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خریدار گرامی
ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو ،تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید .امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.
این راهنما در اســتفادة صحیح از وســیلة نقلیه و نحوة رانندگی با آن به شــما کمک خواهد کرد ،بنابراین بهتر اســت همواره آن را در محفظة داشــبورد خودرو نگهداری نمائید.
برای استفادة آسانتر ،کتابچه حاضر به بخشهای مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبة متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودروی شما است .توصیه میکنیم برای آشنایی
با امکانات و قابلیتهای خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.
 قبل از رانندگی :این بخش شامل تنظیم صندلیها ،کمربند ایمنی ،کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است. رانندگی :در این بخش عملکرد کلیدها ،تجهیزات و مراقبتهای حین رانندگی توضیح داده شده است. نگهداری خودرو :شامل اطالعات ضروری در مورد بازدیدهایی است که باید در دورههای منظم زمانی به عمل آورید.توجه
جهت اطالع از نحوة نگهداری خودرو ،ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویسهای دورهای ،به دفترچة راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

 فوریتهای فنی :این اطالعات به منظور کمک به حل اشکاالت کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد؛ مانند تعویض تسمه ،فیوز و چرخها. اطالعات فنی :شامل اطالعات فنی دربارة موتور ،ابعاد ،ظرفیتها و اوزان میباشد.در ضمن ،مواد مصرفی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تأمین گردد ( .از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود).
اخطار
عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این عالمت درج شده ،ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.
هشدار
عدم توجه به دســتوراتی که در کادرهای هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه :در صورت عدم توجه به توصیههای ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمة توجه آورده شده است ،احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
نکتة مهم :امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است .به همین خاطر ممکن است بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد .برای
کسب اطمینان میتوانید با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
یادآوری :در این کتابچه اطالعات مربوط به گونههای دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت ستاره (*) مشخص گردیده است.
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* درصورت نصب در خودروی شما
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کنترلها
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1
1

2

۳
1

2
دسته کلید
باخودروی شما کلیدهای زیر ارائه می شود:
 -1دو عدد ســوئیچ کنترل از راه دور رادیویی مجهز به
بازکن در صندوق عقب
 -2پالک شمارة شناسایی کلید

توجه:
در اثر ضربه شــدید و یا افتــادن ریموت ،احتمال
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد
سیستم ضدسرقت خودرو (ایموبیالیزر) وجود دارد.
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در پالک کلید شمارهای حک شده است که برای تعویض
کلید به آن نیاز خواهید داشت .بنابراین پالک را در جای
امنی نگهدارید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

اخطار:
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعیده
شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید:
 دکمة  1برای بازکردن دکمة  2برای قفل کردن دکمة  3برای بازکردن در صندوق عقب(با دوبار زدن پی در پی همراه با مکث کوتاه روی این کلید،
در صندوق باز میشود)

خودروی شما در یک نگاه
بسته شدن خودکار شیشهها*

شیشه باالبر برقی:
 )1شیشه باالبر برقی راننده:
حالت دســتی :کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید،
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز میایستد.
حالت خودکار :کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشید،
شیشه کام ً
ال باز یا بسته می شود.
باال بردن خودکار شيشــهها هنگامي که موتور روشن
است و پائين آوردن شيشــهها در تمامي وضعيتهاي
استارت سوئيچ امکانپذير است.
 )2شیشه باالبر برقی سرنشین
 )3شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
 )4شیشه باالبر برقی سمت راست عقب
)5کلید قفل کنندة شیشه باالبرهای عقب:
شیشــه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها را
قفل کرده باشد ،قابل باز و بسته شدن نیستند.

کلید شیشه ها
هر سرنشین میتواند شیشة سمت خود را باز و بسته کند.

این سیستم باعث میشــود که راننده هنگام خاموش
کردن خــودرو و قفل کردن درهای خــودرو از طریق
ریمــوت کنترل ،پنچرههای خــودرو یک به یک چک
شــده هر کدام که پایین باشد ،شیشه تا انتها باال داده
شود.
با یکبار زدن دکمه قفــل روی کنترل از راه دور ،ابتدا
درها قفل و با ضربه دوم بر روی همان کلید ،شیشــهها
به طور اتوماتیک و به ترتیب زیر باال میروند:
شیشــه راننده ،شیشه شاگرد ،شیشــه عقب راست و
شیشه عقب چپ
این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال
بردن شیشهها را برطرف میکند و باعث میشود راننده
با آسودگی ،خودروی خود را ترک نماید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1
1

تنظیم آینه برقی
 کلید  ۱را به ســمت راست یا چپ بچرخانید ،سپس بافشردن کلید  ۱در جهات چهارگانه ،آینه را (به طرف باال،
پایین ،چپ یا راست) تنظیم کنید.

آینة تاشوی برقی
این آینه ها بدون نیاز به اســتفاده از نیروی دست و در
حالت بسته بودن سوئیچ استارت با بستن درهای خودرو
از طريق فشــردن دکمه قفل بر روي ريموت با فشردن
مجدد اين دکمه در طول مدت  10ثانيه آيينهها بســته
شــده و از طريق زدن دکمه باز بر روي ريموت کنترل
باز ميشود.
همچنين آينههاي تاشو به وســيله کليدهاي رودري و
در حالت باز بودن سوئيچ قابليت باز و بسته شدن دارد.

هشدار:
براي جلوگيري از خراب شدن موتور تاشو آيينه برقي
از تا کردن آيينه به کمک دست خودداري کنيد
16
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1

سوئیچ استارت
چهار وضعیت سوئیچ عبارتند از:
 STخاموش ،سوئیچ بسته است.
 Aسوئیچ باز است ولی فقط می توان از تجهیزات جانبی
استفاده نمود.
 Mسوئیچ باز است.
 Dروشن کردن موتور (استارت)

قفل فرمان:
پیش از اســتارت زدن ،اگر الزم باشد قفل فرمان را باز
نمایید ،به آرامــی همزمان با چرخاندن کلید ،غربیلک
فرمان را بچرخانید.
توصیه میشود هنگام استارت زدن ،پدال کالچ را فشرده
نگهدارید تا استارت زدن موتور ،آسانتر صورت گیرد.

توجه:
در اثر ضربة شــدید و یا افتــادن ریموت ،احتمال
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد
سیستم ضدسرقت خودرو (ایموبیالیزر) وجود دارد.

هشدار:
 هرگز با موتور سرد حرکت نکنید. هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید. -هیچگونهتغییریدرسیستمقفلفرمانایجادنکنید.

سیستم ضد سرقت خودرو (ایموبیالیزر)
این سیســتم ،پس از لحظاتی از خاموش شــدن موتور،
سیستم الکترونیکی موتور را کنترل نموده و بدینوسیله
از روشــن شدن موتور خودرو توسط کلیدی غیر از کلید
اصلی جلوگیری میکند.
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن کردن خودرو کافی
نمیباشــد ،جهت تکثیر کلید بایستی به نمایندگیهای
مجاز مراجعه نمایید.
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1

7

4
3

3
6
5

2

4

1

کلید چراغ ها ،دستة راهنما و بوق
 -1چراغهای موقعیت جلو و عقب و صفحه نمایش جلو
داشبورد
 -2چراغ جلو نور پایین
 -3چراغ جلو نور باال
 -4چراغهای مه شکن جلو
 -5چراغهای مهشکن جلو  /عقب
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2
6

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

1
5

برف پاککنها و شیشهشوی
 -1خاموش
 -2برف پاککن زمانی
 -3برف پاک کن کند
 -4برف پاک کن سریع
 -5حرکت تکی برف پاککن
 -6شیشه شوی (کشیدن دستة کنترلی به سمت راننده)

خودروی شما در یک نگاه

1

صندلی برقی
-1کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
-2کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*
فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل
(آیکون
مشاهده است).
-3کلید تنظیم ارتفاع صندلی
-4کلید تنظیم ریل صندلی
 -۵پیچ تنظیم تکیهگاه گودی کمر*
 -۶پشتی سر دارای قابلیتهای زیر است :
 تنظیم ارتفاع چرخش به جلو و عقب در بعضی از مدلها ،باز شدن به سمت جلو و بستهشدن به سمت عقب*

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

تهویهاتوماتیک
 -1روشن و خاموش کردن سيستم تهويه
 -2چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش سرعت
چرخش فن
 -3روشن کردن گرمکن شيشه جلو
 -4تنظيم اتوماتيک سيستم تهويه
 -5انتخاب مسير توزيع هوا
 -6کنترل ورود هوا
 -7روشن کردن گرمکن شيشه عقب
 -8چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش دما
 -9روشن کردن کولر

1

9

2
8

7

20

6

5

4

3

خودروی شما در یک نگاه

کمربند ایمنی پیشکشنده
کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا ) (AIRBAGفقط در
هنگام دریافت ضربههای شدید ناشی از تصادفات جلو فعال
میشوند .آنها برای ضربههای وارده از پشت ،پهلوها ،واژگون
شدن و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی نشدهاند و به همین
دلیل فعال نمیشوند .پیشکشنده کمربند فقط یکبار
میتواند فعال شود چنانچه یکبار این سیستم فعال شد (یعنی
هنگامی که کیسه هوا فعال شد) ،باید در اسرع وقت کمربند
ایمنی توسط نمایندگی مجاز ایران خودرو تعویض شود.
محدودکنندههای نیروی فشــار کمربنــد :این مکانیزم
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســة ســینه
سرنشین کاهش میدهد.

اخطار
 فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشینمحکم شده باشد کارایی الزم را خواهد داشت .بسته
به ماهیت و شدت ضربه ،سیستم پیشکشنده
همزمان با کیسههای هوا عمل مینماید .در صورت
عدم عملکرد یکی از حالتهای باال یا نقص در
سیستم ،چراغ خطر کیسة هوا روشن خواهد شد.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر ،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگه دارید تا در هنگام
عملکرد ،کیسه هوا بهترین کارایی را داشته باشد.

1

سان روف*
 .1براى با ز كردن سان روف ،كليد آن را به سمت عقب
فشــار داده تا سان روف به سمت عقب حركت كند و به
موقعيت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها كنيد.
 .2براى بستن سان روف ،كليد آن را به سمت جلو فشار
داده تا به ميزان دلخواه بسته شود و كليد را رها كنيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

کیسة هوا )(AIRBAG
در صورت تجهیز خودرو شــما به کیســة هوا ،عالوه بر
استفاده از کمربند ایمنی طرح جدید این سیستم دارای
مدول کیسة هوا برای راننده میباشد.
هنگامی که سوئیچ اســتارت در وضعیت  ONقرار دارد،
چراغ نشانگر کیسة هوا روی صفحة جلو آمپر روشن
میشــود و  6بار چشمک میزند .در صورتیکه پس از آن
این چراغ روشن بماند ،نشان دهندة ایراد در سیستم کیسة
هوا یا سیستم پیش کشنده کمربند است که باید در اسرع
وقت ،به نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه و رفع عیب
شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کیسة هوای سرنشین جلو
ســوئیچ غیرفعال سازی کیســة هوا در قسمت جانبی
داشبورد قرار دارد.
 -1با اســتفاده از کلید میتوانید سوئیچ غیرفعال سازی
را در جهت عقربههای ســاعت بچرخانید تا کیسة هوای
سرنشین غیرفعال گردد.
 -2در صورتیکه ســوئیچ فعال ) (ONباشد از قرار دادن
صندلی کودک (پشت به رو) در روی صندلی جلو اکیدا ً
خودداری نمایید.
 -3در صورت عمل کردن کیســة هوا سرنشین در این
حالت احتمال مرگ یا صدمات جدی برای طفل که روی
صندلی قرار دارد بسیار زیاد است.

كيسه هواى جانبى*
كيســه هواى جانبى دركناره جانبــى صندلى راننده و
شــاگرد نصب شده است،كه درآن قسمت عبارت SRS
 AIRBAGجهت اطالع از مجهز بودن صندلى به كيسه
هوا قابل مشاهده است.
كيســه هواى جانبى به هنگام تصادف شــديد از پهلو
عمل مىكند و عملكرد صحيح آن منوط به بسته شدن
كمربند ايمنى است.
درصورت تصــادف و عمل كردن كيســه هواى جانبى
صندلى بايد بــه طور كامل و توســط نمايندگى مجاز
تعويض گردد.
اخطار
 اگر کیســة هوا یک بار عمل کند ،بایستی کلیةاجزا و قطعات آن در اسرع وقت توسط نمایندگی
مجاز ایران خودرو تعویض گردد.
 نصب هرگونه روكش صندلى بر روى صندلىهاىمجهز به كيسه هواى جانبى ممنوع مى باشد*.

خودروی شما در یک نگاه

1

دریچة دسترسی به صندوق عقب
 این دریچه در پشــت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برایحمل اشیای بلند مانند چوب اسکی – به نحوی که بخشی
از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه تا صندلی
عقب قرار گیرد  -و یا دسترسی به صندوق عقب از داخل
اتاق استفاده میشود.
 زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنیدو آن را پایین بکشید تا کام ً
ال بر روی زیر آرنجی بخوابد.

قفلهای ایمنی محافظت از کودکان
این قفلها در درهای عقب خودرو ،زیر قفل اصلی قرار
گرفتهاند و از باز شدن درهای عقب از داخل ،جلوگیری
و مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل میکنند.
برای قفل کردن ،زائده را به سمت پایین بفشارید.

23
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1

تنظیم زاویة فرمان
زاویة فرمان خودرو را متناســب بــا وضعیت بدن خود
هنگام رانندگی ،تنظیم کنید .بــرای این کار ،ابتدا باید
صندلی خود را تنظیــم و اطمینان یابید که عقربهها و
چراغهای هشدار دهندة صفحه نمایش جلو داشبورد به
وضوح قابل رؤیت هســتند .ســپس فرمان خودرو را در
بهترین وضعیت تنظیم کنید.
 -1اهــرم تنظیم زاویة فرمان را به پایین بفشــارید و از
حالت قفل خارج کنید.
 -2ســپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم را کام ً
ال
باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.

24

باز کردن د ِر موتور
 -1از داخل اتاق (سمت راننده) دستگیرة خالص کنندة
قفل در موتور را بکشــید .در این حالت د ِر موتور کمی
باال خواهد آمد.
 -2گیرة ایمنی د ِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس
د ِر موتور را باال ببرید.
بستن د ِر موتور
میلــة تکیهگاه د ِر موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم
کنید ،ســپس د ِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن
د ِر موتور ،آن را از وســط در گرفته و از فاصلة تقریباً 30
سانتی متری رها کنید.

اخطار
 هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیمنکنید ،این عمل فوق العاده خطرناک است.

خودروی شما در یک نگاه

فقط بنزین بدون سرب با اکتان 95
لطفا در هنگام سوختگیری از وارد
کردن نازل پمپ بنزین به صورت
کامل خودداری کنید.
استفاده از مکمل سوخت برای این
خودرو مجاز نمی باشد.

نوع سوخت
بنزین قابل اســتفاده در خودرو شما ،بنزین بدون سرب
سوپر با اکتان  95میباشــد .در صورتیکه سوختی غیر
از ســوخت مشخص شده مصرف شــود ،امکان تخریب
قطعات داخلی موتور و آســیب دیدگی به دلیل پدیدة
خوداشتعالی و ضربه وجود خواهد داشت.

1

هشدار
عدم استفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیست
خودرو صدمه خواهد زد.
از ترکیب هر نوع مایع با سوختهای استاندارد به
شدت پرهیز نمایید.

پرخوران (*)Turbocharger
پرخوران یکی از فنآوریهای پیشرفته در موتورهای
درونسوز امروزی است .این سامانه با استفاده از
انرژی گازهای داغ خروجی موتور یا دود و به گردش
درآوردن پره توربین ،هوای فیلتر شده را توسط پره
کمپرسور متصل به توربین فشرده میسازد و با ورود
آن به موتور پس از خنک شدن در خنککن میانی
( )Intercoolerباعث افزایش چشمگیر قدرت موتور
و کاهش مصرف سوخت میگردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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1

با

موبایل هندزفری
(*)Bluetooth
با تجهیز خودرو به موبایل هندزفری با تکنولوژی بلوتوث
( ،)Bluetoothدیگر نیازی به جوابگویی با اســتفاده از
گوشی تلفن همراه در داخل خودرو نخواهید بود؛ حتی
اگر گوشی تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده
کننده قرار داشته باشد .کلید رد یا قبول مکالمه بر روی
غربیلک فرمان قرار دارد.

26

تکنولوژی

بلوتوث

کنترل سرعت هوشمند*
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فعال
میشــود ،راننده میتواند از طریــق کلیدهایی که روی
غربیلک فرمان قرار دارد ،ســرعت خــودرو را افزایش یا
کاهــش دهد .در صورتی که راننده پدال ترمز یا کالچ را
فشار دهد ،سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده و
بالفاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز میگردد.

قبل از رانندگی

باز کردن و بستن درها ۲۸ ..................................................................
سیستم ضد سرقت خودرو (ایموبیالیزر) ۳۲ ......................................
صندلی ها ۳۳ ......................................................................................
ایمنی کودکان ۳۸ ...............................................................................
کمربندهای ایمنی ۴۴ ..........................................................................
کمربند ایمنی پیش کشنده ۴۶ ...........................................................
کپسول اطفاء حریق* ۴۷ ....................................................................
آینه ها ۴۹ ............................................................................................

2

1

شیشه باالبرها ۵۱ . ................................................................................
چراغ های داخلی ۵۴ .............................................................................
گرمایش و تهویه ۵۵ . ...........................................................................
تجهیزات داخلی ۵۹-۶۲ . ....................................................................
دریچه سقف خودرو (سانروف)* ۶۳ ..................................................
غربیلک فرمان ۶۴ ................................................................................
تایمر چراغ سقفی ۶۵ ...........................................................................
دزدگیر ۶۶ ............................................................................................
* درصورت نصب در خودروی شما
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باز کردن و بستن درها
قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور را به سمت خودرو بگیرید.
 دکمه  1را برای بازکردن فشار دهید( .سیستم دزدگیرخاموش می شود).
 دکمــه  2را برای قفل کردن فشــار دهید( .سیســتمدزدگیر روشن می شود).
 دکمه3را برای بازکردن در صندوق عقب فشار دهید(.بادو بار زدن پی در پی همراه با مکث کوتاه روی این کلید،
در صندوق باز میشود).

2

دسته کلید
با خودروی شما کلیدهای زیر ارایه میشود:
 -1دو عدد ســوئیچ کنترل از راه دور رادیویی مجهز به
بازکن در صندوق عقب
 -2پالک شماره شناسایی کلید
در پالک کلید شمارهای حک شده است که برای تعویض
کلید به آن نیاز خواهید داشت .بنابراین پالک را در جای
امنی نگهدارید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

توجه:
فشــاردادن متوالی دکمهها با فاصلة زمانی کوتاه
باعث میشــود عملکرد آنها به مــدت  20ثانیه
متوقف شود.
28

قفل شدن اتوماتیک درها
چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شــود ولی
هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی 1باز نشود ،درها
مجددا ً قفل و دزدگیر فعال خواهد شــد .این قابلیت برای
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن
غیر عمدی دکمه باز شــدن درها روی کنترل از راه دور در
نظر گرفته شده است .هنگامی که حین رانندگی سرعت
خودرو از  10کیلومتر بر ســاعت فراتر رود ،درها به صورت
2
اتوماتیک قفل میشود.
فعال و غیرفعال شــدن این قابلیت با نگه داشتن کلید قفل
مرکزی به مدت5ثانیه و سپس رها کردن آن امکان پذیر است.

توجه:
در اثر ضربة شــدید و یا افتــادن ریموت ،احتمال
شکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد
سیستم ضدسرقت خودرو (ایموبالیزر) وجود دارد.

باز شدن اتوماتیک درها
در صورت بروز تصادف وعملکرد کيســه هــوا در ها به
صورت خودکار باز ميشوند.

 - 1این زمان توسط دستگاه عیبیاب در نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو قابل تنظیم است.
 - 2این قابلیت را میتوان توسط دستگاه عیبیاب در نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو نیز غیرفعال کرد.

باز کردن و بستن درها
با کلید :
براى بازكردن درب صندوق عقب ،با چرخاندن كليد
درمغزى قفل سوئيچى به سمت راست درب صندوق
باز مىگردد.
براى قفل كردن ،تنها با بستن درصندوق عقب امكان
دسترسى به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.

قفل یا باز کردن با کلید
از کلید بــرای قفل یا باز کردن سیســتم قفل مرکزی
استفاده کنید .کلید را در قفل د ِر سمت راننده وارد کنید
و برای قفل کردن ،به ســمت چپ و برای باز کردن ،به
سمت راســت بچرخانید .در صورت چرخاندن به سمت
چپ (قفل کردن)،تمام درها ،در صندوق عقب و د ِر باک
قفل میشــوند و درصورت چرخاندن به سمت راست،
تمام درها ،و در باک باز میشوند.
نکته
در صورتی که خودروی شما توسط سوئیچ کنترل از
راه دور قفل شده باشد و اقدام به باز کردن خودرو یا
د ِر صندوق عقب با سوئیچ مکانیکی نمایید ،دزدگیر
فعال بوده و باعث فعال شدن بوق خواهد شد.

قفل و باز کردن د ِر صندوق عقب
با کنترل از راه دور :
برای بازکردن در صنــدوق عقب،کلید کنترل از راه دور
را به ســمت گیرنده رادیویی گرفته و دکمه بازکننده در
صندوق عقب (دکمه)3
(با دوبار زدن پی در پی همراه با مکث روی این کلید ،د ِر
صندوق باز میشود)
هنگامــی که قفل مرکزی خودرو با کنتــرل از راه دور یا
مکانیزم قفل خودکار هشــدار دهنده فعال شــده است،
دسترســی به صندوق عقب با ریموت امکانپذیر اســت
ولی باید در مدت 30ثانیه نســبت به بستن در صندوق
اقدام کرد ،در غیر اینصورت دزدگیر فعال شــده و بوق به
صدا درخواهد آمد .لذا بهتر است ابتدا با ریموت ،خودرو از
حالت قفل خارج شود (فشردن دکمه)1
برای قفل کردن ،تنها با بســتن در صندوق عقب امکان
دسترسی به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.
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قفلهای ایمنی محافظت از کودکان
ایــن قفلها در درهای عقب خودرو ،زیر قفل اصلی قرار
گرفتهاند و از باز شدن درهای عقب از داخل جلوگیری و
مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل میکنند.
برای قفل کردن زائده را به سمت پایین بفشارید.

نکات ایمنی پیشگیری از سرقت خودرو
هموار نکات زیر را هنگامی که خودرو را حتّی برای چند
دقیقه ترک میکنید ،رعایت کنید:
 -1پنجرهها را کام ً
ال ببندید.
 -2اشــیای قیمتی را با خود بردارید یا در صندوق عقب
پنهان کنید.
 -3سوئیچ را جا نگذارید.
 -4فرمان را قفل کنید (هنگامی که ماشین خاموش است
با کمی چرخاندن ،فرمان قفل می شود)
 -5همه درها را قفل کنید.
عالوه بر رعایت نکات باال ،خود شما هم میتوانید تدابیری
بیندیشید که امکان سرقت خودروی خود را کاهش دهید.

هشدار
 از پــارک کــردن خــودرو در مکانهای خلوتخودداری کنید.
 خودرو را در مکانهای تاریک پارک نکنید. هرگز اسناد و مدارک خودرو یا کلیدهای یدکیرا در داخل خودرو جا نگذارید.
 اگر پارکینگ دارید ،از آن استفاده کنید و حتماًسوئیچ را بردارید.
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تعویض باتری کنترل از راه دور
اگر کلید درســت عمل نکند ،الزم است باتری را عوض
کنید .برای تعویض باتری ،ابتدا پیچ  Aرا باز کنید و قاب
پشت سوئیچ را با فشار مناسب به شکاف مابین قاب باال و
پایین ،جدا کنید .باتری مورد تأیید  CR 2032میباشد.
به یاد داشته باشــید ،حتی هنگامــی که باتریهای
کنترل از راه دور خالی شدهاند ،سیستم قفل مرکزی با
استفاده از کلید عمل میکند .حتی المقدور از باتریهای
مستعمل استفاده نکنید.

اخطار
هرگز نباید باتری های مســتعمل را در طبیعت
رها نمود ،آنهــا را در اختیار ســازمان هایی که
مسئولیت جمع آوری و بازیافت اینگونه باتری ها
را دارند قرار دهید.
 از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترسکودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری
میتواند منجر به مرگ گــردد .در صورت بلعیده
شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
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سیستم ضد سرقت خودرو()Immobilizer
با تجهیز خودرو به سیســتم ایموبیالیزر ،خودرو تنها با
استفاده از دو عدد سوئیچی که در هنگام تحویل خودرو
به مالک تحویل گردیده است ،روشن خواهد شد.

توجه:
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن شدن خودرو کافی
نیســت .برای داشتن ســوئیچهای بیشتر به درخواست
مالک خودرو ،در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو امکان
تکثیر کلید با دستگاه دیاگ وجود دارد.
برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودرو خود ،به موارد
زیر توجه فرمائید:
 -1بــا توجه بــه اینکه درون کلیدهای خودروی شــما
تراشــههای الکترونیکــی ظریفی جا داده شــدهاند که
حافظة آنها حاوی اطالعات کد کلید شــما میباشــد،
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حتیاالمکان از قرار دادن سوئیچ خودرو درمکانهایی که
دارای میدانهای مغناطیســی و الکتریکی قوی هستند
خودداری فرمایید.
 -2هنگام تحویل خودرو به همراه کلیدها کارتی به شکل
روبرو تحویل مالک خودرو میگردد.
وجــود این کارت در موارد مربوط به تکثیر کلید (از  2به
ماکزیمم  5عدد) و یا جایگزین کردن کلیدهای گمشده،
تعویض یونیت الکترونیکی سیســتم ضد سرقت خودرو
(ایموبیالیــزر) و یا تعویض یونیــت الکترونیکی کنترل
موتور) (ECUبه همراه اســناد مالکیت خودرو ضروری
میباشد ،لذا در نگهداری این کارت همراه با اسناد خودرو
دقت کنید.
شایان ذکر اســت در صورت فقدان کارت عملیات فوق
امکانپذیر نبوده و باید تمامی سیســتم تعویض گردد.
هزینههای ناشی از این بی دقتی به عهده مالک خودرو
میباشد.

هشدار
 سیستم ضد ســرقتی که خودروهای شما به آنتجهیز گشته است ،از مطمئنترین انواع سیستمهای
حفاظتی میباشــد که بدون انجام عملیات خاصی،
منجر به باال رفتن ضریب امنیتی خودرو میگردد .البته
موضوع فوق نباید باعث سهلانگاری مالکین خودرو
نسبت به حفاظت کافی از خودروی شخصی شود.
 هرگونه تعمیرات و یا تغییر بر روی سیستم ضدسرقت (جعبه الکترونیکی ،ســیم کشی و غیره)
اکیدا ً ممنوع میباشد.

توجه:
این سیستم ،لحظاتی پس از خاموش شدن موتور،
سیســتم الکترونیکــی موتور را کنتــرل نموده و
بدینوسیله ،از روشن شدن موتور توسط کسی که
کلید اصلی را ندارد ،جلوگیری میکند.
 در اثر ضربة شــدید و یا افتادن ریموت ،احتمالشکســتگی اجزاء داخلی ریمــوت و عدم عملکرد
سیستم ضدسرقت خودرو (ایموبیالیزر) وجود دارد.

صندلیها

صندلی برقی
-1کلید تنظیم زاویة پشتی صندلی
-2کلید تنظیم زاویة کفی صندلی*
فقط در صورت نصب در خودرو شما قابل
(آیکون
مشاهده است).
-3کلید تنظیم ارتفاع صندلی
-4کلید تنظیم ریل صندلی
 -۵پیچ تنظیم تکیهگاه گودی کمر*

 -۶پشتی سر دارای قابلیتهای زیر است :
 تنظیم ارتفاع چرخش به جلو و عقب در بعضی از مدلها ،باز شدن به سمت جلو و بستهشدن به سمت عقب*

اخطار
 مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی ،پایسرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلوطرف راننده) وجود داشته باشد .زیرا در حالت ترمز
شــدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.
 در هنــگام حرکــت خــودرو از تنظیم صندلیخودداری کنید.
 درصــورت نصب روکــش دوم صندليها دقتنمایید که بندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت
میلههاي تنظیــم موقعیت صندلي راننده نگردند،
جهت نصب روکش دوم بــه نمایندگيهاي مجاز
مراجعه نمایید.
 باز و بســتن صندلي ميبایســت مطابق پروسهانجــام گــردد و نــکات ایمني رعایت شــود لذا
درصورت نیاز به باز و بســتن صندليها حتماً به
نمایندگيهاي مجاز مراجعه نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلیها

اخطار
 دقت کنید هنگام حرکت ،سرنشــینان جلوییخودرو ،با پشــتی صندلی خوابیده ســفر نکنند.
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را
دارند که زاویة پشــتی نسبت به خط عمود حدود
 25درجه باشد.
 درهنــگام حرکــت خــودرو ،از تنظیم صندلیخودداری کنید.

2

-1تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای تنظیم زاویه پشتی صندلی کلید مربوطه را
به سمت جلو یا عقب حرکت دهید.

-2تنظیم زاویة نشیمن صندلی*
برای تنظیم زاویة نشیمن صندلی قسمت جلو،
این کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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-3تنظیم ارتفاع صندلی
برای تنظیم ارتفاع صندلی ،قســمت عقب این
کلید را به سمت باال یا پایین کج کنید.

اخطار
 مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی ،پایسرنشین عقب زیر صندلی نباشد.
 در هنــگام حرکــت خــودرو از تنظیم صندلیخودداری کنید.
 با توجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنیاست ،از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای
خود اطمینان حاصل نمایید.

-4کلید تنظیم ریل صندلی
بــرای تنظیم طولی صندلی ضامــن مربوطه را
بصورت کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید.

تنظیم تکیهگاه گودی کمر*
پیــچ تنظیم کنار صندلی را جهت تنظیم تکیهگاه گودی
کمربچرخانید.

تنظیم ارتفاع پشتی سر صندلیهای عقب
هنگامی که سرنشــین در صندلی عقب مینشیند پشت
سری را مطابق برچسبی که بر روی پشت سری نصب شده
است ،به باال بکشد( .تصویر پایین)

* درصورت نصب در خودروی شما
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تنظیم ارتفاع پشتی سر
برای تنظیم ارتفاع پشتی سر ،آن را به طرف باال بکشید تا
هم سطح پشت سر شود .برای کاهش ارتفاع ،آن را به طرف
پایین بفشارید ( .ابتدا قفل ضامن را به سمت داخل فشار
داده سپس پشت سری را به سمت باال یا پایین بکشید*).
توجه :با توجه به اینکه بیرون آوردن پشتی سر به نیروی
زیادی نیاز دارد که ممکن است به صندلی صدمه بزند ،جز
در موارد ضروری از بیرون کشیدن آن خودداری کنید.

وضعیت سر نسبت به پشتی سر
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام
تصادفیاتوقفهایناگهانیطراحیشدهاست.تنظیمصحیح
آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمناً پشتی سر در موقعیت خود ،قابل چرخش به جلو و
عقب است (مطابق شکل باال)

اخطار
باتوجه به اینکه پشتی سر یک وسیله ایمنی است ،از وجود آن و صحیح قرار گرفتن آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید.
جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو ،الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت
سر نسبت به پشتی سر ،مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.
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وضعیت سر نسبت به پشتی سر*
پشتی سر برای محافظت ســر از عقب رفتن شدید هنگام
تصادفیاتوقفهایناگهانیطراحیشدهاست.تنظیمصحیح
آن خطر آسیب رسیدن به سرو گردن را کاهش می دهد.
ضمنآ پشتی سردر موقعیت خود،قابل باز شدن به سمت
جلووبسته شدن به ســمت عقب با کشش وفشار دست
میباشد( .مطابق با شکل باال)

* درصورت نصب در خودروی شما

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

نصب صندلی کودک به روش ایزوفیکس ()Isofix
این صندلی به سیستم اتصاالت صندلی کودک مجهز است.
روی صندلی کودکان چفت و بســت هایی تعبیه شــده
اســت که به آسانی به دو حلقهای که بین کفی و پشتی
است اتصال پیدا میکند و قالبی متصل به تسمه در باالی
صندلی کودک وجــود دارد که به قالبی که روی طاقچه
عقب قراردارد متصل میشوند.
اتصاالت صندلي کودک (در تصوير مشــاهده ميشود)،
شامل سه حلقه اســت که دو تاي آن بين کفي و پشتي
صندلي عقب و ديگري روي طاقچه عقب قرار دارد .قالب
باال که روي طاقچه عقب قرار دارد ،در پوش دارد.
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نصب تســمه قالب بــاالی صندلــی کودک به
بستهاي روي طاقچه
چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قالب
باالی صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشــد
این تسمه را از روی پشتی رد کنید.مطابق تصاویر زیر.

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

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

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی
کودک دو تایی اســت ،تســمه را از اطراف پشت سری
مطابق تصویر عبور دهید.
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ایمنی کودکان
محل هاي صحيح جهت استفرار صندلي كودك با قابليت اتصال با كمربند ايمني
گروه وزني

موقعيت صندلي

صندلي سرنشين جلو

صندلي عقب كناري

تا  10كيلوگرم

X

U

X

تا  13كيلوگرم

X

U

X

گروه I
گروه II

 9تا  18كيلوگرم

X

UF

UF

 15تا  25كيلو گرم

X

UF

UF

گروه III

 22تا  36كيلوگرم

X

UF

UF

گروه 0
گروه 0+

صندلي عقب وسط

توضيحات:
 )Uمناسب براي صندلي كودك نوع همگاني “ ”UNIVERSALتاييد شده براي اين گروه وزني
 )UFمناسب براي صندلي كودك نوع همگاني “ ”UNIVERSALرو به جلو تاييد شده براي اين گروه وزني
 )Lمناسب براي صندلي هاي خاص كودك
 )Xاين موقعيت براي اين گروه وزني مناسب نيست
صندلي يونيورسال يا همگاني براي نصب در تمامي خودروها مناسب مي باشد.

اخطار
 هیچ وسیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلوطرف راننده) وجود داشته باشد .زیرا در حالت ترمز
شــدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.
 اطفــال و کودکان به هیــچ وجه نباید روی پایسرنشینان خودرو بنشینند .مخصوصاً هنگامیکه
فرزند شــما روی پایتان نشســته ،خطر جراحات
شــدید وجود دارد .هیچگاه از یــک کمربند برای
بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.
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ایمنی کودکان
محل هاي صحيح جهت استقرار صندلي كودك با قابليت اتصال با ايزوفيكس ()ISOFIX

2

گروه وزني

كالس ابعادي

نوع فيكسچر

صندلی حمل کودک
گروه  0تا  10كيلوگرم
گروه 0 +
تا  13كيلوگرم

گروه I
 9تا  18كيلو گرم

صندلي سرنشين جلو

موقعيت ايزوفيكس ها ()ISOFIX
صندبي عقب وسط
صندلي عقب كناري

F

ISO/L1

N

X

N

G

ISO/L2

N

X

N

E

ISO/R1

N

X

N

E

ISO/R1

N

X

N

D

ISO/R2

N

X

N

c

ISO/R3

N

X

N

D

ISO/R2

N

X

N

c

ISO/R3

N

X

N

B

ISO/F2

N

IUF

N

B1

ISO/F2X

N

IUF

N

A

ISO/F3

N

IUF

N

توضيحات
 )IUFمناسب براي صندلي كودك مجهز ايزوفيكس از نوع همگاني “ ”UNIVERSALرو به جلو تاييد شده براي اين گروه وزني.
 )Lمناسب براي صندليهاي خاص كودك مجهز به ايزوفيكس.
 )Xاين موقعيت ايزوفيكس براي صندلي كودك مجهز به ايزوفيكس در اين گروه سني مناسب نميباشد.
 )Nدر اين موقعيت اتصال ايزوفيكس موجود نيست.
براي اطالع از كالس ابعادي و نوع فيكسچر صندلي كودك خود به مشخصات و دفترچه صندلي كودك مراجعه شود.
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ایمنی کودکان

اخطار
 از محکم شدن اتصال قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک با قالبی که در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شوید( .رجوع شود به نحوه اتصال) در صورتی که اتصال به درستیصورت نگرفته باشد ،در هنگام تصادف شاید به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
 اتصاالت ایزوفیکس تنها زمانی استفاده شود که صندلی کودک در ناحیه کناری صندلی عقب قرار داده شده باشد .این اتصاالت برای زمانی که صندلی کودک در موقعیت وسطصندلی عقب قرار داده شود کاربردی ندارد .چنانچه صندلی کودک را در وسط صندلی عقب قرار میدهید ،تنها کمربند ایمنی سرنشین وسط خودرو را ببندید.
 به حالتهای مختلف بستن قالب متصل به تسمه در باالی صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری توجه فرمایید. اتصاالت ایمنی کودک به گونهای طراحی شدهاند که تنها بارهایی را که به درستی بر صندلی کودک وارد میشوند را تحمل میکنند .تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده برایکمربند ایمنی بزرگساالن نمیباشند .اتصاالت توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگساالن بر روی آن نصب
شود را ندارد .بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصاالت ایمنی کودک نصب میکند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود میآید ،میکند.
 از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک ،مداخله ایجادمیکند ،خودداری فرمایید.
 تصادف میتواند سیستم ایزوفیکس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند .ایزوفیکس آسیب دیده نمیتواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی و یا حتی مرگدر تصادف شود .بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفیکس بعد از تصادف به درستی کار میکند .در اولین فرصت یک بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت
نیاز جایگزینیهای الزم را انجام دهید.
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ایمنی کودکان

2

توجه :افراد زیر  7یا  8سال به دلیل تفاوت نسبت وزن
سر به بدن ،کودک محسوب میشوند .در کاهش ناگهانی
سرعت خودرو ،وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضالت
گردن کودکان میتواند صدمات جدی به ستون مهرهها
وارد سازد .تنها در مواقعی که سن سرنشینان حدود1۳
ســال و یا قد آنها بیش از  13۷سانتیمتر باشد ،میتوان
آنان را نوجوان محسوب کرد.
بــه همین دلیل در اغلب کشــورها جهت مســافرت و
استفاده از وسایل ایمنی مناسب کودکان ،قوانینی پیش
بینی شده است.

اخطار
هیچ وســیلهای نباید در کف خودرو (قسمت جلو
طرف راننده) وجود داشه باشد؛ زیرا در حالت ترمز
شدید ،این وسایل میتوانند به زیر پدال بلغزند و
مانع استفاده از پدالها شوند.
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صندلــی مخصــوص اطفال تا ســن  9ماهگــی (وزن
تا10کیلوگرم) را به صورت رو به پشــت از ســه نقطه به
تسمه کمربند (کمربند با قرقره قفل شونده) محکم کنید.

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

اخطار
 به منظور حفظ ايمني،کودکان زير  13سال در صندلي عقب بنشينند. هرگز کودکان زير  13سال را در صندلي جلو ننشانيد. -هرگز صندلي مخصوص اطفال که رو به عقب بسته ميشودرا در صندلي جلو خودرو قرار ندهيد.

ایمنی کودکان

2

کودکان 3ســال به باال (وزن بیــش از  15کیلوگرم) را
میتوان با یــک محافظ مخصــوص ،در صندلی عقب
خودرو ،رو به جلو به گونهای نشاند که کمربند (کمربند
ساده یا کمربند با قرقرة قفل شونده) در دو یا سه نقطه
به محافظ محکم شود (این روش بخصوص برای کودکان
بین  3تا  6سال مناسب است)

همچنین کودکان درشت اندام  3سال به باال را میتوان
با یک تشک کمکی ( ،)seat boosterدر صندلی عقب
خودرو و رو به جلو به گونهای نشاند که کمربند (کمربند
ساده یا کمربند با قرقرة قفل شونده) در دو یا سه نقطه
به تشــک کمکی محکم شود (این روش بخصوص برای
کودکان بین  3تا 6سال مناسب است).

اخطار
اطفال و کــودکان به هیچ وجــه نباید روی پای
سرنشینان خودرو بنشینند .مخصوصاً هنگامیکه
فرزند شــما روی پایتان نشســته ،خطر جراحات
شــدید وجود دارد .هیــچگاه از یک کمربند برای
بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.
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کمربندهایایمنی

2

توصیههای ایمنی در مورد کمربندها
کمربندهای ایمنی خودروی شما برای اندازههای افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة یک نفر در نظر گرفته شده است .همواره از بسته بودن کمربند ایمنی همة سرنشینان
اطمینان حاصل کنید و به هشدارهای زیر عمل کنید:
 هرگز اجازه ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان پشتی صندلی خود را بیش از حد بخوابانند .کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویة پشتی نسبت به خطعمود حدود  25درجه باشد.
کمربندهای ایمنی را طوری تنظیم کنید که خالصی نداشته باشند .هنگام حرکت ،تسمة کمربند را از بدن دور نکنید .جهت عملکرد درست ،کمربند ایمنی باید همیشه در تماسکامل با بدن باشد.
 تسمة پایینی کمربند نباید از روی شکم عبور کند بلکه محل صحیح عبور آن از ناحیه لگن است .تسمه مورب باید از روی شانه و قفسة سینه بگذرد بدون اینکه به گردن فشار آورد. قبل از بستن کمربند ،اشیای سخت ،تیز یا شکستنی چون قلم ،کلید ،عینک و مانند آن را از لباس خود جدا کنید .مراقب باشید کمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راهآن قرار نگیرد.
کمربندهایی را که در تصادف شدید حساسیت خود را از دست دادهاند یا ساییده شدهاند ،تعویض کنید. در صورت امکان از کمربندها برای ثابت نگهداشتن بستهها روی صندلی ،استفاده کنید .در تصادفها ،پرتاب بستههای آزاد روی صندلیها در داخل اتاق خودرو میتواند موجبجراحتهای جدی شود.
 در اکثر کشورها ،همة سرنشینان خودرو قانوناً ملزم به استفاده از کمربندهای ایمنی هستند ،جز در مواقعی که به دلیل گواهی پزشکی از این کار مستثنی باشند. بانوان باردار ،باید تسمه مورب کمربند را از شانه ،میان سینهها و یک طرف جنین بگذرانند .در صورت داشتن هر تردیدی ،با پزشک خود مشورت کنید.کمربندهای طرح جدید،مجهز به سیستم پیش کشنده جهت عقب کشیدن سرنشین و قرار دادن آن در موقعیت مناسب قبل از تصادف احتمالی میباشند.
مجهز به سیستم محدود کننده نیرو جهت کنترل میزان نیروز وارد شده به قفسه سینه سرنشین در تصادف احتمالی میباشند.
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کمربندهایایمنی

2

بستن کمربند
کمربند را به آرامی از روی شــانه و سینه عبور دهید و
مطمئن شوید تاب نخورده باشــد .زبانة فلزی آن را در
قفل مخصوص داخل و با صدای تق ،از قفل شــدن آن
اطمینان حاصل کنید.
اخطار
کمربندها تنها زمانی مفید و امن هستند که صندلی
در حالت نزدیک به عمود قرار داشته باشد .اجازه
ندهید هنگام حرکت ،سرنشینان جلویی خودرو
از صندلیهای با پشتی خوابیده استفاده کنند با
انجام این عمل در کمربندهای ایمنی در سمت
راننده ،چراغ هشداردهنده روی صفحه نمایش جلو
داشبورد دیجیتال خاموش خواهد شد.

اخطار
 از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبندهبه داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل
کمربند میشوند ،جلوگیری کنید.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بسته نگهدارید تا در
هنگام عملکرد سیستم ایربگ بهترین کارایی را
داشته باشند.
 اطفال و کودکان به هیــچ وجه نباید روی پایسرنشینان خودرو بنشینند .مخصوصاً هنگامیکه
فرزند شــما روی پایتان نشســته ،خطر جراحات
شــدید وجود دارد .هیــچگاه از یک کمربند برای
بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلیهای جلو
برای تنظیم ارتفاع کمربند ،دکمه تنظیم ارتفاع کمربند را
بیرون بکشید و آن را یک یا چند پله باال یا پایین ببرید.
از نظر ایمنی بهتر اســت کودکان تنها از صندلی عقب
خودرو استفاده کنند.

اخطار
برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود،
بعد از بستن کمربند جهت جلوگیری از آسیب
دیدگی شانه نوار کمربند بر روی شانه قرار داده
شود ،اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلیها در
محل مناسب و صحیح قرار گرفته باشد.
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کمربندهای ایمنی پیش کشنده

2

سیستم پیش کشنده و محدود کننده نیرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو ،ایمنی در صندلی جلو
بواسطة وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم
پیشکشنده و محدودکنندة نیرو بهبود بیشتری یافته
است و بسته به میزان شدت ضربه ،سیستم کشش اولیه،
کمربندها را محکمتر میکند و آن را به میزان بیشتری به
سمت صندلی سرنشین و راننده میکشد.
 -1سیستم کشــش اولیه هنگامی که سوئیچ باز است
فعال میگردد.
 -2محدود کنندههای نیروی فشار کمربند :این مکانیزم
به هنگام تصادف میزان نیرو را بر روی قفســه ســینه
سرنشین کاهش میدهد.
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کمربند ایمنی پیش کشنده
کمربند ایمنی به همراه کیسة هوا فقط در هنگام دریافت
ضربههای شدید ناشی از تصادفات از جلو فعال میشوند.
آنها برای ضربههای ناشی از پشت ،پهلوها ،واژگون شدن
و یا تصادفات خفیف از جلو طراحی نشدهاند و به همین
دلیل فعال نمیشوند .پیش کشندة کمربند فقط یک بار
میتواند فعال شــود چنانچه یکبار این سیستم فعال شد
(یعنی هنگامی که کیسة هوا فعال شد) باید در اسرع وقت
پیشکشندة کمربند توســط نمایندگیهای مجاز ایران
خودرو سرویس شود.

اخطار
 سرویس و بازرسی سیستم پیش کشندة کمربندو سیمکشی مربوطه باید توسط افراد ویژه آموزش
دیــده در نمایندگی مجاز ایران خودرو انجام گیرد.
دستکاری و تعمیر نامناســب این سیستم ممکن
اســت باعث فعال شدن ناخواسته و غلط و یا از کار
افتادن آن گــردد هر یک از این دو حالت میتواند
باعث آسیب افراد گردد.
 فقط کمربندی که تا حد امکان روی بدن سرنشینمحکم شده باشد کارایی الزم را خواهد داشت .بسته
به ماهیت و شــدت ضربه ،سیســتم پیشکشنده
همزمان با کیسههای هوا عمل مینماید.
در صورت عدم عملکرد یکــی از حالتهای باال یا
نقص در سیســتم چراغ خطر کیســة هوا روشن
خواهد شد.

کپسول اطفاء حریق
کپسول استاندارد اطفاء حریق خودرو*
ضروریست اســتفاده کنندگان محترم قبل از استفاده،
نحوة کاربرد آن را فرا گیرند.
مشخصههای محصول:
 -1این نوع کپســول از نوع پودر شــیمیایی خشک با
کارتریــج (کپســول) 16گرمی گاز  co2تحت فشــار
میباشــد و در هنگام عملکرد پس از کشــیدن ضامن،
گاز داخل کارتریج با پودر خشــک مخلوط شده و مواد
خاموش کنندة تحت فشار ،آماده خروج میباشند.
 -2تطابق دمای نگهداری و کارکرد با شرایط آب و هوائی
ایران ( 90تا -30درجه سانتیگراد)
 -3این نوع کپسول با توجه به استفاده از کارتریج تا  5سال
نیاز به بازدید و بازرسی ندارد و در صورت استفاده از کپسول
امکان شارژ مجدد آن به راحتی امکانپذیر میباشد.
 -4عدم کلوخه شــدن پودر در صورت ارتعاشات ناشی
از خودرو و تحمل شرایط حرارتی و ضربه از مزایای این
کپسول میباشد.

نحوة کاربرد:
روش فعالکردن کپســول به شــرح ذیل بر روی بدنه
کپسول به زبان فارسی درج شده است .که حتماً با دقت
مطالعه فرمائید.
 ضامن را بکشید. ضامن درپوش فوقانی را به سمت باال بکشید. افشانک را به سمت بن آتش (کانون آتش) نشانه گرفتهو دستگیره را برای تخلیه پودر به سمت پائین فشار دهید.
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توجه:
در صورت بروز آتش در محفظه موتور ،از باز کردن کامل
در موتور و تسریع در رسیدن هوا خودداری کنید .پس از
کشیدن ضامن و فعال کردن کپسول ،در موتور را تا ارتفاع
حدود  10الی  15سانتیمتر با احتیاط و دقت باز کنید و
همزمان ،با خونسردی مواد کپسول را حدود  1الی  2ثانیه
از این محل به سمت مرکز آتش ،تخلیه کنید .سپس در
موتور را باال برده و به سمت کانون آتش ،کپسول را تخلیه
کنید و توجه داشته باشید که این کپسول یک کیلویی و
زمان تخلیه آن 7-10ثانیه میباشــد ،لذا دقت در انجام
عملیات اطفاء حریق بسیار ضروری است.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش میباشد و شرکت
خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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کپسول اطفاء حریق

2

نکات بسیار مهم:
 -1هرگز شــیر تخلیه کپســول را باز نفرمائید ،این کار
موجب از بین رفتن کیفیت مواد داخل کپسول و کاهش
قدرت خاموش کنندگی آن میگردد.
 -2به هنگام آتش سوزی و یا شرایط اضطراری ،در صورت
قفل شــدن درها و شیشهها و عدم امکان باز نمودن آنها
کپسول را از زیر صندلی بغل راننده برداشته و با زدن ضربه
به وسیله قسمت انتهایی کپسول به شیشهها و شکستن
آن از خودرو خارج شوید.
 -3اگر چه مواد داخل کپسول سمی نمیباشد ،ولی هرگز
کپسول را به طرف صورت و چشم افراد تخلیه نکنید.
 -4هنــگام نصب در داخــل خودرو دقــت فرمائید که
کپسول در محل خود به خوبی قرار گرفته باشد و کمربند

پالســتیکی نگهدارنده آن کام ً
ال در محل خود قفل شده
باشد .شایان ذکر اســت که در غیر این صورت در موارد
ضربه و یا تصادف امکان حرکت و جدا شدن از محل خود
وجود دارد.
 -5در هنگام آتشسوزی کام ً
ال خونسرد باشید و با دقت
عملیات اطفاء حریق را انجام دهید.
 -6شــایان ذکر است کپســول یک کیلویی فوق جهت
کنترل یا مهار آتش و جلوگیری از پیشــرفت حریق در
بدو شروع آن طراحی شده است لذا در مواردی که آتش
سوزی در سطح گســترده یا وسیع حادث شود باید به
کمک نیروهای امدادی جهــت اطفاء حریق اقدام نمود
و کپسول یاد شــده در خصوص این موارد فاقد کارایی
الزم میباشد.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از کپسول اطفاء حریق شرط اساسی در مهار آتش میباشد و شرکت
خودروساز در قبال عدم استفادة صحیح کاربر و یا عدم اطفاء حریق تعهدی ندارد.
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آینهها

2

1

تنظیم آینه برقی
 -1پــس از باز کردن ســوئیچ ،آینه د ِر راســت یا چپ را با
چرخاندن کلید شماره 1به سمت چپ یا راست ،انتخاب کنید.
 -2با حرکت دادن کلید شــماره 1در جهات چهارگانه،
آینه را به طرف باال ،پایین ،چپ یا راست تنظیم کنید.

آینه جلو
پس از تنظیم صندلی و فرمان ،آینه را تنظیم کنید .برای
رهایی از تابش نور باالی خودروهای عقبی ،با فشار دکمه
زی ِر آینه ،آن را به حالت شب درآورید .با کشیدن دکمه
به طرف خود میتوانید آینه را به حالت اول برگردانید.

اخطار
تصویر اجســام در آینه دورتر از فاصلة واقعی آنها
به نظر میرسد.

توجه :قــرار دادن آینه در حالت شــب ،باعث کاهش
انعکاس نور خودروهای عقبی میشــود اما گاهی تصویر
آینــه در حالت شــب ،راننده را در تشــخیص موقعیت
خودروهای عقبی به اشتباه میاندازد.

محل نگهدارى عينك*
با فشار دادن دريچه به ســمت باال و رها كردن ،دريچه
محل نگهدارى عينك باز مىشود و مىتوانيد عينك خود
را جهت محفوظ ماندن در آن قرار دهيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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آینهها

2

1

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

هشدار
براي جلوگيري از خراب شدن موتور تاشو آيينه برقي،
از تا کردن آيينه به کمک دست خودداري کنيد.
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آینة تاشوی برقی
بسیاری از دارندگان خودرو از مزایای تا شدن آینههای
جانبی ،بخصوص هنگامی که خودرو در یک معبر پارک
شدهاند ،مطلعند .از جمله این مزایای میتوان به باال بردن
ضریب اطمینان به سالمت آینه به هنگام ترک خودرو و
اشغال کردن فضای کمتر برای پارک خودرو اشاره کرد.
براي بسته شدن آيينه ها کليد  1را  180درجه چرخانده
و به سمت پايين و برای باز شدن به سمت باال فشار
دهيد .در همین راستا و نیز به منظور افزایش آسایش
دارندگان خودرو ،آینههای تاشوی برقی ،بدون نیاز به
استفاده از نیروی دست و همزمان با بستن درهای خودرو
از طریق کنترل از راه دور به صورت اتوماتیک بسته و
با باز کردن درها از روی کنترل از راه دور باز میشوند.

با یک بار فشردن دکمه "قفل کردن" روی کنترل از راه
دور ،ابتدا درها قفل و با ضربه دوم ،درفاصلهاي کمتر از
 10ثانيه از ضربه اول بر روی همان دکمه آینهها جمع
میشوند .با یکبار فشردن دکمه "بازکردن" روی کنترل
از راه دور ،آینهها نیز باز میشوند.
توجه  :در برخی از مدلها با چرخش  90درجهای
کلید  ۱در جهت یا خالف جهت عقربههای ساعت،
آینهها بصورت متناوب باز یا بسته میشوند.

اخطار
آینهها را هنگام رانندگی تنظیم نکنید ،این عمل
فوقالعاده خطرناک است .به دالیل ایمنی ،این تنظیم
را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

شیشه باالبرها

2

شیشههای بغل
کلیدهای تنظیم در کنار راننده:
 -1شیشة جلو سمت چپ
 -2شیشة جلو سمت راست
 -3شیشة عقب سمت چپ
 -4شیشة عقب سمت راست
راننده میتواند شیشههای عقب را قفل کند.

کلید قفل کنندة شیشههای عقب
 -5وقتی راننده این کلید را بفشارد ،کلیدهای شیشههای
عقب از کار می  افتند .ایــن کار برای حفاظت اطفال در
صندلیهای عقب انجام میگیرد.

اخطار
هیچگاه خودرویی را که در آن کودک (یا حیوانی) قرار دارد و کارت کلید نیز درون آن میباشد ،ترک نکنید،
در واقع کودک (یا حیوان) میتواند شیشه باالبرهای برقی را فعال کنند و باعث گیرکردن بخشی از بدن (گردن،
بازو ،دست و )...بین شیشه شود و این امر میتواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد .در صورت گیر کردن
توسط شیشه ،بالفاصله با فشردن کلید در جهت مخالف مشکل را حل کنید.

کلید شیشهها
هر سرنشین میتواند شیشــة سمت خود را باز و بسته
کند .شیشههای عقب خودرو در صورتی که راننده آنها
را قفل کرده باشد قابل باز و بسته شدن نیستند.

اخطار
 ماندن انگشت ،دست و سر میان شیشه برقی درحال بسته شدن ،میتواند جراحات جدی ایجاد کند.
 بسته شدن غیر صحیح شیشهها میتواند باعثجراحات شدید بشود.
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شیشه باالبرها

2

شیشه باالبرهای هوشمند*
سیستم جدید شیشه باالبرهای هوشمند که برای خودروی
شما در نظر گرفته شده است دارای یک برد الکترونیکی است
که توسط آن قابلیت های زیر به سیستم افزوده میشود:
 -1سیستم ضد تله )(Anti Trap
 -2بسته شدن خودکار شیشهها پس از ترک خودرو
 -3فرمان جابجایی خودکار شیشههای  4در
 -4توقف آرام شیشهها در انتهای مسیر

اخطار
شیشــه باالبرهای برقی خودرو با وجود سیســتم
حفاظتی ضد تله تنها از وارد شدن صدمات شدید
در اثر اعمال نیروی زیاد جلوگیری میکند.
لذا توصیه میشــود همواره احتیــاط معمول را
رعایت کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سیستم ضد تله (*)Anti Trap
سیستم ضد تله یک سیستم ایمنی است که از خطرات ناشی
از به دام افتادن اعضای بدن هنگام باال رفتن شیشــههای
خودرو جلوگیری میکند .در این سیستم چنانچه شیشه
هنگام باال رفتن ،با مانعی برخورد کند ،متوقف شده ،سپس
در جهت عکس حرکت میکند .به این ترتیب از صدماتی که
همواره و حتی در برخی موارد جان کودک را تهدید میکند،
پیشگیریمیشود.
عالوهبراینباتوجهبهمکانیزمحفاظتیسیستمیادشدهسبب
افزایش طول عمر مفید شیشه باالبرها در خودرو میگردد.
بسته شدن خودکار شیشهها*
این سیســتم باعث میشــود که راننده هنگام خاموش
کــردن خودرو و قفــل کردن درهای خــودرو از طریق
ریموت کنترل ،پنجرههای خودرو یک به یک چک شده
و هر کدام که پایین باشد ،شیشه تا انتها باال داده شود.
با یکبار زدن دکمه قفل روی کنترل از راه دور ،ابتدا درها
قفل و با ضربه دوم بر روی همان کلید،شیشــه ها به طور
اتوماتیک و به ترتیب زیر باال می روند :شیشه راننده،شیشه
شاگرد ،شیشه عقب راست و شیشه عقب چپ)

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

این سیستم امنیتی خطرات ناشی از فراموش کردن باال
بردن شیشهها ،برطرف میکند و باعث میشود راننده با
آسودگی خودروی خود را ترک نماید.
فرمان جابجایی خودکار  4شیشه درها*
این سیســتم امکان باال و پایین بردن شیشــهها هم به
صورت دستی و هم به صورت خودکار برای هر  4شیشه
را فراهم مینماید.
در خودروهای معمولی تنها عملکرد شیشه باالبر سمت
راننده به صورت خودکار میباشد.
 حالت دستی:کلید شیشه باالبر را فشار داده و نگه دارید .وقتی کلید را
رها کنید شیشه خواهد ایستاد.
 حالت خودکار:با یکبار فشار دادن کوتاه کلید شیشه باالبر ،شیشه کام ً
ال
بسته و یا باز میشود.
سیستم جدید شیشه باالبرهای خودرو شما امکان باال و
یا پایین بردن شیشــهها ،هم به صورت دستی و هم به
صورت خــودکار برای هر چهار پنجره را فراهم میکند.
چنانچه کلید باال (یا پایین) را برای یک لحظه فشار داده
و سپس رها کنید ،شیشه به صورت خودکار تا انتها باال (یا
پایین) میرود .چنانچه کلید باال (یا پایین) را فشار داده و
برای مدت بیشتری نگه داریم ،تا هنگامی که کلید را رها
نکرده ایم شیشه به سمت باال (یا پایین) حرکت کرده و
هنگامی که کلید را رها کنیم حرکت آن متوقف میشود.

شیشه باالبرها
توقف آرام شیشهها در انتهای مسیر*
در این سیستم سرعت شیشه به هنگام پایین آمدن در
انتهای مسیر به صورت اتوماتیک کم شده و بدون آنکه
ضربهای به در وارد کند میایستد.
ایــن قابلیت ،صدای آزاردهنده ناشــی از توقف ناگهانی
شیشه در انتهای مسیر را حذف و عمر قطعات داخلی در
را افزایش میدهد.
(آشکار است که سیستم ضد تله در هر دو حالت دستی
و خودکار فعال است و چنانچه مانعی در مسیر باال رفتن
شیشه قرار گیرد ،حرکت شیشه متوقف شده و در جهت
عکس حرکت میکند).

توجه:
هنگام تنظیم کردن سیستم ،عملکرد ضد تله
فعال نمی باشد.

توجه:
شیشه باالبر هوشمند مجهز به حسگری(سنسور) است
که موقعیت شیشه را با دقت باال در هر لحظه در حافظه
ثبت میکند .برای تشخیص نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه
حرکت شیشــه ،تنظیمهای اولیه سیســتم الکترونیکی
شیشه باالبر در کارخانه انجام شده است .چنانچه به هر
دلیل از جمله بازکردن ســر باتری ،تغذیه دائم سیستم
شیشــه باالبر قطع شود ،تنظیمهای اولیه از حافظه پاک
میشــود و قابلیتهای جدید شیشه باالبرهای هوشمند
غیرفعال میشود.
پس از اتصال مجدد تغذیه دائم ،نیاز است تنظیمات اولیه
و راهاندازی شیشــه یک بار دیگر انجام شود .مراحل این
کار که به راحتی و توســط فرد قابل انجام اســت که به
شرح زیر است:
 -1شیشه را تا انتها پایین ببرید.
 -2شیشــه را تا انتها به صورت دستی باال ببرید( .توجه
داشته باشید حالت اتوماتیک فعال نمیباشد).
 -3پس از رسیدن شیشه به انتهای مسیر ،کلید به مدت
یک ثانیه نگه داشته شود.
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چراغهای داخلی

2

چراغ سقفی جلو
 -1چراغ سمت راننده روشن
 -2چراغ سمت سرنشین روشن
 -3این چراغ با باز شدن یکی از درهای جلو یا عقب يا در
موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود .اگر چراغ
با باز شدن در روشن شود ،در صورت بسته بودن سوئیچ
12ثانیه پس از بسته شدن درها خاموش خواهد شد.

چراغ سقفی عقب
این چراغ بطور دائم و یا با باز شدن یکی از درهای جلو یا
عقب يا در موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود.
اگر چراغ با باز شدن در روشن شود ،در صورت بسته
بودن سوئیچ  12ثانیه پس از بسته شدن درها خاموش
خواهد شد.

یکی از درها باز :چراغ روشن
چراغ خاموش
چراغ روشن
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ سقفی جلو*
 -1چراغ سمت راننده روشن
 -2چراغ سمت سرنشین روشن
با باز شدن یکی از درهای جلو یا عقب يا در
-3
موتور و يا درب صندوق عقب روشن میشود.
چراغها خاموش

گرمایش و تهویه

2

گرمایش و تهویه
سیستم گرمایش و تهویة خودرو ،هوای تازه و یا گرم را
از شــبکههای ورودی جلوی شیشة جلو ،به داخل اتاق
هدایت میکند.
برای شیشــة جلو ،صورت و پاها برای سرنشینان جلو،
خروجیهای هوا تعبیه شده است.
همچنین برای سرنشــینان عقــب خروجیهای هوا در
انتهای کنسول وسط وجود دارد.
اطالعات مربــوط به عملکرد سیســتمهای گرمایش و
تهویه و همچنین کولر در صفحات بعدی خواهد آمد.
نکته مهم :روی شبکههای خروجی هوای طاقچه عقب
(زیر شیشــة عقب) را برای گردش کامل هوا درون اتاق
آزاد نگه دارید.

اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید ،این سیال
برای چشم و پوست خطرناک است.

دریچههای هوای کابین
چنانچــه دکمــة چرخان را به ســمت پاییــن و یا باال
بچرخانید ،دریچه بسته و یا باز خواهد شد.
با حرکت دادن دکمة وســط دریچه به طرفین و یا باال و
پایین ،جهت جریان هوا تنظیم میشود.

هشدار
 برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری از آب مقطر (در رادیاتور) استفاده نمایید. کولر خود را هر  15روز یک بار حداقل به مدت  10دقیقه روشن نمایید( .حتی در زمستان) برای خاموش کردن کولر خودرو ،ابتدا دکمه  A/Cرا خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور را خاموش نمایید. شارژ نمودن گاز کولر به غیر از گاز  R-134 aبه سیستم تهویة خودرو شما صدمه خواهد زد. در سيستم تهويه مطبوع خودرو فقط از گاز  R-134 aكه سازگار با محيط زيست و غير مخرب اليه اوزون ميباشداستفادهنمائيد.
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تهویهاتوماتیک
 -1روشن و خاموش کردن سيستم تهويه
 -2چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش سرعت
چرخش فن
 -3روشن کردن گرمکن شيشه جلو
 -4تنظيم اتوماتيک سيستم تهويه
 -5انتخاب مسير توزيع هوا
 -6کنترل ورود هوا
 -7روشن کردن گرمکن شيشه عقب
 -8چرخاندن پیچ تنظیم جهت کاهش  /افزایش دما
 -9روشن کردن کولر

1

9

2
8

7

56

6

5

4

3

گرمایش و تهویه
 -1،2پیچ تنظیم کنترل سرعت چرخش فن:
 با فشــردن این دکمه سیســتم تهویه اتوماتیک خاموش یاروشن میشود.
 با چرخش این پیچ تنظیم به راســت یا چپ ،سرعت فن کمیا زیاد میشود.
در حالت اتوماتیک ،سرعت چرخش فن بر اساس دمای تنظیم
شده کنترل می شود.
 -3گرمکن شیشه جلو:
برای رفــع بخار گرفتگی یا یخ زدگی شیشــه جلو این دکمه
را بزنید .در صورت زدن این کلید کولر روشــن شــده ،میزان
ســرعت فن و دما روی حداکثر مقدار و مســیر توزیع هوا در
جهت شیشههای جلو تنظیم میشود .عملکرد بخارزدایی و یا
برفکزدایی به صورت اتوماتیک انجام میشود.
 -4دکمة AUTO
با زدن این دکمه سیســتم به طور اتوماتیک دمای هوای داخل
کابین خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم میکند .در
سیستم اتوماتیک سرعت فن ،مسیر توزیع هوا به طور اتوماتیک
در جهت ثابت نگه داشتن دمای دلخواه شما کنترل خواهند شد.
جهت تنظیم دمای مورد نظر پیچ تنظیم شماره 9را بچرخانید.
میزان دما روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد .توصیه ما
این است از تنظیم اتوماتیک هوا استفاده شود ،این عملکردهای
اتوماتیک به واســطه وجود چندین سنســور انجام میشود و
بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.

 -5دکمة انتخاب مسیر توزیع هوا:
با زدن پی در پی کلید میتوانید مســیر توزیع هوا را به ترتیب
زیر تغییر دهید:
صورت
صورت و پا
پا
پا و شیشه جلو
شیشه جلو
مســیر توزیع هوا روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود .در
حالت اتوماتیک مسیر توزیع هوا بر اساس دمای تنظیم شده به
صورت اتوماتیک کنترل میشــود و در صورت زدن این کلید،
تنظیم از حالت اتوماتیک خارج میشود.
 -6دکمة کنترل هوای ورودی:
با زدن این کلید میتوانید تبــادل هوا با بیرون از خودرو را قطع
کنید .در این حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد کرد.
از عملکرد دائمی و طوالنی مدت گردش هوای داخلی خودداری
کنیــد .زیرا امکان ایجاد بخار و تنزل کیفیت هوای داخلی وجود
دارد .مجددا ً این کلید را فشار دهید تا تبادل هوا با بیرون خودرو
برقرار شود .در زمان خاموش بودن سیستم تهویه هوا نیز امکان
کنتــرل هوای ورودی وجود دارد .زمانی که سیســتم تهویه هوا
خاموش است ،عبارت  OFFروی صفحه نمایش نشان داده خواهد
شد که پس از زدن این دکمه عبارت  OFFخاموش میشود.

 -7دکمة گرمکن شیشه عقب:
با زدن این دکمه زمانی که موتور روشن است گرمکن شیشه عقب
را فعال کنید .با زدن این دکمه گرمکن شیشه عقب تقریباً به مدت
 12دقیقه روشن میماند .قبل از خاموش شدن اتوماتیک شیشه
گرمکن ،میتوان آن را با فشار مجدد دکمه غیرفعال ساخت .در
زمان خاموش بودن سیســتم تهویه هوا نیز امکان روشن کردن
گرمکن شیشه عقب وجود دارد.
 -8پیچ تنظیم کنترل دما:
با چرخش این پیچ تنظیم میــزان دمای داخل کابین خودرو
را میتوانید روی مقدار دلخــواه تنظیم کنید .با چرخش پیچ
تنظیم به سمت راست (کلمه  ) Hمیزان دما افزایش یافته و یا
چرخش پیچ تنظیم به سمت چپ (کلمه  )Cمیزان دما کاهش
مییابد .میزان دمای کابین از 14الی 32درجه سلسیوس قابل
تنظیم است.
با انتخاب دماي  ۱۴درجه سيســتم با حداکثر ظرفيت برودتي
کار خواهد کرد و با انتخاب دماي  ۳۲درجه سيستم با حداکثر
ظرفيت گرمائي کار خواهد کرد و با انتخاب دماي  ۱۵الي ۳۱
درجه سيستم به طوراتوماتيک دما را کنترل ميکند.
در زمان خاموش بودن سیســتم تهویــه هوا امکان تنظیم دما
وجود ندارد .جهت خاموش کردن سیستم تهویه ،دکمه OFF
را بزنید .زدن مجدد این کلید تأثیری در عملکرد سیستم تهویه
ندارد .برای خارج شــدن از این حالت و فعال کردن سیســتم
میتوانید یکی از دکمه های زیر را بزنید:
دکمه AUTO
دکمه A/C
دکمههای کنترل سرعت فن
دکمههای گرمکن شیشه عقب و جلو
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 -9دکمة A/C
این دکمه جهت خاموش و روشــن کردن کولر خودرو اســت.
زمانی که کولر خاموش است عبارت  ECOروی صفحه نمای
نشــان داده خواهد شد.زمانی که سیســتم تهویه هوا خاموش
است ،با زدن دکمه  A/Cسیستم تهویه مطابق آخرین تنظیمات
قبل از خاموشی روشن خواهد شد.

توجه
 .1در هنگام زمستان زمانی که دمای بیرون و موتور پایین باشد ،فن سیستم تهویه  3دقیقه کار نخواهد کرد تا دمای موتور
به حد مطلوب و گرم شدن برسد.
 .2سیستم تهویه اتوماتیک جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده،گرد و غبار و دود مجهز به فیلتر هوا میباشد .دقت داشته باشید
تا در زمان مورد نظر مطابق دفترچه تعمیرات نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
 .3چنانچه سرعت هوای فن ضعیف گردد و یا بوی نامطلوب و بخارزدایی ناقص مشاهده گردید ،نسبت به تعویض فیلتر
اقدام کنید.
 .4برای جلوگیری از رسوب گرفتگی بخاری از ضدیخ (در رادیاتور) استفاده کنید.
 .5برای خاموش کردن سیستم تهویه ابتدا دکمه  OFFرا فشار دهید و سپس موتور را خاموش کنید.
 .6شارژ کردن گاز کولر به غیر از گاز  R134به سیستم تهویه خودرو شما صدمه خواهد زد.
 .7از مسدود کردن دریچههای زیر شیشه جلو ممانعت بعمل آورید.
 .8از گذاشتن اجسام بر روی سنسور شدت نور در ناحیه وسط داشبورد زیر شیشه جلو و سنسور دمای بیرون درناحیه سپر
جلو ممانعت بعمل آورید.
 .9توصیه ما این است از تنظیم اتوماتیک هوا استفاده شود .با استفاده از این سیستم میتوانید عملکردهای زیر را به طور
اتوماتیک و بهینه تحت کنترل درآورید .جریان هوا و دما و پخش هوا در اتاقک خودرو این عملکردها به واسطه وجود چندین
سنسور انجام میشود و بنابراین نیازی به تغییر تنظیمات نمایش داده شده نیست.
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هشدار
 .1تهویه زمانی فعال است که موتور روشن باشد.
 .2افراد بزرگسال و ناتوان و کودکان را تنها در خودرو
رها نکنید.
 .3در روزهای گرم تابستان دمای کابین به سرعت باال
میرود و امکان صدمات شدید و کشنده به سرنشین
خودرو وجود دارد.
 .4از وضعیــت گردش هوا کابیــن در مدت طوالنی
اســتفاده نکنید .این کار باعث بخارگرفتگی شیشهها
و کمبود اکسیژن میشود.
 .5دمای آسایش مطابق دلخواه سرنشین قابل تنظیم است
(تابستان حدود 22درجه و در زمستان حدود  26درجه)
 .6درمــواردی که خــودرو برای مــدت طوالنی در
معرض نور آفتاب قرار گرفته و هوای داخل کابین داغ
شــده است ،حتماً به مدت چند دقیقه با پایین دادن
شیشهها هوای اتاقک را تهویه کرده ،سپس شیشهها
را باال داده و کولر را روشن کنید.
 .7جهت سالم ماندن سیستم تهویه هوای خودرو،یک
تا دو بار در ماه 5تا 10دقیقه سیستم را روشن کنید.

اخطار
مدار سیال خنک کننده کولر را باز نکنید .این سیال
برای چشم و پوست خطرناک است .در صورت بروز
مشکل به نمایندگیهای مجاز مراجعه شود.

تجهیزات داخلی
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جاسیگاریجلو
جا سیگاری در پایین کنسول جلو واقع شده است.
 -1این جاسیگاری همانند یک لیوان قابلیت جابجایی و
تخلیه را دارا میباشد.
 -2فندک

جاسیگاریعقب
 -1توســط محل تعبیه شده بر روی در ،در را به صورت
دورانی باز کنید.
 -2برای تخلیه محفظه ،ضامن در را به سمت پایین فشار
داده و محفظه را به طرف خود بکشید.

تنظیم زاویه فرمان
زاویه فرمان خودرو را متناسب با وضعیت بدن خود هنگام
رانندگی تنظیم کنید .برای این کار ،ابتدا باید صندلی خود را
تنظیم و اطمینان یابید که عقربهها و چراغهای هشدار دهنده
صفحه نمایش جلو داشــبورد به وضوح قابل رویت هستند
سپس فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.
 -1اهــرم تنظیم زاویه فرمان را به پایین بفشــارید و از
حالت قفل خارج کنید.
 -2سپس ارتفاع فرمان را تنظیم کنید و اهرم تنظیم را
کام ً
ال باال بکشید تا در وضعیت مورد نظر قفل شود.

اخطار
جاسیگاریها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند.
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتشزا در آنها
خودداری کنید.

اخطار
هرگز فرمان خوردو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید،
این عمل فوق العاده خطرناک است .بدالیل ایمنی ،این
تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.
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جعبه کنسول جلو
پایین زیر آرنجی مرکزی قرار دارد.
 جعبه کنسولِ
 برای باز کردن ،فشاری به گیره زیر درپوش وارد کنیدتا درپوش آزاد شود و سپس آن را باز کنید.
 کفپوشی در جعبه تعبیه شده که در صورت کثیف شدنمیتوان آن را برداشت و دوباره در جای خود قرار داد.
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آفتابگیر
برای حفاظت چشــمهای خود از نور مســتقیم آفتاب
آفتابگیر را از لوالی خود به پایین تا کنید.
 از آفتابگیر ،هم برای شیشة جلو و هم برای شیشههایبغل میتوانید استفاده کنید.

تجهیزات داخلی
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زیر آرنجی عقب
زیــر آرنجی را از میان پشــتی صندلــی عقب به طرف
پاییــن باز کنید .این کار آســایش و راحتی بیشــتری
برای سرنشــینان ،فراهم میکند .همچنین هنگامی که
میخواهید دریچة دسترســی به صندوق عقب باز شود،
زیر آرنجی را بخوابانید.
دو فرورفتگــی روی زیر آرنجی برای قــرار دادن لیوان
تعبیه شده است.

دریچة دسترسی به صندوق عقب
 این دریچه در پشت زیر آرنجی عقب قرار دارد و برایحمل اشــیای بلند مانند چوب اســکی -به نحوی که
بخشی از آن در صندوق عقب و ادامة آن از میان دریچه
تا صندلی عقب قرار گیرد  -و یا دسترســی به صندوق
عقب از داخل اتاق استفاده میشود.
 زیر آرنجی را پایین آورید و گیرة باالی دریچه را آزاد کنیدو آن را پایین بکشید تا کام ً
ال بر روی زیر آرنجی بخوابد.

جعبه داشبورد
 برای بازکردن د ِر جعبه داشبورد دستگیره آن را بکشید. با باز شدن د ِر جعبه داشبورد ،چراغ داخل آن روشن وبا بستن در ،خاموش میشود.
توجه :کتابچه راهنمای خودرو برای استفاده همواره باید
در جعبه داشبورد نگهداری شود.

اخطار
حمل اشیای بلند باید با مراقبت همراه باشد.
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تجهیزات داخلی

2

-1کلید بازکننده د ِر صندوق عقب
بــرای باز کردن د ِر صندوق عقــب از داخل اتاق ،دکمة
مربوطه را به صورت تأخیری حداقل به مدت  1/5ثانیه
بفشارید ،در صندوق عقب باز خواهد شد.
 -2فالشر
دکمة فالشــر را فشــار دهید .تمام چراغ های راهنما و
همچنین چراغ های نشانگر گردش بر روی صفحه نمایش
جلو داشبورد با هم چشمک می زنند .از این چراغ ها فقط
در موارد اضطراری مانند زمانی که خودروی شــما سد
راه خودروهای دیگر اســت و یا هنگامی که در وضعیت
خطر قرار دارید ،استفاده کنید .حتی هنگامی که موتور
خاموش اســت فالشر روشــن میماند ،بنابراین پس از
خروج از وضعیت اضطراری ،فالشر را خاموش کنید.
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-3کلید قفل مرکزی
با هر بار فشردن این کلید درهای خودرو باز و بسته میشوند.
در حالت بسته شدن نشانگر روی کلید روشن می شود.
قفل مرکزی اتوماتیک درها
به هنگام رانندگی (در سرعتهای باالی  ۱۰کيلومتربر
ســاعت) درها بطــور اتوماتیــک قفل میشــوند .در
سرعتهای باالتر از  ۱۰کيلومتربر ساعت برای باز کردن
موقت قفل درها کافی اســت روی دکمة  3یک فشــار
مختصر وارد آورید.
شما میتوانید این عمکرد را فعال یا غیرفعال سازید.
فعالسازی/غیرفعالسازی
هنگامی که سوئیچ استارت باز است ،یک فشار ممتد 5
ثانیهای روی دکمه  3وارد آورید .فعال شــدن/غیرفعال
شدن عملکرد با سه بار چشمک زدن چراغ روي کليد و
به همراه صداي بيب اطالع رساني ميگردد.

هشدار
 در صورت قطع جریان تغذیه (قطع باتری،قطعسیم تغذیه الکتریکی ،)...مقادیر نمایش داده شده در
ساعت پاک میشوند ساعت باید مجددا ً تنظیم شود.
 همچنين بعد از قطع باتري امکان قفل و بازکردن از طريق ريموت وکليد و امکان باز کردن از
طريق کليد قفل مرکزي فراهم ميباشد.
 برای حفاظت از المنتهای شیشه گرمکن عقباز ساییدن و خراشیدن آنها خودداری کنید و هیچ
گونه برچسبی روی المنتها نچسبانید.
 اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت بوجودآید ،فالشرها چشمک می زنند.
 گرمکن شیشة عقب و شیشه باالبرها به طورهمزمان فعال نمیشوند.

تجهیزات داخلی

اخطار
ايستادن يا بيرون بردن قسمتى از بدن از سانروف
به هنگام حركت خودرو بسيار خطرناك است.
هنگام بسته شدن سان روف تمام سرنشينان
بايد از ايجاد هرگونه تماس با سانروف خوددارى
نمايند تا بدين ترتيب از بروز هرگونه آسيب
جلوگيرى نموده و ايمنى سرنشينان حفظ گردد.
دريچه سقف خودرو ( سان روف)*
 ســان روف فقــط در زمانى كار مىكند كه ســوئيچخودروي شما باز باشد ،قابليت باز و بسته شدن را دارد.
 كليدهاى كنترل ســان روف ،روى پنل چراغ سقفىجلو قرار دارند.
 لبه عقبى ســانروف را مىتوان به ســمت باال تنظيمنمود.
 ســانروف به صورت افقى ،به سمت عقب خودرو ،بازمىشود.

* درصورت نصب در خودروی شما

باز كردن سان روف
 .1براى با ز كردن ســانروف ،كليد آن را به سمت عقب
فشــار داده تا سان روف به سمت عقب حركت كند و به
موقعيت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها كنيد.
 در صورتي كه كليدرا به طور مداوم نگه داريد ،ســانروف تا انتها باز مىشود.
 اگر كليد ســان روف را به سمت جلو فشار دهيد و بهمدت  2ثانيه نگاه داريد ،بخش عقب سانروف به سمت
بيرون زاويه مى گيرد.
 براى خارج كردن سان روف از حالت زاويهدار ،يك باركليد سانروف را به سمت عقب فشار دهيد.
 هنگامى كه سان روف به حالت زاويه دار باز است ،قبلاز باز كردن سان روف به صورت افقى ،ابتدا سان روف را
به طوركامل ببنديد.
 براى راه اندازى مجدد حركت ســان روف به ســمتعقب ،اين كار را دوباره انجام دهيد.

بستن سان روف
 .2براى بستن سان روف ،كليد آن را به سمت جلو فشار
داده تا به ميزان دلخواه بسته شود و كليد را رها كنيد.
 در صورتــي كــه كليدرا بــه طور مداوم نگــه داريد،سانروف تا انتها بسته مى شود.
 براى بستن كامل ســان روف ،كليد آن را تا حدى بهسمت جلو فشار دهيد كه سان روف كامل بسته شده و
ديگر جاى حركت نداشــته باشد و بدين ترتيب از بسته
شدن كامل سان روف اطمينان حاصل نماييد.
بستن سان روف با ريموت كنترل خودرو
براى بستن سان روف ،به وسيله ريموت كنترل خودرو،
دو بار متوالى ،كليد قفل خودرو را فشار دهيد.
هشدار

پس از شستشوى خودرو يا بعد از بارش باران ،براى
استفاده از سانروف ،ابتدا بايد سانروف را تميز نماييد.
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غربیلک فرمان

2

کلیدهــای تجهیزات صوتی نصب شــده بر روی
غربیلکفرمان*
با زدن لحظهای این دکمه صدای سیستم
-1
صوتی قطع شده و با زدن مجدد این کلید،
سیستم به حالت عادی برمیگردد.
جهت افزایش و کاهش صدا

-2

الف:انتخاب تراک قبلی و بعدی ()CD/USB

-3

ب :جســتجوی اتوماتیــک ایســتگاههای
رادیویی(در حالت رادیو)
-4

جهت وارد شدن به منوهای

-5

پاســخ به تمــاس دریافتــی (در صورت
دریافت تماس تلفنی)

RADIO> CD PLAYER> USB>AUX> BT

توجه:
نور پس زمینه کلیدها به رنگ ســفید اســت و با
روشن کردن  SIDE LAMPروشن میگردد.
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کلیدهایکروزکنترلنصبشدهبررویغربیلکفرمان
روشن وخاموش کردن سیستم کروز کنترل
-6
(درصورت فعال بودن سیستم) هر بار فشار
-7
دادن و رها کــردن این کلید باعث افزایش
سرعت خودرودر حدود 1کیلومتر برساعت میگردد.
 (درصورت فعال بودن سیستم) با فشار دادن ونگهداشتناین کلید ســرعت خودرو حدود  3کیلومتر بر ســاعت در
هرثانیه افزایش مییابد و پس از رها کردن کلید در همان
سرعت ثابت میماند.

-8
(درصورت فعال نبودن سیســتم) با فشار
دادن و رهــا کردن لحظــهای این دکمه
سیستم فعال میگردد وخودرو با سرعت تنظیم شده قبلی
که در حافظه ذخیره شــده است حرکت میکند .چنانچه
سرعتی در حافظه ذخیره نباشد ،سرعت خودرو در سرعت
فعلی ثابت میگردد.
 (درصورت فعال بودن سیستم) با فشار دادن ونگه داشتن اینکلیدسرعتخودروحدود3کیلومتربرساعتدرهرثانیهکاهش
مییابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت میماند.
_ (درصورت فعال بودن سیستم)هر بار فشار دادن و رها
کــردن این کلید باعث کاهش ســرعت خودرودر حدود
1کیلومتر برساعت میگردد.

تایمر چراغ سقفی
تایمر چراغ سقفی
کنترل چراغ ســقفی از طریق سیســتم هوشمند انجام
میگیرد و در حالتهای زیر قابل مشاهده است.
 -1هنگامــی که خودرو خاموش اســت یکی از درهای
خودرو (از جمله در صندوق عقب و در موتور) باز باشــد،
چراغ ســقفی روشــن میشــود و هنگامی که در بسته
میشود ،چراغ سقفی به مدت  12ثانیه روشن میماند و
در این فاصله اگر سوئیچ استارت باز شود ،چراغ به تدریج
خاموش میشود.
 -2هنگامی که خودرو در حالت دزدگیر باشد ،با فشردن
دکمه( )unlockچراغ سقفی روشن میشود و اگر قبل از
زمان  ،Autolockدرب خودرو باز شود ،مانند بند  1عمل
میکند وگرنه ،عمل  Autolockانجام میگیرد و چراغ
سقفی خاموش میگردد.
 -3هنگام وقوع تصادف روشــن ميشود و تازمان بستن
استارت سوئيچ روشن ميماند.
 -4چنانچه هنگام حرکت یکی از درهای خودرو (از جمله
در صندوق عقب و در موتور) باز باشــد ،چراغ ســقفی با
چشمک زدن ،باز بودن در را به اطالع راننده میرساند.

خودرویاب
هنگامیکه دزدگیر فعال اســت ،با زدن دکمه بسته روی
کنترل از راه دور فالشر برای  15مرتبه چشمک میزند .این
حالت برای یافتن خودرو در میان سایر خودروها مفید است.

بدرقه راننده در تاریکی
هنگامــی که قصد تــرک خودرو خــود را در یک گاراژ،
پارکینگ (مکانهای مشــابه) دارید و روشنایی محیط
بســیار کم میباشــد ،میتوانید با این قابلیت ،فضا را به
مدت 30ثانیه ،با روشــن شــدن چراغهای جلو ،روشن
کنید .برای این منظور:
 ابتدا چراغ را خاموش کنيد. وضعيت اســتارت سوئيچ را از حالت باز به حالت بستهتغيير دهيد.
 در مدت زمان کمتر از  1دقيقه دسته راهنما را به سمتخود بکشيد.
 از خودرو خارج شده و خودرو را قفل کنید. چراغ نور پايين و چراغهاي کوچک روشــن شــده ،بهصورت خودکار پس از 30ثانیه ،خاموش خواهند شد.
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2

دزدگیر
چشمکزن و راهنما و آژیر خاموش میشود .در غیر این
صورت وضعیت آالرم ادامه مییابد.
ایــن وضعیت تا 10بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن
چراغهای چشمکزن راهنما و آژیر خاموش میشود اما
دزدگیر همچنان فعال میماند.

2
فعال کردن دزدگیر
با فشــار دادن دکمه قفل کردن روی کنتــرل از راه دور
چنانچه ســوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی
درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بسته
باشد ،عالوه بر قفل شدن درها ،دزدگیر فعال میشود .فعال
شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغهای
راهنما و تک صدای آژیر به اطالع راننده میرسد.
هنگامی که دزدگیر فعال اســت چراغ کوچک کلید قفل
مرکزی روی داشبورد چشمک میزند.
هنگای که دزدگیر فعال است ،هر یک از شرایط زیر که رخ
دهد باعث میشود سیستم به حالت آالرم برود( .در حالت
آالرم چراغ های چشمک زن راهنما و آژیر روشن میشود):
 باز شدن هر یک از درها (از جمله در موتور و صندوق عقب) باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ تغییر وضعیت سوئیچ استارتوضعیت آالرم برای  30ثانیه ادامه خواهد داشت .سپس
آالرم برای  5ثانیه متوقف میشــود .پس از آن چنانچه
عامل ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشد ،چراغهای
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غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است .فشار دادن دکمه باز شدن
قفلها روی کنتــرل از راه دور عالوه بر باز کردن قفلها
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر میشــود .غیرفعال شدن
سیستم دزدگیر با دوبارخاموش و روشن شدن چراغهای
راهنما و دو صدای متوالی آژیر به اطالع راننده میرسد.
با استفاده از سوئيچ خودرو و نه از طريق کنترل از راه دور
(ريموت) نيز ميتوان ضمــن قفل کردن درهاي خودرو،
دزدگير راغير فعال نمود.
اين روش براي خودروهايي که به جاي آژير از بوق جهت
آالرم دزدگير استفاده ميکنند ،مناسب است به خصوص
در زمانهايي که خودرو درجاي امن و براي مدت طوالني
پارک ميشود و نگراني از صداي آزاردهنده آالرم دزدگير
(صداي بوق) وجود دارد*.
قفل شدن اتوماتیک درها
چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شــود ولی
هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی باز نشود ،درها
مجددا ً قفل و دزدگیر فعال خواهد شــد .این قابلیت برای
اجتناب از باز شــدن ناخواسته قفل درها در اثر فشار دادن

غیر عمدی دکمه باز شــدن درها روی کنترل از راه دور در
نظر گرفته شده است .هنگامی که حین رانندگی سرعت
خودرو از  10کیلومتر بر ســاعت فراتر رود ،درها به صورت
اتوماتیک قفل میشود.
فعال و غیرفعال شــدن این قابلیت با نگه داشتن کلید قفل
مرکزی به مدت5ثانیه و سپس رها کردن آن امکان پذیر است.
همچنین پس از روشن کردن خودرو و با رسیدن سرعت
خودرو به  10کیلومتر در ساعت ،درها قفل و با خاموش
کردن خودرو باز میشوند( .در صورت فعال بودن پارامتر
پيکربندي مربوطه)
تذکر :درصورت خرابــی هر یک ازکلیدهــای الدری
(درهای جانبی ،در صندوق یا در موتور) یا شوک سنسور
(در صورت نصب روی خودرو) ،ورودی مربوطه در حالت
فعال بــودن دزدگیر چک نمیشــود و این وضعیت در
هنگام فعال شــدن دزدگیر از طریق کلید کنترل از راه
دور با  4بار فعال شدن آژیر (با فاصله بین دو بار متوالی)
که متمایز از حالت عادی اســت اخطار داده میشود .در
این حالت ضروری است در اسرع وقت نسبت به برطرف
کردن ایراد با مراجعه به نمایندگی اقدام شود.
در اين حالــت چنانچه يکي از دربهــاي صندوق و يا
موتور باز باشد درهاي جانبي قفل ميشوند ولي به حالت
دزدگير نميرود.
در صورتي که يکي از درهاي جانبي باز باشند درها قفل
ميشوند ولي مجددا باز ميگردند.
* درصورت نصب در خودروی شما
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صفحه درجات و عالئم
چراغهای اخطار و شاخصها
 -1چراغ اخطار کاهش سطح سوخت
 -2شاخص مقدار سوخت
 -3چراغ ایموبیالیزر
 -4سرعت سنج
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر
درجة بنزین :هنگام بسته بودن سوئیچ ،عقربه بر روی صفر قرار میگیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان میدهد.
هنگامی که سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید (حدود  8لیتر) ،چراغ هشداردهندة سوخت که در کنار درجه بنزین تعبیه شده ،روشن می شود .در این صورت در اسرع وقت
سوختگیری کنید .حجم مخزن سوخت  60لیتر است.

3

دور ســنج موتور :دور سنج موتور ،دور موتور را بر حســب دور بر دقیقه نمایش میدهد .برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور ،هرگز اجازه ندهید که عقربه دورسنج بمدت
طوالنی در محدودة قرمز باقی بماند.
سرعت سنج  :نشان دهندة سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت میباشد.
نمایشگر دمای موتور :این درجه ،دمای مایع خنک کنندة موتور را نشان میدهد .هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی میرسد ،عقربه نشانگر در محدودة پایین خط وسط
صفحة مدرج قرار میگیرد و تا زمانیکه موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد ،در همین محدوده باقی میماند.
چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد ،به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور میشود .در چنین وضعیتی بالفاصله و با
رعایت ایمنی ،خودرو را متوقف کنید و فورا ً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
دالیل ممکن:
فیوزها را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.
 اشکال در فن خنک کنندهصبر کنید موتورخنک شود سپس سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.
 نشتی در سیستم خنک کننده اشکال در عملکرد واترپمپدکمة تغییروضعیت و صفر کننده :برای نمایش وضعیتهای مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفرکردن اطالعات در وضعیت مربوطه ،مورد استفاده قرار میگیرد.
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چراغهای هشدار دهنده
نشانگر چراغهای راهنما -سبز
جهت چراغهای راهنما (گردش به چپ و گردش به راست) به وسیله فلش مشخص شده است .در گردش به چپ یا راست این چراغهای نشانگر با چراغهای
راهنما چشمک می زنند .چنانچه از فالشر (چراغهای هشدار در مواقع اضطراری) استفاده شود ،هر دو فلش همزمان عمل میکنند .چنانچه یکی از نشانگرها بسیار سریع چشمک
بزند ،به معنی کارنکردن یکی از المپهای همان سمت میباشد.
توجه :این حالت تنها هنگامی اتفاق میافتد که یکی از چراغهای راهنمای جلو یا عقب کار نکند ،چنانچه یکی از چراغهای چشمک زن جانبی کار نکند اثری بر سرعت چشمکزدن
نشانگرها نخواهد داشت.
زمانی که چراغهای راهنما روشن شود ،چراغهای روی آینههای تاشو همزمان با فالشر مربوطه شروع به چشمک زدن میکند.
توجه مهم :اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت (ترمز شدید) به وجود آید ،سیستم هشداردهنده بطور اتوماتیک فالشر را به مدت  5ثانیه روشن مینماید .این
عمل به عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی میگردد.
نورپایین چراغهای جلو -سبز
هنگام استفاده از نور پایین این نشانگر روشن میشود.
نور باالی چراغهای جلو-آبی
هنگام استفاده از نور باال این نشانگر روشن میشود.
چراغهای مه شکن جلو – سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شکن جلو این نشانگر روشن میشود.
چراغ مه شکن عقب – زرد
هنگام استفاده از چراغ مه شکن عقب این نشانگر روشن میشود.
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عیبیاب خودکار موتور -زرد
هرگاه سیســتم عیبیاب موتور عیبی را تشــخیص دهد ،این نشانگر هشداردهنده روشن میشود .هنگامی که سوئیچ در موقعیت دوم (باز) باشد ،به عالمت بررسی کردن
سیستم ،این چراغ روشن میشود که پس از روشن شدن موتور ،خاموش خواهد شد .چنانچه در خالل حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید ،این چراغ دوباره روشن میشود.
توجه :اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کارکند ،به نمایندگی مجاز مراجعه کنید .با این حال همچنان میتوانید رانندگی کنید .اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کار نکند ،با
سرعت باال رانندگی نکنید و بالفاصله به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید .اگر نشانگر به صورت چشمک زن کار کند ،به معنی ایراد در سیستم جرقه است و بايد موتور با دور آرام کار کند و
سريعتر به نمايندگي مجاز مراجعه کند*.
اخطار ترمز ضد قفل ( – )ABSزرد
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد .چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن
شدن موتور بصورت روشن باقی بماند ،نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل و یا  EBDاست .در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه
مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین – زرد
روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین است .تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن میماند.
در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود ،باید با یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
اخطار ایراد کیسه هوای راننده  -زرد
این نشانگر با روشن کردن خودرو  6بار چشمک میزند و سپس باید خاموش گردد و در صورتیکه این چراغ روشن بماند نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و
باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود ،در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو میباشد.
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چراغهای هشدار دهنده
اخطار کمبود سوخت  -زرد
روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از  8لیتر سوخت در باک باقی مانده است .در اولین فرصت سوختگیری کنید .با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3
لیتر ،این نشانگر چشمک میزند.
کنترل سرعت هوشمند -سبز*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.

3

روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا غیرفعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.
کنترل سرعت هوشمند*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشاندهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند میباشد.
روشن بودن اين چراغ نشاندهنده غيرفعال بودن سيستم كنترل سرعت هوشمند بوده و درصورت خاموش شدن چراغ ،معرف فعال بودن سيستم مذكور مىباشد.
چراغ ایموبیالیزر -قرمز
چشمک زدن اين نشانگر بعد از خاموش کردن خودرو هر  4ثانيه يک بار به معناي فعال بودن سيستم ايموبياليزر است.
چراغ اخطار سرویس – زرد
روشــن شــدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از سیستمهای خودرو یا فرا رسیدن سرویسهای دورهای میباشد .با روشن شدن این چراغ به نزدیکترین مرکز
خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
ساعت /تاریخ  /دمای بیرون
محدوده ساعت از 00:0تا  23:59با دقت  1دقیقه میباشد.
محدوده تقویم از سال  1380تا  1499با دقت  1روز میباشد.
سالهای کبیسه در تقویم در نظر گرفته نشده است.
محدوده نمایش دما از  -40تا +80درجه سانتیگراد میباشد.

3
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
" "ODOایــن وضعیت که بــه محض باز
شدن ســوئیچ خودرو به چشم میخورد،
مربوط به نمایش مسافت طی شده از زمان تحویل خودرو
بوده (برحسب کیلومتر)و قابل صفر شدن نمیباشد( .در
صورتــی که از قبــل بر روی این وضعیت تنظیم شــده
باشد ،در غیر اینصورت هنگام خاموش بودن سوئیچ ،این
وضعیت مشاهده میشود).

متوسط سرعت
این مقدار متوسط سرعت خودرو را از زمان
صفر شدن مقدار قبلی نمایش میدهد .این
مقدار با فشــردن کلید تغییر وضعیت هنگامی که مقدار
میانگین سرعت در حال نمایش است ،صفر میگردد.

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

این وضعیت نمایشگر مسافت طی شده از
زمانی است که به کمک کلید تنظیم آن را
صفر میکنید (بر حسب کیلومتر).
فشردن کلید صفرکننده به مدت 2ثانیه در این وضعیت
باعث صفر شدن مقدار مسافت میشود.

اخطار
به داليل ايمني تنظيم ساعت را هنگامي که
خودرو متوقف است انجام دهيد.
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
اخطار ایراد در سیستم چراغها
در صورتــی که یکــی از المپهای جلو یا
عقب دچار مشکل شــوند این اخطار روی
صفحه نمایش دیده میشود.
نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور
بــا قرار گرفتــن ســوئیچ در وضعیت دوم
این نشــانگر به عالمت ســالم بودن المپ
روشن میشــود و هنگامی که موتور روشن شد نشانگر
نیز خاموش میشــود .در صورتیکه چراغ روغن پس از
روشن شدن موتور روشن بماند و یا هنگام حرکت خودرو
روشــن شود موتور در معرض آســیب جدی قرار دارد و
نشــان دهنده کافی نبودن فشار روغن و یا کمبود آن در
سیستم روغن کاری است و باید بالفاصله با رعایت نکات
ایمنی ،خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید .قبل
از حرکت مجدد از امداد خودرو کمک بگیرید.

تنظیم شدت نور جلو آمپر
نور پس زمینه جلو آمپر با روشــن شــدن
چراغهای کوچک خودرو روشن خواهد شد.
در این حالت میتوانید با استفاده از کلید چرخشی (کلید
سمت راست) شدت نور پشت آمپر را کم یا زیاد کنید.
تنظیم نور پس زمینه در 7مرحله به شرح زیر امکان پذیر است:

سیستم کنترل ســرعت هوشمند -
* Cruise control
در صــورت فعال شــدن کنترل ســرعت
هوشمند به جای مســافت طی شده( )ODOدر باالی
صفحه نمایشگر ،سرعت تعیین شده توسط این سیستم
نمایش داده میشود.
در صورت تغییر ســرعت بیش از  ۴کیلومتر بر ساعت این
تغییرسرعت به صورت چشمک زن بر روی صفحه نمایشگر
نشان داده میشود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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فرمان توقف فوری
با روشن شدن این نشانگر ،خودرو را با موتور
روشــن متوقف کنید .فورا ً بــا نمایندگی یا
تعمیرگاهمجازتماسبگیرید.
ایننشانگربههمراهاخطارفشارروغنموتورواخطارشارژباتری
نیزروشنمیگردد .ایننشانگرممکناستبهدلیلپایینبودن
سطح روغن موتور و باال بودن دمای موتور نیز روشن گردد.

یا در حین حرکت روشن شود ،مشکلی در سیستم شارژ
باتری به وجود آمده است .در اسرع وقت برای رفع عیب به
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
این نشانگر ممکن است به دالیل زیر روشن گردد:
 خطا در سیستم شارژ باتری باتری یا ترمینالهای آن خراب است. خطای آلترناتور رخ داده است. -وایرهای آلترناتور خراب شده است.

هشدار
به هر دلیلی روشــن شود راننده
اگر چراغ
نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامة مسیر
هرگونه خسارت وارده به عهدة مالک خودرو میباشد.

کمربند ایمنی راننده
با قفل شــدن زبانة فلــزی کمربند ایمنی
سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای
تق ،از قفل شدن آن اطمینان حاصل میکنیم .با انجام
ایــن عمل ،نشــانگر مربوطه روی صفحــه نمایش جلو
داشبورد خاموش خواهد شد.
هنگام حرکت خودرو با سرعت باالی  5کیلومتر برساعت
ونبســتن کمربند ایمنی نشــانگر مربوط به کمربند با
هشدار صوتی به مدت  1دقیقه همراه بوده وپس از آن،
فقط نشانگر اخطار نمایش مییابد.
جهت فعال شدن مجدد هشدار صوتی نیاز به خاموش و
روشن کردن مجدد خودرو میباشد.

نشانگر باز بودن درها  -قرمز
ایننشانگربر رویصفحهنمایشنشانمیدهد
کدام یک از  6در خودرو (شامل درهای جانبی،
در موتور ،در صندوق عقب و )...باز است.
نشانگر اخطار عدم شارژ
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم ،این
نشــانگر به عالمت سالم بودن المپ روشن
و بالفاصله پس از روشــن شدن موتور خاموش میشود.
چنانچه پس از روشــن شدن موتور چراغ روشن بماند و
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اخطار ترمز
هنگام باال بودن ترمز دستی یا پایین بودن
ســطح روغن ترمز روشن میشود .چنانچه
نشــانگر اخطار ترمز هنگام روشــن کردن خودرو روشن
نشود و یا بصورت روشــن باقی بماند و یا در صورتی که
پس از پایین آوردن ترمز دستی باز هم روشن بماند ،بی
درنگ مخزن روغن ترمز را پر کنید و در صورت روشــن
ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پایین
بودن ترمز دســتی ،خودرو را در اســرع وقت و با رعایت
اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز جهت بررســی و برطرف
نمودن عیب منتقل نمایید.
اخطار باال بودن دمای موتور
اگر این نشــانگر روشن شود ،بالفاصله توقف
نمائید (بدون اینکه موتور خاموش شود) و از
یک کارشناس مجاز کمک بگیرید .در این حالت در صورت
باال رفتن دمای آب ،نشانگر خطر ) (STOPروشن میگردد.

هشدار صوتی جلو آمپر
الویت بندی هشدارهای صوتی جلو آمپر
نوع هشدارصوتی

شرح عملکرد

اولویت

استارت
سوئیچ

1

ماشین خاموش

هشدار صوتی

هشدارصوتیپیوسته

زمانیکه چراغهای کوچک روشن و درب راننده یا شاگرد باز باشد.

یک هشدار بعد از رفتن به
دنده عقب

موقعی که به دنده عقب رفته و سنسورهای دنده عقب آماده به کار باشند.

هشدارصوتیممتد

موقعی که به دنده عقب رفته و مانعی در فاصله بسیار نزدیک به عقب خودرو باشد.

یک هشدار بعد از هر بار فشردن

موقعی که کلید قفل مرکزی به مدت  5ثانیه و ممتد فشرده می گردد.

2

هشدار صوتی  3ثانیه ای

موقعیکه سرعت باالی  ۱۰کیلومتر بر ساعت باشد و یکی از شش د ِر خودرو باز باشد.

3

هشدار صوتی  3ثانیه ای

سرعت باالی  ۱۲۰کیلومتر بر ساعت

4

هشدار صوتی اولیه صوتی 45
ثانیه  15 +ثانیه با فرکانس دوبرابر
هشدار صوتی اول

موقعیکه سرعت باالی  ۱۰کیلومتر بر ساعت و کمربند ایمنی باز باشد.

5

هشدار صوتی کمربند باز

هشدار صوتی  3ثانیه ای

زمانیکه هشدار سوخت کم روشن شود هشدارصوتی هم شنیده میشود.

6

هشدارصوتی سوخت کم

هشدار صوتی  3ثانیه ای

زمانیکه هشدارهای دمای موتور باال نمایش داده شود هشدار صوتی هم شنیده میشود.

7

هشدار صوتی دمای موتور باال

زمانیکه یکی از راهنماها یا فالشرفعال میشود ،هشدارصوتی شنیده میشود.
ضمناَ زمانی که یکی از چراغهای راهنما خراب باشد و یکی از چراغهای راهنما فعال
گردد ،نمایشگر چراغهای راهنما بر روی جلو آمپر با فرکانس دو برابر فعال میگردد.

8

هماهنگ با راهنماها

هشدار صوتی چراغ ها
هشدار صوتی آماده بودن سنسور دنده
عقب
هشدار صوتی تشخیص وجود مانع
نزدیک توسط سنسور دنده عقب
هشدار صوتی فعال  /غیر فعال سازی
قفل مرکزی اتوماتیک

1

هشدار صوتی د ِر باز
مرحله 2و3

همه وضعیت ها

هشدار صوتی سرعت باال

هشدارصوتی فالشرها
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3

کنترل سرعت هوشمند
کنترل سرعت هوشمند  -کروز کنترل (Cruise
*)Control

3

کنترل ســرعت هوشمند یک سامانة خودکار برای ثابت
نگاه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در
مسیرهای طوالنی است.
در این سیستم ،امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است.
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشمند فعال
میشــود ،یک محرک الکتریکی به جای راننده وظیفة
تنظیــم دقیق دریچة گاز را بــه عهده میگیرد و راننده
میتواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.
همچنین راننده میتوانــد از طریق کلیدهایی که روی
فرمان قرار دارد ،سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد.
در صورتیکــه راننده پدال ترمز یا کالچ را فشــار دهد،
سیستم کنترل ســرعت هوشمند قطع شده و بالفاصله
کنترل ســرعت خودرو به راننده بــاز میگردد .در این
سیستم آخرین ســرعت تثبیت شده در حافظه ذخیره
شــده و راننده میتواند به طور اتوماتیک سرعت خودرو
را روی این سرعت تنظیم کند .همچنین راننده برحسب
نیاز میتواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید.
نشانگرهای کنترل سرعت هوشمند روی جلو آمپر فعال
بودن سیستم را نشان میدهد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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اجزاء اصلی سیستم
 -1تراتل(دریچة گاز برقی) میزان باز شــدن دریچة گاز
را کنترل میکند و در محفظة موتور نصب شده است.
 -2واحد کنترل الکترونیکی ECU
پردازش اطالعات و کنترل سیســتم توســط این واحد
انجام میگیرد .این قطعه در محفظة موتور نصب شــده
است.
 -3کلیدهای کنترلی روی فرمان
فرمانهای الزم توســط راننده از طریق کلیدهای روی
فرمان به سیستم داده میشود.
نحوة کار سیستم
 دنده ،یکی از دندههای فعال کروز دنده4به باالست. سرعت خودرو از  42کیلومتر بر ساعت باالتر باشد.که روی فرمان قرار دارد ،سیســتم روشن
با کلید
و خاموش میشود.
هنگامی که سیستم روشــن میشود ،نمایشگر کروز بر
روی جلوآمپر با رنگ سبز روشن میشود.

هنگامی که سیســتم روشن اســت ولی فعال نیست ،با
فشــار دادن پدال ترمز (فقط برای بار اول بعد از روشن
کردن موتور) و فشردن و رها کردن (کلیک کردن) کلید
سیستم فعال میشود و سرعت خودرو در سرعت
فعلی ثابت میماند.
با فعال شدن سیستم ،نشانگر مخصوص کنترل سرعت
روی جلو آمپر با رنگ سبز روشن میشود.
هوشمند
هنگامــی که سیســتم فعال اســت ،با فشــار دادن و
ســرعت خودرو حدود  3کیلومتر
نگهداشتن کلید
بر ساعت در هرثانیه افزایش مییابد و پس از رها کردن
کلید در همان سرعت ثابت میماند.
هنگامی که سیستم فعال است ،هر بار فشار دادن و رها
کردن کلید
باعث افزایش سرعت خودرو در حدود
 1کیلومتر بر ساعت میشود.
چنانچه سیســتم فعال نباشد ،فشــار دادن و رها کردن
باعث میشــود سیستم فعال شده و خودرو
کلید
با سرعت تنظیم شــدة قبلی که در حافظه ذخیره شده
است ،حرکت کند .چنانچه ســرعتی در حافظه نباشد،
سرعت خودرو در همان سرعت ثابت میشود.
هنگامی که سیســتم فعال است با فشــار دادن و نگه
 ،سرعت خودرو حدود  3کیلومتر بر
داشــتن کلید
ســاعت در هر ثانیه کاهش مییابد و پس از رها کردن
کلید در همان سرعت ثابت میماند.
هنگامی که سیستم فعال است ،هر بار فشار دادن و رها
باعث کاهش سرعت خودرو در حدود
کردن کلید
 1کیلومتر بر ساعت میشود.

کنترل سرعت هوشمند
مزایای استفاده از سیستم کنترل سرعت هوشمند
 -1آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا
خصوصاً در مســافتهای طوالنی در اتوبانها ،به دلیل
عدم استفاده از پدال گاز
-2کاهش قابل توجه مصرف سوخت
 -3عدم تخطی از ســرعت مجاز در جادهها که گاهی به
صورت ناخودآگاه اتفاق میافتد.
شرایط فعال بودن کروز کنترل
 کروز در حالت روشــن باشــد (با سوئیچ اصلی و کلیدروشن /خاموش)
 فشــردن یکی از کلیدهای تنظیم  -شتاب مثبت یا ازسرگیری -شتاب منفی
 سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد( ۴۲-۱۵۰کیلومتر بر ساعت)
 دنده یکی از دندههای فعال بودن کروز باشد.غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
 پدا ل ترمز فشرده شود. پدال کالچ فشرده شود. فشار دادن کلید OFF/ONبا سوئیچ اصلی خاموش گردد (بوسیلة راننده یا به واسطة
خطای ماژول کروز)
 -تغییر دنده اتفاق بیفتد (دنده دستی)

 سرعت خودرو پايينتر از  ۴۲کیلومتر بر ساعت سرعت خودرو باالتر از  ۱۵۲کیلومتر بر ساعت دور موتور زیر  ۱۵۰۰دور در دقیقه دور موتور باالی  ۵۰۰۰دور در دقیقه( )1500-5000دور در دقیقه
 شماره دنده  4یا  5نباشد. قطع سوخت برای ایمنی مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدودهمجاز باشد.
 خطای سیگنال پدال ترمز سرعت خودرو به مدت  90ثانیه حداقل 10کیلومتر برساعت باالتر از سرعت تنظیمی شود.
 سرعت خودرو به مدت 90ثانیه حداقل 20کیلومتر برساعت کمتر از سرعت تنظیمی شود.

اخطار
هنگام استفاده از سیســتم کروز کنترل ،عملکرد
کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
سیستم کروز کنترل برای اســتفاده در بزرگراهها و
اتوبانهای باز ،مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
از سیستم کروزکنترل در موارد زیر استفاده نکنید:
 جادههای با ترافیک سنگین جادههای پرپیچ و خم جادههای لغزنده یاخاکی مسیرهای با شیب زیاد در هنگام بارندگیاز آنجا که سیستم کروز کنترل ،کنترلی روی ترمز
ندارد ،در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از
میزان تنظیم شــده فراتر رود .بنابراین نیاز است
در شــیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت
خودرو را در اختیار داشته باشد.
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3

روشن کردن و رانندگی

3

روشن کردن موتور
 -1مطمئن شــوید که ترمز دستی باال است و دنده در
حالت خالص قرار دارد.
-2کلیه دســتگاههای برقی غیر ضروری (از جمله کولر)
را خاموش کنید.
 -3ســوئیچ را تا وضعیت ســوم برگردانید و به محض
روشن شدن موتور آن را رها کنید.
هنگام استارت زدن پدال گاز را فشار ندهید و استارت
زدن را هر بار بیــش از  15ثانیه ادامه ندهید .چنانچه
موتور روشن نشــد ،قبل از استارت زدن مجدد 10ثانیه
صبر کنید.
هنگامی که موتور روشن نمیشود یا پس از روشن
شدن به کار ادامه نمیدهد:
 هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نیمه فشار دهید.(استارت زدن را بیش از15ثانیه ادامه ندهید و به محض
روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید).
 اگر موتور روشــن نشــد ،این بار پــدال گاز را تا آخربفشارید و استارت زدن را تکرار کنید تا بنزین اضافی از
موتور خارج شود( ،نباید استارت زدن را بیش از15ثانیه
طول بکشــد ).به محض روشن شدن موتور پدال گاز را
رها کنید.
 هنگام اســتارت زدن از فشردن و رها کردن پدال گازخودداری کنید.
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آب و هوای سرد
در دمــای کمتر از -10درجه ســانتیگراد ،خودرو برای
روشــن شــدن به زمان بیشــتری نیاز دارد .از آنجا که
استارت باید مدت بیشتری کار کند ،هنگام استارت زدن
دستگاه های برقی غیر ضروری را خاموش کنید.

 اجازه ندهید در هیچ دندهای فشار زیاد به موتور وارد شود. در صورت امکان از ترمز شدید بپرهیزید.پس از طی مســافت آب بندی ،بــه تدریج می توانید از
دورهای باالتر موتور استفاده کنید.

گرم کردن موتور
برای صرفه جویی در مصرف ســوخت ،بالفاصله پس از
روشــن کردن موتور شروع به حرکت کنید ،اما به خاطر
داشــته باشید تا هنگامی که موتور گرم نشده است ،گاز
دادن شــدید و فشار آوردن به موتور باعث آسیب دیدن
آن میشود.
پارک کردن خودرو
همیشــه پس از هدایت خودرو به محل توقف و قبل از
برداشــتن پا از پدال ترمز و خاموش کردن موتور ،ترمز
دستی را بکشید و دنده را خالص کنید.
آب بندی
موتور ،جعبه دنده ،ترمزها و الستیکها برای«جا افتادن»
و آب بندی نیاز به زمان دارند .در خالل  1000کیلومتر
اول ضروری اســت با دقت کافی و با توجه به نکات زیر
رانندگی کنید.
 اجازه ندهید دور موتور در هیچ دندهای از  3000دوردر دقیقه تجاوز کند.
 -درهیچ دندهای پدال گاز را تا آخر نفشارید.

اخطار
خودروی خود را زمانیکه روشــن است در اماکنی
که احتمال تماس با مواد و اجناس قابل اشــتعال
(مانند :علف ،برگ و )...وجود دارد ،قرار ندهید.

روشن کردن و رانندگی
سوئیچ استارت
حالت St
 سوئیچ می تواند بیرون کشیده شود. فرمان قفل است. بیشتر چراغها شامل چراغهای جانبی ،چراغهای جلوو فالشر قابل استفاده هستند.

3

حالت A
 فرمان قفل نیست. -برخی تجهیزات و لوازم برقی کار میکنند.

بازکردن قفل فرمان
پس از قرار دادن ســوئیچ درون شکاف ،همراه با حرکت
جزئی فرمان ،سوئیچ را بچرخانید و در وضعیت اول سوئیچ
قرار دهید ،با این عمل فرمان از قفل خارج میشود.
قفل کردن فرمان
پس از خارج کردن ســوئیچ ،غربیلک فرمان را به سمت
پیاده رو بچرخانید تا فرمان قفل شود.
اخطار

 هنگامی که خودرو درحال حرکت اســت از خاموشکردن خودرو یا بیرون آوردن ســوئیچ خودداری کنید،
زیرا فرمان خودرو قفل شــده و هدایت آن غیر ممکن
میشود.
 از اســتارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو بهمدت طوالنی در مکانهای سرپوشــیده جدا ً خودداری
شود.

حالت M
 همة تجهیزات ،چراغهای هشــدار دهنده و مدارهایبرقی کار می کنند.
حالت D
 موتور اســتارت می خورد ،پس از روشــن شــدن موتوربالفاصله سوئیچ را رها کنید ،سوئیچ بطور خودکار به وضعیت
 Mبرمیگردد.

موقعیت دندهها
موقعیت دندههای مختلف روی سر دنده نشان داده شده
است .جعبه دنده این خودرو به سیستم سنکرونیزاسیون
در تمام دندهها (حتی دنده عقب) مجهز است.

نکات احتیاطی هنگام رانندگی
 از دســته دنده به عنوان تکیهگاه دســت استفاده نکنید .فشاری که دست شما بر روی دســته دنده وارد میکند موجبفرســایش زودهنگام مکانیزم تعویض دنده میشــود .از پدال کالچ به عنوان تکیهگاه پا اســتفاده نکنید .این عمل باعث
فرسایش زودهنگام سیستم کالچ خودرو میشود.
 از نیمکالچ برای نگاه داشتن خودرو در جادههای شیبدار استفاده نکنید ،این عمل باعث فرسایش کالچ میشود ،برای اینکار همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.
 از رانندگی طوالنیتر از زمان الزم با دنده سنگین خودداری کنید .حرکت با دندة سنگین سبب افزایش مصرف سوخت وتولید صدای بیشتر میشود .هر چه سریعتر دنده را سبک کنید ،این کار باعث میشود تا به موتور آسیبی نرسد.
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کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست

3

کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست
با به کاربســتن نکتههای زیر میتوانید آلودگی محیط
زیســت را کاهش دهید و عالوه بر آن رانندگی را امنتر
و اقتصادیتر کنید:
 از بنزین و روغن موتور توصیه شــده توســط سازندهاستفاده کنید.
 از ســر ریز شــدن ســوخت هنگام ســوخت گیریجلوگیری کنید.
 بازدیدهای دورهای خودرو را فراموش نکنید. دقت کنید سیستمهای اگزوز ،سوخت و روغن ،نشتینداشته باشند.
 بعد از روشن کردن خودرو بالفاصله و به آرامی شروعبه حرکت کنید.
 در توقفهــای بیش از  2دقیقه ،در ترافیک یا پشــتچراغ قرمز ،موتور را خاموش کنید.
 پدال گاز را آرام بفشــارید و سرعت خودرو را ناگهانیافزایش ندهید ،ســعی کنید ســرعت خودرو یکنواخت
باشــد تا عالوه بر کاهش آالیندههای اگزوز از فرسایش
قطعات مکانیکی خودرو جلوگیری شود.
 به دور حداکثر سرعت مجاز توجه کنید. بطور مرتب باد الستیکها را تنظیم و در صورت لزومآنها را باالنس کنید.
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 اســتفاده از کولر خودرو را به حداقل برسانید ،این کارمصرف سوخت را کاهش میدهد.
 اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض میکنید،روغن ســوخته را دور نریزید و آن را بــرای بازیافت به
جایگاههای تعویض روغن تحویل دهید.
 سفرهای خود را برنامهریزی و آنها را با هم ادغام کنید. در صورت امکان از رانندگی در خیابانهای شــلوغ وساعتهای پر رفت و آمد خودداری کنید.
 در صــورت عدم نیاز ،تجهیزات الکتریکی اضافی خود راخاموش نمایید ولــی توجه فرمایید ایمنی در اولویت قرار
دارد ،چراغ ها را به محض اینکه دید کم شود روشن نمایید.

 برای داشتن هوای تازه در کابین خودرو ،از دریچههایروی داشبورد اســتفاده نمایید و از بازکردن شیشههای
جانبــی خــودداری نمایید .زیرا باعــث افزایش مصرف
سوخت میشود.
 از بستن باربند خالی بر روی خودرو خودداری نمایید. اســتفاده از تایر تأیید نشده توســط کارخانة سازندهمیتواند مصرف سوخت را افزایش دهد.
 -چرخ کم باد مصرف سوخت را افزایش میدهد.

سیستم هشدار موانع عقب

3
سیستم هشدار موانع عقب
این سیستم متشکل از ســه سنسور هوشمند است که
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونیکی
داخل خودرو متصل میشوند.
نحوةعملکرد
سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت
دیداری (از طریق نمایشگر جلوی خودرو) و شنیداری (از
طریق صدای بوق) به اطالع راننده میرساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب
قرار میگیرد ،این سیســتم فعال میگردد که از طریق
یک بوق نیم ثانیهای و روشن شدن سگمنتهای پشت
خودرو بر روی نمایشگر ،به اطالع راننده میرسد.
تا زمانیکه هیچ مانعی در فاصلة  150سانتیمتری پشت
خودرو نباشد ،ســگمنتهای نمایشگر مطابق شکل باال
روشن بوده و هیچ بوقی زده نمیشود .با ورود یک مانع در
فاصلة نزدیکتر از  150سانتیمتر به خودرو ،بسته به این
ِ
راست سپر عقب باشد ،سگمنت
که مانع در سمت چپ یا

مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به
زدن مینماید .با نزدیکتر شدن مانع حساسیت سیستم
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنتهای
بیشتری را خاموش مینماید.
در فاصله کمتر از  50سانتیمتر بوق به صورت ممتد زده می
شــود و سگمنتهای ردیف اول نمایشگر ،به منظور هشدار
بیشتربهراننده ،چشمکزنمیشوند.
در این لحظه توقف الزامی است.
اخطار:
 این سیستم جهت کمک به راننده برای تشخیصاشــیا در فاصله 150ســانتیمتر ( از پشت خودرو
هنگام پارک) با ســرعت کمتــر از  ۵کیلومتر بر
ساعت میباشد .و همچنین دارای محدودیتهایی
در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل
تشخیص نمیباشند الزامی است.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور
هنگامی که سنسور دنده عقب دچار مشکل گردد ،عملکرد
سنسورها حذف شده و عالمت ضربدر یا Sensor fault
به جای خطوط نمایش فاصله ،نمایان میشود.
در اين حالت اخطار صوتي به صورت سه مرتبه سه بيب
سريع نيز نواخته ميشود.
اخطار:
 این سیستم با استفاده از سیگنالهای صوتی وظیفةکمکرسانی جهت سهولت در امر پارک کردن خودرو
و همچنین تعییــن فاصله تا مانع موجود در هنگام
حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیســتم هیچگاه نباید باعث
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت
عقب(دنده عقب) گردد.
راننده باید همیشه مراقب موارد ناگهانی که میتوانند
در حین دنده عقب رخ دهند باشــد :موانع متحرک
(کودک ،کالسکه ،دوچرخه ،حیوان و )...یا موانع کوتاه
و یا خیلی باریک (جدول ،نرده باریک و)...
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دوربین دید عقب

هشدار
مراقب باشيد دوربين ديد از عقب پوشيده نشده باشد.
(کثيفي گل و الي و برف )

3
دوربين ديد عقب*

با درگير شدن دنده عقب نمائي از محيط پيراموني پشت
خــودرو را به همراه يک نمودار بر روي صفحه به نمايش
در مي آيد با رسيدن به منطقه قرمز از تصوير سپر عقب
براي توقف دقيق استفاده نمائيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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سیستم سوخت

3
درپوش مخزن بنزین
برای بازکــردن ،درپوش مخزن بنزین را در جهت عکس
حرکت عقربههای ســاعت بچرخانید و قبل از برداشتن
کامل درپوش ،چند لحظــه تأمل کنید تا گازهای داخل
مخزن خارج شــود .برای آگاهی از انواع سوختهای قابل
استفاده به برچسب داخل د ِر باک مراجعه کنید.
برای جلوگیری از مفقود شــدن درپــوش مخزن بنزین،
درپوش به وسیلة بندی به در باک متصل گردیده است.
هشدار

بنزین قابل استفاده در خودروی شما ،بنزین بدون سرب
سوپر با اکتان  95میباشد .در صورتیکه سوختی غیر از
سوخت مشخص شده مصرف شود ،امکان تخریب قطعات
داخلی موتور و آسیب دیدگی به دلیل پدیدة خوداشتعالی و
ضربه وجود خواهد داشت.
 استفاده از مکمل بنزین برای این خودرو مجاز نمیباشد. از وارد کردن نازل پمپ بنزین به صورت کاملخودداری کنید.

د ِر باک
د ِر باک ،روی گلگیر عقب سمت راست واقع شده است
و به سیســتم قفل مرکزی وصل است .هنگامی که قفل
مرکزی باز اســت ،سمت راست د ِر باک ( )1را به داخل
فشار دهید تا باز شود.
توجه :تنها سیستم قفل مرکزی ،د ِر باک را قفل می کند.
بازکردن د ِر باک در مواقع اضطراری()2
 چنانچه سیســتم قفــل مرکزی از کار افتاده باشــد،میتوان د ِر باک را از داخل صندوق عقب باز نمود.
 موکت روکش جداره سمت راست داخل صندوق عقبرا کنار بزنید.
 -زبانة قفل د ِر باک را به عقب بکشید.

کلید وصل مجدد سوخت
کلید وصل مجدد ســوخت در داخل محفظة موتور و بر
روی گلگیر داخلی راست قرار دارد .در ضربات شدید یک
سیســتم ایمنی از رسیدن ســوخت به موتور جلوگیری
میکند .پس از حصول اطمینان از عدم نشــتی سوخت،
با فشار این کلید ،جریان سوخت به موتور را برقرار کنید.
اخطار

بنزین داخل باک ممکن است تحت فشار باشد .لذا جهت
جلوگیری از صدمة جانی ،د ِر باک را سریعاً باز نکنید .د ِر
باک را به آرامی و با دقت شل نموده و صبر کنید تا صدای
هیس متوقف شود سپس آن را کام ً
ال باز نمایید.
بخار بنزین بسیار خطرناک است .وقتی که بنزین در باک
میریزید ،موتور باید خاموش باشد و جرقه ،شعلة آتش،
سیگار و کبریت در نزدیکی محل ریختن بنزین هرگز نباید
وجود داشته باشد.
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چراغها و نشانگرها

3
چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت  :1،2قبل از گردش به چپ ،اهرم را به طرف پایین
و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف باال حرکت دهید.
نمایش جلو
(چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحــه
ِ
داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد).
در صورت زدن یک ضربه بر روی راهنمای چپ یا راست راهنما
فعال شده و پس از یکبار چشمک زدن خاموش میشود (تعداد
فالشرهابادستگاهعیبیابقابلتنظیممیباشد)
بوق
وضعیت :3برای بوق زدن ،کلید انتهای دســته راهنما را
بفشارید.
اخطار

نور پایین و باال
برای تغیییر نور پایین و باال ،اهرم را کام ً
ال به طرف فرمان
آبی نور باال روشن میشود).
بکشید (در این حالت نشانگر ِ
برای عالمت دادن با چراغهای اصلی (چراغ زدن) ،اهرم
را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.
هشدار

هرگاه راننده تصميم به تغيير مسير خود درخطوط حركتي
داشته باشد  ،كافي است اشاره كوچكى به دسته راهنما به
سمت پايين يا باال نمايد  ،دراين حالت چراغ راهنما و به
تعداد  3بار به عنوان هشدار روشن مي شود.

قبل از شروع به رانندگی در شــب :از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغهای خودرو را
تنظیم نمایید( .در صورت حمل بار بیش از حد معمول) بطور کلی ،دقت کنید که چراغها پوشیده شده نباشند( .کثیفی ،گل،
برف و یا هرگونه شئ روی آنها را نپوشانده باشد).
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کلید چراغها
وضعیت :1همه چراغها خاموش
وضعیــت :2چراغهــای کوچک جلو و عقــب و صفحه
نمایش جلو داشبورد
وضعیت :3چراغ نور پایین
چراغ دید در روز *DRL
()Day-Time Running Light

چراغ دید در روز خودرو ،پس از روشن شدن خودرو ،به
صورت خودكار روشن ميشود و با فعال شدن هر چراغ
ديگــري مانند راهنما يا چراغ موقعيت يا نور پایین ،غير
فعال خواهد شــد .اين چراغها جهت بهتر ديده شــدن
خودرو در روز ،تعبيه شدهاند.
فعــال  /غيرفعــال کردن اين چراغ بايســتي توســط
نمايندگيهاي ايران خودرو انجام گردد
سوت اخطار :راننده را هنگام خارج شدن از خودرو ،متوجه
روشن بودن چراغهای جلو میکند و در صورتی به صدا در
میآید که در راننده و یا شاگرد باز بوده و سوئیچ بسته باشد.
* در خودروی دنا+

چراغها و نشانگرها

3
چراغهای مهشکن جلو
برای روشن کردن چراغهای مه شکن جلو ،بخش میانی
دستة راهنما را یک مرحله به طرف باال بچرخانید .هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند ،همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها تنها هنگامی روشن میشوند که چراغهای
کوچک روشن باشند.
هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله (1،2،3
و بالعکس) با مکث کوتاهی انجام شود.
هشدار
از چراغهاي مه شکن فقط در هواي برفي و مه آلود
و مواقع لزوم استفاده کنيد و از روشن ماندن بيهوده
و طوالني آن پرهيز نماييد.

چراغهای مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغهای مه شکن عقب ،بخش میانی
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید ،هنگامی
که چراغهای مه شکن روشن هستند همزمان نشانگری
روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن میشود.
این چراغها روشن میشوند به شرطی که:
 چراغهای کوچک روشن باشند.توجه داشــته باشــید از چراغ مهشــکن عقب فقط در
مواردی اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشــد زیرا
در شرایط عادی باعث ناراحتی رانندگان پشتی میشود.

تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو
اين کليد براي تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو توسط راننده
در شــرايط مختلف رانندگي و مقدار بار خودرو ميباشد
هر چه بار انتهاي خودرو سنگينتر باشد ،با انتخاب مقدار
جبرانکننــده بزرگتر ،ميتوان نــور را به ناحيه مطلوب
سرازيرتر کرد.
اخطار

قبل از شروع رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل کرده
و چراغهای خودرو را تنظیم کنید( .در صورت حمل بار
بیش از حد معمول) .بطور کلی ،دقت کنید که چراغها
پوشیده شده نباشند( .کثیفی ،گل ،برف و یا هرگونه شئ
روی آنها را نپوشانده باشد).
 درهواى صاف يا بارانى چه روز و چه شب از چراغهاىمهشكن جلو و عقب استفاده نكنيد زيرا نور خيرهكننده آنها
باعث كاهش ديد ايجاد خيرگى رانندگان ديگر مىشود و
احتمال بروز تصادف را باال مىبرد.
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برف پاککنها و شیشهشوی

3
برفپاککن
کنترلبرفپاککنهاوشیشهشویتوسطدستهسمتراست
فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است ،انجام میگیرد.
 -0خاموش
 -1بــرف پاککن زمانی (در این حالت ،فاصله زمانی بین
حرکت برف پاک کن متناســب با سرعت خودرو تنظیم
میشود و با افزایش سرعت خودرو افزایش مییابد)
 -2سرعت کند
 -3سرعت تند

حرکت تکی برف پاککن (تنها یک رفت و برگشت)
برای یک بار حرکت برف پاککن ،اهرم را با یکبار به طرف
پایین بکشید و رها کنید.
با نگه داشــتن اهرم به طرف پایین ،بــرف پاککن بطور
پیوسته حرکت خواهد کرد.

هشدار
در هنگام یخ زدگی ،اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد (خطر داغ کردن موتور برف پاک کن).
وضعیت تیغهها را بررسی نمایید .هنگامی که کارایی تیغهها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود(.تقریباً هر سال)
شیشــة جلوی خــودرو را به طور مرتب تمیز کنید ،در صورتی که قبل از متوقف کــردن برف پاککنها (حالت  0موتور را
خاموش کنید ،تيغههاي برف پاک کن به وضعيت صفر بر ميگردد.
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاککن در وضعیت ( 0توقف) قرار دارد(.خطر ایجاد جراحت).
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شست و شوی شیشه
برای شست و شوی شیشه ،اهرم را به طرف خود بکشید .با
یک بار کشیدن اهرم ،برف پاک کنها سه بار حرکت میکنند.
مادامیکه اهرم را نگه دارید ،شیشه شوی کار میکند.
با کشیدن ا هرم ،بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش
آب به مدت 0/7ثانیه ،برف پاککنها شــروع به حرکت
مینمایند .مادامیکه اهرم را نگاه داشتهاید ،عمل پاشش
آب و شستشــو بدون توقف انجام میشود؛ ولی به محض
رها نمودن اهرم ،برف پاککنها پس از سه مرتبه حرکت
باز میایســتند که نهایتاً پس از گذشت 3ثانیه از توقف،
حرکت چهارم برفپاککن جهت پاک کردن کامل شیشه
صورت میپذیرد.

پرخوران (*)Turbocharger

3
پرخوران (*)Turbocharger
پرخوران یکی از فنآوریهای پیشرفته در موتورهای
درونسوز امروزی است .این سامانه با استفاده از
انرژی گازهای داغ خروجی موتور یا دود و به گردش
درآوردن پره توربین ،هوای فیلتر شده را توسط پره
کمپرسور متصل به توربین فشرده میسازد و با ورود
آن به موتور پس از خنک شدن در خنککن میانی
( )Intercoolerباعث افزایش چشمگیر قدرت موتور
و کاهش مصرف سوخت میگردد .به طور معمول به
دو هدف کاربرد مسابقهای و کاهش مصرف سوخت
از این فناوری استفاده میشود .در این خودرو هدف
کاهش مصرف سوخت در کنار افزایش توان و گشتاور
موتور بوده است.
پرخوران در شرایط تحت بار موتور ،با دورهای بسیار
باال و نزدیک  200،000دور در دقیقه کار میکند که
برای کارکرد در این شرایط ،مجهز به روانکاری پرفشار
و همچنین خنککاری است .بنابر این بخاطر سرعت
بسیار باالی پرهها و حساسیت یاتاقانهای پرخوران
برای جلوگیری از آسیب به موتور و افزایش طول عمر
آن ،نکات ایمنی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

برداشتن درپوش تزئینی موتور
 درپوش را از دو طرف جلویی (سمت خود) گرفته وکمی به طرف باال بکشید تا ضامنهای جلویی آزاد
شود (.)A
 سپس با زاویه شیبدار به سمت سینه خود بکشید تاضامنهای عقبی نیز آزاد شود (.)B

جا زدن درپوش تزئینی موتور
 درپوش را کمی شیبدار نگه دارید چنانچه پایههایشیاردار عقبی آن دیده شود و در دو زبانه پایه محل
نشیمن خود تنظیم شود.
 با کمی فشار بر روی درپوش در ناحیه دو پایه عقبی،آنها را در محل خود جا بزنید (.)A
 از سوراخهای روی درپوش ،تنظیم بودن محلدسترسی گیج روغن و درپوش روغن موتور را بررسی
کنید تا وسط دهانه خود باشد و درپوش در موقعیت
صحیح باشد.
 با کمی فشار بر روی درپوش در ناحیه دو پایهجلویی ،آنها را در محل خود جا بزنید (.)B

* درصورت نصب در خودروی شما
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پرخوران (*)Turbocharger

3

نکات ایمنی پرخوران ()Turbocharger
 -1هرگونه نشتی آب و یا روغن از موتور باید مورد
توجه ویژه قرار گیرد و در صورت مشاهده سریعا برای
رفع آن به نمایندگی مجاز مراجعه گردد.
 -2وجود نشتی هوا از لولههای هوای پرفشار و خنککن
میانی باعث افت توان ،افزایش مصرف سوخت و افزایش
احتمال آسیبدیدگی به موتور میگردد .بنابر این باید
از محکم بودن بستهای اتصاالت مسیر هوا و عدم
آسیبدیدگی لولهها اطمینان حاصل شود و در هنگام
مراجعه به نمایندگی مجاز آزمون نشتی توسط ایشان
انجام گیرد.
 -3با توجه به حساسیت پرههای پرخوران به ذرات
خارجی به دلیل سرعت زیاد ،فیلتر هوا باید به موقع
مطابق دستورالعمل تعویض گردد و در صورتی که
خودرو در مناطق آلوده و با گرد و غبار بیش از حد
مجاز مورد استفاده قرار می گیرد ،تعویض فیلتر هوا
باید با فواصل زمانی کوتاهتر صورت پذیرد .همچنین
در مورد فیلتر روغن نیز همین مالحظات باید در نظر
گرفته شود.
 -4با توجه به دور بسیار باالی پرخوران ،در هنگامی
که اتصاالت لولههای متصل به مسیر هوای پرخوران
باز است ،برای جلوگیری از خطر از روشن کردن
موتور بپرهیزید .در ضمن دستکاری پرههای پرخوران
و یا وارد کردن فشار و ضربه باعث آسیب دیدن آن
میگردد.
 -5در شرایطی که خودرو برای مدت بیش از یک روز
متوقف بوده است و یا بالفاصله پس از تعویض روغن یا
فیلتر و همچنین هنگامی که دمای موتور پایین است،
اجازه دهید موتور حداقل  30ثانیه در دور آرام (درجا)
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کار کند .همچنین هنگامی که دمای موتور باالست و
پس از پیمایش مسافت طوالنی در جاده با سرعت باال
و یا وارد آمدن فشار به موتور ،قبل از خاموش کردن
اجازه دهید به مدت  60ثانیه در دور آرام کار کند.
 -6در صورت روشن ماندن چراغ زرد رنگ چک موتور
بالفاصله به نزدیکترین نمایندگی مجاز مراجعه
نمایید و از پیمایش مسافت طوالنی با خودرو در این
وضعیت خودداری نمایید.
 -7قبل از مسافرت و بصورت دورهای ،سطح آب و
روغن موتور را بررسی نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما

نگهداری سیستم توربو

3
نگهداری سیستم توربو*
روغنكاري نامناسب و آسيب رسيدن به شفت
توربوشارژ
 .1دقت در مقدار روغن تزريقي به موتور طبق توصيه
شركت سازنده (نشتي روغن از توربوشارژ بدليل روغن
بيشتر و عدم روانكاري مناسب به دليل كمتر بودن
روغن از حد استاندارد آن).
(با توجه به گيج روغن به هيچ وجه نبايد سطح روغن
از مقدار  maxبيشتر و از مقدار  minكمتر باشد)
 .2دقت در زمان تعويض روغن و فيلتر روغن همچنين
نوع روغن و فيلتر روغن مطابق با توصيه شركت سازنده
باشد:
(عدم روغنكاري و فيلتر كردن مناسب بدليل استفاده
از روغن و فيلتر روغن غير استاندارد)
 .3اطمينان از عدم وجود هرگونه آلودگي ،جسم
خارجي و گرد و غبار بروي لولهها ،اطراف توربوشارژ
و محل نصب فيلتر هوا قبل از اقدام به سرويس (قبل
از باز كردن اتصاالت مجموعه هوارساني ،گرد و غبار و
اجسام خارجي توسط فشار باد تميز گردند)

آسيب رسيدن به پرههاي كمپرسور به دليل
وجود گرد و غبار در مجراي ورودي هوا
 .4دقت در زمان تعويض شمعها طبق توصيه شركت
سازنده همچنين نوع شمعها مطابق با توصيه شركت
سازنده باشد (عدم احتراق مناسب و به موقع و احتمال
آسيب به پرههاي توربين توربوشارژ).
 .5هرگونه نشتي موجب كاهش فشار در لولهها ميشود
(كليه لولههاي انتقالدهنده هوا از پرخوران به دريچه
گاز) لذا جهت جبران كاهش فشار ناشي از نشتي ،دور
شفت توربوشارژ و دماي آن متعاقباَ افزايش مييابد و
سبب آسيب رسيدن به مجموعه توبوشارژ ميگردد.
 .6قبل از خاموش كردن موتور از گاز هرز دادن به
موتور خودداري شود .این کار در عرض چند ثانیه
منجر به صدمه جدی به توربو شارژرمیگردد.
زیرا با خاموش کردن ناگهانی خودرو؛ توربو شارژر که
دارای دور بسیار باالئی (بطور متوسط  ۱۰۰۰۰۰دور در
دقیقه) نسبت به دور موتور ( ۲۰۰۰تا حداکثر ۳۲۰۰
دور در دقیقه) .ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه

میشود قطع شده و به علت دمای زیاد توربوشارژر،
روغن خروجی آن که هنوز در مجرای خروجی است
تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک  cokingشده و
مجرای خروجی را میبندد .سپس با روشن شدن بعدی
و مجدد موتور؛ روغن ورودی که تحت فشار بوده راه
خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد آورده و
باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالها به درون پوسته
کمپرسور و شکستن پره آن و خراش پوسته میشود.
برای رفع این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش
کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به
صورت دور آرام  IDLEو در جا کار کرده و سپس آن
را خاموش کنند.

* درصورت نصب در خودروی شما

91

ترمزها

هشدار
 هنگام رانندگی ،مراقب باشید که ترمز دستی کامالًخوابیده باشد( .نشانگر ترمز خاموش) زیرا احتمال
داغ شدن لنتهای ترمز وجود خواهد داشت.

3
ترمز دستی
ترمز دســتی ،تنها چرخهای عقب را قفل میکند .برای
اســتفاده از ترمز دســتی ،اهرم را باال بکشید .همیشه
هنگام پارک کردن خودرو ترمز دستی را (بدون فشردن
دکمــة روی آن) بطور کامل باال بکشــید .برای خالص
کردن ترمز دستی ،اهرم را کمی باال بکشید و دکمة روی
اهرم را تا انتها فشار دهید و اهرم را پایین ببرید .هنگامی
که ترمز دستی کام ً
ال خوابیده باشد چراغ هشدار دهندة
صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش میشود .هنگام
پارک خودرو در جادههای شــیبدار عالوه بر استفاده از
ترمز دستی ،اگر خودرو درخالف جهت شیب قرار دارد از
دندههای جلو (مث ً
ال دنده یک) و چنانچه در جهت شیب
قرار دارد از دندة عقب استفاده کنید.
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هشدار
 هنگام توقف در یک محل شــیب دار چرخها را بهسمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید.
و آیکون
 روشن شــدن آیکوننشــان دهندة این موضوع است که ترمز دستی آزاد
نشده یا بد آزاد شده است.
 عملکرد ترمز  ABSمستقل از فشار وارده بر پدالترمز عمل می کند .بدین ترتیب ،در وضعیت بحرانی،
توصیه می شود که یک فشار قوی و مداوم را بر روی
پدال ترمز وارد کنید .لزومی ندارد که فشارهای پی
در پی وارد کنید( .پر کردن پمپ ترمز)

ترمزپایی مجهز به بوستر
ترمزپایی مجهز به بوستر است .اما تنها هنگامی که موتور
روشن باشد فعال است .بدون استفاده از این سیستم برای
توقف خودرو نیاز به فشــار بیشــتری بر روی پدال ترمز
اســت و در این حالت خودرو در مســافت طوالنی تری
متوقف میشود .همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
 هرگز با دندة خالص و موتور خاموش حرکت نکنید. همیشــه وقتی خودرو را با موتور خاموش بکســلمیکنید ،بسیار مراقب باشید.
اگر هنگام رانندگی ،به هر دلیلی موتور خاموش شــد ،با
رعایت ایمنی خودرو را به نزدیک ترین مکان مناســب
بــرای توقــف هدایت کنیــد ،از ترمز کــردن بیمورد
خــودداری کنید چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی
باقیمانده در بوستر ترمز میشود.

اخطار
چنانچه موتورخاموش باشد ،سیستم کمکی ترمز
عمل نمیکند و فشــار بیشتری باید بر پدال وارد
شــود که در این حال فاصله توقف خودرو افزایش
خواهد یافت .قبل از حرکــت خودرو کلیه تدابیر
احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.

ترمز ضدقفل ()ABS
ترمز ضد قفل ABS
()Anti Lock Braking System

ترمز ضد قفل یکی از سیستمهای کنترلی خودرو است
کــه از قفل شــدن چرخها هنگام ترمزگیــری بر روی
جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصلة توقف ،افزایش
فرمانپذیــری ،بهبود پایداری و به طــور کلی افزایش
ایمنی خودرو میگردد.
در صورتیکــه در حین عمل ترمزگیــری ،چرخها دچار
لغزش شوند عالوه بر افزایش مسافت ترمزگیری ،کنترل
و هدایت خودرو نیز به مخاطره میافتد .در چنین حالتی
لزوم بکارگیری ترمز ضد قفل  ABSمشــخص میشود.
این سیســتم با جلوگیری از قفل شــدن کامل چرخها
بــه راننده امکان میدهد تا هنــگام ترمزگیری ناگهانی
و شدید بتواند وســیلة نقلیة خود را هدایت نماید .این
سیســتم در هنگام ترمزگیری نقش بسزایی در افزایش
ایمنی دارد چرا که در مواقع الزم فشــار ترمزگیری را به
صورت الکترونیکی کنتــرل و تنظیم نموده و خود را با
تغییرات سطح جاده تطبیق میدهد.

در ترمزهای هیدرولیکی مرسوم ،با افزایش اعمال نیرو به
پدال ترمز ،فشار ترمزی با گذشت زمان بر روی چرخها
افزایش مییابد و این باعث قفل شدگی چرخها در حین
ترمزگیری میشود.
سیستمهای هدایت و پایداری جدید مانند  ABSاز قفل
شدگی چرخها در این وضعیت و ایجاد شرایط بحرانی و
وخیم رانندگی جلوگیری بعمل میآورد ABS .در واقع
هر یک از چرخها را تحت نظر داشــته و میتواند فشار
ترمز را چنان تنظیم کند که هر چرخ از حداکثر نیروی
ممکن ترمز برخوردار شود بدون آنکه چرخ در حین کار
قفل کند و این میتواند بدون قفل شــدنهای مکرر و
ســرخوردن تایرها بهترین شــرایط ترمزگیری با حفظ
پایداری و قابلیتهای هدایت برای خودرو بخصوص در
جادههای لغزنده را به ارمغان آورد.

به طــور خالصه میتوان مزایــای ترمز ضد قفل
( )ABSرا اینگونه بیان کرد:
 -1قابلیــت هدایت و حفظ پایداری خــودرو به هنگام
ترمزگیری (در مسیرهای مستقیم و سرپیچها)
 -2حفــظ فرمانپذیــری به هنــگام ترمزگیــری (در
مسیرهای مستقیم و سرپیچها)
 -3کاهش بار مسئولیت از دوش راننده
 -4جلوگیری از فرســایش تایرها به ســبب ممانعت از
قفلشدنهای مکرر و ُسرخوردن تایرها
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هنگام استفاده از خودرو مجهز به ترمز ضد قفل
همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:
 از آنجایی کــه ترمز ضد قفل تنها یک متعادل کنندةنیروی ترمزی میباشــد ،لذا هنگام ترمزگیری به اندازة
کافی به پدال ترمز فشــار وارد نمــوده و همواره اصول
ایمنی را رعایت نمایید.
 احساس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیریبر روی جادههای لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید
طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز ضد قفل میباشد.
 شنیده شدن صدا هنگام ترمزگیری بر روی جادههایلغزنده و یا هنگام ترمزگیری شــدید از ناحیه چرخهای
جلو و چرخهای عقب طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز
ضد قفل مجهز به عیبیاب خودکار است که در صورت
را در
بروز اشکال نشانگر اخطار ترمز ضد قفل
صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می نماید.
 هنگام روشن شدن خودرو نشانگر اخطار ترمز ضد قفلدر صفحه نمایش جلو داشبورد روشن شده و
پس از چند ثانیه خاموش میگردد.
چنانچه نشــانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن
نشود و یا به صورت روشن باقی بماند ،این حالت نشانه وجود
اشکال در ترمز ضد قفل است ،در چنین شرایطی خودرو را
با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
با هم در
 اگر نشانگرهای اخطار ترمز ضدقفلصفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند،خودرو را با رعایت
اصول ایمنی متوقف کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
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در هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده ،توجه داشته
باشید که مســافت توقف شما بیشتر خواهد بود .پس از
عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شســت و شوی
خودرو که منجر به خیس شدن مجموعة دیسک و لنتها
میشود ،اقدام به ترمز گیری نمایید تا شرایط ترمزها به
حالت نرمال درآید.

اخطار
 این سیستم هیچگاه نباید عاملی برای تشویق بهشــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت
بیشتر محسوب شــود؛ بنابراین نمیتواند جایگزین
دقت ،احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود.
این عملکرد یک سیســتم کمکی است که هنگام
رانندگی در وضعیت بحرانی ،رفتار خود را متناسب
با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل مینماید.
 هنــگام فعال شــدن سيســتم  ABSهمانندترمزگيري معمولــي با افزايش فشــار پا ،نيروي
ترمزي افزايش مي يابد.

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی

(Electronic Brake Force Distribution System(EBD

سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی  EBDباعث تنظیم
نســبت نیروی ترمزگیری بر روی چرخهای جلو و عقب
خودرو میشود و از ترمزگیری بیش از حد در عقب خودرو
و متعاقباً از بین رفتن تعادل خودرو جلو گیری مینماید.
از آنجا که این سیســتم یک نسبت نیروی ترمز ایدهآل و
بهینه را بین محورهای جلو و عقب خودرو فراهم میکند،
میتواند بهترین نسبت توزیع ترمزگیری را روی هر چرخ
ایجاد نمایــد و از حداکثر راندمان ترمز اســتفاده نماید.
همچنین با (بکارگیری EBDشیرفشارشکن خودرو حذف
میشود ).سیستم  EBDدر ترمزگیری ،تقسیم بهینه ترمز
روی چرخها را تضمین مینماید.
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کیسة هوا
خودروی شــما عالوه بر تجهیز بــه کمربند ایمنی پیش
کشنده و محدود کنندة نیرو دارای کیسه هوا ()AIRBAG
نیز میباشد.
هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت  ONقرار میگیرد،
چراغ نشــانگر  AIRBAGروی صفحــه جلو آمپر
روشن میشود و  6بار چشمک میزند و در صورتیکه پس
از آن این چراغ روشــن بماند ،نشان دهندة ایراد در کیسه
هوا یا سیستم پیش کشندة کمربند است.
کیسههوایمخصوصرانندهدرپشتدرپوشمرکزیغربیلک
فرمان قرار گرفته روی آن عبارت  SRS AIRBAGجهت
اطالع از مجهز بودن خودرو به کیسه هوا حک شده است.
کیسههوایسرنشیندرزیرقسمتباالییراستداشبوردقرار
دارد و عبارت  SRS AIRBAGبر روی آن حک شده است.

کیســه هوا در خودرو به گونهای طراحی شــده است که
فقط در هنگام تصادف شدید از جلو عمل میکند و برای
واکنش در شرایط مواجه با ضربههای ناشی از تصادف از
پشت و پهلو و واژگون شدن خودرو و یا تصادفات خفیف
پیش بینی نشــده اســت در واقع این سیستم ایمنی به
منظور حفظ و ایمنی و کاهش صدمات به راننده خودرو
و سرنشــین جلو آن هم در تصادفات شدید طراحی شده
است .کیسه هوا فقط یک بار میتواند در یک تصادف عمل
کند و بقدری سریع پر و خالی میگردد که ممکن است
حتی متوجه فعال شدن آن نشوید .فعال شدن کیسه هوا
نه مانع دید شما میشود و نه آنقدر سفت است که نتوانید
از خودرو خارج شوید.
الزم است بدانید که هیچ سیستمی نمیتواند سرنشینان
را از تمام آسیبهای احتمالی در یک تصادف حفظ کند.
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اخطار
 نصب هرگونه روكش صندلى بروى صندلى هاىمجهز به كيسه هواى جانبى ممنوع مى باشد*.
 ازآويــزان كردن كت ولبــاس وهرگونه تجهيزاتجانبى بر روى پشــتى صندلى هاى مجهز به كيسه
هواى جانبى خوددارى نماييد*..

3
كيسه هواى جانبى*
كيســه هواى جانبى دركناره جانبى صندلــى راننده و
شاگرد نصب شده اســت،كه درآن قسمت عبارت SRS
 AIRBAGجهت اطالع از مجهزبودن صندلى به كيسه
هوا قابل مشاهده است.
كيســه هواى جانبى به هنگام تصادف شديد ازپهلو عمل
مىكند و عملكرد صحيح آن منوط به بسته شدن كمربند
ايمنى است.
درصورت تصادف وعمل كردن كيسه هواى جانبى صندلى
بايد به طور كامل وتوسط نمايندگى مجاز تعويض گردد.
درصورت تعويض ويا خارج كردن صندلى ازخودرو به دليل
عبور كابلهاى كيســه هوا از زير صندلى  ،بايستى نصب
مجدد توسط نمايندگى مجاز انجام پذيرد.
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اخطار
از قــرار دادن هرگونه وســيله زيــر صندليهاي
ايربــگدار که باعث حرکت ســيمهاي مربوط به
ايربک ميگردد خودداري نماييد.
 از شستن و خيس کردن صندليهاي ايربگدارخودداري نماييد.
 از قرار دادن هرگونه وسيله مانند پشتي يا کفيطبي و يا آويز لباس (که بستن آن باعث پوشيده
شــدن ايربگ ميگردد و براي صندلي ايربگدار
طراحي نشده اند) خودداري نماييد.
 از بــاز کردن زيپ صندلي ايربرگ دار خوددارينماييد.
 تعويض و تعمیر صندلي فقط توسط نمايندگيمجاز امکانپذير است.

اخطار
 چنانچه به هر دليلي چراغ هشــدار دهنده ايربگکه بر روي جلو آمپر خودرو قــرار دارد ،بعد از  6بار
چشمک زدن خاموش نشــود ،صاحب خودرو بايد
بالفاصله بــه نزديکترين نمايندگــي ايران خودرو
مراجعه کرده تا سيســتم کيسه هوا تحت بررسي و
کنترل قرار بگيرد .بديهي اســت در غير اين صورت
مســئوليت بروز هر گونه اتفاق در اثر سهل انگاري و
تأخير در مراجعه به نمايندگي مجاز  ،بر عهده مالک
محترم خودرو مي باشد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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کیســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراســت که
کمربند ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناسب حفظ
کرده باشــد .بنابراین همواره صندلــی را در عقبترین
موقعیت ممکن تنظیم کنید ،به حالت مستقیم بنشینید
و به پشتی صندلی تکیه کنید.
به هیچ عنوان به فرمان و در خودرو تکیه نکنید.
اخطار

 چنانچه به هر دلیلی چراغ هشــداردهنده ایربگ کهبر روی جلو آمپر خودرو قرار دارد ،بعد از 6بار چشــمک
زدن خاموش نشــود ،صاحب خــودرو باید بالفاصله به
نزدیکتریــن نمایندگی ایران خــودرو مراجعه کرده تا
سیستم کیسه هوا تحت بررســی و کنترل قرار بگیرد.
بدیهی است در غیر این صورت مسئولیت بروز هرگونه
اتفــاق در اثر ســهل انــگاری و تأخیــر در مراجعه به
نمایندگی مجاز ،بر عهده مالک محترم خودرو میباشد.

سرویس و نگهداری کیسه هوا
اگر کیســه هوا یک بار عمل کند ،بایســتی کلیه اجزا و
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران
خودرو تعویض گردد.
برای جلوگیری از خراب شدن و یا عمل کردن بی موقع
کیسه هوا ،کابل برق باتری را حداقل 90ثانیه قبل از انجام
تعمیرات برقی روی خودرو قطع نمایید و سوییچ استارت
را وضعیت  LOCKقرار دهید.
اوراق کردن خودروهایی که کیسه آنها تخلیه نشده باشد
کار خطرناکی است برای از بین بردن چاشنیهای فعال
کننده سیستم پیش کشنده و کیسه هوا به نمایندگیهای
مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

اخطار
 فقــط کمربندی که تــا حد امــکان روی بدنسرنشین محکم شــده باشد کارآیی الزم را خواهد
داشت .بسته به ماهیت و شدت ضربه ،سیستم پیش
کشنده همزمان با کیسه های هوا عمل مینماید .در
صورت عدم عملکرد یکی از حالتهای باال یا نقص
در سیستم چراغ خطر کیسه هوا روشن خواهد شد.
 جهت دستیابی به ایمنی بیشتر ،همواره کمربندایمنی ردیف جلو خودرو را بســته نگه دارید تا در
هنگام عملکرد ایربگ بهترین کارایی را داشته باشد.
 هرگز صندلی حفاظتی اطفال را در محل صندلیسرنشین جلو نصب نکنید .زیرا چنانچه کیسه هوای
سمت سرنشــین جلو عمل کند ،احتمال مرگ یا
صدمات جدی برای طفلی که روی صندلی (پشت
به رو) قرار دارد بســیار زیاد است .در صورت اجبار
به استفاده از صندلی جلو ،توسط غیرفعال کنندة
کیسه هوای سرنشین که در قسمت جانبی داشبورد
قرار دارد ،آن را غیرفعال نمایید که در این صورت
چراغ نشانگر غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
بر روی صفحه جلو آمپر روشن خواهد شد.
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برچسب کیسه هوای سرنشین
این برچسب در قسمت جانبی داشبورد قرار دارد و مفهوم آن
این است که در صورتیکه سوئیچ غیرفعال کردن ایربگ در
حالت  ONقرار دارد ،از قرار دادن صندلی کودک بر صندلی
جلو خودداری نمایید .نشستن سرنشین بر روی صندلی جلو
در حالتی که سوئیچ  OFFمیباشد خطرناک است.
به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی سرنشین
جلو ،مجددا ً کیسه هوای سرنشــین را برای محافظت از
سرنشین جلو فعال نمایید .حتماً مطمئن شوید که چراغ
هشدار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین بر روی جلو
آمپر خاموش باشد.
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اخطار
 هرگونه تعمیرات و عملیات بر روی سیستم ایمنی سرنشین (پیش کشنده ،کیسه هوا ،واحد کنترل الکترونیکی،سیم کشی و )...یا استفادة مجدد از این سیستم در یک خودرو دیگر ،حتی اگر مشابه باشد نیز اکیدا ً ممنوع است.
 حتماً از غربیلک فرمان استاندارد کارخانه استفاده نمائید و به هیچ وجه آن را تعویض ننمائید. پوشاندن کیسه هوای فرمان اکیدا ً ممنوع است. هیچگونه وسیلهای (سنجاق ،آرم ،ساعت ،پایه تلفن همراه و )...را بر روی کیسههای هوا نچسبانید. هرگونه تغییرات بر روی سیستم کیسه هوا ممنوع است. باز کردن غربیلک فرمان ممنوع است. بعد از تصادف مجموعه وسایل ایمنی سرنشین را بازبینی کنید. به منظور تضمین عملکرد صحیح و اجتناب از باز شدن ناگهانی کیسه هوا و سیستم پیشکشنده و بوجودآمدن خسارت ،فقط پرسنل آموزش دیده نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مجاز به تعمیر و یا دستکاری سیستم
پیشکشنده و یا کیسه هوا میباشند.
 فعال یا غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو میبایست در هنگام خاموش بودن صورت پذیرد. در صورت بروز ایراد در عملکرد سوئیچ فعال یا غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو نصب صندلی کودکدر حالت پشت به جاده بر روی صندلی جلو اکیدا ً ممنوع است.
 عدم استفاده از كمربندهاي ايمني توسط سرنشينان جلو در صويت عمل كردن كيسه هوا ()Air bagموجب صدمات جانبي خواهد شد.
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نگهداری
مراقبت و نگهداری توسط صاحب خودرو
عالوه بر ســرویسهای منظم و بازرســیهایی که قب ً
ال
شرح داده شد ،پارهای از بررسیهای سادة دورهای باید
انجام پذیرد .با توجه به توصیههایی که در صفحات بعد
میآید ،خودتان میتوانید این بازرسیها را انجام دهید.

4

بازرسیهای روزانه
 عملکرد چراغها ،بوق ،چراغهای راهنما ،برف پاککنها،شیشه شوی و چراغهای هشدار دهنده
 عملکرد کمربندهای ایمنی و ترمزها چکیدن هر نوع مایعی که میتواند نشان دهندة نشتیمایعات موتور در زیر خودرو باشد.
بازرسیهای هفتگی
 سطح روغن موتور سطح مایع خنک کننده سطح روغن ترمز سطح روغن هیدرولیک فرمان سطح مایع شیشه شوی فشار باد چرخها و شرایط آنها -عملکرد کولر
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شرایط ویژه
چنانچه خودروی شــما بطور دائم در شــرایطی خاص
مانند محیطهای پرگرد و خاک یا در آب و هوای بسیار
سرد یا محیطهای بسیار گرم کار میکند ،بطور مرتب به
مراقبتهای بیشتری نیاز دارد .در این باره با نمایندگی
مجاز خودرو تماس بگیرید.
سرویسهای عادی
امنیت ،قابلیت اطمینان و عملکرد خودروی شما تاحدودی
به نحوة نگهداری صحیح آن بســتگی دارد .مســئولیت
نگهداری خودرو به عهدة شماســت و باید مطمئن شوید
عملیــات نگهداری ،تعویــض روغن موتور ،بازرســیها،
تعویض روغن ترمز و مایع خنک کننده ،بر اســاس نیاز و
یا زمانبندیهای پیشنهای شرکت سازنده انجام میگیرد.

نگهداری
ایمنی در گاراژ
چنانچــه تعمیر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد ،به
نکتههای ایمنی زیر توجه کنید:
 دستها و لباس خود را از تسمه و پولیهای متحرکدور نگه دارید.
 چنانچه موتور را تازه خاموش کردهاید ،تا خنک شدنموتور به اگزوز و سیستم خنک کنندة موتور و ملحقات
آن دست نزنید.
 هنگام روشــن بودن موتور و یا باز بودن ســوئیچ ،بهاتصاالت برقی و دیگر ملحقات آن دست نزنید.
 از روشن کردن موتور در مکانهای سربسته و یا روشنگذاردن آن در این مکانها خودداری کنید زیرا گازهای
خروجی اگزوز سمی و بسیار خطرناک هستند.
از کارکــردن در زیر خــودرو هنگامیکــه جک تنهاتکیهگاه خودرو است ،جدا ً خودداری کنید.
 مطمئن شــوید که سیمهای لخت و کلیه وسایلی کهایجاد جرقه میکنند از موتور دور باشند.
 برای انجام تعمیرات از لباسهای محافظ و دستکشهاییکه مقاوم و غیرقابل نفوذ هستند استفاده کنید.
 قبــل از کار در محفظه موتور دســتبندهای فلزی وجواهرات خود را باز کنید.
 از اتصال ابزار و یا اشــیای فلزی به قطبهای باتری یااتصاالت برقی جلوگیری کنید.

مایعات سمی
مایعات مورد اســتفاده در موتور خودرو همگی ســمی
هستند و نباید با زخمهای باز بدن تماس پیدا کنند .این
مایعات شامل اســید باتری ،ضدیخ ،روغن ترمز و روغن
هیدرولیک فرمان ،بنزین ،روغــن موتور و افزودنیهای
موجود در مایع شیشــه شوی است .به دستورالعملهای
مندرج روی برچســبها و ظــروف محتوی این مایعات
توجه کنید.

4

هشدار
 چنانچــه خودرو بمدت طوالنی با ســرعت باالروغن روغــن موتور را بطور
حرکت کند ،ســطح
ِ
مرتب بازرسی کنید.
 هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطحمایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیکها
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.
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محفظة موتور
بازکردن د ِر موتور
 -1از داخل اتاق (سمت راننده) دستگیرة خالص کنندة
قفل د ِر موتور را بکشــید .در این حالت در موتور کمی
باال خواهد آمد.
-2گیرة ایمنی د ِر موتور را به سمت باال بکشید و سپس
در موتور را باال ببرید.
 -3میله تکیهگاه د ِر موتور را از روی گیرة پشت محفظة
موتور بیرون بکشید.
 -4میله تکیهگاه د ِر موتور را در ســوراخ تعبیه شده در
د ِر موتور جا بزنید.

4

بستن د ِر موتور
ِ
میلــه تکیهگاه د ِر موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم
کنید ،ســپس د ِر موتور را پایین بیاورید و برای بســتن
د ِر موتور آن را از وســط در گرفته و از فاصله تقریباً 30
ســانتیمتری رها کنید .پس از بســته شدن د ِر موتور با
کشــیدن لبه جلویی در به طرف بــاال از قفل بودن آن
مطمئن شــوید .د ِر موتور پس از بستن کامل نباید هیچ
لقی داشته باشد.
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محفظة موتور
* TURBO

راهنمای محفظة موتور
 -1مخزن روغن ترمز
 -2میلة اندازه گیری سطح روغن موتور
 -3درپوش ریختن روغن موتور
 -4مخزن شیشه شوی
 -5در رادیاتور
 -6باتری
 -7مخزن روغن فرمان هیدرولیک
 -8جعبة فیوز محفظة موتور
 -9جعبة فیوز

* EF7NA

هشدار
 چنانچه خــودرو بمدت طوالنی با ســرعت باالروغن روغن موتور را بطور مرتب
حرکت کند ،سطح
ِ
بازرسی کنید.
 هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطحمایعات خودرو یا سایش غیر یکنواخت الستیکها
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه کردن :هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که
روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی
وجود خواهد داشت.
بســتن درپوش را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش
سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل
میزان الزم ،اخطار میدهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر
را نشان نمیدهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص
است.
 از آنجا که فن (پنکه) سیستم خنک کننده ،برقی است،پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است برای دقایقی
به کار خود ادامه دهد .در هنگام کار در محفظۀ موتور از
پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
 تماس طوالنی با روغن موتور ممکن است باعث ایجادبیماریهای پوســتی از قبیل التهاب پوستی و سرطان
پوست شود .در صورت تماس به دقت پوست را بشویید.
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محفظة موتور

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید .این
عمل میتواند به موتور آسیب جدی برساند.

4

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته یکبار و در مواقع استفادة
زیاد از خودرو چند بار بررسی کنید.
زمانی سطح روغن را بررسی کنید که موتور گرم است و
خودرو در سطح کام ً
ال افقی قرار گرفته و روغن در کارتل
ساکن شده است.
روش بازرسي سطح روغن موتور:
خودرو را در سطح صاف قراردهيد ،موتور راروشن کرده تا
گرم شود .سپس موتور را خاموش نموده و بعد از  5دقيقه
سطح روغن را اندازه بگيريد.
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ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز کنیــد ،روغن را در
مخزن بریزید .سطح روغن هرگز نباید از درجه حداکثر
( )MAXبر روی میله اندازهگیــری روغن موتور تجاوز
کند .برای اطالع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد
نیاز بــه راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه
کنید.
تنها از روغن موتورهاي استاندارد و برندهاي مورد تائيد
و بســتههايي که توسط شرکت ايســاکو ارائه ميگردد
استفاده شود.

اخطار
 در هنگام کار بر روی موتور ،فن رادیاتور ممکن استهر لحظه شروع به کار نماید .خطر ایجاد جراحت
 اضافه کردن :هنگام افزودن روغن دقت کنیدکه روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال
آتش ســوزی وجود خواهد داشت .بستن درپوش
را فراموش نکنید ،زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور
وجود دارد.
 تعویض روغن موتور :اگر در حالی که موتورداغ است روغن آنرا تعویض میکنید ،مراقب باشید
بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
 موتور را در محیط بســته روشن نکنید :گازهایخروجی از اگزوز سمی است.

محفظة موتور
سیستم خنککننده باید بین 40تا 50درصد باشد.
برای اطمینــان از خاصیت ضدخوردگی در مایع خنککننده،
محلول ضد یخ خودرو باید توســط نمایندگی مجاز بازرسی و
تعویض شود.

بررسی محلول خنک کننده
سطح مایع خنک کننده باید هفتهای یکبار هنگامی که خودرو
در ســطح کام ً
ال افقی پارک شده و سیستم خنک کننده سرد
است ،بازرسی شود .ســطح مایع باید بین عالمتهای حداقل
( )MINو حداکثر ( )MAXنشانهگذاری شده بر روی دیوارة
عمودی رادیاتور (ســمت د ِر رادیاتور) باشــد .در صورت لزوم
رادیاتور را پر کنید.
پر کردن رادیاتور
در صــورت داغ بودن موتور  15دقیقه صبــر کنید تا حرارت
موتور به زیر 100درجه سانتیگراد برسد .توسط تکهای پارچه
برای حفاظت از دستان خود ،آهسته و با دقت در رادیاتور را تا
پله ایمنی آن بچرخانید ،تا فشار بخار رادیاتور افت کند.
توجه :اگــر به بیش از یک لیتر مایع اضافــی برای پر کردن
رادیاتور نیاز باشــد ،سیســتم خنک کنندة خودرو باید توسط
نمایندگی مجاز بازرســی شود ،مطمئن شــوید د ِر رادیاتور تا
دومین پله محکم بسته شده است.

در مواقع اضطراری و تنها هنگامی که ضدیخ توصیه شــده در
دسترس شما نیست برای پر کردن رادیاتور از آب تمیز استفاده
کنید ،اما توجه داشته باشید که این کار باعث کاهش خاصیت
ضد یخ مایع خنک کننده خواهد شد.
همواره از ضد یخهای با فرمول توصیه شــده و برندهای مورد
تأئید و بســتههایی که توسط شرکت ایســاکو ارائه میگردد
استفاده شود.
نکتۀ مهم :تخلیه و پر کردن دوبارة مایع سیستم خنککننده
از عملیات سرویس و نگهداری است که نیاز به دانش کافی دارد
و تنها باید توســط افراد مجرب و در نمایندگیهای مجاز انجام
پذیرد.
مایع سیستم خنککننده موتور تا دمای -30درجه سانتیگراد در
مقابل انجماد مقاوم میباشد.
ضد یخ
ضدیــخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت .نه تنها در
شــرایط سرد بلکه در طول سال نسبت ضد یخ به آب موجود در

هشدار
چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنک کننده (بغیر از در
رادیاتور) باز یا تعویض شود ،بایستی هواگیری مجددا ًتوسط
تعمیرگاه های مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.

اخطار
 محلول ضد یخ سمی و نوشیدن آن کشنده است .آنرا در بسته و دور از دسترس کودکان نگاهدارید .چنانچه
مشکوک به نوشیدن آن شدید ،سریعاً به پزشک مراجعه
کنید .از تماس محلول ضدیخ با پوست و چشمانتان
جلوگیری کنید .در صورت وقوع ،ناحیه تماس را با آب
فراوان بشویید.
 از باز نمودن درب رادیاتور تا یک ساعت پس ازخاموش شدن موتور اجتناب نمایید.
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4

ترمز
اين خودرو مجهز به ترمزهاي چهارچرخ ديســک است.
ترمزهاي جلو از نوع خنک شــونده وديســکهاي ترمز
عقب از نوع توپر ميباشــند .بوســتر ترمــز از نوع دو
مداره هيدروليک بوده ودر هنگام حرکت وروشــن بودن
خودرونيروي پدال الزم براي کنترل ســرعت و يا توقف
را کاهش ميدهد.
روغن ترمز
طی اســتفادة مداوم ممکن اســت ســطح روغن بر اثر
ســاییدگی لنت ترمز کاهش یابد و نیاز به افزودن روغن
ترمز باشد .چنانچه طی مدتی کوتاه افت قابل مالحظهای
در ســطح روغن مشــاهده کردید ،به نمایندگی مجاز
مراجعه کنید .چنانچه سطح روغن ترمز پایینتر از سطح
حداقل عالمتگذاری شــده در مخزن باشد از رانندگی
خودداری کنید.
هر دو سال یکبار باید روغن ترمز را کام ً
ال تعویض کرد.
در آب و هــوای مرطوب هر 20/000کیلومتر باید روغن
ترمز را کام ً
ال تعویض کرد.
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بررسی روغن ترمز
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن ،د ِر مخزن
را کام ً
ال تمیز و ســپس باز کنیــد و مخزن را تا عالمت
حداکثر ) (MAXبا روغن ترمز پر کنید.
اجازه ندهید ســطح روغن ترمــز از عالمت حداقل
) (MINپایینتر بیاید .تنها از روغن تازه در قوطی در بسته
اســتفاده کنید (روغنهای کهنه و باز و یا روغن هایی که
قب ً
ال از سیستم نشت کرده باشند ،رطوبت جذب میکند و
ریختن مجدد آنها در مخزن تاثیر منفی در عملکرد سیستم
ایجاد میکند).
بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید.
تنها از روغن ترمزهاي اســتاندارد و برندهاي مورد تائيد و
بستههايي که توسط شرکت ايساکو ارائه ميگردد استفاده
شود.

اخطار
 روغن ترمز شــدیدا ً سمی است و باید در ظرفسربسته دور از دسترس کودکان نگهداشته شود.
در صورت خوردن روغن ترمز ،ســریعاً به پزشک
مراجعه کنید.
 از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیریکنید .در صورت تماس با پوســت ،محل را فورا ً با
آب فراوان بشــویید و در صورت تماس با چشــم،
پس از شست و شو به پزشک مراجعه کنید.
 به دلیل احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغنترمز روی موتور گرم نریزید.
 مراقب باشيد که در هنگام رانندگي و به خصوصدر سراشيبيها موتور خاموش نگردد.

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند .روغن
را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید ســپس
محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.

محفظة موتور
فرمان هیدرولیک
اگر فرمان هیدرولیک به درســتی عمل کند ،نیازی به
ریختــن روغن اضافی در مخزن نخواهــد بود و اگر هم
الزم باشد مقدار آن بسیار اندک است .در صورت کاهش
متوالی یا ناگهانی در ســطح روغن ،خودرو باید توســط
نمایندگی مجاز مورد بررسی قرار گیرد .اگر سطح روغن
پایینتر از عالمت حداقل مشخص شده در مخزن باشد،
مخزن را قبل از روشــن کردن موتور پر کنید ،در غیر
این صورت ،پمپ فرمان هیدرولیک آسیب خواهد دید.
در صورت کاهش ســطح روغن تا زیر عالمت حداقل یا
مشاهدة اُفت سریع یا چشمگیر آن ،تحت هیچ شرایطی
از خودرو استفاده نکنید .با وجود این اگر مشخص شود
افت روغن ُکند است میتوانید خودرو را با ریختن روغن
اضافی تا عالمت حداکثر در مخزن ،با طی مسافتی کوتاه
برای عیبیابی به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز برسانید.
سطح روغن را هفتهای یک بار بررسی کنید .موقع بررسی
ســطح روغن هیدرولیک ،موتور خودرو باید خاموش و
خنک باشد و چرخهای جلو در حالت مستقیم باشند.

در صورت تماس روغن هیدرولیک با پوســت یا چشم،
محل را فورا ً با آب فراوان شســت و شو دهید .به دلیل
احتمال آتشسوزی مراقب باشید روغن هیدرولیک روی
موتور گرم نریزد.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
د ِر مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود
خاک به مخزن تمیز کنید ،درپوش را بردارید و با تکهای
پارچه تمیــز و بدون پرز میله آن را پــاک کنید .آن را
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن
خارج کنید .در صورت لزوم کمبود را با ریختن روغن تا
زمانی که سطح روغن بین عالمت حداکثر و حداقل قرار
گیرد ادامه دهید.
بیش از اندازة الزم در مخزن روغن نریزید!
تنها از روغنهای فرمان هيدروليک استاندارد و برندهاي
مورد تائيد و بســتههايي که توسط شرکت ايساکو ارائه
ميگردد استفاده شود.

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

هشدار
روغن هیدرولیک ســطوح رنگ شده را خراب می
کند .روغن را ابتــدا با یک تکه پارچه تمیز جمع
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص
خودرو بشویید.
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در صورت کم بودن ولتاژ باتری به نکات زیر توجه کنید:
 -1بازرسی شل بودن تسمه دینام و پوسیدگی آن که در
این صورت جریان (آلترناتور) کم میشود.
 -2اشکال در وایرها ،سیم جرقه باید محکم و قطر کابل
آن مناسب باشد.
 -3دردمای -18 °ســانتیگراد از اســتارت زدن بیمورد
طوالنی مدت خودداری شود.

باتری LMF
خودروی شما مجهز به باتری  LMFاست که سطح آب
باتری به کمک درهاي موجود بر روي آن بایستی چک
و کنترل شود و نياز به حداقل تعمير و نگهداري دارد.

سرویس و نگهداری باتری
 باالی باتری را تمیز و خشک نگهدارید. قطبها و اتصاالت باتری را تمیز ،محکم و پوشــانده باگریس نگهدارید.
 در صورت ریخته شــدن و نفوذ الکترولیت (آب و اسید)،محل مورد نظر را با محلول جوش شیرین و آب شستشو دهید.
 ســطح الکتروليت در فصول گرم حداقل هر  ۴۵روز ودر ساير فصول هر سه ماه يک بار بازديد و تنظيم گردد.
* درصورت نصب در خودروی شما
** درصورت نصب باتری  LMFدر خودروی شما
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باتری * MF & SEALED
خودروی شــما به یک باتری بدون نیاز به مراقبت ویژه
مجهز میباشد.
اخطار
 جرقه یا آتش را به نزدیکی باتری نبرید ،زیرا هیدروژنموجود در باتری قابل اشتعال می باشد.
 هرگز باتریهای مســتعمل را درخانه نگهداری نکنید.آنها را در اختیار سازمانهایی که مسئولیت جمعآوری و
بازیافت این گونه باتریها را دارند قرار دهید.
 در صورتیکــه ولتاژ باتری کمتر از  10/5ولت باشــدباتری میبایست تعویض گردد.
 در صورتیکه ولتاژ باتری بین  10/5تا  12/4ولت باشدنیاز به شارژ مجدد دارد.
 در صورت خاموش بودن خودرو ،جهت افزایش طولعمر باتری ،از روشن نگاه داشتن وسایل برقی خودرو به
مدت طوالنی خودداری شود.

عیوب متداول باتری:
 کاهــش الکترولیــت که حدود 50درصــد ایرادات راشامل میشود و ناشی از گرما و ( Over Chargeشارژ
اضافی) است**.
 روشن نگهداشتن چراغها که باعث دشارژ عمیق میشود. عدم تطابق سایز و مشخصات باتری جایگزین با باتری اولیه. شارژ کم یا شل بودن تسمه دینام. شل بودن کابلهای سر باتری. استفاده از آب شهری به جای آب مقطر** خوردگی )**(Corrosion -یخ زدگی )(Freezing

محفظة موتور

اخطار
اســید موجود در باتری خورنده و سمی است ،در
صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
 در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست ،بالفاصلهلباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة تماس را با آب
فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
 درصورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقلبه مدت  15دقیقه با آب تمیز بشویید و بسرعت به
پزشک مراجعه کنید.
 اگــر فــورا ً اقدامات پزشــکی الزم انجام نگیرد،نوشیدن اسید باتری میتواند کشنده باشد.
هیــدروژن قابل انفجار
 باتریِ در حال شــارژ گازِ
متصاعد میکند ،جرقه و آتش را از محفظة موتور دور
نگه دارید.
 حین کار در محفظــة موتور و به منظور امنیتخود ،دســتبند و کلیة زیــورآالت را از خود جدا
کنیــد .هرگز نگذارید قطب هــای باتری با ابزار و
قسمتهای فلزی خودرو تماس یابند.

هشدار
چنانچه خودرو بمدت بیش از  6روز بال اســتفاده
باشد ،میباید حداقل یک بار روشن شده و بمدت
یک ساعت روشن بماند.

تعویض باتری
همواره از باتریهایی اســتفاده کنید که نوع و مشخصات
آنها مانند باتری اصلی خودرو باشند .انواع دیگر ممکن است
اندازهها یا قطب های متفاوت داشته باشند ،اتصال آنها به
سیستم برق خودرو با خطر آتش سوزی همراه است.

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

هشدار
 باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژنکنید .این کار ممکن است به سیستم برق خودرو
خسارت جدی وارد آورد.
 بهتر اســت هرماه در صورتیکــه درهای باتریقابل باز شدن هستند ،سطح آب و اسید باتری تا
خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در
صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.

اخطار
 باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید. در زمان شارژ باتری ،جرقه یا آتش را از آن دورکنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ ،هیدروژن
قابل اشتعال متصاعد میکند).
 پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو،یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن
خارج و خطر اشتعال کم شود.
109

4

محفظة موتور

4

پر کردن مخزن شیشه شوی
هفتهای یکبار ســطح آب مخزن شیشهشوی را بررسی
کنید .برای اطمینان از تمیز شستن شیشه و جلوگیری از
یخ زدگی ،مخزن را با مخلوط آب و یک شوینده مناسب
پر کنید .مقادیر توصیه شده از آب و شوینده را در ظرفی
جدا مخلوط و مخزن را با آن پر کنید .همیشه از دستورات
مندرج بر روی ظرف مایع شوینده پیروی کنید.
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هشدار
 هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشهشوی استفاده نکنید .این کار به رنگ خودرو
آسیب میرساند.
 در بعضی از سیستمهای شست وشو با جریان آبپرفشار ،آب به آببندهای در و پنجره نفوذ میکند
و باعث خرابی قفلها میشود .جریان آبِ پرفشار را
مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.
هنگامیخبندان،اطمینانحاصلنماییدکهتیغههایبرف پاک کن یخ نزده باشند تا بتوانند حرکت کنند
(امکان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک کن).
 وضعیت این تیغهها را چک نمایید .هنگامی کهکارایی آنها پایین میآید ،باید آنها را تعویض نمود.
(تقریباً هر سال)

شست وشوي تيغه برف پاک کن

درآوردن تيغه هاي برف پاک کن
بازوی برف پاککن را بلند کنید ،تیغة آن را به گونهای
بچرخانید که زاویة مفصل تیغه با بازو  90درجه شود.
 -1ضامن را به پایین بفشارید.

4
 -2تیغــة برف پاککن را به داخل بفشــارید تا از گیرة
بازویی جدا شود ،سپس تیغه را بیرون بکشید.
جا زدن تیغة برف پاک کن
تیغههای برف پاککن را تکتک تعویض کنید تا بتوانید
از دیگری به عنوان الگوی سوارکردن مجدد استفاده کنید.
گریس ،چســب های ســیلیکون و مشــتقات نفتی به
کیفیت کاری تیغة برف پاک کن آســیب میرســانند.
تیغههــای برف پاککن را با محلــول آب گرم و صابون
بشویید و مرتباً آنها را بازدید کنید.
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تمیز کردن سطح خارجی خودرو
برای حفظ جالی رنگ بدنة خــودرو لطفاً به نکات زیر
توجه کنید:
 از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نکنید. برای تمیز کردن گرد و خاک از روی بدنههای با رنگمتالیک ،جهــت جلوگیری از ایجاد خــش و خراش از
پارچههای نخی مرطوب استفاده گردد.
 از پودر رختشــویی یا مایع ظرفشــویی برای شستنخودرو استفاده نکنید.
 در هوای گرم ،خودرو را زیر تابش مستقیم آفتاب نشویید. هنگامی که برای شستن از شلنگ استفاده می کنید،آب را مســتقیماً به الســتیک های آب بندی پنجره ها،
درها و همچنین اجزای ترمز نپاشید.
 از قرار دادن و خشــک کردن زيرپايي روي بدنه خودروخودداری نمایید.
استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو
در مدت زمــان طوالني ،منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو
خواهد گرديد.
اگر خودرو خیلی کثیف باشد ،قبل از شستن ،ابتدا از شلنگ
آب برای زدودن گرد وخاک روی بدنه استفاده کنید .سپس
خودرو را با آبِ سرد یا ولرم به همراه شامپوی مرغوب بشویید.
برای اطمینان از پاک شــدن ذرات خاک از روی بدنه از آب
فراوان برای شست و شو استفاده کنید .پس از شست وشو،
خودرو را با آب تمیز آبکشی و با یک تکه جیر خشک کنید.
تمیز کردن زی ِر خودرو
هــر چند وقــت یکبار بویــژه در زمســتان ،گل و الی
چســبیده به قســمتهای زیرین خودرو مث ً
ال محفظة
چرخها و درزهای شاسی که بسادگی گل و الی در آنجا
جمع میشوند را با آب بشویید.
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برای شســت و شوی ســطوح خارجی از مواد زیر
استفادهکنید.
 شامپوی خودرو واکس براق کننده پاک کنندة لکه قیر مایع شیشه پاککن محافظ الستیکهای آب بندیِ
رینگ آلومینیومی
 -پاک کنندة رینگ و

هشدار
در بعضی از سیستمهای شست وشو با جریان آب
پر فشــار ،آب به آب بندیهای در و پنجره نفوذ
میکند و باعث خرابی قفلها میشود .جریان آبِ
پر فشار را مستقیماً به قسمتهای حساس نگیرید.

شست و شو و مراقبت از خودرو
نگهداری تجهیزات خودرو
قبل از نظافت ،داخل اتاق خودرو را گردگیری کنید.
قسمتهای پالستیکی:
ابتدا این قســمتها را با شویندههای رقیق تمیز کنید،
سپس محل را با پارچة نمدار پاک کنید .جلو داشبورد را
برق نیندازید ،این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن
در شیشه جلو مانع دید نشود.

میکروفن موبایل هندزفری و ســرة دسته دنده
سیستم کنترل سرعت هوشمند*
برای تمیز کردن دســتگاه کافی است با یک دستمال و
یا برس خشــک سطح بیرونی آن را پاک کنید .هرگز از
وسایل پاک کننده زبر و خشن و یا مواد شیمیایی پاک
کننده برای تمیز کردن روی دستگاه استفاده نکنید.

4

موکت کف:
از شویندههای خانگی رقیق شــده مانند شامپو فرش،
استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ ،آنها را در
سایه خشک نمایید.
هشدار
 نصب تجهیزات اضافیبرای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پایین آمدن سطح ایمنی خودرو ،به شما توصیه میکنیم
از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز میباشد ،استفاده نمایید.
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکیهرگونه دستکاری بر روی مدار الکتریکی خودرو میبایست فقط توسط نمایندگیهای مجاز صورت پذیرد چرا که
یک اتصال غلط میتواند منجر به خرابی کلی اتصاالت الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود ،هنگام
نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است.
ازمحل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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شست و شو و مراقبت از خودرو
پاک کردن لکههای قیر
از الکل سفید برای زدودن لکههای قیر و چربی چسبیده
به رنگ اســتفاده کنید .سپس محل را بالفاصله با آب و
صابون بشویید تا بقایای الکل پاک شود.

4

حفاظت از بدنة خودرو
پس از شست و شو ،رنگ خودرو را بررسی کنید.
قســمتهایی از رنگ بدنه را که کنده شده یا خراشیده
شده اســت ،با نوک قلم رنگ کنید .چنانچه سطح بدنه
لخت شده باشد ،ابتدا بر روی منطقة آسیب دیده ،رنگ
آستری ســپس رنگ اصلی بزنید و با الک و قلم سطح
آن را پرداخت کنید .این کار باید پس از شست و شوی
خودرو و قبل از واکس زدن و پولیش کردن انجام گیرد.
تعمیرخســارات وســیع رنگ بدنه لزوماً باید با توجه به
توصیههای کارخانه ســازنده صورت پذیرد .در غیر این
صورت اعتبار گارانتی خوردگی خودرو لغو می شود .برای
اطمینان با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.
پولیش کردن رنگ بدنه
گاهی اوقــات از پولیش مرغوب حاوی مــواد زیر برای
پرداخت رنگ استفاده کنید:
 ذرات سایندة نرم برای برداشتن لکههای سطحی بدونآسیب رساندن به رنگ
 موادپرکنندهبرایبرطرفکردنیاترمیمخراشهایرویبدنه واکس برای ایجاد پوشش حفاظتی بین رنگ و مواد خارجی114

تیغة برف پاککن
تیغهها را در آب گرم و صابون بشــویید .از الکل سفید و
یا پاک کنندههای بنزینی استفاده نکنید.

مجموعههای داخلی خودرو
صندلیها :جهت پاک کردن آلودگی از سطح صندلیها
از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده نمائید.

شیشهها و آینهها
مرتباً شیشهها را از داخل و خارج با مایع شیشه پاککن
مرغوب تمیز کنید.

داشبورد :جهــت مراقبت از داشبورد نیازی به استفاده
از روکش نمیباشــد زیرا در مقابل نور خورشید ،گرما و
سرما مقاوم است.
برای پاک نمودن اثر چربی و ســایر آلودگیها داشبورد
فقط از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده کنید.

شیشة جلو :شیشة جلو را بخصوص بعد از شست وشو
و پولیش بدنه و نیز قبل از نصب تیغة برف پاککنهای
جدید با مایع شیشه پاک کن بشویید.
شیشة عقب :سمت داخلی شیشــه را توسط پارچة
نرم و با حرکت چپ و راســت تمیز کنید تا خســارتی
به گرمکنهای شیشــه وارد نشــود .شیشــه را با مواد
شویندةســاینده پاک نکنید ،ایــن کار به گرمکنهای
شیشة عقب صدمه میزند.
آینهها :آینهها را با آب و صابون بشویید .برای زدودن یخ
از سطح آینهها ،از کاردکهای پالستیکی استفاده کنید.
توجه :هرگز از مواد پاک کنندة ساینده یا کاردکهای
فلزی استفاده نکنید.

شست و شو و مراقبت از خودرو
توصیههای کیفی در فرایند شستشوی خودرو
 -1توصیه میشود شستشوی خودرو در وضعیت عادی
هوا هفتهای یکبار صورت پذیرد.
 -2حتی المقدور شستشوی خودرو میبایست در سایه
انجام شود.
 -3توجه داشته باشــید که شستشوی را حداقل بعد از
نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
 -4هنگام شستشوی /خشــککردن خودرو استفاده از
لباسها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به
رنگ خودرو میشوند مجاز نیست .استفاده از دستکش
پالســتیکی در حین شستشــو توصیه میگردد .ضمناً
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو ،از آب
ولرم یا سرد استفاده گردد .آب داغ اکیدا ً استفاده نشود.
همچنین توصیه میگردد از واکس ها و مواد جال دهنده
که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.
 -5در حین شستشو /خشک کردن خودرو نمیبایست
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو
فشــار وارد کرد .همچنین توصیه میگردد جهت پاک
کــردن ،برق انداختن و جلوگیــری از خط و خش روی
بدنة خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
 -6به دلیــل این که غبارهای ترمز بســیار خورندهاند،
برای شستشــوی خودرو ابتدا چرخها شســته شده و با
تعویض دستمال و ظرف آب ،بقیه قسمتهای خودرو از
باال به پایین شستشو گردد .همچنین در صورت استفاده
از رینگهای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی ،جهت

شستشــو می بایست از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به
مخلوط آب و صابون مالیم اســتفاده گردد .الزم به ذکر
است که ســطوح رینگها مانند سطوح رنگ شدة بدنة
خودرو حساس بوده و توصیه میگردد ،از مواد شیمیایی
قوی ،شــیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و
خورنده ســطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده
نشــود .مواد جالدهنده کرومی صرفــاً جهت جالدهی
صفحات فلــزی کرومی روی رینگهــای آلومینیومی
استفاده گردد.
 -7حداکثــر دمــای آب مصرفــی جهت شستشــوی
خودرو 60درجه ســانتیگراد ،حداکثر فشار  4تا  5بار،
فاصلة بین نازل و محل شستشــو  10سانتیمتر و زاویة
پاشش  25درجه میباشــد .این زاویه در واقع زاویه ای
اســت که خروجی آب از نازل در دو سوی محور طولی
(در امتداد خروج آب) میسازد .مطابق با شکل زیر

 -8ویژگی شویندة مناسب برای شستشوی خودرو:
قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد ()PH =7-9
 از روانکنندگــی خوب برای حفاظت الیة شــفاف ازخط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشــد .ترجیحاً
از شویندههای مایع استفاده گردد.
 عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن رویخودرو اثر میگذارند.
 حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشکشدن سریع باشد.
 -9در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه
اســتفاده از کارواشهای اتوماتیک کــه از برسهای دوار
جهت شستشو استفاده مینمایند ،چندان توصیه نمیشود.
 -10در صورت مشــاهده هرگونه لکــهای مانند فضله
پرندگان ،شــیرة درختان و ...بــه دلیل نفوذ آن در رنگ
بدنه ،توصیه میگردد بالفاصله نسبت به شستشو و رفع
لکه از سطح رنگ اقدام الزم صورت گیرد.
 -11در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهای
داخلی خودرو ،آن را حتماً خشک کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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شست و شو و مراقبت از خودرو
نگهداری از چرم طبیعی خودرو*
چــرم طبیعی نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی و دوام خود
را حفظ کنــد .هرگونه لک اعم از لــک حاصل از مواد
غذایی ،الکل یا مایعــات را با پارچة جاذب از روی چرم
برداریــد .در صورت ریختن آب روی چرم از سشــوار یا
برس برای خشک کردن چرم استفاده نکنید ،فقط اجازه
دهید به آرامی خشک شــود .هرگز از پاک کنندههای
ظروف ،حاللها و صابــون یا پولیش و پاک کنندههای
سایشی روی چرم استفاده نکنید .فقط از پاککنندههای
مخصوص چرم اســتفاده کنید .این پاک کنندهها تمام
لکهــا و چربیها را کام ً
ال پــاک میکنند بدون آنکه از
خود اثری باقی بگذارند.
برای اطمینان از عدم تأثیر نامطلوب شــوینده بر رنگ
و ظاهــر چرم ابتدا روی بخشهــای که در معرض دید
نیستند آزمایش کنید.
الزم است ســطح چرم را هر چند ماه یکبار تمیز کنید.
ابتدا چرم را گردگیری کنید ،سپس برای تمیز کردن و
محافظت کردن از سطح چرم از پاککنندهها و محافظت
کنندههای چرم به صورت دورانی استفاده کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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استشمام بوی چرم در چند ماه اول طبیعی میباشد .در
صورت امکان در زمان توقف اتومبیل در پارکینگ ،یکی
از شیشــههای اتومبیل کمی پایین باشد .حتی االمکان
از تابش مستقیم نور خورشید به مدت طوالنی بر سطح
چرم جلوگیری شود.
از کشیدن هر نوع واکس بر سطح چرم خودداری نمایید
زیرا باعث جذب گرد و غبار بر سطح چرم خواهد شد.
روکش چرمی را می توان با یک پارچه نمناک تمیز کرد.
چنانچه آلودگی سطح چرم زیاد باشد میتوانید با استفاده
از کف ایجاد شــده از محلول شامپو و با استفاده از یک
پارچه نخی سطح چرم را تمیز و سپس خشک نمائید.
در صورت ایجاد سائیدگی یا رنگ رفتگی در اثر گذشت
زمان ،جهت اصالح مجدد آن به مراکز مجاز ایران خودرو
مراجعه نمائید.

نگهداری از پارچه مصرفی در تزئینات داخلی خودرو*
این نوع پارچه همانند انواع دیگر ،نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی
و دوام خود را حفظ کند .بدین منظور هر گونه لک ،اعم از لک
حاصل از مواد غذایی ،الکل یا مایعات را با ابر و شامپو فرش،
از روی پارچــه پاک کنید .هرگز از پاککنندههای ظروف،
حاللهــا و صابون یا پولیش و به خصوص پاک کنندههای
سایشی ،روی پارچه استفاده نکنید.

هشدار
هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی
پارچه پاک کنید.

فوریتهای فنی
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تعویض چرخها
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چرخ زاپاس و ابزارهای آن
موکت کف صندوق عقب را با باال کشیدن دستگیرةتعبیه
شده بلند کنید .دستگیره را روی لبة صندوق عقب ،زیر
شیشة عقب قالب کنید.
اخطار
 جــک برای تعویض چرخها بــه کار میرود .درهیچ شــرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری
از قبیل تعمیرات و یا دسترســی بــه زیر خودرو
استفاده نمود.
 اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشــتهاســت ،آنرا برای بازرسی به یکی از نمایندگیهای
مجاز نشــان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای
استفادة بدون خطر اطمینان حاصل نمایید.
118

چرخ زاپاس
تسمة نگهدارندة چرخ زاپاس را باز کنید و مثلث خطر،
جای ابزار و ابزارها را بردارید .زاپاس را خارج کنید.
مثلث خطر
هنگام توقف خــودرو به علت خرابی یا تعویض چرخها،
مثلث خطر باید در کنار جاده به فاصلة  50تا 100متری
عقب خودرو قرار گیرد .چنانچه مانعی مانند برجستگی
تپه باعث عدم دید کافی رانندگان عقبی باشد فاصلة ذکر
شده را افزایش دهید.

ابزار
 -1آچار چرخ
 -2آچار جک
 -3جک
جای ابزار از فرو رفتن موکت کف صندوق عقب جلوگیری
مــی کند .برای جلوگیری از تکان خوردن ابزارها و چرخ
زاپاس ،تسمه نگهدارنده را محکم ببندید.
برای برخی مدلها ابزارهای دیگری برای تعمیرات عمومی
خودرو در جای مخصوص روی چرخ زاپاس تعبیه شده است.

تعویض چرخها

اخطار
همواره مکان امنی را که دور از مســیر تردد اصلی
است برای تعویض چرخ انتخاب کنید .سرنشینان
را از خودرو خارج و به محل امنی دورتر از خودرو
راهنمایی کنید.
محل جک در زیر خودرو
جک را در یکی از  4نقطه نشان داده شده ،نزدیک چرخی
که میخواهید تعویض کنید ،قرار دهید.
 مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی قرار دارد. هرگز با وجود سرنشــین در داخــل خودرو از جکاستفاده نکنید.
 مطمئن شــوید چرخهای جلو کام ًال مستقیم هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دندة 1قرار دهید.

جک زدن زیر خودرو
 -1مهرههای چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
 -2آچــار چــرخ را به آچار جک متصــل کرده و قالب
انتهای آن را در حلقة جک قرار دهید و با چرخاندن آن
در جهت عقربههای ساعت جک را باال ببرید.
 -3خودرو را تا جدا شدن چرخ از زمین باال ببرید.
 -4مهرههای چرخ را باز و چرخ را خارج کنید.

 چرخ زاپاس را جا بزنید. هر چهار مهره را محکم کنید. جک را پایین بیاورید و از زیر خودرو خارج کنید. تمامی مهرهها را به ترتیب ضربدری کام ًال محکم کنید.
ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در محل خود در
کف صندوق عقب بگذارید و تسمه را ببندید.
الســتیک پنچر را در اسرع وقت تعمیر کنید و به محل
خود برگردانید.

اخطار
هرگز وقتی تنها تکیه گاه خودرو جک است ،زیر
آن کار نکنید .جک فقط برای تعویض چرخ است.
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تعویض چرخها

5

جازدن چرخ زاپاس
خودرو شما مجهز به چرخ زاپاس فوالدی است .موقع
جازدن آن طبیعی است که مالحظه نمائید که واشر پیچ
با زه تماس پیدا نمیکند .چرخ زاپاس با شکل مخروط
هر پیچ محکم میشود.
درآوردن رینگ اسپرت آلومینیومی
مراحل تعویض رینگ اســپرت آلومینیومی کام ً
ال شبیه
به رینگ آهنی میباشــد ،فقط مرحله درآوردن قالپاق
حذف میشود.
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هشدار
 فشار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعدو گرم شدن غیر طبیعی الستیکها میگردد و
همچنین پیامدهای بسیاری در زمینة ایمنی در
پی خواهد داشت:
 عملکرد بد در جاده خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج الستیک فشار باد چرخها به وزن و سرعت خودرو بستگیدارد :فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید.
 توجه داشته باشید که از بین رفتن یا درستبسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ میتواند
باعث کم شدن فشار باد آن شود .همیشه از
درپوش سوپاپ مشابه درپوش اولیه استفاده کنید
و آنرا کام ً
ال ببندید.

اخطار
همیشــه بالفاصله پس از تعویض چرخ ،فشار باد
را بررســی کنید و از محکم بودن مهره های چرخ
مطمئن شوید.
درصورتپنچری،چرخرادراسرعوقتتعویضنمایید.چرخی که پنچر شده باشد حتماً باید مورد بازبینی
(و در صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.
 خودروی خود را بر روی زمین مسطح که لغزندهنبــوده (مثال :از توقف بر روی ســرامیک اجتناب
کنید )...،و مقاوم باشد پارک کرده (در صورت لزوم از
یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید) ،و فالشر
را نیز روشن نمایید .ترمز دستی را بکشید و دنده را
از حالت خالص خارج کنید .تمام سرنشــینان را از
خودرو پیاده کرده و به محلی دور از تردد خودروها،
راهنمایی نمایید.

توجه:
در خودروهای مجهز به رینگهای آلومینیومی:
 چرخ پنجم به عنوان چرخ موقت در خودرو(تعویض در مواقع اضطراری و پنچر شــدن) ،تعریف شــده است.لذا عدم تطابق شرکت سازندة تایر و گل تایر چرخ زاپاس با سایر تایرهای رینگ آلومینیومی بالمانع میباشد.

تعویض چرخها
و مرتباً آج و دیواره های جانبی آن را برای یافتن خرابی
(بویژه بریدگی و برآمدگی) بازدید کنید.

نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شدهاند دارای نشانگرهایی
هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آجها
قــرار گرفتهاند .هنگامی که تایرها تا اندازهای ســاییده
میشــوند که 1.6میلیمتر از آج باقی میماند ،نشانگرها
نمایان میشوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند.
فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرماه یکبــار ،زمانی که تایرها خنک
هســتند باید چک شود .کم بودن باد تایر ایجاد حرارت
کــرده و عمر تایر را کاهش می دهد .باد زیاد نیزموجب
اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو میشود.

سایز تایر:
سایز تایر خودروی شما بر روی دیوارة آن به صورت عبارتی
شبیه عبارت زیر حک شده است 185/65 R15 .که 185
عرض تایر به میلیمتر 65 ،نسبت ارتفاع به عرض تایرR ،
معرف ساختار رادیال و  15قطر رینگ به اینچ میباشد.
چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای دیفرانســیل جلو ،سایش تایرهای جلو به
علت نیروهای ترمزی ،رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از
تایرهای عقب است .لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها
توصیه میگــردد که مطابق طرح زیر بعد از هر10000
کیلومتر جابجا شوند.
مراقبت از الستیک ها
همواره با توجه به شرایط الستیک خودرو رانندگی کنید

پنچری
الســتیک پنچر شــده باید از زیر خودرو بــاز و قبل از
پنچرگیری به دقت بررســی شــود .بــرای جلوگیری از
آســیبهای احتمالی بیشتر به الستیک ،ترمیم آن باید
توسط فرد متخصص انجام شود .تعمیرات تنها باید توسط
افراد متخصص که مســئولیت کامل کیفیت تعمیر را به
عهده میگیرند ،انجام شود.
اخطار
 تایرهــای معیــوب خطرناکنــد! از رانندگی باتایرهای معیوب ،ســاییده ،صاف و یا تایرهایی که
بیش از حد باد شده باشند ،خودداری کنید.
 همــواره از تایرهای با طــرح رادیال هم نوع و همجنس برای چرخهای جلو و عقب خودرو اســتفاده
کنید .ازتایرهای با طرح ضربدری اســتفاده نکنید.
رینگهای خودروی شــما تیوب خور نیســتند .از
تایرهای تیوب دار استفاده نکنید.
 هرگز با تایرهای ســاییده شــده ،پاره ،فرسوده وتایرهایی که باد آنها تنظیم نیست ،رانندگی نکنید.
تایرهای کم باد بسرعت ســاییده می شوند و باعث
افزایشمصرفسوختوکاهشفرمانپذیریمیشوند.
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حمل خودرو
بکسل کردن خودرو
بکسل شدن خودروهای دندهای (غیراتوماتیک)
دنده را خالص و فالشر را روشن کنید.
با احتیاط رانندگی کرده و هرگز از حد سرعت مجاز
 50کیلومتر بر ساعت برای خودروی بکسل شده
تجاوز نکنید.

5

بــا ترمزهای نرم ســعی کنید طناب بکســل را همواره
کشــیده نگهدارید .این کار باعث جلوگیری از ضربه به
طناب و پاره شدن آن میشود.
 -برای حمل خودرو از افراد با تجربه کمک بگیرید.

حلقة جلویی بکسل خودرو
از این حلقه که در زیر سپر جلوی خودرو قرار گرفته است تنها
برای بکسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ استفاده کنید.

اخطار
 خودرو بکســل کننده همواره باید سنگین تر ازخودروی بکسل شونده باشد.
 خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. به خاطر داشته باشید زمانی که موتور خاموشباشد ،بوستر ترمز کار نمیکند و برای ترمز کردن
الزم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
 در زمان خاموش بودن موتور ،سیســتم فرمانهیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
 نبایــد خودرویی را که امکان حرکت و رانندگیندارد ،بکسل نمود.

اخطار
 به شما پیشــنهاد میکنیم از یک میلة محکم وثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید .در صورت
اســتفاده از طناب و یا کابل (هنگامی که قانون آنرا
اجازه میدهد) ،باید خودروی بکســل شــده قابل
ترمزگیری باشد (امکان روشن شدن موتور آن باشد).
 برای ممانعت از آســیب رسیده به خودرو ،بایداز ترمز کردن شــدید و همچنین شــتاب گرفتن
ناگهانی اجتناب نمود.
 در هر صورت توصیه میشــود که سرعت از 25کیلومتر در ساعت باالتر نرود.
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حلقة عقبی بکسل خودرو
حلقة عقبی بکسل تنها باید برای بکسل کردن خودرویی
هم وزن یا ســبکتر استفاده شــود .از این حلقهها برای
بکســل کردن خودرو در حالت معلق (بر روی دو چرخ)
استفاده نکنید.

هشدار
 از خارج کردن ســوئیچ اســتارت و یا بستن آندر زمان بکســل کردن خودرو بر روی چهار چرخ
خودداری کنید ،چرا که باعث قفل شــدن فرمان
میشود .توصیه میشود سوئیچ را در موقعیت A
قرار دهید.

حمل خودرو
حمل با کامیونت
حمل با کامیونت روشــی است که برای جلوگیری از هر
گونه تصادف و آسیب توصیه میشود.
بکسل از عقب
در صورت امکان از بکســل کردن معلق خودرو بر روی
چرخهای جلــو خودداری کنید .اگــر مجبور به چنین
کاری هســتید ،تنها در مســافتهای کوتاه و با حداقل
سرعت خودرو را بکســل کنید .فرمان باید در حالیکه
چرخها در موقعیت کام ً
ال مســتقیم قرار گرفتهاند ،قفل
شود .به این منظور عالوه بر سیستم قفل فرمان از گیره
یا بستهای نگهدارندة مناسب استفاده کنید.

5

بکسل از جلو
فرمــان باید در حالی کــه چرخهــا در موقعیت کامالً
مستقیم قرار گرفتهاند قفل شود .عالوه بر قفل فرمان از
گیره یا بستهای نگهدارنده استفاده کنید.

هشدار
هنگامی که خودرو از جلو بکسل میشود و بر روی
چرخهای عقب حرکــت میکند ،از خالص بودن
ترمز دستی که روی چرخهای عقب عمل میکند،
مطمئن شوید.
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سرویس و نگهداری باتری

5

توصیههای ایمنی باتری
 از ضربه زدن بر روی قطبهای باتری خودداری گردد. از اتصــال کوتاه قطبهــای مثبت و منفی به یکدیگرجلوگیری نمائید.
 هیچگاه باتری را بیش از حد مجاز شارژ نکنید .زیرا دراین حالت به صفحات باتری آســیب وارد شده و موجب
کاهش راندمان و عمر باتری میگردد.
 از باز بودن ســوراخهای تعبیه شــده بر روی پیچ درباتری اطمینان حاصل کنید زیرا در غیراینصورت در اثر
تراکم گازهای متصاعد باتری متالشی میگردد.
 باتری در محل نصب می بایست کام ًال محکم بسته شود
زیرا ضربات و تکانهای شدید به آن آسیب وارد میسازد.
 از نگهداری باتری در حالت دشــارژ می بایســت جدا ًپرهیز نمود زیرا در این صورت صفحات باتری ســولفاته
شده و باتری غیرقابل استفاده خواهد شد.
 باتوجه به اینکه ایجاد جرقه و یا نزدیک نمودن شعله بهباتری ،باعث انفجار باتری (به دلیل هیدروژن و اکسیژن
متصاعد شده) میشــود ،لذا میبایســت جدا ً از ایجاد
چنین شرایطی در نزدیکی باتری خودداری نمود.
 توصیه میشود از افزودن هرگونه مواد شیمیایی نظیرقرص باتــری ،ویتامین باتری و ...بــه الکترولیت باتری
خودداری شود.
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 در هنــگام نصــب باتری بــر روی اتومبیــل بمنظورجلوگیری از خطر اتصال کوتاه ابتدا کابل قطب مثبت را
بسته و سپس کابل قطب منفی را ببندید و جهت خارج
ســاختن باتری از خودرو این عملیات را بلعکس انجام
دهید( .ابتدا کابل منفی -سپس کابل مثبت)
 از صحت عملکــرد آلترناتور و رگالتــور ولتاژ خودرواطمینان حاصل نمائید.
 از اضافه نمودن تجهیزات الکتریکی اضافی روی خودروبدون توجه به ظرفیت باتری خودداری نمائید.
 در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگیمجاز از باتری استفاده صحیح بعمل نیامده ،یا سرویس
و نگهداری مناسبی بر روی باتری انجام نشده باشد و یا
خرابی باتری به علت خواب طوالنی مدت و بال استفاده
ماندن خودرو تشخیص داده شود ،باتری خودرو ،مشمول
گارانتی نخواهد بود.

سرویس و نگهداری باتری
در صــورت عدم رعایت ،اتصال کوتاه برقرار شــده و به
سیستم سیمکشی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه،
تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
 )3حال کلیه تجهیزات برقی خودرو (سیســتم صوتی،
بخــاری و )...را خامــوش نمایید .خــودروی کمکی را
خاموش نمایید .کنترل نمایید که هر دو خودرو در حالت
دنده خالص قرار داشته باشند همچنین ترمز دستی هر
دو خودرو را باال بکشــید .در صورت عدم رعایت ،امکان
آســیب رســیدن به تجهیزات برقی وجود داشته و این
صدمه ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
شارژ اضطراری باتری
در صورتیکه خودروی شما به دلیل ضعیف شدن و یا تخلیه
باتری روشن نشود ،به یکی از روشهای ذیل و با ترتیب عنوان
شده ،جهت روشن نمودن خودروی خود اقدام نمایید.

 )4درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطبهای
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید .در
صورت عدم وجود نور کافی (تاریک بودن هوا) ،از چراغ
قوه و یا وسیلة روشنایی مشابه ایمن استفاده نمایید.

الف)اتصالباتریبهباتری(استفادهازخودرویکمکی)
)1کنترل نمایید که هر دو خودرو دارای سیســتم برقی
 12ولت باشــند .عــدم رعایت این نکته ،به سیســتم
سیمکشــی خودرو صدمه خواهد زد و این صدمه ،تحت
پوشش گارانتی نخواهد بود.

 )5یک جفت کابل باتری به باتری (با ضخامت مناسب،
عدم وجود آسیب دیدگی یا پارگی) ،تهیه نمایید .معموالً
کابل باتری به باتری ،دو رشته سیم ضخیم به رنگهای
قرمز و مشــکی میباشد .مطابق شــکل( ،)1سر یکی از
کابلها را به قطب مثبت باتری کمکی و سر دیگر همان
کابل را به قطب مثبت باتری تخلیه شده متصل نمایید.

 )6ســپس یک ســر کابل دیگر را به قطب منفی باتری
کمکی و ســر دیگر این کابل را به یک نقطه اتصال بدنه
خودروی گیرنده (مثل دســتة موتور یا هر سطح رنگ
نشــده دیگر) متصل نمایید .مطمئن شــوید کابلهای
اتصال از لولههای بنزیــن ،ترمز و قطعات گردان هر دو
موتور دور باشد.
 )7حال خودروی کمکی را روشن نمایید و چند دقیقه
صبر کنید تا موتور در دور آرام قرار گیرد.
 )8ســپس خودروی گیرنده (که باتری آن تخلیه شده)
را روشن نمایید .حال چند دقیقهای صبر کنید تا موتور
این خودرو نیز در دور آرام قرار گیرد.
 )9حال به ترتیب شکل( ،)2کابلها را از دو خودرو جدا نمایید.

 )2دو دســتگاه خــودرو را به نحو مناســب به یکدیگر
نزدیک نمایید به طوری که هیچ تماسی بین دو خودرو
وجود نداشته باشد.
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5

سرویس و نگهداری باتری

5

ب) شارژ باتری با دستگاه شارژ
در این حالت نیاز است تا باتری خودرو را از خودرو جدا
نمایید .برای این منظور به روش ذیل اقدام نمایید:
 )1ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.
 )2حال کابل مثبت باتری را جدا کنید.
 )3ســپس با استفاده از ابزار مناسب ،بست یا نگهدارنده
باتری را باز کرده و باتری را از خودرو پیاده نمایید.
 )4باتری را به مرکز ســرویس باتری جهت شارژ انتقال
دهید تا بازرسی و اقدامات الزم توسط متخصص باتری
صورت پذیرد .الزم است به نکات ذیل توجه فرمایید:
 بازرســی کنید که قطبهای باتری و بست کابلهایباتــری تمیز باشــند .در صورت نیاز آنهــا را باز کرده و
سولفاته روی کابلها را تمیز نمایید.
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 زمانی که موتور روشن اســت نباید کابلها را از باتریجدا نمود.
 بدون باز و جدا کردن کابلها ،هرگز اقدام به شارژ باتری نکنید. زمانی که خودرو برای مدت طوالنی( یک ماه یا بیشتر)مورد استفاده قرار نمیگیرد ،کابلهای باتری را جدا کنید.

هشدار
ولتاز نهایی شــارژ باتری 12ولت معادل-14،40:
 14،10خواهد بود.

هشدار
 مطمئن شــوید که در هنگام اســتفاده از باتریکمکی ولتاژ هر دو باتری یکسان است ( 12ولت) و
کابلهای رابط دارای گیرههای عایقدار میباشند و
برای استفاده در باتریهای  12ولتی مناسب هستند.
 اگر از اتومبیل در مدت طوالنی استفاده نمیشود،کابلهای باتری را باید باز نمائید در این حالت هر 4
هفته یکبار باتری را شارژ نمائید.
 از آنجائیکه استارت خودرو  12ولت می باشد ،لذااســتفاده از یک باتری 24ولت یا دو باتری 12ولت
موجب آسیب رســیدن به سیستمهای الکتریکی
خودرو خواهد شــد .بنابراین به منظور استفاده از
باتری کمکی حتماً از باتری  12ولت استفاده نمائید.
 کابلشــو مثبت باتری (قرمزرنگ) باید همیشهبه قطب مثبت باتری وصل باشــد .برای اجتناب
از خسارت به آلترناتور هیچگاه آلترناتور نباید بدون
اتصال به باتری کار نماید.

فیوزها

جعبه فیوز
جعبــه فیوز در دو بخش داخل اطــاق و داخل محفظه
موتور قرار دارد .جعبه فیوز داخل اطاق در پایین سمت
چپ داشــبورد و جعبه فیوز داخل محفظه موتور سمت
چپ این محفظه و نزدیک باتری قرار گرفته است.
فیوزها
فیوزها اتصاالت سادهای هستند که در موقع لزوم جریان
برق را قطع میکنند تا تجهیزات برقی آســیب نبینند.
هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز
محافظ آن سوخته باشد.

اخطار
 فیــوز مورد نظر را امتحان کنید ،در صورت لزومآنرا با یک فیوز با شــدت جریان یکسان جایگزین
نمایید .اســتفاده از فیوز با شــدت جریان قویتر
میتواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی
گردد( .خطر آتش سوزی)
 سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار باتجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است.
قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر بر روی
خودرو ،با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت کنید.
برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب آنها میتوانند
بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل الکترونیک،
مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر نامطلوب
بگذارند .نصب تجهیزات الکتریکی باید توسط یک
متخصص انجام شود.

هشدار
هرگونه دســتکاری و یا تغییر سیستمهای تغذیه
ســوخت (واحد کنترل الکترونیکی ،سیم کشی،
مدار ســوخت ،انژکتور ،ســرپوش محافظ و )...به
دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند،
اکیدا ً ممنوع است( .مگر توسط متخصصین شبکه
خدمات پس از فروش).

5
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فیوزها
فیوز آمپر فیوز

5

جعبه فیوز CCN
محــل قرار گرفتن این نود در ســمت چــپ قرمان زير
دريچه هوا قرار دارد .میباشد.
فیوز آمپر فیوز
F1

20A

F2

10A

F3
F4
F5
F6
F7

20A
10A
30A
20A
10A

F8

5A

F9

15A

عملکرد فیوز
برق صندلی جلو
استارت سوئیچ 1و 2
برق سوئیچ ترمز
برق رادیو
برق فندک
تغذيه بعد از سوئيچ سانروف*
فن تهویه
استارتر
رزرو
برق واحد کنترل مرکزی CCN
برق ایموبیالیزر
چراغ راهنما عقب سمت راست
المپ دنده عقب سمت راست
چراغ ترمز سمت چپ
چراغ پالک

* درصورت نصب در خودروی شما
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F9

15A

F10

15A

F11

30A

F12

20A

F13

30A

F14

15A

F15

5A

F16

5A

F17

10A

عملکرد فیوز

چراغ کوچک عقب سمت راست
نور زمینه کلید های شیشه باالبر عقب
برق RN
چراغ راهنما عقب سمت چپ
المپ مه شکن عقب سمت راست
المپ دنده عقب سمت چپ
چراغ ترمز سمت راست
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
چراغ کوچک عقب سمت چپ
برق واحد کنترل عقب RN
محرک برقی صندوق عقب
محرک های برقی درهای عقب
محرک برقی باک بنزین
المپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
رزرو
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
شیشه باال بر برقی عقب سمت چپ
شیشه باال بر برقی عقب سمت راست
رادیو و حافظه رادیو
برق کانکتور دیاگ
تغذيه دائم سانروف*
نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
چراغ نقشه خوان ،جعبه داشبورد ،آینه آرایش ،و آینه برقی
برق واحد کنترل مرکزی CCN
المپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
المپ کلید فالشر
المپ کلید قفل مرکزی
المپ کلید محرک برقی صندوق عقب
برق واحد کنترل جلو FN
برق جلوآمپر ICN
حافظه جلو آمپر ICN
برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ
استارت سوئیچ 2و 3
برق ترمز ضد قفل
کیسه هوا

فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد*
محل قرار گرفتن این جعبه فیوز ،در سمت چپ فرمان
زیر دریچه هوا میباشد.
جدول راهنمای رلهها
شمارة رله

عملکرد رله

شدت جریان  -نوع

RLY1

محرک برقی در جلو چپ

30A - 2 Contact

RLY2

محرک برقی در صندوق عقب

30A - 1 Contact

RLY3

گرم کن شیشه عقب و آینه ها

30A - 1 Contact

RLY4

رله فن دستگاه تهویه مطبوع

30A - 1 Contact

RLY5

شیشه باالبر عقب سمت چپ

30A - 2 Contact

RLY6

شیشه باالبر عقب سمت چپ

30A - 2 Contact

RLY7

شیشه باالبر عقب سمت راست

30A - 2 Contact

RLY8

شیشه باالبر عقب سمت راست

30A - 2 Contact

* درصورت نصب در خودروی شما

جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان

5

عملکرد

F21
F22
F23

20A
10A
10A

تغذیه صندلی برقی
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسة هوا و سیستم تهویه
تغذیة سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک

F24

10A

F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36

10A
20A
20A
30A
30A
30A
30A
30A
30A
10A
5A
10A

تغذیة سوئیچ اصلی -وضعیت اول(تحریک رلة بخاری ،رادیو ،چراغ ترمز ،نود جلو ،نود مرکزی و جلو آمپر)،
(تحریک رلة شیشه گرمکن)
تغذیة دایم رادیو
تغذیة نود مرکزی
تغذیة نود مرکزی ،رله و محرک برقی در جلو چپ
تغذیة نود مرکزی و تحریک رلة محرک درب عقب
شیشه باالبر عقب
تغذیة نود مرکزی (شیشه باالبر جلو)
شیشه گرمکن عقب
تغذیة فن بخاری
استارت موتور
تغذیة سوئیچ اصلی(وضعیت دو) ایموبیالیزر،کانکتور عیبیابی ،جلوآمپر ،سنسور فشار گاز کولر ،یونیت موتور و کروز کنترل
تغذیة سوئیچ اصلی(وضعیت دو)  -سیستم ضدقفل ترمز ABS

تغذیه باتری ایموبیالیزر ،کانکتور عیبیابی ،جلو آمپر
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فیوزها

5

جعبه فیوز و نود FN
جبعه فیوز و نود  FNدر ســمت چــپ محفظة موتور
قرار دارد .برای دســتیابی بــه آن گیرههای در جعبه را
آزاد کنید .و در را بردارید .هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا
افتادن صحیح آن مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع
و وصل کند .هر مشــکلی در این قسمتها باید توسط
متخصص مجاز بررسی شود.
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اخطار
سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با
تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است.
قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر
بر روی خودرو ،با نمایندگی مجاز ایران خودرو
مشورت کنید .برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب
آنها میتوانند بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل
اکترونیک ،مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری
اثر نامطلوب بگذارند .نصب تجهیزات الکتریکی
باید توسط یک متخصص انجام شود.

فیوزها
عملکرد فیوز

فیوز

آمپر فیوز

موتور برف پاک کن

F11

فیوز

آمپر فیوز

F1

30A

F2

15A

F3

30A

رله دوبل 2

F4

30A

رله دوبل 1

F6

30A

ترمز ABS 2

F7

30A

ترمز ABS 1

چراغ راهنما جلو چپ

F8

30A

فن 1

چراغ نورباال چپ

F9

20A

F10

20A

کمپرسور کولر
شیشه شوی

گرمگن آینه ی راست

F12
F14
F16

F17

عملکرد فیوز

30A

بوق

10A

تغذیه ی نود در

10A

تغذیه ی آژیر

10A

)یونیت موتور( Engine ECU

15A

20A

چراغ مه شکن جلو راست
چراغ مه شکن جلو چپ

چراغ کوچک چپ

چراغ راهنمای آینه ی جلو راست

چراغ نور پایین راست

موتور شیشه باالبرجلو راست

چراغ راهنما جلو راست

موتورعملگردرجلو راست
موتور آینه ی راست

F18

20A

آینه ی تاشو راست

5

چراغ نورباال راست
چراغ کوچک راست
چراغ نور پایین چپ

چراغ در جلو راست

F19

کلید نور پس زمینه

40 A

تغذیه ی نود مرکزی 2

F20

50A

تغذیه ی استارت

تغذی ی نود در

F21

60 A

تغذیه ی نود مرکزی 1

گرمکن آینه ی چپ

F22

40A

فن 2

چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ
موتور شیشه باالبرجلو چپ
موتورعملگردر جلو چپ
موتور آینه ی چپ
آینه ی تاشو چپ
چراغ در جلو چپ
تغذیه ی نود در
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فیوزها
جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان

5

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد .برای
دستیابی به آن ،گیرههای در جعبه را آزاد کنید و در را
بردارید .هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا افتادن صحیح آن
مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع
و وصل کند .هر مشکلی در این قسمتها باید توسط
متخصص مجاز بررسی شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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جدول راهنمای رله ها
عملکرد

شدت جریان  -نوع

شمارة رله
RLYa

رلة کنترل موتور

30A - 1 Contact

RLYb

رلة پمپ بنزین

30A - 1 Contact

RLY1

رلة مه شکن

30A - 1 Contact

RLY2

رلة بوق

30A - 1 Contact

RLY3

رلة برفپاککن جلو 30A - 2 Contact

RLY4

رلة برفپاککن جلو 30A - 2 Contact

RLY5

رلة فن دور تند

40A - 1 Contact

RLY6

رلة فن دور کند

30A - 1 Contact

RLY7

رلة فن

30A - 2 Contact

RLY8

رلة پمپ شیشه شوی

30A - 1 Contact

عملکرد

40A

تغذیة برق سوئیچ استارت
رلة مه شکن جلو  /بوق
 BCMتغذیة برق رابط
سیستم های درونی
 BCMتغذیة برق رابط
سیستم های درونی
کروز کنترل
کروز کنترل
ترمز ABS
ترمز ABS

-----

-----

20A

تغذیة نود جلو
تغذیة نود جلو
رلة برفپاککن جلو  /عقب و
رلة پمپ شیشه شوی
رزرو
تغذیة رله دوبل
تغذیة پمپ سوخت
تغذیة یونیت موتور
رزرو
رزرو
رزرو
رزرو

1
2

30A

3

40A

4

30A

5
6
7
8
9
10
11

40A
30A
30A
40A

15A

12

30A

13
14
15
16
17
18
19
20

----30A
10A
10A
-----------------

فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد (اکو ماکس) *
محل قرار گرفتن این جعبه فیوز ،در سمت چپ فرمان
زیر دریچه هوا میباشد.
جدول راهنمای رلهها
شمارةرله

عملکردرله

شدت جریان  -نوع

RLY1
30A - 2 Contact
 RLY2گرمکن شیشه عقب و آینهها
30A - 1 Contact
محرک برقی فن بخاری
RLY3
35A - 1 Contact
شیشه باالبر عقب چپ
RLY4
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب چپ
RLY5
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب راست
RLY6
30A - 2 Contact
شیشه باالبر عقب راست
RLY7
30A - 2 Contact
 RLY8محرک برقی بازکن در راننده
30A - 2 Contact
رزرو
RLY9
**********
رزرو
RLY10
**********
رزرو
RLY11
**********
محرک برقی در صندوق عقب

* درصورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پالس

جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39

RES
RES
RES
30A
30A
10A
20A
20A
30A
RES
30A
40A
RES
10A
20A
10A
5A
10A
10A

5

عملکرد
***********
***********
***********
تغذیه صندلی برقی
تغذیه شیشه باالبر عقب
تغذیه دائم رادیو
تغذیه نود مرکزی
تغذیه نود مرکزی
تغذیه نود مرکزی و تحریک رلههای در صندوق و باز کن درجلو چپ
***********
شیشه گرمکن عقب
تغذیة فن بخاری
***********
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت اول(تحریک رلههای فن بخاری و شیشه گرمکن عقب ،نود در راننده ،سانروف ،جلوآمپر ،نود جلو)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت اول ( فندک )
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز  ، ABSایمو بالیزر ،جلو آمپر ،کانکتورعیب یابی،سوئیچ ترمز)

تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( یونیت کیسه هوا)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( نود مرکزی ،سیستم تهویه)
تغذیه سوئیچ اصلی  -وضعیت دوم ( یونیت موتور ،سنسورفشارگازکولر)
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فیوزها
جدول راهنمای فیوزها
شماره فیوز شدت جریان
1
2
3

5

جعبه فیوز محفظة موتور (اکو ماکس) *
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد .برای
دستیابی به آن ،گیرههای در جعبه را آزاد کنید و در را
بردارید .هنگام بستن د ِر جعبه ،از جا افتادن صحیح آن
مطمئن شوید.
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع
و وصل کند .هر مشکلی در این قسمتها باید توسط
متخصص مجاز بررسی شود.

* درصورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پالس
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جدول راهنمای رله ها
شمارة رله

عملکرد
رله فن دور تند

30A - 1 Contact

RLY2

رله فن دور کند

30A - 1 Contact

RLY1

شدت جریان  -نوع

RLY3

رله پمپ شیشه شوی 30A - 1 Contact

RLY4

رله فن

30A - 2 Contact

RLY5

رله برف پاک کن

30A - 2 Contact

RLY6

رله برف پاک کن

30A - 2 Contact

RLY7

رله مه شکن جلو

30A - 1 Contact

RLY8

رله بوق

30A - 1 Contact

RLY9

رله پمپ سوخت

30A - 1 Contact

RLY10

رله کنترل موتور

30A - 1 Contact

RLY11

رله سانروف

30A - 2 Contact

RLY12

رله چراغ روز

30A - 1 Contact

30A

تغذیه استارت
تغذیه برق سوئیچ استارت
مهشکن جلو

5A

تغذیه چراغ روز
تغذیه دائم سانروف
تغذیه سنسورهای موتور
تغذیه انژکتور ،کویل
تغذیه محرک رلههای فن
تغذیه یونیت موتور
تغذیه پمپ سوخت
تغذیه اصلی موتور
تغذیه جلو آمپر ،کانکتور
عیبیابی ،سانروف،آزیر
تغذیه ترمز ضد قفل ()ABS
تغذیه بوق
تغذیه شیشه باال بر جلو
تغذیه برف پاک کن وپمپ
شیشهشوی
تغذیه نود جلو
تغذیه نود جلو
تغذیه فن ها
تغذیه ترمز ضد قفل ()ABS

40A
10A

4
5
6
7
8
9
10
11

30A

12

10A

13
14
15
16
17
18
19
20

عملکرد

10A
10A
10A
5A
5A
10A

30A
20A
30A
30A
15A
20A
40A
40A

تعویض المپها
نام عملکرد
 -1چراغ جلو – نور پایین

H7- 55W/12V

 -2چراغ جلو – نور باال

H1- 55W/12V

 -3چراغ موقعیت جلو

LED

 -4چراغ راهنمای جلو

PY- 21W/12V

 -5چراغ مه شکن جلو

H1- 55W/12V

 -6چراغ ترمز /خطر عقب
 -۷چراغ موقعیت  -عقب و ترمز
 -۸چراغ راهنمای عقب

اخطار
عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
المپها تحت خأل هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

نوع المپ

P-21W/12V
LED
PY- 21W/12V

 -۹چراغ دنده عقب

P-21W/12V

 -۱۰چراغ مه شکن عقب

P-21W/12V

 -۱۱چراغ سوم ترمز (طاقچة عقب)

LED

 -۱۲چراغ راهنمای روی آینه

LED

 -۱۳چراغ صندوق عقب

5W/12V

 -۱۴چراغ آینة آرایش

5W/12V

 -۱۵چراغهای مطالعه

LED

غ الی درهای جانبی
 -۱۶چرا 

LED

 -۱۷چراغ پالک

5W/12V

 -۱۸چراغ جعبه داشبورد

5W/12V
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تعویض المپها
نام عملکرد

 -1چراغ جلو – نور پایین

H7- 55W/12V

 -2چراغ جلو – نور باال

H1- 55W/12V

 -3چراغ موقعیت جلو

LED

 -4چراغ راهنمای جلو و چراغ
حرکت در روز ()DRL

LED

 -5چراغ مه شکن جلو

5
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H1- 55W/12V

 -6چراغ ترمز /خطر عقب

LED

 -۷چراغ موقعیت  -عقب و ترمز

LED

 -۸چراغ راهنمای عقب

اخطار
عملکرد کلیة چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر المپ ،کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
المپها تحت خأل هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.

نوع المپ

PY- 21W/12V

 -۹چراغ دنده عقب

P-21W/12V

 -۱۰چراغ مه شکن عقب

P-21W/12V

 -۱۱چراغ سوم ترمز (طاقچة عقب)

LED

 -۱۲چراغ راهنمای روی آینه

LED

 -۱۳چراغ صندوق عقب

5W/12V

 -۱۴چراغ آینة آرایش

5W/12V

 -۱۵چراغهای مطالعه

LED

غ الی درهای جانبی
 -۱۶چرا 

LED

 -۱۷چراغ پالک

5W/12V

 -۱۸چراغ جعبه داشبورد

5W/12V

تعویض المپها

چراغ نور پایین
 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) باز
کنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن از پهلو ،گیره فنری را آزاد کنید.
 -4المپ را باتوجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی درجای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

* فقط در خودروى دنا قابليت تعويض دارد.

چراغ نور باال
 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) باز
کنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن لبه گیره فنری به جلو و باال ،آن را آزاد
کنید.
 -4المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

چراغ راهنمای جلو*
 -1درپوش المپ را درجهت عالمت (پادساعتگرد) بازکنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن درجهت پادساعتگرد
از پایه جداکنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
درجهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق را جدا
کنید و پس از تعویض المپ ها رابط اصلی برق را
مجددآ وصل نمایید.
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تعویض المپها
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چراغ مه شکن جلو
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
بازکنید.
 -2رابط برق المپ را جدا کنید.
 -3با فشردن از دوطرف ،گیره فنری را آزاد کنید.
 -4المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک
دستمال تمیز عوض کنید.
 -5گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.
 -6رابط برق المپ را وصل کنید.
 -7درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
درجهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.
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چراغ مه شکن عقب
 -1رابط برق را جدا کنید.
 -2درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -3المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -4درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.
 -۵رابط برق را وصل کنید.
اخطار
قبل از تعویض المپ ها رابط اصلی برق راجدا
کنید وپس از تعویض المپ ها رابط اصلی برق
رامجددآ وصل نمایید.

تعویض المپها
مجموعه چراغ عقب
جهت تعویض المپهای چراغ عقب ابتدا الزم است:
 موکت داخل صندوق را از پشت چراغ عقب کنار بزنید، -1رابط اصلی برق را جدا کنید.
 -2سه مهره نصب چراغ به بدنه را کامل باز کنید تا
مجموعه چراغ عقب از خودرو جدا شود.
پس از تعویض المپ:
 -3الستیک آب بندی را در محل خود با دقت نصب کنید،
 مجموعه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودروقرار دهید تا هر  3پیچ در ابتدای دهانه سوراخها باشد.
 -4خار جانبی چراغ را در زبانه نشیمنگاه خود تنظیم
کنید و چراغ را جابزنید.
 -۵هر  3مهره را با ترتیب شکل ببندید.
 -۶رابط اصلی برق را وصل کنید.
 -موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.

توجه
جهت پرهیز از کاهش طول عمر المپها ،از دست زدن و لمس حباب شیشهای المپها خودداری فرمایید و برای
تعویض المپ ،آن را با دستکش یا پارچه تمیز بردارید.
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چراغ دنده عقب
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن درجهت پادساعتگرد
از پایه جداکنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

چراغ راهنمای عقب
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

چراغ ترمز*
 -1درپوش المپ را در جهت عالمت (پادساعتگرد)
باز کنید.
 -2المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد
از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض
کنید.
 -3درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و
در جهت عالمت (ساعتگرد) محکم کنید.

* فقط در خودروى دنا قابليت تعويض دارد.
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تعویض المپها
تعویض دارند ،در خالف جهت عقربههای ساعت چرخانده
و بیرون بکشید.
 -۸المــپ (هــای) جدید را جایگزین کــرده و در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
 -۹به منظور مونتاژ کنسول سقف ،عملیات بخشهای ۶
الی  ۳را بصورت معکوس انجام دهید.

نحوه تعویض المپهای کنسول سقف*
تعویض المپها توسط کاربر به سادگی و فقط با استفاده از
یک آچار آلن ستارهای انجام میپذیرد .روش پله به پله آن
در زیر توضیح داده شده است.
 -۱خودرو را خاموش کنید.
 -۲مطابق با توضیحات بخش قبل ،جا عینکی را باز کرده
و آن را تخلیه کنید.
 -۳در حالی که جا عینکی باز است ،با استفاده از آچار آلن،
 ۲پیچ که در زیر محفظه قرار دارد را باز کنید.
 -۴جا عینکی را ببندید.
 -۵کل کنسول را از بخش جلویی آن (جا عینکی) بصورت
اُریب به پایین بکشید.
 -۶پس از بیرون کشیدن بخش جلویی آن ،بخش عقبی را
نیز با احتیاط بیرون بکشید.
 -۷حال مطابق با شکل زیر ،هر کدام از المپها را که نیاز به

چراغ سقفی عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ
وارد کــرده و با اهرم کــردن آن مجموعه چراغ را از محل
خود جدا کنید .چراغ را درآورید و تعویض کنید .اطمینان
حاصل کنید که پایه محکم سرجای خود قرار گرفته است
سپس مجموعه چراغ را سرجای خود نصب کنید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ پالک خودرو
چراغ را به ســمت چپ فشــار دهید و به ســمت پایین
بچرخانیــد تا از جای خود خارج شــود .پایــة المپ را
بچرخانید و بیرون بکشــید .المــپ را از پایة المپ خارج
کنید .المپ نو را نصب کنید.
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چراغ در
ِ
این چراغ مجهز به دیود است.
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه کنید.

چراغ سوم خطر (قرمز)
این چراغ مجهز به دیود است.
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگیهای مجاز
ایران خودرو مراجعه کنید.

تعویض المپها

چراغ آینۀ آرایش
المــپ چراغ آینــۀ آرایش قابل تعویض نیســت ،برای
تعویض باید مجموعۀ کامل آفتابگیر را از نمایندگی مجاز
تهیه فرمایید.

چراغ صندوق عقب
یک آچار پیچ گوشتی را به دقت درون شیار انتهای چراغ
وارد کنید .با بیرون آوردن طلق به المپ دست مییابید.
المپ را از دوسر اتصال خود جدا کنید .المپ را تعویض
کنید .چراغ را درجای خود مجددا ً نصب کنید.

چراغ راهنمای روی آینه
ابتدا خار شیشــه رنگی آینه های جانبــی را آزاد کنید.
سپس پیچ های اتصال موتور آینه و قاب آن را باز کرده و
در انتها با بازکردن2عدد پیچ چراغ  LEDآن را درآورده
و با  LEDسالم تعویض کنید.

اخطار
المپها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.
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اطالعات فنی
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مصرف سوخت ۱۵۳ ........................................................................................................
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کنترل آلودگی ۱۵۶ ........................................................................................................
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برچسبهای اخطار و پالکها

6
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برچسبهای اخطار و پالکها
اخطار کیسه هوا

6
دنا  +توربو

دنا  +و دنا
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شمارههای شناسایی
شمارههای شناسایی
هنگام تماس با نمایندگی مجاز ،اگر کار شما در رابطه با
موتور یا جعبه دندة خودرو باشد ،الزم است شمارههای
این قسمت را ذکر کنید.
پالک شناسایی خودرو
 -1پالکی که شــمارههای شناسایی خودرو بر روی آن
حک شــده اســت در محفظة موتور ،روی صفحة جدا
کنندة باالی محفظه موتور ،قرار دارد.

6

 -2شمارة موتور :در جلوی بلوک سیلندر به صورت افقی
حک شده است.
 -3شمارة جعبه دنده :در جلوی پوستة جعبه دنده روی
یک پالک حک شده است.
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اطالعات فنی موتور
موتور

EF7NA 1/7 i

EF7-TC - 1.7L

حجم (سیسی)

1646

1645

ترتیب احتراق

1 - 3 - 4 -2

1 - 3 - 4 -2

دور آرام موتور

750 rpm

850 rpm

قطر داخلی سیلندر

78/ 6 mm

78.6 mm

کورس پیستون

85 mm

85 mm

تعداد سیلندر

4

4

تعداد سوپاپ

16

16

نسبت تراکم

11 : 1

9.5 : 1

مشخصات

جعبه دنده

 5دنده  +دنده عقب

BE 3

 5دنده  +دنده عقب

BE 4

حداکثر قدرت موتور در حالت بنزینی

)115 hp at 6000 (rpm

5500 rpm @ 150 hp

حداکثر گشتاور موتور در حالت بنزینی

)157 NM/4500 (rpm

2200 - 4800 rpm @ 215 NM

95

95

اکتان سوخت

6
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اطالعات فنی موتور
ظرفیتها و مواد مصرفی
باک بنزین

 60لیتر

جعبه دنده (حالت خشک)

 1/9لیتر

سیستم خنک کننده (حالت خشک)

حجم 7/5:لیتر (محلول اتیلن گلیکول  /نسبت
اختالط  ۴۶به  ۵۴ضد یخ و آب)

مخزن شیشه شوی

 3/4لیتر
محلول ایزوپروپانول

6

مایع شیشه شوی

نسبت اختالط  ۱۷به  ۸۳شیشه شو  /آب (تابستانه)
نسبت اختالط  ۴۴به  ۵۶شیشه شو  /آب (زمستانه)

روغن هیدرولیک فرمان

 1/2لیتر (روغن)ATF Dexron II-D

روغن ترمز

 0/52لیتر ()ABS

)(DOT4

توجه :از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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اطالعات فنی موتور
جدول مشخصات فنی روغن موتور مناسب برای موتورهای * EF7
EF7-NA

EF7-TC

SAE10W40 API SL

SAE10W40 API SL

بافیلتر

 ۴/۹لیتر

 ۴/۹لیتر

بدون فیلتر

 ۴/۷لیتر

 ۴/۷لیتر

شرایط آسان

هر  12000کیلومتر

هر  ۱۰۰۰۰کیلومتر

شرایط سخت

هر  10000کیلومتر

هر  ۸۰۰۰کیلومتر

نوع روغن موتور مجاز (همراه با استاندارد و سطح کیفی روغن)

حجم روغن موتور مورد نیاز در هنگام تعویض

کیلومتر مناسب تعویض روغن
فیلتر روغن
زمان مناسب تعویض فیلتر روغن
دورة زمانی بازدید سطح روغن موتور
میزان مجاز کم کردن روغن موتور در هر  1000کیلومتر

از نوع کارتریجی

از نوع کارتریجی

همراه با روغن موتور تعویض گردد.

همراه با روغن موتور تعویض گردد.

هر  1000کیلومتر یک بار سطح روغن کنترل گردد .حداقل مقدار روغن
(خط پایین شاخص)  4/45لیتر و حداکثر مقدار روغن (خط باالی شاخص)  5/2لیتر است

 0/2لیتر( 200سی سی)

هر  1000کیلومتر یک بار سطح روغن کنترل گردد .حداقل مقدار روغن
(خط پایین شاخص)  4/45لیتر و حداکثر مقدار روغن (خط باالی شاخص)  5/2لیتر است

 0/2لیتر( 200سی سی)

تذکر مهم :استفاده از کلیۀ روغنهای  SAE 20W50در موتورهای  EF7مجاز نبوده و مورد تأیید نمیباشند.
شرایط سخت :بکسل کردن ،یدک کشیدن کاروان ،حمل بار در باربند در مسافتهای طوالنی ،حرکت در جادههای خاکی و غبارآلود ،طی نمودن مکرر مسافتهای کوتاه (کمتراز
8کیلومتر در هر نوبت رانندگی) ،طی نمودن مسافتهای طوالنی با سرعت یکنواخت و پایین ،دورة طوالنی عدم استفاده از خودرو

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه میگردد استفاده شود.
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اطالعات فنی موتور
چرخ ها و الستیک ها دنا +توربو

مشخصات باتری
 LMFیا MF & SEALED

نوع باتری
ولتاژ

 12ولت

چرخ زاپاس

 6J15فوالدی

سیستم شارژ

آلترناتور

الستیک ها

205/50R16

الستیک زاپاس

195/60R15

کولر

تنظیم کنید

R-134a

نوع گاز کولر

چرخ ها و الستیک ها دنا +و دنا
چرخ ها

فشارباد الستیک ها

 6J15فوالدی یا  6.5 J15آلومینیومی
185/65R15

الستیک ها

6

چرخ ها

 6.5 J16آلومینیومی

تنظیم کنید
فشارباد الستیک ها
درشرایط رانندگی عادی(درشهر و حومه)

رانندگی در اتوبان

جلو

152

حداکثر بار مجاز

)2.3 bar (34psi

)2.4bar (35psi

حداقل بار مجاز

)2/2 bar (32psi

)2/1 bar (31psi

چرخ زاپاس
عقب

)2 bar (29psi

)2 bar (29psi

)2/1 bar (31psi

)2/1 bar (31psi

توجه :فشار بادتاير ها در وضعيت خنك كنترل شود.

جلو

عقب

)2/5 bar (37psi

مصرف سوخت
مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:
 -1همواره بــا بازدیدهــای دورهای و نگهداری خودرو
(تعویض به موقع فیلتر هوا) بر اساس اطالعات دفترچة
راهنما از سالمت موتور اطمینان حاصل کنید.
 -2از تایر مناسب خودرو (طبق کتابچة راهنما) استفاده
نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.
 -3با آرامش رانندگی کنید و از شتابگیری و ترمزگیری
بیمورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.
 -4از رانندگی با سرعت باال در جاده پرهیز کنید.
 -5بار اضافی را از خودرو خارج کنید.
 -6در توقفهــای طوالنی مدت ،وســیلة نقلیة خود را
خاموش کنید.
مصرف بنزین

موتور

میانگین مصرف ترکیبی (داخل و
خارج شهر) استاندارد ECER101

 -7سفرهای درون شــهری خود را طوری برنامهریزی
کنید که در ساعت /مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
 -8خودروی خود را درمحل مناســب در فصول مختلف
سال (مکانهای مسقف ،سایه) پارک نمایید.
 -9هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب،
بدون نیاز به فشردن پدال گاز باشد استفاده کنید.

6
دنا ( EF7NAپایه بنزینی)

دنا EF7NA( +پایه بنزینی)

دنا +توربو ()EF7-TC

 ۷/۷۴لیتردر100کیلومتر

 ۷/۹۴لیتر در  ۱۰۰کیلومتر

 ۷/۹۴لیتر در  ۱۰۰کیلومتر

153

وزنها
(DENA (Kg

وزنها (کیلوگرم)

موتور

موتور EF7بنزینی
EF7 NA

وزن تقریبی خودروی بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی

1258

حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار

1650

حداکثر بار مجاز محور عقب

810

حداکثر بار مجاز محور جلو

900

6

* درصورت نصب در خودروی شما
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ابعاد خودرو

طول خودرو

 4559/2میلیمتر

عرض خودرو با احتساب آینههای جانبی

 1944میلیمتر

ارتفاع خودرو

 1460میلیمتر

فاصلة چرخها

 2671میلیمتر

فاصلة محور چرخهای جلو تا جلوی خودرو

 930/5میلیمتر

فاصلة محورچرخهای عقب تا عقب خودرو

 957/7میلیمتر

فاصلة عرضی چرخها
 جلو -عقب

 1450میلیمتر
 1440میلیمتر

تعداد دو ِر چرخش قفل به قفل فرمان
قطر دایرة چرخش خودرو
حجم صندوق عقب

6

3/1
 11متر
 500لیتر

155

کنترل آلودگی
کنترل آلودگی:
خودروی شما مجهز به کنترل آلودگی در خصوص مواد
آالینده خودرو میباشد.
مبدل کاتالیزوری:
جهــت تبدیل مواد آالیندة خروجی از موتور به گازهایی
با آلودگی حداقــل ،از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیســت
استفاده میشود .از عوامل مهم در تخریب یا از کار افتادن
کاتالیست ،سرب موجود در سوخت میباشد ،لذا استفاده
از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری میباشد.

156

هشدار
 عدم استفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیستخودرو صدمه خواهد زد.
 از ترکیــب هر نوع مایع غیرمجاز (انژکتورشــور،روغــن بنزین ،تقویت کنندة اکتــان بنزین و )...با
سوختهای استاندارد به شدت پرهیز نمایید.

7

1

فهرست الفبایی

157

فهرست الفبایی

7

آ
آفتابگیر
آینه آرایش
آینه جلو
آینه تاشوی برقی*

۶۰
۵۰
۴۹
۵۰

الف
ابزار
ابعاد خودرو
اطالعات فنی موتور
ایمنی در گاراژ
ایمنی کودکان

۱۱۸
۱۵۵
۱۴۹
۱۰۱
۳۸

ب
باتری
بازرسی های روزانه
بازرسی های هفتگی
باز شدن اتوماتیک درها
بازکردن در موتور
بازکردن قفل فرمان
باز و بستن درها
برچسب های اخطار و پالک ها
بررسی روغن ترمز
بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
بررسی سطح روغن موتور
بررسی محلول خنک کننده
برف پاک کن ها و شیشه شوی
بدرقه راننده در تاریکی

۱۰۸
۱۰۰
۱۰۰
۲۸
۱۰۲
۸۱
۲۸
۱۴۶
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۴
۱۰۵
۸۸
۶۵

* درصورت نصب در خودروی شما
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بستن در موتور
بستن کمربند
بکسل از جلو
بکسل از عقب
بکسل کردن خودرو
بوق

۱۰۲
۴۵
۱۲۳
۱۲۳
۱۲۲
۸۶

پ
پرخوران(*)Turbocharger
پاک کردن لکه های قیر
پرکردن رادیاتور
پر کردن مخزن شیشه شوی
پالک شناسایی خودرو
پولیش کردن رنگ بدنه
پنچري

89
۱۱۴
۱۰۵
۱۱۰
۱۴۸
۱۱۴
121

ت
تایمر چراغ سقفی
ترمز پایی مجهز به بوستر
ترمز ضد قفل
ترمز دستی
تعویض باتری
تعویض باتری سوئیچ کنترل از راه دور
تعویض چرخ ها
تعویض المپ چراغ آینه آرایش
تعویض المپ چراغ سوم خطر (طاقچه عقب)
تعویض المپ چراغ پالک خودرو
تعویض المپ چراغ جلو نور باال
تعویض المپ چراغ نور پایین

۶۵
۹۲
۹۳
۹۲
۱۰۸
۳۱
۱۱۸
۱۴۳
۱۴۲
۱۴۲
۱۳۷
۱۳۷

تعویض المپ چراغ در
تعویض المپ چراغ صندوق عقب
تعويض المپ کنسول سقف *
تعویض المپ چراغ سقفی عقب
تعویض المپ چراغ مه شکن جلو
تعویض المپ چراغ مه شکن عقب
تعویض المپ چراغ ترمز
تعویض المپ چراغ دنده عقب
تعویض المپ چراغ راهنمای جلو *
تعویض المپ چراغ های راهنمای عقب
تعویض المپ چراغ های راهنمای روی آینه
تعویض المپ ها
تمیز کردن سطح خارجی خودرو
تمیز کردن زیر خودرو
تنظیم آینه برقی
تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو
تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
تنظیم زاویه فرمان
توصیه های ایمنی باتری
توصیه های ایمنی در مورد کمربندها
توصیه های کیفی در فرآیند شستشوی خودرو
تهویه اتوماتیک

۱۴۲
۱۴۳
۱۴۱
۱۴۱
۱۳۸
۱۳۸
۱۴۰
۱۴۰
۱۳۷
۱۴۰
۱۴۳
۱۳۵
۱۱۲
۱۱۲
۴۹
۴۵
۸۷
۵۹
۱۲۴
۴۴
۱۱۵
۵۶

ج
جازدن چرخ زاپاس
جازدن تیغه برف پاک کن
جا سیگاری جلو
جا سیگاری عقب
جعبه داشبورد

120
۱۱۱
۵۹
۵۹
۶۱

فهرست الفبایی
جعبه فیوز
جعبه کنسول جلو
جک زدن زیر خودرو
جعبه فيوز محفظه موتور

۱۲۷
۶۰
۱۱۹
۱۲۷

چ
چراغ دید در روز*
چراغ سقفی جلو
چراغ سقفی عقب
چراغ های راهنمای چپ و راست
چراغ های مه شکن جلو
چراغ های مه شکن عقب
چراغ های نور باال و پایین
چراغ های هشداردهنده جلو آمپر
چرخ زاپاس و ابزارهای آن
چرخش تایر در خودرو

86
۵۴
۵۴
۸۶
۸۷
۸۷
۸۶
۷۱
۱۱۸
۱۲۱

ح
حرکت تکی برف پاک کن
حفاظت از بدنه خودرو
حلقه جلویی بکسل خودرو
حلقه عقبی بکسل خودرو
حمل با کامیونت

۸۸
۱۱۴
۱۲۲
۱۲۲
۱۲۳

خ
خودرویاب
د
درآوردن رینگ اسپرت
درآوردن تیغه های برف پاک کن

۶۵
۱۲۰
۱۱۱

در باک
درپوش مخزن بنزین
دریچه دسترسی به صندوق عقب
دزدگیر
دسته کلید
دنده دستی
دوربین دید عقب*

۸۵
۸۵
۶۱
۶۶
۲۸
۸۱
۸۴

ر
راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
راهنمای محفظه موتور
روشن کردن و رانندگی
روغن ترمز
ریختن روغن موتور

۷۴
۱۰۲
۸۰
۱۰۶
۱۰۴

ز
زیرآرنجی
س
سانروف*
سرویس و نگهداری باتری
سوت اخطار
سوئیچ استارت
سیستم اعالم هشدار موانع عقب
سیستم پیش کشنده و محدودکننده نیرو
سیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی
سيستم هشدار موانع عقب
سیستم سوخت
سیستم ضد سرقت خودرو

۶۱
63
۱۲۵
۸۶
۸۱
۸۳
۴۶
۹۴
۸۳
۸۵
۳۲

ش
شارژ اضطراری باتری
شارژ باتری با دستگاه شارژ
شست و شو و مراقبت از خودرو
شست و شوی تیغه برف پاک کن
شست و شوی شیشه
شست و شوی شیشه ها و آینه ها
شست و شوی قسمت های داخلی خودرو
شمارههای شناسایی
شیشه باالبر هوشمند*
شیشه های بغل
ص
صندلی ها

۱۲۵
۱۲۶
۱۱۲
۱۱۱
۸۸
۱۱۴
۱۱۴
۱۴۸
۵۲
۵۱
۳۳

ض
ضد یخ

۱۰۵

ظ
ظرفیت ها و مواد مصرفی

۱۵۰

ع
عیوب متداول باتری

۱۰۸

غ
غیرفعال کردن دزدگیر
ف
فرمان هیدرولیک

۶۶
۱۰۷

* درصورت نصب در خودروی شما

159

7

فهرست الفبایی
فشار باد چرخ ها
فعال کردن دزدگیر
فالشر
فیوزها
ق
قفل و بازکردن با کنترل از راه دور
قفل شدن اتوماتیک درها
قفل کردن فرمان
قفل کردن یا بازکردن با کلید
قفل کردن یا بازکردن در صندوق عقب
قفل ایمنی محافظت از کودکان
قفل مرکزی

7

ک
کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست
کپسول اطفاء حریق*
کلید بازکننده در صندوق عقب
کلید چراغ ها
کلید شیشه ها
کلید قفل کننده شیشه های عقب
کلید قفل مرکزی
کلید وصل مجدد سوخت
کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان
کمربند ایمنی پیش کشنده
کنترل آلودگی
کنترل سرعت هوشمند*
کیسه هوا
* درصورت نصب در خودروی شما
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۱۲۱
۶۶
۶۲
۱۲۷
۲۹
۲۸
۸۱
۲۹
۲۹
۳۰
۶۲
۸۲
۴۷
۶۲
۸۶
۵۱
۵۱
۶۲
۸۵
۶۴
۴۶
۱۵۶
۷۸
۹۵

کيسه هواي جانبي*

۹۶

گ
گرمایش و تهویه

۵۵

م
مایعات سمی
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