتیاط !
گیربکس اتوماتیک

اگر خودرو با هر چهـار چرخ روی زمین  •
یـدک می شـود، تنها بایـد از جلو یدک 
شـود. مطمئـن شـوید که دنـده خالص 
اسـت و با سرعت بیشـتر از 40 کیلومتر 
در سـاعت و بیـش از 25 کیلومتر یدک 
نکنیـد. در ایـن وضعیت سـوئیچ را در 
وضعیـت ACC قـرار دهید تـا مطمئن 
شوید که قفل نمیشـود. راننده باید در 
خودرو یدک شـونده حضور داشته باشد 
تا فرمـان را کنترل و در مواقـع لزوم از 

ترمز استفاده کند.
قبل از یدک نمودن خودرو، میزان روغن  •

گیربکـس اتوماتیک را چـک کنید. اگر 
مقدار آن پایینتر از سـطح HOT روی 
درجه بـود، در آن صورت بـه آن روغن 
اضافـه کنید. اگـر امکان اضافـه نمودن 
روغن نیسـت، باید از خودروبر استفاده 

کنید.
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سرویس های ادواری
اقدامات احتیاطی بـرای مالک خودرو وظایف مالک خودرو

در هنگام تعمیر و نگهداری
تعمیراتنادرسـتویاناکاملممکناسـتمشکل
سـازباشـدودراینفصلدسـتورالعملهاییبرای
تعمیرقطعاتیارائهمیشـودکهتعمیرآنهاآسـان

است.

برایجلوگیریازآسـیبدیدنخودروایرادآسیب
بـهخودودیگراندرموقعانجامتعمیرونگهداری

ویابازرسیوبازدیدخودرو،احتیاطکنید.
سـرویسنادرسـت،ناکامـلویـاناکافـیمیتواند
مشـکالتیدرکارخودروپدیدآوردوسـببآسیب
دیـدنخـودرو،تصادفویاایرادآسـیبهایجانی

بـهطـورکلـیتوصیـهمیشـودکـهکارتعمیـروشود.
نگهـداریتوسـطنمایندگـیمجازشـرکتکرمان

موتورانجامشود.
همیشـهتعمیراتانجامشـدهرویخـودروخودرا
ثبـتکـردهوآنرانـزدخـودنگهداریـد.تعمیرو
نگهداریبایدبراسـاسجداولونمودارهایتعمیر
ونگهـداریارایـهشـدهانجامشـود.ایـناطالعات
بـرایرصدکردنتبعیتشـماازالزامـاتتعمیرو
نگهداریمندرجدرگارانتیخودرو،اهمیتدارد.

جزئیاتبیشتردرموردگارانتیدردفترچهگارانتی
خودرودرجشدهاست.

توجهداشـتهباشـیدکهتعمیراتواصالحاتمورد
نیـازبهخاطرعدمانجامتعمیرونگهداریدرسـت

مشمولگارانتینمیشود.

  نکته :
سـرویس و تعمیر و نگهداری مدارک مربوطه  

بر عهده مالک خودرو است.

  نکته :
تعمیـر و نگهداری نادرسـت در دوره گارانتی   
روی شـمول گارانتی خودرو اثر گذار اسـت. 
برای جزئیات بیشـتر کتابچه گارانتی خودرو  
را بخوانیـد. برای کسـب اطالعات بیشـتر در 
مورد روش های تعمیر و نگهداری با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
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 هشدار !
کارهای تعمیر و نگهداری

انجـام کارهـای تعمیر و نگهـداری روی  •
خودرو خطرناک اسـت و ممکن است به 
شدت به شـما آسیب برساند. در صورت 
عدم اطالع و تجربه و یا نداشـتن ابزار و 
لوازم صحیح توصیه می شود به نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور  مراجعه کنید.

کار روی موتـور در حـال روشـن بودن  •
موتـور خطرناک اسـت و به خصوص اگر 
شـما از جواهرات اسـتفاده می کنید و یا 
لباس های گشاد به تن دارید، خطرناک تر 
اسـت زیرا لباس های شـما می تواند بین 
قطعـات متحـرک گیـر کـرده و سـبب 
ایجاد سـانحه شـود. بنابراین اگر مجبور 
هستید که در هنگام کار با خودرو انجام 
تعمیـرات، موتور را روشـن نگـه دارید، 
جواهـرات و به ویژه حلقـه و گردن بند و 
سـاعت را باز کرده و از لباس های گشاد 

استفاده نکنید.

وظایف تعمیر و نگهداری مالک خودرو
زمان بندی تعمیر و نگهداری مالک خودرو
موقع توقف برای سوخت گیری اقدامات 

زیر را انجام دهید:
سطحروغنموتورراچککنید.•
میـزانخنککنندهموجوددرمخزنخودرورا•

چککنید.
میـزانآبموجـوددرمخزنشیشـهشـویرا•

چککنید.
بادالستیکهاراچککنید.•

درادامـهجـداولتعمیرونگهـداریوبازدیدهای
الزمرویخودروبههمراهبازههایزمانیودفعات
انجامآنارائهمیشـودتابتوانیدبهصورتایمنو

مطمئنباخودرورانندگیکنید.
هرگونهتغییروضعیتدرخودرویانقصیراسریعا

بهنمایندگیاطالعدهید.
ایـنجـداولچکهـاینگهـداریمالـکخـودرو
مشـمولگارانتینیسـتندودرصـورتمراجعهبه
نمایندگـیبایـدهزینـه،قیمـتقطعیوسـیالرا

پرداختکنید.

 هشدار !
اگـر موتور داغ اسـت، موقع کنترل سـطح 
مایـع درون رادیاتور احتیـاط کنید زیرا باز 
کـردن درب رادیاتـور ممکن اسـت سـبب 

فوران آب و بخار داغ و سوختگی شود.
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هنگام کار  با خودرو به موارد زیر دقت 
کنید:

بـهتغییراتدرصدایاگزوزویابویبخاراتو•
دودآنتوجهکنید.

لرزشهـایفرمـانرامـدنظرقـراردهیدودر•
صـورتافزایشآنویاسـفتشـدنویاشـل
شـدنفرمـانویـاتغییـریدروضعیـتصاف
نمـودنفرمـان،حتمـاازآنبازدیـدکنیـدو

بررسیهایالزمراانجامدهید.
بهکشـیدهشـدنخودروبهیکطـرفدرجاده•

صافوترازتوجهکنید.
موقـعتوقـفخودرو،بهصداهـایغیرمعمولیدر•

خـودرویاکشـیدهشـدنبـهیکطـرفوافزایش
خالصیپدالترمزویاسفتشدنآن،توجهکنید.

اگـردندههـایخودروشـماصـدامیدهندویا•
تغییـریدرنحـوهکارآنهـاپدیدآمدهاسـت،

سطحروغنگیربکسراچککنید.
کارکـردوضعیـتPدنـدهاتوماتیکخـودرورا•

چککنید.
ترمزدستیراچککنید.•
نشـتیمایـعرادیاتـورراچـککنیـد)بعـداز•

اسـتفادهعـادیازکولـرخودروآبازسیسـتم
کولرمیچکدکهاینامرطبیعیاست.

حداقـل هر ماه  یکبـار اقدامات زیر را 
انجام دهید:

سـطحخنککنندهموجـوددررادیاتورراچک•
کنید.

خـودرو• بیرونـی چراغهـای تمامـی وضعیـت
)راهنما،چراغهایجلوفالشر(راچککنید.

فشـاربـادالسـتیکهاوازجملـهبادالسـتیک•
زاپاسراچککنید.

حداقل هر سـال دو بار اقدامات  زیر را 
انجام دهید

) مثال در بهار و پاییز(:
وجـودنشـتییـاآسـیبدیدگیشـیلنگهای•

سیستمکولر،رادیاتوروبخاریراچککنید.
کارکردنسیستمآبپاششیشهجلوراچک•

وتیغههایبرفپاککنراباکهنهآغشـتهبه
سیالشوینده،تمیزکنید.

تنظیمبودنچراغهایجلوراچککنید.•
انبـاره،اگـزوزوحفاظهـاوبسـتهایآنهـارا•

چککنید.
سـایشونحوهکارکمربنددویاسهنقطهایرا•

چککنید.
سـایشوصافشـدنالسـتیکهاوشلبودن•

پیچهایچرخهاراچککنید.
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حداقل هر سـال  یکبار اقدامات زیر را 
انجام دهید:

شـیلنگهایتخلیهباراندربوبدنهخودرورا•
تمیزکنید.

لوالهایدربهاودربموتورراچککنید.•
را• زبانههـاولوالهـایدربهـاودربموتـور

روغنکاریکنید.
نواردرزگیردوردربهاراروانسازیکنید.•
سیستمکولرخودروراچککنید.•
اتصـاالتوکنترلهـایگیربکـساتوماتیکرا•

چکروغنکاریکنید.
باطریوترمینالهاراتمیزکنید.•
میزانروغنترمزوکالچراچککنید.•

سرویس های تعمیر و نگهداری زمان بندی شده )ادواری(
اگـرازخـودرودرشـرایطزیراسـتفادهنمیکنید
براسـاسجـدولنگهـداریعادیعمـلکنیدودر
صورتیکـهدرهنـگامرانندگییکیازشـرایطزیر
وجوددارد،ازشیوهنگهداریتحتشرایطاستفاده

شدیدیاحاداستفادهنمایید.
اسـتفادهمکـرردرفواصـلکوتـاهکمتـراز8•

کیلومتـردردمـایعـادیویـاکمتـراز16
کیلومتردردمایانجماد.

رانندگیدرگردوغبارویاجادههایماسهای.•
استفادهزیادازترمزها.•
رانندگـیدرمناطقنمـکزارویابررویدیگر•

موادخورنده.
رانندگیدرجادههایناهمواروگلی.•
رانندگیدرمناطقکوهستانی.•
اسـتفادهزیـادازخـودرودروضعیـتدرجاویا•

کمسرعت.
رانندگیطوالنیدرآبوهوایسـردویاشدیدا•

مرطوب.
اسـتفادهازخودروبهعنوانماشـینگشـتویا•

تاکسـیویاهرنوعاسـتفادهصنعتیازخودرو
ویدکنمودن.

رانندگـیباسـرعتبیشـتراز170کیلومتردر•
ساعت.

رانندگیمکرروتوقفهایمکرر.•

اگرخودرویشماتحتشرایطمذکورکارمیکند،
بایدبیشـترازوضعیتمنـدرجدرجدولنگهداری
عادیخودروکاربازدیدازخودروتعویضوریختن
روغـنراانجـامدهیـد.بعـدازدورههاویـافواصل
منـدرجدرنمـودار،همچنانازبازههـاینگهداری

زمانبندیشدهتبعیتکنید.
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توضیح قطعات خودرو که باید براساس جدول بازدید شوند
روغن موتور و فیلتر 

روغـنموتـوروفیلترآنبایددربازههایمشـخص
شـدهتعویضشـوند.اگرخودرودرشرایطسخت
حرکتمیکند،تعویضروغنوفیلتربایدسریعتر

انجامشود.

تسمه ها
تسـمههایخودرورابازدیدکنیدومطمئنشـوید
کهعالئمسـایش،ترکویابریدگییااشباعروغن
ندارنـدودرصـورتنیـازآنهـاراتعویـضکنیـد.
تسـمههابایدبهصورتدورهایبرایکنترلکشش

کنترلودرصورتلزومتنظیمشوند.

فیلتر سوخت )کارتریج(
فیلترمسـدودشدهسـرعتخودروراکممیکندو
میتوانـدبهسیسـتمتخلیهآالیندههاآسـیببزند
وسـببشـودمشـکالتیماننداسـتارتبدخودرو
رخدهـد.اگرموادزائـدزیادیدرباکتجمعکند،

فیلتربایدزودترتعویضشود.
بعـدازبسـتنفیلتـرجدیـد،موتورراچنـددقیقه
روشـنکنیدوجودنشتیازاتصاالتراچککنید.
توصیـهمیکنیمکهبرایتعویضفیلترسـوختبه
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورمراجعهکنید.

لوله های بنزین، شیلنگ ها و  اتصاالت
وجودنشتیوآسیبدیدگیدرلولهها،شیلنگهاو
اتصاالتراچککنید.توصیهمیشودکهلولههای
بنزین،شـیلنگهاواتصاالترادرنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورتعویضکنید.

شـیلنگ های تخلیـه گاز کارتل روغن 
موتور )در صورت وجود(

سطحشیلنگهاراازنظروجودآسیبهایحرارتی
ویاآسـیبهایمکانیکیچککنید.الستیکهای
سفتوترد،ترک،بریدگی،برش،سائیدگیوتورم
زیادنشـاندهندهتخریبشیلنگاست.هموارهآن
بخشهایـیازشـیلنگکـهنزدیکبهنقـاطداغتر
اسـت)مثـالنزدیکبهاگـزوز(رابیشـتروبادقت
بیشـترچککنید.مسیرشیلنگرابازدیدکنیدتا
مطمئنشـویدکهشـیلنگهابانقاطداغ،لبههای
تیـزویـااجـزایمتحـرکدرتماسنیسـتندزیرا
میتواننـدشـیلنگراذوبویـادرآنسـائیدگی
ایجادکنند.تمامیاتصاالتشـیلنگهامانندبست
وکوپلینگهاراچککنیدتااطمینانحاصلکنید
کهسفتهستندونشتیندارند.شیلنگهابایددر
صـورتوجودآسـیبدیدگیوپارگی،فوراتعویض

شوند.

شیلنگ بخار و درپوش باک
شیلنگبخارودرپوشباکبایددربازههایمندرج
درجدولنگهداریتعویضشـوند.مطمئنشـوید
کـهشـیلنگبخارهـایجدیدویـادرپـوشفیلتر

شوختدرستتعویضشدهاست.

فیلتر هوا
توصیـهمیشـودکـهبـرایتعویـضفیلتـرهـوابه
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورمراجعهکنید.

شمع ها
)برای موتورهای بنزینی(

برایجرقهوکارکردبهترموتور،توصیهمیشودکه
شمعهایجدیدرویموتورنصبکنید.

لقی سوپاپ
وجودسروصدادرمحلسوپاپهاویالرزشموتور
راچککردهودرصورتلزومسـوپاپهاراتنظیم
کنید.توصیهمیشودکهسیستمتوسطنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورسرویسشود.
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سیستم خنک کننده
اجزایسیسـتمخنککننـدهمانندرادیاتور،مخزن
آب،شـیلنگهاواتصاالتراچککنیدتامطمئن
شـویدکـهنشـتیوآسـیبدیدگیوجـودنـدارد.

قطعاتآسیبدیدهراتعویضکنید.

مایع خنک کننده
مایـعدرونرادیاتوربایـددربازههایزمانیتعیین

شدهدرجدولنگهداریتعویضشود.

روغن گیربکس معمولی
)در صورت وجود(

روغنگیربکسرابراسـاسجدولنگهداریبازدید
کنید.

روغن گیربکس اتوماتیک
)در صورت وجود(

میـزانروغـنداخلگیربکـساتوماتیـکبایدبعد
ازآنکـهموتـوروگیربکـسدربـازهدمـایعادی
قـرارگرفت،دربازهHOTدرجـهاندازهگیریآن
باشـد.سـطحروغنرادرحالتروشنبودنموتور
وخالصبودندندهوکشـیدنترمزدسـتی،چک

کنید.

شیلنگ ها و لوله های مدار ترمز
نصـبصحیـح،خـمشـدگیها،ترکهـا،خرابیو
نشـتیمدارترمـزرابهصورتچشـمیچککنید.
قطعاتآسـیبدیدهومعیـوبرابالفاصلهتعویض

نمایید.

روغن ترمز
میـزانروغنترمزموجـوددرمخزنراچککنید.
مقـدارروغـندرمخـزنبایـدبینعالئـمMINو
MAXدرجشدهرویجدارهمخزنباشد.همیشه
ازروغنترمزDOT 3یاDOT 4استفادهکنید.

ترمز دستی
سیسـتمترمـزدسـتیازجملـهاهـرممربوطـهو

سیمهایآنرابازدیدکنید.

ترمزهای کاسه ای عقب و لنت ها
ترمزهـایکاسـهایولنـتترمـزعقـبرابازدیـد
کنیدوجودخراش،سـوختگی،نشـتیروغنترمز،

شکستگیقطعاتوسایششدیدراچککنید.

لنت های ترمز، کالیپرها و روتورها
سایش،درلنتهاوتمامشدنوسائیدگیکاسهو

نشتیروغنترمزدرکالیپرراچککنید.

پیچ های نصب سیستم تعلیق
شـلبـودنویـاآسـیبدیدگیاتصـاالتسیسـتم
تعلیـقراچـککنیـدودرصورتلـزومآنهاراتا

گشتاورتعیینشدهسفتکنید.

گیربکس فرمان، اهرم بندی و گردگیرها 
/ مفصل سیبک های بازوی تحتانی

درحالـتتوقـفوخاموشبودنخـودرو،خالصی
بیشازحدفرمانراچککنید.

وجودخمشـدگیویاآسیبدیدگیدراهرمبندی
فرمانراچککنیدوخرابی،ترکویاآسیبدیدگی
گردگیرهـاواتصاالتسـیبکهاراچـککنید.در
صورتلزومقطعاتآسیبدیدهراتعویضنمایید.
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میل محرک ها و گردگیرها
میـلمحرکهـا،گردگیرهـاوبسـتهاراازنظـر
وجـودترک،خرابیویاآسـیبدیدگیچککنید.
درصـورتلزومقطعاتآسـیبدیـدهراتعویضو

گریسکاریکنید.

گاز کولر
لولههایسیسـتمتهویهمطبـوعواتصاالتآنرااز

نظروجودنشتیوآسیبدیدگیچککنید.

روغن موتور

کنترل میزان روغن موتور خودرو
1 مطمئنشویدکهخودروروییکسطحترازاست..
2 موتـورراروشـنکـردهوبگذاریـدتابـهدمای.

کاریعادیبرسد.
3 موتـورراخامـوشکردهوچنددقیقه)حدود5.

دقیقه(منتظربمانیدتاروغنبهکارتلبرگردد.
4 درجهراخارجکردهوآنراتمیزومجدداداخلکنید..

5 درجـهراخـارجومحلروغـنرویآنراچک.
کنید.میزانروغنبایدبینعالمتFوLروی

درجهباشد.

 هشدار !
شیلنگ رادیاتور

دقـت کنید که موقع کنترل و یا اضافه نمودن 
روغن به شیلنگ رادیاتور دست نزنید زیرا داغ 

است و می تواند سبب سوختگی شدید شود.

 احتیاط !
روغن موتور را بیش از ظرفیت داخل مخزن 
نریزید. این کار مـی تواند برای موتور مضر 

باشد.



ی
دار

گه
ن

311

7

اگرمیـزانروغننزدیکدرجهLبودبایدمقداری
روغنبهموتوراضافهکنیدتاسطحآنبهFبرسد.
هرگز بیشتر از درجه F روغن نریزید و مخزن 

را سرریز نکنید.

برای جلوگیری از ریختن روغن بر روی خودرو 
از قیف استفاده کنید.

همیشـهازروغـنموتـورمخصـوصخـودروخود
اسـتفادهکنیـد)بـرایجزئیـاتبیشـتربـهبخش
»روغنهـاومقادیرمورداسـتفادهپیشـنهادی«به

فصل8رجوعشود(.

تعویض روغن و فیلتر آن
توصیهمیشودکهروغنموتوروفیلتررادرنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورتعویضکنید.

 هشدار !
تماس طوالنی مدت روغن سوخته با پوست 
می تواند سـبب ایجاد حساسـیت پوسـتی 
و سـرطان شـود. ایـن روغـن حـاوی مواد 
شـیمیایی سـرطان زا اسـت که آزمایشات 
نشـان داده اند که در حیوانات سـبب بروز 
سـرطان می شـود. همیشـه بعد از تماس با 
روغن، بالفاصله دسـت خود را با آب گرم و 

صابون بشویید.

سیسـتمخنککنندهفشارقویاینخودرودارای
مخزنـیپرازمایـعخنککنندهضدیخاسـتکه
درطولسـالقابلاسـتفادهاسـتومخزنآندر

کارخانهپرمیشود.
حداقلسـالییکبارسـطحمایعداخـلرادیاتورو
ضـدیـخآنراچککنیـد:درآغازفصلزمسـتان
وقبلازمسـافرتبهنواحـیخنکترزمانخوبی

برایبازدیدازمایعدرونرادیاتوراست.

مایع خنک کننده موتور
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کنترل میزان مایع خنک کننده موتور
 هشدار !

 درب رادیاتور

هرگز در هنگام روشـن بـودن موتور و یا  •
داغ کـردن آن در رادیاتـور را بـاز نکنید. 
انجام این کار ممکن اسـت سبب شود که 
موتور و سیستم خنک کننده آسیب ببیند 
و آسـیب های جانی جدی ناشی از خروج 

بخار داغ و مایعات پدید می آید.
موتور را خاموش و تا زمان خنک شدن آن  •

صبر کنید. موقع باز کـردن درب رادیاتور 
احتیاط کنیـد. بدین منظـور روی آن را با 
یک حوله ضخیم بگیریـد و به آرامی درب 
را جهت خالف عقربه های ساعت بگردانید 
تا یک درجه باز شـود. بعـد از خروج بخار 
از سیسـتم خنک کننـده، درب رادیاتور 
را به جـای خود برگردانید و بعـد از این که 
مطمئن شدید فشار کامال تخلیه شده است، 
درب را بـا حوله به پایین فشـار داده و در 

جهت خالف عقربه ها بگردانید تا باز شود.
)ادامه دارد(

 هشدار !
)پروانـه(  الکتریکـی  موتـور 
براسـاس دمـای مایـع خنک 
کننده موتور، فشار گاز کولر و 
سـرعت خـودرو کار می کند. 
پروانـه خـودرو گاهـی حتـی در وضعیـت 
خامـوش بـودن موتـور هـم کار می کنـد. 
بنابرایـن موقع کار نزدیک پـره های پروانه 
احتیاط کنید تا به شـما آسـیب نرسـاند. با 
کاهـش دمـای مایع خنـک کننـده، موتور 
الکتریکی پروانه به صورت خودکار خاموش 

می شود و این شرایط عادی است.

)ادامه(
حتـی هنگام خامـوش بـودن موتور هم  •

درب رادیاتـور را باز نکنیـد و یا هنگام 
داغ بـودن موتور و رادیاتور از تخلیه آن 
خودداری کنید زیرا مایع خنک کننده و 
بخـار هنوز هم می تواند با فشـار بیرون 

آید و سبب سوختگی شود.

وضعیـتواتصـالتمامـیشـیلنگهایسیسـتم
خنککنندهوشـیلنگهایبخـاریراچککنید.
شـیلنگهایآسـیبدیـدهوبـادکـردهراتعویض

کنید.
سطحمایعخنککنندهدرهنگامسردبودنموتور
بایـدبیـنعالئـمF (MAX)وL (MIN)روی

مخزنخنککنندهباشد.
اگرسطحمایعخنککنندهپایینبود،مقدارکافی
بهآنمایعاضافهکنیدتایخنزندوخوردگیپیش
نیایــد.همیـشهسطــحمایـعخنککننـدهرادر

F (MAX)،نگهداریداماآنراسرریزنکنید.
اگررادیاتورمایعکممیکندوهرباربایدبهمخزن
مایعاضافهکنید،حتمابهنمایندگیمجازشـرکت

کرمانموتورمراجعهنمایید.
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مایـع خنک کننـده پیشـنهادی برای 
موتور

تنهـاازآبمخصوصرادیاتـوردرمخلوطمایع•
خنککنندهاستفادهکنید.

موتورخودروشمادارایقطعاتآلومینیومیاست•
وبایـدبهکمکمایـعخنککنندهباپایهاتیلن-
گلیکولدربرابرخوردگیویخزدنمحافظتشود.

هرگزازالکلویامتانولاستفادهنکنیدویاآنها•
راباخنککنندهپیشنهادیمخلوطنکنید.

ازمحلولهایحاویبیشاز60%ضدیخویا•
کمتراز35%ضدیخاستفادهنکنیدزیراکارایی

محلولراکممیکنند.
درجـدولزیردرصدمخلوطهـامایعخنککننده

آمدهاست:

دمای محیط
درصد حجمی مخلوط

 آبضد یخ
-15°C (5°F)3565

-25°C (-13°F)4060
-35°C (-31°F)5050
-45°C (-49°F)6040

 هشدار !
 درب رادیاتور

هرگز موقـع کار کردن موتـور و گرم بودن 
رادیاتـور، در آن را بـاز نکنیـد. در غیر این 
صـورت بخـار و مایـع خنک کننـده داغ با 
فشـار خارج شده و می تواند به شما آسیب 

برساند.

تعویض مایع خنک کننده
توصیهمیشـودکهبرایتعویضمایعخنککننده
بـهنمایندگیمجازشـرکتکرمانموتـورمراجعه

کنید.

 هشدار !
هرگـز مایع خنـک کننـده را درون آب  •

پاش نریزید.
 مایع خنک کننده با کثیف کردن شیشه  •

به شـدت دید را کـم کرده و بـا کاهش 
کنترل بر خودرو امکان تصادف و آسیب 
دیـدن رنگ بدنـه در اثر تمـاس خنک 

کننده با بدنه وجود دارد.

 احتیاط !
قبـل از ریختـن مایـع خنـک کننـده در 
رادیاتـور، یک کهنه یـا پارچه را دور در آن 
بگذارید تا از سرریز مایع ورود آن به داخل 

موتور و دینام خودداری شود.
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روغن ترمز و کالچ
تنهاازسـیالکالچ/ترمزمشـخصشـدهاسـتفاده
کنیـد.)بـه»روغنهایپیشـنهادیومقادیرمورد

استفاده«فصل8مراجعهکنید(.

هرگزچندنوعروغنترمزراباهممخلوطنکنید.

کنترل سطح روغن ترمز و کالچ
سطحروغنترمزوکالچرابهصورتدورهایچک
کنید.مقدارروغنموجوددرمخزنبایدبینعالئم

MAXوMINرویبدنهمخزنباشد.
قبـلازبـازکـردندرمخزنواضافهکـردنروغن
ترمـز/کالچ،سـطحدوردربمخزنراکاماًلتمیز

کنیدتاآلودگیواردآننشود.
اگـرسـطحروغـنترمـز/کالچپایینبود،تاسـطح
MAXبهآنروغناضافهکنید.اینسطحبهمروربا
افزاشکیلومترخودروافتمیکندواینطبیعیاست
زیراباسـائیدهشدنلنتهایترمزسطحروغنترمز
همپایینمیآید.اگرسـطحروغنترمزخیلیپایین
استوکممیکند،توصیهمیشودحتمابهنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورمراجعهکنید.

 هشدار !
کم کردن روغن ترمز

اگر سـطح روغن ترمز سـریع کـم می کند، 
هرچه سریع تر خودرو را به نمایندگی انتقال 

داده تا مورد بازدید قرار گیرد.

 هشدار !
روغن ترمز و کالچ

 موقع تعویـض و یا اضافه کردن روغن ترمز 
و کالچ، احتیـاط کنیـد. و از تمـاس آن بـا 
چشـم خودداری کنیـد؛ در غیر این صورت 
بالفاصله چشم خود را با آب فراوان بشویید 
و هر چه سریع تر به پزشک مراجعه نمایید.

 احتیاط !
از تمـاس و ریختن روغن ترمـز/کالچ روی 
بدنه خودرو خودداری کنید زیرا به رنگ آن 

آسیب می زند.
 این روغن اگر برای مدت طوالنی در معرض 
هوای آزاد باشـد نباید اسـتفاده شـود زیرا 
کیفیت آن در معرض هوای آزاد کم می شود 
و تضمینی وجود نـدارد. دور ریختن روغن 
ترمز باید به شـیوه صحیح باشد و هرگز آن 
را در ظرف های گمـراه کننده نریزد. توجه 
داشـته باشـید که وجود حتی چنـد قطره 
روغن معدنی مانند روغن موتور در سیستم 
کالچ و ترمـز مـی تواند به اجزای سیسـتم 

آسیب بزند.
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روغن گیربکس اتوماتیک )در صورت وجود(

3 مطمئنشـویدکهسـطحروغندرسـطحتراز.
رویHOTاست.اگرسطحآنپایینتربود،از
طریـقمجرایمخصوصروغناضافهکنید.اگر
باالتربودآنراازمجرایمخصوصخالیکنید.

4 اگرسـطحروغنگیربکسدرشرایطسردچک.
میشـود)C°30~20(،تـاسـطحسـرد»C«ز
)COLD(روغـناضافهکنیدوسـپسمجددا

سطحسیالرابراساسمرحله2چککنید.

کنترل سطح روغن گیربکس اتوماتیک 
سـطحروغـنگیربکـساتوماتیکبایـدمرتباچک

شود.
بدینمنظورخودروراروییکسطحترازبگذارید
وترمزدستیراکشیدهوسطحروغنرابهصورت

زیرچککنید:
1 دنـدهرادروضعیـتخالصیاNقـراردهیدو.

مطمئنشویدکهدورموتورعادیاست.
2 بعـدازگـرمشـدنگیربکـسبـهانـدازهکافی.

یعنـیدمـایC°80~70مثالبعدازدهدقیقه
رانندگـیعـادی،دنـدهرادرتمامیوضعیتها
PیـاNقـراردادهوسـپسآنرادروضعیـت

قراردهید.

 هشدار !
روغن گیربکس

سـطح روغن بایـد موقعی که دمـای موتور 
عادی اسـت، چک شـود. این بـدان معنی 
اسـت که موتور، رادیاتور، شیلنگ رادیاتور 
و سیسـتم اگزوز و غیره خیلی داغ هستند. 
احتیـاط کنید تا در هنـگام انجام کار دچار 

سوختگی نشوید.



نگاهی  اجمالی به خودرو

316

 هشدار !
ترمز دستی

بـرای جلوگیری از حرکـت ناگهانی خودرو، 
ترمـز دسـتی را بکشـید و قبـل از تعویض 

دنده، ترمز را بگیرید.

 احتیاط !
پایین بودن سطح روغن سبب رد کردن  •

دنده های گیربکس می شـود و زیاد بودن 
آن نیز سـبب کف کردن، افت و ایراد در 

گیربکس می گردد.
استفاده از روغن های متفرقه سبب ایراد  •

در کار گیربکـس و نقـص عملکـرد آن 
می شود.

  نکته :
بـازه )C” )COLD“ تنهـا به عنـوان مبنـا 
اسـت و نباید از آن برای تعیین سـطح روغن 

گیربکس اتوماتیک استفاده کرد.

  نکته :
روغـن تازه قرمز اسـت و انتخـاب رنگ قرمز 
بـرای روغـن گیربکس به این دلیل اسـت که 
کارخانـه و تعمیـرکار بتوانـد آن را از روغـن 
موتور و ضد یخ تشـخیص دهد. توجه داشته 
باشید که رنگ قرمز ارتباطی با کیفیت روغن 
ندارد و دائمی نیست. بعد از کار کردن خودرو 
رنگ روغن تیره شـده و گاهـی به رنگ قهوه 
ای روشـن درمی آید. بنابراین توصیه می شود 
که روغن طبـق جدول نگهداری این فصل در 
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور تعویض 

شود.

همیشـهازروغـناصـلاسـتفادهکنیـد.)فصـل
»روغنهـایپیشـنهادیومقادیرمورداسـتفاده«

فصل8مراجعهکنید(.

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک
توصیـهمیشـودکهروغـنرادرمحـلنمایندگی

مجازشرکتکرمانموتورتعویضکنید.

مایع آب پاش خودرو

کنترل سطح مایع درون آب پاش
مخزنآبپاشاینخودروشـفافاستوبنابراین
میتوانیدبابازرسیچشمیسطحمایعرامشخص

کنید.
سطحمایعدرونآبپاشراچکودرصورتنیاز
بهآناضافهکنید.اگرمایعشیشـهشـورمخصوص
نداریـدمیتوانیـدازآبشـهراسـتفادهکنیـد.در
آبوهـوایسـردبـرایجلوگیریازیـخزدنمایع
درونآبپاش،ازحاللشویندهضدیخمخصوص
استفادهکنید.هرگزازضدیخرادیاتوربدینمنظور

استفادهنکنید.
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ترمز دستی
 هشدار !

مایع خنک کننده
هرگـز از ضد یخ رادیاتـور به عنوان ضد  •

یخ در آب پاش خودرو استفاده نکنید.
مایع خنـک کننده رادیاتـور در صورت  •

پاشـیدن روی شیشـه جلو آن را کثیف 
کرده و به شـدت دید را محدود و ممکن 
اسـت حادثه سـاز شـود. از این گذشته 
ریختن ایـن مایع روی بدنـه خودرو هم 
بـرای آن مضر اسـت و رنگ خـودرو را 

تخریب می کند.
داخل سـیال شـوینده مخصـوص الکل  •

وجود دارد و ممکن اسـت تحت شـرایط 
خاص مشـتعل شـود. مواظب باشید که 
جرقـه یا شـعله با سـیال شـوینده و یا 
مخـزن آن تمـاس برقـرار نکنیـد. زیرا 
می توانید ضررهای جانی به دنبال داشته 

باشد.
سیال شیشه شوی برای انسان و حیوان  •

سمی اسـت. لذا از خوردن و دست زدن 
به آن اجتناب کنید زیرا خوردن آن خطر 
مسمومیت شدید و مرگ به دنبال دارد.

کنترل ترمز دستی
بـاشـمارشتعـداد»تـق«هـایترمـزدسـتیدر
هنگامکشـیدنکاملآن،کورسآنراچککنید.
همچنینترمزدسـتیبهتنهاییبایدبتواندخودرو
رادریکشـیبنسـبتاتندنگهداردواگرکورس
آنکمتریابیشتربود،توصیهمیشودبهنمایندگی

مراجعهکنید.

کورسترمزدستی:»6تــا8»تــق«بــانیـروی
20kg)44lbs.196N(

فیلتر هوا
تعویض فیلتر هوا

فیلتـرهوابایددرموقعلزومتعویضشـودونباید
تمیزیادوبارهاستفادهشود)یکبارمصرفاست(.

 احتیاط !
اگـر موقـع نصب بسـت شـیلنگ درسـت 
عمـل نکنیـد، کارایـی خودرو تحـت تاثیر 
قـرار می گیرد. لذا توصیه می شـود که برای 
تعویـض فیلتر بـا نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمان موتور تماس بگیرید.
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1 بستشیلنگورودیرابازکنید..
2 بسـتهایدرپوشفیلترهواراشـلکردهوآن.

رابازکنید.

3 فیلترراتعویضنمایید..
4 برایبستنفیلتر،عکسروندفوقعملکنید..

 احتیاط !
هرگز بـدون فیلتر هـوا رانندگی نکنید  •

زیرا سبب سایش شدید موتور می شود.
موقع باز کـردن فیلتر هوا، دقت کنید تا  •

گرد و غبار وارد کانال ورودی هوا نشـود 
زیرا خطرناک است.

توصیه می شـود که از قطعـات اصلی در  •
نمایندگی استفاده کرده و کار تعویض را 
در همان محل انجام دهید زیرا اسـتفاده 
از فیلترهای متفرقه می تواند به سنسور 

هوا آسیب برساند.

فیلترهوارابراساسجدولنگهداریتعویضکنید.
اگـرخودرودرمسـیرپرگـردوغبـارکارمیکند،
فیلترراسریعترازپیشنهادجدولابتدایاینفصل

تعویضکنید.
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فیلتر هوای کولر

1 داشبوردرابازکنیدبهدوطرفداشبوردمانند.
شـکلفشـاربیاورید.بـهاینترتیـبمیتوانید
مطمئـنشـویدکهپینداشـبوردلـوالازجای

خودخارجمیشود.

2 درپوشفیلترهوایکولررابازکنید..

بازدید فیلتر
اگـرخـودرودرشـهرهایآلودهوغبارآلـودویادر
جـادههایپرگـردوغباربرایمـدتطوالنیکار
کند،بایدفیلترکولرآنرازودتروسریعترتعویض
نمـود.موقـعتعویضفیلترکولربهشـیوهزیرعمل
کنیدودقتکنیدکهبهاجزایدیگرخودروآسیب

نرسانید.
تعویضفیلتربایدبراساسجدولنگهداریصورت

گیرد.
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3 4فیلترهواراخارجکنید.. فیلترکولررابازدیدکردهوباآببشویید..
5 برایبستنعکسروندبازکردنعملکنید..

  نکته :
بعد از بازرسـی و شستشـوی فیلتر کولر، آن 
را صحیـح نصب کنیـد؛ در غیر ایـن صورت، 
سیسـتم سـرو صـدا و نویز خواهد داشـت و 

کارایی فیلتر کم می شود.

تیغه های برف پاک کن

بازدید تیغه ها

  نکته :
تجربه نشـان داده است که واکس های داغی 
که در کارواش های اتوماتیک استفاده می شود 
سـبب سـخت تر شـدن تمیزی شیشـه جلو 

می شود.



ی
دار

گه
ن

321

7

آلودگـیشیشـهجلـویاتیغـههایبـرفپاککن
بـهمـوادخارجـیمیتوانـدکارایـیآنراکمکند.
معمـوالاینتیغههادراثربرخوردحشـرات،شـیره
گیاهـانودرختان،ومحلولهایواکسکارواشها
آلـودهمیشـوند.اگربـرفپاککنهاخـوبتمیز
نمیکنند،شیشهوتیغهراباتمیزکنندههایخوب
وشـویندههایمتوسـطتمیزکنیدوکامالآنرابا

آبتمیزبشویید.

تعویض تیغه ها
اگـرتیغههادرسـتتمیزنمیکننـد،احتماالترک

خوردهویاسائیدهشدهاندوبایدتعویضشوند.

 احتیاط !
برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه ها برف 
پاک کن، هرگز از بنزین، نفت سیاه و تینر و 
یا دیگر حالل ها برای تمیز کردن آن و یا در 

نزدیکی آن استفاده نکنید.

 احتیاط !
بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن بازوهای 
بـرف پاک کن و دیگر اجـزای آن، هرگز آن 

را با دست حرکت ندهید.

 احتیاط !
اسـتفاده از تیغـه بـرف پـاک کـن متفرقه 
می تواند سـبب ایراد و خرابی برف پاک کن 

شود.

برف پاک کن شیشه جلو
A نوع

1 بـازویبـرفپاککـنرابـاالآوردهومجموعه.
تیغـهرابگردانیـدتـابسـتهـایقفـلکننده

پالستیکیآننمایانشوند.

 احتیاط !
مواظب باشید که برف پاک کن روی شیشه 
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خـراش و ترک در 

آن می شود.
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B نوع
1 بازویبرفپاککنراباالبیاورید..

2 بسـترافشـاردادهومجموعهتیغهرابهسمت.
پایینبکشید.

3 آنراازرویبازویبرفپاککنخارجکنید..
4 براینصبعکساینروندعملکنید..

 احتیاط !
مواظب باشید که برف پاک کن روی شیشه 
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خـراش و ترک در 

آن می شود.

2 بسـتتیغهبرفپاککنراباالآوردهوسـپس.
مجموعهتیغهراپایینکشیدهوبیرونآورید.
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3 برایبستنتیغهعکسروندبازکردنآنعمل.
کنید.

تیغه برف پاک کن شیشه عقب خودرو 
)در صورت وجود(

1 بـازویبـرفپاککـنراباالآوریـدومجموعه.
تیغهبرفپاککن)1(راخارجکنید.

3 مجموعـهتیغـهبرفپـاککنجدیـدراباوارد.
کـردنبخشمیانیدرشـکافبازویبرفپاک
کـننصبکنیدتاوقتـیکهدرمحلخودقرار

گیرد.
4 مطمئنشـویدکـهمجموعهبرفپـاککندر.

محلخودقرارگرفتهوسفتاست؛برایتست
آنبادسـتآنرابکشـیدوازسـفتبودنآن

مطمئنشوید.
برایجلوگیریازآسیبدیدنبازویبرفپاککن
ودیگـراجزایآن،توصیهمیشـودکـهتیغهرادر
نمایندگیمجازشرکتکرمانموتورتعویضکنید.
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برای سرویس بهتر باطری موارد زیر را 
رعایت کنید

همیشهباطریراسفتببندید.•
قمتفوقانیباطریراتمیزوخشکنگهدارید.•
ترمینـالهـاواتصاالتباطریراتمیزوسـفت•

نمودهوباگریسمخصوصگریسکاریکنید.
بالفاصلـهآبباطریخارجشـدهازباطریرابا•

محلولآبوجوششیرینتمیزکنید.
اگـربـرایمـدتطوالنـیازخـودرواسـتفاده•

نمیکنید،سیمهایباطریرابازکنید.

باطری
 هشدار !

خطرات باطری
همیشـه موقع کار بـا باطری 
دسـتورالعمل هـای زیـر را با 

دقت بخوانید.
از کار بـا باطـری بـا سـیگار 
روشـن و دیگـر مشـعل ها و 

جرقه ها خودداری کنید.
باقـدرت  گازی  هیـدروژن، 
احتراق باال است و همیشه در 
باطـری وجـود دارد و ممکن 
اسـت در صورت ایجاد جرقه 

منفجر شود.
دسـترس  از  دور  را  باطـری 
کودکان نگه دارید زیرا باطری 
حاوی اسید سولفوریک است. 
از تماس اسید باطری با دست، 
چشـم و پوسـت و لبـاس یـا 
خـودرو  بدنـه  روی  نقاشـی 

خودداری کنید.
)ادامه دارد(

  نکته :
معمـوال باطـری اصلـی خـودرو نیـازی بـه 
نگهداری ندارد و اگر خودرو شما باطری دارد 
که روی جـداره آن عبارت های LOWER و 
UPPER درج شده اسـت، می توانید سطح 
آب باطـری آن را چـک کنیـد. در این حالت 
سـطح آب باطـری بایـد بیـن LOWER و 
UPPER باشـد. اگر سطح آب باطری پایین 
است، باید آب مقطر به آن اضافه کنید )هرگز 
اسید سولفوریک و یا الکترولیت های دیگر به 
باطری اضافه نکنید(. موقع ریختن آب باطری 
در باطری، مواظب باشـید که روی باطری و یا 
اجـزای مجـاور آن نریزد و از سـرریز نمودن 
باطری خـودداری کنید زیرا سـبب خوردگی 
قطعات دیگر می شود. بعد از آن، درپوش های 
باطری را سفت ببندید. توصیه می کنیم که در 
این مـوارد به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور مراجعه نمایید.
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)ادامه(
اگر آب باطری وارد چشـم های 
شـما شد، چشـم خود را با آب 
سرد تمیز برای مدت 15 دقیقه 
بشـویید و بالفاصله به پزشک 
مراجعـه کنید. اگـر آب باطری 
روی پوسـت شما ریخت، کامال 
سـطح تماس را بشـویید و اگر 
سـوزش  یـا  درد  احسـاس 
می کنیـد، حتمـا بـه پزشـک 

مراجعه کنید.
موقع شارژ و یا کار در نزدیکی 
باطری از عینک محافظ استفاده 
کنیـد. همیشـه موقـع کار در 
فضـای بسـته از وجـود تهویه 

مناسب اطمینان حاصل کنید.
امحا و دور ریختن باطری بدون 
توجه به قوانین امحای آن برای 
طبیعت و محیط زیسـت مضر 
است و سالمت انسان را به خطر 
می انـدازد. همیشـه باطری را 
براساس قوانین و مقررات بومی 

کشور خودتان امحا کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
موقع باال آوردن بدنه پالسـتیکی باطری،  •

فشـار زیاد روی آن می تواند سبب نشت 
اسید باطری و آسیب دیدن دستان و بدن 
فرد شود. همیشه باطری را به کمک حامل 
مخصوص باال آورده و یا دستان خود را در 

گوشه های مقابل هم آن قرار دهید.
هرگز سـعی نکنیـد که باطـری را موقع  •

متصل بودن سیم های آن شارژ کنید.
سیسـتم جرقه باطـری با ولتـاژ باال کار  •

می کنـد. هرگـز در هنگام روشـن بودن 
موتـور و یا باز بودن سـوئیچ به این اجزا 

دست نزنید.
عـدم رعایـت هشـدارهای فـوق، می تواند 

سبب جراحت و یا مرگ شود.

تصویـربرچسـبواقعـیباطریممکناسـتبااینشـکل
متفاوتباشد.

برچسب ظرفیت باطری
1 CMF65L-BCI:مدلباطریهیوندای.
2 12ولت:ولتاژاسمی.
3 20HR( 60Ah(:ظرفیـتاسـمی)برحسـب.

آمپرساعت(
4 باطـری. اسـمی ذخیـره ظرفیـت :92RC 

)برحسبدقیقه(
5 .SAE550:جریانتستسرددرCCA
6 .EN440:جریانتستسرددرA
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)ادامه(
قبل از انجام کارهای نگهداری و یا شارژ  •

مجـدد باطری، تمامی وسـایل خودرو را 
خاموش و خودرو را نیز خاموش کنید.

موقـع قطع کـردن باطری، سـیم منفی  •
باطری بایـد اول باز شـود و موقع وصل 
کردن باطری سـیم منفی در آخر بسـته 

شود.

 هشدار !
شارژ باطری

موقع شـارژ نمودن باطری، نـکات احتیاطی 
زیر را رعایت کنید:

باطـری بایـد از روی خـودرو باز شـده و  •
درجایی با تهویه مناسب قرار گیرد.

از کشیدن سیگار و یا ایجاد جرقه و شعله  •
در نزدیکی باطری خودداری کنید.

در هنگام شارژ حواستان به باطری باشد  •
و در صورتی که گاز از آن متصاعد می شود 
)به شـدت می جوشـد( و یا اگر دمای آب 
 49°C )120°F( باطری هر سلول بیشتر از

است، شارژ را متوقف یا کم کنید.
موقـع کنترل باطـری در زمان شـارژ از  •

عینک محافظ استفاده کنید.
برای قطع شارژ باطری به صورت زیر عمل  •

کنید:
کلید خاموش / روشـن شارژ باطری را . 1

خاموش کنید.
بسـت منفی را از روی ترمینال منفی . 2

باطری باز کنید.
بسـت مثبت را از روی ترمینال مثبت . 3

باطری باز کنید.
)ادامه دارد(

شارژ مجدد باطری
باطـرینصبشـدهرویخودرویـکباطریبا•

پایهکلسیماستونیازیبهنگهداریندارد.
اگرباطریزودخالیمیشود)مثالچونهنگام•

پارکخودرو،چراغهایآنروشنماندهاست(،
باطریراباشارژآرامتا10ساعتشارژکنید.

اگـرباطریبهخاطربارالکتریکیباالدرهنگام•
اسـتفادهازخودروبهتدریجخالیمیشـود،آن

راباآمپر30A-20تادوساعتشارژکنید.

تنظیم مجدد وسـایل و دسـتگاه های 
خودرو

بعـدازخالـیشـدنباطـریویـابـازکـردنآن،
دستگاههاوسایلخودروبایدمجدداتنظیمشوند.

شیشهباالبربرقی)فصل3رامالحظهکنید(.•
سانروف)فصل3رامالحظهکنید(.•
نمایشگر)فصل3رامالحظهکنید(.•
سیسـتمکنترلهوایاکولر)فصل3رامالحظه•

کنید(.
سیسـتمصوتـیخـودرو)فصـل3رامالحظـه•

کنید(.
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چرخ و الستیک
مراقبت از الستیک ها

بـراینگهـداریصحیـح،ایمنـیوحداکثـرصرفه
جوییدرمصرفسـوخت،همیشهبایدالستیکها
راتافشـارتعیینشـدهبـادکنیدومحـدودهبارو
توزیعوزنپیشـنهادیبـرایخودروخودرارعایت

کنید.

فشار باد الستیک برای آب وهوای سرد
تمامـیچرخهاوازجملهچـرخزاپاسبایدموقعی
کهسـردهسـتند،چکشـوند.منظورازالسـتیک
سـردایـناسـتالسـتیکیاسـتکهسـهسـاعت
حرکـتنکـردهویـاکمتـراز1.6کیلومترحرکت

کردهاست.
فشاربادهایپیشنهادیبایدرعایتشودتابهترین
رانندگی،جابهجاییعالیوحداقلسایشالستیک
امکانپذیرشود.درفصل8»الستیکهاوچرخها«

فشاربادهایپیشنهادیآمدهاست.

تمامیمشـخصات)اندازهوفشـاربـاد(رامیتوان
رویبرچسبهایداخلدربخودرودید.

 هشدار !
کم بادی الستیک

•  10 psi( بـادی شـدید السـتیک  کـم 
یا بیشـتر( می تواند سـبب گرم شـدن 
السـتیک، ترکیدگی، باز شـدن آج ها و 
دیگر عیوبی شود که سبب کاهش کنترل 
بر خودرو، تصادفـات منجر به جرح و یا 
فوت می شود. ریسک کم بادی الستیک 
در روزهـای گرم و موقع رانندگی زیاد با 

سرعت باال، بیشتر است.

 احتیاط !
کم بـادی السـتیک سـبب سـائیدگی  •

و  کـم  جابه جایـی  امـکان  بیش ازحـد، 
می گـردد.  سـوخت  مصـرف  افزایـش 
هم چنین امکان کج شدن رینگ و چرخ 
وجود دارد. همیشه باد الستیک را تنظیم 
کنید و اگر نیاز به باد زدن هست، توصیه 
می شود که این کار را در نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور انجام دهید.
فشار زیاد باد الستیک هم سبب کوبیدن  •

و سایش شـدید در مرکز آج الستیک و 
افزایش خطر جاده می شود.
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 هشدار !
باد الستیک

کم بادی یا اضافه باد الستیک سبب کاهش 
عمر الستیک می شـود و اثر نامطلوبی روی 
جابه جایی و حرکت خودرو دارد و می توانند 
سـبب خرابی ناگهانی السـتیک شود. این 
امـر سـبب از دسـت رفتن کنتـرل خودرو 

جراحت های بدنی می شود.

 احتیاط !
فشار باد الستیک های گرم شده معموال 28 
تا kpa 41 بیشـتر است. هرگز برای تنظیم 
باد، باد السـتیک گرم را خالـی نکنید زیرا 

سبب کم باد شدن آن می شود.
مطمئن شـوید که سر شیرهای باد الستیک 
را مجـددا نصب می کنید. بدون این درپوش 
هـا امکان ورود رطوبـت و آلودگی به داخل 
هسـته شیر و نشتی هوا وجود دارد. اگر سر 
شیر باد گم شـد، حتما در سریع ترین زمان 

یکی دیگر را نصب کنید.

 احتیاط !
فشار باد الستیک

همیشه موارد زیر را رعایت کنید:
همیشه فشار باد الستیک را وقتی اندازه  •

بگیرید که هوا سـرد است. )بعد از پارک 
کردن خـودرو بـرای مدت حداقل سـه 
سـاعت و یا بعد از 1/6 کیلومتر رانندگی 

از بعد از استارت(
همیشـه هنـگام تنظیـم باد، فشـار باد  •

زاپاس راهم چک کنید.
هرگـز بار اضافی به خـودرو نزنید. دقت  •

کنیـد کـه روی باربنـد خودرو هـم بار 
اضافی نزنید.

السـتیک های سـائیده و قدیمی ممکن  •
اسـت سـبب تصـادف شـوند. اگـر آج 
السـتیک سائیده باشـد و یا الستیک ها 
آسـیب دیده باشـند، آن هـا را تعویض 

کنید.

کنترل فشار باد الستیک
فشـاربادالسـتیکهاراماهییکباریابیشترچک

کنید.
همچنیندراینمدتفشـاربادزاپاسراهمچک

کنید.

نحوه چک کردن فشار باد الستیک
بـرایکنتـرلنمـودنفشـاربـادالسـتیکازیـک
فشارسـنجباکیفیتاسـتفادهکنید.برایفشارباد
الستیکازبازدیدچشمیاستفادهنکنیدزیرااصال
دقـتنـدارد.السـتیکهایرادیالحتـیموقعکم

بادیهم،ظاهراتنظیمشدهبانظرمیآیند.
همیشـهموقعیفشاربادالستیکراچککنیدکه
هواسـردباشـدومنظورازالستیکسردالستیکی
استکه3ساعتاستحرکتنکردهویاتنها1.6

کیلومترراپیمودهاست.
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 هشدار !
همیشـه فشار باد السـتیک و سائیدگی  •

و آسـیب دیدگی آن را چـک کنیـد و از 
فشارسنج مناسب استفاده نمایید.

السـتیک های کم بـاد یا پربـاد به صورت  •
غیـر یکنواخت سـائیده می شـوند و این 
سبب ضعف حرکتی و افت کنترل خودرو 
درنتیجـه خرابـی ناگهانـی السـتیک و 
تصادفات منجر بـه جرح و فوت می گردد. 
فشار باد پیشـنهادی برای الستیک سرد 
در این کتابچه و نیز روی برچسب واقع در 
ستون میانی سمت راننده درج شده است.

السـتیک های سـائیده شـده خطرناک  •
هسـتند و ممکن اسـت سـبب تصادف 
شـوند. همیشـه الستیک های سـائیده، 
دارای سـایش غیر یکنواخت و آسـیب 

دیده را تعویض کنید.
فرامـوش نکنید که باد السـتیک زاپاس  •

را هـم چک کنید. شـرکت کرمان موتور 
توصیـه می کنـد کـه فشـار زاپـاس را 
هم زمان با کنترل فشار بقیه الستیک ها، 

چک شود.

برایکنترلفشـاربادالسـتیک،سـرشیربادراباز
وفشـارسـنجرابهداخلآنفشـاردهیدتافشـار
بادالسـتیکرااندازهبگیرد.اگرفشـاربادالستیک
سردبافشارهایتوصیهشدههمخوانیدارددرآن
صورتدیگرینیازبهتنظیمبادنیستواگرفشار
بادالسـتیکپاییناسـت،بهآنبادبزنیدتازمانی

کهفشارآنبهفشارپیشنهادیبرسد.
اگرفشـاربادالسـتیکباالاسـت،باددرونآنرا
بافشـارزائدهفلزیوسطشـیربادالستیک،خالی
کنیـد.مجـددافشـاربادرابـاگیژبادچـککنید.
حتمابعدازپایانکار،سـرشـیربادراببندید.این
سـرهامانـعنشـتیبـادورودآلودگـیورطوبتبه

داخلشیربادمیشوند.

تعویض چرخشی چرخ ها
برایتعادلسـایشآجالستیکها،توصیهمیشود
کهالسـتیکهابعدازهر12000کیلومترحرکت
ویـازودتردرصورتسـایش،بهصورتچرخشـی

تعویضشوند.
موقعتعویضچرخشـیالسـتیکها،وجودسایش
غیریکنواختوآسیبدیدگیراچککنید.سایش
غیرعـادیمعمـوالناشـیازصحیـحنبـودنفشـار
بـاد،باالنسنادرسـتچرخ،وجفتنبـودنآنها،
ترمزهایشـدیدویادورهایشـدیداست.هرگونه
ورموبادکردگـیکـفوکنـارههـایالسـتیکرا
چککنیدودرصورتمشـاهدهاینموارد،حتمن
السـتیکراتعویضنمایید.اگراصطالحاًالسـتیک
سـیمزدهبـوداحتمـاالبایدتعویضشـودوبعداز
تعویـضچرخشـی،بایـدفشـاربادالسـتیکهای
عقبوجلوبراسـاسمشخصاتبودهوسفتبودن
مهرههایچرخراچککنیدوازآنمطمئنشوید.
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موقعتعویضچرخشـیالسـتیکها،حتماسایش
لنتترمزهاراچککنید.

 هشدار !
بـرای تعویـض چرخشـی از زاپاس های  •

فشرده استفاده نکنید.
هرگز و تحت هیچ شرایطی الستیک های  •

رادیـال و انـواع دیگر را با هم اسـتفاده 
نکنید زیرا سـبب مشـکالتی در حرکت 
خودرو می شـوند که ممکن سـت سبب 
تصادفـات منجـر به جـرح و فـوت و یا 

آسیب مالی شوند.

  نکته :
تعویـض چرخشـی السـتیک های رادیـال با 
الگـوی آج نامتقارن تنها باید بین جلو و عقب 
خـودرو باشـد و از جابه جا کـردن آن ها بین 

راست و چپ خودرو خودداری کنید.

تنظیـم و جفت نمـودن چرخ و باالنس 
آن

چرخهایخودرویشـمادرکارخانهبادقتتنظیم
وباالنسشـدهاندتابیشـترینطولعمروباالترین

کاراییرابهدستدهند.
دراغلبموارد،شمانیازیبهتنظیممجددچرخها
ندارید.امااگرشـاهدآسـایشغیرعادیالستیکو
یاکشـیدهشـدنخودروبهیکطرفشدید،درآن

صورتبایدآنهاراتنظیمکنید.
اگرخودروشماموقعرانندگیرویجادهیکنواخت

لرزشدارد،بایدمجدداچرخهاراباالنسکنید.

 احتیاط !
وزن نادرسـت چرخ هـا می توانـد به رینگ 
چرخ آسـیب برسـاند و بنابراین همیشه از 
چرخ های با وزن باالنس اسـتاندارد استفاده 

کنید.
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 هشدار !
تعویض الستیک ها

 برای کاهش سوانح کشنده و یا جدی ناشی 
از خرابی السـتیک و از دست رفتن کنترل 

خودرو، اقدامات زیر را انجام دهید:
السـتیک های سـائیده، آسـیب دیده و  •

دارای سـایش غیـر یکنواخت را تعویض 
کنید. الستیک های سائیده سبب کاهش 
کارایی ترمزی و کنترل فرمان و کشـش 

خواهند شد.
هرگز با الستیک کم باد یا پرباد رانندگی  •

نکنید. این امر می تواند سبب سایش غیر 
یکنواخت الستیک و خرابی آن شود.

موقــع تعویــض الستیــک، هرگــز  •
الستیک های رادیال را با مدل های دیگر 
روی یک خودرو استفاده نکنید. همیشه 
تمامـی السـتیک ها )حتـی زاپـاس( را 

تعویض کنید.
)ادامه دارد(

تعویض الستیک
اگـرالسـتیکبهصـورتیکنواختسـائیدهشـده
اسـت،عالمتسـایشآجبهصورتیکنـوارتوپر
درداخلآجظاهرمیشـود.ایننوارنشـاندهنده
آناسـتکـهکمتراز1/6میلیمتـرآجباقیمانده
است.دراینوضعیت،الستیکرابایدعوضکنید.
هرگزمنتظرنشویدکهایننواردرکلآجپیداشود

وسپسالستیکراتعویضکنید.

)ادامه(
استفاده از چرخ و الستیک هایی با اندازه  •

متفاوت با اندازه پیشنهادی سبب ایجاد 
مشـخصات غیر معمولی و کنترل ضعیف 

و درنتیجه تصادفات جدی می گردد.
چرخ هـای فاقـد مشـخصات نمایندگی  •

ممکن است زیاد مناسب نباشند و سبب 
آسـیب بـه خـودرو حرکت نامناسـب و 

کنترل ضعیف خودرو شوند.
سیسـتم ترمز ABS با مقایسه سرعت  •

چرخ ها کار می کند. اندازه الستیک روی 
سـرعت چرخ اثـر دارد و موقـع تعویض 
السـتیک ها، هر 4 السـتیک باید دارای 
همـان انـدازه ای باشـند کـه در ابتدای 
زمـان تحویل خودرو بودند. اسـتفاده از 
السـتیک های متفاوت سبب می شود که 
سیسـتم ترمز ABS و سیسـتم کنترل 
الکترونیکی یا ESC )در صورت وجود( 

درست کار نکند.
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تعویض زاپاس فشرده
)در صورت وجود(

السـتیکزاپاسفشـردهعمرآجکمترینسبتبه
السـتیکهایعـادیدارد.ایـنالسـتیکراوقتی
عوضکنیدکهنوارهایسـایشآجرویالسـتیک
پدیدارشـوند.السـتیکزاپاستعویضیبایددارای
اندازهوطرحیمشابهباالستیکاولیهباشدوباید
رویهمـانچـرخورینـگنصبشـود.السـتیک
زاپـاسبـاسـایزفشـردهرویرینـگعـادینصب
نمیشـودورینگالستیکزاپاسفشردههمبرای

نصبالستیکعادیمناسبنیست.

تعویض رینگ
موقعتعویضرینگبههردلیلی،مطمئنشویدکه
چرخهـایجدیـدازنظرقطر،عرضزهوافسـتو

خمیدگیباالستیککارخانهیکیباشند.

 هشدار !
اسـتفاده از چرخ بـا اندازه نادرسـت، روی 
عمـر بلبرینگ و چرخ اثـر نامطلوب دارد و 
سـبب کاهش قابلیت ترمز و توقف خودرو، 
مشـخصات جابه جایـی و فاصله تـا زمین، 
فاصله بدنه تا السـتیک، فاصله زنجیر چرخ 
و نیـز اثر نامطلوب روی کار سرعت سـنج و 
کیلومتـر خودرو می شـود و حتـی کارایی 
چراغ های جلو ارتفاع سپر را نیز کم می کند.

اصطکاک الستیک
بـاسـطحجـادهدرهنـگام اصطـکاکالسـتیک
رانندگیباالسـتیکهایسـائیدهکممیشودونیز
رانندگیباالسـتیکهاییکهدرسـتبادنشـدهاند
ویـاهنـگامرانندگیرویسـطوحلغزنـده،کاهش
مییابد.تایرهابعدازساییدهشدنآجبایدتعویض
شـوند.درصورتسـائیدهبودنالستیکدرهنگام
بارندگـی،برفویخآرامتررانندگیکنیدتاکنترل

خودروبهترانجامشود.

تعمیر و نگهداری الستیک
تنظیمدرسـتچرخهاهممیتوانددرکنارتنظیم
بـاددرسـتبـهکاهشسـائیدگیالسـتیککمک
کنید.اگرمتوجهسائیدگیغیریکنواختالستیک
شـدید،درآنصـورتبایدبـرایتنظیمچرخهابه

نمایندگیمراجعهکنید.
بعدازنصبالسـتیکهایجدیدمطمئنشویدکه
باالنسشـدهاند.اینامرسـببراحتـیرانندگیبا
خـودروافزایـشعمرالسـتیکمیشـود.بهعالوه،
الستیکهمیشهبایددرصورتجداشدنازرینگ

باالنسشود.
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اندازه الستیک. 2
درجـدارهالسـتیکانـدازه)سـایز(آندرجشـده
استوشـماموقعانتخابالستیکجایگزینبرای
خـودروخودبهاینمشـخصاتنیازداریـد.درزیر
توضیحـاتوتعریـفحـروفوشـمارههایروی

الستیکدرجشدهاست.
نمونهایازاندازهالستیک:

)ایـنشـمارههاتنهابـراینمونههسـتندوممکن
استاندازهالستیکشمامتفاوتباشد(

175/70R14 64T

175 -عرضالستیکبرحسبمیلیمتر
70 -نسـبتمنظـری.نسـبتمیاننسـبتمیان

ارتفاعوعرضالستیکاست.
R -کدساختالستیک)رادیال(

14 -قطرداخلیالستیکبرحسباینچ
64 -شاخصبار،کدعددیمربوطبهحداکثربار

قابلتحملالستیک
T -عالمتسـرعتاسـمی.نمودارسـرعتاسمی
اینفصلرامالحظهکنید.درآنجااطالعات

بیشترارائهشدهاست.

برچسب های روی جداره الستیک
ایـناطالعاتمشـخصاتاصلـیالسـتیکرابیان
)TIN(میکنندودرآنشـمارهشناسـهالستیک
بـرایتاییدیـهاسـتانداردایمنیبیانشـدهاسـت.
TINرامیتوانبرایشناساییالستیکدرصورت

نیازبهفراخوانیاستفادهنمود.

نام سازنده الستیک. 1
نـامسـازندهالسـتیکرویآننمایـشدادهشـده

است.

اندازه رینگ
رویرینـگچرخخودروهـماطالعاتمهمیدرج
شدهاستکهموقعتعویضرینگبهآننیازدارید.
درزیـرمعنـایحـروفوعالئـمرویرینـگبیان

میشود.

نمونهایازعبارتدرجشدهرویرینگ:
5.0JX14

5.0 -عرضزهبرحسباینچ
J -عالمتنمایزه

14 -قطرزهبرحسباینچ
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رتبه بندی سرعت الستیک
نمودارزیرسرعتهایرتبهبندیمختلفیرانشان
میدهدکهدرحالحاضردرالسـتیکخودروهای
سواریاستفادهمیشود.سرعترتبهبندیبخشی
ازاندازهالسـتیکرویجدارهالسـتیکاست.این
عالمـتمتناظـربـاحداکثـرسـرعتایمـنکاری

مشخصشدهبرایالستیکاست.

عالمت
 رتبه بندی 

سرعت
 حداکثر سرعت

S180km/h)112mph(
T190km/h)118mph(
H210km/h)130mph(
V240km/h)149mph(
Z240km/h)149mph(بیشتراز

کنترل عمر السـتیک )TIN: شماره . 3
شناسایی الستیک(

تمامیالسـتیکهاییکهبیشاز6سالعمردارند
)باتوجهبهتاریختولیدوازجملهالستیکزاپاس(،
بایدباالستیکهاینوجایگزینشوند.تاریختولید
السـتیکرویجـدارهالسـتیکواحتمـاالروی
داخلالسـتیکدرجشـدهاسـتوکـدDOTرا
نشـانمیدهد.اینکدیکسـریازشمارههاروی
الستیکاستکهمتشکلازعددوحروفانگلیسی
اسـت.تاریـختولیدالسـتیکچهارحـرفآخرکد

DOTاست.

DOT: XXXX XXXX OOOO
بخـشجلویـیکـدDOTبـهمعنایشـمارهکد
کارخانـه،اندازهالسـتیکوالگـویآجوچهاررقم

آخرهفتهوسالتولیدرانشانمیدهند.
مثـال: DOT XXXX XXXX 1615نشـان
میدهدکهاینالسـتیکدرهفته16سال2015

تولیدشدهاست.

 هشدار !
عمر الستیک

فرسـوده  زمـان  بـا گذشـت  السـتیک ها 
می شـوند و حتی در صورت عدم اسـتفاده 
هم این فرسـودگی رخ می دهد. قطع نظر از 
سطح آج روی الستیک، توصیه می شود که 
همیشه السـتیک را بعد از 6 سال استفاده 
عادی تعویـض کنید. حرارت ناشـی از آب 
و هـوای گرم و یا شـرایط بارگـذاری مکرر 
می تواند فرآیند پیری السـتیک را تشدید 
کند. عدم توجه به این هشـدار ممکن است 
سـبب ترکیدگی السـتیک و از دست رفتن 
کنترل خودرو و خسـارت های جانی و مالی 

شود.
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ترکیب الیه ها و جنس الستیک. 4
السـتیکازچنـدالیـهپارچـهپوشـیدهشـدهبـا
السـتیکیتشکیلشدهاست.سازندههایالستیک
بایـدجنسالسـتیکراهماعالمکنندکهشـامل
فـوالدیامفتولفـوالدی،نایلون،؛پولیسـتروغیره
اسـت.حـرفRبـهمعنایسـاختارالیـهرادیالو
حرفDبهمعنایسـاختارقطریویابیاساسـت
ومنظورازحرفBساختارالیهایتسمهایاست.

حداکثر فشار باد مجاز. 5
اینشـمارهبیشـترینمیزانفشـارهواییرانشان
میدهدکهمیتوانددرالستیکتحملشود.هرگز
بیشترازاینمقدارفشارالستیکراباالنبرید.برای
آگاهیازفشـاربادپیشـنهادیبـهبخشاطالعات

الستیکوباررویآنمراجعهکنید.

حداکثر بار اسمی. 6
اینشـمارهحداکثرباررابرحسـبکیلوگرموپوند
قابلتحملتوسـطالسـتیکنشـانمیدهد.موقع
تعویضالسـتیکهایخودرو،همیشهازالستیکی
استفادهکنیدکهباراسمیآنبابارتعیینشدهدر

کارخانهیکساناست.

درجه بندی کیفی یکنواخت الستیک. 7
درجاتکیفیترامیتوانبررویجدارهالسـتیک

بینشانهایزهوحداکثرعرضپیداکرد.
بهعنوانمثال:

TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

سایش آج
میـزانسـایشآجمقداریاسـتکهبراسـاسنرخ
سـایشالسـتیکدرهنـگامتسـتتحـتشـرایط
کنترلشـدهدرتستهایرسـمیبهدستمیآید.
بهعنوانمثال،السـتیکگرید150یکونیمبرابر
زودترازسـایشدرتسـترسـمیسـاییدگیپیدا

میکند.
امـاکارایـینسـبیالسـتیکهابـهشـرایطواقعی
اسـتفادهازآنهـابسـتگیداردوهمـوارهبهخاطر
تغییراتوعاداترانندگی،سـرویسهاوتفاوتدر
مشخصاتجادهوآبوهواتغییراتزیادیدارد.

ایـنگریدهـادررویجدارههـایالسـتیکدرج
شدهاندوالستیکهایاستانداردویااضافیخودرو
شماممکناستبراساساینگریدمتفاوتباشند.

AA, A, B &C - اصطکاک 
گریـدهــایاصطـکاکازباالترینتاپایینتریــن
B ،A ،AAوCهسـتند.ایـنگریدهایادرجات
توانالسـتیکبـرایتوقفرویاسـفالتخیسرا
نشـانمیدهنـدکهتحتشـرایطکنترلشـدهدر
سـطوحآزمایشیتسـتاسفالتوبتناندازهگیری
میشـود.السـتیکدارایدرجـهCممکـناسـت

کاراییاصطکاکیضعیفیداشتهباشد.

 هشدار !
میزان اصطکاک الستیک براساس تست های 
اصطکاک ترمزی مسـتقیم به دست می آید 
و شـامل شـتاب، دور زدن، شـناوری و یـا 

مختصات اصطکاک حداکثر نمی شود.
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A, B &C دمای
درجـاتدمـاA)باالتریندرجه(،BوCهسـتند
کهنشـاندهندهمقاومـتدربرابرتولیـدحرارتو
توانآنبرایاتالفحرارتدرموقعتستالستیک

شرایطکنترلشدهبایکچرخآزمایشیاست.
دمایباالیمداوممیتواندسـببشـودکهجنس
السـتیکخـرابوعمـرآنکمشـودودمایزیاد
میتوانـدمنجـربهخرابیناگهانیالسـتیکشـود.
درجاتBوAنشاندهندهسطحباالیکاراییدر
تستهایآزمایشگاهیرویچرخنسبتبهحداقل

کاراییموردنیازقانونیاست.

 هشدار !
دمای الستیک

درجه دمایی السـتیک براسـاس الستیکی 
تعیین شـده اسـت که درسـت باد شـده و 
اضافه فشـاری در آن نبوده اسـت. سرعت 
زیاد، کم بادی و یا بار زیاد با هم و یا جداگانه 
می تواننـد سـبب گرم شـدن السـتیک و 
خرابی یا ترکیدن ناگهانی آن شوند. این امر 
می تواند سبب از دست رفتن کنترل خودرو 

صدمات بدنی و مرگ شود.

السـتیک بـا نسـبت منظـری پایین 
)الستیک های پهن(

السـتیکهایبـانسـبتمنظریپایینکهنسـبت
منظریآنهاکمتراز50است،اسپورتهستند.

چـونالسـتیکهایبـانسـبتمنظریکـمبرای
جابهجاییوترمزگرفتنعالیهسـتند،رانندگیبا
آنهاراحتنیسـتودرمقایسهبابقیهالستیکها

سروصدایبیشتریدارند.

 احتیاط !
چون جداره السـتیک با نسبت منظری کم 
)السـتیک پهـن( کوتاه تر از السـتیک های 
عـادی اسـت، رینـگ و السـتیک راحـت 
بـه  بنابرایـن  و  می بیننـد  آسـیب  تـر 

دستورالعمل های زیر توجه کنید:
موقـع رانندگی در جاده های ناهموار و یا - 

جاده های صحرایی، بـا احتیاط رانندگی 
کنید زیرا الستیک و رینگ ممکن است 
آسیب ببینند و بعد از رانندگی الستیک 

و رینگ را بازدید کنید.
موقع رانندگـی روی چاله هـا، گودال ها - 

بـه آرامـی عبـور کنیـد به گونـه ای که 
الستیک ها و رینگ ها آسیب نبینند.

اگـر السـتیک ضربـه خـورد، توصیـه - 
می شـود که وضعیت آن را بازدید کرده 
و با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید.
برای جلوگیری از آسیب دیدن الستیک، - 

وضعیت الستیک و فشار باد آن را در هر 
3000 کیلومتر  یکبار بازدید کنید.
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 احتیاط !
دیدن آسیب دیدگی الستیک به صورت  •

چشمی سـاده نیسـت. اما اگر الستیک 
اندکی آسیب ببیند که با چشم هم دیده 
نمی شـود باید آن را کنتـرل و یا تعویض 
السـتیک  آسـیب دیدگی  زیـرا  نمـود 
می تواند سبب نشـت باد و کم باد شدن 

آن شود.
اگـر السـتیک بـه خاطـر رانندگـی در  •

جاده هـای ناهموار، گودال هـا، چاله ها و 
جدول آسـیب ببیند، مشـمول گارانتی 

نخواهد شد.
اطالعـات مربـوط به السـتیک بـر روی  •

کناره آن نصب شده است.

فیوزهای خودرو
سیسـتمبرقـیخـودروبـهکمـکفیـوزهـامانـع

آسیب هایناشیازاضافهبارالکتریکیمیشود.
ایـنخـودرو2)یا3(صفحهفیـوزداردکهیکیاز
آنهـادرقـابسـمترانندهودیگـریدرمحفظه

موتورنزدیکباطریقراردارد.
اگـرهرکـدامازچراغهایخودرویشـما،وسـایل
جانبـییاکنترلهـایآندرسـتکارنکنند،فیوز

مربوطبهمدارآنراچککنید.
اگـرفیـوزسـوختهباشـد،قطعـهداخـلآنذوب

میشود.
اگـرسیسـتمبـرقکارنکند،ابتـداپانـلفیوزهای

سمترانندهراچککنید.
همیشهفیوزسوختهرافیوزیمشابهتعویضکنید.
اگـرفیوزتعویضیهمبسـوزداینبهمعنایوجود
مشـکلبرقـیاسـتودیگـر،ازسیسـتممربوطـه
اسـتفادهنکنیدوبهنمایندگیمجازشرکتکرمان

موتورمراجعهکنید.
سـهنـوعفیوزاسـتفادهمیشـود:نوعپـرهایبرای
آمپراژهایپایینونوعفشنگیوچندفیوزیبرای

آمپراژهایباالتراستفادهمیشود.
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 هشدار !
تعویض فیوز

هرگز فیـوز را با چیز دیگـری جایگزین  •
نکنیـد و تنهـا از فیـوز مشـابه دیگـر 

استفاده کنید.
فیوز با ظرفیـت باالتر می تواند آسـیب  •

بزند و سبب آتش سوزی شود.
هرگـز به جای فیوز درسـت، حتی موقتا  •

هم از سـیم یا فویل آلومنیومی استفاده 
نکنید. این کار ممکن اسـت سبب شود 
که سیم کشـی خـودرو آسـیب ببیند و 

سبب آتش سوزی شود.

  نکته :
برچسـب واقعی روی پانل رلـه / فیوز ممکن 
اسـت بـا آنچـه در تصاویـر کتابچه هسـت، 

متفاوت باشد.

 احتیاط !
از پیچ گوشـتی و یا اشیای فلزی دیگر برای باز 
کردن سوئیچ استفاده نکنید زیرا ممکن است 
سبب اتصال کوتاه و آسیب دیدن سیستم شود.

تعویض فیوز صفحه نشـان دهنده ها یا 
صفحه کیلومتر

1 سـوئیچرابـازکنیدوتمامـیکلیدهایدیگررا.
خاموشکنید.

2 درپوشصفحهفیوزهارابازکنید..

3 فیـوزمشـکوکبـهعیـبرامسـتقیمازجـای.
خـودخـارجکنید.بـرایدرآوردنفیوزازگیره

مخصوصاینکاراستفادهکنید.
4 فیـوزبـازشـدهدرصورتیکـهسـوختهبـود،.

جایگزیننمایید.
5 فیوزجدیدباظرفیتمشابهراجابزنیدوازجا.

خوردنکاملآناطمینانحاصلکنید.
اگرفیوزشـلشدهاسـت،حتمابهنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورمراجعهکنید.
اگرفیوزجدیددردسترسنداریدازفیوزهایروی
پانلاسـتفادهکنیدوبدینمنظورفیوزدسـتگاهی
راکهبهآننیازنداریدرابازکنیدواستفادهنمایید
)مثلفیوزفندکخودرو()فیوزاستفادهشدهدارای

آمپراژباالترازفیوزمعیوبنباشد(
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اگـرچراغهایجلویادیگـراجزایبرقیکارنکنند
وفیوزهاOKوسـالمباشـند،درآنصورتبلوک
فیـوزموجـوددرمحفظـهموتورراچـککنید.اگر

فیوزسوختهبود،بایدتعویضشود.

سوئیچ فیوز
همیشهکلیدفیوزرادروضعیتONقراردهید.

اگـرکلیـدرادروضعیـتOFFیاخامـوشقرار
دادیـد،ممکناسـتبعضـیازدسـتگاههایروی
خودروصفر)ریسـت(شوندوفرستندهویاسوئیچ

هوشمندممکناستدرستکارنکند.

تعویض فیوزهای پانل محفظه موتور
1 سوئیچرابازوبقیهکلیدهایخودروراخاموش.

کنید.
2 درپـوشجعبهفیوزرابافشـارزبانهوکشـیدن.

درپوشبهباال،بازکنید.
3 فیوزبازشـدهراچکودرصورتیکهسـوخته.

اسـتآنراتعویـضکنیـد.بـرایبازوبسـتن
فیوزهاازگیرهمخصوصاینکاراستفادهکنید.

4 فیـوزجدیـدوباظرفیتمشـابهراجـابزنیدو.
مطمئنباشیدکهجاخوردهاست.اگرفیوزشل
اسـتبهنمایندگیمجازشـرکتکرمانموتور

مراجعهکنید.

 احتیاط !
همیشـه کلید فیوز را در هنگام رانندگی در 

وضعیت روشن )ON( قرار دهید.
سـوئیچ فیـوز انتقـال را مکـررا خاموش و 
روشن نکنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.
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 احتیاط !
بعـد از کنترل جعبـه فیوز محفظـه موتور، 
درب آن را خـوب ببندیـد. در غیـر ایـن 
صورت، ممکن است در اثر نشت آب اتصالی 

برق رخ دهد.

فیوز اصلی )فیوز ترکیبی(
اگرفیوزاصلیسـوختهاسـت،بایدآنرابهصورت

زیربازکنید:
1 کابلمنفیباطریرابازکنید..
2 مهرههاینمایشدادهدرشکلرابازکنید..
3 فیـوزرابافیوزجدیدباظرفیتمشـابهتعویض.

کنید.
4 براینصبعکساینروندعملکنید..

  نکته :
اگر فیوز اصلی سوخته باشد، توصیه می کنیم 
حتما به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.
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توضیحات پانل فیوز و رله
پانل فیوز داخلی

درداخلدرپوشصفحهفیوزورله،برچسبرلهو
فیوزوجودداردکهاسامیوظرفیتفیوزهاورلهها

توضیحدادهشدهاست.

  نکته :
ممکن اسـت تمامی فیوزهای معرفی شده در 
این کتابچه در خودروی شـما قابل اسـتفاده 
نباشـند. ایـن برچسـب کلی اسـت و شـما 
می توانید براسـاس برچسـب داخـل درپوش 

فیوز خودروی خود اقدام کنید.
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صفحه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

RR HTDرلهگرمکنشیشهعقب30امپر

S/HEATERگرمکنصندلیسمتراست/چپ15امپر
A/CON 1ماژولکنترلکولرخودکار7.5امپر

SAFETY POWER 
WINDOW

ماژولشیشهبرقیایمنیراننده25امپر

STOP LAMPماژولالکترونیکیسیگنالتوقف،کانکتورلینکدادهها15امپر

P/WDW LHکلیدشیشهبرقیسرنشین25امپر،(LHD)کلیداصلیشیشهبرقی،ماژولشیشهبرقیایمنیراننده
(RHD)یا

P/WDW RHکلیدشیشهبرقیسرنشین25امپر،(LHD)کلیداصلیشیشهبرقی،ماژولشیشهبرقیایمنیرانندهیا
(RHD)یا

PDM 2ماژولکنترلسوئیچهوشمند،کلیداستارت/خاموشکردنموتور10امپر
SUNROOFسانروف15امپر
SENSORوباکسرله)رلهپمپخال(10امپرPCBفیوز

STARTماژولکنترلسوئیچهوشمند،7.5امپر،PCM،)رلهاستارت(PCBجعبهرلهوفیوز،B/رلههشدار
کلیدبازهگیربکس

PDM 1ماژولکنترلسوئیچهوشمند25امپر
BRAKE SWITCHماژولکنترلسوئیچهوشمند،کلیدچراغترمز10امپر
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صفحه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

TCU15امپرA/Bگیربکساتوماتیک:کلیدبازهگیربکس،مولدپالس
PCB  (F34)گیربکسدستی:سنسورسرعتخودرو،جعبهفیوزورله

BLOWERماژولکنترلکولر،کمپرسورکولرالکترونیکی،کلیددمنده،مقاومتدمنده7.5امپر،PCM

DR LOCKواحدبازکردنقفلهنگامتصادف20امپر،T/GATEرلهبازوبستهنمودنقفلدر،رلهبازکردنقفل

HTD MIRRماژولکنترلکولر،آینهبغلبرقیچپوراست10امپر،PCM

MODULE 2 2کلیدچراغترمز،کلیدپدتصادف،سیستمکمکپارکدندهعقب،سنسورکمکیپارکدندهعقب10امپر
LH/RHسنسور LH/RH )مرکزی(

WIPERموتوربرفپاککن،کلیدچندکاره25امپر

MEMORYماژولپایشفشاربادالستیک،10امپر،BCM،کانکتوردیتالینک،ساعتدیجیتال،صفحهکیلومتر
ماژولکنترلکولر،واحدبازکردنقفلهنگامتصادف،صوتی

INTERIOR LAMPچراغصندوقعقب،چراغاتاق10امپر
MODULE 3کانکتورکنترلچندمنظوره(،ماژولکنترلکولر10امپر(E/Rجعبهرلهوفیوز

ECU10امپر(G3LA/G4LA)ماژولکنترلسوئیچهوشمند،دینام،PCM

A/CON 2رلهدمنده(،ماژولکنترلکولر10امپر(PCBجعبهرلهوفیوز

MULTI MEDIAصوتی20امپر

POWER OUTLET 2پریزخروجیبرقعقب20امپر
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مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز
CLUSTERصفحهکیلومتر10امپر

ABS7.5امپرESPماژولکنترل

MODULE 510امپر-
WIPER RRموتوربرفپاککنعقب،کلیدچندکاره15امپر

POWER OUTLET 1پریزبرق20امپر

HTD STRGکلیدگرمکنغربیلکفرمان15امپر
A/BAGایربگ(10امپر( SRSماژولکنترل
MDPS7.5امپرMDPSواحد

MODULE 4ماژولکنترلسوئیچهوشمند10امپر،BCM

ACCماژولکنترلسوئیچهوشمند،ساعتدیجیتال،صوتی،کلیدآینهبغلبرقی10امپر،BCM

A/BAG INDصفحهکیلومتر10امپر

MODULE 120امپرSBR،BCMچراغ

صفحه فیوز سمت راننده
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صفحه فیوز اصلی محفظه موتور
مدارمربوطهظرفیتعالمتنامفیوزفیوز

چندفیوزیا
فیوزترکیبی

MDPS80آمپرMDPSواحد

ALT
125آمپر
دینام،فیوزF3 / F4 / F6, PCBوجعبهفیوزورله)150آمپر(

فیوز

B+4انشعابجعبهفیوزهوشمند50آمپر

ESP 2کانکتورکنترلچندمنظوره30آمپر،ESPبخشکنترل

ESP 150آمپرESPماژولکنترل

B+150آمپر(T/Sig Sound Relay, Fuse : F10, ARISU-LT1, IPS 3)انشعابجعبهفیوزهوشمند

B+340آمپر)F4, ARISU-LT2, IPS 5:جعبهفیوزهوشمند)رلهشیشهبرقی،فیوز

B+2ابزارقطعخودکارجریاننشتی50آمپر،F5 / F9 / F13 / F14 / F17:جعبهفیوزهوشمند)فیوز
)F23 / F24 / F29فیوز

IG1سوئیچهوشمند40آمپر:W/Oکلیداستارت

FRT WIPERموتوربرفپاککنجلو،سوییچبرفپاککن7.5آمپر،PCM

BLOWERرلهدمنده40آمپر

ECU130آمپرFuse : F25 / F26،رلهکنترلموتور
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مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوزفیوز

چندفیوزیا
فیوزترکیبی

F/PUMPرلهپمپبنزین15آمپر

HORN10آمپرB/Aرلهبوق،رلهبوق

فیوز

A/CON10آمپرA/CONرله

VACUUM
PUMP

رلهپمپخال20آمپر

C/FAN40آمپرCفنHIرله،CفنLOرله

IG2باکلیداستارت(40آمپر()IG2رله(،PDMجعبهرله،)W/Oرلهاستارت،سوئیچ)کلیداستارت

ECU 310آمپرPCM

ECU 2شیرقطعه2#/1#10آمپر،PCM:B3LA

Sensor10آمپر
C/FAN LO Relay, C/FAN HI Relay, A/CON Relay, Start Relay 
(G3LA, With ISG), PCM, Oil Control Valve #1/#2 (IN/EX), Purge 
Control Solenoid Valve, Camshaft Position Sensor #1/#2 (IN/
EX)

Sensor 210آمپرG3LA/G4LA : PCM

ECU4استفادهنمیشود.20آمپر

INJECTOR10آمپر
PCM, Immobilizer Module, F/Pump 1 Relay
G3LA : Injector #1/#2/#3, G4LA : Injector #1/#2/#3/#4
B3LA : Injector #1/#2/#3 (GSL), Injector #1/#2/#3 (LPI), Crash 
Pad Switch
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مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوزفیوز

فیوز
IGN COILIGN

COIL
G3LA/B3LA:کویل1#/2#/3#،کندانسور15آمپر

G4LAکویلجرقه

B/UP LAMPB/UP
LAMP

گیربکسخودکار:PCM،کلیدبردگیربکس،BCM،صفحهکیلومتر،چراغچندکارهعقب7.5LH/RHآمپر
)F15:گیربکسدستی:کلیدچراغپشتی،جعبهفیوزهوشمند)فیوز

جعبه اصلی فیوز قسمت موتور

نوع نام رلهردیف
PCB MICROرلهدمنده1
PCB MICROرلهاصلی)کنترلموتور(2
PCB MINIرلهپمپبنزین31
4H/LAMPHIرلهPCB MICRO
5H/LAMPLOرلهPCB MICRO
PCB MINIرلهپمپخال6
7B/رلهبوقهشدارPCB MINI
PCB MINIرلهکولر8
PCB MINIرلهبوق9
10C/FANLOرلهPCB MICRO
11C/FANHIرلهPCB MICRO
PCB MICROرلهاستارت12
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المپ های سیستم روشنایی خودرو

همیشـهازالمپهـایبـامشـخصاتتعیینشـده
استفادهکنید.

 هشدار !
کار روی چراغ های خودرو

قبـل از کار روی چراغ هـا، ترمز دسـتی را 
بکشید و سـوئیچ استارت را خاموش کنید. 
بـرای اجتنـاب از حرکـت ناگهانـی خودرو 
سـوختن دسـت و یا برق گرفتگی، مطمئن 

شوید که فرمان قفل و چراغ ها خاموشند.

  نکته :
بعـد از رانندگی در هوای بارانی و یا شسـتن 
خـودرو، چراغ هـای خودرو ممکن اسـت یخ 
بزننـد. ایـن امر به خاطـر تفاوت دمـای بین 
قسـمت داخلـی چـراغ و بیرون آن اسـت و 
همانند بخار گرفتگی شیشـه خودرو در باران 
اسـت و به معنی ایراد داشتن سیستم نیست. 
اگـر آب وارد مدار حباب چراغ شـد، توصیه 
می کنیـم بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور مراجعه کنید.

 احتیاط !
اگر ابزارهای الزم، المپ مناسـب و یا تجربه 
الزم را ندارید، توصیه می کنیم به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
در اغلب موارد، تعویض المپ خودرو سخت 
است زیرا باید بقیه قطعات را هم باز کنید و 
سپس به المپ دسترسی پیدا کنید. این امر 
به ویژه در مورد بـاز کردن چراغ های جلوی 
خـودرو مصداق دارد و باز کـردن آن ها کار 
دشـواری است. در هنگام باز کردن و بستن 
المپ های خـودرو دقت کنید تـا به خودرو 

آسیب نرسد.  احتیاط !
همیشـه بعد از تعویض المپ، مطمئن شوید 
که مشـخصات المپ جدید با المپ سوخته 
یکسـان اسـت؛ در غیر این صورت، فیوز و 
یا سیسـتم سیم کشـی ممکن است آسیب 

ببیند.
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  نکته :
توصیه می شـود که بعـد از تصـادف و یا بعد 
از نصب مجدد مجموعـه چراغ جلو، چراغ ها 
را مجـددا در نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور تنظیم کنید.

تعویـض چـراغ جلـو، چـراغ وضعیت 
پارک، چراغ راهنما و چراغ مه شکن

A نوع
)1(چراغجلو)نورباال/نورپایین(

)2(چراغوضعیت)پارک(
)3(چراغراهنمایجلو

)4(چراغمهشکن)اگرنصبباشد(
DRL5(چراغروزیا(

 هشدار !
المپ های هالوژنی

المپ هـای هالوژنـی حـاوی گاز تحـت  •
فشار هستند و اگر بشکنند، قطعات ریز 

شیشه ای ایجاد می کنند.
)ادامه دارد(

المپ چراغ جلوی خودرو

)ادامه(
همیشـه با احتیـاط با ایـن المپ ها کار  •

کنید تا دچار سایش و خراش نشوند. اگر 
این المپ روشـن اسـت، مواظب باشید 
که مایعات روی آن پاشیده نشود. هرگز 
شیشـه آن را با دست لخت لمس نکنید. 
روغـن باقی مانده روی چـراغ می تواند 
سـبب داغ شـدن و ترکیدن آن شـود. 
حبابی باید تنها وقتی اسـتفاده شود که 

روی چراغ جلو نصب است.
اگر حبابی چراغ آسـیب دیـد و یا ترک  •

خورد، بالفاصله آن را تعویض و با احتیاط 
امحا کنید.

موقـع تعویض المـپ از عینـک محافظ  •
اسـتفاده کنید. همیشـه قبل از تعویض 
و جابه جایی المپ اجازه دهید که خنک 

شود.
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 تغییر ترافیک )برای اروپا(
توزیـعاشـعههاینـورپاییـنچراغهاغیـرمتقارن
اسـت.اگرواردکشـوریباجهـتترافیکبرعکس
شدید،اینبخشنامتقارنسبباذیتشدنچشم
رانندههـایمقابلمیشـود.بـرایجلوگیریازاین
امـر،تنظیـمECEنیازمندچندیـنراهحلفنی
استکهنمونهآناستفادهازسیستمتغییرخودکار،
اسـتفادهوچسباندنورقهبرایپایینآوردنمسیر
نوراست.اینچراغهابهگونهایطراحیشدهاندکه
چشـمرانندههـایمقابلرااذیتنکننـدوبنابراین
نیـازیبـهتغییـرچراغهـادرکشـورهایبـاجهت

ترافیکیبرعکسنیست.

چراغ جلو
1 دربموتوررابازکنید..
2 باچرخانـدنروکشحبابچراغجلودرجهت.

عقربههایساعت،آنرابازکنید.
3 کانکتورالمپراقطعکنید..
4 سیمنگهدارندهحبابیرابافشارسرآنوفشار.

بهباال،بازکنید.
5 حبابیراازمجموعهچراغهایجلوخارجکنید..
6 حبابیجدیدرانصبوسـیمراباجفتنمودن.

سیمباشیاررویالمپ،جابزنید.
7 کانکتورحبابیرامتصلنمایید..
8 درپوشحبابیراباگرداندندرجهتعقربههای.

ساعتببندید.

چراغ راهنما
1 سـوکتمجموعهچراغراهنماراباگرداندنآن.

درجهـتخالفعقربههایسـاعتبـازکنیدتا
وقتـیکهزبانههایرویسـوکتباشـکافهای

رویمجموعهجفتشوند.
2 حبابیرابافشارآنوگرداندندرجهتخالف.

عقربههایساعتبازکنیدتاوقتیکهزبانههای
رویحبابیباشـکافهایسـوکتجفتشـود.

حبابیراازسوکتخارجکنید.
3 حبابیجدیدراباواردنمودندرپریزوگرداندن.

تاوقتیجابخورد،نصبکنید.
4 سـوکتراباجفتنمودنزبانههاباشـکافروی.

مجموعه،نصبکنید.سـوکترابهداخلفشـار
دادهودرجهتعقربههابچرخانیدتاسفتشود.
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چراغ وضعیت
1 سوکتراباکشیدنازجایخودخارجکنید..
2 حبابیراباکشیدنازسوکتبازکنید..
3 حبابـیجدیـدراباقراردادندرسـوکتنصب.

کنید.
4 سوکترابافشاردرمجموعهنصبکنید..

چراغ مه شکن جلو
1 پیچزیردرپوشرابازکنید..
2 دستخودرابهپشتسپرجلوببرید..
3 کانکتورراازسوکتقطعکنید..

4 سـوکتحبابیراباگرداندنسـوکتدرجهت.
خـالفعقربههابازکنیدتاوقتـیکهزبانههای

سوکتباشکافهایرویبدنهجفتشوند.
5 سـوکتوحبابـیجدیـدرابـاجفـتنمـودن.

زبانههایرویسوکتباشکافهایبدنه،نصب
کنید.سـوکترادربدنهفشـاردادهودرآنرا

درجهتعقربههایساعتبگردانید.
6 کانکتوررابهسوکتوصلکنید..
7 مجدداقابزیریسپرجلورانصبکنید..
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تنظیم نور چراغ مه شکن و چراغ جلو 
)برای اروپا(

تنظیم جهت نور چراغ جلو
1 السـتیکرابراساسمشخصاتفشاربادتعیین.

شـدهتنظیـموبارهـایداخـلخـودروبـهجز
راننـده،السـتیکزاپـاسوابزارهـایهمـراهرا

خارجنمایید.
2 خودروبایدروییکسطحترازقرارگیرد..
3 خطهـایعمومـیعبـوریازمراکـزچراغهای.

جلـومربوطهراوخطهایافقیعبوریازمیان
چراغهایجلورویصفحهرابکشید.

4 درحالتـیکـهچراغجلووباطـریدروضعیت.
عـادیهسـتند،چراغهـایجلـورابهگونـهای
تنظیـمکنیدکـهپرنورترینبخـشآنبرروی

خطهایافقیوعمومیبیافتد.
5 بـرایتنظیـمچـپویـاراسـتنـوربـاال،پیچ.

گوشـتی)2(رادرجهـتعقربههایاخالفآن
بگردانیـد.بـرایتنظیـمبـاالوپاییننـورباالو
پاییـن،پیچگوشـتی)1(راازجهتعقربههای

ساعتیاخالفجهتآنبگردانید.

تنظیم جهت چراغ مه شکن جلو
چـراغمـهشـکنجلـورامیتـوانباهمینشـیوه

چراغهایجلوتنظیمنمود.
درحالتیکـهباطـریوچراغهـادروضعیتعادی
هسـتند،چراغهایمهشـکنجلـوراتنظیمکنید.
بـرایتنظیـمبـاالوپاییـنچـراغمـهشـکن،پیچ
گوشـتی)1(رادرجهـتعقربههـایـاخـالفآن

بگردانید.
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نقطه هدف در تنظیم نور چراغ ها

mm (in):واحداندازهگیری

H1 وضعیت خودرو
H2

W1
W2

مه شکنمه شکن
337)13/26(745)29/3(بدونراننده

)48/5(1234)55/39(1407
--باراننده
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نور پایین چراغ جلو )سمت چپ(
1 نورپایینرابدونحضوررانندهدرخودروروشنکنید..
2 خطکاتافبایدرویخطکاتافتعیینشدهدرشکلفوق،باشد..
3 موقعتنظیمنقطههدفنورپایین،تنظیمعمومیبایدبعدازتنظیمهدفافقی،تنظیمشود..
4 اگرابزار)کلید(تنظیمچراغجلورویخودرونصباست،کلیدآنرادروضعیت0قراردهید..
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نور پایین چراغ جلو )سمت راست(
1 نورپایینرابدونحضوررانندهدرخودروروشنکنید..
2 خطکاتافبایدرویخطکاتافتعیینشدهدرشکلفوق،باشد..
3 موقعتنظیمنقطههدفنورپایین،تنظیمعمومیبایدبعدازتنظیمهدفافقی،تنظیمشود..
4 اگرابزار)کلید(تنظیمچراغجلورویخودرونصباست،کلیدآنرادروضعیت0قراردهید..
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چراغ مه شکن جلو
1 چراغمهشکنجلورادرحالتیکهرانندهدرخودروحضوردارد،روشنکنید)رانندهبهوزن75کیلوگرم(.
2 خطکاتافبایدرویبازهمجاز)منطقهسایهدار(قرارگیرد..
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تعویض چراغ روی آینه بغل
اگـرچـراغکارنمیکنـد،توصیـهمیکنیـمکـهبه
نمایندگیمجازشـرکتکرمانموتورمراجعهکنید

تابررسیشود.

تعویض حبابی چندکاره عقب
)1(چراغعقبوترمز

)2(چراغراهنما
)3(چراغکوچک

1 دربصندوقعقبرابازکنید..
2 پیچهـاینگـهدارنـدهمجموعهچـراغراباپیچ.

گوشتیچهارسوشلکنید.
3 مجموعـهچراغچندکارهعقبراازبدنهخودرو.

جداکنید.
4 سـوکترابـاگردانـدندرخـالفعقربههـااز.

مجموعـهجـداکنیـدتـازبانههـایسـوکتبـا
شکافهایمجموعهجفتشوند.
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5 حبابـیرابافشـارآنبـهداخـلوگرداندندر.
جهـتخـالفعقربههـا،ازسـوکتبـازکنیـد.

حبابیراازسوکتخارجکنید.
6 حبابـیجدیـدرابـاقـراردادندرسـوکتو.

گرداندنجابزنید.
7 سـوکتراباجفتنمودنزبانههایسـوکتبه.

شـکافهایمجموعـه،نصـبکنید.سـوکترا
بـهداخـلمجموعهفشـارودرجهـتعقربهها

بگردانید.
8 مجموعهچراغرامجددارویبدنهخودرونصب.

کنید.

3 حبابـیرابـافشـاروگردانـدندرجهتخالف.
عقربههـاوجفتنمودنزبانههاباشـکافروی

سوکتبازوازجادرآورید.
4 حبابیجدیدراجابزنید..
5 مجـددامجموعـهچـراغرارویبدنـهخـودرو.

ببندید.

چراغ مه شکن عقب
 )در صورت وجود(

1 چرخوقابعقبرابازکنید..
2 سـوکتراباگردانـدندرجهتخالفعقربهها.

بـاشـکافهایروی زبانههـا وجفـتکـردن
مجموعـه،ازمجموعهجداکنید.)سـمتچپ:
چراغمهشکنعقب،سمتراست:چراغپشتی(
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تعویض چراغ ترمز باالی شیشه عقب
اگـرایـنچـراغکارنمیکنـد،توصیهمیشـودکه
بـهنمایندگیمجازشـرکتکرمانموتـورمراجعه

نمایید.

تعویض چراغ روی پالک خودرو
1 بااسـتفادهازیکپیچگوشـتیتخت،مجموعه.

چراغراازمحلخارجکنید.
2 سـوکتولنـزرابـاگردانـدندرجهـتخالف.

عقربـههاوجفـتنمودنزبانهرویسـوکتبا
شکافهایرویلنز،خارجکنید.

3 حبابیراباکشیدنمستقیمازجایخودخارج.
کنید.

4 حبابیجدیدرادرسوکتجابزنید..
5 سوکتوبدنهرامجدداببندید..
6 مجددامجموعهچراغرابهبدنهخودرودرمحل.

خودمتصلکنید.
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تعویض حبابی چراغ داخلی خودرو
1 بااسـتفادهازیکپیچگوشـتیتخت،بهآرامی.

لنزهایرویبدنهچراغداخلیراخارجکنید.
2 باکشیدنحبابیآنرادرآورید..

3 حبابیجدیدرانصبکنید..
4 زبانـههایرویلنزراباشـکافهایرویبدنه.

چراغجفتولنزراجابزنید.

 هشدار !
قبـل از کار روی چـراغ هـای داخلـی، از 
خامـوش بـودن آن مطمئن شـوید تا دچار 

سوختگی و برق گرفتگی نشوید.

 احتیاط !
مواظـب باشـید کـه لنـز، زبانـه و یـا بدنه 
پالستیکی را کثیف نکنید و یا به آن آسیب 

نزنید.
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 هشدار !
خیس شدن ترمزها

 بعـد از شستشـوی خـودرو، ترمزهـا را با 
سرعت کم تست کنید و تأثیر پذیری آن ها 
از آب را چک کنیـد. اگر کارایی ترمزها کم 
شـده بود، با ترمز کردن آرام در سرعت کم 

و روبه جلو، آن ها را خشک کنید.

مراقبت از تزئینات و نمای بیرونی خودرو
توجه عمومی به قسـمت خارجی بدنه 

خودرو
تبعیتازدسـتورالعملهایدرجشـدهدربرچسب
درهنـگاماسـتفادهازشـویندههایشـیمیایییـا
پولیشبسـیاراهمیتدارد.تمامیمواردهشـدارو

احتیاطرویبرچسبرابخوانید.

شستشو با آب فشار قوی
موقعاسـتفادهازآبپرفشـاربرایشستشـوی•

خودرومطمئنشـویدکهفاصلهکافیبینشما
وخودرووجوددارد.

فاصلـهناکافـیوفشـارزیـادمیتوانـدسـبب
آسیبدیدگیقطعاتونفوذآبشود.

هرگـزفشـارآبرابـهصـورتمسـتقیمروی•
دوربین،سنسـورهاومنطقهاطرافآننگیرید.
فشـارقـویآبمیتوانـدسـببخرابـیایـن

بخشهاشود.
هرگزنازلپرفشـاررابهروکشهایالستیکیو•

یاپالستیکیوکانکتورهانزدیکنکنیدزیرااین
کارممکنسببآسیبدیدگیآنهاشود.

نگهداری نقاشی و رنگ خودرو
شستشو

بـرایمحافظتازرنگخـودرودربرابرگردوغبار
ویاتخریب،حداقلماهییکبارآنراباآبسـرد

یاولرمبشورید.
اگرازخودرودرجادههایبرونشـهریوصحرایی
استفادهمیکنیدبایدبعدازهرسفردرجادههای
صحراییخودروخودرابشـورید.هنگامشستشوی
خـودرودراینمواقعدقتکنیدکهآلودگی،نمک
وگلوالیودیگـرمـوادخارجـیراازرویآن
پـاککنید.مطمئنشـویدکهمجـاریتخلیهواقع
درلبههایتحتانیدربهاوپانلهاتمیزوعاریاز

موادخارجیباشند.
حشـرات،قیر،شـیرهگیاهـان،فضـوالتپرندگان،
آالینـدههـاصنعتـیومـوادمشـابهمیتواننـددر
صـورتبرنداشـتنفـوری،رنـگخـودروراخراب

کنند.
شستشـویفوریاینمواردباآبسـادههمنمی
توانـدحـاللمشـکلباشـدوبایـدازآبوصابون

مالیمرویسطوحنقاشیشدهاستفادهکنید.
بعـدازشستشـو،خـودروراکامـلباآبولـرمویا
سـردآببکشـید.نگذاردصابونرویبدنهخودرو

خشکشود.

مراقبت از بدنه خودرو
 احتیاط !

از صابون قوی، شـوینده های شیمیایی و یا 
آب گرم استفاده نکنید و خودرو را در مقابل 

آفتاب و یا موقع گرم بودن بدنه، نشویید.
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  نکته :
اگر خودروی شـما آسـیب دید و یـا نیازمند 
صافکاری و یا تعویض قطعه بود، مطمئن شوید 
که در کارگاه از مواد ضد خوردگی روی قطعات 

تعمیر و یا تعویض شده استفاده می شود.

واکس زدن به خودرو
خودرورابعدازخشکشدنکاملواکسبزنید.

همیشهقبلازواکس،خودروراشستهوخشککنید.
برایواکسزدنخودرو،ازواکسهایمایعویاچسبی
باکیفیتاستفادهوطبقدستورالعملهایسازندهآن
رااستفادهنمایید.تمامیتزئیناتفلزیخودروراواکس

بزنیدتادرخشندگیوبراقیآنحفظشود.
پاککردنروغن،قیروموادمشـابهبالکهبرهاسبب
میشـودکهواکسرویبدنهپاکشـود.دراینموارد
حتمااینبخشهاراهممجدداواکسبزنیدبخصوص

اگربقیهبخشهایرویبدنهواکسزدهباشند.

صافکاری و نقاشی
خراشهایعمیقویامحلبرخوردسنگبهبدنه
خودروبایدبالفاصلهتعمیرشـود.سـطوحبیرنگ
شـدهدرایـنمواردبهسـرعتزنـگزدهوممکن
اسـتهزینهتعمیروصافکاریآنهابسـیاربیشتر

شود.

 احتیاط !
شستشـوی داخل موتور با آب پرفشـار  •

ممکـن اسـت سـبب خرابـی مدارهای 
الکتریکی واقع در محفظه موتور شود.

هرگـز اجازه ندهیـد که آب یـا مایعات  •
دیگر با اجـزای الکتریکی و الکترونیکی 
داخل خودرو تماس پیدا کنند زیرا به آن 

آسیب می زنند.

 احتیاط !
گرد و غبار روی بدنه را با یک کهنه خشک  •

دستمال بکشید تا روی بدنه خش نیافتد.
هرگز برای دسـتمال کشیدن بدنه خودرو  •

از پشـم فوالد، تمیزکنندههای سـاینده، 
الکالین قوی و یا مواد سوزآور روی سطوح 
واکس زده شـده و یا قطعـات آلومنیومی 
اندکاری شـده استفاده نکنید زیرا روکش 
محافظ این قطعات آسـیب دیده و سـبب 
تغیر رنگ و خرابی نقاشی خودرو می شود.
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نگهداری و تعمیر فلزات صیقلی
برایزدودنقیروحشراترویخودرو،ازمایع•

قیربراستفادهکنیدوهرگزباروشخراشویا
بااشیایتیزآنراپاکنکنید.

بـرایمحافظـتازسـطوحقطعاتفلـزیبراق•
دربرابـرخوردگـی،یـکالیهواکـس)ویانگه
دارندههـایکرمـی(بهآنبزنیدوسـپسآنرا

بمالیدتاصیقلیشود.
درفصلزمسـتانویادرمناطقسـاحلی،روی•

قطعـاتفلزیبـراقرابایکالیهضخیمواکس
ونگهدارنـدهبپوشـانید.درصـورتنیـاز،روی
قطعاتژلنفتیغیرخورندهویادیگرترکیبات

محافظرااستعمالکنید.

نگهداری قسمت زیرین خودرو
مـوادخورندهمورداسـتفادهبـرایزدودنبرفویخو
کنترلگردوغبارممکناسـترویقسـمتتحتانی
خودروتجمعکننـد.دراینموارداگراینموادراپاک
نکنید،زنگزدگیسریعرخمیدهدوسببمیشود
کهقطعاتتحتانیمانندلولههایبنزینوشاسی،ورق
کفخودروسیسـتماگزوزخرابشوندحتیاگرروی

آنهاباالیههایضدزنگپوشاندهشدهباشد.
بعدازرانندگیدرجادههایصحراییویادرپایانفصل
زمستان،قسـمتتحتانیخودروسـوراخهایچرخرا
ماهییکبارباآبولرمیاسردبشویید.همیشهبهاین
بخشهاتوجهداشتهباشیدزیرادیدنگلوالیموجود
درآندشواراستوصرفاخیسکردنآنهابدونپاک
کـردن،خطرآنهارابیشـترمیکندبنابراینمطمئن
شویدکهکامالقسمتتحتانیخودروپاکشدهاست.
لبههایپایینیدربها،صفحاتباربندواجزایشاسی
دارایسـوراخهایتخلیههسـتندوبایددقتکردکه
آنهاباآلودگیمسـدودنشوندوآبباقیماندهدراین

بخشهامیتواندسببزنگزدگیشود.

 هشدار !
بعد از شستشـوی خودرو، ترمزها را با رانندگی 
آرام تسـت کنیـد تـا از عملکرد ترمـز مطمئن 
شوید. اگر ترمزها خیس شده و کارایی آن ها کم 
شـده بود، با ترمز کردن آرام در سرعت کم و در 

جهت مستقیم، آن ها را خشک کنید.

نگهـداری رینـگ آلومنیومـی چـرخ 
خودرو

رینگخودروداراییکالیهمحافظاست.
هرگزازشـویندههایسـاینده،ترکیبپولیش،•

حاللویابرسهایسیمیرویاینرینگهای
آلومنیومـیاسـتفادهنکنیـدزیـراممکناسـت

روکشآنهاساییدهوآسیبببیند.
تنهـاازصابـونمالیـموشـویندههـایخنثی•

اسـتفادهکنیـدوآنراکامـالبـاآببشـورید.
همچنینهمیشهخودروهارابعدازرانندگیدر
جادههاینمـکزارتمیزکنید.اینامرمیتواند

مانعخوردگیشود.
هرگـزرینـگرابـابرسهایسـریعکارواشها•

نشویید.
ازشـویندههایاسـیدیاسـتفادهنکنیـدزیـرا•

ممکناستبهرینگآسیبزدهوسببخورده
شدنالیهمحافظآنشود.
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حفاظت در برابر خوردگی
محافظت خودرو در برابر خوردگی

خودروهایتولیدمابااسـتفادهازطرحپیشـرفتهو
ساختاریمناسبوضدخوردگی،ازکیفیتباالیی
برخوردارند.امااینتنهابخشـیازکاراستوبرای
جلوگیـریازخوردگـیدربلندمدت،بایدخودتان

همازآنمراقبتکنید.

علل رایج خوردگی
درزیـربهعللرایجخوردگییاپوسـیدگیخودرو

اشارهمیشود:
نمـکجـاده،آلودگـیورطوبتکهزیـرآنتجمع

میکند.
برداشـتهشـدنوپاکشـدنرنگیـاروکشهای
محافظدراثربرخوردسنگ،سنگریزه،خراشهای
سـطحیوتورفتگیکهسـببمیشـودفلـزبدون

حفاظبماندومستعدخوردگیشود.

مناطق خورنده
اگـردرناحیـهایزندگیمیکنیدکهدرآنخودرو
بـهکـراتدرمعرضمـوادخورندهاسـت،حفاظت
خـودرودربرابـرخوردگـیبسـیارمهـماسـتو
شـماریازعلـلتسـریعخوردگـینمـکجادهها،
موادشیمیاییکنترلگروغباروهوایاقیانوسیو

آالیندههایصنعتیهستند.

رطوبت سبب خوردگی می شود
رطوبـتشـرایطیراایجـادمیکندکهبـهاحتمال
زیادسـببایجـادخوردگیمیشـود.خوردگیدر
اثـربـاالبـودنرطوبـت،وبـهویـژهدرمواقعیکه
دمابیشـترازانجماداسـتتشدیدمیشود.دراین
وضعیتها،مادهخورندهدرتماسباسطوحخودرو
مرطوبمیماندکهرطوبترویآنهابهآرامیدر

حالتبخیراست.
گلوالیبـهویـژهوقتیخورندهاسـتکهبهآرامی
خشـکشـودورطوبترادرتماسبابدنهیادیگر
بخـشهایخـودرونگهدارد.هرچنـدگلوالیدر
ظاهرخشکبهنظرمیرسداماهنوزهممیتواند
رطوبترانگهداشتهوخوردگیراتشدیدنماید.

دماهـایباالنیزسـببتسـریعخوردگـیقطعاتی
میشـودکهدرستخشکنشدهوبنابراینرطوبت
درآنهـاپخشمیشـود.بهتمامایـندالیل،بهتر
اسـتکـهخـودروراتمیـزوعـاریازگلوالیو
تجمـعمـواددیگـرنگهداریـم.اینامرنـهتنهادر
مـوردسـطوحمرئیخودروصدقمـیکندبلکهبه
ویـژهدرمـوردبخشهایتحتانیوزیرخودروهم

صادقاست.
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برای جلوگیری از خوردگـی اقدامات زیر 
را انجام دهید

بارعایتمواردزیر،میتوانیدمانعازآغازخوردگی
شوید:

خودروی خود را تمیز نگه دارید
بهترینراهبرایجلوگیریازخوردگیآناستکه
خـودروراتمیزوعاریازمـوادخورندهنگهدارید.
دراینموارد،توجهبهقسمتزیرینخودروبهویژه

ازاهمیتبیشتریبرخورداراست.

اگرشـمادرمنطقـهایباامـکانخورندگیباال•
زندگیمیکنید،کهدرآنهاازنمکپاشیروی
جادههااسـتفادهمیشـودویانزدیکاقیانوس
هستیدویادرنواحیباآلودگیصنعتیزندگی
میکنید،ویادرمنطقهشـماباراناسیدیمی
بـارد،بایدبیشـترمراقبباشـیدتـاازخوردگی
جلوگیرینمایید.درزمسـتان،شیلنگهایزیر
خودروبایدحداقلماهییکباربررسـیشـوند
وبایدبعدازاتمامفصلزمسـتانزیرخودرورا

کامالتمیزکرد.

موقعتمیزکردنقسمتزیرخودرو،بایدبهویژهبه•
اجزایزیرگلگیرودیگربخشهاییتوجهکنیدکه
ازدیدپنهانمیباشند.اگرکاررانیمهکارهانجام
دهیـدوبهجایتمیزکردنگلوالی،تنهاآنرا
خیسکنیددرواقعبهجایجلوگیریازخوردگی
بهتسریعآنکمککردهآید.آبپرفشاروبخاردر
برداشـتنوپاککـردنگل.والیوموادخورنده

بسیارمؤثراست.
موقـعتمیزکردنصفحاتتحتانـیدربواجزای•

شاسیاطمینانحاصلکنیدکهشیلنگهایتخلیه
بازهستندورطوبتخارجمیشودزیرادرغیراین
صورتباقیماندنآبدرایننواحیسببایجادو

تسریعخوردگیمیشود.

خشک نگه داشتن پارکینگ خودرو
ازپـارککـردنخـودرودرپارکینـگهـایبـاتهویه
نامناسـبومرطـوبخـودداریکنیـدزیـراچنیـن
پارکینگیمحیطیمساعدبرایخوردگیاست.اینامر
بهویژهدرصورتیبیشـترامکانوقوعداردکهخودرو
رادرپارکینـگبشـوییدویاوقتیهنوزخیساسـت
ویابابرفویخوگلوالیپوشـیدهشـدهاست،وارد
پارکینگشدهوآنجاپارککنید.حتیپارکینگهای
دارایگرمایشهممیتوانندسببخوردگیشوندمگر

اینکهتهویهانقدرخوبباشدکهرطوبتدفعشود.

نقاشـی و تزئینات خودرو را در وضعیت خوب 
نگه دارید.

خـراشوتورفتگیسـطحنقاشـیبدنـهرابایددر
سـریعترینزمانبابتونهپوشـاندتـااحتمالزنگ
زدگیکمشـود.درصورتیکهرنگبهکلیناپدید
شـدهوفلـزمشـخصشـود،بایدبهیـکصافکارو

نقاشماهرمراجعهکنید.

فضـوالتپرنـدگان-فضـوالتپرندگانبهشـدت
خورندهاسـتومیتواندبهرنـگخودرودرعرض
چندساعتآسیببزند.بنابراینتوصیهمیشودکه

درسریعترینزمانممکنآنراپاککنید.

از قسمت های داخلی خودرو غفلت نکنید
رطوبـتمیتوانـدزیرکفیهایخودروجمعشـود
وسـببایجـادخوردگیگـردد.بهصـورتدورهای
قسـمتهایزیـرکفـیراچـککنیدتاازخشـک
بودنموکتاطمینانیابید.اگرکودشیمایی،مواد
شویندهویاشیمیاییرادرخودروحملمیکنید،

بیشتراحتیاطکنید.
ایـنمـوادبایـددرظروفمناسـبحملشـوندو
تمامیسـرریزهاونشتیهایآنهابایدباآبپاک

تمیزوسطحوکفخودروخشکشود.
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مراقبت از تزئینات داخلی خودرو
اقدامـات احتیاطـی عمومـی در مورد 

تزئینات داخلی
مواظبباشـیدکهمحصوالتسوزآورمانندادوکلن
وروغنهایآرایشیبهداشبوردمالیدهنشویندزیرا
سببآسیبدیدنوتغییررنگداشبوردمیشوند.
درصـورتتمـاسایـنمحصـوالتبـاداشـبورد،
بالفاصلهآنهاراتمیزکنید.دستورالعملهایتمیز

کردنصحیحوینیلرامالحظهنمایید.

تمیز کردن تودوزی و تزئینات داخلی
وینیل

گـردوغبـاررویوینیـلرابـاجاروبرقـییاجارو
دسـتیتمیزکنیـدوبرایتمیزکردنسـطوحآن
ازتمیزکنندههایپالستیکوینیلاستفادهکنید.

پارچه و روکش ها
گردوغباررویپارچهراباجارودسـتیویاجارو
برقـیتمیـزکنید.برایشسـتنتـودوزیوموکت
کـفازمحلـولولرمآبوصابوناسـتفادهکنیدو
لکههـایتازهراباشـویندههایپارچـهتمیزکنید.
اگراینلکههابالفاصلهتمیزنشوند،پارچهلکمی
گیردوممکناسـترنگآنعوضشود.همچنین
خواصنسـوزبـودنآنهمدرصورتیکهدرسـت

نگهداریوتمیزنشود،تحتتاثیرقرارمیگیرد.

تمیز کردن نوار کمربند
نـوارکمربنـدرابـامحلولآبوصابـونولرممورد
اسـتفادهبرایتمیـزکردنموکتوتـودوزیتمیز
کنید.ازدسـتورالعملهایرویجلدصابونتبعیت
کنیـدوازچالندنورنـگزدنمجددنوارکمربند
خودداریکنیدزیراممکناسـتسببتضعیفآن

شود.

تمیز کردن شیشه ها از داخل
اگرسـطحداخلیشیشـهخودروکدرشـدهاسـت
)یعنـیبایکالیـهروغن،گریسویـاواکسکدر
شـدهاسـت،بایدآنراباشیشـهشـورتمیزکنید.
برایاستفادهازشیشهشوربهدستوراتدرجشده

رویظرفآنتوجهکنید.

 احتیاط !
هرگـز آب و یا مایعات دیگـر را روی اجزای 
الکترونیکـی و الکتریکـی داخـل خـودرو 
نریزیـد زیرا ممکن اسـت به آن ها آسـیب 

 احتیاط !برسانند.
از خراشـیدن سـطح داخلی شیشـه عقب 
خـوددار کنید زیرا ممکن اسـت به شـبکه 

گرم کن شیشه عقب آسیب بزنید.

 احتیاط !
اسـتفاده از شـوینده های دیگـر بـه جـز 
شـوینده ها و تمیز کننده های پیشنهادی و 
روش های اعالم شده ممکن است روی ظاهر 
پارچه یا روکش ها و خواص نسوزی آن ها اثر 

بگذارد.
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سیستم کنترل آالینده ها
سیسـتمکنترلآالیندههایخودروشـمامشمول
گارانتـیمحـدوداسـت.لطفـااطالعـاتگارانتـی
موجوددرکتابچهگارانتیخودرورامالحظهکنید.
خودروشـمامجهزبهیکسیسـتمکنترلآالینده
استتاتمامیقوانینمربوطبهآنرارعایتنماید.
سـهسیسـتمکنترلآالیندههاوجـودداردکهبه

شرحزیرمیباشند:

)1(سیستمکنترلآالیندههایکارتل
)2(سیستمکنترلآالیندههایبخارباکسوخت

)3(سیستمکنترلآالیندههایاگزوز

بـرایاطمینانازدرسـتکارکردنسیسـتمهای
کنتـرلآالیندهخودرو،توصیهمیشـودکهخودرو
خودرابرایبازدیدوتعمیرونگهداریطبقجدول
نگهـداریمندرجدراینکتابچهبهنمایندگیمجاز

شرکتکرمانموتورببرید.

اقدامـات احتیاطـی بـرای تسـت بازرسـی 
و نگهـداری )بـا سیسـتم کنتـرل پایـداری 

))ESC( الکترونیکی
هنگام تست نیروسـنج برای جلوگیری از  •

اختـالل در کار جرقههای احتـراق داخل 
موتـور، سیسـتم ESC را با فشـار کلید 

ESC خاموش کنید.
بعد از تکمیل تسـت نیروسـنج، سیسـتم  •

 ،ESC را مجـددا بـا فشـار کلیـد ESC
روشن کنید.

سیستم کنترل آالینده های کارتل. 1
سیستمتهویهکارتلمثبتبرایجلوگیریازایجاد
آلودگیهوادراثرگازهایسمیخروجیازکارتل
اسـتفادهمیشودواینسیسـتمهوایتازهوفیلتر
شدهراازطریقمجرایهواکشواردکارتلمیکند.
درداخلکارتل،هوایتازهباگازهایسمیترکیب
میشودوسپسازطریقشیرPCVواردسیستم

القاییمیشود.

سیسـتم کنترل آالینده هـای بخار . 2
باک سوخت

ایـنسیسـتمآالیندههـابـرایجلوگیـریازورود
بخاراتسوختبههواطراحیشدهاست.

کنیستر
بخاراتسـوختجمعشـدهدرداخلباکسوخت
درکنیسـترجذبوذخیرهمیشـوند.وقتیموتور
روشناست،بخاراتسوختجذبشدهدرکنیستر

ازطریقشیربرقیکنترلیواردموتورمیشود.

شـیر برقی کنترل بخار سوخت باک یا 
PCSV

شـیربرقـیPCSVتوسـطبخشکنتـرلموتور
)ECM(کنترلمیشـود؛وقتیدمایمایعخنک
کنندهدرزمانخالصکارکردنپاییناست،شیر
برقـیPCSVبسـتهمیشـودتاسـوختتبخیر
شـدهواردموتورنشـود.بعدازگرمشدنموتوردر
هنگامرانندگیمعمولی،شـیرPCSVبازشدهو

سوختتبخیرشدهواردموتورمیشود.
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هرگـزبیشازمقدارنیازخودروراداخلاماکن•
سربسـتهماننـدپارکینـگروشـننگذاریـدو
بالفاصلـهبعـدازروشـنکردنازمحیطبسـته

خارجشوید.
وقتـیخـودرودرفضـایبـازبهمـدتطوالنی•

توقـفمیکندوروشـناسـت،سیسـتمتهویه
خودرورادرصورتلزومبهگونهایتنظیمکنید

کههوایبیرونراواردخودروکنید.
هرگزبهمدتزیادداخلخودروروشننمانید.•
وقتیموتورخاموششدهویااستارتنمیزند،•

سـعیوتـالشزیادبرایروشـنکـردنموتور
ممکناستبهسیستمکنترلآالیندههاآسیب

برساند.

سیستم کنترل آالینده های اگزوز. 3
سیسـتمکنترلآالیندههایاگزوزسیستمیبسیار
مؤثـراسـتکهآالینـدههایاگـزوزراضمنحفظ

کاراییخودرو،کنترلمیکند.

اصالحات و دست کاری خودرو
اینخودرونبایددستکاریشودواینکارمیتواند
رویکارایی،ایمنیویادوامآناثربگذاردوممکن

استحتینقضقوانینومقرراتدولتیباشد.
بهعالوه،آسیبدیدگییامشکالتناشیازکارایی
ناشـیازدسـتکاریخودروممکناسـتمشمول

گارانتینشود.

اقدامـات احتیاطی در رابطه با گازهای 
خروجی از اگزوز )منو اکسید کربن(

منواکسیدکربنمیتواندهمراهبادیگربخارات•
خروجـیهـمبیرونآید.بنابرایـناگربویدود
بـههرنحویدرخـودروپیچید،بایـدبالفاصله
بررسـیوعلـلآنمشـخصورفـعگـردد.اگر
فکرمیکنیدکهمنشابوازسیستماگزوزاست،
هنـگامرانندگـیتمامیشیشـههارابازکنیدو

بالفاصلهخودرورابازدیدوتعمیرنمایید.

 هشدار !
اگزوز

 گازهای خروجی از اگزوز حاوی منواکسـید 
کربن هسـتند و این گاز بی رنگ وبی بو، به 
شـدت خطرناک است و می تواند در صورت 
استنشاق کشنده باشـد. برای جلوگیری از 
مسـمومیت با منواکسید دسـتورالعمل های 

این صفحه را رعایت کنید.
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اقدامـات احتیاطـی مربوط بـه مبدل 
کاتالیست )در صورت وجود(

 هشدار !
آتش سوزی

یـک سیسـتم اگـزوز داغ می تواند سـبب 
آتش گرفتن مواد اشـتعال پذیر زیر خودرو 
شـود. بنابرایـن هرگز خـودرو را روی مواد 
اشتعال پذیر و یا نزدیک آن ها )مثال نزدیک 
گاز، گیاهـان و علف هـای خشـک، کاغذ و 

برگ و غیره( متوقف نکنید.

هرگزموتوررادرحالتخالصبادورباالبرای•
مـدتطوالنـی)بیشـتراز5دقیقـه(اسـتفاده

نکنید.
هرگـزسیسـتمکنتـرلآالیندههاویـاموتوررا•

دسـتکارینکنید.توصیهمیشـودکهسیستم
توسطنمایندگیبازدیدشود.

ازرانندگیباسوختکم)باچراغبنزینروشن(•
خـودداریکنیـد.رانندگیبابنزینتمامشـده
سـببخـرابشـدنموتـوروشـمعهاومبدل

کاتالیزورمیشود.
عـدمرعایتایناقداماتاحتیاطیمیتواندسـبب
آسـیبدیدنمبدلکاتالیسـتوخودروشماشود.
بـهعالوه،ایناقداماتمیتواندسـببباطلشـدن

گارانتیخودروگردد.
خودرویشـمامجهزبهابـزارکنترلآالیندهمبدل

کاتالیستاست.
بنابرایـنبایداقداماتاحتیاطیزیررادرموردآن

رعایتکنید:
درموتورهـایبنزینـیهمـوارهازبنزیـنبدون•

سرباستفادهکنید.
وقتـیموتورخـودروایراددارد،ازآناسـتفاده•

نکنیـد)مثاًلوقتیکهکاراییموتورکمشـدهو
شمعهادرستکارنمیکنند(

هرگزازخودروبداسـتفادهنکنید.منظورازبد•
اسـتفادهکـردنمثالپایینآمدنازشـیبهای

تندبادندهوموتورخاموشاست.
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mm (in) مشخصه

)144.3(3665طولکل
)65.4(1660عرضکل
)59.1(1.500ارتفاعکل

/2*)57.8(1/1467*)58.7(1491عاججلو
1455)57.3(*3

/2*)58.3(1/1480*)59.2(1504عاجعقب
1468)57.8(*3

)93.9(2385فاصلهچرخها
155/70R13)4.5JX13(:1*
175/65R14)5.5JX14(:2*
185/55R15)6.0JX15(:3*

موتور خودروابعاد خودرو
موتور بنزینی 1,24 موتور بنزینی 1,0مشخصه

حجمنوسانپیستونموتور
cc (cu. in))60.84(997)76.15(1.248

قطربوشسیلندر×کورسپیستون
mm (in.)

71.0x84.0
)2.8x3.3(

71.0x78.8
)2.8x3.1(

2-4-3-31-2-1ترتیبجرقهشمعها
34تعدادسیلندر

سیستم تهویه مطبوع
 نوع گازوزنمشخصه

25gR-134a±400گاز)مبرد(
R-1234yf

روغن100gPAGروغنکمپرسور
برایکسباطالعاتبیشتر،توصیهمیشودبانمایندگیمجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.
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توان /وات )W(حبابی چراغ )المپ(
55/60چراغهایجلو)نورباال/نورپایین(

21چراغراهنمایجلو
5چراغهایوضعیت)پارک(

21چراغRDL)نوعحبابی(*
*)LEDنوع(RDLچراغLED (1W 4EA)

5چراغرویآینهبغل*
51چراغمهشکنجلو*

21چراغمهشکنعقب*
5/21چراغترمزوعقب

21چراغراهنمایعقب
16چراغدندهعقب

5چراغترمزباالیدرعقب*
5چراغرویپالکخودرو

8چراغهایداخلاتاقخودرو
8چراغصندوقعقب*

5چراغداشبورد*
*:اگررویخودروشمانصبباشد.

توان چراغ های خودرو



نگاهی  اجمالی به خودرو

374

الستیک و چرخ های خودرو

 اندازه رینگاندازه الستیکبخش مورد نظر
bar )psi, kPa( گشتاور مورد نیاز برای بستن فشار باد الستیک

پیچ چرخ
kg•m )lb•ft, N•m(

 حداکثر باربار عادی
عقبجلوعقبجلو

الستیککامل

155/70R134.5JX13)36(250)36(250)36(250)36(250

9~11
)65~79.88~107(

175/65R145.5JX14)32(220
*)36(250)34(240)33(230

*)36(250
)34(240
*)36(250

185/55R156.0JX15)32(220)32(220)33(230)34(240
T125/80D153.5Jx15)60(410)60(410)60(410)60(410الستیکموقت

*درموردفشارالستیکMSTAاستفادهمیشود.

  نکته :
اگر انتظار سردتر شدن دما را داریم، می توان )kPa )3 psi 20 را به مشخصات فشار باد الستیک استاندارد اضافه نمود. الستیک ها معموال  •

برای هر )12°F( C°7 افت دما، )kPa )1 psi 7 را از دست می دهند.
اگر در سـطح باالتر از ارتفاع دریا رانندگی می کنید، معموال فشـار باد کم می شـود. بنابراین اگر می خواهید که در مناطق باالتر از سـطح دریا  •

رانندگی کنید، از قبل فشار باد الستیک را چک کنید.
.)+10 kPa/1 km )+2.4 psi/1 mile( :در صورت نیاز، الستیک ها را تا سطح صحیح باد بزنید )تنظیم باد برای ارتفاع
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ظرفیت بار و سرعت الستیک ها

اندازه رینگاندازه الستیکمشخصه
میزان سرعتظرفیت بار

L1kgSSkm/h

الستیککامل
155/70R134.5JX1375387T190
175/65R145.5JX1486530T190
185/55R156.0JX1586530H210

T115/70D153.5JX1590600M120الستیکموقت
L1:شاخصبار

SS:عالمتسرعت

وزن ناخالص خودرو
MT1.0 AT1.2 MT1.2 AT 51.0 صندلی
G.V.W

Kg)lbs.(
1420
)3130(

1440
)3174(

1450
)3196(

1455
)3207(

حجم بار قابل حمل توسط خودرو
5 صندلیمشخصه

حجمبارقابلحملتوسطخودرو
MIN.252/)8.9cuft(

MAX.1046/)49.65cuft(

حداقل:پشتصندلیعقبتالبهباالییصندلی
حداکثر:پشتصندلیجلوتاسقفخودرو
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روغن های پیشنهادی و مقادیر مورد استفاده
برایکاراییبهترموتوروسیستمانتقالقدرتخودرو،تنهاازروغنهایباکیفیتمناسباستفادهکنید.انتخابدرستروغنبهافزایشکاراییموتورهمکمک

میکندوسببمصرفسوختکمترمیگردد.
دراینبخشروغنهایمناسببرایخودرویشمامعرفیمیشوند.

دستهبندیحجمروغنروغن

روغنموتور*1*2
/1.0L/1.2L3.0L (1.0L)موتوربنزینی)تعویضوپرکردن(

3.6L (1.2L)

برایاروپا*3
APIServiceSMیاباالتر.ACEA A5یاباالتر

بهجزاروپا:
ILSAC GF-4.یاباالترAPIServiceSM

1.0L/1.2L1.9 ~ 2.0Lموتوربنزینیروغنگیربکسدستی
(2.0 ~ 2.1 US qt.)

API Service GL-4, SAE 70W
)روغنگیربکساصلهیوندای(

/1.0L/1.2L5.7L (6.02 US qt.)موتوربنزینیروغنگیربکساتوماتیک
6.1L (6.44 US qt.)

DIAMONDATFSP-III.SKATFSP-III

موتوربنزینیمایعخنککن

1.2L - M/T5.3L (5.6 US qt.)

مخلوط،ضدیخباآب)مایعخنککنباپایهاتلین
گلیکولبرایرادیاتورآلومنیومی(

1.2L - A/T5.2L (5.49 US qt.)
1.0L - M/T4.9L (5.17 US qt.)
1.0L - A/T4.8L (5.07 US qt.)

0.8L~0.7روغنترمز/روغنکالچ
(0.7~0.8 US qt.)FMVSS116 DOT-3 or DOT-4

-40L (10.5 US gal.)سوخت



ده
کنن

ف
صر

تم
عا
طال

وا
ت

صا
شخ

م

377

8

*1:بهمیزانلزجتپیشنهادیSAEدرصفحهبعدمراجعهکنید.
*2:روغنموتورهایبابرچسبEnergyConservingOilدرحالحاضروجوددارند.اینروغنعالوهبرمزایایدیگرباکاهشمیزانسوختموردنیازبرایحلمشکل
ازاینلحاظ امادرطولیکسالمیتوانهزینهزیادیرا اندازهگیریکرد اصطکاکموتور،مصرفسوختراکممیکنند.غالبامیزانبهبودیرانمیتوانبهراحتی

صرفهجویینمود.
*3:توصیهمیشودکهازروغنموتورموردتاییدهیوندایاستفادهکنید.برایجزئیاتبیشتربانمایندگیمجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.
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میزان لزجت یا ویسکوزیته پیشنهادی 
SAE

ویسـکوزیته)لزجـت(روغـنموتـوررویمصـرف
سوختوکارآندرآبوهوایسرد)استارتموتور
وروانبودنروغنموتور(تاثیردارد.هرچهلزجت
پایینترباشدمصرفسوختکمتروکاراییخودرو
درهوایسـردبهترمیشـودامادرآبوهوایگرم
بایـدلزجـتروغنبـاالباشـد.اسـتفادهازروغنبا

C-30-20-1001020304050°دما
°F-10020406080100120
روغنموتوربنزینی

)برایاروپا(*1

روغنموتوربنزینی
)برایکشورهایغیر

اروپایی(*2

*1:برایمصرفسوختبهتر،توصیهمیشودکهازروغنیبالزجتSAE 5W-30 (API SM / ACEA A5)استفاده
کنید.

 (API SM / ILSAC GF-4) SAE 5W-20 بالزجت ازروغنی برایمصرفسوختبهتر،توصیهمیشودکه : 2*
نمودارلزجتروغن از استفاده با را نبود،روغنموتورمناسب اگرروغنموتوردرکشورشماموجود اما استفادهکنید.

انتخابکنید.
*3:درخاورمیانه،استفادهازروغنموتورهایباSAE 5W-20توصیهنمیشود.

 احتیاط !
همیشـه اطراف درب مخـزن روغن و دیگر 
مجاری، درجه روغن و غیره را قبل از کنترل 
و یا تعویض روغن تمیز کنید. این امر به ویژه 
در مناطـق بـا آب وهوای غبارآلـود و موقع 
اسـتفاده از خودرو در جـاده خاکی اهمیت 
دارد. تمیز کردن درب ها و درجه روغن مانع 
ورود آلودگـی به موتـور و دیگر  مکانیزم ها 

می شود و خودرو آسیب نمی بیند.

لزجتمتفاوتبالزجتپیشـنهادیسـببمیشود
کهموتورآسیبببیند.

کارخودرو بازهدماییمحل روغن، انتخاب موقع
و بگیرید. نظر در بعدی روغن تعویض از قبل را
براساسآنازنمودارزیرلزجتمناسببرایروغن

خودراانتخابکنید.
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)VIN( شماره شناسایی خودرو)برچسب تایید خودرو )در صورت وجود

شمارهشناسـاییخودرویاVINمورداستفادهدر
کارتخودروشماوتمامیاسنادمالکیتآناست.
اینشـمارهزیـرصندلیسرنشـینیـارانندهحک

شدهاست.

شـمارهVINروییـکپـالکبـهقسـمتبـاالی
داشـبوردچسـباندهشـدهاسـت.شـمارهرویاین
پـالکرابـهراحتـیمیتـوانازبیرونوازپشـت

شیشهمشاهدهنمود.

برچسـبتاییـدخـودرورویسـتونمیانیسـمت
رانندهیاسرنشـینجلوزدهشـدهاسـتورویآن

شمارهشناساییخودرویاVINدرجشدهاست.
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و  برچسـب مشخصـات الستیـک 
فشار باد آن

 برچسب کمپرسور کولر شماره موتور

السـتیکهایخـودروشـمابهگونـهایاسـتکـه
بهتریـنکارایـیرادررانندگـیعـادیبـهارمغان

میآورد.
دربرچسـبالسـتیکرویسـتونمرکزیسـمت
رانندهفشـاربادالسـتیکپیشـنهادیبرایخودرو

شمادرجشدهاست.

شـمارهموتوررویبدنهموتوربهشـرحشـکلدرج
شدهاست.

برچسـبرویکمپرسـورکولرنوعکمپرسورمورد
اسـتفادهدرخودروشـمارابامعرفیمدل،شـماره
فنیتولیدکنندهوشمارهتولید،مبرد)1(وروغن

مبرد)2(نشانمیدهد.
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برچسب E-MARK )برای اروپا(- 
در صورت وجود

برچسب مبرد

برچسـبE-MARKرویسـتونمرکزیسمت
راننـدهقـراردارد.ایـنبرچسـبگواهـیمینماید
کـهخودروشـمامطابقبامقرراتزیسـتمحیطی
وایمنـیECEاسـت.ودرآناطالعـاتزیردرج

شدهاست:
کدکشور•
شمارهقانون•
شمارهاصالحیهقانون•
شمارهگواهی•

برچسبمبرددرجلودربموتورقرارگرفتهاست.
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خدمات گارانتی
مدت زمان گارانتی

60ماهبعدازتاریختحویلخودرویا150000کیلومترکارکرد)هرکدامکهزودترفرابرسد(.

شرایط گارانتی قطعات
ج(سایرقطعات  ب(قطعاتمصرفی  الف(قطعاتتزئینی

الف( قطعات تزئینی
قطعاتیمانندآفتابگیر،صندلی،آئینهها،رودریهاو...شـاملقطعاتتزئینیمیباشـندکهبههنگامتحویلخودروتوسـطادارهتحویل،بینقصبودنظاهری
آنهابهاسـتحضارمشـتریانرسـانیدهمیشـوند.لذاپسازتحویلخودرووتاییدسـالمتاینقطعاتتوسـطخریداروتکمیلفرممربوطهقطعاتفوقمشمول

گارانتینخواهندبود.

ب( قطعات مصرفی
بهقطعاتیاطالقمیگرددکهعمرآنهانسـبتبهسـایرقطعاتخودرومحدودتربودهوبهصورتعادیپسازمدتیمحدودیامقدارکارکردخاصیمسـتهلک

شدهوبایستیتعویضشوندواستهالکاینقطعاترابطهمستقیمیبانحوهاستفادهازخودروتوسطکاربراندارد.
لذالیستبرخیازاینقطعاتکهشاملشرایطگارانتینمیشوندبهشرحذیلاعالممیگردد:

3-فیوزها   2-خارهایتزئیناتی   1-بستها
6-مایعخنککننده)ضدیخ(   5-انواعروغنها   4-فیلترها

تبصره: 1:چنانچهجهترفعایرادگارانتینیازبهتعویضقطعهویاموادمصرفیباشد،آنقطعهویاموادنیزتحتپوششگارانتیخواهندبود.

ج( سایر قطعات
چنانچهعلتمعیوبشـدنقطعهطبقنظرکارشـناسنمایندگیمجازویادفترمرکزیناشـیازکیفیتقطعهباشـد،قطعهواجرتآنمشـمولشرایطگارانتی

خواهندبود.
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توصیه مهم
خواهشمنداستبرایاطالعوبهرهبرداریمقتضیاز
مواردذیلبهوبسـایتشرکتبمخودروبهآدرس:

www.bamkhodro.comمراجعهنمایید.
1 خطیمشیگارانتیوآخرینتغییراتآن.
2 قانـونحمایتازحقوقمصرفکنندگانخودرو.

وآییننامهاجراییآن
3 لیستهزینهاجرتخدماتوقطعاتیدکیهر.

یکازمحصوالت
4 شـمارهتلفـنومحلاسـتقرارواحدهـایامداد.

خودوریشرکتکرمانموتور
5 لیسـتنمایندگیهایفـروشوخدماتپساز.

فروشمحصوالتکرمانموتور
6 فهرستمتعلقاتخودرو.

مواردی که مشمول گارانتی نمی شوند
1 قطعاتیکهبهغیرازنقصساختوجنسدچار.

ایرادشدهباشند)استفادهنادرست،تصادفو...(.
2 درمـدتگارانتی،درصورتاسـتفادهازقطعات.

غیراصلی)قطعاتیکهازطریقشرکتبمخودرو
تهیـهوتعویـضنمیگـرددحتیاگـردارایآرم
سازندهاصلیباشد(وبروزعیب،قطعهمعیوبو
سیستمهایمرتبطباآنشاملگارانتینمیشوند.

3 اسـتفادهازآپشـنهاییکـهمغایـربـاوضعیـت.
اسـتانداردوطراحـیخـودرومیباشـدهماننـد
اسـتفادهازرینگهاوالستیکهاوسیستمهای
پخـش،دزدگیـرو...کـهباعـثخـارجشـدناز
گارانتیجلوبندیوسیسـتمهایبرقیمرتبطو
...خواهـدشـد.نصبهرگونهتجهیـزاتاضافهو
آپشـنبرایتزئیناتخودرونیزمانند:نصبکف
پوشدرکفاتاق)کهبهدلیلعدمرعایتگشتاور
درمونتـاژمجددصندلـیوکمربندهاویانصب
روکشصندلیبرایخودروهاییکهدارایایربگ
جانبیهسـتندکـهباعثعـدمعملکردصحیح
ایربگهاشود(ونصبنمودنهرآپشنکهمغایر
باوضعیتاستانداردطراحیخودروباشدمیتواند
باعتخارجشدنخودروویابخشهایمرتبطاز

شرایطگارانتیمیگردد.
4 صدمـاتناشـیازعواملغیرمرتبطباسـاختار.

خـودروازقبیـلتصادفـات،سـنگخوردگـی،
خراش،سرقت،آتشسوزی،بالیایطبیعیوغیر
مترقبه)طوفان،تگرگ،صاعقه،سیلو...(جنگ،

اغتشاشوآشوب.
5 هزینهپارکینگوعدماستفادهازخودرووبکسل.

کـردنخودرو)بکسـلکردنخودرودرشـرایط
خاصبهتشخیصشرکت،گارانتیمیباشد(.

6 ازکارافتادنباطری)دشـارژشـدن(بهعلتعدم.

استفادهازخودرو.
7 نفـوذآببهداخـلقطعـاتالکترونیکیبهعلت.

شستوشویموتوروداخلخودرو.
8 خرابیناشـیازتصادفاتواسـتفادهنامناسباز.

خودرووتعویضاتاقکاملدراثرتصادفاتشدید.
9 استفادهازخودرودرمسابقاترالی،سرعتو.....

هرگونـهتغییـراتدرخـودرووتقویـتآن)ویا.10
تغییـراتدرنرمافـزارECUموتـورویانرمافزار
TCUگیربکسو...(باحذفبرخیازقطعات

وجایگزینیباقطعاتدیگر.
صدماتناشـیازترددخودرودرمسـیرهایقیر.11

پاشیشده،نمکریزیشدهوعواملبیرونینظیر
برخوردسنگوشنباخودرو.

وجودهرگونهگردهرنگکهناشیازقرارگرفتن.12
خودرودریکمحیطنامناسبباشد.

تاثیرمواردپراکندهدرمحیط،مانندسـمومدفع.13
آفاتنباتیوغیره،فضلهپرندگان،شیرهدرختان
وهمچنینعواملجوینظیربارانهایاسیدی.
انواعآلودگیهایزیسـتمحیطیوسـایرعوامل

تاثیرگذاربربدنهورنگخودرو.
خساراتناشیازقرارگرفتنخودرودرمیدانهای.14

قویمغناطیسیو...)کنارپستهاوزیردکلهای
فشارقویانتقالنیرو(



نگاهی  اجمالی به خودرو

388

مـوارد زیر خـودرو را از گارانتی خارج 
می کند:

1 دستکاریکیلومترخودرو.
2 عدمانجامسرویساولیه.
3 تعمیرخودرودرمکانهاییغیرازنمایندگیهای.

مجازوموردتائیدشرکت

  توجه
گارانتـی رنگ خـودرو در صـورت رعایت  •

نکات و شـرایط مطروحـه در این دفترچه  
»سـه سـال« از تاریـخ تحویل خـودرو به 

مشتری میباشد.  
مطابق دسـتورالعمل شرکت بازرسی کلیه  •

خدمات ارائه شـده از طـرف نمایندگان به 
مـدت دو ماه یـا 3000 کلیومتـر کارکرد و 
قطعات بهمـدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر هر 
کدام که زودتر فرا برسـد )مطابق شـرایط 

اعالم شده( میبایستی تضمین گردد. 
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  توجه
عیـوب ناشـی از عدم انجـام سـرویس های 
دوره ای مطابـق با شـرایط منـدرج در همین 
دفترچه در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت 
کرمـان موتـور، باعـث خـروج مجموعه های 

مرتبط خودرو از شرایط گارانتی می گردد.

1 انجـامسـرویسهایادواریوکنتـرلکارکرد.
موتـورخـودروعالوهبـراطمینـانازرانندگی
وایمنـیسـفر،درکاهشآالیندههایزیسـت

محیطیتاثیربهسزاییخواهدداشت.
2 قبـلازهررانندگیطوالنیوبهویژهدرفصول.

گـرمسـطحروغـنودیگـرمایعـاترابازدید
نمایید.

3 هیچگاهکلیدA/Cخودروراهنگامکارکردن.
موتوردردورباالروشنننمایید.

4 بـرایحفـظکارکـردطوالنـیپمـپبنزیـنو.
سیسـتمانژکتوریخودروبهتراسـتکهباک
بنزیـنراقبلازرسـیدنحجـمبنزینباکبه

مقدار25%آنپرنمایید.
5 درصـورتمتوقفبودنخـودروبهمدتبیش.

از5مـاهروغنوفیلترروغنراتعویضنمایید
تاازبروزخسارتهایفنیبهموتورجلوگیری

گردد.
6 همیشـهبهچـراغوعالیمهشـداردهندهروی.

صفحهآمپرتوجهنماییدودرصورتمشـاهده
عالمتیخاصبانمایندگیمجازتماسحاصل

نمایید.
7 ازاقدامبهتعمیرودسـتکاریخودروتوسـط.

اشـخاصغیرمسـئولودرتعمیرگاههایغیر
مجازجداخوددارینمائید.

8 سـطحروغنموتورونشـتیروغنراهر500.
کیلومتـرویاقبلازشـروعیکسـفرطوالنی

کنترلکنید.
9 سـطحمایعخنککنندهونشتی)هرروز(ویا.

بعدازتعویضتسـمهدینام،واتـرپمپبازدید
شود.

هنـگاماضافـهکردنمایعخنککننـدهموتور،.10
فقـطازیـکخنککننـدهدارایشـرایطویژه
خودرواسـتفادهکردهوهرگزآبدارایامالح
بهمایعخنککنندهایکهدرکارخانهپرشـده
اسـتاضافـهنکنیـد،یـکمخلـوطنامناسـب
خنککنندهممکناسـتباعـثایجادایرادات

جدیویاآسیببهموتورشود.

توصیه های مهم
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  توجه
زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط  •

آب و هوایـی بـد و مناطق پر گـرد و غبار 
و آلوده بایسـتی کوتاه تر باشـد. در چنین 
شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح 
روغـن، آب و وضعیت تسـمه ها را بازدید 

نمایید. 
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه تعمیرات  •

صحیـح و تعویـض قطعات اصلـی فقط در 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور و 
به دست تکنسین های آموزش دیده میسر 

است.

  توجه
هزینه اجـرت سـرویس های ادواری فقط  •

شـامل مواردی است که در سـتون مقابل 
به شـرح کار قید شـده اسـت و در صورت 
نیاز به خدماتی که درآن ستون ذکر نشده 
باشـد، اجـرت مطابـق قوانیـن و مقررات 
شرکت محاسـبه و از مشتری )یا گارانتی( 

اخذ می گردد.
هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف  •

شـده برای خودرو در سرویس های ادواری 
به طور جداگانه مطابق قوانین و قیمت های 
شرکت محاسـبه و از مشتری )یا گارانتی( 

اخذ می گردد.
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سرویس های دوره ای
سرویس اولیه •

انجامخدمات)رایگان(سرویساولیهبینکیلومتر3500تا5000کیلومترکارکرد،قبلازسپریشدن6ماهازتاریختحویلخودرو
الزامیبودهوعدمانجامآندرمحدودهزمانیومسافتیمذکور،منجربهابطالگارانتیکاملخودرومیگردد.

اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدتسمههایموتور4
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها5
تستبادستگاهعیبیابکلیهسیستمهایالکتریکی6
بازدیدباطریخودرو7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8
بازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی9
بازدیدوسرریزدرصورتنیازروغنترمز10
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز11
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی12
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها13
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن14
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان15
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب16
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ادامه سرویس اولیه •
اقداماتشرحردیف
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق17
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس18
کنترلگشتاورپیچهاآچارکشیکاملخودرو19
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(20
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریچرخها21
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری22
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت23
بازدیدوسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده24
بازدیدوسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس25

بازدیدفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع26

سرویس اولیه انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 10000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف 

تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدوسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 15000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدتسمههایموتور4
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدوسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع14
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب15
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 15000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریچرخها19
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت21
بازدیدوسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده22
بازدیدوسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس23

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

396

شرح اقدامات سرویس ادواری 20000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدبازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدوسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 25000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزیاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدیداتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

398

شرح اقدامات سرویس ادواری 30000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
تعویضفیلترروغن2
بازدیددرصورتنیازتمیزویاتعویضگرددفیلترهوا3
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع4
بازدیدتسمههایموتور5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب14
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق15
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 30000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
کنترلگشتاورآچارکشیکاملخودرو17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم19
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده21
بازدیدوسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس22

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

400

شرح اقدامات سرویس ادواری 35000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضشود(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 40000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
تعویضفیلترروغن2
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضشود(فیلترهوا3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی5
تعویضفیلتربنزین6
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق7
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(8
تعویضمایعخنککننده9
تعویضروغنگیربکس10
تعویضشمع11
بازدیدبلبرینگچرخهاودرپوشآنها12

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

402

شرح اقدامات سرویس ادواری 45000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریچرخها14
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب15
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 45000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری19
بازدیدتسمههایموتور20
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت21
بازدیدسطحمایعخنککننده22

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

404

شرح اقدامات سرویس ادواری 50000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8
بررسیصداوخرابیتایپیتهالقیسوپاپها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 55000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
بازدیدالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدسطحمایعخنککننده8
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

406

شرح اقدامات سرویس ادواری 60000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدیدباطریخودرو5
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو6
بازدیدبازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی7
تعویضروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب14
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق15
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 60000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
کنترلگشتاورپیچهاآچارکشیکاملخودرو17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریچرخها19
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده21
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس22
بازدیدتسمههایموتور23

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

408

شرح اقدامات سرویس ادواری 65000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدیداتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 70000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

410

شرح اقدامات سرویس ادواری 75000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریچرخها14
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب15
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 75000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری19
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت20
بازدیدتسمههایموتور21
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده22

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

412

شرح اقدامات سرویس ادواری 80000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدبازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی4
تعویضفیلتربنزین5
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق6
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(7
تعویضسطحمایعخنککننده8
تعویضروغنگیربکس9
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو10
تعویضشمع11
بازدیدبلبرینگچرخهاودرپوشآنها12

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 85000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدیداتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

414

شرح اقدامات سرویس ادواری 90000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدتسمههایموتور4
بازدیدباطریخودرو5
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز7
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی9
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها10
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن11
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان12
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع13
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب14
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق15
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 90000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
کنترلگشتاورپیچهاآچارکشیکاملخودرو17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم19
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده21
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس22

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

416

شرح اقدامات سرویس ادواری 95000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 100000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدبازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنکننده7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس8
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو9
بررسیصداوخرابیتایپیتهالقیسوپاپها10

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

418

شرح اقدامات سرویس ادواری 105000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدتسمههایموتور14
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب15
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 105000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم19
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت21
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده22

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

420

شرح اقدامات سرویس ادواری 110000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 115000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

422

شرح اقدامات سرویس ادواری 120000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدیداتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی8
تعویضفیلتربنزین9
تعویضروغنترمز10
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز11
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی12
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها13
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن14
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان15
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 120000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق17
بازدیدبلبرینگچرخهاودرپوشآنها18
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس19
تنظیمگشتاورپیچهاآچارکشیکاملخودرو20
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(21
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم22
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری23
تعویضسطحمایعخنککننده24
تعویضروغنگیربکس25
تعویضشمع26
بازدیدتسمههایموتور27

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

424

شرح اقدامات سرویس ادواری 125000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 130000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق5
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس8
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

426

شرح اقدامات سرویس ادواری 135000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدیدباطریخودرو5
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز7
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی9
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها10
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن11
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان12
بازدیدتسمههایموتور13
بازدیدویاسرریزدرصورتنیاززوایایچرخهایجلووعقب14
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق15
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 135000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(17
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم18
بازدیدعملکردسیستمکولربخاری19
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت20
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده21

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

428

شرح اقدامات سرویس ادواری 140000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو4
بازدیدباکبنزین،لولههاواتصاالتآنومتعلقاتسیستمسوخترسانی5
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق6
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده8
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس9
بازدید)درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد(اتصاالتبرقیوسنسورها10

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 145000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف

تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترروغن3
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق4
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(5
بازدیدگازکولروشیلنگهاواتصاالت6
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده7
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نگاهی  اجمالی به خودرو

430

شرح اقدامات سرویس ادواری 150000 کیلومتر •
برایاطالعازانجامسرویسادواریبررویخودرویخود،ضروریاستشرحاقداماتمربوطدرجداولمخصوصزیردرجگرددتاضمناطمینانازانجامبه

موقعسرویسها،توجهبهانجامسرویسبعدینیزمبذولگردد.
اقداماتشرحردیف
تعویضروغنموتور1
بازدید)درصورتنیازتمیزویاتعویضگردد(فیلترهوا2
تعویضفیلترهوايسیستمتهویهمطبوع3
تعویضفیلترروغن4
بازدیداتصاالتبرقیوسنسورها5
بازدیدباطریخودرو6
بازدیدکلیهچراغهایداخلیوخارجیخودرو7
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنترمز8
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازپدالترمزومدارسیستمترمز9
بازدیدوتنظیمدرصورتنیازترمزدستی10
بازدیدلنتهایترمزودیسکترمزچرخها11
بازدیدشلنگها،اتصاالتولولههایترمزازنظروجودنشتیوسطحکیفیتروغن12
بازدیدجعبهفرمان،اهرمبنديوگردگیرجعبهفرمان13
بازدیدزوایایچرخهایجلووعقب14
بازدیدسیبکهاوسیستمتعلیق15
بازدیدپلوسهاوگردگیرهايپلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 150000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
کنترلگشتاورپیچهاآچارکشیکاملخودرو17
تنظیمبادالستیک)فشاربادالستیک(18
بازدیدسایشآجالستیکهاوجابهجاییضربدریالستیکهاباهم19
بازدیدتایرهاوجابهجاییضربدریآنهاعملکردسیستمکولربخاری20
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازسطحمایعخنککننده21
بازدیدویاسرریزدرصورتنیازروغنگیربکس22
بازدیدتسمههایموتور23
بررسیصداوخرابیتایپیتهالقیسوپاپها24

سرویس انجام شد. ¶
مهروامضاءنمایندگی:



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

شرکت تیزران تبریز1
فروش و 100رضا علي پور مهرورخودرو

32861143 - 041خدمات
سه راهی فرودگاه، کیلومتر 
2 جاده مرند، شرکت تیزران 

خودرو

شرکت بانیان تبریز2
فروش و 101اسمعیل خوکارخودرو خودکار

24 - 36379020 - 041خدمات
واحد فروش: فلکه باغ گلستان، ابتدای خیابان 

 امام خمینی، شرکت بانیان خودرو خودکار
واحد خدمات پس از فروش: جاده تبریز به 

تهران، بعد از میدان بسیج، کرکج

شرکت دیار رشت3
فروش و 200میرخداونديبهمن شمال

خیابان سعدی، روبروی بازار 33255355 - 013خدمات
روز، اول خط ماشین



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

شرکت بنیان رشت4
فروش و 201قربانيخودرو زرین

کیلومتر 3 جاده رشت انزلی، 4 - 34491751 - 013خدمات
نمایندگی بنیان خودرو زرین 

گرگان5
شرکت 

بازرگانی هیرکان 
خودرو جاللی

فروش و 280جاللي
 انتهای بلوار جرجان، جنب 32130194 - 017خدمات

کارواش جاللی

فروش و 301شهرام محمديشهرام محمديتهران6
خدمات

021 - 44593665
021 - 44593969

کیلومتر 10 جاده مخصوص، 
روبروی رنگ هاویلوکس

شرکت بادران تهران7
گستر ایرسا

سید امیر علوي 
فروش و 302نسب

خدمات
021 - 77966561
021 - 77333410

خیابان دماوند، بعد از سه راه 
تهرانپارس، نرسیده به خیابان 

اتحاد، پالک 1056

شرکت رهپو تهران8
بعد از میدان شیر پاستوریزه، 66819818 - 021فروش303محمد زارعيصنعت پیشرو

جنب بازار استیل ایران

پاسداران، خیابان ساقدوش، 3 - 22987892 - 021فروش304عبدالرضا نیکوکارنیکوکارتهران9
جنب تاالر ساقدوش



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

بزرگراه ستاری، خیابان 44427936 - 021فروش305حسین خدامدديخدامدديتهران10
میرزابابایی پالک 190

خیابان شریعتی، پایین تر از بهار 7 - 77626985 - 021فروش306محمدرضا موتمنيموتمنيتهران11
شیراز، نبش میثاق 4، پالک 276

 خیابان دکتر فاطمي، بین خیابان 88966966 - 021فروش307امیر مسعود خرميخرميتهران12
کاج و پروین اعتصامي، پ 135

66015502 - 021فروش308سهراب خسروانيخسروانيتهران13
خیابان آزادی، خیابان جیحون، 

نرسیده به چهار راه طوس، 
سمت چپ، پالک725

فروش و 340عرب خزائليعرب خزائليساري14
جاده نکاء، کیلومتر 10، جنب هتل 33736852 - 011خدمات

بادله

32738060 - 026فروش360حمیدرضا باقريباقريکرج15
بلوار دانش آموز، بین میدان مادر و 
هفت تیر، نرسیده به چهارراه دولت 

آباد، ساختمان سپهر



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

فروش و 400رضا غازي زادهغازي زادهبیرجند16
32446509 - 056خدمات

 فلکه توحید، بلوار سید جمال 
الدین اسدآبادی، جنب سالن 

پذیرایی سی گل

فروش و 410غالمرضا عاکفعاکفمشهد17
خدمات

051 - 38591910
051 - 38526009

واحد فروش: میدان عدل خمینی، 
 نبش خرمشهر 17

واحد خدمات پس از فروش: جاده 
قوچان، آزادی 117

امیرحسین هادي هادي زادهمشهد18
فروش و 411زاده

37529510 - 051خدمات
مشهد، بلوار صد متري، حد 
فاصل میدان امام حسین و 

میدان سپاد

فروش و 470خسروانيخسروانيسمنان19
میدان قومس، بلوار 15 خرداد، 33304444 - 023خدمات

نبش بلوار خودکفایی

فروش و 471رضایيرضایيشاهرود20
خیابان تهران، میدان هفت تیر، 32393002 - 023خدمات

ابتدای جاده کارخانه قند

شرکت خدماتی قم21
فروش و 500حسنخانينگین خودرو قم

2 - 36666441 - 025خدمات
خیابان امام خمینی، بعد از فلکه 

شهید زین الدین، بعد از بیمارستان 
خرمی، نرسیده به پل دستغیب



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

فروش و 530احمد بشتامبشتاماصفهان22
خیابان امام خمیني، نبش چهار 33206361 - 031خدمات

راه امام رضا 

شرکت آتشپاي اصفهان23
فروش و 532علي محمد سالمتیاناصفهان

اصفهان، میدان جمهوري، امام 3338556 - 031خدمات
خمیني

فروش و 620الهیاريالهیاريکرمانشاه24
 خیابان اربابی، باالتر از بانک 3 - 38213842 - 083خدمات

مسکن، تقاطع حکیم نظامی

فروش و 820هوشنگ رستميرستميشیراز25
خدمات

071 - 38424828
071 - 38424941

 بلوار باهنر شمالی، بعد از 
ساختمان دریس

شرکت ساالر شیراز26
فروش و 821ساالريموتور پارسیان

بلوار امیرکبیر، حدفاصل 5 - 38207970 - 071خدمات
چهارراه سرباز و شرکت نفت 

فروش و 822حق شناسحق شناسکازرون27
میدان دانشگاه، بلوار دانشگاه42331000 - 071خدمات



نشانیشماره تماسنوع نمایندگیکد نمایندگینام صاحب امتیازصاحب امتیازشهرردیف

فروش و 900محمدعلي برازوانشرکت هزارکرمان28
ابتدای اتوبان هفت باغ علوی33257802 - 034خدمات

شرکت احرار یزد29
فروش و 950علي اکبر فرشيیزد

بلوار دانشجو، سه راه تعاون، 38254470 - 035خدمات
جنب پارک شادی

فروش و 971رضا غازي زادهغازي زادهزاهدان30
میدان 15 خرداد )فلکه شرکت 33231981 - 054خدمات

نفت(
























