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با افتخار ورود شما به خانواده کرمان موتور را تبریک گفته و برایتان رانندگی دلپذیری را آرزومندیم. افتخار ما در 
شرکت کرمان موتور این است که خودروی با کیفیت باال و فناوری مهندسی پیشرفته را در اختیار مشتریان خود 

قرار دهیم.
در این کتابچه شما با ویژگی ها و طرز کار خودروی خود آشنا می شوید تا هر چه بیشتر از رانندگی با این خودرو لذت 
ببرید. قبل از شروع رانندگی و استفاده از خودرو، این کتابچه را با دقت مطالعه کنید. در این کتابچه مجموعه ای از 
اطالعات مهم ایمنی و دستورالعمل هایی را خواهید یافت که شما را با ویژگی های ایمنی و کنترلی خودروتان آشنا 

می کند و بنابراین قادر خواهید بود تا با ایمنی بیشتری از آن استفاده کنید.
اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری خودرو که در این کتابچه درج شده است، امکان استفاده ایمن از آن را فراهم 
کرده و توصیه ما این است که تمامی سرویس ها و تعمیرات خودرو را در نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور انجام 
دهید. نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور تعمیر و نگهداری و سرویس را با کیفیت و دقت باال انجام می دهند 

و تمامی اقدامات الزم در این زمینه را به انجام می رسانند.
این کتابچه بخشی دائمی از خودرو است و باید آن را برای مراجعات بعدی در جایی امن نگهداری کنید. در صورت 

واگذاری یا فروش این خودرو، آن را به همراه خودرو به مالک بعدی تحویل نمایید.
تمامی حقوق این کتابچه متعلق به شرکت کرمان موتور است. هیچ بخشی از این کتابچه نباید بدون اخذ رضایت قبلی 

و مکتوب از شرکت تکثیر و یا به هر نحوی ذخیره شود و یا دخل و تصرفی در آن صورت گیرد.

مشتری عزیز



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 مشـی بهبود پیوسـته محصوالت، این 

اطالعات را در هر زمان تغییر دهد 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 مالک در خودروی هیوندای

نصب بی سیم دوطرفه و یا موبایل

هرگونه دخل و تصرف در خودرو توسط مالک آن ممنوع است زیرا احتمال دارد که این تغییرات روی کارایی، ایمنی و یا 
دوام خودرو اثر بگذارد و به عالوه، چنین تغییراتی ممکن است ناقض شرایط و ضوابط گارانتی خودرو باشد. همچنین ممکن 
است شماری از این تغییرات با مقررات و قوانین وزارت راه و دیگر ادارات دولتی در کشور شما، منافات داشته و نقض این 

قوانین محسوب شود.

خودروی شما مجهز به انژکتور سوخت الکترونیکی و دیگر اجزای الکترونیکی است. همواره این امکان وجود دارد که نصب 
نادرست و یا تنظیم نادرست بی سیم های دوطرفه و یا تلفن های موبایل اثرات نامطلوبی روی کارایی سیستم های الکترونیکی 
خودرو بگذارد. لذا توصیه می شود که به دقت از تمامی دستورالعمل های سازنده بی سیم تبعیت نمایید و یا قبل از اقدام به 
نصب این وسایل، با  نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور در منطقه خود تماس بگیرید تا از دستورالعمل ها و اقدامات خاص 
در این زمینه مطلع شوید و بر اساس این موارد اقدام به نصب سیستم های مخابراتی و ارتباطی فوق بر روی خودرو خود 

بنمایید. 
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 ایمنی و هشدارهای مربوط به ایراد آسیب به خودرو 
این کتابچه ش�امل اطالعاتی اس�ت که با عنوان خطر! ، هشـدار! ، احتیاط ! و یا نکته مش�خص ش�ده اند که در زیر به چند 

نمونه آن ها اشاره می شود:

 خطر !

عالمت خطر ! نشان دهنده بروز وضعیت خطرناکی 
اسـت که در صورت عـدم اجتنـاب از آن، منجر به 

مرگ و یا جراحت افراد می شود.

 هشدار !

عــالمت هشدار! نشـان دهنده بـروز وضعیـت 
خطرناکی اسـت که در صورت عـدم اجتناب از آن، 

منجر به مرگ و یا جراحت جدی افراد می شود.

 احتیاط !

 عـالمت احتیاط! نشان دهنـده بـروز وضعیـت 
خطرناکی اسـت که در صورت عـدم اجتناب از آن،  

منجر به جراحت های کوچک و یا متوسط می شود.

  نکته !

عالمت نکته نشـان دهنده بروز وضعیتی اسـت که 
عـدم اجتنـاب از آن، منجر به آسـیب دیدن خودرو 

می شود.

 احتیاط !

اسـتفاده از  سـوخت بی کیفیت و روغن نامناسـب فاقد مشـخصات هیونـدای )HYUNDAI(، می تواند آسـیب جدی به موتـور، گیربکس و 
دیفرانسیل خودرو وارد کند. همیشه از سوخت و روغن )روانکار( با کیفیت و دارای مشخصات تعیین شده در این کتابچه استفاده نمایید. 
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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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ما به دنبال آن هس�تیم که ش�ما بیش�ترین لذت را 
از رانندگ�ی ب�ا این خودرو ببری�د. بدین منظور این 
کتابچه می تواند به شیوه های مختلف در این مسیر 
به شما کمک کند. برای آشنایی با موضوعات مورد 
بحث در این کتابچه ، به فهرست مطالب آن مراجعه 
کنید. در صفحه اول هر فصل نیز فهرس�ت مفصلی 

از مطالب آن فصل ارائه می شود.

پیغام های ایمنینحوه استفاده از این کتابچه
ایمنی ش�ما و دیگران بس�یار اهمی�ت دارد. در این 
کتابچه  دس�تورالعمل های ایمنی و طرز کار خودرو 
و بخش های مختلف آن آمده است و به این ترتیب 
ش�ما از خطرات بالقوه ای مطلع می شوید که ممکن 
اس�ت ش�ما یا دیگ�ران را تهدید کن�د و نیز متوجه 

موارد مضر برای خودرو نیز خواهید شد.
پیغام ه�ای ایمنی من�درج در برچس�ب های خودرو 
در ای�ن کتابچ�ه این خط�رات را توضی�ح داده اند و  
راه ه�ای اجتن�اب و کاهش این ریس�ک ها هم بیان 

شده است.
هشدارها و دستورالعمل های مندرج در این کتابچه  
برای حفظ ایمنی شما است. عدم تبعیت و توجه به 
این هشدارها و دستورالعمل ها می تواند جراحت های 

جدی و یا حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

در سراس�ر ای�ن کتابچ�ه از عالئ�م و عب�ارات خطر، 
هشدار، احتیاط، نکته و عالئم هشدار دهنده ایمنی 

استفاده خواهد شد.
این عالمت ایمنی است و برای هشدار  در 
مورد آسیب ها و جراحت های  بالقوه بدنی  
اس�تفاده می شود. لطفا از تمامی پیام های 
ایمنی بع�د از این عالمت تبعیت کنید تا  
از آس�یب های جانی و مرگ به دور باشید  
بع�د از این عالم�ت ایمنی معموال یکی از 
عبارت ه�ای خط�ر، هش�دار و ی�ا احتیاط 

درج شده است.

 خطر !

عالمت خطر ! نشـان دهنده بروز وضعیت 
خطرناکی اسـت که در صورت عدم اجتناب 
از آن، منجـر بـه مـرگ و یا جراحـت افراد 

می شود.

 هشدار !

عالمت هشدار! نشان دهنده بروز وضعیت 
خطرناکی اسـت که در صورت عدم اجتناب 
از آن، منجـر بـه مرگ و یـا جراحت جدی 

افراد می شود.
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موتورهای بنزینی
بدون سرب

برای کشورهای اروپایی
از  خودرو  بهینه  کارایی  برای  که  می شود  توصیه 
)عدد   RON اکتان  عدد  با  سرب  بدون  بنزین 
یا   91  AKI یا  ضدکوبش  شاخص   /  95 اکتان( 
بیشتر استفاده شود. )از سوخت های مخلوط شده 

با متانول استفاده نکنید(.
شما می توانید از بنزینی با عدد اکتان RON )عدد 
اکتان( 91-94 / شاخص ضدکوبش یا AKI برابر 
که  باشید  داشته  توجه  اما  کنید  استفاده   87-90
این کار سبب کاهش جزئی در کارایی خودرو شما 

می شود.
 کشورهای غیر اروپایی 

خودرو شما به گونه ای طراحی شده است که تنها 
)عدد   RON اکتان  با عدد  بدون سرب  بنزین  از 
اکتان( 91 / شاخص ضدکوبش یا AKI 87 و باالتر  
استفاده کند. )از مخلوط بنزین و متانول استفاده 

نکنید(.
بنزین بدون سرب استفاده  از  اگر در خودرو خود 
کنید، می توانید حداکثر کارایی را به دست آورده 
و در ضمن می توانید آالینده های خروجی خودرو 

خود و جرم گیری شمع ها را به حداقل برسانید.

الزامات و شرایط سوخت خودرو
 احتیاط !

بـروز  نشـان دهنده  احتیـاط!  عالمـت 
وضعیت خطرناکی اسـت که در صورت عدم 
اجتناب از آن، منجر به جراحت های کوچک 

و یا متوسط می شود.

  نکته !

عالمـت نکته: نشـان دهنده بـروز وضعیتی 
اسـت که عدم اجتناب از آن، منجر به آسیب 

دیدن خودرو می شود.

 هشدار !
•  موقع سـوخت گیری مجـدد بعد از آن که 
نـازل جایـگاه پمــ بنزیــن به صورت 
خودکار سوخت رسـانی بیشـتر را قطع 
می کنـد، از فشـار مجدد اهرم سـوخت  

پمـ جایگاه اجتناب کنید.
•  برای جلوگیری از  بیرون ریختن  سوخت 
درون بـاک در هنگام تصادف، همیشـه 

درب آن را سفت ببندید.

  نکته !
هرگز از بنزین حاوی سـرب اسـتفاده نکنید. 
استفـاده از بنزیـن سـرب دار بـرای مبـدل 
کاتالیستــی خــودرو مضــر است و بــه 
سنسور اکسیژن سیستم کنترل موتور آسیب 
می زند و نیـز روی کنترل آالینده های خودرو 

هم موثر است.
 هرگـز عـامـل هـای تمیـزکننـده سیستـم 
سوخت رسـانی را به سـوخت اضافه نکنید و 
بدین منظور تنها از  مواد تعیین شده استفاده 
نماییـد )توصیـه می شـود که بـرای جزئیات 
بیشتر به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

مراجعه نمایید(.
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بنزین حاوی الکل و متانول 
 بنزی�ن ال�کل دار )Gasohol( مخل�وط بنزی�ن و  
اتانول اس�ت )که الکل خالص هم نامیده می ش�ود( 
و ح�اوی متانول اس�ت )که الکل چ�وب هم نامیده 
می ش�ود( و در بازار به جای  بنزین بدون س�رب و یا 

حاوی سرب به فروش می رسد.
هرگز از بنزین الکل دار )Gasohol( حاوی اتانول 
بی�ش از 10% اس�تفاده نکنی�د و بنزی�ن ی�ا  بنزین 
ال�کل دار )Gasohol( ح�اوی متان�ول را مصرف 
نکنید. هر کدام از این سوخت ها ممکن است سبب 
مشکالتی در رانندگی با خودرو شوند و  به سیستم 
سوخت رس�انی خ�ودرو، سیس�تم کنت�رل موت�ور و 

سیستم کنترل آالینده های آن آسیب می رسانند.
در ص�ورت بروز مش�کل در خ�ودرو  دیگر از  بنزین 

الکل دار )Gasohol( استفاده نکنید.

سوخت های دیگر
اس�تفاده از س�وخت های زیر ممکن است به خودرو 
و موتور آن آس�یب برس�اند و یا س�بب انسداد، عدم 
احت�راق، ش�تاب ضعیف، کاهش ت�وان موتور، ذوب 
کاتالیس�ت، خوردگی غی�ر عادی، کاهش طول عمر 
موتور و غیره ش�ود. همچنین در صورت استفاده از 
این س�وخت ها ممکن اس�ت چراغ ش�اخص ایراد یا  

MIL خودرو روشن شود:
- )Si( سوخت حاوی سیلیکون
-  )Mn( سوخت حاوی منگنز
سوخت حاوی آهن )FE( و  -
سوخت های حاوی دیگر افزودنی های فلزی -

  نکته !
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن موتـور و 
سیستم سوخت رسانی خودرو اقدامات زیر را 

انجام دهید:
•  )Gasohol( هرگـز از بنزیـن الـکل دار

حاوی متانول استفاده نکنید. 
•  )Gasohol( هرگـز از بنزیـن الـکل دار

حـاوی بیـش از 10 درصد اتانول اسـتفاده 
نکنید. 

هرگـز از بنزیـن حاوی سـرب یـا  بنزین  •
الکل دار )Gasohol( حاوی آن استفـاده 

نکنید. 
آسـیب های وارده به سیسـتم سوخت رسانی 
و یـا مشـکالت کارایی ناشـی از اسـتفاده از 
هر کدام از این سـوخت ها، مشـمول گارانتی  

خودرو نمی شود. 

  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.
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 MTBE  استفاده از
از  ک�ه  می کن�د  توصی�ه  موت�ور  کرم�ان  ش�رکت 
 MTBE )MethylTertiary س�وخت های ح�اوی 
Butyl Ether(sبیش از 15% حجم )محتوی اکسیژن 

2/7% وزن( در خودرو خود استفاده نکنید. 
از 15% حج�م  بی�ش   MTBE ح�اوی  س�وخت 
)محت�وی اکس�یژن 2/7% وزن( کارای�ی خ�ودرو را 
کاه�ش داده و س�بب قفل بخار و یا س�خت ش�دن 

استارت خودرو می گردد.

از متانول استفاده نکنید 
س�وخت های ح�اوی متان�ول )ال�کل چ�وب( نبای�د 
در خ�ودرو ش�ما اس�تفاده ش�وند. این نوع س�وخت 
می توان�د کارایی خ�ودرو را کاهش داده و به اجزای 
سیس�تم سوخت رس�انی، سیس�تم کنت�رل موتور و 

سیستم کنترل آالینده ها آسیب برساند.

افزودنی های سوخت 
ش�رکت کرمان موتور پیشنهاد می کند که از بنزین 
بدون س�رب  ب�ا  عدد اکت�ان RON )عدد اکتان( 
95 / ش�اخص ضدکوب�ش ی�ا AKI 91 ی�ا بیش�تر 
ب�رای کش�ورهای اروپایی ی�ا از بنزین بدون س�رب 
ب�ا عدد اکت�ان RON )عدد اکتان( 91 / ش�اخص 
ضدکوب�ش ی�ا AKI 87 و باالتر )برای کش�ورهای 

غیر اروپایی(  استفاده شود. 
آن دس�ته از مش�تریانی ک�ه  از بنزی�ن ب�ا کیفیتی 
ک�ه حاوی افزودنی ه�ای مجاز، اس�تفاده نمی کنند، 
و در اس�تارت خ�ودرو مش�کل دارن�د و ی�ا  موت�ور 
آن ه�ا به ص�ورت یکنواخ�ت کار نمی کن�د، بای�د در 
ه�ر 15000 کیلومت�ر )برای کش�ورهای اروپایی( و 
ه�ر 5000 کیلومتر )برای کش�ورهای غیر اروپایی( 
یک بطری افزودنی به س�وخت خ�ودرو خود اضافه 
نمایند. )افزودنی ها در نمایندگی های مجاز ش�رکت 
کرم�ان موت�ور موج�ود هس�تند و اطالع�ات نح�وه 
اس�تفاده از آن ها نیز در همین مراکز ارائه می ش�ود. 

از افزودنی های دیگر استفاده نکنید.(

  نکته !
آسیب های وارده به سیستم سوخت رسانی و 
یا مشکالت کارایی ناشی از استفاده از سوخت 
MTBE )MethylTertiary Butyl Ether( حاوی 
 %2/7 اکسیژن  )محتوی  حجم   %15 از  sبیش 

وزن(، مشمول گارانتی خودرو نمی شود.
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مقدمه

کشـورهای  در  خـودرو  از  اسـتفاده 
خارجی 

اگر ش�ما در کش�ور دیگری از خودرو خود استفاده 
می کنید از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

تمام�ی مقررات مربوط به ثبت و بیمه را رعایت  •
کنید.

س�وخت مج�از موج�ود در ب�ازار آن کش�ور را  •
شناسایی نمایید.

ای�ن خ�ودرو ب�ه آب بن�دی خاصی نی�از ن�دا رد و با 
رعایت چند نکته زیر در 1000 کیلومتر اول )600 
مای�ل(، می توانی�د کارای�ی، صرفه اقتص�ادی و عمر 

خودرو خود را افزایش دهید:
با دور تند حرکت نکنید. •
در هنگام رانندگی، دور موتور را بین 2000 و  •

4000 دور در دقیقه نگه دارید.
م�دت زی�ادی با ی�ک س�رعت خیلی زی�اد یا  •

خیلی کم حرکت نکنید. تغییر س�رعت موتور 
برای آب بندی صحیح موتور ضروری است.

از توقف های ناگهانی به جز در موارد اضطراری  •
اجتناب کنید تا ترمزها درست جا بیافتند.

هرگ�ز در 2000 کیلومت�ر اول کار ب�ا خودرو   •
ماشین دیگری را یدک نکنید.

 )BREAK-IN( فراینـد آب بندی
خودرو
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نکات مهم در رابطه با ایمنی
محافظت از کودکان در خودرو

تمام�ی ک�ودکان زیر 13 س�الی که با خودرو ش�ما 
مس�افرت می کنن�د بای�د از صندل�ی عق�ب خودرو 
اس�تفاده نماین�د و نشس�تن آن ه�ا در صندلی جلو 
ممن�وع اس�ت. برای ن�وزادان و کودکان کم س�ن و 
سال از صندلی کودک استفاده کنید. در بقیه موارد 
ک�ودکان بای�د از صندل�ی کمکی مخص�وص دارای  
کمربند ش�انه / کمر اس�تفاده نماین�د و تا زمانی که 
کودک قادر به اس�تفاده از کمربن�د ایمنی معمولی 
باش�د، اس�تفاده از ای�ن صندلی های کمک�ی الزامی 

است.

خطرات ایربگ ها
نجات  را  می تواند جان شما  ایربگ  که  وجودی  با 
دهد، اما در عین حال می تواند به سرنشینانی که 
خیلی نزدیک به آن ها هستند و یا کمربند خود را به 
درستی نبسته اند، آسیب های جدی و حتی کشنده 
نوزادان، کودکان و نوجوانان در معرض  وارد کند. 
برای  از کیسه هوا هستند.   ناشی  بیشترین خطر 
اجتناب از این خطرات،  دقیقا به دستورالعمل ها و 

هشدارهای این کتابچه توجه کنید.

حواس پرتی راننده
پ�رت ش�دن ح�واس رانن�ده می تواند خط�رات مرگب�ار و 
جبران ناپذیری را به دنبال داش�ته باشد  به ویژه اگر  راننده 
مذکور از تجربه کافی هم برخوردار نباشد.  ایمنی راننده و 
سرنشینان همیشه در اولویت اول است و راننده باید از  انواع  
حواس پرتی ها مانند خواب آلودگی،  خیره شدن،  خوردن، 
استفاده از تلفن همراه و  نیز صحبت با سرنشینان  آگاه بوده 

و از آن ها اجتناب کند. 
توج�ه رانن�ده به هر چیزی بی�رون از جاده و یا اس�تفاده از 
دس�ت ها برای کاری غیر از گرفتن فرمان خودرو می تواند 
موجب�ات حواس پرتی رانن�ده را فراه�م آورد. برای کاهش 
خط�رات حواس پرت�ی و در نتیجه کاهش خطر تصادفات 

احتمالی به نکات زیر توجه کنید:
همیش�ه وقتی موبایل خود را  تنظیم کنید و یا از آن  •

استفاده کنید که خودرو پارک شده و یا به صورت ایمن 
متوقف ش�ده است ) این شامل کار با  mp3  پلیرها،  
زنگ زدن و  اس�تفاده از سیس�تم  GPS و غیره هم 

می شود(.
تنها در موارد مجاز قانونی و یا  در ش�رایطی از موبایل  •

خود استفاده کنید که  ایمنی کافی داشته باشید . هرگز 
در هنگام رانندگی پیامک یا ایمیل نزنید . اغلب کشورها 
قوانینی  برای ممنوعیت ارسال پیامک در حین رانندگی 
دارند و  در شماری از کشورها و شهرها نیز  استفاده از 
تلفن همراه در حین رانندگی به طور کلی ممنوع است.

در این بخش و نیز در سراسر این کتابچه،  مهم ترین 
موارد ایمنی و اقدامات و توصیه های مرتبط با آن  
ارایه می شوند. نکات ایمنی مندرج در این فصل از 

جمله مهم ترین نکات موجود هستند.

همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید
بستن کمربند ایمنی بهترین راه محافظت از خود 
کمربند  مکمل  ایربگ ها  است.  تصادف  تمامی  در 
پر  را  آن  جای  نمی توانند  هرگز  و  هستند  ایمنی 
به   مجهز  شما  خودرو  اگر  حتی  بنابراین  کنند. 
ایربگ است،  همیشه از بسته بودن کمربند ایمنی 

خود و سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.
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نگه  ایمن  وضعیت  در  را  خود  خودرو 
دارید

ترکی�دن الس�تیک های خ�ودرو و نق�ص فن�ی در 
حین رانندگی بس�یار خطرناک اس�ت. برای کاهش  
احتمال این مش�کالت، همیشه فش�ار باد الستیک 
و وضعیت ه�ا را چ�ک کنی�د و تمام�ی تعمی�رات و 
س�رویس های زمان بندی ش�ده را ب�ه صورت منظم 

انجام دهید.

هرگ�ز اج�ازه ندهی�د موبای�ل حواس ش�ما را از  •
رانندگی منحرف کند. شما مسئول ایمنی خود 
و سرنش�ینان و عابری�ن هس�تید و ب�رای حف�ظ 
ایمنی باید دس�ت ش�ما روی فرمان و چش�م و 

توجه شما به جاده باشد.

کنترل سرعت
س�رعت زیاد عام�ل اصلی تصادف�ات منجر به جرح 
و فوت اس�ت. معموال، هرچه س�رعت خ�ودرو باالتر 
باش�د، خط�ر هم بیش�تر اس�ت اما در س�رعت های 
پایین هم گاه جراحت های جدی رخ می دهد. هرگز  
با س�رعت غی�ر مجاز رانندگ�ی نکنید و هم�واره بر 

اساس شرایط جاده سرعت خود را تنظیم نمایید.
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اقدامات ایمنی
صندلی ه�ا را به گون�ه ای تنظی�م کنید که نشس�تن 
ش�ما ایم�ن و راحت باش�د. راحتی ش�ما در هنگام 
نشستن روی صندلی خودرو نقش مهمی در ایمنی  
راننده و سرنشینان دارد و بستن کمربند و ایربگ ها 

هم می توانند این ایمنی را بیشتر کنند.

ایربگ ها
ب�رای کاهش آس�یب و خطرات ناش�ی از باز ش�دن 
ایربگ باید اقداماتی را انجام دهید. نشستن نزدیک 
به کیس�ه هوا  هم می تواند به ش�دت خطر آس�یب 
دیدگ�ی  را در هن�گام ب�از ش�دن آن تش�دید کن�د. 
بنابراین تا حد امکان صندلی خود را از کیس�ه های 
ه�وا دور کنی�د ت�ا حدی که کنترل ش�ما بر خودرو 

حفظ شود.

 هشدار !
برای کاهش خطرات ناشی از باز شدن کیسه 

هوا اقدامات زیر را انجام دهید:
صندلـی راننـده را تا حد امـکان دور از  •

کیسـه هـوا تنظیم کنیـد تا حـدی که 
کنترل شما بر خودرو کافی باشد.

صندلی سرنشـین جلو را تا حد امکان از  •
کیسه هوا دور کنید.

)ادامه دارد(

 هشدار !
هرگز از تشکی استفاده نکنید که  اصطکاک 
بین صندلی و سرنشـین را کـم می کند. در 
غیر این صورت،  باسـن سرنشین در هنگام 
تصـادف یا توقـف ناگهانـی از روی صندلی  
لیز خورده و کارایی کمربند کمتر می شـود  
و خطر آسـیب جانی برای سرنشین بیشتر 

می شود.

)ادامه(
بـرای حداقـل نمودن ریسـک و کاهش  •

آسیب در ناحیه دست ها و بازو، غربیلک 
فرمـان را در وضعیت سـاعت 9 یا 3 در 

دست بگیرید.
هرگـز هیچ کـس یا هیچ چیـزی را بین  •

کیسه هوا و خود قرار ندهید.
نگذاریـد سرنشـین جلو پاهـای خود را  •

روی داشـبورد قرار دهد تا خطر آسیب 
دیدگی پاها حداقل شود.
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کمربند ایمنی
همیش�ه قب�ل از ش�روع رانندگ�ی کمربن�د خود را 
ببندید و از بسته بودن کمربند سرنشینان اطمینان 

حاصل کنید. 
همیش�ه مس�افر باید در حالت قائمه نشسته باشد و 
کمربند را به صورت صحیح ببندد. نوزادان و کودکان 
باید از صندلی کودک اس�تفاده کنند. کودکان روی 
صندلی مخصوص کودک و بزرگساالن باید کمربند 

خود را ببندند.

 هشدار !
موقع تنظیم کمربند خودروی خود اقدامات 

احتیاطی زیر را انجام دهید:
هرگـز  از یـک کمربنـد بـرای دو نفـر  •

استفاده نکنید. 
همیشه پشتی صندلی را در حالت قائمه  •

نگه دارید و بخش  تحتانی  کمربند )دور 
شکم( باید چسبیده بوده و باالتر از تراز 

باسن باشد.
هرگـز اجـازه ندهیـد که کـودکان روی  •

صندلی آزاد باشند. 
)ادامه دارد(

 هشدار !
بـرای تنظیم صندلی اقدامـات زیر را انجام 

دهید:
هرگز سـعی نکنید که در هنگام حرکت  •

خـودرو، صندلـی را تنظیـم کنیـد. در 
این حالـت حـرکات صندلی غیـر قابل 
پیش بینی است و می تواند کنترل خودرو 
را از دست شما خارج و منجر به تصادف 

شود.
هیـچ چیـز را زیـر صندلی هـای جلـو  •

قرار ندهید. اجسـام رها شـده در محل 
قرارگیری پا می تواند مانع کار با پدال ها 

شده و سبب بروز سانحه شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگز کمربند را از  روی گردن  و لبه های  •

تیز رد نکنید و یا  بخش شانه ای کمربند 
از بدن خود   از محلی دور  خود را هرگز 

تنظیم نکنید.
به چیزی گیر  • باشید که کمربند  مواظب 

نکند.

صندلی های جلو

صندل�ی جل�و را می توان ب�ا اس�تفاده از  اهرم های 
کنت�رل واقع در بیرون تش�ک صندلی تنظیم نمود.  
قب�ل از رانندگ�ی، صندل�ی را در وضعی�ت صحی�ح 
تنظی�م کنید به گونه ای که به راحتی بتوانید فرمان،  

پدال ها و صفحه نشان دهنده ها را کنترل نمایید.
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)ادامه(
هرگز چیزی را پشت صندلی قرار ندهید  •

به گونـه ای که بـا وضعیت عادی پشـتی 
صندلـی و قفـل صحیـح آن در تداخل 

باشد.
از گذاشـتن فنـدک روی کـف خـودرو  •

یـا صندلـی اجتنـاب کنید زیـرا وقتی 
روی صندلـی هسـتید ممکن اسـت گاز 
درون فندک نشـت کرده و سـبب بروز 

آتش سوزی شود.
هنگام برداشتن اجسام ریز  زیر صندلی  •

و یا بین صندلی و  کنسول وسط احتیاط 
کنید. زیرا ممکن اسـت دسـت شـما در  
برخـورد با لبه هـای تیز مکانیسـم های 

صندلی آسیب ببیند.
اگـر سرنشـینان روی صندلی های عقب  •

حضور دارند، هنگام تنظیم صندلی جلو 
دقت الزم را داشته باشید.

 احتیاط !
برای جلوگیری از بروز جراحت:

صندلی  • ایمنی،  کمربند  بستن  هنگام 
جلو  به  رو  حرکت  زیرا  نکنید  تنظیم  را 
به  زیادی  فشار  می تواند  صندلی  تشک 

شکم شما وارد کند.
صندلی،  • تنظیم  و  دادن  حرکت  هنگام 

مواظب باشید که دست یا انگشتان شما 
بین صندلی گیر نکند.

تنظیم عقب و جلو صندلی

برای تنظیم تشک صندلی و عقب و جلو نمودن آن  
اقدامات زیر را انجام دهید:

دس�ته کش�ویی تنظیم صندلی را به س�مت باال . 1
بکشید و آن را نگه دارید. 

صندل�ی را ب�ه س�مت موقعیت دلخ�واه حرکت . 2
دهید.

دس�ته را رها کرده و مطمئن ش�وید که صندلی . 3
در جا قفل ش�ده اس�ت. بدون اس�تفاده از اهرم 
س�عی کنید صندلی را به عقب و یا جلو حرکت 
دهی�د. اگر صندل�ی حرکت کرد، هنوز درس�ت 

قفل نشده است.
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جیب صندلی )در صورت داشتن(تنظیم پشتی صندلی تنظیم ارتفاع تشک صندلی
) تشک صندلی راننده(

برای خواباندن پشتی صندلی:
اندکی به جلو خم ش�ده و اهرم تنظیم پشتی را . 1

باال بکشید.
به دقت به پشتی تکیه داده و تا موقعیت دلخواه . 2

آن را کج کنید.
اه�رم ی�ا دس�تی را رها ک�رده و مطمئن ش�وید . 3

که پش�تی صندلی قفل ش�ده اس�ت )برای قفل 
ش�دن صندلی، اهرم باید به وضعیت اولیه خود 

بازگردد(.

برای تغییر ارتفاع تشک صندلی، دستی را به باال یا 
پایین حرکت دهید.

برای پایین آوردن تشک صندلی، دستی را چند  •
بار به سمت پایین فشار دهید.

برای باال آوردن تشک صندلی، اهرم را چند بار  •
به سمت باال بکشید.

 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.
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صندلی تاشوی مقابل در عقب 
)تنها در خودروهای سه در(

در این مدل از خودروها، برای خارج شدن و وارد 
شدن از محل صندلی عقب، باید صندلی راننده یا 
سرنشین جلو جمع شود و این صندلی باید کشویی 

باشد.

پش�تی صندل�ی جل�و را ب�ا کش�یدن دس�تگیره . 1
صندلی تاش�و به س�مت جلو خم کنید و سپس 

صندلی جلو را به سمت جلو هل دهید.

راهنم�ای امتداد کمربند را در وضعیت )3( قرار . 2
دهید.

بعد از بیرون آمدن از خودرو و یا داخل ش�دن، . 3
صندل�ی را به س�مت جلو هل دهی�د و در عین 
حال  تش�ک آن را نگه دارید و س�پس پشتی را 
به عقب بکشید. راهنمای امتداد کمربند ایمنی 

را در وضعیت )1( یا )2( قرار دهید.
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صندلی های عقب
جمع کردن صندلی عقب )خواباندن(

پش�تی صندلی ه�ای عق�ب را می ت�وان خوابان�د ت�ا  
اش�یای بلن�د را حمل ک�رد و یا فض�ای صندوق بار 

خودرو را افزایش داد.

 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. 

 برای خواباندن پشتی صندلی عقب:
پش�تی صندل�ی جل�و را در وضعی�ت قای�م قرار . 1

دهید و در صورت لزوم  صندلی جلو را به سمت 
جلو هل دهید.

زی�ر س�ری )گردن�ی( عق�ب را در پایین تری�ن . 2
وضعیت قرار دهید.

کمربن�د ایمن�ی عق�ب را داخ�ل س�گک روی . 3
س�تون جانب�ی قراردهید. ای�ن کار مانع تداخل  
و مزاحم�ت کمربند در هنگام خواباندن صندلی 

می شود.
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 هشدار !
موقعی که پشتی صندلی را  به جای خود بر 

می گردانید:
مواظب باشـید که به سـگک و نوارکمربند 
آسیب نزنید. نگذارید نوار و سگک کمربند 
بیـن صندلی عقب گیر کند. مطمئن شـوید 
کـه پشـتی صندلی  کامال با فشـار به باالی 
پشتی سرجای خود قفل شده است. در غیر 
این صورت در هنـگام تصادف یا توقف های 
ناگهانـی، ممکن اسـت صندلی خم شـود و  
بارهای عقب خودرو وارد محل سرنشـینان 
شـده و منجر بـه ایجـاد آسـیب دیدگی و 

جراحت های جدی و حتی مرگ شوند.

برای استفاده از صندلی عقب، پشتی را باال آورده و 
به س�مت عقب هل دهید. پش�تی را تازمانی که جا 
بخورد، محکم نگه دارید. مطمئن ش�وید که پشتی 

صندلی در جای خود قفل شده است.
 موقع برگرداندن پشتی به جای خود، کمربند ها را 

هم در سر جای خود قرار دهید.

i نکته آموزشی
اگر نمی توانیـد کمربنـد را از جمع کننده آن 
خارج کنیـد، کمربند را بکشـید و رها کنید.  

بعد از آن به آرامی کمربند را بیرون بکشید.

دو طرف ضامن پشتی صندلی را بکشید و آن را . 4
به سمت جلو خودرو خم کنید.
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  نکته !
صندلی هـا  • پشـتی  برگردانـدن  موقـع 

بـه وضعیـت قائمـه، فرامـوش نکنید که 
کمربندهای عقـب را هم به وضعیت عادی 

برگردانید.
رد کردن نـوار کمربند از داخـل راهنمای  •

امتداد  نوارصندلی عقب سبب می شود که 
کمربند پشت یا زیر صندلی ها گیر نکند.

 هشدار !
بارهـای درون خودرو همیشـه باید بسـته 
باشـند تـا در توقف هـای ناگهانـی و یا در  
برخوردهـا به بدنـه خودرو برخـورد نکنند 
و به سرنشینان خودرو آسـیب نرسانند. از 
گذاشتن اشـیا و وسـایل روی صندلی های 
عقب اجتنـاب کنیـد زیرا نمی تـوان آن ها 
را بسـت و ممکـن اسـت در برخوردها 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( 
قـرارداد و یا گیربکس دسـتی و یا دنده در 
وضعیت دنده عقب اسـت و یـا روی دنده 1 
تنظیم شـده و ترمز دسـتی کشـیده شده 
اسـت. عدم رعایت این موارد ممکن اسـت 

سبب حرکت ناگهانی خودرو شود.
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 هشدار !
بـرای کاهش خطر  آسـیب های جـدی و یا 
مرگ در تصادفات، موقع تنظیم بخش پشت 

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

تمامـی سرنشـینان را قبل از اسـتارت 
خودرو تنظیم نمایید. 

هرگـز اجـازه ندهیـد کـه کسـی روی  •
صندلی بدون بخش پشت سری )گردنی( 

بنشیند.
)ادامه دارد(

پشت سری )گردنی( صندلی ها
صندلی های جلو و عقب خودرو دارای بخش پش�ت 
س�ری )گردن�ی( های قاب�ل تنظیم هس�تند. بخش 
پش�ت س�ری )گردنی( ها راحتی بیش�تری را برای 
سرنشینان ایجاد می کنند و کاربرد مهم تر آن ها این 
اس�ت که در زم�ان تصادف�ات و به وی�ژه در ضربات 
و تصادف�ات از عق�ب، مانع آس�یب دیدگی گردن و 

جابجایی مهره ها می شود.

)ادامه(

• 
بخش پشت سـری )گردنی( ها را به گونه ای 
تنظیم کنید که قسـمت وسط بخش پشت 
سـری )گردنی( هـا در ارتفاعی یکسـان با 
ارتفاع قسمت باالی چشمان سرنشین باشد.

هرگـز موقع حرکت خودرو، بخش پشـت  •
سـری )گردنی( صندلی راننـده را تنظیم 

نکنید.
در  • را  )گردنـی(  سـری  پشـت  بخـش 

نزدیک ترین وضعیت ممکن به بخش پشت 
سـری )گردنی( سرنشـین تنظیـم کنید. 
هرگز از تشک صندلی استفاده نکنید که 
بدن را از پشتی صندلی دور نگه می دارد. 

مطمئن شوید که بعد از تنظیم، بخش پشت  •
سری )گردنی( سرجای خود  قفل شده است.

  نکته !
بـرای جلوگیری از هرگونه آسـیبی، هرگز به 
بخش پشـت سـری )گردنی( ضربه نزنید و یا 

آن را نکشید.

 احتیاط !
اگر روی صندلی های عقب سرنشینی حضور 
ندارد، ارتفاع بخش پشت سری )گردنی( را 
در پایین ترین وضعیت ممکن تنظیم نمایید. 
بخش پشـت سـری )گردنـی( صندلی های  
عقـب می تواند  دیـد عقب راننـده را بهتر 

نماید.
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پشت سری )گردنی(های صندلی جلو

صندل�ی رانن�ده و سرنش�ین جل�و مجهز ب�ه بخش 
پش�ت سری )گردنی( است تا راحتی و ایمنی آن ها 

را فراهم نماید.

تنظیم پشت سری )گردنی( به جلو و عقب
بخش پشت سری )گردنی( می تواند در سه وضعیت 
مختلف رو به جلو تنظیم ش�ود و بدین منظور باید  
بخش پشت سری )گردنی( را تا دندانه مطلوب جلو 
کش�ید. برای تنظیم بخش پشت سری )گردنی( در  
دورتری�ن موقعی�ت عقبی، آن را کام�ال به دورترین 

نقطه جلو بکشید و سپس آن را رها کنید.

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

ب�رای افزایش بخش پش�ت س�ری )گردن�ی(، آن را 
ت�ا وضعیت مطلوب )1( به باال بکش�ید. برای پایین 
آوردن بخ�ش پش�ت س�ری )گردن�ی(، کلی�د )2( 
رهاس�ازی روی پای�ه بخش پش�ت س�ری )گردنی(  
را فش�ار داده و نگهداری�د و گردن�ی را ت�ا وضعی�ت 

مطلوب )3( پایین بیاورید.
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باز کردن و بستن
برای باز کردن بخش پشت سری )گردنی(:

پشتی )2( را با دستی کج کننده )1( کج کنید.. 1
بخش پش�ت س�ری )گردنی(  را ت�ا آخرین حد . 2

باال بیاورید.
کلید آزاد سازی بخش پشت سری )گردنی( )3( . 3

را ضمن کشیدن بخش پشت سری )گردنی( به 
سمت باال )4(، فشار دهید.

برای بستن بخش پشت سری )گردنی( به شرح زیر عمل کنید:
پشتی را کج کنید.. 1
پایه های )2( بخش پش�ت سری )گردنی( را در . 2

داخ�ل س�وراخ های مخص�وص آن ق�رار داده و  
کلید آزاد سازی )1( را فشار دهید.

بخش پشت سری )گردنی( را در ارتفاع مناسب . 3
تنظیم کنید.

پشتی )4( را با دستی کج کننده )3( کج کنید.. 4

  نکته !
اگر پشـتی صندلی  را به سمت جلو خم کنید 
و  بخش پشت سری )گردنی( و  تشک خودرو 
باال باشـند در آن صورت  بخش پشـت سری 
)گردنی( ممکن اسـت با آفتاب گیر سانروف یا 

دیگر قطعات خودرو تماس پیدا می کند.

 هشدار !
هرگز  اجازه ندهید کسی روی صندلی بدون 

بخش پشت سری )گردنی( بنشیند.

 هشدار !
همیشه مطمئن شوید که بخش پشت سری 
)گردنی(  بعد از بسـتن  سرجای خود قفل و 

درست تنظیم شده است.
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تنظیم ارتفاع بخش پشت سری )گردنی( 
صندلی عقب ) باال و پایین نمودن آن(:

برای باال آوردن بخش پش�ت سری )گردنی(، آن را 
به س�مت باال )1( بکشید. برای پایین آوردن بخش 
پشت س�ری )گردنی(، کلید آزادسازی )2( را فشار 
داده و نگهدارید و بخش پش�ت سری )گردنی( )3( 

را پایین بیاورید.

صندلی ه�ای عق�ب مجه�ز ب�ه بخش پش�ت س�ری 
)گردنی( هایی هس�تند ک�ه در تمامی وضعیت های  
صندلی ها قابل نصب است و ایمنی و راحتی را برای 

سرنشینان به ارمغان می آورد.

باز کردن
ب�رای ب�از ک�ردن گردن�ی، آن را ت�ا حد ام�کان باال 
بیاورید و کلید آزادس�ازی )1( را حین کش�یدن آن 

به باال )2(، فشار دهید.
برای بس�تن بخش پشت س�ری )گردنی(، پایه های 
آن )3( را در س�وراخ های خ�اص ق�رار داده و در 
همین حال کلید آزاد س�ازی )1( را فش�ار دهید و 

سپس آن را تا ارتفاع مناسب تنظیم نمایید.

 هشدار !
مطمئن شوید که بخش پشت سری )گردنی(  
بعـد از تنظیم در سـرجای خود قفل شـده 
است تا بهتر از سرنشینان محافظت نماید. 
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هرگـز چیـزی را روی صندلی قـرار ندهید 
که موقع روشـن بودن گرم کن مانع رسیدن 
گرمای آن می شـود و عایق است، مانند پتو 
یا تشک های صندلی. این امر می تواند سبب 
داغ شدن گرم کن شده و سبب سوختگی و 

آسیب دیدگی صندلی شود.

 هشدار !
گرم کن هـای صندلی می تواند حتی در دماهای 
پایین موجب سـوختگی شـوند و  ایـن امر در 
صورت استفاده طوالنی از آن ها محتمل تر است.

سرنشینان باید بعد از احساس گرمای شدید 
در صندلی آن را خاموش نمایند. افرادی که 
به دالیل جسـمی قادر به احساس تغییر دما 
نیستند و یا نمی توانند درد را احساس کنند 
باید بیشتر مراقب باشـند و به ویژه این امر 
در مورد سرنشـینان زیر صادق است و باید 

بیشتر دقت نمایند:
نوزادان، کودکان، افراد مسن و از کار افتاده  •

و یا بیماران 
افراد دارای پوست های حساس که راحت تر  •

دچار سوختگی می شوند.
افراد خسته  •
افراد مسموم شده •

)ادامه دارد(

گرم کن هـای صندلی هـا ) در صـورت  
وجود در خودرو(

گرم کن ه�ای صندلی ها برای گرم کردن صندلی در 
آب و هوای سرد استفاده می شوند.

)ادامه(
افـرادی که داروهای خـواب آور مصرف  •

کرده اند.

  نکته !
بـرای جلوگیری از آسـیب دیدن گرم کن های 
صندلی و خود صندلی ها اقدامات زیر را انجام 

دهید:
هرگز از حالل هایی مانند تینر رنگ،  بنزن،  •

الکل و یا بنزین برای تمیز کردن صندلی ها 
استفاده نکنید. 

روی  • را  تیـز  و  سـنگین  اشـیای  هرگـز 
صندلی های دارای گرمکن قرار ندهید.

روکـش صندلـی را تعویـض نکنیـد  زیرا  •
می تواند به گرم کن آسیب برساند.
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وقتی خودرو روش�ن اس�ت، یکی از کلیدها را فشار 
دهید تا صندلی راننده یا سرنشین گرم شود.

 در آب و هوای معتدل و یا در شرایطی که نیازی به 
گرم کن صندلی نداری�م، کلیدهای گرمکن صندلی 

را در وضعیت خاموش قرار دهید.
هر بار که این کلید را فشار می دهید، تنظیمات   •

دمای صندلی به شرح زیر تغییر می کند:

موقع روش�ن ک�ردن خ�ودرو، گرم ک�ن صندلی  •
به ص�ورت پی�ش ف�رض در وضعی�ت خام�وش 

)OFF( قرار دارد.

i نکته آموزشی
اگـر کلید گرم کن در وضعیت ON ) روشـن( 
باشد، سیستم گرمایشی خاموش می شود و یا 
در وضعیت اتوماتیک قـرار می گیرد و این به 

دمای صندلی بستگی دارد.
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کمربندهای ایمنی
در این بخش نحوه اس�تفاده صحیح از کمربندهای 
ایمن�ی توضیح داده می ش�ود. همچنین به اقداماتی  
اش�اره خواهیم نمود ک�ه موقع اس�تفاده از کمربند 

ایمنی نباید انجام داد.

اقدامات ایمنی در مورد کمربند ایمنی
همیش�ه کمربند خود را بس�ته و مطمئن شوید که 
تمام�ی سرنش�ینان ه�م قبل از ش�روع ب�ه حرکت، 
کمربند خود را بسته اند. ایربگ ها )در صورت وجود( 
مکم�ل کمربند ایمنی و یک اب�زار ایمنی اضافی به 
حس�اب می آین�د ام�ا هرگ�ز نمی توانن�د جایگزی�ن 
کمربند ایمنی شوند. بستن کمربند ایمنی در اغلب 

کشورها الزامی است.

 هشدار !
همه سرنشـینان خودرو بایـد موقع حرکت 
کمربند خود را بسـته باشـند. موقع تنظیم 
و بسـتن کمربند ایمنی نـکات زیر را به یاد 

داشته باشید:
قویا توصیه می شـود که همواره کمربند  •

کـودکان زیـر 13 سـال  نشسـته روی 
صندلی عقب را ببندید.

اگر کودکان زیر 13  سال یا مسن تر الزاما  •
باید روی صندلی جلو بنشینند، صندلی 
را تـا حد امکان عقب بکشـید و کمربند 

آن ها را روی صندلی ببندید. 
هرگـز یک نـوزاد و یـا کـودک را روی   •

صندلی بدون حفاظ رها نکنید. 
هرگز بدون بخش پشـت سری )گردنی(   •

رانندگی نکنید.
هرگز اجـازه ندهید که کـودکان از یک  •

صندلی و یا یک کمربند ایمنی اسـتفاده 
نمایند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگـز کمربند ایمنی را از زیر بازو و یا از  •

پشت گردن خود رد نکنید.
هرگـز کمربنـد ایمنـی را روی اشـیای  •

شـکننده نبندیـد. زیـرا در توقف هـای 
ناگهانی و یـا تصادفـات، کمربند ممکن 

است به آن آسیب بزند.
از کمربندهای ایمنی پیچ خورده استفاده  •

نکنیـد. کمربنـد ایمنـی پیـچ خـورده 
نمی توانـد در هنگام تصـادف به خوبی از 

شما محافظت نماید.
اگـر نوارکمربنـد و یـا دیگر اجـزای آن  •

آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
همیشه زبانه کمربند را به سگک خودش  •

ببندیـد و از وارد کـردن زبانه کمربند به 
سگک کمربند دیگر خودداری کنید.

هرگـز  در هنگام رانندگی کمربند ایمنی  •
خـود را باز نکنید. این امر ممکن اسـت   
سـبب از دسـت رفتن کنتـرل خودرو و 

تصادف شود.
مطمئن شـوید که هیچ مانعی بر سر راه  •

سگک و زبانه کمربند وجود ندارد.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
هرگـز کمربنـد را دسـتکاری نکنید که   •

مانـع کار و یـا باز شـدن آن شـود و یا  
اختاللی در کار آن ایجاد نماید. 

 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  •

شـده اسـت حتی اگر نوارو مجموعه آن 
سالم است.

چراغ هشدار کمربند ایمنی
هشدار کمربند

صندلی های جلو
)1( چراغ هشدار کمربندی ایمنی راننده

)2( چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو 
چ�راغ هش�دار کمربند ب�رای یادآوری عدم بس�تن 

کمربند به مدت حدود 6 ثانیه روشن می شود.

اگ�ر کمربن�د صندل�ی رانن�ده موقع روش�ن ش�دن 
خودرو بسته نباشد و یا بعد از روشن شدن کمربند 
باز شود، در آن صورت چراغ هشدار کمربند تا زمان 

بستن آن، روشن خواهد شد.
اگ�ر با وجود هش�دار همچنان کمربن�د را نبندید و 
ب�ا س�رعت 6 کیلومتر در س�اعت حرک�ت کنید، در 
آن ص�ورت چراغ هش�دار کمربند چش�مک خواهد 
زد ت�ا وقتی که س�رعت ش�ما به زی�ر 6 کیلومتر در 

ساعت برسد.
اگ�ر باز ه�م کمربند را نبندید و با س�رعت بیش از 
20 کیلومتر در ساعت حرکت کنید، در آن صورت 
زنگ هش�دار کمربند 100 ثانیه به صدا درمی آید و  

چراغ هشدار مربوطه چشمک خواهد زد.
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صندلی های عقب
 اگ�ر موقع�ی ک�ه کمربند ایمنی صندلی سرنش�ین 
عقب بس�ته نیس�ت، س�وئیچ خودرو باز باش�د )ولی 
خودرو روش�ن نباش�د(، در آن صورت چراغ هشدار 

کمربند تا زمان بستن آن روشن می ماند. 
 اگ�ر اتفاق�ات زیر رخ ده�د، چراغ هش�دار کمربند 

ایمنی تقریبا 35 ثانیه روشن می ماند:
موقعی که کمربند صندلی عقب بس�ته نیس�ت،  -

استارت بزنید.
وقتی کمربند سرنش�ین عقب بس�ته نیس�ت، با  -

سرعت بیش از 9km/h رانندگی کنید.
ایمن�ی  - کمربن�د   ،20km/h زی�ر  س�رعت  در 

صندلی عقب باز شود.

اگر کمربند صندلی عقب بس�ته باشد، چراغ هشدار 
بالفاصله خاموش خواهد شد.

ایمن�ی صندل�ی عق�ب در س�رعت  اگ�ر کمربن�د 
20km/h باز ش�ود، چراغ هشدار این صندلی  35 

ثانیه چشمک خواهد زد.
اما اگر کمربند سرنش�ینان عق�ب در عرض 9 ثانیه  
بعد از بس�تن دو بار بس�ته و باز ش�ود، چراغ هشدار 

صندلی عقب فعال نمی شود.

 هشدار !
رانندگی در وضعیت نادرسـت می تواند اثر 
نامطلوبـی روی سیسـتم هشـدار کمربنـد 
سرنشـین بگـذارد. راننده موظف اسـت تا 
طبق این کتابچه، روش های صحیح بسـتن 

کمربند را به سرنشینان یادآوری نماید.

  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.
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سیستم نگه دارنده کمربند ایمنی
کمربند سه نقطه ای و دو نقطه ای

برای بستن کمربند به شرح زیر عمل کنید:
کمربند را از داخل  بخش جمع کننده آن بیرون کشیده 
و زبانه فلزی )1( را وارد سگک )2( کنید. در این حالت 

زبانه با صدای تق در داخل سگک قفل می شود. 
بعد از  آن که بخش شکمی کمربند  با دست تنظیم 
شود، طول کمربند به صورت خودکار تنظیم می شود 
تا به خوبی به شکم شما بچسبد. اگر با کمربند بسته، 
به آرامی به س�مت جلو خم ش�وید، کمربند ش�ما را 
همراه�ی می کن�د و با ش�ما حرکت می کن�د. اما در 
برخورده�ای ناگهانی و یا توقف های ش�دید، کمربند 
درجا قفل می شود. همچنین اگر شما بخواهید سریع 

به جلو خیز بردارید، کمربند در جا قفل می شود.

تنظیم ارتفاع )5 درب(
شما می توانید ارتفاع  قالب کمربند شانه را در یکی 
از چه�ار وضعیت مختلف تنظی�م کنید تا راحتی و 

ایمنی بیشتری برای شما ایجاد نماید.
بخش شانه ای کمربند باید به گونه ای تنظیم شود 
که بین س�ینه و میانه ش�انه نزدیک تر به درب قرار 

گیرد و نباید از روی گردن شما عبور کند.

  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.

ب�رای تنظی�م ارتفاع ق�الب کمربن�د، تنظیم کننده 
ارتف�اع را ب�اال و پایین کنید تا در وضعیت مناس�ب 

قرار گیرد.
برای باال آوردن تنظیم کننده ارتفاع، آن را به سمت 
ب�اال بکش�ید )1( و ب�رای پایی�ن آوردن آن، آن را 
ب�ه پایی�ن فش�ار دهید )3(  و در همی�ن حال کلید 

تنظیم ارتفاع )2( را فشار دهید.
کلی�د را ره�ا کنی�د ت�ا  ق�الب در وضعی�ت موجود 
قفل ش�ود. س�عی کنید که تنظیم کنن�ده ارتفاع را 
حرکت دهید تا مطمئن شوید که قفل شده و خارج 

نمی شود.
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راهنمای امتداد کمربند ایمنی
)تنها برای خودروهای 3 در(

ش�ما می توانی�د وضعی�ت راهنمای امت�داد کمربند  
شانه را تنظیم کنید تا راحت تر به بخش روی شانه 

کمربند دسترسی داشته باشید.
راهنم�ای امت�داد کمربن�د را موق�ع اس�تفاده از  •

کمربند در وضعیت )1~2( قرار دهید.
راهنم�ای امت�داد کمربند را موقع واردش�دن و  •

خ�ارج ش�دن از صندلی عق�ب، در وضعیت )3( 
قرار دهید.

 هشدار !
اگر کمربندهای صندلی ها درست جاگذاری 
نشده باشند، در آن صورت خطر جراحت های 
جدی در هنگام تصادفات تشـدید می شود. 
بـرای تنظیم کمربند، اقدامـات 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.
)ادامه دارد(

)ادامه(
یک بـازوی خـود را زیر بخش شـانه ای  •

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

همیشـه قالب بخش شـانه ای کمربند را   •
در ارتفاع مناسب قفل نمایید.

هرگز قسمت شـانه ای کمربند را از روی  •
گردن عبور ندهید.
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باز کردن کمربند
شستی آزاد کننده )1( روی سگک را فشار دهید. 

بع�د از آزاد ش�دن کمربن�د، نوار آن بای�د به صورت 
خ�ودکار به ج�ای خ�ود برگ�ردد. اگر ای�ن اتفاق رخ 
ندهد، کمربند را کنترل نموده و مطمئن ش�وید که 

پیچ نخورده است و سپس مجددا تالش کنید.

 هشدار !
همیشـه کمربند را بسـته و درست روی  •

صندلی خود بنشینید.
اگر کمربند شل و یا پیچ خورده است، از  •

آن استفاده نکنید. کمربند شل و یا پیچ 
خورده در صورت بروز تصادف  به خوبی 

از شما محافظت نمی کند. 
هرگـز چیـزی را نزدیـک سـگک قرار  •

ندهیـد. ایـن کار اثر منفی روی سـگک 
دارد و ممکن است مانع کارکردن درست 

آن شود. 
همیشـه بعد از فعال شدن پیش کشنده  •

و یا تصادف، پیش کشنده را عوض کنید. 
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. 
هرگز بـه مجموعه کمربنـد ایمنی ضربه  •

نزنید.

کمربندهای پیش کشنده
خ�ودرو ش�ما مجهز ب�ه کمربندهای پیش کش�نده 
در صندلی ه�ای جل�و و عق�ب می باش�د. ه�دف از 
پی�ش کش�نده آن اس�ت ک�ه مطمئ�ن ش�ویم ک�ه 
کمربن�د ب�ه خوب�ی در برخوردهای از جل�و به بدن 
سرنشین چسبیده است. کمربندهای پیش کشنده 
در تصادفات�ی فعالی می ش�وند ک�ه در آن برخورد و 
تصادف از جلو به اندازه کافی ش�دید اس�ت و همراه 

با ایربگ فعال می شود. 
 وقت�ی خ�ودرو ناگه�ان متوق�ف می ش�ود، ی�ا اگ�ر 
سرنش�ینان س�عی کنند که به س�رعت به جلو خیز 
بردارن�د، قرقره ی�ا جمع کننده کمربن�د در جا قفل 
می ش�ود. در تصادفات خاص از جلو، پیش کش�نده 
فعال می ش�ود و کمربند را به بدن سرنش�ین سفت 

می کند.
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 هشدار !
تا چند دقیقه بعد از فعال شدن پیش کشنده 
مجموعه کمربندهای ایمنی، از دسـت زدن 
به آن ها خـودداری کنید. وقتی مکانیسـم 
کمربنـدی ایمنی پیش کشـنده در تصادف 
عمـل می کند، پیش کشـنده احتمـاال داغ 

می کند و دست زدن به آن خطرناک است.

احتیاط !
کار روی بخش جلویی خودرو ممکن اسـت  
به سیسـتم کمربنـد ایمنی پیش کشـنده 
آسـیب بزند. بنابراین تعمیر و سرویس این 
سیستم را همواره به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور بسپارید.

سیس�تم کمربن�د ایمن�ی پی�ش کش�نده از اجزای 
اصلی زیر تش�کیل ش�ده اس�ت که مکان های آن ها 

روی شکل فوق نمایش داده شده است
SRS 1( چراغ هشدار کیسه هوای(

)2( پیش کشنده جمع کننده 
SRS 3( ماژول کنترل(

  نکته !
سنسـور فعال کننده کیسـه هـوای SRS  به 
کمربندی هـای پیش کشـنده متصل اسـت. 
چراغ هشـدار کیسه هوا روی داشبورد بعد از  
باز شدن 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 هـم فعال می شـود. اگر چراغ هشـدار  
روشـن نشـود، در آن صـورت وقتی روشـن 
می شـود که خودرو شـروع به حرکت می کند 
و توصیه می کنیم که کمربندهای ایمنی پیش 
کشنده و یا کیسه هوای SRS هرچه سریع تر 
در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتور 

بازرسی شوند.
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 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.

موقع استفاده از کمربند ایمنی وسط صندلی عقب، 
سگک با عالمت CENTER باید استفاده شود.

  نکته !
کمربندهـای ایمنی پیش کشـنده صندلی  •

سرنشـین عقب و یا جلو و صندلی راننده 
نیـز ممکن اسـت در  تصادفات جانبی و یا 

جلویی فعال شوند.
پیـش کشـنده ها حتـی درصـورت عدم  •

اسـتفاده از کمربند ایمنـی هم در تصادف 
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 کـه ممکـن اسـت در نـگاه اول 
به شـکل دود در محل سرنشـینان به نظر 
آید. این گرد و غبار عادی اسـت و خطری 

متوجه خودرو و سرنشینان 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.

دیگر اقدامات ایمنی در مورد کمربندی 
ایمنی

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در زمان 
حاملگی

کمربن�د ایمنی باید در زمان حاملگی هم اس�تفاده 
ش�ود. بهتری�ن راه برای  محافظ�ت از کودک درون 
ش�کم م�ادر محافظ�ت از خودت�ان اس�ت و بس�تن 

کمربند راهی عالی برای محافظت از شماست.
زن�ان حامله باید همیش�ه از کمربندهای ایمنی دو 
و س�ه نقطه ای اس�تفاده نمایند. بخش سه نقطه ای 
کمربندی را از بین سینه ها و دور از گردن رد کنید. 
قس�مت دو نقط�ه ای کمربن�د باید از زیر ش�کم رد 
ش�ود به گونه ای که به استخوان های لگن و باسن در 

تماس باشد.

کمربند ایمنی صندلی وسط عقب
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اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی در مورد 
کودکان و نوزادان

نوزادان و کودکان
اغل�ب کش�ورها دارای مقررات�ی ب�رای اس�تفاده از 
صندلی کودک هس�تند که بر اس�اس آن در هنگام 
مس�افرت بای�د از صندل�ی کودک مصوب اس�تفاده 
شود. سن استفاده از کمربند ایمنی به جای صندلی 
ک�ودک در کش�ورهای مختل�ف متف�اوت اس�ت و 
بنابراین باید بر اس�اس الزامات کش�ور خود و محل 
مس�افرت عم�ل کنی�د. صندلی ک�ودک باید  طبق 
اصول روی صندلی عقب نصب شود. برای اطالعات 
بیش�تر ب�ه فصل مرب�وط به صندلی ک�ودک در این 

کتابچه مراجعه شود.

 هشدار !
همیشـه از صندلـی کـودک مناسـب برای  
نشسـتن کودکان و نوزادان استفاده کنید و  
صندلی را بر اساس  قد و وزن نوزاد انتخاب 

کنید. 
برای کاهش خطر جراحـت و مرگ کودکان 
و دیگر سرنشـینان،  هرگـز  موقع  حرکت 
خـودرو  کـودک را روی پاها و یا  در آغوش 
نگیرید. تجربه نشـان می دهـد که نیروهای 
وارده در هنگام تصادف کودک را از دستان 
شـما جـدا می کنـد و او را به بدنـه داخلی 

خودرو می کوبد.

و  الزام�ات  دارای  ک�ودک  صندل�ی  از  اس�تفاده 
استانداردهای ایمنی در صندلی عقب  ضامن حفظ 
سالمتی کودک است. همیشه قبل از خرید صندلی 
کودک، مطمئن ش�وید که برچس�ب استانداردهای 
ایمنی کش�ورتان روی آن درج ش�ده است. صندلی 
کودک باید بر اس�اس قد و وزن فرزند ش�ما انتخاب 
شود. در پالک و برچسب روی صندلی این اطالعات 
درج ش�ده اس�ت و برای کس�ب اطالعات بیشتر در 
این زمینه به بخش صندلی کودک مراجعه نمایید.



سیستم ایمنی خودرو

60

نوجوانان و کمربند ایمنی 
کودکان زیر 13 س�ال و نیز کودکانی که قد و وزن 
آن ها امکان اس�تفاده از صندلی کودک را نمی دهد 
باید از صندلی عقب استفاده کرده و کمربند ایمنی 
مخص�وص صندلی عقب را ببندن�د. کمربند باید از 
باالی ران عبور کرده و به ش�انه و س�ینه بچس�بد تا 
ایمنی فرد را حفظ کند. هر از چندگاهی کمربند را 
کنت�رل کنید زیرا تکان ه�ا و حرکات کودک ممکن 
اس�ت س�بب جابه جایی کمربند شود. در تصادفات، 
اگ�ر ک�ودک کمربند خود را بس�ته باش�د به خوبی 
دارد.  قابل توجه�ی  ایمن�ی  و  محافظ�ت می گ�ردد 
صندل�ی کودک و یا کمربند صندلی عقب ابزارهای 

مناسب برای حفظ ایمنی کودکان شما هستند. 
کودکان با سن باالی 13 ساله که روی صندلی جلو 
می نشینند باید از  کمربند ایمنی آن استفاده کنند 
و صندلی هم باید به اندازه کافی عقب آمده باشد.

اگر بخش سه نقطه ای صندلی با صورت و یا گردن 
ک�ودک در تم�اس بود، در آن ص�ورت کودک را به 
مرکز خودرو نزدیک تر کنید و اگر هنوز هم کمربند 
از این دو ناحیه عبور می کند، کودک باید از صندلی 

عقب استفاده کند.

استفاده از کمربند ایمنی و افراد مجروح
موق�ع جابه ج�ا نمودن ی�ک فرد مجروح ب�ا خودرو، 
حتم�ا کمربند او را ببندید. از پزش�ک مخصوص او 

دستورات الزم در این زمینه را سوال کنید.

هر کمربند مخصوص یک نفر است
هرگ�ز نباید دو نفر )حتی اگ�ر یکی از آن ها کودک 
اس�ت( از یک کمربند استفاده کنند. این کار سبب 
افزایش شدت جراحات در صورت تصادف می شود.

خوابیدن روی صندلی خوابیده و ایمنی 
کمربند

خوابیدن در خودرو در حال حرکت خودرو می تواند 
بس�یار خطرن�اک باش�د. خوابان�دن صندلی س�بب 
می ش�ود که کارایی کمربند و کیس�ه هوا به ش�دت 

کم شود. 
کمربنده�ا بای�د ب�ه بدن ش�ما بچس�بند تا درس�ت 
کار کنن�د. در ص�ورت تص�ادف در حال�ت خوابیده، 
برخورد ش�ما به کمربند )به علت نچس�بیدن آن به 
ب�دن( می تواند س�بب آس�یب به گ�ردن و جراحات 

دیگر شود.

 هشدار !
همیشـه مطمئـن شـوید کـه کـودکان  •

کمربنـد را بسـته و  تنظیـم کمربند هم 
درست است.

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

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

کمربند استفاده کند.
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هرچ�ه صندلی بیش�تر خوابیده باش�د، احتمال لیز 
خ�وردن ف�رد از روی صندل�ی و در رفت�ن از زی�ر 
کمربن�د زیاد اس�ت و گردن سرنش�ین ب�ه کمربند 

برخورد می کند.

مراقبت از کمربند ایمنی
سیستم های کمربند ایمنی هرگز نباید دمونتاژ و یا 
دخل و تصرفی در آن ها صورت گیرد. به عالوه باید  
مطمئ�ن ش�د ک�ه کمربند و قطع�ات آن در اثر گیر 
ک�ردن الی درب، لواله�ای صندلی ها و دیگر موارد 

استفاده نادرست، آسیب نبیند.

بازرسی دوره ای کمربند
تمام�ی کمربنده�ا بای�د به ص�ورت دوره ای از نظ�ر 
وجود سایش، یا آسیب دیدگی از هر نوعی بازرسی 
و قطعات آسیب دیده آن در سریع ترین زمان ممکن 

تعویض گردد.

تمیـز و خشـک نگه داشـتن کمربنـد 
ایمنی

کمربن�د بای�د همیش�ه تمیز و خش�ک باش�د. برای 
شستش�وی کمربن�د از محل�ول آب و صابون مالیم 
اس�تفاده کنی�د. هرگ�ز ب�رای  شس�تن کمربن�د از 
ش�وینده های ق�وی اس�تفاده نکنی�د و از چالندن و 
رنگ زدن آن اجتناب کنید زیرا  ممکن است بافت 
پارچ�ه ای آن را تخری�ب ک�رده و کارای�ی آن را کم 

کنند.

چه زمانی کمربندها را تعویض کنیم؟
کل مجموع�ه کمربن�د ایمن�ی باید بع�د از تصادف 
خودرو تعویض شود. تعویض کمربند بعد از تصادف 
خودرو الزامی است حتی اگر آسیب عمده ای ندیده 
باشد. توصیه می کنیم که در این موارد به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.  هشدار !
هرگز با  صندلی خوابیده رانندگی نکنید.  •
خواباندن صندلی احتمـال ایراد ضربات  •

کشـنده در زمـان 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.
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صندلی کودک
قویا توصیه می کنیم که صندلی کودک 

را در عقب خودرو نصب کنید
ن�وزادان و بچه ها باید همیش�ه روی صندلی کودک 
مناس�ب بس�ته ش�ده ب�ه صندل�ی عقب باش�ند که 
دس�تورالعمل های نصب و اس�تفاده از آن ها توس�ط 

سازنده ارائه می گردد.

در اغلب کش�ورها قوانینی وجود دارد که بر اس�اس 
آن استفاده از صندلی کودک مصوب برای مسافرت 
کودکان الزامی اس�ت. در کشورهای مختلف قوانین 
متفاوت�ی ب�رای س�ن اس�تفاده از صندل�ی کودک و 
کمربن�د ایمن�ی وج�ود دارد و بنابراین ش�ما باید از 
مقررات خاص کش�ور خود و یا کش�وری که به آنجا 

مسافرت می کنید مطلع باشید.
صندل�ی کودک باید روی صندلی عقب نصب ش�ود  
و همواره باید از صندلی کودکی اس�تفاده کنید که 
دارای الزام�ات اس�تانداردهای ایمن�ی کش�ور ش�ما 

می باشد.
 صندلی کودک معموال به گونه ای طراحی شده است 
که به وسیله کمربند به صندلی عقب بسته می شود 
و ی�ا گاهی برای بس�تن آن از  قالب  ISOFIX و 

یا قالب های فوقانی استفاده می شود.
کودکان زیر 13 سال باید همیشه در صندلی عقب 
باش�ند و بای�د از صندلی ک�ودک اس�تفاده کنند تا 
خط�ر آس�یب دیدگ�ی در تصادف�ات، توق�ف و ی�ا 
مانوره�ای ناگهان�ی به حداقل برس�د. آم�ار موجود 
نشان می دهد که کودکان با کمربند بسته و یا روی 
صندل�ی ک�ودک در صندل�ی عق�ب، ایمن�ی زیادی 
دارند. کودکانی که امکان استفاده از صندلی کودک 

را ندارند باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند.

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.
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انواع صندلی های کودک
صندلی ه�ای کودک س�ه نوع دارن�د: صندلی رو به 
عق�ب، صندل�ی رو ب�ه جلو و صندلی های بوس�تر یا 
تقویتی. دس�ته بندی این صندلی ها بر اس�اس سن، 

قد و وزن کودک انجام می شود.

انتخاب صندلی کودک مناسب
موق�ع انتخ�اب صندلی ک�ودک به ن�کات زیر توجه 

کنید:
مطمئ�ن ش�وید ک�ه صندل�ی از اس�تانداردهای  •

ایمنی کشور شما برخوردار است.
صندل�ی ک�ودک را ب�ر اس�اس ق�د و وزن فرزند  •

خ�ود انتخاب کنی�د. در برچس�ب روی صندلی 
و دس�تورالعمل های استفاده از آن این اطالعات 

وجود دارند.
صندل�ی ک�ودک را ب�ر اس�اس ش�رایط مح�ل  •

قرارگیری در خودرو خود انتخاب نمایید.
دس�تورالعمل های نصب و استفاده و هشدارهای  •

ایمنی همراه صندلی را خوانده و رعایت کنید.

 هشدار !
همـواره از دسـتورات سـازنده صندلی  •

کودک برای نصب و استفاده از آن توجه 
کنید.

کـودک خود را به درسـتی روی صندلی  •
نشانده و کمربندهای آن را ببندید.

هرگـز از کریـر نـوزاد و یـا صندلی های  •
ایمنی کودکی که به روی پشتی صندلی 
عقب قالب می شـوند، اسـتفاده نکنید. 
ایـن صندلی هـا در هنگام تصـادف زیاد 

موثر نیستند.
بعـد از تصـادف توصیـه می شـود کـه  •

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

شوند.
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صندلی کودک های رو به عقب
صندل�ی کودک ه�ای روب�ه عقب پش�ت به قس�مت 
پشتی صندلی جلو نصب می شوند و سیستم بستن 
آن ه�ا کودک را در س�رجای خود نگه می دارد و در 
مواق�ع تص�ادف، کودک را در صندلی نگه داش�ته و 
فشار وارد به گردن و مهره ها و نخاع را کم می کند.

صندلی کودک رو به جلو
صندلی ه�ای ک�ودک رو به جلو کودک را با بس�تن 
در سرجای خود نگه می دارند و تا زمان رسیدن به 
قد و زن تعیین شده توسط سازنده صندلی کودک، 

می توان از آن استفاده نمود. 
بعد از آن که کودک بزرگ تر ش�د وقت آن است که 

از صندلی بوستر یا تقویتی استفاده نمود.

تمام�ی ک�ودکان زیر یک س�ال باید همیش�ه روی 
این صندلی ها س�وار ش�وند که ان�واع مختلف دارند:  
صندل�ی ک�ودک مخصوص نوزاد ک�ه تنها به صورت 
رو به عقب اس�تفاده می ش�ود. سیستم های صندلی 
کودک قابل تبدیل یا 3 در 1 که معموال ارتفاع آن ها 
بیش�تر بوده و برای وضعیت رو به عقب محدودیت 
وزنی دارند. این قبیل صندلی ها برای مدت طوالنی 

کودک شما را رو به عقب نگه می دارند.
  تا زمانی که کودک ش�ما ش�رایط و محدودیت های 
وزنی و قدی مندرج در اس�تانداردهای صندلی های 
ک�ودک دیگ�ر را کس�ب نک�رده اس�ت. هم�واره از 
صندل�ی رو به عقب اس�تفاده کنید. ب�ه این ترتیب 
ایمن�ی ک�ودک بهت�ر حف�ظ می ش�ود. بعد از رش�د 
کودک می توانید او را س�وار صندلی های کودک رو 

به جلو دارای بست نمایید.
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صندلی تقویتی یا کمکی
ای�ن صندل�ی نوع�ی صندلی کودک اس�ت که برای 
بهب�ود هماهنگی با کمربند ایمن�ی خودرو طراحی 
ش�ده اس�ت. یک صندلی کمکی یا تقویتی کمربند 
به درس�تی روی   به گون�ه ای نص�ب می نمایدک�ه  را 
بخش ه�ای قوی ت�ر ب�دن ک�ودک ق�رار گی�رد. ت�ا 
زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ نشده است تا 
از کمربند عادی خودرو اس�تفاده نماید، همچنان از 

صندلی تقویتی یا کمکی استفاده کنید.
ب�رای هماهنگ س�ازی کمربن�د با صندل�ی کمکی، 
بخ�ش دو نقط�ه ای آن را از قس�مت ب�االی ران رد 
کنید. بخش س�ه نقطه ای باید از روی شانه و سینه 
رد شود )نباید روی گردن و صورت باشد(. کودکان 
با س�ن باالی 13 س�ال باید همیشه کمربند خود را 
ببندند تا خطر آسیب های جانی در تصادفات، توقف 

و یا مانورهای ناگهانی خودرو به حداقل برسد.

بعد از انتخاب صندلی کودک مناسب و اطمینان از 
ام�کان نصب آن در عقب خ�ودرو، اکنون می توانید  
صندلی را بر اس�اس دستورالعمل های سازنده نصب 
کنید. برای نصب صندلی کودک س�ه مرحله وجود 

دارد:
صندلـی کـودک را به صـورت صحیـح به  •

خودرو ببندید.
تمام�ی صندلی کودک ها باید به کمک قس�مت 
 ISOFIX س�ه نقطه ای کمربند و یا قالب و یا

به صندلی بسته شوند.
مطمئن شـوید کـه صندلی کودک سـفت  •

بسته شده است. بعد از بستن صندلی کودک 
ب�ه خ�ودرو، آن را ب�ه جل�و عقب فش�ار دهید و 
بکش�ید تا مطمئن شوید که به خوبی به صندلی 
خودرو چس�بیده اس�ت. صندلی کودک�ی که با 
کمربند به صندلی عقب بس�ته ش�ده است باید  
تا حد امکان س�فت ش�ود. اما در هر حال اندکی 

حرکت جانبی صندلی طبیعی است.

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 !
اگر بخش پشت سری )گردنی( خودرو مانع 
نصـب صندلی کودک شـود، بخش پشـت 
سـری )گردنـی( آن صندلـی بایـد مجددا 

تنظیم و یا کامال برداشته شود.
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فوقانـی  قـالب  و   ISOFIX قـالب 
)سیستم  ISOFIX( برای کودکان

در  و  رانندگ�ی  زم�ان  در   ISOFIX سیس�تم 
تصادف�ات صندل�ی ک�ودک را س�رجای خ�ود نگ�ه 
میدارد. این سیس�تم به گونه ای طراحی ش�ده است 
ک�ه  نص�ب صندلی ک�ودک راحت تر ش�ود و امکان 
نص�ب نادرس�ت صندلی ک�ودک را کمت�ر می کند. 
و  در خ�ودرو  از قالب های�ی   ISOFIX سیس�تم 
بس�ت هایی روی صندلی اس�تفاده می کند. سیستم 
ISOFIX  نیاز به اس�تفاده از کمربند برای بستن 
صندلی کودک در صندلی های عقب را رفع میکند.

قالب های ISOFIX میله های فلزی هس�تند که 
در داخل خودرو نصب می شوند و برای هر موقعیت 
صندل�ی ISOFIX دو  ق�الب در پایین هم وجود 
دارن�د ک�ه صندلی کودک را با بس�ت ه�ای پایینی 

جفت می کنند.

برای استفاده از سیستم ISOFIX در خودرو خود، 
باید صندلی کودک با بست های ISOFIX داشته 
باش�ید. )سیس�تم صندلی ک�ودک - ISOFIX را 
تنها در صورتی می توان نصب کرد که دارای گواهی 
عمومی یا خاص خودرو  باشد که مطابق با  الزامات  

ECE-R 44 و یا  ECE-R 129 باشد(.
س�ازنده صندل�ی ک�ودک دس�تورالعمل های نح�وه 
اس�تفاده از صندل�ی هم�راه ب�ا بس�ت ها را ب�رای 

قالب های پایین ارائه می نماید.
 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. 

موقع نصب صندلی کودک، صندلی خودرو )باال 
و پایی�ن و جلو و عقب بودن آن را کنترل کنید 
به گونه ای که با صندلی کودک هماهنگ شود 

و سبب راحتی بیشتر کودک شود.
کـودک:  • صندلـی  روی  کـودک  بسـتن 

مطمئن ش�وید که ک�ودک به خوبی و براس�اس  
آن  روی  صندل�ی،  س�ازنده  دس�تورالعمل های 

بسته شده است.



67

2

رو
ود

ی خ
من

م ای
ست

سی

قالب بن�دی ISOFIX در س�مت راس�ت و چ�پ  
صندلی ه�ای عقب قرار دارد که مکان های آن ها در 
ش�کل فوق نمایش داده ش�ده اس�ت. برای صندلی 

وسطی عقب قالب ISOFIX تعبیه نشده است.

ع�الی��م قالب ه��ای ISOFIX در روی تش��ک 
صندلی های راس�ت و چپ قرار دارند و محل نصب 
قالب های ISOFIX را در خودرو نش�ان می دهند 

)به فلش های روی شکل توجه کنید(.

 هشدار !
سعی نکنید که  صندلی کودک را با استفاده 
از قالب بنـدی ISOFIX در صندلی وسـط 
 ISOFIX نصب کنیـد. این صندلی قـالب

ندارد.
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بسـتن  صندلی کودک با سیستم های 
 ISOFIX

ب��رای بست��ن صندل��ی ک��ودک دارای سیست�م 
ISOFIX در هر کدام از صندلی های س�مت چپ 

و راست عقب، به شرح زیر عمل کنید:
1 .   ISOFIX سگک کمربند را از قالب بندی های

دور کنید.
اش�یاء را از قالب ه�ا دور کنی�د زیرا این اش�یای . 2

اضاف�ی می توانن�د از اتص�ال ایم�ن و ق�وی بین 
 ISOFIX صن��دل��ی ک��ودک و ق�الب ه�ای

جلوگیری کنند.
صندل�ی کودک را روی صندلی عقب قرار دهید  . 3

و س�پس صندلی را براس�اس دس�تورالعمل های  
     ISOFIX س�ازنده صندلی ب�ه قالب بندی های

متصل نمایید.
از دستورالعمل های سازنده صندلی کودک برای . 4

 ISOFIX نص�ب صحی�ح و اتص�ال بس�ت های
 ISOFIX روی صندل�ی کودک ب�ه قالب های

استفاده نمایید.

ه�ر دو صندل�ی راس�ت و چپ عقب مجه�ز به یک 
جفت قالب ISOFIX و نیز  قالب های فوقانی آن 

در پشت صندلی ها هستند. 
)صن�دلی ه��ای ک��ودک ب��ا ت�اییدی��ه عم�وم�ی 
ECE-R44 و ی�ا  ECE-R129  بای�د مجهز 
ب�ه قالب ه�ای متصل ب�ه نقطه قالب باش�ند که در 

پشت صندلی ها قرار دارد(.
قالب های ISOFIX بین پش�تی صندلی و تش�ک 
صندلی های س�مت راس�ت و چپ عقب خودرو قرار 

دارند.

 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 
بستن و نگه داشتن ایمن کودک، درست 

عمل نکند.
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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.

ابتدا صندلی کودک را به قالب های ISOFIX ویا 
کمربند ببندید. اگر سازنده صندلی کودک استفاده 
از قالب فوقانی را توصیه نماید در آن صورت قالب 

فوقانی را به قالب های پشت صندلی ببینید.

برای نصب  قالب فوقانی:
ق�الب فوقانی صندلی کودک را از روی  پش�تی . 1

صندل�ی کودک رد کنید. قالب فوقانی را از زیر 
پش�ت س�ری یا گردن�ی و بین پایه ه�ای آن رد 
کنی�د و یاق�الب را از روی پش�تی صندل�ی رد 
کنید. مطمئن ش�وید که بس�تها در هم پیچیده 

نشده اند.
قالب فوقانی را به بست باال متصل و سپس آن را . 2

براساس دستورالعمل های سازنده صندلی سفت 
کنی�د ت�ا  صندلی ک�ودک به ق�درت به صندلی 

عقب بچسبد.
مطمئ�ن ش�وید که صندلی ک�ودک  به خوبی به . 3

صندلی عقب چسبیده شده است و بدین منظور  
صندلی را به جلو و کنار بکشید.

بسـتن صندلی کودک با سیستم قالب  
فوقانی
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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 

سبد بچه 
FISO/L1-XX-
GISO/L2-XX-

-OEISO/R1-ILIL : تا 10 کیلوگرم

O+ : تا 10 کیلوگرم
EISO/R1-ILIL-
DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-XX-

I : 9 تا 18 کیلوگرم

DISO/R2-ILIL-
CISO/R3-XX-
BISO/F2-IUF+ILIUF+IL-

B1ISO/F2X-IUF+ILIUF+IL-
AISO/F3-IUF+ILIUF+IL-

IUF = مناس�ب ب�رای سیس�تم های صندل�ی ک�ودک رو ب�ه جل�و  ISOFIX  دارای رده بندی 
عمومی و تایید شده برای استفاده در گروه وزنی.

IL = مناس�ب ب�رای صندل�ی کودک های ISOFIX مندرج در فهرس�ت پیوس�ت. این صندلی 
کودک ISOFIX در دسته »خودرو خاص«، »محدود  شده«، »نیمه عمومی« قرار دارد.

X = موقعیت ISOFIX برای صندلی ISOFIX در این گروه جرمی مناس�ب نیس�ت و یا در 
این کالس سایز مناسب نیست.

 ISOFIX کالس های اندازه و بست های صندلی کودک*

ISO/F3 - A = صندلی کودک رو به جلو نوپا )قد 720 میلی متر(

ISI/F2 - B : صندلی کودک  نوپا روی به جلو با قد کمتر )قد 560 میلی متر(
ISO/F2X - B : صندلی کودک نوپای رو به جلو با شکل سطحی از نوع دوم و قد کم )650 

میلی متر( 
ISO/R3 - C : صندلی کودک نوپای رو به جلو تمام سایز

ISO/R2 - D : صندلی کودک نوپای رو به جلو با اندازه کم
ISO/R1 - E : صندلی کودک رو به عقب  سایز نوزاد 

ISO/L1 - F : صندلی کودک رو به سمت چپ )سبد بچه(
ISO/L2 - G : صندلی کودک رو به س�مت راس�ت )س�بد بچه( سیس�تم های صندلی کودک 

پیشنهادی برای کشورهای اروپایی 

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

شماره گواهی  نوع بستن سازنده نام بست  کالس اندازه گروه وزنی 
 ECE-R44

گروه وزنی  1-0
)0 تا 13 کیلوگرم( 

EISO/R1Baby Safe
Plus

 Britax
Romer

 ISOFIX صندلی رو به عقب با پایه E1 04301146

گروه وزنی  1
)9 تا 18 کیلوگرم(

B1ISO/F2XDuo Plus Britax
Romer

صندلی رو به جلو با قالب تحتانی  
ISOFIXE1 04301133 خودرو + قالب فوقانی 
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بسـتن صندلی کودک با کمربند سـه 
نقطـه ای و یـا کمربندهـای سـه و دو 

نقطه ای 
اس�تفاده   ISOFIX سیس�تم  از  ک�ه  موقع�ی 
نمی کنی�د، تمام�ی صندلی ه�ای ک�ودک بای�د ب�ا 
کمربند سه نقطه ای و یا بخش سه نقطه ای کمربند 

به صندلی عقب بسته شوند.

زبان�ه کمربند س�ه نقطه ای را به س�گک ببندید . 2
. معم�وال زبان�ه با ص�دای » تق« در س�گک جا 

می خورد.
کمربند س�ه نقطه ای  را به گونه ای تنظیم کنید . 3

که با کشیدن سر شل کمربند سفت شود. 
صندل�ی ک�ودک را بکش�ید و فش�ار دهی�د تا از . 4

سفت بودن جای آن مطمئن شوید.

اگر س�ازنده صندلی کودک پیش�نهاد کرده است تا 
از قالب ه�ای فوقانی همراه با کمربند س�ه نقطه ای 

استفاده کنید، از آن تبعیت نمایید..

ب�رای باز ک�ردن صندلی ک�ودک، کلید آزادس�ازی  
روی س�گک را فش�ار داده و کمربن�د را از صندل�ی 

کودک خارج کنید.

نصب صندلـی کودک به کمربند سـه 
نقطه ای

 ب�رای نصب صندلی کودک روی صندلی های عقب 
اقدمات زیر را انجام دهید.

 صندل�ی ک�ودک را روی صندل�ی وس�ط عقب قرار 
داده و کمربند سه نقطه ای را براساس دستورالعمل 

سازنده، از داخل صندلی کودک رد کنید.
مطمئن شوید که کمربند پیچ نخورده است.
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نصب صندلی کودک با بخش دو و سـه 
نقطه ای کمربند

ب�رای نص�ب صندلی ک�ودک در صندلی های عقب، 
اقدامات زیر را انجام دهید:

صندل�ی ک�ودک را روی صندلی عقب گذاش�ته و . 1
کمربندی دو و سه نقطه ای را طبق دستورالعمل های 

سازنده از میان صندلی کودک رد کنید
مطمئن شوید که کمربند پیچ نخورده است.

ب�ا کش�یدن کمربن�د به س�مت پایی�ن صندلی . 3
ک�ودک در حی�ن وارد نمودن آن به جمع کننده 

کمربند، شلی کمربند را حذف کنید.
صندل�ی کودک را تکان دهید تا از س�فت بودن . 4

آن مطمئن شوید.
اگر س�ازنده صندلی کودک توصیه کرده اس�ت تا از  
قالب فوقانی همراه با کمربند س�ه نقطه ای استفاده 

کنید، از آن تبعیت نمایید.
ب�رای باز ک�ردن صندلی کودک، کلید روی س�گک 
را فش�ار داده و کمربن�د را از صندلی خارج کنید و  

اجازه دهید تا کمربند کامال جمع شود.

س�فت کردن زبانه کمربند دو و سه نقطه ای در  . 2
سگک. با صدای »تق« جا می خورد.

i نکته آموزشی
موقع استفاده از کمربند صندلی وسطی عقب،  
باید  به بخش کمربند صندلی وسـط عقب سه 

نقطه ای در این فصل مراجعه کنید.

i نکته آموزشی
کلیـد آزادسـازی کمربند را به گونـه ای قرار 
دهیـد که به راحتـی در مـوارد اضطراری در 

دسترس باشد.
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ECE  تناسب موقعیت صندلی ها با کمربندهای دارای کمربند دسته یونیورسال براساس مقررات
از صندلی کودکی استفاده کنید که رسما تایید شده است و برای کودک شما مناسب است. برای استفاده از صندلی های کودک از جدول زیر استفاده کنید.

U :  مناسب برای دسته یونیورسال صندلی های کودک تایید شده در این گروه وزنی 
U* : مناسب برای دسته یونیورسال صندلی های کودک تایید شده. در این گروه وزنی موقعی که صندلی را به سمت عقب تنظیم می کنید و برای کودک وضیعت 

راحت تر ایجاد می شود.

گروه سنی

محل نشستن

صندلی عقب سمت راست یا صندلی سرنشین جلو 
 صندلی وسط عقب چـ

O: تا 10 کیلوگرم
UUU*     )0-9 ماه(

O+: تا 13 کیلوگرم
UUU*       )0-2 سال(

I : 9تا 18 کیلوگرم
UUU*    )9ماه-4 سال(

II & III: 15 تا 36 کیلوگرم
UUU*             )4-12 سال(
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ایربگ ها - سیستم  ایمنی کمکی
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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 شـده در جلو خودرو سـوار 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 ایراد کشنده 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 بنشـینند و پشـتی صندلی آن ها نیز صاف باشـد و 
در مرکز صندلی رو تشـک قرار بگیرند و پاهای خود را  باز کرده 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.

خودروهای مجهز به کیسه هوا در صندلی راننده و 
صندلی های سرنشینان هستند.

ایربگ ه�ای جل�و ب�رای تکمی�ل کمربنده�ای س�ه 
نقط�ه ای طراح�ی ش�ده اند و ب�رای محافظت بهتر 
این ایربگ ها، همیش�ه موق�ع رانندگی کمربندها را 

ببندید.
در صورت عدم بس�تن کمربن�د امکان جراحت های 
ش�دید و م�رگ سرنش�ینان خ�ودرو وج�ود دارد. 
ایربگ ه�ا مکم�ل کمربنده�ای خ�ودرو هس�تند اما 
نمی توانند جایگزین آن ها شوند. همچنین ایربگ ها 
در ه�ر تصادف�ی باز نمی ش�وند و ای�ن کمربندهای  
ایمن�ی هستن��د ک�ه همیش��ه می توانند از شم��ا 

محافظت نمایند.
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ایربگ ها کجا هستند؟
ایربگ های جلو سرنشین و راننده )در 

صورت وجود(
خودروی ش�ما مجه�ز به سیس�تم حفاظتی مکمل 
و کمربنده�ای دو و س�ه نقط�ه ای در صندلی ه�ای 

راننده و سرنشین است.
ای�ن سیس�تم حفاظت�ی کمکی یا مکمل  متش�کل 
از ایربگ های�ی اس�ت که در وس�ط غربیل�ک فرمان 
و روی داش�بورد جلوی سرنش�ین جلو  باالی جعبه 

داشبورد قرار دارند.
مح�ل ایرب�گ دارای برچس�ب AIR BAG روی 

روکش داشبورد می باشد.

هدف از کیس�ه هوا آن اس�ت که راننده و سرنشین 
جل�و از اب�زار حفاظتی بیش�تری از کمربند تنها در 
موارد برخورد ش�اخ به شاخ با شدت کافی بهره مند 

باشند.

 هشدار !
برای کاهـش خطر جراحت هـای جدی و یا 
مـرگ 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. 
هرگـز بـه درب و کنسـول وسـط تکیه  •

ندهید. 
هرگز اجازه ندهید که سرنشین جلو پای  •

خود را روی داشبورد قرار دهد.
هرگـز هیـچ چیـزی را نزدیک یـا روی   •

مجموعه های ایربگ در غربیلک فرمان، 
داشـبورد و داشـبورد جلوی سرنشـین 
روی جعبـه 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(

خودرو ش�ما مجهز به ایرب�گ جانبی در هر کدام از 
صندلی ه�ای جلو اس�ت. هدف از ای�ن ایربگ ها آن 
اس�ت که از راننده و سرنش�ین بیشتر حفاظت شود  

و تنها این حفاظت با کمربند ایمنی تامین نشود.

ایربگ های جانبی به گونه ای طراحی ش�ده است که 
تنه�ا در ضربات خاص و تصادفات ش�دید براس�اس  
ش�دت ضربه، زاویه، س�رعت و نقط�ه برخورد عمل 

کند. 
ایربگ های جانبی به گونه ای طراحی نشده اندکه در 

هر برخوردی عمل کنند.

 هشدار !
برای کاهش  ریسـک کیسـه هوا در هنگام 
عمل کـردن و جراحت و حتی مرگ ناشـی 
از آن اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

کمربندها باید همیشـه بسـته باشند تا  •
سرنشینان را در جای مناسب نگه دارند. 

هرگز به سرنشینان اجازه ندهید که سر و  •
یا بـدن خود را به درب ها تکیه دهند و یا 
بازوهای خود را روی درب ها  بگذارند و یا  
بازوی خود را از شیشه بیرون ببریند و یا 

شیئی را بین درب و صندلی قرار دهند.
غربیلـک فرمـان را در وضعیت سـاعت  •

9 و 3 در دسـت بگیریـد تـا ریسـک 
آسـیب دیدگی دسـت و بازوهای شـما 

حداقل شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
از تشک صندلی اضافی استفاده نکنید. •

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

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.
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

ایربگ ه�ای پ�رده ای در امت�داد لبه ه�ای ریل ه�ای 
س�قف خ�ودرو باالی درب ه�ای جل�و و عقب نصب 

شده اند.

ایربگ ه�ای پ�رده ای ب�رای کم�ک ب�ه محافظ�ت از 
س�ِر سرنش�ینان صندل�ی جلو و سرنش�ینان کناری 

صندلی های عقب طراحی شده اند.
تصادف�ات خ�اص  در  تنه�ا  پ�رده ای  ایربگ ه�ای   
و برخ�ورد از کنار و براس�اس ش�دت ضرب�ه، زاویه، 

سرعت و برخورد عمل می کنند.
ایرب�گ ه��ای پ��رده ای در تمام��ی وضعیت ه��ا و 

برخوردهای جانبی خودرو فعال نمی شوند.

 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.

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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نحـوه کار سیسـتم ایربگ هـا چگونه 
است؟

ایرب�گ یا سیس�تم حفاظت�ی مکمل خ�ودرو دارای 
اجزای زیر است:

)1(   ماژول ایربگ جلو راننده 
)2(   ماژول ایربگ جلو سرنشین*

)3(   سیستم کمربند ایمنی پیشکشنده )جلو/ عقب(*
)4(   چراغ هشدار ایربگ

)5(   م�اژول کنت�رل سیس�تم حفاظت�ی مکم�ل یا 
 )SRSCM( کیسه هوا

)6(   سنسورهای ضربه جلو 
)7(   ماژول های ایربگ جانبی*

)8(   ماژول های ایربگ پرده ای*
)9(   سنسورهای ضربه جانبی*

)10( سنسورهای فشار جانبی*
)11( کلید روش�ن/ خاموش ایربگ جلو سرنش�ین* 

)تنها صندلی سرنشین جلو(
)12( چراغ روش�ن/ خاموش ایربگ جلو سرنشین* 

)تنها صندلی سرنشین جلو(

*ممکن است خودرو شما فاقد این بخش باشد.

SRSCM  به ص�ورت م�داوم اج�زای SRS را  
به جز در بخش سنس�ور س�گک پایش می کند )در 
حالتی که سوئیچ خودرو باز باشد( تا مشخص نماید 
که آیا ضربه به اندازه کافی ش�دید اس�ت که نیاز به 
وارد عم�ل ک�ردن ایرب�گ و ی�ا اس�تفاده از کمربند 

ایمنی پیش کشنده باشد؟

چراغ هشـدار SRS یا 
ایربگ

چراغ هش�دار ایربگ SRS  روی داش�بورد بعد از 
باز ش�دن س�وئیچ  ،6 ثانیه روش�ن می شود و بعد از 

آن چراغ هشدار کیسه هوا ناپدید می شود.

 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:
چراغ موقع باز شـدن سـوئیچ ، 6 ثانیه  •

روشن نشود. 
)ادامه دارد(
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سنس�ورها در زمان تصادفات ش�اخ به ش�اخ کاهش 
ش�تاب خودرو را ح�س می کنند. اگر آهنگ کاهش 
شتاب به اندازه کافی باال باشد، در آن صورت واحد 
کنترل ایربگ های جلو را باد کرده و آن ها در زمان 

الزم با نیروی مورد نیاز عمل می کنند.
ایربگ ه�ای جل�و از راننده و سرنش�ین با واکنش به 
برخورده�ای از جل�و واکن�ش می دهند ک�ه در این 
برخوردها و تصادفات کمربندها نمی توانند به اندازه 
کاف�ی بازدارنده باش�ند. در مواقع ل�زوم، ایربگ های 
جانب�ی حفاظ�ت الزم را هن�گام تص�ادف از کن�ار  

تامین می نمایند.
ایربگ ها تنها وقتی عمل می کنند )یا در صورت  •

ل�زوم ب�اد ش�ده و باز می ش�وند( که س�وئیچ باز 
باشد.

ایربگ ه�ا در ص�ورت ب�روز برخ�ورد از جل�و و یا  •
از کن�ار عمل می کنند تا از سرنش�ینان در برابر  

جراحت های شدید بدنی محافظت نمایند.
هی�چ س�رعتی وجود ن�دارد که در این س�رعت  •

ایربگ ها عمل کنند. معموال، ایربگ ها به گونه ای 
طراحی ش�ده اند که براس�اس ش�دت برخورد و 
جه�ت آن عم�ل کنن�د. این دو عامل مش�خص 
می کنند که آیا سنس�ور س�یگنال عمل کردن و 
ی�ا عمل کردن الکترونیکی را ارس�ال می کند یا 

خیر.

عمل کردن ایربگ به تعدادی از عوامل بس�تگی  •
دارد که نمونه آن س�رعت خ�ودر، زاویه برخورد 
و ش�دت و س�ختی خودرو یا اش�یائی اس�ت که  
خودر با آن ها برخورد می کند. الزم به ذکر است 
ک�ه عوام�ل تعیین کنن�ده تنه�ا محدود ب�ه این 

موارد نیست.
ایربگ ه�ای جل�وی خودرو در ی�ک لحظه کامال  •

باد ش�ده و خالی می شوند. دیدن باد شدن و باز 
ش�دن ایربگ برای شما در زمان تصادف ممکن 
نیست و تنها شما کیسه هوای خالی را می بینید 
ک�ه از مح�ل خود  بع�د از تصادف آویزان ش�ده 

است.

)ادامه(
چـراغ بعـد از 6 ثانیـه همچنان روشـن  •

بماند.
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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ب�رای حفاظت بهت�ر سرنش�ینان، ایربگ ها باید  •
به س�رعت عمل کنند. س�رعت باز ش�دن ایربگ  
در زمان کوتاهی رخ می دهد که کیسه هوا بین 
سرنشین و س�ازه خودرو قبل برخورد سرنشین 
با این سازه ها باد می شود. این سرعت باد شدن 
و ب�از ش�دن ریس�ک ضرب�ات ج�دی و جراحت 
مرگ بار به سرنش�ین را کم کرده و بنابراین یک 

بخش ضروری در طراحی کیسه هوا است.
اما باز ش�دن سریع ایربگ می تواند گاهی بسیار 
خطرناک باش�د و سبب جراحاتی و کوفتگی در 
ناحی�ه صورت، شکس�تن اس�تخوان ها و کبودی 
گردد زیرا س�رعت باز ش�دن آن به حدی اس�ت 

که نیروی زیادی وارد می کند.
ش�رایطی وجود دارد ک�ه در آن تماس با ایربگ  •

می توان�د مرگبار باش�د به ویژه اگر سرنش�ین به 
محل ایربگ خیلی نزدیک باشد.

ش�ما می توانی�د برای کاهش ریس�ک آس�یب بدنی 
ناش�ی از باز ش�دن کیسه هوا اقداماتی انجاح دهید. 
بیش�ترین ریس�ک وقتی اس�ت که خیلی نزدیک به  
کیس�ه هوا باشید. کیس�ه هوا برای باز شدن نیاز به 
فض�ا دارد. توصیه می ش�ود که رانن�ده تا حد امکان 
صندل�ی خ�ود راعقب بکش�د ت�ا حدی ک�ه کنترل 
خ�ودرو را از دس�ت نده�د و مرک�ز فرمان و س�ینه  

راننده بیشترین فاصله ممکن را داشته باشند.

وقت�ی SRSCM ضرب�ه به اندازه کافی ش�دیدی 
را ح�س می کند که در جلو خودرو رخ داده اس�ت، 
به صورت خودکار ایربگ های جلو را فعال می کند.



83

2

رو
ود

ی خ
من

م ای
ست

سی

ب�ه مح�ض عمل کردن کیس�ه ه�وا، درزه�ای روی 
تش�ک پد جلوی رانن�ده روی غربیلک تحت فش�ار  
ناش�ی از باز ش�دن ایربگ ها، باز می شوند. باز شدن  
بیش�تر این روکش امکان باد ش�دن کامل ایربگ ها 

را فراهم می نماید.
 ایربگ های کامال باز همراه با کمربند بسته حرکت 
رو به جلو سرنشین و راننده را کند کرده در نتیجه 

بعد از باز ش�دن کامل کیس�ه ه�وا، ایربگ بالفاصله  ریسک و خطر پا، سرو سینه کم می شود.
ب�ادش را خال�ی کرده و راننده دی�د رو به جلو خود 
را پی�دا ک�رده و می توانید کنترل  خودرو و کارهای 

دیگر را در دست گیرد.

 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
عروسـک و غیره( را روی داشبورد جلو 
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 شـدن ایربگ چه اتفاقی رخ 
می دهد؟

بع�د از ب�از ش�دن ایرب�گ جانب�ی و یا جل�و، ایربگ 
به سرعت خالی می شود. باز شدن ایربگ دید راننده 
از شیشه جلو را کم نمی کند و قدرت فرمان پذیری 
خ�ودرو را کاه�ش نمی ده�د. ایربگ ه�ای پرده ه�ا 
ممکن اس�ت بعد از عمل کردن تا حدی باد داش�ته 

باشند.

 هشدار !
بعد از  باد شـدن ایربگ ، اقدامات احتیاطی 

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

از ضربـه باز کنید تا  دود و  ذرات ناشـی 
از  بـاد شـدن  و عمل کردن کیسـه هوا 

خارج شود.
بالفاصلـه بعد از عمل کردن کیسـه هوا،  •

به داخل محدوده نصب آن دسـت نزنید. 
قطعـات این بخش در اثر تماس با ایربگ 
ممکن اسـت داغ باشـند و دست شما را 

بسوزانند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
همیشـه دسـت و صـورت و نواحـی در  •

معـرض این غبـارات را با محلـول آب و 
صابون مالیم تمیز بشورید.

توصیه می کنیم که بالفاصله بعد از عمل  •
کردن کیسـه هـوا آن را نـزد نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید. 
فرامـوش نکنید که کیسـه هـوا یک بار 

مصرف است.

صدا و دود ناشـی از عمل کردن کیسه 
هوا 

موقعی که کیس�ه هوا عم�ل می کند، صدای بلندی 
ایج�اد می ش�ود ک�ه هم�راه ب�ا دود و ذرات معل�ق 
در داخ�ل خ�ودرو اس�ت. این عادی اس�ت و بخاطر  
احت�راق قطعه باد کننده کیس�ه هوا رخ داده اس�ت 
.بعد از باد ش�دن کیسه هوا، شاید تنفس در خودرو 
راحت نباش�د زیرا س�ینه ش�ما در تماس با کمربند 
و کیس�ه ه�وا ب�وده اس�ت و نی�ز دود و ذرات معلق  
تنف�س را س�خت کرده اس�ت. ذرات معل�ق ممکن 
اس�ت  س�بب تشدید آسم در بعضی از افراد شوند و 
اگر بعد از  عمل کردن کیس�ه هوا مش�کل تنفس�ی 

پابرجا بود، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. 
با این وجود دود و ذرات معلق ناشی از عمل کردن 
کیس�ه هوا سمی نیس�تند و تنها ممکن است برای 
پوس�ت، چش�م و گل�و، بین�ی و غیره حساس�یت زا 
باشند. اگر این حالت پیش بیاید در آن صورت باید 
بالفاصله دس�ت و صورت را با آب س�رد بش�ویید و 
در صورت ادامه وضعیت به پزشک مراجعه نمایید.
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کلید روشن / خاموش کیسه هوای جلو 
سرنشین )در صورت نصب(

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

کلی�د و ی�ا وس�یله محکم�ی مش�ابه آن را وارد ج�ا 
کلی�دی روش�ن/خاموش ایرب�گ سرنش�ین کرده و 
 OFF ق�رار دهید. چراغ OFF آن را در وضعی�ت
(در این حالت روش�ن می ش�ود و تا  کیس�ه هوا )

زمان فعال سازی مجدد، روشن می ماند.

بـرای فعال سـازی ایربگ سرنشـین جلو 
به صورت زیر عمل کنید

کلی�د و یا وس�یله محکمی مش�ابه آن را وارد کلید 
روش�ن / خاموش ایربگ سرنش�ین کرده و آن را در 
وضعی�ت ON  قرار دهید. چراغ ON  کیس�ه هوا 
(در این حالت روش�ن می ش�ود و 60  ثانیه در  (

وضعیت روشن باقی می ماند.

ه�دف و کاربرد ای�ن کلید  غیرفعال نمودن کیس�ه 
هوای راننده در هنگام جابه جایی سرنش�ینانی است 
که باز ش�دن کیسه هوا به خاطر شرایط سنی، سایز 

و وضعیت پزشکی آن ها می تواند خطرناک باشد.

i نکته آموزشی
چراغ روشن/خاموش جلو سرنشین بعد از  باز 
کردن سـوئیچ خودرو به مدت 4 ثانیه روشـن 

می ماند. 
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 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. 

 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. 
(روشن  • چراغ OFF ایربگ سرنشین )

 60) ( ON نمی شـود و چراغ هشـدار
ثانیه روشن و بعد خاموش می شود. حتی 
اگر کلید روشـن/خاموش کیسـه هوای 
جلو سرنشـین در وضعیت OFF باشـد 
)ایراد داشته باشد(،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

هرگزصندلی کودک را روی صندلی سرنشین جلو نصب 
نکنید مگر این که کلید ایربگ در وضعیت  OFF باشد 
زیرا ایربگ باز شده می تواند با قدرت به کودک یا صندلی 

او برخورد کرده و سبب بروز جراحات جدی شود. 
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 هشدار !
خطرجـدی! هرگز صندلی کـودک رو به  •

عقب را روی صندلی که جلوی آن ایربگ 
وجود دارد، نصب نکنید.

هرگـز از صندلی کودک رو به عقب روی  •
صندلی اسـتفاده نکنید کـه در جلو آن 
ایربگ فعال وجـود 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 
عمل نمی کند؟

ایربگ ها طوری طراحی ش�ده اند که در هر تصادفی 
فعال نمی شوند و عمل نمی کنند.

تصادف�ات خاصی وجود دارند ک�ه ایربگ باید فعال 
ش�ود ت�ا حفاظ�ت بیش�تری از سرنش�ینان به عمل 
آورد. ای�ن موارد ش�امل برخ�ورد از عق�ب، برخورد 
ه�ای دوم ی�ا س�وم  و نی�ز  برخوردهای با س�رعت 
کم اس�ت که معموال در این موارد کیس�ه هوا فعال 
نمی شود. آسیب وارده به خودرو نشان دهنده انرژی 
برخورد وارده است و براساس آن نمی توان مشخص 

کرد که آیا ایربگ باید عمل بکند یا خیر.

فع�ال ش�دن کیس�ه هوا باع�ث اعمال ضربه ش�دید 
ب�ه کودک و یا صندلی کودک می گ�ردد و بنابراین 
می تواند منجر به صدمات جدی یا کشنده ای شود.

 هشدار !
برای کاهش ریسک عمل کردن غیر منتظره 

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

در ان کیسـه های هوا یا سنسورهای ان 
تعبیه شده اند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
ایربـگ و یـا دور آن  • هرگـز در محـل 

تعمیرات انجام ندهید. اگرمحل و یا زاویه 
سنسورها عوض شود در آن صورت شاید 
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 اسـت اثر 
نامطلوبی روی کارایی عمل کردن ایربگ 

بگذارد.
موقع یدک شدن خودرو برای جلوگیری  •

از عمـل کـردن ناخواسـته کیسـه هوا، 
سـوئیج را در وضعیت LOCK/OFF و 

یا ACC قرار دهید.
توصیه می شود که تمامی تعمیرات روی  •

خودرو توسـط نمایندگی مجاز شـرکت 
کرمان موتور انجام شود.

سنسورهای برخورد ایربگ
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اگ�ر شاس�ی خ�ودرو در اثر تصادف یا اش�یایی روی شرایط عمل کردن ایربگ
جاده ه�ای غیر اس�تاندارد ضرب�ه بخ�ورد، ایربگ ها 
ممکن است عمل کنند. در جاده های غیر استاندارد 
و س�طوحی که برای راندن خودرو مناس�ب نیستند 
ب�ا دق�ت رانندگی کنید تا از عمل کردن ناخواس�ته 

ایربگ ها جلوگیری شود.

ایربگ های پرده ای و جانبی
ایربگ ه��ای جانب��ی و پ�رده ای ط��وری طراح��ی 
ش�ده اند که در برخوردهای جانبی فعال می ش�وند و 
سنسورهای برخورد جانبی این برخوردها را براساس 
ش�دت، س�رعت یا زوای�ای برخورد ناش�ی از برخورد 

جانبی شناسایی می نمایند.
هرچند ایربگ های سرنشینان جلو و راننده به گونه ای 
طراحی شده اند که تنها در برخورد از جلو عمل کنند، 
در آن صورت ممکن است زمانی در دیگر انواع برخوردها 
فعال شوند که سنسورهای برخورد جلو ضربه کافی را 
احساس نمایند. ایربگ های پرده ای و جانبی به گونه ای 
طراحی ش�ده اند که تنها در برخوردهای جانبی فعال 
شوند اما در صورتی برای برخوردهای دیگر فعال شده 
و عمل می کنند که سنسورهای ضربه جانبی برخورد 

کافی را حس کنند.

ایربگ های جلو
ایربگ ه�ای جل�و به گون�ه ای طراحی ش�ده اند که بر 
اس�اس ش�دت، س�رعت و یا زوایای برخورد از جلو  

عمل کنند.
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ایربگ ها در چه حالتی عمل نمی کنند؟

در برخورده�ای خ�اص ب�ا س�رعت ک�م، ایربگ ه�ا 
ممک�ن اس�ت عمل نکنن�د. ایربگ ها در ای�ن موارد 
عمل نمی کنند زیرا مزیت حفاظتی آن ها بیش�تر از  

کمربند نیست.

ایربگ های جلو در تصادفات از عقب فعال نمی شوند 
زی�را سرنش�ینان در اث�ر نیروی برخ�ورد از عقب به 
عق�ب پرتاب می ش�وند. در این حال�ت، عمل کردن 

ایربگ ها مزیتی ندارد.

ایربگ های جلو ممکن اس�ت در برخوردهای جانبی 
فع�ال نش�وند زی�را سرنش�ینان در جه�ت برخ�ورد  
حرک�ت می کنن�د )پرت�اب می ش�وند( و بنابرای�ن 
در ضرب�ات و برخورده�ای جانب�ی، عم�ل ک�ردن 
ایربگ ه�ای جلو مزی�ت حفاظتی برای سرنش�ینان 

ندارد. 
 اما  ایربگ های جانبی و پرده  ممکن است براساس  
ش�دت، س�رعت خودرو و زاویه برخورد  عمل کنند 

و فعال شوند.
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در برخوردهای زاویه دار، نیروی ضربه ممکن اس�ت 
سرنش�ینان را در جهت�ی هدای�ت ی�ا پرت�اب نماید 
ک�ه ممکن اس�ت کیس�ه های ه�وا نتوانن�د از آن ها 
محافظ�ت نماین�د و بنابرای�ن سنس�ورها در ای�ن 
وضعیت ه�ا ایرب�گ را فع�ال نمی کنند چ�ون فایده 

حفاظتی ندارد.

درس�ت قبل از برخورد، رانن�دگان اغلب ترمزگیری 
ش�دیدی انجام می دهند. در ترمزگیری های شدید، 
قس�مت جل�وی خ�ودرو ب�ه س�مت پایی�ن حرکت 
می کن�د و این موضوع س�بب می ش�ود که قس�مت 
جلوی خودرو در زیر قسمت عقب خودروی جلویی 
ک�ه دارای ارتف�اع باالتری نیز می باش�د، قرار گیرد. 
به دلی�ل آن ک�ه در این ش�رایط، نی�روی ترمزی که 
توس�ط سنس�ورها اندازه گی�ری می ش�ود به ش�دت 
کاه�ش می یابد، کیس�ه های هوا ممکن اس�ت فعال 

نشوند.

ایربگ های جلو ممکن است در تصادف هایی که در 
آن خ�ودرو واژگ�ون می گردد، فعال نش�وند زیرا در 
این حالت فعال شدن و عمل کردن ایربگ های جلو 

مزیت حفاظتی ندارد.
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مراقبت و محافظت از ایربگ ها
ایربگ ه�ا عموما نیازی به تعمی�ر و نگهداری ندارند 
و هی�چ بخش�ی از آن وج�ود ندارد که ش�ما بتوانید 
آن را خودتان تعمیر کنید. اگر چراغ هشدار ایربگ 
موق�ع باز بودن س�وئیچ روش�ن نش�ود ی�ا به صورت 
مداوم روش�ن باش�د، در آن صورت توصیه می کنیم 
ک�ه  بالفاصله خودرو را به نمایندگی مجاز ش�رکت 
کرم�ان موت�ور ببرید ت�ا بازرس�ی الزم روی خودرو 

انجام شود.
 توصیه می ش�ود که تمامی کاره�ا و تعمیرات روی 
سیس�تم ایربگ مثل باز و بسته نمودن، تعمیر، کار 
روی داش�بورد جلو سرنش�ین، صندلی ه�ای جلو و 
ریل ه�ای س�قفی توس�ط نمایندگ�ی مجاز ش�رکت 
کرم�ان موت�ور انج�ام ش�ود. جابه جای�ی نادرس�ت 
سیس�تم ایربگ می تواند س�بب ای�راد جراحت های 

شدید شود.

ایربگ ها در صورت برخورد خودرو به موانعی مانند 
تی�ر برق و یا درخت فعال نمی ش�وند زیرا اگر نقطه 
برخورد در مرکز خودرو باش�د، در این حالت انرژی 

برخورد توسط سازه خودرو جذب می شود.

 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 آن هـا را تعمیـر نمایید و 
این شـامل اضافه و کم کـردن آرم ها به 
روکش هـای روی داشـبورد و یـا اصالح 

ساختار و سازه خودرو می شود.
هرگـز در نزدیکی و یـا روی  ماژول های  •

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

روکـش ایربگ را همیشـه بـا یک کهنه  •
نرم تمیـز کنید. حالل ها یا تمیزکننده ها 
می توانند اثر سوء روی روکش های ایربگ 
بگذارند و روی عمل کردن سیسـتم اثر 

سوء می گذارند.
توصیه می شود که ایربگ های عمل کرده  •

را در نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان 
موتور تعویض کنید.

)ادامه دارد(
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 اقدامات احتیاطی ایمنی دیگر
سرنشـینان نباید در هنگام حرکت خودرو از 
صندلی خارج شـده و یا صندلی خود را عوض 
کنند. سرنش�ینی ک�ه در زمان تص�ادف و یا توقف 
اضط�راری کمربن�د نبس�ته باش�د، او ممکن اس�ت 
به ش�دت پرتاب ش�ده و به دیگر افراد بخورد و یا  از 

خودرو به بیرون پرتاب شود. 
همراه با کمربند چیز دیگری اسـتفاده نکنید. 
وس�ایل جانبی که س�ازنده های آن ها مدعی راحتی 
بیش�تر سرنشین در زمان بس�تن کمربند هستند و 
ی�ا مدعی هس�تند که جابه جا ک�ردن محل کمربند 
می تواند حفاظت بیشتری را ایجاد نماید، می توانند  
مض�ر ب�وده و میزان حفاظ�ت کمربند را کم کرده و 

منجر به جراحت های جدی شوند.
صندلی های جلو را دست کاری نکنید.

 هرگونه دستکاری و دخل و تصرف در صندلی های 
جل�و می توان�د در کار سیس�تم ایمن�ی مکم�ل و 

ایربگ ها و اجزای حسگر آن اختالل ایجاد نماید. 
از گذاشـتن اشـیا زیر صندلی جلـو اجتناب 
کنید. گذاش�تن اشیا زیر صندلی های جلو می تواند 
در کار سیس�تم های ایمن�ی کمک�ی و ایربگ ه�ا و 

دسته سیم ها اختالل ایجاد نماید.
هرگز به درب ها ضربه نزنید.

 ضربه زدن به درب ها موقع باز بودن سوئیچ خودرو 
می تواند سبب عمل کردن ایربگ شود.

)ادامه(
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.

اضافـه نمودن تجهیـزات و یا اصالح  و 
دخـل و تصـرف در خـودرو مجهـز به 

ایربگ
اگ�ر در خودرو خ�ود دخل و تصرفی بنمایید و مثال 
شاسی، سیستم سپر، انتهای جلویی و یا ورق جانبی 
و یا ارتفاع آن را دستکاری کنید، این می تواند روی 

عملکرد سیستم ایربگ اثر بگذارد.
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ایربــگ )در  برچسب هــای هشـدار 
صورتی که خودروی شما دارای آن باشد(

برچس�ب های هش�داردهنده ایرب�گ ب�رای هش�دار به 
راننده و سرنشینان در مورد ریسک های بالقوه سیستم 
ایربگ اس�تفاده می شوند. تمامی این اطالعات در مورد 
ایربگ ه�ا را ک�ه در ای�ن برچس�ب ها و در کتابچه درج 

شده اند، مطالعه و به آن ها توجه نمایید.
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دسترسی به خودرو
ریمـوت )درصورتی کـه ایـن مـدل از  

خودرو شما داشته باشد(
قفل کردن درب های خودرو

برای قفل کردن درب خودرو اقدامات زیر را  انجام  دهید:
تمام�ی دره�ا، کاپ�وت و در پش�تی خ�ودرو را . 1

ببندید.
کلی�د قفل نمودن در)1(  روی ریموت را فش�ار . 2

دهید.
دره�ا قفل می ش�وند و چراغ های هش�دار خطر . 3

چشمک می زنند.
مطمئ�ن ش�وید ک�ه درها قف�ل ش�ده اند؛ بدین . 4

منظ�ور وضعی�ت زبان�ه قفل ش�دن در در داخل 
خودرو را چک کنید.

هیوندای ش�ما از کلید ریموتی استفاده می کند که 
ش�ما می توانی�د ب�ا اس�تفاده از آن در را ب�از یا قفل 

کنید )و درب عقب( و حتی استارت بزنید.
کلید قفل کردن درب. 1
کلید باز کردن قفل. 2
کلید باز کردن درب عقبی خودرو. 3

باز کردن قفل خوردو
ب�رای بازک�ردن قفل درب های خ�ودرو اقدامات زیر 

را انجام دهید:
کلی�د باز نمودن قف�ل درب )2( روی ریموت را . 1

فشار دهید.
قف�ل درب ها ب�از می ش�ود و چراغ های هش�دار . 2

خطر دو بار چشمک می زند.

 هشدار !
هرگـز  وقتـی کـودکان در خـودرو حضور 
دارند، آن ها را با سـوئیچ روی ماشـین تنها 
نگذارید. آن ها ممکن است سوئیچ را داخل 
جای سـوئیچ کرده و یا همان سـوئیچ روی  
خودرو را چرخانده و با شیشـه باالبرها و یا 
دیگر اجـزای خودرو بازی کننـد و یا حتی 
خودرو را روشـن کرده و حرکـت دهند که 
این می تواند بسـیار خطرنـاک بوده و منجر 

به مرگ و جراحت شود.

i نکته آموزشی
بعد از باز کردن قفـل درب ها، بعد از 30 ثانیه 
درهـا در صورتی کـه بـاز نشـوند، به صـورت 

خودکار قفل می شوند.
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  نکته !
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن ریموت، 

اقدامات زیر را انجام دهید:
ریموت را از  مایعات و آتش دور نگه دارید.  •

اگـر ریموت و قسـمت داخلـی آن خیس 
شود )به خاطر پاشـیدن مایعات نوشیدنی 
و یا  رطوبت( و یا داغ شـود، در آن صورت 
مدارهـای داخلـی آن از کار می افتد و این 

بخش مشمول گارانتی نمی شود.
هرگـز ریموت را پرتاب نکنید و یا به زمین  •

نیاندازید.
هرگز ریموت را در معرض دماهای شـدید  •

قرار ندهید.

باز کردن قفل درب پشتی خودرو
برای باز کردن قفل این درب به صورت زیر عمل کنید:

کلی�د ب�از ک�ردن قف�ل درب پش�تی )3( روی  . 1
ریموت را بیش از 1 ثانیه فشار دهید.

چراغ های هشدار دو بار چشمک می زنند. بعد از . 2
باز کردن قفل درب پشتی و بستن آن، قفل این 
درب به صورت خودکار بسته خواهد شد و درب 

خودبه خود قفل می گردد.

 استارت و شروع به حرکت
برای کسب اطالعات بیشتر به بخش سوئیچ خودرو 

در فصل 5 این کتابچه مراجعه نمایید.

سوئیچ  معمولی خودرو

اگ�ر ریموت خ�ودرو کار نکند، ش�ما می توانید باز و 
بس�ته نمودن قفل درب های خودرو را با استفاده از  

سوئیچ معمولی خودرو انجام دهید.

i نکته آموزشی
بعـد از باز کـردن قفل درب پشـتی، درب  •

پشتی  به صورت خودکار قفل می گردد. 
•  »HOLD« التیـن  عبـارت  کلیـد  روی 

)نگهداشتن( درج شده است که معنای آن 
این اسـت کـه  این کلید را فشـار دهید و 

بیش از یک ثانیه نگه دارید. 
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  نکته !
هرگز بدون فشار کلید مخصوص، کلید را باال 

نیاورید زیرا سبب تخریب آن می شود.

C نوع
ب�رای بس�تن و یا ت�ا زدن کلی�د روی ریموت، کلید  
ره�ا کننده را فش�ار دهید و س�پس کلید به صورت 

خودکار جمع می شود. 
 برای باز کردن کلید، ضمن فش�ار کلید مخصوص، 

آن را با دست باال بیاورید.

اقدامـات احتیاطـی در کار بـا ریموت 
خودرو

ریموت خودرو در وضعیت های زیر کار نمی کند:
اگر کلید یا ریموت روی خودرو باشد. •
فاصله شما از خودرو  بیش از 30 متر باشد. •
 باطری ریموت ضعیف شده باشد. •
مانعی مانند خودرو دیگر و یا موانع س�اختمانی  •

بین شما و خودرو باشد و مانع رسیدن سیگنال 
ریموت به خودرو شود.

آب و هوا خیلی سرد باشد. •
ریموت نزدیک فرستنده رادیویی مانند ایستگاه  •

رادیوی�ی و یا فرودگاهی باش�د ک�ه می تواند در 
عملکرد عادی ریموت اختالل ایجاد نماید.

 وقت�ی ریم�وت خودرو  درس�ت کار نمی کند، درب 
را ب�ا کلید یا س�وئیچ عادی باز و بس�ته کنید. برای 
هرگون�ه تعمیر و یا س�رویس ریم�وت به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر ریموت به  موبایل ش�ما نزدیک باش�د، سیگنال  
توسط سیگنال های موبایل مسدود می شود. این امر 
به خص�وص در موقع تلفن زدن، پیامک فرس�تادن، 
و ی�ا ارس�ال و دریافت ایمیل جدی تر اس�ت. هرگز 
ریم�وت ی�ا موبایل خود را در ی�ک جیب نگذارید و 

همیشه بین این دو فاصله کافی را رعایت کنید.
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i نکته آموزشی
هرگونه تغییر و یـا دخل و تصرفی که صریحا 
به تایید بخش مسـئول آن نرسـیده باشد به 
معنای غیرمجاز بودن اسـتفاده از آن توسـط 
کاربر اسـت. اگر سیسـتم ورود بدون کلید به 
خاطـر تغییرات غیر مصوب توسـط افراد غیر 
مجـاز غیر فعـال شـده باشـد در آن صورت  

مشمول گارانتی نخواهد شد.

i نکته آموزشی

  نکته !
ریموت خود را از مواد الکترومغناطیسی که از 
خود امواج الکترومغناطیسـی ساطع می کنند 

دور نگه دارید.

تعویض باطری  ریموت
اگر ریموت باطری درست کار نمی کند،  باطری آن 

را عوض کنید.

 CR2032 :نوع باطری مورد استفاده
برای تعویض باطری به صورت زیر عمل کنید:

ب�ا یک ابزار باریک درپوش باطری ریموت را باز . 1
کنید.

باطری ه�ای مص�رف ش�ده را خ�ارج نم�وده و . 2
باطری جدید را در ان قرار دهید. مطمئن شوید 

که باطری ها را درست جا زده اید.
مجددا درپوش ریموت را نصب کنید.. 3

اگر احس�اس می کنید که ریموت ش�ما درست کار 
نمی کند یا آس�یب دیده اس�ت، به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

باطری هـای مصرف شـده را باید به 
شیوه درست امحا نمود در غیر این 
صورت محیط زیسـت و سـالمتی و 
بهداشـت انسـانی به خطر می افتد. 
و  قوانیـن  براسـاس  بایـد  باطـری 

مقررات محلی امحا شود. 
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i نکته آموزشی
کلید روی دسـتگیره درب خودرو تنها وقتی 
کار می کند که سـوئیچ هوشمند در فاصله 70 
سانتی متری تا یک متری دستگیره در خودرو 

باشد.

کلید یا سوئیچ هوشمند )اگر خودروی 
شما آن را داشته باشد(

خودرو هیوندای ش�ما دارای یک س�وئیچ هوشمند 
است که می توانید از آن برای باز و بسته کردن قفل 
درها )و در پش�تی( و حتی برای اس�تارت و روش�ن 

کردن خودرو استفاده کنید.
کلید قفل کردن در . 1
کلید باز کردن قفل در. 2
کلید باز کردن قفل در پشتی. 3

برای قفل کردن درب به صورت زیر عمل کنید:
تمامی درب ها، کاپوت و درب پشتی را ببندید.. 1
یا کلید روی دستگیره خودرو را فشار دهید و یا . 2

کلید قفل کردن درب )1( روی سوئیچ هوشمند 
را فشار دهید.

چراغ های هشدار خطر چشمک خواهند زد.. 3
با بررس�ی وضعی�ت زبانه قفل درب ها، از بس�ته . 4

بودن قفل درب خودرو مطمئن شوید.

قفل کردن
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حت�ی اگ�ر ش�ما کلید دس�تگیره بیرونی خ�ودرو را 
فش�ار دهی�د، درب ها قفل نمی ش�وند و صدای آژیر 
به مدت سه ثانیه فعال می شود اگر وضعیت های زیر 

پیش بیاید:
سوئیچ هوشمند روی خودرو باشد. •
کلید روشن و خاموش کردن خودرو در وضعیت  •

ON یا ACC باشد.
دربی غیر از درب پشتی باز باشد. •

ب�رای باز کردن قفل در خ�ودرو به صورت زیر عمل 
کنید:

سوئیچ هوشمند را بردارید.. 1
کلید روی دستگیره در و یا کلید باز کردن قفل . 2

روی سوئیچ هوشمند)2( را فشار دهید.
قفل درها باز می ش�ود. چراغ های هش�دار خطر . 3

دو بار چشمک می زنند.

i نکته آموزشی
کلیـد روی دسـتگیره در تنهـا وقتی کار  •

می کند کـه سـوئیچ هوشـمند در فاصله 
70 سـانتی متـر تا یـک متری دسـتگیره 
درب باشـد. در این حالت افـراد دیگر هم 
می توانند بدون در اختیار داشـتن سوئیچ 

خودرو، درب را باز کنند.
بعد از بـاز کردن قفل درب هـا،  بعد از 30  •

ثانیه  قفل درب ها به صورت خودکار بسـته 
می شود مگر این که درب ها باز شوند.  هشدار !

هرگز وقتی کودکان در خودرو حضور دارند، 
آن ها را با سـوئیچ هوشـمند روی ماشـین 
تنها نگذارید. آن ها ممکن اسـت یا سوئیچ 
هوشـمند را داخل جای سـوئیچ کـرده و یا 
همـان سـوئیچ روی خـودرو را چرخانده و 
با شیشـه باالبرها و یا دیگـر اجزای خودرو 
بازی کنند و یا حتی خودرو را روشـن کرده 
و حرکـت دهنـد که ایـن می تواند بسـیار 
خطرناک بـوده و منجر به مـرگ و جراحت 

شود. 

باز کردن قفل خودرو
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کلی�د آزادکنن�ده )1( را فش�ار داده و نگ�ه دارید و  
کلی�د مکانیکی یا عادی) 2( را خارج کنید. کلید یا 

سوئیچ معمولی را وارد سوراخ قفل در نمایید.
برای نصب مجدد سوئیچ عادی، آن را داخل سوراخ 
نموده و فش�ار دهید تا وقتی که صدای جا خوردن 

آن را بشنوید.

i نکته آموزشی
بعد از باز کردن قفل درب پشتی خودرو، درب 
پشـتی بعد از 30 ثانیه به صورت خودکار قفل 

می شود مگر این که درب پشتی باز شود.

باز کردن قفل درب پشتی خودرو
برای باز کردن قفل این درب به صورت زیر عمل کنید:

سوئیچ هوشمند را بردارید.. 1
کلی�د روی دس�تگیره درب پش�تی ی�ا کلید باز . 2

کردن قفل درب روی س�وئیچ هوش�مند )3( را 
بیش از 1 ثانیه فشار دهید. 

چراغ های هشدار خطر دو بار چشمک می زنند. . 3
وقتی درب پش�تی باز و بسته می شود، درب پشتی 

به صورت خودکار قفل می شود.

 استارت و شروع به حرکت
شما می توانید بدون وارد کردن سوئیچ روی خودرو 
آن را روش�ن کنید. برای کس�ب اطالعات بیشتر به 
بخش کلید روشن و خاموش کردن موتور در فصل 

5 مراجعه نمایید.

سوئیچ  معمولی خودرو
ش�ما  نکن�د،  کار  هوش�مند خ�ودرو  اگ�ر س�وئیچ 
می توانی�د قف�ل درب های خ�ودرو را با اس�تفاده از 

سوئیچ معمولی خودرو باز و بسته نمایید.

  نکته !
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن سـوئیچ 

هوشمند، اقدامات زیر را انجام دهید:
سوئیچ هوشـمند را از مایعات و آتش دور  •

نگه دارید. اگر سـوئیچ هوشمند و قسمت 
داخلی آن خیس شـود )به خاطر پاشیدن 
مایعـات نوشـیدنی و یا رطوبـت( و یا داغ 
شود، در آن صورت مدارهای داخلی آن از 
کار می افتد و این بخش مشـمول گارانتی 

نمی شود.
هرگز سوئیچ هوشمند را پرتاب نکنید و یا  •

به زمین نیاندازید.
هرگز سوئیچ هوشمند را در معرض دماهای  •

شدید قرار ندهید.
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گم شدن سوئیچ هوشمند
هر خودرو حداکثر دو س�وئیچ هوش�مند ثبت شده 
دارد. اگ�ر ش�ما یک�ی از این س�وئیچ ها را گم کنید،  
توصیه می ش�ود که بالفاصه خودرو و س�وئیچ یدک 
بع�دی را ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 
ببری�د و یا در صورت لزوم آن را تا نمایندگی یدک 

کنید.

اقدامـات احتیاطـی در مورد سـوئیچ 
هوشمند

سوئیچ هوشمند در موارد زیر کار نمی کند:
اگر س�وئیچ هوش�مند نزدیگ فرستنده رادیویی  •

مانند ایس�تگاه رادیویی و یا فرودگاهی باشد که 
می توان�د در عملک�رد ع�ادی س�وئیچ هوش�مند 

اختالل ایجاد نماید.
سوئیچ هوشمند نزدیک موبایل و یا سیستم های  •

بی سیم دوجانبه و یا تلفن های سلولی باشد.
سیس�تم س�وئیچ هوش�مند خ�ودروی دیگر در  •

مجاورت خودرو شما استفاده می شود.
وقتی س�وئیچ هوشمند درس�ت کار نمی کند، درب 
خ�ودرو را ب�ا س�وئیچ ع�ادی باز وبس�ته کنی�د. اگر 
احساس می کنید که سوئیچ هوشمند معیوب است، 
توصیه می ش�ود حتمن به نمایندگی مجاز ش�رکت 

کرمان موتور مراجعه کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر س�وئیچ هوشمند به موبایل ش�ما نزدیک باشد، 
مس�دود  موبای�ل  س�یگنال های  توس�ط  س�یگنال 
می ش�ود. ای�ن ام�ر به خصوص در موق�ع تلفن زدن، 
پیام�ک فرس�تادن و ی�ا ارس�ال و دریاف�ت ایمی�ل 
جدی ت�ر اس�ت. هرگز س�وئیچ هوش�مند ی�ا موبایل 
خ�ود را در ی�ک جی�ب نگذارید و همیش�ه بین این 

دو فاصله کافی را رعایت کنید.
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i نکته آموزشی
هرگونه تغییر و یـا دخل و تصرفی که صریحا 
به تایید  بخش مسـئول آن نرسـیده باشد به 
معنای غیر مجاز بودن اسـتفاده از آن توسط 
کاربر اسـت. اگر  سیسـتم ورود بـدون کلید  
بـه خاطر تغییـرات غیر مصوب توسـط افراد 
غیرمجاز غیر فعال شـده باشد در آن صورت  

مشمول گارانتی نخواهد شد.

  نکته !
سوئـیــچ هوشمنــد خـــود را از مــواد 
الکترومغناطیــسی کــه از خــود امــواج 
الکترومغناطیسـی ساطع می کننــد دور نگه 

دارید.

1 . CR2032 :نوع باطری مورد استفاده
برای تعویض باطری به صورت زیر عمل کنید:. 2
ب�ا یک ابزار باریک درپ�وش باطری های ریموت . 3

را باز کنید. 
باطری های مصرف شده را خارج نموده و باطری . 4

جدی�د را در آن ق�رار دهید. مطمئن ش�وید که 
باطری ها را درست جا زده اید.

مجددا درپوش ریموت را نصب کنید.. 5

 اگر احس�اس می کنید که س�وئیچ هوش�مند ش�ما 
درس�ت کار نمی کن�د ی�ا آس�یب دی�ده اس�ت، ب�ه 
نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرم�ان موت�ور مراجع�ه 

نمایید.

تعویض باطری سوئیچ هوشمند

i نکته آموزشی
باطری هـای مصرف شـده را باید به 
شیوه درست امحا نمود در غیر این 
صورت محیط زیسـت و سالمتی  و 
بهداشـت انسـانی به خطر می افتد. 
و  قوانیـن  براسـاس  بایـد  باطـری 

مقررات محلی امحا شود.
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سیسـتم ضد سـرقت یـا ایموبایالیزر 
)اگر مدل خودرو شما دارای این آپشن 

باشد(
سیس�تم ض�د س�رقت مانع س�رقت خودروی ش�ما 
می ش�ود. در این سیستم اگر کلیدی با کد نادرست 
برای روش�ن کردن خودروی ش�ما اس�تفاده ش�ود، 
سیس�تم سوخت رس�انی خ�ودروی ش�ما را از کار 
می ان�دازد. وقتی که س�وئیج در وضعیت باز اس�ت، 
چراغ سیس�تم ضد س�رقت ب�رای لحظه ای روش�ن 
می ش�ود و س�پس خام�وش می گ�ردد. اگ�ر چ�راغ 
ش�روع به چش�مک زدن بکند، سیس�تم کد سوئیچ 

را نمی شناسد.
سوئیج را در وضعیت LOCK/OFF قرار دهید و 

سپس سوئیچ را مجددا باز کنید.
اگر که س�وئیچ ضد س�رقت و یا ش�ی فلزی دیگری 
)یعنی زنجیر کلید( نزدیک س�وئیج باش�د، سیستم 
ممکن اس�ت کد س�وئیچ ش�ما را نشناس�د. در این 
وضعیت خودرو روشن نمی شود زیرا این شی فلزی  

سیگنال فرستنده ارسالی را مختل می کند. 
اگ�ر ای�ن سیس�تم به ص�ورت مک�رر ک�د س�وئیچ را 
ب�ه  حتم�ا  می ش�ود  توصی�ه  نمی ده�د  تش�خیص 
نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرم�ان موت�ور مراجع�ه 

نمایید.

س�عی نکنی�د ک�ه این سیس�تم را تغیی�ر دهید و یا 
وس�ایل دیگ�ر را ب�ه آن اضافه کنی�د. در این موارد 
معم�وال ای�رادات  برق�ی ایجاد می ش�وند که ممکن 

است خودرو شما را از کار بیاندازند.

  نکته !
فرسـتنده روی سـوئیچ شـما بخش مهمی از  
سیستم ضد سـرقت شما اسـت که می تواند 
سـال ها بدون هیچ ایـرادی کار کند اما دقت 
داشـته باشـید کـه هرگـز آن را در معـرض 
رطوبـت، شـوک الکتریکـی و یـا جابه جایی 
شـدید قرار ندهیـد. این موارد ممکن اسـت 

سبب خرابی سوئیچ ضد سرقت شما شود.

 هشدار !
بـرای جلوگیری از سـرقت خـودرو، هرگز 
سوئیچ یدک را  داخل خودرو نگذارید. کلمه 
عبور سیسـتم ضد سـرقت شـما انحصاری 

است و باید کامال محرمانه باشد.
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قفل درب ها
قفل کردن درب های خودرو از بیرون

با سوئیچ معمولی
i اطالعات

در آب و هوای سرد و مرطوب، ممکن است   •
مکانیسـم درب و قفل آن به خاطر  شرایط 

یخبندان درست کار نکند.
 اگر در  چند بار به سـرعت و پشت سر هم   •

با سوئیچ و یا با سوئیچ قفل درب باز وبسته 
شود، سیستم ممکن است موقتا غیر فعال 
شـود تا از مدار آن محافظت نموده و مانع 

ایراد خسارت به اجزای سیستم شود.

برای قفل ک�ردن درب ها، کلید )1( روی ریموت را 
فشار دهید.

برای باز کردن قفل درب ها ، کلید )2( روی ریموت 
را فشار دهید.

بعد از باز ش�دن قفل درب ها، می توانید با کش�یدن 
دستگیره روی درب آن ها را باز کنید.

موقع بس�تن درب، دس�تگیره را با دس�ت بکشید و 
مطمئن شوید که درب کامال بسته است.

قفل کردن درب ها با ریموت

س�وئیچ را به س�مت عقب خ�ودرو بگردانید تا قفل 
درب ب�از ش�ود و ب�رای قفل کردن آن را به س�مت 

جلو خودرو بگردانید.
اگر قفل در س�مت راننده را با س�وئیچ باز و بس�ته 
می کنی�د، قفل تمام�ی درب های خ�ودرو به صورت 
خودکار باز یا بسته می شود )اگر خودرو شما دارای 

سیستم قفل مرکزی باشد(.
بع�د از بازک�ردن قفل درب های خودرو، با کش�یدن 

دستگیره می توانید درب را باز کنید.
موقع بستن درب های خودرو، درب را با دست فشار دهید. 
مطمئن شوید که درب ها به خوبی و کامل بسته شده اند.
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کلید قفل کردن درب. 1
کلید باز کردن قفل درب. 2
کلید باز کردن درب پشتی. 3

ب�رای قف�ل ک�ردن درب ه�ا، کلی�د روی دس�تگیره 
بیرون�ی درب را وقت�ی که س�وئیچ هوش�مند همراه 
ش�ما اس�ت فش�ار دهید و یا کلید قف�ل درب روی 

سوئیچ هوشمند را فشار دهید.
برای باز کردن قفل درب ها، یا کلید روی دستگیره 
بیرونی درب را فشار دهید و یا کلید باز کردن قفل 

روی سوئیچ هوشمند را فشار دهید.
بع�د از باز ش�دن قفل درب ه�ا، می توانید درب را با 

کشیدن دستگیره باز کنید.
موقع بس�تن درب ها، دستگیره آن را با دست فشار 
دهید. مطمئن شوید که درب ها کامال بسته شده اند.

سوئیچ هوشمند خودرو

i نکته آموزشی
در آب و هوای سرد و مرطوب، ممکن است   •

مکانیسـم درب و قفل آن به خاطر  شرایط 
یخبندان درست کار نکند. 

 اگر در  چند بار به سـرعت و پشت سر هم   •
با سوئیچ و یا با سوئیچ قفل درب باز وبسته 
شود، سیستم ممکن است موقتا غیر فعال 
شـود تا از مدار آن محافظت نموده و مانع 

ایراد خسارت به اجزای سیستم شود.

قفل کردن درهای خودرو از داخل
با دستگیره درب

درب های جلو خودرو  •
اگر دس�تگیره داخلی درب )1( موقع قفل بودن 
درب کش�یده ش�ود، قف�ل ب�از ش�ده و درب باز 

می شود.
درهای عقب خودرو •

اگ�ر دس�تگیره داخل�ی درب وقتی ک�ه قفل آن 
بسته است یک بار کشیده شود، قفل درب عقب 

باز می شود.
 اگر دس�تگیره داخل درب مجدد کش�یده شود، 

درب باز خواهد  شد.
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 وقت�ی کلی�د ب�از و بس�ته ک�ردن قفل را فش�ار  •
می دهید، تمامی درب های خودرو قفل می شود 
و چ�راغ روی کلی�د تقریب�ا 60 ثانی�ه روش�ن 
می ش�ود )اگر س�وئیچ روی خودرو باش�د، چراغ 

روی کلید به صورت مداوم روشن می ماند(.
اگر موقع فش�ار این کلید دربی باز شود، تمامی 

درب ها قفل نمی شوند.
اگ�ر قف�ل درب�ی باز باش�د، چ�راغ روی س�وئیچ  •

چش�مک خواه�د زد. اگر ش�ما موقع چش�مک 
زدن ای�ن چراغ، س�وئیچ را فش�ار دهی�د تمامی  

درب ها قفل خواهند شد.

وقتی مجددا کلید باز و بسته کردن قفل درب ها  •
را فش�ار می دهید، قفل تمامی درب های خودرو 
باز می شود و چراغ روی سوئیچ روشن نمی شود.

باز کردن درب ها بـا کلید قفل مرکزی 
خودرو

 هشدار !
هنگام حرکت خودرو باید تمامی درب ها بسته 
و قفل باشند. اگر قفل درب ها در هنگام حرکت 
خودرو باز باشد، در آن صورت خطر پرتاب شدن 

به بیرون در هنگام تصادف بیشتر می شود. 

 هشدار !
هرگز بچه ها و یا حیوانات خانگی را در خودرو 
رها نکنیـد. خودروی که درب های آن بسـته 
است می تواند به شدت گرم شود و این می تواند 
سـبب مصدومیت و یا مرگ سرنشـینان و یا 
حیوانات خانگی درون آن شود اگر مثال به خاطر 
کودکی نتوانند راه خروج از خودرو را پیدا کنند. 
کودکان  بدون نظرات بزرگ ترها ممکن اسـت 
داخل خودرو به وسایل آن دست بزنند طوری که 
سـبب آسیب زدن به خود و ماشین شوند و یا  
افراد دیگری که وارد خودرو می شـوند، ممکن 

است برای آن ها خطرساز باشند.

 هشدار !
همیشه خودرو خود را قفل شده رها کنید. 

خودرو قفل نشده خطرات زیادی دارد که هم 
برای شما و هم می تواند برای افرادی باشد که 
ممکن اسـت خود را در داخل خودروی شما 

پنهان کنند. 
 برای بستن و ایمن سازی خودرو هنگام ترک 
آن، ترمز را فشـار داده و دنده را در وضعیت 
پارک یـا P قرار دهید )در خودروهای دارای 
دنده اتوماتیک( و یا در گیربکس های عادی، 
 )R( آن را در وضعیـت دنده 1 و یا دنده عقب
بگذارید، ترمز دسـتی را بکشـید و سوئیچ 
را در وضعیـت  LOCK/OFF قـرار دهید، 
تمامی پنجره هـا را ببندیـد، درب ها را قفل 
کنید و همیشه سوئیچ را  نزد خود نگه دارید.

 هشدار !
بازکـردن درب در موقـع نزدیک شـدن به 
جایی می توانـد خطرناک بوده و خسـارات 
مالـی و جانی به دنبال دارد. موقع باز کردن 
درب ها همیشـه مراقب خودروهای عبوری، 
موتورسیکلت، دوچرخه و یا عابرینی باشید 
کـه در حال نزدیک شـدن به خـودرو و در 

مسیر باز شدن درب هستند.



ویژگی های خاص خودرو

110

ویژگی های باز شـدن و بسـته شـدن 
خودکار قفل درب ها

 سیستم  باز شدن قفل درب در هنگام 
تصادف )شـاید این مـدل خودرو فاقد 

این ویژگی باشد( 
در ای�ن حال�ت، قف�ل تمامی درب ه�ا موقع تصادف 
منج�ر به عمل کردن ایربگ ها به صورت خودکار باز 

می شوند.

 سیستم  قفل شدن درب ها در سرعت 
خاص )شاید این مدل خودرو فاقد این 

ویژگی باشد(
در این وضعیت، اگر سرعت خودرو شما بیش از 15 
کیلومتر در س�اعت باش�د، تمامی درهای خودرو به 

صورت خودکار قفل می شوند.

قفـل درب های عقب بـرای حفاظت از 
کودکان )تنها در خودرهای 5 درب(

اگ�ر قف�ل ایمن�ی ک�ودک روی خودروش�ما باش�د 
می توان�د مان�ع ب�از ک�ردن درب های عقب توس�ط 
کودک نشسته در عقب خودرو بشود. این قفل های 
ایمن�ی عقب بای�د در موقعی که کودکان در خودرو 

حضور دارند، استفاده شود.
قف�ل ایمنی کودک در لب�ه درب ها قرار دارد. وقتی 
(، درب  ک�ه  قفل ایمنی کودک فعال می ش�ود )

عقب با کشیدن دستگیره داخلی باز نمی شود.

برای بس�تن قفل ایمنی کودک، س�وئیچ یا یک پیچ 
گوشتی را در سوراخ )1( گذاشته و آن را دروضعیت 

( قراردهید. (
برای باز ش�دن قفل درب عق�ب از داخل، باید قفل 

ایمنی کودک را آزاد کنید.

 هشدار !
اگـر کـودکان به صورت تصادفـی درب های 
عقـب را در حـال حرکت باز کننـد، امکان 
بیرون افتـادن آن ها از خودرو زیاد اسـت. 
قفل های ایمنـی کودک درب های عقب باید 
همیشـه موقع حضـور کـودکان در خودرو  

فعال شوند.
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این سیس�تم  به ش�ما کم�ک می کند تا از خ�ودرو و 
وسایل درون آن بیشتر محافظت نمایید. نحوه کار این 
سیستم به این ترتیب است که اگر یکی از وضعیت های 
زیر رخ دهد، آژیر خودرو به صدا در می آید و چراغ های 

هشدار به صورت مداوم چشمک می زنند:
درب خودرو بدون استفاده از سوئیچ هوشمند و  -

یا ریموت باز شود.
درب پش�تی بدون اس�تفاده از ریموت یا سوئیچ  -

هوشمند باز شود.
درب موتور باز شود. -

آژی�ر خ�ودرو 30 ثانیه ادامه پیدا می کند و س�پس  
سیس�تم مج�ددا ریس�ت می ش�ود. ب�رای خام�وش 
نم�ودن آژی�ر خ�ودرو ، قف�ل دره�ا را ب�ا ریموت یا 

سوئیچ هوشمند باز کنید.
سیس�تم دزدگیر به صورت خ�ودکار 30 ثانیه بعد از 
قفل نمودن درب ها و درب پش�تی، تنظیم می شود. 
برای فعال ش�دن این سیس�تم، باید درب ها و درب 
پش�تی خ�ودرو را از بی�رون ب�ا ریموت و یا س�وئیچ 
هوش�مند قفل کنید و یا کلید روی قس�مت بیرونی 
دس�تگیره را در حالتی ک�ه س�وئیچ هوش�مند را ب�ه 

همراه دارید، فشار دهید.
چراغ ه�ای هش�دار خط�ر )راهنم�ا( در ای�ن حالت 
چش�مک می زنن�د و خ�ودرو یک بار آژی�ر می زند تا 

نشان دهد که آماده و تنظیم شده است.

بعد از تنظیم سیستم امنیتی، باز کردن هرکدام از درب های 
خودرو و یا کاپوت آن بدون ریموت و یا سوئیچ هوشمند 

سبب می شود تا آژیر دزدگیر فعال شود و به صدا در بیاید.
سیستم دزدگیر در صورت بسته نبودن کامل درب ها 
و درب موتور فعال نمی ش�ود. اگر سیس�تم تنظیم یا 
فعال نمی ش�ود، درب ه�ا و درب موتور را چک کنید 

و از بسته بودن کامل آن ها اطمینان حاصل کنید. 
س�عی نکنی�د ک�ه این سیس�تم را تغیی�ر دهید و یا 

وسایل دیگری به آن اضافه نمایید.

سیستم دزد گیر خودرو )ممکن است این مدل خودرو فاقد آن باشد(

i نکته آموزشی
تـا زمانی کـه سرنشـینان خـودرو را ترک  •

نکرده انـد درب ها را قفل نکنیـد. اگر بعد از 
فعال شدن دزدگیر سرنشینی از خودرو خارج 

شود، در آن صورت آژیر به صدا در می آید.
اگـر دزدگیر خـودرو با ریموت و یا سـوئیچ  •

هوشـمند غیر فعـال نشـود، در آن صورت  
درب ها را با استفاده از کلید عادی  باز کرده 
و  سـوئیچ  خودرو را باز کنید ) با ریموت( و 
یا خودرو را با سوئیچ هوشمند روشن کرده و 

30 ثانیه منتظر بمانید.
وقتی سیستم  غیر فعال است اما هیچ دربی  •

بعـد از 30 ثانیـه بـاز نشـود، در آن صورت 
سیستم مجددا فعال می گردد.

i نکته آموزشی
ممکـن اسـت در داخل خودروهـای مجهز به 
سیستم دزدگیر برچسبی با مضمون زیر نصب 

شده باشد:
1 .WARNING
2 .SECURITY SYSTEM
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درب صندوق یا درب پشتی خودرو
باز کردن درب صندوق یا درب پشتی

قف�ل درب پش�تی ی�ا درب صن�دوق وقت�ی باز  •
می ش�ود ک�ه هم�ه درب ها ب�ا ریموت، س�وئیچ 

هوشمند و یا قفل مرکزی باز یا بسته شوند.
اگ�ر درب های خ�ودرو باز باش�ند در آن صورت  •

درب پشتی هم با فشار دستگیره و کشیدن آن 
به باال باز می شود.

i نکته آموزشی
در آب و هوای سـرد، مکانیسم های قفل درب 
ممکن اسـت به علت یـخ زدگی درسـت کار 

نکنند.

 هشدار !
موقـع باز کردن درب عقب، مواظب اشـیا و 
اطراف باشـید؛ زیرا این درب به سـمت باال 

باز می شود.

  نکته !
حتمـا قبل از حرکـت خودرو از بسـته بودن 
درب صنـدوق مطمئـن شـوید. اگـر  قبل از 
حرکت درب بسـته نشـود و هنگام رانندگی 
درب صندوق باز باشـد، در آن صورت ممکن 
اسـت جک هـای باالبر و سیسـتم اتصال این 

درب آسیب ببنید.
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بستن درب صندوق عقب
ب�رای بس�تن درب صن�دوق عق�ب، درب را پایی�ن 
آورده و محکم فش�ار دهید. از بس�ته شدن و چفت 

شدن درب اطمینان یابید.

 هشدار !
دود خروجی اگزوز

اگـر بـا درب صندوق بـاز رانندگـی کنید، 
احتمـال وارد شـدن گازهـا و دود اگزوز به 
درون خـودرو زیـاد اسـت و ایـن می تواند 

بسیار خطرناک باشد.
اگر الزم شود که با درب صندوق باز رانندگی 
کنید، در آن صورت باید تمامی هواکش ها و 
شیشـه ها را باز نگه دارید تا هوای تازه 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 
از ایراد آسـیب به سرنشـینان در تصادف و 
توقف های ناگهانی، سرنشـینان خودرو باید 

همواره کمربند ایمنی خود را ببندند.
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شیشه های خودرو 
 شیشه های برقی

خودروهای 5 درب / کراس
)1(   کلید باالبر شیشه سمت راننده
)2(   کلیدباالبر شیشه سرنشین جلو

)3(   کلید باالبر شیشه سرنشین سمت چپ عقب*
)4(   کلی�د باالبر شیش�ه سرنش�ین س�مت راس�ت 

عقب*
)5(   باز و بسته کردن شیشه

)6(   شیشه برقی خودکار*
)7(   کلید قفل شیشه برقی

*:  ممکن است مدل خودور شما فاقد این گزینه باشد.
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شیشه برقی خودروهای سه درب
)1(   کلید باالبر شیشه سمت راننده

)2(   کلیدباالبر شیشه سرنشین جلو 
)3(   باز و بسته کردن شیشه

)4(   شیشه برقی خودکار*

*:  ممکن است مدل خودور شما فاقد این گزینه باشد.
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برای باالو پایین کردن شیش�ه خودرو، س�وئیچ باید 
باز باش�د. هر درب دارای یک کلید باالبر اس�ت که  
شیش�ه را کنترل و باال و پایی�ن می کند. راننده نیز 
یک کلید قفل شیش�ه مخصوص در اختیار دارد که 
به کمک آن می تواند شیش�ه های سرنش�ینان عقب 
خ�ودرو را قف�ل نمای�د. شیش�ه برقی ت�ا تقریبا 30 
 ACC ثانی�ه بعد از باز ش�دن س�وئیچ در وضعیت
یا LOCK/OFF عمل می کند. اما اگر درب های 
جلو  باز باش�ند، شیش�ه ها در این 30 ثانیه هم کار 

نمی کنند.

برای باز یا بس�ته کردن شیشه، بخش جلویی کلید 
مربوطه را به س�مت باال بکش�ید و یا به پایین فشار 

دهید )5(.

باز و بسته کردن شیشه i نکته آموزشی
در آب و هـوای سـرد و مرطوب، شیشـه  •

برقی هـا ممکن اسـت به خاطـر یخ زدگی 
درست کار نکنند.

هنـگام رانندگی با شیشـه های باز، سـرو  •
صـدای بـاد در داخـل خـودرو می پیچد. 
این صدا عادی اسـت و می تـوان با  انجام 
اقدامـات زیـر آن را کم یا صفر کـرد. اگر 
وقتـی یک یا هـر دو شیشـه پنجره عقب 
پایین اسـت سـرو صـدای بـاد در خودرو 
می پیچد، شیشه جلو را به اندازه یک اینچ 

پایین بیاورید مشکل حل می شود.
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اگر شیش�ه در حین بس�ته ش�دن خودکار مانعی را 
بر س�ر راه خ�ود ببیند، در آن صورت متوقف ش�ده 
و تقریب�ا 30 س�انتی متر پایی�ن می آید ت�ا آن مانع 

برداشته شود.
اگ�ر شیش�ه مقاومت�ی را حی�ن باال کش�یدن مداوم  
حس کند، شیشه حرکت رو به باال را متوقف نموده 

و تقریبا 2/5 سانتی متر پایین می آید.
اگ�ر کلید شیش�ه برق�ی را مجددا به ص�ورت مداوم 
5 ثانیه بعد از پایین آمدن شیش�ه، توس�ط شیش�ه 
برگ�ردان ب�اال بکش�یم، شیش�ه برگ�ردان دیگر کار 

نمی کند.

شیشـه برگردان خودکار )ممکن است 
مدل خودرو شما فاقد این ویزگی باشد(

بـاال و پایین نمـودن خودکار شیشـه 
خودرو )در صورت داشتن این ویژگی( 
کلید  شیشه برقی را یک لحظه فشار دهید و یا باال 
بکشید تا در وضعیت )6( قرار بگیرد و به این ترتیب 
شیش�ه حتی وقتی کلید را ره�ا می کنید کامال باال 
می آید یا پایین می رود. برای متوقف نمودن شیشه 
در وضعی�ت دلخ�واه وقت�ی ک�ه در هنگام ب�اال و یا 
پایین رفتن خودکار است، آن را به باال کشیده و یا 

فشار داده و سپس رها کنید.

بـرای تنظیم مجـدد شیشـه برقی ها 
به صورت زیر عمل کنید:

اگر شیش�ه درس�ت کار نمی کند، سیس�تم شیش�ه 
برقی خودکار باید به صورت زیر مجددا تنظیم شود:

سوئیچ خودرو را باز کنید.. 1
شیش�ه را بس�ته و حداقل 1 ثانیه کلید  شیش�ه . 2

برقی را باال بکشید.
اگر شیش�ه ها بعد از تنظیم مجدد هم درس�ت کار 
نکردند، توصیه می شود که سیستم را به نمایندگی 
مجاز ش�رکت کرمان موتور نشان دهید تا تعمیرات 

الزم روی آن صورت گیرد.
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i نکته آموزشی
ویژگی شیشـه باالبر خودکار تنهـا وقتی کار 
می کند که ویژگی AUTO UP  با کشـیدن 
کامـل کلید به بـاال تا دندانه یـا وضعیت دوم 

استفاده شود.

 هشدار !
مطمئن شـوید که سر، دیگر بخش های بدن 
و یا اشیای دیگر قبل از بستن شیشه در سر 
راه آن نباشند زیرا ممکن است سبب آسیب 
بدنی و یا ایراد آسیب به خودرو شود. اشیای 
با قطر کمتر از 4 میلی متر بین شیشه و بدنه 
گیر می کننـد و مقره شیشـه باالیی ممکن 
است تحت پوشش شیشه برگردان خودکار 

نباشد و شیشه توقف نکند.

راننده می تواند کلیدهای شیش�ه برقی سرنش�ینان 
عق�ب را با فش�ار کلید قفل شیش�ه ها و ق�رار دادن 
آن ه�ا در وضعیع�ت قف�ل ) فش�ارداده ش�ده( قف�ل 

نماید.
وقتی که کلید قفل شیشه ها فشار داده می شود:

رانن�ده می توان�د تمامی شیش�ه ها را خود باال و  •
پایین کند.

کنت�رل سرنش�ین جل�و می توان�د شیش�ه برقی  •
سرنشین جلو را فعال کند.

کنترل سرنش�ین عقب نمی تواند شیشه عقب را  •
باال و پایین کند.

کلید قفل شیشه برقی )ممکن است این 
مدل خودرو شما فاقد این ویژگی باشد(

  نکته !
برای جلوگیری از آسـیب دیدگی شیشـه  •

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

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

درب راننده و یا کلید شیشـه های برقی را 
در جهات 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 !
شیشه های خودرو

هرگـز در حالـی که کودکان در ماشـین  •
حضور دارند، ماشـین را به صورت روشن 

رها نکنید.
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 چندین بـار، وجود دسـت و یا  •

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

اقدام به بستن شیشه کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
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.
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سان روف )ممکن است مدل خودرو شما فاقد آن باشد(

اگ�ر خودرو ش�ما س�ان روف دارد، می توانید آن را با  
دس�تگیره کنترل س�ان روف روی کنسول باالی سر 
به صورت کش�ویی کن�ار بزنید و یا ک�ج کنید )کنار 

بزنید(.
 س�ان روف تنه�ا در صورتی قابل باز و بس�ته کردن 

است که سوئیچ خودرو باز باشد.

i نکته آموزشی
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.

i اطالعات
سـان روف می توانـد در وضعیـت کـج هـم 
به صورت کشـویی عمل کند امـا در حالت باز 
یا در وضعیت کشـویی امکان کـج کردن آن 

نیست.

 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 !
بعد از باز و یا بسـتن و یا کج کردن )حالت  •

بهاری( سان روف، دستگیره )کلید( کنترل 
آن را رها کنید و از فشـار و یا کشیدن آن 
اجتناب کنید. در غیـر این صورت، ممکن 
است موتور و یا اجزای سیستم آن آسیب 

ببینند. 
مطمئن شـوید کـه سـان روف موقع ترک  •

خودرو کامالبسته است.
اگر سـان روف باز باشـد باران و برف وارد 
خودرو شـده و نیز احتمال سرقت خودرو 

افزایش پیدا می کند.
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آفتاب گی�ر را ب�از کنی�د، دستگی��ره )کلی��د(  •
س�ان روف را  به عقب بکشید تا در وضعیت اول 

قرار گیرد.
وقتی شیش�ه سان روف بسته ش�د، آفتاب گیر را  •

بسته و دستگیره را به جلو فشار دهید.
ب�رای متوقف نمودن حرکت کش�ویی در هر نقطه، 

دستگیره را کشیده و یا فشار دهید.

وقتی آفتاب گیر بسته است
اگر دس�تگیره س�ان روف را به سمت عقب بکشید و 
در وضعیت دوم قرار دهید، آفتاب گیر حرکت کرده 
و ت�ا انته�ا رفت�ه و باز می ش�ود و بعد از آن شیش�ه 
هم تا آخر رفته و باز می ش�ود. برای متوقف نمودن  
حرکت س�ان روف در هر نقطه، دس�تگیره را بکشید 

یا فشار دهید.

وقتی آفتاب گیر باز است
اگر دس�تگیره را به عقب بکش�ید، شیشه آفتاب گیر  
کام�ال باز می ش�ود و ب�رای توقف آن در ه�ر نقطه،  

دستگیره را بکشید و یا فشار دهید.

باز کردن سان روف به صورت کشوییآفتاب گیر
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وقتی آفتاب گیر بسته است
اگ�ر دس�تگیره س�ان روف را ب�ا ب�اال فش�ار دهی�د،  

افتابگیر  باز شده و سپس شیشه کج می شود.
برای متوقف نمودن س�ان روف در هر نقطه دلخواه، 
دس�تگیره را در آن نقطه  فش�ار داده یا بکش�ید تا 

توقف نماید.

کج کردن سان روف )باز کردن به حالت 
بهاری(

وقتی سان روف باز است
اگر دستگیره سان روف را به سمت باال فشار دهید،  

شیشه آن کج خواهد شد. 
 برای توقف س�ان روف در نقطه دلخواه، دس�تگیره 

آن را در همان محل کشیده و یا فشار دهید. 

 هشدار !
سان روف 

مواظب باشـید که سر، دسـت و یا دیگر  •
اعضـای بـدن افـراد در هنگام بسـتن 

سانروف الی آن گیر نکند.
هرگـز صورت، گردن و یـا بازوها و دیگر  •

اعضـای بدن را هنگام رانندگی از سـان 
روف خارج نکنید.

مطمئن شـوید که هنگام بستن سانروف  •
دست یا دیگر اعضای بدن شما در مسیر 

آن نیست.

اگر ش�ی یا بخش�ی از بدن در هنگام بستن خودکار 
س�ان روف حس ش�ود، در آن صورت جهت حرکت 

آن برعکس شده و سپس متوقف می شود.
بخ�ش برگ�ردان خ�ودکار درص�ورت وجود اش�یای 
کوچ�ک بی�ن شیش�ه و  س�ایبان س�ان روف عم�ل 

نخواهد کرد.
همیش�ه قبل از بستن س�ان روف مطمئن شوید که 

تمامی اشیا و سرنشینان از سان روف دور هستند.

برگردان خودکار سان روف
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بستن سان روف
برای بستن شیشه 

دستگیره را به جلو فشار داده و در وضعیت اول قرار 
دهید و یا دستگیره را به عقب بکشید.

و  سـان روف  شیشـه  بسـتن  بـرای 
آفتاب گیر

دس�تگیره کنت�رل را ب�ه جلو تا وضعیت دوم فش�ار 
دهید. شیش�ه س�ان روف بسته و س�پس آفتاب گیر 

به صورت خودکار بسته می شود.
برای متوقف نمودن حرکت س�ان روف در هر نقطه، 

دستگیره سان روف را کشیده و یا فشار دهید.

  نکته !
همیشـه هر چند وقت یک بار آشغال های  •

جمع شـده داخـل ریل های سـان روف را 
جمع آوری کنید. 

اگر در دمـای زیر نقطه انجمـاد و یا وقتی  •
سـان روف با برف یا یخ پوشیده شده است 
سعی نکنید که آن را باز کنید، ممکن است 

شیشه یا موتور آن آسیب ببینند. 
موقـع اسـتفاده از سـان روف بـرای مدت  •

طوالنی، غبار بین سـانروف و سطح سقف  
ایجاد سـرو صـدا می کند. در ایـن مواقع  
سـان روف را باز کرده و با اسـتفاده از یک 

کهنه گرد و غبار را تمیز کنید.
سـان روف به گونه ای ساخته شده است که  •

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

نگه ندارید.

تنظیم مجدد سان روف
سان روف در موارد زیر باید مجددا تنظیم شود:

وقتی که باطری خودرو خالی کند و یا از خودرو  -
ج�دا ش�ود و یا فی�وز مربوطه تعوی�ض و یا قطع 

شود. 
کارکرد کشویی با یک بار لمس  روی سان روف    -

به صورت عادی کار نکند.
س�وئیچ را در وضعیت باز قرار دهید و  س�انروف . 1

را کامال ببندید.
دستگیره را رها کنید. . 2
دستگیره را به جلو فشار داده و نگهدارید )بیش . 3

از 10 ثانی�ه( ت�ا وقت�ی که س�ان روف کج ش�ده 
و اندک�ی حرکت کند. س�پس دس�تگیره را رها 

کنید.
دس�تگیره س�ان روف را  در جهت بسته شدن به . 4

جلو فشار دهید تا به صورت زیر کار کند:
آفتاب گیر باز  کج  سانروف باز  سان روف 

بسته  آفتاب گیر بسته
سپس دستگیره را رها کنید.

 وقتی این فعالیت ها تمام شدند، سیستم سان روف 
مجددا تنظیم می شود.
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  نکته !
اگر سـان روف  بعـد از خالی کـردن و یا قطع 
باطـری خودرو یا سـوختن فیوز آن ریسـت 
نشود، سان روف ممکن است درست کار نکند.

هشـدار دهنـده بـاز بودن سـان روف 
)ممکن اسـت این مدل خودروی شـما 

فاقد این ویژگی باشد(

اگ�ر رانن�ده س�وئیچ راب�ر دارد )س�وئیچ هوش�مند: 
موت�ور را خام�وش کند( و درب س�مت راننده را در 
حالتی که س�ان روف کامال بسته نیست، باز کند، در 
آن ص�ورت ص�دای بوق برای مدت 7 ثانیه ش�نیده 
می ش�ود و تصویر ب�از بودن س�ان روف روی صفحه 

LCD ظاهر خواهد شد.
همیشه موقع ترک خودرو، سان روف را ببندید.
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مطمئ�ن ش�وید که دن�ده در خودروه�ای دنده . 1
اتوماتی�ک در وضعی�ت P ی�ا پ�ارک و در دنده 
دس�تی در وضعیت دنده معکوس باش�د و ترمز 

دستی را بکشید.
اهرم آزادسازی درب موتور را بکشید تا زبانه آن . 2

باز ش�ود و در این حالت صدای�ی از درب موتور 
به گوش می رسد.

در قس�مت جل�و خودرو ق�رار بگیری�د و اندکی . 3
درب موت�ور را ب�اال بیاوری�د و زبان�ه دوم )1( را 
ب�ه س�مت  باال فش�ار داده و درب موت�ور )2( را 

باال آورید.

میله نگه دارنده درب موتور را باز کنید.. 4
آن را زیر درب موتور جابزنید. اکنون درب موتور . 5

باز است.

درب موتور خودرو
باز کردن درب موتور خودرو
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 هشدار !
میله نگه دارنـده درب موتور را از محلی  •

بگیرید که پالستیک پیچ شده است زیرا 
اگر  میله داغ باشـد قسـمت پالستیکی 
آن عایـق خوبی اسـت و مانع سـوختن 

دست شما می شود.
میلـه یا اهرم نگه دارنده درب موتور باید  •

کامال درون سوراخ مخصوص قرار بگیرد  
و سـپس کار بازرسـی محفظـه موتور را 
انجام دهید. این کار مانع افتادن ناگهانی  
احتمالـی  و جراحت هـای  موتـور  درب 

می شود.

 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.
کهنـه، دسـتکش و دیگـر مـواد قابـل  •

اشـتعال را درون موتور جا نگذارید زیرا 
در صورت داغ شـدن می توانند سـبب 

ایجاد یا تشدید آتش سوزی شوند.
همیشـه چند بار  چک کنید تا از بسـته  •

بودن کامـل درب موتور اطمینان یابید و 
سـپس خودرو را برانید. اگر درب موتور 
درست بسته نشده باشد، حین رانندگی 
امکان باز شدن آن هست و  این می تواند 

سبب کاهش دید و تصادف شود.
هرگـز با درب موتور باز خودرو را نرانید.  •

زیرا در این حالت دید کم اسـت و ممکن 
اسـت درب موتور سـقوط کرده و سبب 

ایراد و آسیب شود.

بستن درب موتور خودرو
قب�ل از بس�تن درب موت�ور، م�وارد زی�ر ا چک . 1

کنید:
درب تمامی مجاری مانند رادیاتور و غیره را  -

درست ببندید.
دس�تکش ی�ا کهنه و م�واد قابل اش�تعال را  -

بردارید.
میل�ه نگهدارنده درب موتور را به س�رجای خود . 2

برگردانید.
درب موتور را تا نیمه مسیر پاینی آورده و سپس . 3

رها کنید و مطمئن شوید که قفل شده است.
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درب باک سوخت باید از داخل خودرو و با کشیدن  
دستگیره مخصوص درب باک به باال باز شود.

خودرو را خاموش کنید.. 1
اهرم مخصوص باز کردن درب باک را به س�مت . 2

باال بکشید.

درب باک سوخت خودرو
باز کردن درب باک سوخت

درب باک )1( را بکشید تا کامال باز شود.. 3
ب�رای بازک�ردن درب اصل�ی ب�اک )2( آن را در . 4

جه�ت خالف عقربه ه�ای س�اعت برگردانید. در 
هن�گام باز کردن درب باک صدای خالی ش�دن 
هوا به گوش می رس�د که ناش�ی از تعادل فش�ار 

سوخت درون باک است.
درپوش اصلی باک را ببندید.. 5

i نکته آموزشی
اگر درب باک سـوخت بـه خاطر یخ زدگی باز 
نمی شـود، به آرامی به آن ضربه بزنید و درب 
را فشـار دهید تا یخ ها شکسته و درب را رها 
نمایند. هرگز بیش از حد و با فشار درب را باز 
نکنید. در صورت لزوم از سیاالت مناسب ضد 
یخ برای باز کردن درب باک استفاده کنید )از 
ضدیخ مخصوص رادیاتور استفده نکنید( و یا 
خـودرو را به جای گرمی ببرید و صبر کنید تا 

یخ های آن آب شود. 
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بستن درب باک سوخت
برای بستن درب اصلی باک )2( آن را در جهت . 1

عقربه ها بگردانید تا صدای »تق« یکبار ش�نیده 
ش�ود. این صدا نش�ان می دهد که در باک کامال 

سفت شده است.
درب باک )1( را بس�ته و آن را به آرامی فش�ار . 2

دهید و مطمئن شوید که کامال بسته است.

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

مرگ شود:
تمامـی هشـدارهای موجـود در پمــ  •

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

بنزیـن  را در پمــ  بنزیـن  اضطـراری 
یادداشت کنید.

)ادامه دارد(

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

برنگردیـد. زیرا این امـر می تواند در اثر 
تماس شـما با قطعات و اقـالم پارچه ای 
درون خودرو سـبب ایجاد الکتریسـیته 
سـاکن شـود و تخلیه این الکتریسـیته 
می تواند سبب احتراق بخارات سوخت و 

آتش سوزی شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر برگشـتن شـما به داخل خودرو الزم 
اسـت، باید یک بار دیگر با دست زدن به 
اشـیای فلزی بار الکترکی خود را تخلیه 
نماییـد و ایـن کار بایـد دور از نازل و یا 
دیگر منابع بنزین و با دسـت لخت انجام 

شود.
موقع اسـتفاده از  ظرف سـوخت پرتابل  •

)همراه( اسـتاندارد باید دقـت کنید که 
ظرف را  قبل از سوخت گیری روی زمین 
بگذارید.تخلیه بار الکتریسـیته سـاکن 
ناشـی از  ظـرف می توانـد سـبب جرقه 
بخـارات سـوخت و آتش سـوزی شـود. 
بعد از آغاز سـوخت گیری مجدد، تماس 
بین دسـت لخت و خودرو بایـد تا پایان 

سوخت گیری ادامه یابد.
بـرای سـوخت گیری بـدون خـودرو از  •

ظرف های اسـتاندارد مخصوص استفاده 
کنید و بنزین را در آن ها ذخیره نمایید.

)ادامه دارد(
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)ادامه(
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 پمـ بنزین از فندک یا کبریت  •

استفاده نکنید و سیگار نکشید.
باک را بیش از حد تعیین شده پر نکنید  •

و سـعی نکنید با زدن اهـرم نازل مقدار 
بیشتری بنزین وارد باک شود زیرا سبب 

سرریز سوخت می شود.
)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. 
اگـر قطـرات سـوخت روی لبـاس و یـا  •

دستکش و پوست شما پاشیده باشد این 
می تواند سبب ایجاد خطر آتش سوزی و 
یا سوختگی شود. همیشه درپوش اصلی 
بـاک را با دقت و بـه آرامی باز کنید. اگر 
در هنـگام باز کردن درب باک، سـوخت 
خارج شـد و یا صـدای تخلیه فشـار به 
گوش رسـید، تا زمان اتمام این وضعیت 
صبر کنید و سپس درب باک را کامال باز 

کنید.
همیشـه مطمئن شوید که درپوش اصلی  •

باک کامال بسـته شده است تا در هنگام 
تصادف احتمالی سوخت به بیرون نپاشد.

  نکته !
اگر درپـوش اصلی درب باک  نیازمند تعویض 
است، از نمونه های اصلی موجود در نمایندگی 
مجاز شـرکت کرمان موتور استفاه کنید. اگر 
درب باک معیوب باشـد می تواند سـبب نقص 
در سیستم سوخت رسانی و یا سیستم کنترل 

آالینده ها شود.

i نکته آموزشی
همیشـه سـوخت گیری مجدد را براساس   •

پیشنهـادی در  الـزامـات سوخت گیـری 
مقدمه کتابچه انجام دهید.

مواظب باشـید که سوخت به سطح خودرو  •
نپاشد. سوخت پاشـیده شده روی سطوح 
نقاشی شـده خودرو برای آن مضر است و 

می تواند به رنگ و بدنه آسیب برساند.
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)EPS( فرمان برقی
ای�ن سیس�تم به ش�ما کم�ک می کند تا خ�ودروی 
خ�ود را هدای�ت کنید. اگر خودرو خاموش باش�د و 
یا اگر سیس�تم فرمان برقی درس�ت کار نکند، شاید 
بتوانی�د باز ه�م خودرو را هدایت کنید اما هدایت و 
چرخان�دن فرم�ان در ای�ن حالت س�خت و نیازمند 

نیروی بیشتر است.
اگ�ر در زمان کار عادی خ�ودرو، متوجه تغییری در 
ان�رژی و نیروی مورد نیاز برای هدایت و چرخاندن 
فرمان ش�دید، حتم�ا خودرو را ب�ه نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

غربیلک فرمان
  نکته !

اگر سیسـتم فرمـان برقی درسـت کار نکند، 
( روی صفحـه کیلومتـر  چـراغ هشـدار )
)صفحـه نمایش دهنده ها( روشـن می شـود و 
نیروی بیشـتر به صورت آنی بـرای چرخاندن 
فرمان و هدایت خودرو مورد نیاز است. توصیه 
می کنیم که در این حالت حتما خودرو خود را 
به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید 

و هرچه سریع تر آن را چک کنید.

i نکته آموزشی
عالئم زیر ممکن اسـت در هنـگام کار عادی 

خودرو مشاهده شود:
بعد از باز کردن سـوئیچ، نیروی مورد نیاز  •

برای چرخاندن فرمـان به صورت آنی زیاد 
می شود.

ایـن اتفـاق سیسـتم عیب یابی سیسـتم  •
EPS را نشـان می دهد. وقتـی عیب یابی 
تکمیل شد، غربیلک به وضعیت عادی خود 

برمی گردد.
بعد از باز شدن سوئیچ و یا بستن آن ممکن  •

است صدای تق از رله EPS شنیده شود.
صدای موتور الکتریکی موقع توقف خودرو  •

و یـا رانندگی در سـرعت پایین، شـنیده 
می شود.

وقتی شما در دمای پایین رانندگی می کنید  •
صـدای غیـر عـادی از غربیلک شـنیده  •

می شـود. اگر دما باال برود، نویز و سروصدا 
وجود ندارد و این شرایط عادی است.
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فرمان مایل / فرمان تلسکوپی یا جمع 
شونده )اگر مدل خودرو شما دارای آن 

باشد(
غربیل�ک فرم�ان را به گون�ه ای تنظی�م کنی�د که به 
س�مت س�ینه ش�ما باش�د )به س�مت صورت ش�ما 
نباش�د(. مطمئن ش�وید که در این حالت می توانید 
چراغ ه�ای هش�دار دهنده صفح�ه کیلومتر )صفحه 
نمایش دهنده ها( و عقربه ها را ببینید. بعد از تنظیم 
فرمان، غربیلک را به باال و پایین فش�ار دهید تا در 
ج�ای خاصی قفل ش�ود. همیش�ه قب�ل از رانندگی 

وضعیت غربیلک فرمان را تنظیم کنید.

i نکته آموزشی
 بعد از تنظیم غربیلک، گاهی ممکن اسـت اهرم 
قفـل فرمان، غربیلـک را قفل نکنـد. این عیب 
نیسـت. و وقتی رخ می دهد کـه دو دنده درگیر 
می شـوند. در این حالت، مجددا باید غربیلک را 
تنظیم کنید و سپس مجددا غربیلک را قفل کنید.

 هشدار !
هرگـز موقـع رانندگـی غربیلـک فرمان را 
تنظیم نکنید. این امر ممکن اسـت سبب از 

دست رفتن کنترل خودرو و تصادف شود.

ب�رای تغییر زاوی�ه و ارتفاع غربیلک ب�ه صورت زیر 
عمل کنید:

دس�تگیره و یا اهرم قفل فرمان )1( را به سمت . 1
پایین بکشید.

غربیلک را در زاویه مطلوب )2( و ارتفاع )3( قرار دهید.. 2
اهرم قفل فرمان )4( را به باال بکشید تا غربیلک . 3

در جای خود قفل شود.

وقتی سوئیچ خودرو باز است و یا موتور در حال کار 
کردن اس�ت، کلید گرم کن غربیلک فرمان را فش�ار 
دهید تا غربیلک گرم شود. چراغ روی کلید در این 

حالت روشن می شود.
ب�رای خام�وش نم�ودن گرم ک�ن غربیل�ک فرم�ان، 
مجددا همین کلید را فش�ار دهید. چراغ روی کلید 

در این حالت خاموش می شود.
سیس�تم گرم کن غربیلک فرم�ان به صورت خودکار 

تقریبا بعد از 30 دقیقه قطع می شود.

گرم کـن غربیلک فرمان )ممکن اسـت 
مدل خودروی شما فاقد این بخش باشد(
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  نکته !
هرگز روی غربیلک روکش و یا وسیله اضافی 
نصب نکنید. این روکش ها و یا وسایل جانبی 

می تواند به گرمکن فرمان آسیب برساند.

  نکته !
هرگز با فشـار روی صفحه بوق نکوبید و یا از 
کوبیـدن روی این صفحه با اشـیای نوک تیز 

خودداری کنید.

ب�رای بوق زدن با خودرو، ناحیه مش�خص ش�ده در 
ش�کل ف�وق را که روی آن عالمت ب�وق وجود دارد 
فش�ار دهی�د. ای�ن بوق تنه�ا وقت�ی کار می کند که 

فشار داده شده باشد.

بوق
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  نکته !
موقع تمیز کردن آینه، از یک دستمال کاغذی 
و یا کهنه های مشـابه آغشـته به شیشه شور 
اسـتفاده کنید. از پاشـیدن مسـتقیم شیشه 
شـور بر روی آینـه خودداری کنیـد زیرا این 

مایع وارد بدنه آینه می شود.

آینه های داخلی
قبل از ش�روع رانندگی، آینه عقب خودرو را تنظیم 

کنید.

آینه ها

 هشدار !
مطمئن شـوید کـه چیزی مقابل دید شـما 
نیسـت. از گذاشتن وسـایل در زیر شیشه 
عقـب خـودرو خـودداری کنیـد و نیـز از 
گذاشتن اشیای بزرگ روی صندلی عقب که 
جلوی دید عقب 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 !
هرگز در حین رانندگی آینه عقب را تنظیم 
نکنید. این امر ممکن اسـت سـبب شود که 
کنتـرل خـودرو را از دسـت داده و تصادف 

کنید.
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آینه الکتروکرومیـک )ECM( )ممکن 
اسـت مدل خودرو شما فاقد این بخش 

باشد(
وقتی خودرو روش�ن اس�ت، برق و درخشندگی نور 
آینه به صورت خودکار به وس�یله سنس�ور روی آینه 
عقب کنترل می ش�ود. این سنس�ور می�زان نور دور 
خ�ودرو را ح�س ک�رده و به ص�ورت خ�ودکار آن را 
تنظی�م می کند تا برق چراغ های جلوی خودروهای 

پشت سر شما را کنترل نماید.
ه�ر موقع دن�ده در وضعیت دنده عقب اس�ت، آینه 
به صورت خودکار به وضعیتی می رود که بیش�ترین 
درخش�ندگی را دارد تا دید عقب راننده بهبود پیدا 

کند.
قبل از ش�روع رانندگ�ی و در حالتی که اهرم تغییر 
وضعی�ت ش�ب و روز آین�ه در وضعی�ت روز اس�ت، 

تنظیمات را انجام دهید.
اهرم تنظیم ش�ب و روز را به س�مت خود بکشید تا 
نور خیره کننده ناشی از چراغ های جلو خودروهای 
عقب پش�ت سرش�ما در هنگام ش�ب، چشم شما را 

آزار ندهد.
فرام�وش نکنی�د ک�ه آینه عق�ب در وضعیت ش�ب 

وضوح کافی ندارد.

آینه عقب شب و روز

برای فعال نمودن آینـه برقی عقب به 
شرح زیر عمل کنید:

کلی�د روش�ن/ خام�وش )1( را فش�ار دهی�د ت�ا  •
کارکرد نور خودکار آینه خاموش شود.

کلی�د روش�ن/ خام�وش )1( را فش�ار دهی�د ت�ا 
کارکرد نور خودکار آینه روشن شود. چراغ آینه 

در این وضعیت روشن می شود.
آین�ه ب�ه صورت پی�ش فرض هنگام ب�از نمودن  •

سوئیچ در وضعیت ON )روشن( است.
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آینه دستی
ب�رای تنظی�م آین�ه بغ�ل دس�تی، از اه�رم کنت�رل 

مخصوص )شکل فوق( استفاده کنید.

آینه بغل خودرو
همیشه قبل از شروع رانندگی آینه بغل ها را تنظیم 

کنید.
خودروی ش�ما در س�مت چپ و راست آینه دارد و 
می توانی�د آن ها را با کلید تنظیم کنید. س�ر آینه ها 
را می توانی�د خم )اصطالحا جمع( کنید تا در موقع 
شس�تن خودرو در کارواش های اتوماتیک و یا عبور 

از خیابان های باریک آسیب نبینند.
آینه بغل س�مت راس�ت محدب است و در بعضی از 
کش�ورها آین�ه بغل س�مت چپ هم مح�دب بوده و 
اش�یاء از آنچه می بینید به ش�ما نزدیک تر هس�تند. 
بنابراین برای تعیین فاصله دقیق خودروهای پشت 
س�ر در موق�ع تغیی�ر الین، یا س�رخود را از شیش�ه 
بی�رون ب�رده و عقب را نگاه کنی�د و یا از آینه عقب 

داخل خودرو استفاده کنید.

  نکته !
هرگز با زور و خراشیدن یخ روی آینه ها را  •

پاک نکنید زیرا ممکن اسـت آینه آسـیب 
ببیند.

اگر آینه یخ زده است، آینه را با زور تنظیم  •
نکنیـد. برای آب کردن یخ هرگز از ضدیخ 
مورد اسـتفاده در رادیاتور استفاده نکنید 
بلکـه از اسـپری های مخصوص اسـتفاده 
کنید و یا از اسـفنج و یـا پارچه نرم با آب 
گرم استفاده کنید و یا خودرو را به مکانی 

گرم ببرید تا یخ ذوب شود.

 هشدار !
هرگز سـعی نکنیدکه موقـع حرکت خودرو 
آینه ها را تنظیم و یا آن ها را جمع کنید زیرا 
می تواند کنترل شما بر خودرو را کم کرده و 
منجر به تصادف شدید و مرگ و آسیب های 

جانی و بدنی شود.
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آینه برقی
تنظیم آینه عقب:

اه�رم )1( را برای انتخاب آینه مورد نظر به س�مت 
راست یا چپ ببرید.

ب�ه کمک اهرم تنظیم آین�ه، آن را در وضعیت باال، 
پایین، چپ یا راست قراردهید.

بعد از تنظیم آینه، اهرم )1( را در وسط قرار دهید 
تا به صورت ناخواسته تنظیم آینه به هم نخورد.

آینه دستی
ب�رای جمع ک�ردن آینه بغل، بدنه آن را گرفته و به 

سمت عقب خودرو جمع کنید.

  نکته !
آینه هـا وقتـی به حداکثـر زاویـه تنظیم  •

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

تا موتور آن آسیب نبیند.
هرگز سـعی نکنید که آینه بغل را با دست  •

تنظیم کنید زیرا موتور آن آسیب می بیند.

جمع کردن آینه بغل
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جمع کردن آینه برقی
برای جمع کردن آینه برقی، کلید را فش�ار دهید. و 
برای باز کردن آن، مجدداً این کلید را فشار دهید.

 اگر کلید فش�ار داده نش�ود، آینه موقع باز و بس�ته 
نم�ودن قفل دره�ا از بیرون )در ص�ورت وجود این 
بخ�ش(، ب�ه صورت خ�ودکار جمع ش�ده و س�پس 

مجدداً باز می شود.

  نکته !
عملکرد باز و بسته شدن آینه بغل برقی حتی 
بدون روشـن بودن خودرو و باز بودن سوئیچ 
هـم امکان پذیر اسـت. اما بـرای جلوگیری از 
خالی شدن باطری، سعی نکنید در این حالت 
)خامـوش بـودن ماشـین(، آینه هـا را بدون 

ضرورت باز و بسته کنید.

  نکته !
هرگز با دسـت آینه برقی بغل را جمع نکنید. 
ایـن امر سـبب خرابی و آسـیب دیدن موتور 

آینه می شود.
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صفحه کیلومتر )آمپرها( خودرو
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کنترل صفحه کیلومترها

 هشدار !
هرگز در هنـگام رانندگی صفحـه کیلومتر 
را تنظیم نکنید. این امر می تواند سـبب از 
دست رفتن کنترل خودرو و تصادف شده و 
خسـارت های جانی و مالی شـدید به دنبال 

دارد.

ن�ور صفح�ه کیلومت�ر )صفح�ه نمایش دهنده ها( با 
فش�ار بخ�ش باال و ی�ا پایی�ن کلید موقع ب�از بودن 

سوئیچ تغییر می کند.

تنظیم نـور صفحـه کیلومترها )ممکن 
اسـت مـدل خودروی شـما فاقـد این 

ویژگی باشد(

اگ�ر نور صفح�ه کیلومترها به حداق�ل و یا حداکثر 
میزان ممکن برس�د، صدای بوق هشدار شنیده می 
شود )اگر مدل خودرو شما دارای این ویژگی باشد(.
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کنتـرل نمایشـگر LCD )اگـر مـدل 
خودرو شما دارای این ویژگی باشد(:

این س�رعت سنج سرعت خودرو را نشان می دهد و 
برحس�ب کیلومتر در س�اعت )km/h( و یا مایل بر 

ساعت )mph( درجه بندی شده است.

مدها یا وضعیت های نمایش�گر LCD را می توان با 
استفاده از کلیدهای کنترل عوض کرد.

)1(  : کلی�د MODE ب�رای تغیی�ر مده�ا ی�ا 
وضعیت ها

)2(  : کلید MOVE برای تغییر آیتم ها
)OK )3 : کلی�د SELECT/ RESET ب�رای 

تنظیم آیتم انتخابی
 LCD به بخش نمایشـگر LCD برای مدهای

این فصل مراجعه نمایید.

عقرب�ه ی�ا نمایش�گر دور موت�ور دور موت�ور تقریبی 
خودرو در دقیقه یا rpm را نشان می دهد.

ب�رای انتخاب دن�ده صحیح و جلوگی�ری از حرکت 
ب�ا دن�ده مرده و ی�ا دنده س�نگین غیر ض�روری، از 
اطالعات دور موتور روی این نمایش�گر استفاده می 

شود.

  نکته !
هرگـز نگذاریـد کـه عقربـه دور سـنج وارد 
محـدوده قرمز رنگ شـود. این امـر می تواند 

برای موتور مضر بوده و به آن آسیب برساند.

نمایشگر دور موتور خودرو  عقربه ها
سرعت سنج
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 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.

ای�ن عقربه دم�ای مایع خن�ک کننده موت�ور را در 
موقع باز بودن سوئیچ نشان می دهد.

  نکته !
اگر عقربه نمایشـگر دما از ناحیه نرمال فراتر 
رفتـه و به سـمت وضعیت 130 برود،  نشـان 
دهنده داغ کردن موتور است و می تواند برای 

موتور مضر باشد.
در صـورت داغ کردن موتور رانندگی را ادامه 
ندهید و بر اساس دستورالعمل های بخش »اگر 

موتور خودرو داغ نمود« فصل 6 عمل کنید.

عقربـه نمایشـگر دمای خنـک کننده 
موتور
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ای�ن عقرب�ه می�زان تقریب�ی س�وخت درون باک را 
نشان می دهد

i نکته آموزشیعقربه میزان سوخت خودرو
در فصل 8 ظرفیت باک درج شده است. •
عقربه سـوخت دارای چراغ هشدار کمبود  •

سـوخت اسـت که هنگامـی که بـاک در 
آستانه خالی شدن است روشن می شود.

ممکن اسـت هنـگام حرکت خـودرو روی  •
شـیب ها و یا فرورفتگی ها، عقربه سوخت 
نوسـان اندکی بکند و چراغ سوخت زودتر 
روشن شود زیرا سوخت داخل باک تالطم 

دارد.

 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.

  نکته !
هرگز با سوخت کم رانندگی نکنید زیرا اتمام 
سـوخت ممکن است سـبب ناقص کار کردن 
موتور و آسیب دیدن مبدل کاتالیزوری شود.
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نمایش�گر کیلومتر خودرو مس�افت طی شده توسط 
خ�ودرو را نش�ان می دهد و باید ب�رای تعیین زمان 
انج�ام نگه�داری و تعمی�رات برنام�ه ری�زی ش�ده 

استفاده شود.
بازه کیلومتر از 0 تا 999999 کیلومتر یا مایل -

 (1°F) 1°C این نمایش�گر دمای بیرونی خودرو را با
نشان می دهد.

بازه دمایی: -
- (-40°F ~ 211°F) -40°C ~ 85°C

دم�ای بیرون�ی روی نمایش�گرها ش�اید ف�ورا مانند 
دماس�نج های عادی عوض نش�ود تا توجه راننده به 
آن معط�وف نش�ود. واحد دمای نمای�ش را می توان 
به س�انتی گراد یا فارنهایت تغییر داد و بدین منظور 
باید به ش�رح زیر عمل کرد )اگر مدل خودروی شما 

دارای این ویژگی باشد(:
 )User Settings Mode( م�د تنظیمات کارب�ر -
در صفح�ه نش�ان دهنده: می توانی�د واحد دما را در 
 ”Other Features - Temperature unit“ بخش

تغییر دهید.

این نمایش�گر نش�ان می دهد که کدام دنده انتخاب 
شده است:

P :پارک نمودن خودرو با عالمت
R :دنده عقب با عالمت

N :دنده خالص با عالمت
D :دنده درگیر )درایو( با عالمت

مد اسپورت با عالمت: 1، 2، 3، 4

نمایشگر دمای بیرون خودرونمایشگر کیلومتر خودرو

i نکته آموزشی
دسـتکاری صفحه کیلومتر بـه قصد تغییر در 
کیلومتر کارکرد ثبت شده در صفحه کیلومتر 
خودرو ممنوع می باشـد. این نوع دسـتکاری 
منجر به از بین رفتن پوشـش گارانتی خودرو 

می گردد.

 نمایشگر تغییر دنده خودرو
چـراغ تغییـر دنـده اتوماتیـک )اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(
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 این نمایش�گر نش�ان می دهد که برای صرفه جویی 
در مصرف سوخت، کدام دنده مطلوب است.

دنده سبک:  •
دنده سنگین:  •

مثاًل:
 : نش�ان می دهد که دنده 3 مطلوب اس�ت )در 

حال حاضر دنده 2 یا 1 است(.
 : نش�ان می دهد که دنده باید س�نگین شود و 
ب�ه دنده 3 کاهش پی�دا کند )در حال حاضر 

خودرو با دنده 4، 5 یا 6 حرکت می کند(.
وقتی سیستم درست کار نمی کند، این کیلومترهم 

نمایش داده نمی شود.

در وضعیت اس�پورت، این نمایش�گر نش�ان می دهد 
که کدام دنده در هنگام رانندگی برای مصرف کمتر 

باید انتخاب شود.
دنده سبک:  •
دنده سنگین:  •

مثال:
 : نش�ان می دهد که دنده 3 مطلوب اس�ت )در 

حال حاضر دنده 2 یا 1 است(.
 : نش�ان می دهد که دنده باید س�نگین شود و 
ب�ه دنده 3 کاهش پی�دا کند )در حال حاضر 

خودرو با دنده 4 حرکت می کند(.
وقتی سیستم درست کار نمی کند، این کیلومتر هم 

نمایش داده نمی شود.

عالمت دنده دسـتی )اگر خودروی شما 
دارای این ویژگی باشد(

چشـمک زدن عالمت دنـده )اگر مدل 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

چشمک زن، دنده فعلی را نشان می دهد که خودرو 
ب�ا آن حرک�ت می کن�د و برای نمای�ش آن دو ثانیه 

.)P/R/N/D( بعد از تغییر دنده چشمک می زند
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نمایشگر LCD )اگر مدل خودرو شما دارای این بخش باشد(
LCD مدهای

توضیحاتعالئممدها یا وضعیت ها

این مد )وضعیت( اطالعات رانندگی مانند مصرف س�وخت، مس�افت و غیره را نش�ان می دهد. برای جزئیات کامپیوتر سفر
بیشتر به بخش کامپیوتر سفر در همین بخش مراجعه شود.

این مد )وضعیت( بازه های سرویس )کیلومتر و یا روزها( و پیام های هشدار را نشان می دهد. یا اطالعات

در این مد )وضعیت(، شما می توانید تنظیمات درها، چراغ ها و غیره را تغییر دهید.تنظیمات کاربر

برای کنترل مدهای LCD، به بخش کنترل نمایشگر LCD در همین فصل رجوع شود.
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راهنمـای سـریع )کمـک، در صورت 
وجود این ویژگی در خودروی شما(

ویرایـش  امـکان  رانندگـی  هنـگام 
تنظیمات وجود ندارد

مد کامپیوتر سفر

این پیغام هشدار وقتی نشان داده می شود که سعی 
کنی�د موقع رانندگی آیت�م تنظیمات کاربر دیگری 

را انتخاب کنید.
ب�رای افزایش ایمنی، بع�د از متوقف کردن خودرو، 
فعال کردن ترمز دس�تی و ق�رار دادن اهرم تعویض 
حال�ت جعب�ه دن�ده اتوماتی�ک در وضعیت خالص 

(N)، تنظیمات کاربر را تغییر دهید.

اگ�ر کلید OK را در مد تنظیمات فش�ار دهید، در 
آن ص�ورت توضیح�ات در مورد آیت�م انتخابی روی 

صفحه کیلومترها ظاهر می شود.

ای�ن مد )وضعیت( اطالعات رانندگی مانند کیلومتر 
و مسافت طی شده، سوخت و غیره را نشان می دهد.

برای کسب اطالعات بیشتر به بخش کامپیوتر 
سفر در همین فصل مراجعه نمایید.
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تنظیمات 
 User Settings« بازه هـای سـرویس بـه

Mode« روی نمایشگر LCD مراجعه شود.

مد اطالعات
بازه سرویس نمودن خودرو

SERVICE IN پیغام
 در ای�ن وضعی�ت موقع نیاز به انجام س�رویس های 
ی�ا روز(  و  نگه�داری پیش بین�ی ش�ده )کیلومت�ر 

محاسبه و نمایش داده می شود.
 اگ�ر کیلومت�ر یا زم�ان باقی مان�ده 1500 کیلومتر 
)900 مایل( و یا 30 روز باش�د در آن صورت پیغام 
SERVICE IN ب�رای چن�د ثانی�ه در هر بار باز 
نمودن سوئیچ و یا قرار دادن کلید استارت و توقف 

موتور در وضعیت روشن، نمایش داده می شود.

 SERVICE REQUIRED پیغـام 
یا سرویس های مورد نیاز

اگر خودرو خود را بر اساس بازه سرویس وارد شده 
قبلی س�رویس نکرده باش�ید، در آن ص�ورت پیغام 
SERVICE REQUIRED ب�رای چند ثانیه 
در ه�ر ب�ار باز نمودن س�وئیچ و یا ق�رار دادن کلید 
اس�تارت و توقف موتور در وضعیت روش�ن، نمایش 

داده می شود.
ب�رای تنظیم یا ریس�ت نمودن بازه س�رویس مورد 
نیاز در روز و یا کیلومتر مورد نیاز وارد شده قبلی:

کلید OK را بیش از 1 ثانیه فشار دهید. -
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SERVICE IN OFF پیغام
اگر بازه س�رویس تنظیم نش�ود در آن صورت پیغام 
SERVICE IN OFF روی صفحه نمایشگر به 

نمایش در می آید.

i نکته آموزشی
اگـر هر کدام از وضعیت هـای زیر پیش بیاید، 
کیلومتر و یا روزهای نشـان داده شـده ممکن 

است صحیح نباشند:
سیم باطری باز شود.- 
کلید فیوز خاموش شود.- 
باطری خالی شود.- 

پیغام هشدار
 اگ�ر یک�ی از وضعیت های زیر رخ ده�د، پیغام های 
هش�دار برای چند ثانیه در م�د )وضعیت( اطالعات 

نمایش داده می شوند.
کم بودن سوخت و غیره. -
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مد )وضعیت( تنظیمات کاربر
در این مد )وضعیت(، شما می توانید تنظیمات صفحه نشان دهنده، درب ها، چراغ ها و غیره را تغییر بدهید.

درب های خودرو
 توضیحاتاجزا

قفل خودکار
غیرفعال نمودن: کارکرد قفل درب خودکار غیرفعال می شود. •
فعال سازی در سرعت: تمامی درب ها در سرعت های باالی 15 کیلومتر در ساعت، به صورت خودکار قفل می شوند. •
فعال سازی بر اساس دنده انتخابی: اگر دنده اتوماتیک از وضعیت P به وضعیت D، N، R تغییر کند، تمامی درب ها به صورت  •

خودکار قفل می شوند.

باز شدن خودکار قفل )اتو آنالک(
غیرفعال سازی: باز شدن خودکار قفل درب به صورت خودکار فسخ می شود. •
ب�ر اس�اس خاموش�ی خودرو: موقعی که س�وئیچ خ�ودرو را برمی داریم و یا کلید روش�ن و خاموش کردن موت�ور را در وضعیت  •

خاموش قرار می دهیم، قفل تمامی درب ها به صورت خودکار باز می شود.

چراغ ها
 توضیحاتاجزا

چراغ راهنمای تک لمسی
خاموش: کارکرد چراغ راهنمای تک لمسی غیر فعال خواهد شد. •
3،5،7 چشمک: چراغ راهنما 3،5 یا 7 بار در موقع حرکت دادن اهرم چراغ راهنما، چشمک خواهد زد. •

برای جزئیات بیشتر به بخش چراغ در همین فصل مراجعه شود.

تأخیر چراغ جلو
روشن: کارکرد تأخیر چراغ جلو فعال خواهد شد. •
خاموش: کارکرد تأخیر چراغ جلو غیر فعال می شود. •

برای جزئیات بیشتر به بخش چراغ در همین فصل مراجعه شود.
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بازه سرویس

 توضیحاتاجزا

 بازه سرویس
در این مد )وضعیت(، شما می توانید کارکرد بازه سرویس را با کیلومتر و یا بر اساس دوره و مدت زمان )ماه( فعال کنید.

خاموش: کارکرد بازه سرویس غیرفعال خواهد شد. •
روشن: شما می توانید بازه سرویس را تنظیم کنید )بر اساس کیلومتر و یا ماه( •

ویژگی های دیگر

 توضیحاتاجزا

تنظیم مجدد خودکار مصرف سوخت به 
)Fuel Eco. Auto Reset( صرفه

خاموش: موقع سوخت گیری مجدد میانگین مصرف سوخت به صرفه تنظیم نمی شود. •
روشن )Auto Reset(: موقع سوخت گیری مجدد، میانگین مصرف سوخت به صرفه تنظیم می شود. •

برای جزئیات بیشتر به کامپیوتر سفر در همین فصل مراجعه شود.

 واحد دمایی را انتخاب کنید )F,°C°(.واحد دمای نمایشگر دما

چشمک زدن وضعیت دنده
اگر این کارکرد را انتخاب کنید، وضعیت فعلی دنده در روی نمایشگر برای مدت 2 ثانیه در هنگام تغییر دنده نمایش 

.)P/R/N/D( داده می شود
اگر این کارکرد انتخاب نشود، تعویض دنده در نمایشگر نمایش داده نمی شود.

 زبان سیستم را انتخاب کنید.زبان سیستم
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ضعیـف بـودن باطـری سـوئیچ )برای 
سیستم سوئیچ هوشمند(

فشـار کلیـد اسـتارت خـودرو موقع 
چرخانـدن فرمان )اگر خودروی شـما 

دارای این ویژگی باشد(

پیغام های هشـدار )برای نـوع B، اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

تغییر دنده به وضعیت P )برای سیستم 
سوئیچ هوشمند و دنده اتوماتیک(

این پیغام هشدار وقتی روشن می شود که شما  •
س�عی کنید که موت�ور را بدون خ�الص نمودن 
 P دن�ده یا قرارگرفتن دنده خودکار در وضعیت

خاموش کنید.
در ای�ن هنگام کلید روش�ن / خاموش موتور در  •

وضعیت ACC قرار می گیرد )اگر ش�ما یک بار 
دیگ�ر کلید روش�ن و خام�وش ک�ردن موتور را 

فشار دهید، موتور روشن می شود(

اگر باطری س�وئیچ هوش�مند موق�ع خاموش بودن 
کلید روشن و خاموش موتور، خالی باشد این پیغام 

نمایش داده می شود.
ای�ن پیغ�ام هش�دار وقتی روش�ن می ش�ود که قفل 
غربیلک موقع فش�ار کلید روش�ن و خاموش موتور 

به صورت عادی باز نشود.
در ای�ن حال�ت موق�ع گردان�دن غربیلک ب�ه چپ و 

راست، کلید روشن /خاموش موتور را فشار دهید.
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قفل فرمان بازشده است )برای سیستم 
سوئیچ هوشمند(

کنتـرل سیسـتم قفـل فرمـان )برای 
سیستم سوئیچ هوشمند(

کالچ را بگیرید تا موتور اسـتارت بزند 
)بـرای سیسـتم سـوئیچ هوشـمند و 

گیربکس دستی(

 این پیغام هشدار دهنده در صورتی روشن می شود 
ک�ه غربیل�ک موقع خام�وش بودن کلید اس�تارت و 

توقف موتور، قفل نشود.

 این پیغام هشدار دهنده در صورتی روشن می شود 
ک�ه غربیل�ک موقع خام�وش بودن کلید اس�تارت و 

توقف موتور، به صورت عادی قفل نشود.
این پیغام هش�دار دهنده در صورتی روشن می شود 
ک�ه کلید روش�ن و خاموش کردن خ�ودرو با دو بار 
فش�ار مک�رر و بدون فش�ار پ�دال کالچ در وضعیت 

ACC قرار گرفته باشد.
برای استارت موتور کالچ را فشار دهید.
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سـوئیچ روی ماشـین نیسـت )بـرای 
سیستم سوئیچ هوشمند(

سوئیچ شناسـایی نشد )برای سیستم 
سوئیچ هوشمند(

پـدال ترمـز را فشـار دهید تـا موتور 
اسـتارت بزند )برای سیسـتم سوئیچ 

هوشمند و گیربکس اتوماتیک(

این پیغام موقعی نمایش داده می ش�ود که س�وئیچ 
هوشمند موقع فش�ار کلید روشن و خاموش کردن 

خودرو در خودرو نباشد.
همیشه سوئیچ هوشمند را به همراه داشته باشید.

ای�ن پیام هش�دار موقعی نمایش داده می ش�ود که 
س�وئیچ هوشمند موقع فشار کلید روشن و خاموش 

کردن موتور شناسایی نشود.
این پیغام هش�دار دهنده در صورتی روشن می  •

شود که کلید روشن و خاموش کردن خودرو با 
دو بار فش�ار مکرر و بدون فش�ار پ�دال ترمز در 

وضعیت ACC قرار گرفته باشد.
برای استارت موتور ترمز را فشار دهید. •
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 مجددا کلید اسـتارت خودرو را فشار 
دهید )برای سیستم سوئیچ هوشمند(

کلید START روی سـوئیچ را فشـار 
دهید )برای سیستم سوئیچ هوشمند(

ترمـز  )میکروسـوئیچ(  کلیـد  فیـوز 
)"BRAKE SWITCH"( را چـک کنید 
)بـرای سیسـتم سـوئیچ هوشـمند و 

گیربکس دستی(

این پیغام هش�دار موقعی نمایش داده می ش�ود که 
شما نتوانید به خاطر ایراد در سیستم کلید روشن و 

خاموش کردن موتور، با این کلید کار کنید.
با فشار مجدد این کلید موتور را روشن کنید.

اگر بعد از هر بار فشار این کلید همین پیغام ظاهر 
می ش�ود در آن صورت توصیه می ش�ود که خودرو 

را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

این پیغام هش�دار در صورتی نمایش داده می ش�ود 
که شما موقع نمایش پیغام هشدار سوئیچ شناسایی 
نش�د)“Key not detected”(، کلید روش�ن و 

خاموش کردن موتور را فشار دهید.
در این زمان، چراغ سیس�تم ضد س�رقت چش�مک 

خواهد شد.

ای�ن پیغام در صورتی نمایش داده می ش�ود که  •
فیوز کلید ترمز قطع شود.

ای�ن ب�دان معنی اس�ت ک�ه ش�ما باید فی�وز را  •
تعوی�ض کنی�د. اگ�ر ای�ن ام�کان وجود ن�دارد، 
می توانید با فش�ار کلید خاموش / روش�ن موتور 
برای مدت 10 ثانیه در وضعیت ACC ، موتور 

را روشن کنید.
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 P برای استارت موتور دنده را در وضعیت
)پارک( و یا N )خالص( خالص قرار دهید. 
)برای سوئیچ هوشمند و گیربکس خودکار(

سـان روف باز اسـت )اگر خودرو شما درب های خودرو باز است
دارای این بخش باشد(

این پیغام هشدار وقتی نمایش داده می شود که  •
موتور را در حالتی که دنده در وضعیت پارک و 

یا خالص نیست، روشن می کنید.

این عالمت موقع باز بودن درب های خودرو نمایش 
این هش�دار وقت�ی نمایش داده می ش�ود که موتور داده می شود.

خاموش می شود اما سان روف باز است.

i نکته آموزشی
شـما می توانید در وضعیتـی که دنده خالص 
اسـت )N(، موتور را روشـن کنیـد. اما برای 
ایمنی بیشـتر توصیه می شود که موتور را در 
وضعیتی روشن کنید و استارت بزنید که دنده 

در وضعیت پارک و یا )P( قرار دارد.
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گرم کن غربیلک فرمان روشن است )اگر درب موتور باز استدرب صندوق عقب خودرو باز است
خودروی شما دارای این بخش باشد(

این پیغام هشدار وقتی نمایش داده می شود که  •
شما گرم کن فرمان را روشن می کنید.

ب�رای جزئیات بیش�تر ب�ه بخش گرم ک�ن فرمان در 
همین فصل مراجعه کنید.

ای�ن عالم�ت وقتی نمای�ش داده می ش�ود که درب 
موتور باز است.

ای�ن عالم�ت وقتی نمای�ش داده می ش�ود که درب 
صندوق عقب خودرو باز است.
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گرم کـن فرمـان خامـوش اسـت )اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

کم بودن سوخت خودرو صـاف نمـودن غربیلـک فرمـان )اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

 این پیغام هش�دار موقعی نمایش داده می شود که 
شما موتور را در حالتی روشن می کنید که غربیلک 
فرمان در وضعیت نود درجه نس�بت به س�مت چپ 

یا راست است.
غربیل�ک فرمان را بگردانید و اطمینان حاصل کنید 

که زاویه آن کمتر از 30 درجه است.

ای�ن پیغ�ام موقع�ی نمای�ش داده می ش�ود که باک 
سوخت تقریبا خالی است.

وقتی چراغ هشدار سوخت روشن می شود. -
وقتی ک��ه کامپیوت��ر سف��ر خ��ودرو عب�ارت  -

“km(or mile) ---” را به عن�وان فاصله باقی 
مانده تا اتمام سوخت نمایش می دهد.

هرچه سریع تر سوخت گیری کنید.

این پیغام هش�دار وقتی روشن می شود که شما  •
گرم کن غربیلک فرمان را خاموش می کنید.

برای جزئیات بیشتر به بخش گرم کن غربیلک 
فرمان در همین فصل مراجعه کنید.
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چراغ هـای جلـو را چـک کنیـد )اگر سوئیچ فیوز را روشن کنیدموتور داغ کرده است
خودرو دارای این ویژگی است(

ای�ن پیغ�ام وقت�ی نمای�ش داده می ش�ودکه دمای 
خنک کنن�ده موت�ور بیش تر از 120 درجه س�انتی 
گراد است. این بدان معنی است که موتور داغ کرده 

و ممکن است آسیب ببیند.

این پیام هش�دار موقعی نمایش داده می ش�ود  •
ک�ه کلی�د فیوز واق�ع در جعبه فی�وز زیر فرمان 

خاموش باشد.
این بدان معنا است که باید کلید فیوز را روشن  •

کنید.

برای جزئیات بیشتر به بخش فیوزها در فصل 
7 مراجعه نمایید.

ای�ن پیغام هش�دار موقع�ی نمایش داده می ش�ود که 
چراغ های بیرونی )چراغ های جلو، چراغ ترمز، چراغ مه 
شکن، و غیره( خودرو ایراد پیدا کنند )حبابی معیوب 
باشد و این پیغام در موقع خرابی چراغ LED یا مدار 
نمایش داده نمی شود(. در این حالت، توصیه می شود 

که خودرو را به نمایندگی مجاز کرمان موتور ببرید.
i نکته آموزشی

موقـع تعویـض حبابی چـراغ از چـراغ با وات  •
مشابه اصلی استفاده کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر به بخش وات چراغ 
ها در همین فصل مراجعه نمایید.

اگـر حبابی یا چراغی با وات متفاوت را در روی  •
خـودرو نصب کنیـد در آن صـورت این پیغام 

هشدار نمایش داده نمی شود.
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چراغ های هشدار
i نکته آموزشی - چراغ های هشدار

مطمئن شـوید که تمامی چراغ های هشـدار 
بعد از اسـتارت ماشـین خاموش شده اند. اگر 
چراغی هنوز روشـن اسـت، این بـدان معنی 

است که باید به اخطار آن توجه کنید.

چراغ هشدار ایربگ )اگر خودرو 
شما مجهز به این بخش باشد(

کمربند  هشـدار  چراغ های 
ایمنی

چراغ هشـدار روغن ترمز و 
ترمز دستی

این چراغ هشدار موقعی روشن می شود که:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
این چراغ تقریبا 6 ثانیه روشن می ماند و بعد  -

از آن خاموش می گردد.
وقتی که SRS ایراد داشته باشد. •

در این حالت، توصیه می شود که حتما به نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه شود.

این چراغ هشدار موقعی روشن می شود که:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
ای�ن چ�راغ تقریباً 3 ثانیه روش�ن می ماند و  -

بعد از آن خاموش می گردد.
اگر ترمز دس�تی کشیده ش�ده باشد، روشن  -

می ماند.
وقتی که ترمز دستی کشیده شده باشد. •
وقت�ی می�زان روغ�ن ترم�ز موج�ود در مخ�زن  •

مخصوص کم باشد.
اگر بعد از خواباندن ترمز دس�تی، این چراغ  -

همچنان روشن بود، نشان می دهد که سطح 
روغ�ن ترم�ز پایی�ن اس�ت و باید ب�ه مخزن 

روغن ترمز اضافه کرد.

اگر سـطح روغـن ترمز دسـتی در مخزن 
پایین بود:

ب�ا احتی�اط تا نزدیک تری�ن مکان ام�ن برانید و . 1
خودرو را متوقف کنید.

خودرو را خاموش کرده و بالفاصله میزان روغن . 2
را چک و در صورت نیاز به آن روغن ترمز اضافه 
کنید. )برای جزئیات بیشتر به بخش روغن ترمز 
در فصل 7 مراجعه شود(. سپس وجود نشتی را 

در تمامی مدار ترمز کنترل و مطمئن شوید.

این چراغ هشدار به راننده اعالم می کند که کمربند 
ایمنی هنوز بسته نشده است.

 برای جزئیات بیش�تر به بخش کمربندی ایمنی در 
فصل 2 مراجعه شود.
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اگر سیس�تم ترمز نش�تی داش�ته، چراغ هشدار 
روش�ن می ماند و یا ترمز درس�ت کار نمی کند و 
در این حالت باید از به حرکت درآوردن خودرو 

خودداری کنید.
در ای�ن حالت توصیه می ش�ود که خ�ودرو را تا 
نزدیک تری�ن نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرمان 

موتور یدک کرده و رفع عیب نمایید.

:Dual-Diagonal سیستم های ترمز
 خ�ودرو شم��ا مجه�ز ب�ه سیستم ه��ای ترم�زی 
Dual-Diagonal اس�ت. این بدان معنی است 
ک�ه حت�ی در صورت نقص در یکی از سیس�تم های 

دوگانه، باز هم در دوچرخ ترمز وجود دارد.
اگر تنها یکی از سیس�تم های دوگانه کار کند، فشار 
پدال بیشتر و خالصی بیشتری برای متوقف نمودن 

خودرو مورد نیاز است.
 همچنین، خودرو تنها با بخشی از سیستم ترمزی، 

در مسافت کوتاه ترمز نمی کند.
اگ�ر ترمزه�ا هنگام حرک�ت خ�ودرو از کار بیافتند، 
به آرامی با دنده س�نگین تر حرک�ت کنید تا قدرت 
ترمزی موتور را به کمک بگیرید و در سریع ترین و 

ایمن ترین حالت خودرو را متوقف نمایید.

این چراغ در موارد زیر روشن می شود:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
ای�ن چ�راغ تقریبا 3 ثانیه روش�ن می ماند و  -

بعد از آن خاموش می گردد.
باش�د  • ABS خ�ودرو معی�وب  در صورتی ک�ه 

)سیس�تم های ترم�ز ع�ادی هن�وز ب�دون کمک 
سیستم ABS کار می کنند(.

در ای�ن حالت توصیه می ش�ود که خ�ودرو را به 
نزدیک تری�ن نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرمان 

موتور ببرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز 
ABS یا ضد قفل

 هشدار !
چراغ هشدار روغن ترمز و ترمز دستی

رانـدن خـودرو بـا چراغ هشـدار روشـن 
خطرنـاک اسـت. اگر چـراغ هشـدار ترمز 
دسـتی و روغن ترمـز در حالـت خواباندن 
ترمز دسـتی هم روشن باشد، در آن صورت 
این بـه معنای کم بودن میـزان روغن ترمز 

خودرو است.
 در ایـن حالت، توصیه می شـود که خودرو 
را بـه نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

ببرید تا بازدید شود.
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چراغ هشدار فرمان برقی یا 
EPS

در  نقـص  عالمـت  چـراغ 
MIL خودرو یا

این چراغ وقتی روشن می شود که:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
این چراغ تا زمان روشن شدن خودرو روشن  -

می ماند.
وقت�ی که EPS یا فرمان برقی ایرادی داش�ته  •

باشد.
در ای�ن حال�ت توصی�ه می ش�ود ک�ه خ�ودرو را به 
نزدیک تری�ن نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

ببرید.

این چراغ در موارد زیر روشن می شود:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
این چراغ تا زمان روشن شدن خودرو روشن  -

می ماند.
اگر سیستم کنترل آالینده ها معیوب باشد. •

در ای�ن حال�ت توصی�ه می ش�ود ک�ه خ�ودرو را به 
نزدیک تری�ن نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

ببرید.

چراغ هشدار نقص در خودرو یا - 
MIL  

  نکته !

اگر این چراغ روشـن باشد، رانندگی می تواند 
برای سیسـتم های کنترل آالینده مضر باشد 
و می توانـد روی قابلیت رانندگـی و یا میزان 

مصرف سوخت اثر بگذارد.

موتور بنزینی- 
 

  نکته !
روشن بودن چراغ MIL در موتورهای بنزینی 
به این معنی است که احتماال مبدل کاتالیست 
آسـیب دیده است که سبب افت توان خودرو 

می شود.
 در این حالت توصیه می شـود کـه خودرو را 
به نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور ببرید.
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چراغ هشـدار میزان روغن 
موتور

چراغ هشدار باطری خودرو

چ�راغ هش�دار س�طح روغ�ن موت�ور وقت�ی روش�ن 
می شود که سطح روغن باید کنترل گردد.

اگر چراغ هش�دار روش�ن ش�د، س�ریعاً سطح روغن 
را چ�ک ک�رده و در صورت نیاز ب�ه آن روغن اضافه 

کنید.
به آرامی روغن توصیه ش�ده برای خودرو خود را با 
قیف به داخل کارتل بریزید. )ظرفیت روغن اضافی: 

تقریبا 0.6 تا 1 لیتر(.
توصیه می ش�ود که حتما از روغن مخصوص موتور 
خودروی خود اس�تفاده کنید. )به بخش روغن های 
پیشنهادی و گنجایش آن در فصل 8 رجوع شود(.

هرگ�ز روغن اضافی داخل موت�ور نریزید و مطمئن 
 F شوید که میزان روغن موجود در مخزن از سطح

یا )FULL( روی درجه روغن فراتر نرود.

این چراغ وقتی روشن می شود که:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
این چراغ تا زمان روشن شدن خودرو روشن  -

می ماند.
وقت�ی که دینام )آلترناتور( و یا سیس�تم باطری  •

معیوب باشد.

اگـر باطری یـا دینام )آلترناتـور( معیوب 
بودند:

ب�ا احتیاط خ�ودرو را تا نزدیک ترین مکان ایمن . 1
رانده و آن را متوقف نمایید.

خ�ودرو را خاموش کرده و ش�ل و ی�ا پاره بودن . 2
تسمه دینام را چک کنید.

اگ�ر تس�مه درس�ت تنظیم ش�ده باش�د، در آن 
صورت احتماالً باطری مشکل دارد.

 در ای�ن حال�ت توصی�ه می ش�ود ک�ه بالفاصله 
نمایندگ�ی مج�از  نزدیک تری�ن  ب�ه  را  خ�ودرو 

شرکت کرمان موتور ببرید.

i نکته آموزشی
اگر بعد از اضافه نمودن روغن و گرم شدن  •

موتور با مسـافت 50 تا 100 کیلومتر را طی 
کنید، چراغ هشدار خاموش می شود.

)ادامه دارد(
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)ادامه(
سـعی کنید در یک بـازه 10 ثانیه ای موتور  •

را سـه بار خاموش و روشـن کنید در این 
صـورت چراغ هشـدار بالفاصلـه خاموش 
می شـود. اما وقتی شـما چراغ هشـدار را 
بدون اضافه نمودن روغـن موتور خاموش 
می کنیـد در آن صورت چـراغ بعد از طی 
مسافت 50 تا 100 کیلومتر بعد از گرم شدن 

موتور باز خواهد گشت.

  نکته !
اگر چراغ بعـد از اضافه نمودن روغن موتور و 
طی مسـافت تقریبی 50 تا 100 کیلومتر بعد از 
گرم شـدن موتور همچنان روشـن بود، حتما 
خـودرو را بالفاصله به نزدیک ترین نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
حتی اگـر چراغ بعد از روشـن شـدن موتور 
روشن نشـد، باز هم باید سـطح روغن موتور 
را چک کرده و به صورت دوره ای در آن روغن 

ریخت.

روغن  چراغ هشدار فشـار 
موتور 

اگر این چراغ هشدار روشن باشد:
س�وئیچ خودرو ب�از و یا کلید روش�ن و خاموش  •

کردن موتور در وضعیت روشن باشد.
این چراغ تا زمان روشن شدن خودرو روشن  -

می ماند.
اگر فشار روغن موتور کم باشد. •

اگر فشار روغن موتور کم بود:
ب�ا احتیاط خودرو را به نزدیک ترین مکان ایمن . 1

منتقل کرده و آن را متوقف نمایید.
خودرو را خاموش کرده و س�طح روغن موتور را . 2

چک کنید )برای جزئیات بیشتر به بخش روغن 
موت�ور فصل 7 مراجعه کنید.( اگر س�طح روغن 

پایین باشد، در صورت نیاز روغن اضافه کنید.
اگ�ر بع�د از اضافه نم�ودن روغن، چراغ هش�دار 
روش�ن ماند و یا روغن در دسترس نبود، در آن 
ص�ورت توصیه می ش�ود هرچه س�ریع تر خودرو 
را به نزدیک ترین نمانیدگی مجاز منتقل کنید.

چراغ هشدار فشار روغن موتور- 
 

  نکته !
اگر خودرو بالفاصله بعد از روشـن شـدن  •

چراغ هشدار فشـار روغن موتور خاموش 
نشود، آسیب جدی به خودرو وارد می شود.

اگر چراغ هشـدار هنگام کار کردن موتور  •
همچنان روشـن باشـد، در آن صورت این 
بـه معنای عیب جدی در موتور اسـت. در 

این حالت:
در سـریع ترین و ایمن تریـن وضعیـت . 1

خودرو را متوقف نمایید.
خودرو را خاموش کرده و سـطح روغن . 2

را چـک کنید. اگر میزان روغن کم بود، 
تا سطح مناسب به خودرو روغن اضافه 

نمایید.
مجـددا موتـور را روشـن کنیـد. اگـر . 3

چراغ هشـدار بعـد از اسـتارت موتور 
روشن بود، بالفاصله خودرو را خاموش 
کنید. در ایـن حالت، توصیه می شـود 
که بالفاصله خـودرو را به نزدیک ترین 
نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان موتور 

منتقل نمایید.
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چراغ هشدار فشار باد الستیک 
)ممکن اسـت خودروی شما 

فاقد این ویژگی باشد(

بودن  کـم  چـراغ هشـدار 
سوخت خودرو

این چراغ در وضعیت های زیر روشن می شود:
کلید/س�وئیچ روش�ن و خاموش کردن موتور در  •

وضعیت روشن باشد.
ای�ن چراغ تقریب�ا 3 ثانیه روش�ن می ماند و  -

بعد از آن خاموش می گردد.
یک یا چند حلقه از الس�تیک ها کم باد باش�ند  •

) ممکن اس�ت محل الس�تیک کم باد هم روی 
LCD نمایش داده می شود(.

ب�رای جزئیات بیش�تر به بخش سیس�تم پایش 
فشار الستیک در فصل 6 مراجعه شود.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
باک خودرو تقریبا خالی است.

 اگ�ر ب�اک تقریبا خالی باش�د در آن صورت باید در 
سریع ترین زمان ممکن سوخت گیری کنید.

این چراغ هشـدار بعـد از آن که 60 ثانیه 
چشـمک می زند روشـن می مانـد و یا در 
بازه های تقریبا سـه ثانیه ای چشمک زده 

و مجددا خاموش می شود. علت آن:
وجود نقص در TPMS می باشد. •

 در ای�ن حال�ت، توصی�ه می ش�ود ک�ه بالفاصله 
نمایندگ�ی مج�از  نزدیک تری�ن  ب�ه  را  خ�ودرو 

شرکت کرمان موتور ببرید.
ب�رای جزئیات بیش�تر به بخش سیس�تم پایش 

سطح سوخت پایین- فشار الستیک در فصل 6 مراجعه شود.
 

  نکته !
رانندگی با سوخت کم و چراغ هشدار سوخت 
روشـن می توانـد سـبب درسـت کار نکردن 
موتـور و آسـیب دیدن مبدل کاتالیتی شـود 
)اگر خودروی شما این ویژگی را داشته باشد(.

 هشدار !
متوقف کردن ایمن خودرو:

TPMS نمی تواند موارد آسیب دیدگی  •
ناگهانی و یا شدید الستیک در اثر عوامل 

بیرونی را به شما اطالع دهد.
اگر متوجـه ناپایـداری خودرو شـدید،  •

بالفاصله پا را از روی پـدال گاز بردارید 
و ترمزها را به آرامی با نیروی کم فشـار 
داده و به آرامـی به محلی ایمن خارج از 

جاده بروید.
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چراغ هشدار سیستم اعالن 
)LDWS( از الیـن  خروج 
)اگـر خودروی شـما دارای 

این ویژگی باشد(
این چراغ وقتی روشن می شود که:

سبز؛ وقتی که شما سیستم اعالن خرج از الین  •
را با فشار کلید LDWS روشن می کنید.

زرد؛ وقت�ی ک�ه سیس�تم اع�الن خ�روج از الین  •
معیوب باشد.

در ای�ن حال�ت توصی�ه می ش�ود ک�ه خ�ودرو را به 
نزدیک تری�ن نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

منتقل کنید.

برای جزئیان بیش�تر به بخش سیستم اعالن خروج 
از الین یا LDWS در فصل 5 مراجعه شود.

چراغ هشدار نیمه باز بودن 
درب ها

چراغ هشدار اصلی

چراغ هشدار باز بودن درب 
صندوق عقب خودرو

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
درب ها کامل بسته نشده باشند.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
مس�افت باقی مانده برای س�رویس خ�ودرو و یا  •

زم�ان باق�ی مانده ت�ا س�رویس آن روی صفحه 
کیلومتر خودرو، باشد.

اگر تنظیمات بازه س�رویس مجددا تعیین شود، 
چراغ هشدار خاموش می شود.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
درب صندوق عقب کامل بسته نشده باشد.
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چـراغ هشـدار چراغ هـای 
جلو

این پیغـام هشـدار موقعی نمایـش داده 
می شود که:

چراغ ه�ای بیرون�ی )چ�راغ ه�ای جلو، چ�راغ ترمز، 
چ�راغ مه ش�کن، و غیره( خ�ودرو ایراد پی�دا کنند 
)حبابی معیوب باش�د و این پیغ�ام در موقع خرابی 
چراغ LED یا مدار نمایش داده می ش�ود(. در این 
حال�ت، توصیه می ش�ود که خ�ودرو را به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

i نکته آموزشی
موقع تعویض چراغ از چراغ با وات مشـابه  •

اصلی استفاده کنید.
برای کسـب اطالعات بیشتر به بخش وات 

چراغ ها در همین فصل مراجعه نمایید.
اگر حبابی یـا چراغی با وات متفاوت را در  •

روی خـودرو نصب کنید در آن صورت این 
پیغام هشدار نمایش داده نمی شود.
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چراغ هشدار فیلتر سوخت- 
 

  نکته !
وقتـی که چـراغ هشـدار فیلتر سـوخت  •

روشـن می شـود، قدرت موتور )سـرعت 
خودرو و یا سرعت دور آرام موتور( ممکن 

است کم شود.
اگر با چراغ هشـدار روشن رانندگی کنید،  •

قطعـات موتـور )انژکتور، رییل سـوخت، 
پمـ سـوخت فشـار قـوی( ممکن اسـت 
آسـیب ببیننـد. اگـر ایـن اتفـاق رخ داد 
توصیه می شود که هر چه سریع تر خودرو 
را به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

ببرید.

سیسـتم  هشـدار  چـراغ 
ضد سـرقت )بدون سـوئیچ 

هوشمند(

چراغ هشـدار سیستم ضد 
سرقت )با سوئیچ هوشمند(

این چراغ وقتی روشن می شود که:
خودرو، کد سیستم ضد سرقت روی سوئیچ شما را 

هنگام باز بودن سوئیچ شناسایی می نماید.
در این حالت، ش�ما می توانید خودرو را روش�ن  -

کنید.
بعد از روش�ن نمودن خودرو این چراغ خاموش  -

می شود.

در موارد زیر این چراغ چشمک می زند:
وقتی که سیستم ضد سرقت معیوب باشد.

در ای�ن حال�ت توصی�ه می ش�ود ک�ه خ�ودرو را به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

این چراغ هشدار تا 30 ثانیه روشن می شود:
خ�ودرو  در  را  هوش�مند  س�وئیچ  خ�ودرو  وقت�ی 
شناس�ایی نماید و کلید روش�ن خاموش خودرو در 

وضعیت ACC یا در وضعیت ON باشد.
در این حالت، ش�ما می توانید خودرو را روش�ن  -

کنید.
چ�راغ هش�دار بع�د از روش�ن ک�ردن خ�ودرو  -

خاموش می شود.

اگر این چراغ چند ثانیه چشمک می زند:
موقعی است که سوئیچ هوشمند در خودرو نیست.

در این حالت ش�ما نمی توانید خودرو را روش�ن  -
کنید.
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چراغ هشدار چراغ راهنما

این چراغ وقتی چشمک می زند که:
شما چراغ راهنما را روشن می کنید.

 اگر هر کدام از وضعیت های زیر پیش بیاید، ممکن 
است نشان دهنده معیوب بودن چراغ راهنما باشد. 
در این حالت، توصیه می شود خودرو را بالفاصله به 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
عالمت چراغ راهنما چشمک نمی زند و تنها  -

روشن است.
عالمت چراغ راهنما سریع چشمک می زند. -
عالمت چراغ راهنما اصاًل روشن نمی شود. -

این چراغ دو ثانیه روشـن می شود و سپس 
خاموش می گردد:

وقتی خودرو سوئیچ هوشمند را در خودرو شناسایی 
نکند و موتور هم در وضعیت ON باشد.

در ای�ن حال�ت، توصیه می کنیم خودرو را س�ریع تر 
ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موت�ور ببرید تا 

بازرسی شود.

وقتی این چراغ چشمک می زند:
باطری سوئیچ هوشمند ضعیف است. •
در این حالت ش�ما نمی توانید خودرو را روش�ن  -

کنی�د اما اگر کلید روش�ن/خاموش موت�ور را با 
س�وئیچ هوش�مند در وضعیت ON قرار دهید، 
موتور روش�ن می ش�ود. برای جزئیات بیشتر به 
بخ�ش روش�ن کردن موتور در فص�ل 5 مراجعه 

شود.
اگر سیستم ضد سرقت معیوب باشد. •

درای�ن حال�ت توصیه می ش�ود که خ�ودرو را به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

عالمت چراغ نور باال

عالمت چـراغ نورپایین )در 
صورتـی که خودروی شـما 

دارای این ویژگی باشد(

این چراغ وقتی روشن می شود که:
چ�راغ ه�ای جل�و روش�ن و در وضعیت ن�ور باال  •

هستند.
وقت�ی اهرم چراغ راهنما در وضعیت چراغ عبور  •

قرار دارد.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
چراغ های جلو روشن باشند. •
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چراغ نشـانه روشـن بودن 
چراغ ها

چـراغ عالمـت کـروز )اگر 
این  خـودروی شـما دارای 

ویژگی باشد(

چراغ نشـانه توقف خودکار 
)اگـر خودروی شـما دارای 

این ویژگی باشد(

چراغ نشـانه تنظیـم کروز 
)اگـر خودروی شـما دارای 

این ویژگی باشد(

نشـانه چراغ مه شـکن جلو 
)اگـر خودروی شـما دارای 

این ویژگی باشد(

نشـانه چراغ مه شکن عقب 
)اگـر خودروی شـما دارای 

این ویژگی باشد(

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:چراغ های توقف و یا چراغ های جلو روشن هستند.

سیستم کروز کنترل خودرو فعال شده باشد. •

برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم کروز کنترل 
فصل 5 مراجعه نمایید.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
 ISG موت�ور در وضعی�ت توق�ف خ�الص سیس�تم
یا سیس�تم توق�ف و عبور خالص ق�رار گیرد. وقتی 
چ�راغ  می ش�ود،  زده  خ�ودرو  خ�ودکار  اس�تارت 
اتواس�توپ یا توقف خ�ودکار روی صفح�ه کیلومتر 

برای مدت 5 ثانیه چشمک می زند.
برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم ISG فصل 

5 رجوع شود.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
سرعت کروز کنترل تنظیم شده باشد. •

برای اطالعات بیشتر به بخش سیستم کروز کنترل 
فصل 5 مراجعه نمایید.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
چراغ های مه شکن جلو روشن هستند.

این چراغ هشدار وقتی روشن می شود که:
چراغ های مه شکن عقب روشن هستند.

i نکته آموزشی
وقتـی موتــور بـه صــورت خـودکــار  •

توسـط سیستـم ISG روشـن می شـود، 
شمـــاری از چــراغ هــای هشـــدار 
)EPS ،ESC OFF ،ESC ،ABS یا چراغ 
هشـدار ترمز دسـتی( ممکن اسـت چند 

ثانیه ای روشن شوند.
 ایـن اتفاق بـه خاطـر پایین بـودن ولتاژ  •

باطری رخ می دهد و به معنی معیوب بودن 
سیستم نیست.
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چراغ هشدار فقدان سوئیچ 
KEY OUT یا

وقت�ی کلی�د روش�ن و خام�وش موت�ور در وضعیت 
ACC یا در وضعیت ON باشد، اگر دربی باز شود 
در آن ص�ورت سیس�تم به دنبال س�وئیچ هوش�مند 

می گردد.

اگر این چراغ چشمک بزند:
وقتی سوئیچ هوشمند در خودرو نباشد و یا درب ها 
در حال�ت ب�از بودن س�وئیچ و یا وضعی�ت که کلید 
روش�ن / خاموش موتور در وضعیت ACC اس�ت، 

در خودرو نباشد:
اگر ش�ما تمامی درب ه�ا را ببندید، آژیر خودرو  -

تقریبا 5 ثانیه به صدا در میاید.
در هن�گام حرک�ت خ�ودرو این چ�راغ خاموش  -

می شود.
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کامپیوتر سفر

کامپیوتر س�فر یک سیستم اطالعات کنترل شونده 
توس�ط یک ریز کامپیوتر است که اطالعات مربوط 
به رانندگی را در موقع باز بودن سوئیچ نمایش می 
دهد. تمامی اطالعات رانندگی ذخیره ش�ده )به جز 

کیلومتر شمار( هنگام قطع باطری صفر می شوند.

*: اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

*: اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد.

¶ :A نوع
کلید TRIP را کمتر از 1 ثانیه فشار دهید تا یکی 

از مدهای زیر را انتخاب نمایید:

¶ :B نوع
( را  ( MOVE برای تغییر مد سفر، کلید

روی غربیلک فرمان بگردانید.
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سیستم اطالعات سوخت خودرو
 L/100km ،km/L ،کیلومتـر یا مایـل(
یاMPG( )اگر خودروی شـما مجهز به 

این ویژگی باشد(

مسافت باقی مانده تا خالی شدن باک )1(
مس�افت باقی مانده تا خالی شدن، مسافت تخمینی  •

است که خودرو می تواند با سوخت باقی مانده طی کند.
بازه مسافت:50 تا 1999 کیلومتر -

اگر مسافت برآورد شده کمتر از 50 کیلومتر باشد، در  •
آن صورت کامپیوت�ر سفر عالمت »---« را به عنوان 

مسافت باقی مانده تا اتمام سوخت نشان خواهد داد.
و پیغ�ام » Low Fuel « روی صفح�ه، نمایش 

داده می شود.

سوخت به صرفه میانگین )2(
س�وخت به صرفه میانگین توس�ط مس�افت طی  •

شده کل و مصرف سوخت از زمان آخرین تنظیم 
سوخت میانگین محاسبه می شود.

بازه س�وخت ب�ه صرفه: 0.0 ت�ا 99.9 لیتر در  -
MPG یا km/L ،100 کیلومتر

س�وخت ب�ه صرفه میانگین را می ت�وان به صورت  •
دستی و نیز به صورت خودکار تنظیم نمود.

تنظیم دستی سوخت به صرفه
ب�رای پاک کردن س�وخت به صرف�ه میانگین تنظیم 
شده، کلید OK )یا کلید RESET( روی غربیلک 
فرمان را بیش از 1 ثانیه در موقع نمایش س�وخت به 

صرفه میانگین فشار دهید.

تنظیم خودکار سوخت به صرفه
برای تنظیم خودکار سوخت به صرفه در موقع سوخت 
گیری مجدد، م�د AUTO RESET را در منوی 
USER SETTING نمایش�گر LCD انتخ�اب 

کنید )به بخش نمایشگر LCD رجوع شود(.
در ضمن مد )وضعیت( AUTO RESET سوخت 
میانگی�ن به صرف�ه موقعی پ�اک می ش�ود )---( که 
سرعت خودرو بعد از سوخت گیری بیشتر از 6 لیتر، از 

1 کیلومتر در ساعت بیشتر شود.

i نکته آموزشی
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.

اگر کمتر از 6 لیتر سوخت به خودرو اضافه  •
شود، کامپیوتر سـفر ممکن است سوخت 

اضافی را ثبت نکند.
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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i نکته آموزشی
سـوخت بـه صرفه میانگیـن در مـواردی که 
خـودرو بعد از روشـن شـدن و یا باز شـدن 
سوئیچ 300 متر طی نکرده یا از حرکت آن 10 
ثانیه نگذشته اسـت، نمایش داده نمی شود و 

مقدار دقیق آن محاسبه نمی شود.

i نکته آموزشی
اگـر فاصله طی شـده کمتـر از 300 متر یا  •

زمـان رانندگی کمتـر از 10 ثانیـه از زمان 
روشن شدن خودرو باشد، سرعت میانگین 

خودرو نمایش داده نمی شود.
حتی اگر خـودرو در حال حرکت نباشـد،  •

سـرعت میانگین خودرو هنگام کار کردن 
موتور حساب می شود.

A/B سفر
)MPH یا mile، km/h یا km(

سرعت متوسط خودرو )2(
س�رعت متوسط خودرو توس�ط مسافت کل طی  •

شده و زمان طی این مسافت از آخرین بار تنظیم 
سرعت متوسط خودرو به دست می آید.

- بازه سرعت: 0 تا 260 کیلومتر در ساعت. •
برای تنظیم مجدد س�رعت متوسط خودرو، کلید  •

ok و ی�ا کلید reset روی غربیلک را بیش از 1 
ثانیه در موقع نمایش مسافت سنج فشار دهید

مسـافت طی شـده یا کیلومتر شـمار 
مقطعی )1(

ای�ن کیلومت�ر ش�مار مقطعی مس�افت کل طی  •
شده را بعد از صفر کردن نشان می دهد.

بازه مسافت: 0.0 تا 9999.9 کیلومتر -
برای تنظیم مجدد مس�افت س�نج مقطعی، کلید  •

ok و ی�ا کلید reset روی غربیلک را بیش از 1 
ثانیه در موقع نمایش مسافت سنج فشار دهید.

سوخت به صرفه فوری )3(
ای�ن م�د )وضعیت( س�وخت به صرفه ف�وری را  •

در چند ثانیه آخری که خودرو به س�رعت بیش 
از 10 کیلومتر در س�اعت رس�یده اس�ت، نشان 

می دهد.
بازه سوخت به صرفه: 0 تا 30 لیتر در 100  -

کیلومتر
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i نکته آموزشی
حتی اگر خودرو در حال حرکت نباشد باز هم 
زمان سـپری شـده در حین کار کردن موتور 

حساب می شود.

زمان سپری شده )3(
زمان س�پری ش�ده، کل زم�ان حرکت خ�ودرو از  •

آخرین بار صفر شدن زمان سپری شدن می باشد.
بازه زمانی: 00:00 تا 99:59 -

برای تنظیم مجدد زمان سپری شده، کلید ok و  •
یا کلید reset روی غربیلک را بیش از 1 ثانیه در 

موقع نمایش مسافت سنج فشار دهید.

)MPH یا km/h( سرعت سنج دیجیتالی

ای�ن پیغ��ام س�رعت خ�ودرو را نش��ان می ده��د 
.)km/h,MPH(

در ن�وع A، س�رعت س�نج دیجیتال�ی وقتی نمایش 
صفح�ه  روی   ”SPEED“ ک�ه  ش�ود  م�ی  داده 

کیلومتر در وضعیت “ON” قرار گیرد.
وقت�ی عالمت “SPEED“ ”OFF” نمایش داده 
می شود، کلید RESET را بیش از 1 ثانیه فشار 
دهی�د، س�رعت س�نج دیجیتال�ی نمای�ش داده می 

شود.
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مـد اطالعـات رانندگـی برای هـر بار 
اسـتفاده از خودرو )اگر مدل خودروی 

شما دارای این ویژگی باشد(

 در این بخش مس�افت طی ش�ده )1(، س�وخت به 
صرف�ه میانگین )2( و مس�افت قابل ط�ی نمودن با 

سوخت باقی مانده )3( نمایش داده می شود.
 ای�ن اطالع�ات ب�رای چن�د ثانیه و موقع�ی نمایش 
داده می ش�وند که ش�ما خودرو را خاموش می کنید 
و سپس بعد از این، اطالعات از روی صفحه ناپدید 

می شود.
اطالعات ارائه ش�ده برای هر بار اس�تفاده از ماشین 

محاسبه و نمایش داده می شود.

اگر مسافت برآورده شده کمتر از 50 کیلومتر باشد، 
مسافت باقی مانده تا خالی شدن باک )3( به صورت 
»---« نمایش داده می شود و پیغام سوخت گیری 

مجدد )4( روی صفحه ظاهر می شود.
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ب�رای روش�ن کردن چراغ ها، شس�تی انته�ای اهرم 
کنت�رل چراغ ه�ا ی�ا دس�ته کنت�رل را در یک�ی از 

وضعیت های زیر قرار دهید:
)1(  وضعیت خاموش

)2(  وضعیت چراغ خودکار )اگر مدل خودرو ش�ما 
دارای این ویژگی باشد(

)3(  وضعیت چراغ پارک خودرو
)4(  وضعیت چراغ جلو

چراغ های خودرو
چراغ های بیرونی خودرو
کنترل چراغ های خودرو

) وضعیت چراغ جلو )
وقتی کلید چراغ در وضعیت چراغ جلو است، چراغ 
ه�ای جل�و، چراغ پ�الک و چ�راغ صفح�ه کیلومتر 

روشن می شود.
نکته آموزشی!

برای روش�ن ش�دن چراغ های جلو س�وئیچ باید باز 
باشد.

) وضعیت چراغ پارک خودرو )
وقت�ی کلید چ�راغ در وضعیت چراغ پ�ارک خودرو 
اس�ت، چ�راغ پ�ارک، چ�راغ پ�الک و چ�راغ صفحه 

کیلومتر روشن می شود.

i نکته آموزشی
برای روشن شدن چراغ های جلو سوئیچ باید 

باز باشد.
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وضعیت چراغ خودکار )اگر مدل خودروی 
شما دارای این ویژگی باشد(

وقت�ی چ�راغ خ�ودروی ش�ما در وضعیت خ�ودکار 
باش�د، چراغ پارک و چراغ های جلو بر اساس میزان 

نور بیرون خودرو روشن یا خاموش می شوند.
توصی�ه می ش�ود که حتی موق�ع اس�تفاده از چراغ 
خ�ودکار هم با دس�ت چراغ ها را موق�ع رانندگی در 
شب و یا در مه و یا موقع ورود به محیط های تاریک 

مانند تونل و یا پارکینگ ها روشن کنید.

  نکته !
هرگز روی سنسـور )1( روی داشـبورد را  •

نپوشانید و یا چیزی روی آن نریزید..
هرگز این سنسـور را با شیشـه شور تمیز  •

نکنیـد زیـرا ممکن اسـت الیـه نازکی از 
آن روی سنسـور باقی بمانـد و در کار آن 

اختالل ایجاد نماید.
اگـر خودرو شـما شیشـه دودی یـا پرده  •

اسـت و یا از دیگر روکش هـای پایه فلزی 
در شیشه جلو اسـتفاده می کند، سیستم 
چراغ خـودکار ممکن اسـت درسـت کار 

برای استفاده از نور باال، دسته راهنما را به سمت خود نکند.
بکشید. در این حالت بعد از رها کردن، دسته به جای 

اصلی خود برمی گردد.
عالمت یا چراغ نورباال در هنگام اس�تفاده از آن روش�ن 

می شود.
 ب�رای خام�وش کردن نورب�اال، اهرم را به س�مت خود 
بکشید. نور باال خاموش شده و نورپایین فعالی می گردد.

 هشدار !
هرگز هنگام نزدیک شدن خودروهای دیگر 
از نورباال اسـتفاده نکنید. این کار مانع دید 

آن ها شده و خطرناک است.

وضعیت نور باالی چراغ های جلو
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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 است چراغ 
آن سوخته باشـد و یا اتصال برق آن در مدار 
ضعیف شده باشـد. در این حالت احتماال باید 

المـ را عوض کنید.

برای روش�ن نمودن چ�راغ راهنما، جهت گردش به 
راس�ت، دس�ته را به س�مت ب�اال و برای گ�ردش به 
چپ دسته را به سمت پایین فشار دهید )A(. برای 
اعالن تغییر الین، دسته راهنما را اندکی بگردانید و 
آن را در وضعیت B نگه دارید. بعد از رها سازی یا 
اتمام دور، این اهرم به وضعیت OFF برمی گردد.

اگ�ر عالمت چ�راغ راهنم�ا همچنان روش�ن ماند و 
چش�مک ن�زد و یا اگ�ر چش�مک های آن غیرعادی 
بود، یکی از چراغ های راهنما س�وخته اس�ت و باید 

تعویض شود.

ب�رای چ�راغ دادن، دس�ته راهنما را به س�مت خود 
کشیده و رها کنید. در این حالت تا زمانی که دسته 

را رها نکرده اید، نور باال دارید.

کارکرد تغییر الین یک لمسـی )اگر مدل عالئم چراغ راهنما و تغییر الین
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

برای فعال سازی این کارکرد، دسته راهنما را اندکی 
حرک�ت دهی�د و س�پس ره�ا کنی�د. در آن صورت 

عالمت تغییر الین 3، 5 یا 7 بار چشمک می زند.
 کارکرد تغییر الین یک لمسی را می توانید فعال یا 
غی�ر فعال نمایید و یا تعداد چش�مک ها )3،5 یا 7( 
را از م�د USER SETTING MODE در 

نمایشگر LCD انتخاب نمایید.
 LCD برای اطالعات بیشتر به صفحه نمایش

در همین بخش مراجعه نمایید.
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  نکته !
اسـتفاده از چراغ های مه شکن، نیازمند برق 
زیادی اسـت. بنابراین تنها در مواقعی که دید 

واقعا کم است، از آن ها استفاده کنید.

چراغ ه�ای مه ش�کن برای بهتر نم�ودن دید در آب 
و ه�وای م�ه آل�ود، باران�ی، برف�ی و غیره اس�تفاده 

می شوند.
چراغ پارک را روشن کنید.. 3
کلی�د چ�راغ )1( را در وضعیت چراغ مه ش�کن . 4

جلو قرار دهید.
برای خاموش کردن چراغ مه ش�کن جلو، کلید . 5

چراغ را مجددا در وضعیت چراغ مه ش�کن جلو 
قرار داده و یا چراغ پارک را خاموش کنید.

چراغ مه شکن جلو )اگر خودروی شما 
دارای این ویژگی باشد(

چراغ مه شکن عقب

خودرو با چراغ مه شکن جلو
برای روش�ن کردن چراغ مه ش�کن عقب به ش�یوه 

زیر عمل کنید:
کلی�د چ�راغ را در وضعی�ت چراغ پ�ارک قرار دهید 
و کلی�د چ�راغ را در وضعی�ت چراغ مه ش�کن جلو 
بگذاری�د و  کلی�د چراغ )1( را در وضعیت چراغ مه 

شکن عقب قرار دهید.
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خودروهای فاقد چراغ مه شکن جلو
برای روشن نمودن چراغ مه شکن عقب:

 کلی�د چ�راغ را در وضعیت چ�راغ جلو قرار دهید و 
سپس کلید چراغ )1( را در وضعیت چراغ مه شکن 

عقب قرار دهید.

 ب�رای خام�وش ک�ردن چراغ های مه ش�کن عقب، 
یکی از راه های زیر را انجام دهید:

چراغ جلو را خاموش کنید. •
کلید چراغ را مجدداً در وضعیت چراغ مه شکن  •

عقب قرار دهید.
وقتی کلید چراغ در وضعیت چراغ پارک اس�ت،  •

اگر چراغ مه شکن جلو را خاموش کنید ، چراغ 
مه شکن عقب نیز خاموش می شود.

کارکرد یا بخش صرفه جویی در مصرف 
انرژی باطری

ه�دف و کارک�رد ای�ن بخ�ش جلوگی�ری از خال�ی 
ش�دن باطری است. این سیس�تم به صورت خودکار 
چراغ ه�ای پ�ارک را موقع�ی ک�ه رانن�ده س�وئیچ را 
برم�ی دارد و یا خ�ودرو را خام�وش می کند،  )برای 
س�وئیچ های هوش�مند( و درب س�مت راننده را باز 

می کند.
 با این ویژگی، چراغ های پارک در صورتی که راننده 
در کنار جاده در شب پارک کند خاموش می شوند.

در ص�ورت نی�از، به روش�ن نم�ودن چراغ ه�ا بعد از 
برداش�تن سوئیچ و یا خاموش نمودن خودرو )برای 

سوئیچ های هوشمند(، اقدامات زیر را انجام دهید:
1(  درب سمت راننده را باز کنید.

2(  چراغ ه�ای پ�ارک را در وضعی�ت OFF ق�رار 
دهی�د و س�پس با اس�تفاده از کلی�د چراغ روی 

ستون فرمان مجددا روشن کنید.

کارکرد تاخیر چراغ های جلو )اگر مدل 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

اگ�ر س�وئیچ از روی خ�ودرو برداش�ته ش�ود و ی�ا 
خودرو در حالتی که چراغ های جلو روش�ن هس�تند 
در وضعی�ت OFF/ LOCK ق�رار گی�رد، در آن 
صورت چراغ های جلو و یا چراغ های پارک 5 دقیقه 
روش�ن می مانن�د. اما در حالتی که خ�ودرو خاموش 
اس�ت، اگ�ر درب س�مت رانن�ده باز و بس�ته ش�ود، 
چراغ های جلو و یا چراغ های پارک، بعد از 15 ثانیه 
خاموش می شوند. چراغ های جلو و چراغ های پارک 
می توانند تنها با دو بار فشار کلید قفل روی ریموت 
یا س�وئیچ هوش�مند یا با خاموش کردن کلید چراغ 
و ی�ا ق�رار دادن آن در وضعیت AUTO، خاموش 

شوند.
ام�ا اگر ش�ما در حالتی که بیرون هوا تاریک اس�ت، 
کلی�د چراغ را در وضعیت خودکار یا AUTO قرار 

دهید، چراغ های جلو خاموش نمی شوند.
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چراغ گوشـه هوشـمند )اگر خودروی 
شما دارای این ویژگی باشد(

موق�ع رانندگی به س�مت یک گوش�ه، ب�رای دید و 
ایمن�ی بیش�تر رانن�ده، چ�راغ گوش�ه هوش�مند به 
ص�ورت خ�ودکار روش�ن می ش�ود. این سیس�تم به 

صورت خودکار و به شرح زیر فعالیت می نماید:
وقتی چراغ جلو روشن باشد. •
وقتی زاویه فرمان بیش از 25-35 درجه باش�د  •

)زاویه غربیلک بر اساس سرعت خودرو متفاوت 
است(

موقع رانندگی به سمت جلو یا دنده عقب •

ویژگی اسکورت )در صورتی که خودرو 
شما دارای این ویژگی باشد(

وقت�ی چ�راغ جل�و )کلید چ�راغ در چراغ ه�ای جلو 
و ی�ا در وضعیت AUTO( روش�ن باش�د و تمامی 
درب ه�ا و درب صن�دوق عقب قفل و بس�ته باش�د، 
چ�راغ پارک و چراغ های جلو ب�رای مدت 15 ثانیه 
روشن می ش�وند اگر یکی از وضعیت های زیر پیش 

آید:
بدون سوئیچ هوشمند •

وقت�ی کلید بازکردن قفل درب روی ریموت  -
فشار داده شود.

با سیستم سوئیچ هوشمند: •
وقت�ی ک�ه کلید ب�از کننده قف�ل درب روی  -

سوئیچ هوشمند فشار داده شود.

در این زمان، 
اگ�ر ش�ما کلید ب�از و یا بس�تن قفل درب را فش�ار 
دهی�د، چ�راغ پارک و چراغ جل�و بالفاصله خاموش 

خواهد شد.

  نکته !
اگر راننـده از طریق درب های دیگر از خودرو 
خارج شـود )هر دربـی به جـز درب راننده(، 
کارکـرد صرفه جویی باطری فعال نمی شـود و 
کارکرد تاخیر چراغ جلو هم به صورت خودکار 
خاموش نمی شود. بنابراین این امر سبب خالی 
شـدن باطری می شـود. در این موارد همیشه 
قبـل از خـارج شـدن از خـودرو چراغ ها را 

خاموش کنید
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چراغ کار روز )اگر مدل خودروی شـما 
دارای این ویژگی باشد(

ای�ن چراغ ه�ا ی�ا DRL می توانن�د دیدن قس�مت 
جلویی خودرو شما را برای دیگران در روز و به ویژه 

بعد از سپیده دم و قبل از غروب آسان نمایند.
سیس�تم DRL در م�وارد زیر چ�راغ اختصاصی را 

خاموش می نماید:
چراغ ه�ای جلو ی�ا چراغ های مه ش�کن جلو در . 1

وضعیت روشن باشند.
خودرو خاموش باشد.. 2

برای تنظیم تراز نور چراغ های جلو بر اساس تعداد 
سرنش�ینان خ�ودرو و وزن ب�ار در صن�دوق، کلی�د 

تنظیم چراغ های را تنظیم نمایید.
هرچه این کلید در وضعیت باالتری باش�د، سطح یا 
تراز نور چراغ های جلو پایین تر است. همیشه اشعه 
و نور چراغ های جلو را در وضعیت تراز صحیح قرار 
دهی�د تا نور چراغ ه�ا دیگر افراد و راننده ها را اذیت 

نکند.

در زی�ر نمونه های�ی از تنظیم�ات صحی�ح این کلید 
آمده اس�ت. ب�رای یافت�ن وضعیت های غی�ر از این 
م�وارد، وضعی�ت کلی�د را به گونه ای تنظی�م نمایید 
که س�طح یا تراز اش�عه در نزدیک ترین وضعیت به 

فهرست زیر باشد.

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

کلید تنظیم چراغ های جلو
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چراغ های داخل خودرو

  نکته !
هرگز موقعی که خودرو خاموش است برای مدت 
طوالنـی از چراغ هـای داخل خودرو اسـتفاده 

نکنید زیرا باعث خالی شدن باطری می شود.

 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.

قطع خودکار چراغ های داخلی
چراغ ه�ای داخلی به صورت خ�ودکار و تقریبا بعد از 
20 دقیقه از خاموش ش�دن موتور و بس�تن درب ها، 
خاموش می شوند. اگر یک درب باز شود، چراغ بعد از 
گذش�ت 40 دقیقه از خاموش شدن خودرو خاموش 
می ش�ود و اگ�ر درب ه�ا توس�ط ریموت و یا س�وئیچ 
هوش�مند قفل ش�وند و ی�ا خ�ودرو وارد بخش آماده 
ب�ه کار سیس�تم دزدگیر ش�ود، چراغ ه�ا 5 ثانیه بعد 

خاموش می شوند.

)1(  چراغ نقشه جلو
)2(  چراغ اتاق جلو

چراغ نقشه جلو
ب�رای روش�ن یا خام�وش نمودن چراغ ه�ای قوه یا 
چراغ نقش�ه، لنزهای چپ یا راس�ت را فش�ار دهید. 
ای�ن چ�راغ قوه نور نقطه ای برای اس�تفاده از چراغ 
نقش�ه در ش�ب را فراهم می نماید و ی�ا همانند یک 
چ�راغ کمک�ی ب�رای رانن�ده و سرنش�ین جلو عمل 

می نماید.

چراغ جلوی اتاقچراغ های جلوی سقف
کلید چراغ سقف جلوی اتاق، چراغ های جلو و عقب 
اتاق را موقع فش�ار یکی از س�ه وضعی�ت زیر، فعال 

می کند:
چراغ ه�ای جل�وی ات�اق ی�ا عق�ب وقتی 
روش�ن می ش�وند ک�ه درب ه�ای جلو یا 
عق�ب ب�از باش�ند چه ماش�ین روش�ن و 
چه خاموش باش�د. وقتی قفل درب ها با 
ریموت و یا با س�وئیچ هوشمند باز شود، 
چراغ ه�ای جلو و عقب ب�رای تقریبا 15 
ثانیه روش�ن می ش�وند اگر در باز نشود. 
چراغ ه�ای جل�و و عق�ب اتاق ب�ه تدریج 
بعد از تقریبا 15 ثانیه خاموش می ش�ود 
اگ�ر در بس�ته ش�ود. ام�ا اگر س�وئیچ باز 
باش�د و ی�ا تمام�ی درب ه�ا قف�ل ش�ده 
باش�ند، چراغ های عق�ب و جلو بالفاصله 
روش�ن می ش�وند. اگر دربی در وضعیتی 
ک�ه س�وئیچ در وضعی�ت ACC و ی�ا 
LOCK/OFF اس�ت باز شود، در آن 
صورت چراغ های جلو و عقب برای مدت 
20 دقیقه روش�ن می مانند. اما اگر درب 
ب�از باش�د و س�وئیچ هم باز ش�ود، چراغ 

به صورت مداوم روشن می ماند.

:  
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  نکته !
هرگـز موقعـی کـه ماشـین خاموش اسـت، 
چراغ ها را برای مدت طوالنی روشن نگذارید.

کلید چراغ در عقب
ای�ن کلید را فش�ار دهی�د تا چراغ اتاق روش�ن و یا 

خاموش شود.

در حالتی ک�ه چ�راغ جلوی ات�اق در این 
وضعیت اس�ت، چراغ ه�ای درب عقب و 

جلو همیشه روشن می مانند.

در حالتی ک�ه چ�راغ جلوی ات�اق در این 
وضعی�ت اس�ت، چراغ های جل�و و عقب 

اتاق همیشه خاموش خواهند بود.

: 

: 

چراغ اتاق

i نکته آموزشی
وقتی چراغ نقشـه )1( با فشـار لنزها روشـن 
می شـود، چراغ نقشـه حتی بعـد از خاموش 
نمـودن کلیـد چراغ اتـاق جلو هـم خاموش 

نمی شود.
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برای روش�ن و خاموش کردن چ�راغ از کلید داخل 
شکل استفاده کنید.

 : المپ روشن می شود. •
 : المپ خاموش می شود. •

چراغ اتاق بار وقتی روشن می شود که درب صندوق 
عقب باز شود.

چراغ آینـه ) اگر مدل خودروی شـما 
دارای این ویژگی باشد(

چراغ صندوق عقب ) اگر خودروی شما 
دارای این ویژگی باشد(

  نکته !
چـراغ اتاق بار تا وقتی که درب صندوق عقب 
باز باشـد، روشـن می ماند. برای جلوگیری از  
تخلیـه باطـری، بعـد  از اسـتفاده از صندوق 

عقب، درب آن را ببندید.

  نکته !
بـرای جلوگیری از خالی شـدن باطـری، بعد 
از  اسـتفاده از چـراغ، آن را با فشـار کلید  

خاموش کنید.
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برف پاک کن ها و شستشو دهنده ها
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برف پاک کن های خودرو
وقتی سوئیچ خودرو باز است به صورت زیر عمل کنید.

در وضعی�ت OFF، دس�ته را ب�ه آرامی به س�مت 
خ�ود بکش�ید ت�ا مای�ع شیشه ش�ور را روی شیش�ه 
بپاش�د و دو یا س�ه بار برف پاک کن کار کند. وقتی 
از این ویژگی استفاده کنید که شیشه کثیف است. 
آب پ�اش و برف پاک کن تا زمانی که دس�ته را رها 

نکرده اید، کار می کنند.
 اگ�ر ب�رف پاک ک�ن کار نمی کن�د، س�طح مای�ع 

شیشه شور را کنترل نمایید.
درب ورودی مخ�زن شیش�ه ش�ور در جل�و محفظه 

موتور در سمت مسافرین قرار گرفته است.

: (V) MIST 

 : )---( INT

 : AUTO

 : (O) OFF

 : (1) LO

 : (2) HI
 ب�رای ی�ک س�یکل ب�رف پاک کن، 
دس�ته ب�رف پاک ک�ن را ب�ه س�مت 
پایین کش�یده و رها کنید. اگر اهرم 
را در ای�ن وضعیت نگ�ه دارید، برف 
پاک کن به صورت مداوم کار می کند.

برف پاک کن به صورت موقت در بازه های 
پاک کننده یکس�ان کار می کن�د. برای 
تغییر تنظیمات س�رعت برف پاک کن، 

اهرم کنترل سرعت را حرکت دهید.
سنس�ور باران واقع در سر باالیی شیشه 
جلو میزان بارندگی را احساس و سیکل 
ب�رف پاک ک�ن را ب�رای ب�ازه ای صحیح 
کنترل می نماید. هرچه بارندگی بیش�تر 
باشد، برف پاک کن سریع تر کار می کند. 
وقتی باران تمام می ش�ود، برف پاک کن 
متوق�ف می ش�ود. ب�رای تغییر س�رعت، 
شستی کنترل سرعت )B( را بگردانید.

 برف پاک کن کار نمی کند.

ب�رف پاک کن با س�رعت کمت�ر حرکت 
می کند.

ب�رف پاک ک�ن با س�رعت بیش�تر حرکت 
می کند.

شـوینده های شیشـه جلـو )اگر مدل 
خودروی شما دارای آن باشد(

i نکته آموزشی
اگر بـرف و یخ زیادی روی شیشـه جلو جمع 
شده است، ده دقیقه یخ زدایی را انجام دهید 
و یا تا زمان برداشتن برف و یا یخ صبر کنید و 
سپس برف پاک کن ها را روشن کنید تا درست 

کار کنند.
اگر قبل از استفاده از برف پاک کن برف یا یخ 
را برندارید، ممکن است سیستم برف پاک کن 

و شیشه شور آسیب ببینند.
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کلی�د آب پ�اش و ب�رف پ�اک کن عق�ب در انتهای 
دس�تگیره س�وئیچ ب�رف پ�اک کن و آب پ�اش قرار 
دارد. ب�رای اس�تفاده از آب پ�اش و ب�رف پ�اک کن 

عقب، این کلید را در وضعیت مطلوب قرار دهید.
HI (2) - سرعت برف پاک کن باال

LO (1) - سرعت برف پاک کن پایین
OFF (O) - خاموش

ب�رای پاش�یدن آب به شیش�ه عقب و ب�رای این که 
ب�رف پ�اک ک�ن 1 ت�ا 3 دور کار کن�د، دس�ته را به 
س�مت دور از خود فشار دهید. کار برف پاک کن و 
آب پاش تا زمانی که ش�ما دس�ته را رها نکرده اید، 
ادام�ه پیدا می کند. )اگر مدل خودروی ش�ما دارای 

این ویژگی باشد(.

برف پاک کن عقب و آب پاش )اگر مدل 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

 هشدار !
وقتـی که دمـای بیـرون زیر نقطـه انجماد 
اسـت، همیشه شیشـه جلو را با استفاده از 
سیسـتم گرم کن گـرم نگه دارید تـا از یخ 
زدن مایـع آب پاش روی شیشـه جلوگیری 
شـود و جلوی دید شـما گرفته نشـود زیرا 
این کار می تواند سـبب تصادف و مرگ و یا 

جراحت های جانی شدید شود.

  نکته !
بـرای جلوگیـری از ایراد آسـیب به پمـ  •

شیشه شور، هنگام خالی بودن مخزن آب 
پاش از آن استفاده نکنید.

برای جلوگیری از آسـیب دیدن تیغه برف  •
پاک کن هـا و شیشـه جلو، موقع خشـک 

بودن شیشه از آن استفاده نکنید.
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن بازوهای  •

برف پاک کن و دیگر اجزا، سـعی نکنید که 
برف پاک کن ها را با دست حرکت دهید.

بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن بـرف  •
پاک کن ها و سیسـتم آب پـاش، از مایعات 
مخصوص شیشه شـوی در زمستان و یا در 

آب و هوای سرد استفاده کنید.
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سیستم کمک راننده
دوربین دنده عقب )اگر خودروی شـما 

دارای این ویژگی باشد(
هر موقع که س�وئیچ خودرو باز یا بس�ته می ش�ود، 
دوربین دنده عقب در وضعیت دنده عقب فعال می 

شود.
دوربی��ن دن��ده عق��ب را می توان با فشار کلی��د 
ON/OFF )1( در موقع فعال بودن دوربین دنده 
عقب خاموش کرد. برای روشن کردن دوربین دنده 
عق�ب، در حالت دنده عقب و روش�ن بودن خودرو، 

یکبار دیگر کلید ON/OFF )1( را فشار دهید.

دوربین دنده عقب وقتی فعال می ش�ود که س�وئیچ 
خ�ودرو باز اس�ت و دنده در وضعی�ت دنده عقب یا 

R است.

 هشدار !
هرگـز موقع دنده عقب تنهـا به دوربین  •

دنده عقب متکی نباشید.
همیشـه به دقت اطراف خـودرو را نگاه  •

کنیـد تا مطمئن شـوید که هیـچ مانعی 
بر سـر راه خودرو نیسـت و تصادفی رخ 

نمی دهد.
همیشـه موقع راندن خودرو در نزدیکی  •

موانـع و به ویژه عابریـن و کودکان دقت 
مضاعف داشته باشید.

  نکته !
همیشـه لنز دوربیـن را تمیز کنیـد. دوربین 
ممکن اسـت در صورتی که روی آن پوشـیده 

باشد کار نکند.
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سیسـتم کمکی دنده عقـب )اگر مدل 
خودروی شما مجهز به این ویژگی باشد(

سیس�تم کمک�ی دنده عقب در حرک�ت رو به عقب 
خ�ودرو به راننده کم�ک می کند و در صورت دیدن 
هر مانعی در فاصله 120 سانتی متری پشت خودرو، 
خودرو آژیر می کش�د. این یک سیستم مکمل است 
ک�ه موان�ع را در ب�ازه و محل سنس�ورها شناس�ایی 
می کند اما نمی تواند اشیا را در دیگر بخش هایی که 

سنسورها وجود ندارند شناسایی نماید.

 هشدار !
همیشـه برای اطمینـان از عـدم وجود  •

موانع و یا اشـیا، قبـل از حرکت خودرو 
در هر جهتی بـرای جلوگیری از تصادف 

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.

استفاده از سیستم کمکی دنده عقب
شرایط استفاده

ای�ن سیس�تم موقع دنده عقب گرفتن و روش�ن  •
بودن موتور کار می کند.

تش�خیص فاصله موقع دنده عقب گرفتن تقریبا  •
تا 120 س�انتی متری و در س�رعت کمتر از 10 

کیلومتر در ساعت است.
موقع�ی ک�ه بیش از دو مانع هم زمان تش�خیص  •

داده ش�وند، ابت�دا نزدیک تری�ن مانع تش�خیص 
داده می شود.
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انواع چراغ ها و آژیرهای هشدار

چراغ هشدار فاصله تا مانع
 آژیر هشدارمربوطه

cm 61 120 تا
)in 24 47 تا(

آژیر به صورت متناوب 
به صدا در می آید.

cm 31 60 تا
)in 12 24 تا(

آژیر به صورت مکرر 
به صدا در می آید.

cm 30 کمتر از
)in 12( 

آژیر به صورت مداوم 
به صدا در می آید.

شـرایط غیر عملیاتی سیسـتم کمکی 
دنده عقب

سیسـتم کمکی دنـده عقب ممکن اسـت در 
مواقع زیر درست کار نکند:

رطوبت روی سنسور یخ زده باشد. •
سنسور با مواد خارجی مانند برف و آب پوشیده  •

شده باشد و یا روی آن پوشیده شده باشد.

ممکن اسـت سیسـتم کمکی دنـده عقب در 
موارد زیر هم درست کار نکند:

رانندگی روی سطوح ناهموار مانند جاده خاکی  •
و یا سنگریزه ها و شیب ها

اشیایی که نویز زیادی تولید می کنند مانند بوق  •
خودروه�ا، صدای موتورس�یکلت، یا صدای ترمز 
کامیون ها می تواند در کار سنسور اختالل ایجاد 

نماید.
برف و باران شدید •
فرس�تنده های بی س�یم و یا موبای�ل در نزدیکی  •

سنسور باشند.
سنسورها با برف پوشیده شده باشند. •
نصب وسایل غیر اصل و غیر شرکتی و یا متعلقات  •

آن و یا در صورتی که ارتفاع سپر خودرو و یا محل 
نصب سنسور دست کاری شده باشد.

  نکته !
اگـر مانعی بیـن سنسـورها و یـا نزدیک  •

سنسور باشد، عالمت و یا چراغ روشن شده 
ممکن است با تصاویر فوق متفاوت باشد.

از شسـتن سنسورهای خودرو با آب فشار  •
قوی خودداری کنید.

وقتـی در دنده عقب یک یـا چند مورد از  •
وضعیت های زیر رخ می دهند، ممکن است 
ایـن چراغ در سیسـتم کمـک دنده عقب 

درست کار نکند.

 نمایـش داده می شـود )اگر مدل  •

خودرو شما دارای این ویژگی باشد(.
اگر این اتفاق رخ داد، توصیه می شـود که 
خودرو را بـه نزدیک ترین نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.
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  نکته !
سنسـور را با اشیای سـختی که می توانند به 
سطح سنسور آسیب برسـانند، فشار ندهید 
و یـا خراش نـداده و به آن ضربـه نزنید. زیرا 
ممکن است سبب آسیب دیدن سنسور شود.

تشخیص فاصله ممکن است در موارد زیر کم 
شود:

دم�ای هوای بیرون خیلی س�رد و یا خیلی گرم  •
باشد.

اشیای غیر قابل تشخیص با قطر کوچک تر از 1  •
متر و یا باریک تر از 14 سانتی متر

اشـیای زیـر ممکن اسـت توسـط سنسـور 
تشخیص داده نشود:

اش�یای باریک یا تیز مانند طناب ها، زنجیر و یا  •
تیرهای کوچک

اش�یایی که فرکانس سنس�ور را جذب می کنند  •
مانند لباس، مواد اسفنجی و یا برف

 هشدار !
تصادفات و یا خسـارت های وارده به خودرو 
و یا خسـارت های جانی ناشی از درست کار 
نکردن سیسـتم کمکی دنده عقب، مشمول 
گارانتی خودرو شـما نمی شـود. همیشه با 
احتیاط و بـا رعایت نکات ایمنـی رانندگی 

کنید.

i نکته آموزشی
این سیسـتم ممکن است اشیای کوچک تر از 
30 سانتی متر رابا سنسور تشخیص ندهد و یا 

فاصله را نادرست تشخیص دهد.
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سیستم کمکی پارک خودرو )اگر مدل 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

سیس�تم کمکی پارک در هن�گام حرکت خودرو به 
رانن�ده کم�ک میکند و در صورت دی�دن مانعی در 
فاصل�ه 100 س�انتی متری جلو 120 س�انتی متری 

پشت خودرو، آژیر آن به صدا در می آید.

این سیستم سیستمی کمکی است که اشیا و موانع 
را در برد و محل سنسورها تشخیص می دهد و قادر 
به تش�خیص موانع در دیگر بخش هایی نیس�ت که 

سنسورها در آن نصب نشده اند.

 هشدار !
همیشـه به دقت اطراف خـودرو را نگاه  •

کنیـد تا مطمئن شـوید که هیـچ مانعی 
بر سـر راه خودرو نیسـت و تصادفی رخ 

نمی دهد.
همیشـه موقع راندن خودرو در نزدیکی  •

موانع و به ویـژه عابرین و کودکان دقت 
مضاعف داشته باشید.

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.

استفاده از سیستم کمکی پارک

شرایط استفاده و بهره برداری
نم�ودن خ�ودرو در  - کلی�د روش�ن و خام�وش 

وضعیت روشن باشد.
دنده عقب در وضعیت D و یا R باشد. -
وقتی س�رعت خودرو بیش�تر از 10 کیلومتر در  -

ساعت نباشد.
 ب�رای اس�تفاده از سیس�تم کمک�ی پ�ارک خودرو، 
کلی�د آن را در وضعی�ت ON ق�رار دهی�د تا چراغ 
مخصوص آن روش�ن شود. برای خاموش کردن این 
سیس�تم، کلی�د را مجددا فش�ار دهید ت�ا چراغ آن 

خاموش گردد.
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ای�ن سیس�تم ب�ه گونه ای طراحی ش�ده اس�ت  •
که اگر س�رعت خودرو کمت�ر از 10 کیلومتر در 
س�اعت ب�وده و س�وئیچ آن باز باش�د، به صورت 

خودکار روشن می شود.
وقت�ی دنده خ�ودرو را در وضعیت دنده عقب یا  •

R ق�رار می دهید و س�وئیج بس�ته باش�د، چراغ 
سیس�تم روشن می ش�ود و سیستم بدون توجه 
ب�ه وضعیت کلید به صورت خودکار کار میکند. 
ام�ا اگر س�رعت خ�ودرو در رانندگ�ی رو به جلو 
بیش�تر از 20 کیلومت�ر در س�اعت باش�د، چراغ 
سیس�تم خاموش می ش�ود و حتی اگر س�رعت 
خودرو به زیر 10 کیلومتر در ساعت برگردد، باز 

هم به صورت خودکار کار نخواهد کرد.
ب�رای روش�ن ک�ردن سیس�تم کلید سیس�تم را 

فشار دهید.
وقتی بیش از یک مانع به صورت هم زمان دیده  •

شوند، نزدیک ترین مانع ابتدا تشخیص داده می 
شود.

شرایط استفاده و بهره برداری

فاصله تا مانع
cm )inches(

چراغ هشدار
بوق هشدار

موقع دنده عقب گرفتنموقع رانندگی رو به جلو

100 تا 61
 بوق هشدار متناوب-جلو)39 تا 24(

120 تا 61
 بوق هشدار متناوب-عقب)47 تا 24(

60 تا 31
)24 تا 12(

 بوق هشدار مکررجلو

 بوق هشدار مکرر-عقب

30
)12(

 بوق هشدار پیو ستهجلو

 بوق هشدار پیوسته-عقب

i نکته آموزشی
ممکن اسـت شـکل چراغ با آنچه در این تصاویر است متفات باشد. اگر چراغ چشمک بزند،  •

توصیه می شود حتما خودرو را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
اگر چراغ هشـدار صوتی به صدا درنیاید و یا اگر به صورت متناوب در دنده عقب بوق بزند،  •

این نشان دهنده ایراد داشتن سیستم کمکی پارک است و توصیه می شود که هر چه سریع 
تر خودرو را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
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وضعیت های غیر فعال سیستم کمکی 
پارک

 سیسـتم کمکی پـارک ممکن اسـت در 
وضعیت های زیر کار نکند:

یخ زدگی روی سنسور •
سنس�ور با مواد خارجی مانند برف یا آب و یا با  •

یک روکش پوشیده شده باشد.

این سیسـتم ممکن است در وضعیت های 
زیر درست کار نکند:

رانندگی روی سطوح ناهموار مانند جاده خاکی  •
و یا سنگریزه ها و شیب ها

اشیایی که نویز زیادی تولید می کنند مانند بوق  •
خودروه�ا، صدای موتورس�یکلت، یا صدای ترمز 
کامیون ها می تواند در کار سنسور اختالل ایجاد 

نماید.
برف و باران شدید •
فرس�تنده های بی س�یم و یا موبای�ل در نزدیکی  •

سنسور باشند.
سنسورها با برف پوشیده شده باشند. •
نص�ب وس�ایل غی�ر اصل و غی�ر کارخان�ه ای و یا  •

متعلقات آن و یا در صورتی که ارتفاع سپر خودرو 
و یا محل نصب سنسور دست کاری شده باشد.

ممکن است در مواقع زیر برد سنسور کم 
شود:

دم�ای ه�وای بی�رون خیلی گرم یا خیلی س�رد  •
باشد.

اش�یای غیر قابل تش�خیص با قطر کوچک تر از  •
1 متر و یا باریک تر از 14 سانتی متر باشند.

اشـیای زیر ممکن اسـت توسـط سنسور 
شناسایی نشوند:

اش�یای باریک یا تیز مانند طناب ها، زنجیر و یا  •
تیرهای کوچک.

اش�یایی که فرکانس سنس�ور را جذب می کنند  •
مانند لباس، مواد اسفنجی و یا برف.

  نکته !
سنسـور را با اشیای سـختی که می توانند به 
سطح سنسور آسیب برسـانند، فشار ندهید 
و یـا خراش نـداده و به آن ضربـه نزنید. زیرا 
ممکن است سبب آسیب دیدن سنسور شود.

i نکته آموزشی
سنسـور ممکن است اشـیای کوچک تر از 30 
سـانتی متر را تشـخیص ندهد و یـا فاصله را 

اشتباه اعالم نماید.

 هشدار !
تصادفات و یا خسـارت های وارده به خودرو 
و یا خسـارت های جانی ناشـی از درسـت 
کار نکردن سیسـتم کمکی پـارک خودرو، 
مشـمول گارانتی خودرو شـما نمی شـود. 
همیشـه با احتیاط و بـا رعایت نکات ایمنی 

رانندگی کنید.
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گرم کن آینه های بغل )اگر خودروی شـما 
مجهز به این ویژگی باشد(

اگ�ر خودروی ش�ما دارای گرم کن آینه بغل باش�د، 
هم زمان با روش�ن ش�دن گرم کن شیشه عقب فعال 

می شود.

  نکته !
برای جلوگیـری از آسـیب دیدگی هادی های 
متصل به سطح داخلی پنجره یا سطح شیشه، 
هرگـز از ابزارهای تیز و یا شیشـه شـور های 
حاوی مواد سـاینده برای تمیز کردن شیشـه 

استفاده نکنید.
اگـر می خواهید که از شیشـه جلو یخ زدایی 
و یا بخار زدایـی کنید، به بخش بخار زدایی و 
یا یخ زدایی شیشه جلو در این بخش مراجعه 

کنید.

i نکته آموزشی
اگر برف زیادی روی شیشـه عقب جمع شده 
اسـت، قبل از روشن نمودن گرم کن، برف های 

روی شیشه را پاک کنید.
گرم کن شیشـه عقب به صورت خودکار بعد از 
20 دقیقه و یا خامـوش نمودن کلید، خاموش 

می شود.

سیستم بخاری و کولر خودرو
برای فعال سازی گرم کن شیشه عقب، کلید گرم کن سیستم یخ زدایی )گرم کن(

مربوطه را روی سیس�تم بخاری فش�ار دهید. چراغ 
روی این کلید در هنگام روش�ن ش�دن آن، روش�ن 

می شود.
ب�رای خاموش نمودن این گرم کن، مجددا کلید آن 

روی گرم کن را فشار دهید.

این بخاری شیشه را گرم می کند تا یخ زدگی، بخار 
و الیه نازک یخ روی قسمت داخلی و بیرونی شیشه 

عقب در موقع کار کردن موتور، تمیز شود.

سیسـتم گرم کن شیشـه عقـب )اگر 
خودرو شما دارای این ویزگی باشد(
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سیستم کنترل دستی بخاری )اگر مدل خودروی شما مجهز به این ویژگی باشد(
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بخاری و کولر خودرو
خودرو را روشن کنید.. 1
سیستم را در وضعیت دلخواه قرار دهید:. 2

برای بهبود کارایی بخاری و کولر:
بخاری:  -
کولر:  -

کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 3
کنترل ورودی هوا را در وضعیت هوای گردان و . 4

یا هوای تازه بیرون قرار دهید.
کنت�رل س�رعت فن را در وضعی�ت مطلوب قرار . 5

دهید.
اگ�ر سیس�تم تهوی�ه مطب�وع مطل�وب اس�ت، . 6

سیستم تهویه مطلوب )در صورتی که خودروی 
شما دارای آن باشد( را روشن کنید.
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انتخاب وضعیت

کلی�د انتخ�اب وضعی�ت جه�ت جری�ان ه�وا را در 
سیستم تهویه کنترل می کند.

هوا می تواند به س�مت زیرپا، خروجی های داشبورد 
و ی�ا شیش�ه جل�و هدایت ش�ود. پنج عالم�ت برای 
نمای�ش ص�ورت، دو س�طحی، کف )زیرپ�ا( و زیر پا  

گرم کن و وضعیت هوای گرمکن هدایت شود.

 در این وضعیت جریان هوا به س�مت قسمت باالی 
بدن و صورت است. به عالوه، هر خروجی را می توان 

کنترل نمود و هوای خروجی را هدایت نمود.

)B,D( روی به صورت

)B,D,C( دو سطحی

جریان هوا به سمت صورت و زیر پا هدایت می شود.

)A,C,D( به سمت زیر پا

 بخ�ش اعظ�م جریان هوا به س�مت زیر پا اس�ت و 
اندک�ی از ای�ن جری�ان هم به س�مت شیش�ه جلو، 

گرم کن های شیشه بغل و ونت های جانبی است.

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

 بخش اعظم جریان هوا به س�مت زیر پا و شیش�ه 
جلو اس�ت که مقدار کمکی از آن به سمت گرمکن 

های شیشه شبکه های جانبی است.

)A,D( سطح گرمکن شیشه

 در ای�ن وضعیت بخش اعظم جریان هوا به س�مت 
شیش�ه جلو است و بخش کوچکی از این جریان به 
س�مت شبکه های جانبی اس�ت )A/C و در حالت 

روشن بودن خودکار وضعیت هوای تازه(.
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شبکه های روی داشبورد
ش�ما م�ی توانید جهت جری�ان ه�وای ورودی را با 
اس�تفاده از دس�ته کنترل به س�مت این ش�بکه ها 

هدایت نمایید.

کنترل دما

با گرداندن این کلید به س�مت راس�ت، دما افزایش 
پی�دا می کن�د. با گردان�دن آن به س�مت چپ، دما 

کاهش پیدا می کند.

کنترل ورودی هوا

از این کلید برای انتخاب وضعیت هوای تازه بیرون 
و یا وضعیت هوای در گردش درون خودرو استفاده 

می شود.
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وضعیت هوای در گردش

چ�راغ عالم�ت روی کلی�د وقت�ی 
روش�ن می شود که ش�ما وضعیت 
ه��وای در گ���ردش را انتخ��اب 

می کنید.
 در ای�ن حالت، هوای درون اتاق از 
طریق سیس�تم کنترل هوا کشیده 
و براس�اس وضعی�ت انتخاب ش�ده 

گرم یا سرد می شود.

وضعیت هوای تازه بیرون

چ�راغ عالم�ت روی کلی�د وقت�ی 
خاموش می شود که شما وضعیت 
ه��وای ت��ازه بی��رون را انتخ�اب 

می کنید.
 ب�ا انتخ�اب ای�ن وضعی�ت، ه�وا از 
بیرون وارد خودرو ش�ده و براساس 
وضعیت انتخاب ش�ده گرم یا سرد 

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.

i نکته آموزشی
اگـر بـرای مـدت طوالنـی از وضعیـت هوای 
درگـردش درون اتاق اسـتفاده کنیـد، هوای 

درون اتاق به شدت خشک می شود.
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کنترل سرعت فن

کلی�د را ب�ه س�مت راس�ت بگردانید تا س�رعت فن 
و جری�ان هوا بیش�تر ش�ود. کلید را به س�مت چپ 

بگردانید تا سرعت و جریان هوای فن کم شود.

کولـر خودرو)اگر مدل خودروی شـما 
مجهز به آن باشد(

کلید A/C را فش�ار دهید تا سیستم تهویه مطبوع 
روش�ن شود )چراغ آن روشن گردد(. برای خاموش 

نمودن، مجددا این کلید را فشار دهید.

استفاده از سیستم
تهویه:

وضعی�ت جری�ان رو به صورت ی�ا روبرو   را . 1
انتخاب کنید.

کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای تازه . 2
بیرون قرار دهید. 

کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 3
کنت�رل س�رعت فن را در س�رعت مطل�وب قرار . 4

دهید.

بخاری خودرو:
وضعیت جریان  زیر پا یا کف  را انتخاب کنید.. 5
کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای تازه . 6

بیرون قرار دهید.
کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 7
کنترل سرعت فن را در سرعت مطلوب قرار دهید.. 8
اگ�ر خواهان گرمایش با رطوبت کمتر هس�تید، . 9

سیس�تم تهوی�ه مطب�وع را روش�ن کنید)اگ�ر 
خودروی شما دارای این سیستم است.

اگ�ر بخ�ار روی شیش�ه عقب زی�اد اس�ت، وضعیت 
گرم کن به سمت زیر پا  یا وضعیت گرم کن جلو 

 را انتخاب کنید.
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نکاتـی در مورد کار سیسـتم بخاری و 
کولر خودرو:

ب�رای جلوگی�ری از ورود دود و گ�رد و غب�ار به  •
داخ�ل خ�ودرو از طریق سیس�تم تهوی�ه، موقتا 
کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای در 
گردش قرار دهید. بعد از رفع وضعیت و عبور از 
محدوده مورد نظر، مجددا خودرو را در وضعیت 
ه�وای ت�ازه بیرون ق�رار دهی�د. این کار س�بب 

می شود که راننده هوشیار و راحت باشد.
ب�رای جلوگیری از بخار گرفتگی شیش�ه جلو از  •

داخ�ل، کنترل ورودی ه�وا را در وضعیت هوای 
ت�ازه قرار دهید و س�رعت ف�ن را تنظیم نمایید، 
سیس�تم تهویه مطبوع را روشن و کنترل دما را 

در دمای مطلوب تنظیم کنید.

کولر خودرو )اگر خودروی شـما مجهز 
به آن باشد(:

سیس�تم کول�ر خودروه�ای هیون�دای ب�ا مب�رد ی�ا 
گازهای R-134a یا R-1234yf پر شده است.

خودرو را روشن کنید.. 1
کلید کولر را فشار دهید. . 2
جریان هوا را در وضعیت رو به صورت  قرار . 3

دهید.
کنت�رل ورودی هوا را در وضعیت گردش هوای . 4

درون ات�اق ق�رار دهی�د. ام�ا کار بی�ش از ح�د 
سیس�تم در وضعیت گردش ه�وای درون اتاق، 
سبب خشک شدن هوا می شود. بنابراین توصیه 

می شود که وضعیت را تغییر دهید.
س�رعت فن و دم�ا را در حداکثر می�زان راحتی . 5

تنظیم نمایید.
وقتی که حداکثر خنکی را انتخاب می کنید، کنترل 
دما باید در آخرین درجه سمت چپ باشد و سپس 
س�رعت فن را ه�م در باالترین س�رعت ممکن قرار 

دهید.

i نکته آموزشی
خـودرو شـما طبق مقررات کشـور شـما در 
زمـان تولید با مبرد یا گازهـای R-134a یا 
R-1234yf پر شـده اسـت. مبرد استفاده 
شـده در خـودرو شـما روی برچسـب داخل 
درب موتور درج شـده است. در فصل 8 محل 
برچسب مبرد یا گازهای کولر خودرو مشخص 

شده است.

  نکته !
موقـع اسـتفاده از سیسـتم کولـر، بـه دقت 
درجه دمـای خنک کننده خـودرو را مد نظر 
داشته باشـید. به ویژه در هنگام رانندگی در 
سـرباالیی و یا در ترافیک سنگین و وقتی که 
دمای بیرون باال اسـت. کولر گرفتن از خودرو 
سبب داغ کردن موتور می شود. در این موارد 
بهتر اسـت که بدون خاموش کردن فن، کلید 

کولر را زده و آن را خاموش نمایید.
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نکاتی در مورد سیستم کولر خودرو:
اگ�ر در ه�وای گرم خودرو در مقاب�ل نور آفتاب  •

پارک ش�ده اس�ت، پنجره های خ�ودرو را برای 
م�دت کوتاه�ی ب�از کنید ت�ا هوای گ�رم داخل 

خودرو خارج شود.
بعد از خنک شدن داخل خودرو به حد مطلوب،  •

کلی�د را از وضعیت گ�ردش هوای درون اتاق به 
وضعیت هوای تازه بیرون تغییر دهید.

برای کاهش رطوبت داخل و روی شیش�ه ها در  •
روزه�ای مرطوب و بارانی، رطوبت داخل خودرو 
را ب�ا روش�ن ک�ردن سیس�تم تهوی�ه در حال�ت 

شیشه بسته کم کنید.
ه�ر ماه چن�د دقیقه کولر را روش�ن کنی�د تا از  •

کارایی حداکثری آن اطمینان یابید.

اگ�ر زیاد از کولر اس�تفاده می کنید، تفاوت بین  •
دم�ای هوای بیرون و شیش�ه جلو ممکن اس�ت 
س�بب شود که سطح بیرونی شیشه بخار بگیرد 
و دی�د رانن�ده ک�م ش�ود. در ای�ن حال�ت، کلید 
انتخ�اب وضعی�ت را در وضعیت  قرار داده و 

سرعت فن را کم کنید.

نگهداری سیستم کولر خودرو

فیلتر هوای کولر
این فیلتر پش�ت داش�بورد نصب ش�ده است و مانع 
ورود گ�رد و غبار و دیگر ذرات آالینده به خودرو از 

طریق سیستم بخاری و کولر می شود.
 توصی�ه می ش�ود که این فیلتر را براس�اس جدول 
نگه�داری خ�ودرو تعوی�ض کنی�د و در صورتی که 
خ�ودرو در وضعیت ه�ای پ�ر از گرد و غب�ار و یا در 
جاده های ناهموار استفاده می شود، نیاز به بازرسی 

و تعویض این فیلتر بیشتر می شود.
اگ�ر جری�ان هوای ورودی به داخ�ل خودرو ناگهان کم 
ش�د، توصیه می ش�ود که حتم�ا خ�ودرو را برای حل 

مشکل به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.



205

3

رو
ود

ص خ
خا

ی 
ها

ی 
ژگ

وی

کنترل میزان مبرد درون سیستم کولر 
و روغن کمپرسور

وقتی میزان مبرد یا گاز کولر کم باش�د، کارایی آن 
کم می شود و در عین حال افزایش بیش از حد آن 

هم تاثیرات بدی روی سیستم کولر دارد.
 بنابراین در صورت درست کار نکردن کولر، توصیه 
می شود که آن را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور ببرید.

i نکته آموزشی
 اسـتفاده از مقدار گاز و روغن درسـت بسیار 
اهمیت دارد. در غیر این صورت ممکن اسـت 
کولر یا کمپرسور آسیب ببیند و یا درست کار 

نکنند.
توصی�ه می ش�ود ک�ه س�رویس کول�ر در نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

 هشدار !
 -R-134a خودروهای حاوی گاز

چون فشار گاز کولر بسیار باال 
توسـط  بایـد  تنهـا  اسـت، 
ذیصــالح  تکنسین هـــای 
سرویس شـود. انتخاب میزان 
گاز و نوع گاز مناسب و روغن صحیح بسیار 
مهـم اسـت و در غیـر این صـورت خودرو 
آسـیب می بینـد و یا آسـیب های جانی رخ 

خواهد داد.

 هشدار !
 - R-1234yf خودروهای حاوی گاز

چون فشار گاز کولر بسیار باال 
توسـط  بایـد  تنهـا  اسـت، 
ذیصــالح  تکنسین هـــای 
سرویس شـود. انتخاب میزان 
گاز و نوع گاز مناسب و روغن 
صحیح بسـیار مهم است و در 
غیر این صورت خودرو آسیب 
می بیند و یا آسـیب های جانـی رخ خواهد 

داد.
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سیستم کولر و بخاری خودکار )اگر خودروی شما مجهز به این سیستم باشد(
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سیستم کولر و بخاری خودکار
سیس�تم کنت�رل خ�ودکار کولر و بخاری ب�ا تنظیم 

دمای مطلوب کنترل می شود.

1. کلید AUTO را فشار دهید.
وضعیت ه�ای س�رعت ف�ن، ورودی ه�وا و تهوی�ه 
مطبوع به صورت خودکار و توس�ط تنظیمات دمایی 

شما کنترل می گردد.

کلید کنترل دما را در دمای مطلوب قرار دهید. . 2
اگ�ر دم�ا در پایین تری�ن مق�دار )LO( تنظیم 
ش�ده باش�د، سیس�تم تهویه مطبوع ب�ه صورت 

پیوسته کار خواهد کرد.

ب�رای خام�وش ک�ردن وضعی�ت خ�ودکار، یک�ی از 
کلیدهای زیر را انتخاب کنید:

 کلید انتخاب وضعیت -
کلی�د یخ زدایی شیش�ه جل�و )کلید را یکبار  -

دیگ�ر فش�ار دهی�د ت�ا کارک�رد ی�خ زدای�ی 
ی�ا گرم کن شیش�ه جل�و غیر فعال ش�ود. در 
ای�ن حال�ت عب�ارت AUTO مج�ددا روی 

نمایشگر ظاهر می شود(.
دکمه کنترل سرعت فن -

کارکرد انتخاب ش�ده با دس�ت کنترل می ش�ود اما 
بقیه کارکردها به صورت خودکار فعال می شوند.

برای راحتی بیشتر و بهبود کارایی کنترل کولر و یا 
بخاری از کلید AUTO استفاده کنید و دما را در 

C )73°F(a°23 تنظیم کنید.
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i نکته آموزشی
هرگـز چیـزی را نزدیک محل سنسـور قرار 
ندهیـد تـا بتوانـد کار کنتـرل گرمایـش و 

سرمایش داخل خودرو را بهتر انجام دهد.

کنترل دستی کولر و بخاری
سیس�تم کول�ر و بخ�اری م�ی توان�د با فش�ار کلید 
های دیگر غیر از کلید AUTO به صورت دس�تی 
کنت�رل ش�ود. در ای�ن حالت سیس�تم ب�ه ترتیب و 

براساس کلیدهای انتخاب شده کار خواهد کرد.
 موق�ع فش�ار هر کلی�د یا گرداندن هر شس�تی، )به 
ج�ز کلید AUTO( در حین اس�تفاده از سیس�تم 
خ�ودکار، کارکردها و بخش های انتخاب نش�ده به 

صورت خودکار کنترل می شوند.
خودرو را روشن کنید.. 1
سیستم را در وضعیت دلخواه قرار دهید:. 2

 برای بهبود کارایی بخاری و کولر:
بخاری:  -
کولر:  -

کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 3
کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای تازه . 4

بیرون قرار دهید.
کلید کنترل س�رعت ف�ن را در وضعیت مطلوب . 5

قرار دهید.
اگر سیستم تهویه مطبوع مطلوب است، سیستم . 6

تهویه مطلوب را روشن کنید.
کلید AUTO را فشار دهید تا کنترل سیستم . 7

تمام اتوماتیک شود.
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کلی�د انتخاب وضعیت جهت جریان هوا را از طریق 
سیستم تهویه کنترل می نماید.

انتخاب وضعیت بخاری و کولر
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 در این وضعیت جریان هوا به س�مت قسمت باالی 
ب�دن و صورت اس�ت. به عالوه، ه�ر خروجی را می 
توان کنترل نمود و هوای خروجی را هدایت نمود.

)B,D( روی به صورت

)A,C,D( جریان زیرپا

 بخش اعظم جریان هوا به سمت زیر پا است.

)A,D( سطح گرمکن شیشه

 در ای�ن وضعیت بخش اعظم جریان هوا به س�مت 
شیشه جلو است.

همچنی�ن می توانید هم زم�ان وضعیت های 2 -3 را 
برای جریان هوای مطلوب انتخاب کنید.

وضعیت های روبه صورت  + زیر پا  -
وضعیت های روبه صورت   + وضعیت گرمکن  -

شیشه 
وضعیت ه�ای زی�ر پ�ا  + وضعی�ت گرمک�ن  -

شیشه 
وضعی�ت روبه ص�ورت  + وضعیت زیر پا   -

+ وضعیت گرمکن شیشه 

سطح گرمکن حداکثر
در ای�ن وضعی�ت بخش اعظم جریان هوا به س�مت 
شیش�ه جل�و اس�ت و اندک�ی از آن نی�ز ب�ه س�مت 
بغ�ل هدای�ت می ش�ود.  گرم کن ه�ای شیش�ه های 

)وضعیت A/C هوای تازه خودکار روشن است(.
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شبکه های روی داشبورد
ش�ما می توانی�د جه�ت جری�ان ه�وای ورودی را با 
اس�تفاده از دس�ته کنت�رل به س�مت این ش�بکه ها 

هدایت نمایید.

کنترل دما

با گرداندن این کلید به س�مت راس�ت، دما افزایش 
.)HI( پیدا می کند

ب�ا گردان�دن آن به س�مت چ�پ، دما کاه�ش پیدا 
.)LO( می کند

هر بار که شما این کلید را می گردانید دما به اندازه، 
افزای�ش یا کاهش پی�دا می کند. وقت�ی پایین ترین 
دم�ا را انتخ�اب می کنید، کولر به ص�ورت مداوم کار 

خواهد کرد.

کنترل ورودی هوا

ش�ما می توانی�د جه�ت جری�ان ه�وای ورودی را با 
اس�تفاده از دس�ته کنت�رل به س�مت این ش�بکه ها 

هدایت نمایید.



ویژگی های خاص خودرو

212

وضعیت هوای در گردش

وضعیت هوای تازه بیرون

چ�راغ عالم�ت روی کلی�د وقت�ی 
روش�ن می شود که ش�ما وضعیت 
انتخ�اب  را  گ�ردش  در  ه�وای 

می کنید.
 در ای�ن حالت، هوای درون اتاق از 
طریق سیس�تم کنترل هوا کشیده 
و براس�اس وضعی�ت انتخاب ش�ده 

گرم یا سرد می شود.

چ�راغ عالم�ت روی کلی�د وقت�ی 
خاموش می شود که شما وضعیت 
انتخ�اب  را  بی�رون  ت�ازه  ه�وای 

می کنید.
 ب�ا انتخ�اب ای�ن وضعی�ت، ه�وا از 
بیرون وارد خودرو ش�ده و براساس 
وضعیت انتخاب ش�ده گرم یا سرد 

می شود.

i نکته آموزشی
اگـر بـرای مـدت طوالنـی از وضعیـت 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 شده و 
سـبب 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.
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وضعیت OFFکولر خودروکنترل سرعت فن

کلی�د را ب�ه س�مت راس�ت بگردانید تا س�رعت فن 
و جری�ان هوا بیش�تر ش�ود. کلید را به س�مت چپ 

بگردانید تا سرعت و جریان هوای فن کم شود.

کلید A/C را فش�ار دهید تا سیستم تهویه مطبوع 
روش�ن شود )چراغ آن روشن گردد(. برای خاموش 

نمودن، مجددا این کلید را فشار دهید.

ب�رای خام�وش ک�ردن کول�ر، کلی�د را در وضعیت 
OFF قرار دهید. ش�ما می توانید کلیدهای ورودی 
ه�وا و وضعی�ت را در حالتی که س�وئیچ باز اس�ت، 

استفاده کنید.
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استفاده از سیستم
تهویه

وضعی�ت جری�ان رو ب�ه صورت ی�ا روبرو  را . 1
انتخاب کنید.

کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای تازه . 2
بیرون قرار دهید.

کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 3
کنترل سرعت فن را در سرعت مطلوب قرار دهید.. 4

بخاری خودرو:
وضعی�ت جری�ان زی�ر پا یا ک�ف  را انتخاب . 1

کنید.
کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای تازه . 2

بیرون قرار دهید.
کنترل دما را در وضعیت مطلوب قرار دهید.. 3
کنت�رل س�رعت فن را در س�رعت مطل�وب قرار . 4

دهید.
اگ�ر خواهان گرمایش با رطوبت کمتر هس�تید، . 5

سیس�تم تهوی�ه مطب�وع را روش�ن کنی�د )اگ�ر 
خودرو شما دارای این سیستم است(.

اگ�ر بخ�ار روی شیش�ه جل�و زی�اد اس�ت، وضعیت 
گرم کن جلو  را انتخاب کنید.

نکاتی در مورد کار سیستم بخاری و کولر خودرو:
ب�رای جلوگی�ری از ورود دود و گ�رد و غب�ار به  •

داخ�ل خ�ودرو از طریق سیس�تم تهوی�ه، موقتا 
کنت�رل ورودی ه�وا را در وضعی�ت ه�وای در 
گردش قرار دهید. بعد از رفع وضعیت و عبور از 
محدوده مورد نظر، مجددا خودرو را در وضعیت 
ه�وای ت�ازه بیرون ق�رار دهی�د. این کار س�بب 

می شود که راننده هوشیار و راحت باشد. 
ب�رای جلوگیری از بخار گرفتگی شیش�ه جلو از  •

داخ�ل، کنترل ورودی ه�وا را در وضعیت هوای 
ت�ازه قرار دهید و س�رعت ف�ن را تنظیم نمایید، 
سیس�تم تهویه مطبوع را روشن و کنترل دما را 

در دمای مطلوب تنظیم کنید.

کولر خودرو )اگر خودرو شـما مجهز به 
آن باشد(:

سیس�تم کول�ر خودروه�ای هیون�دای ب�ا مب�رد ی�ا 
گازهای R-134a یا R-1234yf پر شده است.

خودرو را روشن کنید.. 1
کلید کولر را فشار دهید.. 2
جریان ه�وا را در وضعیت رو به صورت  قرار . 3

دهید.
کنت�رل ورودی هوا را در وضعیت گردش هوای . 4

درون ات�اق ق�رار دهی�د. ام�ا کار بی�ش از ح�د 
سیس�تم در وضعیت گردش ه�وای درون اتاق، 
سبب خشک شدن هوا می شود. بنابراین توصیه 

می شود که وضعیت را تغییر دهید.
س�رعت فن و دم�ا را در حداکثر می�زان راحتی . 5

تنظیم نمایید.
وقتی که حداکثر خنکی را انتخاب می کنید، کنترل 
دما باید درپایین ترین درجه )LO( باش�د و س�پس 
س�رعت فن را ه�م در باالترین س�رعت ممکن قرار 

دهید.
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i نکته آموزشی
خـودرو شـما طبق مقررات کشـور شـما در 
زمـان تولید با مبرد یا گازهـای R-134a یا 
R-1234yf پر شـده اسـت. مبرد استفاده 
شـده در خـودرو شـما روی برچسـب داخل 
کاپـوت درج شـده اسـت. در فصـل 8 محل 
برچسب مبرد یا گازهای کولر خودرو مشخص 

شده است.

  نکته !
موقـع اسـتفاده از سیسـتم کولـر، بـه دقت 
درجه دمـای خنک کننده خـودرو را مد نظر 
داشته باشید و به ویژه در هنگام رانندگی در 
سـرباالیی ها و یا در ترافیک سـنگین و وقتی 
که دمای بیرون باال اسـت، ایـن دما می تواند 
افزایـش یابـد. ممکن اسـت کولـر گرفتن از 
خودرو سـبب داغ کردن موتور شـود. در این 
موارد بهتر اسـت که بدون خاموش کردن فن، 

کلید کولر را زده و آن را خاموش نمایید.

نکاتی در مورد سیستم کولر خودرو:
اگ�ر در ه�وای گرم خودرو در مقاب�ل نور آفتاب  •

پارک ش�ده اس�ت، پنجره های خ�ودرو را برای 
م�دت کوتاه�ی ب�از کنید ت�ا هوای گ�رم داخل 

خودرو خارج شود.
بعد از خنک شدن داخل خودرو به حد مطلوب،  •

کلی�د را از وضعیت گ�ردش هوای درون اتاق به 
وضعیت هوای تازه بیرون تغییر دهید.

برای کاهش رطوبت داخل و روی شیش�ه ها در  •
روزه�ای مرطوب و بارانی، رطوبت داخل خودرو 
را ب�ا روش�ن ک�ردن سیس�تم تهوی�ه در حال�ت 

شیشه بسته کم کنید.
ه�ر ماه چن�د دقیقه کولر را روش�ن کنی�د تا از  •

کارایی حداکثری آن اطمینان یابید.
اگ�ر زیاد از کولر اس�تفاده می کنید، تفاوت بین  •

دم�ای هوای بیرون و شیش�ه جلو ممکن اس�ت 
س�بب شود که سطح بیرونی شیسه بخار بگیرد 
و دی�د رانن�ده ک�م ش�ود. در ای�ن حال�ت، کلید 
انتخ�اب وضعی�ت را در وضعیت  قرار داده و 

سرعت فن را کم کنید.

نگهداری سیستم کولر خودرو

فیلتر هوای کولر
این فیلتر پشت داشبورد نصب شده است و مانع ورود 
گ�رد و غب�ار و دیگر ذرات آالین�ده به خودرو از طریق 

سیستم بخاری و کولر می شود.
 توصی�ه می ش�ود که ای�ن فیلت�ر را براس�اس جدول 
نگهداری خودرو تعویض کنید و در صورتی که خودرو 
در وضعیت ه�ای پ�ر از گ�رد و غبار و ی�ا در جاده های 
ناهموار استفاده می شود، نیاز به بازرسی و تعویض این 

فیلتر بیشتر می شود.
اگ�ر جری�ان هوای ورودی به داخ�ل خودرو ناگهان کم 
شد، توصیه می شود که حتما خودرو را برای حل مشکل 

به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور  ببرید.
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کنترل میزان مبرد درون سیستم کولر 
و روغن کمپرسور

وقتی میزان مبرد یا گاز کولر کم باش�د، کارایی آن 
کم می شود و در عین حال افزایش بیش از حد آن 

هم تأثیرات بدی روی سیستم کولر دارد.
 بنابراین در صورت درست کار نکردن کولر، توصیه 
می شود که آن را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور ببرید.

i نکته آموزشی
اسـتفاده از مقدار گاز و روغن درسـت بسیار 
اهمیت دارد. در غیر این صورت ممکن اسـت 
کولر یا کمپرسور آسیب ببیند و یا درست کار 

نکنند.
توصی�ه می ش�ود ک�ه س�رویس کول�ر در نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

 هشدار !
 -R-134a خودروهای حاوی گاز

چون فشار گاز کولر بسیار باال 
توسـط  بایـد  تنهــا  اسـت، 
تکنسین هــــای ذیصــالح 
سرویس شـود. انتخاب میزان 
گاز و نوع گاز مناسب و روغن صحیح بسیار 
مهـم اسـت و در غیـر این صـورت خودرو 
آسـیب می بینـد و یا آسـیب های جانی رخ 

خواهد داد.

 هشدار !
 - R-1234yf خودروهای حاوی گاز

چون فشار گاز کولر بسیار باال 
توسـط  بایـد  تنهـا  اسـت، 
ذیصــالح  تکنسین هـــای 
سرویس شـود. انتخاب میزان 
گاز و نوع گاز مناسب و روغن 
صحیح بسـیار مهم است و در 
غیر این صورت خودرو آسیب 
می بیند و یا آسـیب های جانـی رخ خواهد 

داد.
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یخ زدایی و رفع بخار شیشه جلو

 هشدار !
در زمـان کار با کولـر در هـوای مرطوب از 
وضعیت هـای  یـا  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 
سلکتور را در وضعیت  قرار دهید و کلید 
کنتـرل سـرعت فـن را در سـرعتی پایین 

تنظیم نمایید.

ب�رای یخ زدایی حداکثری، کلی�د کنترل دما را  •
در آخرین وضعیت گرم / راس�ت و کلید کنترل 

سرعت فن را در باالترین سرعت قرار دهید.
اگ�ر ه�وای گرم زیر پ�ا در حین ی�خ زدایی و یا  •

بخار گیری مطلوب باش�د، کلی�د را در وضعیت 
یخ زدایی - زیرپا قرار دهید.

قب�ل از رانندگی، تمامی برف و یخ روی شیش�ه  •
جل�و، شیش�ه عق�ب، آینه ه�ای بغ�ل و تمام�ی 

شیشه های جانبی را تمیز کنید
ب�رف و ی�خ روی درب موتور و ورودی هوای زیر  •

شیشه جلو را پاک کنید.
اگ�ر دمای موت�ور بعد از روش�ن ک�ردن خودرو  •

هنوز هم س�رد اس�ت، در آن ص�ورت برای گرم 
ش�دن جری�ان ه�وای بخ�اری بای�د اندکی صبر 

کنید تا موتور خودرو گرم شود.

سیستم کنترل هوای دستی خودرو

بـرای رفع بخار داخل شیشـه خـودرو به 
صورت زیر عمل کنید:

سرعت فن مطلوب را انتخاب کنید.. 1
دمای مطلوب را انتخاب کنید.. 2
وضعیت  یا  را انتخاب کنید.. 3
ه�وای ت�ازه بی�رون خودرو ب�ه صورت خ�ودکار . 4

انتخ�اب می ش�ود. به عالوه، تهوی�ه مطبوع هوا 
)در صورت�ی که خ�ودرو ش�ما دارای این گزینه 
باش�د( ب�ه ص�ورت خ�ودکار فعال می ش�ود اگر 

وضعیت انتخابی  یا  باشد.
اگر کولر و وضعیت هوای بیرونی به صورت خودکار 
انتخاب نشود، کلید مربوطه را با دست فشار دهید.
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سیستم کنترل کولر خودکار

بـرای جلوگیـری از ایجاد بخار در سـطح 
داخلی شیشه به صورت زیر عمل کنید:

سرعت فن مطلوب را انتخاب کنید.. 1
دمای مطلوب را انتخاب کنید.. 2
( را فشار دهید.. 3 کلید یخ زدایی )
کول�ر براس�اس دمای محیط روش�ن می ش�ود و . 4

وضعی�ت هوای ت�ازه بیرون و س�رعت باالی فن 
به صورت خودکار انتخاب می شود.

برای یخ زدایی از قسمت بیرون شیشه به 
صورت زیر عمل کنید:

کلید کنترل س�رعت فن را در باالترین وضعیت . 1
قرار دهید.

کلی�د کنترل دم�ا را در باالترین دما )گرم( قرار . 2
دهید.

وضعیت  را انتخاب کنید.. 3
کولر و وضعیت هوای بیرونی به صورت خودکار . 4

انتخاب می شود.

اگ�ر کول�ر، وضعیت هوای ت�ازه بی�رون و دمای فن 
بی�رون به ص�ورت خ�ودکار انتخ�اب نش�وند، کلی�د 

مربوطه را به صورت دستی انتخاب کنید.
اگ�ر وضعیت  انتخاب ش�ود، س�رعت پایین فن 

اصالح می شود و سرعت باالتری انتخاب می شود.
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برای یخ زدایی از سطح بیرونی شیشه:

فن را در باالترین سرعت ممکن تنظیم کنید.. 1
دما را در باالترین )گرمترین دما HI( تنظیم.. 2
3 ..) کلید بخارزدایی را فشار دهید )
کولر براس�اس دمای محیط روش�ن می ش�ود و . 4

وضعی�ت هوای ت�ازه بی�رون به ص�ورت خودکار 
انتخاب می شود.

اگر وضعیت  انتخاب شود، سرعت پایین تر فن 
تغییر و سرعت باالتری انتخاب می شود.

سیسـتم بخـار زدایـی خـودکار )اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

بخ�ار زدای�ی خ�ودکار س�بب کاهش احتم�ال بخار 
گرفتگ�ی س�طح داخل�ی شیش�ه می ش�ود زی�را به 
صورت خودکار رطوبت داخلی شیش�ه را تش�خیص 
م�ی دهد. سیس�تم بخارزدایی خ�ودکار وقتی فعال 

می شود که بخاری یا کولر روشن باشد.

اگ�ر رطوبت بیش�تری داخل خودرو باش�د، مراحل 
بیش�تری ب�رای فع�ال ش�دن ای�ن سیس�تم وج�ود 
دارد. مث�ال اگر سیس�تم بخار زدایی خ�ودکار نتواند 
در گام ی�ا مرحل�ه اول وضعیت هوای بی�رون، بخار 
روی شیشه را پاک کند، سعی می کند تا مجددا در 
مرحله دوم یعنی با دمیدن هوا به سوی شیشه بخار 

روی شیشه را پاک کند.

مرحله 1 : روشن کردن کولر
مرحله 2 : وضعیت هوای بیرونی

مرحله 3 : دمیدن هوا به سوی شیشه جلو
مرحله 4 : افزایش دبی به سمت شیشه جلو

مرحله 5 : حداکثر نمودن درجه کولر

این عالمت وقتی روش�ن می شود که 
سیس�تم بخار زدایی خودکار رطوبت 
را در روی س�طح داخلی شیشه جلو 

احساس می کند و فعال می شود.
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اگ�ر خ�ودرو ش�ما مجهز ب�ه سیس�تم بخ�ار زدایی 
خودکار باشد، موقع فراهم شدن شرایط، به صورت 
خ�ودکار فعال م�ی گردد. اما اگر بخواهید سیس�تم 
بخ�ار زدایی خودکار را غیر فع�ال کنید، کلید بخار 
زدایی جلو را 4 بار در عرض 2 ثانیه در حین فشار 
کلی�د AUTO فش�ار دهید. برای اس�تفاده از این 

سیستم، روند باال را مجددا تکرار کنید.

عالمت روی کلید بخار زدایی جلو س�ه بار چشمک 
می زند تا به شما اطالع دهد که سیستم فسخ شده 

و یا تنظیم شده است.

اگر باطری خالی ش�ده و یا قطع ش�ده باش�د در آن 
صورت سیستم در وضعیت بخار زدایی خودکار قرار 

می گیرد.

i نکته آموزشی
اگر کولر به صورت دستی در حالتی که سیستم 
بخارزدایی خودکار فعال است، خاموش شود، 
چـراغ بخارزدایـی خـودکار 3 بار چشـمک 
می زند تا اعالم نمایـد که این کار را نمی توان 

در حالت خاموش بدون کولر انجام داد.

  نکته !
از برداشـتن روکش سنسـور واقع در قسمت 
انتهایی باالی شیشـه سمت راننده خودداری 

کنید.
در غیـر این صورت، اگـر به خاطر عدم رعایت 
ایـن امـر، خسـارتی به خـودرو وارد شـود، 

مشمول گارانتی نخواهد بود.

هـوای پاک )اگـر مدل خودروی شـما 
دارای این ویژگی باشد(

وقتی س�وئیچ باز است، بخش هوای پاک به صورت 
خودکار روشن می شود.

 همچنین بخش هوای پاک وقتی به صورت خودکار 
خاموش می شود که سوئیچ بسته باشد.
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صندوق خودرو
 هشدار !

مواد اشتعال پذیر
 هرگز کپسـول های گاز، فنـدک، 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.

 هشدار !
همیشـه در صنـدوق عقـب را در هنـگام 
رانندگـی کامل ببندید. اقالم داخل صندوق 
در هنـگام حرکت خودرو با همان سـرعت 
حرکت می کنند و اگر ناگهان توقف کنید یا 
دور بزنیـد، و یا اگر تصادفـی رخ دهد، این 
اقـالم به داخل اتاق می آیند و ممکن اسـت 
در برخورد با راننده و سرنشینان حادثه ساز 

شوند.

  نکته !
برای جلوگیـری از هرگونه سـرقت احتمالی، 
هرگـز اشـیای ارزشـمند را در صندوق عقب 

نگذارید.

جعبه کنسول وسط

ب�رای ب�از کردن این جعبه، دس�ته آن را به س�مت 
باال بکشید.
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یخچال خودرو )اگر مدل خودروی شما جعبه داشبورد
دارای این ویژگی باشد(

برای باز کردن در داش�بورد، دس�ته را بکش�ید تا به 
صورت خودکار باز شود. بعد از هر بار استفاده، درب 

داشبورد را ببندید.

 هشدار !
همیشه بعد از هر بار استفاده درب داشبورد 

را ببندید.
در تصادفات باز بودن این در می تواند حتی 
با وجود بسـتن کمربند نیز آسیب جدی به 

سرنشینان بزند.

 هشدار !
از گذاشـتن غذاهای فاسد شـونده در این 
یخچال خـودداری کنید زیرا ممکن اسـت 
دمـای کافی بـرای فریز نمـودن آن تامین 

نشود.

i نکته آموزشی
اگـر شـبکه به وسـیله اقـالم موجـود در  •

یخچال بسـته شـود، قدرت سردکنندگی 
آن کم می شود.

 اگـر بخـش کنتـرل دمـای سیسـتم در  •
وضعیت گرم و یا داغ باشـد، در آن صورت 
هوای داغ یا گرم به داخل داشبورد جریان 

می یابد.
ش�ما می توانید شیشه های نوشیدنی و یا دیگر اقالم 

را در این یخچال کوچک نگهداری کنید.
کولر را روشن کنید.. 1
کلید  نصب ش�ده در جعبه داشبورد را بگردانید . 2

تا مجرای تهویه باز شود.
هنگامی که از یخچال اس�تفاده نمی کنید، کلید . 3

نص�ب ش�ده در جعب�ه داش�بورد را در وضعیت 
بسته بگذارید.
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 هشدار !
هرگـز جـز عینک چیـز دیگـری در جا  •

عینکـی قـرار ندهیـد. زیـرا این اشـیا 
می تواننـد در صورت توقـف ناگاهی و یا 
تصادف از آن خارج شـده و آسیب جانی 

و مالی به بار آورند.
هرگز حین حرکت جا عینک را باز نکنید  •

زیـرا با باز کردن آن، جلو دید آینه عقب 
گرفته می شود.

هرگز با فشـار عینک ها را در جا عینکی  •
قرار ندهید زیرا سـبب می شـود عینک 
در آن گیر کند و به سرنشینان در هنگام 

در آوردن آن آسیب برساند.

پایه عینک آفتابی )اگر خودروی شما 
درای این بخش باشد(

دارای  شما  خودروی  )اگر  بار  صندوق 
این صندوق باشد(

برای باز کردن پایه عینک آفتابی، درپوش را فش�ار 
داده و پای�ه را ب�ه آرام�ی ب�از کنید. عین�ک خود را 
به گونه ای که شیش�ه های آن رو به بیرون باشند در 

قسمت در آن قرار دهید.
 برای بس�تن پایه یا نگه دارنده عینک آفتابی، آن را 
به س�مت جای خود فشار دهید. مطمئن شوید که 

پایه عینک هنگام رانندگی بسته است.

این صندوق محل قرار دادن جعبه کمک های اولیه، 
مثل�ث خط�ر، اب�زار، و غیره اس�ت تا ب�ه راحتی در 

دسترس باشند.
ب�رای اس�تفاده از این جعبه، روک�ش کف خودرو را 

باال بزنید.
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 هشدار !
هرگـز در هنگام رانندگی سـاعت را تنظیم 
نکنیـد زیرا سـبب کاهـش کنترل شـما بر 

خودرو می شود و تصادف به دنبال دارد.

شما  خودرو  )اگر  دیجیتال  ساعت 
دارای این ویژگی باشد(

وسایل داخلی خودرو
A نوعB نوع

برای تنظیم ساعت:
سوئیچ باید در وضعیت ACC و یا باز باشد.

کلید SETUP را فشار دهید.. 1
گزین��ه . 2  TUNE کلی��د  از  است�ف���اده  ب��ا 

را   "Clock Setting"  "Clock"
انتخاب کنید.

ب�ا اس�تفاده از کلید TUNE س�اعت را تنظیم . 3
کنید.

هرموقع که س�رباطری و ی�ا فیوزهای مربوطه قطع 
شدند، باید ساعت را مجددا تنظیم کنید.

 وقتی سوئیچ باز و یا در وضعیت ACC قرار دارد، 
کلیدها به صورت زیر کار می کنند:

H )ساعت(• 
کلید H را فش�ار دهید تا ساعت روی صفحه تغییر 

کند.
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M )دقیقه(• 
کلی�د M را فش�ار دهید تا ع�دد دقیقه روی صفحه 

تغییر کند.

تغییرات نمایشگر ساعت •
ب�رای تغیی�ر فرم�ت س�اعت از 12 س�اعت ب�ه 24 
س�اعت، کلیده�ای H و M را به صورت هم زمان 4 

ثانیه نگه دارید.
 مثال اگر کلیدهای H و M را در حالتی که ساعت 
P.M 10:15 اس�ت فش�ار دهی�د، س�اعت 22:15 

نمایش داده خواهد شد.

فنـدک )اگر خودروی شـما دارای این 
ویژگی باشد(

ب�رای اس�تفاده از فندک، س�وئیچ بای�د در وضعیت 
ACC یا باز باشد.

فن�دک را کام�ل ب�ه داخل جا فندکی فش�ار دهید، 
فندک در وضعیت آماده قرار می گیرد.

از قطع�ات تعویض�ی اص�ل  توصی�ه می ش�ود ک�ه 
نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور برای تعویض 

این اقالم استفاده کنید.

  نکته !
بعد از داغ شـدن فندک آن را بیشـتر نگه  •

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

خارج کنید تا داغ نشود.
از وارد کردن اشـیای خارجی به داخل جا  •

فندکی اجتناب کنید این کار ممکن اسـت 
به فندک آسیب برساند.

 احتیاط !
هرگز در هنگامی که بخاری خودرو روشـن 
اسـت، فندک را به پایین فشـار ندهید زیرا 
ممکن است زیادی داغ شود و به المنت ها و 

بقیه اجزا آسیب برساند.
از جـا فندکی برای شـارژ ماشـین اصالح، 
جارو برقی، و چای سـازی و غیره اسـتفاده 
نکنیـد. این کار سـبب آسـیب دیـدن جا 
فندکی می شـود. برای ایـن کار از پریزهای 

مخصوص آن ها استفاده نمایید.



ویژگی های خاص خودرو

226

زیر سـیگاری )در صورتی که خودروی 
شما دارای این بخش باشد(

برای استفاده از جاسیگاری، درپوش آن را باز کنید. و 
برای خالی کردن و تمیز کردن آن، باید جاسیگاری 

را از جا خارج و تخلیه و سپس تمیز کنید.
هرگز از جاسیگاری به عنوان سطل زباله استفاده نکنید.

جا لیوانی

قوطی و بطری های کوچک نوشیدنی را می توان در 
این جا قرار داد.

 هشدار !
مواظب باشـید که هنگام وجود اقالم دیگر 
در جاسیگاری، کبریت روشن و یا سیگار را 
در آن قرار ندهید تا سبب ایجاد آتش سوزی 

نشود.

 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.
)ادامه دارد(

 هشدار !
بطری و قوطی ها را دور از تابش نور خورشید 
نگـه داریـد و از گذاشـتن آن هـا در داخل 
خودرو گرم خـودداری کنید زیرا می توانند 

منفجر شوند.

)ادامه(
از گذاشـتن فنجان های بدون در، بطری  •

بـدون در، قوطـی و غیره در جـا لیوانی 
خودداری کنید زیـرا مایعات داغ داخل 
آن هـا در هنـگام حرکـت ممکن اسـت 
ریخته و سـبب سـوختگی و آسیب های 
بعدی ناشی از عدم کنترل خودرو توسط 

راننده شود.
از لیوان هـای نرم در جا لیوانی اسـتفاده  •

کنید زیرا لیوان های سخت می توانند در 
هنگام تصادف به شما آسیب برسانند.
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  نکته !
همواره در هنگام رانندگی در نوشیدنی های  •

خود را ببندید تا نریزند زیرا ریختن آن ها 
روی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی 

می تواند به آن ها آسیب برساند.
هنگام تمیز کـردن مایعات ریخته شـده،  •

سـعی نکنید که با دمای زیاد، جا لیوانی را 
خشک کنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.

جا موبایلـی )در صورتی کـه خودروی 
شما دارای این بخش باشد(

اندازه موبایل قابل استفاده در جا موبایلی به قوانین 
موجود بستگی دارد.

و  -  iPhone 5/6 پیش�نهادی:  موبایل ه�ای 
Galaxy S2/S3/S4/S5

ب�رای مدل ه�ای دیگ�ر ب�ه کتابچه آن ه�ا رجوع  -
شود.

برای کس�ب اطالعات بیشتر در مورد استفاده از جا 
موبایل�ی، مش�خصات مبدل، تعوی�ض مبدل و دیگر 
م�وارد احتیاط�ی، ب�ه کتابچ�ه مج�زای هم�راه این 

کتابچه مراجعه شود.

 هشدار !
هرگـز در حیـن حرکت خـودرو از تلفن  •

همراه اسـتفاه نکنید و یـا جا موبایلی را 
تنظیم ننمایید.

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

خارج کنید.  هشدار !
مواظب باشـید که هنگام استفاده از آفتاب 

گیر جلو دید شما مسدود نشود.

آفتاب گیر

برای اس�تفاده از آفتاب گیر خودرو، آن را به س�مت 
پایین بکشید.

 برای اس�تفاده از آفتاب گیر در شیش�ه های جانبی، 
آن را ب�ه پایی�ن کش�ید و از روی پای�ه )1( باز و به 

سمت شیشه های جانبی بگردانید.
برای استفاده از آینه پشت آفتاب گیرهای خودرو آن ها 

را پایین کشیده و آینه را از روکش )2( خارج کنید.
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 هشدار !
مواظب برق گرفتگی باشـید. از وارد کردن 
انگشـتان و یـا اشـیای خارجی )سـوزن و 
غیره( به داخل پریز خودداری کنید و هرگز 

با دست خیس به پریز دست نزنید.

پریز برق )اگر خودروی شما دارای این 
ویژگی باشید(

این پریز برای شارژ موبایل و یا دیگر وسایل طراحی 
ش�ده اس�ت و توان مصرفی وس�ایل قابل شارژ با این 
پریز باید کمتر از 180W باش�د زیرا شارژ در حالت 

روشن بودن خودرو انجام می شود.

  نکته !
برای جلوگیری از آسـیب دیدن پریز اقدامات 

زیر را انجام دهید:
هرگز در حالتی که خودرو خاموش اسـت  •

از پریـز اسـتفاده نکنید و همیشـه بعد از 
استفاده کلگی دسـتگاه شارژ شونده را از 
آن خـارج کنید. اسـتفاده از ایـن پریز در 
حالت خاموش بودن خودرو می تواند سبب 

خالی شدن باطری گردد.
صرفـا از وسـایل برقی 12 ولتی اسـتفاده  •

کنید که توان آن ها کمتر از 180 وات است.
موقع استفاده از پریز، کولر یا بخاری را در  •

پایین ترین درجه قرار دهید.
هنـگام عدم اسـتفاده از پریز، درپوش آن  •

را ببندید.
بعضی از وسـایل برقی موقع شـارژ شدن  •

ایجاد تداخـل الکترونیکـی می کنند. این 
وسایل ممکن است سبب ایجاد اختالل در 
دیگر سیستم ها و وسایل مورد استفاده در 

خودرو شما شوند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
همیشـه سر شارژر را تا انتها فشار دهید و  •

توجه داشته باشید که اگر سر شارژر کامال 
جا نخورده باشـد، داغ کرده و یا سبب باز 

شدن فیوز دمای داخلی می گردد.
وسـایل الکترونیکـی و الکتریکـی باطری  •

در را همـراه بـا حفاظ جریـان معکوس به 
شـارژ بزنید. جریان باطری می تواند وارد 
سیسـتم الکترونیکی / الکتریکی شـود و 

سبب اختالل در آن ها گردد.
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گیره لباس )اگر خودروی شما مجهز به 
این بخش باشد(

)اگر  خرید  کیسه های  مخصوص  گیره 
خودروی شما مجهز به این بخش باشد(

بست یا بست های زیرپایی یا کفی )اگر 
خودروی شما مجهز به این بخش باشد(

برای آویزان کردن لباس، ابتدا گیره را پایین بکشید. 
توجه داشته باشید که این گیره ها برای بستن اقالم 

سنگین طراحی نشده اند.

همیش�ه از ای�ن بس�ت ها و گیره ه�ای زیرپایی برای 
بس�تن زیرپای�ی جلو به خ�ودرو اس�تفاده کنید. این 

بست ها سبب می شوند که زیرپایی به جلو نلغزد.

 هشدار !
از آویزان کردن اقالم دیگر جز لباس به این 
گیره ها خـودداری کنید. این امـر می تواند 
در هنگام تصادف سـبب ایراد خسارت های 

جانی و مالی شود.

  نکته !
از آویزان کردن کیسـه های با وزن بیشتر  •

از 3 کیلوگـرم به این گیره خودداری کنید 
زیرا ممکن است آسیب ببیند.
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شما  خودروی  )اگر  بار  محل  توری 
مجهز به این بخش باشد(

ب�رای جلوگیری از حرکت اق�الم در صندوق عقب، 
می توانید از 4 بس�ت موجود در این بخش استفاده 
کنی�د که زیر موکت قرار دارن�د تا توری مخصوص 

را به آن ها ببندید.
 مطمئ�ن ش�وید که توری به خوب�ی در محل بار به 

بست ها محکم شده است.
 در ص�ورت لزوم، توصیه می ش�ود که به نمایندگی 
ت�وری  و  مراجع�ه  موت�ور  کرم�ان  ش�رکت  مج�از 

مخصوص را دریافت کنید.

 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 هایـی که به خوبـی به 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- خودرو شـما در سـمت راننده دارای 
گیره هایی اسـت که به خوبی زیرپایی را در 
سر جای خود نگه می دارند. برای جلوگیری 
از هرگونـه تداخـل آن بـا پدال هـا و پـای 
راننده، شرکت کرمان موتور توصیه می کند 
که همواره از زیرپایی مخصوص خودرو خود 

استفاده کنید.

 هشدار !
در هنـگام کار با توری بار مواظب چشـمان 
خود باشـید و از کشـیدن بیـش از حد آن 
اجتناب کنید. همیشـه صـورت و بدن خود 
را از مسـیر برگشـت توری دور نگه دارید. 
موقعی که توری سـاییده و یا آسـیب دیده 

است، از آن استفاده نکنید.
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خودروی  )اگر  عقب  صندوق  روکش 
شما دارای این بخش باشد(

از روکش صندوق عقب برای پوش�اندن اقالم موجود 
در آن استفاده می شود.

 ای�ن روک�ش را می تواند به حالت عمودی در آورد و 
یا کال آن را برداشت.

 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.

  نکته !
از گذاشتن وسـایل در روی روکش خودداری 
کنیـد زیرا ممکن اسـت به آن آسـیب زده یا 

سبب تغییر شکل آن شود.
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اگ�ر خ�ودرو ش�ما دارای باربن�د باش�د، می توانی�د 
بارهای خود را روی سقف خودرو ببندید.

  نکته !
موقـع حمـل بـار روی باربنـد، اقدامـات  •

احتیاطـی الزم را رعایت کنیـد تا مطمئن 
شـوید کـه بـار به سـقف خودرو آسـیب 

نمی رساند.
 موقع حمل بار و اشیای بزرگ روی باربند،  •

مطمئن شـوید که طول و عرض آن از طول 
و عرض سقف بیشتر نشود.

بار بند )اگر خودروی شما مجهز به این 
بخش باشد(

تزئینات بیرونی خودرو

 هشدار !
در زیـر حداکثـر وزن قابـل حمـل روی  •

باربند ذکر شده اسـت. همیشه بار را به 
صورت یکنواخت روی باربند توزیع و آن 

را محکم ببندید.
بار روی 

باربند
70 کیلوگرم با توزیع 

بار یکنواخت

بسـتن بار بیش از حد مجـاز می تواند به 
خودرو آسیب برساند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
مرکـز ثقل خودرو موقعـی که بارها روی  •

باربند هسـتند، باالتر خواهد بود. هنگام 
حمـل بـار روی باربنـد از حرکت هـای 
ناگهانـی، ترمـز کردن، دورهای سـریع، 
مانورهـای ناگهانی و یا سـرعت های باال 
خودداری کنید زیرا می توانند سـبب کم 
شـدن کنترل خودرو و یا چـ کردن آن 

شود.
همیشـه با آرامی رانندگی کنید و موقع  •

حمـل بار روی باربند بـه دقت دور بزنید 
و رانندگی کنید. باد ناشی از خودروهای 
عبـوری و یا بـاد عادی می تواند سـبب 
ایجاد فشـار شدید بر باد روی اقالم روی 
باربند شود. این حالت به ویژه وقتی پیش 
می آیـد که اقـالم بزرگ و تختـی مانند 
پانل های چوبی و یا تشک حمل می کنید. 
این موارد می توانند سـبب پایین افتادن 
بار از روی باربند و آسـیب دیدن خودرو 

شما و خودروهای اطراف شود.
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیدگی و یا  •

افتـادن بار در هنـگام رانندگی، مطمئن 
شوید که بارها محکم بسته شده اند.

i نکته آموزشی
اگـر خودرو سـانروف داشـته باشـد، مواظب 
باشـید بارهای روی باربند به گونه ای بسـته 
شوند که در کار سانروف اختالل ایجاد نکنند.
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  نکته !
اگـر چراغ جلـو HID متفرقه روی خودرو  •

نصـب کنید، سیسـتم صوتـی و ابزارهای 
الکترونیکی خودرو شما ممکن است ایراد 

پیدا کنند.
ماننـد  • شـیمیایی  مـواد  ورود  تمـاس  از 

ادوکلـن، روغن هـای آرایشـی، کرم ضد 
آفتـاب، مرطوب کننده هـا و اسـپری های 
خوش بوکننده با سیستم صوتی جلوگیری 
کنید زیرا ممکن است سبب آسیب زدن و 

یا تغییر رنگ آن شوند.

سیستم صوتی و تصویری
iPod® و USB ،AUX نکته آموزشیپورت i

موقع اسـتفاده از وسایل صوتی پرتابل متصل 
به پریز خودرو، ممکن اسـت نویز ایجاد شود. 
در این موارد بهتر اسـت آن را از جا شـارژی 

جدا کنید و با باطری خود فعال نمایید.

می توانید از پورت AUX برای اتصال وسایل صوتی 
و از پ�ورت USB برای اتص�ال فلش مموری و نیز 
از پورت ®iPod هم بدین منظور استفاده نمایید.

 ®iPod عالمت تجاری شرکت اپل است.
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  نکته !
قبـل از ورود بـه مکان هایـی کـه ارتفاع  •

ورودی کوتاه است، از برداشته شدن آنتن 
اطمینان یابید.

همیشـه قبـل از شستشـوی خـودرو در  •
کارواش های اتوماتیک آنتن را باز کنید تا 

آسیب نبیند.
موقـع نصب مجـدد آنتن، همیشـه آن را  •

سـفت کـرده و در وضعیت عمـودی قرار 
دهید تا بهتر بتواند امواج را دریافت نماید. 
اما هنگام پارک خودرو، همیشه می توانید 

آنتن را باز کنید.

  نکته !
نصب آنتن های متفرقه روی خودرو می تواند 
سبب نشـتی آب به داخل خودرو، سروصدای 
باد، و دریافت نامناسـب امواج رادیویی شود. 
توصیه می شـود که از آنتن هـای موجود در 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور استفاده 

کنید.

آنتن خودرو
آنتن هوایی روی سقف

خ�ودرو ش�ما مجه�ز به آنت�ن هوایی ب�رای دریافت 
امواج رادیویی FM و AM اس�ت. این آنتن از نوع 
باز ش�ونده اس�ت و برای باز ک�ردن آن باید آنتن را 
در خالف جهت عقربه های ساعت بگردانید و برای 
بس�تن نیز، کافی اس�ت آنتن را س�ر جای خود قرار 

داده و در جهت عقربه ها بگردانید.
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کنترل روی فرمان )اگر مدل خودروی 
شما دارای این ویژگی باشد(

 در این خودرو کنترل پخش روی فرمان هم نصب 
شده است تا به خاطر کار با آن راننده مجبور به رها 

کردن فرمان نباشد.

  نکته !
هرگـز به صورت هم زمـان از کلیدهای کنترل 

راه دور صوتی از دو جا استفاده نکنید.

درجه صدا ) ( )1(
•  VOLUME برای افزایش صدای پخش، کلید

را به باال حرکت دهید.
•  VOLUME برای کاهش صدای پخش، کلید

را به پایین حرکت دهید.

جستجو/تنظیم مجدد ) ( )2(
اگ�ر کلی�د SEEK/PRESET را به مدت 0/8 
ثانیه یا بیشتر فشار دهید، در هر وضعیت به صورت 

زیر کار می کند:

وضعیت رادیو
کار   AUTO SEEK انتخ�اب  کلی�د  به عن�وان 
می کن�د و ت�ا زمان�ی ک�ه کلی�د را ره�ا نکرده اید به 

جستجوی خود ادامه می دهد.

CDP وضعیت
در این وضعیت مانند کلید FF/REW یا عقب و 

جلو کردن عمل می کند.

اگ�ر کلی�د SEEK/PRESET کمت�ر از 0/8 
ثانیه فش�ار داده ش�ود، در هر وضعیت کارکردهای 

زیر را دارد.

وضعیت رادیو
 PRESET STATION به عنوان کلید انتخاب

کار می کند.

CDP وضعیت
 TRACK UP/DOWN در این وضعیت مانندکلید

عمل می کند.

وضعیت ) ( )3(
کلی�د MODE را ب�رای انتخاب رادی�و، CD و یا 

AUX فشار دهید.

وضعیـت بی صدا  ) ( )4، اگر خودرو 
شما مجهز به این ویژگی باشد(

برای بی صدا کردن پخش، این کلید را فشار دهید. •
ب�رای خاموش کردن میکروفون در زمان تماس  •

تلفنی این کلید را فشار دهید.

i نکته آموزشی
در ادامه این فصل اطالعات بیشتری در مورد 

کلیدهای کنترل صوتی ارائه می شود.
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فناوری بی سیم بلوتوث )اگر خودروی 
شما دارای این ویژگی باشد(

با اس�تفاده از فناوری بلوتوث می توانید بدون سیم 
از تلفن همراه خود استفاده کنید.

)1(  کلید تلفن / پاسخ به آن
)2(  کلید قطع تماس
)3(  کلید میکروفون

صوتی: برای جزئیات و اطالعات بیشتر به بخش  •
صوتی یا AUDIO این فصل مراجعه کنید.

AVN: اطالعات بیشتر در مورد فناوری بلوتوث  •
در کتابچه ای مجزا آمده است.

یا  ناوبری   / / تصویری  سیستم صوتی 
این  دارای  شما  خودروی  )اگر   AVN

ویژگی باشد(
اطالع�ات بیش�تر در مورد سیس�تم AVN در یک 

کتابچه مجزا آمده است.
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نحوه کار سیستم صوتی خودرو

ام�واج رادیوی�ی AM و FM از برج های فرس�تنده 
اط�راف ش�هر پخش می ش�وند و توس�ط آنتن روی 
خودرو ش�ما دریافت می گردند. س�پس این توس�ط 
رادیو پردازش و به بلندگوهای خودرو ش�ما ارس�ال 

می شوند.
اگ�ر م�وج رادیوی�ی قدرتمن�دی به خودروی ش�ما 
برس�د، طراحی مهندسی خودروی ش�ما به گونه ای 
اس�ت ک�ه آن را ب�ه بهتری�ن کیفی�ت ممکن پخش 
می کن�د. اما در مواردی س�یگنال ورودی به خودرو 

شما قوی و واضح نیست.

 FM از فواص�ل طوالن�ی ت�ر از ام�واج AM ام�واج
قاب�ل دریاف�ت هس�تند زیرا ای�ن امواج ب�ا فرکانس 
پایین ارس�ال می ش�وند. این امواج راه دور رادیویی 
ب�ا فرکان�س پایین می توانن�د از روی عوارض زمین 
رد ش�وند و به صورت مستقیم حرکت نمی کنند. به 
عالوه، آن ها می توانند موانع را دور بزنند و به همین 

دلیل پوشش سیگنال آن ها عالی است.

این ضعف س�یگنال می تواند ناش�ی از عواملی مانند 
فاصل�ه از ایس�تگاه رادیویی، نزدیک ب�ودن به دیگر 
ایستگاه های رادیویی و یا وجود ساختمان ها و پل و  

سدها و دیگر موانع در این منطقه باشد.
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از روی ع�وارض زمی�ن عب�ور نمی کنن�د. به همین 
دلیل، این امواج در فواصل کوتاهی از ایستگاه خود 
از بی�ن می رون�د. همچنی�ن، ام�واج FM به راحتی 
تح�ت تاثی�ر س�اختمان ها، کوه ه�ا، و موان�ع دیگ�ر 
ق�رار می گیرن�د. این ام�ر می تواند منجر به ش�رایط 
نامطلوبی ش�ود که ممکن اس�ت شما فکر کنید که 
رادیوی خودروی شما مشکل دارد. اما توجه داشته 
باش�ید که ش�رایطی مانند موارد زیر، عادی است و 

ارتباطی با رادیوی شما ندارد:

از بین رفتن صدای رادیو - با دور ش�دن خودرو  •
ش�ما از ایس�تگاه، امواج رادیویی ضعیف ش�ده و 
صدا از بین می رود. وقتی این اتفاق رخ می دهد، 
بهتر اس�ت از ایس�تگاه رادیویی دیگری استفاده 

کنید.
لرزش صدا - امواج FM ضعیف یا موانع بزرگ  •

بی�ن فرس�تنده و رادیوی ش�ما می تواند س�بب 
اخت�الل در ص�دا و نوی�ز و ل�رزش صدا ش�ود. با 
کاهش صدای زیر، ممکن است این مشکل حل 

شود تا وقتی که اختالل کامال از بین برود.

تغیی�ر ایس�تگاه رادیوی�ی - ب�ا ضعیف تر ش�دن  •
ام�واج FM س�یگنال های قوی ت�ر نزدیک اجرا 
می شوند زیرا رادیوی شما برای قفل شدن روی 
واضح تری�ن ص�دا طراحی ش�ده اس�ت. اگر این 
اتف�اق رخ داد، ایس�تگاه دیگ�ر با س�یگنال بهتر 

را انتخاب کنید.
کنسل نمودن چند مسیر- سیگنال های رادیویی  •

دریافتی از چند جهت می توانند س�بب اختالل 
و لرزش ش�وند. این می تواند ناش�ی از س�یگنال 
مس�تقیم و ی�ا انع�کاس یافت�ه از ی�ک ایس�تگاه 
باش�د و یا ناش�ی از س�یگنال های دو ایستگاه با 
فرکانس های نزدیک باش�ند. اگ�ر این اتفاق رخ 
دهد، ایستگاه دیگر را انتخاب کنید تا وقتی این 

وضعیت رفع شود.
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مراقبت از دیسک ها و CD های داخل 
این  دارای  شما  خودروی  )اگر  خودرو 

ویژگی باشد(
اگ�ر دمای داخل خودرو ش�ما خیلی باال اس�ت،  •

شیشه خودرو را پایین بکشید تا قبل از استفاده 
از سیستم اندکی هوا خنک شود.

همیش�ه از CD های شرکتی اس�تفاده کنید و  •
هرگ�ز بدون اجازه فایل های MP3/WMA را 

کپی و استفاده نکنید.
هرگ�ز از معرف ه�ای ف�رار مانند بن�زن و یا تینر  •

ب�رای تمی�ز ک�ردن CD ه�ا اس�تفاده نکنی�د. 
بهتر اس�ت از ش�وینده های عادی و اسپری های 

مغناطیسی مخصوص این کار استفاده کنید.
ب�رای جلوگی�ری از خ�ش خ�وردن CD ه�ا،  •

همواره آن ها را از لبه ها و یا با استفاده از سوراخ 
میانی بگیرید و جابجا کنید.

برای تمیز کردن س�طح CD از یک پارچه نرم  •
استفاده کنید و از مرکز به سمت قسمت بیرونی 

تمیز کنید.
از آس�یب زدن ب�ه س�طح CD و یا چس�باندن  •

برچسب به آن خودداری کنید.
مواظ�ب باش�ید ک�ه بی�ش از ی�ک CD را وارد  •

پخش خودرو نکنید.
بع�د از اس�تفاده از CD ها آن ه�ا را داخل جلد  •

خود قرار دهید تا خش دار و کثیف نشوند.

اجرای CD بس�تگی به نوع دس�تگاه شما دارد  •
و ممکن اس�ت دس�تگاه ش�ما بعضی از CD ها 
را نخوان�د. بنابرای�ن در ص�ورت عدم اجرای یک 
CD در پخش خودرو، آن را خارج کنید و دیگر 

استفاده نکنید تا دستگاه آسیب نبیند.

MP3 اطالعات فایل
فرمت های صوتی قابل اجرا •

سیستم فایل

ISO 9660 Level 1

ISO 9660 Level 2

Romeo / Juliet )128 کاراکتر(

صوتی فشرده

MPEG1 Audio Layer3

MPEG2 Audio Layer3

MPEG2.5 Audio Layer3
Windows Media Audio 
Ver 7.X & 8.X

  فرمت ه�ای غیر از فرمت های فوق الذکر توس�ط 
سیستم درست اجرا نمی شوند و یا بدون نمایش 

نام فایل و یا اطالعات دیگر اجرا می شوند.

i نکته آموزشی
اجـرای CD هـای غیـر قابل اجـرا در پخش 
خـودرو، همواره از CD هایی اسـتفاده کنید 
که سیسـتم خودرو شـما قادر به پخش آن ها 
اسـت. عدم اجـرای یک CD بـه خاطر عدم 
امکان اجرای آن توسط دستگاه است و عیب 

از پخش خودرو نیست.
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در فایل های فشرده MP3/WMA، تفاوت در  •
کیفی�ت صدا بر اس�اس بیت ریت ها رخ می دهد. 
)کیفی�ت ص�دای باالتر ب�ا بیت ریت های بیش�تر 

قابل حصول است.(
پخ��ش خ�ودرو ش�م��ا ت�ن�ه��ا ف�ای�ل ه��ای  •

MP3/WMA را اج�را می کند. دیگر فرمت ها 
ممکن است درست با این سیستم اجرا نشوند.

حداکثر تعداد فولدرها و یا فایل های قابل اجرا. 3
فول�در: 255 فولدر برای CD و 2000 فولدر  -

USB برای
فایل: 999 فایل برای CD، 6000 فایل برای  -

USB
  تعداد سطوح فولدرهای شناخته شده محدودیت 

ندارد.

پشتیبانی از زبان )پشتیبانی یونیکد( •
زبان انگلیسی: 94 کاراکتر. 1
کاراکترهای خاص و عالئم: 986 کاراکتر. 2

  زبان ه�ای غی�ر ک�ره ای و انگلیس�ی ) از جمل�ه 
چینی( لحاظ نشده اند.

نمایشگر متن )بر اساس یونی کد(. 3
نام فایل: حداکثر 64 کاراکتر انگلیسی -
نام فولدر: حداکثر 32 کاراکتر انگلیسی -

  اس�تفاده از ویژگ�ی اس�کرول ب�ه ش�ما ام�کان 
می ده�د ت�ا کل ن�ام فایل ه�ا را با اس�امی بلند 

نمایش دهید.

فایل های فشرده قابل اجرا در پخش خودرو •
1 .)Kbps( بیت ریت های قابل اجرا

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA
Layer3 Layer3 Layer3 High Range

32 8 8 48
40 16 16 64
48 24 24 80
56 32 32 96
64 40 40 128
80 48 48 160
96 56 56 192
112 64 64
128 80 80
160 96 96
192 112 112
224 128 128
256 144 144
320 160 160

2 .)Hz( فرکانس های نمونه گیری
MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA

44100 22050 11025 32000

48000 24000 12000 44100

3000 16000 8000 48000
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CD سازگاری بر اساس نوع
اجرای CDهای ترکیبی: ابتدا CD های صوتی . 1

را اجرا و سپس فایل های فشرده را اجرا می کند.
اجرای CDهای اکس�ترا: ابتدا CD های صوتی . 2

را اجرا و سپس فایل های فشرده را اجرا می کند.
اج�رای CDه�ای چن�د جلس�ه ای: ب�ه ترتی�ب . 3

جلسه ها اجرا می شود.
CDهای ترکیبی: نوع CD که در آن فایل های  -

MP3 و صوتی در یک CD شناخته می شوند.
CDهای چند جلس�ه ای: نوعی CD که در آن  -

بی�ش از یک جلس�ه وج�ود دارد. ای�ن CDها با 
CDهای اکس�ترا متفاوت بوده و توس�ط جلسه 

ضبط می شوند و محدودیت رسانه ای ندارند.

•  CD اقدامات احتیاطی در هنگام رایت
برای خودرو

در تمامی موارد به جز وقتی که دیسک های چند . 1
جلس�ه ای اج�را می ش�ود، قبل از اجرای دیس�ک 
گزین�ه close session را چک کنید. حتی 
اگ�ر ایرادی پی�ش نیاید، گاهی باید بس�ته بودن 
جلس�ه را در ه�ر 25 ثانی�ه چ�ک ک�رد )ممک�ن 
اس�ت بر اس�اس تعداد فولدرها و فایل ها به زمان 

بیشتری هم نیاز باشد(.
تغیی�ر فایل ه�ای ب�ا فرم�ت MP3/WMA یا . 2

 MP3/WMA تغیی�ر دیگر فرمت ها ب�ه فرمت
ممکن اس�ت س�بب شد که سیس�تم درست کار 

نکند.
3 .MP3/ موق�ع نام گ�ذاری فای�ل ه�ای با فرم�ت

WMA تنها از زبان کره ای و انگلیس�ی استفاده 
کنید. )زبان های دیگر پش�تیبانی نمی شوند و به 

جای آن ها فضای خالی نمایش داده می شود(.
اس�تفاده غیر مجاز و یا تکثی�ر فایل های موزیک . 4

طبق قانون ممنوع است.

است�ف��اده ط�والن��ی م��دت از دیس�ک ه��ای . 5
CD-R/CD-RW غیرمج�از و فاقد ویژگی ها 
و استانداردهای الزم می تواند سبب خراب شدن 

سیستم شود.
استف��اده غی�ر مج��از و ی�ا تکثی��ر فایل ه��ای . 6

MP3/WMA طبق قانون ممنوع است.
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نکته:
ترتیب اجرای فایل ها )فولدرها(:

ترتیب اجرای فایل هـای صوتی: به ترتیب . 1
از  تا 

ترتیب اجرای فولدرها:. 2
اگـر هیچ فایل صوتی در این فولدر موجود 	 

نباشد، فولدر اصال نمایش داده نمی شود.

اسـتفاده از موبایل و یا بی سیم های دو 
طرفه

وقت�ی در داخ�ل خودرو از تلفن اس�تفاده می کنید، 
نویز روی سیس�تم پخش خودرو می افتد. این بدان 
معنی نیس�ت که مش�کلی در سیستم صوتی وجود 
دارد بلکه در این موارد، سعی کنید که تا حد امکان 
دور از این سیستم ها، از موبایل خود استفاده کنید.

  نکته !
موقع استفاده از سیستم های مخابراتی مانند 
تلفن و یا بی سیم در داخل خودرو، باید از یک 
آنتن بیرونی مجزا استفاده شود. وقتی موبایل 
و یـا بی سـیم تنها با اتـکای با آنتـن داخلی 
اسـتفاده شـود در آن صورت ممکن اسـت با 
سیسـتم های الکتریکی خودرو تداخل پیش 
آیـد و اثرات نامطلوبی روی اسـتفاده ایمن از 

خودرو بگذارد.

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

توقف نموده و کار خود را انجام دهید.
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  نکته !
کار بـا سیسـتم پخـش خـودرو در هنـگام 
رانندگی می توانـد به خاطر حواس پرتی منجر 
به تصادف شـود. بدین منظور ابتدا خودرو را 

توقف و سپس از سیستم استفاده کنید.
همیشـه میزان صدای سیستم صوتی را تا  •

حـدی تنظیم نمایید کـه بتوانید صداهای 
بیرون خودرو را بشـنوید. نشنیدن صدای 
بیرون خودرو در زمـان رانندگی خطرناک 

است و می تواند منجر به تصادف شود.
همیشه موقع روشن کردن پخش به میزان  •

صـدای آن توجـه داشـته باشـید. صدای 
ناگهـان زیاد پخش در زمان روشـن کردن 
پخش خـودرو می تواند برای گوش ها مضر 
باشـد و به آن ها آسیب برسـاند )همیشه 
قبل از خامـوش کردن، صدای پخش را در 

سطحی مناسب تنظیم کنید(.
)ادامه دارد(

)ادامه(
نزدیکـی  • در  نوشـیدنی ها  گذاشـتن  از 

سیستم صوتی خودداری کنید زیرا ریختن 
این مایعات روی آن می تواند سبب خرابی 

شدن سیستم شود.
در صورت درسـت کار نکردن دستگاه ها و  •

سیستم ها، لطفا با نمایندگی تماس بگیرید.
از قرار دادن سیستم صوتی در محیط های  •

الکترومغناطیـس خـودداری کنیـد زیـرا 
می تواند منجر به ایجاد نویز و تداخل شود.

هرگز بـرای تمیـز کردن سیسـتم صوتی  •
و داشـبورد از مـوادی ماننـد روغن هـای 
آرایشـی و ادوکلـن اسـتفاده نکنید زیرا 
می تواند سـبب آسیب دیدگی این بخش ها 

و تغییر رنگ آن ها شود.

 هشدار !
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.
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i نکته آموزشی
اسـتفاده از دیسک )در صورتی که - 

خودرو شما دارای این ویژگی باشد(
این سیسـتم به گونه ای سـاخته شده است  •

کـه با نرم افزارهـای دارای عالئم و لوگوهای 
زیرسازگاری داشته باشد.

هرگز دیسـک ها را با محلول های شیمیایی  •
مانند اسـپری های رکورد، اسـپری های ضد 
الکتریسیته ساکن، مایعات ضد الکتریسیته 

ساکن و بنزن و تینر پاک نکنید.
بعد از اسـتفاده از دیسک، آن را داخل جلد  •

قرار دهید تا خش برندارد.
همیشه دیسک را از لبه ها و یا از محل سوراخ  •

میانی آن بگیرید تا سطح آن آسیب نبیند.
از وارد نمودن مواد خارجی در داخل شکاف  •

محل قرار گیری دیسک اجتناب کنید. وارد 
شـدن مواد دیگر به این بخـش می تواند به 

بخش داخلی پخش آسیب بزند.
دو دیسک را به صورت هم زمان وارد نکنید. •
• CD-R/ موقع استفــاده از دیسک هــای

CD-RW، ممکـن اسـت تفاوت هایـی در 
خواندن دیسـک و زمان های اجـرای آن ها 
باشـد که این امر به سـازنده دیسک، روش 

تولید و روش ضبط آن بستگی دارد.
)ادامه دارد(

)ادامه(
همیشه با یک پارچه نرم اثر انگشت و غبار  •

روی سطح دیسک را پاک کنید.
دارای  •  CD-R/CD-RW از  اسـتفاده   

برچسب می تواند سـبب گیر کردن آن در 
دستگاه و مشکالتی برای بیرون آوردن آن 
شود. این دیسک ها در هنگام اجرا نیز نویز 

ایجاد می کنند.
•  CD-R/CD-RW شماری از دیسک های

ممکن اسـت به خاطر سازنده، روش تولید، 
روش ضبط درسـت اجـرا نشـوند. در این 
موارد در صورت بروز مشکل سعی کنید از 
این CD استفاده نکنید زیرا ادامه استفاده 
از آن می تواند سبب ایراد در سیستم شود.

کارایی این محصول می تواند بر اساس نوع  •
نرم افزار CD-RW Drive متفاوت باشد.

CDهایـی که امـکان رایت ندارند مثــل  •
CDهای نوع S در این سیستم نمی توانند 
اجرا شوند. دیسـک های DATA هم قابل 
اجرا نیسـتند. )اما این دیسک ها هم گاهی 

کار می کنند اما عادی کار نمی کنند(.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگـز از دیسـک های تغییر شـکل یافته  •

)8 سـانتی متری، به شکل قلب و یا هشت 
ضلعی( استفاده نکنید زیرا این دیسک ها 

می توانند به دستگاه آسیب وارد نمایند.
اگر دیسـک 10 ثانیـه بـدون این که کامال  •

خارج شود در لبه جا CD باشد، به صورت 
خودکار مجددا وارد آن می شود.

ایـن سیسـتم تنها CDهای اصـل را اجرا  •
می کند. دیگر CDها ممکن اسـت توسط 
 CD-R دستگاه شـناخته نشـوند. )مثال 

کپی شده و CDهای دارای برچسب(.
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i نکته آموزشی
 -USB استفاده از فلش

فلش USB را بعد از روشن کردن خودرو  •
به پخش بزنید. در غیر این صورت احتماالً 
فلش USB آسیب می بیند. اگر خودرو را 
در حالتی که فلش USB روی آن اسـت، 
روشـن یـا خاموش کنیـد، احتمـاال فلش 

USB درست کار نمی کند.
موقـع اتصال و قطـع کردن اتصـال فلش  •

USB به الکتریسیته ساکن توجه کنید.
اگـر پلیرهـای MP3 کدگذاری شـده به  •

صـورت حافظه هـای خارجـی بـه پخـش 
وصل شوند ممکن اسـت دستگاه آن ها را 

نشناسد.
موقع اتصال USB به دسـتگاه شـاید در  •

مواردی سیستم آن را نشناسد.
)ادامه دارد(

)ادامه(
ایـن سیسـتم تنهـا محصـوالت فرمـت  •

شـده با بایت/سـکتور زیر 64Kbyte را 
می شناسد.

ایـن دسـتگاه USB های فرمت شـده با  •
فرمـت FAT 12/16/32 را می شناسـد. 
را   NTFS فایـل  فرمـت  ایـن سیسـتم 

نمی شناسد.
سیسـتم ممکن اسـت بعضـی از USBها  •

را به خاطر مسـاله ناهمخوانی دسـتگاه ها 
نشناسد.

مواظب باشید که کانکتور USB با قطعات  •
بدنه و یا اشیای خارجی تماس پیدا نکند.

•  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.
همیشـه در حالتـی کـه دسـتگاه پخـش  •

خاموش اسـت، USB را به آن زده و یا از 
آن جدا کنید.

)ادامه دارد(

)ادامه(
•  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.
ایـن دسـتگاه ممکن اسـت در صورتی که  •

از هاب هـای USB و کابـل USB مجـزا 
استفاده کنید، آن ها را نشناسد. USB را 
مستقیما به ترمینال چند رسانه ای خودرو 

بزنید.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
موقـع اسـتفاده از حافظه هـای USB بـا  •

درایوهـای منطقـی مجزا، تنهـا فایل های 
ذخیـره شـده در درایو ریشـه قابـل اجرا 

هستند.
اگـر برنامه هـای مربوطـه در USB نصب  •

نباشـند، ممکن اسـت فایل درسـت اجرا 
نشود.

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.
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.
فلش کارت های USB کـه از اداپتور نوع  •

SD و یـا CF اسـتفاده می کننـد، ممکن 
است درست شناخته نشوند.

• USB یا USB HDDs موقع استفاده از
های دارای عیب در اتصال ناشـی از لرزش 
خودرو، ممکن اسـت دسـتگاه درست کار 

نکند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
کـه  •  USB حافظه هـای  از 

یـا  و  جاکلیـدی  به عنـوان 
وسایل همراه موبایل استفاده 
می شـوند، اسـتفاده نکنیـد. 

استفاده از این وسایل ممکن است به جک 
USB آسیب برساند.

اتصال وسـایل MP3 و یا تلفـن از طریق  •
کانال هـای مختلـف ماننـد AUX/BT یا 
اسـت  ممکـن   Audio/USB وضعیـت 
سـبب ایجاد نویز و یا درسـت کار نکردن 

شود.



سیستم صوتی و تصویری خودرو

248

i نکته آموزشی
 -iPod® استفاده از

iPod® عالمت تجاری شرکت اپل است. •
بـرای اسـتفاده از ®iPod هنـگام کار با  •

 iPod® کلیدها، بایـد از کابل مخصـوص
اسـتفاده کنیـد. )ایـن کابل موقـع خرید 
محصـوالت ®iPod و یـا ®iPhone در 

اختیار خریدار قرار می گیرد(.
اگـر ®iPod در هنـگام کار کردن پخش  •

®iPod به آن متصل شـود، صدای بلندی 

برای مدت 1 تا 2 ثانیه بعد از اتصال شنیده 
می شـود. در صورت امکان ®iPod را در 
حالتی به پخش بزنید که خاموش است و یا 

کلید PAUSE آن زده شده است.
در حالـت ACC ON، اتصال ®iPod از  •

طریـق کابـل آن می توانـد آن را از طریق 
سیستم صوتی خودرو شارژ نماید.

موقع اتصال کابل ®iPod، مطمئن شـوید  •
که کابل کامال در جک قرار گرفته اسـت تا 
از تداخل های حین ارتباط جلوگیری شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
موقعی که ویژگی های EQ وسایل خارجی  •

ماننـد ®iPod و سیسـتم رادیویی هردو 
می تواننـد   EQ اثـرات  هسـتند،  فعـال 
هم پوشـانی کرده و سبب کاهش و اختالل 

در صدا شوند.
 در مواقـع لـزوم، ویژگـی EQ دسـتگاه  •

بیرونـی را بـه محـض اتصال به سیسـتم 
صوتی، خاموش کنید.

موقع اتصـال ®iPod و یـا AUX ممکن  •
اسـت نویز ایجاد شود. موقع عدم استفاده 

از این وسایل، آن ها را قطع کنید.
موقع اتصال باطـری AUX یا ®iPod به  •

جک، اجرای وسـایل بیرونی ممکن اسـت 
سبب ایجاد نویز شود. در این موارد ابتدا و 
قبل از استفاده اتصال آن ها را قطع کنید.

ممکن اسـت بر اساس مشـخصات وسایل  •
®iPod®/iPhone، سیستم درست کار 

نکند و یا پرش داشته باشد.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر ®iPhone شـما بـه USB و فناوری  •

بلوتـوث متصل باشـد، صدا ممکن اسـت 
درسـت اجـرا نشـود. در ایـن حالـت در 
®iPhone خـود کانکتـور DOCK یـا 

فنـاوری بلوتـوث را برای تغییـر خروجی 
صوتی انتخاب کنید.

مـد ®iPod موقعی که دسـتگاه آن را به  •
خاطر ورژن هایی که پروتکل های ارتباطی 
را پشتیبانی نمی کنند آن را نشناسد، قابل 

اجرا نیست.
در نسل پنجم دستگاه های نانوی ®iPodر،  •

®iPod با باطری کم شـناخته نمی شـود. 

همیشـه ®iPod را برای اسـتفاده شـارژ 
کنید.

دسـتوارت اجرا و جسـتجوی نمایش داده  •
شده در ®iPod ممکن است با دستورات 

سیستم صوتی خودرو متفاوت باشد.
•  iPod® بـه خاطر نقـض در iPod® اگـر

درسـت کار نکنـد، در آن صـورت آن را 
ریسـت کرده و مجددا تـالش کنید. )برای 
اطالعات بیشتر، به کتابچه ®iPod رجوع 

شود(.
)ادامه دارد(
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i نکته آموزشی
 -AUX استفاده از سیستم

اگر رابط دستگاه بیرونی از طریق ترمینال  •
AUX متصل باشد، در آن صورت وضعیت 
AUX به صورت خودکار فعال می شود. بعد 
از قطـع رابط یا کانکتـور و جدا کردن آن، 

وضعیت قبلی بازیابی می شود.
وضعیـت AUX تنهـا موقعـی اسـتفاده  •

می شود که پلیر صوتی بیرونی )کامکوردر، 
VCR خودرو غیره( به آن متصل باشند.

میزان صـدای AUX را می توان به صورت  •
جداگانـه و از دیگـر وضعیت هـای صوتی 

کنترل نمود.
•  AUX اتصـال جـک کانکتور بـه ترمینال

بدون وسایل بیرونی سیستم را در وضعیت 
AUX قـرار می دهـد اما نویـز بیرونی هم 
وجـود دارد. موقـع عدم اسـتفاده از یک 
دسـتگاه بیرونی، جک کانکتـور را هم باز 

کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
شـماری از دسـتگاه های ®iPodر ممکـن  •

است با سیسـتم هم خوانی نداشته باشند 
زیـرا ورژن آن هـا متفـاوت اسـت. اگـر 
Media قبل از شـناخته شـدن برداشته 
شـود، در آن صورت سیستم ممکن است 
مد قبلـی را بازیابـی نماید )امکان شـارژ 

®iPodر نیست(.

)ادامه(
موقع اسـتفاده از توان یا باطری بیرونی و  •

اتصال آن به جک، اجرای وسـایل بیرونی 
ممکن اسـت بـا نویز همراه باشـد. در این 
موارد اتصال باطری را قبل از استفاده قطع 

کنید.
همیشـه کابـل AUX را کامـال وارد جک  •

AUX کنید.
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i نکته آموزشی
قبل از استفاده از هندزفری بلوتوث )اگر - 

خودرو شما دارای این ویژگی باشد(
بلوتوث چیست؟

بلوتوث به نوعی فناوری شـبکه ای بی سیم  •
کوتاه برد اتالق می شود که از فرکانس 2/4 
تـا 2/48 گیگاهرتـز برای اتصال وسـایل 

مختلف در فاصله معین استفاده می کند.
بلوتوث که در کامپیوترهای خانگی، وسایل  •

اکسـترنال، تلفن هـا، PDAهـا، وسـایل 
الکترونیکـی و در محیط هـای خودرویـی 
وجود دارد، این امکان را فراهم می آورد تا 
داده ها با سـرعت باال و بـدون نیاز به کابل 

منتقل و ارسال شوند.
هندزفری بلوتوث وسـیله ای اسـت که به  •

کاربـر اجازه می دهد تـا به راحتی از طریق 
سیستم بلوتوث موبایل و با سیستم صوتی 

خودرو تلفنی صحبت کند.
هندزفـری بلوتوث ممکن اسـت در بعضی  •

از موبایل هـا موجود نباشـد. برای کسـب 
اطالعات بیشـتر بـه کتابچـه موبایل خود 

رجوع کنید.

i نکته آموزشی
اقدامات احتیاطی برای رانندگی ایمن- 

هندزفری بلوتوث ویژگی است که راننده ها  •
را قادر می سازد تا به صورت ایمن رانندگی 
کننـد. اتصـال گوشـی بلوتوث بـه تلفن 
بلوتوث دار این اجـازه را به کاربر می دهد 
تـا به راحتـی تلفن بزند و یا پاسـخ دهد و 
از تماس هـای خود اسـتفاده نماید. قبل از 
اسـتفاده از بلوتوث، محتوی این کتابچه را 

به دقت بخوانید.
اسـتفاده بیـش از حـد و یا کار بـا آن در  •

هنـگام رانندگی هم ممکن اسـت سـبب 
حواس پرتی راننده و ایجاد سـانحه شـود. 
همیشـه به اندازه اسـتفاده کنیـد تا اتفاق 

ناگواری رخ ندهد.
نگاه به نمایشـگر برای مـدت طوالنی هم  •

می تواند بـرای رانندگی خطرنـاک بوده و 
سبب ایجاد تصادف شـود. موقع رانندگی 
تنهـا نگاهـی کوتـاه بـه صفحـه نمایـش 

بیاندازید.

i نکته آموزشی
موقع اتصال بلوتوث به تلفن- 

قبل از اتصال هدسـت بـه موبایل، مطمئن  •
شوید که موبایل دارای بلوتوث است.

حتی اگـر موبایل شـما بلوتـوث دارد، در  •
صـورت پنهـان بـودن آن در تنظیمـات 
بلوتوث، گوشـی پیدا نمی شود و یا ممکن 
اسـت بلوتـوث آن خامـوش باشـد. بدین 
منظور بلوتوث را روشن وضعیت پنهان آن 
را غیر فعال کنید و سپس آن را به هدست 

متصل نمایید.
تلفـن بلوتوث دار به صورت خـودکار موقع  •

روشن نمودن خودرو متصل می شود.
اگر خواهـان اتصال خـودکار بـه بلوتوث  •

خـودرو نیسـتید، بلوتوث موبایـل خود را 
خاموش کنید.

کیفیت و میـزان صدای تلفن هدسـت به  •
موبایل شـما بستگی دارد و ممکن است از 
دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت باشد.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
موقـع اتصـال هدسـت بـه تلفـن موبایل  •

همیشه خودرو را متوقف نمایید سپس این 
کارها را انجام دهید.

اتصـال بلوتوثی ممکن اسـت در بعضی از  •
موبایل هـا قطع وصل شـود. بـرای اتصال 

مجدد به شکل زیر عمل کنید:
بلوتـوث موبایـل را خاموش و روشـن . 1

کنید و مجددا سعی کنید.
موبایـل را خامـوش و روشـن کنیـد و . 2

مجددا سعی کنید.
کامـال باطری موبایل را خـارج نمایید و . 3

آن را خامـوش روشـن کنیـد و مجددا 
سعی کنید.

سیسـتم صوتـی را راه انـدازی مجدد . 4
کنید و مجددا سعی کنید.

تمامی دستگاه های جفت شده را حذف . 5
و مجددا سـعی کنید که دستگاه جدید 

را جفت نمایید.
کیفیت و میـزان صدای تلفن هدسـت به  •

موبایل شـما بستگی دارد و ممکن است از 
دستگاهی به دستگاه دیگر متفاوت باشد.
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پانل سیستم پخش خودرو
وظایف کلیدهای رو پانل سیستم پخش خودرو

 توضیحاتنام کلید

CD درون پخش را بیرون می آورد. 

 

وضعیت FM/AM را عوض می کند. •
هرب��ار ک�ه ای�ن کلی��د را فش��ار می دهی��د، وضعی�ت به  •

 AMA  AM  FMA  FM2  FM1 ترتی��ب
عوض می شود.

)RDS برای وضعیت (
هرب��ار که این کلی��د را فش��ار می دهی��د وضعیت ب��ه  •

 DBA2  DBA1  FMA  FM2  ترتی�ب
FM1 عوض می شود.

)DBA برای وضعیت (

 توضیحاتنام کلید

 

  در Setup>Display، صفح�ه رادی�و موقع�ی نمایش داده 
می شود که MODE POP UP در وضعیت  باشد.

وقت�ی ای�ن صفح�ه نمایش داده می ش�ود از شس�تی  
ی�ا کلیده�ای  ب�رای انتخ�اب وضعیت 

مطلوب استفاده کنید.

 

هرب�ار ک�ه این کلی�د را فشار می دهی�د، وضعی�ت به ترتی��ب  •
 BT Audio ،My Music ،AUX ،iPod® ،USB ،CD

عوض می شود.
  در Setup>Display، صفح�ه رادی�و موقع�ی نمایش داده 
می شود که MODE POP UP در وضعیت  باشد.

•  Tune  وقت�ی این صفحه نمایش داده می  شود از شستی
 یا کلیدهای  برای انتخاب وضعیت 

مطلوب استفاده کنید.
 

)درصورتی که خودروی شما 
مجهز به این ویژگی باشد(

صفحه تلفن را فعال می کند. •
  وقتی تلفن متصل نیست، صفحه اتصال نمایش داده می شود.

 

وضعی�ت رادیو: به صورت خودکار فرکانس های رادیویی را  •
جستجو می کند.

• :My Music ،iPod® ،USB ،CD وضعیت های
کلید را به آرامی فشار دهید: به فایل قبلی می رود. -
کلید را فشار داده و نگهدارید: فایل فعلی را به سرعت  -

عقب و جلو می کند.

 

دکمه روش�ن و خاموش  : با فش�ار این دکمه سیستم  •
پخش روشن یا خاموش می شود.

کلی�د ول�وم  : ب�ا گردان�دن آن به چپ یا راس�ت، صدا  •
تنظیم )کم یا زیاد( می شود.
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 توضیحاتنام کلید

 

وضعیت رادیو: فرکانس ها )کانال ها( را ذخیره می کند و یا  •
فرکانس های ذخیره شده )کانال ها( را دریافت می کند.

• :My Music ،iPod® ،USB ،CD وضعیت
 : تکرار -
 : انتخاب تصادفی آهنگ -

در صفح�ه Setup ،Media ،Radio و Menu، من�وی  •
شماره انتخاب می شود.

 

هرب�ار ک�ه این کلی�د را فش�ار می دهید )زی�ر 0/8 ثانیه(،  •
صفحه روشن و خاموش می شود.

  در ای�ن حال�ت تنه�ا صفحه خاموش می ش�ود و سیس�تم 
همچن�ان کار می کن�د. در حال�ت صفح�ه خام�وش، برای 
روش�ن ش�دن مجدد صفحه می توانید هر کلیدی را فشار 

دهید.

 توضیحاتنام کلید

 

وضعیت رادیو •
فش�ار و نگه داش�تن این کلید برای مدت بیش از 0/8  -

ثانیه: هر فرکانس برای مدت 5 ثانیه مرور می شود.
مد رسانه: •

فش�ار و نگ�ه داش�تن این کلید برای م�دت بیش از 0/8  -
ثانیه: هر فایل صوتی برای مدت 10 ثانیه مرور می شود.

 ب�رای ادام�ه گوش دادن به فایل صوتی فعلی، این کلید را 
فشار داده و نگهدارید.

 

با فشار این کلید در مدت کمتر از 0/8 ثانیه: •
وارد تنظیمات نمایشگر، صدا، ساعت، تلفن، سیستم می شوید.

با فشار این کلید در مدت بیش از 0/8 ثانیه: •
وارد صفحه تنظیمات زمان می شوید.

 
منوهای وضعیت جاری را نشان خواهد داد.

 در فهرست iPod® : به دسته بندی اصلی برگردید.

 
وضعیت CD ،CD MP3: جستجوی فولدر •
• DAB جستجوی گروهی :DAB وضعیت رادیوی

 

وضعیت رادیو: فرکانس با گرداندن شست به چپ و راست  •
عوض می شود.

وضعی�ت My Music ،iPod® ،USB ،CD: ب�ا گ�ردان  •
شستی به چپ و راست، فایل های صوتی جستجو می شوند.

 وقت�ی فای�ل مطل�وب ش�ما نمایش داده ش�د، ب�رای اجرا 
شستی را فشار دهید.

در تمامی منوهای انتخابی می تواند کار انتخاب را انجام دهد. •
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 توضیحاتنام کلید

 
به وضعیت FM تغییر می کند. •
هربار که این کلید فش�ار داده می شود، وضعیت به ترتیب   •

FMA  FM2  FM1 عوض می شود

 • AMA به AM تغییرات وضعیت های
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پانل سیستم پخش خودرو
وظایف کلیدهای رو پانل سیستم پخش خودرو

 توضیحاتنام کلید

 

هرب�ار ک�ه این کلی�د را فش�ار می دهید )زی�ر 0/8 ثانیه(،  •
صفحه روشن و خاموش می شود.

  در ای�ن حال�ت تنه�ا صفحه خاموش می ش�ود و سیس�تم 
همچن�ان کار می کن�د. در حال�ت صفح�ه خام�وش، برای 
روش�ن ش�دن مجدد صفحه می توانید هر کلیدی را فشار 

دهید.

 

وضعیت FM/AM را عوض می کند. •
هرب��ار ک�ه ای�ن کلی��د را فش��ار می دهی��د، وضعیت به  •

 AMA  AM  FMA  FM2  FM1 ترتی��ب
عوض می شود.

)RDS برای وضعیت (

 توضیحاتنام کلید

 

•  BT هرب�ار ک�ه این کلی�د را فشار می دهی�د، وضعی�ت به ترتی��ب
Audio ،My Music ،AUX ،iPod® ،USB عوض می شود.

 در Setup>Display، صفح�ه رادی�و موقع�ی نمایش داده 
می شود که MODE POP UP در وضعیت  باشد.

•  Tune وقت�ی این صفحه نمایش داده می  ش�ود از شستی
 یا کلیدهای  برای انتخاب وضعیت 

مطلوب استفاده کنید.
 

)درصورتی که خودروی شما 
مجهز به این ویژگی باشد(

صفحه تلفن را فعال می کند. •
  وقتی تلفن متصل نیست، صفحه اتصال نمایش داده می شود.

 

وضعی�ت رادیو: به صورت خودکار فرکانس های رادیویی را  •
جستجو می کند.

• :My Music ،iPod® ،USB وضعیت های
با فشار این کلید: به فایل های صوتی قبلی یا بعدی می رود. -
با فش�ار و نگه داش�تن این کلید: فای�ل صوتی فعلی را  -

عقب و جلو می کند.

 

دکمه روش�ن و خاموش  : با فش�ار این دکمه سیستم  •
پخش روشن یا خاموش می شود.

کلی�د ول�وم  : ب�ا گردان�دن آن به چپ یا راس�ت، صدا  •
تنظیم )کم یا زیاد( می شود.

 

وضعی�ت رادیو: فرکانس ها )کانال ه�ا( را ذخیره می کند و  •
یا فرکانس های ذخیره شده )کانال ها( را دریافت می کند.

• :My Music ،iPod® ،USB وضعیت
 : تکرار -
 : انتخاب تصادفی آهنگ -

در صفح�ه Setup ،Media ،Radio و Menu، من�وی  •
شماره انتخاب می شود.
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 توضیحاتنام کلید

به بخش قبلی برگردید )با صفحه قبلی متفاوت است( • 

 

وضعیت رادیو •
فش�ار و نگه داش�تن این کلید برای مدت بیش از 0/8  -

ثانیه: هر فرکانس برای مدت 5 ثانیه مرور می شود.
مد رسانه: •

فش�ار و نگ�ه داش�تن این کلید برای م�دت بیش از 0/8  -
ثانیه: هر فایل صوتی برای مدت 10 ثانیه مرور می شود.

 ب�رای ادام�ه گوش دادن به فایل صوتی فعلی، این کلید را 
فشار داده و نگهدارید.

 

با فشار این کلید در مدت کمتر از 0/8 ثانیه: •
وارد تنظیمات نمایشگر، صدا، ساعت، تلفن، سیستم می شوید.

با فشار این کلید در مدت بیش از 0/8 ثانیه: •
وارد صفحه تنظیمات زمان می شوید.

 
منوی وضعیت فعلی را نشان می دهد. •

 فهرست ®iPod: به طبقه بندی مادر می رود.

وضعیت USB: جستجوی فولدرها را انجام می دهد. • 

 

وضعیت رادیو: فرکانس با گرداندن شست به چپ و راست  •
عوض می شود.

وضعیت My Music ،iPod® ،USB: با گردان شستی به  •
چپ و راست، فایل های صوتی جستجو می شوند.

 وقت�ی فای�ل مطل�وب ش�ما نمایش داده ش�د، ب�رای اجرا 
شستی را فشار دهید.

در تمامی منوهای انتخابی می تواند کار انتخاب را انجام دهد. •
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 توضیحاتنام کلید

 
به وضعیت FM تغییر می کند. •
هربار که این کلید فش�ار داده می شود، وضعیت به ترتیب   •

FMA  FM2  FM1 عوض می شود.

 • AMA به AM تغییرات وضعیت های
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نصب سیستم صوتی و تنظیمات آن
تنظیمات صفحه نمایشـگر پانل پخش 

خودرو

 ]Display[ کلید  را فشار دهید و گزینه
را از طری�ق شس�تی TUNE  و ی�ا  را با 

شستی TUNE  انتخاب کنید.

وضعیت منوی برجسته پاپ آپ
 منوی پاپ آپ را در وضعیت  قرار دهید.

در وضعی�ت On، کلید  یا   •
فشار دهید تا صفحه تغیر مد یا وضعیت نمایش 

داده شود.

اسکرول نمودن متن
( اسکرول متن   / روشن و خاموش نمودن )

 : اسکرول را حفظ می کند. •
 : تنها یکبار اسکرول می کند. •

اطالعات فایل صوتی
موق��ع اج�رای ی�ک فای�ل MP3، اطالع��ات  •

نم�ای��ش مط�ل��وب را از ‘Folder/File’ ی��ا 
‘Album/Artist/Song’ انتخاب کنید.

تنظیمات صدا
 ]Sound[کلید  را فش�ار دهی�د و گزینه
را با شستی TUNE  و یا کلید  انتخاب 

کنید.
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کنترل ولوم بر اساس سرعت
این ویژگی برای کنترل خودکار ولوم صدا بر اساس 

سرعت خودرو استفاده می شود.
گزینه Speed Dependent Vol.s را انتخاب 
، رSDVC را در   TUNE و ب�ا فش�ار شس�تی

وضعیت روشن یا خاموش قرار دهید.

کادر دیالـوگ ولـوم )اگر خودرو شـما 
دارای این ویژگی باشد(

ول��وم شن�اس��ایی ص�دا را تنظی��م کنید. گزین�ه 
Volume Dialogue را انتخ�اب و ب�ا شس�تی 

TUNE  تنظیم کنید.

تنظیمات صدا
ای�ن من�و ب�ه شم��ا اج�ازه می ده�د ت�ا تنظیم�ات 
و  ص�دا  فول�در  و   ’Treble ،Middle ،Bass‘

باالنس را انجام دهید.
گزین�ه Audio Settings را از من�و ب�ه کم�ک 
شس�تی TUNE  انتخاب و برای تنظیم شستی 

TUNE  را به چپ یا راست بگردانید.
Treble ،Middle ،Bass: ب�رای انتخ�اب تن 	 

صدا استفاده می شود.
Balance ،Fader: ص�دا را ب�ه تدریج محو یا 	 

متوازن می کند.
Default: تنظیمات پیش فرض را برمی گرداند.	 

   برگش�ت: هن�گام تنظیم مقادیر مجددا شس�تی 
TUNE  را فشار دهید تا منوی اصلی برگردد.

تنظیم ساعت
کلی�د  را فش�ار داده و گزینه]Clock[ را 
از طری�ق شس�تی TUNE  یا کلید  منو 

را  انتخاب کنید.
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تنظیمات ساعت
این منو برای تنظیم ساعت استفاده می شود. 

گزین�ه ]Clock Setting[ را انتخ�اب کنی��د، از 
طری�ق شس�تی TUNE  تنظیم�ات را انج�ام، 

TUNE  را فشار دهید.

تنظیمات تاریخ
این منو برای تنظیم تاریخ استفاده می شود. 

گزینه ]Day Setting[ را انتخاب کنی�د، از طریق 
 TUNE ،تنظیم�ات را انجام  TUNE شس�تی

 را فشار دهید.

   برای تنظیم س�اعت عدد الزم را وارد و شس�تی 
TUNE  را فش�ار دهی�د ت�ا دقیقه را تنظیم 

نمایید.

  ع�دد فعلی را تنظیم کنی�د تا تنظیمات انجام و 
س�پس شس�تی را فش�ار دهید و ب�ه حرکت آن 

سراغ تنظیمات بعدی بروید.

فرمت یا قالب ساعت
ای�ن بخش ب�رای تنظیم نمایش س�اعت بر اس�اس 
روش 12 و یا 24 ساعت در سیستم صوتی استفاده 

می شود.
گزین�ه Time Format را انتخاب و با اس�تفاده 
از شست��ی TUNE  س��اعت را ب��ا فرم��ت 

12Hr/ 24Hr نمایش دهید.

نمایش ساعت موقع خاموش بودن خودرو
 را انتخ�اب 

s[Clock Disp. (Pwr Off)]s گزین�ه
و از طری�ق شس�تی TUNE  آن را در وضعیت 

( قرار دهید.  / روشن و یا خاموش )
 : ساعت/ تاریخ را روی صفحه نمایش می دهد. •
 : خاموش می شود. •

ساعت RDS خودکار
ب�ا  س�اعت  خ�ودکار  تنظی�م  ب�رای  گزین�ه  ای�ن 

هماهنگ سازی با RDS استفاده می شود.
( آن از   /  روش�ن یا خاموش نمودن )

طریق شستی TUNE  انجام می شود.
 : ساعت خودکار را روشن می کند. •
 : خاموش می شود. •

  نکته !
چون بعضـی از ایسـتگاه های رادیویی محلی 
از بخش سـاعت RDS خـودکار پشـتیبانی 
 RDS نمی کننـد، شـماری از فرسـتنده های

زمان صحیح را نشان نمی دهند.
 اگر سـاعت نادرسـت نمایش داده شـود، آن را 
بـا دســت و بـا استـفـــاده از مرحـلـــه 
CLOCK SETTING صفحه قبل، تنظیم کنید.
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تنظیمات تلفن

)بـرای مدل هایـی کـه مجهـز بـه 
تکنولوژی بی سیم بلوتوث هستند(

 ]Phone[ کلید  را فش�ار دهید و گزینه
را از طریق شس�تی TUNE  انتخاب کنید و یا 

کلید   انتخاب و تنظیمات را انجام دهید.

گزین�ه]Pair Phone[ را انتخاب و آن را از طریق 
شستی TUNE  تنظیم نمایید.

 دنبال نام دستگاه می گردد که روی موبایل شما 
نشان داده شده است و متصل می شود.

 کلید واژه نمایش داده ش�ده روی صفحه را وارد 
کنید )کلید واژه:  0000(

  نام دس�تگاه و کلید واژه روی صفحه تا 3 دقیقه 
نمایش داده می ش�ود. اگ�ر جفت نمودن در این 
3 دقیقه انجام نشد، فرایند جفت نمودن موبایل 

به صورت خودکار کنسل می شود.

نمای�ش داده  نم�ودن   عب�ارت تکمی�ل جف�ت 
می شود.

  در بعض�ی از موبایل ه�ا، جفت نم�ودن به صورت 
خودکار و بعد از اتصال انجام می شود.

  می ت�وان ت�ا 5 دس�تگاه موبای�ل بلوت�وث دار را با 
بلوتوث خودرو جفت نمود.

و  تلفن  هماهنگ سازی  و  کردن  جفت 
بلوتوث

  نکته !
بـرای جفت نمودن تلفن بلوتـوث دار، تایید و 
فرایندهای اتصال مورد نیاز اسـت. در نتیجه، 
شـما نمی توانید هنگام رانـدن خودرو موبایل 
خود را با بلوتـوث خودرو تنظیم نمایید. برای 

این کار باید ابتدا خودرو را متوقف نمایید.
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تنظیمات تاریخ
اس�امی ت�ا 5 تلف�ن جفت ش�ده ب�ا بلوت�وث خودرو 

نمایش داده می شود.
در جلو هر تلفن عالمت  قرار دارد.

اتصال یک تلفن •
را  موبای�ل  و  انتخ�اب  را   ]Phone List[ گزین�ه 
از طری�ق شس�تی TUNE  انتخ�اب و گزین�ه 

]Connect Phone[ را بزنید.

قطع یک تلفن •
را  موبای�ل  و  انتخ�اب  را   ]Phone List[ گزین�ه 
از طری�ق شس�تی TUNE  انتخ�اب و گزین�ه 

]Disconnect Phone[ را بزنید.

 تلفنی را انتخاب کنید که در حال حاضر متصل 
نیست.

 موبایل انتخابی را متصل نمایید.
 عبارت تکمیل اتصال نمایش داده می شود.

  اگر تلفن قبل متصل ش�ده باش�د، آن را قطع و 
تلفن جدید را برای اتصال، انتخاب کنید.

 موبایل�ی را ک�ه در ح�ال حاض�ر متص�ل اس�ت برای تنظیم تلفن مربوطه، آن را انتخاب کنید.
انتخاب کنید.

 موبایل انتخابی را قطع کنید.
 عب�ارت اتم�ام قط�ع روی صفح�ه نمای�ش داده 

می شود.
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تغییر ترتیب اتصال )اولویت بندی( •
ای�ن بخ�ش ب�رای تغیی�ر ترتیب ی�ا اولوی�ت اتصال 
خ�ودکار ب�رای تلف�ن ه�ای جف�ت ش�ده اس�تفاده 

می شود.
گزین�ه ]Phone List[ را انتخاب و س�پس گزینه 
]Priority[ را از طریق شستی TUNE  انتخاب 

کنید و موبایل دارای اولویت 1 را انتخاب نمایید.
 گزینه ]Priority[ را انتخاب کنید.

 از میان تلفن های جفت شده، تلفن مورد نظر را 
برای اولویت 1 انتخاب کنید.

 ترتیب اولویت تغییر یافته نمایش داده می شود.
  بع�د از تغیی�ر ترتی�ب اتص�ال، یا تغیی�ر اولویت 
بندی، تلفن شماره 1 جدید متصل خواهد شد.

وقتی تلفن اولویت 1 نمی تواند متصل ش�ود: به  -
صورت خودکار سیس�تم تلفن های آخری را که 

وصل بوده اند، متصل می نماید.
در م�واردی ک�ه تلفن ه�ای اخی�ر قاب�ل وص�ل  -

نیس�تند: سعی کنید که به ترتیب لیست اتصال 
موبایل ها را انجام دهید.

تلفن یا موبایل وصل ش�ده به صورت خودکار در  -
اولویت شماره 1 قرار می گیرد.

حذف کردن  •
گزین�ه ]Phone List[ را انتخ�اب کنی�د، گوش�ی 
موبایل را از طریق شست�ی TUNE   انتخاب و 

گزینه ]Delete[ را انتخاب کنید.
 تلفن موبایل مورد نظر را انتخاب کنید.
 تلفن موبایل مورد نظر را حذف کنید.

 عبارت تکمیل حذف نمایش داده می شود.
  موق�ع تالش ب�رای حذف تلفن فعلی، ابتدا تلفن 

قطع می شود.

  نکته !
موقعـی کـه موبایـل را حـذف می کنیـد،  •

کتابچه مخاطب های آن هم حذف می شود.
بـرای برقـراری ارتبـاط بلوتوثـی پایدار،  •

موبایل را از بخش صوتی و بخش صوتی را 
نیز از تلفن خود حذف کنید.

  نکته !
ممکـن اسـت بعضـی از موبایل هـا گزینه  •

دانلود نداشته باشند.
اگر موقـع دانلـود کتابچه تلفـن، فعالیت  •

دیگری انجام شـود، دانلود قطع و کتابچه 
تـا جایی کـه دانلود شـده اسـت، ذخیره 

می شود.
موقـع دانلود کتابچه تلفـن جدید، تمامی  •

کتابچه های سـابق قبل از شـروع دانلود، 
حذف می شوند.

دانلود فایل مخاطبین موبایل
ای�ن ویژگی برای پی�اده نمودن کتابچ�ه مخاطبین 
موبای�ل و س�ابقه تماس ها در سیس�تم صوتی انجام 

می شود.
 ]Phone book Download[ برای این کار گزینه 

را از طریق شستی TUNE  انتخاب نمایید.
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دانلود خودکار
موق�ع اتص�ال موبای�ل، ای�ن ام�کان وج�ود دارد که 
کتابچ�ه تلف�ن جدی�د و س�ابقه تلفن ه�ا به ص�ورت 

خودکار دانلود شود.
 گزینه ]Auto Download[ را انتخاب و از طریق 
را در وضعی�ت روش�ن/  TUNE  آن  شس�تی 

( قرار دهید. / خاموش )

دانلود فایل های صوتی
فایل های صوتی ذخیره شده در تلفن موبایل متصل 
با بلوتوث می تواند از طریق سیس�تم صوتی نمایش 

داده شوند.
و  انتخ�اب  را   ]Audio Streaming[ گزین�ه 
از طری�ق شس�تی TUNE  آن را در وضعی�ت 

( قرار دهید. / روشن/ خاموش )

ولوم صدای شما در تلفن
ای�ن گزین�ه ب�رای تنظی�م ولوم ص�دای ش�ما برای 
مخاطب در تلفن در هنگام تماس بلوتوثی اس�تفاده 

می شود.
از  انتخ�اب و  را   ]Outgoing Volume[ گزین�ه 

طریق شستی TUNE  انتخاب کنید.
  حت�ی در هن�گام صحب�ت ک�ردن ب�ا تلف�ن هم 
از کلی�د  ب�ا اس�تفاده  را  می توان�د ول�وم ص�دا 

 عوض کرد.

خاموش کردن سیستم بلوتوث
ای�ن ویژگ�ی موقع�ی اس�تفاده می ش�ود ک�ه ش�ما 
نمی خواهی�د از سیس�تم بلوت�وث خ�ودرو اس�تفاده 

نمایید.
 ]Bluetooth System Off[ بدین منظور گزینه 

را از طریق شستی TUNE  انتخاب کنید.
  اگر تلفن قبال متصل ش�ده باش�د، تلفن فعلی را 

قطع و بلوتوث را خاموش کنید.

استفاده از سیستم بلوتوث
برای استفاده از فناوری بلوتوث موقع خاموش بودن 

سیستم باید به صورت زیر عمل کنید:
فن�اوری بلوت�وث را از طری�ق کلی�د   •

روشن کنید.
بخ��ش  وارد  داده  فش��ار  را  کلی��د  

Screen Guidance شوید.
   صفح�ه را ب�ه جای�ی بری�د ک�ه در آن بت�وان از 
کارکرده�ای فن�اوری بلوت�وث اس�تفاده نمود و 

راهنمایی را نمایش داد.

  نکته !
این ویژگی ممکن اسـت در بعضی از موبایل ها 

موجود نباشد.
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روش�ن ک�ردن سیس�تم بلوتوث از طری�ق کلید  •
  

کلی�د  را فش�ار و گزین�ه ]Phone[ را با 
استفاده از شستی TUNE  انتخاب کنید.

 صفحه ای نمایش داده می ش�ود که می پرسد آیا 
بلوتوث نمایش داده می شود یا خیر.

 در ای�ن صفح�ه، کلید  را انتخاب کنید تا 
بلوتوث روشن و راهنمایی نمایش داده شود.

  اگ�ر سیس�تم بلوت�وث روش�ن اس�ت، سیس�تم 
به صورت خودکار س�عی م�ی کند تا موبایل های 

بلوتوث دار اخیر را متصل نماید.

  نکته !
اتصـال بلوتـوث ممکن اسـت بـه صورت  •

موقـت در بعضی از موبایل ها قطع شـود. 
برای اتصال مجدد به شرح زیر عمل کنید:

1( بلوتـوث موبایل خود را روشـن و خاموش 
کرده و مجددا سعی کنید.

2( موبایـل خود را روشـن و خامـوش کنید و 
مجددا سعی کنید.

3( باطری موبایل خود را کامال خارج و سپس 
آن را روشن و مجددا سعی کنید.

4( سیسـتم صوتـی را مجـددا راه انـدازی و 
دوباره سعی کنید.

5( تمامـی وسـایل جفـت شـده در موبایل و 
سیسـتم صوتـی را حذف و مجـددا جفت 

نموده و سعی کنید.
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تنظیمات تلفن

)بـرای DBA و مدل هـای مجهز به 
سیستم بلوتوث(

 ]Phone[ کلید  را فش�ار دهید و گزینه
را از طریق شس�تی TUNE  انتخاب کنید و یا 

کلید   انتخاب کنید.

گزین�ه]Pair Phone[ را انتخاب و آن را از طریق 
شستی TUNE  تنظیم نمایید.

 اس�امی دس�تگاه ه�ای نمای�ش داده ش�ده روی 
موبایل خود را جستجو نموده و متصل شوید.

  SSP: ج�ف���ت نم����ودن س����اده ی����ا 
Secure Simple Pairing

:SSP وسایل فاقد
  بعد از چند لحظه، صفحه ای نمایش داده می شود 

که در آن گذر واژه نمایش داده شده است.

گ�ذرواژه »0000« را وارد کنی�د ت�ا سیس�تم 
بلوتوث دار با سیستم صوتی خودرو جفت شود.

:SSP وسایل دارای
  بع�د از چن�د لحظ�ه، گ�ذر واژه 6 رقم�ی روی 
صفح�ه نمایش داده می ش�ود. این گ�ذر واژه را 
روی سیس�تم بلوت�وث دار چ�ک ک�رده و تأیید 

کنید.
نام دس�تگاه و گذر واژه 3 دقیقه روی صفحه ش�ما 
نمایش داده می ش�ود. اگر جفت نمودن در عرض 3 
دقیقه تکمیل نش�د، فرایند جفت نمودن موبایل به 

صورت خودکار فسخ می شود.
 تکمیل جفت سازی نمایش داده می شود.

در ش�ماری از موبایل ه�ا، جف�ت س�ازی به ص�ورت 
خودکار و بعد از اتصال انجام می شود.

 این امکان وجود دارد که تا 5 موبایل را با سیستم 
بلوتوث خودرو جفت کرد.

جفت نمودن تلفن

  نکته !
بـرای جفت نمـودن موبایل هـای بلوتوث دار، 
ابتـدا نیازمند تایید و فرایند اتصال هسـتیم. 
در نتیجه، شما نمی توانید هنگام رانندگی این 
کار را انجام دهید و باید حتما برای انجام این 

کار توقف نمایید.
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فهرست موبایل ها
اس�امی ت�ا 5 تلف�ن جفت ش�ده ب�ا بلوت�وث خودرو 

نمایش داده می شود.
در جلو هر تلفن عالمت  قرار دارد.

اتصال یک تلفن •
را  موبای�ل  و  انتخ�اب  را   ]Phone List[ گزین�ه 
از طری�ق شس�تی TUNE  انتخ�اب و گزین�ه 

]Connect Phone[ را بزنید.

قطع یک تلفن •
را  موبای�ل  و  انتخ�اب  را   ]Phone List[ گزین�ه 
از طری�ق شس�تی TUNE  انتخ�اب و گزین�ه 

]Disconnect Phone[ را بزنید.

 تلفنی را انتخاب کنید که در حال حاضر متصل 
نیست.

 موبایل انتخابی را متصل نمایید.
 عبارت تکمیل اتصال نمایش داده می شود.

  اگر تلفن قبال متصل ش�ده باش�د، آن را قطع و 
تلفن جدید را برای اتصال، انتخاب کنید.

 موبایل�ی را ک�ه در ح�ال حاض�ر متص�ل اس�ت 
انتخاب کنید.

 موبایل انتخابی را قطع کنید.
 عب�ارت اتم�ام قط�ع روی صفح�ه نمای�ش داده 

می شود.
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تغییر ترتیب اتصال )اولویت بندی( •
ای�ن بخ�ش ب�رای تغیی�ر ترتیب ی�ا اولوی�ت اتصال 
خ�ودکار ب�رای تلف�ن ه�ای جف�ت ش�ده اس�تفاده 

می شود.
گزین�ه ]Phone List[ را انتخاب و س�پس گزینه 
]Priority[ را از طریق شستی TUNE  انتخاب 

کنید و موبایل دارای اولویت 1 را انتخاب نمایید.
 گزینه ]Priority[ را انتخاب کنید.

 از میان تلفن های جفت شده، تلفن مورد نظر را 
برای اولویت 1 انتخاب کنید.

 ترتیب اولویت تغییر یافته نمایش داده می شود.
  بع�د از تغیی�ر ترتی�ب اتص�ال، یا تغیی�ر اولویت 
بندی، تلفن شماره 1 جدید متصل خواهد شد.

وقتی تلفن اولویت 1 نمی تواند متصل ش�ود: به  -
صورت خودکار سیس�تم تلفن های آخری را که 

وصل بوده اند، متصل می نماید.
در م�واردی ک�ه تلفن ه�ای اخی�ر قاب�ل وص�ل  -

نیس�تند: سعی کنید که به ترتیب لیست اتصال 
موبایل ها را انجام دهید.

تلفن یا موبایل وصل ش�ده به صورت خودکار در  -
اولویت شماره 1 قرار می گیرد.

حذف کردن  •
گزین�ه ]Phone List[ را انتخ�اب کنی�د، گوش�ی 
موبایل را از طریق شست�ی TUNE   انتخاب و 

گزینه ]Delete[ را انتخاب کنید.
 تلفن موبایل مورد نظر را انتخاب کنید.
 تلفن موبایل مورد نظر را حذف کنید.

 عبارت تکمیل حذف نمایش داده می شود.
  موق�ع تالش ب�رای حذف تلفن فعلی، ابتدا تلفن 

قطع می شود.

  نکته !
موقعـی کـه موبایـل را حـذف می کنیـد،  •

کتابچه مخاطب های آن هم حذف می شود.
بـرای برقـراری ارتبـاط بلوتوثـی پایدار،  •

موبایل را از بخش صوتی و بخش صوتی را 
نیز از تلفن خود حذف کنید.

  نکته !
ممکـن اسـت بعضـی از موبایل هـا گزینه  •

دانلود نداشته باشند.
اگر موقـع دانلـود کتابچه تلفـن، فعالیت  •

دیگری انجام شـود، دانلود قطع و کتابچه 
تـا جایی کـه دانلود شـده اسـت، ذخیره 

می شود.
موقـع دانلود کتابچه تلفـن جدید، تمامی  •

کتابچه های سـابق قبل از شـروع دانلود، 
حذف می شوند.

دانلود فایل مخاطبین موبایل
ای�ن ویژگی برای پی�اده نمودن کتابچ�ه مخاطبین 
موبای�ل و س�ابقه تماس ها در سیس�تم صوتی انجام 

می شود.
 ]Phone book Download[ برای این کار گزینه 

را از طریق شستی TUNE  انتخاب نمایید.
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دانلود خودکار
موق�ع اتص�ال موبای�ل، ای�ن ام�کان وج�ود دارد که 
کتابچ�ه تلف�ن جدی�د و س�ابقه تلفن ه�ا به ص�ورت 

خودکار دانلود شود.
 گزینه ]Auto Download[ را انتخاب و از طریق 
را در وضعی�ت روش�ن/  TUNE  آن  شس�تی 

( قرار دهید. / خاموش )

ولوم صدای شما در تلفن
ای�ن گزین�ه ب�رای تنظی�م ولوم ص�دای ش�ما برای 
مخاطب در تلفن در هنگام تماس بلوتوثی اس�تفاده 

می شود.
از  انتخ�اب و  را   ]Outgoing Volume[ گزین�ه 

طریق شستی TUNE  انتخاب کنید.
  حت�ی در هن�گام صحب�ت ک�ردن ب�ا تلف�ن هم 
از کلی�د  ب�ا اس�تفاده  را  می توان�د ول�وم ص�دا 

 عوض کرد.

خاموش کردن سیستم بلوتوث
ای�ن ویژگ�ی موقع�ی اس�تفاده می ش�ود ک�ه ش�ما 
نمی خواهی�د از سیس�تم بلوت�وث خ�ودرو اس�تفاده 

نمایید.
 ]Bluetooth System Off[ بدین منظور گزینه 

را از طریق شستی TUNE  انتخاب کنید.
  اگر تلفن قبال متصل ش�ده باش�د، تلفن فعلی را 

قطع و بلوتوث را خاموش کنید.

استفاده از سیستم بلوتوث
برای استفاده از فناوری بلوتوث موقع خاموش بودن 

سیستم باید به صورت زیر عمل کنید:
فن�اوری بلوت�وث را از طری�ق کلی�د   •

روشن کنید.
بخ��ش  وارد  داده  فش��ار  را  کلی��د  

Screen Guidance شوید.
   صفح�ه را ب�ه جای�ی ببری�د ک�ه در آن بتوان از 
کارکرده�ای فن�اوری بلوت�وث اس�تفاده نمود و 

راهنمایی را نمایش داد.
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روش�ن ک�ردن سیس�تم بلوتوث از طری�ق کلید  •
  

کلی�د  را فش�ار و گزین�ه ]Phone[ را با 
استفاده از شستی TUNE  انتخاب کنید.

 صفحه ای نمایش داده می ش�ود که می پرسد آیا 
بلوتوث نمایش داده می شود یا خیر.

 در ای�ن صفح�ه، کلید  را انتخاب کنید تا 
بلوتوث روشن و راهنمایی نمایش داده شود.

  اگ�ر سیس�تم بلوت�وث روش�ن اس�ت، سیس�تم 
به صورت خودکار س�عی می کند ت�ا موبایل های 

بلوتوث دار اخیر را متصل نماید.

  نکته !
اتصـال بلوتـوث ممکن اسـت بـه صورت  •

موقـت در بعضی از موبایل ها قطع شـود. 
برای اتصال مجدد به شرح زیر عمل کنید:

1( بلوتـوث موبایل خود را روشـن و خاموش 
کرده و مجددا سعی کنید.

2( موبایـل خود را روشـن و خامـوش کنید و 
مجددا سعی کنید.

3( باطری موبایل خود را کامال خارج و سپس 
آن را روشن و مجددا سعی کنید.

4( سیستم صوتی را مجددا راه اندازی کرده و 
دوباره سعی کنید.

5( تمامـی وسـایل جفـت شـده در موبایل و 
سیسـتم صوتـی را حذف و مجـددا جفت 

نموده و سعی کنید.
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تنظیمات سیستم
 ]System[ کلید  را فشار دهید و گزینه
را از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  

انتخاب کنید.

 اطالعـات حافظه )اگر سیسـتم دارای 
این ویژگی باشد(

حافظه استفاده شده فعلی و حافظه کل سیستم را 
نشان می دهد.

 گزین�ه ]Memory Information[ را انتخ�اب و 
OK کنی�د. حافظه فعلی روی س�مت چپ نمایش 
داده می شود و در عین حال کل حافظه سیستم در 

سمت راست نمایش داده می شود.

 اطالعـات حافظه )اگر سیسـتم دارای 
این ویژگی باشد(

این منو برای تنظیم نمایشگر و شناسایی زبان است.
گ�زین��ه ]Language[ را از ط�ری��ق شست��ی 

TUNE  انتخاب کنید.   ممک�ن اس�ت ب�ر اس�اس ص�وت انتخ�اب ش�ده 
متفاوت باشد.

وضعیـت VRS )اگـر خـودروی شـما 
دارای این ویژگی باشد(

این ویژگی برای تغییر بازخورد دس�تور صوتی بین 
وضعیت های نرمال و EXPERT استفاده می شود.

 TUNE را از طریق شستی ]VRS Mode[ گزینه
 انتخاب کنید.

نرمال: این وضعیت برای کاربران ابتدایی اس�ت  •
و دس�تورالعمل های مفصل را در زمان اس�تفاده 

از دستور صوتی نمایش می دهد.
EXPERT یا تخصصی: این وضعیت برای کاربران  •

حرفه ای تر است و شماری از اطالعات در زمان استفاده 
از دس�تورات صوتی حذف می شود. موقع استفاده از 
وضعیت تخصصی، دستورالعمل ها را می توان از طریق 

گزینه ]Help[ و یا دستورات ]Menu[ شنید.
  ب�ر اس�اس فای�ل صوت�ی انتخابی، ممکن اس�ت 

تفاوت های وجود داشته باشد.

  سیستم بعد از تغییر زبان ریبوت می کند.
  پشتیبانی از زبان های:

ایتالیای�ی،  - فرانس�ه،  انگلیس�ی،  آلمان�ی، 
ترک�ی،  دانمارک�ی،  هلن�دی،  اس�پانیولی، 

لهستانی و غیره
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AM ،FM :رادیو

تغییر وضعیت رادیو

جستجو
کلید  را فشار دهید.

ای�ن کلی�د را کمت�ر از 0/8 ثانی�ه نگ�ه داری�د:  •
فرکانس ها تغییر می کنند.

کلی�د را فش�ار داده و بیش�تر از 0/8 ثانی�ه نگ�ه  •
داری�د: به ص�ورت خ�ودکار فرکان�س بع�دی را 

جستجو می کند.

جستجوی از قبل تنظیم شده
کلیدهای  را فشار دهید.

داری�د:  • نگ�ه  ثانی�ه   0/8 از  کمت�ر  را  کلی�د 
فرکانس های ذخیره ش�ده در کلید مربوطه اجرا 

می شوند.
فش�ار و نگ�ه داش�تن کلی�د بی�ش از 0/8 ثانیه:  •

کلید مربوطه از  را فشار داده و 
نگهدارید تا موج فعلی ذخیره و در کلید انتخابی 

ذخیره شود و صدای بیپ شنیده می شود.
کلید  را فشار دهید.

فش�ار و نگ�ه داش�تن ای�ن کلی�د: فرکانس موج  •
افزای�ش می یابد و هر موج ب�رای 5 ثانیه پخش 
می ش�ود. بع�د از اس�کن تمام�ی فرکانس ها، به 

فرکانس فعلی برگشته و آن را اجرا می کند.

انتخاب از طریق جستجوی دستی
شس�تی TUNE  را ب�رای تنظی�م فرکان�س به 

چپ و یا راست بگردانید.

TA اعالم ترافیک یا
کلی�د  را کمت�ر از 0/8 ثانی�ه نگ�ه دارید: 
وضعی�ت اعالم ترافیک و یا TA را روش�ن/ خاموش 

 /  نمایید.

منو
 AUTO ی�ا   AST من�و  کلی�د   در 

STORE و اطالعات دیگر وجود دارد.
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AST )Auto Store(
کلی�د  را فش�ار دهی�د و سپ�س گزین��ه 
[ را از طری�ق شس�تی TUNE   ی�ا  [

کلید  تنظیم نمایید.

Info Volume
منظور از Info Volume صدای دریافت اخبار و یا 

اطالعات ترافیکی است.
 ای�ن گزین��ه را می توان��د ب�ا گردان�دن شست��ی 
TUNE  ب�ه چ�پ و ی�ا راس�ت در حین پخش 

اخبار و یا اعالم ترافیک، تنظیم نمود.
  گزینه ه�ای Region ،AF و News، از جمل�ه 

گزینه های منو رادیوی RDS هستند.

AF فرکانس متناوب و یا
 ] کلی�د  را فش�ار دهی�د و گزینه ]
را از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  

انتخاب نمایید.
گزین�ه فرکان�س متناوب می تواند خاموش/ روش�ن 

می شود.

منطقه/ناحیه
کلید  را فشار دهید و گزینه  
را از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  

انتخاب نمایید.
گزین�ه منطقه/ناحی�ه می توان�د خام�وش/ روش�ن 

می شود.

اخبار
کلی�د  را فش�ار دهید و گزینه  
را از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  

انتخاب نمایید.
گزینه اخبار می تواند خاموش/ روشن می شود.

برای ذخیره فرکانس ها به ترتیب اولویت در کلیدهای 
را   AST (Auto Store)  ،
انتخ�اب نمایید. اگر فرکانس�ی دریافت نش�د، در آن 

صورت غالب فرکانس های جدید پخش می شوند.
  تنه��ا در ح�افظ��ه از پی��ش تعیی��ن ش��ده 
 AMA ی�ا   FMA وضعی�ت   

ذخیره می شود.
)DAB برای(

  تنه��ا در ح�افظ��ه از پی��ش تعیی��ن ش��ده 
ذخی��ره   FMA وض�عی��ت   

می شود.
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)DAB برای مدل( DAB رادیو

تغییر وضعیت رادیو

گروه ها
کلید  را فشار دهید.

جستجوی از پیش انجام شده
کلیدهای  را فشار دهید.

جس�تجوی گ�روه انجام می ش�ود. با اس�تفاده از  •
شس�تی TUNE  گ�روه مربوط�ه انتخ�اب و 

ایستگاه های گروه انتخاب می شوند.
کلید  را فش�ار دهید تا وضعیت به ترتیب 
  DBA2  DBA1  FMA  FM2  FM1

AM s تغییر کند.

جستجو
کلید  را فشار دهید.

با فش�ار این کلی�د به مدت کمت�ر از 0/8 ثانیه:  •
ایستگاه تغییر می کند.

با فشار و نگه داشتن این کلید برای مدت بیشتر  •
از 0/8 ثانیه: گروه تغییر می کند.

کلی�د را کمت�ر از 0.8 ثانیه نگه دارید: ایس�تگاه  •
ذخیره شده در کلید مربوطه اجرا می شود.

ثانی�ه  •  0/8 از  بی�ش  و  داده  فش�ار  را  کلی�د 
نگه دارید: فش�ار و نگه داش�تن یکی از کلیدهای 
 سبب ذخیره ایستگاه در حال 
اج�رای فعل�ی در آن کلی�د می ش�ود و پ�س از 

ذخیره صدای بیپ شنیده می شود.
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اسکن یا جستجو
کلید  را فشار دهید.

با فشار این کلید برای مدت کمتر از 0/8 ثانیه:  •
TA روشن یا خاموش می شود.

ب�ا فش�ار ای�ن کلی�د و نگ�ه داش�تن آن به مدت  •
بیش�تر از 0/8 ثانیه: ایس�تگاه رادیویی افزایش و 
امواج برای مدت 5 ثانیه نمایش داده می ش�وند. 
بعد از اس�کن نمودن تمامی ایستگاه ها، برگشته 

و ایستگاه رادیویی فعلی را اجرا می کند.

منو
در داخل کلید  سرویس های F و L وجود 

دارند.

سرویس F یا پیگیری
ک�ل�ی�����د  را فش��ار داده و گ�زی�ن���ه 
  TUNE را از طریق شستی ] [

یا کلید  انتخاب کنید.
موقع ضعیف بودن سیگنال DAB، ویژگی سرویس 
 FM پیگیری به صورت خودکار در موقع وجود موج

به آن تبدیل می شود.

L باند
[ را از  کلید منو را فشار داده و گزینه ]
طریق شستی TUNE  یا کلید  انتخاب 

کنید.
ام�واج DAB ش�امل L-BAND و BAND III بر 
اس�اس برد اس�ت. BAND III همیشه به عنوان در 
زمانی که ویژگی را می توانیم روش�ن کنیم تا دنبال 

باند L باشیم، به عنوان پیش فرض وجود دارد.

انتخاب دستی

شستی TUNE  را به چپ یا راست بگردانید تا 
ایستگاه انتخاب شود.
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روش پایه ای استفاده از سیستم

منـو: CD صوتـی )اگر خودروی شـما 
دارای این ویژگی باشد(

در وضعی�ت CD صوت�ی، کلی�د  من�و را 
فشار دهید.

تکرار
از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  
[ را انتخ�اب کنی�د ت�ا فایل فعلی  گزین�ه ]

تکرار شود.
   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 

RPT را فشار دهید.

پخش راندوم فایل ها
 از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  
[ را انتخ�اب کنی�د ت�ا فایل های  گزین�ه ]
موج�ود در CD به صورت تصادفی یا راندوم پخش 

شود.
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلید RDM را فشار دهید.

اطالعات
از طری�ق شست��ی TUNE  ی�ا کلی��د  
[ را انتخ�اب کنید تا اطالعات فایل  گزین�ه ]

فعلی نمایش داده شود.
   برای خاموشی این گزینه مجددا کلید  

را فشار دهید.

تکرار
از طریق شستی TUNE  یا کلید   گزینه 
[ را انتخاب کنید تا فایل فعلی تکرار شود. [

   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 
RPT را فشار دهید.

انتخاب راندوم فولدرها
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید ت�ا فایل های موجود  [
در فول�در فعلی به ص�ورت تصادفی یا راندوم پخش 

شوند.
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلید F.RDM را فشار دهید.

منـو: MP3 CD )اگر خودروی شـما 
مجهز به این ویژگی باشد(

در وضعی�ت MP3 CD/USB، کلید  را 
فشار دهید.
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تکرار
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنی�د تا فایل ه�ای داخل  [

فولدر فعلی تکرار شوند.
  ب�رای خاموش نم�ودن این گزین�ه مجددا کلید 

F.RPT را فشار دهید.

CD پخش راندوم تمامی فایل های داخل
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید تا تمامی فایل های  [
موجود در CD یا USB فعلی به صورت تصادفی یا 

راندوم پخش شود.
  ب�رای خاموش نم�ودن این گزین�ه مجددا کلید 

A.RDM را فشار دهید.

اطالعات
از طری�ق شست��ی TUNE  ی�ا کلی��د  
[ را انتخ�اب کنید تا اطالعات فایل  گزین�ه ]

صوتی فعلی را نشان دهد.
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلید  را فشار دهید.

تکرار
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 

[ را انتخاب کنید. [
  از ای�ن گزین�ه ب�رای کپ�ی نمودن فای�ل صوتی 
فعلی در My Music اس�تفاده می ش�ود. شما 
می توانید موزیک های کپی ش�ده را در وضعیت 

My Music اجرا کنید.
  اگر کلید دیگری در حین انجام کپی فشار داده 
ش�ود، پنجره ای روی صفحه ظاهر می ش�ود و از 
ش�ما می پرسد که آیا می خواهید کپی را کنسل 

کنید یا خیر؟
  اگ�ر در حی�ن کپ�ی ک�ردن، رس�انه دیگ�ری به 
سیست��م وص�ل و ی�ا از داخ�ل آن ق�رار گی�رد 
)AUX ،iPod® ،CD ،USB( کپ�ی کنس�ل 

می شود.
  موزیک هنگام انجام کپی اجرا نمی شود.

تکرار
از طریق شستی TUNE  یا کلید   گزینه 
[ را انتخاب کنید تا فایل فعلی تکرار شود. [

   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 
RPT را فشار دهید.

پخش راندوم فولدرها:
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید ت�ا فایل های موجود  [

به صورت تصادفی یا راندوم پخش شوند.
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلیدRDM را فشار دهید.

منـو: MP3 CD )اگر خودروی شـما 
مجهز به این ویژگی باشد(

در وضعیت ®iPod، کلید  را فشار دهید.
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اطالعات
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید تا اطالع�ات فایل فعلی  [

نمایش داده شود.
   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 

 را فشار دهید.

جستجو
 از طری�ق شس�تی TUNE  ی�ا کلی�د  

[ را انتخاب کنید. گزینه ]
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلید RDM را فشار دهید.

اطالعات
از طری�ق شست��ی TUNE  ی�ا کلی��د  
[ را انتخ�اب کنید تا اطالعات فایل  گزین�ه ]

فعلی نمایش داده شود.
   با فشار کلید  داخل آی پد را جستجو 

می کند و به دسته بعدی می رود.

اطالعات
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید تا اطالع�ات فایل فعلی  [

نمایش داده شود.
   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 

 را فشار دهید.

حذف کردن
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 

 را انتخاب کنید.
حذف فایل در حال اجرا •

در صفحه نمایش، فش�ار کلید حذف را فش�ار دهید 
تا فایل فعلی حذف شود.

حذف فایل ها از فهرست: •
  با اس�تفاده از شس�تی TUNE  فایلی را که 

خواهان حذف آن هستید انتخاب کنید.

تکرار
از طریق شستی TUNE  یا کلید   گزینه 
[ را انتخاب کنید تا فایل فعلی تکرار شود. [

   ب�رای خام�وش نمودن این گزین�ه مجددا کلید 
RPT را فشار دهید.

انتخاب راندوم
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 
[ را انتخ�اب کنید ت�ا فایل های موجود  [
در فول�در فعلی به صورت تصادف�ی یا راندوم پخش 

شوند.
   ب�رای خام�وش نم�ودن پخ�ش ران�دوم، مجددا 

کلید RDM را فشار دهید.

منو: My Music )اگر خودروی شـما 
مجهز به این ویژگی باشد(

در وضعیت My Music، کلید  را فش�ار 
دهید.

 کلید  را فش�ار دهید و منوی حذف را 
انتخاب نمایید تا فایل انتخابی حذف شود.
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حذف کلی
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 

[ را انتخاب کنید. [
   تمامی فایل های My Music حذف می شوند.

  وضعیت AUX بدون اتصال دس�تگاه خارجی از 
طریق ترمینال AUX قابل اجرا نیست.

حذف انتخاب شده ها
از طریق شستی TUNE  یا کلید  گزینه 

[ را انتخاب کنید. [
فایل ه�ای صوت�ی در My Music انتخاب و حذف 

می شوند.
  فایل های�ی را ک�ه می خواهی�د ح�ذف کنی�د، 

انتخاب نمایید.

AUX
AUX برای اجرای فایل های موجود در دستگاه های 
 AUX بیرونی استفاده می شود که از طریق ترمینال

به سیستم پخش خودرو متصل می شوند.
وضعیت AUX به صورت خودکار وقتی آغاز می شود 
که وسایل بیرونی به ترمینال AUX متصل هستند.

اگ�ر یک دس�تگاه بیرون�ی به سیس�تم پخش وصل 
ش�ود، ش�ما می توانی�د با فش�ار کلید  مد 

AUX را عوض کنید.

  بعد از انتخاب، کلید  را فشار و منوی 
حذف را انتخاب کنید.

i نکته آموزشی
 -AUX استفاده از

کابل AUX را کامل وارد ترمینال AUX کنید 
تا قابل استفاده شود.
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تلفن زدن با استفاده از ریموت روی فرمان
)اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد(

  شکل واقعی ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

توضیحاتنام کلید

Volume .صدای بلندگو را کم یا زیاد می کند

 کارکرد شناخت صدا را فعال می کند. 

 تماس برقرار می کند و یا آن را انتقال می دهد. 

تماس را قطع و یا کارکردهایی را لغو می کند. 
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منوی تلفن
)اگـر خودروی شـما مجهـز به این 

ویژگی باشد(
کلی�د  را فش��ار دهی��د ت��ا س�ه من�وی 
 )Call History, Phone Book, Phone Setup(

نمایش داده شوند.

تاریخچه تماس ها
 ] کلید  را فش�ار داده و گزینه ]
را به کمک شستی TUNE  یا کلید  انتخاب 

کنید .
تاریخچه تماس نمایش داده می شود و می توان از آن 
برای انتخاب شماره های قبلی و تماس استفاده نمود.

اگ�ر تاریخچ�ه تم�اس موج�ود نباش�د، صفح�ه ای 
نمایش داده می ش�ود که از شما درخواست می کند 
که آیا تاریخچه تماس های دانلود شده نمایش داده 
شود یا خیر )ویژگی دانلود ممکن است در بعضی از 

موبایل ها موجود نباشد(.

دفترچه تلفن )مخاطبین(
ک�ل�ی��د  را فش����ار داده و گ�زی�ن��ه ]

[ را ب�ه کمک شس�تی TUNE  یا 
کلید  انتخاب کنید.

کتابچه تلفن نمایش داده می ش�ود و می توان از آن 
ب�رای انتخ�اب ش�ماره و تلفن زدن به آن اس�تفاده 

کرد.
  اگ�ر بیش از یک ش�ماره در ب�رای یک مخاطب 
ذخیره ش�ده باشد در آن صورت صفحه نمایش 
ش�ماره موبای�ل و بقی�ه ش�ماره ها نمای�ش داده 
می ش�ود و ش�ما می توانید از میان آن ها ش�ماره 

دلخواه را گرفته و به آن زنگ بزنید.
  اگر دفترچه مخاطبین موجود نباش�د، صفحه ای 
نمای�ش داده می ش�ود ک�ه از ش�ما درخواس�ت 
می کند که آیا کتابچه دانلود ش�ده نمایش داده 
ش�ود ی�ا خی�ر )ویژگی دانل�ود ممکن اس�ت در 

بعضی از موبایل ها موجود نباشد(.

دفترچه تلفن )مخاطبین(
ک�ل�ی���د  را فش���ار داده و گ��زی��ن��ه 
[ را ب�ه کمک شس�تی TUNE  یا  [

کلید  انتخاب کنید.
صفح�ه تنظیم�ات بلوت�وث نمای�ش داده می ش�ود، 
ب�رای اطالع�ات بیش�تر به بخ�ش تنظیم�ات تلفن 

رجوع شود.
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i نکته آموزشی
استفاده از موبایل بلوتوث دار )اگر - 

خودرو شـما مجهز به این سیستم 
باشد(

هر گـز در حیـن رانندگی از تلفـن همراه  •
اسـتفاده نکنید و یا تنظیمـات بلوتوث را 
انجـام ندهیـد )مثـال جفت نمـودن تلفن 

همراه(.
ممکن است سیستم روی خودرو بعضی از  •

تلفن های بلوتوث دار را نشناسد و یا کامال 
با سیستم هم خوانی نداشته باشند.

قبل از اسـتفاده از ویژگی هـای مربوط به  •
بلوتـوث، به کتابچه کاربـری تلفن خود را 
مراجعه نموده و بـا نحوه کار بلوتوث تلفن 

خود آشنا شوید.
از  • اسـتفاده  بـرای  بایـد  شـما  موبایـل 

ویژگی هـای بلوتـوث خودرو، با سیسـتم 
بلوتوث خودرو جفت شود.

)ادامه دارد(

)ادامه(
محـدوده  • از  خـارج  شـما  تلفـن  اگـر 

سرویس دهی باشد، طبیعتا امکان استفاده 
از بلوتوث ویژگـی هندزفری خودرو را در 
داخـل آن ندارید )مثـال در تونل ها و یا در 

زیر زمین و مناطق کوهستانی و غیره(.
اگر آنتن دهی تلفن همراه شما ضعیف باشد  •

و یـا نویز درون خودرو خیلی زیاد باشـد، 
در آن صورت ممکن اسـت شنیدن صدای 

افراد در زمان تلفن زدن دشوار شود.
از گذاشـتن تلفن در نزدیکی اشیای فلزی  •

خـودداری کنید در غیر این صورت ارتباط 
بـا سیسـتم بلوتوثی و یـا ایسـتگاه های 

خدمات موبایل مختل می شود.
در حیـن اتصال موبایـل از طریق بلوتوث،  •

ممکن است که تلفن شما سریع تر از حالت 
عادی باطـری خالی کند زیرا بـرای کار با 
بلوتوث انـرژی بیشـتری از باطری گرفته 

می شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
شماری از موبایل ها و یا وسایل دیگر برای  •

سیستم پخش خودرو نویز ایجاد می کنند. 
در ایـن حالت، دسـتگاه را در مکانی قرار 

دهید که این مشکل حل شود.
مخاطبین داخل موبایل شـما باید به زبان  •

انگلیسـی ذخیره شده باشـند در غیر این 
صورت به خوبی نمایش داده نمی شوند.

اگــر اولـویــت بــا سوئیــچ خـودرو  •
)IGN/ACC ON( باشـد، در آن صورت 
تلفـن بلوتـوث دار ممکن اسـت به صورت 

خودکار متصل شود.
حتی در صورتی که شـما بیـرون از خودرو  •

خود هم باشـید، سیستم بلوتوث می تواند 
در صـورت کفایـت فاصلـه بـه سیسـتم 

بلوتوث خودرو متصل شود.
اگر نمی خواهید که تلفن به صورت خودکار  •

به سیسـتم بلوتوث خودرو متصل شـود، 
بلوتوث موبایل خود را خاموش کنید.

)ادامه دارد(
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)ادامه(
ولـوم و صدای تماس هندزفـری و کیفیت  •

صدا به نوع موبایل شما بستگی دارد.
ویژگی هـای بلوتوثی را تنها وقتی می توان  •

اسـتفاده نمود که موبایل با سیستم جفت 
شده و به دستگاه متصل باشد. برای کسب 
اطالعـات بیشـتر در مورد جفـت نمودن 
و اتصـال بـه سیسـتم بلوتوث بـه بخش 

تنظیمات تلفن رجوع شود.
موقـع اتصال موبایل بلوتوث دار، آیکون   ) •

( در بـاالی صفحـه ظاهر می شـود. اگر 
( ظاهر نشـد، این بـدان معنی  آیکـون )
اسـت کـه بلوتوث وصـل نیسـت. قبل از 
هرگونه اسـتفاده ای باید دستگاه را متصل 
نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر در این 
رابطه به بخش تنظیمات تلفن همراه رجوع 

شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
دارای  • موبایـل  اتصـال  و  کـردن  جفـت 

بلوتـوث تنها وقتی عمل می کند که گزینه 
بلوتوث در موبایل شـما روشن شده باشد. 
)روش های روشـن کردن بلوتـوث به نوع 
موبایل شـما بسـتگی دارد و از موبایلی به 

موبایل دیگر متفاوت است(.
در بعضی از موبایل ها، روشن کردن خودرو  •

در حیـن صحبت کردن با بلوتوث می تواند 
سـپس قطع شـدن تمـاس شـود. )موقع 
روشـن کردن خودرو، بلوتـوث را قطع و با 

خود دستگاه موبایل صحبت کنید(.
شـماری از ویژگی ها ممکن است در بعضی  •

از تلفن ها و دسـتگاه های دیگر پشتیبانی 
نشوند.

)ادامه دارد(

)ادامه(
کار کـردن سیسـتم بلوتوث بـه وضعیت  •

ارتباطی بستگی دارد.
قرار دادن سیسـتم صوتـی در یک محیط  •

ایجاد  الکترومغناطیسـی می تواند سـبب 
تداخل نویز شود.



سیستم صوتی و تصویری خودرو

286

i نکته آموزشی
استفاده از سیستم تشخیص صدا )اگر - 

خودرو شما دارای این ویژگی باشد(
ویژگـی تشـخیص صدای ایـن محصول از  •

شناخت دسـتورات مندرج در این کتابچه 
پشتیبانی می کند.

هنـگام اسـتفاده از روش تشـخیص صدا  •
یا تماس بـا فراخوانی نام مخاطـب، کار با 
ریموت روی فرمان و یا دسـتگاه می تواند 
سیستم تشـخیص صدا را غیر فعال نماید 
و به شما اجازه می دهد تا به صورت دستی 

کارکردهای مطلوب را فعال نمایید.
میکروفون در باالی سـر صندلی راننده قرار  •

دارد. برای کارایی بیشتر، موقع اعالم دستورات 
صوتی به محل میکروفون توجه کنید.

گاهـی ممکـن اسـت به علت سـروصدای  •
بیرون، تماس با فراوانی درسـت کار نکند. 
شـرایط زیـر ممکـن اسـت روی کارایـی 

سیستم تشخیص صوتی اثر بگذارد:
موقعی که شیشه و یا سان روف باز است.- 
وقتی که سیستم کولر و بخاری روشن است.- 
وقتی که خودرو از داخل تونل عبور می کند.- 
وقتی کـه در جاده های خاکی و ناهموار - 

رانندگی می کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
بعد از دانلود مخاطبین با بلوتوث، سیستم  •

به اندکی وقـت نیاز دارد تا مخاطبین را به 
اطالعـات صوتی تبدیل کند. در این زمان، 
سیستم تشخیص صدا درست کار نمی کند.

به محـض وارد نمـودن مخاطبیـن، عالئم  •
و شماره هــای خـاص بـا صدا شناختــه 
نمی شونــد. بـه عنـوان مثــال عبـارت 
شــــــده  درج   “#John Doe%&”
در قسمــت مخاطبیــن تحــت عنوان 

”John Doe“ شناخته می شود.
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سیسـتم تشـخیص صدا یـا تماس 
از طریـق گفتن اسـم مخاطـب )اگر 
خودروی شما دارای این ویژگی باشد(
آغاز تماس از طریق گفتن اسم مخاطب

ب�رای آغاز یک دس�تور صوتی و تماس از طریق  •
گفتن اس�م مخاطب کلید  را روی ریموت 

فرمان فشار دهید.
•  Mode Normal اگر دس�تور صوتی در بخش

می گوی��د:  سیست��م  ص��ورت  آن  در  اس��ت 
”Please say a command. Beep“

  اگر دس�تور صوتی در Expert Mode باش�د، در 
آن صورت سیستم تنها صدای بیپ ایجاد می کند.

 :Normal تنظی�م دس�تور صوت�ی در وضعی�ت  
 System کلید  را فشار داده و گزینه
 Voice Command را انتخاب س�پس گزینه
Mode را از طریق شستی TUNE  انتخاب 

و ]Normal[ / ]Expert[ را تنظیم نمایید.
دستور صوتی را بگویید. •

رد دادن پیغام راهنمایی
در حی�ن گفتن پیغ�ام راهنما، به آرامی کلید  
را برای مدت کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید تا پیغام 

راهنمایی ادامه نیابد و صدای بیپ شنیده شود.

پایـان دادن به تمـاس از طریق گفتن 
اسم مخاطب

در حین استفاده از روش تماس از طریق گفتن  •
اس�م مخاطب، کلید  را فش�ار داده و برای 
م�دت بیش�تر از 0/8 ثانیه نگه دارید تا دس�تور 

صوتی خاتمه یابد.
در حین اس�تفاده از دس�تور صوتی، فش�ار کلید  •

ریم�وت و ی�ا ه�ر کلید دیگ�ری می توان�د پایان 
دستور صوتی باشد.

در حالت�ی ک�ه در آن سیس�تم منتظ�ر دس�تور  •
 end یا cancel صوتی اس�ت، گفتن عب�ارت

برای پایان دستور صوتی کفایت می کند.
در حالت�ی ک�ه در آن سیس�تم منتظ�ر دس�تور  •

صوتی ش�ما اس�ت، به آرامی کلید  را برای 
مدت کمتر از 0/8 ثانیه فش�ار دهید تا دس�تور 

صوتی خاتمه یابد.

بع�د از ش�نیدن صدای بیپ، دس�تور صوتی خود را 
بگوئید.

  نکته !
برای تمـاس صوتی بهتر از طریـق فراخوانی 
اسـم مخاطب، دسـتور صوتی را بعد از پیغام 

راهنما و شنیدن صدای بیـ بگویید.
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  راهنمای تصویر تماس از طریق گفتن اسم مخاطب

آغاز تماس از طریق گفتن اسم مخاطب •
به آرامی کلید  را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید:

رد دادن تماس از طریق گفتن اسم مخاطب یا دستور مورد نظر •
به آرامی کلید  را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید:

خاتمه تماس از طریق گفتن دستور مورد نظر •
به آرامی کلید  را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید:
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فهرست فرامین صوتی
فرامین رایج: این فرامین و دستورات را می توان در تمامی وضعیت ها استفاده نمود. )اما شماری از این دستورات در شرایطی خاص، پشتیانی نمی شوند(.

کارکرددستور صوتی

More Help
در مورد دستوراتی که در هر جای سیستم قابل استفاده است، 

راهنمایی بیشتری ارائه می دهد.

Help
در م�ورد دس�توراتی راهنمای�ی ارائ�ه می ده�د ک�ه می تواند در 

وضعیت فعلی استفاده شود.

Call<Name>
ب�ه ن�ام ذخیره ش�ده در دفترچ�ه مخاطبین زن�گ می زند: مثال 

CALL ”ARVIN” به آروین زنگ می زند.

Phone
در م�ورد دس�تورات مرب�وط به تلفن راهنمایی م�ی کند. بعد از 
 CallHistory“. ”Phone book“.“ گفتن این دستور، بگویید
Dial Number”” تا کارکردهای مربوط به آن ها را اجرا نماید.

Call History.صفحه تاریخچه تماس ها را نشان می دهد

Phone book
صفح�ه کتابچ�ه مخاطبین را نش�ان می دهد. بع�د از گفتن این 
دستور، اسمی از مخاطبین را بگویید که در دفترچه مخاطبین 

ذخیره شده است تا به صورت خودکار به آن زنگ بزند.

Dial Number
صفح�ه ش�ماره گی�ری تلف�ن را نش�ان می دهد و بع�د از گفتن 
ای�ن دس�تور، ش�ما می توانی�د ش�ماره م�ورد نظ�ر را بگوئی�د تا 

شماره گیری نماید.
Redial.به آخرین تماس گرفته شده مجددا زنگ می زند

Radio

موق�ع گ�وش دادن ب�ه رادیو، صفح�ه رادیو را نش�ان می دهد  •
.(FM1➟ FM2➟ FMA ➟ AM ➟AMA)

موق�ع گوش دادن به وضعیتی دیگ�ر، آخرین صفحه رادیویی  •
استفاده شده را نمایش می دهد.

 کارکرددستور صوتی

FM

 وقتی در حال گوش دادن به یک رادیوی FM هستید، حالت  •
فعلی را حفظ می کند.

•  FM اگ�ر رادی�وی دیگری گ�وش می دهید، آخری�ن صفحه 
استفاده شده را نشان می دهد.

FM1(FM One).را نشان می دهد FM1 صفحه 

FM2(FM Two).را نشان می دهد FM2 صفحه

FMA.را نشان می دهد FMA صفحه

AM.را نشان می دهد AM صفحه

AMA.را نشان می دهد AMA صفحه

DAB

وقت�ی در ح�ال گوش دادن ب�ه یک رادیوی DAB هس�تید،  •
حالت فعلی را حفظ می کند.

•  DAB اگ�ر رادی�وی دیگری گوش می دهی�د، آخرین صفحه 
استفاده شده را نشان می دهد.

DAB1(DAB One).را نشان می دهد DAB1 صفحه

DAB2(DAB Two).را نشان می دهد DAB2 صفحه
FM Preset 1~6.را نشان می دهد FM Preset 1~6 آخرین ایستگاه های ذخیره شده در

AM Preset 1~6.را نشان می دهد AM Preset 1~6 آخرین ایستگاه های ذخیره شده در

DAB Preset 1~6.را نشان می دهد DAB Preset 1~6 آخرین ایستگاه های ذخیره شده در

FM 87.50~108.00
ایستگاه رادیویی FM را بر اساس فرکانس مربوطه پخش می کند.
* بازه می تواند با استفاده از فرکانس کشور مربوطه متفاوت باشد.
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 کارکرددستور صوتی

AM 522~1620
موج AM فرکانس مربوطه را پخش می کند.

متفاوت  مربوطه  کشور  فرکانس  از  استفاده  با  می تواند  *بازه 
باشد.

TA on.اعالن ترافیکی را فعال می کند
TA off.اعالن ترافیکی را غیرفعال می کند

News on.را فعال می کند RDS ویژگی خبر
News off.را غیرفعال می کند RDS ویژگی خبر

Media.به آخرین صفحه رسانه اجرا شده می رود

Play Track 1~30
اجرا  را  مربوطه  ترک  باشد،  شده  وارد  موزیک   CD یک  اگر 

می کنید.
CD.را اجرا می کند CD موزیک ذخیره شده در

Search CD

به ترک CD و یا صفحه انتخاب فایل می رود.
 ب�رای CDه�ای صوت�ی، ب�ه صفحه رفت�ه و ش�ماره ترک را ••

بگویید تا همان را اجرا نماید.
 به صفحه انتخاب فایل MP3 CD بروید.••
 بع�د از انتخ�اب دس�تی انتخ�اب نموده و موزی�ک مربوطه را ••

اجرا کنید.
USB.را اجرا می کند USB موزیک

Search USB
 به صفحه انتخاب فایل USB بروید.••
بعد از انتخاب دستی انتخاب نموده و موزیک مربوطه را اجرا ••

کنید.

کارکرددستور صوتی
iPod®.را اجرا می کند iPod® موزیک درون

Search iPod®

به صفحه انتخاب فایل ®iPod بروید.••
 بعد از انتخاب دستی انتخاب نموده و موزیک مربوطه را اجرا 

کنید.
My Music.را اجرا می کند My Music موزیک درون

Search My Music
به صفحه انتخاب فایل My Music بروید.••

 بعد از انتخاب دستی انتخاب نموده و موزیک مربوطه را اجرا 
کنید.

AUX )Auxiliary).دستگاه بیرونی متصل شده را اجرا می کند

Bluetooth® Audio
موزیک ذخیره شده در دستگاه متصل شده با بلوتوث را اجرا 

می کند.
Mute.رادیو یا موزیک را بی صدا می کند

Pardon?.آخرین دستور را تکرار می کند
Cancel )Exit(.دستور صوتی را پایان می دهد
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دس�تورات رادیو FM/AM: دس�توراتی که می تواند هن�گام گوش دادن به  •
رادیو FM/AM از آن ها استفاده نمود.

دس�تورات رادیو DAB: دس�توراتی که می تواند هنگام گوش دادن به رادیو  •
DAB از آن ها استفاده نمود.

 کارکرددستور صوتی
Preset 1~6.را پخش می کند Preset 1~6 موج ذخیره شده در

Auto Store ب�ه صورت خ�ودکار فرکانس های موج رادیویی با دریافت بهتر 
را اجرا و در Preset 1~6 ذخیره می کند.

Save Preset 1~6.ذخیره می کند Preset 1~6 فرکانس فعلی را در
Seek up.موج بعدی قابل دریافت را اجرا می کند

Seek down.موج قبلی قابل دریافت را اجرا می کند

Next Preset
ش�ماره از قبل تعیین ش�ده بعد از آخرین مورد ذخیره ش�ده را 
انتخاب می کند )مثال اگر در حال حاضر به شماره 3 گوش می 
دهید، در آن صورت شماره 4 انتخاب می شود و اجرا می گردد(.

Previous Preset
ش�ماره از قب�ل تعیین ش�ده قب�ل از آخرین مورد ذخیره ش�ده را 
انتخ�اب می کن�د )مث�ال اگ�ر در ح�ال حاضر ب�ه ش�ماره 3 گوش 
می دهید، در آن صورت شماره 2 انتخاب می شود و اجرا می گردد(.

Scan 10 فرکانس های دریافتی را از موج جاری جس�تجو برای مدت
ثانیه هر کدام را اجرا می کند.

AF on.ویژگی فرکانس الترناتیو را فعال می کند
AF off.ویژگی فرکانس الترناتیو را غیرفعال می کند
Region.را فعال می کند Region ویژگی

Region off.را غیر فعال می کند Region ویژگی

 کارکرددستور صوتی
Preset 1~6.را پخش می کند Preset 1~6 موج ذخیره شده در

Save Preset 1~6.ذخیره می کند Preset 1~6 فرکانس فعلی را در
Channel up.کانال بعدی را اجرا می کند

Channel down.کانال قبلی را اجرا می کند

Next Preset
ش�ماره از قبل تعیین ش�ده بعد از آخرین مورد ذخیره ش�ده را 
انتخاب می کند )مثال اگر در حال حاضر به شماره 3 گوش می 
دهید، در آن صورت شماره 4 انتخاب می شود و اجرا می گردد(.

Previous Preset
ش�ماره از قب�ل تعیین ش�ده قب�ل از آخرین مورد ذخیره ش�ده را 
انتخ�اب می کن�د )مث�ال اگ�ر در ح�ال حاضر ب�ه ش�ماره 3 گوش 
می دهید، در آن صورت شماره 2 انتخاب می شود و اجرا می گردد(.

Station.را نمایش می دهد DAB فهرست ایستگاه 

Service following را فعال )Service Following( ویژگی س�رویس پیگیری
می کند.

Service following off را غیر )Service Following( ویژگ�ی س�رویس پیگی�ری
فعال می کند.
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دستورات مربوط به CD صوتی: دستوراتی که می تواند هنگام گوش دادن  •
به CD صوتی از آن ها استفاده نمود.

دس�تورات مرب�وط به MP3 CD/USB: دس�توراتی ک�ه می تواند هنگام  •
گوش دادن به MP3 CD/USB از آن ها استفاده نمود.

کارکرددستور صوتی
Random.را به صورت تصادفی اجرا می کند CD ترک های 

Random Off انتخ�اب ران�دوم )تصادفی( ترک ها برای اج�را متوقف و آن ها را
به صورت متوالی اجرا می نماید.

Repeat.ترک فعلی را تکرار می کند

Repeat Off تک�رار ت�رک را لغ�و می کن�د و آن ه�ا را به ص�ورت متوال�ی اجرا
می نماید.

Next Track.ترک بعدی را اجرا می کند
Previous Track.ترک قبلی را اجرا می کند

Scan ترک ه�ا را از ت�رک بع�دی ب�رای م�دت ده ثانیه ب�رای هر کدام
اسکن می کند.

Track 1~30.شماره ترک مطلوب را اجرا می کند
Information.صفحه اطالعات ترک فعلی را نشان می دهد

کارکرددستور صوتی
Random.فایل های همین فولدر را به صورت تصادفی اجرا می کند 

All Random.تمامی فایل های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند

Random Off انتخ�اب تصادفی/اتفاق�ی فایل ه�ا ب�رای اجرا متوق�ف و آن ها را
به صورت متوالی اجرا می نماید.

Repeat.ترک فعلی را تکرار می کند
Folder Repeat.تمامی فایل های این فولدر را تکرار می کند

Repeat Off تک�رار فای�ل را لغ�و می کن�د و آن ه�ا را به ص�ورت متوال�ی اجرا
می نماید.

Next File.فایل بعدی را اجرا می کند
Previous File.فایل قبلی را اجرا می کند

Scan فایل ه�ا را از فای�ل بع�دی ب�رای م�دت ده ثانیه ب�رای هر کدام
اسکن می کند.

Information.صفحه اطالعات فایل فعلی را نشان می دهد
COPY.کپی می کند My Music فایل فعلی را در
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دستورات مربوط به ®iPod: دستوراتی که می تواند هنگام گوش دادن به  •
®iPod از آن ها استفاده نمود.

دس�تورات مربوط به My Music: دس�توراتی که م�ی تواند هنگام گوش  •
دادن به My Music از آن ها استفاده نمود.

•  :Bluetooth® Wireless Technology صوت�ی  دس�تورات 
دستوراتی که می توان حین اجرای موزیک دستگاه اجرا نمود.

کارکرددستور صوتی
Random.فایل های صوتی را به صورت تصادفی اجرا می کند

Random Off را آن ها  و  متوقف  اجرا  برای  فایل ها  تصادفی/اتفاقی  انتخاب 
به صورت متوالی اجرا می نماید.

Repeat.فایل های فعلی را تکرار می کند

Repeat Off تک�رار فای�ل را لغ�و می کن�د و آن ه�ا را به ص�ورت متوال�ی اجرا
می نماید.

Next Song.ترک بعدی را اجرا می کند
Previous Song.ترک قبلی را اجرا می کند

Information.صفحه اطالعات فایل صوتی فعلی را نشان می دهد

کارکرددستور صوتی
Random.فایل های ذخیره شده را به صورت تصادفی اجرا می کند

Random Off.انتخاب تصادفی/اتفاقی فایل ها برای اجرا متوقف می کند
Repeat.فایل فعلی را تکرار می کند

Repeat Off
اجرا  متوالی  به صورت  را  آن ها  و  می کند  لغو  را  فایل  تکرار 

می نماید.
Next File.فایل بعدی را اجرا می کند

Previous File.فایل قبلی را اجرا می کند

Scan کدام هر  برای  ثانیه  ده  مدت  برای  بعدی  فایل  از  را  فایل ها 
اسکن می کند.

Information.صفحه اطالعات فایل فعلی را نشان می دهد

Delete را اضافی  تایید  فرایندهای  شما  می کند.  را حذف  فعلی  فایل 
دور می زنید.

Delete All
ش�ما  می کن�د.  ح�ذف  را   My Music فایل ه�ای  تمام�ی 

فرایندهای تایید اضافی را دور می زنید.

کارکرددستور صوتی
Play.فایل صوتی متوقف شده فعلی را اجرا می کند

Pause.فایل صوتی فعلی را متوقف می کند
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پیوست
توضیحاتنام

Mondayدوشنبه
Tuesdayسه شنبه

Wednesdayچهارشنبه
Thursdayپنج شنبه

Fridayجمعه
Saturdayشنبه
Sundayیکشنبه

Use tune knobاستفاده کنید TUNE از شستی
Volumeولوم

Maxحداکثر ولوم
Minحداقل ولوم

AST (Auto store)انتخاب خودکار کانال ها و ذخیره سازی
No MediaUSB یا CD فایل خالی در

No FileUSB یا CD فایل خالی در
Empty FileMY MUSIC فایل خالی در

Info (Informationاطالعات فایل در حال اجرا
Artist.که در حال حاضر اجرا می شود MP3/CD نام هنرمند، فایل

Title.که در حال حاضر اجرا می شود MP3/CD ،نام ترانه

Album.که در حال حاضر اجرا می شود MP3/CD ،نام آلبوم

Genres.کلید واژه وضعیت جستجوی هنرمند برای آی پد است GENRES

Composers
آهنگ س�از کلی�د واژه فیلترکنن�ده ب�رای وضعی�ت 

جستجوی آهنگ ساز در آی پد است.

توضیحاتنام

Playlists
آهنگ س�از کلی�د واژه فیلترکنن�ده ب�رای وضعی�ت 

جستجوی آهنگ ساز در ای پد است.

Songs
وضعی�ت  ب�رای  فیلترکنن�ده  واژه  کلی�د   Songs

جستجوی آهنگ ساز در ای پد است.

Audiobooks
ب�رای  فیلترکنن�ده  واژه  کلی�د   Audiobooks

وضعیت جستجوی آهنگ ساز در ای پد است.

Podcasts
Podcasts کلی�د واژه فیلترکنن�ده برای وضعیت 

جستجوی آهنگ ساز در ای پد است.
RPT (Repeat)وضعیت صوتی تکرار فایل

FLD.RPT (Folder Repeatوضعیت صوتی تکرار فولدر
RDM (Random)وضعیت صوتی انتخاب تصادفی فایل

FLD.RDM(Folder Randomوضعیت صوتی انتخاب تصادفی فولدر
ALL RDM (All Random)وضعیت صوتی انتخاب تصادفی تمامی فایل ها

COPY.کپی می کند My Music را در فلش مموری برای MP3 فایل

Cancel copyوضعیت کپی را کنسل می کند
File copied.کپی فایل تمام شده است

Freeمیزان فضای خالی مموری
Copy failed.کپی با مشکل مواجه شده است

Searchجستجوی فایل ها
Loading CDCD بارگذاری
Reading CDCD خواندن

Reading Errorخواندن خطا
Mechanism Errorمکانیسم خطا
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توضیحاتنام
Ejecting CD.را اجکت می کند CD
Audio CDصوتی CD

Trackصوتی CD ترتیب فایل های در
Reading Mediaخواندن رسانه
Not supported.فرمت فایل پشتیانی نشده است
Empty iPod®آی پد خالی، آی پد فاقد داده های قابل اجرا است

Communication ErrorUSB خطای ارتباط بین فایل صوتی و آی پد و یا

Delete
تمامی تلفن های جفت شده و یا فایل های داخل 

My Music را حذف می کند.
Del.Allتمامی فایل ها را حذف می کند
Del.Sel.فایل هایی را که باید حذف شوند، انتخاب می کند
Returnمنوی بازگشت

Listفهرست فایل ها و یا تلفن های جفت شده
Select Filesانتخاب فایل 

Memory is full,
Delete files

حافظه پر است، بعضی از فایل ها را پاک کنید.

Over 6000 files. can 
copied not be copied

تعداد فایل ها از 6000 فایل بیشتر است.

Over 1000 same files
can not be copied

بیش از 1000 فایل یکسان قابل کپی شدن نیست.

System will automat
cally switchoff after 1
hour with ignition off

در صورت خاموش شدن خودرو،  از 1 ساعت  بعد 
سیستم به صورت خودکار خاموش می شود.

Battery discharge
Start the engine

باطری خالی است. خودرو را روشن کنید.

توضیحاتنام
Setupنصب

Displayنصب وضعیت نمایشگر

Mode Pop up / روشن  و  پاپ آپ  منوی  انتخاب  برای  بخش  این 
خاموش کردن آن استفاده می شود.

Scroll text
از  بزرگ تر  کاراکترهای  نمایش  برای  بخش  این 

نمایشگر LCD استفاده می شود.
Song Info.اطالعات نمایش گر نمایش داده می شود 

Folder/File
فولدر نمایش/ نام فایل

فایل فعلی اجرا می شود.

Album/Artist/Song
نمایش آلبوم /نام فایل

فایل فعلی اجرا می شود.
Soundصدای نصب

Audio Settings
 BASS. بخش های  شامل  نصب  صدای  تنظیمات 
Middle. Treble. Fader and Balance است.

PowerBass
این بخش برای بهبود کیفیت صدای باس استفاده 

می شود.

Speed Dependent Vol
به صورت خودکار ولوم را بر اساس سرعت خودرو 

تنظیم می کند.
Volume Dialogue.ولوم دیالوگ را تنظیم می کند

Bass
باس صدای فرکانس پایین است. و می تواند توسط 

کاربر تنظیم شود.

Middle
میدل صدای فرکانس متوسط است و کاربر می تواند 

خود آن را تنظیم کند.
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توضیحاتنام

Treble
صدای زیر صدای فرکانس باالست و می تواند توسط 

کاربر تنظیم شود

Fader
و می تواند  است  بین جلو عقب  فیدر جایی  یا  محو 

توسط کاربر تنظیم شود

Balance
محو یا فیدر جایی بین چپ و راست است و می تواند 

توسط کاربر تنظیم شود

Default
این بخش برای استفاده مقدار تنظیم شده استفاده 

می شود.
Clockتنظیم زمان

Clock Settings.تنظیمات پیشرفته ساعت را وارد کنید
Day Settings.تنظیمات پیشرفته تاریخ را وارد کنید

Time Format
به نمایشگر ساعت مربوط است. زمان می تواند در دو 

فرمت 12 و 24 ساعتی نمایش داده شود.

Clock Disp. (Pwr Off)
این بخش برای انتخاب وضعیت نمایشگر ساعت در 

حالت خاموشی خودرو استفاده می شود.
Automatic RDS 
Time used to

time automatically
این بخش برای تنظیم RDS استفاده می شود.

Systemتنظیمات سیستم و یا اطالعات سیستم
Memory Information.میزان حافظه استفاده شده را نشان می دهد

VRS Mode
وضعیت دستور صوتی برای تماس و یا فعالیت های 

دیگر را تنظیم می کند.

Normal
مد نرمال. این بخش برای تعیین مقدار پیش فرض 

عامل شناسایی صدا استفاده می شود.

توضیحاتنام

Expert
پیش  مقدار  تعیین  برای  بخش  این  تخصصی.  مد 

فرض عامل شناسایی صدا استفاده می شود.
Language.این بخش برای انتخاب زبان کاربر استفاده می شود
Deutschآلمانی

English(UK)انگلیسی
Françaisفرانسوی
Italianoایتالیایی
Españolاسپانیایی

Nederlandsهلندی
Svenskaسوئدی
Danskدانمارکی

русскийروسی
Polskiلهستانی

Deutschترکی
The system will be rebootedسیستم ریبوت می کند
Please change language

when ignition ON
وقتی خودرو روشن بود، زبان را عوض کنید.

Bluetooth® not ready
Please wait

استفاده  لحظه  یک  برای   BT از سیستم  می توانید 
کنید زیرا این سیستم فعال شده است.

Add a new Bluetooth®

device from your phone
دستگاه بلوتوث دار دیگری را از تلفن خود اضافه کنید.

Processing Bluetooth®

Please try later

استفاده  لحظه  یک  برای   BT از سیستم  می توانید 
در حال  یا  است  فعال شده  این سیستم  زیرا  کنید 

پردازش دستور دیگری است.
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توضیحاتنام
Incoming Callتماس های ورودی

Call Endedتماس پایان یافت

Call Rejected
در صورتی که نخواهید به تماسی پاسخ بدهید، این 

کلید را روی ریموت فشار می دهید.

Unknown
منظور از مجهول، هدست و یا تلفنی است که درباره شماره 

تلفن آن اطالعاتی ندارید و شماره آن ناشناس است.
Call is not possible.امکان تماس وجود ندارد

MIC Mute.میکروفون خاموش است
Activate Bluetooth®

System?
بلوتوث را فعال می کند

Bluetooth® System
activated

سیستم بلوتوث فعال شده است.

No phone paired
Pair a phone?

تلفنی جفت نشده است. آیا مایل هستید که تلفنی 
را جفت کنید؟

No connected phone
Connect a phone?.

هی�چ تلف�ن متصل�ی وجود ن�دارد. آیا مایل هس�تید 
تلفنی را متصل کنید؟

Phone book is empty.
Download?

دفترچه مخاطبین خالی است.

Available only 
when

این عالمت هشدار است. هنگام حرکت خودرو، وارد 
منوی مربوط به BT نشوید.

Listening....به دستورالعمل های صوتی گوش دهید
Phone book Download

vehicle is stationary
کتابچه مخاطبین را از تلفن جفت شده به سیستم 

صوتی دانلود می کند.

Auto Download
بعد از جفت شدن موبایل، سیستم صوتی به صورت 

خودکار دفترچه تلفن را دانلود می کند.

توضیحاتنام

Audio Streaming
مد  از  صوتی  سیستم  موبایل،  شدن  جفت  از  بعد 

)وضعیت( گروه بندی بلوتوثی پشتیانی می کند.
Outgoing Volume.ولوم صدای تماس را از 0 تا 5 تنظیم می کند

Bluetooth® System Off.سیستم بلوتوث را خاموش می کند
Bluetooth® System ON.سیستم بلوتوث را روشن می کند

Deviceنام بلوتوث دستگاه
Passkeyگذر واژه برای جفت شدن موبایل

Pairing completeجفت نمودن یک موبایل با سیستم صوتی خودرو

Pairing failed
انجام  موفقیت  با  صوتی  سیستم  و  موبایل  اتصال 

نشد.

Already 5 devices paired. 
Delete a paired phone?

موبایل های  شده اند.  جفت  موبایل  دستگاه   5 قبال 
قبلی را حذف کنید تا بتوانید موبایل جدید را جفت 

کنید.
Connection 
complete

اتصال بین موبایل و سیستم صوتی تکمیل شد.

Connection failed.
Retry?

اتصال بین موبایل و سیستم صوتی با موفقیت انجام 
نشد. مجددا سعی می کنید؟

Priority changed.اولویت موبایل های ثبت شده عوض شد
Overwrite previous

phone book?
بازنویسی  قبلی  اطالعات دفترچه مخاطبان موبایل 

شد.
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توضیحاتنام
Phone does not support 
Phone book download

موبای�ل از دفترچ�ه تلف�ن دانل�ود ش�ده پش�تیبانی 
نمی کند.

No connected
Bluetooth® device

یک موبایل در فهرست اتصال وجود دارد.

Phone does not support
Bluetooth® audio

BT اما متصل نشده است. جفت شدن

Downloading 
stopped

دانلود متوقف شده است.
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 هشدار !
گاز منواکسید کربن سمی است. استنشاق این گاز سبب بی هوشی و مرگ می شود.

آالینده های خروجی از موتور حاوی مونواکسید کربن  است که قابل دیدن نیست و بوی خاصی ندارد.
هرگز دود خروجی از خودرو را استنشاق نکنید.

 اگر به هر شکلی بوی دود در خودرو احساس کردید، بالفاصله پنجره ها را باز کنید. در معرض CO بودن می تواند سبب بی هوشی و مرگ شود.
از عدم نشتی سیستم اگزوز خودرو مطمئن شوید.

سیستم اگزوز باید در مواردی که خودرو برای تعویض روغن روی چاله قرار می گیرد و یا به منظور دیگری روی چاله می رود، چک شود. اگر متوجه تغییر صدای 
اگزوز ش�دید و یا در هنگام رانندگی احس�اس کردید که چیزی به زیر خودرو برخورد می کند، توصیه می کنیم که سیس�تم اگزوز را هر چه س�ریع تر برای بازدید 

به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.
 از روشن کردن خودرو در محیط های بسته اجتناب کنید.

کار کردن درجای موتور در پارکینگ حتی با درهای باز می تواند خطرناک باش�د. تنها برای اس�تارت و حرکت موتور را در پارکینگ روش�ن کنید و از پارکینگ 
خارج شوید.

درجا کار کردن موتور برای مدت طوالنی می تواند برای افراد حاضر در محل مضر باشد.
اگر الزم است که خودرو برای مدتی طوالنی با حضور سرنشینان در جا کار کند، مطمئن شوید که این کار در محیطی باز و در وضعیتی انجام شود که ورودی 

هوای خودرو در وضعیت » تازه« )FRESH( باشد و کلید کنترل فن باید در وضعیت باال باشد تا هوای بیرون را به داخل بکشد.
همیشه شبکه های هوای خودرو را تمیز کنید.

برای اطمینان از کار کردن درست سیستم تهویه، شبکه های هوای تهویه واقع در جلو شیشه را عاری از برف، یخ، برگ و دیگر موانع نگه درآید.
اگر مجبور هستید که با در پشتی باز حرکت کنید:

تمامی شیشه ها را ببندید.
شبکه های هوای داشبورد را باز کنید.

کنترل ورودی هوا را در وضعیت )هوای تازه( FRESH و کنترل جریان هوا را در وضعیت FLOOR )زیر پا( یا )صورت( FACE قرار داده فن را در دور باال بگذارید.
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قبل از رانندگی
قبل از ورود به خودرو

مطمئ�ن ش�وید که تمام�ی شیش�ه ها، آینه های  •
بغ�ل، و چراغ های بیرونی تمیز بوده و پوش�انده 

نشده اند.
مطمئن شوید الستیک های خودرو ساییدگی و  •

آسیب دیدگی ندارند.
قس�مت زیرین خ�ودرو را از نظ�ر وجود هرگونه  •

نشتی کنترل نمایید.
مطمئن ش�وید در زمان دن�ده عقب هیچ مانعی  •

در پشت خودرو وجود ندارد.

قبل از استارت خودرو
مطمئن ش�وید ک�ه درب موتور، درب پش�تی و  •

درب های خودرو به خوبی بسته و قفل شده اند.
وضعیت صندلی و فرمان را تنظیم کنید. •
آینه های بغل و داخل خودرو را تنظیم نمایید. •
مطمئ�ن ش�وید ک�ه تمام�ی چراغ ه�ای خودرو  •

روشن می شوند.
کمربند ایمنی را ببندید و از بس�تن آن توس�ط  •

تمامی سرنشینان خودرو اطمینان حاصل کنید.
عقربه ها و نشان دهنده های روی صفحه کیلومتر  •

و پیغام ه�ای روی نمایش�گرها را موق�ع روش�ن 
کردن خودرو چک کنید.

مطمئن شوید که اگر باری توسط خودرو حمل  •
می شود کامال سفت شده و ایمن است.

 هشدار !
برای کاهش ریسـک آسـیب های جانی و یا 

مرگ، اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه کمربند ایمنی خـود را ببندید.  •

تمامـی سرنشـینان باید همـواره موقع 
حرکـت کمربند خـود را ببندنـد. برای 
اطالعـات بیشـتر بـه بخـش »کمربنـد 

ایمنی« فصل 2 مراجعه کنید.
همیشه با حالت تدافعی رانندگی کنید و  •

فرض کنید که بقیه راننده ها و یا عابرین 
توجه ندارند و دقت نمی کنند.

همواره به رانندگی توجه داشته باشید و  •
توجه داشته باشـید که حواس پرتی در 
حین رانندگی می تواند منجر به تصادف 

شود.
همیشه فاصله طولی را با خودرو جلویی  •

رعایت کنید.
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 هشدار !
هرگز پس از اسـتعمال الکل و یا مواد مخدر 

اقدام به رانندگی نکنید.
رانندگی پس از استعمال مواد مخدر یا الکل 
بسـیار خطرناک اسـت و می تواند منجر به 
تصادف و جراحت های شدید و یا مرگ شود.
رانندگی پس از استعمال مواد مخدر یا الکل 
عامل اصلی و شماره یک مرگ در بزرگراه ها 
است و حتی مقدار اندکی الکل هم می تواند 
روی رفلکس، قدرت عکس العمل و تشخیص 
شـما اثر بگـذارد. تنها اندکی مشـروب هم 
کافی اسـت تا قدرت واکنش شما در تغییر 

شرایط را کم کند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
رانندگی بعـد از مصرف مـواد مخدر هم به 
همان انـدازه رانندگی بعـد از مصرف الکل 
خطرناک اسـت و به شـدت احتمال تصادف 
را بـاال می برد. اگر مواد مخدر یا 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 و باز کردن آن
سوئیچ خودرو

)اگر خودروی شما دارای این بخش باشد(
 هشدار !

بـرای کاهش خطـر جراحت های شـدید و 
مرگ، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

هرگـز اجـازه ندهید کـودکان یـا افراد  •
ناآشـنا با خودرو به سـوئیچ و یا قطعات 
مربوطـه بـه آن دسـت بزنند. ایـن کار 
ممکن اسـت سبب حرکت ناخواسته و یا 

ناگهانی خودرو شود.
هرگـز از داخـل فرمان و یـا کنترل های  •

دیگـر و در هنـگام حرکـت خـودرو به 
سوئیچ دسـت نزنید. بردن دست به این 
منطقه در زمان رانندگی می تواند سـبب 
کاهش کنترل شـما بر خـودرو و تصادف 

 هشدار !شود.
هرگـز در هنگام رانندگی سـوئیچ را در  •

وضعیت قفل و یا ACC قرار ندهید مگر 
این که وضعیت اضطراری باشـد. این کار 
سـبب خاموشـی موتور و از کار افتادن 
هیدرولیک فرمان و سیستم های ترمزی 

می شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
و ممکن است سبب کاهش امکان کنترل 
خودرو و قدرت ترمز شـود که خطرناک 

است.
قبـل از تـرک صندلی خودرو، همیشـه  •

مطمئن شوید که خودرو در دنده 1 )برای 
گیربکس دسـتی( و یا در وضعیت پارک 
یا P )برای دنده اتوماتیک( اسـت، ترمز 
دستی را بکشید و سوئیچ را در وضعیت 

قفل قرار دهید.
عـدم رعایـت این مـوارد ممکن اسـت 
منجر به حرکت ناخواسته خودرو و بروز 

مشکل شود.
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وضعیت های مختلف سوئیچ خودرو

 مالحظاتکارکردوضعیت سوئیچ

)LOCK( فرم�ان قف�ل می ش�ود تا از خ�ودرو در برابر س�رقت در وضعیت قفل، می توان سوئیچ را خارج کرد.قفل
محافظت نماید )اگر مجهز به این ویژگی باشد(.

ACC.می توان از دستگاه های برقی خودرو استفاده نمود

فرمان قفلش باز می شود.
اگ�ر موقع�ی ک�ه س�وئیچ در وضعیت ACC اس�ت 
مش�کلی پی�ش آمد، حین چرخان�دن فرمان به چپ 

و راست، سوئیچ را بگردانید تا آزاد شود.

)ON( روشن یا باز

این وضعیت عادی س�وئیچ در موقع اس�تارت موتور است. تمامی ویژگی ها 
و دستگاه های جانبی قابل استفاده اند.

 ،ACC چراغ های هشدار را می توان موقع باز بودن سوئیچ و یا در وضعیت
چک کرد.

هرگز وقتی قصد روشن کردن موتور را ندارید، برای 
مدت طوالنی س�وئیچ را ب�از نکنید تا باطری خودرو 

خالی نشود.

)START( قرار دهید. در این استارت START برای اس�تارت موتور، س�وئیچ را در وضعیت
حالت بعد از رها کردن، سوئیچ به وضعیت روشن برمی گردد.

تا زمانی که س�وئیچ را رها نکرده اید، موتور اس�تارت 
می خورد.
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استارت موتور بنزینی
 در خودروهای با گیربکس معمولی:

مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی را کشیده اید.. 1
از خالص بودن دنده اطمینان حاصل کنید.. 2
کالچ و ترمز را بگیرید.. 3
سوئیچ را در وضعیت START قرار داده و آن . 4

را حداکث�ر 10 ثانی�ه نگه دارید تا موتور روش�ن 
شود، سپس آن را رها کنید.

در خودروهای با دنده اتوماتیک:
مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی را کشیده اید.. 1
دنده را در وضعیت P قرار دهید.. 2
پدال ترمز را فشار دهید.. 3
سوئیچ را در وضعیت START قرار داده و آن . 4

را حداکث�ر 10 ثانی�ه نگه دارید تا موتور روش�ن 
شود، سپس آن را رها کنید.

استارت خودرو

 هشدار !
همیشه موقع رانندگی کفش های مناسب  •

بپوشید. اسـتفاده از کفش های نامناسب 
مثل کفش پاشـنه بلند، پوتین اسـکی، 
صندل و غیره ممکن است توان استفاده 
از پدال ترمز، گاز و کالچ را کاهش دهد.

هرگـز درحالتی کـه پـدال گاز را فشـار  •
داده ایـد اسـتارت نزنید. این کار سـبب 
حرکت ناگهانی خودرو و تصادف می شود.

تـا زمـان عادی شـدن دور موتـور صبر  •
کنیـد. اگر در دور باال پـدال ترمز را رها 

کنید، خودرو ناگهان حرکت می کند.
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i نکته آموزشی
هرگـز برای گرم شـدن موتور، خـودرو را  •

بی حرکـت نگـه نداریـد. بدین منظـور با 
سـرعت کم حرکت کنید )از گاز دادن زیاد 

و کاهش شتاب شدید اجتناب کنید(.
همیشه هنگام اسـتارت خودرو، پای خود  •

را روی پدال ترمز بگذارید. ضمنا از فشـار 
گاز در هنـگام اسـتارت خـودداری کنید. 
در هنگام گرم شـدن خـودرو از گاز دادن 

شدید خودرو اجتناب کنید.
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اسـتارت و خامـوش نمودن موتـور برای 
اینترکولر توربوشارژر

هرگ�ز بالفاصل�ه بع�د از اس�تارت زدن زیاد گاز . 1
ندهید.

 اگ�ر موت�ور س�رد بود، چن�د ثانیه قب�ل از ورود 
روغن به واحد توربوشارژر، درجا کار کنید.

بع�د از رانندگ�ی ب�ا س�رعت زی�اد و طوالنی که . 2
بار زیادی بر موتور تحمیل ش�ده اس�ت، قبل از 
خاموش نمودن ناگهانی موتور، یک دقیقه درجا 
کار کنی�د. این کار س�بب می ش�ود ک�ه قبل از 

خاموش نمودن موتور، توربوشارژر خنک شود.

کلید روشن و خاموش موتور
)اگر خودرو شما دارای این ویژگی باشد(

ه�ر موق�ع در جل�و باز ش�ود، چ�راغ کلید روش�ن /
خاموش، روش�ن و 30 ثانیه بعد از بس�ته شدن در، 

خاموش می شود.
  نکته !

هرگـز بعد از یک رانندگی سـنگین بالفاصله 
موتـور را خامـوش نکنیـد. ایـن کار سـبب 
می شود که آسـیب جدی به موتور و سیستم 

توربوشارژر وارد شود.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

هرگز بیش از 10 ثانیه سوئیچ را در وضعیت  •
START نگه ندارید. قبل از سعی مجدد 

5 تا 10 ثانیه صبر کنید.
هرگـز در حالتی که موتور روشـن اسـت،  •

قـرار   START وضعیـت  در  را  سـوئیچ 
ندهید. این کار به اسـتارت خودرو آسیب 

می رساند.
اگـر وضعیت ترافیک و یا جـاده اجازه می  •

دهد، دنده را خالص کرده و سـوئیچ را در 
وضعیـت START قرار دهید تـا مجدداً 

موتور روشن شود.
هرگز برای روشن کردن خودرو، آن را هل  •

ندهید و یا یدک نکنید.
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 هشدار !
بـرای کاهش خطـرات جانـی و مالی، هرگز 
اجازه ندهید کـه کودکان و یا افـراد ناآگاه 
به کلید روشـن/ خاموش کـردن یا قطعات 
مربوطه دست بزنند. این کار حرکت ناگهانی 

و ناخواسته خودرو را به دنبال دارد.

 هشدار !
بـرای خاموش نمودن موتور در وضعیت های 

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.

 هشدار !
هرگـز در حیـن رانندگی کلید روشـن/  •

وضعیت هـای  در  جـز  بـه  را  خامـوش 
اضطراری فشار ندهید. این کار می تواند 
سـبب خاموشـی موتور و از کار افتادن 
سیستم هیدرولیک در فرمان و سیستم 

ترمز خودرو شود.
ممکن است سـبب کاهش امکان کنترل 
خودرو و قدرت ترمز شـود که خطرناک 

است.
قبـل از تـرک صندلی خودرو، همیشـه  •

مطمئن شوید که خودرو در دنده 1 )برای 
گیربکس دسـتی( و یا در وضعیت پارک 
یا P )برای دنده اتوماتیک( است، دستی 
را بکشـید و کلید روشن / خاموش را در 
وضعیـت خامـوش قرار دهید و سـوئیچ 
هوشـمند را همراه خود ببریـد. اگر این 
مـوارد را رعایـت نکنیـد ممکن اسـت 
خودرو ناخواسـته شروع به حرکت کرده 

و مشکل ساز شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
هرگـز از داخـل فرمان و یـا کنترل های  •

دیگر و در هنگام حرکت خودرو به کلید 
روشن/ خاموش دست نزنید. بردن دست 
به این منطقه در زمان رانندگی می تواند 
سـبب کاهش کنترل شـما بر خـودرو و 

تصادف شود.
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وضعیت های مختلف کلید روشن/ خاموش موتور
خودروهای دارای دنده دستی )معمولی(- 

 مالحظاتعملکردوضعیت کلید

خودرو را خاموش، متوقف و س�پس کلید روش�ن/ خاموش  •
خودرو را فشار دهید.

فرمان را قفل می کند تا از خودرو در برابر سرقت محافظت  •
نماید.

اگر فرمان درست قفل نشده باشد، موقع باز کردن درب راننده 
بوق هشدار به صدا در می آید.

وقتی کلید در وضعیت خاموش اس�ت، بدون گرفتن کالچ،  •
کلید روشن/ خاموش را فشار دهید.

وسایل برقی خودرو قابل استفاده می شوند. •
قفل فرمان باز می شود. •

اگر بیش از یک ساعت کلید روشن/ خاموش خودرو را در  •
وضعیت ACC قرار دهید، در آن صورت باطری به صورت 
خودکار قطع می شود تا از خالی شدن آن جلوگیری شود.

اگ�ر فرمان کامال باز نش�ده باش�د، کلید روش�ن / خاموش  •
کار نخواه�د ک�رد. در ای�ن حالت، حی�ن گرداندن غربیلک 
ب�ه چپ و راس�ت، کلید روش�ن/خاموش را فش�ار دهید تا 

فرمان باز شود.
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خودروهای دارای دنده دستی )معمولی(- 
 مالحظاتعملکردوضعیت کلید

•  ACC هنگام�ی ک�ه کلید روش�ن / خام�وش در وضعیت
است بدون این که کالچ بگیرید آن را فشار دهید.

قبل از اس�تارت موتور، چراغ های هش�دار را می توان چک  •
کرد.

وقتی موتور روشن نیست کلید روشن / خاموش را در وضعیت 
روشن باقی نگذارید زیرا ممکن است سبب خالی شدن باطری 

شود.

ب�رای اس�تارت موت�ور، کالچ و ترم�ز را گرفته و کلید روش�ن/ 
خاموش را در دنده خالص فشار دهید.

اگر بدون گرفتن کالچ، کلید روش�ن / خاموش را فش�ار دهید، 
موتور روش�ن نمی ش�ود و کلید روش�ن/ خاموش به ترتیب زیر 

عوض می شود:
OFF  ACC  ON  OFF
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وضعیت های مختلف کلید روشن/ خاموش موتور
خودروهای دارای دنده اتوماتیک- 

 مالحظاتعملکردوضعیت کلید

 P خ�ودرو را خام�وش، متوق�ف و س�پس در وضعی�ت دن�ده
)پارک( کلید روشن/ خاموش خودرو را فشار دهید.

وقتی بدون پارک بودن دنده، کلید روش�ن/ خاموش خودرو را 
فشار می دهید، کلید به وضعیت خاموش برنمی گردد، بلکه در 

وضعیت ACC قرار می گیرد.
فرم�ان را قفل می کن�د تا از خودرو در برابر س�رقت محافظت 

نماید.

اگر فرمان درست قفل نشده باشد، موقع باز کردن درب راننده 
بوق هشدار به صدا در می آید.

وقتی کلید در وضعیت خاموش است، بدون گرفتن ترمز، کلید 
روشن/ خاموش را فشار دهید.

وسایل برقی خودرو قابل استفاده می شوند.
قفل فرمان باز می شود.

اگر بیش از یک ساعت کلید روشن/ خاموش خودرو را در  •
وضعیت ACC نگه دارید، در آن صورت باطری به صورت 
خودکار قطع می شود تا از خالی شدن آن جلوگیری شود.

اگ�ر فرمان کامال باز نش�ده باش�د، کلید روش�ن / خاموش  •
کار نخواه�د ک�رد. در ای�ن حالت، حی�ن گرداندن غربیلک 
ب�ه چپ و راس�ت، کلید روش�ن/خاموش را فش�ار دهید تا 

فرمان باز شود.
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خودروهای دارای دنده اتوماتیک- 
 مالحظاتعملکردوضعیت کلید

هنگامی که کلید روش�ن / خاموش در وضعیت ACC اس�ت 
آن را فشار دهید بدون این که ترمز بگیرید.

قبل از استارت موتور، چراغ های هشدار را می توان چک کرد.

وقتی موتور روشن نیست کلید روشن / خاموش را در وضعیت 
روشن باقی نگذارید زیرا ممکن است سبب خالی شدن باطری 

شود.

برای اس�تارت موتور، ترمز را گرفته و کلید روش�ن/ خاموش را 
در دنده خالص یا P، فشار دهید.

برای حفظ ایمنی خود، همیش�ه در وضعیت دنده P اس�تارت 
بزنید.

اگر بدون گرفتن ترمز، کلید روش�ن / خاموش را فش�ار دهید، 
موتور روش�ن نمی ش�ود و کلید روش�ن/ خاموش به ترتیب زیر 

عوض می شود:
OFF  ACC  ON  OFF
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استارت موتور بنزینی
در خودروهای با گیربکس معمولی:

همیشه سوئیچ هوشمند را با خود داشته باشید.. 1
مطمئن شوید که دستی را کشیده اید.. 2
از خالص بودن دنده اطمینان حاصل کنید.. 3
کالچ و ترمز را بگیرید.. 4
کلید روشن/ خاموش موتور را فشار دهید.. 5

روشن نمودن موتور )استارت(

 هشدار !
همیشه موقع رانندگی کفش های مناسب  •

بپوشید. اسـتفاده از کفش های نامناسب 
مثل کفش پاشـنه بلند، پوتین اسـکی، 
صندل و غیره ممکن است توان استفاده 
از پدال ترمز، گاز و کالچ را کاهش دهد.

هرگـز درحالتی کـه پدال گاز را فشـار  •
داده ایـد اسـتارت نزنید. این کار سـبب 
حرکت ناگهانی خودرو و تصادف می شود.

تـا زمـان عادی شـدن دور موتـور صبر  •
کنیـد. اگر در دور باال پـدال ترمز را رها 

کنید، خودرو ناگهان حرکت می کند.

i نکته آموزشی
با فشـار کلیـد روشـن /خامـوش موتور،  •

خـودرو تنهـا وقتی روشـن می شـود که 
سوئیچ هوشمند در خودرو موجود باشد.

حتی اگر سـوئیچ هوشمند در خودرو بوده  •
اما دور از راننده باشـد، خودرو روشن نمی 

شود.
•  ON اگـر وقتـی کـه موتـور در وضعیـت

یا ACC اسـت دری باز باشـد، سیسـتم 
دنبال سوئیچ هوشمند می گردد. و اگر این 
سوئیچ در خودرو نباشد، عالمت  چشمک 
مـی زنـد و سـپـس پـیـغـام هشــدار 
»key not in vehicle« ظاهر می شود 
و اگرتمامی درها بسـته باشد، آژیر 5 ثانیه 
به صـدا در می آید. اگر خودرو حرکت کند 
آژیر خاموش می شـود. موقع اسـتفاده از 
وضعیـت ACC یا در حالت روشـن بودن 
موتـور، سـوئیچ هوشـمند را در خـودرو 

نگهدارید.
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در خودروهای با دنده اتوماتیک:
همیشه سوئیچ هوشمند را همراه داشته باشید.. 1
مطمئن شوید که دستی را کشیده اید.. 2
دنده را در وضعیت P قرار دهید.. 3
پدال ترمز را فشار دهید.. 4
کلید روشن/ خاموش موتور را فشار دهید.. 5

i نکته آموزشی
هرگـز برای گرم شـدن موتور، خـودرو را  •

بی حرکـت نگـه نداریـد. بدین منظـور با 
سـرعت کم حرکت کنید )از گاز دادن زیاد 

و کاهش شتاب شدید اجتناب کنید.(.
همیشه هنگام اسـتارت خودرو، پای خود  •

را روی پدال ترمز بگذارید. ضمنا از فشـار 
گاز در هنـگام اسـتارت خـودداری کنید. 
در هنگام گرم شـدن از گاز شدید خودرو 

اجتناب کنید.
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اسـتارت و خامـوش نمودن موتـور برای 
اینترکولر توربوشارژر

هرگ�ز بالفاصل�ه بع�د از اس�تارت زدن زیاد گاز . 1
ندهید.

 اگ�ر موت�ور س�رد بود، چن�د ثانیه قب�ل از ورود 
روغن به واحد توربوشارژر، موتور درجا کار کند.

بع�د از رانندگ�ی ب�ا س�رعت زی�اد و طوالنی که . 2
بار زیادی بر موتور تحمیل ش�ده اس�ت، قبل از 
خاموش نمودن ناگهانی موتور، یک دقیقه موتور 
درجا کار کند. این کار سبب می شود که قبل از 

خاموش نمودن موتور، توربوشارژر خنک شود.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

اگـر موتـور در حال حرکت خاموش شـد،  •
سـعی نکنید دنـده را در وضعیـت P قرار 

دهید..
اگـر وضعیـت ترافیک و یـا جـاده اجازه  •

می دهـد، دنـده را خـالص کـرده و کلید 
روشـن/ خاموش را فشـار دهید تا مجددا 

موتور روشن شود.
هرگز برای روشن کردن خودرو، آن را هل  •

ندهید و یا یدک نکنید.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو:

 موقع سـوختن فیوز چراغ ترمز خودرو، شما 
نمی توانیـد به صـورت عادی موتور را روشـن 
کنیـد. فیوز را تعویـض و اگـر نمی توانید آن 
کار را بکنید، موتور را با فشـار و نگه داشـتن 
کلید روشـن/ خاموش برای مـدت 10 ثانیه و 
در حالتی که کلید در وضعیت ACC اسـت، 

روشن کنید.
کلید روشن/ خاموش را جز در حالتی که فیوز 
چراغ ترمز سـوخته اسـت، بیـش از 10 ثانیه 

فشار ندهید.
برای ایمنی بیشـتر، همیشـه قبل از استارت 

موتور پدال ترمز / کالچ را فشار دهید.
  نکته !

هرگـز بعد از یک رانندگی سـنگین بالفاصله 
موتـور را خامـوش نکنیـد. ایـن کار سـبب 
می شود که آسـیب جدی به موتور و سیستم 

توربو شارژر وارد شود.
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i نکته آموزشی
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.
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گیربکس معمولی )اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد(
نحوه کار گیربکس دستی

گیربکس دستی 5 )یا 6( دنده جلو دارد و کامال در 
تمامی دنده های جلو سنکرون است بنابراین انتقال 

به دنده سنگین و سبک به راحتی انجام می شود.

برای دنده عقب گرفتن، ابتدا از توقف کامل خودرو 
اطمینان حاصل کنید و سپس دنده را قبل از رفتن 

به دنده عقب، خالص کنید.

 اگر بعد از توقف کامل، دنده 1 و یا عقب سخت جا 
می رود، اقدامات زیر را انجام دهید:

دنده را خالص کرده و کالچ را رها کنید.. 1
کالچ را گرفته و سپس دنده را در وضعیت دنده . 2

1 یا عقب قرار دهید.

i نکته آموزشی
در آب و هوای سـرد، تغییر دنده ممکن است 
به سـختی انجام شـود، تا گرم شـدن روغن 

گیربکس صبر کنید.

 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.
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کـه  صورتـی  )در  کالچ  از  اسـتفاده 
خودروی شما دارای این بخش باشد(

پدال کالچ باید قبل از انجام موارد زیر کامال فش�ار 
داده شده باشد:

استارت خودرو -
موتور بدون گرفتن کالچ روشن نمی شود.

تعویض دنده -

موقع آزاد نمودن کالچ، آن را به آرامی رها کنید.

دنده سنگین
برای کاهش س�رعت در ترافیک و یا در سرازیری ها 

از دنده سنگین استفاده کنید.
همچنی�ن دنده س�نگین باعث کاهش افت س�رعت 
می ش�ود و می توان با این کار در موقع لزوم س�ریعا 

به سرعت دلخواه برگشت.
موقع�ی که خ�ودرو از یک س�رازیری پایین می آید، 
دنده س�نگین به حفظ سرعت ایمن با تامین قدرت 
ترم�زی از موتور کمک می کند و س�ایش ترمزها را 

کمتر می کند.

  نکته !
برای جلوگیری از آسیب و سایش غیر ضروری 

کالچ، اقدامات زیر را انجام دهید:
هنـگام رانندگی پـای خـود را روی کالچ  •

نگذارید.
هرگز خودرو را پشـت چـراغ قرمز و یا در  •

وضعیت های دیگر به صورت نیم کالچ نگه 
ندارید.

همیشـه بـرای جلوگیـری از نویـز و یـا  •
آسیب دیدگی، کالچ را کاماًل نگه دارید.

هرگز با دنده دو درگیر استارت نزنید مگر  •
در صورتی که اسـتارت زدن در یک جاده 

لغزنده باشد.
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نکاتی برای رانندگی بهتر
هرگز در سرازیری با دنده خالص حرکت نکنید  •

این کار بسیار خطرناک است.
هرگ�ز در هن�گام حرکت پای خ�ود را به صورت  •

مداوم روی ترمز نگذارید زیرا س�بب داغ ش�دن 
ترمز و قطعات آن و نقص سیستم ترمز می گردد.

هنگام حرکت در یک سرازیری طوالنی، سرعت  •
خ�ود را کاه�ش داده و با دنده س�نگین حرکت 
کنی�د. در ای�ن حالت نی�روی ترم�زی موتور به 

کاهش سرعت خودرو کمک می کند.
همیش�ه قب�ل از دنده س�نگین گرفتن س�رعت  •

خودرو را کم کنید. این امر سبب می شود که به 
موتور زیاد فشار نیاید و آسیب نبیند.

در موقع مواجه با باد موافق، سرعت خود را کم  •
کنید تا کنترل بهتری روی خودرو داشته باشد.

مطمئ�ن ش�وید که خ�ودرو قبل از دن�ده عقب  •
گرفتن متوقف شده است تا به گیربکس آسیبی 

نرسد.

موقع رانندگی در س�طوح لغزنده بیشتر احتیاط  •
کنید. موقع ترمز کردن، افزایش ش�تاب و تغییر 
دنده با احتیاط عمل کنید. در سطوح شیب دار، 
تغیی�ر ناگهان�ی س�رعت خودرو می تواند س�بب 
کاه�ش اصط�کاک بی�ن چ�رخ و ج�اده ش�ده و 
کنت�رل خودرو از دس�ت ب�رود و حادثه ناگواری 

رخ دهد.

 هشدار !
هرگز در روی سـطوح لغزنده از ترمز موتور 
)دنده سـنگین( اسـتفاده نکنید زیرا سبب 

سرخوردن خودرو و تصادف می شود.

  نکته !
از آسـیب دیـدن کالچ و  بـرای جلوگیـری 

گیربکس:
موقـع تغییر دنـده از 5 بـه 4، دقت کنید  •

که اشـتباهی دنـده 2 را انتخـاب نکنید. 
تغییر دنده سـنگین شـدید )مثـال از 5 به 
2( می توانـد سـبب افزایـش دور موتور تا 
نقطه ای شـود کـه عقربـه دور موتور وارد 

محدوده قرمز شود.
هرگـز بـه یک باره بیـش از 2 دنـده را کم  •

نکنیـد و یا وقتی خودرو بـا دور موتور باال 
)5000 دور در دقیقه یا بیشتر( کار می کند 
دنده را کاهـش ندهید. ایـن کار می تواند 
سبب آسیب دیدن دنده، کالچ و گیربکس 

شود.
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 هشدار !
برای کاهش خطر آسـیب های بدنی و مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندید. در  •

هنگام بـروز تصـادف، نبسـتن کمربند 
سـبب آسـیب دیدگی شـدید و یا مرگ 

سرنشین می شود.
هرگز با سرعت باال دور نزنید. •
از حرکـت ناگهانـی و زیاد فرمـان مانند  •

تغییر سـریع الیـن و یا دورهای سـریع 
اجتناب کنید.

اگر در سـرعت باال کنترل خـودرو را از  •
دسـت بدهید، خطر چـ کردن به شدت 

افزایش می یابد.
از دسـت دادن کنترل خودرو معموال در  •

صورتی رخ می دهـد که دو چرخ یا چند 
چرخ خودرو از جاده خارج شود و راننده 
برای برگشـت به جاده به سرعت فرمان 

را بچرخانید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
در صورتی که خودرو شما از جاده خارج  •

شد، هرگز فرمان را سریع نچرخانید. در 
عوض، قبل از برگشـت به مسیر سرعت 

خودرو را کم کنید.
شـرکت کرمان موتـور توصیـه می کند  •

کـه در هنگام رانندگی سـرعت مجاز را 
رعایت کنید.

i نکته آموزشی
در -  سـنگین  دنـده  مکانیسـم 

اتوماتیـک  گیربکس هــــای 
)kickdown mechanism(

برای حداکثر شتاب از مکانیسم دنده سنگین 
گیربکس های خـودکار اسـتفاده کنید. بدین 
منظور پدال گاز را بیشتر فشار دهید و در این 
حالت گیربکس خودکار براسـاس دور موتور، 

دنده سنگین مناسب را انتخاب می کند.



رانندگی خودرو

322

نحوه کار دنده اتوماتیک
گیربک�س اتوماتی�ک دارای چه�ار دن�ده جلو و یک 
دن�ده عق�ب اس�ت. دنده ه�ا به ص�ورت خ�ودکار و 

براساس وضعیت D یا درایو انتخاب می شوند.

گیربکس اتوماتیک/خودکار )اگر خودروی شما دارای این ویژگی باشد(



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

323

 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، ترمز 
دسـتی را بکشـید و خـودرو 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  •

وجود افراد و به ویژه کودکان در دوروبر 
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.
در سـطوح لغزنده از تغییر دنده به دنده  •

سنگین خودداری کنید. این امر می تواند 
سبب سر خوردن خودرو و تصادف شود.

عالئم و چراغ های روی داشبورد وضعیت دنده را در 
موقع باز بدون سوئیچ نشان میدهند.

دنده در وضعیت P )پارک(
همیشه قبل از دنده P، توقف کامل بکنید.

برای تغییر دنده به P باید پدال ترمز را کامال فشار 
دهی�د و مطمئن ش�وید ک�ه پ�ا را از روی پدال گاز 

برداشته اید.
اگ�ر تمام�ی م�وارد ف�وق را انج�ام دادی�د و هن�وز 
نمی توانید به دنده P بروید، به بخش » آزادس�ازی 

قفل دنده« مراجعه کنید.
دن�ده باید قب�ل از خاموش کردن موتور در وضعیت 

P باشد.
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)D( دنده درایو 
ای�ن وضعی�ت رانندگی ع�ادی اس�ت. در این حالت 
گیربک�س به ص�ورت خ�ودکار چهار دن�ده را عوض 
می کند و بهترین توان و مصرف سوخت را به صورت 

خودکار ایجاد می نماید.
برای افزایش سرعت در موقع سبقت گرفتن از یک 
خ�ودرو دیگر و ی�ا رانندگی در س�رباالیی ها، گاز را 
بیش�تر فشار دهید تا احساس کنید که خودرو وارد 

دنده سنگین تر شد.

)N( دنده خالص
در این وضعیت چرخ ها و گیربکس درگیر نیستند.

در صورت نیاز به خاموش ش�دن موتور و یا نیاز به 
توقف در حالت روشن بودن سوئیچ، از دنده خالص 
اس�تفاده کنید. اگر می خواهید به هر دلیلی خودرو 
 (P) را ت�رک کنید، آن را حتم�ا در وضعیت پارک

قرار دهید.
همیش�ه موق�ع تغییر دن�ده از خالص ب�ه دنده های 

دیگر، ترمز بگیرید.

)R( دنده عقب
ب�رای ران�دن خ�ودرو در جه�ت عقب، از ای�ن دنده 

استفاده کنید.

 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.

  نکته !
همیشه قبل از دنده عقب گرفتن توقف کامل 
کنیـد، اگـر در حین حرکت دنـده را به عقب 
تغییـر دهید، ممکن اسـت گیربکس آسـیب 

ببیند.
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وضعیت اسپورت )کنترل دستی(

وضعیت اسپورت در حالت حرکت و یا توقف خودرو 
و ب�ا فش�ار دن�ده از وضعی�ت D به گی�ت )جایگاه( 
 ،D دس�تی انتخاب می ش�ود. برای برگشت به دنده

دنده را مجددا به گیت )جایگاه( اصلی برگردانید.

در وضعیت اس�پورت، تعویض دن�ده به جلو و عقب 
به ش�ما اجازه می دهد تا ب�ازه دنده مطلوب را برای 

وضعیت رانندگی فعلی انتخاب کنید.
+ )س�بک(: دنده را به جلو ببرید تا یک دنده باالتر 

رود یا سبک تر شود.
-)س�نگین(: دن�ده را به عقب بکش�ید ت�ا یک دنده 

سنگین تر شود.

i نکته آموزشی
تنها چهـار دنده جلو را می تـوان انتخاب  •

کـرد. بـرای انتخـاب دنده عقـب و پارک 
خـودرو، دنده را در وضعیـت R )عقب( یا 

P )پارک( قرار دهید.
انتخاب دنده سـنگین به صـورت خودکار  •

و موقعی اسـت که خودرو سـرعتش را کم 
می کنـد. وقتی که خـودرو توقف می کند، 
دنده 1 به صورت خودکار انتخاب می شود.

وقتی دور موتور به منطقه قرمز می رسـد،  •
گیربکس به صورت خودکار دنده سبک تر 

را انتخاب می نماید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگـر راننده دنده را در وضعیت + )سـبک(  •

یا – )سـنگین( قرار دهد، گیربکس تغییر 
دنـده نمی کند چون دنده بعـدی خارج از 
محدوده دور مجاز موتور می باشـد. راننده 
باید براسـاس وضعیت جاده دنده سبک را 
انتخاب نماید و مراقب باشـد تا دور موتور 
به ناحیـه قرمز روی صفحـه کیلومتر وارد 

نشود.
موقع شتاب گرفتن خودرو از سرعت صفر  •

در جاده هـای لغزنـده، دنده را بـه جلو + 
)سبک( حرکت دهید. این امر به گیربکس 
اجـازه می دهد تا دنده 2 را انتخاب کند که 
برای رانندگی یکنواخت در سطوح لغزنده 
بهتر است. برای برگشت به دنده 1، دنده را 

در وضعیت – )سنگین( قرار دهید.
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 آزاد نمودن قفل دنده
اگ�ر دن�ده با گرفتن ترم�ز، از P به R قابل تعویض 
نباش�د، در آن صورت همچنان به فش�ار پدال ترمز 

ادامه داده و سپس اقدامات زیر را انجام دهید:
کلید آزادسازی قفل دنده را فشار دهید.. 1
کلید آزادسازی قفل روی دنده را فشار دهید.. 2
دنده را حرکت دهید.. 3

توصی�ه می ش�ود که خودرو خ�ود را در ای�ن موارد 
ب�رای بازدی�د ب�ه نمایندگی مج�از ش�رکت کرمان 

موتور ببرید.

سیستم قفل دنده
برای ایمنی هر چه بیشتر شما، گیربکس اتوماتیک 
دارای یک سیستم قفل دنده است که مانع تعویض 
دن�ده از P به R می ش�ود مگر ای�ن که پدال ترمز 
فش�ار داده ش�ده باش�د. برای تعویض دنده از P به 

R )عقب(:
پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید.. 1
موتور را روشن و یا سوئیچ را در وضعیت روشن . 2

قرار دهید.
دنده را حرکت دهید.. 3



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

327

موق�ع رانندگ�ی در وضعی�ت اس�پورت، قب�ل از  •
تعوی�ض دنده به دنده س�نگین، س�رعت خود را 
ک�م کنی�د. در غی�ر این ص�ورت، در صورتی که 
دور موتور بیرون از محدوده مجاز باش�د، ممکن 

است دنده سنگین درگیر نشود.
همیش�ه موق�ع ت�رک خ�ودرو، ترم�ز دس�تی را  •

 P بکش�ید و تنها به قرار دادن دنده در وضعیت
برای جلوگیری از حرکت خودرو، اکتفا نکنید.

موقع رانندگی در س�طوح لغزنده احتیاط کنید.  •
در ای�ن وضعیت به خص�وص موقع ترمز کردن، 
ش�تاب گرفتن و یا تعوی�ض دنده جانب احتیاط 
را رعایت کنید. تغییر ناگهانی سرعت خودرو در 
سطوح لغزنده می تواند سبب کاهش اصطکاک 
بین الس�تیک و جاده ش�ده و کنت�رل خودرو را 

کم کند و تصادف ایجاد کند.
کارایی بهینه خودرو و مصرف س�وخت به صرفه  •

ب�ه فش�ار یکنواخ�ت و آزاد نمودن گاز بس�تگی 
دارد.

پارک کردن خودرو
همیش�ه ت�ا تکمیل توقف، پدال ترم�ز را نگه دارید. 
س�پس دن�ده را در وضعی�ت P ق�رار داده و ترم�ز 
دس�تی را بکش�ید و س�وئیچ را در وضعی�ت قف�ل/ 
خاموش قرار دهید. هنگام خروج از خودرو، سوئیچ 

را با خود ببرید.

نکاتی برای رانندگی بهتر
هرگ�ز در حالت�ی که پدال گاز را فش�ار داده اید،  •

دن�ده را در وضعی�ت P ی�ا خ�الص (N) ق�رار 
ندهید.

هرگزدر حال حرکت دنده را در وضعیت P قرار  •
ندهید.

 مطمئ�ن ش�وید که خ�ودرو قب�ل از دنده عقب 
گرفت�ن و ی�ا تعویض دن�ده ب�ه D، توقف کامل 

کرده است.
موقع رانندگی هرگز دنده خالص حرکت نکنید.  •

ای�ن کار م�ی تواند به خاطر اف�ت قدرت ترمزی 
موتور موجب تصادف شده و به گیربکس آسیب 

می زند.
هرگز در هنگام رانندگی پای خود را روی پدال  •

ترمز نگذارید. حتی یک فشار کم اما مداوم روی 
پ�دال ترمز می تواند س�بب داغ ک�ردن ترمزها و 

سایش و یا خرابی آن شود.
فش�ار هم زمان پدال گاز و ترمز می تواند س�بب  •

فعال ش�دن بخش کاهش توان موتور ش�ود تا از 
ش�تاب مطمئن خودرو اطمین�ان حاصل گردد. 
در ای�ن موارد، ش�تاب خودرو بع�د از رها کردن 

ترمز به حالت قبل برمی گردد.

 هشدار !
هنگامی که درون خودرو روشـن هسـتید، 
مواظب باشـید که برای مدت طوالنی پدال 
گاز را فشـار ندهیـد. چـون در این 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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 هشدار !
برای کاهش خطر آسـیب های بدنی و مرگ 

اقدامات زیر را انجام دهید:
همیشـه کمربنـد ایمنـی را ببندید. در  •

هنگام بـروز تصـادف، نبسـتن کمربند 
سـبب آسـیب دیدگی شـدید و یا مرگ 

سرنشین می شود.
هرگز موقع دور زدن با سـرعت باال دور  •

نزنید.
از حرکت ناگهانی و زیاد غربیلک فرمان  •

برای تغییر سـریع جهت حرکت خودرو 
خودداری کنید.

اگر در سـرعت باال کنترل خـودرو را از  •
دسـت بدهید، خطر چـ کردن به شدت 

افزایش می یابد.
از دسـت دادن کنترل خودرو معموال در  •

صورتی رخ می دهـد که دو چرخ یا چند 
چرخ خودرو از جاده خارج شود و راننده 
برای برگشـت به جاده به سرعت فرمان 

را بپیچاند.
)ادامه دارد(

)ادامه(
در صورتـی که خـودروی شـما از جاده  •

خـارج شـد، هرگـز فرمـان را سـریع 
نچرخانید. در عوض، قبل از برگشـت به 

مسیر سرعت خودرو را کم کنید.
شـرکت کرمان موتـور توصیـه می کند  •

کـه در هنگام رانندگی سـرعت مجاز را 
رعایت کنید.
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سیستم ترمز خودرو
ترمزهای هیدرولیک

خ�ودرو ش�ما مجهز ب�ه ترمز هیدرولیکی اس�ت که 
به ص�ورت خودکار در زمان اس�تفاده ع�ادی تنظیم 

می شود.
اگر خودرو روشن نباشد، و یا حین رانندگی خاموش 
ش�ود، سیستم هیدرولیکی ترمز از کار می افتد ولی 
ش�ما همچنان می توانید آن را با اس�تفاده از اعمال 
نی�روی بیش�تر ب�ه ترمز متوق�ف کنید. ام�ا طبیعی 
اس�ت که در این موارد فاصله توقف بیشتر از حالت 

هیدرولیکی است.
وقتی موتور روشن نیست، توان ترمزی ذخیره شده 
بعد از هر بار فشار پدال کم می شود. وقتی سیستم 
هیدرولیک قطع ش�ده اس�ت، از پمپ ک�ردن پدال 

ترمز خودداری کنید.
تنه�ا در صورت�ی کار پمپ پ�دال را انجام دهید که 

برای کنترل خودرو در سطوح لغزنده الزم باشد.

 هشدار !
اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر قرار دهید:

هرگـز در هنـگام رانندگی پـای خود را  •
روی پـدال ترمز قـرار ندهیـد. این کار 
سـبب افزایش دمای ترمز و مصرف لنت 
بیشتر و نیز سایش شدیدتر آن می گردد 
و در نهایت 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.
)ادامه دارد(

)ادامه(
خیس بودن ترمزها می تواند روی کاهش  •

سـرعت ایمن خودرو اثر بگـذارد؛ و نیز 
خـودرو نیـز موقـع 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 
عبـور از آب به این شـیوه تسـت کنید. 
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
وقتی لنت ترمزها ساییده می شوند و نیاز به تعویض 
آن ها اس�ت، صدای هشدار از ترمزهای جلو و عقب 
ب�ه گوش می رس�د. در این وضعیت ص�دا در حالت 
های مختلف ش�نیده می ش�ود و گاه از بین می رود 
و یا موقعی ش�نیده می ش�ود که پدال ترمز را فشار 

می دهید.
فرام�وش نکنی�د ک�ه ش�رایط رانندگ�ی و آب و هوا 
هم می تواند س�بب س�روصدای ترمز در موقع ترمز 
ک�ردن، بش�ود. ای�ن ام�ر عادی اس�ت و ب�ه معنای 

معیوب بودن ترمزها نیست.

ترمزهای کاسه ای عقب
)اگر خودروی شما به آن ها مجهز باشد(

ترمزهای کاس�ه ای عق�ب خودرو فاقد چراغ نش�ان 
دهن�ده س�ایش اس�ت و بنابرای�ن بای�د در ص�ورت 
ش�نیدن صدای مالیدن، بازرس�ی ش�وند. همچنین 
باید هر بار که الس�تیک ها را تعویض و یا به صورت 
تعوی�ض  ی�ا موق�ع  و  چرخش�ی ع�وض می کنی�د 
لنت ه�ای جل�و، ترمز کاس�ه ای عق�ب را هم چک و 

بازرسی بنمایید.

ترمز دستی

همیشه قبل از ترک خودرو، ترمز دستی را بکشید.
پ�دال ترم�ز را کامال فش�ار دهید و تا ج�ای ممکن 

ترمز دستی را باال بکشید.

 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.

  نکته !
برای جلوگیری از تعمیـرات پرهزینه ترمزها، 
از ادامـه رانندگی بـا لنت ترمزهای سـاییده 
خـودداری کنیـد و آن هـا را سـریعا تعویض 

نمایید.

i نکته آموزشی
همیشه لنت ترمز های جلو و عقب را به صورت 

کامل تعویض کنید.
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ب�رای خوابان�دن ترم�ز دس�تی به صورت زی�ر عمل 
کنید:

کامال ترمز بگیرید.
به آرامی ترمز دستی را اندکی باال بکشید.

 و ضم�ن فش�ار کلید آزادس�ازی ترمز دس�تی )1(، 
دستی )2( را بخوابانید.

اگ�ر ترمز دس�تی آزاد نش�ود و یا کام�ال نخوابد، در 
آن ص�ورت توصیه می ش�ود که ب�ه نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

 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 پـارک بـرای گیربکـس اتوماتیک 
قرار دهید. و سـپس 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 بزننـد. 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.

  نکته !
هنگام کشـیدن ترمز دسـتی از گاز دادن  •

خودداری کنید. در غیر این صورت خودرو 
هشدار می دهد و ممکن است ترمز دستی 

خودرو آسیب ببیند.
رانندگی با ترمز دسـتی نخوابیده می تواند  •

سـبب داغ شـدن سیسـتم ترمـز و ایراد 
آسـیب و خسـارت به قطعات ترمز شـود. 
بنابراین همیشـه قبل از شـروع به حرکت 
خـودرو، مطمئن شـوید که ترمز دسـتی 
خوابیده و چراغ هشـدار آن خاموش شده 

است.
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 ب�ا ب�از ک�ردن س�وئیچ، مطمئن 
ش�وید ک�ه چ�راغ ترم�ز دس�تی 
روش�ن می شود. نیازی به روشن 

کردن موتور نیست.
 ای�ن چراغ وقتی روش�ن می ش�ود که ترمز دس�تی 
کش�یده شده اس�ت و س�وئیچ باز و یا موتور روشن 

است.
 همیش�ه قبل از ش�روع رانندگی مطمئن شوید که 
ترمز دس�تی خوابی�ده و چراغ هش�دار آن خاموش 

است.

اگر بعد از خواباندن ترمزدستی هم چراغ هشدار آن 
روشن است، ممکن است سیستم ترمز ایراد داشته 

باشد. لذا فورا به آن رسیدگی نمایید.
 اگ�ر در ای�ن م�وارد ام�کان دارد، بالفاصل�ه خودرو 
را متوق�ف نمایی�د. در غی�ر ای�ن صورت ب�ا احتیاط 
رانندگی را ادامه داده و خودرو را به یک مکان ایمن 

ببرید و مشکل را حل کنید.

 هشدار !
سیستم ترمز ABS می تواند مانع تصادفات 
ناشـی از مانورهـای رانندگی نادرسـت و یا 
خطرنـاک شـود. حتی اگر در شـرایط ترمز 
اضطراری کنترل خودرو بهبود پیدا کند، باز 
هم فاصله ایمنی را با موانع جلو حفظ کنید. 
سـرعت خودرو همیشه باید در شرایط حاد 
جاده ای کم شـود. فاصله ترمز خودروهای 
مجهز به ABS بیشـتر از خودروهای فاقد 

آن در شرایط جاده ای زیر نیست:
)ادامه دارد(

ABS سیستم ترمز



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

333

)ادامه(
 در شـرایط زیر با سـرعت کمتـر 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.
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.

ترمز ABS یک سیستم ترمز الکترونیکی است که 
مانع س�رخوردن ترمزی می شود و به راننده امکان 
م�ی ده�د تا هم زمان هم خ�ودرو را هدایت نماید و 

هم ترمز بکند.

از دس�ت دادن  مان�ع  نمی توان�د   ABS سیس�تم 
پایداری ش�ود. همیش�ه موقع ترمز سخت، فرمان را 
در دس�ت داش�ته و ب�ه هدایت خ�ودرو توجه کنید. 
فرمان گرفتن س�ریع و یا تند می توانند س�بب شود 
که خودرو ش�ما به س�مت خودروه�ای دیگر تغییر 

جهت داده و یا از جاده خارج شود.
در س�طوح خاکی و یا ناهموار، اس�تفاده از سیستم 
ترم�ز ABS ممکن اس�ت س�بب ش�ود ک�ه فاصله 

توقف بیشتر از خودروهای فاقد ABS شود.
( تا چن�د ثانیه بعد از باز  ( ABS چراغ هش�دار
کردن سوئیچ باقی می ماند و در این زمان، سیستم 
ABS کار عیب یاب�ی خ�ودکار را انج�ام می دهد و 
در صورتی که ایرادی در سیس�تم نباش�د، این چراغ 
خاموش می شود. اگر این چراغ روشن بماند ممکن 
است سیستم ABS ایراد داشته باشد. در آن موارد 
س�ریعا ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرم�ان خودرو 

مراجعه نمایید.

 ABS استفاده از ترمز
برای حداکثر اس�تفاده مفید از ترمز ABS خودرو 
خ�ود در ش�رایط اضطراری، هرگز س�عی نکنید که 
فش�ار ترم�ز را تنظیم کنی�د و یا ترمزه�ای خود را 
پم�پ نمایی�د. بلکه ترمزها را ب�ا تمام قدرت ممکن 

فشار دهید.
هنگامی ک�ه ترم�ز می کنید در ش�رایطی که چرخ ها 
قفل می شوند، صدایی از ترمزها به گوش می رسد و 
یا ممکن است احساس مشابهی از پدال ترمز داشته 
باش�ید. این امر عادی اس�ت و به معنای فعال بودن 

سیستم ABS خودرو شما است.
سیستم ABS فاصله و زمان مورد نیاز برای توقف 

خودرو را کم نمی کند.
همیش�ه فاصل�ه ایم�ن را از خودرو جلوی�ی رعایت 

کنید.
سیستم ABS مانع سرخوردن های ناشی از تغییر 
ناگهان�ی جهت خودرو می ش�ود و مثال در مواردی 
ک�ه س�عی درآید ک�ه خیلی س�ریع دور بزنی�د و یا 
تغیی�ر الین س�ریع بدهید، مفید اس�ت. همیش�ه با 
س�رعت ایمن و طبق ش�رایط ج�اده و آب و هوایی 

موجود رانندگی کنید.
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 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. بـرای 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.

i نکته آموزشی!
در مـواردی کـه به خاطر خالی شـدن باطری 
مجبور هسـتید تا خـودرو را به صورت جامـ 
استارت )باطری کمکی( روشن کنیــد، چراغ 
( گاهی روشن می شود.  (  ABS هشــدار
این امر بدان دلیل اسـت کـه ولتاژ باطری کم 
 ABS اسـت و بـه معنای ایـراد در سیسـتم
نیست. قبل از ادامه کار با خودرو، باطری باید 

شارژ شود.
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 )ESC( کنترل پایـداری الکترونیکی
)اگر خودروی مجهز به این بخش باشد(

سیس�تم کنترل پای�داری الکترونیک�ی )ESC( به 
پایداری خودرو در پیچ ها و در زمان دور زدن کمک 

می کند.
کنترل پایداری الکترونیکی )ESC( وضعیت فرمان 
و خودرو را کنترل می کند و به هر کدام از ترمزهای 
خودرو فشار ترمزی وارد نموده و در سیستم مدیریت 
موت�ور مداخله می نمای�د تا به راننده کمک کند که 
خودرو را در مسیر دلخواه نگه دارد. باید توجه داشت 
که کنترل پای�داری الکترونیکی )ESC( جایگزین 
رانندگی محتاطانه نیست و همیشه باید سرعت خود 

را تنظیم و براساس شرایط جاده رانندگی کنید.

 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
وقتی س�وئیچ خودرو روشن است، چراغ های روشن 
و خام�وش ESC تقریبا 3 ثانیه روش�ن و س�پس 
خاموش می شوند و بعدازآن ESC روشن می شود.

هنگام کار کردن
سیس�تم  ک�ردن  کار  موق�ع  اگ�ر 
چش�مک   ESC چ�راغ   ،ESC

می زند:
وقتی تحت ش�رایطی ترم�ز می کنید که ممکن  •

است سبب قفل چرخ ها شود، صدایی از ترمز ها 
به گوش می رس�د و یا ش�ما احساس مشابهی را 
از پ�دال ترم�ز دارید. این صدا عادی اس�ت و به 

معنای فعال بودن ESC است.
وقت�ی ESC فع�ال می ش�ود، موت�ور ب�ه گاز  •

واکنشی نشان نمی دهد.
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•  ESC اگ�ر ک�روز کنت�رل موق�ع فع�ال ش�دن
کنت�رل  ک�روز  آن ص�ورت  در  اس�تفاده ش�ود 
به ص�ورت خ�ودکار غیر فع�ال می گ�ردد. کروز 
کنترل وقتی مجددا درگیر می ش�ود که شرایط 
ج�اده این ام�کان را فراهم آورد. ب�رای جزئیات 
بیش�تر ب�ه بخش »سیس�تم ک�روز کنت�رل« در 
همی�ن فصل مراجعه ش�ود )اگر خودروی ش�ما 

مجهز به آن باشد(.
موقع رانندگی در س�طوح گلی و یا لغزنده، دور  •

موتور ممکن است زیاد نشود حتی اگر پدال گاز 
را تا آخر فش�ار دهید. این امر بدان دلیل اس�ت 
که ثبات و کش�ش خودرو حفظ ش�ود و خودرو 

ایراد ندارد.

وضعیت ESC خاموش
:ESC برای غیر فعال نمودن

حالت 1: •
 ESC را فش�ار دهید )چراغ ESC OFF کلی�د
OFF و پیغام نمایش داده می شود(. در این حالت، 
بخ�ش کنترل موت�ور کار نمی کن�د. به عبارت دیگر، 
بخش کنترل کش�ش کار نمی کند اما بخش کنترل 

ترمز فعال می شود.

حالت 2: •
کلید ESC OFF را بیش از 3 ثانیه فشار دهید. 
چ�راغ ESC OFF و پیغام همراه با بوق هش�دار 
روشن می شود. در این حالت، بخش کنترل موتور 
و بخش کنت�رل ترمز کار نمی کن�د. به عبارت دیگر، 

بخش کنترل پایدار موتور دیگر کار نمی کند.

اگ�ر هن�گام خاموش�ی ESC، س�وئیچ خ�ودرو در 
وضعی�ت قف�ل/ خاموش ق�رار گی�رد، در آن صورت 
ESC خاموش می ش�ود. در این حالت، به محض 
اس�تارت مج�دد موت�ور ESC به ص�ورت خ�ودکار 

فعال خواهد شد.
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چراغ های نشان دهنده

 ESC وقتی س�وئیچ خودرو را ب�از می کنید، چراغ
روش�ن می شود و اگر سیستم ایرادی نداشته باشد، 

بعد از چند لحظه خاموش می شود.
 ESC فع�ال باش�د، چ�راغ ESC اگ�ر سیس�تم

چشمک می زند.
 ESC اگر این چراغ روش�ن بماند، یعنی سیس�تم
ای�رادی دارد. در این صورت توصیه می ش�ود که در 
س�ریع ترین زمان ممکن به نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور مراجعه نمایید.
چ�راغ ESC OFF وقت�ی روش�ن می ش�ود ک�ه 

ESC با کلید خاموش شود.

 هشدار !
وقتی چراغ ESC چشمک میزند، این بدان 

معنی است که ESC فعال است:
 به آرامی رانندگی کنید و هرگز سعی نکنید 
که گاز بدهید. هرگـز کلید ESC OFF را 
در حین چشمک زدن نشان دهنده آن فشار 
ندهید زیرا ممکن است که کنترل خودرو را 

از دست بدهید و تصادفی رخ بدهد.

  نکته :
رانندگـی بـا السـتیک و یـا انـدازه چـرخ 
هـای متغیر ممکن اسـت سـبب ایـراد پیدا 
کردن سیسـتم ESC شـود. موقـع تعویض 
الستیک ها، مطمئن شـوید که اندازه آن ها با 

الستیک های اصلی خودرو یکسان است.

ESC OFF کاربرد
موقع رانندگی

وضعی�ت ESC OFF تنها باید برای مدتی کم و 
ب�رای کمک به آزاد کردن و رها نمودن خودرو گیر 
کرده در برف و گل و الی اس�تفاده شود که در این 
وضعیت به صورت موقت فعالیت ESC متوقف می 

شود تا گشتاور چرخ ها برگردد.
برای خاموش نمودن ESC در حین رانندگی روی 

سطوح تخت، کلید ESC OFF را فشار دهید.
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  نکته :
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 ترمـز روشـن هسـتند، خیلـی بچرخد. 
تعمیر این بخش مشـمول گارانتی نیست. 
قـدرت موتور را کم کنید و چرخ ها را حین 
روشـن بودن این چراغ ها زیاد نچرخانید و 

گاز ندهید.
یـک  • روی  خـودرو  از  اسـتفاده  موقـع 

نیروسنج، مطمئن شوید که ESC خاموش 
است )چراغ ESC OFF روشن است(.

i نکته آموزشی!
روشـن کـردن ESC OFF تاثیری روی کار 

سیستم ترمز استاندارد یا ABS ندارد.

مدیریت پایـداری و ثبات خودرو )اگر 
خودروی شما مجهز به این بخش باشد(

سیس�تم مدیرت پایداری خودرو یا VSM به شما 
کم�ک می کند تا اطمین�ان حاصل کنید که خودرو 
موق�ع گاز ی�ا ترم�ز ناگهان�ی در جاده ه�ای خیس، 
لغزنده و یا ناهموار که کشش چهار الستیک ناگهان 

غیر یکنواخت می شود، پایدار می ماند.

 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

VSM وقتی کار می کند که:
کنت�رل پای�داری الکترونیکی یا ESC روش�ن  •

باشد.
س�رعت خ�ودرو تقریب�ا ب�االی 15 کیلومت�ر در  •

ساعت ر جاده های منحنی باشد.
سرعت خودرو موقع ترمز در جاده های ناهموار  •

تقریبا بیش از 20 کیلومتر در ساعت باشد.

VSM موقع کار کردن سیستم
 ESC موقعی که تحت ش�رایطی که ممکن اس�ت
فعال ش�ود ترمز می کنید، ممکن اس�ت صدایی از 
ترم�ز ه�ا و یا پدال ترم�ز به گوش برس�د. این صدا 
عادی و به معنای فعال بودن سیستم VSM است.
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  نکته :
VSM در موارد زیر کار نمی کند:

رانندگی در جاده های شیب دار و یا ناهموار •
رانندگی با دنده عقب •
وقتی که چراغ ESC OFF روشن است. •
وقتـی که چراغ هشـدار EPS یـا فرمان  •

( روشن باشد. برقی )

 هشدار !
( یـا چراغ  ( 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
 ESC OFF کلید ،VSM ب�رای غیرفعال کردن
( روش�ن  ( ESC OFF را فش�ار دهی�د. چ�راغ

می شود.
 ESC مج�ددا کلید ،VSM ب�رای روش�ن نمودن
OFF را فش�ار دهید. چراغ ESC OFF ناپدید 

می شود.

  نکته :
بـرای جلوگیری از آسـیب دیـدن گیربکس 

اقدامات زیر را انجام دهید:
اجـازه ندهید که چرخ های یک اکسـل در  •

 ESC,ABS حالتی که چراغ های هشدار
و ترمـز روشـن هسـتند، خیلـی بچرخد. 
تعمیر این بخش مشـمول گارانتی نیست. 
قـدرت موتـور را کم کنیـد و چرخ های را 
حین روشـن بـودن ایـن چراغ هـای زیاد 

نچرخانید و گاز ندهید.
یـک  • روی  خـودرو  از  اسـتفاده  موقـع 

نیروسنج، مطمئن شوید که ESC خاموش 
است )چراغ ESC OFF روشن است(.
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سیسـتم HAC یا سیسـتم کمکی در 
سرباالیی )اگر خودروی شما دارای این 

ویژگی باشد(
سیس�تم HAC مان�ع می ش�ودکه وقت�ی خ�ودرو 
در س�رباالیی ها توق�ف کرده اس�ت به س�مت عقب 
برنگ�ردد. در ای�ن حالت سیس�تم HAC به صورت 
خودکار ترمز ها را برای تقریبا 2 ثانیه فعال می کند 
و وقتی پدال گاز فشار داده شد و یا بعد از 2 ثانیه، 

ترمز را رها می کند.

سیگنال توقف اضطراری یا ESS )در 
صورتی که خودروی شـما مجهز به آن 

باشد(
سیس�تم ESS به گونه ای طراحی ش�ده اس�ت که 
وقت�ی خودرو به س�رعت و ش�دت ترم�ز می کند با 
روش�ن نم�ودن چراغ چش�مک زن ترمز، ب�ه راننده 

پشتی هشدار می دهد.
ای�ن سیس�م وقت�ی فع�ال می ش�ودکه: خ�ودرو  •

ناگه�ان متوق�ف ش�ود )س�رعت خ�ودرو از 55 
کیلومتر در ساعت به 7 متر در ساعت برسد(.

سیستم ABS فعال شود. •
وقتی که سرعت خودرو زیر 40 کیلومتر در ساعت 
است، و سیستم ABS غیر فعال است و یا وضعیت 
توق�ف ناگهان�ی رخ داده اس�ت در آن صورت چراغ 
ترم�ز دیگ�ر چش�مک نمی زن�د. در ع�وض، فالش�ر 
هش�دار خط�ر به ص�ورت خودکار روش�ن می ش�ود. 
فالش�ر هش�دار خط�ر وقت�ی خاموش می ش�ود که 
س�رعت خ�ودرو بعد از توقف، بی�ش از 10 کیلومتر 
در س�اعت باش�د. همچنین، وقتی ک�ه خودرو چند 
لحظه با س�رعت کم حرکت کند، خاموش می شود. 
ش�ما خود نیز می توانید آن را با فش�ار کلید فالشر، 

خاموش کنید.

 هشدار !
همیشـه آماده باشـید که موقع اسـتارت و 
شـروع به حرکت در سـرباالیی ها پدال گاز 
را فشار دهید. سیستم HAC تنها برای دو 

ثانیه فعال می شود.

  نکته :
سیستم HAC موقعی که دنده در وضعیت  •

P یا خالص است، کار نمی کند.
سیسـتم HAC حتی در صـورت خاموش  •

بودن سیسـتم ESC هـم کار می کند اما 
وقتـی که ESC ایراد داشـته باشـد، کار 

نمی کند.
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 هشدار !
موقع تـرک خودرو و یا پارک آن، همیشـه 
تا توقف کامـل، پدال ترمز را فشـار دهید. 
دنـده را در وضعیت دنده 1 قرار دهید )برای 
گیربکس دسـتی( و یا در وضعیت P )برای 
دنـده اتوماتیـک( قرار داده و سـپس ترمز 
دستی را بکشید و کلید را در وضعیت قفل/ 

خاموش قرار دهید.
خودروهایی که دسـتی آن ها کامال کشیده 
نشده باشـد، امکان حرکت ناخواسته آن ها 
زیـاد اسـت و می توانند به خـود و دیگران 

آسیب های جانب و مالی وارد کنند.

خیس شدن ترمزها می تواند خطرناک باشد! ترمزها نکاتی برای ترمز گرفتن بهتر
زمان�ی خیس می ش�وند که خ�ودرو از داخل آب رد 
ش�ود و یا شس�ته می ش�ود. در صورت خیس بودن 
ترمزه�ا، خ�ودرو س�ریع متوقف نمی ش�ود و ممکن 
اس�ت خیس�ی ترمزه�ا س�بب ش�ود که خ�ودرو در 

هنگام ترمز کردن به یک سمت کشیده شود.
برای خش�ک کردن ترمز، به آرام�ی ترمز بگیرید تا 
وقت�ی ک�ه ترم�ز به حالت ع�ادی برگ�ردد و در این 
م�دت هم�واره احتی�اط کنید ت�ا کنترل خ�ودرو را 
داش�ته باش�ید. اگر ترمز خ�ودرو همچنان به حالت 
عادی برنگش�ت، س�ریعا در یک م�کان ایمن توقف 
کرده و خودرو را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور منتقل نمایید.
هرگ�ز در حالت�ی ک�ه پ�ای ش�ما روی ترمز اس�ت، 
رانندگ�ی نکنی�د. فش�ار ه�ر چن�د ک�م روی پ�دال 
می تواند س�بب داغ ش�دن، ساییدگی ترمز و خرابی 

احتمالی آن شود.

اگر در حین رانندگی چرخ شما پنچر شد، به آرامی 
ترمز بگیرید و س�عی کنید خودرو را مس�تقیم نگه 
داشته و در عین حال سرعت آن را کم کنید. وقتی 
سرعت به اندازه کافی کم شد که امکان توقف ایمن 
فراهم باشد، در آن صورت از جاده خارج شده و در 

یک مکان امن توقف نمایید.
وقتی خودرو توقف نموده است، پای خود را محکم 
روی پ�دال ترم�ز بگذارید تا از حرک�ت ناگهانی آن 

جلوگیری شود.
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سیستم ISG )توقف و حرکت درجا( )اگر خودروی شما مجهز به این سیستم باشد(
خودرو ش�ما داری سیس�تم ISG اس�ت که سبب 
می ش�ود ب�ا خام�وش نم�ودن خ�ودکار موت�ور در 
حالتی ک�ه خودرو متوقف اس�ت، مصرف س�وخت را 
کم کند. )به عنوان مثال، در پشت چراغ قرمز، پشت 

تابلوی ایست، و یا در ترافیک(.
بعد از خاموش شدن موتور، در صورت ایجاد شرایط 

موتور به صورت خودکار روشن می شود.
سیستم ISG موقع کار کردن موتور فعال می شود.

همچنین پیغام Auto Stop روی نمایشگر ظاهر 
می شود.

اتواستوپ یا خاموشی خودکار
برای خاموش نمودن موتور در وضعیت 

توقف درجا

س�رعت خ�ودرو را ب�ه کمت�ر از 5 کیلومت�ر در . 1
ساعت کاهش دهید.

دنده خودرو را خالص کنید.. 2
پدال کالچ را رها کنید.. 3

در ای�ن وضعی�ت موت�ور خام�وش می ش�ود و چراغ 
( روی داش�بورد روش�ن  ( Auto Stop س�بز

می شود.

i نکته آموزشی!
شما باید بعد از آخرین توقف درجا به سرعت 

حداقل 10 کیلومتر در ساعت برسید.

i نکته آموزشی!
موقعــی کـه موتــور به صــورت خودکـار 
توســط سیستـم ISG روشــن می شـود، 
از چــراغ هـــای هشــــدار  شمـــاری 
)EPS ،ESC OFF ،ESC ،ABS یـا چـراغ 
هشـدار ترمز دسـتی( برای چند ثانیه روشن 
می شـوند. این اتفاق ناشـی از ضعـف باطری 

است و به معنای ایراد در سیستم نیست.



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

343

اتواستارت یا استارت خودکار
برای اسـتارت مجدد موتور از وضعیت 

توقف خودکار

موقعی که دنده خالص است، کالچ را بگیرید. •
•  Press Clutch Pedal for« پیغ�ام 

Auto Start« روی نمایشگر ظاهر می شود.
•  AUTO STOP موت��ور روشن و چراغ سبز

( روی داشبورد خاموش می شود (

i نکته آموزشی!
اگـر در وضعیـت اتواسـتوپ کمربنـد را بـاز 
کرده ایـد و یا درب راننده یا درب موتور را باز 

کرده اید، وضعیت های زیر پیش می آید:
سیسـتم ISG غیر فعال می شـود )چراغ  •

روی کلید ISG OFF روشن می شود(
)ادامه دارد(

)ادامه(
 Auto Stop Deactivated« پیغـــام 
Start Manually« روی نمایشـگر ظاهـر 

می شود.
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در شـرایط زیـر، موتور بـدون نیاز به 
اقدامی از جانب راننده مجددا استارت 

می زند: 
س�رعت فن سیس�تم کولر خودرو موقع روش�ن  -

بودن کولر باالی وضعیت 3 تنظیم شود.
س�رعت فن سیس�تم کولر خودکار موقع روشن  -

بودن سیس�تم، در وضعیت باالی 6 تنظیم شده 
باشد.

وقتی که مدت زمان معینی از روشن بودن کولر  -
گذشته باشد.

وقتی که سیستم یخ زدایی روشن باشد. -
وقتی که فشار خأل ترمز کم یا پایین باشد. -
وقتی که میزان شارژ باطری کم باشد. -
وقتی که سرعت خودرو بیشتر از 5 کیلومتر در  -

ساعت باشد.

( روی صفح�ه  ( AUTO STOP چ�راغ س�بز
کیلومتر برای مدت 5 ثانیه چش�مک می زند و پیغام 

Auto Start روی نمایشگر ظاهر می شود.

ISG وضعیت کار سیستم
سیستم ISG تحت شـرایط زیر فعال 

می شود:
کمربند راننده بسته شده باشد. -
درب سمت راننده و درب موتور بسته باشد. -
فشار خأل ترمز کافی باشد. -
باطری به اندازه کافی شارژ داشته باشد. -
-  -2°C to 35°C دم��ای بی���رون بی����ن

(F to 95°F°28.4) باشد.
دم�ای مای�ع خنک کنن�ده موتور خیل�ی پایین  -

نباشد.
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ISG غیر فعال سازی سیستم

i نکته آموزشی!
اگر سیسـتم ISG شرایط کاری را نداشته  •

باشـد، غیـر فعـال می شـود. چـراغ روی 
کلید ISG OFF روشـن می شود و پیغام 
 Auto Stop conditions not«

met« روی نمایشگر ظاهر می شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
اگر چراغ یا پیغام به صورت مکرر و پیوسته  •

ظاهر شـود در آن صورت باید وضعیت کار 
را چک کنید.

اگ�ر می خواهید که سیس�تم ISG را غیر فعال  •
کنید، کلید ISG OFF را فشار دهید. بعد از 
این کار چراغ روی کلید ISG OFF روشن و 
پیغ�ام »AutoStop System Off« روی 

صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
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اگ�ر مجددا کلید ISG OFF را فش�ار دهید،  •
سیست��م فع��ال ش��ده و چ��راغ روی کلی��د 

ISG OFF خاموش خواهد شد.

چراغ روی کلید ISG OFF روشن می شود. •

ISG ایراد در سیستم
کار  زیـر  مـوارد  در   ISG سیسـتم 

نمی کند:
 ISG خطا در سیس�تم و یا سنس�ورهای مربوط به

رخ دهد.

در این وضعیت، شرایط زیر پیش می آید:
روی  •  ) (  AUTO STOP زرد   چ�راغ 

داش�بورد بع�د از 5 ثانیه چش�مک زدن روش�ن 
می شود.
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i نکته آموزشی!
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 

ببرید.
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 ببرید.

i نکته آموزشی!
•  ISG بخـش  از  اسـتفاده  خواهـان  اگـر 

هسـتید، سنسـور باطـری بایـد تقریبا 4 
سـاعت با سـوئیچ بسـته کالیبره شـود و 

موتور دو یا سه بار روشن و خاموش شود.

 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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کروز کنترل )اگر خودروی شما مجهز به این بخش باشد(
شیوه کار کروز کنترل

چراغ کروز. 1
چراغ تنظیم. 2

سیس�تم ک�روز کنترل به ش�ما ام�کان می دهد تا با 
سرعت باالی 40 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید 

بدون اینکه پدال گاز را فشار دهید.

 هشدار !
باقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

اگر کروز کنترل روشن است )چراغ کروز  •
روی صفحه کیلومتر روشن باشد(، کروز 
کنترل می تواند به صورت ناخواسته فعال 
شـود. اگر از کـروز اسـتفاده نمی کنید، 
( سیستم آن را خاموش کنید  چراغ )

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 های سرباالیی - 

یا پر پیچ و خم
در مناطق باد خیر- 

کلید کروز کنترل

 : سیس�تم ک�روز کنت�رل را روش�ن ی�ا خاموش 
.)ON ➝ CANCEL ➝ OFF( می کند

 : وضعیت بین سیستم کروز کنترل و سیستم 
کنترل سرعت مجاز را تغییر می دهد.

RES+ : سرعت کروز کنترل را از سر می گیرد یا 
افزایش می دهد.

SET- : سرعت کروز کنترل را تنظیم و یا کاهش 
می دهد.
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برای افزایش سرعت کروز کنترلبرای تنظیم سرعت کروز کنترل

کلید  روی فرمان را فش�ار دهید تا سیس�تم . 1
روشن شود. چراغ  روشن خواهد شد.

تا سرعت مطلوب گاز دهید که این سرعت باید . 2
بیشتر از 40 کیلومتر در ساعت باشد.

i نکته آموزشی!
در خودروهای دارای گیربکس دسـتی، بعد از 
روشـن کردن موتور حداقل یک بار باید پدال 
ترمز را فشـار دهیـد تا کروز کنتـرل تنظیم 

شود.

i نکته آموزشی!
سـرعت خودرو ممکن است در سرازیری ها یا 
سراباالیی ها اندکی کاهش و یا اندکی افزایش 

یابد.

اه�رم )1( را به س�مت پایین فش�ار دهید و رها . 3
کنید. چراغ عالیم SET روشن می شود.

دس�ته )1( را به س�مت باال فش�ار دهی�د و نگه  •پدال گاز را آزاد کنید.. 4
SET روی  داری�د و در عی�ن ح�ال س�رعت 
صفحه کیلومتر را کنترل نمایید. دسته را بعد از 
رسیدن به س�رعت مطلوب رها کنید؛ خودرو تا 

آن سرعت گاز می خورد.
دسته )1( را به سمت باال فشار دهید و بالفاصله  •

رها کنید. هر بار که دسته را به این شیوه فشار 
داده و رها می کنید، سرعت کروز 2 کیلومتر در 

ساعت افزایش پیدا می کند.
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پدال گاز را فشار دهید. وقتی خودرو به سرعت  •
مطل�وب رس�ید، دس�ته )1( را ب�ه پایین فش�ار 

دهید.

برای کاهش سرعت کروز کنترل

دس�ته )1( را به س�مت پایین فش�ار داده و نگه  •
دارید. س�رعت خودرو به تدریج کم می شود. در 

سرعت دلخواه دسته را رها کنید.
دس�ته )1( را ب�ه س�مت پایی�ن فش�ار داده و  •

بالفاصل�ه آن را ره�ا کنی�د. ه�ر بار که دس�ته را 
به این ش�یوه فش�ار داده و رها می کنید، سرعت 
کروز 2 کیلومتر در ساعت کاهش پیدا می کند.

ب�ه آرام�ی روی پ�دال ترم�ز ضربه بزنی�د. وقتی  •
خودرو به سرعت مطلوب رسید، دسته )1( را به 

سمت پایین فشار دهید.

بـرای گاز دادن موقت با کروز روشـن 
به صورت زیر عمل کنید:

پدال گاز را فش�ار دهید. وقت�ی پای خود را از روی 
پدال گاز برمی دارید، خودرو به سرعت تنظیم شده 

قبلی برمی گردد.
 اگ�ر دس�ته را در س�رعت افزای�ش یافت�ه فعل�ی به 
سمت باال ببرید، کروز در همین سرعت باقی مانده 

و ادامه می دهد.
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در موارد زیر کروز کنترل لغو می شود:

پدال ترمز را فشار دهید. •
پدال کالچ را فشار دهید )در گیربکس دستی(. •
کلید  روی فرمان را فشار دهید. •
کلید  را فشار دهید. •

ه�م چ�راغ  و ه�م چ�راغ SET خام�وش 
می شوند.

دنده را خالص کنید )برای گیربکس اتوماتیک(. •

کاهش س�رعت خودرو به اندازه کمتر از سرعت  •
حافظه به اندازه 15 کیلومتر در ساعت

کاهش س�رعت خودرو به اندازه تقریبی کمتر از  •
40 کیلومتر در ساعت

وقتی که سیستم ESC کار می کند. •
کاهش و ورود به دنده سنگین در مد اسپورت •

i نکته آموزشی!
 هر کـدام از اقدامـات فوق مـی توانند کروز 
کنترل را لغـو کنند )چراغ SET روی صفحه 
کیلومتـر خاموش می شـود( اما تنها با فشـار 
کلیـد  سیسـتم خامـوش می شـود. اگر 
می خواهید که دوباره کروز کنترل را استفاده 
کنید، دسته روی فرمان را به باال فشار دهید. 
شما، به سرعت تعیین شده قبلی برمی گردید 
مگـر این که سیسـتم با اسـتفاده از کلید  

خاموش شده باشد.

برای از سرگرفتن سرعت کروز کنترل

دس�ته )1( را به س�مت باال فشار دهید. اگر سرعت 
خودرو بیشتر از 40 کیلومتر بر ساعت باشد، خودرو 

سرعت از پیش تعیین شده را از سر می گیرد.
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کلید  روی فرمان را فشار دهید )چراغ کروز   •
 خاموش می شود(.

خودرو را خاموش کنید. •

برای خاموش نمودن کروز کنترل:
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سیستم کنترل حد سرعت مجاز
شـیوه کار با سیسـتم کنترل سرعت 

مجاز
ش�ما م�ی توانی�د هن�گام رانندگ�ی ب�ا ای�ن خودرو 

سرعتی را به عنوان سرعت مجاز تعیین کنید.
 در این حالت، اگر ش�ما با س�رعت بیشتر از سرعت 
از پیش تعیین شده رانندگی کنید، سیستم هشدار 
دهنده فعال می ش�ود )حد س�رعت چشمک می زند 
و صدای آژیر به گوش می رسد( تا وقتی که شما به 

سرعت تعیین شده برگردید.

i نکته آموزشی!
 هنـگام فعـال نمودن حد سـرعت مجاز روی 
خـودرو، نمی توانید از کروز کنترل اسـتفاده 

کنید.

کلید کنترل حد سرعت مجاز

 : سیس�تم کنترل حد س�رعت مجاز را روشن یا 
خاموش کنید

.)ON ➝ CANCEL ➝ OFF(
 : وضعیت بین سیستم کروز کنترل و سیستم 

کنترل سرعت مجاز را تغییر می دهد.
+RES : س�رعت تعیین ش�ده در سیستم کنترل 
سرعت مجاز را از سر می گیرد یا افزایش 

می دهد.
-SET : س�رعت تعیین ش�ده در سیس�تم کنترل 
س�رعت مج�از را از تنظی�م ی�ا کاه�ش 

می دهد.

برای تنظیم سرعت حد سرعت مجاز:

کلی�د  روی فرم�ان را فش�ار دهید و س�پس   . 1
کلید  را فشار دهید تا سیستم روشن شود. 
چ�راغ حد س�رعت مج�از روی صفح�ه کیلومتر 

روشن می شود.
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دسته را به سمت پایین فشار دهید.. 2
دس�ته را به س�مت پایین یا باال فشار داده و در . 3

س�رعت مطل�وب رها کنید. دس�ته را به س�مت 
ب�اال و ی�ا پایین فش�ار دهی�د و آن را نگه دارید. 
س�رعت 5 کیلومتر در س�اعت افزایش یا کاهش 

پیدا می کند.
حد س�رعت مجاز تعیین شده روی صفحه کیلومتر 

نشان داده می شود.

اگ�ر می خواهی�د ک�ه ب�ا س�رعتی بی�ش از س�رعت 
تعیی�ن ش�ده حرکت کنی�د، با فش�ار پ�دال گاز به 
اندازه تقریبی کمتر از 50%، س�رعت خودرو در حد 

سرعت تعیین شده می ماند.
اما اگر پدال گاز را بیش از 70 درصد فش�ار دهید، 
می توانی�د ب�ا س�رعت بیش�تر از ح�د تعیی�ن ش�ده 
رانندگ�ی کنی�د. س�پس حد س�رعت تعیین ش�ده 
چش�مک می زن�د و صدای بوق ش�نیده می ش�ود تا 
وقت�ی که س�رعت خ�ودرو به س�رعت تعیین ش�ده 

برگردد.

برای غیر فعال نمودن حد سرعت مجاز، 
یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

کلید  را فشار دهید. •
کلید  را فش�ار دهید. سیس�تم کروز کنترل  •

روشن می شود.
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سیستم هشدار تغییر الین )LDWS( )اگر خودرو شما دارای این بخش باشد(

سیس�تم هش�دار تغییر الین )LDWS( الین را با 
دوربین واقع در شیشه جلو شناسایی می کند و اگر 

خودرو از الین خارج شود به شما اخطار می دهد.

 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 نچرخانید.

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 

باند مربوطه نگه دارد.
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برای اس�تفاده از سیس�تم LDWS، به ش�یوه زیر 
عمل کنید:

در حالت�ی که کلید روش�ن/ خاموش موتور روش�ن 
است، کلید سیستم LDWS را فشار دهید. چراغ 

سفید روی صفحه کیلومتر روشن می شود.
:LDWS برای غیر فعال سازی سیستم 

 مج�ددا کلید LDWS را فش�ار دهید. چراغ روی 
صفحه کیلومتر خاموش می شود.

اگر خودرو موقع فعال بودن LDWS الین را ترک 
و س�رعت آن بیشتر از 60 کیلومتر در ساعت باشد، 

هشدارهای زیر نمایش داده می شوند:

هشدار دیداری. 1
اگر از الین خارج شوید، الینی که ترک کرده اید به 

رنگ زرد روی نمایشگر چشمک خواهد زد.
هشدار صوتی. 2

 اگ�ر از الی�ن خارج ش�وید، بوق هش�دار به صدا در 
می آید.

LDWS نحوه کار سیستم
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چراغ هشدار و پیغام

وقت�ی چراغ LDWS درس�ت کار نمی کند، چراغ 
هش�دار روش�ن و پیغام هشدار نیز بعد از چند ثانیه 

روشن می شود.
توصی�ه می کنیم که در این م�وارد بالفاصله خودرو 

را به نمایندگی مجاز شرکت کرمان خودرو ببرید.

کار  زیـر  مـوارد  در   LDWS سیسـتم 
نمی کند:

رانن�ده ب�رای تغیی�ر الین راهنما زده اس�ت و یا  •
فالشر را روشن کرده است.

خودرو در الین خود حرکت می کند. •

i نکته آموزشی!
 همیشه قبل از تغییر الین، راهنما بزنید.

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.

راننده روی شیب تند و یا منحنی رانندگی  •
کند.

 نورهایـی مانند نور خیابان، نور خورشـید  •
و یـا نور خودروی روبـرو از آب روی جاده 

منعکس شود.
لنز و یا شیشه جلو با مواد خارجی پوشیده  •

شده باشد.
)ادامه دارد(
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)ادامه(
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. •
سـازه های حایلـی مانند موانـع بتونی در  •

اطراف جاده موجود باشند.
فاصله از خودرو جلویی خیلی کم باشـد و  •

یا خودرو جلویی الین را پوشانده 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(
موقـع رانندگی خورشـید جلـوی خودرو  •

بتابد.
در جاده هـای در دسـت سـاخت رانندگی  •

کنیم.
بیش از یک الین موجود باشد. •
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شرایط رانندگی خطرناک
موقعی که در ش�رایط خطرناکی مانند آب گرفتگی، 
برف، یخ، گل و الی و ماس�ه رانندگی می کنید باید 

نکات زیر را رعایت کنید:
همیش�ه ب�ا احتیاط رانندگ�ی کنی�د و فاصله کافی 

برای ترمز کردن را رعایت کنید.
از ح�رکات ناگهانی و ترمزه�ای ناگهانی و یا فرمان 

ناگهانی خودداری کنید.
اگر در برف، گل و یا ماس�ه گیر کردید، از دنده دو 
اس�تفاده کنید و به آرامی گاز دهید. مواظب باشید 

که چرخ ها بوکسواد نکند.

 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.

برای ایجاد اصطکاک بین الستیک و سطوح لغزنده 
مانند یخ و برف، از ماس�ه، نمک، و دیگر موارد غیر 

لغزنده استفاده کنید.

خـارج کردن خودرو از میان برف و گل 
و الی

اگر الزم شد که خودرو از میان برف، ماسه و یا گل 
و الی خارج ش�ود، ابتدا فرمان را به راس�ت و چپ 
بگردانید تا اطراف چرخ های جلو تمیز شوند. سپس 
بی�ن دن�ده 1 و دنده عق�ب تعویض دن�ده کنید )یا 
دنده عقب و دنده جلو در گیربکس های اتوماتیک(. 
سعی کنید که از بوکسواد نمودن چرخ ها جلوگیری 

کنید و زیاد گاز ندهید.
برای جلوگیری از س�ایش گیربکس، قبل از تعویض 
دن�ده صبر کنید تا بوکس�واد چرخ ها متوقف ش�ود. 
هن�گام تعوی�ض دن�ده پ�دال گاز را رها کنی�د و به 
آرام�ی در حال�ی که ماش�ین در دنده اس�ت، گاز را 
فش�ار دهی�د. به آرام�ی چرخ ها را به س�مت جلو و 
عق�ب حرک�ت دهی�د. این کار س�بب می ش�ود که 

خودرو بیرون بیاید.

  نکته :
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 سـرعت بیش 

از 56 کیلومتر در ثانیه چرخ ها را نچرخانید.

  نکته :
اگر بعـد از رها کردن خـودرو بازهم در گل و 
الی یا برف گیر کرد، بهتر اسـت که از خودرو 
یدک کننده اسـتفاده کنید تا موتور داغ نکند 
و به گیربکس و السـتیک ها آسـیب نرسد. به 

بخش » یدک کردن« در فصل 6 رجوع شود.

رانندگی در شرایط خاص
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دور زدن یکنواخت و آرام
موق�ع دور زدن و پیچی�دن خ�ودرو در جاده ه�ای 
خیس، ترمز و یا تعویض دنده نکنید. سعی کنید با 

شتاب یکنواخت دور بزنید.

رانندگی در شب
رانندگی در شب همواره خطرناک تر از رانندگی در 
روز است. در اینجا چندین نکته مهم برای رانندگی 

در شب یادآوری می شود:
ب�ا س�رعت کم و فاصل�ه مطمئ�ن از خودروهای  •

جلوی�ی رانندگ�ی کنید زیرا در ش�ب دید کمتر 
اس�ت و به ویژه در نواحی که روشنایی جاده کم 

است، این امر اهمیت بیشتری دارد.
آینه ه�ای خودرو را ط�وری تنظیم کنید که نور  •

خودروهای پشتی شما را اذیت نکند.
چراغ ه�ای خود را تمیز و آماده کنید. چراغ های  •

کثیف دید در شب را سخت تر می کنند.
هرگ�ز مس�تقیما ب�ه چ�راغ راننده ه�ای روب�رو  •

خیره نش�وید. این کار نوعی کوری موقت ایجاد 
می کند و چند ثانیه طول می کشد تا چشم شما 

خود را مجددا با تاریکی تطبیق دهد.

رانندگی در باران
جاده ه�ای خی�س و بارانی رانندگ�ی را خطرناک تر 
می کنن�د. در ای�ن بخ�ش، چن�د نکت�ه مه�م ب�رای 
رانندگ�ی در جاده ه�ای باران�ی و ی�ا لغزن�ده ارائ�ه 

می شود:
با سرعت کم و فاصله زیاد از خودروهای جلویی  •

رانندگ�ی کنی�د. بارندگی ش�دید دید را محدود 
می کن�د و فاصل�ه مورد نیاز ب�رای توقف خودرو 

را بیشتر می کند.
همیش�ه به موقع برف پاک کن ها را عوض کنید  •

و بخش های آس�یب دیده شیش�ه جلو را تعمیر 
نمایید.

مطمئ�ن ش�وید ک�ه الس�تیک ها از آج مناس�ب  •
برخوردارند و صاف نش�ده اند. اگر الس�تیک های 
خودرو به اندازه کافی آج نداش�ته باش�د، توقف 
س�ریع در جاده ه�ای لغزن�ده دش�وار ش�ده و با 
سرخوردن همراه است و می تواند سبب تصادف 
ش�ود. ب�ه بخ�ش »آج الس�تیک« در فص�ل 7 

مراجعه شود.
چراغ ه�ای خ�ودروی خ�ود را روش�ن کنی�د ت�ا  •

دیگران بتوانند به راحتی شما را ببینند.
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رانندگی سریع از میان چاله های آب باران روی  •
ترمزه�ای ش�ما اث�ر دارد و اگر مجب�ور به عبور 
از داخ�ل چاله های آب هس�تید، س�عی کنید به 

آرامی از آن ها عبور کنید.
اگر فکر می کنید که ترمزهای ش�ما خیس شده  •

ان�د، به آرامی در هنگام رانندگ�ی ترمز کنید تا 
وقتی که به حالت عادی برگردند.

شناور شدن خودرو
اگر جاده به اندازه کافی خیس باشد و شما با سرعت 
کافی حرکت کنید، خودرو شما ممکن است تماس 
کمی با جاده داشته باشد و یا اصال در تماس با آن 
نباش�د. و درواقع روی آب ش�ناور شود. بهترین کار 
در ای�ن مواق�ع کاهش س�رعت در جاده های خیس 
اس�ت. ریس�ک ش�ناور ش�دن در صورت�ی افزای�ش 
می یاب�د ک�ه عمق آج الس�تیک کم ش�ود. به بخش 

»آج الستیک« در فصل 7 رجوع شود.

رانندگی در جاده های سیل زده
حتی االم�کان س�عی کنی�د از جاده های س�یل زده 
برای رانندگی اس�تفاده نکنید مگ�ر این که مطمئن 
ش�وید ک�ه عم�ق آب از ک�ف رینگ خودرو بیش�تر 
نیست. به آرامی درون آب برانید و به خاطر کاهش 

کارایی خودرو، فاصله ایمنی کافی را حفظ کنید.
بع�د از رانندگ�ی و عبور از آب، ب�ا ترمز گرفتن آرام 
و مک�رر در حی�ن حرک�ت آرام خ�ودرو، ترم�ز ها را 

خشک کنید.
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جاده های برفی و یا یخ زده
در هن�گام رانندگ�ی در جاده های برف�ی و یخ زده، 
باید فاصل�ه طول بین خودرو خود و خودرو جلویی 

را حفظ کنید.
ب�ه آرام�ی ترمز نمایید و از س�رعت گرفتن، ش�تاب 
س�ریع، ترم�ز ناگهان�ی و دوره�ای س�ریع اجتن�اب 
کنید. در زمان کاهش ش�تاب، از قدرت ترمز موتور 
بیش�ترین اس�تفاده را ببرید. ترمزه�ای ناگهانی در 
جاده های برفی و یخی می تواند س�بب س�رخوردن 

خودرو شود.
 برای رانندگی در برف زیاد، ش�اید الزم ش�ود تا از 
الس�تیک های یخ ش�کن اس�تفاده کنید و یا زنجیر 

ببندید.
همیشه تجهیزات اضطراری را با خود داشته باشید 
که نمونه آن ها زنجیر چرخ، سیم بکسل، چراغ قوه، 
ماس�ه، بیل، دس�تکش، لباس مناس�ب، پتو و غیره 

است.

رانندگی در زمستان
الستیک یخ شکن

 هشدار !
الستیک های یخ شـکن باید اندازه و نوعی 
یکسـان با الستیک های اسـتاندارد خودرو 
اصلی داشـته باشـند. در غیـر این صورت، 
ایمنـی و جابجایـی خـودروی شـما از بین 

می رود.

اگ�ر خ�ودروی ش�ما مجهز به الس�تیک یخ ش�کن 
است، مطمئن شوید که اندازه و بازه بارگذاری آن با 
الس�تیک های اصلی یکسان است. الستیک های یخ 
شکن را روی هر چهار چرخ خودرو ببندید تا خودرو 
ش�ما در ه�ر آب و هوای�ی باالنس باش�د. اصطکاک 
و کش�ش این الس�تیک ها در جاده های خش�ک به 
ان�دازه الس�تیک های اصلی نیس�ت. ب�رای اطالع از 
س�رعت حداکثری قابل استفاده با الستیک های یخ 

شکن، با سازنده آن ها مشورت کنید.

i نکته آموزشی!
قبـل از نصـب السـتیک های میـخ دار، ابتدا 
از قوانیـن و مقررات وزارت راه و شـهرداری 
منطقه اسـتفاده اطالع حاصل کنید و مطمئن 
شوید که ممنوعیتی در این رابطه وجود ندارد.
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زنجیر چرخ

از آن ج�ا ک�ه دیواره ه�ای جانبی الس�تیک های رادیال 
نازک ت�ر از دیگ�ر ان�واع الس�تیک ها اس�ت، ای�ن ن�وع 
الس�تیک ها ممکن اس�ت در اثر بس�تن زنجیر آسیب 
ببینند. بنابراین، استفاده از الستیک یخ شکن به جای 
زنجیر توصیه می شود؛ از بستن زنجیر روی خودروهای 
مجهز به رینگ های آلومنیومی خودداری کنید؛ اما اگر 
چاره ای جز این کار ندارید از زنجیرهای سیمی استفاده 
کنید. اگر مجبور به استفاده از زنجیر چرخ هستید، از 
قطعات اصلی هیوندای استفاده کنید و زنجیر را براساس 
دستورالعمل همراه آن، نصب کنید. توجه داشته باشید 
که اگر به خاطر بستن نادرست زنجیر، آسیبی به خودرو 

شما برسد مشمول گارانتی نخواهد بود.

 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(.
همیشه بااحتیاط رانندگی کنید و مواظب  •

باشـد که خودرو به چاله نیافتد و از دور 
زدن هـای تند و یـا تـردد در جاده های 

خطرناک اجتناب کنید.
با سرعت دور نزنید و یا ترمزهای شدید  •

نگیرید.

i نکته آموزشی!
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.

بستن زنجیر چرخ
موقع بس�تن زنجیر چرخ، دستورالعمل های سازنده 
آن را رعایت و تا حد امکان زنجیر را س�فت ببندید. 
 20( km/h 30 ب�ه آرام�ی رانندگی کنید )کمتر از
mph(( و اگر متوجه برخورد زنجیر با بدنه خودرو 
یا شاسی شدید، توقف کرده و زنجیر را سفت کنید. 
اگر همچنان صدای تماس زنجیر با بدنه یا شاس�ی 
را می ش�نوید، س�رعت خ�ود را ک�م کنید ت�ا وقتی 
ک�ه صدا تمام ش�ود. ب�ه محض عادی ش�دن جاده، 

زنجیرها را باز کنید.
برای بس�تن زنجیر، خ�ودرو را در یک جای صاف و 
دور از خط عبور و مرور نگه دارید. فالشر خودرو را 
روش�ن و مثلث خطر را در پشت خودرو قرار دهید. 
در ای�ن موارد همیش�ه خ�ودرو را در وضعیت دنده 
P ی�ا پ�ارک قرار دهید و ترمز دس�تی را کش�یده و 

خودرو را قبل از نصب زنجیر خاموش نمایید.
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  نکته :
موقع نصب زنجیر:

توجه داشته باشید که زنجیرهای با اندازه  •
نادرسـت و یا زنجیرهایی که درست نصب 
نشـده اند می تواننـد بـه سیسـتم ترمـز، 
سیسـتم تعلیـق و بدنه و چرخ ها آسـیب 

بزنند.
•  SAE از زنجیر چرخ های سیمی و یا کالس

”S“ استفاده کنید.
اگـر صـدای برخـورد زنجیـر بـا بدنـه را  •

می شنوید، زنجیر را سفت کنید تا با بدنه و 
یا شاسی برخورد نکند.

بـرای جلوگیـری از آسـیب دیـدن بدنـه  •
خـودرو، بعد از 0,5 تـا 1 کیلومتر رانندگی 

زنجیر را سفت کنید.
در خودروهـای دارای رینـگ آلومنیومی  •

از زنجیر اسـتفاده نکنیـد و در صورتی که 
چاره ای جـز این ندارید، از زنجیر سـیمی 

استفاده کنید.
از زنجیرهای با عرض کمتر از 15 میلی متر  •

اسـتفاده کنید تا به اتصاالت زنجیر آسیب 
نرسد.

اقدامات احتیاطی در زمستان
از مایع رادیاتور اتیلن گلیکول )ضدیخ( 

با کیفیت باال استفاده کنید.
خ�ودرو ش�ما دارای مایع اتیلن گلیک�ول با کیفیت 
در رادیات�ورش اس�ت. و ای�ن تنها مایعی اس�ت که 
بای�د اس�تفاده ش�ود زی�را مان�ع خوردگی سیس�تم 
خنک کنن�ده خ�ودرو می ش�ود و در عی�ن حال واتر 
پم�پ را روان کاری نم�وده و ضدی�خ اس�ت. همواره 
براس�اس ج�دول نگه�داری فص�ل 7 مای�ع درون 
سیستم خنک کننده را تعویض و یا مجددا پر کنید. 
قبل از زمس�تان، مایع درون رادیاتور را تست کنید 
تا از کافی بودن نقطه انجماد آن برای دماهای قابل 

پیش بینی در زمستان امسال مطمئن شوید.

کنترل باطری و سیم ها
زمس�تان ب�ار بیش�تری روی سیس�تم باط�ری وارد 
می کند. بنابراین باطری و س�یم ها را براساس روش 
فص�ل 7 بازدید کنی�د و نیز می توانید میزان ش�ارژ 
باطری را در نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

چک کنید.

موتـور  روغـن  از  لـزوم  صـورت  در 
»زمستانی« استفاده کنید

در بعض�ی از اقلیم ه�ا، توصیه می ش�ود که از روغن 
زمس�تانه با ویس�کوزیته یا لزجت پایی�ن در فصول 
س�رد استفاده ش�ود. در فصل 8 توصیه هایی در این 
باره آمده اس�ت. اگر نمی دانی�د که آیا باید از روغن 
زمس�تانه اس�تفاده کنید یا خیر، به نمایندگی مجاز 
ش�رکت کرمان موت�ور مراجعه کنی�د. باطری را در 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور چک کنید.

کنترل شمع ها و سیستم جرقه خودرو
شمع ها را به ترتیب فصل 7 چک و در صورت لزوم 
آن ها را تعویض کنید. همچنین تمامی سیم کشی ها 
و اج�زای آن را نی�ز چک کنید تا اطمینان یابید که 
سیس�تم ترک خوردگی، آس�یب دیدگی و یا سایش 

ندارد.
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ممانعت از یخ زدن قفل ها
ب�رای ممانع�ت از ی�خ زدن قفل ها، س�یال یخ زدایی 
مصوب یا گلیسیرین درون سوراخ کلید بپاشید. اگر 
قبال با یخ پوش�یده ش�ده اس�ت، با استفاده از سیال 
یخ زدای�ی مص�وب ی�خ را برداری�د. اگ�ر داخل قفل 
آس�یب دیده است، شاید بتوانید با وارد کردن کلید 
گرم شده در داخل آن، مشکل را حل کنید. مواظب 

باشید که کلید داغ شده به شما آسیب نزند.

اسـتفاده از شیشـه شـور مصـوب در 
سیستم آب پاش خودرو

مواظ�ب باش�ید ت�ا آب موجود در سیس�تم شیش�ه 
ش�ور ی�خ نزند و بدی�ن منظ�ور می توانید براس�اس 
دس�تورالعمل های روی ظرف، مقداری مایع شیشه 
ش�ور مق�اوم در براب�ر یخ زدگی ب�ه آن اضافه کنید. 
در نمایندگی ه�ای مجاز ش�رکت کرمان موتور مایع 
شیشه ش�ور مق�اوم در براب�ر یخ زدگ�ی مخص�وص 
شیشه ش�ور وج�ود دارد و می توانی�د از آن ج�ا تهیه 
کنید. هرگز از ضدیخ رادیاتور و یا دیگر انواع ضدیخ 
بدین منظور استفاده نکنید زیرا می تواند به رنگ و 

نقاشی خودرو شما آسیب بزند.

ممانعت از یخ زدن ترمز دستی
تح�ت ش�رایطی ای�ن ام�کان وج�ود دارد ک�ه ترمز 
دستی در وضعیت درگیر یخ بزند. این اتفاق معموال 
وقت�ی رخ می دهد ک�ه در نزدیک�ی ترمزهای عقب 
تجمع برف و یخ داش�ته باش�ید و ی�ا ترمزها خیس 
باش�ند. اگ�ر این خطر وج�ود دارد که ترمز دس�تی 
ی�خ بزن�د، آن را به ص�ورت موقت بکش�ید و دنده را 
در خ�ودرو اتوماتی�ک در وضعی�ت P و یا دنده )در 
خ�ودرو ب�ا گیربک�س معمولی( قرار دهی�د و مانعی 
جل�وی چرخ های عقب بگذارید ت�ا مانع حرکت آن 

شود. سپس ترمز دستی را آزاد کنید.

نگذاریـد برف و یخ زیـر خودرو تجمع 
کند

تح�ت ش�رایطی ب�رف و ی�خ می تواند زی�ر گلگیرها 
تجم�ع ک�رده و با فرم�ان خودرو تداخ�ل پیدا کند. 
وقت�ی ک�ه در ش�رایط دش�وار زمس�تانی رانندگ�ی 
می کنی�د و ای�ن اتف�اق ب�رای ش�ما رخ می ده�د، 
به ص�ورت دوره ای قس�مت تحتانی خ�ودرو را چک 
کنید تا مطمئن ش�وید که حرکت چرخ های جلو و 

اجزای فرمان با مانعی مواجه نیست.

همراه داشتن وسایل اضطراری 
براساس شدت سرما، باید وسایل اضطراری مناسب 
را همراه خود داش�ته باشید. ش�ماری از اقالم الزم، 
زنجیر چرخ، س�یم بکس�ل و یا زنجیر بکسل، چراغ 

قوه، ماسه، بیل، دستکش، پتو و غیره می باشند.

از گذاشـتن وسـایل دیگر در محفظه 
موتور خودداری کنید

گذاش�تن اش�یا و وس�ایل خارجی در محفظه موتور 
مانع خنک ش�دن موتور می ش�ود و می تواند سبب 
خرابی موتور و یا آتش سوزی گردد. سازنده در قبال 
خسارت های این چنینی به خودرو مسئولیتی ندارد.
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اتصال تریلی به خودرو )برای اروپا(
اگر می خواهید با خودرو خود چیزی یا ماش�ینی را 
ی�دک کنی�د، ابتدا از الزامات قانون�ی این کار مطلع 
ش�وید و بدی�ن منظ�ور می توانی�د ب�ه راهنمای�ی و 
رانندگی شهر خود رجوع کنید. از آن جا که قوانین 
اس�تفاده از تریلی، یدک نمودن خودروهای دیگر و 
یا وس�ایل بس�یار متنوع اس�ت و به مح�ل رانندگی 
بس�تگی دارد، ب�رای جزئیات بیش�تر ب�ه نمایندگی 
مج�از ش�رکت کرم�ان موت�ور و اداره راهنمای�ی و 

رانندگی مراجعه نمایید.
فرام�وش نکنی�د ک�ه وقت�ی تریلی ی�دک می کنید، 
وضعی�ت راندن خودرو فرق خواهد کرد و این بدان 
معنی اس�ت که دوام، مصرف س�وخت و جابه جایی 
خ�ودرو تغیی�ر کرده اس�ت. ی�دک نم�ودن ایمن و 
موف�ق تریل�ی نیازمن�د تجهی�زات صحی�ح اس�ت و 
باید به درس�تی انجام ش�ود. توجه داش�ته باشید که 
آس�یب های وارده ب�ه خ�ودرو در اث�ر ی�دک کردن 

نادرست مشمول گارانتی نیست.
در ای�ن بخش نکاتی مهم و آزمایش ش�ده در مورد 
یدک نمودن خودروها و قوانین ایمنی ارائه می شود 
که اغلب آن ها برای ایمنی شما و سرنشینان خودرو 
اهمی�ت دارن�د. لطفا قبل از یدک کردن تریلی، این 

نکات را به دقت بخوانید.

 هشدار !
اقدامـات احتیاطـی هنـگام یـدک نمودن 

تریلی:
اگر از وسایل درست استفاده نکنید و یا  •

رانندگی نادرستی داشته باشید، احتماالً 
در هنـگام یـدک نمودن تریلـی کنترل 
خودرو را از دسـت می دهیـد. مثاًل اگر 
تریلی خیلی سنگین باشد، کارایی ترمز 
کم می شود و این برای شما و سرنشینان 
خودرو خطرناک اسـت. تنها در صورتی 
تریلـی را یـدک کنید که تمامـی موارد 

مندرج در این بخش را رعایت کنید.
قبل از یـدک کردن، مطمئن شـوید که  •

وزن کل تریلـی، وزن ترکیبی ناخالص یا 
 GAW و یا وزن اکسل ناخالص یا GCW

و تناژ تریلی همگی مجاز هستند.

i نکته آموزشی!
حداکثر بار مجاز فنی در روی اکسل 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.
موقع یدک نمـودن تریلی، بار اضافی وارد  •

به بخش کوپلینگ تریلی می تواند سـبب 
شـود که بار حداکثری اسـمی بیشتر شود 
و از 15% فراتر رود. در این حالت، سـرعت 
نباید از 100 کیلومتر در ساعت بیشتر شود 
و فشار باد السـتیک عقب باید حداقل 20 
bar 0,2( kPa( بیش از فشـار باد توصیه 
شـده برای کاربردهای عادی باشـد )یعنی 

بدون تریلر(.
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نکاتی برای یدک کردن تریلی 
در اینج�ا نکاتی برای موقع یدک کردن تریلی ارائه 

می شود:
س�عی کنید از سازنده تریلی درخواست سیستم  •

کنت�رل نوس�ان تریلی بکنید ت�ا از آن در هنگام 
یدک نمودن استفاده کنید.

در 2000 کیلومتر اول رانندگی خودرو از یدک  •
ک�ردن خ�ودداری کنی�د زی�را باید ابت�دا موتور 
آب بندی ش�ود. در غیر این صورت ممکن است 

موتور و گیربکس به شدت آسیب ببینند.
موق�ع یدک نم�ودن تریلی، حتما ب�ا نمایندگی  •

مجاز ش�رکت کرمان موتور مش�ورت کنید تا در 
م�ورد الزام�ات دیگر ای�ن کار مث�ال کیت یدک 

نمودن و غیره اطالعات کسب کنید.
همیشه با سرعت متوسط کمتر از 100 کیلومتر  •

در س�اعت و یا حد مجاز تعیین ش�ده برای این 
کار، رانندگی کنید.

س�رعت خ�ودرو در س�رباالیی های طوالنی باید  •
بیشتر از )km/h )45 mph 70 و یا حد مجاز 
تعیی�ن ش�ده برای یدک کردن باش�د )هر کدام 

کمتر بود(.
به دقت محدوده های بار و وزنی تعیین شده در  •

این بخش را رعایت کنید.

وزن تریلی

حداکث�ر بار ایم�ن تریلی چقدر اس�ت؟ وزن تریلی 
هرگز نباید بیشتر از حداکثر وزن تریلی با ترمزهای 
آن باشد. اما حتی این وزن هم می تواند زیاد باشد و 
تصمیم در مورد وزن به نحوه استفاده شما از تریلی 
بس�تگی دارد. به عنوان مثال، سرعت، ارتفاع، شیب 
جاده، دمای بیرون و نحوه استفاده از خودروی شما 
ب�رای کش�یدن تریل�ی همگ�ی اهمیت دارن�د. وزن 
ای�ده آل تریل�ی نیز ب�ه تجهیزاتی بس�تگی دارد که 

شما در خودروی خود حمل می کنید.

تناژ بار

تناژ بار خیلی اهمیت دارد و باید اندازه گیری ش�ود 
زی�را روی وزن ناخال�ص کل خ�ودرو ش�ما اثر دارد. 
تن�اژ تریلی باید حداکث�ر 10 درصد وزن کل تریلی 
بارگیری شده باشد که در محدوده های حداکثر بار 

مجاز تریلی قرار دارد.
بعد از بارگیری تریلی، آن را وزن کنید تا از صحت 
وزن اطمینان یابید. اگر وزن انتخابی مناس�ب نبود، 

باید بخشی از بار را خالی کنید.
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 هشدار !
اقدامـات احتیاطـی در مورد یـدک نمودن 

تریلی
هرگز بار عقب تریلی نباید سـنگین تر از  •

بار جلو آن باشـد. بار جلو تریلی باید 60 
درصـد کل بار موجود در آن باشـد و 40 
درصد بار کل را در قسمت عقب آن قرار 

دهید.
هرگز از حداکثر بار مجاز تریلی 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.

وزن و فاصله مبنا هنگام یدک نمودن تریلی

موتور

مشخصه

موتورهای موتورهای بنزینی
گازوئیلی

1.0L1.25L1.4L1.1L1.4L

5 M/T6 M/TM/TM/TA/TM/TA/T

وزن  حداکث�ر 
تریلی

kg (Ibs.)

1000با سیستم ترمز
(2205)

1110
(2447)

910
(2006)

1000
(2205)

800
(1764)

800
(1764)

1110
(2447)

450بدون سیستم ترمز
(992)

450
(992)

450
(992)

450
(992)

450
(992)

450
(992)

450
(992)

حداکثر بار مجاز روی کوپلینگ
kg (Ibs.)(165) 75

فاصله پیش�نهادی بی�ن مرکز چرخ 
عقب تا نقطه اتصال

mm (inch)

5 درب: 750 )29.5(
3 درب: 760 )29.9(
کراس: 725 )28.5(

M/T : گیربکس دستی
A/T : گیربکس اتوماتیک
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وسایل و تجهیزات یدک نمودن تریلی
قالب 

اس�تفاده از قالب های درست در یدک کردن بسیار 
مهم اس�ت. بادهای موافق، جری�ان باد کامیون های 
عب�وری و ناهم�واری جاده همگی نیاز ش�ما به یک 
ق�الب صحی�ح را نش�ان می دهن�د ک�ه در این ج�ا 

چندین قاعده در مورد قالب ارائه می شود:
آی�ا ب�رای یدک ک�ردن تریلی باید س�وراخ روی  •

خ�ودرو خ�ود ایجاد کنید؟ اگر ای�ن کار را انجام 
دهید در آن صورت باید بعد از برداش�تن قالب 
ای�ن س�وراخ ه�ا را ببندید. در غی�ر این صورت، 
منواکس�ید کربن اگزوز و گ�ردو غبار و آب وارد 

اتاق می شوند.

هرگز از س�پر خودرو برای بستن قالب استفاده  •
نکنی�د. بدین منظ�ور از قالب ی�دک مخصوص 

بسته شده در زیر خودرو استفاده نمایید.

زنجیرهای ایمنی 
باید همواره بین خودرو و تریلی از زنجیرهای ایمنی 
اس�تفاده کنی�د. زنجیرها را به گون�ه ای از زیر تریلی 
عب�ور دهید که زبانه آن ها در صورت جدا ش�دن از 
ق�الب روی ج�اده نیافتد. دس�تورالعمل های مربوط 
به زنجیرهای ایمنی را می توانید از س�ازنده زنجیر 
ی�ا تریل�ی دریاف�ت کنید. ب�رای اتص�ال زنجیرهای 
ایمنی از توصیه های سازنده استفاده کنید. همیشه 
زنجیره�ا را ب�ه اندازه الزم ش�ل کنید ت�ا بتوانید به 
راحت�ی با تریل�ی دور بزنید. هرگ�ز نگذارید که این 

زنجیرها روی زمین کشیده شوند.
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 ترمزهای تریلی 
اگ�ر تریلی خ�ودروی ش�ما مجهز به سیس�تم ترمز 
باش�د در آن ص�ورت بای�د از انطب�اق آن ب�ا قوانین 
کشور خود و نصب و کار کردن درست آن اطمینان 

حاصل کنید.
اگ�ر وزن تریل�ی ش�ما بی�ش از حداکث�ر وزن تریلر 
ب�دون ب�ار روی ترم�ز و تریلی باش�د، در آن صورت 
باید ترمزهای آن را استفاده کنید و باید این ترمزها 
کفای�ت کنند. تمام�ی دس�تورالعمل های مربوط به 
ترمزهای تریلی را بخوانید و از آن ها تبعیت کنید تا 
بتوانید آن ها را نصب، تنظیم و به درس�تی نگهداری 
کنی�د. مطمئن ش�وید که ترمزهای خودروی ش�ما 

آسیب نبیند.

 هشدار !
هرگز بدون اطمینان از نصب سیسـتم ترمز 
تریلی، از تریلی با ترمز استفاده نکنید. این 
کار توسط متخصص باید انجام شود و بدین 
منظور بایـد از یـک کارگاه ذیصالح تریلی 

استفاده کنید و کمک بگیرید.

رانندگی با تریلی
ی�دک کردن ی�ک تریلی به تجربه نی�از دارد و قبل 
از ورود به جاده باید با تریلی آش�نا باشید. اطالع از 
احساس حمل تریلی و ترمز با وزنی اضافی اهمیت 
دارد و همیشه توجه داشته باشی که خودرو اکنون 
طویل تر ش�ده اس�ت و همانن�د قب�ل فرمان پذیری 

ندارد.
قب�ل از ش�روع ب�ه حرک�ت، ق�الب و عرش�ه تریلی، 
زنجیره�ای ایمنی، کانکتورهای الکتریکی، چراغ ها، 

الستیک ها و ترمزها را چک کنید.
در طول سفر، هر از چند گاهی تریلی را چک کنید 
تا از سفت بودن و بسته بودن بار و کار کردن ترمز، 

چراغ ها و بقیه اجزای تریلی اطمینان یابید.

فاصله 
در هنگام یدک کردن تریلی، فاصله طولی با خودرو 
جلویی باید دو برابر وضعیتی باشد که خودرو بدون 
تریل�ی حرکت می کند. این فاصله مانع نیاز به ترمز 

شدید و دورهای ناگهانی می شود.

سبقت گرفتن 
هن�گام یدک کردن تریلی، برای س�بقت گرفتن به 
مسافت بیشتری نیاز دارید و به خاطر افزایش طول 
خودرو.، بعد از س�بقت باید مسافت بیشتری را طی 

کنید و بعدا به الین اصلی برگردید.



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

371

هدایت خودرو با تریلی 
قس�مت زیری�ن فرمان را با یک دس�ت نگ�ه دارید. 
س�پس ب�رای حرک�ت دادن تریل�ی به چپ، دس�ت 
خ�ود را به چپ حرکت دهید و برای حرکت تریلی 
به راس�ت، دس�ت خود را به راس�ت حرک�ت دهید. 
همیش�ه به آرامی اقدام کنید و در صورت امکان از 

یک نفر کمک بگیرید.

دور زدن 
وقت�ی ک�ه با تریلی دور می زنی�د، باید محدوده دور 
عریض ت�ری را انتخ�اب کنید. بنابراین ب�ا عریض تر 
شدن محدوده دور، تریلی به شانه خاکی، جدول ها، 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی، درخت ها، و یا دیگر 
اش�یا برخورد نمی کند. هن�گام دور زدن با تریلی از 
دور زدن ناگهان�ی خ�ودداری کنید و از قبل راهنما 

بزنید.

راهنما زدن هنگام دور زدن با تریلی 
وقتی که از تریلی اس�تفاده می کنید، خودروی شما 
باید از فالش�ر راهنما و سیم کش�ی دیگری استفاده 
نمای�د. فلش های س�بز روی صفح�ه کیلومتر موقع 
ب�رای دور و تغیی�ر الی�ن چش�مک  راهنم�ا زدن 
خواهند زد. در این وضعیت چراغ های تریلی هم در 
صورت اتصال درس�ت راهنما می زنند تا راننده های 
پش�تی را از قص�د ش�ما ب�رای دور زدن، توقف و یا 

تغییر الین آگاه کنند.
 موقع یدک نمودن یک تریلی، فلش های سبز روی 
داش�بورد خودروی شما چشمک می زنند حتی اگر 
چراغ های تریلی س�وخته باش�ند. بنابراین شما فکر 
می کنید که راننده های پش�تی از قصد ش�ما اطالع 
دارند در حالی که آن ها به خاطر س�وختن چراغ ها 
از ای�ن امر مطلع نیس�تند. بنابراین باید حتما هر از 
چن�د گاه�ی از چراغ ه�ای تریلی بازدی�د کنید تا از 
س�الم بودن آن ها مطمئن شوید. همچنین باید بعد 
از ه�ر بار ب�از کردن و اتصال س�یم ها، این بازدیدها 

را به عمل آورید.

 هشدار !
از اتصـال سیسـتم چراغ هـای تریلـی بـه 
سیستم چراغ خودرو خود خودداری کنید. 
بدین منظور بهتر است که از دسته سیم های 

مصوب تریلی استفاده نمایید.
 عدم انجام این کار می تواند سـبب آسـیب 
دیدن سیستم برق خودرو و ایراد آسیب های 

جانی و مالی شود.
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رانندگی در سرازیری ها 
قبل از شروع به حرکت در یک سرازیری طوالنی و 
یا تند، س�رعت خود را کم کرده و با دنده س�نگین 
حرک�ت کنید. اگر ب�ا دنده س�نگین حرکت نکنید، 
بای�د بیش از حد از ترمزهای خود اس�تفاده کنید و 
این می تواند سبب داغ کردن آن ها و کاهش کارایی 

ترمز شود.
در س�رباالیی های طوالنی از دنده س�نگین استفاده 
کرده و با س�رعت )km/h )45 mph 70 حرکت 

کنید تا موتور و گیربکس داغ نکنند.
اگر وزن تریلی ش�ما بیش�تر از حداکث�ر وزن تریلی 
ب�دون ترم�ز تریل�ی باش�د و خ�ودروی ش�ما دن�ده 
اتوماتی�ک اس�ت، باید موق�ع یدک ک�ردن تریلی با 
دن�ده D حرک�ت کنید تا خودرو گ�رم نکند و عمر 

گیربکس بیشتر شود.

  نکته :
بـرای جلوگیـری از داغ کـردن موتـور و  •

گیربکـس در هنگام یدک کـردن تریلی، 
اقدامات زیر را انجام دهید:

موقـع یدک کردن تریلی روی شـیب های  •
تند بیش از 6%، به دمای مایع خنک کننده 
موتور توجه داشته باشید تا از داغ نکردن 
موتور اطمینان یابید. اگر عقربه دمای مایع 
خنک کننده موتور وارد بخش H شـد، در 
سـریع ترین و ایمن ترین زمان توقف کرده 
و اجـازه دهیـد تا موتـور درجـا کار کند 
تا خنک شـود. بعد از سـرد شـدن نسبی 

موتور، می توانید به کار خود ادامه دهید.
براسـاس وزن و میـزان شـیب، سـرعت  •

خودرو را تعیین کنید.

پـارک کـردن خـودرو بـا تریلـی در 
سرباالیی ها

معم�وال در حالت اتص�ال تریلی به خودروی ش�ما، 
نباید در سرباالیی پارک کنید. اما اگر مجبور به این 

کار هستید، نحوه کار به شرح زیر است:
خ�ودرو را به یک فضای باز ب�رای پارک هدایت . 1

کنی�د. فرمان را در جهت ج�دول بگردانید )اگر 
سرازیری اس�ت به سمت راست و اگر سرباالیی 

است فرمان را به سمت چپ بگردانید(.
اگ�ر خ�ودرو دن�ده اتوماتیک اس�ت دن�ده را در . 2

وضعیت P و اگر دنده معمولی می باش�د، آن را 
در دنده 1 قرار دهید.

ترمز دستی را بکشید و خودرو را خاموش کنید.. 3
مانعی را جلوی چرخ های تریلی قرار دهید.. 4
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خ�ودرو را روش�ن کنی�د و ترمزه�ا را نگه دارید . 5
و دن�ده را خ�الص ک�رده و دس�تی را بکش�ید و 
به آرامی ترمز ها را رها کنید تا موانع پشت چرخ 

تریلی بار را جذب کنند.
مجدد ترمز گرفته و ترمز دستی را بکشید.. 6
دن�ده را در دنده اتوماتی�ک در وضعیت P و در . 7

گیربکس ه�ای دس�تی در وضعیت دن�ده 1 )در 
صورت پارک خودرو در سرباالیی( یا دنده عقب 
)در ص�ورت پ�ارک خ�ودرو در س�رازیری( ق�رار 

دهید.
خودرو را خاموش کرده، س�پس ترمز دس�تی را . 8

کشیده و ترمزها را آزاد کنید.

 هشدار !
بــرای جلوگیــری از آسیب دیـدگــی و 
مجروحیت هرگز بدون کشیدن ترمز دستی 
از خـودرو خـارج نشـوید. خارج شـدن از 
خودروی روشـن می تواند خطرناک باشد و 
سبب حرکت ناگهانی آن و ایراد آسیب های 

جانی و مالی شود.

حرکت بعد از پارک خودرو در سرباالیی
در حالتی که دنده در وضعیت P )برای گیربکس . 1

خودکار( و یا خالص )برای دنده دس�تی( است، 
پ�دال ترم�ز را در حی�ن انجام کاره�ای زیر نگه 

دارید:
موتور را روشن کنید. •
خودرو را در دنده قرار دهید و •
ترمز دستی را آزاد کنید. •
به آرامی پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.. 2
ب�ه آرامی رانندگ�ی کنید تا تریل�ی از مانع های . 3

پشتی جدا شود.
توق�ف کنید و موانع پش�ت چ�رخ را جمع آوری . 4

کنید.
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سرویس های بعد از یدک کردن تریلی
اگ�ر به ص�ورت منظ�م در ح�ال یدک ک�ردن تریلی 
هستید باید به صورت منظم خودرو خود را سرویس 
نمایی�د. بخش های�ی مهمی ک�ه در این م�وارد باید 
مدنظر ش�ما باش�د روغ�ن موتور، روغ�ن گیربکس، 
روانکار اکسل و سیال درون رادیاتور است. وضعیت 
ترمزها نکته مهم دیگری اس�ت که باید مرتبا چک 
ش�ود. اگر م�داوم از تریلی اس�تفاده می کنید حتما 
ای�ن موارد را چک کنی�د. نکته مهم بازدید از قالب 
و تریلی است که نباید فراموش کنید. بدین منظور 
براساس جدول تعمیر و نگهداری تریلی عمل کنید 
و آن را به ص�ورت دوره ای س�رویس نمایید. ترجیحا 
در آغ�از هر س�فر ب�ا تریلی ای�ن کنترل ه�ا را انجام 
دهی�د. مهم ت�ر این که پی�چ و مهره های ق�الب باید 

سفت باشد.

  نکته :
بـرای جلوگیری از آسـیب دیدن خـودرو، به 

موارد زیر توجه کنید:
بـه علت افزایش بار در هنگام اسـتفاده از  •

تریلی، ممکن اسـت در روزهـای گرم و یا 
در سرباالیی ها خودرو داغ کند. اگر عقربه 
خودرو داغ شـدن و افزایش دما را نشـان 
می دهـد، کولر را خاموش کرده و خودرو را 
در جـای ایمنی نگه داریـد تا موتور خنک 

شود.
موقع یدک نمودن تریلی، روغن گیربکس  •

را مرتب چک کنید.
اگر خودرو شـما فاقد کولر اسـت، باید فن  •

کندانسـور را نصب کنید تـا کارایی موتور 
موقع یدک نمودن تریلی بهتر شود.



5

رو
ود

ی خ
دگ

انن
ر

375

وزن خودرو
ب�ر روی برچس�ب های نصب ش�ده دور درب راننده 
میزان بار مجاز قابل حمل توسط خودرو درج شده 
اس�ت: در این بخش برچس�ب اطالع�ات بارگیری و 

الستیک و برچسب گواهی نیز قرار دارد.
 قب�ل از بارگی�ری خ�ودرو، با موارد مرب�وط به وزن 
قاب�ل حمل در خودرو آش�نا ش�وید و مش�خصات و 

برچسب گواهی خودرو را مالحظه نمایید

وزن اصلی یا پایه خودرو 
منظ�ور از وزن پای�ه، وزن خودرو با باک پر و همراه 
با تمامی وس�ایل و تجهیزات اس�تاندارد اس�ت. این 
وزن بدون احتساب وزن سرنشینان، بار و یا وسایل 

اضافی محاسبه می شود.

وزن خودرو 
این وزن، وزن خودروی جدید شما موقع خریدن از 

نمایندگی به اضافه وسایل همراه است.

وزن بار
ای�ن وزن تمام�ی وزن اضاف�ه ش�ده ب�ه وزن اصلی 
خ�ودرو را نش�ان می ده�د ک�ه ش�امل وزن ب�ار و 

تجهیزات اختیاری است.

GAW وزن اکسلی ناخالص یا
ای�ن وزن روی ه�ر اکس�ل )جلو و عقب( اس�ت که 
ش�امل وزن اصل�ی خ�ودرو و تمامی باره�ای مفید 

می باشد.

GAWR وزن اسمی اکسلی ناخالص یا
این وزن حداکثر وزن مجازی اس�ت که یک اکس�ل 
)جل�و یا عق�ب( می تواند حم�ل کند. ای�ن ارقام در 
برچس�ب گواهی نشان داده ش�ده اند و بار کل روی 
هر اکس�ل هرگز نباید بیش�تر از وزن اسمی اکسلی 

ناخالص یا GAWR آن باشد.

GVW وزن ناخالص خودرو یا
این وزن اصلی به اضافه وزن بار و سرنشینان است.

GVWR وزن اسمی ناخالص خودرو یا
ای�ن وزن حداکثر وزن مجاز بارگیری ش�ده خودرو 
ش�امل تمامی آپش�ن ها، تجهیزات، بار و سرنشینان 
اس�ت. وزن GVWR در برچس�ب گواه�ی روی 

درب راننده درج شده است.

اضافه بار

 هشدار !
 GAWR وزن اسـمی اکسـلی ناخالص یـا
 GVWR و وزن اسـمی ناخالص خـودرو یا
خودروی شـما در برچسب گواهی چسبیده 
بـه درب راننـده خودروی شـما )یـا درب 
سرنشـین جلو( درج شـده اند. بار بیشـتر 
از ایـن مقادیـر می تواند به خودرو آسـیب 
برساند و سبب تصادف شود. شما می توانید 
وزن بار را با وزن نمودن اقالم و افراد قبل از 
سوار شـدن و بارگیری در خودرو، محاسبه 
نمایید. همیشـه دقـت کنید کـه اضافه بار 

نداشته باشید.
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فالشر اعالم خطر

دیگر  راننده های  به  هشدار  معنای  به  زدن  فالشر 
برای احتیاط بیشتر هنگام نزدیک شدن و سبقت 

گرفتن از خودروی شما است.

موق�ع انج�ام تعمیرات اضطراری و ی�ا توقف خودرو 
در کن�ار جاده، باید فالش�ر یا چ�راغ خطر خودرو را 

روشن کرد.
چراغ فالشر با فشار کلید مخصوص در هر وضعیتی 
از س�وئیچ، روش�ن می ش�ود. کلید فالش�ر در وسط 
کنس�ول میان�ی خ�ودرو ق�رار دارد و بعد از روش�ن 
شدن آن، تمامی چراغ راهنماهای خودرو به صورت 

هم زمان چشمک خواهند زد.
چ�راغ هش�دار فالش�ر در حال�ت روش�ن و یا  •

خام�وش بودن خودرو قابل اس�تفاده اس�ت و 
روشن می شود.

وقتی فالش�ر روش�ن اس�ت، چراغ راهنما کار  •
نمی کند.

موقع فالشر زدن در حین یدک شدن خودرو،  •
بیشتر احتیاط کنید.

هشدارهای جاده ای

6
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اگر موتور در تقاطع ها خاموش شود
اگ�ر خ�ودرو در حی�ن عب�ور از چهارراه ه�ا و  •

تقاطع ها خاموش ش�ود، ابتدا دنده را خالص 
کرده و س�پس با هل دادن خودرو را به مکان 

امنی منتقل نمایید.
اگ�ر خودروی ش�ما گیربک�س معمولی دارد و  •

فاقد س�وئیچ قفل ش�ونده اس�ت، خودرو را در 
دنده 2 یا 3 بدون فش�ار پدال کالچ اس�تارت 

بزنید و خودرو را جلو ببرید

اگر در حین رانندگی خودرو پنچر شود
در این حالت:

پ�ای خ�ود را از روی گاز برداری�د و اجازه دهید . 1
که حین هدایت مستقیم خودرو سرعت آن کم 
ش�ود. هرگ�ز بالفاصله ترم�ز نگیرید و یا س�عی 
نکنی�د ف�ورا از ج�اده خارج ش�وید زی�را ممکن 
اس�ت کنترل خ�ودرو را از دس�ت بدهید. وقتی 
خودرو به س�رعتی رسید که ترمز کردن در این 
س�رعت خطر ندارد، ب�ه آرامی و با احتیاط ترمز 
کرده و روی یک س�طح س�فت، خ�ودرو را پاک 
کنید. هرگز در فضای بین دو الین طرف اتوبان 

پارک نکنید.
بعد از توقف خودرو، فالشرها را روشن و دستی . 2

را بکش�ید و اگ�ر گیربکس اتوماتیک اس�ت، آن 
را در وضعی�ت P و اگر معمولی اس�ت آن را در 

وضعیت دنده عقب قرار دهید.

تمام�ی سرنش�ینان را از خ�ودرو خ�ارج کرده و . 3
مطمئن شوید که همگی از دری که ایمنی الزم 
را دارد و ب�ه س�مت محل عبور و م�رور باز نمی 

شود، خارج شوند.
موقع تعویض چرخ، براس�اس دستورالعمل های . 4

بعدی این فصل عمل کنید.

اگـر در حین رانندگی، خودرو خاموش 
شد:

به آرامی س�رعت خود را ک�م کنید، و خودرو را . 1
در خ�ط مس�تقیم هدای�ت نمایید. ب�ه دقت و با 
احتی�اط از ج�اده خارج ش�وید و ب�ه مکانی امن 

بروید.
فالشرها را روشن کنید.. 2
سعی کنید که مجددا موتور را روشن کنید. اگر . 3

خودرو روش�ن نش�د، توصیه می کنیم که آن را 
ب�ه نزدیک ترین نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان 

موتور ببرید.

در صورت بروز وضعیت های اضطراری حین رانندگی، اقدامات زیر را انجام دهید
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اگر موتور اصال استارت نمی زد و یا این 
کار را به کندی انجام می دهد

اتوماتیک . 1 گیربکس  دارای  شما  خودروی  اگر 
است مطمئن شوید که دنده آن خالص است و 
یا در وضعیت P قرار دارد و ترمز اضطراری آن 

کشیده شده است.
اتصاالت باطری را چک نموده و مطمئن ش�وید . 2

که تمیز و سفت هستند.
چراغ های داخلی را روشن کنید. اگر چراغ موقع . 3

اس�تارت کم نور می شود و یا خاموش می گردد، 
باطری خالی شده است.

اتصاالت اس�تارتر را چک کنید تا مطمئن شوید . 4
که درست نصب شده و یا شل نشده اند.

و . 5 دادن  از ه�ل  ب�رای روش�ن ک�ردن خ�ودرو 
ی�ا کش�یدن آن خ�ودداری کنی�د. ب�ه بخ�ش 
دستورالعمل های »استارت کمکی« رجوع شود.

روشن  اما  زند  می  استارت  موتور  اگر 
نمی شود

میزان سوخت خودرو را چک کنید.. 1
س�وئیچ را در وضعی�ت قف�ل بگذاری�د و تمامی . 2

کانکتوره�ای کوی�ل و ش�مع ها را چ�ک کنی�د. 
کانکتوره�ای ش�ل و یا باز ش�ده را مجددا وصل 

کنید.
لوله های سوخت رسانی به موتور را چک کنید.. 3
اگ�ر موت�ور ب�از ه�م روش�ن نمی ش�ود، توصی�ه . 4

می کنی�م آن را ب�ه نزدیک ترین نمایندگی مجاز 
شرکت کرمان موتور ببرید.

 هشدار !
اگر موتور روشـن نشد، سـعی نکنید با هل 
دادن یـا کشـیدن، آن را روشـن کنید. این 
امر می تواند سـبب تصادف و یا آسیب های 
دیگر شود. به عالوه، هل دادن و یا کشیدن 
ممکن اسـت سـبب بار اضافـی روی مبدل 

کاتالیستی شده و سبب آتش سوزی گردد.

اگر خودرو روشن نشود اقدامات زیر را انجام دهید
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کابل ه�ا را ب�ه ترتیب عددی وص�ل کرده و برعکس 
اتصال، آن ها را باز کنید.

استارت کمکی یا باطری به باطری:
اس�تارت کمک�ی یا باطری به باط�ری در صورتی که 
درس�ت انجام نشود، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
بنابراین برای جلوگیری از آسیب های جانی و مالی، 
از روش ه�ای صحیح�ی باط�ری به باط�ری تبعیت 
کنی�د. اگر در انجام ای�ن کار مهارت ندارید، توصیه 
می کنیم که از یک تکنسین ذیصالح کمک بگیرید 

و یا از سرویس های امداد خودرو استفاده کنید.

  نکته :
بـرای باطـری بـه باطـری کـردن، تنهـا از 
سیسـتم های باطری کمکی 12 ولتی استفاده 
کنید. استفاده از منبع تغذیه ها یا باطری های 
24 ولتی می تواند سـبب ایراد خسـارت های 
غیر قابل تعمیر به موتور اسـتارت، سیسـتم 
جرقـه و دیگـر قطعـات الکترونیکـی شـود. 
)اسـتفاده از دو باطـری 12 ولت و سـری و یا 

موتور ژنراتور 24 ولت هم ممنوع است(.

 هشدار !
باطری

هرگز سـعی نکنید که سـطح آب باطری را 
چـک کنید زیـرا این امـر 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 
دسـتورالعمل ها تبعیـت نکنیـد، ممکن 
اسـت آسـیب های جانـی و مـال ایجاد 
شـود! اگر با نحوه کار آشـنا نیستید، از 
یک متخصص کمک بگیرید. باطری های 
خودرو حاوی اسیدسولفوریک هستند و 
این اسید به شدت 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.
اگـر باطری خالی شـده خـودرو یخ زده  •

باشـد و یا میزان آب باطری پایین است، 
از باطری به باطری کردن خودداری کنید 
زیرا ممکن اسـت سـبب انفجـار باطری 

شود.

استارت اضطراری )باطری به باطری کردن(
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روش صحیح باطری به باطری کردن:
مطمئن شوید که باطری کمکی 12 ولتی است . 1

و س�یم منف�ی آن ب�ه زمی�ن )زمی�ن سیس�تم( 
متصل است.

اگ�ر باط�ری کمک�ی از روی خ�ودرو دیگ�ری . 2
اس�تفاده می شود، مواظب باشید که خودروها با 

هم تماس پیدا نکنند.
تمامی وس�ایل برقی غی�ر ضروری داخل خودرو . 3

را خاموش کنید.
سیم های باطری کمکی را به ترتیب شکل وصل . 4

کنید. ابتدا یک سر سیم باطری کمکی را به سر 
مثبت باطری خالی )1( و س�پس س�ر دیگر آن 
را ب�ه ترمینال مثبت باط�ری کمکی )2( متصل 

نمایید. 
در ادام�ه س�ر س�یم دیگ�ر باطری کمک�ی را به 
ترمینال منفی باطری )3( خالی زده و سر دیگر 
آن را هم به یک سطح فلزی، ثابت، جامد )مثال 
ب�ه ق�الب کاپ�وت موت�ور( و دور از باط�ری )4( 
متص�ل نمایید. هرگز این سرس�یم را به قطعات 
و ی�ا بخش های�ی وصل نکنید که هنگام روش�ن 
ش�دن موتور حرکت می نمایند و حتی از اتصال 
آن به نزدیکی این قطعات هم خودداری کنید.

مانع اتصال سیم های کمکی باطری به چیز دیگری 
غیر از ترمینال های باطری و یا زمین شوید. موقع 

ایجاد اتصال روی باطری خم نشوید.

  نکته :
سیم های باطری

از اتصال سـیم باطری کمکی از سر مثبت آن 
به سر منفی باطری خالی خودداری کنید. این 
امر می تواند سـبب داغ شـدن باطری و ترک 

خوردن آن و یا خارج شدن اسید شود.

5. اکنون با باطری خودروی کمکی اس�تارت بزنید 
و دور موتور را به 2000 دور در دقیقه برس�انید 
و سپس استارت خودرو با باطری خالی را انجام 

دهید.
اگر دلیل خالی ش�دن باطری ش�ما مشخص نباشد، 
توصی�ه می کنی�م خ�ودرو را ب�ه نمایندگ�ی مج�از 

شرکت کرمان موتور ببرید.

روشن کردن خودرو با هل دادن
هل دادن خودروهای دارای گیربکس دستی ممنوع 
اس�ت زیرا به سیستم کنترل آالینده های آن آسیب 

می رساند.
هل دادن خودرو برای روش�ن کردن در خودروهای 

دنده اتوماتیک نیز ممنوع است.
 برای روش�ن کردن خ�ودرو خالی از روش های این 

بخش استفاده کنید.

 هشدار !
هرگـز بـرای روشـن کـردن خـودرو آن را 
یدک نکنید زیرا ممکن اسـت موقع روشن 
شـدن ناگهان خودرو به جلو حرکت کرده و 

تصادف ایجاد شود.
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اگ�ر عقرب�ه دمای خ�ودرو ش�ما نش�ان می دهد که 
موت�ور داغ کرده اس�ت، قدرت موتور کم می ش�ود 
و صدای کوبیدن ش�دید به گوش می رسد و موتور 
احتم�االً خیلی داغ اس�ت. در ای�ن حالت به صورت 

زیر عمل کنید:
خ�ودرو را از ج�اده خ�ارج و هرچه س�ریع تر در . 1

یک جای ایمن توقف کنید.
دن�ده را در وضعی�ت P )ب�رای خ�ودرو با دنده . 2

اتوماتی�ک( و دنده خالص )برای خودرو با دنده 
معمولی( قرار دهید و دستی را بکشید. اگر کولر 

روشن است، آن را خاموش کنید.
 اگ�ر آب از رادیات�ور خ�ارج می ش�ود و ی�ا بخار . 3

از درب موت�ور بلند می ش�ود، خودرو را خاموش 
کنی�د و ت�ا زمانی ک�ه خ�روج آب از رادیاتور و یا 
بخ�ار متوق�ف نش�ده اس�ت، درب موت�ور را ب�از 
نکنید. اگر خروج آب و بخار نداش�تید، موتور را 
خاموش نکنید و از کار کردن پروانه خنک کننده 
مطمئن ش�وید. اگر پروان�ه کار نمی کند، خودرو 

را خاموش کنید.

مطمئن شوید که تسمه واتر پمپ سرجای خود . 4
اس�ت؛ اگر تسمه موجود بود، آن را سفت کنید. 
اگر تس�مه مشکلی نداشت و سفت بود به سراغ 
نش�تی از رادیاتور و ش�یلنگ ها بروید. )اگر کولر 
استفاده شده است، طبیعی است که آب سرد از 

هنگام توقف خودرو خارج شود(.

 هشدار !
هنگام کار کردن موتور، مواظب باشـید که 
دسـت، مـو و لباس های شـما بیـن قطعات 

متحرکی مانند پروانه و تسمه گیر نکند.

اگر تس�مه واتر پمپ خراب ش�ده و ی�ا رادیاتور . 5
نشتی دارد، خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

 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.

اگ�ر نمی توانی�د عل�ت داغ کردن موت�ور را پیدا . 6
کنی�د، ت�ا زمان عادی ش�دن دم�ای موتور صبر 
کنید و س�پس اگر آب رادیاتور کم ش�ده بود، با 
احتی�اط ب�ه مخزن آب اضافه کنی�د تا مخزن تا 

نیمه پر شود.
همواره با احتیاط عمل کنید و مراقب عالئم داغ . 7

ک�ردن موتور خودرو باش�ید. اگر موت�ور خودرو 
مج�ددا داغ کرد، بالفاصله آن را به نزدیک ترین 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
افت شـدید آب رادیاتور به معنی نشـتی در 
سیسـتم خنک کننـده موتور اسـت و توصیه 
می کنیـم که خودرو را فورا به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

در صورت داغ کردن موتور چه کار باید کرد؟



در وضعیت های اضطراری چه کار باید کرد؟

384

اگر الستیک خودرو پنچر شد، چکار باید کرد؟)به شرط وجود چرخ زاپاس(
 هشدار !

تعویض چـرخ خودرو کار خطرناکی اسـت. 
همواره موقع تعویض چرخ، از دستورات این 
بخش تبعیت کنید تا خطر آسیب های جانی 

و مالی کم شود.

جک و آچار

در  چرخ  آچار  و  جک  دسته  جک،  زاپاس،  چرخ 
صندوق عقب خودرو قرار دارند.

برای خارج کردن این وسایل کف پوش صندوق را 
کنار زده و آن ها را خارج کنید.

)1( دسته جک
)2( جک

)3( آچار چرخ

دستورالعمل های جک زدن
اس�تفاده از ج�ک خ�ودرو تنه�ا ب�رای وضعیت های 

اضطراری است.
 برای جلوگیری از تکان های جک در هنگام حرکت 

خودرو، آن را به درستی سفت کنید و ببندید.
ب�رای کاه�ش احتمال خط�ر، دس�تورات مربوط به 

جک زدن را اجرا کنید.
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 هشدار !
تعویض الستیک

هرگـز کار تعویـض چـرخ را روی جاده  •
انجام ندهید.

بدین منظور همیشـه خـودرو را کامال از  •
جـاده خارج و به شـانه خاکی کنار جاده 
منتقل کنید. جک باید روی یک سـطح 
سـفت قرار گیرد و اگر چنین سطحی را 
پیـدا نمی کنیـد، از امداد خـودرو کمک 

بگیرید.
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 
دیگـر بخش هـای خـودرو جـک نزنید.
 )ادامه دارد(

)ادامه(
جک بـه راحتی می توانـد از زیر خودرو  •

در رفتـه و سـبب ایجاد سـانحه شـود. 
به هیچ وجـه بـدن خـود را زیـر خودرو 
روی جـک قرار ندهیـد و برای این کار و 
دسترسی به زیر خودرو حتما از پایه های 
کمکـی اسـتفاده کـرده و سـپس اقدام 

کنید.
وقتی خودرو روی جک اسـت، هرگز آن  •

را استارت نزنید و یا با آن حرکت نکنید!
موقع جک زدن نباید کسی داخل خودرو  •

باشد.
از جـاده و  • کـودکان را در مکانـی دور 

خودرو نگه دارید.

باز کردن و بستن چرخ زاپاس
مه�ره اتص�ال چ�رخ زاپ�اس را در جه�ت خ�الف 

عقربه های ساعت بگردانید.
 برای بستن چرخ زاپاس عکس این کار را بکنید.

برای جلوگیری از بازی کردن قطعات جک و وسایل 
همراه در صندوق عقب، آن ها را به خوبی ببندید.
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تعویض چرخ خودرو
خ�ودرو را روی یک س�طح تخت پ�ارک و ترمز . 1

دستی را بکشید.
)ب�رای . 2 عق�ب  دن�ده  وضعی�ت  در  را  دن�ده 

گیربکس های دس�تی( و یا P )در گیربکس های 
اتوماتیک( قرار دهید.

چراغ خطر یا فالشر خودرو را روشن کنید.. 3
آچ�ار چرخ، جک، دس�ته ج�ک، و زاپ�اس را از . 4

خودرو خارج کنید.
جل�وی چرخ های�ی ک�ه روبه روی چ�رخ تعویض . 5

هستند، مانعی بگذارید.

 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 
خودرو باقی بماند.

با س�ر پیچ گوش�تی، قالپاق را خارج کنید )اگر . 6
چرخ دارای قالپاق باشد(.

س�پس هر ک�دام از پیچ های خ�ودرو را یک دور در 
جه�ت خ�الف عقربه های س�اعت ش�ل کنی�د اما تا 
وقتی که الس�تیک از زمین باال نیامده است، پیچ ها 

را خارج نکنید.



6

د؟
کر

د 
بای

ار 
ه ک

ی چ
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

د

387

ج�ک را در نزدیک تری�ن مح�ل ج�ک زن�ی ب�ه . 7
چرخ تعویضی قرار دهید. این محل ها صفحات 
جوش ش�ده به شاس�ی با دو زبانه هستند و یک 
لب�ه دارن�د که وارد س�ر ج�ک می ش�ود و با آن 

جفت می گردد.

 هشدار !
محل استقرار جک

برای کاهش احتمال آسـیب های جانی، تنها 
از جک هـای اصلی همـراه خـودرو و محل 
اسـتقرار جک تعیین شده اسـتفاده کنید. 
هرگز جک را زیر قطعات دیگر خودرو مانند 

سپر و جاهای دیگر نگذارید.

دسته جک را وارد آن کرده و در جهت عقربه ها . 8
بگردانی�د و خ�ودرو را ت�ا جایی ب�اال بیاورید که 
چرخ از زمین جدا ش�ود. میزان فاصله بین کف 
چ�رخ و زمی�ن در ای�ن وضعیت بای�د تقریباً 30 
میلی متر باشد و قبل از خارج کردن و باز کردن 
پی�چ ها، مطمئن ش�وید که خودرو پایدار اس�ت 
و به هیچ وج�ه امکان حرکت و ی�ا دررفتن آن از 

روی جک نیست.
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پیچ ه�ای چ�رخ را ب�از و آن ها را با دس�ت خارج . 9
کنید. چرخ را خارج و آن را خوابیده روی زمین 
بگذاری�د به گون�ه ای ک�ه امکان حرکت نداش�ته 
باش�د. س�پس چرخ زاپاس را با توجه به سوراخ 
پیچ ه�ا روی جای چرخ قبلی قرار دهید و دقیقا 
سوراخ های روی چرخ و جای آن را جفت کنید. 
اگر س�خت بود، اندکی چ�رخ را حرکت دهید تا 
س�وراخ ها روبه روی هم قرار گیرند. سپس چرخ 

را فشار دهید تا کامال داخل شود و جا بخورد.

 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 سطح تماس چرخ و 
توپی آن خوب نباشـد، پیچ ها شل بسته 
می شـوند و ممکن است چرخ شل باشد. 
شل بودن چرخ می تواند سبب کم شدن 

کنترل بر خودرو و حوادث بعدی گردد.

برای بستن چرخ، بعد از جا زدن آن، پیچ ها را . 10
وارد سوراخ ها کرده و آن ها را با دست تا جایی 
که ممکن اس�ت س�فت کنید. ب�ه چرخ ضربه 
بزنید تا از جا خوردن کامل آن اطمینان یابید 
و سپس مجددا پیچ ها را با دست سفت کنید.

ب�رای پایی�ن آوردن ج�ک، پی�چ آن را خ�الف . 11
عقربه های ساعت بگردانید.
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س�پس آچ�ار را مانن�د ش�کل ق�رار داده و پیچ ها را 
س�فت کنی�د. مطمئن ش�وید ک�ه آچار کام�ال وارد 
س�رپیچ شده اس�ت و از رفتن روی دسته آچار با پا 
و یا اس�تفاده از لوله برای افزایش دس�ته آن وسفت 

کردن بیشتر پیچ خودداری کنید.
طبق ش�ماره بندی روی شکل پیچ ها را سفت کنید 
تا وقتی که همه آن ها س�فت ش�وند. سپس مجددا 
س�فت بودن ه�ر پیچ را چک کنید. بع�د از تعویض 
چرخ، توصیه می ش�ود که خودرو را برای بازدید به 

نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

گشتاور سفت کردن پیچ های چرخ:
در چرخ های با رینگ فوالدی یا الومنیومی:

 9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

اگر گیج فشار هوا دارید، فشار باد الستیک را چک 
کنی�د و اگ�ر کمت�ر از مق�دار توصیه ش�ده ب�ود، به 
نزدیک ترین پنچرگیری مراجعه و چرخ را باد بزنید. 
و اگر فش�ار زیاد ب�ود، آن را خالی کنید تا به مقدار 
توصیه ش�ده برسد. همیش�ه بعد از کنترل و تنظیم 
باد چرخ، س�ر والو ) سرش�یرباد( را نصب کنید. در 
غیر این صورت امکان نشت باد وجود دارد. اگر سر 
والو ) سرش�یرباد( را گم کردید، حتما یکی دیگر را 

بخرید و سریعا روی والو باد چرخ نصب کنید.
در  را  پنچ�ر  تعوی�ض چرخ ه�ا، الس�تیک  از  بع�د 
ج�ای زاپ�اس نصب و ج�ک و ابزارهای دیگ�ر را به 
صندوق عق�ب برگردانی�د و ببندی�د و برای تعویض/

تعمیر الستیک پنچر اقدام کنید.

  نکته :
روی پیچ هـای چرخ خودرو رزوه های متریک 
وجود دارد. در هنگام باز کردن چرخ، مطمئن 
شـوید کـه همـان پیـچ را سـرجای خودش 
نصب کنیـد و یا اگر تعویض شـدند، پیچ های 
با رزوه های متریک و پخ یکسـان را اسـتفاده 
کنید. بسـتن اشـتباهی پیچ ها سبب می شود 
که پیچ سـفت نشـده و آسـیب ببیند و باید 

تعویض شود.
توجه داشـته باشـید که اغلب پیـچ چرخ ها 
رزوه های متریک ندارند. بنابراین همیشه قبل 
از بسـتن پیچ های جدید از شـکل رزوه آن ها 

اطمینان حاصل کنید.
 اگر در این مورد مشـکلی رخ داد، سـریعا به 
نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور مراجعه 

کنید.
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 هشدار !
پیچ های چرخ

 اگـر پیچ های چرخ آسـیب ببیننـد، توان 
نگهـداری چرخ را ندارند و این امر می تواند 
سـبب خرابی چرخ و دررفتن و آسیب های 

جانی و مالی شود.

برای جلوگیری از تکان و حرکت جک، دسته جک، 
آچ�ار چ�رخ و الس�تیک زاپ�اس در هن�گام حرکت 

خودرو، آن ها را سفت ببندید.

نکته مهـم – اسـتفاده از چرخ زاپاس 
فشرده )در صورت وجود(

اگر خودروی ش�ما مجهز به الستیک زاپاس فشرده 
ی�ا جم�ع و ج�ور باش�د، ای�ن الس�تیک نس�بت به 
الس�تیک معمولی فضای کمتری را اشغال می کند. 
ای�ن چرخ کوچک ت�ر از چرخ معمولی اس�ت و تنها 

برای استفاده موقت طراحی شده است. 

  نکته :
موقع اسـتفاده از چرخ زاپاس فشـرده، با  •

احتیاط رانندگی کنیـد و در اولین فرصت 
آن را بـا چرخ و السـتیک معمولی تعویض 

نمایید.
اسـتفاده از بیش از یک السـتیک فشرده  •

به صورت هم زمان توصیه نمی شود.

 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 !
همیشـه بعد از نصب چرخ زاپاس فشـار باد 
آن را چک کنید و در صورت لزوم تنظیم باد 
کنید. به قسمت »الستیک و چرخ« فصل 8 

رجوع کنید.

 420 kPa ف�ش���ار ب���اد تایر زاپاس ب�ای��د ت��ا
)psi 60( باشد.

i نکته آموزشی!
بعـد از نصـب چرخ زاپاس، فشـار بـاد آن را 

بررسی و در صورت نیاز تنظیم باد کنید.
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موقع استفاده از زاپاس فشرده، نکات احتیاطی زیر 
را رعایت کنید:

تحت هی���چ شرایط��ی با سرع��ت بیشت��ر از  •
km/h 80 ؛ رانندگ�ی نکنید؛ زیرا س�رعت های 

باالتر می تواند به الستیک خودرو آسیب بزند.
ب�رای اجتناب از خطرات، همواره با احتیاط و با  •

س�رعت کم طبق ش�رایط ج�اده رانندگی کنید. 
چاله ها و موانع روی جاده می توانند به شدت به 

چرخ زاپاس آسیب بزنند.
می توان�د  • فش�رده  زاپ�اس  از  م�داوم  اس�تفاده 

س�بب خرابی، از دس�ت رفتن کنت�رل خودرو و 
آسیب های جانی شود.

هرگز ب�ار داخل خودرو را در این وضعیت نباید  •
از مقادیر اس�می تعیین ش�ده ب�رای حداکثر بار 
اس�می و یا ظرفیت حمل بار، بیش�تر باش�د که 
این مقادیر روی خود الستیک زاپاس درج شده 

است.
از رانندگ�ی در محل ه�ای پ�ر از مانع خودداری  •

کنی�د زی�را قط�ر زاپ�اس فش�رده کوچک ت�ر از 
الس�تیک های ع�ادی اس�ت و ای�ن ام�ر س�بب 
کاه�ش تقریبی 25 میلی مت�ری فاصله تا زمین 

می شود و به خودرو آسیب می رساند.

هن�گام نص�ب الس�تیک زاپ�اس فش�رده روی  •
ه�ای  کارواش  ب�ه  خ�ودرو  ب�ردن  از  خ�ودرو، 

اتوماتیک خودداری کنید.
هنگام اس�تفاده از زاپاس، از بس�تن زنجیر چرخ  •

خ�ودداری کنید زیرا ان�دازه این چرخ کوچک تر 
است و زنجیر درست روی آن جا نمی خورد. این 
امر می تواند به خودرو آس�یب رس�انده و س�بب 

خرابی زنجیر نیز بشود.
الس�تیک زاپاس نبای�د موقع ل�زوم رانندگی در  •

برف و یا یخ، در جلوی خودرو نصب شود.
از بستن الستیک زاپاس فشرده روی خودروهای  •

دیگ�ر خ�ودداری کنی�د زیرا این الس�تیک تنها 
مخصوص این خودرو طراحی شده است.

عمر آج الس�تیک زاپاس فشرده از الستیک های  •
معمول�ی کمت�ر اس�ت و بنابراین بای�د به صورت 
نمایی�د و الس�تیک های  بازدی�د  را  منظ�م آن 

زاپاس سائیده را با انواع مشابه تعویض کنید.

الس�تیک زاپاس را نبای�د روی رینگ های دیگر  •
س�وار ک�رد و از بس�تن آن روی الس�تیک های 
اس�تاندارد، یخ شکن، و یا استفاده از قالپاق و یا 
رینگ خاص در آن خودداری کنید. در غیر این 
صورت، این اقالم آسیب می بینند و ممکن است 

به خودرو هم آسیب برسد.
هرگ�ز هم زم�ان بیش�تر از یک الس�تیک زاپاس  •

فشرده استفاده نکنید.
هنگام استفاده از الستیک زاپاس فشرده، یدک  •

نمودن تریلی ممنوع است.
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نام مدل. 1
حداکثر بار مجاز. 2
موقع استفاده از جک، ترمز دستی را بکشید.. 3
موقع استفاده از جک، خودرو را خاموش کنید.. 4
هرگ�ز زی�ر خودرویی که تنها ب�ا جک باال آمده . 5

است، نروید.
محل های تعیین شده زیر شاسی. 6
موقع استفاده از جک، صفحه تحتانی جک باید . 7

به صورت عمودی زیر نقطه محل استقرار جک 
قرار گیرد.

در . 8 را  دن�ده  معمول�ی،  دن�ده  خودروه�ای  در 
وضعیت دنده عقب و در خودرو دنده اتوماتیک، 

دنده را در وضعیت P قرار دهید.
جک باید روی سطح سفت و تراز استفاده شود. 9

سازنده جک. 10
تاریخ ساخت. 11
نمایندگی و آدرس آن. 12

  برچسب روی جک ممکن است با این شکل متفاوت باشد. برای کسب مشخصات و اطالعات بیشتر به 
برچسب روی جک رجوع شود.

برچسب روی جک و توضیحات آن
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اگر چرخ خودرو پنچر شد چه کار باید کرد؟ )در صورتی که کیت پنچرگیری موجود باشد(

برای ایمنی بیش�تر در هنگام اس�تفاده از این کیت، 
ب�ه دق�ت ای�ن دس�تورالعمل ها را خوان�ده و از آن 

تبعیت کنید.
)1( کمپرسور

)2(ظرف درزگیر
کی�ت پنچر گی�ری کار پنچرگیری موق�ت را انجام 
می ده�د و توصی�ه می ش�ود ک�ه بع�د از آن خودرو 
را ب�رای بازدید ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان 

خودرو ببرید.

 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.

با استفاده از این کیت، شما حتی بعد از پنچری هم 
می توانید به حرکت خود ادامه دهید.

سیستم کمپرسور ترکیب درزگیر می توانند به خوبی 
اغلب پنچری های ناشی از فرورفتن میخ و یا اشیای 
مش�ابه در س�واری ها را رف�ع کرده و تای�ر خودرو را 

مجددا باد بزند.
بع�د از پنچرگی�ری صحیح خودرو، ش�ما می توانید 
تا 200 کیلومتر با حداکثر س�رعت 80 کیلومتر در 
ساعت با خودرو رانندگی و خود را به یک تعمیرگاه 
ی�ا پنچرگی�ری برس�انید و تعمی�رات اساس�ی تر را 

انجام دهید.

معرفی کیت پنچرگیری یـک -  بـرای  درزگیـر  یـک 
الستیک  

  نکته !

موقـع پنچر شـدن دو یا چند چـرخ، از کیت 
پنچرگیـری اسـتفاده نکنیـد زیـرا هر کیت 
پنچرگیـری تنها بـرای یک السـتیک پنچر 

استفاده می شود.
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از  بعض�ی  نتوانی�د  کی�ت  ای�ن  ب�ا  اس�ت  ممک�ن 
الس�تیک های با پنچری زیاد و یا دارای پنچری در 

جداره کناری را پنچرگیری کنید.
افت فش�ار باد الستیک ممکن است اثر زیادی روی 

کارایی الستیک بگذارد.
ب�ه همین دلی�ل در موقع اس�تفاده از خودرو دارای 
چرخ پنچرگیری شده با این شیوه، باید از فرمان های 
ناگهان�ی و دیگر مانورهای رانندگی خودداری کنید 
به خصوص اگر خودرو دارای بار س�نگین اس�ت و یا 

تریلی به آن یدک شده است.
کی�ت پنچرگی�ری ب�رای تعمی�ر دائم�ی الس�تیک 
اس�تفاده نمی ش�ود و تنها برای یک الس�تیک قابل 

استفاده است.
در این بخش نحوه استفاده از این کیت و پنچرگیری 
موقت الستیک خودرو به شما آموزش داده می شود 
تا بتوانید س�اده و مطمئ�ن کار پنچرگیری را انجام 

دهید.
بنابرای�ن بخش »نکات�ی برای اس�تفاده هرچه بهتر 
از کی�ت پنچرگی�ری« را ب�ا دق�ت مطالع�ه و از آن 

تبعیت کنید.

نکاتـی برای اسـتفاده هرچـه بهتر از 
کیت پنچرگیری

خودرو را در شانه خاکی جاده به گونه ای پارک  •
کنی�د ک�ه بتوانی�د دور از مح�ل عب�ور و م�رور 

خودروها با کیت کار کنید.
نمی کن�د  • مطمئ�ن ش�ویدکه خ�ودرو حرک�ت 

و حت�ی وقت�ی ک�ه روی زمی�ن تراز ه�م پارک 
کرده اید، ترمز دستی را همیشه بکشید.

تنه�ا ب�رای پنچ�ر گی�ری و ب�اد زدن الس�تیک  •
س�واری از کی�ت اس�تفاده کنی�د. توجه داش�ته 
باشید که با این کیت تنها می توانید پنچری در 

بخش روی آج الستیک را بگیرید.
پنچرگی�ری  • ب�رای  کی�ت  ای�ن  از  اس�تفاده  از 

الستیک موتورس�یکلت، دوچرخه و یا الستیک 
های دیگر خودداری کنید.

وقتی الس�تیک و چرخ آسیب دیده است، برای  •
ایمن�ی بیش�تر از کی�ت پنچ�ر گی�ری اس�تفاده 

نکنید.
پنچرگی�ری  • ب�رای  کی�ت  ای�ن  از  اس�تفاده 

خودروه�ای که پنچری آن ها تقریبا 6 میلی متر 
اس�ت، مؤثر نیست و توصیه می شود که خودرو 
را به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور ببرید.

در ص�ورت ایج�اد آس�یب های ج�دی ب�ه خاطر  •
رانندگ�ی ب�ا الس�تیک پنچ�ر و ی�ا با الس�تیک 
ک�م ب�اد، از این کیت برای تعمی�ر و پنچرگیری 

استفاده نکنید.
اش�یایی مانند میخ و پیچ پنچر کننده الستیک  •

را خارج نکنید.
اگ�ر خ�ودرو در فضای باز اس�ت، آن را خاموش  •

نکنی�د و در غی�ر ای�ن صورت به خاطر اس�تفاده 
کمپرس�ور ب�اد از باط�ری، ممکن اس�ت باطری 

خالی شود.
هرگز هنگام اس�تفاده، کی�ت پنچرگیری را رها  •

نکنید.
هرگز بیش از 10 دقیقه از کیت استفاده نکنید  •

زیرا ممکن است داغ کند.
اگر دمای محیط زیر F°22 ر)C°30-( است، از  •

کیت پنچرگیری استفاده نکنید.
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اجزای کیت پنچرگیری

برچسب محدودیت سرعت. 0
مخ�زن درزگیری ی�ا مایع پنچرگی�ری همراه با . 1

برچسب سرعت مجاز
شیلنگ اتصال از مخزن به چرخ. 2
کانکتورها و سیم اتصال مستقیم. 3

پایه مخزن درزگیر  .4
5.  کمپرسور

کلید روشن/خاموش  .6
گیج فشار باد برای نمایش فشار الستیک  .7

شیلنگ اتصال کمپرسور و مخزن درزگیری و یا   .8
کمپرسور و چرخ

کانکتورها، کابل و ش�یلنگ اتص�ال در داخل جعبه 
کمپرسور قرار دارند.

 هشدار !
درزگیر تاریخ مصرف گذشته

هرگـز از درزگیـر تاریـخ مصـرف گذشـته 
اسـتفاده نکنید )یعنی تاریـخ انقضای روی 
مخـزن 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. •

توصیه می ش�ود که دس�تورالعمل های ارائه ش�ده را 
کامال رعایت کنید در غیر این صورت ممکن اس�ت 
درزگیر با فش�ار از بطری خود خارج شده و حوادث 

ناگواری رخ دهد.
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استفاده از کیت پنچرگیری
برچس�ب س�رعت مجاز )0( روی مخ�زن )1( را . 1

ج�دا ک�رده و آن را در جای�ی در مع�رض دی�د 
داخ�ل خ�ودرو مث�ال روی فرمان نص�ب کنید تا 
فرام�وش نکنید که باید با س�رعت مجاز تعیین 

شده رانندگی کنید.
شیلنگ )8( را به کانکتور بطری درزگیر متصل . 2

نمایید.
سر والو ) سرشیرباد( چرخ پنچر را باز و شیلنگ . 3

)2( بطری درزگیر را به آن ببندید.
مخزن درزگیر را در داخل جعبه )4( کمپرس�ور . 4

قرار دهید به گونه ای که جعبه عمودی باشد.

مطمئ�ن ش�وید ک�ه کمپرس�ور خام�وش و در . 5
وضعیت 0 است.

سیم کمپرسور را به پریز برق خودرو بزنید.. 6

در وضعیت�ی که کلید روش�ن / خاموش خودرو . 7
در وضعیت روش�ن اس�ت و یا س�وئیچ باز است، 
کمپرس�ور را روش�ن و اج�ازه دهی�د ت�ا 5 ت�ا 7 
دقیق�ه کار کن�د تا درزگیر را تا فش�ار مناس�ب 
وارد کن�د. )ب�ه بخ�ش چرخ و الس�تیک خودرو 
در فص�ل 8 مراجعه ش�ود(. فش�ار باد الس�تیک 
بع�د از پ�ر کردن زی�اد مهم نیس�ت و بعدا چک 
و تنظیم می ش�ود. مواظب باش�ید که الس�تیک 
را زی�اد باد نکنید و موقع باد کردن از الس�تیک 

فاصله بگیرید.
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فشار باد الستیک- 
 

  نکته !

اگـر فشـار باد الستیـک شمـا کمتـر از 29 
 )PSI )200kpa است، از رانندگی خودداری 
کنیـد. این کار می تواند منجـر به تصادف در 
اثر ترکیدگی و خرابی ناگهانی الستیک شود.

کمپرسور را خاموش کنید.. 8
ش�یلنگ ها را از کانکت�ور مخ�زن درزگی�ر و والو . 9

الستیک جدا کنید.
خ�ودرو  در  جعب�ه اش  ب�ه  را  پنچرگی�ری  کی�ت 

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
ب�رای توزی�ع یکنواخت درزگیر در الس�تیک، . 10

بالفاصل�ه 7 ت�ا 10 کیلومت�ر و ی�ا ح�دود 10 
دقیقه رانندگی کنید.

با س�رعت بیشتر از 80 کیلومتر در ساعت رانندگی 
نکنی�د و در ص�ورت امکان با س�رعت کمت�ر از 12 

کیلومتر در ساعت هم رانندگی ننماید.
 هن�گام رانندگی، اگر متوج�ه ارتعاش غیر معمولی 
ش�دید، و یا س�رو صدایی به گوش رس�ید، س�رعت 
خ�ود را ک�م کرده و ب�ا احتیاط رانندگ�ی کنید و با 

احتیاط از جاده خارج شوید.
سپس به امداد خودرو زنگ بزنید.

موق�ع اس�تفاده از کی�ت پنچرگیری، سنس�ورهای 
فش�ار ب�اد الس�تیک و چ�رخ ممک�ن اس�ت در اث�ر 
ریخت�ن درزگی�ر آس�یب ببینن�د، بنابرای�ن درزگیر 
روی سنس�ورهای فش�ار باد و چرخ را برداشته و آن 

را برای بازدید به یک تعمیر کار ماهر بسپارید.

کنترل فشار باد الستیک
بع�د از رانندگ�ی تقریب�ا 7 ت�ا ده کیلومت�ر و یا . 1

حدود ده دقیقه، در یک محل امن توقف کنید.
ش�یلنگ )8( کمپرسور را مس�تقیما به شیر باد . 2

الستیک متصل نمایید.
سیم رابط کمپرسور را به پریز برق خودرو بزنید.. 3
فشار باد را تا فشار تعیین شده تنظیم کنید.. 4

سپس سوئیچ  را باز کرده و به صورت زیر عمل کنید.
برای افزایش فشـار باد الستیک: کمپرسور - 

را روشن و در وضعیت I قرار دهید. برای کنترل 
وضعیت باد فعلی کمپرسور را خاموش کنید.
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i نکته آموزشی!
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.

سنسور فشار الستیک-   
  نکته !

توصیه می شود که از درزگیر کیت پنچر گیری 
موجـود در نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان 
خودرو اسـتفاده کنید. درزگیر روی سنسـور 
فشـار باد و چرخ باید موقع تعویض الستیک 
با السـتیک جدید تمیز و سنسـورهای فشار 
باد السـتیک توسط یک مکانیک ماهر بازدید 

گردد.

داده ها و اطالعات فنی
DC 12 V :ولتاژ سیستم

DC 9 - 15 V :ولتاژ کاری
15 A :جریان اسمی

دمای استفاده:
-30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)

حداکثر فشار کاری:
6.6 bar (95 psi) ~ 7.9 bar (115 psi)

70 x 150 x 65 mm :اندازه کمپرسور 
(6.7 x 5.9 x 2.56 in.)

104 x 85.5 ø mm :مخزن درزگیر
(4.1 x 3.37 ø in.)

300 ml :حجم و گنجایش درزگیر
(18.3 cu. in.)
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سیستم پایش فشار باد الستیک خودرو )TPMS( )نوع A، اگر خودرو شما دارای این ویژگی باشد(

ای�راد  نمایش�گر   / ب�اد الس�تیک  نمایش�گر فش�ار 
TPMS

ه�ر الس�تیک و نی�ز زاپ�اس آن در ص�ورت وج�ود، 
باید ماهانه در هوای س�رد بررس�ی ش�ود و تا فش�ار 
توصیه ش�ده س�ازنده خودرو در برچس�ب و یا روی 
برچسب فشار باد، باد شود. )اگر خودرو شما دارای 
الس�تیک هایی با اندازه متف�اوت با اندازه مندرج در 
برچس�ب خودرو و یا برچس�ب فش�ار باد الس�تیک 
باش�د، در آن صورت باید فش�ار باد صحیح برای آن 

الستیک را به دست آورید(.

خودروی ش�ما به عنوان ی�ک خاصیت ایمنی مجهز 
به سیس�تم پایش فشار الستیک یا TPMS است 
ک�ه موقعی که فش�ار یک یا چند الس�تیک خودرو 
باید کم ش�وند، چراغ مربوطه روی کیلومتر روش�ن 

می شود.
براین اس�اس وقتی این چراغ روش�ن می ش�ود باید 
خ�ودرو را متوق�ف و هرچه س�ریع تر الس�تیک ها را 
چک و آن ها را با فشار مناسب باد کنید. رانندگی با 
الس�تیک کم باد می تواند سبب داغ شدن الستیک 
و خراب�ی آن ش�ود و در عین حال مصرف س�وخت 
افزایش و عمر الس�تیک کم می شود و ممکن است 

روی کنترل و قدرت توقف خودرو هم اثر بگذارد.

لطف�ا توجه داش�ته باش�ید ک�ه TPMS نمی تواند 
جایگزین نگهداری صحیح ش�ود و راننده مسئولیت 
دارد که حتی اگر سطح کم بادی به حدی نرسیده 
که TPMS آن را نش�ان دهد، فشار باد مناسب را 

تامین نماید.

خ�ودرو ش�ما دارای چ�راغ نش�ان دهن�ده خراب�ی 
TPMS هم می باش�د و اگر سیس�تم درس�ت کار 
نکن�د روش�ن می ش�ود. ای�ن چ�راغ همراه ب�ا چراغ 
نمایش کم بادی الس�تیک نمایش داده می ش�ود و 
وقتی سیس�تم، ایرادی را کش�ف می کند، چراغ کم 
ب�ادی حدود یک دقیقه چش�مک می زند و س�پس 
به صورت ثابت روشن می گردد. این روند تا استارت 
بع�دی ادامه دارد مگر این که ایرادی موجود باش�د. 
وقت�ی چراغ ایراد روش�ن می ش�ود، سیس�تم ش�اید 
نتوان�د ک�م ب�ادی را نش�ان ده�د و ای�راد و نق�ص 
TPMS دالی�ل زیادی دارد ک�ه از جمله می توان 
ب�ه تعوی�ض و یا تغییر الس�تیک ها و ی�ا چرخ ها در 
خ�ودرو اش�اره نم�ود ک�ه مان�ع درس�ت کار کردن 
سیس�تم TPMS می ش�ود. همیش�ه چ�راغ ای�راد 
TPMS را بع�د از تعوی�ض یک یا چند الس�تیک 
ی�ا چ�رخ در خودرو چک کنید تا اطمینان یابید که 
الس�تیک تعویضی و یا جایگزین به گونه ای هس�تند 

که اجازه می دهند تا TPMS مجددا کار کند.



در وضعیت های اضطراری چه کار باید کرد؟

400

i نکته آموزشی!
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 شرکت کرمان موتور ببرید تا 

مورد بازدید قرار گیرد.

چراغ هش�دار سیستم پایش فش�ار تایر یا الستیک 
زمانی روشن می شود که یک یا چند الستیک شما 

کم باد باشد.
در صورت روش�ن شدن این چراغ، بالفاصله سرعت 
خود را کم کنید و از دور زدن های تند پرهیز کرده 
و پیش بینی افزایش فاصله توقف را بنمایید. در این 
وضعیت، شما باید در سریع ترین زمان ممکن توقف 
کرده و الستیک ها را بررسی نمایید. طبق برچسب 
روی خودرو و یا برچس�ب فش�ار باد، باد الستیک ها 
را تنظیم کنید. برچس�ب فشار باد الستیک بر روی 
پانل بیرونی س�تون وس�طی سمت راننده قرار دارد. 
اگ�ر در نزدیک�ی ش�ما پنچرگی�ری وجود ن�دارد یا 
نمی توانید تا آن جا رانندگی کنید، هر چه س�ریع تر 
الستیک خود را با الستیک زاپاس تعویض نمایید.

 س�پس ممکن اس�ت چراغ کم بادی برای تقریبا 1 
دقیقه چشمک بزند و سپس به صورت مداوم بعد از 
اس�تارت مجدد روشن می ماند و 20 دقیقه می ماند 
تا وقتی که ش�ما الس�تیک را پنچرگیری و یا آن را 

تعویض کنید.

  نکته :چراغ کم بادی
در زمسـتان و در آب و هوای سرد، چراغ کم 
بادی السـتیک ممکن است در صورتی روشن 
شـود که فشار باد السـتیک در هوای گرم تا 
مقدار توصیه شده تنظیم شده باشد. بنابراین 
توجه داشته باشید که روشن شدن این چراغ 
به معنـی معیوب بودن TPMS نیسـت زیرا 
کاهش دما منجر به کاهش تناسـبی فشار باد 

الستیک شده است.
وقتی که شـما از منطقه ای گـرم وارد منطقه 
سـرد در طـول رانندگـی می شـوید و یـا از 
منطقه سـرد وارد منطقه گرم می شـوید و یا 
دمای بیرون به شـدت باالتر و یا کمتر اسـت، 
بایـد فشـار باد السـتیک را چک و تا فشـار 

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(
چ�راغ ای�راد TPMS بع�د از یک دقیقه چش�مک 
 ،TPMS زدن در ص�ورت وجود ایراد در سیس�تم
روشن می شود. اگر سیستم نتواند هشدار کم بادی 
را هم زمان با خرابی سیس�تم تشخیص دهد، در آن 
صورت چراغ ایراد TPMS را روشن خواهد نمو د.

توصیه می ش�ود که سیس�تم را در ای�ن موارد برای 
بازدی�د ب�ه نمایندگ�ی مجاز ش�رکت کرم�ان موتور 

ببرید تا تعمیرات تخصصی روی آن انجام شود.

  نکته :
چـراغ خرابـی سیسـتم TPMS ممکـن  •

اسـت در صورتی روشن شـود که خودرو 
در اطراف کابل های برق و یا فرستنده های 
رادیویی مثال در ایسـتگاه های پلیس راه، 
ادارات رسـمی و دولتی و یا ایسـتگاه های 
پخش خبر، تاسیسـات نظامی، فرودگاه ها 
یا برج های مخابراتی و غیره رد شـود. این 
امـر می توانـد در فعالیت عادی سیسـتم 

TPMS اختالل ایجاد کند.
چراغ ایـراد سیسـتم TPMS در صورت  •

وجـود زنجیـر چـرخ یـا وسـایلی مانند 
نوتبوک، شـارژ موبایل، ریموت اسـتارتر، 
و  و غیـره در خـودرو  ناوبـری  سیسـتم 
اسـتفاده از آن ها روشـن می شود. این امر 
می توانـد با کار سیسـتم TPMS تداخل 
ایجـاد کند و موجب روشـن شـدن چراغ 

ایراد شود.
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TPMS تعویض الستیک دارای
اگر الس�تیک خودرو شما پنچر شود یا میزان فشار 
 TPMS باید تایر کمتر از اس�تاندارد باش�د، چراغ
سیس�تم روش�ن م�ی ش�ود و در آن حال�ت توصیه 
می ش�ود ک�ه الس�تیک پنچ�ر را ب�رای بازدی�د ب�ه 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور ارجاع دهید.

  نکته :
توصیه می شـودکه از مـواد پنچرگیری مورد 

تائید شرکت کرمان موتور استفاده شود.
درزگیرهـای موجـود در سنسـور فشـار باد 
السـتیک و چرخ باید موقع تعویض الستیک 

با الستیک جدید حذف شوند.

هر چرخ مجهز به سنس�ور فشار الستیکی است که 
پشت شیر باد الستیک نصب شده است شما باید از 
چرخ ه�ای خاص TPMS اس�تفاده کنید و توصیه 
می ش�ود که الستیک ها در نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور پنچرگیری شوند.
در صورتی که الس�تیک کم باد را با الستیک زاپاس 
تعوی�ض کنی�د، ب�از هم چ�راغ TPMS چش�مک 
می زند و روشن می ماند تا وقتی که فشار باد تنظیم 

شود و الستیک پنچرگیری کردد.
بعد از تعویض الستیک کم فشار با الستیک زاپاس، 
چراغ کم فشار چشمک می زند و بعد از چند دقیقه 
روشن می شود زیرا سنسور TPMS روی الستیک 

زاپاس فعال نشده است.
زمان�ی ک�ه الس�تیک ک�م ب�اد مج�ددا ت�ا فش�ار 
پیش�نهادی باد ش�ود و روی خودرو س�وار شود و یا 
سنس�ور TPMS جدیدی روی چرخ س�وار ش�ود، 
چ�راغ ای�راد TPMS و چراغ ه�ای وضعی�ت و کم 
بادی در عرض چند دقیقه بعد از رانندگی، خاموش 

می شوند.

اگر چراغ بعد از چند دقیقه رانندگی خاموش نشد، 
توصیه می شود که بالفاصله خودرو را به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
اگر السـتیک اصلی نصب شـده با السـتیک 
زاپاس تعویض شـود، سنسـور TPMS روی 
چـرخ یدکی تعویض شـده باید فعال شـود و 
توصیه می شـود کـه سنسـور TPMS روی 
چـرخ اصلـی نصـب شـده را در نمایندگـی 
مجاز شـرکت کرمان موتور غیـر فعال کنید. 
اگر سنسـور TPMS روی چـرخ اصلی روی 
کناره حامل چرخ زاپاس فعال شـود، سیستم 
پایش فشـار باد الستیک ممکن است درست 
کار نکند. توصیه می شـود که در این وضعیت 
سیسـتم را بـرای بازدید بـه نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ارجاع دهید.



6

د؟
کر

د 
بای

ار 
ه ک

ی چ
رار

ط
ض

ی ا
ها

ت 
عی

ض
ر و

د

403

ش�اید ش�ما نتوانی�د ب�ا بازدی�د چش�می ک�م بادی 
الس�تیک را تش�خیص بدهید. همیشه از گیج فشار 
باد الس�تیک مناس�ب ب�رای اندازه گیری فش�ار باد 
اس�تفاده کنید. توجه داشته باشید که الستیکی که 
با آن رانندگی شده است گرم است و فشار آن باالتر 

از الستیک سرد می باشد.
منظور از الستیک سرد الستیک خودروی است که 
حداقل 3 س�اعت اس�ت در پارکینگ قرار دارد و یا 
کمتر از 1/6 کیلومتر را در این مدت رانندگی کرده 

است.
قبل از اندازه گیری فش�ار باد الستیک، اجازه دهید 
که الستیک سرد شود و همیشه مطمئن شوید که 
الس�تیک سرد ش�ده است و س�پس تا فشار تعیین 

شده آن را باد بزنید.

  نکته :
توصیه می شـود که اگـر خودرو شـما دارای 
سیسـتم TPMS می باشـد، از درزگیر مورد 
تایید شـرکت کرمـان موتور اسـتفاده کنید. 
فرامـوش نکنید که مایع درزگیـر می تواند به 

سنسورهای فشار آسیب برساند.

 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  •

است، بالفاصله پا را از روی گاز بردارید و 
به آرامـی ترمز کرده. خودرو را در جایی 

ایمن و خارج از جاده، پارک کنید.
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سیستم پایش فشار باد الستیک خودرو )TPMS( )نوع B، اگر خودرو شما دارای این ویژگی باشد(
الس�تیک ها و نیز زاپاس آن در ص�ورت وجود، باید 
ماهانه در هوای س�رد بررسی شود و تا فشار توصیه 
شده سازنده خودرو روی برچسب فشار باد، تنظیم 
ش�ود. )اگ�ر خودروی ش�ما دارای الس�تیک هایی با 
اندازه متفاوت با اندازه مندرج در برچسب خودرو و 
یا برچس�ب فشار باد الس�تیک باشد، در آن صورت 
باید فش�ار باد صحیح برای آن الستیک را به دست 

آورید(.
خ�ودرو ش�ما به عن�وان یک خاصی�ت ایمنی مجهز 
به سیس�تم پایش فشار الستیک یا TPMS است 
که موقعی که یک یا چند الستیک خودرو کم باید 

شوند، چراغ مربوطه روی کیلومتر روشن می شود.
براین اس�اس وقتی این چراغ روش�ن می ش�ود باید 
خودرو را متوقف و هرچه س�ریع تر الس�تیک ها را 
چک و آن ها را تا فشار مناسب باد کنید. رانندگی با 
الستیک کم باید می تواند سبب داغ شدن الستیک 
و خراب�ی آن ش�ود و در عین حال مصرف س�وخت 
افزایش و عمر الس�تیک کم می شود و ممکن است 

روی کنترل و قدرت توقف خودرو هم اثر بگذارد.

لطفا توجه داش�ته باش�ید ک�ه TPMS نمی تواند 
جایگزین نگهداری صحیح ش�ود و راننده مسئولیت 
دارد ک�ه حتی اگر س�طح کم بادی به حد نرس�یده 
که TPMS آن را نش�ان دهد، فشار باد مناسب را 

تامین نماید.
خراب�ی  نش�ان دهنده  چ�راغ  دارای  ش�ما  خ�ودرو 
TPMS هم می باش�د و اگر سیس�تم درس�ت کار 
نکن�د روش�ن می ش�ود. ای�ن چ�راغ همراه ب�ا چراغ 
نمایش کم بادی الس�تیک نمایش داده می ش�ود و 
وقت�ی سیس�تم ایرادی را کش�ف می کند، چراغ کم 
ب�ادی حدود یک دقیقه چش�مک می زند و س�پس 
به صورت ثابت روشن می گردد. این روند تا استارت 
بعدی ادامه دارد مگر این که ایرادی موجود باش�د. 
وقت�ی چراغ ایراد روش�ن می ش�ود، سیس�تم ش�اید 
نتوان�د ک�م ب�ادی را نش�ان ده�د و ای�راد و نق�ص 
TPMS دالی�ل زی�ادی دارد که از جمله می توان 
ب�ه تعوی�ض و ی�ا تغیی�ر الس�تیک ها و ی�ا چرخ ها 
در خ�ودرو اش�اره نمود که مانع درس�ت کار کردن 

سیستم TPMS می شود.
)1( چ�راغ نمایش�گر ک�م ب�ادی TPMS / چ�راغ 

TPMS نمایشگر ایراد سیستم
 LCD 2( چراغ وضعیت کم بادی )روی نمایشگر(

روشن می شود(
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همیش�ه چراغ ایراد TPMS را بعد از تعویض یک 
ی�ا چند الس�تیک یا چرخ در خ�ودرو چک کنید تا 
اطمینان پیدا کنید که الس�تیک های تعویض شده 
و یا جایگزین به گونه ای هستند که اجازه می دهند 

تا TPMS مجددا عمل کند.

i نکته آموزشی!
اگر یکی از وضعیت های زیر پیش آمد، توصیه 
می شـود که خـودرو را به نمایندگـی برده تا 

بازدید شود:
اگر چـراغ ایراد TPMS یا چراغ کم بادی . 1

السـتیک ها، موقع باز بودن سـوئیچ و یا 
روشن شدن موتور سه ثانیه روشن نشد و

اگر بعد از گذشـت 1 دقیقه چشمک زدن، . 2
چراغ TPMS روشن شود،

چراغ وضعیت کم بادی السـتیک روشـن . 3
بماند.

چراغ کم بادی

چراغ وضعیت کم بادی الستیک

وقت�ی چراغ های هش�دار سیس�تم پایش فش�ار باد 
روش�ن می ش�وند و پیغ�ام هش�دار روی نمایش�گر 
از  ی�ا چن�د ع�دد  ی�ک  LCD، روش�ن می ش�ود 
الس�تیک های خودرو شما به ش�دت کم باد هستند. 
پی�ام هش�دار وضعیت ک�م بادی نش�ان می دهد که 
کدام الس�تیک خیلی کم باد اس�ت و برای نمایش 

الستیک چراغ وضعیت آن را روشن می کند.
در صورت روش�ن شدن چراغ کم بادی و یا نمایش 
پیغ�ام هش�دار روی LCD، بالفاصله س�رعت خود 
را ک�م کنی�د و از دور زدن ه�ای تن�د پرهیز کرده و 
پیش بین�ی افزای�ش فاصله توق�ف را نمایید. در این 
وضعیت، شما باید در سریع ترین زمان ممکن توقف 
کرده و الستیک ها را بررسی نمایید. طبق برچسب 
روی خودرو و یا برچس�ب فش�ار باد، باد الستیک ها 
را تنظیم کنید. برچسب فشار باد الستیک در روی 
پانل بیرونی س�تون وس�طی سمت راننده قرار دارد. 
اگ�ر در نزدیک�ی ش�ما پنچرگی�ری وجود ن�دارد یا 
نمی توانید تا آن جا رانندگی کنید، هر چه س�ریع تر 
الستیک خود را با الستیک زاپاس تعویض نمایید.

بع�د از تعوی�ض الس�تیک کم باد با زاپ�اس، یکی از 
اتفاقات زیر رخ می دهد:
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چ�راغ ای�راد TPMS ممک�ن اس�ت تقریب�ا 1  •
دقیقه چش�مک بزند و س�پس به ص�ورت مداوم 
روش�ن می ش�ود زی�را سنس�ور TPMS روی 
چ�رخ زاپ�اس نص�ب نیس�ت. )الس�تیک زاپاس 

سنسور دار در خودرو موجود نیست(.
چ�راغ ای�راد TPMS ب�ه صورت م�داوم حین  •

 TPMS رانندگی روش�ن می ماند زیرا سنسور
آن روی چ�رخ زاپاس وصل نیس�ت. )الس�تیک 

زاپاس سنسور دار در خودرو موجود نیست(.

  نکته :
در زمسـتان و در آب و هوای سرد، چراغ کم 
بادی الستیک ممکن است در صورتی که فشار 
بـاد السـتیک در هوای گرم تا مقـدار توصیه 
شده تنظیم شود، روشن شود. بنابراین توجه 
داشته باشـید که روشن شـدن این چراغ به 
معنـی معیـوب بـودن TPMS نیسـت زیرا 
کاهش دما منجر به کاهش تناسـبی فشار باد 

الستیک شده است.
 وقتی که شـما از منطقه ای گـرم وارد منطقه 
سـرد در طـول رانندگـی می شـوید و یـا از 
منطقه سـرد وارد منطقه گرم می شـوید و یا 
دمای بیرون به شـدت باالتر و یا کمتر اسـت، 
باید فشـار بـاد السـتیک را چک و با فشـار 

پیشنهادی تنظیم نمایید.

 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 شدن الستیک و خرابی آن شود.
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چ�راغ ای�راد TPMS بع�د از یک دقیقه چش�مک 
 ،TPMS زدن در ص�ورت وجود ایراد در سیس�تم
روشن می شود. اگر سیستم نتواند هشدار کم بادی 
را هم زمان با خرابی سیس�تم تشخیص دهد، در آن 
صورت چراغ ایراد TPMS را روشن خواهد نمود.

توصیه می ش�ود که سیس�تم را در ای�ن موارد برای 
بازدید به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور برده 

شود تا تعمیرات تخصصی روی آن انجام شود.

چـراغ ایـراد در سیسـتم 
TPMS )سیسـتم پایـش 

فشار الستیک(

i نکته آموزشی!
اگر سیستم TPMS ایراد داشته باشد، چراغ 
وضعیـت کم بـادی حتی در صـورت کم بادی 

الستیک، نمایش داده نمی شود.

اگر بعد از تعویض الس�تیک کم فش�ار با الس�تیک 
زاپ�اس، ب�ه م�دت ده دقیق�ه با س�رعت ب�االی 25 
کیلومتر در س�اعت رانندگ�ی کنید، یکی از اتفاقات 

زیر رخ می دهد:
چ�راغ ای�راد TPMS ممک�ن اس�ت تقریب�ا 1   •
دقیقه چش�مک بزند و س�پس به ص�ورت مداوم 
روش�ن می ش�ود زی�را سنس�ور TPMS روی 
چ�رخ زاپ�اس نص�ب نیس�ت. )الس�تیک زاپاس 

سنسور دار در خودرو موجود نیست(.
چ�راغ ای�راد TPMS به ص�ورت م�داوم حی�ن   •
 TPMS رانندگی روش�ن می ماند زیرا سنسور
آن روی چ�رخ زاپاس وصل نیس�ت. )الس�تیک 

زاپاس سنسور دار در خودرو موجود نیست(.

هر چرخ مجهز به سنس�ور فشار الستیکی است که 
پشت شیر باد الستیک نصب شده است شما باید از 
چرخ ه�ای خاص TPMS اس�تفاده کنید و توصیه 
می ش�ود که الستیک ها را در نمایندگی پنچرگیری 

کنید.

TPMS تعویض الستیک دارای
اگر الستیک خودرو شما پنچر شود، چراغ کم بادی 
سیس�تم روشن می ش�ود و در آن حالت توصیه می 
شود که الستیک پنچر را برای بازدید به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
توصیه می شـود که از مـواد پنچرگیری مورد 

تائید شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
درزگیرهـای موجـود در سنسـور فشـار باد 
السـتیک و چرخ باید موقع تعویض الستیک 

با الستیک جدید حذف شوند.
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ش�اید ش�ما نتوانی�د ب�ا بازدی�د چش�می ک�م بادی 
الس�تیک را تش�خیص بدهید. همیشه از گیج فشار 
باد الس�تیک مناس�ب ب�رای اندازه گیری فش�ار باد 
اس�تفاده کنید. توجه داشته باشید که الستیکی که 
با آن رانندگی شده است گرم است و فشار آن باالتر 

از الستیک سرد می باشد.
 منظور از الس�تیک س�رد الس�تیک خودروی است 
که حداقل 3 س�اعت اس�ت در پارکینگ قرار دارد و 
ی�ا کمت�ر از 1/6 کیلومتر را در این م�دت رانندگی 

کرده است.
قبل از اندازه گیری فش�ار باد الس�تیک، اجازه دهید 
که الستیک سرد شود و همیشه مطمئن شوید که 
الس�تیک سرد ش�ده است و س�پس تا فشار تعیین 

شده آن را باد بزنید.

 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  •

است، بالفاصله پا را از روی گاز بردارید و 
به آرامـی ترمز کرده. خودرو را در جایی 

ایمن و خارج از جاده، پارک کنید.

 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.

  نکته :
توصیه می شـود که اگر خودروی شـما دارای 
سیسـتم TPMS می باشد، از درزگیر مصوب 
شـرکت کرمان موتور استفاده کنید. فراموش 
نکنید که مایع درزگیر غیر استاندارد می تواند 

به سنسورهای فشار آسیب برساند.
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 هشدار !
:TPMS محافظت از سیستم

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 شود که از قطعات 
اصلی موجود در نمایندگی مجاز شرکت 

کرمان موتور استفاده شود.
اسـتفاده  • متفرقـه  چرخ هـای  از  اگـر   

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 عمل نمی کند، ممکن اسـت 
در بازدیدهای دوره ای خودرو در کشـور 

خود مردود شود.
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یدک کردن و انتقال و جابجایی خودرو

در ص�ورت نی�از ب�ه ی�دک اضط�راری خ�ودرو، توصیه 
می شود که از نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور و یا 
سرویس های امداد خودروی ویژه این کار کمک بگیرید.

ب�رای جلوگی�ری از آس�یب دی�دن خ�ودرو بای�د از 
روش های باال بردن و یدک مناسب این کار استفاده 
کرد. اس�تفاده از جرثقیل ها ی�ا کفی های مخصوص 

پیشنهاد می شود.
 اطالعات مربوط به دس�تورالعمل های یدک نمودن 

تریلی توسط خودرو در فصل 5 ارائه شده است.

بهتر اس�ت که خودرو را درحالی که چرخ های عقب 
آن روی زمین و چرخ جلو باال است، یدک کنید.

اگ�ر هرک�دام از چرخ ها و یا اجزای سیس�تم تعلیق 
آسیب دیده و یا خودرو در حالتی که چرخ های جلو 
روی زمین اس�ت، یدک می ش�ود، از روش گذاشتن 

کفی زیر چرخ های جلو استفاده کنید.
اگ�ر ام�کان ی�دک کردن ب�ا یدک ک�ش مخصوص 
نیست و یا دسترسی به آن ها ندارید، همیشه توجه 
داش�ته باش�ید که چرخ ه�ای جلو خ�ودرو باید باال 

باشد و نباید برعکس باشد.

  نکته :
هرگـز خـودرو را بـه صورتی که قسـمت  •

پشـتی آن رو به بـاال و چرخ هـای جلوی 
آن روی زمین باشـد، یـدک نکنید زیرا به 

خودرو آسیب می رساند.
از یـدک کردن خودرو بـا تجهیزات معلق  •

کننـده خـودداری کنیـد. از جرثقیل های 
خودروبر استفاده نمایید.

سرویس یدک خودرو
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موق�ع یدک ک�ردن خ�ودرو در حالت اضط�راری و 
بدون کفی چرخ دار موارد زیر را رعایت کنید:

سوئیچ را در وضعیت ACC قرار دهید.. 1
دنده را خالص کنید.. 2
دستی را بخوابانید.. 3

  نکته :
خـالص نکردن دنـده در هنگام یـدک کردن 
خـودرو، سـبب آسـیب دیدگـی گیربکـس 

می شود.

قالب هـای یـدک بازشـونده )در جلو 
خودرو( )اگـر خودرو شـما دارای این 

ویژگی باشد(

در صن�دوق عقب را باز کرده و قالب یدک را از . 1
داخل جعبه ابزار خارج نمایید.

درپوش روی سپر جلو را باز کنید.. 2
قالب را ب�ا گرداندن در جهت عقربه ها در محل . 3

مخص�وص نصب کنید تا وقتی که کامال س�فت 
شود.

قالب یدک را باز کرده و بعد از استفاده درپوش . 4
آن را ببندید.
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یدک نمودن اضطراری خودرو

در ص�ورت نی�از ب�ه ی�دک نم�ودن خ�ودرو، توصیه 
می ش�ود ک�ه ب�ا نمایندگ�ی مج�از ش�رکت کرمان 
موت�ور تم�اس بگیرید و یا از خدم�ات امداد خودرو 

مخصوص استفاده نمایید.
 اگ�ر س�رویس های ی�دک اضط�راری در دس�ترس 
نیستند، می توانید موقتا خودرو را با استفاده از سیم 
بکسل و یا زنجیر بسته شده به قالب اضطراری زیر 

قسمت جلو )یا عقب( خودرو، یدک کنید.
 موقع یدک کردن خودرو، جانب احتیاط را رعایت 
کنی�د. در ای�ن وضعی�ت رانن�ده باید ب�رای کنترل 
فرمان و ترمز کردن در خودرو حضور داشته باشد.

ی�دک کردن خودرو با این ش�یوه تنها در جاده های 
س�فت و ب�رای فواص�ل کوتاه و با س�رعت کم انجام 
می ش�ود. همچنی�ن، چ�رخ ه�ا، اکس�ل ها، گاردان، 
فرمان و ترمزها باید همگی در شرایط مناسب باشد.

هرگ�ز ب�رای بی�رون کش�یدن خ�ودرو از گل،  •
ماس�ه و یا دیگر وضعیت های مش�ابه که خودرو 
نمی توان�د تحت ت�وان خود باش�د، از قالب های 

یدک استفاده نکنید.
از یدک نمودن خودروهای س�نگین تر از خودرو  •

یدک کننده اجتناب کنید.
راننده ه�ای ه�ر دو خودرو ی�دک کننده و یدک  •

شده باید به صورت مکرر با هم در تماس باشند.
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  نکته :
طناب یدک را به قالب یدک ببندید. •
اسـتفاده از دیگر بخش های خودرو به جز  •

قـالب برای یدک نمـودن می تواند به بدنه 
خودرو آسیب برساند.

تنها از سیم بکسل و زنجیر مخصوص یدک  •
کـردن خودروها اسـتفاده کنید. همیشـه 
سـیم بکسـل و یا زنجیر را سفت به قالب 

یدک ببندید.

قبل از یدک اضطراری، مطمئن ش�وید که قبال  •
نشکسته یا آسیب ندیده است.

سیم بکسل و یا زنجیر را سفت به قالب ببندید. •
قالب را تکان ندهید. س�عی کنید نیرو به صورت  •

مداوم و ثابت به آن وارد شود.
 برای جلوگیری از آس�یب دیدن قالب، آن را از  •

کناره ها و یا با زاویه قائمه نکشید. همیشه قالب 
را مستقیم بکشید.

 هشدار !
موقع یـدک نمودن خـودرو، مـوارد زیر را 

رعایت کنید:
از اسـتارت های ناگهانـی و یـا رانندگی  •

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 شـود و سبب بروز آسیب های 

جانی و مالی شوند.
اگـر خودرو یدک شـده قـادر به حرکت  •

نباشد، 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 یک نمودن از خـودرو فاصله  •

بگیرید.

از س�یم بکس�ل هایی ب�ه ط�ول کمت�ر از 5 متر  •
اس�تفاده کنید. هن�گام یدک ک�ردن خودرو در 
فاصله حدود 30 س�انتی متری س�یم بکسل یک 
پارچه س�فید یا قرم�ز نصب کنید تا دید بهتری 

ایجاد شود.
ب�ا احتی�اط رانندگی کنی�د به گونه ای که س�یم  •

بکسل در زمان یدک شدن، شل نشود.
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گیربکس اتوماتیک-   
  نکته !

اگـر خودرو با هـر چهار چـرخ روی زمین  •
یدک می شود، تنها باید از جلو یدک شود. 
مطمئن شـوید که دنده خالص اسـت و با 
سـرعت بیشـتر از 40 کیلومتر در ساعت 
و بیـش از 25 کیلومتـر یـدک نکنید. در 
 ACC این وضعیت سـوئیچ را در وضعیت
قرار دهید تا مطمئن شوید که فرمان قفل 
نمی شـود. راننـده بایـد در خـودرو یدک 
شـونده حضور داشـته باشـد تا فرمان را 
کنتـرل و در مواقع لزوم از ترمز اسـتفاده 

کند.
قبل از یدک نمودن خـودرو، میزان روغن  •

گیربکـس اتوماتیـک را چـک کنیـد. اگر 
مقـدار آن پایین تـر از سـطح HOT روی 
درجـه بـود، در آن صـورت بـه آن روغن 
اضافه کنید. اگر امکان اضافه نمودن روغن 
نیسـت، باید از جرثقیل خودروبر استفاده 

کنید.

اقدامـات احتیاطـی در هنـگام یدک 
نمودن اضطراری خودرو

س�وئیچ را در وضعی�ت ACC ق�رار دهی�د ت�ا  •
فرمان قفل نشود.

دنده را خالص کنید. •
ترمز دستی را آزاد نمایید. •
پ�دال ترمز را با نیروی بیش از حد عادی فش�ار  •

دهید زیرا کارایی ترمزی خودرو کم است.
توجه داش�ته باش�ید که در هنگام یدک کردن،  •

نی�روی بیش�تری ب�رای چرخاندن فرم�ان الزم 
است زیرا سیستم هیدرولیک کار نمی کند.

اگر در حال حرکت در یک س�رازیری هس�تید،  •
ترمزه�ا ممک�ن اس�ت داغ و کارای�ی ترمزی کم 
شود. بنابراین سعی کنید که بیشتر توقف کنید 

تا ترمزها خنک شوند.



نگهداری

محفظه موتور ........................................................................................ 417
سرویس های تعمیر و نگهداری ....................................................... 418
وظایف مالک خودرو .................................................................................................. 418
اقدامات احتیاطی مالک خودرو برای تعمیر و نگهداری ................................... 418
وظایف تعمیر و نگهداری  مالک خودرو ........................................ 421
زمان بندی تعمیر و نگهداری مالک خودرو ..................................................... 421
سرویس های تعمیر و نگهداری زمان بندی شده ...................... 423
توضیح قطعات خودرو که باید براساس جدول   بازدید شوند ... 424
روغن موتور ........................................................................................ 428
428 ................................................................... کنترل میزان روغن موتور  خودرو 
تعویض روغن و فیلتر آن ....................................................................................... 429
430  ................................................................. موتور  مایع خنک کننده 
کنترل سطح مایع درون رادیاتور .......................................................................... 430
مایع خنک کننده پیشنهادی برای موتور ........................................................... 432
432  ..................................................................................... خنک کننده  مایع  تعویض 

روغن ترمز و کالچ ............................................................................ 433
کنترل  میزان روغن ترمز  و کالچ ........................................................................ 433
روغن گیربکس  اتوماتیک ............................................................... 435
کنترل سطح روغن گیربکس اتوماتیک ......................................................... 435
تعویض روغن دنده اتوماتیک ............................................................................... 436
مایع آب پاش خودرو ......................................................................... 437
کنترل سطح مایع درون آب پاش ...................................................................... 437
ترمز دستی ............................................................................................. 437
کنترل ترمز دستی ...................................................................................................... 437
فیلتر هوا ................................................................................................ 438
تعویض فیلتر هوا ........................................................................................................... 438
فیلتر هوای کولر .................................................................................. 439
بازدید فیلتر ................................................................................................................... 439
تعویض فیلتر ................................................................................................................ 439
تیغه های برف پاک کن ....................................................................... 441
441  ............................................................................................................. تیغه ها  بازدید 
441  ............................................................................................................ تیغه ها  تعویض 
باطری ..................................................................................................... 445
برای سرویس بهتر باطری  موارد زیر را رعایت کنید ................................ 445
برچسب ظرفیت باطری ............................................................................................ 447
شارژ مجدد باطری ...................................................................................................... 448
448 ................................................. تنظیم مجدد وسایل و دستگاه های خودرو 

7



چرخ و الستیک ................................................................................... 449
مراقبت از الستیک ها ................................................................................................ 449
فشار باد الستیک برای آب و هوای سرد ......................................................... 449
کنترل فشار باد الستیک ........................................................................................... 451
تعویض چرخشی الستیک ها .................................................................................. 452
تنظیم و جفت نمودن چرخ و  باالنس آن ........................................................... 453
تعویض الستیک ........................................................................................................... 453
تعویض رینگ ................................................................................................................ 454
اصطکاک الستیک ....................................................................................................... 455
تعمیر و نگهداری الستیک ...................................................................................... 455
برچسب های روی جداره الستیک ........................................................................ 455
الستیک با نسبت منظری پایین )الستیک های پهن( ................................... 459
فیوزهای خودرو .................................................................................. 461
فیوز اصلی )فیوز ترکیبی( ........................................................................................ 465
توضیحات پانل فیوز و رله ...................................................................................... 466
ـ های سیستم روشنایی خودرو ............................................ 474 الم

تعویض چراغ جلو، چراغ وضعیت، چراغ راهنما
و چراغ مه شـکن جلو .............................................................................................. 475
تنظیم نور چراغ مه شکن و چراغ جلو )برای اروپا( .................................... 478
تعویض چراغ روی آینه بغل ................................................................................... 485
تعویض حبابی چندکاره عقب ................................................................................ 485
تعویض چراغ ترمز باالی شیشه عقب ................................................................ 487
تعویض چراغ روی پالک خودرو ........................................................................... 487
تعویض حبابی چراغ داخلی خودرو .................................................................... 488

مراقبت از بدنه خودرو ...................................................................... 489
مراقبت از  تزئینات و نمای بیرونی خودرو ...................................................... 489
مراقبت از تزئینات داخلی خودرو ..................................................................... 495
سیستم کنترل آالینده ها ................................................................. 496
سیستم کنترل آالینده های کارتل موتور ......................................................... 496
سیستم کنترل آالینده های بخار باک سوخت ................................................ 496
سیستم کنترل آالینده های اگزوز ....................................................................... 497

7



ی
دار

گه
ن

7

417

محفظه موتور
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سرویس های تعمیر و نگهداری
اقدامات احتیاطی بـرای مالک خودرو وظایف مالک خودرو

در هنگام تعمیر و نگهداری
تعمی�رات نادرس�ت و ی�ا غیراصول�ی ممک�ن اس�ت 
مشکل ساز باشد و  در این فصل دستورالعمل هایی 
برای  تعمیر قطعاتی ارائه می ش�ود که تعمیر آن ها 

آسان است.

برای جلوگیری از آس�یب دیدن خودرو، آس�یب به 
خ�ود و دیگران در موقع انج�ام تعمیر و نگهداری و  

بازدید خودرو، احتیاط کنید.
ایرادات�ی در  نادرس�ت، می توان�د  انج�ام س�رویس 
عملک�رد خ�ودرو ایجاد کند و س�بب آس�یب دیدن 

خودرو، تصادف و یا آسیب های جانی شود.
ب�ه ط�ور کل�ی توصی�ه می ش�ود ک�ه کار تعمی�ر و 
نگه�داری توس�ط نمایندگ�ی مجاز ش�رکت کرمان 

موتور انجام شود. 
همیش�ه تعمیرات انجام ش�ده روی خ�ودرو خود را 
ثب�ت ک�رده و آن را ن�زد خ�ود نگه داری�د. تعمیر و 
نگهداری باید براساس جداول  و نمودارهای  تعمیر 
و نگهداری انجام شود که در ادامه ارائه می شوند . 
این اطالعات برای بررسی سوابق تعمیر و نگهداری 

مندرج در دفترچه گارانتی خودرو، اهمیت دارد.
 جزئی�ات بیش�تر در م�ورد گارانت�ی در دفترچ�ه 

گارانتی خودرو درج شده است.
توجه داش�ته باش�ید که تعمیرات و اصالحات مورد 
نی�از به خاطر عدم انجام تعمیر و نگهداری درس�ت 

مشمول گارانتی نمی شود.

i نکته آموزشی!
سـرویس و تعمیـر و نگهداری و ثبـت آن بر 

عهده مالک خودرو است.

i نکته آموزشی!
تعمیـر و نگهداری نادرسـت در دوره گارانتی   
روی شـمول گارانتی خودرو اثر گذار اسـت. 
برای جزئیات بیشـتر کتابچه گارانتی خودرو  
را مطالعـه نماییـد. بـرای کسـب اطالعـات 
بیشـتر در مورد روش هـای تعمیر و نگهداری 
با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

حاصل نمایید.
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  نکته :
از قرار دادن اشـیای سـنگین و یا قطعات  •

مربوط بـه سیسـتم سوخت رسـانی روی  
درپوش موتور خودداری کنید.

توصیه می شـود که برای بازرسی لوله های  •
بـه  انژکتـور  و  سوخت رسـانی  سیسـتم 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعه کنید.
هرگـز مسـافت طوالنـی را  در حالی کـه  •

درپوش موتور باز است، رانندگی نکنید.
موقع چک کردن اتاقک موتور، از وسـایل  •

آتش زا استفاده نکنید زیرا سوخت، سیال 
شـوینده و غیره اشـتعال پذیر هسـتند و 

می توانند موجب بروز سانحه شوند.
قبـل از بررسـی باطـری، کابـل شـمع و   •

سیم های برق خودرو، ابتدا ترمینال باطری 
را قطع کنید در غیر این صورت امکان برق 

گرفتگی وجود دارد.
)ادامه دارد(

 هشدار !
فعالیت های تعمیر و نگهداری

انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری 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 موتور روشـن خطرناک اسـت،  •
به خصوص اگر شما از جواهرات استفاده 
می کنیـد و یـا لباس های راحـت به تن 
دارید خطرناک تر اسـت، زیرا لباس های 
شما می تواند مابین قطعات متحرک گیر 

کرده و سبب ایجاد سانحه شود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
بنابراین اگـر مجبور هسـتید در هنگام 
روشـن بودن خودرو تعمیـرات را انجام 
و  حلقـه  به ویـژه  و  جواهـرات  دهیـد، 
گردن بنـد و سـاعت را بـاز کـرده و از 

لباس های گشاد استفاده نکنید.
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)ادامه(
موقـع برداشـتن درپوش تزئینـی داخلی  •

موتور با پیچ گوشـتی تخت، احتیاط کنید 
تا موتور آسیب نبیند.

ـ هـا   • موقـع تعویـض و  تمیـز کـردن الم
احتیاط کنید تا برق گرفتگی و یا سوختگی 

رخ ندهد.
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وظایف تعمیر و نگهداری  مالک خودرو
جدول تعمیر و نگهداری مالک خودرو

موقع توقف برای سوخت گیری اقدامات 
زیر را انجام دهید:

سطح روغن موتور را چک کنید. •
می�زان مای�ع خنک کنن�ده موج�ود در مخ�زن  •

خودرو را چک کنید.
میزان آب موجود در مخزن شیشه شور را چک  •

کنید.
باد الستیک ها را چک کنید. •

هنگام کار  با خودرو به موارد زیر دقت 
کنید:

ب�ه تغییرات در صدای اگزوز و یا بوی بخارات و  •
دود آن توجه نمایید.

لرزش ه�ای فرم�ان را م�د نظر ق�رار دهید و در  •
ص�ورت افزایش آن و یا س�فت ش�دن و یا ش�ل 
ش�دن فرم�ان و ی�ا تغیی�ری در وضعی�ت صاف 
نم�ودن فرم�ان، حتم�ا از آن بازدی�د کنی�د و 

بررسی های الزم را انجام دهید.
به کش�یده ش�دن خودرو به یک ط�رف در جاده  •

صاف و تراز توجه کنید.
موق�ع توق�ف خودرو، به صداه�ای غیر معمولی در  •

خ�ودرو یا کش�یده ش�دن ب�ه یک ط�رف و افزایش 
خالصی پدال ترمز و یا سفت شدن آن، توجه کنید. 

اگ�ر دنده ه�ای خودرو ش�ما ص�دا می دهند و یا   •
تغیی�ری در نح�وه کار آن ه�ا پدید آمده اس�ت،  

سطح روغن گیربکس را چک کنید.
کارک�رد وضعی�ت P دن�ده اتوماتیک خ�ودرو را  •

چک کنید.
ترمز دستی را چک کنید. •
نش�تی مای�ع رادیات�ور را چ�ک کنی�د )بع�د از  •

استفاده عادی از خودرو یا در هنگام استفاده از 
آن، آب از سیستم کولر چکه می کند.

در ادام�ه ج�داول تعمیر و نگه�داری  و بازدید های 
الزم روی خودرو  به همراه بازه های زمانی و دفعات  
انجام آن ارائه می ش�ود تا  بتوانید به صورت ایمن و 

مطمئن با خودرو رانندگی کنید.
هرگونه تغییر وضعیت در خودرو یا نقصی را سریعا 

به نمایندگی اطالع دهید.
ج�داول موارد تعمی�ر و نگهداری مش�مول گارانتی 
نیس�تند و در ص�ورت مراجع�ه ب�ه نمایندگ�ی باید 

هزینه انجام آن را پرداخت کنید.

 هشدار !
اگـر موتور داغ اسـت، موقع کنترل سـطح 
مایـع درون رادیاتور احتیـاط کنید زیرا باز 
کردن در رادیاتور ممکن اسـت سبب فوران 

آب و بخار داغ و سوختگی شود.



نگهداری

422

هـر ماه یک بـار اقدامات زیـر را انجام 
دهید:

س�طح مای�ع خنک کننده موج�ود در رادیاتور را  •
چک کنید.

خ�ودرو  • بیرون�ی  چراغ ه�ای  تمام�ی  وضعی�ت 
)راهنما، چراغ های جلو فالشر( را چک کنید.

فش�ار باد الس�تیک ها و ازجمله زاپ�اس را چک  •
کنید.

هر سـال دو بار اقدامات زیـر را انجام 
دهید )برای مثال در بهار و پاییز(:

وج�ود نش�تی ی�ا آس�یب دیدگی ش�یلنگ های   •
سیستم کولر، رادیاتور و بخاری را چک کنید . 

کار کردن سیستم آب پاش  شیشه جلو را چک  •
و  تیغه های برف پاک کن را با کهنه آغش�ته به 

سیال شوینده، تمیز کنید.
تنظیم بودن چراغ های جلو را چک کنید. •
انب�اره، اگ�زوز و حفاظ ه�ا و بس�ت های آن ه�ا را  •

چک کنید.
س�ایش و نحوه کار کمربند دو س�ه نقطه ای را  •

چک کنید.
س�ایش و صاف ش�دن الس�تیک ها و شل بودن  •

پیچ های چرخ ها را چک کنید.

هر سـال یک بار اقدامـات زیر را انجام 
دهید:

شیلنگ های تخلیه باران در و بدنه خود را تمیز  •
کنید.

لوالهای درب ها و درب موتور را چک کنید. •
را  • زبانه ه�ا و لواله�ای درب ه�ا و درب موت�ور 

روغن کاری کنید.
نوار درزگیر دور درب ها را روان سازی کنید. •
سیستم کولر خودرو را چک کنید. •
اتص�االت و کنترل ه�ای گیربک�س اتوماتیک را  •

چک و روغن کاری کنید.
باطری و ترمینال ها را تمیز کنید. •
میزان روغن ترمز و کالچ را چک کنید. •
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سرویس های تعمیر و نگهداری زمان بندی شده
اگ�ر  از خ�ودرو در ش�رایط زیر اس�تفاده نمی کنید   
براس�اس ج�دول نگه�داری عادی عم�ل کنید و در 
صورتی ک�ه در هن�گام رانندگی یکی از ش�رایط زیر 
وجود دارد، از شیوه نگهداری تحت شرایط استفاده 

شدید یا حاد  استفاده نمایید.
استفاده مکرر در فواصل کوتاه از خودرو. •
رانندگی در گرد و غبار و یا جاده های ماسه ای.  •
استفاده زیاد از ترمزها. •
رانندگ�ی در مناطق نم�ک زار و یا در روی دیگر  •

مواد خورنده.
رانندگی در جاده های ناهموار و گلی. •
رانندگی در مناطق کوهستانی. •
اس�تفاده زی�اد از خ�ودرو در وضعی�ت درجا کار  •

کردن و یا سرعت کم.
رانندگی طوالنی  در آب وهوای سرد و یا شدیدا  •

مرطوب.
اگ�ر 50 درص�د اوق�ات ب�ا خ�ودرو در ترافی�ک  •

 32°C (90°F) ب�االی  دم�ای  و  س�نگین 
رانندگی می کنید.

اگر خودرو ش�ما تحت ش�رایط مذکور کار می کند،  
باید بیش�تر از وضعیت من�درج در جدول نگهداری 
ع�ادی خ�ودرو بازدید از خ�ودرو و تعویض روغن را 
انج�ام دهی�د. بعد از دوره ها و ی�ا فواصل مندرج در 
نم�ودار، همچن�ان از بازه های نگه�داری زمان بندی 

شده تبعیت کنید.
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توضیح قطعات خودرو که باید براساس جدول بازدید شوند
روغن موتور و فیلتر 

روغ�ن موت�ور و فیلتر آن باید در بازه های مش�خص 
ش�ده تعویض ش�وند. اگر خودرو  در شرایط سخت 
حرکت می کند، تعویض روغن و فیلتر باید سریع تر 

انجام شود.

تسمه ها
تس�مه های خودرو را بازدید کنید و مطمئن ش�وید 
که عالئم س�ایش، ترک و یا بریدگی یا اشباع روغن 
ندارن�د و در ص�ورت نی�از آن ه�ا را تعوی�ض کنی�د. 
تسمه ها باید به صورت دوره ای برای کنترل کشش، 

بررسی و در صورت لزوم تنظیم شوند.

فیلتر سوخت )کارتریج(
فیلتر مس�دود شده س�رعت خودرو را کم می کند و 
می تواند به سیس�تم تخلیه آالینده ها آس�یب بزند و 
سبب شود مشکالتی مانند بد استارت خودرن برای 
خ�ودرو ش�ود. اگر م�واد زائد زی�ادی در باک تجمع 

کند،  فیلتر باید زودتر تعویض شود.
بع�د از بس�تن فیلت�ر جدی�د، موتور را چن�د دقیقه 
روش�ن کنید وجود نشتی از اتصاالت را چک کنید. 
توصی�ه می کنیم که برای تعویض فیلتر س�وخت به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

لوله های بنزین، شیلنگ ها و  اتصاالت
وجود نشتی و آسیب دیدگی در لوله ها، شیلنگ ها و 
اتصاالت را چک کنید. توصیه می شود که  لوله های 
بنزین، ش�یلنگ ها و اتصاالت را در نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

  نکته :
موقع بازرسـی تسمه، سـوئیچ را در وضعیت  
خامـوش/ قفل و یـا در وضعیـت ACC قرار 

دهید.
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لقی سوپاپ )اگر نصب باشد(
وجود سروصدا در محل سوپاپ ها و یا لرزش موتور 
را چک کرده و در صورت لزوم س�وپاپ ها را تنظیم 
کنید. توصیه می شود که سیستم توسط نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور سرویس شود.

سیستم خنک کننده
اجزای سیس�تم خنک کننده مانند رادیاتور، مخزن 
آب، ش�یلنگ ها و اتصاالت را چک کنید تا مطمئن 
ش�وید ک�ه نش�تی و آس�یب دیدگی وج�ود ن�دارد. 

قطعات آسیب دیده را تعویض کنید.

فیلتر هوا
توصی�ه می ش�ود ک�ه ب�رای تعوی�ض فیلت�ر ه�وا به 
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

شمع ها
)برای موتورهای بنزینی(

برای جرقه و کارکرد بهتر موتور، توصیه می شود که 
شمع های جدید روی موتور نصب کنید.

شیلنگ بخار و درپوش باک
شیلنگ بخار و درپوش باک باید در بازه های مندرج 
در جدول نگهداری تعویض ش�وند. مطمئن ش�وید 
ک�ه ش�یلنگ بخاره�ای جدید و ی�ا درپ�وش فیلتر 

سوخت درست تعویض شده است.

شـیلنگ های تخلیـه گاز کارتل روغن 
موتور )اگر نصب باشد(

سطح شیلنگ ها را از نظر وجود آسیب های حرارتی 
و یا آس�یب های مکانیکی چک کنید. الستیک های 
سفت و ترد، ترک، بریدگی، برش، سائیدگی و تورم 
زیاد نش�ان دهنده تخریب شیلنگ است. همواره آن 
بخش های�ی از ش�یلنگ ک�ه نزدیک به نق�اط داغ تر 
اس�ت )مث�ال نزدیک به اگ�زوز( را بیش�تر و با دقت 
بیش�تر چک کنید. مسیر شیلنگ را بازدید کنید تا 
مطمئن ش�وید که ش�یلنگ ها با نقاط داغ، لبه های 
تی�ز و ی�ا اج�زای متح�رک در تماس نیس�تند زیرا 
می توانن�د ش�یلنگ را ذوب و ی�ا در آن س�ائیدگی 
ایجاد کنند. تمامی اتصاالت ش�یلنگ ها مانند بست  
و کوپلینگ ها را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید 
که سفت هستند و نشتی ندارند. شیلنگ ها باید در 
ص�ورت وجود آس�یب دیدگی و پارگی، فورا تعویض 

شوند.

 هشدار !
هرگـز در هنگام گرم بودن موتور، شـمع ها 
را جـدا و بازدید نکنید. این کار باعث ایجاد 

سوختگی می گردد.
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مایع خنک کننده
مایع درون رادیاتور باید در بازه های تعیین شده در 

جدول نگهداری تعویض شود.

روغن گیربکس معمولی
)در صورت نصب روی خودرو(

روغن گیربکس را براس�اس جدول نگهداری بازدید 
کنید.

شیلنگ ها و لوله های مدار ترمز
نص�ب صحی�ح، خ�م ش�دگی ها، ترک ه�ا، خرابی و 
نش�تی مدار ترم�ز را به صورت چش�می چک کنید. 
قطعات آس�یب دیده و معی�وب را بالفاصله تعویض 

نمایید.

روغن ترمز
می�زان روغن ترمز موج�ود در مخزن را چک کنید. 
مق�دار روغ�ن در مخ�زن بای�د بین عالئ�م MIN و 
MAX درج شده روی جداره مخزن باشد. همیشه 
از روغن ترمز DOT 3 یا DOT 4 استفاده کنید.

ترمز دستی
سیس�تم ترمز دس�تی از جمله اهرم ترمز دس�تی و 

سیم های آن را بازدید کنید.

روغن گیربکس خودکار
)در صورت نصب روی خودرو(

می�زان روغ�ن داخل گیربک�س اتوماتی�ک باید بعد 
از آن ک�ه موت�ور و گیربک�س در ب�ازه دم�ای عادی 
ق�رار گرفت، در ب�ازه HOT درجه اندازه گیری آن 
باش�د. س�طح روغن را در حالت روشن بودن موتور 
و خالص بودن دنده و کش�یدن ترمز دس�تی، چک 

کنید.

i نکته آموزشی!
رنگ روغن گیربکس اتوماتیک در اصل قرمز 
اسـت اما بعد از مدتی کار، رنگ روغن اندکی 
تیره بـه نظر می رسـد. این عادی اسـت و به 

معنای نیاز به تعویض نیست.

  نکته :
هرگـز از روغن های متفرقه اسـتفاده نکنید. 
این کار موجب عملکرد نادرسـت گیربکس و 
خرابی آن می شـود. همیشه از روغن مشخص 
شـده برای گیربکس اتوماتیک استفاده کنید 
)بـه فصل »روغن هـای پیشـنهادی و مقادیر 

مورد استفاده« فصل 8 مراجعه کنید.
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کاسه ترمزهای عقب و لنت ها
)در صورت نصب(

کاسه ترمزها و لنت ترمز عقب را بازدید کنید وجود 
خراش، س�وختگی، نش�تی روغن ترمز، شکس�تگی 

قطعات و سایش شدید را چک کنید.

لنت های ترمز، کالیپرها و روتورها
سایش، در لنت ها و تمام شدن و سائیدگی کاسه و 

نشتی روغن ترمز در کالیپر را چک کنید.
برای کس�ب اطالعات بیش�تر در م�ورد کنترل لنت 
و تمام ش�دن آن به وب س�ایت ش�رکت هیوندای به 

آدرس زیر مراجعه شود.
(http://brakemanual.hmc.co.kr)

اتصاالت سیستم تعلیق
ش�ل ب�ودن و ی�ا آس�یب دیدگی اتص�االت سیس�تم 
تعلی�ق را چ�ک کنی�د و در صورت ل�زوم آن ها را تا 

گشتاور تعیین شده سفت کنید.

گیربکس فرمان، اهرم بندی و گردگیرها 
/ مفصل سیبک های بازوی تحتانی

در حال�ت توق�ف و خاموش بودن خ�ودرو، خالصی 
بیش از حد فرمان را چک کنید.

وجود خم ش�دگی و یا آسیب دیدگی در اهرم بندی 
فرمان را چک کنید و خرابی، ترک و یا آسیب دیدگی 
گردگیره�ا و اتصاالت س�یبک ها را چ�ک کنید. در 
صورت لزوم قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید.

میل محرک ها و گردگیرها
می�ل محرک ه�ا، گردگیره�ا و بس�ت ها را از نظ�ر 
وج�ود ترک، خرابی و یا آس�یب دیدگی چک کنید. 
در ص�ورت لزوم قطعات آس�یب دی�ده را تعویض و 

گریس کاری کنید.

گاز کولر
)در صورت نصب(

لوله های سیس�تم تهویه مطب�وع و اتصاالت آن را از 
نظر وجود نشتی و آسیب دیدگی چک کنید.
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روغن موتور
مطمئن ش�وید که خودرو روی یک س�طح تراز . 1کنترل میزان روغن موتور خودرو

است.
موت�ور را روش�ن ک�رده و بگذاری�د تا ب�ه دمای . 2

کاری عادی برسد.
موت�ور را خام�وش کرده و چند دقیقه )حدود 5 . 3

دقیقه( منتظر بمانید تا روغن به کارتل برگردد.
درج�ه را خ�ارج ک�رده و آن را تمی�ز و مج�ددا . 4

داخل کنید.

درج�ه را خ�ارج و محل روغ�ن روی آن را چک . 5
کنید. میزان روغن باید بین عالمت F و L روی 

درجه باشد.

 هشدار !
شیلنگ رادیاتور

دقت کنید که موقع کنترل و یا اضافه نمودن 
روغن به شـیلنگ رادیاتور دست نزنید زیرا 

داغ است و می تواند سبب سوختگی شود.

  نکته :
موقع تعویض یا اضافه کردن روغن، مراقب  •

ریختن آن باشید، زیرا پاشیدن روغن روی 
بدنه خودرو مضراسـت و باید بالفاصله آن 

را تمیز کنید.
همیشـه با یک کهنه تمیـز درجه روغن را  •

تمیز کنید تا چیزی روی درجه باقی نماند 
که سـبب ورود اشـغال به داخـل کارتل و 
درنتیجه سیسـتم روغن شـده و به موتور 

آسیب بزند.
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اگر می�زان روغن نزدیک درجه L بود باید مقداری 
روغن به موتور اضافه کنید تا سطح آن به F برسد. 
هرگز بیشتر از درجه F روغن نریزید و مخزن 

را سرریز نکنید.

برای جلوگیری از ریختن روغن بر روی خودرو 
از قیف استفاده کنید.

همیش�ه از روغ�ن موت�ور مخصوص خ�ودروی خود 
اس�تفاده کنی�د )ب�رای جزئی�ات بیش�تر ب�ه بخش 
»روغن ه�ا و مقادیر مورد اس�تفاده پیش�نهادی« در 

فصل 8 رجوع شود(.

تعویض روغن و فیلتر آن

 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.
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توصیه می شود که روغن موتور و فیلتر را در نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور تعویض کنید.

سیس�تم خنک کننده فشار قوی این خودرو دارای 
مخزن�ی پ�ر از مایع خن�ک کننده ضدیخ اس�ت که 
در طول س�ال قابل اس�تفاده اس�ت و مخزن آن در 

کارخانه پر می شود.
ه�ر س�ال یک بار س�طح مایع داخ�ل رادیاتور و ضد 
یخ آن را چک کنید: در آغاز فصل زمس�تان و قبل 
از مس�افرت ب�ه نواح�ی خنک تر زم�ان خوبی برای 

بازدید از مایع درون رادیاتور است.

مایع خنک کننده موتور
کنترل میـزان مایع خنک کننده موتور 

خودرو
 هشدار !

در رادیاتور

هرگـز در هنـگام روشـن بـودن موتور  •
و یـا داغ کـردن آن درب رادیاتـور را 
بـاز نکنید. انجـام این کار ممکن اسـت 
سـبب آسـیب دیدگی موتور و سیسـتم 
خنک کننده و بروز سوانح جدی ناشی از 

خروج بخار داغ و مایعات شود.
موتور را خاموش و تا زمان خنک شدن آن  •

صبر کنید. موقع باز کـردن درب رادیاتور 
احتیاط کنیـد. بدین منظور سـر آن را با 
یک حولـه ضخیم بگیرید و بـه آرامی در 
جهت خالف عقربه های سـاعت بگردانید 
تا یک درجه باز شـود. بعـد از خروج بخار 
از سیسـتم خنک کننـده، در رادیاتور را 
به جـای خـود برگردانید و بعـد از این که 
مطمئن شـدید فشـار کامال تخلیه شـده 
است، در را با حوله به پایین فشار داده و در 
جهت خالف عقربه ها بچرخانید تا باز شود.
)ادامه دارد(

  نکته :
هرگز با رادیاتور خالی رانندگی نکنید. این  •

کار سبب خرابی واترپمـ و گریپاچ موتور 
و عیوب دیگر خواهد شد.

موقع داغ کردن موتـور به خاطر کم بودن  •
مایـع درون رادیاتـور، باید توجـه کرد که 
اضافه کـردن ناگهانی مایـع خنک کننده 
به آن می تواند سبب ایجاد ترک در موتور 
شـود و برای جلوگیری از این رخداد بهتر 
است خنک کننده را به آرامی و در مقادیر 

کم به آن اضافه کنید.
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 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. 
بنابراین موقع روشـن بودن نزدیک پره های 
پروانه احتیاط کنید تا به شما آسیب نرساند. 
بـا کاهش دمـای مایع خنک کننـده، موتور 
الکتریکی پروانه به صورت خودکار خاموش 

می شود و این شرایط عادی است.

)ادامه(
حتـی هنگام خامـوش بـودن موتور هم  •

در رادیاتـور را بـاز نکنیـد و یـا 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.

وضعی�ت و اتص�ال تمام�ی ش�یلنگ های سیس�تم 
خنک کننده و ش�یلنگ های بخ�اری را چک کنید. 
ش�یلنگ های آس�یب دی�ده و ب�اد ک�رده را تعویض 

کنید.
سطح مایع خنک کننده در هنگام سرد بودن موتور 
بای�د بی�ن عالئ�م F (MAX) و L (MIN) روی 

مخزن خنک کننده باشد.
اگ�ر س�طح مای�ع خن�ک کنن�ده پایین ب�ود، مقدار 
کاف�ی به آن مای�ع اضافه کنید ت�ا موجب یخ زدگی 
و خ��وردگی نش��ود. همی�ش��ه سط��ح مای���ع 
خنک کنن��ده را در F (MAX)، نگه دارید اما آن 

را سرریز نکنید.
اگر رادیاتور مایع کم می کند و هر بار باید به مخزن 
مای�ع اضاف�ه کنی�د، حتم�ا ب�ه نمایندگ�ی مراجعه 

نمایید.
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 هشدار !
درب رادیاتور

هرگز موقـع کار کردن موتـور و گرم بودن 
رادیاتـور، درب آن را بـاز نکنیـد. در غیـر 
ایـن صورت بخار و مایع خنک کننده داغ با 
فشـار خارج شده و می تواند به شما آسیب 

برساند.

تعویض مایع خنک کننده
توصیه می ش�ود که برای تعویض مایع خنک کننده 
ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موت�ور مراجعه 

کنید.

 هشدار !
مایع خنک کننده

هرگز مایع خنک کننـده را درون آب پاش 
نریزید.

مایع خنک کننده با کثیف کردن شیشـه به 
شدت دید را کاهش داده و با کاهش کنترل 
بر خـودرو امـکان تصادف وجـود دارد. در 
اثر تمـاس مایع خنک کننده بـا بدنه امکان 

آسیب به رنگ بدنه وجود دارد.

  نکته :
قبل از اضافه کـردن مایع خنک کننده در  •

رادیاتـور، یک کهنه یـا پارچه را دور درب 
آن بگذارید تا از سـرریز مایع آن به داخل 

موتور و دینام خودداری شود.

مایـع خنک کننـده پیشـنهادی برای 
موتور

تنه�ا از آب مخصوص رادیات�ور در مخلوط مایع  •
خنک کننده استفاده کنید.

موتور خودرو ش�ما دارای قطعات الومنیومی اس�ت  •
و بای�د به کمک مای�ع خنک کننده با پایه اتیلن - 
گلیکول در برابر خوردگی و یخ زدن محافظت شود.

هرگز از الکل و یا متانول استفاده نکنید و یا آن ها  •
را با خنک کننده پیشنهادی مخلوط نکنید.

از محلول های حاوی بیش از 60% ضد یخ و یا  •
کمتر از 35% ضد یخ استفاده نکنید زیرا کارایی 

محلول را کم می کنند.
در ج�دول زی�ر درصد مخلوط ها مای�ع خنک کننده 

آمده است:

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
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روغن ترمز و کالچ
قب�ل از ب�از کردن درب مخزن و اضافه کردن روغن 
ترم�ز / کالچ، س�طح دور درب مخزن را کامال تمیز 

کنید تا آلودگی وارد آن نشود.
اگ�ر س�طح روغ�ن ترم�ز / کالچ پایین بود، تا س�طح 
MAX به آن روغن اضافه کنید. این سطح به مرور با 
افزاش کیلومتر خودرو افت می کند و این طبیعی است 
زیرا با س�ائیده شدن لنت های ترمز سطح روغن ترمز 
هم پایین می آید. اگر س�طح روغن ترمز خیلی پایین 
است و کم می کند، توصیه می شود حتما به نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

تنها از س�یال کالچ/ ترمز مش�خص ش�ده اس�تفاده 
کنی�د. )به »روغن ه�ای پیش�نهادی و مقادیر مورد 

استفاده« فصل 8 مراجعه کنید(.

هرگز چند نوع روغن ترمز را با هم مخلوط نکنید.

س�طح روغن ترمز و کالچ را به صورت دوره ای چک 
کنید. مقدار روغن موجود در مخزن باید بین عالئم 

MAX و MIN روی بدنه مخزن باشد.

کنترل میزان روغن ترمز و کالچ

 هشدار !
کم کردن روغن ترمز

اگر سـطح روغن ترمز سـریع کم می شود، 
هرچه سـریع تر خودرو را به نمایندگی برده 

تا بازدید شود.

 هشدار !
قبل از باز کردن درب مخزن روغن ترمز، آن 
را تمیز کنید. همیشـه از روغن کالچ / ترمز 
DOT3 یا DOT4 در ظرف های سربسـته 

استفاده کنید.

i نکته آموزشی!
قبـل از باز کـردن درب مخزن روغـن ترمز، 

هشدارهای روی درب را بخوانید.
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 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.

  نکته :
از تماس و ریختن روغن ترمز/کالچ روی بدنه 
خودرو خودداری کنید زیرا به رنگ آن آسیب 

می زند.
ایـن روغن اگر برای مـدت طوالنی در معرض 
هـوای آزاد باشـد نباید اسـتفاده شـود زیرا 
کیفیت آن در معرض هوای آزاد کم می شـود 
و تضمینـی وجـود نـدارد. دور ریختن روغن 
ترمز باید به شـیوه صحیح باشد و هرگز آن را 
در ظرف های غیرقابل تشـخیص نریزد. توجه 
داشته باشید که وجود حتی چند قطره روغن 
معدنی مانند روغن موتور در سیسـتم کالچ و 

ترمز می تواند به اجزای سیستم آسیب بزند.
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روغن گیربکس اتوماتیک )اگر بر روی خودرو نصب باشد(
بعد از گرم شدن گیربکس به اندازه کافی یعنی . 2کنترل سطح روغن گیربکس اتوماتیک

دم�ای )C )158~176°F°80~70 مث�ال بعد 
از ده دقیق�ه رانندگی ع�ادی، دنده را در تمامی 
وضعیت ها قرار داده و س�پس آن را در وضعیت 

N یا P قرار دهید.

مطمئن ش�وید که س�طح روغن در س�طح تراز . 3
روی HOT است. اگر سطح آن پایین تر بود، از 
طری�ق مجرای مخصوص روغن اضافه کنید. اگر 
باالتر بود آن را از مجرای مخصوص خالی کنید.

اگر س�طح روغن گیربکس در شرایط سرد چک . 4
می ش�ود ))C )68~86°F°30~20(، تا سطح 
س�رد »C«ز )COLD( روغ�ن اضاف�ه کنی�د و 
س�پس مجددا سطح س�یال را براس�اس مرحله 

2 فوق چک کنید.

س�طح روغ�ن گیربک�س اتوماتیک بای�د مرتبا چک 
شود.

 بدین منظور خودرو را روی یک سطح تراز بگذارید 
و ترمز دستی را کشیده و سطح روغن را به صورت 

زیر چک کنید:
دن�ده را در وضعی�ت خالص یا N ق�رار دهید و . 1

مطمئن شوید که دور موتور عادی است.
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 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.

 هشدار !
ترمز دستی

بـرای جلوگیری از حرکـت ناگهانی خودرو، 
ترمـز دسـتی را بکشـید و قبـل از تعویض 

دنده، ترمز را بگیرید.

  نکته :
پایین بودن سـطح روغن سـبب رد کردن  •

دنده هـای گیربکس می شـود و زیاد بودن 
آن نیز سـبب کف کردن، افـت و ایراد در 

گیربکس می گردد.
اسـتفاده از روغن های متفرقه سبب ایراد  •

آن  عملکـرد  نقـص  و  گیربکـس  کار  در 
می شود.

i نکته آموزشی!
بازه C” (COLD)“ تنها به عنوان مبنا است 
و نباید از آن برای تعیین سطح روغن استفاده 

کرد.

i نکته آموزشی!
روغن نو قرمز است و انتخاب رنگ قرمز برای 
روغن گیربکس به این دلیل است که کارخانه 
و تعمیـرکار بتواند آن را از روغن موتور و ضد 
یخ تشخیص دهد. توجه داشته باشید که رنگ 
قرمز ارتباطـی با کیفیت روغن ندارد و دائمی 
نیسـت. بعد از کار کردن خـودرو رنگ روغن 
تیره شـده و گاهـی به رنگ قهوه ای روشـن 
درمی آید. بنابراین توصیه می شـود که روغن 
طبق جدول نگهداری این فصل در نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تعویض شود.

همیش�ه از روغ�ن اص�ل اس�تفاده کنی�د. )فص�ل 
»روغن ه�ای پیش�نهادی و مقادیر مورد اس�تفاده« 

فصل 8 مراجعه کنید.(.

تعویض روغن دنده اتوماتیک
توصی�ه می ش�ود ک�ه روغ�ن را در نمایندگ�ی مجاز 

شرکت کرمان موتور تعویض کنید.
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ترمز دستیمایع آب پاش خودرو
 هشدار !

مایع خنک کننده
هرگـز از ضد یخ رادیاتـور به عنوان ضد  •

یخ در آب پاش خودرو استفاده نکنید.
مایـع خنک کننـده 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 
خـاص مشـتعل شـود. مواظب باشـید 
که جرقه یا شـعله با سـیال شـوینده و 
یـا مخزن آن تمـاس برقرار نکنـد. زیرا 
می تواند ضررهای جانی به دنبال داشـته 

باشد.
سیال شیشه شـور 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 دستیکنترل سطح مایع درون آب پاش

مخزن آب پاش این خودرو ش�فاف است و بنابراین 
می توانید با بازرسی چشمی سطح مایع را تشخیص 

داد.
سطح مایع درون آب پاش را چک و در صورت نیاز 
به آن اضافه کنید. اگر مایع شیش�ه ش�ور مخصوص 
نداری�د می توانی�د از آب ش�هر اس�تفاده کنی�د. در 
آب وه�وای س�رد ب�رای جلوگیری از ی�خ زدن مایع 
درون آب پاش، از حالل شوینده ضد یخ مخصوص 
استفاده کنید. هرگز از ضد یخ رادیاتور بدین منظور 

استفاده نکنید.

ب�ا ش�مارش تع�داد »ت�ق« ه�ای ترم�ز دس�تی در 
هنگام کش�یدن کامل آن، کورس آن را چک کنید. 
همچنین ترمز دس�تی به تنهایی باید بتواند خودرو 
را در یک ش�یب نس�بتا تند نگه دارد و اگر کورس 
آن کمتر یا بیشتر بود، توصیه می شود به نمایندگی 

مراجعه نمایید.

کورس ترمز دستی: » 6 ت��ا 8 »ت��ق« ب��ا نی�روی 
20 kg )44 lbs. 196 N(
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  نکته :
هرگز بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید زیرا  •

سبب سایش شدید موتور می شود.
موقـع باز کـردن فیلتـر هوا، دقـت کنید  •

تـا گـرد و غبـار وارد هواکش نشـود زیرا 
خطرناک است.

توصیه می شـود کـه از قطعـات اصلی در  •
نمایندگی اسـتفاده کـرده و کار تعویض را 
در همان جـا انجام دهید زیرا اسـتفاده از 
فیلترهای متفرقه می تواند به سنسـور هوا 

و توربوشارژر آسیب برساند.

فیلتر هوا

موقع بازرسی می توانید فیلتر هوا را تمیز کنید.
تمیز کردن فیلتر با استفاده از هوای فشرده صورت 

می گیرد.
بس�ت های درپوش فیلتر هوا را ش�ل کرده و آن . 1

را باز کنید.

قسمت داخلی فیلتر هوا را تمیز کنید.. 2
فیلتر را تعویض نمایید.. 3
درپوش آن را با بست های مخصوص ببندید.. 4

فیلتر هوا را براساس جدول نگهداری تعویض کنید.
اگ�ر خودرو در مس�یر پر گ�رد و غب�ار کار می کند، 
فیلتر را سریع تر از پیشنهاد جدول ابتدای این فصل 

تعویض کنید.

تعویض فیلتر هوا
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فیلتر هوای کولر )اگر نصب باشد(

داشبورد را باز کنید.. 1

در داخل داشبورد، بست را باز کنید.. 2

تعویض فیلتر بازدید فیلتر
اگ�ر خ�ودرو در ش�هرهای آلوده و غبارآل�ود و یا در 
جاده ه�ای پ�ر گرد و غب�ار برای م�دت طوالنی کار 
کند، باید فیلتر کولر آن را زودتر و سریع تر تعویض 
نم�ود. موق�ع تعویض فیلتر کولر به ش�یوه زیر عمل 
کنید و دقت کنید که به اجزای دیگر خودرو آسیب 

نرسانید.
تعویض فیلتر باید براساس جدول نگهداری صورت 

گیرد.
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دو ط�رف داش�بورد را مانن�د ش�کل ب�اال فش�ار . 3
دهید. به این ترتیب پین های بس�ت آزادش�ده و 

داشبورد آزاد می شود.

درپ�وش فیلت�ر کولر )2( را با فش�ار بس�ت )1( . 4
باز کنید.

فیلتر کولر را تعویض کنید.. 5
برای بستن عکس روند باز کردن عمل کنید.. 6

i نکته آموزشی!
بعـد از تعویض فیلتر کولر، آن را صحیح نصب 
کنید؛ در غیر این صورت، سیستم سرو صدا و 
نویز خواهد داشت و کارایی فیلتر کم می شود.
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آلودگ�ی شیش�ه جل�و ی�ا تیغه ه�ای ب�رف پاک کن 
ب�ه م�واد خارج�ی می توان�د کارای�ی آن را کم کند. 
معم�وال این تیغه ها در اثر برخورد حش�رات، ش�یره 
گیاه�ان و درختان، و محلول های واکس کارواش ها 
آل�وده می ش�وند. اگ�ر ب�رف پاک کن ها خ�وب تمیز 
نمی کنند، شیشه و تیغه را با تمیزکننده های خوب 
و ش�وینده های متوس�ط تمیز کنید و کامال آن را با 

آب تمیز بشورید.

i نکته آموزشی!
تجربه نشـان داده است که واکس های داغی 
که در کارواش های اتوماتیک استفاده می شود 
سبب سختی تمیز کردن شیشه جلو می شود.

تیغه های برف پاک کن
بازدید تیغه ها

  نکته :
برای جلوگیری از آسـیب دیـدن تیغه ها برف 
پاک کـن، هرگز از بنزین، نفت سـیاه و تینر و 
یا دیگر حالل ها برای تمیز کردن آن استفاده 

نکنید.

  نکته :
برای جلوگیری از آسـیب دیدن بازوهای برف 
پاک کـن و دیگـر اجـزای آن، هرگـز آن را با 

دست حرکت ندهید.

  نکته :
استفاده از تیغه برف پاک کن متفرقه می تواند 

موجب خرابی برف پاک کن شود.

تعویض تیغه برف پاک کن
اگ�ر تیغه ها درس�ت تمیز نمی کنن�د، احتماال ترک 

خورده و یا سائیده شده اند و باید تعویض شوند.
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A نوع
بازوی برف پاک کن را باال آورده و مجموعه تیغه . 1

را بگردانید تا بس�ت های قفل کننده پالستیکی 
آن نمایان شود.

B نوع
بازوی برف پاک کن را باال بیاورید.. 1

بس�ت را فش�ار داده و مجموعه تیغه را به سمت . 2
پایین بکشید.

آن را از روی بازوی برف پاک کن خارج کنید.. 3
برای نصب، عکس این روند عمل کنید.. 4

برف پاک کن شیشه جلو

  نکته :
مواظب باشـید که برف پاک کن روی شیشـه 
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خراش و ترک در آن 

می شود.   نکته :
مواظب باشـید که برف پاک کن روی شیشـه 
نیافتد زیرا سـبب ایجاد خراش و ترک در آن 

می شود.
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بس�ت تیغه برف پاک کن را باال بیاورید و سپس . 2
مجموعه تیغه را پایین کشیده و خارج کنید.

ب�رای بس�تن تیغه ه�ا عکس روند ب�از کردن آن . 3
عمل کنید.

ب�ازوی برف پاک ک�ن را باال بیاوری�د و مجموعه . 1
تیغه برف پاک کن )1( را بچرخانید.

مجموعه تیغه برف پاک کن را خارج کنید.. 2

تیغه برف پاک کن شیشه عقب خودرو
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مجموع�ه تیغ�ه برف پاک ک�ن جدید را ب�ا وارد . 3
ک�ردن بخش میانی در ش�کاف بازوی برف پاک 

کن نصب کنید تا وقتی که متصل شود.
مطمئن شوید که مجموعه برف پاک کن متصل . 4

ش�ده و سفت اس�ت؛ برای تست آن با دست آن 
را بکشید و از سفت بودن آن مطمئن شوید.

 ب�رای جلوگی�ری از آس�یب دیدن ب�ازوی برف . 5
پاک ک�ن و دیگر اجزای آن، توصیه می ش�ود که 
تیغه را در نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور 

تعویض کنید.
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همیشه باطری را سفت ببندید. •
قس�مت فوقان�ی باط�ری را تمیز و خش�ک نگه  •

دارید.
ترمین�ال ه�ا و اتصاالت باطری را تمیز و س�فت  •

نموده و با گریس مخصوص گریس کاری کنید.
بالفاصل�ه آب باطری خارج ش�ده از باطری را با  •

محلول آب و جوش شیرین تمیز کنید.
اگ�ر ب�رای م�دت طوالن�ی از خ�ودرو اس�تفاده  •

نمی کنید، سیم های باطری را باز کنید.

i نکته آموزشی!
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.

باطری
برای سرویس بهتر باطری موارد زیر را 

رعایت کنید
 هشدار !

خطرات باطری
همیشـه موقع کار بـا باطری 
دسـتورالعمل های زیـر را بـا 

دقت بخوانید.
از کار بـا باطـری بـا سـیگار 
روشـن و دیگـر مشـعل ها و 

جرقه ها خودداری کنید.
هیــدروژن، گــازی باقدرت 
احتراق باال است و همیشه در 
باطـری وجـود دارد و ممکن 
اسـت در صورت ایجاد جرقه 

منفجر شود.
از دستــرس  را دور  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(
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)ادامه(
اگر آب باطری وارد چشم های 
شما شـد، چشم خود را با آب 
تمیـز بـرای مـدت 15 دقیقه 
بشویید و بالفاصله به پزشک 
مراجعه کنیـد. اگر آب باطری 
روی پوست شما ریخت، کامال 
سـطح تماس را بشویید و اگر 
سـوزش  یـا  درد  احسـاس 
به پزشـک  می کنیـد، حتمـا 

مراجعه کنید.
موقع شارژ و یا کار در نزدیکی 
محافـظ  عینـک  از  باطـری 
اسـتفاده کنید. همیشه موقع 
کار در فضـای بسـته از وجود 
تهویه مناسب اطمینان حاصل 

کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
امحـا و دور ریختـن باطـری 
بدون توجه بـه قوانین امحای 
آن بـرای طبیعـت و محیـط 
زیسـت مضر اسـت و سالمت 
انسـان را به خطر مـی اندازد. 
همیشـه باطـری را براسـاس 
قوانین و مقررات بومی کشور 

خودتان امحا کنید.
باطری حاوی سـرب اسـت و 
سـعی کنید هرگـز آن را دور 
نریزیـد. لطفا باطـری را برای 
نمایندگـی مجاز  بـه  بازیافت 
شـرکت کرمان موتور تحویل 

دهید.
موقع باال آوردن بدنه پالسـتیکی باطری،  •

فشـار زیاد روی آن می تواند سبب نشت 
اسـید باطری و آسـیب دیدن دست ها و 
بدن فرد شود. همیشه باطری را به کمک 
حامل مخصوص باال آورده و یا دست های 
خود را در گوشه های مقابل آن قرار دهید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
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.
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)ادامه(
بـرای قطع شـارژ باطری به صـورت زیر  •

عمل کنید:
کلید خاموش / روشـن شـارژ باطری را . 1

خاموش کنید.
بسـت منفـی را از روی ترمینـال منفی . 2

باطری باز کنید.
بسـت مثبـت را از روی ترمینـال مثبت . 3

باطری باز کنید.
قبل از انجام فعالیت هـای نگهداری و یا  •

شارژ مجدد باطری، تمامی وسایل خودرو 
را خاموش و خودرو را نیز خاموش کنید.

موقـع قطع کـردن باطری، سـیم منفی  •
باطـری باید اول باز شـود و آخر بسـته 

شود.

 هشدار !
شارژ باطری

موقع شـارژ نمودن باطری، نکات احتیاطی 
زیر را رعایت کنید:

باطـری بایـد از روی خـودرو پیـاده و  •
درجایی با تهویه مناسب قرار گیرد.

از کشـیدن سـیگار و یا ایجـاد جرقه و  •
شعله در نزدیکی باطری خودداری کنید.

در هنگام شـارژ مراقب باطری باشـید 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 سل بیشتر از

است، شارژ را متوقف یا کم کنید.
موقـع کنترل باطـری در زمان شـارژ از  •

عینک محافظ استفاده کنید.
)ادامه دارد(

برچسب ظرفیت باطری

 تصوی�ر برچس�ب واقع�ی باطری ممکن اس�ت با این ش�کل 
متفاوت باشد.

 CMF65L-BCI: مدل باطری هیوندای. 1
 12 ولت: ولتاژ اسمی. 2
 20HR( 60Ah(: ظرفی�ت اس�می )برحس�ب . 3

آمپر ساعت(
باط�ری . 4 اس�می  ذخی�ره  ظرفی�ت   :92RC  

)برحسب دقیقه(
 550CCA: جری�ان تس�ت س�رد در آمپ�ر در . 5

SAE
6 .EN 440: جریان تست سرد در آمپر درA 
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شارژ مجدد باطری
باط�ری نصب ش�ده روی خودرو ی�ک باطری با  •

پایه کلسیم است و نیازی به نگهداری ندارد.
اگر باطری زود خالی می ش�ود )برای مثال چون  •

هنگام پارک خودرو، چراغ های آن روش�ن مانده 
است(، باطری را با شارژ آرام تا 10 ساعت شارژ 

کنید.
اگ�ر باطری به خاطر بار الکتریکی باال در هنگام  •

اس�تفاده از خودرو به تدریج خالی می ش�ود، آن 
را با آمپر 30A-20 تا دو ساعت شارژ کنید.

تنظیم مجدد وسـایل و دسـتگاه های 
خودرو

بع�د از خال�ی ش�دن باط�ری و ی�ا ب�از ک�ردن آن، 
دستگاه ها وسایل خودرو باید مجددا تنظیم شوند.

شیشه باالبر برقی )فصل 3 را مالحظه کنید(. •
سان روف )فصل 3 را مالحظه کنید(. •
نمایشگر )فصل 3 را مالحظه کنید(. •
سیس�تم کنترل هوا یا کولر )فصل 3 را مالحظه  •

کنید(.
سیس�تم صوت�ی خ�ودرو )فص�ل 4 را مالحظ�ه  •

کنید(.

 احتیاط !
AGM )Absorbent Glass Matt( باطری

AGM نیـاز بـه نگهداری  • باطری هـای 
ندارند و توصیه می شود سرویس آن ها را 
به نمایندگی بسپارید. برای شارژ باطری 
AGM، فقط از شارژرهای کامال خودکار 

مخصوص این باطری ها استفاده کنید.
موقع تعویض باطری های AGM، توصیه  •

می شـود کـه از قطعات اصـل نمایندگی 
استفاده کنید.

روی  • درپـوش  کـردن  بسـته  و  بـاز  از 
باطـری خودداری کنید. ایـن کار ممکن 
اسـت سـبب نشـت آب باطری و ایجاد 

آسیب های بدنی شود.
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چرخ و الستیک
مراقبت از الستیک ها

ب�رای نگه�داری صحی�ح، ایمن�ی و حداکث�ر صرفه 
جویی در مصرف س�وخت، همیشه باید الستیک ها 
را تا فش�ار تعیین ش�ده ب�اد کنید و مح�دوده بار و 
توزیع وزن پیش�نهادی ب�رای خودرو خود را رعایت 

کنید.

فشار باد الستیک برای آب وهوای سرد
تمام�ی چرخ ها و از جمله چ�رخ زاپاس باید موقعی 
که س�رد هس�تند، چک ش�وند. منظور از الس�تیک 
س�رد ای�ن اس�ت الس�تیکی اس�ت که س�ه س�اعت 
حرک�ت نک�رده و ی�ا کمت�ر از 1.6 کیلومتر حرکت 

کرده است.
فشار بادهای پیشنهادی باید رعایت شود تا بهترین 
رانندگی، جابه جایی عالی و حداقل سایش الستیک 
امکان پذیر شود. در فصل 8 » الستیک ها و چرخ ها« 

فشار بادهای پیشنهادی ارایه شده است.

تمامی مش�خصات )اندازه و فش�ار ب�اد( را می توان 
روی برچسب های خودرو دید )در صورت وجود(.

 هشدار !
کم بادی الستیک

کم بادی شـدید السـتیک )یا بیشـتر(  •
می توانـد سـبب گرم شـدن السـتیک، 
ترکیدگی، باز شدن آج ها و دیگر عیوبی 
شود که سـبب کاهش کنترل بر خودرو 
و تصادفـات منجـر بـه جرح و یـا فوت 
می شـود. ریسـک کم بادی الستیک در 
روزهـای گرم و زمـان رانندگـی زیاد با 

سرعت باال، بیشتر است.
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 هشدار !
باد الستیک

 کـم بـادی یا افزایش باد السـتیک سـبب 
کاهش عمر الستیک می شود و اثر نامطلوبی 
روی جابه جایـی و حرکـت خـودرو دارد و 
می توانند سـبب خرابی ناگهانی السـتیک 
شـود. این امر سبب از دسـت رفتن کنترل 

خودرو و جراحت های بدنی می شود.

  نکته :
سـائیدگی  • سـبب  السـتیک  بـادی  کـم 

بیش ازحد، امکان جابجایـی کم و افزایش 
مصـرف سـوخت مـی گـردد. هـم چنین 
امکان کج شدن رینگ و چرخ وجود دارد. 
همیشه باد السـتیک را تنظیم کنید و اگر 
نیاز به باد کردن هست، توصیه می شود که 
این کار در نمایندگی مجاز شـرکت کرمان 

موتور انجام شود.
فشـار زیاد السـتیک هم سـبب کوبیدن  •

و سـایش شـدید در مرکز آج السـتیک و 
افزایش خطر جاده می شود.

  نکته :
فشار باد الستیک- 

همیشه موارد زیر را رعایت کنید:
همیشه فشـار باد الستیک را وقتی اندازه  •

بگیرید که هوا سـرد اسـت. )بعد از پارک 
کـردن خـودرو بـرای مـدت حداقل سـه 
سـاعت و یا بعـد از 1/6 کیلومتر رانندگی 

بعد از استارت زدن(
همیشه هنگام تنظیم باد، فشار باد زاپاس  •

راهم چک کنید.
هرگز بـار اضافی بـه خـودرو نزنید. دقت  •

کنیـد که روی باربند خودرو هم بار اضافی 
نزنید.

السـتیک های سـائیده و قدیمـی ممکـن  •
است سبب تصادف شوند. اگر آج الستیک 
سـائیده باشد و یا الستیک ها آسیب دیده 

باشند، آن ها را تعویض کنید.

  نکته :
فشار باد الستیک های گرم شده معموال 28 تا 
kpa 41 بیشتر اسـت. هرگز برای تنظیم باد، 
باد الستیک گرم را خالی نکنید زیرا سبب کم 

باد شدن آن می شود.
مطمئن شوید که سر شیرهای باد الستیک را 
مجـددا نصب می کنید. بـدون این درپوش ها 
امکان ورود رطوبت و آلودگی به داخل هسته 
شـیر و نشتی هوا وجود دارد. اگر سر شیر باد 
گم شـد، حتما در سریع ترین زمان یکی دیگر 

را نصب کنید.
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 هشدار !
همیشه فشار باد الستیک و سائیدگی و  •

آسیب دیدگی آن را چک کنید و از گیج 
فشار باد 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. همیشه السـتیک های سائیده و 
یا دارای سـایش غیر یکنواخت و آسیب 

دیده را تعویض کنید.
فرامـوش نکنید که باد السـتیک زاپاس  •

را هـم چک کنید. شـرکت کرمان موتور 
توصیـه می کند که فشـار باد السـتیک 
زاپـاس را هم زمان با کنترل فشـار بقیه 

الستیک ها، چک کنید.

کنترل فشار باد الستیک
الستیک ها را هر ماه یک بار یا بیشتر چک کنید.

همچنی�ن در ای�ن م�دت فش�ار باد زاپ�اس را چک 
کنید.

نحوه چک کردن فشار باد الستیک
برای کنترل نمودن فش�ار باد الس�تیک از یک گیج 
با کیفیت اس�تفاده کنید. برای فشار باد الستیک از 
بازدید چش�می اس�تفاده نکنید زیرا اصولی نیست. 
الس�تیک های رادی�ال حت�ی موق�ع کم ب�ادی هم، 

ظاهرا تنظیم شده به نظر می آیند.
همیش�ه موقعی فش�ار باد الس�تیک را چ�ک کنید 
که س�رد باش�د و منظور از الستیک سرد الستیکی 
است که 3 ساعت است حرکت نکرده و یا تنها 1.6 

کیلومتر را پیموده است.

برای کنترل فشار الستیک، سر شیر باد را باز و گیج 
را به داخل آن فش�ار دهید تا فش�ار باد الستیک را 
اندازه بگیرد. اگر فشار باد الستیک سرد با فشارهای 
توصیه ش�ده هم خوان�ی دارد در آن صورت دیگری 
نیاز به تنظیم باد نیس�ت و اگر فش�ار باد الس�تیک 
پایین است، به آن باد بزنید تا زمانی که فشار آن به 

فشار پیشنهادی برسد.
اگر فش�ار باد الس�تیک باال اس�ت، ب�اد درون آن را 
با فش�ار زائده فلزی وسط ش�یر باد الستیک، خالی 
کنی�د. مجددا فش�ار ب�اد را با گیج باد چ�ک کنید. 
حتما بعد از پایان کار، س�ر ش�یر باد را ببندید. این 
س�رها مانع نش�تی باد و ورود آلودگی و رطوبت به 

داخل شیر باد می شوند.
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تعویض چرخشی الستیک ها
ک�ه  می ش�ود  توصی�ه  آج،  س�ایش  تع�ادل  ب�رای 
الس�تیک ها بعد از هر 12000 کیلومتر حرکت و یا 
زودتر در صورت سایش، به صورت چرخشی تعویض 

شوند.
موقع تعویض چرخش�ی الس�تیک ها، وجود سایش 
غی�ر یکنواخ�ت و آس�یب دیدگی را چ�ک کنی�د. 
س�ایش غیرع�ادی معموال ناش�ی از صحی�ح نبودن 
فش�ار ب�اد، باالنس نادرس�ت چرخ، و جف�ت نبودن 
آن ها، ترمزهای ش�دید و یا دورهای ش�دید اس�ت. 
هرگونه ورم و بادکردگی کف و کناره های الس�تیک 
را چک کنید و در صورت مشاهده این موارد، حتما 
الس�تیک را تعویض نمایید. اگر اصطالحا الس�تیک 
س�یم زده ب�ود احتم�اال باید تعویض ش�ود و بعد از 
تعوی�ض چرخش�ی، بای�د فش�ار ب�اد الس�تیک های 
عقب و جلو براس�اس مشخصات بوده و سفت بودن 
پیچ های چرخ را چک کنید و از آن مطمئن شوید.

موقع تعویض چرخش�ی الس�تیک ها، حتما سایش 
لنت ترمزها را چک کنید.

 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 اسـت سبب 
تصادفـات منجـر به جـرح و فـوت و یا 

آسیب مالی شوند.

i نکته آموزشی!
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 چـ خودرو خودداری کنید.
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تنظیـم و جفت نمـودن چرخ و باالنس 
آن

چرخ ه�ای خودروی ش�ما در کارخانه با دقت جفت 
و باالنس ش�ده اند تا بیش�ترین طول عمر و باالترین 

کارایی را داشته باشند.
در اغلب موارد، شما نیازی به تنظیم مجدد چرخ ها 
ندارید. اما اگر ش�اهد آس�ایش غیرعادی الستیک و 
یا کش�یده ش�دن خودرو به یک طرف شدید، در آن 

صورت باید آن ها را تنظیم کنید.
اگر خودرو شما موقع رانندگی روی جاده یکنواخت 

لرزش دارد، باید مجددا چرخ ها را باالنس کنید.

 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  •
السـتیک های رادیال را با مدهای دیگر 
روی یک خودرو استفاده نکنید. همیشه 
تمامـی السـتیک ها )حتـی زاپـاس( را 

تعویض کنید.
)ادامه دارد(

  نکته :
وزن باالنـس نادرسـت چرخ هـا می توانـد به 
رینگ چرخ آسیب برساند و بنابراین همیشه 
از چرخ های با وزن باالنس استاندارد استفاده 

کنید.

تعویض الستیک

اگ�ر الس�تیک به ص�ورت یکنواخت س�ائیده ش�ده 
اس�ت، عالمت سایش آج به صورت یک نوار توپر در 
داخ�ل آج ظاهر می ش�ود. این نوار نش�ان دهنده آن 
است که کمتر از 1/6 میلی متر آج باقی مانده است. 

در این وضعیت، الستیک را باید عوض کنید.
هرگز منتظر نشوید که این نوار در کل آج پیدا شود 

و سپس الستیک را تعویض کنید.
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)ادامه(
استفاده از چرخ و الستیک هایی با اندازه  •

متفاوت با اندازه پیشنهادی سبب ایجاد 
مشکالت 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.

تعویض زاپاس فشرده
)در صورت وجود(

الس�تیک زاپاس فش�رده عمر آج کمتری نسبت به 
الس�تیک های ع�ادی دارد. ای�ن الس�تیک را وقتی 
عوض کنید که نوارهای س�ایش آج روی الس�تیک 
پدیدار ش�وند. الس�تیک زاپاس تعویضی باید دارای 
اندازه و طرحی مشابه با الستیک اولیه باشد و باید 
روی هم�ان چ�رخ و رین�گ نصب ش�ود. الس�تیک 
زاپ�اس ب�ا س�ایز فش�رده روی رین�گ ع�ادی نصب 
نمی ش�ود و رینگ الستیک زاپاس فشرده هم برای 

نصب الستیک عادی مناسب نیست.

تعویض رینگ
موقع تعویض رینگ به هر دلیلی، مطمئن شوید که 
چرخ ه�ای جدی�د از نظر قطر، عرض زه و افس�ت و 

خمیدگی با الستیک کارخانه یکی باشند.

 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 هم کم می کند.
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اندازه الستیک. 2
در جداره الستیک اندازه آن درج شده است و شما 
موقع انتخاب الس�تیک جایگزین برای خودرو خود 
ب�ه این مش�خصات نیاز دارید. در زی�ر توضیحات و 
تعری�ف ح�روف و ش�ماره های روی الس�تیک درج 

شده است.
نمونه ای از اندازه الستیک:

)ای�ن ش�ماره ها تنها ب�رای نمونه هس�تند و ممکن 
است اندازه الستیک شما متفاوت باشد(

175/70R14 64T

اصطکاک الستیک
اصطکاک الستیک با سطح جاده در هنگام رانندگی 
با الس�تیک های س�ائیده کم می شود و نیز رانندگی 
با الس�تیک هایی که درست باد نشده اند و یا هنگام 
رانندگی روی سطوح لغزنده، کاهش می یابد. تایرها 
بعد از نخ نما ش�دن باید تعویض ش�وند. در صورت 
س�ائیده بودن الس�تیک در هن�گام بارندگی، برف و 
ی�خ آرام ت�ر رانندگ�ی کنید ت�ا کنترل خ�ودرو بهتر 

انجام شود.

تعمیر و نگهداری الستیک
تنظیم درس�ت چرخ ها هم می تواند در کنار تنظیم 
ب�اد درس�ت ب�ه کاهش س�ائیدگی الس�تیک کمک 
کنید. اگر متوجه سائیدگی غیر یکنواخت الستیک 
ش�دید، در آن ص�ورت باید ب�رای تنظیم چرخ ها به 

نمایندگی مراجعه کنید.
بعد از نصب الس�تیک های جدید مطمئن شوید که 
باالنس ش�ده اند. این امر س�بب راحت�ی رانندگی با 
خ�ودرو و افزایش عمر الس�تیک می ش�ود. به عالوه، 
الستیک همیشه باید در صورت جدا شدن از رینگ 

باالنس شود.

برچسب های روی جداره الستیک

ای�ن اطالعات مش�خصات اصل�ی الس�تیک را بیان 
 )TIN( می کنند و در آن ش�ماره شناس�ه الستیک
ب�رای تاییدی�ه اس�تاندارد ایمنی بیان ش�ده اس�ت. 
TIN را می توان برای شناسایی الستیک در صورت 

نیاز به فراخوانی استفاده نمود.

نام سازنده و برند الستیک. 1
نام سازنده یا برند روی آن نمایش داده شده است.
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175 - عرض الستیک برحسب میلی متر
70 - نس�بت منظری. نس�بت میان ارتفاع و عرض 

الستیک است.
R - کد ساخت الستیک )رادیال(

14 - قطر داخلی الستیک برحسب اینچ
64 - شاخص بار، کد عددی مربوط به حداکثر بار 

قابل تحمل الستیک
T - عالمت س�رعت اس�می. نمودار س�رعت اسمی 
این فصل را مالحظه کنید. در آن جا اطالعات 

بیشتر ارائه شده است.

اندازه رینگ
روی رین�گ چرخ خودرو ه�م اطالعات مهمی درج 
شده است که موقع تعویض رینگ به آن نیاز است. 
در زی�ر معن�ای ح�روف و عالئ�م روی رین�گ بیان 

می شود.

نمونه ای از عبارت درج شده روی رینگ:
5.0JX14

5.0 - عرض زه برحسب اینچ
J - عالمت نمای زه

14 - قطر زه برحسب اینچ

سرعت های اسمی الستیک
نم�ودار زی�ر س�رعت های اس�می مختلفی را نش�ان 
می دهد که در حال حاضر در الس�تیک خودروهای 
س�واری اس�تفاده می ش�ود. س�رعت اس�می بخشی 
از ان�دازه الس�تیک روی ج�داره الس�تیک اس�ت. 
ای�ن عالمت متناظ�ر با حداکثر س�رعت ایمن کاری 

مشخص شده برای الستیک است.

عالمت 
 حداکثر سرعتسرعتی اسمی

S180 km/h )112 mph(
T190 km/h )118 mph(
H210 km/h )130 mph(
V240 km/h )149 mph(
Z240 km/h )149 mph( بیشتر از
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ترکیب الیه ها و جنس الستیک. 4
الس�تیک از چن�د الی�ه پارچ�ه پوش�یده ش�ده ب�ا 
الس�تیک تشکیل شده اس�ت. سازنده های الستیک 
بای�د جنس الس�تیک را هم اعالم کنند که ش�امل 
ف�والد یا مفتول ف�والدی، نایلون،؛ پولیس�تر و غیره 
اس�ت. ح�رف R ب�ه معنای س�اختار الی�ه رادیال و 
حرف D به معنای س�اختار قطری و یا بیاس اس�ت 
و منظور از حرف B ساختار الیه ای تسمه ای است.

حداکثر فشار باد مجاز. 5
این ش�ماره بیش�ترین میزان فش�ار هوایی را نشان 
می دهد که می تواند در الستیک تحمل شود. هرگز 
بیشتر از این مقدار فشار الستیک را باال نبرید. برای 
آگاهی از فش�ار باد پیش�نهادی ب�ه بخش اطالعات 

الستیک و بار روی آن مراجعه کنید.

کنترل عمر السـتیک )TIN: شماره . 3
شناسایی الستیک(

تمامی الس�تیک هایی که بیش از 6 سال عمر دارند 
)با توجه به تاریخ تولید و از جمله الستیک زاپاس(، 
باید با الستیک های نو جایگزین شوند. تاریخ تولید 
الس�تیک روی ج�داره الس�تیک و احتم�اال روی 
داخل الس�تیک درج ش�ده اس�ت و ک�د DOT را 
نش�ان می دهد. این کد یک س�ری از شماره ها روی 
الستیک است که متشکل از عدد و حروف انگلیسی 
اس�ت. تاری�خ تولید الس�تیک چهار ح�رف آخر کد 

DOT است.

DOT: XXXX XXXX OOOO
بخ�ش جلوی�ی ک�د DOT ب�ه معنای ش�ماره کد 
کارخان�ه، اندازه الس�تیک و الگ�وی آج و چهار رقم 

آخر هفته و سال تولید را نشان می دهند.
مث�ال:  DOT XXXX XXXX 1615 نش�ان 
می دهد که این الس�تیک در هفته 16 سال 2015 

تولید شده است.

 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 فرایند پیری السـتیک را تشـدید 
کنـد. عدم توجه بـه این هشـدارها ممکن 
اسـت سبب ترکیدگی السـتیک و از دست 
رفتـن کنترل خودرو خسـارت های جانی و 

مالی شود.
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حداکثر بار اسمی. 6
این ش�ماره حداکثر بار را برحس�ب کیلوگرم و پوند 
قابل تحمل توس�ط الس�تیک نش�ان می دهد. موقع 
تعویض الس�تیک های خودرو، همیشه از الستیکی 
استفاده کنید که بار اسمی آن با بار تعیین شده در 

کارخانه یکسان است.

درجه بندی کیفی یکنواخت الستیک. 7
درجات کیفیت را می توان در روی جداره الس�تیک 

بین شانه ای زه و حداکثر عرض پیدا کرد.
به عنوان مثال:

TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

سایش آج
می�زان س�ایش آج مقداری اس�ت که براس�اس نرخ 
س�ایش الس�تیک در هن�گام تس�ت تح�ت ش�رایط 
کنترل ش�ده در تست های رس�می به دست می آید. 
به عنوان مثال، الس�تیک گرید 150 یک و نیم برابر 
زودتر از س�ایش در تس�ت رس�می س�اییدگی پیدا 

می کند.
ام�ا کارای�ی نس�بی الس�تیک ها ب�ه ش�رایط واقعی 
اس�تفاده از آن ه�ا بس�تگی دارد و هم�واره به خاطر 
تغییرات و عادات رانندگی، س�رویس ها و تفاوت در 

مشخصات جاده و آب و هوا تغییرات زیادی دارد.
ای�ن گریده�ا در روی جداره ه�ای الس�تیک درج 
شده اند و الستیک های استاندارد و یا اضافی خودرو 
شما ممکن است براساس این گرید متفاوت باشند.

AA, A, B &C - اصطکاک 
 AA، گریدهای اصطکاک از باالترین تا پایین ترین
A، B و C هس�تند. ای�ن گریدها ی�ا درجات توان 
الس�تیک برای توقف روی آس�فالت خیس را نشان 
می دهند که تحت ش�رایط کنترل ش�ده در سطوح 
آزمایش�ی تست اسفالت و بتن اندازه گیری می شود. 
الس�تیک دارای درج�ه C ممک�ن اس�ت کارای�ی 

اصطکاکی ضعیفی داشته باشد.

 هشدار !
میزان اصطکاک الستیک براساس تست های 
اصطکاک ترمزی مسـتقیم به دست می آید 
و شـامل شـتاب، دور زدن، شـناوری و یـا 

مشخصات اصطکاک پیک نمی شود.
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A, B &C دمای
درج�ات دم�ا A )باالترین درجه(، B و C هس�تند 
که نش�ان دهنده مقاوم�ت در برابر تولی�د حرارت و 
توان آن برای اتالف حرارت در موقع تست الستیک 

شرایط کنترل شده با یک چرخ آزمایشی است.
دم�ای باالی مداوم می تواند س�بب ش�ود که جنس 
الس�تیک خ�راب و عم�ر آن کم ش�ود و دمای زیاد 
می توان�د منج�ر به خرابی ناگهانی الس�تیک ش�ود. 
درجات B و A نشان دهنده سطح باالی کارایی در 
تست های آزمایشگاهی روی چرخ نسبت به حداقل 

کارایی مورد نیاز قانونی است.

 هشدار !
دمای الستیک

براسـاس  السـتیک  ایـن  دمایـی  درجـه 
الستیکی تعیین شده اسـت که درست باد 
شـده و اضافه فشـاری در آن نبوده اسـت. 
سـرعت زیاد، کم بـادی و یا بـار زیاد با هم 
و یـا جداگانه می توانند سـبب گرم شـدن 
السـتیک و خرابی یا ترکیـدن 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(

الس�تیک های ب�ا نس�بت منظری پایین که نس�بت 
منظری آن ها کمتر از 50 است، اسپورت هستند.

چ�ون الس�تیک های ب�ا نس�بت منظ�ری ک�م برای 
جابه جایی و ترمز گرفتن عالی هس�تند، رانندگی با 
آن ها راحت نیس�ت و در مقایسه با بقیه الستیک ها 

سرو صدای بیشتری دارند.
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  نکته :
چـون جداره السـتیک با نسـبت منظری کم 
)السـتیک پهـن( کوتاه تـر از السـتیک های 
عادی است، رینگ و الستیک راحت تر آسیب 
می بیننـد و بنابراین به دسـتورالعمل های زیر 

توجه کنید:
موقـع رانندگی در جاده هـای ناهموار و یا - 

جاده هـای صحرایـی، با احتیـاط رانندگی 
کنید زیرا السـتیک و رینگ ممکن اسـت 
آسـیب ببیند. بعد از رانندگی السـتیک و 

رینگ را بازدید کنید.
موقـع رانندگی روی چاله هـا، گودال ها به - 

آرامی عبور کنید به گونه ای که الستیک ها 
و رینگ ها آسیب نبینند.

اگر الستیک ضربه خورد توصیه می شود که - 
وضعیت آن را بازدیـد کرده و با نمایندگی 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
برای جلوگیری از آسـیب دیدن الستیک، - 

وضعت السـتیک و فشـار باد آن را در هر 
3000 کیلومتر یک بار بازدید کنید.

  نکته :
دیدن آسـیب دیدگی السـتیک به صورت  •

چشـمی سـاده نیسـت. اما اگر السـتیک 
اندکی آسـیب ببیند که با چشم هم دیده 
نمی شـود بایـد آن را کنتـرل و یا تعویض 
نمود زیرا آسیب دیدگی الستیک می تواند 

سبب نشت باد و کم باد شدن آن شود.
اگر الستیک به خاطر رانندگی در جاده های  •

ناهموار، گودال ها، چاله ها و جداول آسیب 
ببیند، مشمول گارانتی نخواهد شد.

اطالعات مربوط به الستیک در روی کناره  •
آن نصب شده است.
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فیوزهای خودرو

سیس�تم برق�ی خ�ودرو ب�ه کم�ک فیوزه�ا مان�ع 
آسیب های ناشی از اضافه بار الکتریکی می شود.

ای�ن خ�ودرو 2 )یا 3( صفحه فی�وز دارد که یکی از 
آن ه�ا در ق�اب س�مت راننده و دیگ�ری در محفظه 

موتور نزدیک باطری قرار دارد.

اگ�ر هر ک�دام از چراغ های خودروی ش�ما، وس�ایل 
جانب�ی یا کنترل ه�ای آن درس�ت کار نکنند، فیوز 

مربوط به مدار آن را چک کنید.
اگ�ر فی�وز س�وخته باش�د، قطع�ه داخ�ل آن ذوب 

می شود.
اگ�ر سیس�تم ب�رق کار نکند، ابت�دا پان�ل فیوزهای 

سمت راننده را چک کنید.
همیشه فیوز سوخته را با فیوز مشابه تعویض کنید.

اگ�ر فیوز تعویضی هم بس�وزد این ب�ه معنای وجود 
مش�کل برق�ی اس�ت و دیگ�ر از سیس�تم مربوط�ه 
اس�تفاده نکنید و به نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه کنید.
سه نوع فیوز مورد استفاده قرار می گیرد: نوع پره ای 
ب�رای آمپرهای پایین و نوع فش�نگی و چند فیوزی 

برای آمپرهای باالتر استفاده می شود.

 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.
هرگز به جای فیوز حتی موقتا هم از سیم  •

یا فویل الومنیومی اسـتفاده نکنید. این 
کار ممکن است سبب شود که سیم کشی 
خودرو آسیب ببیند و سبب آتش سوزی 

شود.

i نکته آموزشی!
برچسـب واقعی روی پانل رلـه / فیوز ممکن 
اسـت بـا آن چـه در تصاویر کتابچه هسـت، 

متفاوت باشد.

  نکته :
از پیچ گوشـتی و یا اشیای فلزی دیگر برای باز 
کردن سـوئیچ استفاده نکنید زیرا ممکن است 
سبب اتصال کوتاه و آسیب دیدن سیستم شود.
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 احتیاط !
موقع تعویض فیوز سوخته یا رله با فیوز  •

یـا رله جدید، مطمئن شـوید که فیوز یا 
رله جدید به درسـتی جا زده شده است. 
درست نبستن فیوز و یا رله ممکن است 
سـبب آسـیب دیـدن سیسـتم برقی و 

سیم کشی خودرو و آتش سوزی شود.
از درآوردن فیوزها، رله ها و ترمینال های  •

بسـته شـده با پیـچ و مهره خـودداری 
کنیـد. فیوزها، رله ها و ترمینال ها ممکن 
اسـت درست بسـته نشده باشـد و این 
امر سبب آتش سـوزی شود. اگر فیوزها، 
رله ها و ترمینال های بسـته شـده با پیچ 
و مهره سوخته شـود حتما به نمایندگی 
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
از گذاشـتن اشـیای دیگـر بـه غیـر از  •

فیـوز و یا رله )مانند درایور یا سـیم( در 
ترمینال های رله و فیوز خودداری کنید. 
این کار می تواند سـبب تماس نادرست و 

ایراد در سیستم شود.
اگـر شـماری از چراغ هـا )چـراغ جلو،  •

چراغ مه شـکن جلو عقب، چراغ ترمز و 
DRL( درسـت کار نکنند، حبابی آن ها 
را چک کنید. سـپس اگـر حبابی عادی 
بود توصیه می شـود بـه نمایندگی مجاز 
شـرکت کرمان موتـور مراجعه شـود تا 

علت مشکل مشخص شود.

تعویض فیوز صفحه نمایش ها یا صفحه 
کیلومتر

س�وئیچ را ب�از کنید و تمام�ی کلیدهای دیگر را . 1
خاموش کنید.

درپوش صفحه فیوزها را باز کنید.. 2
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سوئیچ فیوز

همیشه کلید فیوز را در وضعیت ON قرار دهید.
اگ�ر کلی�د را در وضعی�ت OFF ی�ا خام�وش قرار 
دهی�د، ممک�ن اس�ت بعض�ی از دس�تگاه های روی 
خودرو صفر )ریس�ت( شوند و فرستنده و یا سوئیچ 

هوشمند ممکن است درست عمل نکند.
اگر پیغام زیر روی صفحه کیلومتر نمایش داده شد، 
کلید فیوز را چک و آن را روشن کنید )اگر موجود 

بود(.
- Turn on FUSE SWITCH
- FUSE ON

فی�وز مش�کوک ب�ا عی�ب را مس�تقیم از ج�ای . 3
خ�ود خارج کنید. ب�رای درآوردن فیوز از گیر ه 

مخصوص این کار استفاده کنید.
فی�وز ب�از ش�ده در صورت�ی که س�وخته باش�د، . 4

جایگزین نمایید.
فی�وز جدی�د با ظرفیت مش�ابه را ج�ا بزنید و از . 5

نصب شدن کامل آن اطمینان حاصل کنید.
اگر فیوز شل شده است، حتما به نمایندگی مراجعه 

کنید.
اگر فیوز جدید در دسترس ندارید از فیوز های روی 
پانل استفاده کنید و بدین منظور فیوز دستگاهی را 
ک�ه به آن نیاز ندارید را باز کنید و اس�تفاده نمایید 

)مثل فیوز فندک خودرو(

اگ�ر چراغ های جلو یا دیگ�ر اجزای برقی کار نکنند 
و فیوزها درست و سالم باشند، در آن صورت بلوک 
فی�وز موج�ود در محفظ�ه موتور را چ�ک کنید. اگر 

فیوز سوخته باشد، باید تعویض شود.
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تعویض فیوزهای پانل محفظه موتور

سوئیچ را باز و بقیه کلیدهای خودرو را خاموش . 1
کنید.

درپ�وش جعبه فیوز را با فش�ار زبانه و کش�یدن . 2
درپوش به باال، باز کنید.

فیوز باز ش�ده را چک و در صورتی که س�وخته . 3
اس�ت آن را تعوی�ض کنی�د. ب�رای باز و بس�تن 
فیوزها از گیره مخصوص این کار استفاده کنید.

فیوز جدید و با ظرفیت مشابه را نصب و مطمئن . 4
باش�ید که نصب ش�ده است است. اگر فیوز شل 
اس�ت به نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.

  نکته :
همیشـه کلید فیوز را در هنـگام رانندگی در 

وضعیت روشن )ON( قرار دهید.
سـوئیچ فیوز انتقال را مدام خاموش و روشن 

نکنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.

  نکته :
بعـد از کنترل جعبه فیوز محفظه موتور، درب 
آن را درسـت ببندیـد. در غیر ایـن صورت، 

ممکن است در اثر نشت آب آسیب ببیند.
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فیوز اصلی )فیوز ترکیبی(

اگر فیوز اصلی س�وخته اس�ت، باید آن را به صورت 
زیر باز کنید:

کابل منفی باطری را باز کنید.. 1

مهره های نمایش داده در شکل را باز کنید.. 2
فی�وز را با فیوز جدید با ظرفیت مش�ابه تعویض . 3

کنید.
برای نصب عکس این روند عمل کنید.. 4

i نکته آموزشی!
اگر فیوز اصلی سوخته باشد، توصیه می کنیم 
حتما به نمایندگی مجاز شـرکت کرمان موتور 

مراجعه کنید.

 احتیاط !
اگر فیوز اصلی درسـت نصب نشود، ممکن 

است سبب آتش سوزی گردد.
اگـر فیـوز اصلـی سـوخته باشـد حتما به 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور 

مراجعه شود.
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توضیحات پانل فیوز و رله
 پانل فیوز داخلی

در داخل درپوش صفحه فیوز و رله، برچسب رله و 
فیوز وجود دارد که اسامی و ظرفیت فیوزها و رله ها 

توضیح داده شده است.

i نکته آموزشی!
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 خودرو خود اقدام کنید.
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صفحه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

RR HTDرله گرم کن شیشه عقب30 آمپر
S/HEATERگرم کن صندلی راننده / سرنشین20 آمپر

SAFETY P/WDWبخش شیشه برقی ایمنی راننده25 آمپر
T/SIGرله قفل مرکزی درب ها15 آمپر

P/WDW RH25 آمپر)LHD( کلید اصلی شیشه برقی، کلید شیشه برقی سرنشین
P/WDW LH25 آمپر)RHD( کلید اصلی شیشه برقی، کلید شیشه برقی سرنشین
SUNROOFموتور سانروف20 آمپر

PDM 2بخش کنترل کلید هوشمند، کلید روشن / خاموش موتور10 آمپر
POWER OUTLET RH20 آمپرRH پریز برق

DR LOCKرله قفل مرده20 آمپر ،DR رله باز کردن قفل ،DR رله قفل ،T/G رله باز کننده قفل
BRAKE SWITCHکلید چراغ ترمز، بخش کنترل سوئیچ هوشمند10 آمپر

TCU15 آمپرPCB کلید بازه گیربکس، بلوک ،A/B مولد پالس

START10 آمپرECM ،)رله استارت( PCB کلید کالچ، کلید بازه گیربکس، بلوک
بخش کنترل سوئیچ هوشمند

PDM 1بخش کنترل سوئیچ هوشمند25 آمپر
HTD MIRRآینه بغل برقی سمت سرنشین / راننده10 آمپر ،A/C بخش کنترل ،ECM/PCM
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صفحه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

MODULE 210 آمپر

کلید کنسول، بوق سنسور کمکی دنده عقب
بخش پایش فشار باد الستیک، واحد هشدار خروج از الین

LH/RH/CENTER LH/CENTER RH سنسور کمکی دنده عقب
LH/RH/CENTER LH/CENTER RH سنسور کمکی دنده جلو

SENSORسنسور سطح روغن، سنسور هشدار فیلتر سوخت، واحد رله سوئیچ10 آمپر
بلوک PCB )رله HTR سوخت(

WASHERکلید چندکاره )برف پاک کن(15 آمپر
BLOWERیا کولر )کولر خودکار(10 آمپر A/C بخش کنترل

MEMORY10 آمپر
ساعت دیجیتالی، BCM، کلید خطر و کلید قفل در، بخش کنترل کولر

)MCU. IND( کانکتور لینک دیتا، سنسور باران، صفحه کیلومتر
بخش پایش فشار باد الستیک

INTERIOR LAMPچراغ داشبورد10 آمپر ،LH/RH چراغ وسط اتاق، چراغ شخصی ،LH/RH چراغ بار، چراغ نقشه، وانیتی

MODULE 3کانکتور چک چند منظوره، صوتی، بخش کنترل کولر، کلید کنسول میانی، اهرم دنده خودکار 10 آمپر
ILL، مبدل DC-DC، فنر ساعت، گرمکن صندلی DRI/PASS )راننده /سرنشین(

ECUبخش کنترل سوئیچ هوشمند10 آمپر ،ECM/PCM

A/CONرله دمنده(10 آمپر( PCB بخش کنترل کولر، بلوک
)PTC 3 رله ،PTC 2 جعبه دیزل )رله

WIPER RR15 آمپر)RR رله برف پاک کن( PCB موتور برف پاک کن عقب، بلوک
MULTIMEDIA20 آمپر)ISG با( DC-DC مبدل ،).W/O ISG( صوتی
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صفحه فیوز سمت راننده
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

MODULE 1کلید وضعیت اسپورت، کلید چراغ ترمز 10 آمپر ،BCM 
ABSکلید پد برخورد10 آمپر ،ESP بخش کنترل ،ABS بخش کنترل

MODULE 510 آمپرBCM ،گرم کن صندلی راننده / سرنشین، آینه الکترو کرومیک
LH/RH کلید ابزار تراز چراغ جلو، عملگر ابزار تراز نمودن چراغ جلو

MDPS10 آمپرMDPS واحد

A/BAG10 آمپرSRS بخش کنترل

MODULE 4بخش کنترل سوئیچ هوشمند10 آمپر ،BCM

HTD STRGفنر ساعت زیر غربیلک فرمان و گرم کن فرمان15 آمپر 

POWER OUTLET LH20 آمپرLH پریز برق

ACCبخش کنترل سوئیچ هوشمند10 آمپر ،BCM ،کلید آینه بغل برقی
DC-DC رله پریز برق، تلفن هوشمند، ساعت دیجیتال، صوتی، مبدل

A/BAG IND10 آمپر).IND( صفحه کیلومتر
CLUSTER10 آمپر).MCU. IND( صفحه کیلومتر
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صفحه فیوز محفظه موتور

در داخل درپوش صفحه رله / فیوز، برچس�ب رله / 
فیوز وجود دارد که در آن اس�امی و ظرفیت فیوزها 

و رله ها شرح داده شده است.

i نکته آموزشی!
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 خودرو خود اقدام کنید.
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صفحه فیوز اصلی محفظه موتور
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوزفیوز

چند فیوز یا 
فیوز ترکیبی

MDPS80 آمپرMDPS واحد

ALT
]125 آمپر[
دینام، در خودرو دیزلی)150 آمپر(

فیوز

ECU 415 آمپرECM/PCM

B+450 آمپر(IPS 1 (ARISU- LT 1), IPS 2, IPS 3 (ARISU- LT 3)) جعبه فیوز هوشمند

IG1کید استارت بدون سوئیچ فشاری40 آمپر
)IG1 / ACC رله( PDM با کلید استارت: جعبه رله

B+1جعبه فیوز هوشمند50 آمپر

ABS 230 آمپرESP بخش کنترل ،ABS بخش کنترل

ABS 1کانکتور چک چند منظوره40 آمپر ،ESP بخش کنترل ،ABS بخش کنترل

H/LAMP HI SOLچراغ جلو(10 آمپر HI SOL رله( PCB جعبه

B+5جعبه فیوز هوشمند40 آمپر

G4LA/G4LC & W/O ISG : ]   [
D3FA/D4FC or With ISG : (   )
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جعبه PCB )موتور بنزینی(
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

ECU 1رله کنترل موتور30 آمپر

WIPERبرف پاک کن25 آمپر LO رله

HORN15 آمپرB/A رله بوق، رله بوق

F/PUMPرله پمپ بنزین20 آمپر

C/FAN40 آمپرC/فن HI رله ،C فن LO رله

BLOWERرله دمنده50 آمپر

IG 240 آمپر)IG2 رله( PDM رله استارت، سوئیچ بدون کلید فشاری، جعبه رله

B+330 آمپر(IPS 4, IPS 5 (ARISU-LT 2)) جعبه رله و فیوز

B+2رله پریز برق(50 آمپر ،P/WDW جعبه رله و فیوز )رله

ECU 512 آمپرPCM (G4LC)

ECU 215 آمپرC/فن HI رله ،C فن LO انژکتور #1/#2/#3/#4، رله ، ECM, PCM (G4LC)

TCU15 آمپرPCM (G4LC)
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جعبه PCB )موتور بنزینی(
مدار مربوطه ظرفیت عالمتنام فیوز

ECU 315 آمپر

ECM, PCM (G4LC)، بخش ضد سرقت، رله پمپ بنزین
 سنسور وضعیت میل بادامک #1/#2، سنسور اکسیژن )باال(/)پایین(

،(G4LA) شیر کنترل روغن #1/#2، شیر برقی کنترل بخار بنزین، کلید کالچ
)G4LC( شیر برقی با ورودی متغیر

IGN COILکویل جرقه سیلندر 1، 2، 3، 154 آمپر ،.(G4LA-W/O ISG) کویل جرقه

B/UP LAMPگیربکس دستی: کلید چراغ دنده عقب10 آمپر
گیربکس اتوماتیک: آینه الکترو کرومیک، چراغ دنده غقب خودرو، صوتی
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ـ های سیستم روشنایی خودرو الم

همیش�ه از المپ ه�ای ب�ا مش�خصات تعیین ش�ده 
استفاده کنید.

 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.

i نکته آموزشی!
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 که خـودرو را بـه نمایندگـی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

  نکته :
همیشـه بعد از تعویض المـ، مطمئن شـوید 
که مشـخصات المـ جدید با المـ سـوخته 
یکسـان اسـت؛ در غیر این صورت، فیوز و یا 

سیم کشی ممکن است آسیب ببیند.

  نکته :
اگـر ابزارهـای الزم، المـ و یـا تجربه الزم را 
ندارید، توصیـه می کنیم بـه نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
در اغلب موارد، تعویض المـ خودرو سـخت 
اسـت زیرا بایـد بقیه قطعات را هـم باز کنید 
و سـپس به المـ دسترسـی پیـدا کنید. این 
امر به ویـژه در مورد باز کردن چراغ های جلو 
خـودرو مصـداق دارد و باز کـردن آن ها کار 
دشـواری اسـت. در هنگام باز کردن و بستن 
ـ هـای خـودرو دقـت کنید تا بـه خودرو  الم

آسیب نرسد.
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A نوع
)1(  چراغ جلو )نور باال / نور پایین(

)2(  چراغ وضعیت )پارک(
)3(  چراغ راهنمای جلو
DRL 4(  چراغ روز یا(

B نوع
)1(  چراغ جلو )نور باال / نور پایین(

)2(  چراغ وضعیت )پارک(
)3(  چراغ راهنمای جلو

)4(  چراغ مه شکن*
)5(  چراغ SBL یا خم استاتیک*

DRL 6(  چراغ روز یا(
* : اگر روی خودرو شما نصب باشد

 هشدار !
ـ های هالوژنی الم

ـ های هالوژنی حاوی گاز تحت فشار  • الم
هسـتند و اگر بشـکنند، قطعـات ریزی 

شیشه ای ایجاد می کنند.
)ادامه دارد(

تعویـض چراغ جلـو، چـراغ وضعیت، 
چراغ راهنما و چراغ مه شکن

المـ چراغ جلو خودرو
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)ادامه(
ـ ها کار  • بنابرایـن با احتیـاط با ایـن الم

کنید تا دچار سایش و خراش نشوند. اگر 
این المـ 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 حباب چراغ آسـیب دیـد و یا ترک  •

خورد، بالفاصله آن را تعویض و با احتیاط 
امحا کنید.

موقـع تعویض المــ از عینـک محافظ  •
اسـتفاده کنید. همیشـه قبل از تعویض 
و جابه جایی المـ اجازه دهید که خنک 

شود.

i نکته آموزشی!
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.

 تغییر ترافیک )برای اروپا(
توزی�ع اش�عه های ن�ور پایی�ن چراغ ها غی�ر متقارن 
اس�ت. اگر وارد کش�وری با جه�ت ترافیک برعکس 
ش�دید، ای�ن بخ�ش نامتق�ارن س�بب اذیت ش�دن 
چش�م راننده های مقابل می شود. برای جلوگیری از 
ای�ن ام�ر، تنظی�م ECE نیازمند چندی�ن راه حل 
فنی اس�ت که نمونه آن اس�تفاده از سیس�تم تغییر 
خودکار، اس�تفاده از س�مباده و پایین آوردن مسیر 
نور است. این چراغ ها به گونه ای طراحی شده اند که 
چش�م راننده ه�ای مقابل را اذیت نکنن�د و بنابراین 
نی�ازی ب�ه تغیی�ر چراغ ه�ا در کش�ورهای ب�ا جهت 

ترافیکی برعکس نیست.

درب موتور را باز کنید.. 1
با چرخان�دن روکش حباب چراغ جلو در جهت . 2

عقربه های ساعت، آن را باز کنید.
کانکتور المپ را قطع کنید.. 3

چراغ جلو
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سیم نگه دارنده حبابی را با فشار سر آن و فشار . 4
به باال، باز کنید.

حبابی را از مجموعه چراغ های جلو خارج کنید.. 5
حبابی جدید را نصب و س�یم را با جفت نمودن . 6

سیم با شیار روی المپ، جا بزنید.
کانکتور حبابی را متصل نمایید.. 7
درپوش حبابی را با گرداندن در جهت عقربه های . 8

ساعت ببندید.

چراغ راهنما
سوکت مجموعه چراغ راهنما را با چرخاندن آن . 1

در جه�ت خالف عقربه های س�اعت ب�از کنید تا 
وقت�ی که زبانه های روی س�وکت با ش�کاف های 

روی مجموعه چفت شوند.
حبابی را با فشار آن و چرخاندن در جهت خالف . 2

عقربه های ساعت باز کنید تا وقتی که زبانه های 
روی حبابی با ش�کاف های س�وکت جفت ش�ود. 

حبابی را از سوکت خارج کنید.
حبابی جدید را با وارد نمودن در پریز و گرداندن . 3

تا وقتی جا بخورد، نصب کنید.
سوکت را با چفت نمودن زبانه ها با شکاف روی . 4

مجموعه، نصب کنید. س�وکت را به داخل فشار 
داده و در جه�ت عقربه ه�ا بچرخانی�د تا س�فت 

شود.

چراغ وضعیت
سوکت را با کشیدن از جای خود خارج کنید.. 1
حبابی را با کشیدن از سوکت باز کنید.. 2
حباب�ی جدی�د را با قرار دادن در س�وکت نصب . 3

کنید.
سوکت را با فشار در مجموعه نصب کنید.. 4
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پیچ زیر درپوش را باز کنید.. 1
دست خود را به پشت سپر جلو ببرید.. 2
کانکتور را از سوکت قطع کنید.. 3
س�وکت حبابی را با گرداندن س�وکت در جهت . 4

خ�الف عقربه ها باز کنید تا وقت�ی که زبانه های 
سوکت با شکاف های روی بدنه چفت شوند.

س�وکت و حباب�ی جدی�د را ب�ا چف�ت نم�ودن . 5
زبانه های روی سوکت با شکاف های بدنه، نصب 
کنید. سوکت را به بدنه فشار داده و در آن را در 

جهت عقربه های ساعت بگردانید.

الس�تیک را براساس مشخصات فشار باد تعیین . 1
ش�ده تنظی�م و باره�ای داخ�ل خ�ودرو ب�ه جز 
رانن�ده، الس�تیک زاپ�اس و ابزاره�ای هم�راه را 

خارج نمایید.
خودرو باید روی یک سطح تراز قرار گیرد.. 2
س�یم های عمودی عب�وری از مراک�ز چراغ های . 3

جلو و س�یم های افقی عبوری از میان چراغ های 
جلو روی صفحه را بکشید.

کانکتور را به سوکت وصل کنید.. 6
مجددا قاب زیری سپر جلو را نصب کنید.. 7

تنظیم نور چراغ مه شکن و چراغ جلو چراغ مه شکن جلو
)برای اروپا(

تنظیم جهت نور چراغ جلو
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در حالتی ک�ه چ�راغ جل�و و باط�ری در وضعیت . 4
ع�ادی هس�تند، چراغ ه�ای جل�و را به گون�ه ای 
تنظی�م کنی�د که پرنورترین بخ�ش آن در روی 

خط های افقی و عمودی بیافتد.
ب�رای تنظی�م چ�پ و ی�ا راس�ت ن�ور ب�اال، پیچ . 5

گوش�تی )2( را در جه�ت عقربه ها یا خالف آن 
بگردانی�د. ب�رای تنظی�م ب�اال و پایین ن�ور باال و 
پایی�ن، پیچ گوش�تی )1( را از جه�ت عقربه های 

ساعت یا خالف جهت آن بچرخانید.

چ�راغ مه ش�کن جل�و را می ت�وان ب�ا همی�ن ش�یوه 
چراغ های جلو تنظیم نمود.

در حالتی ک�ه باط�ری و چراغ ه�ا در وضعیت عادی 
هس�تند، چراغ ه�ای مه ش�کن جل�و را تنظیم کنید. 
برای تنظیم باال و پایین چراغ مه شکن، پیچ گوشتی 

)1( را در جهت عقربه ها یا خالف آن بگردانید.

تنظیم جهت چراغ مه شکن جلو
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نقطه هدف در تنظیم نور چراغ ها )خودروهای 5 در و 3 در(

mm (in) :واحد اندازه گیری

H1 وضعیت خودرو
H2

W1
W2

3 در5 در3 در5 در

بدون راننده
A 1420 )55/9(1240 )48/8(1310 )51/5(434 )17/1(352/9 )13/9(696/7 )27/4(نوع
B 1420 )55/9(1164 )45/8(1360 )53/5(434 )17/1(350/7 )13/8(708 )27/9(نوع

با راننده
A 1420 )55/9(1240 )48/8(1310 )51/5(426 )16/8(344/9 )13/5(688/7 )27/1(نوع
B 1420 )55/9(1164 )45/8(1360 )53/5(426 )16/8(342/7 )13/5(700 )27/5(نوع
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نقطه هدف در تنظیم نور چراغ ها )کراس(

mm (in) :واحد اندازه گیری

H1H2W1W2 وضعیت خودرو

بدون راننده
A 1400 )55/1(1310 )51/5(402 )15/8(708 )27/9(نوع
B 1400 )55/1(1360 )53/5(402 )15/8(714 )28/1(نوع

با راننده
A 1400 )55/1(1310 )51/5(394 )15/5(716 )28/2(نوع
B 1400 )55/1(1360 )53/5(394 )15/5(722 )28/4(نوع
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نور پایین چراغ جلو )سمت چـ(
نور پایین را بدون حضور راننده در خودرو روشن کنید.. 1
خط جداکننده باید روی خط جداکننده تعیین شده در شکل فوق، تصویر شود.. 2
موقع تنظیم نقطه هدف نور پایین، تنظیم عمومی باید بعد از تنظیم هدف افقی، تنظیم شود.. 3
اگر ابزار تنظیم چراغ جلو روی خودرو نصب است، کلید آن را در وضعیت 0 قرار دهید.. 4
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نور پایین چراغ جلو )سمت راست(
نور پایین را بدون حضور راننده در خودرو روشن کنید.. 1
خط جداکننده باید روی خط جداکننده تعیین شده در شکل فوق، تصویر شود.. 2
موقع تنظیم نقطه هدف نور پایین، تنظیم عمومی باید بعد از تنظیم هدف افقی، تنظیم شود.. 3
اگر ابزار تنظیم چراغ جلو روی خودرو نصب است، کلید آن را در وضعیت 0 قرار دهید.. 4
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چراغ مه شکن جلو
چراغ مه شکن جلو را در حالتی که راننده در خودرو حضور دارد، روشن کنید )راننده به وزن 75 کیلوگرم(. 1
خط جداکننده باید روی بازه مجاز )منطقه سایه دار( تصویر شود.. 2
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اگ�ر چ�راغ کار نمی کن�د، توصی�ه می کنی�م ک�ه به 
نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موتور مراجعه کنید 

تا بررسی شود.

)1(  چراغ عقب
)2(  چراغ عقب و ترمز

)3(  چراغ راهنما
)4(  چراغ مه شکن عقب )در صورت وجود(

)5(  چراغ پشتی

تعویض حبابی چندکاره عقب تعویض چراغ روی آینه بغل
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چراغ مه شکن عقب،
چراغ پشتی )در صورت وجود(

درب صندوق عقب را باز کنید.. 1
پیچ ه�ای نگ�ه دارن�ده مجموعه چ�راغ را با پیچ . 2

گوشتی چهار سو شل کنید.
مجموع�ه چراغ چندکاره عقب را از بدنه خودرو . 3

جدا کنید.

س�وکت را ب�ا گردان�دن در خ�الف عقربه ه�ا از . 4
مجموع�ه ج�دا کنی�د ت�ا زبانه ه�ای س�وکت ب�ا 

شکاف های مجموعه چفت شوند.
حباب�ی را با فش�ار آن ب�ه داخ�ل و گرداندن در . 5

جه�ت خ�الف عقربه ه�ا، از س�وکت ب�از کنی�د. 
حبابی را از سوکت خارج کنید.

حباب�ی جدی�د را ب�ا ق�رار دادن در س�وکت و . 6
گرداندن جا بزنید.

س�وکت را با چف�ت نمودن زبانه های س�وکت با . 7
ش�کاف های مجموعه، نصب کنید. س�وکت را به 
داخل مجموعه فشار داده و در جهت عقربه های 

ساعت بگردانید.
مجموعه چراغ را مجددا روی بدنه خودرو نصب . 8

کنید.

چرخ و الستیک عقب را باز کنید.. 1
سوکت را با گرداندن در جهت خالف عقربه ها و . 2

جفت کردن زبانه ها با شکاف های روی مجموعه، 
از مجموع�ه جدا کنید. )س�مت چ�پ: چراغ مه 

شکن عقب، سمت راست: چراغ پشتی(
حباب�ی را با فش�ار دادن و چرخان�دن در جهت . 3

خالف عقربه های س�اعت و چفت نمودن زبانه ها 
با شکاف روی سوکت باز و از جا درآورید.

حبابی جدید را جا بزنید.. 4
 مج�ددا مجموع�ه چ�راغ را روی بدن�ه خ�ودرو . 5

ببندید.
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اگ�ر ای�ن چ�راغ کار نمی کن�د، توصیه می ش�ود که 
ب�ه نمایندگی مجاز ش�رکت کرمان موت�ور مراجعه 

نمایید.

با اس�تفاده از یک پیچ گوش�تی تخت، مجموعه . 1
چراغ را از مجموعه خارج کنید.

س�وکت و لن�ز را ب�ا گردان�دن در جه�ت خالف . 2
عقربه ه�ا و جف�ت نم�ودن زبانه روی س�وکت با 

شکاف های روی لنز، خارج کنید.
حبابی را با کشیدن مستقیم از جای خود خارج . 3

کنید.
حبابی جدید را در سوکت جا بزنید.. 4

سوکت و بدنه را مجددا ببندید.. 5
مجددا مجموعه چراغ را به بدنه خودرو ببندید.. 6

تعویض چراغ روی پالک خودروتعویض چراغ ترمز باالی شیشه عقب
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با اس�تفاده از یک پیچ گوش�تی تخت، به آرامی . 1
لنزهای روی بدنه چراغ داخلی را خارج کنید.

با کشیدن حبابی آن را درآورید.. 2

حبابی جدید را نصب کنید.. 3
زبانه ه�ای روی لن�ز را با ش�کاف های روی بدنه . 4

چراغ جفت و لنز را جا بزنید.

تعویض حبابی چراغ داخلی خودرو

 هشدار !
قبـل از کار روی چـراغ هـای داخلـی، از 
خامـوش بـودن آن مطمئن شـوید تا دچار 

سوختگی و برق گرفتگی نشوید.

  نکته :
مواظب باشید که لنز، زبانه و یا 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 تاثیر 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.

  نکته :
از صابـون قوی، شـوینده های شـیمیایی و یا 
آب گرم اسـتفاده نکنید و خودرو را در مقابل 

آفتاب و یا موقع گرم بودن بدنه، نشورید.

مراقبت از تزئینات و نمای بیرونی خودرو
توجه عمومی به قسـمت خارجی بدنه 

خودرو
پیروی از دس�تورالعمل های درج ش�ده در برچسب 
در هن�گام اس�تفاده از م�واد ش�وینده ش�یمیایی یا 
پولیش بس�یار اهمیت دارد. تمامی موارد هش�دار و 

احتیاط روی برچسب را بخوانید.

شستشو با آب فشار قوی
موقع اس�تفاده از آب پرفش�ار برای شستش�وی  •

خودرو مطمئن ش�وید که فاصله کافی بین شما 
و خودرو وجود دارد.

فاصل�ه نامناس�ب و فش�ار زی�اد می تواند س�بب 
آسیب دیدگی قطعات و نفوذ آب شود.

هرگ�ز فش�ار آب را ب�ا ص�ورت مس�تقیم روی  •
دوربین، سنس�ورها و منطقه اطراف آن نگیرید. 
فش�ار ق�وی آب می توان�د س�بب خراب�ی ای�ن 

بخش ها شود.
هرگز نازل پرفش�ار را به روکش های الستیکی و  •

یا پالستیکی وکانکتورها نزدیک نکنید زیرا این 
کار ممکن است سبب آسیب دیدگی آن ها شود.

نگهداری نقاشی و رنگ خودرو
شستشو

برای محافظت از رنگ خودرو در برابر گرد و غبار و 
ی�ا تخریب، هر ماه حداقل یک بار آن را با آب س�رد 

یا ولرم بشویید.
اگر از خودرو در جاده های برون ش�هری و صحرایی 
اس�تفاده می کنید باید بعد از هر س�فر در جاده های 
صحرایی خودروی خود را بشویید. هنگام شستشوی 
خ�ودرو در این مواقع دقت کنید که آلودگی، نمک 
و گل و الی و دیگ�ر م�واد خارج�ی را از روی آن 
پ�اک کنید. مطمئن ش�وید که مج�اری تخلیه واقع 
در لبه های تحتانی درب ها و پانل ها تمیز و عاری از 

مواد خارجی باشند.
حش�رات، قیر، ش�یره گیاه�ان، فض�والت پرندگان، 
آالینده ها صنعتی و مواد مشابه می توانند در صورت 

بر نداشتن فوری، رنگ خودرو را خراب کنند.
شستش�وی ف�وری ای�ن م�وارد ب�ا آب س�اده ه�م 
نمی تواند حالل مش�کل باشد و باید از آب و صابون 

مالیم روی سطوح نقاشی شده استفاده کنید.
بع�د از شستش�و، خ�ودرو را کام�ل با آب ول�رم و یا 
س�رد آب بکش�ید. نگذارید صابون روی بدنه خودرو 

خشک شود.

مراقبت از بدنه خودرو
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  نکته :
شستشـوی داخل موتـور با آب پرفشـار  •

ممکـن اسـت سـبب خرابـی مدارهـای 
الکتریکی واقع در محفظه موتور شود.

هرگـز اجازه ندهید که آب یا مایعات دیگر  •
با اجـزای الکتریکـی و الکترونیکی داخل 
خودرو تماس پیدا کند زیرا به آن ها آسیب 

می زند.

  نکته :
گرد و غبار روی بدنه را با یک کهنه خشک  •

دستمال بکشید تا روی بدنه خراش نیافتد.
هرگز برای دسـتمال کشیدن بدنه خودرو  •

از پشـم فوالد، تمیزکننده های سـاینده، 
الکالین قوی و یا مواد سوزآور روی سطوح 
کـرم کاری شـده و یا قطعـات الومنیومی 
اسـتفاده نکنیـد زیرا روکـش محافظ این 
قطعات آسـیب دیده و سـبب تغیر رنگ و 

خرابی نقاشی خودرو می شود.

واکس زدن خودرو
خودرو را بعد از خشک شدن کامل واکس بزنید.

همیش�ه قبل از واکس خودرو را شس�ته و خش�ک 
کنی�د. ب�رای واک�س زدن خ�ودرو، از واک�س های 
مای�ع و ی�ا چس�بی ب�ا کیفی�ت اس�تفاده و طب�ق 
دس�تورالعمل های س�ازنده آن را اس�تعمال نمایید. 
تمام�ی تزئین�ات فل�زی خ�ودرو را واک�س بزنید تا 

درخشندگی و براقی آن حفظ شود.
پاک کردن روغن، قیر و مواد مشابه با لکه برها سبب 
می ش�ود که واکس روی بدنه پاک شود. در این موارد 
حتما این بخش ها را هم مجددا واکس بزنید بخصوص 

اگر بقیه بخش های روی بدنه واکس زده شده باشد.

صافکاری و نقاشی
خراش های عمیق و یا محل برخورد س�نگ به بدنه 
خ�ودرو باید بالفاصله تعمیر ش�ود. س�طوح بی رنگ 
شده در این موارد به سرعت زنگ زده و ممکن است 

هزینه تعمیر و صافکاری آن ها بسیار بیشتر شود.

i نکته آموزشی!
اگر خودروی شـما آسـیب دید و یـا نیازمند 
صافـکاری فلز و یـا تعویض آن بـود، مطمئن 
شـوید کـه در کارگاه از مـواد ضـد خوردگی 
روی قطعات تعمیر و یا تعویض شـده استفاده 

می شود.
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نگهداری و تعمیر فلزات صیقلی
برای زدودن قیر و حشرات روی خودرو، از مایع  •

قیر پاک کن اس�تفاده کنید و هرگز با خراشیدن 
و یا با اشیای تیز آن را پاک نکنید.

ب�رای محافظ�ت از س�طوح قطعات فل�زی براق  •
در براب�ر خوردگ�ی، ی�ک الی�ه واک�س و یا نگه 
دارنده ه�ای کرم ب�ه آن بزنید و س�پس آن را با 

وسایل مخصوص پخش کنید تا صیقلی شود.
در فصل زمس�تان و یا در مناطق س�احلی، روی  •

قطع�ات فلزی ب�راق را با یک الیه ضخیم واکس 
و نگه دارن�ده بپوش�انید. در ص�ورت نی�از، روی 
قطعات ژل نفتی غیر خورنده و یا دیگر ترکیبات 

محافظ را استعمال کنید.

نگهداری قسمت زیرین خودرو
مواد خورنده مورد استفاده برای زدودن برف و یخ و 
کنترل گرد و غبار ممکن است روی قسمت تحتانی 
خودرو جمع ش�ود. در این موارد اگر این مواد پاک 
نش�ود، زن�گ زدگ�ی س�ریع رخ می ده�د و س�بب 
می ش�ود که قطعات تحتانی مانن�د لوله های بنزین 
و شاس�ی، کف خودرو و سیس�تم اگزوز خراب شود 
حت�ی اگر روی آن ها با الیه های ضد زنگ پوش�انده 

شده باشد.
بعد از رانندگی در جاده های صحرایی و یا در پایان 
فص�ل زمس�تان، قس�مت تحتان�ی خ�ودرو درزهای 
چ�رخ را هرماه یک بار با آب ولرم یا س�رد بش�ویید. 
همیش�ه به ای�ن بخش ها توجه داش�ته باش�ید زیرا 
دیدن گل و الی موجود در آن دشوار است و صرفاً 
خی�س کردن آن ه�ا بدون پاک ک�ردن، خطر آن ها 
را بیش�تر می کند بنابراین مطمئن ش�وید که کامال 
قس�مت تحتان�ی خودرو پاک ش�ده اس�ت. لبه های 
پایین�ی درب ه�ا، صفح�ات باربند و اعضای شاس�ی 
دارای درزه�ای تخلیه هس�تند و باید دقت کرد که 
آن ها با آلودگی مس�دود نش�وند و آب باقی مانده در 

این بخش ها می تواند سبب زنگ زدگی شود.

 هشدار !
بعـد از شستشـوی خـودرو، ترمزهـا را با 
رانندگـی آرام تسـت کنیـد تـا از عملکرد 
ترمز مطمئن شـوید. اگر ترمزها خیس شده 
و کارایی آن ها کم شـده بـود، با ترمز کردن 
آرام در سـرعت کـم و در جهت مسـتقیم، 

آن ها را خشک کنید.
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نگهـداری رینـگ الومنیومـی چـرخ 
خودرو

رینگ خودرو دارای یک الیه محافظ است.
هرگز از ش�وینده های س�اینده، ترکیب پولیش،  •

حالل و یا برس های سیمی روی این رینگ های 
الومنیوم�ی اس�تفاده نکنی�د زیر ا ممکن اس�ت 

روکش آن ها ساییده و آسیب ببیند.
تنه�ا از صاب�ون مالی�م و ش�وینده های خنث�ی  •

اس�تفاده کنی�د و آن را کام�ال ب�ا آب بش�ویید. 
همچنین همیش�ه خ�ودرو را بعد از رانندگی در 
جاده ه�ای نم تمیز کنی�د. این امر می تواند مانع 

خوردگی شود.
هرگ�ز رین�گ را ب�ا برس های س�ریع کارواش ها  •

نشویید.
از ش�وینده های اس�یدی اس�تفاده نکنی�د زی�را  •

ممکن است به رینگ آسیب زده و سبب خورده 
شدن الیه محافظ آن شود.

حفاظت در برابر خوردگی
محافظت خودرو در برابر خوردگی

خودروهای تولیدی با اس�تفاده از طرح پیش�رفته و 
ساختاری مناسب و ضد خوردگی، از کیفیت باالیی 
برخوردارند. اما این تنها بخش�ی از کار است و برای 
جلوگی�ری از خوردگ�ی در بلند مدت، باید خودتان 

هم از آن مراقبت کنید.

علل رایج خوردگی
در زی�ر به علل رایج خوردگی یا پوس�یدگی خودرو 

اشاره می شود:
نم�ک ج�اده، آلودگ�ی و رطوبت که زی�ر آن تجمع 

می کند.
برداش�ته شدن و پاک شدن رنگ یا روکش محافظ 
در اثر برخورد س�نگ، سنگریزه، خراش و تورفتگی 
که س�بب می شود فلز بدون روکش محافظ بماند و 

مستعد خوردگی شود.

مناطق خورنده
اگر در منطقه ای زندگی می کنید که در آن خودرو 
ب�ه ش�دت در معرض م�واد خورنده اس�ت، حفاظت 
خ�ودرو در براب�ر خوردگ�ی بس�یار مه�م اس�ت و 
ش�ماری از عل�ل تس�ریع خوردگ�ی نم�ک جاده ها، 
مواد شیمیایی کنترل گرو غبار و هوای اقیانوسی و 

آالینده های صنعتی هستند.
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رطوبت سبب خوردگی می شود
رطوب�ت ش�رایطی را ایج�اد می کند که ب�ه احتمال 
زیاد سبب ایجاد خوردگی می شود. خوردگی در اثر 
باال بودن رطوبت، و به ویژه در مواقعی که دما بیشتر 
از انجماد اس�ت تش�دید می ش�ود. در این ش�رایط، 
م�اده خورنده در تماس با س�طوح خودرو  مرطوب 
می مان�د ک�ه رطوب�ت روی آن ها به آرام�ی در حال 

تبخیر است.
گل و الی به ویژه وقتی خورنده اس�ت که به آرامی 
خش�ک ش�ود و رطوبت را در تماس با بدنه یا دیگر 
بخش ه�ای خودرو نگ�ه دارد. هرچند گل و الی در 
ظاهر خش�ک به نظر می رسد اما هنوز هم می تواند 

رطوبت را نگه داشته و خوردگی را تشدید نماید.
دماه�ای باال نیز س�بب تس�ریع خوردگ�ی قطعاتی 
می ش�ود که درست خشک نشده و بنابراین رطوبت 
در آن ه�ا پخش می ش�ود. به تمام ای�ن دالیل، بهتر 
اس�ت ک�ه خ�ودرو را تمی�ز و ع�اری از گل و الی و  
تجمع مواد دیگر نگه داریم. این امر نه تنها در مورد 
س�طوح مرئی خودرو ص�دق می کند بلکه به ویژه در 
م�ورد بخش ه�ای تحتان�ی و زیر خ�ودرو هم صادق 

است.

برای جلوگیری از خوردگـی اقدامات زیر 
را انجام دهید

ب�ا رعای�ت م�وارد زی�ر، می توانی�د مان�ع از ش�روع 
خوردگی شوید:

خودروی خود را تمیز نگه دارید
بهترین راه برای جلوگیری از خوردگی آن است که 
خودرو را تمیز و عاری از مواد خورنده نگه دارید. در 
این موارد، توجه به قسمت زیرین خودرو از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.

اگر ش�ما در منطق�ه ای با ام�کان خورندگی باال  •
زندگ�ی می کنی�د، ک�ه در آن ها از نمک پاش�ی 
روی ج�اده ه�ا اس�تفاده می ش�ود، ی�ا نزدی�ک 
اقیان�وس هس�تید و ی�ا در نواح�ی ب�ا آلودگ�ی 
صنعت�ی زندگ�ی می کنید، و یا در منطقه ش�ما 
باران اسیدی می بارد، باید بیشتر مراقب باشید 
ت�ا از خوردگ�ی جلوگیری نمایید. در زمس�تان، 
ش�یلنگ های زیر خودرو باید هرماه حداقل یک 
بار بررسی شوند. بعد از اتمام فصل زمستان زیر 

خودرو را کامال تمیز کرد.

هنگام تمیز کردن قسمت زیرین خودرو، به ویژه  •
بای�د به اج�زای زی�ر گلگیر و دیگ�ر بخش هایی 
توج�ه کنی�د که از دید پنهان می باش�ند. اگر به 
ج�ای تمیز ک�ردن گل و الی، تنها آن را خیس 
کنید در واق�ع به جای جلوگیری از خوردگی به 
تسریع آن کمک کرده اید. آب پرفشار و بخار در 
برداشتن و پاک کردن گل و الی و مواد خورنده 

بسیار موثر است.
موقع تمیز کردن صفحات تحتانی در، و اعضای  •

شاس�ی اطمینان حاصل کنید که ش�یلنگ های 
تخلیه باز هس�تند و رطوبت خارج می ش�ود زیرا 
در غی�ر ای�ن ص�ورت باق�ی مان�دن آب در ای�ن 

نواحی سبب تسریع خوردگی می شود.
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خشک نگه داشتن پارکینگ خودرو
از پ�ارک کردن خ�ودرو در پارکینگ ه�ای با تهویه 
نامناس�ب و مرط�وب خ�ودداری کنی�د زی�را چنین 
پارکینگ�ی محیط�ی مس�اعد برای خوردگی اس�ت. 
ای�ن ام�ر به ویژه در صورتی بیش�تر ام�کان دارد که 
خ�ودرو را در پارکین�گ بش�ویید و ی�ا وقت�ی هنوز 
خیس اس�ت و یا با برف و یخ و گل و الی پوش�یده 
ش�ده است، وارد پارکینگ شده و آنجا پارک کنید. 
حت�ی پارکینگ های دارای گرمای�ش هم می توانند 
سبب خوردگی شوند مگر این که تهویه انقدر خوب 

باشد که رطوبت دفع شود.

نقاشـی و تزئینات خودرو را در وضعیت خوب 
نگه دارید.

خ�راش و تو رفتگی س�طح نقاش�ی بدن�ه را باید در 
سریع ترین زمان با رنگ قلم پوشاند تا احتمال زنگ 
زدگی کم ش�ود. در صورتی که رنگ به کلی ناپدید 
ش�ده و فلز مش�خص اس�ت، باید به ی�ک صافکار و 

نقاش ماهر مراجعه کنید.

فضوالت پرندگان به شدت خورنده است و می تواند 
به نقاشی خودرو در عرض چند ساعت آسیب بزند. 
بنابرای�ن توصیه می ش�ود ک�ه در س�ریع ترین زمان 

ممکن آن را پاک کنید.

از قسمت های داخلی خودرو غفلت نکنید
رطوبت می تواند زیر کفی های خودرو جمع ش�ود و 
ایجاد خوردگی کند. به صورت دوره ای قس�مت های 
زی�ر کف�ی را چک کنید تا از خش�ک ب�ودن موکت 
اطمینان پیدا کنید. اگر کود شیمایی، مواد شوینده 
و یا ش�یمیایی را در خودرو حمل می کنید، بیش�تر 

احتیاط کنید.
ای�ن م�واد بای�د در ظ�روف مناس�ب حمل ش�وند و 
تمامی س�رریزها و نشتی های آن ها باید با آب پاک 

تمیز و سطح و کف خودرو خشک شود.
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مراقبت از تزئینات داخلی خودرو
اقدامات الزم عمومی در مورد تزئینات 

داخلی
مراقب باش�ید که محصوالت س�وزآور مانند ادوکلن 
و روغن های آرایش�ی به داش�بورد مالیده نشود زیرا 
س�بب آسیب دیدن و تغییر رنگ داشبورد می شود. 
در ص�ورت تم�اس این م�واد با داش�بورد، بالفاصله 
آن ه�ا را تمیز کنید. دس�تورالعمل های تمیز کردن 

صحیح وینیل (Vinyl) را مالحظه نمایید.

  نکته :
هرگـز آب و یـا مایعات دیگـر را روی اجزای 
الکترونیکی و الکتریکی داخل خودرو نریزید 

زیرا ممکن است به آن ها آسیب برساند.

  نکته :
استفــاده از شوینده هــای دیگـر بـه جـز 
شـوینده ها و تمیـز کننده های پیشـنهادی و 
روش های اعالم شـده ممکن است روی ظاهر 
پارچه یا روکش ها و خواص نسـوز بودن آن ها 

اثر بگذارد.

  نکته :
از خراشـیدن سـطح داخلـی شیشـه عقب 
خـوددار کنیـد زیرا ممکن اسـت به شـبکه 

گرم کن شیشه عقب آسیب برساند.

تمیز کردن تودوزی و تزئینات داخلی
وینیل

گ�رد و غب�ار روی وینی�ل را ب�ا جارو برق�ی یا جارو 
دس�تی تمیز کنی�د و برای تمیز کردن س�طوح آن 
از تمیز کننده های پالستیک وینیل استفاده کنید.

پارچه و روکش ها
گرد و غبار روی پارچه را با جارو دس�تی و یا جارو 
برقی تمیز  کنید. برای شستن تودوزی و موکت کف 
از محل�ول ولرم آب و صابون اس�تفاده کنید و نقاط 
لکه تازه را با شوینده های پارچه تمیز  کنید. اگر این 
لکه ها بالفاصله تمیز نش�وند، پارچه لک می ش�ود و 
ممکن اس�ت رنگ آن تغییر کند. همچنین خواص 
نس�وز بودن آن هم در صورتی که درست نگهداری 

و تمیز نشود، تحت تاثیر قرار می گیرد.

تمیز کردن نوار کمربند
ن�وار کمربن�د را ب�ا محلول آب و صاب�ون ولرم برای 
تمی�ز ک�ردن موک�ت و ت�ودوزی اس�تفاده کنید. از 
دستورالعمل های روی جلد صابون پیروی کنید و از 
چالن�دن و رنگ زدن مج�دد نوار کمربند خودداری 

کنید زیرا ممکن است سبب تضعیف آن شود.

تمیز کردن شیشه ها از داخل
اگر س�طح داخلی شیش�ه خودرو کدر ش�ده اس�ت 
)یعن�ی با یک الی�ه روغن، گریس و ی�ا واکس کدر 
شده است، باید آن را با شیشه شور تمیز کنید. برای 
اس�تفاده از شیشه ش�ور به دستورات درج شده روی 

آن توجه کنید.
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سیستم کنترل آالینده ها
سیس�تم کنترل آالینده های خودرو ش�امل گارانتی 
مح�دود اس�ت. لطفا اطالع�ات گارانت�ی موجود در 

کتابچه گارانتی خودرو را مالحظه کنید.
خودروی شما مجهز به یک سیستم کنترل آالینده 
است تا تمامی قوانین مربوط به آن را رعایت نماید.

س�ه سیستم کنترل آالینده وجود دارد که به شرح 
زیر می باشند:

)1(  سیستم کنترل آالینده های کارتل
)2(  سیستم کنترل آالینده های بخار باک سوخت

)3(  سیستم کنترل آالینده های اگزوز

ب�رای اطمین�ان از عملک�رد درس�ت سیس�تم های 
کنترل آالینده خودرو، توصیه می شود که خودروی 
خود را برای بازدید و تعمیر و نگهداری طبق جدول 
نگه�داری مندرج در این کتابچه به نمایندگی مجاز 

شرکت کرمان موتور ببرید.

اقدامـات احتیاطـی بـرای تسـت بازرسـی 
و نگهـداری )بـا سیسـتم کنتـرل پایـداری 

))ESC( الکترونیکی
هنگام تست نیروسـنج برای جلوگیری از  •

اختالل در کار جرقه های موتور، سیسـتم 
ESC را بـا فشـار کلیـد ESC خاموش 

کنید.
بعد از تکمیل تسـت نیروسـنج، سیسـتم  •

Esc را مجددا با فشار کلید ESC، روشن 
کنید.

سیستم کنترل آالینده های کارتل. 1
سیستم تهویه کارتل مثبت برای جلوگیری از ایجاد 
آلودگی هوا در اثر گازهای سمی خروجی از کارتل 
اس�تفاده می شود و این سیس�تم هوای تازه و فیلتر 
شده را از طریق مجرای هواکش وارد کارتل می کند. 
در داخل کارتل، هوای تازه با گازهای سمی ترکیب 
می شود و سپس از طریق شیر PCV وارد سیستم 

القایی می شود.

سیسـتم کنترل آالینده هـای بخار . 2
باک سوخت

ای�ن سیس�تم آالینده ه�ا ب�رای جلوگی�ری از ورود 
بخارات سوخت به هوا طراحی شده است.

کنیستر
بخارات س�وخت جمع ش�ده در داخل باک سوخت 
در کنیس�تر جذب و ذخیره می ش�وند. وقتی موتور 
روش�ن اس�ت، بخ�ارات س�وخت ج�ذب ش�ده در 
کنیستر از طریق شیر برقی کنترلی وارد باک فشار 

شکن می شود.

شـیر برقی کنترل بخار سوخت باک یا 
PCSV

ش�یر برق�ی PCSV توس�ط بخش کنت�رل موتور 
مای�ع  دم�ای  وقت�ی  می ش�ود؛  کنت�رل   )ECM(
خنک کننده در زمان خالص کار کردن پایین است، 
شیر برقی PCSV بسته می شود تا سوخت تبخیر 
ش�ده وارد موتور نش�ود. بعد از گرم شدن موتور در 
هنگام رانندگی معمولی، ش�یر PCSV باز شده و 

سوخت تبخیر شده وارد موتور می شود.
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هرگ�ز بیش از مقدار نیاز خودرو را داخل اماکن  •
سربس�ته مانن�د پارکین�گ روش�ن نگذاری�د و 
بالفاصل�ه بع�د از روش�ن کردن از محیط بس�ته 

خارج شوید.
وقت�ی خ�ودرو در فض�ای ب�از به م�دت طوالنی  •

توق�ف می کند و روش�ن اس�ت، سیس�تم تهویه 
خودرو را در صورت لزوم به گونه ای تنظیم کنید 

که هوای بیرون را وارد خودرو کنید.
هرگز به مدت زیاد داخل خودروی روشن نمانید. •
وقتی موتور خاموش شده و یا استارت نمی زند،  •

س�عی و ت�الش زیاد برای روش�ن ک�ردن موتور 
ممکن است به سیستم کنترل آالینده ها آسیب 

برساند.

سیستم کنترل آالینده های اگزوز. 3
سیس�تم کنترل آالینده های اگزوز سیستمی بسیار 
موث�ر اس�ت که آالین�ده های اگ�زوز را ضمن حفظ 

کارایی خودرو، کنترل می کند.

اصالحات و دست کاری خودرو
ای�ن خودرو نباید دس�ت کاری ش�ود و ای�ن کار می 
توان�د روی کارای�ی، ایمن�ی و ی�ا دوام آن تاثرگ�ذار 
باش�د و ممکن اس�ت حتی نقض قوانی�ن و مقررات 

دولتی باشد.
ب�ه ع�الوه، آس�یب دیدگی ی�ا مش�کالت ناش�ی از 
دس�ت کاری خودرو ممکن اس�ت مش�مول گارانتی 

نشود.

اقدامـات احتیاطی در رابطه با گازهای 
خروجی از اگزوز )منو اکسید کربن(

منواکس�ید کرب�ن می توان�د همراه با دیگ�ر بخارات 
خروج�ی، خارج ش�ود. بنابراین اگ�ر بوی دود به هر 
نح�وی در خودرو پیچی�د، باید بالفاصله بررس�ی و 
عل�ل آن مش�خص و رفع گ�ردد. اگر فک�ر می کنید 
که منش�أ بو از سیستم اگزوز است، هنگام رانندگی 
تمام�ی شیش�ه را ب�از کنی�د و بالفاصل�ه خ�ودرو را 

بازدید و تعمیر نمایید.

 هشدار !
اگزوز

گازهای خروجی از اگزوز حاوی منواکسـید 
کربن هسـتند. این گاز بی رنگ وبی بو و به 
شدت خطرناک است و در صورت استنشاق 
می تواند کشـنده 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 نصب(

 هشدار !
آتش سوزی

یک سیستم اگزوز داغ می تواند سبب آتش 
گرفتن مواد اشـتعال زای زیر خودرو شـود. 
بنابراین هرگز خودرو را روی مواد اشتعال زا 
و یـا نزدیک آن ها )مثال نزدیک گاز، گیاهان 
و علف های خشـک، کاغذ و بـرگ و غیره( 

متوقف نکنید.

خ�ودرو ش�ما مجهز به اب�زار کنترل آالین�ده مبدل 
کاتالیست است.

 بنابرای�ن باید اقدامات احتیاطی زیر را در مورد آن 
رعایت کنید:

در موتوره�ای بنزین�ی هم�واره از بنزی�ن بدون  •
سرب استفاده کنید.

وقت�ی موتور خ�ودرو ایراد دارد، از آن اس�تفاده  •
نکنی�د )مثال وقتی که کارایی موتور کم ش�ده و 

شمع ها درست کار نمی کنند(
هرگز از خودرو نادرس�ت استفاده نکنید. منظور  •

از نادرس�ت اس�تفاده کردن مثال پایین آمدن از 
شیب های تند با دنده و موتور خاموش است.

هرگز موتور را در حالت خالص با دور باال برای  •
م�دت طوالن�ی )بیش�تر از 5 دقیق�ه( اس�تفاده 

نکنید.
هرگ�ز سیس�تم کنت�رل آالینده ها و ی�ا موتور را  •

دس�ت کاری نکنید. توصیه می ش�ود که سیستم 
توسط نمایندگی بازدید شود.

از رانندگی با سوخت کم )با چراغ بنزین روشن(  •
خ�ودداری کنی�د. رانندگی با بنزین تمام ش�ده 
س�بب خ�راب ش�دن موت�ور و ش�مع ها و مبدل 

کاتالیزور می شود.
عدم رعایت این اقدامات احتیاطی می تواند س�بب 
آسیب دیدن مبدل کاتالیست و خودروی شما شود. 
ب�ه عالوه، این اقدامات می تواند س�بب باطل ش�دن 

گارانتی خودرو گردد.
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500

mm )in.( ابعاد برحسب
کراسخودرو 3 در خودرو 5 در مشخصه

4.065 )160(4.045 )159.2(4.035 )158.8(طول کل
1.760 )69.3(1.730 )68.1(1.734 )68.3(عرض کل
1.529 )60.2(1.449 )57(1.474 )58(ارتفاع کل

1.520/1.5141.520/1.514/1.515 )59.8/59.6(آج جلو
)59.8/59.6/59.6(

1.517/1.511/1.512
)59.7/59.5/59.6(

1.519/1.5131.519/1.513/1.513 )59.8/59.6(آج عقب
)59.8/59.6/59.6(

1.519/1.513/1.513
)59.8/59.6/59.6(

2.570 )101.2(2.570 )101.2(2.570 )101.2(فاصله چرخ ها

موتور خودرو
موتور گازوئیلی 1,4موتور گازوئیلی 1,1موتور بنزینی 1,4موتور بنزینی 1,24 موتور بنزینی 1,0مشخصه

حجم نوسان پیستون موتور
cc (cu. in)

998
)60.9(

1.248
)76(

1.368
)83.5(

1.120
)68.3(

1.396
)85.2(

قطر بوش سیلندر × کورس پیستون
mm (in.)

71 x 84
)2.8 x 3.3(

71 x 78.8
)2.8 x 3.1(

72 x 84
)2.8 x 3.3(

75 x 84.5
)3.0 x 3.3(

75 x 79
)3.0 x 3.1(

2-4-3-31-2-21-4-3-21-4-3-31-2-1ترتیب جرقه شمع ها
34434 تعداد سیلندر

ابعاد خودرو
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توان /وات )W(حبابی چراغ )المـ(
 60/55 یا 55چراغ های جلو )نور باال / نور پایین(

21چراغ راهنمای جلو
5 یا LEDچراغ های وضعیت )پارک(

RDL چراغLED 35 یا
LEDچراغ روی آینه بغل
35چراغ مه شکن جلو
21/5چراغ ترمز و عقب

5 یا LEDچراغ عقب
21چراغ راهنمای عقب

21چراغ دنده عقب
21چراغ مه شکن عقب*

5چراغ ترمز باالی در عقب*
5چراغ روی پالک خودرو

8چراغ های داخل اتاق خودرو
10چراغ صندوق عقب*

* : اگر روی خودرو شما نصب باشد.

توان چراغ های خودرو
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بخش مورد 
 اندازه رینگاندازه الستیکنظر

bar )psi, kPa( گشتاور مورد نیاز برای فشار باد الستیک
بستن پیچ چرخ

kg•m )lb•ft, N•m(
 حداکثر باربار عادی

عقبجلوعقبجلو

الستیک کامل

185/65R156J x 152.3
)235 .34(

2.1
)215 .31(

2.4
)240 .35(

2.5
)250 .36(

11~9
)107~79.88~65(

*185/65R15
)ECO PACK(6J x 152.6

)260 .38(
2.6

)260 .38(
2.6

)360 .38(
2.6

)260 .38(
185/65R15

)EUROPE PACK(6J x 152.5
)250 .36(

2.2
)227 .33(

2.5
)250 .36(

2.5
)250 .36(

195/55R166J x 16

2.3
)235 .34(

*2.6
)260 .38(

2.1
)215 .31(

*2.6
)260 .38(

2.4
)240 .35(

*2.6
)260 .38(

2.6
)260 .38(

*2.6
)260 .38(

205/45R176.5J x 172.3
)235 .34(

2.1
)215 .31(

2.4
)240 .35(

2.5
)250 .36(

T125/80D153.5J x 154.2الستیک موقت
)420 .60(

4.2
)420 .60(

4.2
)420 .60(

4.2
)420 .60(

* در مورد فشار الستیک MSTA استفاده می شود.

الستیک و چرخ های خودرو
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میزان سرعتظرفیت باراندازه رینگاندازه الستیکمشخصه
L1kgSSkm/h

 الستیک کامل

185/65R156J x 1588560T190
185/65R156J x 1588560H210
195/55R166J x 1687545H210
195/55R166J x 1691615V240
205/45R176.5J x 1788560V240

T125/80D153.5J x 1595690M120 الستیک موقت
L1 : شاخص بار

SS : عالمت سرعت

وزن ناخالص خودرو
موتور گازوئیلی 1,4موتور گازوئیلی 1,1موتور بنزینی 1,4موتور بنزینی 1,25موتور بنزینی 1,0مشخصه

5 M/T6 M/T5 M/T6 M/T4 A/T6 M/T6 M/T
G.V.W

Kg )lbs.()3.549( 1.610)3.637( 1.650)3.483( 1.580)3.527( 1.600)3.571( 1.620)3.703( 1.680)3.725( 1690

M/T: گیربکس دستی
A/T: گیربکس اتوماتیک

ظرفیت بار و سرعت الستیک ها
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مشخصه
 خودرو کراسخودرو 3 درخودرو 5 در

TMKالستیک موقتTMKالستیک موقتTMKالستیک موقت

VDA 
L 326 حداقل

)11.5 cu ft(
301 L

)10.6 cu ft(
336 L

)11.9 cu ft(
311 L

)11.0 cu ft(
326 L

)11.5 cu ft(
301 L

)10.6 cu ft(

L 1.042 حداکثر
)36.8 cu ft(

1.017 L
)35.9 cu ft(

1.011 L
)35.7 cu ft(

986 L
)34.8 cu ft(

1.042 L
)36.8 cu ft(

1.017 L
)35.9 cu ft(

حداقل: پشت صندلی عقب تا لبه باالیی صندلی
حداکثر: پشت صندلی جلو تا سقف خودرو

سیستم تهویه مطبوع
 نوع گازوزنمشخصه

gR-134a 25 ± 470گاز )مبرد(
R-1234yf

 روغن 110gPAGروغن کمپرسور
برای کسب اطالعات بیشتر، توصیه می شود با نمایندگی تماس بگیرید.

حجم بار قابل حمل توسط خودرو
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روغن های پیشنهادی و مقادیر مورد استفاده
برای کارایی بهتر موتور و زنجیره انتقال قدرت خودرو و افزایش دوام آن، تنها از روغن های با کیفیت مناسب استفاده کنید. انتخاب درست روغن به افزایش کارایی 

موتور هم کمک می کند و سبب مصرف سوخت کمتر می گردد.
در این بخش روغن های مناسب برای خودروی شما معرفی می شوند.

نوعحجمروغن

روغن موتور *1*2
)تخلیه و تعویض(

).l )3.80 US qt 3.6موتور بنزینی 1.0 لیتر
API Service SM *3 and ILSAC GF-4 یا باالتر.

 ACEA A5 یا باالتر ).l )3.70 US qt 3.5موتور بنزینی 1.25 لیتر
).l )3.70 US qt 3.5موتور بنزینی 1.4 لیتر

C2 یا DPF *4: ACEA C3 با).l )5.07 US qt 4.8موتور گازوئیلی 1.1 لیتر
DPF *4: ACEA B4 بدون  ).l )5.60 US qt 5.3موتور گازوئیلی 1.4 لیتر

روغن گیربکس دستی

).l )1.6 ~ 1.7 US qt 1.6 ~ 1.5موتور بنزینی 1.0 لیتر
API GL-4, SAE 70W

 - HK SYN MTF 70W
 - SPIRAX S6 GHME 70W MTF
 - GS MTF HD 70W

).l )1.6 ~ 1.7 US qt 1.6 ~ 1.5موتور بنزینی 1.25 لیتر
).l )1.7 ~ 1.8 US qt 1.7 ~ 1.6موتور بنزینی 1.4 لیتر

).l )1.7 ~ 1.8 US qt 1.7 ~ 1.6موتور گازوئیلی 1.1 لیتر
).l )1.8 ~ 1.9 US qt 1.8 ~ 1.7موتور گازوئیلی 1.4 لیتر

l )7.2 US qt.(DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III 6.8روغن گیربکس اتوماتیک
*1 : به میزان لزجت پیشنهادی SAE در صفحه بعد مراجعه کنید.

*2 : روغن موتورهای با برچسب Energy Conserving Oil در حال حاضر وجود دارند. این روغن عالوه برمزایای دیگر با کاهش میزان سوخت مورد نیاز برای حل مشکل اصطکاک موتور، 
مصرف سوخت را کم می کنند. غالبا میزان بهبودی را نمی توان به راحتی اندازه گیری کرد اما در طول یک سال می توان هزینه زیادی را از این لحاظ صرفه جویی نمود.

*3 : اگر روغن موتور API service SM or ACEA A5 در کشور شما وجود ندارد، می توانید از API service SL or ACEA A3. استفاده کنید.
*4 : فیلتر ذرات گازوئیل
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نوعحجممشخصه سیال

مایع خنک کننده
مخلوط، ضدیخ با آب )مایع خنک کننده پایه اتیلن l (4.4 US qt.) 4.3 موتور بنزینی

گلیکول برای رادیاتور آلومینیومی( l (6.8 US qt.) 6.4موتور گازوئیلی
l (0.7 ~ 0.8 US qt.)FMVSS116 DOT-3 or DOT-4 0.8 ~ 0.7روغن ترمز / کالچ

l (13.2 US gal.) 50سوخت

 روغن موتور پیشنهادی )برای اروپا(

شرکت تولید کننده
محصول

موتور گازوئیلیموتور بنزینی

ShellHELIX ULTRA AH-E 5W-30HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA AP-L 5W-30
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میزان لزجت یا ویسکوزیته پیشنهادی 
SAE

  نکته :
همیشـه اطـراف درب مخزن روغـن و دیگر 
مجاری، درجه روغن و غیره را قبل از کنترل و 
یا تعویض روغن تمیز کنید. این امر به ویژه در 
مناطق با آب وهوای غبارآلود و موقع استفاده 
از خـودرو در جاده خاکـی اهمیت دارد. تمیز 
کـردن درب هـا و درجـه روغـن مانـع ورود 
آلودگی به موتور و دیگر مکانیسـم ها می شود 

و خودرو آسیب نمی بیند.

ویس�کوزیته )لزج�ت( روغ�ن موت�ور روی مص�رف 
سوخت و کار آن در آب وهوای سرد )استارت موتور 
و روان بودن روغن موتور( تاثیر دارد. هر چه لزجت 
پایین تر باشد مصرف سوخت کمتر و کارایی خودرو 
در هوای س�رد بهتر می ش�ود اما در آب وهوای گرم 
بای�د لزج�ت روغن ب�اال باش�د. اس�تفاده از روغن با 
لزجت متفاوت با لزجت پیش�نهادی س�بب می شود 

که موتور آسیب ببیند.

موقع انتخاب روغن، بازه دمایی محل کار خودرو را قبل از تعویض روغن بعدی در نظر بگیرید. و براساس 
آن از نمودار زیر لزجت مناسب برای روغن خود را انتخاب کنید.

C50       40       30       20       10       0       -10       -20        -30°دما
°F120      100          80       60        40     20        0         -10        

روغن موتور بنزینی
)برای اروپا و خاورمیانه(*1

روغن موتور بنزینی
)به جز اروپا و خاورمیانه(*1

روغن موتور دیزل

*1 : توصیه می شود که از روغن موتور با بازه لزجت SAE 5W-30 (API SM/ILSAC GF-4/ACEA A5) برای 
اروپا و خاورمیانه استفاده کنید.

توصیه می شود که از روغن موتور با بازه لزجت SAE 5W-20 (API SM/ILSAC GF-4/ACEA A5). به جز 
در اروپا و خاورمیانه استفاده کنید.

اما اگر روغن موتور در کشور شما موجود نبود، روغن موتور مناسب را با استفاده از نمودار لزجت روغن انتخاب کنید. استفاده 
از روغن موتورهای با SAE 5W-20 برای موتور 1.0L T-GDI توصیه نمی شود.
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)VIN( برچسب تایید خودروشماره شناسایی خودرو

ش�ماره شناس�ایی خودرو یا VIN در کارت خودرو 
شما و تمامی اسناد مالکیت آن درج شده است.

این ش�ماره زی�ر صندلی سرنش�ین ی�ا راننده حک 
شده است.

ش�ماره VIN روی ی�ک پ�الک ب�ه قس�مت ب�االی 
داش�بورد چس�بانده ش�ده اس�ت. ش�ماره روی این 
پ�الک را ب�ه راحت�ی می ت�وان از بیرون و از پش�ت 

شیشه مشاهده نمود.

برچس�ب تایی�د خ�ودرو روی س�تون میانی س�مت 
راننده یا سرنش�ین جلو زده ش�ده اس�ت و روی آن 

شماره شناسایی خودرو یا VIN درج شده است.
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و  برچسـب مشخصـات الستیـک 
فشار باد آن

 برچسب کمپرسور کولر شماره موتور

الس�تیک های خ�ودرو ش�ما به گون�ه ای اس�ت ک�ه 
بهتری�ن کارای�ی را در رانندگ�ی ع�ادی ب�ه ارمغان 

می آورد.
در برچس�ب الس�تیک روی س�تون مرکزی س�مت 
راننده فش�ار باد الس�تیک پیش�نهادی برای خودرو 

شما درج شده است.
ش�ماره موتور روی بدنه موتور به ش�رح ش�کل درج 

شده است.

برچس�ب روی کمپرس�ور کولر نوع کمپرسور مورد 
اس�تفاده در خودروی شما را با معرفی مدل، شماره 
فنی تولید کننده و شماره تولید، مبرد )1( و روغن 

مبرد )2( نشان میدهد.
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برچسب E-MARK )برای اروپا(- 
اگر روی خودرو شما نصب باشد

برچسب مبرد

برچس�ب E-MARK روی س�تون مرکزی سمت 
رانن�ده قرار دارد. این برچس�ب گواهی می نماید که 
خ�ودروی ش�ما مطابق با مقررات زیس�ت محیطی و 
ایمن�ی ECE اس�ت. و در آن اطالع�ات زی�ر درج 

شده است:
کد کشور •
شماره قانون •
شماره اصالحیه قانون •
شماره گواهی •

برچسب مبرد در جلو درب موتور قرار گرفته است.
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خدمات گارانتی
مدت زمان گارانتی

60 ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا 150000  کیلومتر کارکرد )هر کدام که زودتر فرا برسد(.

شرایط گارانتی قطعات
ج( سایر قطعات  ب( قطعات مصرفی   الف( قطعات تزئینی  

الف( قطعات تزئینی
قطعاتی مانند آفتاب گیر، صندلی، آئینه ها، رو دری ها و ... ش�امل قطعات تزئینی می باش�ند که به هنگام تحویل خودرو توس�ط اداره تحویل، بی نقص بودن ظاهری 
آن ها به اس�تحضار مش�تریان رس�انیده می ش�وند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید س�المت این قطعات توس�ط خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول 

گارانتی نخواهند بود.

ب( قطعات مصرفی
به قطعاتی اطالق می گرددکه عمر آن ها نس�بت به س�ایر قطعات خودرو محدودتر بوده و به صورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مس�تهلک 

شده و بایستی تعویض شوند و استهالک این قطعات رابطه مستقیمی با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربران دارد. 
لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم می گردد:

3- فیوزها  2- خارهای تزئیناتی    1- بست ها   
6- مایع خنک کننده )ضد یخ( 5- انواع روغن ها    4- فیلترها   

تبصره: 1: چنانچه جهت رفع ایراد گارانتی نیاز به تعویض قطعه و یا مواد مصرفی باشد، آن قطعه و یا مواد نیز تحت پوشش گارانتی خواهند بود.

ج( سایر قطعات
چنانچه علت معیوب ش�دن قطعه طبق نظر کارش�ناس نمایندگی مجاز و یا دفتر مرکزی ناش�ی از کیفیت قطعه باش�د، قطعه و اجرت آن مش�مول شرایط گارانتی 

خواهند بود.
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توصیه مهم
خواهشمند است برای اطالع و بهره برداری مقتضی از 
موارد ذیل به وب س�ایت شرکت بم خودرو به آدرس: 

www.bamkhodro.com مراجعه نمایید.
خطی مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن . 1
قان�ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو . 2

و آیین نامه اجرایی آن
لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هر . 3

یک از محصوالت 
ش�ماره تلف�ن و محل اس�تقرار واحده�ای امداد . 4

خودوری شرکت کرمان موتور 
لیس�ت نمایندگی های ف�روش و خدمات پس از . 5

فروش محصوالت کرمان موتور 
فهرست متعلقات خودرو. 6

مواردی که مشمول گارانتی نمی شوند
قطعاتی که به غیر از نقص ساخت وجنس دچار . 1

ایراد شده باشند )استفاده نادرست، تصادف و ...(.
در م�دت گارانتی، در صورت اس�تفاده از قطعات . 2

غیر اصلی )قطعاتی که از طریق شرکت بم خودرو 
تهی�ه و تعوی�ض نمی گ�ردد حتی اگ�ر دارای آرم 
سازنده اصلی باشد( و بروز عیب، قطعه معیوب و 
سیستم های مرتبط با آن شامل گارانتی نمی شوند. 

اس�تفاده از آپش�ن هایی ک�ه مغای�ر ب�ا وضعی�ت . 3
اس�تاندارد و طراح�ی خ�ودرو می باش�د همانن�د 
اس�تفاده از رینگ ها و الستیک ها و سیستم های 
پخ�ش، دزدگی�ر و ... ک�ه باع�ث خ�ارج ش�دن از 
گارانتی جلوبندی و سیس�تم های برقی مرتبط و 
... خواه�د ش�د. نصب هرگونه تجهی�زات اضافه و 
آپش�ن برای تزئینات خودرو نیز مانند: نصب کف 
پوش در کف اتاق )که به دلیل عدم رعایت گشتاور 
در مونت�اژ مجدد صندل�ی و کمربندها و یا نصب 
روکش صندلی برای خودروهایی که دارای ایربگ 
جانبی هس�تند ک�ه باعث ع�دم عملکرد صحیح 
ایربگ ها شود( و نصب نمودن هر آپشن که مغایر 
با وضعیت استاندارد طراحی خودرو باشد می تواند 
باعت خارج شدن خودرو و یا بخش های مرتبط از 

شرایط گارانتی می گردد.
صدم�ات ناش�ی از عوامل غیر مرتبط با س�اختار . 4

خ�ودرو از قبی�ل تصادف�ات، س�نگ خوردگ�ی، 
خراش، سرقت، آتش سوزی، بالیای طبیعی و غیر 
مترقبه )طوفان، تگرگ، صاعقه، سیل و ...(جنگ، 

اغتشاش و آشوب.
هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل . 5

ک�ردن خودرو )بکس�ل کردن خودرو در ش�رایط 
خاص به تشخیص شرکت، گارانتی می باشد(.

از کار افتادن باطری )دش�ارژ ش�دن( به علت عدم . 6

استفاده از خودرو.
نف�وذ آب به داخ�ل قطع�ات الکترونیکی به علت . 7

شست و شوی موتور و داخل خودرو.
خرابی ناش�ی از تصادفات و اس�تفاده نامناسب از . 8

خودرو و تعویض اتاق کامل در اثر تصادفات شدید.
استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و ... .. 9

هرگون�ه تغیی�رات در خ�ودرو و تقوی�ت آن )و یا . 10
تغیی�رات در نرم اف�زار ECU موت�ور و یا نرم افزار 
TCU گیربکس و ... ( با حذف برخی از قطعات 

و جایگزینی با قطعات دیگر.
صدمات ناش�ی از تردد خودرو در مس�یرهای قیر . 11

پاشی شده، نمک ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر 
برخورد سنگ و شن با خودرو. 

وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن . 12
خودرو در یک محیط نامناسب باشد.

تاثیر موارد پراکنده در محیط، مانند س�موم دفع . 13
آفات نباتی و غیره، فضله پرندگان، شیره درختان 
و همچنین عوامل جوی نظیر باران های اسیدی. 
انواع آلودگی های زیس�ت محیطی و س�ایر عوامل 

تاثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو.
خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدان های . 14

قوی مغناطیسی و ... )کنار پست ها و زیر دکل های 
فشار قوی انتقال نیرو(
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مـوارد زیر خـودرو را از گارانتی خارج 
می کند:

دستکاری کیلومتر خودرو. 1
عدم انجام سرویس اولیه. 2
تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های . 3

مجاز و مورد تائید شرکت

  توجه
گارانتـی رنگ خـودرو در صـورت رعایت  •

نکات و شرایط مطرح شده در این دفترچه  
»سـه سـال« از تاریـخ تحویل خـودرو به 

مشتری می باشد.  
مطابق دسـتورالعمل شرکت بازرسی کلیه  •

خدمات ارائه شـده از طـرف نمایندگان به 
مـدت دو ماه یـا 3000 کلیومتـر کارکرد و 
قطعات به مـدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر هر 
کدام که زودتر فرا برسـد )مطابق شـرایط 

اعالم شده( می بایستی 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.

انج�ام س�رویس های ادواری و کنت�رل کارکرد . 1
موت�ور خ�ودرو عالوه ب�ر اطمین�ان از رانندگی 
و ایمن�ی س�فر، در کاهش آالینده های زیس�ت 

محیطی تاثیر به سزایی خواهد داشت.
قب�ل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول . 2

گ�رم س�طح روغ�ن و دیگ�ر مایع�ات را بازدید 
نمایید.

هیچ گاه کلید A/C خودرو را در دور موتور باال . 3
روشن ننمایید. 

ب�رای حف�ظ کارک�رد طوالن�ی پم�پ بنزی�ن و . 4
سیس�تم انژکتوری خودرو بهتر اس�ت که باک 
بنزی�ن را قبل از رس�یدن حج�م بنزین باک به 

مقدار 25% آن پر نمایید.
در ص�ورت متوقف بودن خ�ودرو به مدت بیش . 5

از 5 م�اه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید 
تا از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری 

گردد.
همیش�ه به چ�راغ و عالیم هش�داردهنده روی . 6

صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مش�اهده 
عالمتی خاص با نمایندگی مجاز تماس حاصل 

نمایید. 
از اقدام به تعمیر و دس�ت کاری خودرو توس�ط . 7

اش�خاص غیر مس�ئول و در تعمیرگاه های غیر 
مجاز جدا خودداری نمائید.

س�طح روغن موتور و نش�تی روغن را هر 500 . 8
کیلومت�ر و یا قبل از ش�روع یک س�فر طوالنی 

کنترل کنید.
س�طح مایع خنک کننده و نشتی )هر روز( و یا . 9

بعد از تعویض تس�مه دینام، وات�ر پمپ بازدید 
شود. 

هن�گام اضاف�ه کردن مایع خنک کنن�ده موتور، . 10
فق�ط از ی�ک خنک کنن�ده دارای ش�رایط ویژه 
خودرو اس�تفاده کرده و هرگز آب دارای امالح 
به مایع خنک کننده ای که در کارخانه پر ش�ده 
اس�ت اضاف�ه نکنی�د، ی�ک مخل�وط نامناس�ب 
خنک کننده ممکن اس�ت باع�ث ایجاد ایرادات 

جدی ویا آسیب به موتور شود.

توصیه های مهم
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  توجه
زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط  •

آب و هوایی سخت و مناطق پر گرد 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 •

انجام خدمات )رایگان( سرویس اولیه بین کیلومتر3500 تا 5000 کیلومتر کارکرد، قبل از سپری شدن 6 ماه از تاریخ تحویل خودرو 
الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی کامل خودرو می گردد.

اقداماتشرحردیف
 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویض فیلتر روغن3
 بازدیدتسمه های موتور 4
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها5
 تست با دستگاه عیب یابکلیه سیستم های الکتریکی6
 بازدیدباطری خودرو7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8
 بازدیدباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی9
 بازدید و سرریز در صورت نیازروغن ترمز10
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز11
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی12
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها13
 بازدیدشلنگها،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن14
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان15
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب16
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ادامه سرویس اولیه •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق17
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس18
 کنترل گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو19
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 20
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن ها سایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری چرخ ها 21
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری22
 بازدیدگاز کولر و شیلنگها و اتصاالت23
 بازدید و سرریز دز صورت نیازسطح مایع خنک کننده 24
 بازدید و سرریز در صورت نیازروغن گیربکس25

 بازدیدفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع26

سرویس اولیه انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 10000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف 

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدید و سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 15000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدتسمه های موتور 4
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 تعویض فیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع14
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب15
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 15000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری چرخ ها 19
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت21
 بازدید و سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 22
 بازدید و سرریز در صورت نیازروغن گیربکس23

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 20000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور  1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدبازدید باک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 25000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید) در صورت نیاز تمیز یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدیداتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 30000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود ، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 تعویض فیلتر روغن2
 بازدید در صورت نیاز تمیز ویا تعویض گرددفیلتر هوا3
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع4
 بازدیدتسمه های موتور 5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب14
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق15
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 30000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 کنترل گشتاورآچارکشی کامل خودرو17
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(18
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری الستیک ها با هم19
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 21
 بازدید و سرریز در صورت نیازروغن گیربکس22

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

526

شرح اقدامات سرویس ادواری 35000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض شود(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 40000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور  1
 تعویض فیلتر روغن2
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض شود(فیلتر هوا3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی5
 تعویضفیلتر بنزین 6
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق7
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(8
 تعویضمایع خنک کننده 9
 تعویض در صورت نیازروغن گیربکس10
 تعویضشمع11
 بازدیدبلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها12

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

528

شرح اقدامات سرویس ادواری 45000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویضفیلتر روغن4
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد (اتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگها،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری چرخ ها 14
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب15
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق16



9

ی
انت

ار
ی گ

ما
هن

را

529

ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 45000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری19
 بازدیدتسمه های موتور20
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت21
 بازدیدسطح مایع خنک کننده 22

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

530

شرح اقدامات سرویس ادواری 50000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدید ویا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 6
 بازدید ویا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8
 بررسی صدا و خرابی تایپیت هالقی سوپاپ ها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 55000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 بازدیدالستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدیدسطح مایع خنک کننده 8
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

532

شرح اقدامات سرویس ادواری 60000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور  1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویضفیلتر روغن4
 بازدیدباطری خودرو5
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو6
 بازدیدبازدید باک بنزین،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی7
 تعویضروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب14
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق15
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 60000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 کنترل گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدید تایرها وجابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری چرخ ها 19
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 21
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس22
 بازدیدتسمه های موتور23

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

534

شرح اقدامات سرویس ادواری 65000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدیداتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 70000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

536

شرح اقدامات سرویس ادواری 75000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد (فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویض فیلتر روغن4
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری چرخ ها 14
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب15
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 75000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس17
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری19
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت20
 بازدیدتسمه های موتور21
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 22

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

538

شرح اقدامات سرویس ادواری 80000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدبازدید باک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی4
 تعویضفیلتر بنزین 5
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق6
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(7
 تعویضمایع خنک کننده 8
 تعویضروغن گیربکس9
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو10
 تعویضشمع11
 بازدیدبلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها12

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 85000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدیداتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

540

شرح اقدامات سرویس ادواری 90000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدتسمه های موتور 4
 بازدیدباطری خودرو5
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز7
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی9
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها10
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن11
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان12
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع13
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب14
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق15
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 90000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 کنترل گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری الستیک ها با هم19
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 21
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس22

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

542

شرح اقدامات سرویس ادواری 95000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدکلیه چراغهای داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 100000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدبازدید باک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک ننده 7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس8
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو9
 بررسی صدا و خرابی تایپیت هالقی سوپاپ ها10

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

544

شرح اقدامات سرویس ادواری 105000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور  1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
  تعویض فیلتر روغن4
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدیدتسمه های موتور14
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب15
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 105000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری الستیک ها با هم 19
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت21
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 22

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

546

شرح اقدامات سرویس ادواری 110000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 115000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

548

شرح اقدامات سرویس ادواری 120000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور  1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویضفیلتر روغن4
 بازدیداتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدیدباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی8
 تعویضفیلتر بنزین 9
 تعویضروغن ترمز10
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز11
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی12
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها13
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن14
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان15
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 120000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق17
 بازدیدبلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها18
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس19
 تنظیم گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو20
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(21
 بازدید بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری الستیک ها با هم22
 بازدیدعملکرد سیستم کولر بخاری 23
 تعویضمایع خنک کننده 24
 تعویضروغن گیربکس25
 تعویضشمع26
 بازدیدتسمه های موتور 27

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

550

شرح اقدامات سرویس ادواری 125000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 130000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق5
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس8
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها9

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

552

شرح اقدامات سرویس ادواری 135000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویض روغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا 2
 تعویض فیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویضفیلتر روغن4
 بازدیدباطری خودرو 5
 بازدید کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو 6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز 7
 بازدید و تنظیم در صورت نیاز پدال ترمز و مدار سیستم ترمز  8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی 9
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها 10
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن  11
 بازدید جعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان12
 بازدیدتسمه های موتور13
 بازدید و یا سرریز در صورت نیاز زوایای چرخ های جلو و عقب 14
 بازدید سیبک ها و سیستم تعلیق15
 بازدید پلوس ها و گردگیرهاي پلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 135000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 17
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاسایش آج الستیک ها و جابه جایی ضربدری الستیک ها با هم18
 بازدید عملکرد سیستم کولر بخاری 19
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت 20
 بازدید و یا سرریز در صورت نیاز سطح مایع خنک کننده 21

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

554

شرح اقدامات سرویس ادواری 140000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن3
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو4
 بازدیدباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سیستم سوخت رسانی5
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق6
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک(7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 8
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس9
 بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصاالت برقی و سنسورها10

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:
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شرح اقدامات سرویس ادواری 145000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر روغن 3
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق4
 تنظیم بادالستیک )فشار باد الستیک(5
 بازدیدگاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت6
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 7
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو8

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



راهنمای گارانتی

556

شرح اقدامات سرویس ادواری 150000 کیلومتر •
برای اطالع از انجام سرویس ادواری بر روی خودروی خود، ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد تا ضمن اطمینان از انجام به 

موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس بعدی نیز مبذول گردد.
اقداماتشرحردیف

 تعویضروغن موتور 1
 بازدید )در صورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد(فیلتر هوا2
 تعویضفیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع3
 تعویض فیلتر روغن4
 بازدیداتصاالت برقی و سنسورها5
 بازدیدباطری خودرو6
 بازدیدکلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو7
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن ترمز8
 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و مدار سیستم ترمز9
 بازدید و تنظیم در صورت نیازترمز دستی10
 بازدیدلنت های ترمز و دیسک ترمز چرخ ها11
 بازدیدشلنگ ها، اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح کیفیت روغن12
 بازدیدجعبه فرمان، اهرم بندي و گردگیر جعبه فرمان13
 بازدیدزوایای چرخ های جلو و عقب14
 بازدیدسیبک ها و سیستم تعلیق15
 بازدیدپلوس ها و گردگیرهاي پلوس16
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ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری 150000 کیلومتر •
اقداماتشرحردیف
 کنترل گشتاور پیچ هاآچارکشی کامل خودرو17
 تنظیم باد الستیک )فشار باد الستیک( 18
 بازدید سایش آج الستیک ها وجابه جایی ضربدری الستیک ها با هم19
 بازدید تایرها و جابه جایی ضربدری آن هاعملکرد سیستم کولر بخاری20
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده 21
 بازدید و یا سرریز در صورت نیازروغن گیربکس22
 بازدیدتسمه های موتور23
 بررسی صدا و خرابی تایپیت هالقی سوپاپ ها24

سرویس انجام شد. ¶
مهر و امضاء نمایندگی:



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(
















